
مجلة إسالمية ثقافية دورية يصدرها المركز الثقافي ا�سالمي في الجامعة ا�ردنية

العدد الثاني رجب ١٤٣٨ هـ / نيسان ٢٠١٧م



اإلفتتاحية  3

مجلس إدارة المركز  4

المركز الثقافي اإلسالمي في سطور  5

المرأة األردنية والعمل السياسي  9

القدس قضية وجدان وإنتماء  11

تعزيز  في  العلمية  والمعاهد  الشريعة  كليات  دور   14

الوسطية ومواجهة التطرف واإلرهاب

أثر مواقع التواصل اإلجتماعي  17

أسباب ظاهرة اإللحاد  19

خلق المسلم  22

البنك اإلسالمي األردني  24

الدوافع العقدية واألخالقية في اإلقتصاد اإلسالمي  27

اإلمام نافع المدني  29

مالك بن أنس  31

الرياضة في اإلسالم  33

البيئة واإلسالم  35

المخدرات والشباب  38

كيف نربي أبناءنا؟  43

باب اإلستعاذة  45

قطوف دانية  48

Sunnah of the Prophet (p.b.u.h) and its Importance in Islam  50

لقاء مع فتاة دخلت اإلسالم  51

شبابنا

      الشباب

       أمـــــل 

               

                      املستقبل

رئي�س التحرير :

 مدير املركز الثقايف الإ�سالمي 
د0 اأحمد العواي�شة 

م�ساعد رئي�س هيئة 

التحرير:

ال�سيدة اإكرام عربيات 
اع�ساء هيئة التحرير : 

اأ.د با�سم جوابرة 
د.قذايف الغنانيم

د0 هيام الزيدانيني 
د0 عماد زيادات
د0 عالء عدوي

د. اآمنة العقيلي 
ال�سيدة نوال العدوان 

املتابعة والتن�سيق: 

ال�سيد اأحمد عبيدات
ال�سيدة غادة الزبيدي

الآن�سة �سارة احلجاحجة
املحرر اللغوي:

د. حممود جفال احلديد 
الطباعة: 

ال�سيدة رجاء تفاحة
ت�سميم واإخراج وطباعة

مجلة المركز الثقافي اإلسالمي
مجلة اسالمية ثقافية دورية يصدرها المركز الثقافي اإلسالمي في الجامعة األردنية

العدد الثاني رجب 1438 هـ / نيسان 2017م

القدس 
قضية وجدان وإنتماء 

»أسباب ظاهرة اإللحاد«

المرأة األردنية
 والعمل السياسي

أثر مواقع التواصل االجتماعي

كيف نربي أبناءنا؟



-2-

�شكر وتقدير
الإ�شالمي  الثقايف  املركز  اإدارة  ت�شكر 

والعاملون فيه 
جميع اأع�شاء هيئة حترير جملة املركز 
الثقايف الإ�شالمي والكّتاب امل�شاركني 
املجلة  موؤ�ش�س  بالذكر  ونخ�س  فيها، 

الأ�شتاذ الدكتور عدنان الع�شاف 
 بارك اهلل يف جهوده وجعلها يف ميزان 

ح�شناته يوم القيامة 
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وال�سالم على  العاملني، وال�سالة  احلمد اهلل رب 

�سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، وبعد:

الثقايف  املركز  جملة  حتملها  التي  الر�سالة  فاإن 

يف  اأ�سيل  مبداأ  من  تنطلق  عاتقها  على  الإ�سالمي 

�سريعتنا، وهو حتقيق الأمن الفكري، وال�سلم املجتمعي 

ببناء ثقافة جمتمعية اآمنة، قوامها �سدق الكلمة، وعمق 

والن�سح  التوجيه  وب�ساطة  املعلومة،  واأمانة  الفكرة، 

يف  الخت�سا�ص  واأهل  العلماء،  ومب�ساركة  للقراء، 

العلوم ال�سرعية من كلية ال�سريعة يف اجلامعة الأردنية 

على وجه اخل�سو�ص، وغريهم من املوؤ�س�سات الوطنية 

املختلفة،  املجلة  مو�سوعات  يف  الكتابة  يف  املختلفة 

واإعداد  لالأمة،  احل�ساري  البناء  يف  منهم  اإ�سهامًا 

باأنواعه،  والغلو  التطرف  مواجهة  على  القادر  اجليل 

�سواء اأكان اجتاه جمتمعه، اأم كان ذلك اجتاه اأمته.

ومن اأجل هذه املعاين النبيلة، والأهداف ال�سامية 

الثاين منها على  العدد  التعديل يف  للمجلة؛ فقد طراأ 

عناوينها ومو�سوعاتها مبا ي�ستجيب اإلى حاجة النا�ص، 

والقت�سادية  والجتماعية،  الفكرية،  واهتماماتهم 

وغريها.

واإذ يف اخلتام ت�سكر اأ�سرة التحرير الدكتور اأحمد 

العواي�سه مدير املركز الثقايف الإ�سالمي على جهوده، 

املجلة،  من  الثاين  العدد  لإ�سدار  احلثيث  ودعمه 

الزمالء  من  اأ�سهم  من  وكل  القراء،  اإلى  واإخراجه 

بجهده، وفكره ون�سحه يف النور الذي خرج من املجلة 

اإلى جمتمعنا الأردين، واأمتنا العربية والإ�سالمية.

واهلل ويل التوفيق

د.قذافي الغنانيم
كلية الشريعة/الجامعة األردنية

االفتتاحية
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مجلس إدارة المركز

الأ�ستاذ الدكتور مو�سى اللوزي 
املراكز  ل�سوؤون  اجلامعة  رئي�ص  نائب  الدكتور  الأ�ستاذ 

وخدمة املجتمع ورئي�ص فرع العقبة 
رئي�ص جمل�ص اإدارة املركز الثقايف الإ�سالمي

الأ�ستاذ الدكتور حممد اخلطيب 
عميد كلية ال�سريعة 

ع�سو جمل�ص املركز الثقايف الإ�سالمي

الدكتور اأحمد العواي�سة 
مدير املركز الثقايف الإ�سالمي 

الإ�سالمي الثقايف  املركز  جمل�ص   ع�سو 

�سعادة الدكتور نايل امل�ساحلة 
ع�سو جمل�ص املركز الثقايف الإ�سالمي

�سعادة الدكتور عبداهلل الب�سري  
ع�سو جمل�ص املركز الثقايف الإ�سالمي

الأ�ستاذ الدكتور عبدالنا�سر مو�سى اأبوالب�سل 
ع�سو جمل�ص املركز الثقايف الإ�سالمي

�سعادة الأ�ستاذ اأحمد حممد ال�سباغ 
ع�سو جمل�ص املركز الثقايف الإ�سالمي

�سعادة املهند�ص حممود الع�ساف 
ع�سو جمل�ص املركز الثقايف الإ�سالمي

�سماحة الدكتور غالب �سليم الربابعة
ع�سو جمل�ص املركز الثقايف الإ�سالمي
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اأواًل: ن�ش�أة املركز:

�سدرت الإرادة امللكية ال�سامية باملوافقة على قرار 
الأردنية يف جل�سته رقم 82/4،  اأمناء اجلامعة  جمل�ص 
تاريخ 1982/4/6م، املت�سمن اإن�ساء مركز يف اجلامعة 
ويقع  الإ�سالمي(،  الثقايف  )املركز  ي�سمى:  الأردنية 
املركز بجانب م�سجد اجلامعة مب�ساحة قدرها )800( 
متكاملة  وحدة  اجلامعة  م�سجد  مع  وي�سكل  مربع،  مرت 
يف خدمة الأهداف التي اأن�سئ من اأجلها. وميثل مبوقعه 
اجلامعة  ر�سالت  اأبرز  اإحدى  املجتمع،  على  املنفتح 

الإجتماعية.

م�شجد اجل�معة االأردنية:

يتميز امل�سجد مبوقعه وم�ساحته الكبرية، وكثافة رواده 
ب�سكل  فيه  يقام  ما  بنوعية  يتميز  كما  ثقافاتهم،  وتنوع 
م�ستمر من اخلطب والدرو�ص والندوات، التي متتاز بالعمق، 
فيها  ويتحدث  واملعا�سرة،  الأ�سالة  بني  واجلمع  والتنويع، 
نخبة من علماء ال�سريعة وال�سخ�سيات الإ�سالمية، الذين 

يقوم املركز با�ستقطابهم من داخل اململكة وخارجها.

ال�سم�سية  الطاقة  تركيب  ب�سدد  واملركزحاليًا 
مل�سجد اجلامعة واملركز، وفر�ص امل�سجد بال�سجاد باإذن 

اهلل تعالى.

المركز الثقافي اإلسالمي في سطور 
نوال خالد العدوان

مساعد مدير المركز الثقافي اإلسالمي
 لشؤون الجودة والتطوير
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ث�نيً�: روؤية املركز ور�ش�لته: 

الوعي  ن�سر  يف  متميز  ريادي  بدور  الروؤية:القيام 
على  املجتمع  اأفراد  وتنميتهلدى  الإ�سالمي  الثقايف 
امل�ستويني املحلي، والعاملي؛ للو�سول برباجمه، واأن�سطته 

اإلى م�ساف املراكز املتقدمة يف العامل.

واإعداد  الثقافة الإ�سالميةالر�سيدة،  الر�ش�لة:تر�سيخ 
املعا�سرة،  الثقافية  التحديات  مواجهة  على  قادر  جيل 
التعليمية والبحثية، وخدمة  العملية  والإ�سهام  يف دعم 
بفكر  الع�سر  متطلبات  مواكبة  اأجل  من  املجتمع؛ 
ال�سحيحة  احللول  اإيجاد  على  متجدد،قادر  اإ�سالمي 

املنا�سبة للم�سائل امل�ستجدة حمليًا وعامليًا.

ث�لثً�: اأهداف املركز:

يهدف املركز اإلى تر�سيخ العقيدة والقيم والأخالق 
وتقدمي  ال�سليم  الإ�سالمي  الوعي  وتنمية  الإ�سالمية، 
والعناية  وثقافته،  الإ�سالم  حل�سارة  م�سرقة  �سورة 
بالقراآن الكرمي تالوة وفهمًا، ومتكني طلبة اجلامعة من 
تنمية مواهبهم ون�ساطاتهم الإ�سالمية وت�سجيع بحوثهم، 
الإ�سالمية  الأمور  يف  املحلي  املجتمع  مع  والتوا�سل 
مع  والإ�سهام  وال�سباب،  املراأة،  �سوؤون  كرعاية  املهمة، 
والإر�ساد  الإ�سالح  مو�سوعات  يف  املخت�سة  اجلهات 
الإ�سالمية،  ال�سعوب  لطلبة  امل�ساعدة  وتقدمي  الأ�سري، 
والطلبة من ذوي الإحتياجات اخلا�سة، وذلك من خالل 

الو�سائل التالية:

القراآن الكرمي وجتويده واتقان تالوته  اأ ( تعليم تالوة 
واأحكامه لطلبة اجلامعة، واملجتمع املحلي.

ب( عقد الندوات واملوؤمترات واإلقاء املحا�سرات.

الطلبة  مل�ساعدة  اإ�سالمية متخ�س�سة  اإن�ساء مكتبة  ج( 
يف حت�سري البحوث، وكذلك اإن�ساء متحف اإ�سالمي 

يف املو�سوعات الإ�سالمية.

والن�سرات،  الدوريات  واإ�سدار  الطلبة  بحوث  ن�سر  د( 
وعر�ص الأفالم الثقافية العلمية. 

والإر�ساد واخلطابة يف  الوعظ  الطلبة على  هـ( تدريب 
العمرة  رحالت  وتنظيم  الأردنية،  اجلامعة  م�سجد 
لطلبة ال�سعوب الإ�سالمية، وزيارة الأماكن التاريخية 

والدينية يف اململكة الأردنية الها�سمية.

رابعً�: اأعم�ل املركز وفع�لي�ته:

املج�ل االأك�دميي: 

ع�سرات  بعقد  املركز  يف  التدري�ص  �سعبة  تقوم 
خمتلفة،  علمية  جمالت  يف  املتخ�س�سة  الدورات 
يواظب على درا�ستها ع�سرات الطلبة من داخل اجلامعة 
وخارجها ومنها؛ دورات يف التالوة والتجويد، والإجازة 
يف القراءات القراآنية، ودورات يف علوم القراآن الكرمي، 
الإ�سالمي،  والفقه  ال�سريف،  واحلديث  والتف�سري، 
هذا  الإ�سالمي،  والتاريخ  ال�سريفة،  النبوية  وال�سرية 
بالإ�سافة اإلى دورات ثقافية متنوعة ذات �سبغة فكرية، 
واإبداعية، وتويل ال�سعبة اإهتمامًا خا�سًا بعقد دورات يف 
واحلا�سوب،  الإجنليزية،  واللغة  والنحو،  العربية،  اللغة 
الإ�سالمية؛  ال�سعوب  بطلبة  خا�سة  دورات  تعقد  كما 
بهدف تنمية مهارات التوا�سل لديهم، وتلبية حاجاتهم 

الثقافية املختلفة.

التالوة  يف  دورات  املركز  اإ�ستحدث  وقد  هذا 
والتجويد باللغة الإجنليزية واللغة الفرن�سية، كما وو�سع 
طريق  عن  التدري�ص  �سمل  بحيث  تعليمه  اإطار  املركز 
و�سائل الإت�سال عن بعد )ال�سكايب( يف عدد من دول 

العامل .

يف  تقّدم  التي  املتكاملة  املهنية  الربامج  اأبرز  ومن 
املركز دبلوم القراءات والتجويد.

املج�ل التثقيفي والتوعوي والدعوي:

والندوات  املحا�سرات،  من  �سل�سلة  املركز  يعقد 
يف  العامة  الثقافية  والن�ساطات  واملوؤمترات،  الفكرية، 
باملنا�سبات  خا�سة  عناية  ويويل  املو�سوعات،  خمتلف 
الدينية مثل: راأ�ص ال�سنة الهجرية، وذكرى املولد النبوي 
املبارك،  رم�سان  و�سهر  واملعراج،  والإ�سراء  ال�سريف، 
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والع�سر الأوائل من ذي احلجة وغريها، ويحا�سر فيها 
نخبة من اأ�ساتذة كلية ال�سريعة، والعلماء، والدعاة من 
داخل اجلامعة وخارجها، هذا بالإ�سافة اإلى حما�سرات 
حما�سرات  ومنها  الإجنليزية،  باللغة  تعقد  وندوات 

تعريفية بالإ�سالم لغري امل�سلمني. 

فع�لي�ت ثق�فية وخريية اأخرى:

الكرمي،  القراآن  لربنامج  دورية  عرو�ص  تنظيم 
التالوة  واأحكام  واملواريث،  ال�سريف،  النبوي  واحلديث 
والتجويد با�ستخدام احلا�سوب يف خمترب احلا�سوب يف 

املركز.

اإقامة معر�ص للكتاب الإ�سالمي، وبازار خريي يكون   -
ريعه ل�سالح الطلبة املحتاجني يف اجلامعة.

ويف  الكرمي،  القراآن  حفظ  يف  م�سابقات  اإقامة   -
املعلومات الثقافية العامة.

برامج  فيه  لهم  تقدم  لالأطفال؛  �سيفي  ناٍد  تنظيم   -
نوعية من التثقيف الإ�سالمي املتنوع الذي يجمع بني 

التعبد، والتعلم، والن�ضاط الذهني والريا�ضي. 

احلكومية  املدار�ص  من  الطالبية  الوفود  ا�ست�سافة   -
واخلا�سة، وطلبة اجلامعات، واملوؤ�س�سات الأخرى.

من  املحتاجني  للطلبة  مالية  م�ساعدات  �سرف   -
�سندوق خا�ص بالطلبة الفقراء.

والأطفال  الفقرية  للعائالت  اخلري  حمالت  تنظيم   -
وتقدمي  اململكة  حمافظات  يف  امل�سنني  ودور  الأيتام 
يرغب  ملن  )ميكن  لهم.  والعينية  املالية  امل�ساعدات 
يف  الإيداع  طريق  عن  التربعات  بتقدمي  امل�ساركة 

ح�ساب املركز(.

4( رع�ية طلبة ال�شعوب االإ�شالمية:

يويل املركز عنايًة خا�سة بطلبة ال�سعوب الإ�سالمية 
خمتلف  من  الأردنية  اجلامعة  يف  للدرا�سة  الوافدين 
اجلن�سيات؛ ملا لذلك من اأهمية بالغة يف حتقيق اأهداف 
اجلامعة واملركز يف توثيق عرى التوا�سل بني اأبناء الأمة 

الإ�سالمية، ويقوم املركز بجمع التربعات مل�سلحة هوؤلء 
الطلبة الأعزاء من خالل �سندوق خ�س�ص لهذه الغاية، 
تتولى جلنة خا�سة اإدارته باإ�سراف من اجلامعة، حيث 

توفر لهم اللجنة من خالل هذا ال�سندوق ما ياأتي:

تنظيم رحلة عمرة كل عام.  -

الأماكن  لزيارة  عام  كل  علمية خا�سة  رحلة  تنظيم   -
الدينية والتاريخية يف الأردن.

تنظيم اإفطار جماعي يف �سهر رم�سان املبارك.  -

الر�سوم  من  جزء  ودفع  مالية  م�ساعدات  تقدمي   -
اجلامعية لهم.

ال�شعوب  طلبة  ل�شندوق  امل�لية  االإيرادات 
االإ�شالمية:

التربعات والهبات وميكن دفعها بالطرق التالية:

اأـ  التربع النقدي مبا�سرة يف ال�سندوق املخ�س�ص لذلك 
يف م�سجد اجلامعة.

ب ـ اإر�سال ال�سيكات واحلوالت على العنوان التايل:

الإ�سالمي/  الثقايف  املركز  الأردنية/  اجلامعة   
�سندوق طلبة ال�سعوب الإ�سالمية.

املركز  اأمانات  ح�ساب  اإلى  مبا�سرة  التربع  حتويل  ـ  ج 
الثقايف الإ�سالمي؛ 

القاهرة  بنك  لدى   ،)01500/14048000( رقم: 
عمان/ فرع اجلامعة الأردنية.

5( املكتبة والبحث العلمي: 

ي�سم املركز مكتبة اإ�سالمية متخ�س�سة حتتوي على 
الإ�سالمية،  والن�سرات  واملجالت،  الكتب،  من  العديد 
اإ�سافة اإلى اأ�سرطة الفيديو الزاخرة بالأفالم اخلا�سة 
امل�سلمني،  والعلماء  الإ�سالمية،  ال�سخ�سيات  ب�ِسريرَ 

والندوات، وخطب اجلمع.
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6( املوقع االإلكرتوين للمركز وموقعه على 
 :facebook شبكة التوا�شل االإجتم�عي�

العاملية  الإلكرتونية  ال�سبكة  على  املركز  ينفتح 
التوا�سل  �سبكة  على  وموقعه  الإلكرتوين  موقعه  يف 
لدائرة  بتناوله  يتمّيز  الذي  facebook؛  الإجتماعي 
مبنهجية  الإ�سالمية؛  الثقافة  مو�سوعات  من  وا�سعة 

علمية حتاكي الواقع املعا�ص.

واأخباره،  املركز،  اإعالنات  اأهم  فيه  وُيعر�ص 
عن  وتقدم  يوتيوب،  �سكل  على  م�سورة  ون�ساطاته 
حول  اجلمهور  ا�ستف�سارات  على  الإجابات  طريقه 
الن�سخ  من  العديد  املوقع  ويحوي  وفعالياته.  املركز 
ال�سوتية لتالوة القراآن الكرمي وجتويده على قراءات 
والإفادة  اإليها،  ال�ستماع  الراغبني من  متعددة متكن 
من تنوعها، ويحوي كذلك  ت�سجيالت �سوتية جلميع 
خطب اجلمع التي تلقى يف م�سجد اجلامعة، وي�ستمل 
على جمموعة مباركة من الأحاديث النبوية ال�سريفة، 
من  العديد  اإلى  بالإ�سافة  هذا  املتنوعة،  والفتاوى 
الثقافة  جمالت  يف  املتنوعة  الثقافية  املوا�سيع 

الإ�سالمية و�سوؤون الأ�سرة وغريها.

جملة املركز الثق�يف االإ�شالمي االإلكرتونية 
والورقية:

مّت موؤخرًا بحمد اهلل تعالى اإن�ساء جملة اإلكرتونية 
ت�سمى: »جملة املركز الثقايف الإ�سالمي«؛ والتي متتاز 
ب�سعة اإطار مو�سوعاتها الثقافية والتوعوية، وت�ستقطب 
علماء ال�سريعة، والرتبية، والجتماع، وغريهم، وتهدف 
بال�سماحة،  تت�سف  اأ�سيلة،  اإ�سالمية  ثقافة  ن�سر  اإلى 
والو�سطية، وحماكاة م�سكالت الأمة املعا�سة، حيث مت 

اإ�سدار العدد الأول منها اإلكرتونيًا وورقيًا.

املوقع  يف  معنا  التوا�سل  دوام  منكم  وناأمل 
الإلكرتوين للمركز:

http://centers.ju.edu.jo/ar/icc/Home.aspx

خ�م�شً�: التطلع�ت امل�شتقبلية:

1. التنوع يف مو�سوعات الدورات التي ينظمها املركز، 
الإ�سالمي،  التثقيف  جمالت  جميع  ت�سمل  بحيث 
والرتقاء مب�ستواها، ومبخرجاتها  مبراعاة معايري 

اجلودة.

2. التو�سع يف م�سابقات حفظ القراآن الكرمي وامل�سابقة 
الثقافية، وتو�سيع دائرة امل�ساركني فيها.

3. تعميق برامج الإ�سالح الأ�سري، والعمل على ن�سر 
ثقافة اإ�سالح الأ�سرة الإ�سالمية . 

املراكز  مع  الثقافية  العالقات  دائرة  يف  التو�سع   .4
الر�سمية،  واجلهات  املماثلة،  املحلية  الثقافية 
كليات  على  والنفتاح  والنقابية،  وال�سعبية، 
واإقامة ن�ضاط مع كل كلية ب�ضكل دوري؛  اجلامعة، 
ب�سكل  امل�سرقة  الإ�سالم  تو�سيع عر�ص �سورة  بغية 

واقعي بعيد عن التع�سب واملغالة. 

5. النفتاح على و�سائل الإعالم املختلفة لن�سر ر�سالة 
ال�سحافة  ذلك  ومن  الثقافية،  وخمرجاته  املركز 
والدرو�ص  وبث خطب اجلمع  الف�سائية،  والقنوات 

والندوات. 

يف  الإجنليزية  باللغة  وكتيبات  ن�سرات  اإعداد   .6
مو�سوعات حيوية تهم اجلاليات امل�سلمة، واملثقفني 

غري امل�سلمني اأي�سًا على ال�سعيد الدويل.

العاملية؛  الإ�سالمية  الثقافة  مراكز  على  النفتاح   .7
لتبادل املنفعة واخلربة معها، وتعزيز البعد الدويل 

لر�سالة املركز واجلامعة. 

لإقامة  املختلفة؛  الدول  �سفارات  العالقة مع  8.تعزيز 
بالثقافة  للتعريف  تهدف  معها  م�سرتكة  فعاليات 

الإ�سالمية، وقيمها الإن�سانية النبيلة.
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املجتمع  يف  اأ�سا�سيًا  عن�سرًا  الأردنية  املراأة  تعترب 
مرتكزًا  يعترب  العامة  احلياة  يف  وم�ساركتها  الأردين، 
مهما يف جناح   التنمية احلقيقية وحتقيق الأمن الوطني 
ال�سامل الذي له عالقة مبا�سرة يف النهو�ص احل�ساري 
وال�سلوك الإن�ساين   الدميقراطي لأي جمتمع على وجه 

الب�سيطة.

م�ستوى  اإلى  والو�سول  امل�ساركة  هذه  ت�ساعد  اإن 
يف  والتفاين  النتماء  ثقافة  املراأة  لدى  ير�سخ  متقدم 
امل�ستقرة  الآمنة  الدولة  اإلى  للو�سول  خدمةالوطن 

واملزدهرة التي حترتم حقوق الإن�سان.

على  وقدرة  خربة  تك�سبها  امل�ساركة  هذه  اأن  كما 
امل�ستقبل  معامل  ر�سم  عن  امل�سوؤولة  الأجيال  تربية 
والنهو�ص بكل مكونات املجتمع لتحقيق التنمية ال�ساملة 
ب�سورة  وا�ستقراره  املجتمع  ورفاه  الإجتماعية  والعدالة 

متوا�سلة ودائمة.

والأ�سول الفكرية الداعية مل�ساركة املراأة الأردنية يف 
العمل العام بجوانبه املختلفة لي�ست جديدة اأو م�ستحدثه 
على ثقافتنا بل هي م�ستمدة من تعاليم الإ�سالم احلنيف 
الذي �ساوى بني الرجل واملراأة يف التكرمي والتكليف وفق 
ووجوبيًا  قيميًا  بعدًا  يعطي  مما  والعدالة  الكفاءة  قيم 

المرأة األردنية
د.نوال الفاعوري والعمل السياسي

عضو مجلس األعيان سابقًا
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لهذه امل�ساركه، قال تعالى: )من عمل �ساحلًا من ذكر 
اأو اأنثى وهو موؤمن فلنحيينه حياة طيبة(.

اإنا خلقناكم من ذكر  اأيها النا�ص  وقال تعالى: )يا 
واأنثى وجعلناكم �سعوبًا وقبائل لتعارفوا اأن اأكرمكم عند 

اهلل اأتقاكم(.

)الن�ساء  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  وقال: 
�سقائق الرجال(.

الإ�سالمية  الدعوة  تاريخ  ريا�ص  يف  جتولنا  فاإذا 
التكرمي  معاين  بكل  املراأة  كرم  قد  الإ�سالم  اأن  وجدنا 
ومنحها مكانة تليق بها اإن�سانة كاملة ال�سفات واحلقوق 
ن�سف  املراأة  لأن  الإلهي؛  العدل  هو  وهذا   ، والواجبات 

املجتمع يف كل �سيء .

ل  هائلة  اإن�سانية  وطاقة  ب�سرية  قوة  كذلك  وهي 
ميكن لأي جمتمع اأن ينه�ص دون الإ�ستفادة منها.

عبداهلل  امللك  جاللة  حر�ص  املنطلقات  هذه  ومن 
الثاين بن احل�سني حفظه اهلل على دعم م�ساركة املراأه 
الت�سريعات  تعديل  مثل  من  املجالت  بجميع  الأردنية 
والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  للحياة  الناظمة 
بدورها  والتي  الأردنية  للمراأه  فعلي  وجود  ت�سمن  التي 
يف  �سواء  العاليه  وكفاءتها  بقدراتها  وجودها  اأثبتت 
اأو  الق�سائية  اأو  الت�سريعية  اأو  التنفيذية  املجال�ص 
مراكز  من  وغريها  الثقافية  اأو  الرتبوية  اأو  الإعالمية 
الأردنية  املراأة  م�ساركة  اأ�سبحت  حيث  القرار،  �سنع 

الأردن  ح�سارة  تاريخ  يف  بارزة  وعالمة  قوية  رافعة 
اأن  توؤمن  التي  امللكية  الروؤية  مع  ين�سجم  وهذا  وتقدمه 
الإن�سان هو الذخر احلقيقي لهذا الوطن لذلك لبد من 
ال�ستفادة من كامل طاقاته الإبداعية يف العمل والبناء 

بالتوازي مع عملية الإ�سالح ال�سيا�سي ال�سامل.

م�ساركه  ت�ساعدت  كلما  فاإنه  اآخر  جانب  ومن 
املراأة كلما ازدادت ن�سبة الوعي لديها بالن�سبة حلقوقها 
والتطور  النمو  ن�سب  لذلك  تبعًا  وازدادت  وواجباتها 
بف�سل تو�سيع دائرة املنخرطني يف اإدارة ال�سوؤون العامه 
للوطن، لأن املنظور ال�سرتاتيجي للتنمية يفرت�ص تاأهيل 
كل اأفراد املجتمع القادرين ذكورًا واإناثًا واإتاحة الفر�ص 
الالزمة  والأدوات  الو�سائل  من  ومتكينهم  اأمامهم 
للم�ساهمة الفعالة يف اإجناز وحتقيق التنمية امل�ستدامة 

لي�ستفيد منها كافة اأفراد املجتمع وموؤ�س�ساته.

خطوات  خطا  قد  الأردن  فاإن  ذلك  على  وبناء 
الإ�سالح  وبالتوازي مع عملية  املراأة  متقدمة يف متكني 

ليكون الأردن رائدًا يف املنطقة .

م�ساركة  جمال  يف  ال�سعود  هذا  من  وبالرغم 
التحديات  من  العديد  هناك  زال  ما  اأنه  اإل  املراأة، 
لتطوير  ال�سري قدمًا  نوعية ملوا�سلة  تتطلب جهودًا  التي 
منظومة متكاملة من الت�سريعات وال�سيا�سات واخلطط 
واخلدمات واملوازنات املن�سفة واعتبار املواطنة والقدرة 
العام  العمل  يف  للم�ساركة  املعتمدة  املعايري  والكفاءة 

ومراكز �سنع القرار.
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عندما طلب اإيل اأن اأكتب مقاًل عن القد�ص، متلكتني 
الفريدة.  املدينة  هذه  عن  �ساأكتب  فماذا  احلرية. 
راهنًا؟  والفريدة  قدا�سًة  والفريدة  تاريخيًا،  الفريدة 
مدن  من  غريها  يف  يجده  مال  املرء  فيها  يجد  مدينة 
العامل. ولكنها تقع الآن حتت �سيطرة اأعتى الحتاللت 
يف التاريخ؛ ا�ستعمار ا�ستيطاين اإحاليل؛ وت�سويه ثقايف 

عقدي. حالة تزوير كاملة.

ما  بال�سبط  هذا  دولة؟  اإلى  امل�سروع  يتحول  كيف 
الأ�سح  على  اأو  فل�سطني،  يف  ال�سهيونية  احلركة  فعلته 
وال�سعب  الأر�ص  لهم  هياأ  لليهود.  الغرب  فعله  ما 

واملوؤ�س�سات، والأمن والإقت�ساد والعالقات الدولية.

نواة  هي  التي  »القد�ص«  عن  اأكتب  وماذا  كيف، 

ال�سعب  م�سروع   – املُحبط  امل�سروع  قلب  يف  مركزية 
اأر�ص وطنه؟  دولته على  اإقامة  الأ�سيل قي  الفل�سطيني 
هي  م�سلم،  عربي  اأردين  ملواطن  بالن�سبة  القد�ص  اإن 

نقطة ارتكاز للحق والنتماء والوجدان.

لتذكر القد�ص اإل ويذكر معها اأبو الأنبياء )ابراهيم 
وال�سالفيون  الآريون  يزعم  الذي  بعده(  من  ون�سله 
وغريهم اأنهم حفدته، وهو منهم براء. ولتذكر القد�ص 
يعرج  وال�سالم،  ال�سالة  عليه  حممد  اخللق  و�سيد  اإل 
اإل  القد�ص  ولتذكر  عزوجل،  اخللق،  خالق  اإلى  منها 
وعمر بن اخلطاب خليفة العدل، و�سالح الدين الأيوبي، 
القائد الفّذ، و�سليمان القانوين اخلليفة الأهم يف الدولة 

العثمانية، يذكرون معها، اأمناء بناة، اأعالمًا. 

القدس
أ.د. عبداهلل النقرشقضية وجدان وإنتماء 

عميد كلية األمير حسين بن عبداهلل الثاني
للدراسات الدولية/الجامعة األردنية
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ال�سهداء  ودماء  اإل  الأردن  يف  القد�ص  لتذكر 
عبداهلل  امللك  يقودهم  جنباتها،  من  تفوح  الزكية 
املوؤ�س�ص. اإن القد�ص، لو تعلمون، مدينة عظيمة تزخر 

بعبق التاريخ والروحانية ووالوجدان.

اأذكر، كطفل اأنني عندما دخلتها من »باب العامود«  
اإنتابني �سعور بالده�سة والذهول،  لأول مرة يف حياتي، 
لأنني كنت ل اأعرف بعد اأن املدن الألفية ميكن اأن تكون 
�سرت يف  واملهابة. وعندما  الرونق  النحو من  على هذا 
حاراتها القدمية متوجهًا لل�سالة يف الأق�سى ال�سريف، 
�سعرت بالطماأنينة الغامرة والروحانية املنع�سة، و�سعرت  
بتدفق الهواء املحّمل بالطيب . وعندما و�سلت اإلى مركز 
العتق فيها كني�سة القيامة، وامل�سجد الأق�سى، وم�سجد 
قبة ال�سخرة امل�سرفة، وم�سجد عمر، �سعرت وكاأن يدًا 
متتد اإيل من ال�سماء، لتقول يل اإنك يف الوادي املقد�ص 

طوًى.

كنت  ما  حول  تنفعل  الذكريات  ذهني  يف  وتبداأ 
بها  واإذا  واملعراج،  الإ�سراء  �سرية  كل عام عن  اأقراأه  
حكاية املوؤمن، بداأت مبحمد – �سلى اهلل عليه و�سلم - 
ولكنها ل تنتهي اإلى يوم الدين. فكل قلب املوؤمن معلق 
بالطماأنينة  م�سكونة  وروحه  عينيه،  قبل  ال�سماء،  يف 
واخل�سوع، كاأنه يف �سدرة املنتهى. ويف ح�سرة املالئكة 
يف  لل�سالة  املوؤمن  ي�ستوي  عندما  اأما  النوارنيني. 
امل�سجد الأق�سى، اأو يف م�ساجدها كافة، فاإنه ي�ستح�سر 

احل�سرة الإلهية، اإميانًا واحت�سابًا و�سالمًا. 

ويف القد�ص، ل ميتد العامل خارجها، اإنها نقطة 
ل  ال�سماوية،  العوامل  اإلى  الأعلى،  اإلى  النطالق 
ي�سبهها يف الأر�ص اإل ما كان مقد�سًا فيها اأو مثلها. 
اأكنافها  ان  تفتخر  ال�سريفني،  احلرمني  ثالث  اإنها 

طاهرة مثلها.

متطرف،  غري  م�سلم  لإن�سان  بالن�سبة  القد�ص 
مدينة  موتور،  غري  ولأردين  متع�سب،  غري  لعروبي 
ي�ستطيع  ل  واللتزام.  والهوية،  اجلهاد،  تخت�سر 
م�سوؤوليته  نطاق  وخارج  زمنه،  خارج  يتخيلها  اأن 

ومن  الواحد،  اهلل  مدن  من  مدينة  القد�ص  ووليته. 
املقد�سة.  البطاح  مدن  ومن  اخلالدة،  العروبة  مدن 
مدينة من مدن الأردن الفل�سطينية اأومدن فل�سطني 
والتاريخ  العقيدة،  تخليد  مدينة  هي  الأردنية. 
اأن  لميكن  الذي  ال�سالح  امل�ستقبل  مدينة  والهوية. 

يالقي اهلل اإل به.

هذه القد�ص يف الوجدان، اأما القد�ص يف ال�سيا�سة، 
يف الق�سية، يف ال�سراع، فهي اليوم، مابني ال�ستقالل، 
فلهم  عليها،  القاب�سون  واأما  التدويل،  اأو  التق�سيم،  اأو 
راأي اآخر، اإنهم يعتربونها عا�سمتهم الأبدية، العا�سمة 
اأية  وخارج  »الإ�سرائيلية«.  ال�سيادة  حتت  املوحدة 

مفاو�سات .

واإن لزم الأمر، فهي اآخر املو�سوعات يف املناق�سات 
القد�ص  ف�سكان  الفل�سطينية.  الق�سية  بت�سوية  اخلا�سة 
»ح�سب  با�ستمرار  عددهم  يتناق�ص  الذين  العرب 
الإدارة  من  نوع  على  يح�سلوا  اأن  ميكن  ا�سرائيل«، 
الذاتية، وال�سيادة الوظيفية، ولكن حتت ال�سيادة املو�سعة 
»للدولة ال�سرائيلية«، ذلك اأنهم لي�سوا جزءًا من ال�سفة 
الغربية.  والقد�ص بالن�سبة »لالإ�سرائيليني« متثل مع�سلة 
ومع  الفل�سطنيني.  العرب  مع  مفاو�ساتهم  يف  حقيقية 
اأنهم يفهمون تطلعات العرب نحو مقد�ساتهم، اإل اأنهم 
اليهود  تطلعات  يتفهموا  اأن  كذلك  العرب  من  يتوقعون 
فهم  لهذا  عام.  األفي  منذ  التاريخية«  »عا�سمتهم  اإلى 
املقد�سة،  الأماكن  اإلى  بالو�سول  للعرب  ي�سمحون  قد 
تكون  طاملا  اأنه  ذلك  الوظيفية.  ال�سيادة  ومتديد 
ال�سيا�سة اخلارجية والدفاع ب�ساأن املدينة من اخت�سا�ص 
احلكومة الإ�سرائيلية، فال مانع من وجود �سيادة رمزية 
يف مدينة واحدة تتعاي�ص فيها اأقليات كثرية. )هذا راأي 

الإ�سرائيليني بالإجمال(.

ب�ساأن  »الإ�سرائيلي«  ال�سيا�سي  فاملوقف  ولهذا 
القد�ص وا�سٌح وجليُّ ول يوجد به اأي نوع من الوهم حول 
ما يطرحه العرب من اأن القد�ص عا�سمة دولة فل�سطني 

»املحتملة«.
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التو�سع  فهم  ميكن  املوقف.  هذا  من  وانطالقًا 
الكربى(  )القد�ص  حولها،  وما  القد�ص  يف  ال�ستيطاين 
اإذ ت�سري التقديرات اأن ما يق�سد مبنطقة القد�ص يقارب 
وهذا  الغربية.  ال�سفة  اأر�ص  م�ساحة  من  كم²(   800(
يعني اأن احتمالت اإقامة دولة فل�سطينية لي�ست حمدودة 
�سيا�سيًا وقانونيًا من وجهة نظر » اإ�سرائيل« واإمنا اأي�سًا 
»جغرافيًا«. كما اأن احتمال عودة الالجئني اإلى مثل هذه 
معدومة. هذا  تكن  اإن مل  �ستكون حمدودة جدًا  الدولة 
لو �سلمنا اأ�ساًل اأن احتمالت قيام دولة فل�سطينية حتى 

باإدارة ذاتية اأمٌر وارّد.

يف  كــانــت  الــقــد�ــص  اأن  ـــى  اإل ي�سري  الــتــاريــخ  اإن 
فقط  لي�ص  ال�سهيوين،  املــ�ــســروع  و�سميم  مقدمة 
اأن  منذ  املتوازنة  ال�سهيونية  املزاعم  على  بالعتماد 
احتاللها  وحتى  الكنعانيني،  من  احتاللها  حــاولــوا 
مقدمة  كانت يف  لأنها  اأي�سًا  ولكن  الفل�سطنيني،  من 
التا�سع  القرن  بداية  منذ  ال�ستيطاين  م�سروعهم 
ع�سر حني مت تهجري جماعات »احلاخام« هجارا، اإلى 
القد�ص وتدفقت معه وبعده جمموعات كبرية لالإقامة 
اجلليل  منطقة  يف  الأوبئة  انت�سار  بحجة  القد�ص  يف 
العمليات  تــوالــت  ــك  ذال وبعد  فل�سطني.  �سمايل  يف 
الع�سرين.  القرن  مطلع  حتى  وبت�سارع  ال�ستيطانية 
حيث بداأ بتنفيذ امل�سروع ال�سهيوين العملي على يد 
هرت�سل، وبن غوريون وغريهما. لذلك فما اأن انتهى 
النتداب الربيطاين عن فل�سطني يف اآيار 1948 حتى 
يف  موؤ�س�سيًا  قائمًا  وتنظيماته  اليهودي  الوجود  كان 
فل�سطني، مما �سهل عليهم اإعالن الدولة امل�سطنعة 

)اإعالن تاأ�سي�ص امل�سروع الدولين لليهود(.

ال�سفة  احتالل  بعد  اأنه  اأي�سًا،  متوقعًا  كان  ولهذا، 
يت�سارع  اأن   ،1967 عام  مركزها  يف  والقد�ص  الغربية 
الواقع  الأمر  فر�ص  و�سواحيها،  القد�ص  يف  ال�ستيطان 

يف اأية مفاو�سات حمتملة.

  ومل يقت�سر الحتالل »الإ�سرائيلي« على ال�ستيطان 
للتعامل  ا�سرتاتيجيته اخلا�سة  و�سع  ولكنه  القد�ص،  يف 
اأنه  فمع  متكامل.  ب�سكل  العرب  القد�ص  مواطني  مع 

ال�سكان وال�سغط عليهم حتى يتنازلوا عن  بداأ بتهجري 
�سنوف  وبكل  اإقامتهم،  واأماكن  واأعمالهم  ممتلكاتهم 
التنكيل اأو الإغراء اأو اخلديعة، اإل اأنه جلاأ اإلى التمييز 
على  وركز  وم�سلمني  م�سيحيني  املقد�سيني  العرب  بني 

تهجري امل�سلمني.

  ومن اأخطر ما جلاأ اإليه هو توجيه التعليم باجتاهات 
حيث  القد�ص.  يف  والإحالل  الإحتالل  م�سلحة  تخدم 
تعلق  وت�سويه ما  »الأ�سرلة«،  املناهج باجتاه  بتزوير  قام 
عمل  ثم  ومن  واإلغائه.  جتاهله  اأو  وامل�سلمني  بالعرب 
من  �سيق  بحيث  التعليمية  املوؤ�س�سات  حما�سرة  على 
فر�ص التعليم الإلزامي مما قلل اأعداد الطلبة امللتحقني 
باملدار�ص. ف�ساًل عن اأنه عمل على غ�سل دماغ التالميذ 
وذلك  الإحاليل،  م�سروعه  تخدم  مق�سودة  باجتاهات 
واإبراز  ال�سلمي،  التعاي�ص  وحالت  اأفكار  على  بالتاأكيد 
املظامل وحمالت الإبادة، التي تعر�ص لها اليهود لك�سب 
البطولة  مناذج  على  التاأكيد  ثم  ومن  معهم،  التعاطف 
امل�سروع  يخدم  مما  ذلك  وغري  املقاومة،  يف  اليهودية 

ال�سهيوين واأهدافه.

ال�سرتاتيجية؛  هذه  تكون  اأن  خمططًا،  كان  لقد 
والوعي  والقناعات  الثقافات  وتزييف  التجهيل، 
للعمل  توجيهه  التعليم،  عن  املقد�سي  ال�سباب  و�سرف 
ال�سعب  اأن  اإل  ال�سهيونية؛  وامل�سروعات  املوؤ�س�سات  يف 
من  كان  ما  فكان  ذلك  على  الفر�سة  فّوت  الفل�سطيني 
اأمر النتفا�سات الفل�سطينية واإ�سهامها يف بلورة الوعي 

الفل�سطيني واإعادة الق�سية اإلى بداياتها.

اإلى قرارات دولية  اليوم، ل حتتاج فقط  القد�ص    
عمومًا،  الغربية  ال�سفة  ويف  فيها،  ال�ستيطان  لإيقاف 
كل  �سرعية  عدم  توؤكد  قرارات  اإلى  حتتاج  واإمنا 
امل�ستوطنات ف�ساًل عن تاأكيد احلقوق العربية التاريخية 

يف كل �سرب من اأر�سها.

ال�سهداء  بدماء  ت�سمخت  واأر�ص  مدينة  القد�ص، 
اخلا�سة  نة   ال�سُّ هذه  اأّن  نعتقد  ول  وحديثًا،  تاريخيًا، 

بالقد�ص �ستختلف م�ستقباًل.
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ما  الإن�سان  علم  الذي  العليم،  الهادي  هلل  احلمد 
واأمّت  ال�سالة  واأف�سل  ال�سبيل،  �سواء  وهداه  يعلم،  مل 
الت�سليم على املبعوث رحمة للعاملني �سيدنا حممد، وعلى 

اآله و�سحبه الطاهرين.

اأْن هدانا �سبيل الر�ساد والنجاة  نَّ اهلل علينا  لقد مرَ
وال�سهولة  ال�سماحة،  اإلى  يدعو  يمًا؛  قرَ ِدينًا  اإلينا  واأنزل 
والأخالق  ال�سوية،  الفطرة  ويعزز  باعتدال،  املعاملة  يف 
»َفاأَِقْم  اإفراط وال تفريط، قال عز من قائل:  املر�ضية ال 
ا لرَ  لرَْيهرَ ا�صرَ عرَ ررَ النرَّ طرَ ِ الرَِّتي فرَ ّ ةرَ اهللرَ ِنيًفا ِفْطررَ يِن حرَ كرَ ِللِدّ ْجهرَ ورَ
ا�ِص  النرَّ رَ  اأرَْكثرَ ِكنرَّ  لرَ ورَ ُم  ِيّ اْلقرَ يُن  الِدّ ِلكرَ  ذرَ  ِ ّ اهللرَ ْلِق  خِلرَ ْبِديلرَ  ترَ
فينا  بعث  اإذ  ة  وامِلنَّ الف�سل  ، وله   30  : ]الروم  ْعلرَُمونرَ  يرَ لرَ 

ا يعلِّمنا الكتاب واحلكمة، ويهدينا اإلى ال�ضراط  ر�ضواًل منَّ
امل�ستقيم، ويخرجنا من الظلمات اإلى النور، وقد حذرنا 
عليه ال�سالة وال�سالم من قوم من اأهل الإ�سالم وقبلته؛ 
من  اأح�سن  و�سيامهم  �سالتنا،  من  اأف�سل  �سالتهم 
ول  واأحكامه،  الدين  معاين  يفقهون  ل  هم  ولكنَّ �سيامنا، 
وحكمه  العالية،  ومقا�سده  ال�سامية،  اأ�سراره  يدركون 
البالغة؛ فيتنطعون فيه، ويغالون؛ فيرَ�سلون وُي�سلون، قال 
�سلى اهلل عليه و�سلم: »ياأتي يف اآخر الزمان قوم ُحدثاء 
ري قول الربيَّة،  الأ�سنان، �ُسفهاء الأحالم، يقولون من خرَ
ل  ِمّية،  الرَّ من  هُم  ال�سَّ مْيُرق  كما  الإ�سالم  من  ميرقون 
هم، فاأينما لقيتموهم فاقتلوهم،  ناِجررَ اإمياُنهم حرَ ُيجاوز 

دور كليات الشريعة والمعاهد العلمية
 في تعزيز الوسطية ومواجهة

أ.د. عدنان محمود العساف التطرف واإلرهاب
كلية الشريعة / الجامعة األردنية
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 . ْتلهم اأجرًا مِلرَن ًقتلرَهم يوم القيامة« ]رواه م�سلم فاإنَّ يف قرَ
ونحن نعي�ص يف الوقت احلا�سر، ومع كل اأ�سٍف كثريًا من 
اجم عن التطرف والُغلو يف الدين، مبا يف  الهرج واملرج النَّ
ذلك من اإرهاب للنا�ص، وت�سليل لعقول ال�سباب، واإلقاء 
باأيديهم اإلى التهلكة، واإ�سرار باأمن املجتمع وا�ستقراره؛ 
البحث  تعزيز  الأهمية  يف  الغاية  الأمور  من  فاإنَّ  ولهذا 
الظاهرة  هذه  مع  التعامل  منهجية  يف  النظر  وتعميق 
اجتثاثها  على  والعمل  اخلرّية،  جمتمعاتنا  على  الدخيلة 

من جذورها.

وملَّا كانت كليات ال�سريعة هي الرائد الأول يف تخريج 
الوعاظ والدعاة واملفتني ومعلمي النا�ص اخلري؛ كان من 
اأداء  تطوير  للبحث يف منهج  اأهمية خا�سة  اإيالء  املهم 
ونبذ  والعتدال  الو�سطية  قيم  تر�سيخ  يف  الكليات  هذه 
القيام  يل  اهلل  ر  ي�سَّ وقد  والإرهاب،  التطرف  اأفكار 
املو�سوم  وهو  ال�سدد؛  هذا  يف  علمي  بحث  باإعداد 
تعزيز  يف  العلمية  واملعاهد  ال�سريعة  كليات  »دور  بـِ: 
والإرهاب«،  التطرف  ومواجهة  والعتدال  الو�سطية 
�سندوق  تبناه  وطني  م�سروع  موؤخرًا �سمن  ُن�سر  والذي 
دعم البحث العلمي الأردين، حتت عنوان: »ال�سباب يف 
مواجهة الفكر املتطرف«، وقد جاء هذا امل�سروع الوطني 
الذي اأداره الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل الزعبي ماأجورًا يف 
اأربعة حماور؛ حمور ديني، واآخر تربوي تعليمي ثقايف، 
وثالث اإعالمي، ورابع �سيا�سي اجتماعي اقت�سادي، هذا 
الأربعة،  املحاور  �سمل  للدرا�سة  ملخ�ص  اإلى  بالإ�سافة 
العلماء  من  ُثلَّة  امل�سروع  هذا  اإعداد  يف  ا�سرتك  وقد 
وقد  حدة،  على  كل  ال�سابقة  املجالت  يف  املتخ�س�سني 
اأدار فريقه  الديني، والذي  للمحور  جاء بحثي  كملحق 
اهلل  جزاه  الب�سل  اأبو  النا�سر  عبد  الدكتور  الأ�ستاذ 
خريًا، وكل من ا�سرتك يف هذا امل�سروع النافع، واحتوى 
الأول  املبحث  ُكر�ص  مباحث؛   ثالثة  على  البحث  هذا 
مقابلة  يف  والعتدال  الو�سطية  مفهوم  لدرا�سة  منها 
التطرف ومفهومه؛ ُبغية حتديد العنا�سر املحققة لهذه 
فيما  الدرا�سة،  جمريات  يف  اإليها  لال�ستناد  املفاهيم 
منهج  ا�ستقراء  اإلى  الثاين  املبحث  الدرا�سة يف  اجتهت 

تطبيق عنا�سر الو�سطية والعتدال ونبذ التطرف والغلو 
مظان  بتتبع  وذلك  ال�سريعة،  كليات  يف  التدري�ص  يف 
حتقق مقوماتهما، والق�سايا املت�سلة مبعاجلة التطرف 
الثالث  املبحث  جاء  فيما  املختلفة،  املواد  يف  والإرهاب 
ال�سريعة  كليات  اأداء  تفعيل  نحو  ا�سرتاتيجية  بخطة 
القوة  نقاط  ا�ضت�ضرف  والذي  االجتاه،  الواقعي يف هذا 
يتعلق  فيما  وذلك  والإمكانات،  والفر�ص  وال�سعف، 
باخلطط االأكادميية القائمة، والن�ضاط البحثي، وطرق 
اإجبارية  مادة  ت�سميم  اإلى  بالإ�سافة  هذا  التدري�ص، 
مقرتحة يف هذا املو�سوع، تهدف اإلى تر�سيخ مفاهيمه، 
وتعليم و�سائل حتقيقه لطلبة كليات ال�سريعة خ�سو�سًا، 

واجلامعات عمومًا.

التو�سيات  من  جملة  اإلى  البحث  هذا  انتهى  وقد 
التي يجدر بكليات ال�سريعة واملعاهد العلمية الأخذ بها 

لتحقيق الهدف املن�سود وهي:

1. اإعادة ت�سكيل املناهج بحيث تقوم على بلورة الت�سور 
وذلك  التطرف؛  ونبذ  والعتدال،  للو�سطية  العميق 
يف  التحقيق  وطرق  واملقومات،  املفهوم،  حيث  من 
ُبغية  التعليمية وخمرجاتها؛  الر�سالة  ثمَّ يف  الذات، 
جعل املُتعلم قادرًا على تقم�سها كجزء من �سخ�سيته 
يت�سرف  اأن  ي�ستطيع  بحيث  والأكادميية  الذاتية، 
وفقًا لها، واأن يوؤثر يف الآخرين با�ستخدامها ونقلها 

اإليهم.

الو�سطية  فقه  يف  تخت�ص  جديدة  مادة  تقرير   .2
لهذا  مِلا  جميعها؛  ال�سريعة  كليات  يف  والعتدال 
�سعة، وحاجة  فيه من  وما  املو�سوع من خ�سو�سية، 
الواقع  �سوء  يف  والفهم  الدرا�سة  يف  لالإفراد  ملحة 

املعا�ص.

والتطرف  الُغلو  مظاهر  اأهم  بنقد  يت�سل  ما  اإدراج   .3
ن  مرَ مزاعم  وتفنيد  املختلفة،  الدرا�سية  املواد  يف 
واعتماد  والعقلية،  النقلية  باحلجة  وذلك  اها،  يتبنَّ
قد  ما  كل  اإزالة  �ساأنه  من  والذي  والإقناع،  احلوار 
يف  الرا�سخة  الطلبة  قناعة  يعرتي  تعار�سًا  يكون 



-16-

هذا ال�ساأن، في�ستطيعون بعد ذلك بناء فكر و�سطي 
متكامل مبني على القناعة مببادئ الو�سطية، وعلى 
الإ�سالم  خط  عن  وجنوحه  �سدها  ب�سلبية  القناعة 

وم�سلحة امل�سلمني، والدعوة الإ�سالمية.

مو�سوعات  لتدري�ص  التطبيقية  املرجعية  تعزيز   .4
�سرب  من  الإكثار  طريق  عن  واآدابها؛  الو�سطية 
وذلك  ال�سلة،  ذات  املعززة  التاريخية  الأمثلة 
والتاريخ  ال�سريفة،  النبوية  ال�سرية  اإلى  بالرجوع 

الإ�سالمي، ومواقف العلماء.

على  باإطالعهم  الطلبة  ذهن  يف  الواقع  فقه  تعزيز   .5
مقت�سيات ال�سياق الزمني واملكاين لتطبيق الأحكام 
مع  يتعار�ص  ل  مبا  احلديث،  الع�سر  يف  الفقهية 

الثوابت اأو يخرج عنها. 

امل�سلحة  بني  املقابلة  يف  املوازنات  فقه  ا�ستخدام   .6
واملوازنة  والأخف،  الأ�سد  واملف�سدة  والأدنى،  الأرَولى 
واملجتمع،  والفرد  واملاآل،  احلال  اإلى  النظر  يف 
اأثر  من  ذلك  يف  مِلا  والأخروية؛  الدنيوية  وامل�سلحة 
بالغ يف حتقيق الو�سطية والعتدال، واملحافظة على 

تبني الأولويات يف الواقع املعا�ص.

7. تعزيز منهج الدرا�سة املقارنة يف املباحث املختلفة؛ 
واآدابه؛  اخلالف  لأخالق  تر�سيخ  من  ذلك  يف  مِلا 
معه،  التعامل  وح�سن  الآخر،  وقبول  �سماحة،  من 
ال�سليم،  اجح  الرَّ الدليل  يقوية  ما  على  والعتماد 
التقليد  اأو  النف�ص،  وحظ  الهوى  ميليه  ما  ولي�ص 
وتو�سع  الروؤية،  اأحادية  متنع  املقارنة  ولأنَّ  الأعمى؛ 
مدارك الطلبة؛ بحيث ي�ستطيع اأن يتعرف على اأكث 
فال  الق�سايا،  معظم  يف  اإ�سالمية  نظر  وجهة  من 
خمالفًا،  الغالب  يف  له  اأنَّ  ويعلم  لإحداها،  يتع�سب 

فلي�ص له اأن يدعي احتكار ال�سواب.

8. الهتمام بدرا�سة الفكر الفقهي والأ�سويل ملا له من 
للتطبيق؛ فالرتكيز على  تاأ�سيلي، قابل  بعد منهجي 
اأحكام وح�سب، ي�سعف  واأ�سوله كعلمي  الفقه  تعليم 
الأحكام،  لهذه  الت�سريعية  لالأبعاد  الدقيق  الفهم 

بني  املنهجي  الربط  على  املُتعلم  قدرة  من  ويقلِّل 
له  متكامل  كنظام  وتوظيفها  املختلفة؛  املو�سوعات 
مقا�سد وخ�سائ�ص كلية، ومن اأهم مظاهر تر�سيخ 

البعد الفكري لدى الطلبة ما ياأتي:

اأ. تعميق درا�سة املقا�سد العامة لل�سريعة الإ�سالمية 
وتطبيقاتها.

لالأحكام  ال�سرعية  احِلكم  بدرا�سة  الهتمام  ب. 
املختلفة، واأ�سباب اختالف الفقهاء.

ج. حتليل مناهج الفقهاء يف الفهم والرتجيح.

اأبعادها  واإدراك  الكلية،  الفقهية  النظم  حتليل  د. 
وخ�سائ�سها وفوائدها التطبيقية. 

هـ. درا�سة النظريات الفقهية بطرح حتليلي منهجي. 

املاآلية  النظرة  ذات  التطبيقية  الدرا�سات  تعزيز  و. 
�ْسرب مدى �سالحية احُلكم  امل�ستقبلية، اأي التي ترَ

للتطبيق وفقًا للحالة املحكوم فيها.

9. ا�ستغالل مواد املتطلبات اجلامعية العامة يف تعزيز 
خمتلف  يف  والإرهاب  التطرف  ومقاومة  الو�سطية 
اجلامعات واملعاهد التعليمية، وذلك بتطبيق مبادئ 
م�سامينها،  على  العتدال  وم�سالك  الو�سطية، 

واإدراجها يف مقرراتها الدرا�سية.

ن ي�ستمعون القول فيتبعون  اأ�ساأل اهلل اأن يجعلنا ممَّ
اأح�سنه، واأن يرزقنا �سبل ال�سالم والو�سطية، وهي خلق 
اُكْم  ْلنرَ عرَ ِلكرَ جرَ ذرَ كرَ هذه الأمة و�سمتها الأولى، قال تعالى: »ورَ
�ُسوُل  الررَّ ُكونرَ  يرَ ورَ ا�ِص  النرَّ لرَى  عرَ اء  درَ �ُسهرَ ُكوُنوْا  ترَ ِلّ طًا  �سرَ ورَ ًة  اأُمرَّ

. ِهيدًا« ]�سورة البقرة: 341 لرَْيُكْم �سرَ عرَ

ول يفوتني يف نهاية هذا املقال اأن اأ�سكر القائمني 
على املركز الثقايف الإ�سالمي وجملته، على ما يبذلنوه 
الإ�سالمية  الثقافة  اإثراء  يف  مباركة  خرية  جهود  من 
الر�سيدة، واأخ�ّص بالذكر الدكتور اأحمد العواي�سة مدير 
واأ�سرة  املدير،  العدوان م�ساعد  نوال  والفا�سلة  املركز، 

التحرير، واهلل ويل التوفيق.
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تكنولوجيا  ثورة  ميثل  والذي  الجتماعي  التوا�سل 
حديثة هائلة من الفي�ص بوك، الوات�ص اأب، الن�ستغرام، 
التطبيقات  من  ذلك  �سكايب،  وغري  �سات،  ال�سناب 
التي جتدها موزعة على �سطح هاتفك، توؤثر على حياة 
الأ�سرة، ولها اإيجابيات و�سلبيات تعي�سها الأ�سرة يوميا.

�سبكة  على  املوجودة  الجتماعي  التوا�سل  ومواقع 
الإنرتنت حيث ي�ستخدمها النا�ص جميعا و�سيلة للتوا�سل 
هذه  انت�سرت  وقد  بينهم،  فيما  الأخبار  ونقل  والتفاعل 

فهي  اله�سيم،  يف  النار  تنت�سر  كما  النا�ص  بني  املواقع 
و�سيلة �سريعة يف تو�سيل املعلومة ون�سرها.

اإل اأن لهذه املواقع الكثري من الآثار الإيجابية على 
قرية  العامل  اأ�سبح  الو�سيلة  وبهذه  والأ�سرة،  املجتمع 
يتبادلون  بحيث  النا�ص  جميع  فيها  يتوا�سل  �سغرية 
الثقافات واحل�سارات واللغات والأفكار، واأ�سبح الفرد 
�سيا�سية  اأخبار  من  حوله  يجري  مبا  ودراية  علم  على 
اأ�سبح  بل  ذلك،  وغري  وثقافية  واجتماعية  واقت�سادية 

أثر مواقع التواصل اإلجتماعي
أ. د. جميلة الرفاعي

كلية الشريعة / الجامعة األردنية
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من  ينا�سبه  ما  ويختار  بيته  يف  فيبيع  يت�سوق  الفرد 
الأخرى،  احلياتية  والأمور  وال�سيارات  والأثاث  املالب�ص 
لتبادل  الو�سائل  اأف�سل  زالت  وما  كانت  هذه  فاملواقع 
املعلومات وتوثيقها بطريقة �سهلة مي�سورة ل حتتاج اإلى 

دفع اأموال طائلة ول حتى اخلروج من  البيت.

التوا�سل  ملواقع  الكثرية  الإيجابيات  هذه  كل  ومع 
اإل  �سرعية،  �سحيحة  بطريقة  ا�ستغلت  اإذا  الجتماعي 
قد  حيث  الأ�سرة  على  اخلا�سة  ال�سلبيات  من  لها  اأن 
ي�ستخدم  الوالد  اأن  فنجد  كثرية  اأ�سر  على  نظرة  نلقي 
من  تنتقل  هاتفها  بيدها  والأم  فيه،  غارق  وهو  هاتفه 
اأو  هواتفهم  وبيدهم  الأبناء  وكذلك  اآخر،  اإلى  تطبيق 
هذه  يف  نتفكر  لذا  الكثرية،  وحوا�سيبهم  بتطبيقاتها 
اإن  طوال؛ اأقول  �ساعات  فيها  يق�سون  قد  التي  احلال 
مواقع التوا�سل الجتماعي على هذه ال�ساكلة تعمل على 
الواحدة  الأ�سرة  اأفراد  بني  الجتماعية  العزلة  زيادة 
رغم جلو�سهم بع�سهم بجوار بع�ص، وكذا اذا ما ذهبت 
يف  جمتمعني  الأقرباء  وكان  فرح  اأو  عزاء  جمل�ص  اإلى 
اإليك وقلبه متعلق  مكان واحد جتد كثريا منهم ي�ستمع 
املعلومات  من  هائل  بكم  عليه  يزحف  الذي  بهاتفه 
ينظر  راأ�سه  رفع  قد  ال�سن  اإل رجاًل كبريًا يف  فال جتد 
رجاًل  اأو  يديه،  بني  هاتف  وجود  دون  ويحدثهم  للنا�ص 
اأن  كما  يهمه.  ل  فيما  النظر  املر�ص عن  اأعياه  مري�سًا 
هذه احلال يف الأ�سرة تعمل على خمول الإن�سان خمول 
تلٍق  الواحد دائما يف حالة  ج�سديا وعقليا بحيث جتعل 
الجتماعي.  التوا�سل  مواقع  اأدمن على  ما  اإذا  ُيفكر  ل 
وجتد اأن ل تبادل لالأفكار والأهتمام وال�سوؤال عن اأحوال 
الأ�سرة يف حالة الغرق يف هذه املواقع كما �سورنا حالة 
الالكالم بني اأفراد الأ�سرة. اإذا كان هنالك ما هو اأهم 

وهي اأخبار النا�ص فعلى رب الأ�سرة وربتها اأن ل يرتكوا 
املجال لهذا الأمر يف اأن ي�ست�سري يف اأفراد الأ�سرة فمن 

املمكن اأن حُتدد �ساعة لهذا الأمر يف اليوم فقط.

الجتماعي  التوا�سل  مبواقع  الدائم  الن�سغال  اإّن 
يعمل على ازدياد حدة التوتر النف�سي بني اأفراد الأ�سرة 
بني  اجتماعية  م�سكالت  حدوث  اإلى  يقود  وهو  جميعا، 
الزوج والأولد مما يولد حواجز بني اجلميع فتقل املودة 
قد  الوقت  اأن  كما  بينهم،  والتقدير  والحرتام  واملحبة 
ي�سيع يف اأمور غري مهمة، اإن كنا نرى اأن الأ�سرة فيما 
اأمر  مناق�سة  اأو  كتاب  قراءة  على  جتتمع  كانت  �سبق 
عامله  فرد  لكل  اأ�سبح  فقد  الآن  واأّما  احلياة،  اأمور  من 
من  وال�سمني  للغث  متلقيا  الواحد  واأ�سبح  اخلا�ص، 
املعلومات، بل اإنه قد يتعر�ص  لالإ�ساعة والكذب يف نقل 
وحتريف املعلومات، وهذا ينتج جياًل جديدًا  ل فكر ول 

م�سوؤولية ول خيار لديه.

الأ�سر يف  اأرباب  دور  نوؤكد على  اأن  ومن هنا يجب 
اإل من جهات  يتلقون  الأبناء بحيث  ل  الوعي بني  ن�سر 
تكون �سادقة ومعروفة لدى املجتمع، وعليهم اأْن ي�سبطوا 
الوقت،  يحدد  بحيث  الت�سال  مواقع  ا�ستخدام  عملية 
يح�سرونه  ما  مراقبة  يف  ي�ساركوهم  اأن  لهم  اأن  كما 
واأن  ودنياهم  لدينهم  املفيدة  املواقع  اإلى  ويوجهونهم 
اإلى  يبتعدوا عن املواقع الإباحية والإحلادية التي توؤدي 

مال يحمد عقباه يف نف�سية املتلقي وجمتمعه.

واأخريًا نقول: امل�سوؤولية عظيمة جدا على الأ�سرة وعلى 
املعلم والإمام والإعالمي وعلى الدولة  يف حياة املجتمع، 
يف حماية املجتمع من �سلبيات هذه املواقع، ون�ساأل اهلل اأن 

يحمي جمتمعاتنا واأولدنا من كل ف�ساد ورذيلة.
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اإّن  والقول  تعالى،  اهلل  وجود  اإنكار  مبعنى  الإحلاد 
الكون وجد بال خالق، و اإن املادة اأزلية اأبدية، وهي اخلالق 
واملخلوق يف الوقت ذاته، وهي بدعة جديدة يف ال�سالل مل 
توجد من قبل يف التاريخ ال�سابق، ومل توجد بهذه ال�سورة 
القبيحة وبهذا الت�ساع الذي متار�سه العقلية املعا�سرة يف 
اأي فرتة �سابقة من فرتات التاريخ، و ي�سري بع�ص النا�ص 
اإلى هذه الآية الكرمية: »وقالوا ما هي ال حياتنا الدنيا 

منوت ونحيا وما يهلكنا اإل الدهر« اجلاثية /24.

يف  العرب  يف  وجد  اأنه  على  بها  ي�ستدلون  اإذ 
جاهليتهم ووجد يف غريهم من الأجنا�ص من اأنكر وجود 
اأطلق عليهم مثل  الدهريني كما  واأن هوؤلء  تعالى،  اهلل 

والآية  تعالى،  اهلل  لوجود  املنكرين  بالطبيعة  القائلني 
واإمنا  قاطعة،  ب�سورة  املفهوم  هذا  تعطي  ل  الكرمية 
البعث،  ينكرون  فيها  اإليهم  امل�سار  القوم  باأن  تقطع 

ولكنها ل تقطع باأنهم ينكرون وجود اهلل تعالى.

ومل يثبت مب�سدر يقيني من كتاب اأو �سنة �سحيحة 
اأنهم ينكرون وجود اهلل، بل اإنهم كانوا يوؤمنون بوجود اهلل 
املوتى  بعث  على  وتعالى  �سبحانه  قدرته  ينكرون  ولكنهم 
بعد اأن ي�سريوا ترابًا وعظامًا ومعلوم اأن الفطرة بذاتها 
بالعبادة  فطريًا  اجتاهًا  اإليه  وتتجه  جمماًل،  اهلل  تعرف 
يكن  ومل  الطريق،  �سلت  ولو  الأنحاء،  من  نحو  على 
املنحرف عن  تاريخها  الب�سرية يف  الغالب على  ال�سالل 

أسباب ظاهرة اإللحاد
د. أحمد العوايشة

مدير المركز الثقافي اإلسالمي 
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اهلل هو اإنكار وجود اهلل تعالى، واإمنا كان ال�سالل الغالب 
هو ال�سرك باهلل، وت�سور اهلل على غري حقيقته، اأو اإنهم 
كانوا يت�سورونه اآلهة متعددة يف القوة وال�سطوة -تعالى 
ال�سر عند  واإله  – كاإله اخلري  اهلل عن ذلك علوًا كبريًا 
الآخر.  اأحدهما  يغلب  ول  اأبدًا  يتنازعان  فهما   الفر�ص 
والإغريق  الرومان  كان  كما  متعادلة  اآلهة غري  ت�سور  اأو 
يوؤمنون بوجود اإله كبري هو رب الأرباب، ودونه األهة �ستى. 
وكما كان العرب يف جاهليتهم يوؤمنون باأن اهلل تعالى هو 
رب الأرباب اخلالق املهيمن الرازق وثمة اآلهة اآخرون، اأو 
اأولياء  ي�ساركونه يف بع�ص الأمر فيعبدونهم ليقربوهم اإلى 
اهلل زلفى: »والذين اتخذوا من دونه اأولياء ما نعبدهم اإل 

ليقربونا اإلى اهلل زلفى« الزمر /3.

اأمنوا  للنا�ص  ليقولوا  الر�سل  تعالى  اهلل  يبعث  ومل 
يبعث  كان  بل  فطرهم  يف  مركوز  هذا  لأن  اهلل  بوجود 
الر�سل بالدعوة اإلى توحيد اهلل واإفراده بالعبادة وحده ل 
�سريك له كما جاء على ل�سان نوح وهود و�سالح وحممد 

عليهم ال�سالم .

اهلل  اعبدوا  قوم  »يا  لقومه:  يقول  ر�سول  كل  فكان 
لت�سحيح  ذلك  فكان  هود/61،  غريه«  اإله  من  مالكم 
م�سار العقيدة وتقومي الفطرة مما تقع فيه من ال�سالل، 
ل لإن�ساء العقيدة ابتداء واإثبات وجود اهلل؛ »فطرة اهلل 
التي فطر النا�ص عليها ل تبديل خللق اهلل ذلك الدين 

القيم ولكن اأكث النا�ص ل يعلمون« الروم /30.

واإن من اأكرب انحرافات الكني�سة الأوروبية اإف�سادها 
مبا اأدخلته من التحريف على الوحي الرباين املنّزل من 
على  الب�سر  لهداية  ال�سالم  عليه  عي�سى  على  اهلل  عند 
اأمر الألوهية فقد جعلته   الأر�ص وذلك يف  تخُبطها يف 
من نوع جديد حني قالت الكني�سة : اإن اهلل ثالثة اأقانيم 
واإن امل�سيح عليه ال�سالم واحٌد من هذه الأقانيم الثالثة، 
واإنه ابن اهلل،  تعالى اهلل عن ذلك. وهو يف الوقت ذاته 
طغيان  واإّن  الكون.  �سوؤون  تدبري  يف  هلل  و�سريك  اإله 
املتناق�سة  العقيدة  هذه  فر�ص  يف  ورجالها  الكني�سة 
وجترّبها على من يخالفها باأن متنعه اأن ُيعِملرَ عقله يف 
تقبل هذا التناق�ص اأو املناق�سة لفهمه، ثم ت�سفه باملروق 

من الدين اإن جادلرَ اأو مل ي�سلم لها مبا تقول. وهي تاأبى 
على عقولهم - التي فطرت على توحيد اهلل-  اأن تعلن 
اأن اهلل اخلالق لي�ص حمتاجًاً  اإلى خلقه حتى يتخذ منهم 
ولدًا اأو �سريكًا له يف امللك، ومن مل يعتقد مبا تب�سر به 
فقد حلت عليه لعنة اهلل وهو مطروٌد من رحمته. ومعلوٌم 
بها  قامت  التي  العظيمة  والنحرافات  املفا�سد  من  اأن 
واملظلمة  املتخلفة  الع�سور  هذه  يف  الأوروبية  الكني�سة 
النظر  عن  الأوروبي  الفكر  ان�سراف  عليها  ترتب  التي 
يف هذا العامل ويف �سوؤون احلياة الدنيا فقد روجت بني 
ناق�سة  لأنها  الدنيا  هذه  لإ�سالح  �سبيل  ل  باأنه  النا�ص 
�سبيل  ل  قا�سرة  الإن�سانية  الطبيعة  واأن  بطبيعتها 
ب�سورة  الدنيا  عن  بالعزوف  ب�سرفها   اإل  لإ�سالحها 
رهبانية حيث تو�سلت الكني�سة اإلى اأنه بقدر ما ين�سرف 
الإن�سان عن دنياه يكون اأقرب لل�سالح واأقرب اإلى الفوز 

مبلكوت اهلل يف الآخرة.

وكان هذا الت�سور من الكني�سة هو الذي تدعو اليه 
عامة النا�ص بينما هي التي كانت  تنعم بالثاء والتمتع 
بطيبات احلياة الدنيا باإ�سدارها  �سكوك الغفران وبيع 
الفكرة  بهذه  العلني،  املزاد  على طريقة  اجلنة  اأرا�سي 
الكني�سة  ابتعدت  التفكري  من  اللون  وبهذا  املنحرفة 
ورجالها عن النظر يف �سوؤون الدنيا اإل يف اأ�سيق نطاق 
عامة  النا�ص  ر�سي  الدنيا  احلياة  اأمور  ففي  م�ستطاع، 
واملتدينون خا�سة بعي�ص الكفاف ومل يتطلعوا اإلى زيادة 
الإنتاج وحت�سينه، لأن ذلك يخالف روح الدين؛ ومن ثم 
مل ي�سعوا اإلى زيادة يف العلم متكنهم من زيادة الإنتاج 
وحت�سينه، وكان من نتائج هذا الحتكار الذي قامت به 
ف  املحرَّ دينهم  تعاليم  يف  ورجالها  الأوروبية  الكني�سة 
الذي قام يح�سر التفكري املبدع  لديهم بفر�ص معلومات 
خ�سو�سيات  من  هي  التي  احلياة  وتف�سريات  الدين 
الهتمام   عدم  النتيجة  فكانت  فح�سب.  الدين  رجال 
بزيادة معارف النا�ص عن الكون من حولهم؛ فلم يدركوا 
علوم  الفلك و الريا�سيات و الكيمياء و الفيزياء ...اإلخ 
لأن الأمر وفق ت�سورهم ل ي�ستحق الهتمام من ناحية 
وكذلك لأن املعارف التي تقدمها الكني�سة عن الكون هي 
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كفاية لهم .  هذه النحرافات واجلنايات التي قام بها 
رجال الدين يف الكني�سة  يف القرون الو�سطى من حتريف 
لفكرة الألوهية ثم اإق�ساء للعقل الإن�ساين  فاأدى ذلك كله  
اإلى اإرتكا�ص الفكر الأوروبي الذي عا�ص  ظلمات اجلهل 
والتخلف واجلمود يف ظل ت�سلط الكني�سة وحجرها على 

ا�ستخدام  العقل وحترميها حلرية التفكري.

التفكري  حلرية  مت�سوقًا  الأوروبي  العقل  كان  وقد 
بعد فرتة الع�سور الو�سطى املظلمة التي كانت متطرفة 
من  كان  والتي  الإن�سان  حياة  يف  الكربى  الق�سايا  يف 
اأبرزها اإلغاء دور العقل واحلجر على حرية الفكر فقد 
كان التطرف الذي نتج عنه ع�سر النه�سة وما بعدها 
ثمرًة طبيعيًة لتطرف �سابق للدين املحرف الذي اأو�سل 
الفكر الأوروبي اإلى رد فعل عنيف يف الجتاه الآخر يف 
موقفه من الدين ورف�سه ل�سلطان الكني�سة،  وقد بالغت 
اأوروبا يف ردة فعلها جتاه الدين نتيجة ل�ستبداد الكني�سة 
فانكرت وجود اهلل واأخرجت ق�سية الألوهية من ميادين 
احلياة والتاأثري يف حياة الب�سر، فكان هذا منعطفًا نحو 
كيفية  يف  علمائها  عقول  اأوروبا  �سخرت  فقد  الإحلاد 
من  الألوهية  مو�سوع  وا�ستخراج  اهلل  عن  ال�ستغناء 
ميادين الفكر واحلياة واحدًا بعد الآخر، وعلى اأثر هذه 
الطريقة الأوروبية اجلديدة يف التعامل مع الدين كانت 
احلياة  و�سوؤون  الدولة  عن  وف�سله  الدين  من  تتحرر 
وهو ما يعني التفكري احلر براأيهم وهو الأ�سلوب الأمثل 

املو�سل اإلى الإحلاد.

هذا ومل يكن الجتاه للفكر الراف�ص للدين واملتجه 
الكني�سة  اأخطاء  من  واحد  خلطاأ  فعل  رد  الإحلاد  اإلى 

وهو احلجر على العقل خلوفهم من مناق�سة امل�سّلمات 
لأخطاء  فعل  رد  كان  واإمنا  النا�ص؛  على  فر�ستها  التي 
متعددة ومرتاكمة، فاجلهل الذي �ساد اأوروبا عدة قرون 
ودربًا  فتنة  العلم  من  جعل  الكني�سة  �سيطرة  ظل  يف 
اأن حرب  املنايف لالإميان؛ ف�ساًل عن  الكفر  من دروب 
الكني�سة للعلم والعلماء يف ع�سر النه�سة با�سم الدين 
هو الذي جعل منهج البحث العلمي معاديًا للدين وذلك 
الذي  الن�ص  اأن  عرفوا  عقولهم  العلماء  اأعمل  عندما 
الب�سر  اأقوال  من  واأنه  مقد�سًاً،  لي�ص  يقد�سونه  كانوا  
ولي�ص من كالم اهلل؛ فزاد حقدهم على الكني�سة التي 
كانت ت�ستذلهم وحتجر على عقولهم. وهذه هي النتيجة 
التي و�سلت اإليها اأوروبا بعد تلك الطريقة التي فر�سها 
عليهم رجال الدين املحرفون بقرارات كن�سّية  جائرة 
اأمور احلياة مثل  النظر يف  النا�ص من  التي منعت  هي 
للعقل  العنان  الفال�سفة  اإطالق  اإلى  اأدى  الذي  التفكري 
يف احلكم على الأ�سياء وت�سورها ورف�ص الوحي جملة 
التفكري  تيار جديد ومنط من  نتج عنه  وتف�سياًل مما 

املوؤدي اإلى الإحلاد.

ونقول للذين يعتقدون اليوم اأن وجودهم اأو جمدهم 
الذاتي مرتبط باعتناق الإحلاد بدًل من اعتناق الدين؛ 
اإن احلقيقة �سوف تظهر حني تعود الب�سرية اإلى ر�سدها 
عليها  اهلل  يكتب  مامل  اإليه  عائدة  وهي  ربها  وتعرف 
الفناء م�سداقًا لقوله تعالى: »فاأما الزبد فيذهب جفاًء 
الرعد  �سورة  الأر�ص«  يف  فيمكث  النا�ص  ينفع  ما  واأما 

الآية 17. 

واحلمد هلل رب العاملني،،،
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»ا�سم  عن  عبارة  باأّنها  الأخالق  نعّرف  اأن  ميكننا 
جامع لكّل ما ي�سدر عن الإن�سان من اأقوال واأفعال«.

لأّي  اجتماعّية  �سرورة  الكرمية  الأخالق  وُتعّد 
ترتقي  الأخالق  فبمكارم  املجتمعات،  من  جمتمع 
فقد  اأفرادها،  وي�سعد  اإجنازاتها،  وتخّلد  املجتمعات، 
اخلري  يحّقق  ما  اإلى  ووّجهه  الإن�سان،  تعالى  اهلل  خلق 
الّتحلي  على  فحّثه  والآخرة،  الّدنيا  يف  له  وال�ّسعادة 
بالف�سائل والّتخلي عن الّرذائل، ليعينه ذلك على القيام 

مبا كّلفه اهلل تعالى به من عمارة الأر�ص.

 فاإذا راعى الإن�سان اخُللق الكرمي يف �سعيه اأو عمله، 
فاإّن ذلك �سيعود عليه وعلى غريه باخلري والفائدة، فاإذا 
ا �ست�سلح ذرّيته، واإذا كان مدّر�ًسا �سيخّرج  كان اأًبا اأو اأمًّ
يف  �سيربع  �سانًعا  كان  واإذا  ملجتمعهم،  نافعني  طالًبا 

�سناعته، واإذا كان تاجرًا �سرتبح جتارته باإذن اهلل .

وات�سمت الأخالق الإ�سالمّية باأّنها متوازنة؛ ذلك لأّن 
وطرفني  بني خلقني مذمومني،  و�سًطا  كان  الكرمي  اخللق 

نق�ضان،  اأو  زيادة  وال  تفريط،  اأو  اإفراط  غري  من  �ضيئني 
ول تهويل اأو تهوين. فالكرم مثاًل اإذا زاد عن حّده انقلب 
لرَ  ُبوْا ورَ ا�ْسررَ اإلى اإ�سراف، وهو مذموم، قال تعالى: »وُكُلوْا ورَ
 ، « ]�سورة الأعراف، الآية:31 ُه لرَ ُيِحبُّ امْلُ�ْسِرِفنيرَ ُت�ْسِرُفوْا اإِنَّ
وكذلك اإذا نق�ص اأ�سبح بخاًل، وقد ذّم اهلل تعالى ذلك يف 
ًة  ْغُلولرَ كرَ مرَ درَ ْل يرَ عرَ ْ لرَ جترَ كتابه العزيز، فقال جّل من قائل: »ورَ
�ُسورًا«  ْ ُلومًا حمَّ ْقُعدرَ مرَ ترَ �ْسِط فرَ ا ُكلَّ اْلبرَ ْب�ُسْطهرَ لرَ ترَ اإِلرَى ُعُنِقكرَ ورَ
ملّا  الكرمية  الأخالق  فاإّن  لذا   ، الآية:29 الإ�سراء،  ]�سورة 

كانت اأخالًقا ح�سنة �ساحلة زكّية نقّية ات�سمت بالو�سطّية 
والعتدال والتزان. 

وكذلك فاإّن الأخالق يف الإ�سالم ت�سمل جميع اأفعال 
من  اأو غريه  نف�سه،  اأو  خالقه،  مع  كانت  �سواء  الإن�سان 
منظومة  فهي  جماد،  اأو  نبات،  اأو  حيوان،  اأو  اإن�سان، 

متكاملة ت�سمل جميع جمالت احلياة.

وللتاأكيد على اأهمّية اخللق الكرمي الذي اأخرب عنه 
حيح  ال�سّ احلديث  يف  و�سّلم  عليه  اهلل  �سّلى  الّر�سول 

ُخُلق المسلم
د. إبراهيم »محّمد خالد« برقان

كلّية الّشريعة / الجامعة األردنية
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فاإّننا جنده  الأخالق«،  لأمّتم �سالح  ُبعثت  »اإمّنا  بقوله: 
الإ�سالمّية يف  الدعوة  �سّلى اهلل عليه و�سّلم يف بدايات 
اهلل  ر�سي  حابة  ال�سّ تربية  على  عمل  قد  املكّرمة  مّكة 
عنهم تربية اإميانّية اأخالقّية قبل اأن يفر�ص اهلل تعالى 

عليهم ال�ّسعائر التعبدّية.

وبعد اأّن ر�ّسخ الّر�سول �سّلى اهلل عليه و�سّلم يف �سحابته 
ال�ّسرعّية  الّتكاليف  باأداء  اأمرهم  الأخالق  مكارم  الكرام 
الة  ال�سّ ُفر�ست  حيث  وحّج،  وزكاة،  و�سيام،  �سالة،  من 
على اأرجح الأقوال بعد البعثة بع�سر �سنوات ون�سف ال�سنة، 
يام والّزكاة فُفر�ستا يف ال�سنة الثانية للهجرة، يف  واأّما ال�سّ

حني ُفر�ص احلّج يف ال�سنة اخلام�سة للهجرة.

الّر�سول �سّلى اهلل عليه  فعل  نتخذ من  اأن  وميكننا 
حابة الكرام ر�سي اهلل عنهم  و�سّلم يف بنائه اخُلُلقّي لل�سّ
ثالثة ع�سر عاًما يف العهد املكّي اأ�سوة ح�سنة نقتدي بها 
يف تربية اأولدنا، حيث نعمل جاهدين يف تن�سئتهم على 
الأقوال،  واأح�سن  الأعمال،  وف�سائل  اخل�سال،  مكارم 
حياتهم؛  �سني  من  �سنة  ع�سرة  ثالث  اأول  يف  ة  وبخا�سّ
من  اإلًفا  في�سبح  الكرمي،  اخللق  �سلوكهم  يف  ليرت�ّسخ 
ي�سر  بكّل  ميار�سونها  عاداتهم  من  وعادة  ماألوفاتهم، 

و�سهولة، ومن غري �سعوبة اأو تكّلف. 

اكت�سابها  وميكننا  مكت�سبة،  الأخالق  فاإّن  وهكذا 
ن حولنا، لقوله �سّلى اهلل  بالتدريب عليها، اأو بالتاأثر مبرَ
عليه و�سّلم: »اإمّنا العلم بالتعّلم، واحِللم بالتحّلم، ومن 

يتحرَّ اخلري ُيعطه، ومن يتِق ال�سر ُيوقه«. 

لتكون  العبادات؛  تعالى  اهلل  �سرع  فقد  ولذلك 
فيتعّود  وماآلتها،  نتائجها  اأهّم  من  احل�سنة  الأخالق 
امل�سلم على الأخالق الكرمية، وتتجّلى اآثار هذه العبادات 
اهلل:«  رحمه  اأحمد  الإمام  قال  فقد  واأفعاله،  اأقواله  يف 
ن زاد عليك يف اخللق زاد عليك يف  الّدين كّله خلق، فمرَ

الّدين«.

وتوؤّيد ما ورد يف هذا الإطار ن�سو�ص �سرعّية عديدة، 
ْيكرَ  ا اأُوِحيرَ اإِلرَ الة: »اْتُل مرَ منها: اأّن اهلل تعالى قال يف ال�سّ
اء  ْح�سرَ ِن اْلفرَ ى عرَ ْنهرَ ةرَ ترَ الرَ ةرَ اإِنَّ ال�سَّ الرَ اأرَِقِم ال�سَّ اِب ورَ ِمنرَ اْلِكترَ

« ]�سورة  ُعونرَ نرَ ا ترَ�سْ ْعلرَُم مرَ ُ يرَ اهللَّ ُ ورَ ِ اأرَْكربرَ ِذْكُر اهللَّ لرَ ِر ورَ امْلُنكرَ ورَ
ا  اأرَيُّهرَ ا  يرَ وم:«  ال�سّ يف  تعالى  وقال   ، الآية:45 العنكبوت، 
ِذيَن  الَّ َعَلى  ُكِتَب  َكَما  َياُم  ال�ضِّ َعَلْيُكُم  ُكِتَب  اآَمُنوْا  ِذيَن  الَّ
 ، 183 الآية:  البقرة،  ]�سورة   » تَُّقونرَ ترَ لَُّكْم  عرَ لرَ ْبِلُكْم  قرَ ِمن 
ٌة َواإَِذا َكاَن َيْوُم  َياُم ُجنَّ وقال �ضّلى اهلل عليه و�ضّلم:« َوال�ضِّ
اأرَْو  ٌد  حرَ اأرَ ُه  ابَّ �سرَ ْن  اإِ فرَ ْب  خرَ يرَ�سْ لرَ  ورَ ْرُفْث  يرَ الرَ  فرَ ِدُكْم  اأرَحرَ ْوِم  �سرَ
الزكاة:«  تعالى يف  وقال  اِئٌم«،  �ضَ اْمُروؤٌ  اإِنِّ  َفْلَيُقْل  َقاَتَلُه 
]�سورة  ِبَها«  يِهم  َوُتَزكِّ ُرُهْم  ُتَطهِّ َدَقًة  اأَْمَواِلِهْم �ضَ ِمْن  ُخْذ 
اأرَ�ْسُهٌر  جُّ  احْلرَ ، وقال تعالى يف احلج:«  التوبة، الآية:103
لرَ  لرَ ُف�ُسوقرَ ورَ ثرَ ورَ فرَ الرَ ررَ جَّ فرَ �صرَ ِفيِهنَّ احْلرَ ررَ ن فرَ مرَ اٌت فرَ ْعُلومرَ مَّ
ُدوْا  َوَتَزوَّ اهلّلُ  َيْعَلْمُه  َخرْيٍ  ِمْن  َتْفَعُلوْا  َوَما  جِّ  ِجَداَل يِف احْلَ
]�سورة  اِب«  الأرَْلبرَ اأُْويِل  ا  يرَ ُقوِن  اتَّ ورَ ى  ْقورَ التَّ اِد  الزَّ رْيرَ  اإِنَّ خرَ فرَ

. البقرة، الآية:197

الة  ال�سّ اأزكى  الكرمي عليه  الّر�سول  ومن هنا حّث 
اللتزام مبكارم  على  �سريفة  اأحاديث  الّت�سليم يف  واأمّت 
�سّلى  الّر�سول  يدي  بني  وقف  رجاًل  اأّن  منها  الأخالق، 

اهلل عليه و�سّلم، ف�ساأله: ما الّدين، قال: ح�سن اخللق.

وكذلك اأّن الّر�سول �سّلى اهلل عليه و�سّلم قال: »اإّن 
ائم القائم«. املوؤمن ليدرك بح�سن خلقه درجة ال�سّ

ا: »اإّن اأحّبكم اإيّل،  وقال �سّلى اهلل عليه و�سّلم اأي�سً
واأقربكم مّني جمل�ًسا يوم القيامة اأحا�سنكم اأخالًقا«.

وقال �سّلى اهلل عليه و�سّلم: »ما من �سيء اأثقل يف 
ميزان املوؤمن يوم القيامة من خلق ح�سن«.

وقال �سّلى اهلل عليه و�سّلم: »اإّنكم لن ت�سعوا الّنا�ص 
باأموالكم، ف�سعوهم بب�سط الوجه، وح�سن اخللق«.

وعندما �ُسئل الّر�سول �سّلى اهلل عليه و�سّلم: »ما اأكث 
ما ُيدخل الّنا�ص اجلّنة، قال: تقوى اهلل، وح�سن اخللق«.

واأن  اخللق،  بح�سن  امل�سلم  يتحّلى  اأن  اأجمل  فما 
ابتداء  الّنا�ص  مع  تعامله  يف  الكرمي  اخللق  يتحّرى 
بالأ�سرة والأقارب والأرحام، ومروًرا باجلريان واملجتمع 
املحلّي، وانتهاء باملجتمع الإن�سايّن، لتتحقق له ال�ّسعادة 
الّدنيا ب�سالح املعا�ص، وانتظام  الّدارين؛ يف احلياة  يف 
احلال، ويف الآخرة بالفوز باجلنان، والّنجاة من النريان.

-23-
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ك�سركة  الأردين  الإ�سالمي  البنك  تاأ�س�ص 
الأول  الفرع  وبا�سر  1978م.  �سنة  عامة  م�ساهمة 
احلاجات  تلبية  الى  ويهدف  يف1979/9/22م.  العمل 
املجالت  يف  للمواطنني  والجتماعية  القت�سادية 
ومبادئها  اأحكام  وفق  وال�ستثمار  والتمويل  امل�سرفية 
 150 حاليًا  املدفوع  راأ�سماله  ويبلغ  الإ�سالمية  ال�سريعة 
مليون دينار اأردين، ويعد البنك الإ�سالمي الأردين اأول 
اجنازات  حقق  وقد  الأردن.  يف  اإ�سالمي  مايل  م�سروع 
بجدارة  الأولى  املرتبة  ليحتل  م�سريته  خالل  مهمة 
الثالثة  واملرتبة  الأردنية،  الإ�سالمية  امل�سارف  بني 
والودائع  )املوجودات  حيث  من  الأردنية  امل�سارف  بني 
اأن  وا�ستطاع  وال�ستثمارية(.  املالية  والتوظيفات 
ال�سريفة  يف  الأردن  جتربة  وي�سع  جناح  ق�سة  ي�سطر 
الإ�سالمي  امل�سريف  العمل  خريطة  على  الإ�سالمية 
العاملية ، من خالل  تثبيت دعائم ال�سريفة الإ�سالمية 
يف الأردن، ودعم القت�ساد الوطني، موؤكدًا على اأهمية 
القت�سادية  التنمية  يف  الإ�سالمية  امل�سارف  دور 
القت�سادي  والتنوع  بالأداء  والرتقاء  والجتماعية  

يف  رياديًا  موقعًا  بذلك  حمققًا  الأردن  به  ميتاز  الذي 
الأردن  داخل  يف  الإ�سالمية  وال�سريفة  الأعمال  عامل 
يعنى  من  كل  باهتمام  جتربته  وحظيت  وخارجه. 
بلدانها  يف  جناحات  حققت  التي  الرائدة  باملوؤ�س�سات 
بخربة  لتمتعه  والإ�سالمي  العربي  العاملني  م�ستوى  على 
كثرية،  وبلدان  موؤ�س�سات  اإلى  نقلها  وا�سعة،  ومعرفة 
ائتمانية  وت�سنيفات  عاملية   بجوائز  م�سريته  متوجًا 

و�سرعية متعددة .

تخ�سع معامالته وعقوده لرقابة هيئة �سرعية موؤلفة 
امل�سرفية  اأعماله  وتخ�سع  �سرعيني،  علماء  اأربعة  من 
على  البنك  ويعمل  الأردين،  املركزي  البنك  لرقابة 
تعميق مبادئ احلوكمة املوؤ�س�سية وتطوير اإدارة املخاطر 

.III وال�ستمرار يف تطبيق متطلبات بازل

التقنيات  وتوظيف  التقدم  ملواكبة  البنك  ي�سعى 
امل�سرفية احلديثة، وتقدمي اأف�سل املنتجات واخلدمات 
ويعد  و�سفافية.   بو�سوح  الدولية  الإ�سالمية  امل�سرفية 
ي�سدر  الأردن  يف  بنك  اأول  الأردين  ال�سالمي  البنك 
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تطبع  حيث   )Smart Card( الذكية  كارد  فيزا  بطاقة 
الكرتون،  وفيزا  العاملية،  الفيزا  بطاقات  مكاتبه   يف 
وبطاقات املا�سرت كارد. �ستاندرد و  وتيتانيوم والف�سية 
والتح�سني  والتو�سيع  بالتطوير  وي�ستمر  والذهبية. 
للخدمات املقدمة عرب النرتنت )I-Banking( بالإ�سافة 

. )sms(اإلى خدمة الر�سائل الق�سرية

ويقوم البنك باأعمال وخدمات م�سرفية وا�ستثمارية 
فرعًا   )74( عددها  البالغ  فروعه  جميع  يف  ومتويلية 
و)23( مكتبًا بالإ�سافة اإلى مكتب البوندد وي�سمل ذلك:

الأردين  بالدينار  واحل�سابات  الودائع  قبول   -
وحتت  اجلارية،  احل�سابات  يف  الأجنبية  وبالعمالت 
وح�سابات  امل�سرتك،  ال�ستثمار  وح�سابات  الطلب، 
ال�ستثمارية،  واملحافظ  املخ�س�ص،  ال�ستثمار 

وح�سابات ال�ستثمار بالوكالة.

امل�ساربة  ال�سرعية،  ال�سيغ  عرب  الأموال  توظيف   - 
يف  املو�سوفة  والإجارة  املرابحة،  وبيع  وامل�ساركة، 
الذمة )منتج لبيك لتمويل رحالت احلج والعمرة(، 
و)منتج اقراأ لتمويل ر�سوم التعليم(، و)منتج �سفاء 
امل�ساومة  وبيع   ، الطبي(  العالج  تكاليف  لتمويل 
وال�ست�سناع والتاأجري املنتهي بالتمليك، وال�ستثمار 
املبا�سر يف امل�ساريع وروؤو�ص اأموال ال�سركات وامتالك 

العقارات وتاأجريها.

اإ�سدار  مثل:  الأخرى  امل�سرفية  اخلدمات  تقدمي   -
 ،)Union Western( الفورية  املالية  احلوالت 
ال�سمان،  وخطابات  احلديدية،  ال�سناديق  وتاأجري 
العمالت  و�سراء  وبيع  امل�ستندية،  العتمادات  وفتح 

الأجنبية بال�سعر احلا�سر.

القيام بدور الوكيل يف �سراء وبيع الأ�سهم، و�سهادات   - 
ال�ستثمار وما يف حكمها من اأوراق مالية �سادرة على 

وذلك  عمان  بور�سة  يف  كو�سيط  الربا،  اأ�سا�ص  غري 
املالية  من خالل �سركة �سنابل اخلري لال�ستثمارات 

اململوكة للبنك.

للبنك  الناجحة  وامل�سرية  البارز  الدور  ويتميز 
والتنمية  ال�ستثمار  عملية  دعم  يف  الأردين  الإ�سالمي 
الأن�سطة  بدعم  الأردن   يف  والجتماعية  القت�سادية 
حتظى  والتي  الوطني   والقت�ساد  للمجتمع  ال�سرورية 
جتربة  وتعد  املالية،  البنك  توظيفات  يف  كبري  باهتمام 
امل�سوؤولية  يف  الرائدة  الأردين  الإ�سالمي  البنك 
وال�سركات  للموؤ�س�سات  به  يحتذى  مثاًل  الجتماعية 
بخا�سة  املجتمع؛  اأبناء  جتاه  بواجبها  للقيام  الوطنية 
الفئات الأقل حظًا من ذوي الحتياجات اخلا�سة وذلك 
يف عرب امل�ساهمة يف خمتلف الربامج اخلريية والأن�سطة 
اأبناء  تخدم  التي  والتطوعية  والثقافية  الجتماعية 

الوطن.

رئي�س جمل�س االإدارة

جمموعة الربكة امل�سرفية/البحرين وميثلها

�سعادة الأ�ستاذ عدنان اأحمد يو�سف

الرئي�ص التنفيذي/املديـر العـام

�سعادة الأ�ستاذ مو�سى عبد العزيز �سحادة   

االإدارة الع�مة: 

هاتف 5666325-5677377 -00962-6

فاك�ص 5606144-5666326 -00962-6

�ص.ب 926225 عمان 11190 الأردن

jib@islamicbank.com.jo: الربيد اللكرتوين

www.jordanislamicbank.com :املوقع اللكرتوين
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القت�سادي  ال�سلوك  الإ�سالمي  القت�ساد  يدر�ص 
احلياة  يف  الإ�سالم  ملنهج  وفقا  يعي�سون  الذين  للنا�ص 
والذي ي�سمل اجلوانب القت�سادية مثلما ي�سع اجلوانب 
الأخرى: اخُللقية، والروحية، والجتماعية، وال�سيا�سية؛ 
متغرًيا  الأخالقية  اأو  القيمية  العتبارات  تعد  حيث 
الأ�سا�ص  املحرك  الإ�سالمية  القيم  تعترب  بل  داخلًيا. 
باعتباره  ديني-  اقت�ساد  اأمام  هنا  فنحن  لفعالياته. 
اقت�سادا ربانيا- يحكم ب�سوابط الإ�سالم، وي�سري وفًقا 
بال�سمول،  الإ�سالمية  الأخالق  ات�سمت  وقد  لأحكامه.  

يدْع جانبًا من جوانب  الإ�سالم مل  والجتاه اخللقي يف 
احلياة الروحية واجل�سمية، الدينية والعاطفية، الفردية 
والأمثل  القومي  املنهج  لها  ر�سم  وقد  اإل  والجتماعية 
قال  الإميان  جانب  يف  ذلك:  ومن  الرفيع،  لل�سلوك 
اإميانًا  املوؤمنني  »اأكمل  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول 
اأن  على  وا�سحة  دللة  ذلك  ويف  اأخالقًا«.  اأح�سنهم 
يف�سل  ل  الإ�سالمي  والقت�ساد  الإميان،  من  الأخالق 
تتحقق  حتى  والقت�ساد؛  الأخالقية  املبادئ  بني  فيه 
القت�ساد  مييز  ما  وهذا  احلكيم،  ال�سارع  مقا�سد 

الدوافع العقدية واألخالقية 
د. مجدي غيث في اإلقتصاد اإلسالمي

كلّية الّشريعة / الجامعة األردنية
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الإ�سالمي عن القت�سادات الو�سعية الأخرى التي جتذر 
فيها اإهمال دور الدين والعقيدة والأخالق، والتي اأدرك 
القيم  عن  انف�سالهم  خطر  واقت�ساديوها  مفكروها 
ل�ست موؤمنا  ومن ذلك: يقول )اأوريوليو بو�سي(1:»اإنني 
ولكنني اأعتقد اأن العامل الروحي اأ�سا�ص لالإن�سان، ولهذا 
لكي  الالمادية  والروحية  اخللقية  القيم  عن  انقطعنا 
ن�سري خلف اآلهة الرفاه املادي، واأعتقد اأن النا�ص بداأوا 
يتحققون من اأننا �سحينا اأكث مما ينبغي يف �سبيل هذا 

الغر�ص وهذا الرفاه املادي«.
ولقد اأوجدت ال�سـريعة الإ�سالمية عددًا من الدوافع 
العقدية املتمثلة: مببداأ ال�ستخالف، والإميان باأن املال 
ر اإلى  مال اهلل، والإميان باأن الإعمار واجب. حيث ٌينظرَ
خليفة  باعتباره  لالإن�سان  تكرمي  اأنه  على  ال�ستخالف 
واأعماله  ت�سـرفاته  تكون  اأن  يقت�سـي  مما  الأر�ص  يف 
وفقا ملا اأراده اهلل تبارك وتعالى، خ�سوعًا وانقيادًا مبا 
يحقق املقا�سد التي اأرادها، ومن ذلك: اعتبار الإن�سان 
م�ستخلفاً يف املال، وم�ستخلفا يف اإعمار الأر�ص؛ من حيث 
اإن مفهوم ال�ستخالف يف املال وا�سح مبا مينع الطغيان 
وال�ستغالل والظلم، بل مبا يكفل حتقيق احلياة الطيبة 

للفرد وللجماعة ككل.
من  عددًا  اأي�سًا  الإ�سالمية  ال�سـريعة  واأوجدت 
الدوافع الأخالقية املتمثلة: بدافع الإيثار، ودافع الأخوة 
ودافع  التعاون،  ودافع  احلوائج،  ق�ساء  ودافع  واملحبة، 
ال�سدق وعدم الغ�ص والن�سيحة التي تعمل على اإ�سعاد 

الفرد واملجتمع وحفظ النظام وتعمري الأر�ص. 
به  قام  ما  الإيثار  �سور  اأروع  من  اإن  الإيثار:  دافع 
مكة؛  من  املهاجرين  اإخوانهم  مع  املدينة  يف  الأن�سار 
ما  مبقا�سمتهم  وقاموا  اأنف�سهم.  على  اآثروهم  حيث 

1- الرئي�ص املوؤ�س�ص لنادي روما القت�سادي، ورئي�ص لعدد من املوؤ�س�سات وال�سركات 
الكربى يف اإيطاليا.

اررَ  الدَّ ُءوا  وَّ برَ ترَ الَِّذينرَ  )ورَ فيهم:  اهلل  اأنزل  حتى  ميلكون 
ِجُدونرَ  لرَ يرَ ْيِهْم ورَ ررَ اإِلرَ اجرَ ْن هرَ ْبِلِهْم ُيِحبُّونرَ مرَ انرَ ِمْن قرَ اْلإِميرَ ورَ
اأرَْنُف�ِسِهْم  لرَى  عرَ ُيوؤِْثُرونرَ  ورَ اأُوُتوا  ا  مِمَّ ًة  اجرَ حرَ ُدوِرِهْم  �سُ يِف 
ِئكرَ ُهُم  اأُولرَ ْف�ِسِه فرَ ْن ُيوقرَ �ُسحَّ نرَ مرَ ٌة ورَ ا�سرَ �سرَ انرَ ِبِهْم خرَ ْو كرَ لرَ ورَ

. (]احل�سـر:9 امْلُْفِلُحونرَ
بينهم  جتمع  اإخوة  املوؤمنون  واملحبة:  الأخوة  دافع 
بع�سهم  امل�سلمني  تربط  التي  فالعالقة  العقيدة؛  رابطة 
ا  رَ )اإِمنَّ تعالى:  قال  واملحبة،  الأخوة  رابطة  هي  ببع�ص 
لَُّكْم  عرَ لرَ رَ  ُقوا اهللَّ اتَّ ورَ ْيُكْم  ورَ خرَ اأرَ نْيرَ  برَ ِلُحوا  �سْ اأرَ فرَ ٌة  اإِْخورَ امْلُوؤِْمُنونرَ 

. ( ]احلجرات:10 ُمونرَ ُتْرحرَ
دافع ق�ساء احلوائج : اإن م�ساعدة الآخرين نوع من 
ُتْلُقوا  لرَ  ورَ  ِ اهللَّ ِبيِل  �سرَ يِف  ْنِفُقوا  اأرَ ]ورَ تعالى:  قال  الإح�سان، 
امْلُْح�ِسِنني  ُيِحبُّ  رَ  اهللَّ اإِنَّ  ْح�ِسُنوا  اأرَ ورَ ِة  ْهُلكرَ التَّ اإِلرَى  ِباأرَْيِديُكْم 
الإنفاق يف  الآية على وجوب  ، حيث دلت  رَ]البقرة:195

�سبيل اهلل م�ساعدًة لالآخرين 
اأن  املقررة  والقواعد  احلقائق  من  التعاون  دافع 
يعي�ص  اأن  ي�ستطيع  الإن�سان مدين واجتماعي بطبعه، ل 
التعارف  اإلى  مييل  بفطرته  اأنه  اأي  ومنعزًل،  منفردًا 
ي�ستقل  اأن  عليه  ي�سعب  كما  غريه،  مع  والتعاي�ص 
هذا  ول�سد  طبيعته.  من  والعجز  الق�سور  لأن  بنف�سه؛ 
قال  والتكافل،  التعاون  مبداأ  الإ�سالم  �سّرع  الق�سور 
تعالى:)َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبِّ َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعَلى ااْلإِْثِم 
، اِب(]املائدة:2 ِديُد اْلِعقرَ رَ �سرَ رَ اإِنَّ اهللَّ ُقوا اهللَّ اتَّ اِن ورَ اْلُعْدورَ ورَ

ويف اخلتام ل بد من الإ�سارة اإلى اأن الإ�سالم قدم 
حليز  تخرج  حتى  معينة  اآليات  والقيم  الدوافع  لهذه 
التطوعية،  باآليات اختيارية ت�سمل: ال�سدقات  الوجود؛ 
وكذلك  ة.  والعاريَّ والهبات  واملنح  احل�سنة،  والقرو�ص 
كالزكاة،  الإ�سالم:  بها  اأمر  �سرعية  وواجبات  باآليات 

وال�سرائب ال�سرعية، والرتكات، والكفارات والنذور.
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نعيم،  اأبي  بن  الرحمن  عبد  بن  نافع  رومي  اأبو  هو 
عبد  بن  حمزة  حليف  الليثي  ُعوب  �سرَ بن  نة  ْعورَ جرَ مولى 

املطلب، املقرئ املدين اأحد القراء ال�سبعة.
وفاته  690م،  الهجرة،  من   70 �سنة  ولد يف حدود 
169ه، وقال الأ�سمعي، قال يل نافع: اأ�سلي من اأ�سبهان     
 وقد اأ�سار الإمام ال�ساطبي رحمه اهلل اإلى اأن الإمام 
نافع كان ي�سكن املدينة املنورة يف قوله يف مقدمة منت 

ال�ساطبية: 
اِفٌع يِب  نرَ ِرّ يِف الِطّ ِرمُي ال�ِسّ اأرَّما الكرَ فرَ

ْنِزل ةرَ مرَ اررَ املرَِدينرَ اكرَ الّذي اخترَ ذرَ            فرَ
* اأهم مالمح �سخ�سيته واأخالقه:

ال�سيباين قال: قال رجل  الإمام اجلزري عن  ذكر 
ممن قراأ على نافع اأن نافعًا كان اإذا تكلم ي�سّم من ِفيِه 
رومي  اأبا  يا  اأو  اهلل  عبد  اأبا  يا  له  فقلت  امل�سك  رائحة 
اأم�ص طيبًا ول  تتطيب كلما قعدت تقرئ النا�ص قال ما 
�سلى  النبي  النائم  يرى  فيما  راأيت  ولكني  طيبًا  اأقرب 
اأ�سّم  اهلل عليه و�سلم وهو يقراأ يف يّف فمن ذلك الوقت 
من يّف هذه الرائحة، وهذا ما اأ�سار اإليه الإمام ال�ساطبي 

يف البيت املذكور اآنًفا، وقال امل�سيبي قيل لنافع ما اأ�سبح 
وقد  كذلك  اأكون  ل  فكيف  قال  خلقك  واأح�سن  وجهك 
�سافحني ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم وعليه قراأت 
القراآن يعني يف النوم، وقال قالون كان نافع من اأطهر 
النا�ص خلقًا ومن اأح�سن النا�ص قراءة وكان زاهدًا جوادًا 

�سلى يف م�سجد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم �ستني �سنة
* اأما �سيوخ الإمام نافع املدين:

اأهل  تابعي  من  جماعة  عن  عر�سًا  القراءة  اأخذ 
واأبي  الأعرج  هرمز  بن  الرحمن  عبد  منهم:  املدينة 
رومان  بن  ويزيد  ن�ساح،  بن  و�سيبة  القارئ،  جعفر 
وم�سلم بن جندب، و�سالح بن خوات والأ�سبغ بن عبد 
حممد  بن  القا�سم  بن  الرحمن  وعبد  النحوي  العزيز 
بن اأبي بكر ال�سديق والزهري، قال اأبو قرة مو�سى بن 
طارق �سمعته يقول قراأت على �سبعني من التابعني قلت 
اأنه قراأ على  اأي الإمام اجلزري: وقد تواتر عندنا عنه 

اخلم�سة الأول.
اأبي  بن  عبدالرحمن  بن  نافع  عبدالرحمن  اأبو 
قراأ  القراءات،  يف  البحرة  دار  اإمام  169ه،  ت  ُنعيم 
ال�سحابني  بدورهم على  وقروؤا  التابعني،  على ع�سرات 

إكرام عربيات 
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اجلليلني: اأبي بن كعب، وابن عبا�ص. ومن اأ�سهر �سيوخه 
قراأ  الذي  117ه(  )ت  الأعرج  هرمز  بن  عبدالرحمن 

على اأبي هريرة وابن عبا�ص 
واأما تالمذة الإمام نافع املدين:  *

مدة  للقراءة  اإماًما  اهلل  رحمه  نافع  الإمام  ظل 
من  القراءة  عنه  تلقوا  الذين  تالميذه  فكان  طويلة، 
الكثة مبكان، فممن روى القراءة عنه عر�سًا و�سماعًا 
الراوي  وهو  قالون  مينا  بن  عي�سى  املدينة:  اأهل  من 
امل�سهور �ساحب الرواية املعروفة، واإ�سماعيل بن جعفر 
وعي�سى بن وردان، و�سليمان بن م�سلم بن جماز ومالك 
واأبو  حممد،  بن  واإ�سحاق  اأقرانه،  من  وهم  اأن�ص  بن 
بكر ،واإ�سماعيل ابنا اأبي اأوي�ص ،ويعقوب بن جعفر اأخو 

اإ�سماعيل ،وعبد الرحمن ابن اأبي الزناد وغريهم
وممن روى عنه من اأهل م�سر:   *

الرواية  �ساحب  وهو  ور�ص  �سعيد  بن  عثمان 
امل�سهورة رواية ور�ص عن نافع، ومو�سى بن طارق اأبو قرة 
اليماين عبد امللك بن قريب الأ�سمعي، وخالد بن خملد 
القطواين ،واأبو عمرو بن العالء، واأبو الربيع الزهراين 
روى عنه حرفني وخارجة بن م�سعب اخلرا�ساين وخلف 
بن نزار الأ�سلمي الليث بن �سعد واأ�سهب بن عبد العزيز 

وحميد بن �سالمة وغريهم.
وممن روى عنه من اأهل ال�سام:   *

الدم�سقي  م�سهر  واأبو  ال�سامي  حماد  بن  عتبة 
واأرجلكم  واحدًا  حرفًا  عنه  روى  م�سلم  بن  والوليد 
وخويلد  خالد  بن  وعراك  القراآن  جميع  وقيل  بالرفع 
ُذكر  من  غري  الكثري  عنه  روى  كما  معدان،   بن 
وقد اأ�سار الإمام ال�ساطبي رحمه اهلل اإلى قالون وور�ص 
اُلوُن  قرَ اللذين رويا عن نافع يف قوله بعد ان ذكر نافعًا ورَ

اأرَّثال ِفيعرَ ترَ ِتِه امْلرَْجدرَ الررَّ ْحبرَ ْر�ُسُهم ِب�سُ انرَ ورَ ِعي�سى ُثمرَّ ُعْثمرَ
منهج الإمام نافع املدين يف القراءة:  *

اأعالم علم  اأحد  القا�سي  الفتاح  ال�سيخ عبد  يقول 
اأدل  ولي�ص  متواترة،  نافع  قراءة  املعا�سرين  القراءات 
التابعني،  من  �سبعني  عن  تلقاها  اأنه  من  تواترها  على 
وهي متواترة يف جميع الطبقات. ول يقال: اإنها اأحادية 
اإلى  القراءة  ن�سبة  معنى  لي�ص  لأنه  لل�سحابة؛  بالن�سبة 
هذه  غري  يعرف  ل  ال�سخ�ص  هذا  اأن  معني  �سخ�ص 
القراءة، ول اأن هذه القراءة مل ترو عن غريه، بل املراد 
من اإ�سناد القراءة اإلى �سخ�ص ما اأنه كان اأ�سبط النا�ص 

لها، واأكثهم قراءة واإقراء بها، وهذا ل مينع اأنه يعرف 
غريها، واأنها رويت عن غريه.

نافع رواها عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  فقراءة 
الأفراد  لبع�ص  اأ�سندت  واإن  ـ  ال�سحابة  و�سلم كثري من 
منهم ملا تقدم - ورواها عن ال�سحابة كثري من التابعني، 
ثم روتها اأمٌم اإلى اأن و�سلت اإلينا، وهذا التقرير يقال يف 

جميع قراءات الأئمة الع�سرة.
املدين:  نافع  الإمام  على  العلماء  ثناء  واأما   * 
ع�سرة  ثالث  �سنة  حججت  �سعد:  بن  الليث  قال 
نافع. باملدينة  القراءة  يف  النا�ص  واإمام   ومائة 
ملن  القراآن  ي�سهل  نافع  كان  الأع�سى:  وقال 
قراءتك. اأريد  اإن�سان  له  يقول  اأن  اإل  عليه   قراأ 
وقال الأ�سمعي: قال يل نافع تركت من قراءة اأبي 
جعفر �سبعني حرفًاوقال مالك ملا �ُسِئل عن الب�سملة: 
 �سلوا عن كل علم اأهله ونافع اإمام النا�ص يف القراءة.

وقال يحيى بن معني: ثقة.
وقال الن�سائي: ل باأ�ص به.

وقال اأبو حامت: �سدوق.
القراءات  بوجوه  عاملا  كان  ابن جماهد:  فيه  وقال 

متبًعا لآثار الأئمة املا�سني ببلده.
وقال اأحمد: كانت توؤخذ عنه القراءة ولي�ص ب�سيء 

يف احلديث.
له رواية يف  الذهبي: وثقه غري واحد، ولي�ص  وقال 

الكتب ال�ستة.
رئا�سة  اإليه  انتهت  كثري:  ابن  الإمام  عنه  وقال 
وكان  طوياًل،  دهرا  النا�ص  اأقراأ  املدينة،  يف  القراءة 
اخللق. ح�سن  الوجه  �سبيح  حالكا  اللون   اأ�سود 
والذي  املدينة  اأهل  اإمام  كان  خّلكان:  ابن  عنه  وقال 
�ساروا اإلى قراءته ورجعوا اإلى اختياره، وهو من الطبقة 
الثالثة بعد ال�سحابة، ر�سوان اهلل عليهم، وكان حمت�سبًا 

فيه دعابة.
*وفاة الإمام نافع املدين:

عن حممد بن اإ�سحاق قال: ملا ح�سرت نافعًا الوفاة 
ذات  واأ�سلحوا  اهلل  اتقوا  قال:  اأو�سنا  اأبناوؤه:  له  قال 
وكانت  موؤمنني،  كنتم  اإن  ور�سوله  اهلل  واأطيعوا  بينكم 
وفاته �سنة 169 هـ ، 785 م، رحمه اهلل رحمة وا�سعة، 

وجزاه عن امل�سلمني خري اجلزاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امل�سدر: كتاب ال�سبعة يف القراءات     تاأليف: ابن جماهد  حتقيق: د. �سوقي �سيف �ص 53 وما بعدها
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على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
�سيدنا حممد ال�سادق الأمني، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني 

ومن تبعهم باإح�سان اإلى يوم الدين، اأما بعد ...

اإن علماء امل�سلمني الذين قادوا العلم وقادوا احلق 
من  والورع  والفقه  الأمانة  مبلغ  وبلغوا  والكلمة  والفكر 
الكثة والوفرة بحيث ي�سعب اإح�ساوءهم، اإنهم علماء 
وحملهم  امل�سلمني  تفقيه  يف  جهدهم  ق�سارى  بذلوا 
النور على  الذين حملوا م�ساعل  اتباع احلق، فهم  على 
ال�ستقامة  اإلى  ويعيدوها  الأمة  لي�سلحوا  الزمان  مدى 
يحتذى  اأمنوذجًا  اأ�سبحوا  حتى  النحراف  اأرادت  كلما 
به، لنتعرف على عظمة هذا الدين، ونتعلم منهم كيف 
�سربوا واأخل�سوا النية يف طلب العلم، وكيف زهدوا يف 
اأو مال! .. لعلنا  اأذلوه ل�سلطان  الدنيا واأجلوا العلم وما 

نقتدي بهم ..؟

ومن العلماء من اأظهرهم اهلل تعالى حلكمة اأرادها، 
الأربعة )اأبو  الأئمة  ال�سهرة  اأوفرهم حظًا من  ولعل من 
اإدري�ص  بن  وحممد  اأن�ص،  بن  ومالك  النعمان،  حنيفة 
ال�سافعي، واأحمد بن حنبل(، فعلى اأيديهم تتلمذ النا�ص، 
لهم من  ي�سر اهلل  وقد  املذاهب،  واأ�س�ست  الكتب  واألفت 
تالميذهم النجباء من حملوا علمهم ون�سروا مذاهبهم 
التاريخ؛  بها على مدى  اأ�سبحت مدار�ص يحتذى  بحيث 
واإن كان هناك من يناف�سهم يف املكانة وال�سهرة والقدرة.

ونحن عندما نتحدث عن �سرية الأئمة الأعالم من 
التع�سب  باب  من  ل  وعلمهم  ومكانتهم،  ف�سلهم،  باب 
وقد  بهم،  يقتدي  اأن  يريد  ملن  قدوة  فهم  ملذاهبهم، 
حتدثنا يف العدد ال�سابق عن الإمام اأبي حنيفة النعمان، 
بن  مالك  الإمام  عن  العجالة  هذه  يف  نتحدث  و�سوف 

اأن�ص.

د. آمنه العقيلي
كلية الشريعة/الجامعة األردنية
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هو مالك بن اأن�ص بن مالك بن اأبي عامر بن عمرو 
هي  اأمه  اهلل،  عبد  اأبو  كنيته  الأ�سبحي،  احلارث  بن 
ُوِلد يف  الهجرة،  دار  اإمام  الأزدية،   �سريك  بنت  عالية 
املدينة املنورة �سنةرَ 39هـ، وتويف فيها �سنةرَ 971هـ، ودفن 

يف البقيع.

اأبي  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، عن  به  ب�سر  وقد 
اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال  قال:  عنه  اهلل  ر�سي  هريرة 
الإبل  اأكباد  النا�ص  ي�سرب  اأن  يو�سك   « �سلم:  و  عليه 
يطلبون العلم، فال يجدون اأحدًا اأعلم من عامل املدينة 
رواه الرتمذي، وقال: ح�سن �سحيح، قال العلماء: عامل 
املدينة هو مالك بن اأن�ص وهو الذي  ب�سر به النبي �سلى 

اهلل عليه و�سلم.

وقد  التابعني،  اأتباع  الفقهاء  مالك من  الإمام  يعد 
طلب العلم منذ �سغره لذلك فقد نال منه الكثري، حفظ 
هيبة  ذا  وكان  العلم،  طالب  وق�سده  الكرمي،  القراآن 
وِخلقة و�سفات مميزة، ويف ذلك قال م�سعب الزبريي: 
عيًنا،  واأحالهم  وجًها،  النا�ص  اأح�سن  من  مالك  »كان 
اأبو  وقال  بدن  جودة  يف  طوًل  واأمتهم  ا،  بيا�سً واأنقاهم 

عا�سم: »ما راأيت حمدًثا اأح�سنرَ وجًها من مالك«.

الركوع  يطيل  العبادة،  كثري  مالك  الإمام  وكان 
وال�سجود، كثري اخل�سوع، واإذا وقف ل يتحرك منه �سي، 
ليلة  كل  ي�سلي  مالك  »كان  مالك:  بنت  فاطمة  قالت 
حزبه، فاإذا كانت ليلة اجلمعة اأحياها كلها«. وقد روى 
اخلا�سعني،  من  فراأيته  مالكًا  »راأيت  قال:  املبارك  ابن 
واإمنا رفعه اهلل ب�سريرة كانت بينه وبني اهلل، وذلك اأين 
كثرًيا ما كنت اأ�سمعه يقول: من اأحبرَّ اأن يفتح له فرجة 
يف قلبه، وينجو من غمرات املوت، واأهوال يوم القيامة، 

فليكن يف عمله يف ال�سر اأكث منه يف العالنية«.  

يوؤخذ  اأحٍد  »كل  منها  خالدة  كلمات  مالك  لالإمام 
النبي  اأي  القرب«،  هذا  �ساحب  اإل  ويرتك  قوله  من 
�سلى اهلل عليه و�سلم. وقال البخاري عن مالك: »اأ�سح 
الأ�سانيد مالك عن نافع عن ابن عمر«. وقال ال�سافعي: 
»اإذا جاءك الأثر عن مالك ف�سد به يدك«، وقال كذلك: 

»من اأراد احلديث فهو ِعياٌل على مالك«.

وكان الإمام مالك رفيع  الأدب، فاإذا اأراد اأن يحدثرَ 
ثيابه،  اأح�سنرَ  ولب�ص  لل�سالة،  ه  و�سوءرَ تو�ساأ  النا�ص، 
ولب�ص قلن�سوًة، وم�سط حليته، فقيل له يف ذلك، فقال: 
ر به حديث ر�سول اهلل«. وكان مالك �سديد النتقاد  »اأوِقّ
انتقاد مالك  اأ�سّد  بعلمهم فقيل: »ما كان  يعلم  للرجال 

للرجال، وما اأ�سّد علمه ب�ساأنهم«.

تاأهل الإمام مالك للفتيا اأي�سًا، قال: »�ساأل اأحدهم: 
فتًى من ذي  ثم مثل  يفتي؟ قال: ما  اليوم  املدينة  ن يف  مرَ
اأ�سبح، يقال له: مالك بن اأن�ص«، حتى درجْت املقولة: »ل 
العلماء:»�سمعت  اأحد  قال  وقد  املدينة«،  يف  ومالك  ُيفترَى 
اثنتني  يف  فقال  م�ساألة،  واأربعني  ثمان  عن  �ُسِئل  مالكًا 
وثالثني منها: ل اأدري«. فالإمام مالك، اإمام دار الهجرة 
الفذ، الراوي، املحدث، املجتهد مل يخجل من قول ل اأدري.

مالك،  الإمام  بها  متتع  التي  ال�سفات  هي  كثرية 
»طيب  قال:  الزهد،  عن  مالك  الإمام  �سئل  فعندما 
بن  اأحمد  الإمام  �ساأل  وعندما  الأمل«،  وق�سر  الك�سب، 
يفعله  »اإمنا  قال:  الغناء،  عن  مالكًا  اهلل  رحمه  حنبل 
عندنا الف�ساق«، وقال الإمام مالك: »اإن الرجل اإذا اأخذ 

ميدح نف�سه ذهب بهاوؤه«.

من اأ�سهر تالميذ الإمام مالك : عبداهلل بن وهب، 
وابن  والأوزاعي،  و�سعبة،  القا�سم،  بن  وعبدالرحمن 
ويحيى  �سيخه،  وهو  والزهري  وال�سافعي،  املبارك، 
يحيى  بن  ويحيى  �سيخه،   وهو  الأن�ساري  �سعيد  بن 

الني�سابوري، ويحيى بن يحيى الأندل�سي وغريهم.

املوطاأ،  كتاب  منها:  موؤلفات  عدة  مالك  ولالإمام 
وتف�سري غريب القراآن، وكتاب امل�سائل، ور�سالة يف الوعظ. 
املجتهد  )بداية  فهي:  املالكي  املذهب  كتب  اأهم  واأما 
ونهاية املقت�سد(، وكتاب )حا�سية الد�سوقي على ال�سرح 
وكتاب  )املدونة(،  وكتاب  )الفروق(،  وكتاب  الكبري(، 
)مواهب اجلليل �سرح خمت�سر خليل(، وكتاب)قوانني 
الأحكام ال�سرعية(، وكتاب)البهجة يف �سرح التحفة(، 
وكتاب)حا�سية الرهوين على �سرح الزرقانبي على منت 
خليل(،  خمت�سر  على  اخلر�سي  وكتاب)�سرح  خليل(، 

وكتاب)ال�سرح الكبري ملخت�سر خليل(.
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على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
ر�سوله الأمني، وعلى اآله و�سبحه اأجمعني، اأما بعد 

للكبري  تت�سع  اأ�سبحت  الريا�سة   ممار�سة  فاإن 
وال�سغري، للذكر والأنثى، وتختلف دوافعها من �سخ�ص 
لآخر ، فمنهم من ميار�سها لل�سحة والعالج، ومنهم من 
ومنهم من ميار�سها  وامل�سابقات،  للمناف�سات  ميار�سها 
اأخرى،  دون  فئة  على  الريا�سة  تقت�سر  ومل  للرتفيه، 
املجتمعات،  بثقافة  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  اأ�سبحت  بل 
تعترب  واأ�سبحت  املختلفة،  مكوناته  من  جزءا  وت�سكل 
اأدوات قيا�ص وعي املجتمعات وتطورها الفكري،  �سمن 

ومدى حيازتها مكانا يف حياة الفراد وال�سرة واملجتمع.

الن�سانية  الأن�سطة  من  الريا�سة  وممار�سة 
قدميا  ال�سعوب  ثقافة  يف  حيزا  اأخذت  التي  التاريخية 
لعالقتها  بالقوة  ترتبط  التي  الريا�سات  يف  خا�سة 
ترتبط  التي  الرتفيهية  الريا�سات  ومنها  باحلروب، 
اأي�سا بالقوة واإظهار ال�سجاعة، وتطورت الريا�سة حتى 
واملجتمعات  الأفراد  على  دخال  تدر  �سناعة  اأ�سبحت 

والدول، وتعترب مكونا اأ�سا�سيا يف ميزانيتها.

اأي  ريا�سة،  املهر  را�ص  من  اللغة:  يف  والريا�سة 

الرياضة في اإلسالم
د. باسل الشاعر

كلية الشريعة / الجامعة األردنية
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لنف�سه  الإن�سان  تروي�ص  فيها  الريا�سة  اإّن  اإذا  ذللــه)1( 
تعاريف خمتلفة   لها  ال�سطالح  والريا�سة يف  وج�سده، 
قوة  البدن  تك�سب  خا�سة  بحركات  القيام  ومنها 

ومرونة)2(.

الآيات  بالريا�سة يف كثري من  ولقد اهتم ال�سالم 
حيث  املختلفة،  وال�سري  التاريخية  واملواقف  والحاديث 
قوله  يف  ال�سالم  عليه  مو�سى  �سيدنا  و�سف  يف  جاء 
ِويُّ  اْلقرَ ْرترَ  جرَ اأْ ا�ْسترَ ِن  رْيرَ مرَ اإِنَّ خرَ اأِْجْرُه  ا�ْسترَ ِت  اأرَبرَ ا  »يرَ تعالى: 
وممار�سة  التغذية  طريق  عن  تبنى  والقوة  اْلأرَِمنُي«)3(، 
يف  تعالى  اهلل  قول  يف  وجاء  بها،  والهتمام  الريا�سة 
رَ  الرَ اإِنَّ اهللَّ حق �سيدنا طالوت عليه ال�سالة وال�سالم: »قرَ
 ُ اهللَّ �ْسِم {ورَ اجْلِ ورَ اْلِعْلِم  يِف  ًة  �ْسطرَ برَ ُه  ادرَ زرَ ورَ لرَْيُكْم  عرَ اُه  فرَ طرَ ا�سْ
ِليٌم})4( حيث مدح اهلل  ا�ِسٌع عرَ ُ ورَ اهللَّ اُء ورَ �سرَ ن يرَ ُه مرَ ُيوؤِْتي ُمْلكرَ
وهما:  اأمرين  يف  ال�سالم  عليه  طالوت  وتعالى  �سبحانه 
بناء  فاإن  ولذلك  اجل�سم،  يف  والقوة  العلم  يف  الزيادة 
اأمر جائز  الريا�سة  بها عن طريق  والهتمام  الج�سام 
اأي�سا  بالكلية، ومما جاء  اليه ومطلوب  �سرعا ومندوب 
يف ال�سنة النبوية ال�سريفة قول الر�سول �سلى اهلل عليه 
املوؤمن  من  اهلل  الى  واأحب  خري  القوي  »املوؤمن  و�سلم: 
على  احلديث  ن�ص  حيث  خري«)5(،  كل  ويف  ال�سعيف 
العبادات  على  التقوي  لي�ستطيع  القوي  املوؤمن  اأف�سلية 
وهذا  وماله،  وعر�سه،  دينه،  عن  والدفاع  والطاعات، 
الفردية  القوة  لتحقيق  اجلاد  ال�سعي  منا  يتطلب  اُلمر 

واجلماعية التي تعترب الريا�سة اأحد ا�ساليبها املعروفة 
على  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  مر  وقد  واملعهودة، 
فاإن  اإ�سماعيل  بني  يا  »ارموا  فقال:  يرمون  وهم  فتية 

اأباكم كان راميا«)6(

الريا�سية  الألعاب  وعلى ذلك فهذه دعوة ملمار�سة 
اأكانت ج�سدية كامل�سارعة  على اختالف انواعها �سواء 
كالرمي  اأومهارية  والقوة،  اجل�سد  على  تعتمد  التي 
التي  هي  اإذ  فكرية  ذهنية  اأو  والفرو�سية،  وال�سباحة 
وترتيب  ال�سليم،  والتفكري  التنظيم  على  العقل  تدرب 

الأولويات، وتعلمه ال�سرب واجللد يف املواقف املختلفة.

اأنه ح�ص  الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم  وثبت عن 
وال�سباحة  والرماية،  وامل�سارعة  امل�سي  ريا�سة  على 
واملبارزة ورفع الثقال. واإّن ممار�سة الريا�سة باملجمل 
فيها خرٌي كثرٌي يعود على الفرد واملجتمع؛ ولكن ل بد لها 

من �سوابط �سرعية ومن اأهمها:

والعبادات،  الطاعات  على  التقوية  بها  يق�سد  اأن 
عدم  من  ال�سرعية  بالأحكام  واللتزام  احلق،  ون�سرة 
الريا�ضة،  والن�ضاء قي ممار�ضة  الرجال  االختالط بني 
والبتعاد عن املي�سر والقمار والرهان يف الريا�سة بكافة 
اأنواعها، والبتعاد عن اإيذاء الآخرين دون م�سوّغ مقبول، 
من  وفيها  توؤذي  التي  املن�سطات  تعاطي  عن  والبتعاد 

الغ�ص والتدلي�ص ال�سيء الكثري.

واهلل ويل التوفيق

الفريوز اأبادي، القامو�ص املحيط �ص 831.  -1
اأن�ص ابراهيم واآخرون، املعجم الو�سيط: ج1/ 382.  -2

�سورة الق�س�ص، اآية 26.  -3
�سورة البقرة، اآية 247 .  -4

اأخرجه م�سلم يف كتاب القدر، باب يف الأمر بالقوة، رقم احلديث )2664(  -5
الهيتمي، جممع الزوائد: 267/5.  -6
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وواجب  �سروري،  اأمر  البيئي،  التثقيف  عملية  اإن 
املحافظة  اإلى  طريق  البيئية  الثقافة  اأن  ذلك  �سرعي، 
ال�سرعية،  الواجبات  من  واجب  هي  التي  البيئة،  على 
اللذين  وال�سنة،  الكتاب  يف  املذكورة  لالعتبارات 
يحميها  وعما  البيئة،  عن  رائعا  اإميانيًا  تثقيفًا  يقدمان 
�سليمة �ساحلة حلياة  يبقيها  الف�ساد، وعما  من عوامل 
اأبعاد  له  البيئة  واإن �سالح  والنبات.  الإن�سان واحليوان 
يف  واأمنية  واجتماعية  و�سيا�سية،  اقت�سادية  اإيجابية 
البالد  قدرة  تظهر  خالله  فمن  والأمم،  ال�سعوب  حياة 
على تاأمني غذاء كاف ل�سعبها، والكائنات احلية الأخرى 
مفعمة  رغيدة  حياة  �سمن  والأحوال،  الأوقات  كل  يف 

َيَرْوا  :)اأََوَلْ  تعالى  قال  واحليوية.  وال�ضحة  بالن�ضاط 
ُكُل  اأْ ْرعًا ترَ ُنْخِرُج ِبِه زرَ ُرِز فرَ �ُسوُق امْلرَاءرَ اإِلرَى الأرَْر�ِص اجْلُ ا نرَ اأرَنَّ
�سورة   ))27( ُرونرَ  ُيْب�سِ ال  اأرَفرَ نُف�ُسُهْم  اأرَ ورَ اُمُهْم  اأرَْنعرَ ِمْنُه 
الإ�سالمية  الن�سو�ص  من  العظيم  املغزى  اإن  ال�سجدة. 
لدى  العميق  الإح�سا�ص  توطيد  هو  بالبيئة  املتعلقة 
املحافظة  يف  لالإ�سهام  هممهم  وا�ستنها�ص  امل�سلمني، 
ما  كل  من  وحمايتها  خرياتها،  وا�ستغالل  البيئة،  على 

يوؤذيها، بدافع من عقيدتهم و�سريعتهم.

ناأتي على  البيئي  التثقيف  بعد هذا العر�ص لعملية 
احلديث  الع�سر  علماء  اإن  نقول:  البيئة،  مفهوم  بيان 

البيئة واإلسالم
الدكتور أحمد العوايشة

مدير المركز الثقافي اإلسالمي
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تو�سعوا يف مفهوم البيئة، وقالوا: اإن البيئة لذلك املحيط 
الذي نعي�سه ح�سًا ومعنى ويحتوينا بكل معاين الحتواء؛ 
وهي جمموعة من البيئات املختلفة كالبيئة الجتماعية 
واجلبلية  والبحرية  والقطبية  واملدارية  وال�ستوائية 
ذلك  غري  اإلى  والبوادي  والقرى  واملدن  وال�سحراوية 

وهذا عرف ا�سطالحي ل يتعار�ص مع الإ�سالم.

فالكرة الأر�سية هي البيئة الكربى حلياة الإن�سان، 
وقد جعلها اهلل تعالى �ساحلة حلياته وعي�سه فاأودع فيها 
والهواء  واملاء  الرتبة  وهي:  للحياة؛  الأ�سا�سية  العوامل 
اأن  لالإن�سان  اهلل  وقدر  والربودة.  واحلرارة  والغذاء 
يعي�ص فيها ولي�ص يف مقدوره اأن يكون منف�ساًل عنها اأو 
اِتِه  اآيرَ ِمْن  )ورَ تعالى:   قال  لأنه من طينتها،  نظامها  عن 
�ِسُرونرَ )20((  نترَ ٌر ترَ �سرَ ا اأرَْنُتْم برَ اٍب ُثمَّ اإِذرَ ُكْم ِمْن ُتررَ لرَقرَ اأرَْن خرَ

�سورة الروم.

وبناًء على ذلك فاإن على الإن�سان اأن يكافح يف �سبيل 
�سبيل  يف  اجلد  �ساعد  عن  وي�سمر  الأر�ص،  يف  العي�ص 
حتويل جفافها اإلى خ�سرة وحتويل �سحاريها اإلى جنات 
اإلى غابات خ�سراء با�ستخراج  فيحاء، وحتويل جبالها 
فالإن�سان خملوق مكرم  باطنها،  الدفينة من  اخلريات 
وهو حجر الأ�سا�ص يف الر�سالت الإلهية كما اأخرب اهلل 
اُهْم  ْلنرَ مرَ حرَ مرَ ورَ ِني اآدرَ ا برَ ْمنرَ رَّ ْد كرَ قرَ لرَ تعالى عن ذلك بقوله:  )ورَ
ْلَناُهْم َعَلى  َباِت َوَف�ضَّ يِّ يِف اْلَبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمْن الطَّ

ياًل )70(( �سورة الإ�سراء. ْف�سِ ا ترَ لرَْقنرَ ْن خرَ ِثرٍي مِمَّ كرَ

اأو  جن�سه  اأو  لونه  كان  اأّيًا  الإن�سان  هذا  حق  فمن 
ماًء  وي�سرب  علياًل،  هواًء  ي�سم  اأن  عقيدته  اأو  مذهبه 
واإن  جميلة.   ببيئة  ويتمتع  نظيفًا،  بيتًا  وي�سكن  نقيًا، 
الذي  الهواء  تف�سد  التي  ال�سارة  العوامل  اأي عامٍل من 
الذي  والغذاء  وي�ستعمله،  ي�سربه  الذي  واملاء  يتنف�سه،  
ُينفى من حوله،  اأن  يتعار�ص مع كرامته، يجب  يتناوله 
وُي�ستبعد من حميطه وبيئته. وقد كان لالإ�سالم ق�سب 
املفهوم  اأكد على  البيئة حيث  املحافظة على  ال�سبق يف 
واملوارد  املوارد الجتماعية  ي�سمل  والذي  للبيئة  الوا�سع 
املادية املتاحة لإ�سباع حاجات الإن�سان. ولأن البيئة بكل 
ما حتويه قد �سخرها اهلل �سبحانه للنا�ص حتى ينتفعوا 

مبا فيها ا�ستمرارًا ملعا�سهم وعمرانًا حلياتهم، وهي نعمة 
من اهلل ت�ستحق ال�سكر والطاعة، وقد جعل اهلل �سبحانه 
اأن  من  وحذرنا  الإن�سان  حلياة  �ساحلة  الأر�ص  وتعالى 
النا�ص  اإف�ساد  جراء  من  اإل  يكون  ل  تلوثها  واأن  نلوثها، 
ا  الِحهرَ ْعدرَ اإِ�سْ ُتْف�ِسُدوا يِف الأرَْر�ِص برَ ل  لها، قال تعالى: )ورَ
ِريٌب ِمْن امْلُْح�ِسِننيرَ  ِ قرَ ةرَ اهللَّ ْحمرَ عًا اإِنَّ ررَ مرَ طرَ ْوفًا ورَ اْدُعوُه خرَ ورَ

)56(( �سورة الأعراف.

وقد نهى الإ�سالم عن الإ�سراف يف ا�ستنزاف موارد 
الأر�ص كاملاء والكهرباء واملحروقات ونحوها، واأكد على 
اأن ا�ضتمرار نعم اهلل يف االأر�ض م�ضروط باملحافظة على 
الواجبة  املحرومني  وحقوق  اهلل  حقوق  ودفع  مواردها، 
البيئة  الإ�سالم على نظافة  فيما يخرج منها، وقد حث 
اأر�سًا وماًء وهواًء، كما اأخرب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
بقوله: ))اأمط الأذى عن الطريق لك �سدقة((، وقال 
�سلى اهلل عليه و�سلم: ))من قطع �سدرة يف فالة ي�ستظل 
ابن ال�سبيل والبهائم عبثًا وظلمًا بغري حق يكون له فيها 
النار((. وقد طبق الإ�سالم عمليًا  �سوب اهلل راأ�سه يف 
من  بها  اللتزام  وجعل  البيئة،  عن  ومفهومه  مبادءه 
قبل الأفراد والدولة عبادة يتقرب بها الإن�سان اإلى اهلل 
تعالى، وقد فهم امل�سلمون واجبهم نحو البيئة ومتثلوه يف 
حياتهم يف ال�سلم واحلرب حيث اأو�سى اأبو بكر ال�سديق 
ر�سي اهلل عنه اأ�سامة بن زيد ر�سي اهلل عنهما وجنده 
قائاًل: ))ل تخونوا ول تغدروا ول متثلوا ول تقتلوا طفاًل 
ول �سيخًا كبريًا ول امراأة ول تعقروا نخياًل ول حترقوا 
ول  بقرة  ول  �ساة  تذبحوا  ول  تقطعوا �سجرة مثمرة  ول 
بو�سوح  يرتقي  لالإ�سالم  املتميز  املوقف  هذا  بعريًا((؛ 
عن الأنظمة ال�سالة املعا�سرة التي تطلق القنابل النووية 
فر�ص  �سبيل  يف  والياب�ص  الأخ�سر  وحترق  واجلرثومية 
�سيطرتها دون تفريق بني طفل وامراأة وحيوان ونبات، 
وت�ستغل فقر الدول ومديونيتها يف دفن النفايات ال�سامة 
والكيماوية  واجلرثومية  النووية  م�سانعها  وخملفات 
حكامها  من  الفا�سدين  مب�ساندة  اأرا�سيها  يف  وغريها 

واملف�سدين من اأبناء �سعوبها.

فاإنه  الإن�سان  يهدد  كما  البيئة  تلوث  اأن  ومعلوم 
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وال�سناعية،  واملائية  والزراعية  احليوانية  الثوة  يهدد 
ويثري القلق واملخاوف لدى النا�ص، ويلحق باحلياة كثريًا 
الوقوف  من  بد  فال  هنا  ومن  اجل�سيمة.  اخل�سائر  من 
بحزم اأمام اأخطار التلوث البيئي وبذل اجلهود امل�سرتكة 
معاجلة  على  والعمل  منه  للوقاية  الواعية  املخل�سة 
واإرادة.  قوة  ما منلك من  بكل  اآثاره  اأ�سبابه واحلد من 
وقد وّجه الإ�سالم اأباعه للوقاية من التلوث البيئي بجملة 
باطن  يف  املوتى  بدفن  امل�سلمني  اأمر  فقد  توجيهات، 
الأر�ص لأن ذلك عن�سر مهم من عنا�سر املحافظة على 
ذلك  يف  ما  اإلى  بالإ�سافة  التلوث  من  وحمايتها  البيئة 
م�ساألة  يف  غريه  الإ�سالم  �سبق  وقد  للميت.  تكرمي  من 
احلجر ال�سحي، وقد جتلى ذلك يف توجيه النبي �سلى  
وقوعها  قبل  الأمرا�ص  من  الوقاية  يف  و�سلم  عليه  اهلل 
الإن�سان  بنظافة  الإ�سالم  عني  وقد  وقوعها،  وبعد 
ل  ال�سالة وغريها  تعالى يف  اهلل  عبادة  لأن  وطهارته؛ 
ت�سح اإل بالطهارة، ودعا امل�سلمني اإلى تنظيف منازلهم 
الكريهة،  للروائح  بوؤر  لأنها  والقاذورات  القمامة  من 
واجلرذان  احل�سرات  وملتقى  اجلراثيم  لتوالد  ومكان 
وممتلكاتهم.  بالنا�ص  وال�سرار  ال�سرر  ت�سبب  التي 
واأمر الإ�سالم بنظافة امل�ساجد لت�ستقبل اأفواج امل�سلني 
واهتم  فيها.  املكوث  لهم  ويطيب  �سدورهم  فتن�سرح 
ورفع  تنظيفها  يف  وامل�ساركة  الطرق  بنظافة  الإ�سالم 

واعتنى  العبادة،  من  نوع  ال�سلوك  لأن هذا  عنها  الأذى 
اأباح  كذلك بالغذاء وحمايته من التلوث لأن اهلل تعالى 
لالإن�سان الغذاء الذي ي�ستفيد منه لبناء ج�سمه والقيام 
ا  مِمَّ ُكُلوا  )ورَ تعالى:  قال  والأخرويه،  الدنيوية  باأعماله 
َ الَِّذي اأَْنُتْم ِبِه ُموؤِْمُنوَن  ُقوا اهللَّ بًا َواتَّ ُ َحالاًل َطيِّ َرَزَقُكْم اهللَّ

)88(( �سورة املائدة.

من  ياأكل  اأن  امل�سلم  لالإن�سان  تعالى  اهلل  فاأباح 
الأنعام  حلوم  من  لعباده  اأحلها  التي  الرزق  طيبات 
والطيور والأ�سماك واخل�سر والفواكه واحلبوب ونحوها. 
حماية  فحرمها  وامل�سروبات  املاأكولت  بع�ص  وا�ستثنى 
وتاأثريها على  املادية واملعنوية،  اأ�سرارها  لالإن�سان من 
اإميان امل�سلم مثل: امليتة والدم وحلم اخلنزير واخلمر 
واملخدرات وغري ذلك مما يلحق ال�سرر بامل�سلم يف دينه 

و�سحته.

عناية  ُعني  الإ�سالم  اإن  نقول:  ذلك  على  وبناًء 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  اأنواعها  بجميع  بالبيئة  خا�سة 
اإحلاق  لأن  ال�سرر  عنها  ودفع  والغذائية  والجتماعية 
اإلى انت�سار الف�ساد يف الأر�ص وظهور  ال�سرر بها يوؤدي 

الفنت والظلم بني بني الإن�سان.

ذلك،   من  واأمتنا  يقينا  اأن  وجل  عز  اهلل  ون�ساأل 
و�سلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم. 
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على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني   رب  هلل  احلمد 
ر�سولنا الكرمي حممد بن عبد اهلل، الذي ما ترك خريا 
وبني  منه،  حذرنا  اإل  �سرًا  عرف  وما  عليه،  دلنا  اإل 
بالعامل  يع�سف  خطر  عن  وحديثنا  و�سرره.  خطره 
اإلى كل   اأن يكون �سبحًا خيم يف كل بقعة، وو�سل  ويكاد 
املال احلرام،  واأكل  للقتل،  �سببا  واأ�سبح  مدينة وقرية، 
وانتهاك الأعرا�ص، وهدم الأ�سر. اإنها اآفة املخدرات وما 
املطهرة  وال�سنة  القراآن  ورد يف  وقد  اآفة.  اأخطرها من 

حترمي اخلمر، لكّنا ل جند ذكرًا لتحرمي املخدرات اإل 
ملن اأنعم النظر يف �سورة العراف، وذلك يف قول احلق 
يَّ الَِّذي  ِبيَّ ااْلأُمِّ �ُضوَل النَّ ِبُعوَن الرَّ ِذيَن َيتَّ تبارك وتعالى: )الَّ
اأُْمُرُهم  يرَ اْلإِجِنيِل  ورَ اِة  ْوررَ التَّ يِف  ُهْم  ِعندرَ ْكُتوًبا  مرَ ُه  ِجُدونرَ يرَ
ُم  َباِت َوُيَحرِّ يِّ ِبامْلَْعُروِف َوَيْنَهاُهْم َعِن امْلُنَكِر َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّ
ِتي  الَّ لرَ  اْلأرَْغالرَ ورَ ُهْم  ررَ اإِ�سْ ْنُهْم  عرَ ُع  �سرَ يرَ ورَ اِئثرَ  برَ اخْلرَ لرَْيِهُم  عرَ
ُعوا  برَ اتَّ ورَ ُروُه  نرَ�سرَ ورَ ُروُه  زَّ عرَ ورَ ِبِه  ُنوا  اآمرَ الَِّذينرَ  فرَ لرَْيِهْم  عرَ ْت  انرَ كرَ
ُه اأولئك ُهُم امْلُْفِلُحونرَ )157(. ومن  عرَ النُّوررَ الَِّذي اأُنِزلرَ مرَ

 المخدرات والشباب
 الدكتور وليد الفاعوري
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اأ�سبحت  اأنها  ُيعلم حرمة كلَّ خبيث. ومعلوم  هذه الآية 
املخدرات اأخبث اخلبائث. 

وكذلك يف هذه الآية يحرم التدخني؛ لأنه ي�سنف يف 
اخلبائث. ويجمع  العلماء اليوم  على حرمة املخدرات، 
وهي من الق�سايا الفقيهة املعا�سرة التي قي�ص حترميها 
على حترمي اخلمر؛ وهو من قيا�ص الأولى لأن املخدرات 
اأ�سد خطرًا واأكرب �سررًا؛ هذا بحكم العقل. لكن هل من 

املمكن بيان حرمتها من ن�سو�ص الكتاب وال�سنة؟

 .1 ْقلرَ العرَ ررَ  امرَ خرَ ُم�ْسِكٍر  لكّل  ا�سٌم  اخلمر:  اجلواب: 
وقد �سميت خمرًا لأنها تخامر العقل اأي تخالطه. ويقال 
 .2 خمر  غريه:  اأو  �سجر  من  ي�سرت  ما  لكل  اأي�سًا  ذلك 
ومن املعنى اللغوي لكلمة اخلمر فاإن املخدرات باأ�سكالها 
كافة تدخل حتت هذا امل�سمى، وهو كذلك من الناحية 
الإ�سطالحية، فعن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما اأن النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم قال: »كل م�سكر خمر وكل م�سكر 

حرام«3.

اأ�سكر فهو خمر4؛ ويجري عليه  ولذلك فاإن كل ما 
احلكم الوارد يف الآية التالية:

ْمُر  اخْلرَ ا  رَ اإِمنَّ ُنوا  اآمرَ الَِّذينرَ  ا  اأرَيُّهرَ ا  تعالى: {يرَ قال اهلل 
اِن  ْيطرَ ال�سَّ ِل  مرَ عرَ ِمْن  ِرْج�ٌص  ُم  ْزلرَ اْلأرَ ورَ اُب  اْلأرَْن�سرَ ورَ امْلرَْي�ِسُر  ورَ
ُيوِقعرَ  اأرَْن  اُن  ْيطرَ ال�سَّ ُيِريُد  ا  رَ اإِمنَّ  . ُتْفِلُحونرَ لَُّكْم  عرَ لرَ ِنُبوُه  اْجترَ فرَ
ُكْم  دَّ يرَ�سُ ورَ امْلرَْي�ِسِر  ورَ ْمِر  اخْلرَ يِف  اءرَ  ْغ�سرَ اْلبرَ ورَ ةرَ  اورَ درَ اْلعرَ ُكُم  ْينرَ برَ
 { ُهونرَ ُمْنترَ اأرَْنُتْم  ْل  هرَ فرَ ِة  الرَ ال�سَّ ِن  عرَ ورَ  ِ اهللَّ ِذْكِر  ْن  عرَ
من  احلكمة  تظهر  الآية  فبح�سب  )املائدة،91-90(. 

تاج العرو�ص نقال عن امل�سباح، مادة خمر 210/11  )1(
ل�سان العرب مادة خمر  258/4  )2(

اأخرجه م�سلم )1588/3، رقم 2003(، واأحمد )29/2، رقم 4831(، وابن   )3(
وقال:   ،)1861 رقم   ،290/4( والرتمذى   ،)5366 رقم   ،188/12( حبان 
داود  واأبو   ،)5093 رقم   ،212/3( الكربى  فى  والن�سائى  �سحيح.  ح�سن 

)327/3، رقم 36799( وغريهم
انظر: تهذيب اللغات، ق 2 ج1 �ص /98 – 99.  )4(

حترمي اخلمر كما يلي؛ وقد ت�سميها علل احلكم:

بان  قد  واملخدرات  ال�سيطان  عمل  من  رج�ص  اإنها   -1
رج�سها وظهر خبثها.

النا�ص،  بني  والبغ�ساء  العداوة  وقوع  �سبب يف  اإنها   -2
وقد اأوقعت املخدرات الإن�سان املري�ص بقتل اأمه اأو 

اأبيه اأو اأخيه فاإي عداوة اأكرب من ذلك ؟! 

اهلل  ذكر  عن  النا�ص  ل�سد  ال�سيطان  و�سيلة  اإنها   -3
يعرف  ل  املخدرات  و�ساحب  ال�سالة.  وعن  تعالى 
بوؤدي �سالة ول زكاة لأنه يتخبط من  حق اهلل ول 

م�سها ويعي�ص يف ظالمها وظلماتها. 

وبالنظر اإلى حكمة التحرمي يتبني حرمة املخدرات 
كذلك؛ لأنها اأ�سد اإ�سكارا من اخلمر املعروف، وتاأثريها 
اأ�سد فتكا، وقد توؤدي ب�ساحبها اإلى الهالك، بل هي ام 

املهلكات كما اأن اخلمر اأم اخلبائث .

م�سكرة  كونها  من  املخدرات  �سرر  يقت�سر  ول 
وخمامرة للعقل، بل يتعدى �سررها اإلى ما هو اأبعد من 
انفالت  من  يتبعه   وما  الإدمان  اأّن   ذلك  بكثري؛  هذا 
اأ�سرته  على  وبال  في�سبح  اجلرمية  نحو  املدمن  ي�سوق 
متنع  كلها  العاملية  القوانني  اأّن  نرى  ولذلك  وجمتمعه، 
ذلك  يف  ا�ستثناء  لي�سوا  وامل�سلمون  املخدرات،  وتكافح 
اإذ لبد من تفعيل القوانني التي تكبح جماح املتاجرين 
اأع�ساء  لأنهم  ذلك  القتل؛  حد  اإلى  لها  واملروجني  بها 
فا�سدون  يجب التخل�ص منهم، ولبد من اإن�ساء مراكز 
لتاأهيل املتعاطني ثم يجب تفعيل دور موؤ�س�سات  خا�سة 
للتحذير  كافة  الإعالمية  واملوؤ�س�سات  املدين  املجتمع 
ال�ساب  اجليل  وخا�سة  اجلماهري  بتوعية  خطرها،  من 
مبخاطرها واأ�ساليب املروجني لها وبيان خطرها الداهم 

على الأفراد واملجتمعات.
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ولعل من ا�سباب تعاطى املخدرات بني ال�سباب يف 
واملعتقدات  املمار�سات  تلكم  تعالى-  اهلل  - حماه  بلدنا 

اخلاطئة املتمثلة يف:

باحلرية  ي�سمى  ما  او  والختيار  القرار  1- حرية 
ال�سخ�سية :

باختيارهم  اأن  والفتيات  ال�سباب  يظن 
اأ�سبحوا  اأنهم  املخدرات  على  التعاطي/الإدمان 
�ضروط،  اأو  قيود  اأي  دون  من  ت�ضرفاتهم  يف  اأحرارًا 
من  اإليها  يلجوؤون  التي  البوابة  وتعترب املخدرات هي 
حياتهم،   يف  بالتحّكم   احلّق  لهم  باأن  ي�سعروا  اأن  اأجل 
متى  عنها  وميتنعون  ي�ساءون،  ما  وقت  بها  يتمتعوا  واأن 
اإذ   اأي�سا. ولكن قد يحدث عك�ص ما يظنون  ما ي�ساوؤون 
اأن  دون  من  حياتهم  يف  املخدرات  تتحكم  ما  �سرعان 
ومثال  الختيار،  حرية  حتى  منهم  ت�سلب  اأنها  ي�سعروا 
واحد  بنف�ص  يبداأ  الذي  للمدخن  يح�سل  ما  واقعي 
-عافانا اهلل واإياكم- ثم  ي�سبح ذلك عاده ل ي�ستطيع 

التخل�ص منها.

»�سوف اأجربه مرة واحدة فقط« وهذه عبارة املدمن   -2
تزيني  من  وهذا  املخدر،  يتعاطى  حني  مرة  اأول  يف 

ال�سيطان للمع�سية :

�سبابنا  العديد من  يقع  العذر قد  حتت �سقف هذا 
وال�ستك�ساف  ال�ستطالع  الآفة؛ فحب  وفتياتنا يف هذه 
املخدرات باعتبارها   جتربة  الى  تدفعه  قد   بداخلهم 
التي  البطولة  اأنواع  من  ونوعًا  ومثريًا،  جديدًا  �سيئًا 
يظنون اأنها  تزيد من �سعورهم بالثقة يف الذات. والعديد 
اإنها جتربة ملرة واحدة  يقرر  الأ�سخا�ص من  من هوؤلء 
واأنها فقط  اأخرى،  وراءها مرة  ين�ساق  لن  واإنه  فقط،  
ولكن  داخله.   الف�سويل يف  �سعوره  ير�سي  اأن  اأجل  من 

�سرعان ما يحدث هنا عك�ص هذا، وهى اأن املرات الأولى 
ت�سعرهم  فهي  الإطالق  على  الأف�سل  للمخدرات تكون 
بالعديد من امل�ساعر التي ل ي�ستطيعون  ال�ستغناء عنها 
فيما بعد فينزلقون اإلى درجة اأخطر ثم ت�سري لهم عادة  
فيتناولون  املخدرات يف اأوقات منتظمة وثابتة،  وتتحول 
ي�ستطيعوا  والتعاطي فال  الإدمان  اإلى  الواحدة  املرة 
النفكاك منها حتى لو افتدى ذلك مباله وبكل ما ميلك.

املخدرات تعمل عمل املنبهات وهي حافز للتفوق:  -3

الكبرية  ال�سيارات  �سائقي  عن  �سمعنا  ما  كثريًا 
طويلة  م�سافات  على  الب�سائع  بنقل  يقومون  الذين  اأو 
اأن  اعتقادهم  ب�سبب  الدمان  يف   ينخرطون  اأنهم 
اأو الفراولة - كما  املخدرات  وخ�سو�سا )الرتامادول( 
تنبههم وجتعلهم  التي  املواد  اأكث  وهي  من   - ي�سمونه 
ي�ستيقظون طوال الطريق، وكذلك )الكبتاجون5( املنت�سر 
ال�سهر  على  ي�ساعدهم  انه  منهم  ظنا  الطالب   بني 
على  يحافظون  بذلك  انهم  اعتقادهم  واملذاكرة. ففى 
ولكن هذا غري �سحيح  الطريق،   على  حياة من معهم 
فمفعول املخدر اإذا دام وكان فعاًل يف املرات الولى فهو 
بال �سك �سوف يقل يف املرات املتاأخرة.  وكل ما يحدث 
اأنهم يجعلون اأج�سادهم تزيد من درجة العتماد النف�سي 
وراءها  التي  املرات  يف  املزيد  فتطلب  عليها  واجل�سدي 
ي�ستطيعون   فال  لهم  اجل�سدية  احلالة  على  يوؤثر  مما 

-الرتامادول )بالإجنليزية: Tramadol( عقار �سبه اأفيونى ي�ستخدم لعالج   5
العمود  واآلم  والع�سالت  الأع�ساب  اآلم  مثل  ال�سديدة  اإلى  املتو�سطة  الآلم 
الفقرى والتهاب املفا�سل، كما ميكن اأن ي�ستخدم يف عالج الآلم الناجمة عن 
اجلراحة وهو م�سكن اأمل قوى. و الرتامادول  مفعول مقارب للكوديني، يوؤثر 

على نف�ص م�ستقبالت املورفني،وهو ي�سبب ادمانا.
مادة  وهي  الأمفيتامني،  مادة  م�ستقات  اأحد  هو  فينيثايلني  اأو  الكبتاجون   -   
كيميائية من�سطة، ترفع املزاج وتقلل احلاجة اإلى النوم،  وكذلك تقلل ال�سهية 
مدة  )اإطالة  اجلن�ص  بهدف  للكبتاجون  املنتظم  ال�ستخدام  اأن  كما  لالأكل 
اجلماع(توؤدى بعد فرتة وجيزة مل�ساكل مزمنة يف اجلهاز التنا�سلى ومن ثم 

ال�سعف اجلن�سى  التام.
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اأموالهم  ن�ساطهم،  فتنهار حياتهم ويخ�سرون  مبا�سرة 
النحو  على  جديد   من  يبا�سروها  اأن  ي�ستطيعون  ول 
الذى  ال�سبب  او  تفقد املخدرات معناها  وهنا  الطبيعي 
لهم  ت�سبح  حتى  البداية  من  اإليها  يتجهون  جعلهم 

ولذويهم  العدو اللدود.

املخدرات للت�سلية فقط وا�سباع الفراغ  والق�ساء على   -4
احلزن والهموم :

من  نوعًا  ال�سبب  هذا  الأ�سخا�ص  من  كثري  يتناول 
اأن  املفهومة. فالعتقاد  غري  وامل�سوغات  الأعذار  اأنواع 
ُتن�سي  واأنها  ال�سعادة والن�سوة،  بوابة  هي  املخدرات 
هو  ما  م�ساكله  عنه  وترّوح  وهمومه،  اأحزانه  الإن�سان 
عمل  دورة  بدرا�سة  قمنا  فاإذا  كليا،   اعتقاد خاطئ  اإّل 
ل  ملدة  املتعاطي  يعي�سها  احلالة  تلك  فاإن  املخدرات 
تزيد عن 10% من ن�سبة ت�سبع املخدر يف ج�سده،  وباقي 
ي�سيب  فهو  امل�ساعر  تلك  عك�ص  تنتابه  التعاطي  فرتة 
فتحفز  بال�سطراب،  وال�سعور  الح�سا�ص  مراكز 
احل�سرة  م�ساعر  من  وتزيد  م�ساعر الكتئاب والعزلة،  
واللوم،  وت�سيبه بحالت من الربود العاطفي،  وجتعله 
ذلك. هو  اأراد  لو  حتى  قرار  اأي  اتخاذ  على  قادر   غري 

من  زائفة  حالة  ال  هي  ما  احلالة  هذه  يف  فاملخدرات 
الراحة التي ي�سحك بها الإن�سان على نف�سه من اأجل اأن 

يربر بها تعاطيه.

5-  يظن بع�ص ال�سباب -هداهم اهلل تعالى- اأن املخدر 
والتدخني رمٌز للرجولة والفحولة .

الأخ�ص-  -على  العربية  جمتمعاتنا  يف  �سادت 
هي  خا�ص  ب�سكل  واملخدر  عام  ب�سكل  التدخني  اأن 
املزيد  الرجل  تك�سب  فهي  الرجولة؛  اأ�سكال  من  �سكل 
يف  جميعا  نراه  ما  وهو  بالذات،   والح�سا�ص  الثقة  من 

حالت امل�ساهري والنجوم اأي�سًا،  فاإذا ما جل�ص احدهم 
بالتدخني  يقومون  الذين  الأ�سدقاء  من  جمموعة  مع 
يبدون  فاإنهم  لها  رف�ص-  -وهو  املخدرات  تناول  اأو 
اأقل منهم رجولة،   اأنه  بادعاء   والتهكم منه،  ال�سخرية 
اأنه مل ين�سج بعد،  ولأن �سبابنا على قدر غري كاف  اأو 
من الوعى فاإن العديد منهم ل يقوم باإعالن هذا،  ولكنه 
يوافقهم   فيقوم بالرتويج عن نف�سه. اإن تلك لي�ص املرة 
الأولى التي يقوم فيها بالتعاطي اأو ال�سرب من اأجل ان 
ي�سعرهم بالحرتام،  وجتنب م�ساعر ال�سخرية وهذا ل 
يكون اإل يف رفاق ال�سوء.  وهذه احلالة هي اأخطر باب 

للدخول اإلى عتبة اجلحيم يف الدنيا والخرة .

لالإن�سان  �سحنة ج�سدية  تعطى  املخدرات  اأن  6- ظنهم 
وتو�سله الى �سلم امل�ساهري : 

 )Action Movies( العديد من الأفالم وامل�سل�سالت 
املخدرات،   جتار  اأو  ملدمني  البطولية  النظرة  روجت 
يقومون  الفالم  اأ�سهر  اأبطال  من  امل�ساهري  فنجد 
وهو  وال�سجاعة،   والقوة  احلركة  م�ساهد  من  بالعديد 
ومدمن   - اأنواعها  مبختلف   - للمخدرات  مدمن 
للخمور،  واأنه يقوم بالجتار بها اأي�سًا.  وهذا مما يغري 
ال�سباب للرتويج لفكرة اأن من يقوم  بالتعاطي يهاب منه 
ي�ستهدفه؛   اأو  ي�ست�سعفه،  اأن  اأحد  ي�ستطيع  ول  اجلميع 
فال  اجل�سدية.   قوته  من  تزيد  املخدرات  اأن  لعلمهم 
ي�ستطيع اأحد  التغلب عليهم. اإّن هذا ادعاء غري �سحيح 
الأولى  املرات  يف  ذلك  حُتدث  قد  فاملخدرات  مطلقًا، 
التعاطي،   من  الأولى  ال�ساعات   يف  اأو  التعاطي،   من 
الإن�سان ه�ّسًا �سعيفا  تتال�سى في�سبح  ما  �سرعان  لكن 
يفقد توازنه وتركيزه،  وفى معظم الأحيان يفقد عقله 
. �سبيال  منها  اأ�سل  هو  بل  كالبهيمة،   في�سيح   كليًا 
املخدرات ين�ساأ  على  لالإدمان  النف�سي  اإّن  ال�ستعداد 
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ل  مما  ولكن  و�سخ�سية،   اجتماعية  وعوامل  لأ�سباب 
�سك فيه اأن غياب الهدف والوعي عن �سبابنا،  وارتفاع 
وانهيار  القت�سادية،   احلالة  وتدهور  البطالة،   ن�سب 
املعايري الأخالقية للمجتمع،  حفزت على ن�سر املخدرات 
غري  ب�سكل  الزمات  حلل  طريقًا   باعتبارها  وترويجها 
مبا�سر.  ومن ثم ي�ساب ال�سباب بخيبة اأمل ويغيب عن 
وحتقيق  حياتهم  ر�سم  وهى  ال�سمى  الهدف  اأعينهم 
مربرات  وراء  واجلري  دينهم  عن  والإبتعاد  حلمهم 
يف  فانزلقوا  التام؛  الوعى  فقدان  مع  لالإدمان  ودوافع 
اأحوالهم   �سوء  تطور  وقد  واملخدرات  الإدمان  طريق 
لت�سيب معايريهم  الأخالقية واملجتمعية.  وقد يت�سبب 
جتار  �سد  �سارمة  قوانني  و�سع  لعدم  لل�سباب   ذلك 
يف  وي�سعون  ور�سولٌه«  اهلل  يحاربون  »الذين  املخدرات 
الأر�ص ف�سادًا كل هذه مهدت الطريق لأعوان ال�سياطني 
ال�سباب  ليرت�سدوا  مكان  كل  يف  مواقع  لهم  يكون  اأن 

ويوقعوهم يف �سباك املخدرات والإدمان.

العمر  و�سفقة  ال�سريع  الثاء  عوامل  من  املخدرات   -7
التي ُيلب�ص بها  ال�سيطان على ال�سباب خا�سة ممن 
اأ�سحاب  عن  وُي�ساهد  ُيقرا  ومما  احلرمان،   ذاق 
على  وبال  وهي   - فيها  بركة  ل  التي   - الأموال 
�ساحبها فينجذب لهذا املزلق فال ي�ستيقظ اإل وهو 

خلف الق�سبان يعاين مرارة احلب�ص والنعزال،  وقد 
خ�سر الدنيا والآخرة والأهل والوطن.

لديه ا�ستعداد  الذى  لل�سخ�ص  الدين   ونظرة 
مري�ص  �سخ�ص  الأ�سل  يف  اأنه  املخدرات  لالإدمان على 
كليا يجب اأن يتم التعامل معه بهذا املنطق،  مع حماولة 
من عوامل  تزيد  اأزمات  من  به  مير  ما  من  التخل�ص 
املخدر فهو  على  لالإدمان  النف�سي  ا�ستعداده  ت�سكيل 
حمتاج اإلى اإعادة هيكلة ل�سخ�سيته وعالج لها،  ولكنه 
ل يحتاج اإلى �سيا�سة عقاب اأو رف�ص وتهكم من املجتمع؛  
على  ي�ساعد  ول  امل�سكلة،   حجم  من  يزيد  الذى  الأمر 
واملتخ�س�سني  الدولة  موؤ�س�سات  دور  ياأتي  وهنا  حلها. 

على ن�سر املزيد من الوعى ومكافحة املخدرات.

هذا  على  تنت�سر  اأن  اأمة  اأو  ملجتمع  ميكن  ول 
والوقوف  والتعا�سد،  بالتكاتف  اإل  املخيف  ال�سرطان 
�سفًا واحدًا ملواجهة هذ الزحف الذي امتد اإلى ال�سوارع 
واجلامعات واملدار�ص والبيوت، واأ�سبح يحدق بالأمة من 

كل جانب.

ظهر  ما  الفنت  يجنينا  اأن  اهلل  ن�سال  اخلتام  ويف 
منها وما بطن،  ويطهر بلدنا هذا خا�سة من امل�سكرات 
واملخدرات،  و يحفظ علينا نعمة الدين وال�سحة والأمن 

والأمان و�سائر بالد امل�سلمني اإنه هو ال�سميع العليم.
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�سيدنا  على  اهلل  و�سلى  العاملني  رب  هلل  احلمد 
حممد وعلى اله و�سحبه الطيبني الطاهرين 

اأما بعد فيقول اهلل تعالى: )يا اأيها الذين امنوا 
قوا اأنف�سكم واهليكم نارًا وقودها النا�ص واحلجارة( 
الطفل  تربية  يف  الأ�سرة  دور  يتعاظم   .6/ التحرمي 
الطفولة  مرحلة  يف  �سوية  اجتماعية  تن�سئة  وتن�سئته 
املبكرة على اعتبارها اأول نواة وجماعة اأولية وموؤ�س�سة 
يكت�سب  وفيها   الطفل،  ظلها  يف  يعي�ص  اجتماعية 
للعديد  الأ�سا�ص  ت�سكل  التي  اخلربات  من  العديد 
من  والعامل  الآخرين،  وعن  نف�سه،  املفاهيم عن  من 
حوله، اإذ اإنه يرى املجتمع اخلارجي عيون الوالدين، 
اأن  ومبا   . ال�سغرية  الأ�سرة  ي�سكلون  الذين  والأخوة 
�سفة  له  الأولى  �سنواته  يف  الطفل  يتعلمه  ما  معظم 
ومفاهيمه  الطفل  نظرة  فاإن  وال�ستمرارية؛  الثبات 
يعتمد   ، الجتماعية  بيئته  يف  حوله  من  يجري  عما 
وقيم  مفاهيم  من  لديه  تكّون  ما  على  كبري  حد  اإلى 

واجتاهات يف طفولته؛ اأي يف اأ�سرته ب�سكل اأ�سا�سي. 
هما  ال�سناعة  بهذه  الأول  املعنّى  فان  لذلك 

ل  النجاح  باأن  تعالى  اهلل  �سنة  وتق�سي  الوالدان، 
الإ�سالم  الأ�سباب، ولقد حث  اإل ببذل  يتم  اأن  ميكن 
يف حمافل عديدة على تربية الأبناء وحماولة النجاة 
تعالى:  قال  والآخرة.  الدنيا  يف  كرمية  حلياة  بهم 

)يو�سيكم اهلل يف اأولدكم( الن�ساء/11.
ولكي ن�سنع من اأبنائنا جنومًا يف احلياة مبعنى 
الآخرين،  يف  املوؤثرون  الأبناء  هم  اأي  النجومية؛ 
ودائمو  باأنف�سهم،  والواثقون  باأخالقهم  واملتميزون 
والإمام  ال�سافعي  اأمثال  الأهداف  ووا�سحو  الهمم،  
الآباء  نحن  لنا  بد  ل  لذلك  اجلوزي،  وابن  البخاري 
والأمهات من معرفة اأ�سول الرتبية اجليدة والذكية، 

فكيف نربي اأبناءنا ؟
هي  ال�ساحلة،  ال�سالح/الزوجة  الزوج  اختيار   *

اخلطوة الأ�سا�سية للرتبية ال�سليمة.
* الدعاء دائمًا اأن يرزقه اهلل تعالى الذرية ال�ساحلة 

)رب هب يل من ال�ساحلني( ال�سافات/100.
باملولود  اخلا�سة  الطقو�ص  جميع  بتطبيق  القيام   *
راأ�سه  وحلق  حتنيكه  و  اأذنه  يف  الأذان  مثل  اجلديد 

كيف نربي أبناءنا؟
د . ميسون احمد الدويري 

كلية العلوم التربوية / الجامعة األردنية
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والعقيقة.
* اختيار ال�سم احل�سن ذي املعنى اجلميل .

* الدعاء دائما لالأبناء بال�سالح بعد وجودهم اقتداء 
ب�سنة الأنبياء عليهم ال�سالة وال�سالم  .                           

)رب اجعلني مقيم لل�سالة ومن ذريتي ربنا وتقبل   
دعاء( ابراهيم/40.

)ربنا واجعلنا م�سلمني لك ومن ذريتنا امة م�سلمة(   
البقرة/ 128.

�سميع  انك  طيبة  ذرية  لدنك  من  يل  هب  )رب   
الدعاء( اآل عمران/ 38.

جال�سهم، وا�سمع منهم، واأ�سعرهم باأهميتهم، العب   *
معهم اإلعابًا خمتلفة .

دعوا الأطفال ي�سمعوا ويروا وي�سموا ويلم�سوا ويتذوقوا   *
كل ما يحيط بهم ليكت�سفوا العامل من حولهم .

وي�ستمتعوا  ويكت�سفوا  ليلعبوا  لالأبناء  املجال  اأف�سح   *
دون قيود ومناف�سة .

على  لت�ساعدوهم  بال�سور  مفعمة  ق�س�سًا  ا�سردوا   *
تنمية خيالهم وعاملهم .

عليهم  واثنوا  وتقديركم  �سكركم  عن  لهم  عربوا   *
با�ستمرار.

تعويد الأبناء على اجلراأة وال�سجاعة .  *
اأهانتهم  اأو  بهم  ال�ستهزاء  اأو  الأبناء  اإخافة  عدم   *
اأو  واأقاربهم  اإخوتهم  اأمام  خ�سو�سًا  وحتقريهم 

الغرباء.
يا  )يا غبي،  مثل  باألفاظ غري طيبة  ينادوهم  ل  اأن   *

ك�سول ......( 
تنبيههم  للخطاأ برفق ولني وعدم معاقبتهم فورًا .  *

العتدال يف حمبة الأبناء.  *
يف  الإناث  وخ�سو�سًا  الأبناء  بني  وامل�ساواة  العدل   *

املعاملة.
احل�سنة  الجتماعية  بالآداب  اللتزام  الأبناء  تعليم   *
مثل )ال�ستئذان، اآداب الطعام، اآداب ال�سالم، اآداب 

املجل�ص، اآداب الكالم .......(.
تربيتهم على مراعاة حقوق الآخرين.  *

اختيار املدر�سة املنا�سبة وال�ساحلة لهم.  *
الغ�سب   عن  والبعد  النف�ص  �سبط  على  تعويدهم   *

والعنف.
ملئ فراغهم مبا ينفعهم .  *

م�ساعدتهم على اختيار الأ�سدقاء.  *
مراعاة ا�ستعداداتهم  وقدراتهم الأكادميية والعلمية.   *

التدرج يف التاأدب.  *
ل تبث فيهم روح اخلوف من امل�ستقبل .  *

ولتحقيق ذلك عند الأبناء ل بد من اتباع الو�سائل   -
التي ت�ساعدنا يف ذلك:

القدوة احل�سنة:
كن قدوة ح�سنة دائما لهم لأن الأبناء ينظرون اإلى 
املربني وماذا يفعلون فيقلدون اأفعلهم اأكث من اأقوالهم . 

املراقبة واملالحظة :
الغفلة  وعدم  احلياة  مدى  دائمًا  م�ستمرة  وهي 

عنهم .
التحذير : 

وتو�سيح  اخلاطئ،   ال�سلوك  من  حتذيرهم 
ال�سلوك ال�سحيح/ ال�سليم وت�سحيحه .

التلقني :
والرباهني  والأدلة  الأمثلة  لبع�ص  الأبناء  تلقني 

على ال�سلوك ال�سحيح ال�سليم، على اأن تكون اأمثلة :
وق�س�ص  النبوية،  وال�سنة  الكرمي،  القران  1- من 

ال�سحابة، والكتب العلمية، واحلياة الجتماعية.
التعويد:

)ال�سالة،  مثال:  منهم  نريد  ما  على  تعويدهم   -2
والدينية  الجتماعية  الق�س�ص  قراءة  ال�سوم، 

والعلمية،
قراءة القراآن الكرمي، املطالعة، ممار�سة الريا�سة(.   -3

املوعظة :
)يا  وال�ستعطاف:  باللطف  جيد،  باأ�سلوب  يعظهم   -4

بني، يا بنيتي، يا �سبي( .
العقوبة :

ل بد لها ونلجاأ اإليها يف اآخر اخليارات بعد التو�سية   -5
والإر�ساد والوعظ، ويراعى فيها التدرج من الأخف 

اإلى الأ�سد.
واحلمد هلل رب العاملني 
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وال�ستعاذة لغة: اللتجاء والعت�سام والتح�سن، وهي   .1
م�سدر من الفعل )ا�ستعاذ( اأي طلب العوذ والعياذ.

وال�ستعاذة ا�سطالحًا: هي لفظ يح�سل به اللتجاء   .2
ال�سيطان  من  به  والتح�سن  والعت�سام  اهلل  الى 
الرجيم عند اإرادة قراءة القراآن الكرمي، ومعناها : 
اللهم اأعذين من ال�سيطان الرجيم ، فهي خرب لفظًا 

دعاء معنى. 
من  ال�ستحباب،�سرفت  يفيد  اأمر  فعل  الإ�ستعاذة   .3
الوجوب اإلى ال�ستحباب لوجود قرينة وهذه القرينة 
اأن الر�سول - �سلى اهلل عليه و�سلم - تركها مبعنى 

اأنه مل يواظب عليها )مل يداوم عليها( 
ولالإ�ستعاذة �سيغ كثرية، وال�سيغة املختارة لال�ستعاذة   .4
عند القراء الع�سرة هي: )فا�ستعذ باهلل من ال�سيطان 

الرجيم(: التي وردت يف القراآن الكرمي.
وقبل  بالقراءة  ال�سروع  عند  :هو  ال�ستعاذة  موطن   .5
�سبحانه  اهلل  ا�ستماع  عند  ال�سيطان  لطرد  القراءة 

وتعالى اإيل القارئ.
6. اأوجه ال�ستعاذة  اأربعة اذا اقرتنت باأول ال�سورة: 

اأول  مع  الب�سملة  مع  )ال�ستعاذة  اجلميع  و�سل   -1
ال�سورة(.

عن  الب�سملة  عن  ال�ستعاذة  )قطع  اجلميع  2- قطع 
اول ال�سورة ( 

3- قطع الأول وو�سل الثاين بالثالث )قطع ال�ستعاذة 
وو�سل الب�سملة ببداية ال�سورة(

)و�سل  الثالث  عن  وقطعه  بالثاين  الأول  و�سل   -4
ال�ستعاذة بالب�سملة وقطعها عن الثالث( 

باب اإلستعاذة
إكرام عربيات 
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اأما اإذا ابتداأ القاريء ب�سورة التوبة فلي�ص له الإتيان 
ال�ستعاذة  و�سل  فقط:  وجهان  فيها  ويجوز  بالب�سملة 
اأثناء و�سط  بداأ من  واإذا  اأو قطعها عنها.  ال�سورة  باأول 
اأوا�سط  )ويف  عدمها  اأو  بالب�سملة  الإتيان  فله  التوبة 

الجزاء خري من كال( .
�شيغته�:  ●

1- اأعوذ باهلل من ال�سيطان الرجيم . وهي ال�سيغة 
يف  ورد  كما  الرواية  حيث  من  القراء  جلميع  املختارة 

�سورة النحل .
التفاق  والقالن�سي وغريهما  �سوار  ابن  فقد حكى 
على هذا اللفظ بعينه، وقال ال�سخاوي يف كتابه )جمال 

القراء(: »اإنه الذي عليه اإجماع الأمة«.
عند  امل�ستعمل  هو  »اإنه  الداين:  عمرو  اأبو  وقال 
احلذاق دون غريه . وهو املاأخوذ به عند عامة الفقهاء 

كال�سافعي واأبي حنيفة واأحمد وغريهم«.
واإن الذي تواتر عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف 
التعوذ للقراءة ول�سائر تعويذاته من روايات ل حت�سى 
هو لفظ اأعوذ، وهو الذي اأمره اهلل تعالى به وعلمه اإياه 

فقال
لرَِق: الفلق« ِبّ اْلفرَ »ُقْل اأرَُعوُذ ِبررَ

ا�ِص:النا�ص« ِبّ النرَّ »ُقْل اأرَُعوُذ ِبررَ
م�  منه�  األف�ظ  يف  وردت  فقد  الزي�دة  واأم�   ●

يتعلق بتنزيه اهلل تع�لى وهي: 
الرجيم  ال�سيطان  العليم من  ال�سميع  اأعوذ باهلل   -1
ن�ص عليها اأبو عمرو الداين يف جامعه وقال: اإن 
على ا�ستعماله عامة اأهل الأداء من اأهل احلرمني 
ال�سنن  اأ�سحاب  رواه  وقد  وال�سام،  والعراقيني 

الأربعة واأحمد .
اأعوذ باهلل العظيم من ال�سيطان الرجيم  -2

ذكره الداين يف جامعه عن اأهل م�سر واملغرب،   
وقال اإنه ا�ستعمله منهم اأكث اأهل الأداء.

هو  اهلل  اإن   . الرجيم  ال�سيطان  من  باهلل  اأعوذ   -3
ال�سميع العليم

ذكره اأبو مع�سر عن اأهل م�سر واملغرب، والهذيل   
عن اأبي جعفر و�سيبة ونافع .

ال�سيطان  العليم من  ال�سميع  العظيم  باهلل  اأعوذ   -4
الرجيم

وذكره  حف�ص،  عن  هبرية  عن  اخلزاعي  رواه   
الهذيل عن ور�ص.

5-اأعوذ باهلل العظيم من ال�سيطان الرجيم اإن اهلل 
هو ال�سميع العليم .

رواه الهذيل عن الزينبي عن ابن كثري.
الرجيم  ال�سيطان  العليم من  ال�سميع  باهلل  6-اأعوذ 

اإن اهلل هو ال�سميع العليم.
اهلل  واأ�ستفتح  الرجيم  ال�سيطان  من  باهلل  7-اأعوذ 

وهو خري الفاحتني.
و�سلطانه  الكرمي  وبوجهه  العظيم  باهلل  8-اأعوذ 

القدمي من ال�سيطان الرجيم.
واأما ما يتعلق ب�ستم ال�سيطان فمنها:  ●

اأعوذ باهلل من ال�سيطان الرجيم من همزه ونفخه 
ونفثه.

ال�سعر،  ونفثه:  اجلنون،  همزه:  ماجة.  ابن  رواه 
ونفخه: الكرب.

واأم� النق�س: اأعوذ ب�هلل من ال�شيط�ن.    ●
قال اجلعربي يف �سرح قول ال�ساطبي )واإن تزد لربك   
اأطلقها  واإن  الزيادة  هذه  جمهال(  فل�ست  تنزيها 
وخ�سها فهي مقيدة بالرواية وعامة يف غري التنزيه.
ح�الت اال�شتع�ذة من حيث اجلهر واالإخف�ء:   ●
عند  بها  اجلهر  هو  القراء  الأئمة  عند  املختار  اإن   *
جميع القراء ل نعلم يف ذلك خالفا عن اأحد اإل ما 

جاء عن حمزة.
اأعلم  »ل  الداين يف جامعه:  اأبو عمرو  قال احلافظ   
افتتاح  عند  القراء  جميع  عن  بها  اجلهر  يف  خالفا 
اأو  در�ص  اأو  بعر�ص  قارئ  كل  ابتداء  وعند  القراآن 
تلقني يف جميع القراآن اإل ما جاء عن حمزة ونافع«. 
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وحلمزة وجه�ن اآخران هم�:  ●
1:اإخفاوؤها يف جميع القراآن.

�سائر  يف  واإخفاوؤها  الفاحتة  اأول  يف  2:اجلهر 
القراآن. 

بال�ستعاذة  اجلهر  القراء  جمهور  اختار  ولقد 
وجه  اأن  اهلل  رحمه  �سامة  اأبو  الأمام  قال  فقد  مطلقًا 
اجلهر بالتعوذ؛ اإظهار ل�سعائر القراءة كاجلهر بالتلبية، 
وتكبريات العيد. ومن فوائده اأن ال�سامع ين�ست للقراءة 
مل  التعوذ  اأخفى  واإذا  �سئ،  منها  يفوته  ل  اأولها  من 
يعلم ال�سامع بالقراءة اإل بعد اأن فاته من املقروء �سئ. 
وهذا املعنى هو الفارق بني القراءة خارج ال�سالة ويف 
ال�سالة، والأ�سح الإخفاء يف ال�سالة عند اجلمهور وهو 
اإل  فيه  والإخفاء عند قول اجلمهور فال يكفي  املختار، 

التلفظ واإ�سماع نف�سه. 
حمل اال�شتع�ذة  ●

واأما حملها فهو قبل القراءة اإجماعا ول ي�سح قول 
بخالفه عن اأحد ممن يعترب قوله، وذلك لأن املعنى الذي 
�سرعت ال�ستعاذة له يق�سي اأن تكون قبل القراءة لأنها 
طهارة الفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطييب 
له، وتهيوؤ لتالوة كالم اهلل تعالى، فهي التجاء اإلى اهلل 
خطاأ  اأو  عليه  يطراأ  خلل  من  بجنابه  واعت�سام  تعالى 
بالقدرة،  له  واإقرار  وغريها،  القراءة  يف  منه  يح�سل 
واعرتاف العبد بال�سعف والعجز عن هذا العدو الباطن 
الذي ل يقدر على دفعه ومنعه اإل اهلل الذي خلقه، فهو 
ل يقبل م�سانعة ول يدارى باإح�سان، ول يقبل ر�سوة، ول 
يوؤثر فيه جميل بخالف العدو الظاهر من جن�ص الإن�سان 

كما دلت عليه الآيات. 
اجْلاِهِلنيرَ  ِن  عرَ ْعِر�ْص  اأرَ ورَ ِباْلُعْرِف  اأُْمْر  ورَ ْفورَ  اْلعرَ »ُخِذ   ●

الأعراف«: 199، يتعلق بالعدو الإن�ساين .
ُه  اإِنَّ  ِ ِباهللَّ ِعْذ  ا�ْسترَ فرَ ْزٌغ  نرَ ْيطاِن  ال�سَّ ِمنرَ  نَّكرَ  غرَ ْنزرَ يرَ ا  اإِمَّ »ورَ  ●
ِليٌم« الأعراف: 200، يتعلق بالعدو ال�سيطاين. ِميٌع عرَ �سرَ

واأما يف اأوا�سط ال�سور فيجوز:  ●
1-الوجوه الأربعة ال�سابقة اأوائل ال�سور

2-و�سل ال�ستعاذة باأوا�سط ال�سورة من غري ب�سملة 
�سمري  اأو  اجلاللة  بلفظ  الآية  تبداأ  ل  اأن  )على 
مثل  اآية  ببداية  ال�ستعاذه  عليه(.كو�سل  يعود 

)قولك اهلل(.
غري  من  الآية  اأول  عن  ال�ستعاذة  3-قطع 

ب�سملة)اأوا�سط ال�سور(.
حكم اال�شتع�ذة  ●

يف  م�ستحبة  ال�ستعاذة  اأن  اإلى  اجلمهور  ذهب 
ال�سالة، وحملوا  ال�سالة وخارج  بكل حال يف  القراءة 
الأمر يف ذلك على الندب. وقال بع�ص الأئمة بالوجوب 

كداود بن علي، وفخر الدين الرازي.
وهذا  لل�سالة  ل  للقراءة  ال�سالة  يف  ال�ستعاذة   *
واأحمد  حنيفة  واأبي  كال�سافعي  اجلمهور  مذهب 
بن حنبل، وقال اأبو يو�سف: »هي لل�سالة« . واأما 
قيام  يف  اإل  ي�ستعاذ  »ل  قال:  فانه  مالك  الإمام 

رم�سان فقط«. 
اأما اإذا قراأ جماعة جملة، فالظاهر ال�ستعاذة لكل   *

واحد لأن املق�سود اعت�سام القارئ والتجاوؤه باهلل 
تعالى عن �سر ال�سيطان كما تقدم فال يكون تعوذ 
واحد كافيا عن اآخر واأنه لي�ص من �سنن الكفايات.
اأو  �سوؤال  من  لعار�ص  القراءة  القارئ  قطع  اإذا   *

وذلك  ال�ستعاذة  يعد  مل  بالقراءة  يتعلق  كالم 
بخالف ما اإذا كان الكالم اأجنبيا ولو ردا لل�سالم 
القطع  كان  لو  وكذا  ال�ستعاذة،  ي�ستاأنف  فانه 

اإعرا�سا عن القراءة كما تقدم واهلل اأعلم.
وقل   اأعوذ  اإذا اأردت   تقرا

             كالنحل  جهرا    جلميع القرا
واإن   تغري  اأو تزد لفظًا    فال

             تعد  الذي قد �سح   مما  نقال
وقيل   يخفي حمزة  حيث    تال

        وقيل    ل     فاحتة   وعلال
وقف لهم عليه اأو �سل    وا�ستحب

تعوذ  وقال    بع�سهم  يجب    
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التن�سئة ال�ساحلة هو اأ�سلوب تربوي ي�سلكه الآباء 
تعينهم  معينة  باأدوات  بال�ستعانة  اأبنائهم  تربية  يف 
فالتن�سئة  وم�ستقيمة.  �سوية  تربية  تربيتهم  على 
الأخالق  الأبناء مكارم  بتعليم  اإل  تكون  ل  ال�ساحلة 
منذ طفولتهم لكي ترتعرع يف وجدانهم فتنعك�ص على 
�سلوكهم اإلى اأن ي�سبحوا يف مرحلة ال�سباب؛ فتنعك�ص 

اإيجابا عليهم وعلى اأ�سرهم وجمتمعهم .

ديننا  من  اإل  ت�ستمد  ل  الأخالق  مكارم  اإن 
الإ�سالمي ال�سموح، ومن ر�سالة ر�سول اهلل �سلى عليه 
و�سلم ،النبي الذي و�سف اهلل عز وجل خلقه يف كتابه 
الكرمي: »وانك لعلى خلق عظيم«، وقد علمنا ر�سولنا 
بكتاب اهلل عز  م�ستعينني  اأبناءنا  نربي  الكرمي كيف 
اأمثلة  وهناك  و�سلم.  عليه  اهلل  �سلى  وب�سنته  وجل 

عديدة من �سرية امل�سطفى عليه ال�سالم؛ لعّل منها 
حديث اأم املوؤمنني عائ�سة - ر�سي اهلل عنها - »قالت: 
جاء اأعرابي اإلى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، وقد راآه 
فقال  ال�ضبيان؟  لون  اأتقبِّ فقال:  اأحفاده؛  بع�ض  يقَبّل 
نزع اهلل من  اأن  لك  اأملك  اأو  و�سلم:  عليه  �سلى اهلل 

قلبك الرحمة«.

يقوم  عظيمة  وظيفة  هي  ال�ساحلة  والتن�سئة 
وغر�ص  الأخالق،  مكارم  اأبنائهم  بتعليم  الوالدان  بها 
يف  اخلري  وحب  وال�سدق  والحرتام  املحبة  مفاهيم 
قلوبهم منذ طفولتهم. فهذه التن�سئة تكرب معهم �سيئا 
ف�سيئا اإلى اأن ت�سبح �سلوكا ملت�سقًا بهم، فال  يحيدون 
عنه ول ميكن تغريه واإن واجهتهم الكثري من امل�سكالت 

والعقبات؛ فالعلم يف ال�سغر كالنق�ص يف احلجر.

قطوف دانية 
 )أثر التنشئة الصالحة على أبنائنا الطلبة(

آالء فايز محمد البوريني
طالبة دكتوراه في الفقه /الجامعة األردنية
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دورًا  واجلامعة  كاملدر�سة  التعليمية  للبيئة  اإن 
كبريًا يف تاأكيد ما زرعه الآباء يف اأبنائهم من غر�ص 
يف  الطلبة  يتعلمه  منهاجا  لت�سبح  الأخالق  ملفاهيم 
الناحية  من  ايجابا  عليهم  وينعك�ص  العلمية  حياتهم 
العملية لتفادي الكثري من امل�سكالت التي قد تواجههم 

يف امل�ستقبل.

و�سعي  ال�ساحلة  التن�سئة  على  الأهل  حر�ص  اإن 
يف  الأخالق  مفاهيم  غر�ص  على  التعليمية  البيئة 
من  املجتمع  حماية  على  ي�ساعد  الطلبة  اأبنائهم 

م�سكالت عدة، منها :

م�سكلة التع�سب: هذه امل�سكلة التي ل ميكن اأن حتل   *
من  الكثري  يورث  قد  التع�سب  اأن  اأبنائنا  بتعليم  اإل 
اأن  اأمرنا  امل�سكالت يف املجتمع، واأن ر�سولنا الكرمي 
نرتكه ملا له من ال�سيئات الكثرية التي تنايف مقا�سد 
علمنا  التي  الدينية  للر�سالة  منافية  فهي  ال�سارع، 
اإياها ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، واأن علينا اأن 
نتم�سك  باأوامر اهلل عز وجل واأوامر ر�سولنا الكرمي 
ظل  يف  التع�سب  ونبذ  والتعاون  التكاتف  حيث  من 
اإلى  يوؤدي  ما  كل  نرتك  واأن  والف�ساد،  الفنت  انت�سار 

خلل ل ي�ستقيم معه املجتمع. 

جمتمعنا  يف  امل�سكلة  هذه  انت�سرت  العنف:  م�سكلة   *
)التعليم  التعليمية  البيئة  يف  وبالأخ�ص  ملحوظ  ب�سكل 
جميع  على  كبريا  خطرا  ت�سكل  واأ�سبحت  اجلامعي(، 
�سوره  بكافة  مرفو�ص  ال�سالم  يف  العنف  واإن  الطلبة. 
املجتمع  يف  امل�سكالت  من  الكثري  يثري  لأنه  واأ�سكاله؛ 
الإ�سالمي؛ اإذ اإّن تعليم اأبنائنا املحبة والت�سامح واجتناب 

الغ�سب والعنف  ح�سانة كافية حلماية املجتمع. 

م�سكلة التطرف: اإن التطرف اأعظم م�سكلة يقع فيها   *
خطرية  اأفكارًا  تتبنّى  التي  املجتمعات  من  الكثري 
وهي  للمجتمع،  وهدامة  امل�سكلة مدمرة  وهذه  جدا؛ 
التي ل متت لالإ�سالم ب�سي، فاإن حت�سني اأبنائنا منذ 
�سغرهم بغر�ص مكارم الأخالق الإ�سالمية  �سيحمي 

جمتمعاتنا من م�سكلة التطرف.

يف  غاية  ال�ساحلة  التن�سئة  عن  احلديث  اإن 
من  الكثري  انت�سار  ظل  يف  نحتاجه  ونحن  الأهمية؛ 

امل�ساكل الفردية والجتماعية يف وقتنا احلايل.

والبيئة  الأهل  توعية  �سرورّيًا  ُيعّد  ولذلك 
التعليمية بالتوجه نحو اإر�ساد الأبناء وتعليمهم مكارم 
فاإن مت�سكنا  احلنيف.  ديننا  بها  جاء  التي  الأخالق 
بها فاإّن ذلك يقي جمتمعنا من الكثري من امل�سكالت 
قراآننا  وجهنا  وقد  �سابقا،  ذكرناه  ما  تفوق  التي 
يف  وتعالى  �سبحانه  اهلل  قول  يف  ذلك  نحو  الكرمي 
برَ اهلّلُ  ررَ ْيفرَ �سرَ ررَ كرَ ْ ترَ �سورة ابراهيم عليه ال�سالم {اأرَملرَ
َوَفْرُعَها  َثاِبٌت  ُلَها  اأَ�ضْ َبٍة  َطيِّ َك�َضَجرٍة  َبًة  َطيِّ َكِلَمًة  َمَثاًل 
َها  َربِّ ِباإِْذِن  ِحنٍي  ُكلَّ  اأُُكَلَها  {ُتوؤِْتي  اء}24  مرَ ال�سَّ يِف 
}25فاإّن  ُرونرَ كَّ ترَذرَ لَُّهْم يرَ عرَ ا�ِص لرَ ورَيرَ�سْرِبُ اهللُّ الأرَمْثرَالرَ ِللنَّ
ال�سغر   منذ  الأبناء  يتعلمها  عندما  الطيبة  الكلمة 

توؤتي  نتاجا طيبا يف امل�ستقبل.

واأن يحمي  اأبناءنا  اأن ي�سلح  العظيم  ا�ساأل اهلل 
جمتمعنا من اأية اآفة قد توؤثر عليه،  واأن  ن�سعى جميعا  
اإلى زرع بذور ال�سالح يف  اأبنائنا  فهو خري  امل�سعى، 

واهلل ويل التوفيق.



-50-

Literally speaking,  the Islamic term Sunnah has 
multiple meanings including ‘way’, ‘method’ and 
‘example’, similarly, the Islamic  word hadith can 
mean ‘speech’, ‘new’ and ‘news’.

Sunnah or Hadith is the collection of transmissions 
about the life of the prophet Muhammad p.b.u.h, from 
those who surrounded him during his life time, includ-
ing his sayings, actions, qualities and silent approv-
als. They have been transmitted over time and passed 
down through chains of trustworthy authorities who 
convey the message and stories to students, and which 
assembled by various scholars. Each transmission is 
carefully scrutinized for its authenticity and quality 
by vigorous  method of criticism by marked Muslim 
scholars, who can determine if the transmission and 
transmitter are worthy or not to be included as part of 
the indirect revelation of Allah’s words and message. 

Sunnah or Hadith is important to Muslims because 

it is considered the second source of Islam only after 
the Qur’an. It is part of Allah’s last divine message to 
the world through the life and words of the prophet 
p.b.u.h, which is taken as an example of Allah’s will 
for Muslims. Furthermore, It provides us with all es-
sential information needed about Islamic practice, 
faith and about the life of the prophet p.b.u.h, ex-
plains and clarifies the Qur’an, and provides us with 
practical examples of how Islamic principles ought to 
be applied in life. The Qur’an is considered as the di-
rect revelation from Allah, but some of its injunctions 
are general or unqualified and require explanation to 
be practiced in detail. Hadith provides us with this 
information. For example, the five pillars of Islam are 
only briefly mentioned in the Qur’an, it is from Sun-
nah that the meanings and details of these practices 
more explained and demonstrated.  Therefore, hadith 
is crucial for Muslims to have a complete understand-
ing of Islam. 

Dr. Alla al-Deen Adawi
Associate Professor- Faculty of Shari’ah

Sunnah of the Prophet (p.b.u.h)

and its Importance in Islam
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* ال�سم: مرمي �سكيو دلمنك

* قبل ال�سالم: ل�سلي 

* اجلن�سية: الفرن�سية.

* متى اأ�سلمت: قبل 5 �سنوات

�ص: ما هو الدافع الذي جعلك تدخلني الإ�سالم؟

ج: قبل 7 �سنوات �سافرت ااإلى تركيا وهناك كنت معلمة 
لغة اجنليزية ملدة اأ�سبوعني وكان لالأتراك دور جميل 
يف ح�سن ال�ستقبال �سعرت بالأمان، كاأنني كنت مع 
نا�ص اأعرفهم من قبل، وده�ست كثريًا، وت�ساءلت ما 
ال�سبب يف كونهم موؤدبني مع الغرباء، علمًا اأنني كنت 

ولغتهم غري مفهومة  غري م�سلمة ومالب�ص ق�سرية، 
تفكريي  يف  ال�سبب  هي  الطيبة  معاملتهم  لكن  لدي 

بالإ�سالم.

�ص: من هو ال�سخ�ص الذي جعلِك ت�سلمني وكان له اأثر 
يف توجهك اإلى الدين الإ�سالمي ؟

ج: مل يكن �سخ�سًا واحدًا، فبعد رجوعي من تركيا اإلى 
الإ�سالم،  عن  كتابًا  طالبي  اأحد  اأعطاين  فرن�سا 
عن  بحثت  ون�سف،  �سنة  بعد  فرن�سا  يف  وقراأته 
يف  والتقيت  والهند،  تون�ص  اإلى  �سافرت  الإ�سالم 
موؤدبون  وهم  امل�سلمني  من  وكثري  مع  بريطانيا 

ومتدينون وخلوقون واحلمد هلل.

لقـاء مع فتـاة دخلت اإلسالم
أجرى اللقاء 

إكرام عربيات 
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�ص: حلظة ال�سفر يف حياتك؟

فكنت  القلب  ن�سرانية يف  اأكن  ومل  ن�سرانية  ولدت  ج: 
قراءة  من  انتهيت  عندما  دين،  يل  يوجد  ل  اأقول 
تف�سري ترجمة القراآن بالفرن�سية وعندما و�سلت الى 
�سورة النا�ص قلت لنف�سي اأريد ال�سالم اأن يكون يل 

دين.

اأريد اأن يكون ديني الإ�سالم؟

�ص: ما هو ال�سيء الرائع الذي وجدته يف الإ�سالم قبل 
اقتناعك واعتناقك دين الإ�سالم؟

ج: ح�سن املعاملة يف تركيا، خا�سة حب ال�سيف، وتبادل 
الهدايا مع اأنها ب�سيطة يف احلياة.

وثانيًا  اأوًل  ال�سر  هو  التعامل  زال  وما  الإ�سالم:  وبعد 
و�سديقاتي ل يرتكونني اأقع يف اأية م�سكلة.

واجلوارح  القلب  يخاطب  الإ�سالم  اأن  وجدِت  هل  �ص: 
والعقل؟

كل  نفهم  ل  حياتنا  يف  ميزان  يل  بالن�سبة  ال�سالم  ج: 
مثاًل؛  العقل  الى  نحتاج  ففيه  ينبغي،  كما  �سيء 
ُيفهم   لي�ص كل �سيء ل  بالعقل، ولكن  فالغرب يفهم 
اإّل بالعقل، فهناك اأ�سياء ل نحتاج اإلى العقل فقط، 
القلب  يخاطب  - ميزان  بالن�سبة يل  الإ�سالم   - اإّن 
خطاب  الغرب  يف  لي�ص  لكن  والعقل،  واجلوارح 
ل   - احلياة  يف   - اأموًر  هناك  لكّن  فقط.  العقل  اإل 
ن�ستطيع اأن نف�سرها بالعقل وحده، فالبد اإذن من اأن 

تبحث عن �سيء اآخر يف�سر هذه الأمور.

�ص: واقع امل�سلمني ال�سعيف هل يوؤثر عليِك؟

ج: ل، ولكن ل احرتم بع�ص الأ�سخا�ص.

�ص: كم املدة التي ع�ست فيها مع امل�سلمني؟

العرب منذ ثالث �سنوات ون�سف، وكثري  اأعي�ص مع  ج: 
من العرب �سعفاء، ول يوجد �سبب ميكن اأن يجعلني 

اأغ�سب منهم.

�ص: ما راأيك باحلجاب؟

ج: احلجاب �سيء جميل جدًا )�سبحان اهلل(.

وقبل الإ�سالم عندما كنت اأتكلم مع الرجال، فاإنهم   
اإيل  وينظرون  ي�ستمعون  قد  ولكنهم  بي،  ياأبهون  ل 

ب�سبب جمايل ولي�ص ملجرد حديث معي .

واأما بعد الإ�سالم فقد اختلفت نظرة النا�ص كثريًا؛   
اأ�سبحوا ينظرون اإيلَّ من اأجل تبادل الأفكار فقط. 
قيمة  ويعطينا  الرجال،  من  يحفظنا  احلجاب  اإّن 
عند النا�ص، وحتى الن�ساء يف الغرب حتب ان تلب�ص 

مالب�ص حمرتمة.

�ص: ماذا تفعلني يف الأردن ؟

ج: اأدر�ص اللغة العربية يف كلية املجتمع العربي، واأتعلم 
الإ�سالمي/اجلامعة  الثقايف  املركز  يف  القراآن 

الأردنية باأحكامه وت�سحيح تالوته .

�ص: ما راأيك يف مدر�ستك ؟

يوجد  ل  اليمن  ويف  هنا،  عام  ب�سكل  جدًا  جيدة  ج: 
م�سكلة مع الن�ساء، يوجد م�سكلة مع الرجال وال�سيوخ 
كالمهم �سعب، وهم يرون اأن الن�ساء خلقت للمطبخ، 
وهذه م�سكلة كبرية فالثقافة خمتلفة ولي�ص هذا هو 
ال�سالم  توافق  الثقافة  كانت  اأن  فالأ�سل  الإ�سالم، 

فناأخذ بها واإن مل توافقه نرتكها.

�ص: كم عمرك ؟

ج: عمري 28�سنة 

�ص: متزوجة ام غري متزوجة ؟

ج: غري متزوجة 

�ص: هل ترغبني بالزواج من م�سلم عربي اإذا اأردت؟

ج: ممكن، لكن اأنظر للثقافة اأوًل.

�ص: هل تعلمت العربية اأم الإ�سالم كان اأوًل؟

ج: الإ�سالم اأوًل.

�ص: هل وجدت �سعوبة يف اللغة العربية؟

ج: ل، اأ�سكوا منها، اأجدها ممتعة كل يوم اأجد اجلديد يف 
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هذه اللغة »لغة من اهلل« عندما نقراأ ونتكلم وعندما 
�سمعت الذان لفت نظري و�سمعي عند الفجر اأحببت 
الأذان واللغة، وعندما رجعت الى فرن�سا وبريطانيا 
اأبكي  كنت اأحب اللغة: »القراآن قبل الإ�سالم«: كنت 
مع اأين ل اأفهم القراآن يوجد �سيء غريب جدًا اأ�سعر 
هذا  �سنع  من  لي�ص  �سيء  اإنه  ب�سر،  كالم  لي�ص  اأنه 
�سعور  الطمئنان  وهو  بالأمان  ن�سعر  نحن  العامل، 

خمتلف عجيب.

�ص: ماذا حفظِت من القراآن الكرمي؟

ج: جزء عم، تبارك، ي�ص، الواقعة، الدخان، ال�سجدة.

�ص: ماذا تقولني للم�سلمني ؟

عائلة  من  اأكون  واأن  م�سلمة،  لأين  جدًا  �سعيدة  اأنا  ج: 
وكنت  عرب،  وغري  عربًا  امل�سلمني  واأحب  م�سلمة، 
الغربية:  الثقافة  اإن  لهم  واأقول  العرب  مع  اأعي�ص 
عالقة  من  اأف�سل  الأزواج  عالقة  والزوجة،  الزوج 
وكلنا  الثقافة،  اختالف  وين�سون  باأزواجهم  العرب 
نحتاج اإلى حمبة دائمة واأف�سل معاملة معاملة �سيدنا 
لزوجاته، وجلميع  و�سلم  عليه  ر�سول اهلل �سلى اهلل 

النا�ص، وهذا هو اأهم �سيء.

�ص: وماذا تقولني لغري امل�سلمني؟

ج: اأنتم اأخوتي يف الإن�سانية واأنا اأحب امل�سلمني وغريهم، 
لقد كنت غري م�سلمة لأن عائلتي غري م�سلمة، اأرجو 
�سيء  امل�سلم  اإّن  لالإ�سالم،  عقولهم  يفتحوا  اأن 
خمتلف، ولكّنا نحن ل�سنا مالئكة فاإذا اأعجب الواحد 
منا �سيء من الإ�سالم فاإنه يتقبله وياأخذ به حتى ومل 

يجد هذا ال�سلوك مطبقًا لدى امل�سلمني.

*  على امل�سلم وغري امل�سلم اأن يفكروا باأنف�سهم لي�ص من 
اأجل الن�ساء ولي�ص لأجل العائلة، لكن من  املمكن اأن 
يجدوا �سعوبة لكّن كل �سيء هو من عند اهلل �سبحانه.

�ص: ما هو �سعور اأهلك عندما عرفوا اأنك م�سلمه ؟

ج: بكت اأمي كثريًا، قد اأخربتها عن اإ�سالمي بالهاتف، 
اليهودية،  دين  اأّي  اختاري  اأرجوِك  يل:  وقالت 

فهل  عاقلة:  ل�سِت  فالنِك  الإ�سالم  اأما  البوذية، 
�سيئة؟  النا�ص معاملة  تعاملي  واأن  تقتلي  اأن  تريدين 
ل  نا�ص  هناك  يكون  اأن  املمكن  من  باأن  فاأجبتها 
يطبقون ذلك، لقد  كان ذلك �سعبًا بالن�سبة لأمي، 
ولكن الآمر الآن جيد، فقد انتظرت �سنة عند لب�ص 
احلجاب،  تلب�سي  ل  اأن  اأرجو  اأمي:  قالت  احلجاب، 
فقلت لها: ما هي امل�سكلة؟ قالت: هذا يظلمك! اأين 
احلرية؟ قلت: اأنا يف حرية اأكث من ذي  قبل ملاذا ل 
تاأتي؟ قلت: ذلك ب�سبب احلجاب، فقالت: تعايل ولو 

اأنك حمجبة، ذلك لأنها ا�ستاقت يل كثريًا .

�ص: هل دعوتها الى الإ�سالم؟

نعم، دعوتها وعائلتي. واذا �ساألوين - عن الإ�سالم -  ج: 
كنت اأجيبهم ولكني اأمتّنى اأن يحبوا الإ�سالم ب�سبب 
مت�سدد  مذهب  لديهم  فاإن  لالأ�سف  ولكن  معاملتي 
يجب  ولذلك  الإ�سالم.  الدخول يف  من  النا�ص  ينفر 
علينا اأن ن�ستمع قبل اأن نتكلم حتى نوؤثر على غرينا؛ 
وكما اأ�سلمت باملعاملة اأرجو اأن ي�سلموا مبثل معاملتي 

باملحبة وبالكالم اجلميل املريح مع العائلة.

**كلمة اأخرية:

نذّكر  اأن  علينا  يجب  اهلل  الى  الطريق  يف  كلنا 
بع�سنا بع�سًا باللطف، ويف بلدي فاإنهم يخافون من 
اهلل  هم  فهل  واحلرام  احلالل  مو�سوع  يف  ال�سالم 

حتى يحكموا على ال�سياء باحلل واحلرمة؟

اإن  مقتنعًا  ال�سالم  بعد  الن�سان  يكون  تدريجيًا 
�ساء اهلل.

لكن فاإن اقتناع الإن�سان بالإ�سالم ياأتي بالتدريج 
بعد الدخول يف الإ�سالم اأن �ساء اهلل.

حني  ده�ست  قد  والدتي  فاإن  ذلك:  اأمثلة  ومن 
اأنه  حني  يف  الإ�سالم  يف  الطالق  جواز  عن  اأخربتها 

غري موجود يف فرن�سا.

الهداية  ن�ساأل اهلل  املقابلة:  اأخريًا ويف ختام  ثم 
جلميع النا�ص.
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حكمة العدد:
المؤمن المخلص هلل من أطيب الناس عيشًا، أنعمهم بااًل، وأشرحهم 

صدرًا، وأسرهم قلبًا، وهذه جنة عاجلة قبل الجنة اآلجلة.
ابن القيم.

مسابقة العدد:
صحابي من السابقين في اإلسالم والمهاجرين األولين، هاجر الهجرتين، اشتهر في 

الرمي في سبيل اهلل تعالى، كان سابع سبعة سبقوا إلى اإلسالم، من هو؟
اجلــــــــــواب:  
االأ�شـــــــــــــم:  

رقم اله�تف:  

✂
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