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 : عزيزي القار
ًا أال وهـو شهـر صفـر فاأليام هلَّ عـليـنا شـهر جـديد ونـزل ضيـفًا كـر
تمضي مـسرعة دون أن نكـترث كثيرًا بـها ونتسـاءل ماذا فعلـنا من أعمال

نؤجر عليها من الله عز وجل? 
فعلـينا جـميعًا أن نـسارع الستـباق اخليـرات وجنتهد قـدر استطـاعتنا
لــتـعـويض مــا فـاتــنـا من صــالح األعـمـال والــتـقــرب إلى الـله طــامـعـ في

مغفرته ورضوانه في الدنيا واآلخرة .
 : عزيزي القار

تــطـالــعك مــجــلــتك الــغـراء (مــنــبــر اإلسالم) في هــذا الـشــهــر الــكـر
قـاالت لـكبـار الـكتـاب إلى جـانب ملـف بعـنوان ـجـموعـة مـتنـوعـة من ا

"الشائعات خطر يهدد اجملتمع" باإلضافة إلى األبواب الثابتة.
ا يحبه ويرضاه. ولى عز وجل أن يوفقنا  داع ا
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وَمِنْ أَهْـلِ الْــمَـدِيــنَــةِ مَــرَدُوا عَــلَى
الـنـفَاقِ لَـا تَعْـلَـمُهُمْ نَـحْنُ نَـعْلَـمُهُمْ
سَـنُعَـذبُهُمْ مَرَّتَـيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى

." عَذَابٍ عَظِيمٍ
وإذا كـنــا نـؤكـد أن اإلرهـاب ال
ـــــكـن أن يـــــعـــــمل إال فـي ضــــوء
حـــــواضـن حتـــــتـــــضـــــنـه وتـــــأويه
ـنـاخ اآلمن وتــنـمـيه وتــوفـر له ا
فإن عـناصر اجلمـاعة اإلرهابية
ــــــــــكـن أن تـــــــــتـــــــــســــــــــلـل إلى ال 
ــؤســـســات إال مـن خالل خاليــا ا
نـائــمـة أو مــتـعــاطــفـة تــهـيئ لــهـا
ذلك وتــسـاعـدهــا عـلـيـه وتـمـكن
لهـا فيه وإن األمـر جلـد خطـير
ولـــــــــــيـس احلـل فـي تــــــــــرحــــــــــيـل
ـواجـهة إلى ـشـكالت وتـأجـيل ا ا

ـكـرت مـكــرًا ال تـطـيـقه اإلسـالم 
جزيرة العرب".

ويــــجـب أن نــــأخــــذ من دروس
ـاضـي مـا نـبــني عـلــيه احلـاضـر ا
ــسـتــقـبل وأن ونــنـطــلق به في ا
نــــــتـــــــذكــــــر الــــــتـــــــاريخ األســــــود
ـــتــطـــرفـــة وفي لـــلـــجـــمـــاعـــات ا
مـقـدمـتـهـا رأس األفـعـى جـمـاعة
اإلخـــــــوان اإلرهــــــابــــــيـــــــة الــــــتي
احترفت العمل السري متجاوزة
إيـاه إلى الـتقـيـة والـنـفاق بل إن
بــعض أعـضـائـهــا طـبع عـلى ذلك
لــدرجــة يــصـعـب عـلـى كــثـيــرين
تـميـيزها عـلى حد قـوله تعالى
: "وَمِمَّنْ ـنافـق في شـأن بعض ا
حَـوْلَــكُمْ مِنَ الْـأَعْــرَابِ مُـنَــافِـقُـونَ

 كـان نـبـيـنـا (صـلى الـله عـليه
وســـــلم) أفـــــصح الــــنـــــاس وأبــــلغ
الــــنــــاس ويــــعـــدون مـن عـــظــــيم
بالغته (صلى الـله عليه وسلم)
أحـــاديـــثه الـــتي جـــرت مـــجـــرى
ـثـل كـقـوله (صـلى احلــكـمـة أو ا
الـــله عـــلـــيه وســـلم):  "ال يـــلـــدغ
" ـؤمن مـن جـحـر واحـد مـرتـ ا
وهــــكــــذا كــــان صــــحـــبـه الــــكـــرام
(رضـــوان الـــله عـــلـــيـــهـم) فـــكــان
سيـدنـا عمـر بن اخلـطاب (رضي
الـله عـنه) يقـول: "لـست باخلب
ولـــــكـن اخلب ال يــــــخـــــدعــــــني"
ـــغـــيــرة بـن شــعـــبــة ويــروى عن ا
(رضـي الـــلـه عــــنه) أنه كــــان من
دهـاة الـعـرب وكـان يـقـول: "لوال
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وعــمـــود خـــيــمـــتــهـــا بل هــو رأس
احلـــربـــة في مـــواجـــهـــة اإلرهـــاب

وكف شره عن اإلنسانية.
عــــلـى أن هــــنـــــاك أيــــضًـــــا من
يــراهن عــلـى احلــصــان اخلــاسـر
ويـتــوجس مـن الـوهـم ويـخــشى
أن تــدور األيـــام إلى اخلــلف فال
جتد لهم موقفًا واضحًا وهناك
من هـــــو عــــــلى اســــــتـــــعـــــداد ألن
يــتــحــالف مع الــعــنـف واإلرهـاب
ومن تـــبـــنــــوا الـــعـــنف واإلرهـــاب
مـســلـكًــا أو مع بــقـايــا الـفــصـائل
ـــتـــشــددة أو اإلرهـــابــيـــة أو مــا ا
يــعــرف بـاخلـاليـا الــنــائـمــة لــهـا
دون تقدير للمصلحة الوطنية
ونـقـول لـهؤالء جـمـيـعًا: أفـيـقوا
وال ترددوا وأدركـوا الواقع فإما
أن نـكون أو ال نـكـون أمـا إمـساك
ـنــتـصف والــتـأرجح الــعـصــا من ا
ــنـاطق الــضـبــابـيــة فـذلك في ا
عـصـر قــد ولى إلى غـيــر رجـعـة
ونــــقـــــول لــــهـم: "نــــحـن نــــراكم"
ولـيس أمـامـنـا سـوى خـيـار واحـد
هـــو االنـــحــــيـــاز لـــصـــالح الـــوطن

وقضاياه.

ؤسسات لقطع أذرع اجلماعات ا
اإلرهــابـــيـــة وجتــريـــدهــا من أي
مـــصــادر قـــوة دفـــعًــا خلـــطـــرهــا

ستطير. الداهم وشرها ا
ـعـركـة قـد وال يـظـ أحـد أن ا
واجـهة قـد حسمت; انـتهت أو أن ا
ألن نفـوس الـشـر ال تهـدأ وهـناك
ولها من يدعمها ويسـتخدمها و
ويحركـها ومـا لم نتحل بـاليـقظة
والـشــجــاعــة واحلــسـم فــإن األمـر
جلـد خـطــيـر ولـقــد حتـدثت في
أكثـر من مـقـال سابق عن مـخـاطر
ـــتـــرددين وأكـــدت أن مـن احملــزن ا
ـــرحـــلـــة الـــفــارقـــة في في هـــذه ا
تـــاريـخ وطـــنــــنـــا وأمــــتـــنــــا والـــتي
تقتضي منا جميًعا أن نقف وقفة
رجل واحـد في مـواجـهـة اإلرهـاب
وقـــوى الــشــر والــظالم أن يــتــردد
ـواجـهـة الــبـعض في حـسـم هـذه ا
الــــتي تــــقــــتــــضـي أكــــثــــر درجـــات
احلسم; إذ إن بعض الناس ما زالوا
مـخــدوعـ أو مــتـرددين في وقت
نحتاج إلى أن نذود فيه بشجاعة
عن حـمى الـوطن الـذي هو الـقلب
الــــنـــــابض لــــلـــــعــــروبــــة واإلسالم
وصــمـام األمـان ألمــتـنـا الــعـربـيـة

آمــــــاد غـــــيــــــر مــــــحـــــدودة حــــــتى
يــســتــفــحـل شــر هــؤالء ويــشــتـد
عــــضــــدهم ويــــعــــيــــدون إنــــتــــاج
أنـفــســهم ويــشــكــلــون مــا يـشــبه
ـــافـــيــــا داخل بـــعض الـــلـــوبـي أو ا
مؤسـسات الدولة بـصورة يخشى
مـعــهــا شـرهم ومــكــرهم وبــحـيث
يـــــــتــــــحـــــــولـــــــون مع الـــــــوقـت من
مخادع أو منـافق أو متسلل
إلى مافيـا يتقـرب إليـها الضـعفاء
ـنافع صـالح وا والبـاحـثـون عن ا
وال سيـما أن الـقـيادات والـعنـاصر
اإلخــوانـيــة ال دين لــهــا وال خـلق
وال أمـانة وال وطنـية فـهي تغدق
ــوالـــ لــهـــا وتـــســتـــخــدم عــلـى ا
ـــنع واحلـــرمــان أقـــصى درجـــات ا
واإلقـــــصــــاء لــــلـــــمــــخـــــالــــفــــ أو
ـوالـ ـعــارضـ أو حــتى غـيــر ا ا

إلخضاعهم وكسر إرادتهم.
وإذا تُــــــرك بـــــــعـض الـــــــنــــــاس
ـراهـنـة وحـالـهـم دون دعم فـإن ا
علـى قوتـهم وصالبـتهم مـراهـنة
خاطئة وغير مضمونة العواقب
أو الـنــتـائج فـفي كل يـوم نـتـردد
فــيـه في الــقــضــاء عـــلى تــســلط
العناصر اإلخوانية ومن يواليها
ـكـنهـا من رقاب بـعض اخللق أو 
نــخـــســـر مــســـاحــات واســـعــة من
األرض الــتي يـــجب أن نــتــحــرك
عــلـيــهـا والــسـواد األعــظم الـذي

نراهن على وطنيته.
نــحن فـي حـاجــة إلـى حتـرك
سريع وحاسم وبتـار وغير هياب
وال متوجـس في جميع اجملاالت
واالجتـــــــاهـــــــات وفـي جـــــــمـــــــيع
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دمرة للمـجتمع فكم من شائعات جنت على أبرياء وكم من شائعات الشائعات  من أخطر األمراض ا
أشعـلت نار الـفتنـة ب الـشعوب وكم من شـائعـات نالت من علـماء وعـظماء. والـشائعـة ال تسـتثني جـانبًا
من احليـاة أو أمرًا من األمـور بل تطـال جميع اجملـاالت فهي كـكرة الـثلج الـتي تتدحـرج وأثنـاء تدحـرجها
يكـبـر حـجمـهـا ويعـظم جـمـهورهـا. وال يـخفى دور مـروج الـشـائعـة في اإلفـسـاد في األرض وحق على من
سمع الشائـعة أن يتثبت  وأن يتأكد مـن صحة اخلبر وعليه أن يسـأل نفسه هل في إعالنه مصلحة أم أن
ـصـلـحة فـي الكـتـمـان?.. قال الـنـبي [ : «من كـان يـؤمن بـالـله واليـوم اآلخـر فـلـيقل خـيـرًا أو لـيـصمت» ا
ـا يتـرتب علـيهـا من آثار سـلبـية تـزلزل فاإلسالم اتـخذ مـوقفًـا حاسـمًا وقـويًا من الـشائـعات ومـروجيـها  
كيـان اجملـتمع وتـؤثـر على تـمـاسكـه وتالحم أبنـائه وقـد وصف اللـه سبـحـانه وتعـالى في كـتابه الـعـزيز
مـروجي الشائعـات بالفسق وحث الـناس على التـثبت والتبـ قبل قبـول أي خبر .. قال تعـالى: { يَا أَيُّهَا
{ الَّـذِينَ آمَنُـوا إِن جَاءَكُمْ فَـاسِق بِنَـبَأٍ فَتَـبَيَّـنُوا أَن تُـصِيبُـوا قَوْمـاً بِجَهَـالَةٍ فَـتُصْـبِحُوا عَـلَى مَا فَـعَلْـتُْم نَادِمِ
ـهم وتـداعـيـاته على وضـوع ا (احلـجرات: ٦).. ولـهـذا ارتـأت "مـنـبر اإلسالم" أن تـلـقي الـضـوء عـلى هـذا ا
اجملتمع مـن خالل ملف اشتـمل على آراء كـوكبـة من علمـاء الدين واالجـتماع والـقانـون واإلعالم والنفس

دمرة. لتبصرة القار بخطورة الشائعات وآثارها ا
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أكـد الـدكـتــور مـحـمـد مـخـتـار
جـــمــــعـــة وزيـــر األوقـــاف أن إثـــارة
الشائعـات أمر يرتـبط ارتباطًـا وثيقًا
ـوظف بـالــكـذب  وبـخـاصـة الـكـذب ا
سـيـاســيًـا خلـدمـة أهـداف أو أغـراض
حـزبية أو شخـصية عنـد من يؤمنون
بـــأن (الـــغـــايـــة تـــبـــرر الـــوســـيـــلـــة) 
وبـــخــاصــة من يــســـتــبــيــحــون دمــاء
خصومـهم أو أموالهم  مؤكدًا أن من
ـكن يـسـتـبـيح دم اخلـصم ومـاله ال 
إن يـستـحي من الكـذب عليه  بل أنه
قـد يوهم نـفسه ومن يسـير في ركابه
ــصـلـحـة واحلـكـمـة تـقـتـضـيـان بـأن ا
هـذا الكـذب الذي يـحاولـون جتمـيله
سـميات متعـددة غير أن الكذب هو

الكذب حتى لو سميته صدقًا .
وقال الدكتور جمعة  : 

إن الــشــائــعــات أشــد خـطــورة من
ـــنـــهج يـــتم الـــكـــذب  فـــهي كـــذب 
تـوظـيـفه لـصـالح مـصـالح حـزبـية أو
فـئويـة  أو شخـصيـة مؤكـدًا أن دينـنا
احلـنـيف يــنـهـانـا عـن االسـتـمـاع إلى
الـــشــائـــعــات  ودعــانـــا إلى الــتـــثــبت
وإعمال العـقل  فقال احلق سبحانه
وتعالى  : { يَا أَيُّهَـا الَّذِينَ آمَنُوا إِن
جَـاءَكُـمْ فَـاسِق بِـنَـبَـأٍ فَــتَـبَـيَّـنُـوا أَن
تُصِـيبُوا قَوْمـاً بِجَهَالَةٍ فَـتُصْبِحُوا

{ عَــــــلَى مَــــــا فَـــــعَــــــلْـــــتُـمْ نَـــــادِمِـــــ
(احلجرات: ٦)

ـرء ويــقـول نــبـيـنــا [ : «كـفـى بـا
إثـمًـا أن يـحـدث بـكل مـا سمع » (رواه
مسلم)  ويقول احلق سبحانه : {إِذْ
تَــلَــقَّــوْنَهُ بِــأَلْــسِــنَــتِــكُمْ وَتَــقُــولُـونَ
بِـأَفْـوَاهِــكُم مَّـا لَـيْسَ لَــكُم بِهِ عِـلْم
وَتَـحْسَـبُـونَهُ هَيـنـاً وَهُوَ عِـنـدَ اللَّهِ

عَظِيم} (النور : ١٥).
 ويــقــول ســبـحــانه : {إِنَّ الَّــذِينَ
يُـحِـبُّـونَ أَن تَـشِــيعَ الـفَـاحِـشَـةُ فِي
الَّـذِينَ آمَـنُـوا لَهُـمْ عَذَاب أَلِـيم فِي
الـدُّنْيَا وَاآلخِـرَةِ وَاللَّهُ يَـعْلَمُ وَأَنْتُمْ

الَ  تَعْلَمُون} (النور : ١٩)
وحــــــــذر وزيــــــــر األوقـــــــاف من
ـشــبــوهـة ـواقـع ا االنـســيــاق خــلف ا
والـصفـحات  اجملـهولـة التى ال تـريد

صر . اخلير 
 ∫ «Ë«bF «Ë 7H «

أمـا عن رأي عـلـمـاء الـدين في
الـشـائعـات وتـداعيـاتـها الـسـلبـية
عـــلى اجملـــتـــمع يـــوضح األســـتـــاذ
الدكتور/ نبيل غنا  –األستاذ
بـــكــــلـــيـــة دار الــــعـــلـــوم جــــامـــعـــة
الـقـاهرة- أن الـله سـبـحـانه وتـعالى
ورســوله  حـــرم الــشــائـــعــات وكل مــا
يؤدي إليها أو يساعد على انتشارها;

ألن أغلـبهـا يقـوم على الـكذب ويؤدي
إلى إثـــــــارة الـــــــفــــــ والـــــــعــــــداوات
والبـغضاء ب النـاس والشائعات من
ـــنــــافـــقــــ ألن من آيـــات عـالمـــات ا
ـــنــــافق إذا حــــدث كـــذب وتــــلك من ا
أسـاسـيـات الشـائـعات حـيث قـال الله
ـنـافقـ في تـعالـى في حـديـثه عن ا
ســــورة األحـــزاب: {لَــــئِن لَّـمْ يَـــنــــتَهِ
ُــنَــافِــقُــونَ وَالَّــذِينَ فِي قُــلُــوبِــهِم ا
َـدِيــنَـةِ مَّــرَض وَالْـمُــرْجِـفُــونَ فِي ا
لَـنُـغْرِيَـنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ  الَ  يُـجَاوِرُونَكَ
َ أَيْـنَـمَا فِـيـهَـا إِال قَـلِـيالً ¿ مَـلْـعُـونِـ

ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتلُوا تَقْتِيـالً }
(األحزاب: ٦٠ ٦١)

 ∫ WLOLM «Ë W³OG «
وقــد حـرم الـلـه سـبـحــانه وتـعـالى
الـغـيبـة والـنمـيـمة والـشـائعـات تـقوم
عــلى ذلك قــال تــعــالى:   { يَــا أَيُّــهَــا
الَّـذِينَ آمَـنُـوا اجْـتَـنِـبُـوا كَثِـيـراً منَ
الــــــظَّـن إِنَّ بَــــــعْضَ الــــــظَّـن إِثْم وَالَ
تَــجَــسَّـــسُــوا وَالَ يَــغْــتَـب بَّــعْــضُــكُم
بَـــعْـــضـــاً أَيُـــحِبُّ أَحَـــدُكُمْ أَن يَـــأْكُلَ
لَـــحْمَ أَخِــيهِ مَـــيْــتــاً فَــكَـــرِهْــتُــمُــوهُ
وَاتَّـقُـوا اللَّهَ إِنَّ الـلَّهَ تَـوَّاب رَّحِيم }

(احلجرات: ١٢)
ومن خـالل هــاتــ اآليــتــ جنـد
الــله ســبــحــانه وتــعــالى يــجـمـع بـ

٦٦٦٦
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ـريضة نـافقـ وأصحـاب القـلوب ا ا
ـرجفـون في وأصـحـاب الـشـائـعـات (ا
ـــديـــنـــة) في الــــلـــعن والـــطـــرد من ا
رحـمته لـكثـرة أضـرارهم وخطـورة ما
يـنـتج عن أقـوالـهم من إراقـة الـدمـاء
أو خـــصــــومــــات أو عـــداوات أو ظــــلم

الناس واتهامهم بغير حق.
فـإذا انـتقـلـنـا إلى سـنـة الـنبى [
جنــد فــيــهــا الــنــهي عن الــشــائــعــات
والـكـذب والغـيـبة والـنـمـيمـة مـثل ما
وجـــدنــا فى الــقـــرآن الــكــر فــهــذا
رســول الــله [ يــقـــول في احلــديث
الـصــحـيح: «إن الـله تــعـالى كـره لـكم
ثالثًـــا: قــيل وقـــال وكـــثــرة الـــســؤال
راد بالقيل والقال ال»  وا وإضاعة ا
كــثــرة الــشــائــعــات واخلــوض فــيــهــا
ومعنى كـراهية الـله سبحـانه وتعالى
ـها وجـمـعهـا مع األمرين لـها حتـر
اآلخـــرين (كــثـــرة الــســـؤال وإضــاعــة
ـال) دلــيل عــلى خـطــورتـهــا وعـظم ا

ها. حتر
كـما يـقول الـنـبي  [ في السـياق
ـام» وفى نـفـسه: «ال يـدخل اجلـنـة 
روايـة: "قتـات" والنـمام أو الـقتـات هو
الـــذي يـــوقـع بـــ الـــنـــاس الـــعــداوة
والــبــغــضــاء بــكـــثــرة مــا يــنــقــله عن
ـعروف بـعـضـهم إلى اآلخـرين وهـو ا
ا يفـسد بيـنهم ويوقع بالشـائعـات 
النزاع واخلصومة التي قد تؤدي إلى
إراقة الـدمـاء وخـصـومـات ال تـنـتهي
كـمـا أن الـرسـول [ نـهى عن الـكـذب
الـذي هــو رأس الـشـائــعـات في قـوله:
«وإيــاكم والـكــذب فـإن الـكــذب يـهـدي
إلى الفـجـور وإن الفـجور يـهدي إلى
النار وال يزال الرجل يكذب ويتحرى

الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا».

ومن هـنا كان الكـذب آية من آيات
ــنــافــقــ وخـصــلــة من خــصــالـهم ا
ــنـافق حــيث قــال الـنــبي [ :  «آيـة ا
ثالثــــة: إذا حـــدث كـــذب وإذا اؤتـــمن
خــان وإذا وعـد أخــلف»  وفي تـرويج
الـشـائــعـات كـذب لــلـحـديث وخــيـانـة
لـألمـــانـــة وإفــــشـــاء لـألســـرار وإثـــارة

للخصومات والعداوات.
كـمـا قال الـنبي [ : «أربع من كن
فـيه كـان مـنافـقًـا خالـصًـا ومن كانت
فـيه خصـلة مـنـهن كانت فـيه خصـلة
من الـنـفـاق حـتى يـدعـهـا إذا اؤتـمن
خـــــان وإذا حـــــدث كـــــذب وإذا وعــــد

أخلف وإذا خاصم فجر". 
وفى الشـائعات وإثـارتهـا وتناقـلها
كل ذلـك ومــــا يـــــزيـــــد عن ذلك; ألن
مـعـظم الـنـار من مـسـتـصـغـر الـشـرر
ـــكن أن يـــحـــرق وعــــود الـــكـــبـــريت 
مـديــنـة أو وطــنًـا بــأكــمـله ومن هــنـا
تـكـون الـكـلـمـة الـصـغـيـرة أو الـكـبـيرة
بـدايـة حلـدوث فـتـنـة ال يـعـلم مـداها
إال الله سبـحانه وتعالى حيث تؤدي
هــذه الـفــتـنـة إلـى إحـراق وطن وأمـة

بكاملها.
فإذا تصورنـا مثالً شائعة قيلت أو
أشيعت أن رجالً معروفًا ومشهورًا قد
مـات أو قـتل فــخـرج الـنـاس عـلى إثـر

ـــلـــؤون الــــشـــوارع وتــــوقـــفت ذلـك 
ــــواصالت ـــــصــــالح واضــــطـــــربت ا ا
وتـعطـلت مصـالح الناس مع أن ذلك
لم يــحــدث  وأمـثــال ذلك كــثــيـر في
بــــعض الـــبـالد ســـواء في شــــائـــعـــات
إصــدار قــوانـ أو أحــكــام قــضــائــيـة
ـبــالـغـة بـالــشـائـعـات في مـعــيـنـة أو ا
أســعـار الــعــمالت األجـنــبــيـة أو عــلـو
الــبــورصـــة أو انــخــفــاضــهــا كل ذلك
يــؤدي إلى الــفـوضـى واالضـطــرابـات
وتـــأثــــر االقـــتـــصــــاد واالســـتــــثـــمـــار
واخــتالف نــظــرات الــدول وأصــحـاب
رءوس األمـوال والــسـيــاحـة بـالــنـظـر
إلى الدول الـتي تـعاني من مـثل هذه
شـاكل والسفر إلـيها وإيداع رءوس ا
ـــا يــضـــر كــثـــيــرًا األمــوال فـــيــهـــا 
بـأحـوال الـبـالد والـعـبـاد وما ذاك إال

من شر الشائعات.
 ∫WÞuKG  —UJ √

أمـا عن رأي عـلـمـاء االجـتـمـاع
ـدمـر في الــشـائـعـات وتـأثــيـرهـا ا
عــلـى اجملــتــمع يــوضح أ.د/ نــبــيل
السمالوطي  – األستاذ بجامعة
األزهـر وعـمـيــد كـلـيـة الـدراسـات
اإلنـسـانـيـة األسبق. أن الـشـائـعات
هي أفـكار مـغلـوطة مـشوهـة ينـشرها
فــرد أو جــمــاعــة أو تـنــظــيم بــقــصـد

أ . د . نبيل السمالوطىأ . د . نبيل غنا
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يـقـول تـعالى: {يَـعِـظُـكُمُ اللَّهُ أَن
تَـــعُـــودُوا لِـــمِـــثْـــلِهِ أَبَـــداً إِن كُـــنـــتُم

}(النور: ١٧) مُّؤْمِنِ
ـؤمن صـاحلًـا فـاألصل أن يـكـون ا
عـــاقـالً ومـــفـــكـــرًا ويـــطـــلب الـــدلـــيل
واحلـقائق وعنـد سماع شـائعة ال يتم
تـنــاقــلـهــا قـال تــعـالى: { قُلْ هَــاتُـوا
{ َ بُـــرْهَـــانَـــكُمْ إِن كُـــنـــتُمْ صَـــادِقِــ

(البقرة: ١١)
 ∫ÊU¼dÐ Ë√ qO œ

ويــؤكـد د/ نـبـيل الــسـمـالـوطي أن
الـعـلم والـشرع ال يـعـتـرفـان بـأي قول
من األقوال إال إذا كـان هناك دليل أو
برهـان إما شرعي من الكـتاب والسنة
أو عـــــلـــــمي مـن الـــــطب والـــــفـــــلك
والـكـيـمـيــاء الـفـيـزيـاء أو واقـعي أي
مـــــتـــــحـــــدث رســـــمي عـن اجلـــــهــــات
ن الرسميـة وأي مجتمع ال يخلو 
يـروجون الـشـائعـات مـقابل احلـصول
ــال وعـلى اجلـهـات عـلى مــبـلغ من ا
عـنـيـة بـالدولـة مـتـابـعة هـذه الـفـئة ا

للرسول [ ليأخذ حذره منه.
يـــقـــول تـــعــالى:  { لَـــوْال جَــاءُوا
عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا
بِالـشُّـهَدَاءِ فَـأُوْلَئِـكَ عِنـدَ اللَّهِ هُمُ
الـــكَــــاذِبُـــونَ ¿ وَلَــــوْال فَـــضْـلُ الـــلَّهِ
عَـــلَـــيْـــكُـمْ وَرَحْـــمَـــتُهُ فِي الـــدُّنْـــيَـــا
وَاآلخِـرَةِ لَـمَــسَّـكُمْ فِي مَــا أَفَـضْـتُمْ
فِـيـهِ عَـذَاب عَــظِـيم ¿ إِذْ تَـلَــقَّـوْنَهُ
بِأَلْسِنَتِـكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا
لَـيْـسَ لَـكُـم بِهِ عِــلْم وَتَــحْــسَـبُــونَهُ
هَــيــنــاً وَهُــوَ عِــنـــدَ الــلَّهِ عَــظِــيم}

(النور:١٣ : ١٥)
فالله سبحانه وتعالى يوجهنا أال
نتلقى الشائـعة باللسان وننقلها عن
غـــــيــــرنـــــا أي أنه يـــــجب أال نـــــقــــول
بــألــســنــتــنــا مـــا لــيس لــنــا به عــلم
ـعـلـومة فاألصـل أن يأخـذ اإلنـسـان ا
بـعـقـله ويُـعـمل فـكـره فـيـهـا ويـبحث
عن الـدليل ثم يـنـقـلهـا أو ال يـنقـلـها
أي أال يـنـقل أفـكارًا لـيس لـديه فـكرة

عنها.

إحداث بلبلة داخل اجملتمع وتشويه
الواقع االجتمـاعي وللشائعات أنواع
كـثيرة مـنهـا االقتـصادية والـسيـاسية
واالجتمـاعية والتعليـمية والتربوية
وتـكـمن مشـكلـة الـشائـعات في سـماع
الــنـاس لـهـا وتـنــاقـلـهـا فـيــمـا بـيـنـهم
مـثلـما حدث عـندمـا انتـشرت شـائعة
عن اختـفاء بعض الـسلع الـتمويـنية
فـــتــكـــالب الـــنــاس عـــلى شـــراء هــذه
الــســلع وتــخـزيــنــهـا وكــذلك إفالس
أحــد الـبــنـوك فـتــكـالب الــنـاس عـلى
ـا ســبب مـشــكـلـة ســحب أمـوالــهم 

لهذا البنك.
وتـنــاول الـقـرآن الــكـر احلـديث
عن الـشـائـعـة بـشكل جـمـيل وحـلـلـها
حتـليالً عظـيمًا في سورة الـنور فذكر
الــله سـبـحـانـه وتـعـالى أكـبــر شـائـعـة
وأفـظعـها وهي اتـهام الـسيـدة عائـشة
ـــؤمـــنـــ زوج في شـــرفـــهـــا وهي أم ا
الــرســول [ وابـنــة الــصــديق (رضى

الله عنهما ) . 
قــال تــعـالى:{ ِإنَّ الَّــذِينَ جَـاءُوا
بِـــــاإلِفْـكِ عُـــــصْــــــبَـــــة مــــــنـــــكُمْ  الَ
تَــحْـسَـبُــوهُ شَـراً لَّـكُم بَلْ هُــوَ خَـيْـر
ٍ مــنْـهُم مَّـا اكْـتَـسَبَ لَّـكُمْ لِـكُل امْـرِ
مِـنَ اإلِثْمِ وَالَّـــــذِي تَـــــوَلَّـى كِـــــبْــــرَهُ
مِنْـهُـمْ لَهُ عَـذَاب عَظِـيم ¿ لَوْال إِذْ
ُــــؤْمِـــــنُــــونَ سَــــمِـــــعْــــتُـــــمُــــوهُ ظَـنَّ ا
وَالْــمُـــؤْمِــنَـــاتُ بِــأَنــفُـــسِــهِـمْ خَــيْــراً
{ وَقَــــــــالُــــــــوا هَـــــــذَا إِفْـك مُّــــــــبِـــــــ

.(١٢ (النور:١١
واإلفـك شـائـعــة كـاذبـة وهــو خـيـر
ـنافق من لـلمـسـلمـ لـكي يـعرفـوا ا
نافق فهذا عبد الله بن سلول غير ا
الـــذي طـــعن الـــســيـــدة عـــائـــشــة في
شـرفـهــا بـيـنه الـله ســبـحـانه وتـعـالى

٨٨٨٨
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ــدمــر عـلى الــشــائـعــات وأثــرهــا ا
اجملتـمع يشير األسـتاذ الدكتور/
سـيـد صـبـحي  –أسـتــاذ الـصـحـة
الـنـفــسـيـة جــامـعــة عـ شـمس-
إلى أن الشائعـات فكر لبعض األفراد
يــراد بـه تــضـــلــيل اآلخـــرين والــذي
دائمًـا يفـكر لـيضـلل يتـجه إلى أفكار
ال تـرتـبط بـالـواقع وبـعـيدة عـن إطار
احلق ومن هـنــا فـإن الــشـرع يـرفض
الشـائـعة ألنـهـا فـكر مـزيف وتـزييف
الفـكر هو ضالل مبـ والله يدعونا
دائـمًا إلى نـور احلق فـيمـا يـذكره في
القرآن الكر وفي هدي الرسول [
ويـــــحـض الـــــنـــــاس مـن خالل هـــــذه
ــزيف.. وإذا ـــصــادر ضـــد الــفــكـــر ا ا
كــانت الــشــائــعــة يــراد بــهــا تــضـلــيل
اآلخـــــرين فــــهي أيـــــضًــــا جتــــعل من
الــكــذب حــقًــا فــتــنــتــشــر بــاإليــقـاع
بـاآلخـرين وإيـذائـهم ومـن يفـكـر في
ذلك يعـد إنسـانًا غيـر سوي ومـريضًا
نـــفـــســــيًـــا أمـــا إذا تــــمـــسك األفـــراد
واجهة الشـائعة باحلقائق وحتري
الـصـدق واالبـتـعـاد عن دوائـر الـكـذب
قـوالً وفعالً وسـلـوكًـا عـندئـذ تـخـتفي
الـــشـــائـــعــة فـــهـي ال تــظـــهـــر إال في
مـجـتمع غـيـر واع وغـيـر عـاقل وغـير
مــنــطـــقي ومــا دامت الـــشــائــعــة قــد

الـــشــائـــعــات تـــلك الــتـى تــســـتــهــدف
ـمـكن اجملـتـمــعـات أو األوطـان فـمن ا
أن حتـدث مثل هـذه الـشـائـعات بـلـبـلة
تـــؤثـــر في تـــمــاسـك وتــرابـط األفــراد
داخل اجملـتــمع وأغـلب الــشـائـعـات ال
ـا افـتـراضـات تــبـنى عـلى حـقــائق وإ
لـيس لــهـا أسـاس من الـصـحـة وعـنـد
ا أشـيع يصبح ما سـمعنا أو الـتأكد 
قــرأنـا مـجـرد شـائـعـة; لـذا وجب عـنـد
ســمـاع أي خــبــر أن نـســتـوثـق مـنه بل
ومن الــشـخـص الـذى أثــار الــشــائــعـة
فـذلك يـعـد خـطـورة مـهـمـة لـلـقـضـاء
على الـشائـعات فى مـهدهـا وقفل باب
الـتـرويـج لـهـا حـتى ال يـتــرتب عـلـيـهـا
انطـبـاعات خـاطـئة تـؤثر عـلى الـبنـية

االجتماعية.
فــضــرر الــشـــائــعــات كــبـــيــر عــلى
األفـراد واجملـتــمـعـات ولـكى نـحـصن
شـــبـــابــنـــا من الـــشــائـــعــات يـــنـــبــغي
تـوعـيتـهم بـعدم اتـبـاع كل ما يـقال أو
يـنـشـر إال إذا كـان من مـصـدر مـوثوق
به أمـــا إذا كـــان اخلـــبـــر بال مـــصــدر
فـيـجب عـدم االلـتـفـات له والـتـعـامل
مــعه عــلى أنـه كــأن لم يــكن حــتى ال

ا يسيئه ويضره. نعرض مجتمعنا 
 ∫dJH « nO¹eð

وعن رأي عــــــلم الــــــنـــــفـس في

الضالة التي تـسعى لتدمير اجملتمع
والــقـضـاء عــلـيه ويــجب عـلـى أبـنـاء
مــصـــر الـــوطـــنـــيـــ أن يـــقــفـــوا في
مواجـهة الـشـائعـات ومحـاربـتهـا وهو
ما يؤكـد حقيـقة قالـها الرئـيس عبد
الـفتاح السـيسي - رئيس اجلـمهورية
(قــضـيــة اإلرهـاب حتـتــاج إلى تـعـاون
ــكـــافـــحــتـه) أي الــشـــائـــعــات دولـي 
ـصـريـ أال يــنـسـاقـوا ويـجب عـلـى ا
وراء الـشــائـعـات والـتـحــلي بـالـصـبـر
اجلـمـيل مع الـثـقـة بـأن مـصـر سوف
تـتــقــدم ويــعم الــرخــاء أرجــاءهـا وال
ســـــيــــمــــا أن هــــنــــاك الــــعــــديــــد من
ــشـروعـات الــعـمـالقـة مـثـل مـشـروع ا
قــــنـــاة الـــســـويس اجلـــديـــدة وزراعـــة
مـلـيون ونـصف مـليـون فـدان وتوزيع
مــلــيـون ونــصف مــلــيـون شــقــة عـلى
ـناطق الـعشوائـية إلى جانب سكان ا
إنــشــاء مــزارع ســمـكــيــة وثـالث مـدن
زراعـيــة صـنـاعـيـة في ســيـنـاء فـعـلى
ــصـــريـــ الــثـــقـــة في الـــله ثم في ا
الـــقــيـــادة الــشـــريــفـــة وعــدم تـــرديــد
الــشـائـعــات كـمـا يــجب عـلى اإلعالم
الــرســمي مــواجــهــة الـشــائــعــات فـور
ظـهـورهـا وقــبل أن يـتـنـاقـلـهـا الـنـاس
لـلقـضاء عـلـيهـا في مـهـدها وإقـصاء

شرها عن اجملتمع.
 ∫W¾ÞUš  UŽU³D½«

وتـؤكـد أ.د/ إحــسـان ســعـيـد –
ــركــز أســتــاذ عـــلم االجــتــمـــاع بــا
الـقـومـي لـلـبــحـوث االجـتــمـاعـيـة
واجلـــنـــائـــيــة- أن الـــشــخـص الــذي
يــشـيـع شـائــعـة مــا سـواء في مــحـيط
مع أو مـجتمع يهدف من وراء ذلك
إمـا إلى حتـقـيق مـصـلـحـة شـخـصـيـة
أووقــــوع الـــــضــــرر بــــآخـــــر وأخــــطــــر

ستشار ضياء أبو الوفا              د . سيد صبحي ا
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وبـحـتـمـيـته فـإن الـعـقـوبـة وحـدها ال
تــكــفي ولــكن يــلــزم مــعــهــا أن يــكـون
هـنـاك وعي لــدى جـمـوع الـشـعب فال
يـــنـــســـاقـــون وراء هـــذه الـــشـــائـــعـــات
ــغــرضـة وأن يــتــحـقــقـوا مــنــهـا عن ا
طــريق الــلــجــوء إلى قــنــوات اإلعالم
ـوثوق بـها  وأن يـؤخـذ في االعتـبار ا
مـصــلـحـة هــذا الـبـلــد وعـلى وسـائل
اإلعـالم الـتـي تــهــدف إلى مــصــلــحـة
هـــذا الـــبـــلـــد دور مـــهـم في تـــوعـــيـــة
ـواطـنـ وأن تـقـدم لـهم مـا يـتـوافر ا
لـديـهـا من مـعـلـومات في ظـل وسائل

إعالم باتت كثيرة ومتنوعة.
 ∫d³)« WŽUý≈

ـــســـتـــشـــار عالء فـــتح ويـــرى ا
ــحــكــمــة ــســتــشــار  الــبــاب  - ا
االســتــئــنــاف -  أن الــشــائــعــة هي
ـتــثــبت مــنه ويــأتي إشــاعــة اخلــبــر ا
مـعناها من شـاع اخلبر يشـيع شيوعًا
وهـي كـذلـك خــبــر أو مـجــمــوعــة من
األخـبار غـير احلـقيـقيـة التي تـنتـشر
في الوسـط االجتماعـي وتتداول ب
الــنـاس ظــنـا مــنـهـم أنـهــا صـحــيـحـة

وحقيقية.
ـــادة "١٠٢ مــــكـــرر" من وذكــــر أن ا
قـــانــون الــعـــقــوبـــات نــصـت عــلى أنه
يـعــاقب بـاحلـبس أو الــغـرامـة كل من
أذاع عـــمــــدًا أخــــبـــارًا أو بــــيــــانـــات أو
إشـــاعــات كـــاذبـــة أو مـــغــرضـــة أو بث
دعـايــات مــثـيــرة وكــان من شـأن ذلك
تـكـديــر األمن الـعـام أو إلـقـاء الـرعب
بــــــ الـــــنـــــاس أو إحلــــــاق الـــــضـــــرر
ـصـلـحة الـعـامـة وتـكـون الـعـقـوبة بـا
ة الـسجن والـغرامة إذا وقـعت اجلر
فى زمن حــرب ويـعــاقب بـالــعـقــوبـات
قررة في الـفقرة األولى كل من حاز ا

وتــأثــيــرهـا الــســلــبي عــلى اجملــتــمع
ستشار ضياء أبو الوفا – يوضح ا
ــحــكــمــة جــنــايــات ـــســتــشــار  ا
نصورة-: أنه نظرًا خلطورة ما قد ا
ــغــرضــة عــلى حتــدثه الــشــائــعــات ا
اجملـتـمع من أفـراد وأجهـزة وحـكـومة
مـن آثـار سـلـبـيــة تـكـدر األمن وتـلـقي
الرعب بـ الناس وتـلحق األذى بهم
ـصــلــحــة الـعــامــة فــقـد والــضــرر بــا
ـــــشــــــرع في مــــــنـــــتــــــصف تـــــدخـل ا
ــاضي اخلــمــســيــنــيــات من الــقــرن ا
ادت ١٠٢ ١٨٨ مكرر وأفرد عقابًا با
من قــانــون الـعــقــوبـات لــكل من أذاع
عـمــدًا أخـبــارًا أو بـيـانــات أو إشـاعـات
كـــاذبـــة أو مـــغـــرضــة أو بـث دعـــايــات
ـضـلـلـة أو مــثـيـرة أو نـشـر األكـاذيب ا
حـاز أو أحـرز مـحـررات أو مـطـبـوعات
معـدة للـتوزيع بـعقـوبة احلـبس التي
ال تـزيد عن ثالث سـنوات وبـغرامة ال
ن اقـتـرف تــزيـد عن ٢٠ ألف جـنــيه 

أيًا من هذه األفعال آنفة الذكر.
وأضــاف أن من دعــائـم اســتــقــرار
اجملتـمع وحفظ سـكيـنته أن يـتحرى
أفــراده الــصــدق فى الــقــول والـعــمل
فـالـشـائعـات مـا هي إال كـذب أريـد به
الهدم والـتشكيك في كل شيء حسن
وكل تـقـدم منـشود يـسـعى اخمللـصون
إلـيه لـرفـعـة هـذا الـوطن وعـلو شـأنه
فــإن من يـــذيع مــثل تـــلك األكــاذيب
يـكــون عــدوًا لــوطــنه ويــحق عــقـابه
ــنع ولــكن هل الــعــقــاب وحــده كـاف 
حــدوث مــثـل تــلك اجلـــرائم وإتــيــان

مثل تلك األفعال?
 ∫VFA « wŽË

ستـشار ضياء أبو الوفا يب ا
أنه مع الـتسـلـيم بأهـميـة العـقاب بل

انـتـهـجت مـنـهـجًـا غيـر سـلـيم فـالبد
من جتنـبهـا واالبتعـاد عنـها وأال ندع
قول احلق والصدق دائمًا فهو احملك
األسـاسي فـي تـعــامـلــنـا مع بــعـضــنـا
الـبــعض ومـع تـوعــيــة األفــراد بــعـدم
االستماع إليها أو ترديدها بل حتري
ـــصـــداقـــيــة في أقـــوالـــنــا الـــدقــة وا
ويعلمـنا الدين احلنيف أن الشخص
الــذي يــفـكــر في إيـذاء اآلخــرين هـو
شــخـص غــيـــر ســوي ألن الـــشــخص
الـــســـوي هــــو الـــذي إذا حتـــدث كـــان
حلـديـثه شفـافيـة ووضـوح ومنـهجـية
وله مـصـادره أمـا من يـتـحـدث بكالم
عــــشــــوائـي ويـــدعـي عــــلى اآلخــــرين
ادعـاءات يـهـدف من ورائـهـا إلـى نـشر
أكاذيب فهو شخص ضعيف ال يقوى
ـواجــهـة ويـهــدف إلى اإليـقـاع عــلى ا
بـاآلخـرين وإيـذائـهم ومن هـنا وجب

جتنبه.
ويــضـيف د. سـيــد صـبـحي  أن
الــشــائــعــات أنــواع مــنــهــا ســيــاســيــة
واجـتـمـاعــيـة وهـنـاك أوقــات مـعـيـنـة
تـكثر فيهـا الشائعـات كما أن احلسد
واحلــــقـــد يـــقف أمـــام الـــنـــجـــاح مع
الـرغـبـة في تـقـويض جنـاح اآلخـرين
فيتجه الـشخص إلى ترويج الشائعة

إلفساد هذا النجاح.
∫ …œ«—ù« …u

ويـــؤكــد د. ســـيـــد صـــبــحي أن
جتـنب الــشـائــعـة يـكــون بـقـوة اإلرادة
فهي تـمكن صاحـبهـا من مواجهـتها
والــشـخـص الـذي يــصـدق الــشـائــعـة
وتـؤثر فـيه هو ضعـيف اإلرادة لدرجة

ال تمكنه من مواجهة الشائعة.
 ∫WO³KÝ —UŁ¬

وعن رأى الـقـانـون فى الـشـائـعـات

١٠١٠١٠١٠
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عــام إلى إيــجــاد أزمــة اقـتــصــاديـة أو
سياسيـة أو غيرها فهى نوع من أنواع
احلـرب الـنــفـسـيــة ضـد مـجــتـمـعـات
ــعــنــويــة بــعــيــنــهــا خلــفض الــروح ا
وإحـــداث بـــلـــبـــلــة فـي الـــرأي الـــعــام
والــتــأثــيــر بـــالــســلب عــلى األوضــاع
االقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة لــدولــة
ــصـداقــيـة بـعــيــنـهــا ألنـهــا تــفـقــد ا
وتشـكك الناس وتصـيب اجملتمع كله
فـي مقـتل وقـد تـسـهم بـعض وسـائل
اإلعالم فـي نــشــر الـــشــائـــعــات حــ
تــنـــقل أخـــبــارًا كـــاذبـــة عــبـــر مــواقع
الــتــواصـل االجــتــمــاعي وقــد يــكــون
لإلعالم دور إيــــجــــابي حــــ يـــراعي
صداقيـة بالرجوع هنيـة ويتحـرى ا ا
صدر لـلتـأكد من صحـة اخلبر إلى ا
ــــصـــدر حــــكـــومــــيًـــا أو ســــواء كـــان ا
صـداقية يقضي مـجتمعـيًا وحتري ا
عـلى الــشـائــعـة في مــهـدهــا كـمـا أن
نشـر األخـبار الـصـحيـحة الـتي تـب
كــــذب الـــشــــائــــعـــة يــــعـــد من األدوار
ـكن أن يــلـعــبـهـا اإليـجــابـيــة الـتـى 
ـفـاهـيم اإلعالم وكـذلـك تـصـحـيـح ا
ومناقشة القضايا التي تهم اجملتمع
مــنـاقـشــتـهـا بـحــيـاديـة ومــوضـوعـيـة
بــعــيــدًا عن الــطـرق الــتي تــســلــكــهـا
بـعض الـقـنوات سـعـيًا لإلثـارة لـزيادة

قـبل أن يـبـثـها ويـرتـدع كل من تـسول
له نفسه إذا أقدم على إتيانها.

ـواطن من أي خــبـر وأن يــتـأكــد ا
قـبل نــشــره أو إشـاعــته حــتى ال يـقع
حتت طـائــلـة الــقـانــون ويـكــون آثـمًـا
لـــقــوله تـــعــالى: { يَــا أَيُّــهَـــا الَّــذِينَ
آمَــــنُـــوا إِن جَـــاءَكُمْ فَــــاسِق بِـــنَـــبَـــأٍ
فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ
فَــــتُـــصْـــبِـــحُـــوا عَـــلَـى مَـــا فَـــعَـــلْـــتُمْ
} (احلــجـرات: ٦) لـذا وجب نَـادِمِ
إعالم الـنـاس بخـطر الـشـائعـات على
اجملـتـمع خصـوصًـا في وقت الـكوارث
واألزمـــات أو األوبــــئـــة وتـــوعــــيـــتـــهم

بخطرها اجتماعيًا واقتصاديًا .
وإذا كانت الشـائعات تبث في زمن
ــة جـــنـــايــة احلـــرب تـــصـــبح اجلـــر
وعــقــوبـــتــهــا من ٣  ســنــوات إلى ٢٥
سنة  أما إذا كانت في الوقت العادي
فإنـهـا تكـون جـنحـة وعقـوبـتهـا تصل

إلى ثالث سنوات.
 ∫W¹uMF*« ÕËd «

ويوضح أ/ عبد الرحمن رشاد
رئــــيس اإلذاعـــــة األســــبق- أن –
الشائعة عبارة عن خبر يحمل معنى
كـاذبًـا بـهدف مـعـ والـشـائـعـة أنواع
مــنــهــا الــســيـــاســيــة واالقــتــصــاديــة
واالجـتـمـاعــيـة وكـلـهـا تـهـدف بـشـكل

بــــالــــواســــطــــة أو بــــالــــذات أو أحــــرز
محـررات أو مطبوعات مـعدة للتوزيع
ــا نــصـت عــلــيه تــتــضـــمن شــيـــئًــا 

ذكورة . الفقرة ا
" من ـادة "١٧٨مـكـرر ثـانِ ونـصـت ا
قــانــون الــعــقـوبــات عــلى أنـه يـعــاقب
بـاحلبس كل من صـنع أو حـاز بـهدف
االجتــار أو الــتـوزيع بــغــرض اإلسـاءة
إلى ســـــمـــــعـــــة الـــــبـالد ســـــواء أكــــان
ـخالفة احلـقيقـة أو بإعطاء وصف
غـيـر صـحـيـح أو بـإبـراز مـظـاهـر غـير
الئــقـة أو بــأى طـريـقــة أخـرى نـصت
ـادة ١٨٨من قـانــون الـعـقـوبـات عـلى ا
أنه يعـاقب بـاحلبس وبـغرامـة ال تقل
عن ٥  آالف جــنـيـه وال تـزيــد عن ٢٠
ألف جنيه لـكل من نشـر بسـوء قصد
أخـــبــارًا أو بـــيــانـــات كــاذبـــة أو أوراقًــا
مزورة أو مـنسـوبة كـذبًا إلى الـغير إذا
كـــان من شـــأن ذلك تــكـــديــر الـــســلم
الـــعــام وإثــارة الــفـــزع بــ الــنــاس أو

صلحة العامة. إحلاق الضرر با
ويــبــ أن مـــصــدر الــشـــائــعــة إذا
توصل إلـيه مأمور الضـبط القضائي
يـــكــون مـــحل مـــســاءلـــة قــانـــونــيــة 
وكـذلك نـاقلـهـا فإنه يـكـون شريـكًا له
ـســاءلـة الـقـانـونــيـة مع مـراعـاة فى ا
ـــادي وهــو ــة ا تــوافـــر ركـــني اجلـــر
ـــكـــون ــــادي ا اقــــتـــرافه بــــالـــفــــعل ا
ــعـنـوي بــتـوافـر ـة والـركن ا لـلـجــر

القصد اجلنائي فى حقه.
ويــــضـــيف أنه البـــد مـن تـــدخل
تـشـريعي يـجـرم األخـبـار الـكـاذبة من
قــبل مـروجـي الـشــائــعـات عـن طـريق
ــعـــلــومــاتــيـــة احلــديــثــة الـــوســائل ا
وكـذلك تـغلـيظ العـقـوبة حـتى يفـكر
من يبث تلك الشـائعات مرات عديدة

عبد الرحمن رشاد ستشار عالء فتح الباب ا
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ـشاهـدة وبالـتالي يـأتي مزيد نسـبة ا
من اإلعالنات فالتأكد من مصداقية
ــــصــــدر أمــــر فى غــــايــــة اخلــــبـــــر وا
اخلـطـورة ألن الـشائـعـات تـشـكك في
الـــدولـــة واجملـــتـــمع وتـــؤدي  لـــهــدم
اإلجـــمـــاع داخـل الـــدولـــة اإلجـــمــاع
الــســـيــاسي واالقــتـــصــادي  وكــذلك
تـــــهــــدد االســـــتــــقـــــرار الــــســـــيــــاسي
واالقـــتــصــادي وقـــد تــؤدي إلى إثــارة
الــفـــ وتــهـــديــد االســتـــقــرار داخل

اجملتمع.
 ∫W b « Íd%

ويـضـيف عـبـد الـرحمـن رشاد
أن الـدرامـا تــنـاقش قـضـايـا اجملـتـمع
وهو بـالتـالي يتـأثر بـها من هـنا كان
للدراما دور كبير في تناول الشائعات
دمـر عـلى اجملتـمع وعـليـها وأثـرهـا ا
مــســئـولــيــة كــبـيــرة في نــشــر الــقـيم
اإليــجــابــيــة الـــتي تــؤدي لــتــمــاسك
اجملــــتـــمع ومـــحــــاربـــة الـــشـــائـــعـــات
والـوقوف في وجههـا للقضـاء عليها
وتـبصـير األفـراد بخـطورتـها والـعمل
على مواجهتها ويجب على القنوات
اإلعالميـة حتري الدقة فـيما تقدمه
للجـمهور حتى ال تفقـد مصداقيتها
وينفض عنها اجلمهور وينبغي على
أفــــراد اجملــــتـــــمع عــــقـــــاب مــــروجي
الـشــائــعــات بــنــبــذهم حــتى يــدركـوا
خـــــــطـــــــأهـم فـي حق أنــــــــفـــــــســـــــهم

ومجتمعهم ووطنهم.
 ∫W{dG*«  UFzUA «

ويشـيـر اإلعالمي عـادل عـبد
الـــقــادر-مـــديــر عـــام الــتـــنــفـــيــذ
بإذاعة القرآن الكر  – إلى قول
احلـق ســبــحــانه وتــعــالى: {لَــئِن لَّمْ
ُـــنَــــافِـــقُـــونَ وَالَّــــذِينَ فِي يَـــنــــتَهِ ا

قُـلُـوبِــهِم مَّـرَض وَالْـمُــرْجِـفُـونَ فِي
َـــدِيــنَــةِ لَــنُــغْــرِيَـــنَّكَ بِــهِمْ ثُمَّ  الَ ا
يُــــجَـــاوِرُونَكَ فِـــيــــهَـــا إِال قَـــلِـــيالً ¿
َ أَيْــنَــمَــا ثُــقِــفُــوا أُخِـذُوا مَــلْــعُــونِـ
وَقُــتـلُـوا تَــقْـتِـيـالً ¿ سُــنَّـةَ الـلَّهِ فِي
الَّــذِينَ خَــلَــوْا مِن قَــبْلُ وَلَن تَــجِـدَ
لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيال} (األحزاب: ٦٠:

(٦٢
ويـقــول الـرســول [ : «إن الـرجل
يــتـكــلم بـالـكــلـمــة ال يـلـقي لــهـا بـاال
يهوي بـها في النـار سبعـ خريفًا»..
فيـتـبـ لـنا خـطـر الـدعـاية الـسـيـئة
ـــغـــرضـــة واألكــاذيب والـــشـــائـــعــات ا
ـعنـوية اخملـتـلفـة ألنهـا تقـتل الروح ا
لألمة وتضعف من عزمها وتقلل من
قـيــمـة مـا حتـرزه من نـصــر وتـنـمـيـة
كـــمـــا تـــشـــوه األهـــداف الـــنـــبـــيـــلـــة

فـالـشـائـعـات سـالح مـسـمـوم يـطـمس
معالم احلق ويـفسد موازين اجملتمع
ويـــقـــسم األمـــة الـــواحـــدة إلى شـــيع
وأحزاب ولـذلك نـرى احلق سبـحانه
وتـــعـــالى في ســـورة الـــنـــور قـــد أنــزل
العذاب األليم في الدنيا وفي اآلخرة
ـرجف الـذين يشيـعون الفـاحشة با

والشائعات في اجملتمع.
فــــقـــــال تــــعـــــالى: {  إِنَّ الَّـــــذِينَ
يُـحِـبُّــونَ أَن تَـشِـيعَ الــفَـاحِـشَـةُ فِي
الَّـذِينَ آمَـنُـوا لَـهُمْ عَـذَاب أَلِـيم فِي
الـدُّنْيَـا وَاآلخِرَةِ وَالـلَّهُ يَعْـلَمُ وَأَنْتُمْ
الَ  تَـــعْــلَــمُــون} (الــنـور: ١٩) هــؤالء
مرضت أنفسهم وخبثت نياتهم وأبوا
عـــــلى أنـــــفــــســـــهم إال أن يـــــنــــشــــروا
الشائـعات الـتي تؤدي إلى اخلـصومة
ــا يـروجـون والـفــسـاد في اجملــتـمع 
من أبــاطـيـل وسـوف يــعـاقــبــهم الـله
سبـحانـه وتعـالى بأشـد أنواع الـعقاب
إن لم يتوبوا عن ذلك الفعل حتقيقًا
لـــــقـــــولـه تـــــعـــــالى:   {يُـــــرِيـــــدُونَ
لِيُطْفِئُـوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ
مُـــتِمُّ نُــورِهِ وَلَـــوْ كَــرِهَ الـــكَــافِــرُونَ }

(الصف: ١٩)
والشائـعات من األمـراض السـيئة
الـتى نـراهـا فى بـعض الـنـاس الـذين
يـتـاجرون بـالـدين حـيث يـقـول فـيهم
رب العزة: {يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ
آمَـنُـوا وَمَـا يَـخْـدَعُـونَ إِالَّ أَنـفُـسَهُمْ
وَمَا يَـشْعُرُونَ ¿ فِي قُلُـوبِهِم مَّرَض
فَــزَادَهُمُ الـلَّـهُ مَـرَضـاً وَلَــهُمْ عَـذَاب
} (البقرة: أَلِيم بِـمَا كَانُـوا يَكْذِبُونَ

(٩ :١٠
ولـو تـأمـلـنـا قـلـيالً لـعـلـمـنـا أن ما
ا هو جتمع مـا من أضرار إ ينـزل 
بــــســـــبب أولـــــئك الــــذيـن يــــروجــــون
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لــلــشـــائــعــات ويـــتــســبـــبــون فى بــوار
الـــتــــجـــارة وارتـــفـــاع األســـعـــار حـــيث
يــلـــبــســون الــبـــاطل ثــوب احلق ودور
اإلعالم احلــقــيـقي تــوضــيح خــطـورة
الـشــائــعـات الــتي تــهــدم اجملـتــمــعـات
فيواجهها ويسهم في القضاء عليها. 

يقول اإلمام الشافعى:
إذا شئت أن حتيا سليمًا من األذى

ودينك محفوظ وعرضك ص 
لسانك ال تذكر به عورة امر

فكلك عورات وللناس ألسن 
وعينك إن أبدت إليك مساوئًا

فدعها وقل يا ع للناس أع
فـلـيـعـلم أربـاب الـشـائـعـات الـذين
يـروجـون األبـاطـيل أنـهم يـفـتـون في
عـضــد األمـة ويــهـدمـون وحــدتـهـا أن
وراء كل إنــســان عـيــنًـا ســاهــرة تـدفع
عـــنه األذى وأن مــصـــرنــا الـــغــالـــيــة
مــصـونــة ومـحـفــوظـة بــنص الـقـرآن
والـسـنة ولـيـعلـموا أن احلـق سبـحانه
وتـعـالى ال يـتـرك صـغـيـرة وال كـبـيـرة
إال وأحـصـاها فـهـو الـقائل: { وَوُضِعَ
َ َ مُشْـفِقِ ُجْـرِمِ الـكِتَابُ فَـتَرَى ا
مِـمَّــا فِـيهِ وَيَـقُـولُـونَ يَـا وَيْـلَـتَـنَـا مَـا
لِــهَـذَا الـكِــتَـابِ  الَ  يُـغَــادِرُ صَـغِـيـرَةً
وَالَ كَبِيرَةً إِالَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا
عَــمِـــلُــوا حَــاضِــراً وَالَ يَـــْظــلِمُ رَبُّكَ

أَحَداً } (الكهف ٤٩)
وعـلى هؤالء أن يـعودوا من غـيهم
وال يروجـون لـلـشـائعـات الـكـاذبة ألن
الـله ســوف  يــفـضــحــهم عـلى رؤوس
األشـهــاد. يـقــول تـعـالى:{أَمْ حَـسِبَ
الَّــذِينَ فِي قُــلُــوبِــهِم مَّــرَض أَن لَّن
يُـخْـرِجَ اللَّهُ أَضْـغَـانَهُمْ ¿ وَلَـوْ نَـشَاءُ
ألَرَيْنَـاكَهُمْ فَـلَعَـرَفْتَـهُم بِسِـيمَاهُمْ
وَلَـتَعْرِفَـنَّهُمْ فِي لَحْنِ الـقَوْلِ وَاللَّهُ

يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ }
 (محمد : ٢٩ : ٣٠)
فعـليهـم أن يعودوا عـن غيهم وأن
يتـجنـبوا الـفواحش وعـليـهم احترام
حــرمـــة الــنـــاس وأعــراضــهـم يــقــول
الـــرســول [ : «يـــا مـــعــشـــر من آمن
بلـسـانه ولم يـؤمن بقـلـبه ال تغـتـابوا
ـسـلـمـ وال تــتـبـعـوا عـوراتـهم فـإن ا
من تتبع عورة امر مسلم تتبع الله
عورته ومن تـتبع الـله عورته فـضحه
حـــتـى لـــو كــــان في عــــقــــر بـــيــــته»..
فاألوطـان لهـا حرمـتهـا والنـاس لهم
حــرمـتـهم وعـلـى الـنـاس أن يـأخـذوا
عـــلـى أيــدى أمـــثـــال هـــؤالء لـــقـــوله
تـعـالى:{وَاتَّـقُـوا فِـتْـنَـةً الَّ ُتـصِـيـبَنَّ
الَّـــذِينَ ظَـــلَـــمُـــوا مِــنـــكُـمْ خَـــاصَّــةً
{ وَاعْلَـمُـوا أَنَّ اللَّهَ شَـدِيـدُ العِـقَابِ

(األنفال: ٢٥)
ويقول [ : «من رأى منكم منكرًا
فــلــيــغــيــره بـــيــده فــإن لم يــســتــطع

فبلسانه».
وهـذا دور اإلعالمـيـ اخملـلـص
احملــبـ لـوطــنـهـم وحب الـوطن من
ـان اعـتـرافًـا بـجـمـيـله وتـقـديـرًا اإل
ألياديه على النـاس وليحموا الوطن
ألن حـــــمـــــايـــــة األوطـــــان من أوجب

قدسة. الواجبات ا
 ∫d³)« s  X³¦² «

ويـــــرى أ/ الــــــســـــيـــــد صـــــالح -
بـــإذاعـــة الــــقـــرآن الـــكـــر  – أن
انــتــشـار الــشــائــعــات له أضــرار عـلى
اجملـــتــمع ومـــصــالـح الــعـــبــاد وذكــر
القـرآن الكـر حادثة اإلفـك وأثرها

على البيت النبوي.
وقــد حــذرنـا الــله من الـتــصـديق
بــاألخـبــار دون تـثــبت فــقـال تــعـالى:

السيد صالح

{إِن جَـاءَكُمْ فَاسِق بِـنَـبَأٍ فَـتَـبَيَّـنُوا
أَن تُــــصِـــيـــبُـــوا قَـــوْمــــاً بِـــجَـــهَـــالَـــةٍ
فَـــتُـــصْـــبِــــحُـــوا عَـــلَى مَـــا فَـــعَـــلْـــتُمْ

}  (احلجرات : ٦)  نَادِمِ
ومطلوب من كل مسلم أن يتثبت
عـلـومة حـتى ال يـلحق من اخلـبـر وا
الـضــرر بــاآلخـريـن. ووسـائل اإلعالم
احلــديــثــة وبـعـض مـواقـع الـتــواصل
االجــتــمـاعي تــســاعــد عـلى انــتــشـار
الشائـعات من خالل نـشر خـبر كاذب
ال أســـاس لـه من الـــصــــحـــة وغـــيـــر
صـدر لذا يـنبـغى مـقاومة معـروف ا
الشائـعات في مـهدها حـتى ال تسهم
في تــدمــيـر اجملــتــمع وعــلى اإلعالم
الـتـثـبت من اخلـبـر قـبل إذاعـته وهـو
مـا يـدعـو إلـيه ديـنـنـا احلـنيـف الذى

أمر بالتثبت من اخلبر.
قال تـعالى:{لَوْال إِذْ سَـمِعْـتُمُوهُ
ُــــؤْمِـــــنُــــونَ وَالْـــــمُــــؤْمِـــــنَــــاتُ ظَـنَّ ا

} (  النور: ١٢) بِأَنفُسِهِمْ خَيْراً
فــعـلـى مـروج الــشـائــعــة أن يـضع
نـفـسه مـكـان اآلخـرين حـتى يـرى ما
تــســبــبه هــذه الــشــائــعـة مـن أضـرار
وعـــلى اجملــتـــمع نــبـــذه وجتــاهل مــا
يـروجه وعـلى الدولـة تـوقيع عـقـوبة
عــلـى من يــطـــلق الـــشــائــعـــات عــلى
مـواقع الـتــواصل االجـتـمـاعى الـذي

١٣١٣١٣١٣
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الشـائعـات جمع "شـائعـة" وهي اسم فاعل من الـفعل الـثالثي "شاع" يـقال فـي اللـغة: شاع -
ـراد من هذا الفعل عنى ا عاجم الـلغوية عـلى أن ا يـشيع شيعـاً وشيوعـا ومشاعا وتـكاد تتـفق ا
هو: االنتشار والتفرق والذيوع. ينظر: (مادة: ش ي ع) في "مقاييس اللغة البن فارس و"لسان
ـعنـى اللـغـوي لـلشـائـعة الـعرب" البن مـنـظـور ط  و"تاج الـعـروس" لـلمـرتـضى الـزبيـدى وهـذا ا
مالحظ في مـعناهـا االصطالحي فـهي عند عـلماء االجـتمـاع: "تدوير خلـبر مخـتلق ال أساس
بالغة أو الـتهوين في سرد خبر فيه جـانب ضئيل من احلقيقة; وذلك له من الواقع بـاعتماد ا
بهدف التأثيـر النفسي في الرأي العام احمللي أو اإلقليمـي أو النوعي حتقيقا ألهداف سياسية
ي أو اجتماعـية أو اقتصـادية أو عسكـرية على نطـاق دولة واحدة أو عدة دول أو الـنطاق العا
ـصدر يـحـتـوي على مـعـلومـات مـضـللـة تـنتـشـر بسـرعـة ب أجمـعه فـالـشائـعـة خبـر مـجهـول ا
الـنـاس وهذا اخلـبـر في الغـالب يـكون ذا طـابع يـثـير الـفـتنـة ويحـدث الـبلـبـلة بـ الـناس ومن

كن جمعها فيما يلي: خالل هذا التعريف يتضح أنها تتميز بعدة خصائص; 
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أن الـشـائـعـة خـبـر كـاذب أو مـحـرف وقـد يـكـون فـيـها
جــزء من احلـقــيـقـة لــكن يـصـعـب تـمـيــيـزهـا عن بــقـيـة

اخلبر.
ـكن التثبت صدر وال  أنها غـالبا مـجهولـة ا
من صـدقــهـا أو كـذبــهـا و مــوضـوعـهــا يـحـيط به
الغموض وعدم الشفافية. و أنها تنقل عن طريق

األشخاص ووسائل اإلعالم.
واختالف الدوافع الـرئيسـة إلطالقها; فـالهدف

مـنـهـا قـد يـكـون سـيـاسـيـا أو اجـتـمـاعـيـا أو اقـتـصـاديـا أو
عسكريا.

- وأنها تـعمل على تغيير مـسار الرأي العام خصوصا
في أوقـات األزمـات وبـالـنـظر إلى حـدوث الـشـائـعـات وما
ـكن رسم صـورة عامة يـترتب عـليـها من مـخاطـر فإنه 
ـكن إرجاعـها إلى ألهم أسـباب انـتشـار الشـائعـة والتي 

أمرين: 
األمر األول:

 أهـمــيـة مــوضـوع الــشــائـعــة بـالــنـســبــة لـلــمـتــحـدث
ثل أهمـية لهمـا كلما وضـوع  وللـمستـمع; فكلـما كان ا

وضوع. كثرت الشائعات حول هذا ا
 األمر الثانى :

عـلومات الـصحـيحة بـالنـسبة لـلوقائع  قلـة انتشـار ا
ـوضوع احلـقيـقيـة موضـوع الشـائعـة  فكـلمـا كان أصل ا
غـامضـا كـثـرت الـشائـعـات حـوله; كـانعـدام األخـبـار حول
وضوع. فـهذان األمران صـدر ا وضـوع أو عدم الثـقة  ا
هما الـسببان الرئيسان في انـتشار الشائعة وال ننفي أن
هنـاك أسـبـابـا أخـرى لـلـشـائـعـات; كـالدافـع النـفـسي من
احلــقـد والــغل وكــراهـيــة اآلخــر وذلك بـنــشــر شـائــعـات

االفـــتــراء واخــتالق األكــاذيـب عــلى الــطــرف اآلخــر وال
ينبـغي إغفال دور وسائل االتصال احلديـثة; فإنها تسهم
بـدور كـبيـر في سرعـة انـتشـار الشـائعـة ووصـولهـا لقـطاع

عريض من الناس.
وقد حـرم اإلسالم نشـر الشـائـعات وتـرويجـها وتـوعد
فـاعـل ذلك بـالـعـقـاب األلـيـم في الـدنـيـا واآلخـرة; فـقـال
تـعالى  {إِنَّ الَّـذِينَ يُـحِـبُّـونَ أَن تَـشِيـعَ الـفَاحِـشَـةُ فِي
الَّــذِينَ آمَـنُـوا لَــهُمْ عَـذَاب أَلِـيم فِي الــدُّنْـيَـا وَاآلخِـرَةِ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ  الَ  تَعْلَمُون} (النور : ١٩) .
وسبب نزول هذه اآلية حادثة اإلفك وهي التي قذف
ـؤمـنـ عـائـشـة (رضي الـله عـنـهـا) ـنـافـقـون أم ا فـيــهـا ا
بـالـسوء كـذبـا منـهم وبـهتـانـا; قال اإلمـام الـبيـضاوي في
"أنـوار الـتــنـزيل وأسـرار الــتـأويل" :  (إن الـذيـن يـحـبـون)
يريدون( أن تشيع ) أن تنشر (الفاحشة في الذين آمنوا
لهم عـذاب أليم في الدنيا واألخرة) بـاحلد والسعير إلى
غـــيــر ذلك (والــله يـــعــلم مــا في الـــضــمــائــر (وأنــتم ال
تعلـمون) فـعاقـبوا في الـدنيا عـلى ما دل عـليه الـظاهر
والــله ســبــحــانه يــعــاقب عــلى مــا في الــقــلــوب من حب

اإلشاعة  
وهــذا الــوعـيــد الـشــديــد فـيــمن أحب وأراد أن تــشـيع
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ن يـعـمل على سـلـمـ فكـيف احلـال  الفـاحـشـة بـ ا
نـشــر الـشـائــعـات بـالــفـعل! ( وســمى الـله تــعـالى "تـرويج
ا اإلشـاعـات" بـاإلرجاف" ومـنه تـروـج الـكـذب والـبـاطل 
يـوقع الفزع واخلـوف في اجملتمع; فـقال تعالى:{لَئِن لَّمْ
ُـــنَــــافِـــقُــــونَ وَالَّـــذِينَ فِـي قُـــلُـــوبِــــهِم مَّـــرَض يَـــنــــتَهِ ا
َـــدِيــنَــةِ لَــنُــغْــرِيَــنَّكَ بِــِهمْ ثُمَّ  الَ وَالْــمُــرْجِــفُــونَ فِي ا
َ أَيْنَـمَـا ثُقِـفُوا يُـجَاوِرُونَكَ فِـيـهَـا إِال قَـلِيالً ¿ مَـلْعُـونِـ

أُخِذُوا وَقُتلُوا تَقْتِيـالً } (األحزاب: ٦٠. ٦١) .
 وأصل اإلرجــاف من الــرجف وهــو احلـركــة فـإذا وقع
خبـر الـكـذب فـإنه يوقع احلـركـة بـالـناس فـسـمي إرجـافا.
قال اإلمام ابن فورك في تفسيره" الرجفة زعزعة األرض
حتت الـــقــــدم ورجف الــــســـطح مـن حتت أهـــلـه يـــرجف
ا يضطرب الناس رجفاء  ومنه اإلرجاف وهو اإلخبار 
ألجـله من غــيــر حتـقق به.. واإلرجــاف: إشــاعـة الــبـاطل

لالغتمام به 
وأخـرج ابن أبي الدنيـا في "الصمت" مـوقوفا على أبي
ــا رجل أشـاع عـلى رجل الـدرداء رضي الــله عـنه قـال: "أ
كلـمة وهو منـها بريء ليـشينه بـها في الدنيـا; گان حقا

على الله أن يدنيه بها يوم القيامة في النار."
كما أن نشـر الشائعات والـتي هي في أصلهـا خبر غير

صــحــيح داخل فـي نــطــاق الــكــذب وهــو مــحــرم شــرعــا
والـنــصـوص الـدالـة عـلـى ذلك كـثـيـرة; مــنـهـا مـا أخـرجه
الـبـخـاري فـي "صـحـيـحه" من حــديث ابن مـسـعـود رضي
الـله عنه عن النـبي صلى الله عـليه وآله وسلم قال: « إن
الصـدق يـهدي إلى الـبـر وإن البـر يـهدي إلى اجلـنة وإن
الـرجل ليـصـدق حـتى يـكـون صـديقـا. وإن الـكـذب يـهدي
إلى الــفـجـور وإن الـفــجـور يـهـدي إلـى الـنـار وإن الـرجل
لـيكـذب حتى يـكـتب عنـد الله كـذابـا» . وفي الصـحيـح
من حـديث أبي هــريـرة رضي الــله عـنه عن الــنـبي صـلى
ــنــافق ثالث: إذا حـدث الـلـه عـلــيه وآله ســلم قــال: «آيـة ا
كذب ... » احلـديث. وقد أشـار القـرآن الكـر إلى أن نشر
نـافقـ أو ضـعاف الـنـفوس; فـقال الـشـائعـات من شـأن ا
تـــعـــالـى في شـــأنـــهم: {وإذا جـــاءهـم أمـــر من األمن أو
اخلــوف أذاعــوا به ولــو ردوه إلى الـرســول وإلى أولي
األمر منـهم لعـلمه الذين يـستنـبطونه مـنهم ولوال
فـضل الـله عـلـيــكم ورحـمـة التـبـعـتم الـشـيـطـان إال

قليال} (النساء: ٨٣).
  قـال اإلمــام الــنــسـفي فـي "مـدارك الــتــنـزيل": (وإذا
جـاءهم أمــر من األمن أو اخلــوف) هم نــاس من ضـعــفـة
ــســلـــمــ الــذين لـم يــكن فــيــهـم خــبــرة بــاألحــوال أو ا
ـنـافـقـون; كـانـوا إذا بــلـغـهم خـبـر من سـرايـا رسـول الـله ا
صــلى الــله عــلــيه وآلـه وســلم من أمن وسالمــة أو خــوف
وخـلل (أذاعـوا به) أفشـوه وكـانت إذاعـتـهم مفـسـدة يـقال
أذاع الــســر وأذاع بـه والــضــمــيــر يـــعــود إلى األمــر أو إلى
األمن أو اخلـوف; ألن (أو) تـقـتـضي أحـدهـمـا (ولـو ردوه)
أي ذلك اخلـبـر (إلى الـرسـول) أي رسـول الـله صـلى الـله
عــلـيه وآله وســلم (وإلى أولي األمـر مــنـهم) يـعــني كـبـراء
الصحـابة البصـراء أو الذين كانـوا يؤمرون منـهم لعلمه)
لعـلـيم تدبـيـر ما أخـبـروا به (الذين يـسـتنـبطـونه مـنهم)
يستخرجون تدبيـره بفطنهم وجتاربهم ومعرفتهم بأمور
احلـرب ومـكـايـدها لـه) فأمـرنـا الـله عـز وجل بـرد األمور;
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سـواء من األمن أو اخلـوف إلى أولي األمر والـعلم ;  أوال
قـبل إذاعــتـهـا والــتـكــلم فـيـهــا حـتى يــكـون الـكالم فــيـهـا
وإذاعـتــهـا عن بـيـنــة وتـثـبت وحتــقق من شـأنـهــا ونـبـهـنـا
تــعــالـى إلى أنه مــتـى لم تــرد األمـــور قــبل إذاعـــتــهــا إلى
الـرسـول وإلـى أولي األمـر والـعـلم فـإن ذلك يـكـون اتـبـاعا
لـلشيطان وقد أخـرج البخاري ومسلم في صـحيحيهما"
غيرة بن شعـبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عن ا
عـليه وآله وسـلم قال: «إن الـله كره لـكم ثالثا: قـيل وقال
ال وكـثرة الـسؤال» واخلـوض في أخبـار الناس وإضاعـة ا
وأحـوالـهم فـضال عن الـتـرويج لألكـاذيب واألضـالـيـل وما
- داخل في قـوله صلى الـله علـيه وآله وسلم: يـثيـر الفـ
«قيل وقـال »لهذا كـله جفف اإلسالم في سـبيل الـتصدي
سلم بالتثبت لنشر الـشائعات منابعها; فألـزم الشرع ا

من األخبار قبل بناء األحكام عليها; فقال تعالى: 
{ يَـــا أَيُّــهَــا الَّـــذِينَ آمَــنُــوا إِن جَـــاءَكُمْ فَــاسِـق بِــنَــبَــأٍ
فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا

}  (احلجرات: ٦). فَعَلُْتمْ نَادِمِ
قـــال اإلمــام الـــزمـــخــشـــري في "الـــكـــشــاف" (وإن في
الـظـنـون مـا يـجب أن يـجـتـنب من غـيـر تـبـي لـذلك وال
; لـئال يجـتـر أحـد علـى ظن إال بعـد نـظـر وتأمل تـعـيـ
وتــمـيـيــز بـ حـقه وبــاطـله بـأمـارة بــيـنـة مع اســتـشـعـار
الـتقوى واحلذر له وفي سـبيل ذلك أيضـا نهى الشرع عن
سـمـاع الـشـائـعــة كـمـا نـهى عن نـشــرهـا; فـقـال تـعـالى: {
ومن الـذين هـادوا سمـاعـون للـكذب سـمـاعون لـقوم

ائدة : ٤١). آخرين} (ا
 قـال اإلمام الـبيضـاوي في تفـسيـره" ومن اليـهود قوم
ـا تـفـتـريه األحـبـار أي: (سـمـاعـون الـكـذب) أي قـابـلـون 
سـمـاعـون كالمك لـيـكـذبـوا عـلـيك فـيه (سـمـاعـون لـقوم
آخـــرين لم يــأتــوك) أي: جلــمع أخـــرين من الــيــهــود لم
يـحـضــروا مـجـلــسك وجتـافـوا عــنك تـكـبــرا وإفـراطـا في
: أي مــصـنــعـون لـهم ـعــنى عـلى الــوجـهـ الــبـغـضــاء وا
قابلون كالمهم أو سماعون منك ألجلهم واإلنهاء إليهم
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بِأَلْسِـنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْـوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْم
وَتَـحْـسَــبُـونَهُ هَـيـنًـا وَهُـوَ عِــنـدَ الـلَّهِ عَـظِـيم وَلَـوْلَـا إِذْ
سَــمِــعْــتُــمُــوهُ قُــلْــتُم مَّــا يَــكُــونُ لَــنَــا أَن نَّـتَــكَــلَّـمَ بِــهَــذَا
سُبْـحَانَكَ هَـذَا بُهْـتَان عَظِيم يَعِـظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا
َ وَيُبَينُ الـلَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لِـمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُـنتُم مُّؤْمِـنِ

¿ وَاللَّهُ عَلِيم حَكِيم } (النور ١١ . ١٨)
وأولى خطـوات الـسلـوك الـقـو إذا راجت شائـعـة ما
خــطــيــرة: حــسن الــظن بــالــغــيــر الـذي تــتــعــلق بـه هـذه
الـشائـعة وثـانيـها: الـتـحقق ومـطالـبـة مروجي الـشائـعة

بأدلتهم عليها والسؤال عمن شهدها. 
وثالثها: عدم تلقي الشائعة باأللسن وتناقلها. 

ورابــعــهـا: عـدم اخلــوض فــيــمــا ال عـلـم لإلنــسـان به
ومالم يقم عليه دليل صحيح.

وخامسها: عدم الـتهاون والتساهـل في أمر الشائعة
ا فيها من الوقوع في أعراض بل اعتبارها أمرا عـظيما; 

الناس وإثارة الف واإلرجاف في األرض. 
وسادسها: تنـزيه السمع عن مجـرد االستماع إلى ما
يـسـيء إلى الـغـيــر واسـتـنــكـار الـتــلـفظ به; كــمـا أرشـدنـا
ـولى تبارك وتعالى بـقوله: (ولوال إذ سمعـتموه قلتم ما ا

يكون لنا أن تتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم) 
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ـؤمن باألدب  (وهكذا يـؤدب الله تعـالى عباده ا
الـســامي; حــيث يـأمــرهم في مـثـل هـذه األحـوال أن
يــنـزهـوا أســــــــــمـاعـهم عن مــجـرد االسـتــمـاع إلى مـا
ــؤمـــنــ وأن يـــتــحــرجـــوا من مــجــرد يـــسيء إلى ا
ـثل حـديث اإلفك وأن يـــــســــــــتـنـكروا ذلك الـنطق 

على من يتلفظ به ).

روج هه كمـا ذم سبحـانه الذين يسـعون للـمرجفـ وا
; فقال تعالى: للشائعات والف

 { لَــــوْ خَــــرَجُــــوا فِــــيــــكُـم مَّــــا زَادُوكُمْ إِالَّ خَــــبَــــاالً
وَألَوْضَــعُـــوا خِاللَــكُمْ يَـــبْــغُـــونَــكُـمُ الــفِــتْـــنَــةَ وَفِـــيــكُمْ

} (التوبة ٤٧) . سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيم بِالظَّالِمِ
قــال اإلمــام الــنــســفـي في "مــدارك الــتــنــزيل" (١٨) :
«وألوضعـوا خاللكم» ولسـعوا بيـنكم بالـتخريب والـنمائم
ـعـنى: وألوضعـوا ركـائبـهم بـيـنكم .. وا وإفـسـاد ذات البـ
اشي.. راد اإلسـراع بـالـنـمـائم; ألن الـراكب أسرع مـن ا وا
(يـبغـونـكم) حال من الـضـميـر في أوضعـوا (الـفتـنة) أي:
يطـلـبـون أن يـفتـنـوكم بـأن يـوقـعوا اخلـالف فيـمـا بـيـنكم
ويفـسدوا نـياتكم في مـغزاكم (وفـيكم سمـاعون لهم) أي:
ـامون يسمـعون حديـثكم فيـنقلـونه إليهم (والـله عليم
)  وقال اإلمام الـبغوي في معالم ـنافق بـالظا اي با
الــتـــنــزيل"(٤ . ط. دار الـــسالم): (وألوضــعـــوا) أســرعــوا
(خاللكم) في وسـطكم بـإيقـاع العـداوة والبـغضـاء بيـنكم
بـالنميـمة ونقل احلديث من البـعض إلى البعض. وقيل:
(وألوضــعـــوا خاللــكـم) أي: أســرعـــوا فــيـــمــا يـــخل بــكم
(يـبغـونكم الـفـتنـة) أي: يطـلبـون لكم مـا تفـتنـون به وقد
عاجلة احلكيمة عند وصول ب الشرع الشريف سمـات ا
خــبــر غــيــر مــوثــوق مــنه وذلك في ســيــاق احلــديث عن

حادثة اإلفك; فيقول تعالى: 
{إِنَّ الَّــذِيـنَ جَــاءُوا بِــالْـــإِفْكِ عُــصْــبَـــة مــنــكُمْ ¿  لَــا
ٍ تَـحْــسَـبُـوهُ شَـرًّا لَّـكُم ¿ بَلْ هُـوَ خَــيْـر لَّـكُمْ ـ لِـكُل امْـرِ
مــنْــهُـم مَّــا اكْــتَــسَبَ مِنَ الْــإِثْمِ ¿ وَالَّــذِي تَــوَلَّى كِــبْــرَهُ
مِــنْــهُـمْ لَهُ عَــذَاب عَــظِــيم لَّـــوْلَــا إِذْ سَــمِــعْــتُــمُــوهُ ظَنَّ
الْمُـؤْمِنُـونَ وَالْـمُؤْمِـنَاتُ بِـأَنفُـسِـهِمْ خَيْـرًا وَقَالُـوا هَـذَا
إِفْك مُّبِ لَّوْلَا جَـاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ¿ فَإِذْ لَمْ
يَـأُْتـوا بِـالـشُّـهَـدَاءِ فَــأُولَــئِكَ عِـنـدَ الـلَّهِ هُمُ الْـكَـاذِبُـونَ
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَـيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
لَمَـسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْـتُمْ فِيهِ عَذَاب عَظِـيم إِذْ تَلَقَّوْنَهُ
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أكــدت دار اإلفـتــاء أن نــشــر الــشــائــعـات و
التـنابـز باأللقـاب والسبـاب ب النـاس محرم
شرعًـا مؤكدة أن النصوص الـشرعية تواترت
في الـــتــشـــديــد عــلـي الــنـــهي عن الــتـــفــحش
واحلث عــــلى صــــون الــــلــــســـان واجلــــوارح عن
الفحـش والبذاءة فـعن أبي هريـرة أن النبي
صـــلى الـــله عـــلـــيه وآله وســـلـم قــال: «إيـــاكم
والـــــفــــحش; فـــــإن الــــلـه ال يــــحب الـــــفــــاحش
تـفحش» وعن أبي الـدرداء أن النـبي صلى ا
الله علـيه وسلم قال: (إن أثقل ما يوضع في
ـؤمن يـوم الـقـيــامـة خـلق حـسن وإن مـيــزان ا
الــــله يـــبـــغض الـــفــــاحش الـــبـــذيء). وقـــوله
صلـوات الله وسالمه علـيه وعلى آله (إن الله
ـــتـــفـــحـش والــذي ال يـــحب الـــفـــاحش وال ا
نـفس مــحـمـد بــيـده ال تـقــوم الـســاعـة حـتى
يــظــهـــر الــفــحش والــتــفــحش. ( وشــددت دار
اإلفــتــاء عـلـى أن نـشــر الــشـائــعــات والـتــنــابـز
باأللـقاب والـسبـاب ب الـناس مـحرم شـرعا
وال يـــجــوز في أي حــال مـن األحــوال بل هــو
من بـــاب نــشــر الــفـــاحــشــة الــتـي يــقــول الــله
سبـحـانه وتـعـالى فـيهـا:  {  إِنَّ الَّـذِينَ يُـحِـبُّونَ
أَن تَــشِـــيعَ الــفَــاحِــشَــةُ فِـي الَّــذِينَ آمَــنُــوا لَــهُمْ
عَــذَاب أَلِـيم فِـي الـدُّنْـيَــا وَاآلخِـرَةِ وَالـلَّـهُ يَـعْـلَمُ

وَأَنْتُمْ  الَ  تَعْلَمُون} (النور: ١٩) .
وأكـــــدت دار اإلفــــتــــاء أن االحـــــتــــكــــام إلى
الـقـضاء هـو الـسبـيل الـشـرعي الوحـيـد لرفع

ـظــالم والـفــصل فـيـهــا حـتى يــنـجـلي احلق ا
مــشــددة عــلـى أنه عــلى من يــتــولى الــقــضــاء
ـتـخـاصـمـ حتـري احلـقـيـقة والـفـصل بـ ا
والـــــــعــــــــدل وال يــــــــكـــــــون ذلـك إال مـن خالل

التحقيق القضائي النزيه والعادل.
وأوضـــحت دار اإلفــتـــاء أن الــلـه ســبـــحــانه
وتـعالى أمرنا بـإحسان القول وطـهارة اللسان
ـواقف مــشـيـرة إلى أن في سـائـر األحــوال وا
جوامع األخالق في اإلسالم ثابـتة ال تتغير
وال توجـد حاالت اسـتثـنائـية تـتيح لإلنـسان
أن يـــنــــفـــلت مـن األخالق ويـــنــــشـــر فـــواحش
األقــــوال واألفــــعـــــال وردت دار اإلفــــتــــاء في
بــيــانـــهــا عــلى مـن يــجــيــزون ويـــبــررون نــشــر
الفحش واأللفاظ الـبذيئة بدعوى التعرض
لــلـظـلم مــحـتـجــ بـقـوله تــعـالى: (ال يـحب
الـله اجلــهـر بـالـسـوء مـن الـقـول إال من ظـلم)
(الــنـسـاء : ١٤٨) بـأن مـن يـظن أن هـذه اآليـة
ـــة تـــبـــيح االنـــفـــكــاك مـن أي الـــتــزام الـــكـــر
أخالقي فـإنه يـفـتـري عـلى الـلـه الـكذب; ألن
ـة والـرخـصـة الـشـرع فـي سـائـر أحـوال الـعـز
يـدور في إطـار أخالقي مـحـكم ومـنضـبط ال
يـأذن لصاحـبه أبدا بـأن يطـرح شعـائر الدين
كلية بدعوى الرخصة واالستثناء خصوصا
في شــــئـــون األخـالق الـــتي هـي أســـاس هـــذا

الشرع الشريف. 
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W³B²G  ÷—√ vKŽ U¼dOſ ôË błU *« ¡UMÐ “u−¹ ô  ∫ ·U Ë_« d¹“Ë
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 ولـيس هـذا فـحـسب  بل سـتـجـد
ـسـاجـد ـعـمـاري في كل ا هـذا الـرقي ا
ــصـريــة في ـا الــدولــة ا ـأتــهـ الــتي أنــشـ
اجملتمعـات العمرانية اجلديدة أو تلك
ساجد ـا للزوايـا أو ا التي أنـشأتهـا بديًل
الـتـي كـانت قــد بـنــيت بــاخملـالــفـة في
عـرض الـطــريق  أو عـلـى حـرم بـعض
ــصــارف أو الــتـــرع  أو حــرم الــســكــة ا

احلديد ونحوها .
ـا أكـد وزيــر األوقـاف أن الـوزارة  كـمـ
ـادة فـتح أي دورة مــيـاه ـإعـ لن تــسـمح بـ
تــصـرف عــلى الـنـيل أو الــتـرع  أو بـأي
مـجـرى مـائي يــلـوث الـبـيـئـة   أو بـأي
طريق يـؤذي الناس  فـطاعـة الله (عز
ـــعـــصـــيـــته في أذى وجل) ال ُتـــنـــال 

اخللق .

ـحافظة جنوب ديـنة شرم الشيخ 
سـيـنـاء  ومـا  في مـسـجـد الـشـهـيد
نـعم ريـاض الذي الفـريق أول/ عـبـد ا
افـتتـحه سـيادة الـرئيس/ عـبـد الفـتاح
الــسـيـسي رئـيس اجلـمـهـوريـة حـفـظه
الـله  بـحضـور كل من  الـدكتـور/ علي
عـبــد الـعــال رئـيس مــجـلس الــنـواب 
هندس/ مصطفى مدبولي والدكتور ا
ـالي رئــــيس مـــجــــلس الـــوزراء  ومــــعــ
الفـريق أول/ مـحـمد زكي وزيـر الـدفاع
سلحة  ومعالي القائد العـام للقوات ا
اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية 
وكــان لي شــرف حـضــور افــتــتــاح هـذا
ـوذًجا الـصـرح الـعـظـيم الـذي يـعـد أ
ـا يجب أن تـكون عـليه عظـيـًما ورائـًعا 

عمارة بيوت الله (عز وجل) .

أؤكـد مــعـالي أ.د/ مــحـمـد مــخـتـار
جمعة وزيـر األوقاف بأنه ال يـجوز بناء
دور العبادة مـطلًقا أو غيرها على أرض
مـغـتـصـبـة  كـما ال يـجـوز بـنـاؤهـا على
ملـك عام غـيـر مـخصـص لبـنـائـها وال

ملك خاص باخملالفة للقانون .
 وأشاد وزير األوقاف بجهود الدولة
في تنظـيم عمـلية الـبنـاء بصفـة عامة
وتنظيم بناء دور العبادة بصفة خاصة
كـمـا أشـاد بـجـهـودهـا في عـمـارة بـيـوت
الـله  (عـز وجل) وبـناء مـا تـبـنيه مـنـها
ـسـتــوى الـذي يـلــيق بـقــدسـيـة عـلـى ا
سـجد وتوفير اجلو الـروحي للتعبد  ا
على شـاكلة مـا  في مسجـد (الفتاح
العـليم) بـالعـاصمة اإلداريـة اجلديدة 
ـابــة) ـا  في مـــســجـــد (الـــصـــحــ ومــ
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تــنـفــيـذًا لــتـوجــيـهــات سـيـادة
الرئـيس عبـد الـفتـاح السـيسي –
رئـيس اجلـمـهـوريـة  – ( حـفـظه
الـــله ) فـي احلــفـــاظ عـــلـى مــال
الـوقف أصدر مـعـالي أ.د/ محـمد
ـار جــمـــعــة وزيــر األوقــاف مــخـــتـ
الــقــرار الــوزاري رقـم ١٣٢ لــســنــة
٢٠٢٠ م الذى يقضي بعدم إبرام أو
جتــديـد أي عــقـود تـخص هــيـئـة
صـرية أو وزارة األوقاف األوقـاف ا
وجـميـع اجلهـات الـتـابـعـة لـها إال
ـاريــة الـفــعـلــيـة ـالــقـيــمـة الــتـجـ بـ
احلالـية الـعادلة سـواء كان الـعقد
ـا أو تـأجــيـًرا أو حق انــتـفـاع  بــيـًعـ
ـا في ويـعـتـبـر هـذا الـقـرار تـاريـخـّيً
احلفاظ عـلى مال الوقف تنفيذا

. وحتقيقا لشروط الواقف

fOzd « …œUO‡‡‡‡‡Ý  UN‡‡‡łuð cOHM²  ·U‡‡ Ë_« W¾O¼  «œUOIÐ lL²−¹ Ë ÆÆ
W œUF « W¹—U−² « WLOI UÐ n‡‡‡‡‡ u « ‰U‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡  l  q UF² « UNBš√Ë
n u « ‚uIŠ ¡«bO²Ý«Ë qOB% WOKLŽ 5 % w  —«dL²Ýô«Ë

     اجـتـمع مـعالي أ.د/ مـحـمد
مختار جـمعة وزير األوقاف بقيادات
ـصــريـة لــتـنــفـيـذ هـيــئـة األوقــاف ا
ـادة الــرئـيس/ عــبـد تــوجــيـهــات سـيـ
الفـتاح الـسيـسي رئيس اجلـمهـورية

(حفظه الله) ومن أخصها التعامل
مع مـال الوقف بـالـقـيـمة الـتـجـارية
الــعـادلــة  واالسـتـمــرار في حتـسـ
عـمـلـية حتـصـيل واسـتـيـداء حـقوق

الوقف.



∫ ·U Ë_« d¹“Ë
U¼—UL¦²Ý« s ŠË ·U Ë_« bz«uŽ r‡‡‡‡‡‡‡OEFð w  rN‡‡‡‡‡‡ OÝ ·U Ë_« W¾O¼ rOEMð Êu½U
Êu½UI « «c¼ w  UL¼œuNł vKŽ d u*« ÊU*d³ «Ë ·U Ë_«Ë WOM¹b « Êu¾A « WM' dJA¹Ë

  أكـد أ.د/ مـحمـد مـخـتـار جـمـعة
وزيـر األوقـاف أن قـانون تـنـظيم هـيـئة
ـان سـيـسهم األوقاف الـذي أقـره الـبـر
في تــعــظـيم عــوائــد األوقــاف وحـسن
اسـتـثـمـارهـا  موجـًهـا الـشـكـر لـلـجـنة
الـشــئـون الـديـنـيــة واألوقـاف بـرئـاسـة

أ.د/ أســامــة الـعــبــد  وســائــر الــسـادة
ـان األعـضــاء من جــمـيع جلــان الـبــر
الـذين شـاركـوا في جــلـسـات مـنـاقـشـة
الــقــانــون عــلـى مــا بــذلــوه من جــهــد
مــضن في إخــراج هـذا الــقـانــون عـلى
تلك الصـورة العظـيمة الـتي خرج بها
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ان  كـمـا يـوجه الـشكـر اجلـزيل لـلـبـر
ـوقـر عـلى إقـرار هـذا الـقـانـون الذي ا
سـيـسـهم بـقـوة في تـنـفـيـذ تـوجـيـهات
ســـيـــادة الــــرئـــيس / عـــبـــد الـــفـــتـــاح
الــســيــسي (حــفـــظه الــله) في صــون

الوقف وتعظيم عوائده .

Í—uH « cOHM² UÐ bOAð ÊU*d³ UÐ WOÐdF « Êu¾A « WM'Ë ÆÆ
n u « ‰U  vKŽ ÿUH×K  WOÝUzd «  UHOKJ²K  ·U Ë_« d¹“Ë s  
ـجلس أشـاد النـائب/ أحمـد فؤاد أبـاظة وكـيل أول جلنـة الشـئون الـعربـية 
النواب بالتنفيذ الفوري من أ.د/ محمد مختار جمعة وزير األوقاف للتكليفات
الـواضـحـة واحلـاسـمـة من سـيـادة الـرئيـس/ عبـد الـفـتـاح الـسـيـسي لـلـحـكـومة
بـاحلفـاظ على مـال الوقف مـعلًنـا تأيـيده الـتام لـلقـرار الوزاري رقم ١٣٢ لـسنة
٢٠٢٠م الذي أصدره الدكتور/ محمـد مختار جمعة والذي يقضي بعدم إبرام أو
ــصــريـة أو وزارة األوقــاف وجــمـيع جتــديــد أي عـقــود تــخص هـيــئــة األوقـاف ا
اجلهات الـتابـعة لهـا إال بالـقيمـة التـجارية الـفعـلية احلـاليـة العادلـة سواء كان

العقد بيًعا أو تأجيًرا أو حق انتفاع.
سـبوق في تاريخ ووصف «أباظـة» في بيان له  هـذا القرار بـالتاريـخي وغير ا
وزارة األوقـاف ألنه صـمـام أمـان حـقيـقي لـلـحـفـاظ عـلى مـال الـوقف تـنـفـيذًا
ـسئول بالـتنفيذ وحتقيـًقا لشروط الواقـف مطالًبـا وزير األوقاف وجميع ا
احلــرفي لــهـذا الــقــرار عــلى أن يـتـم تـشــكــيل جلــنـة تــضم عــدًدا من اخلــبـراء

تابعة تطبيق هذا القرار.  والقانوني من أصحاب الكفاءات 

WF U'« fOz— q³I² ¹ ·U Ë_« d¹“Ë
ÊU² š«“UJÐ WO öÝù« W UI¦K  W¹dB*«
 اسـتـقبـل  أ.د/ محـمـد مـخـتار جـمـعـة وزير
األوقــاف أ.د/ مــحــمــد الـــشــحــات اجلــنــدي
صرية للثقافة اإلسالمية رئـيس اجلامعة ا
بـكازاخـستـان  حيث تـناول الـلقـاء منـاقشة
سـبل تطـويـر اجلامـعـة واستـعداداتـهـا للـعام
ــقــتــرحـة ــواعــيــد ا الــدراسي اجلــديـد  وا
ـؤتــمـر الـســنـوي لــلـجـامــعـة والـذي لـعـقــد ا
ســــيـــــعـــــقـــــد هـــــذا الـــــعــــام حتـت عـــــنــــوان :

«مشروعية الدولة الوطنية»
من جـانـب آخـر أهـدى مـعـالي وزيـر األوقـاف
رئـيس اجلـامعـة نـسخًـا من أحـدث إصدارات
األوقـــــاف من أهـــــمــــهـــــا : « فــــقه الـــــنــــوازل»
و«حـــتــمـــيـــة الــتـــجـــديــد الـــفــقـــهي » و «فنّ
ثل الـكتابات واجلمل القـصيرة ..احلكمة وا

والتغريدة ».

٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢
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5 bI²LK  WOB A «  öÐUI*« WM' t²ÝUz— ‰öš ·U Ë_« d¹“Ë
 :EPLPEPLP  …œUOIK  5¹cOHM² « qO¼Q²  wÝUzd « Z U½d³K  W¦ U¦ « WF b UÐ ‚U×² ö

qLF UÐ »U³A « `B½√Ë …œUOIK  »U³A « qO¼Qð w  WOŽu½ WKI½ XŁbŠ√ WO1œU _«
oO b « hB ² « œËbŠ bMŽ ·u u « ÂbŽË UO UIŁË U¹—UN Ë UOLKŽ rN H½√ ¡UMÐ vKŽ

     تـرأس أ.د/ مـحـمـد مـخـتـار جـمـعـة وزيـر األوقـاف أحـد
قابالت الشـخصية لـلمتقـدم لاللتحـاق بالدفعة جلـان ا
الـــثــالــثــة لــلـــبــرنــامج الـــرئــاسي لــتـــأهــيل الــتـــنــفــيــذيــ
ـيـة الـوطـنـية ـقـر األكـاد لـلـقـيادة EPLP والـتي تـعقـد 
ـدير للـتـدريب; وذلك تـلـبيـة لـدعـوة الـدكتـورة/ رشـا راغب ا

ية الوطنية للتدريب. التنفيذي لألكاد
ية وخالل الزيارة قـام معاليه بتـفقد غرفة عمـليات األكاد
ـرافقة الـدكتورة/ رشـا راغب  واستمع الوطنـية للـتدريب 
مـعـالـيه إلى شـرح حـول الـبـرامج الـتـدريـبـيـة الـتي تـقـدمـها
ية وأهـداف ومحتـويات البـرنامج الرئـاسي لتأهيل األكـاد
ـقبـول لاللـتحاق الـتنـفيـذي لـلقـيادة ومـعاييـر اختـيار ا

بالبرنامج .

ووجه مـعاليه كلمـة للشبـاب قائال : «أنصح الشـباب بالعمل
عـلى بـناء أنـفسـهم عـلمـيا ومـهـاريا وثـقافـيا  ,وال تـتوقـفوا
عند حدود التخصص الدقيق  ولكن عليكم أن تسعوا نحو

تكاملة». بناء الشخصية الثقافية ا
ـيــة أحـدثت نـقـلــة نـوعـيـة في كـمــا أكـد مـعـالــيه أن األكـاد
تأهـيل الشبـاب للـقيادة مـن خالل اجلهود الـتي تبـذلها من
أجل تأهيل الـعامل باجلهـاز اإلداري للدولة وإعداد كوادر
وقيـادات شابـة على قـدر عال من الـكفـاءة  من خالل برامج
تدريـبـية يـتم صـياغـتـها بـشكـل يحـقق الـدمج ب الـدراسة
النظرية والدراسة العملية التطبيقية وذلك في ظل جهود
الـدولـة لتـمـكـ الـشبـاب عـلى كـافـة األصعـدة وتـصـعـيدهم

ناصب القيادية. لتولي ا

WFL'« …ö  …œuF  eOL²*« r¼œ«bŽ≈Ë r¼œuNł vKŽ …—«“u UÐ 5K UF « lOL' dJA « ∫ ·U Ë_« d¹“Ë
ديـريات توجـه وزير األوقـاف بخـالص الـشكـر والـتقـديـر لقـيادات وزارة األوقـاف بـديوان عـام الـوزارة وا
اإلقليمية وجميع العـامل على اختالف درجاتهم الوظيفيـة وخّص بالذكر جميع األئمة والقائم
ا ـتمـيز لعـودة صالة اجلمـعة   ـساجد عـلى ما بـذلوه من جهـد مشـكور في اإلعداد ا عـلى العـمل با
أدى بـفـضل الـلـه إلى إتـمـام الـصالة بـال أي مـخـالـفـات أو جتــاوزات واحلـمـد لـله الــذي أكـرمـنـا بـوعي

وحضارة شعب مصر العظيم  .
WFL'« …ö  …œuŽ w  dO³J « ÕU−M « ¡«—Ë W Ëb «  U ÝR  nðUJð ∫ b R¹Ë ÆÆ

كما أكـد معالي وزير األوقـاف أن تكاتف مؤسسـات الدولة وراء النـجاح الكبيـر في عودة صالة اجلمعة 
مـوجًهـا الشكـر إلى وزارة الداخـلية وجـميع أجهـزة الدولـة التي ساهـمت في هذا الـنجاح الـكبيـر لعودة
صالة اجلمعة  كـما توجه بالشكـر إلى جميع السادة احملافـظ الذين حرصوا على تـطبيق ومتابعة

حافظاتهم . ساجد الكبرى  شاركتهم البارزة في أداء الصالة في ا اإلجراءات االحترازية 

٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣
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كل أ األرض لـهـا تراثـهـا الذي يـعـبّر عن
ـناسبات التي حدثت الـكثير من األحداث وا
عـبـر التـاريخ ومن الـتـراث األمثـال الـشعـبـية
واحلكم  حيث يقـوم الناس باسـتخدام هذه
األمــثــال أو احلــكم إذا مــرّوا بــظــرف أو حـدث
ثل أو في حـياتهم الـيوميـة فيعبـرون عنه 
حكمة وهكـذا تبقى محفوظةً ويتم تداولها
 جـيالً بـعـد جـيل مع إضـافـة مـا يـسـتـجـد من

أمثال تعبر عن أحداث احلاضر.
 :    عزيزي القار

نـــقـــدم لك فـي هــذا الـــعـــدد من مـــجــلـــتك
الـغراء «مـنـبـر اإلسالم» كـتاب (فنّ الـكـتـابات
ـــــثل واجلــــمـل الـــــقــــصـــــيـــــرة «احلـــــكــــمـــــة وا
ـعالي األستاذ الدكتور/محمد والتغريدة») 

مختار جمعة وزير األوقاف. 
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وسـائل الـتــواصل االجـتـمــاعي وأكـثـرهـا
انــتـــشـــارًا وتــأثـــيـــرًا وتـــنــوعًـــا  مـــا بــ

تــــغـــريـــدات وبــــوســـتـــات : ســــيـــاســـيـــة 
واجتمـاعية  ودينية  وفـكاهية  بل إنها
قـد اتـسعت لـتشـمل كل مـفردات حـياتـنا
الـيومـية والـثـقافـية  وأضـحت أحد أهم
ـــؤثـــرات في تـــكـــوين ثـــقـــافـــة الـــنشء ا
والــــشــــبـــاب وتــــشـــكــــيل الــــوعي الــــعـــام
ا يجعل من للمجـتمعـات والشعـوب  
مــقــاربــتــهــا حتـلــيالً ونــقــدًا ومــحــاولـة
اإلسهـام في تعـظيـم إيجابـياتـها وتالفي
ن يـريد أن سـلـبيـاتـها أمـرًا ال غنى عـنه 
يـتــعـامـل مع الـعــصـر بــأدواته ال بـأدوات

غيره من العصور .

∫ q¦*«Ë WLJ(«
ــبــحث األول من مــبــاحث فـي هــذا ا
الـكــتـاب نــتـعــرف عـلـى مـعــنى احلـكــمـة
ــثل لــغــة واصـطالحًــا  فــمن مـعــاني احلــكــمـة أنــهـا : وا
معرفة أفضل األشيـاء بأفضل العلوم  وتطلق على وضع
الـشيء في مــوضـعه  وعــلى صـواب األمــر وسـداده  وذكـر
بعضـهم أنها فـعل ما ينبـغي على الوجه الـذي ينبغي في
الـوقت الـذي يـنــبـغي . ومن أبـرز مــعـانـيـهـا : أنــهـا الـعـلم
بـحقـائق األشـيـاء عـلى مـا هي عـلـيه  وارتـبـاط األسـباب
سـببـات  وعرفهـا بعـضهم بأنـها معـرفة احلـقائق على با
ستـطاع  وأنهـا الكالم القائـم على العلم  ما هي بقـدر ا

وجه إلى الصواب والسداد في القول والعمل. ا
ثـل فهو قـول سائر يـشبّه به حال الـثاني باألول أما ا
وأنه جملة من القول مقتطعة من كالم أو مرسلة بذاتها

ن وردت فيه إلى مشابهه بدون تغيير. تنقل 
ـثل أنه يجتـمع فيه أربعـة ال جتتمع ومن خصائص ا
ــعـنى  في غــيــره من الــكالم: إيــجـاز الــلــفظ وإصــابــة ا

وحسن التشبيه  وجودة الكناية  فهو نهاية البالغة .
رة األولى وإن ثل ال يتغير لفظه الذي ورد به في ا وا
اخـتـلف جـنس أو عدد اخملـاطـبـ به في احلـالة الـثـانـية

التي يضرب لها.

وهذا الـكـتاب يـتنـاول موضـوعًـا جديـدًا  ولكـنه أصبح
مـلـحًـا ; ألنـه يـتـنـاول إشـكـالـيـة مـوجـودة في اجملـتـمـعـات
ـوروثـة من احلـديـثــة من حـيث مـدى ارتــبـاط الـثـقــافـة ا
ـعـاصــر  ومن بـيــنـهـا حــكم وأمـثــال بـظـواهــر اجملـتــمع ا
ـتـمـثـلـة في مـواقع الـتـواصل الـظـواهـر الـتـكـنـولـوجــيـة ا
االجـــتـــمـــاعي األكـــثـــر انــتـــشـــارًا  فـــضال عن أن احلـــكم
واألمـثـال تـعـد من أهم عـنـاصـر الـثـقـافـة ألي مـجـتـمع 
ـتع يـنــهض بـذائـقـة والــكـتـاب الـذي نــعـرض له كـتــاب 
ـهــتم رغــبـة بــتـركه عــنـد الـقــراء حــتى اليـجــد الـقــار ا
ـتع عـقـله ـنـتـصف ومـغــادرته إلى كـتـاب آخـر قــبل أن  ا

وناظريه ببقية السطور إلى نهايتها.
والكتـاب مكون من مـقدمة وثالثـة مباحـث وخاتمة  
قدمة أن فن الكتابات واجلمل القصيرة هو ولقد أكدت ا
األكــثـر خــصـوبــة في بـاب الــدراسـات األدبــيـة والــنـقــديـة
احلديـثة والـعـصريـة  بل إنه ليـكـاد في بعض جـوانبه أن
هـتـم يـكون مـجـالًا بـكـرًا أمـام البـاحـث والـدارسـ وا
ببالغة الكلم وفنون الـقول; لذا فإن الكتاب يلقي الضوء
على هـذا اللون من الكتـابات التي صارت الزمة من لوازم
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تنبي :  وقول ا
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله

وأخو اجلهالة في الشقاوة ينعم

 ∫ d¦M « s Ë
قول لقمان احلكيم : «إن من الكالم ما هو أشد من
احلـجـر  وأنـفـذ مـن وخـز اإلبر  وأمـر مـن الـصـبـر وأحر
من اجلـمر   وإن مـن القـلـوب مـزارع فـازرع فـيهـا الـكـلـمة

الطيبة  فإن لم تنبت كلها ينبت بعضها».

قــول عــمـر بن اخلــطــاب (رضي الــله عـنه): «من
كـثر ضـحـكه قـلَّت هـيبـته  ومن كـثـر كالمه كـثـر سـقطه 
ومن كـثــر سـقـطه قـلّ حـيـاؤه  ومن قـل حـيـاؤه قلَّ ورعه 

ومن قل ورعه مات قلبه» .
 وقوله : «من عـرّض نـفـسه لـلـتـهـمـة فال يـلـومن من

أساء به الظن» .

قول عثمان بن عفان (رضي الله عنه): «يكفيك
من احلاسد أن يغتمَّ وقت سرورك».

قول اإلمام عـلي (رضي الله عنه): «الناس أعداء
ما جهلوا»   وقوله (رضي الله عنه): «لسان العاقل وراء
قـلــبه  وقـلب األحــمق وراء لـسـانه»  وقـوله (رضي الـله
وقوله (رضي الله عـنه): «إذا  الـعـقل نـقص الـكالم»  
عـنه): «احلسب حـسن اخللق»  وقوله (رضي الـله عنه)
: «من اسـتـبـدَّ برأيـه هلك ومن شـاور الـرجـال شـاركـها في

عقولها».

∫ WOK¼U'« w  »dF « ‰U¦ √ s Ë
ن يُـعَـيّر قـولهم : "رمـتـني بدائـهـا وانـسـلت" يضـرب 

ا يعير هو به. غيره 
ثـل أن سعـد بن زيد مـنـاة تزوج رُهم ابـنة وأصل هـذا ا
اخلــزرج وكـانت من أجــمل الـنــسـاء  وكـان ضــرائـرهـا إذا
سـابــبـنــهـا يــقـلن لــهـا: يــا عـفالء فــقـالت لــهـا أمــهـا: إذا
ساببـنك فابدئـيهن بذلك فـفعلت رُهم ذلـك مع ضرتها

فقالت: «رمتنى بدائها وانسلت»  فذهبت مثال.

و ب احلكم واألمثال خصائص فهما مخزون ثقافي
وفكـري عـظيم لـأل والشـعوب يـسـهم إلى حـد كبـير في
ـعرفي واحلـيـاتي . احلكـمة بـنـائهـا الـفكـري والـثقـافي وا
لــغـة اخلــاصـة  فــهي قـول يــصـدر عن حــكـيم مــجـرب له
ثل عرفة  أما ا رصيد كبير من اخلبرة والعلم والعقل وا
فـهـو لـغـة اخلـاصـة والـعـامـة يـصـدر عن هـؤالء أو أولـئك
فـهـو تعـبيـر يـصدر عن أي طـبـقة من طـبـقات اجملـتمع أو

أي فرد من أفراده.
واحلكمة تفيد معنىً واحدًا من أمر أو نهي أو إرشاد 
: معـنى ظـاهرًا ومعـنى بـاطنًا  ثل فـيفـيد مـعنـي أمـا ا
معنى ظـاهرًا يرتـبط بالقـصة أو احلدث الـذي قيل فيه 

ثل. ومعنى باطنًا يرجع إلى احلكمة التي تكمن وراء ا

ويـقـدم لنـا الكـتـاب طائـفـة من أدب احلكم شـعرًا
ونثرًا. 

 ∫ dFA « sL
قول طرفة بن العبد:

إذا كنــتَ في حـاجـةٍ مُـرْسِــــــلًا
فأرْسِـــلْ حَكِيمًــــــا وال تُوصِـهِ

وإنْ بـابُ أمـــرٍ عليـكَ التَــــوَى
فشــاوِرْ لبيبًـــا وال تَعْصِــــهِ

وقول لبيد بن ربيعة :
أال كل شيء ما خال الله باطل

وكل نعيم ال محالة زائل 
وقول أبي األسود الدؤلى:
ال تنه عن خلق وتأتي مثله

عار عليك إذا فعلت عظيم 
وقول جرير : 

إني ألرجو منك خيرًا عاجلًا
والنفس مولعة بحبّ العاجل

 وقول أبي تمام : 
إذا أراد الله نشر فضيلة

طويت أتاح لها لسان حسود
لوال اشتعال النار فيما جاورت

ما كان يعرفُ طيب عرف العود

٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦
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احلاجة ويحذف الفضول.
ويــطــلق الـتــوقـيع عــلى كل مــا كـان يــعـلـق به احلـاكم
رئـيـسًا أو مـلـكًا أو خـلـيفـة أو سـلطـانًـا أو أميـرًا أو وزيرًا أو
ـرفوعـة إليه سواء والـيًا أو عـامالً أو قاضيًـا على الـكتب ا

بخط يده أم إمالء على كاتبه .
وال يـوصف الــتـوقـيع بـأنه تـوقــيع أدبي مـا لم تـتـوافـر
فـيه الــعـنـاصـر والـسـمـات الـتي حتـقق له جـانب الـبالغـة
والبيـان الذي يجعل منه توقيـعًا أدبيًّا  كاإليجاز و لطف
ـعاني اإلشارة وجـودة الكـتابـة وحسن الـتشبـيه وتكـثيف ا
نـاسبة مع الـبالغة وإصـابة القـصد وا وإحـكام الصـياغة 

وقّع عليه . ضمون الكتاب ا الءمة  وا
وقد اتخذ فن الـتوقيعات صـورًا عديدة منـها ما يكون

اقتباسًا   ومنها ما يكون إنشاءً . 
أما التوقيع بطريق االقـتباس فقد يكون بآية قرآنية
أو حديث نـبـوي أو حـكمـة  أو مـثل  أو بـيت أو أبـيات من

الشعر .
فمن التوقيع بآية قرآنية : 

ـهـدي في كتـاب رفـعه إليه عـامل إرمـينـية ما وقّع به ا
هـدي بقوله يـشكو إلـيه سوء طـاعة الـرعية  حـيث وقّع ا
تـعــالى : { خُــذ ِالْــعَــفْــوَ وَأْمُــرْ بِــالْــعُــرْفِ وَأَعْــِرضْ عَنِ

.{ َ الْجَاهِلِ
مـا وقّع به طاهر بن احلـس في رقعـة منصح : " قَالَ

." َ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِ
ووقّع الـــســفــاح ابـن الــعــبـــاس في كــتـــاب قــوم غــرقت
ضـياعـهم في نـاحـيـة الكـوفـة بـقولـه سبـحـانه وتـعالى : "

." َ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِ
والتوقيع بألـفاظ القرآن حسن في اجلد من األمور 

زح ونحوه . محظور في ا
ومن الـتـوقـيع بـاالقـتـبـاس من احلـديث الـنـبـوي

الشريف : 
ما وقّع به زياد ابن أبـيه في قصـة محبـوس : " التَّائِبُ

.  " مِنَ الذَّنْبِ  كَمَنْ الَ ذَنْبَ لَهُ
ـنـصـور في كـتـاب ورد من أهل مــا وقّع به أبـو جـعـفـر ا

الكوفة شكوا فيه عاملهم : " كما تكونوا يُؤمَّر عليكم".
ومن التوقيع بحكمة :

مـا وقّع به عـلي بن عـيـسى إلى أحـد عـمـاله وقـد كتب

ن رجع قـــولـــهم : "َرجَـعَ بِــخُـــفَّـيْ حُــنَـــيْن" يـــضـــرب 
باخليبة واحلسرة وعدم حتقيق مراده.

ـثـل أن حـنــيـنًــا كـان إســكـافــيًـا بــاحلـيـرة وأصل هــذا ا
وسـاومه أعـرابـي بـخـفـ فـاخـتـلـفـا حـتى أغـضـبه فـلـمـا
ارحتل األعـرابي أخــذ حـنــ اخلـفـ فــألـقى أحــدهـمـا
ـوضع آخـر على عـلى طـريق األعـرابي ثم ألـقى اآلخـر 
طـريـقـه فلـمـا مـرَّ األعـرابي بـاخلـف األول قال: مـا أشـبه
هــذا بــخف حــنـ ولــو كــان خـفــ ألخــذتـهــمــا  ثم مـر
بـاآلخـر فـنـدم عـلى تـرك األول  فـأنـاخ راحـلـته وانـصـرف
إلى األول  وقــد كـمن له حــنـ  فــأخـذ الــراحـلـة وذهب
بها وأقبل األعرابي إلى أهله ليس معه غير خُفَّي حُن

فذهبت مثال.
قولهم : "سـبق السيف الـعزل" يضــرب للحـديث عن
ثل قاله الشـيء أو الشـفاعة فيـه بعد فوات أوانه  وهـذا ا
ا المه الناس على قتل قاتل ابنه في احلرم  ضبة بن أدّ 

ويقال: إنه خلز بن نوفل الهمداني.

 ∫  UFO u² « s
ـبحث الثاني من مباحث الـكتاب نتعرف وحتت هذا ا
عـلى فن من فـنـون الـكــتـابـة يُـعـرف بـ  "فن الـتـوقـيـعـات "
وأصل الـتــوقــيع اإلمــضـاء  يــقــالُ : وقّع الـوثــيــقـة ووقّع
عليـها إذا كتب اسمه في أسـفلهـا إمضاء لهـا وإقرارًا بها 
ويقال : وقّع في الكتاب إذا بيّن في إيجاز رأيه فيه كتابةً
ـؤلف إهـداء أو ويـقـال : نـسـخـة مـوقّــعـة إذا وقّع عـلـيـهـا ا
نحـوه بخط يده  فـهو عبـارة بليـغة موجـزة تعبر عن رأي

كاتبها فيما وقّع عليه أو بشأنه.
ويــعــرفه  ابن األنــبــاري بـأنه : تــوقــيع الــكـاتب في
كتوب أن يُـجْمل ب تـضاعيف سطـوره مقاصد الكتـاب ا
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إليه يتفـاصح : دعني من تشـديقك وتقعـيرك  وتفاصح
ل .  على نظيرك  فخير الكالم ما قلّ ودلّ  ولم 

وما وقّع به عمرو بن مسعدة  حيث يقول : كنت أوقع
ب يـدي جـعـفر بـن يحـيى الـبـرمكي فـرفع إلـيه غـلـمانه
ورقـة يــسـتــزيـدونه في رواتــبـهم  فــرمى بـهــا إليّ  وقـال:
أجب عنـها  فكـتبت : قلـيل دائم خير من كـثير مـنقطع 

فضرب بيده على ظهري  وقال : أي وزير في جلدك . 
ثل :   ومن التوقيع با

مـا وقّع به عــلي بن أبي طـالـب إلى طـلـحــة بن عـبـيـد
الـلـه ( رضي الـله عــنـهـمــا)  حـيث قــال : في بـيــته يـؤتى

احلكَم.
مـا وقّع به الـصـاحب بن عـبـاد إلى رجل عـصى أمـره :

ن عصى. العصا 
ومن التوقيع ببيت من الشعر :

لك ردًّا على كتاب قتيبة ما وقّع به سليمان بن عـبد ا
ابن مـسـلم الـبـاهـلي يـتـهـدده باخلـلـع فوقّـع عـليـه بـقول

جرير بن عطية بن اخلطفي : 
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعًا

أبشـر بطول سالمة يا مربـع
ومنه أيضًا مـا وقّع  به احلجاج في كتاب رفع إليه من

ابن األشعث  :
فما بال من أسعى ألجبر عظمه

حفاظًا وينوي من سفاهته كسـري
ووقّع أيضًا في كتاب رفع إليه :
كيف يرجون سقاطي  بعدما

شمل الرأس مشيب وصـلع
بتكر : التوقيع ا

بـتـكـر فـهـو جـودة الـكـتـابـة  وهو بـيت  أمـا الـتـوقيـع ا
يزان الدقيق لبالغتها القصيد في فن التوقـيعات وهو ا
قـتبس ـطلوب فـي التوقـيع ا وبالغة  قـائلـها  فـإذا كان ا
قياس ـبتكر هـو ا ا اقـتبس له  فإن الـتوقيع ا منـاسبته 
ـوقع  وهو الذي قال فـي شأنه يحيى احلقيـقي لبالغة ا
ابن جعـفـر البـرمكـي : إن استـطعت أن يـكـون كالمك كله
ـا يـشتـمل عـلـيه الـتـوقيع األدبي تـوقـيعًـا فـافـعل  وذلك 
من اإليـجـاز والتـكثـيف ودقـة العـبـارة وإحكـام الـصيـاغة 

ومنه : 

ما كـتبه أبو بـكر الصـديق (رضي الله عـنه) إلى خالد
ابن الــولــيـد (رضي الــله عــنه) حــيــنـمــا بــعث لــلــصـديق
خـطــابًـا من دومــة اجلـنــدل يــطـلب أمــره في أمـر الــعـدو

وت توهب لك احلياة ".  فوقّع عليه أبو بكر: " اُدن من ا
ومــا وقّع به عـلي بن أبي طــالب (رضي الـله عـنه) إلى
صعـصعة بن صـوحان يسـأله في شيء : " قيـمة كل امر

ما يحسن "
ومـا وقّع به مــعـاويـة (رضي الــله عـنه) إلى ربــيـعـة بن
عـسل الـيـربوعي يـسـأله أن يـعيـنه في بـنـاء داره بالـبـصرة
باثـني عشـر ألف جذع  حـيث قال: "أدارك في الـبصرة أم

البصرة في دارك?".
ومـــا وقّع به خــالــد بن يــحـــيى في رقــعــة رجل عــاوده
اللـتــمـاس الـصــلـة مــرة أخـرى بــعـد أن أخــذهـا مـرة: "دع

الضرع يدرّ لغيرك كما درّ لك".

∫ XÝu³ «Ë …b¹dG² « 
ـبـحث الثـالث من هذا وتمـثل "التـغـريدة والـبوست "ا
الـكتاب وفـيه نتعـرف على مـعنى "التـغريدة" فـهي تعني :
( twitter) رســالـة مــوجـزة يــتم نـشــرهـا عــلى تــويـتـر
ولّدة هي التي وعليه فالتغريدة لفظ مولّد  واأللفاظ ا
ًـا في أصـل الـلــغـة في مــعـنى  ثم كـانت تــسـتــخـدم قــد
عنى األول مناسبة. نقلت إلى معنى عصري بينه وب ا
أمـــا كـــلـــمـــة "بـــوست" فـــهي مـــأخـــوذة من الـــكـــلـــمـــة
اإلجنـلــيـزيـة " post والـتي تـعــني الـبـريــد أو الـرسـالـة
فـهو رسـالـة يـريد صـاحـبـها الـوصـول بهـا إلى أبـعـد مدى
وأوسع نـطاق  وعـليه فـالبـوست من قبـيل الدخـيل  وهو

ما دخل إلى اللغة العربية وليس منها.
وال يـكـاد يـوجد فـرق بـ "الـتـغريـدة والـبـوست "سوى
في وسيلة النشر  فالـتغريدة مصطلح عصري يعبر عما
يـــنــشــره صــاحـــبه عــبــر مـــوقع "تــويــتـــر"  أمــا الــبــوست
فـمـصـطـلح عـصـري يـعــبـر به عـمـا يـنـشـره صـاحـبه عـبـر
"فيسبوك"  ويلحق بـهما كل ما ضاهاهما أو شابههما أو
شـاكـلـهــمـا أو نـسج عـلى مــنـوالـهـمـا عــلى أي وسـيـلـة من

وسائل التواصل  اإللكترونية األخرى . 
واخلــصـائـص الـفــنــيــة الـتـي يـنــبــغي أن تــتــوفـر في
الــتــغـريــدة أو الــبـوسـت هي اإليـجــاز  وجــودة اإلشـارة 
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عـنى  وحـسن الـتـشـبـيه  وإصـابـة الـقـصـد  وتـكـثيـف ا
إضــافــة إلى مــا يــجـب أن يــســهم به كل من الــتــغــريــدة

والبوست في بناء الوعي الرشيد.
ولقـد ضم الكتـاب طائفـة كبيـرة من البوسـتات التي
نشـرها مـعـالي الدكـتـور محـمـد مخـتـار جمـعة عـبر

بعض مواقع التواصل  نذكر منها: 
كل تغريدة حجة لك أو عليك يوم القيامة .

للجـبناء وجـهان; وجه في الواقع وآخـر على مواقع
التواصل .

حـسن األدب مع الــله (عـز وجل) عـنـد الـشـدائـد من
مفاتيح الفرج .

ـؤمن يعـمر الدنـيا بـالدين واخلـائن يدمـرها باسم ا
الدين. 

ثقافـة اإلتقان سبـيل التقـدم والرقي لألفراد واأل
على حد سواء . 

لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا .
ثــقــــــــافـــة الــتــفــكــيــر وإعــمــال الــعــقل ســبــيل األ

تحضرة . ا
ـكـن أن يـكــون شــريـفًــا من يــسـيـئ إلى وطـنه أو ال 

يحاول النيل منه . 
جـيش قــوي واقـتــصــاد قـوي يــعـني أمــة ذات مـكــانـة

ومواطنًا ذا كرامة . 
الـكـذب وبث الـشـائـعـات مـحـبـطـان لـلـعمـل مـذهـبان

للمروءة .
ـرتزقـة أو احملـتلـون هم من يـحمـون األوطان لـيس ا

ا يحميها رجالها الشرفاء. إ
نحطون هم من يختبئون خلف اخلونة والعمالء وا

الصفحات الوهمية . 
الوطنية عطاء ال ادعاء.

مــصــر الــشـامــخــة صــمــام أمــان ألمــتــهــا الــعــربــيـة
ي . نطقة والسالم العا وا

تــشــويه الــرمــوز الــوطــنـــيــة هــدفه إخالء الــســاحــة
للجماعات اإلرهابية لهدم الدولة.

حماية األوطان سبيل الكرام أبناء الكرام .
بيعة أمراء اجلماعات اإلرهابية بيعة للشيطان .
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الـتغـريـدة والبـوست ال يأتـيـهمـا الـقبـول والرفض من
ـا من جـهـة مـا جـهـة كـون أي مـنــهـا وسـيـلـة تـعـبــيـر  وإ
يتضمـنه أي منهمـا من قيم أو يثيـره من انحالل قيمي 
وكـون مـا يـنـشـر من خالل أي مـنهـمـا دعـوة إلى الـبـناء أو

وسيلة للهدم.
فـكرون والكتـاب الشرفاء يـستخدمون صـلحون وا فا
هـذه الوسـائل لـلبـناء األخالقـي والقـيمي وتـنـميـة الوالء

عرفي .  واالنتماء الوطني وزيادة اخملزون الثقافي وا
ـارقـة أمـا جـمــاعـات الـفــتـنـة والــضالل وعـنـاصــرهـا ا
شئـومة فتـستخـدم هذه الوسائل وكـتائبـها اإللكـترونيـة ا
العصرية للهدم والتخريب   حيث جلأت هذه اجلماعات
اإلرهـابـية ومن يـسـيـرون في ركابـهـا أو يـدورون في فلـكـها
إلى الــتــركــيــز عــلى مــواقـع الـتــواصـل  بــعــد أن  فــقـدت
مـصـداقـيـتـهـا في الـشـارع   وسـقـطت  سـقـوطًـا سـيـاسـيًّـا
ومـجــتـمــعـيًّــا وأخالقـيًّــا ذريـعًــا  فـأخـذت تــخـتــبئ خـلف
الصـفـحات الـوهـمـية اجملـهـولة مـرتـديـة ثيـاب الـفضـيـلة

الزائفة .
ا ال شك فـيه أن مـا تـقوم به هـذه الـكتـائب يـشكل و
خــطـرًا داهــمًـا عــلى أبـنــائـنــا وشـبــابـنــا وعـلى نــسـيــجـنـا

اجملتمعي وحلمتنا الوطنية .
ولـكي نــقـضي عـلـى هـذا اخلـطــر فال بـد من تــغـلـيظ
الـعقـوبة عـلى جـرائم النـشـر اإللكـترونـي التي تـهدد أمن
الــوطن واســتـقــراره  وتــعــتـمــد الــكـذب وبـث الـشــائــعـات
مـنـهـجًـا ثـابــتًـا لـهـا عـلى مـواقع الـتـواصل  ال تـألـو عـلى
خلق وال ديـن وال وطن . كما يجـب أن نواجه هذه احلرب
ـا يـجـب أن تـواجه به من فــكـر ثـاقـب وتـفـنــيـد لـضالل
هؤالء اإلرهـابيـ وبـيان زيـغهم وزيـفـهم وانحـرافهم عن

اجلادة ومتاجرتهم بالفضيلة . 
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عميد األدب يوصينا بالعمل الدءوب:
ُلِحَّة     لم ينفصل أدباؤنا الـكبار عن قضايا أمتهم ا
فــلم يــدخــروا وسْــعــا في االجـــتــهــاد لــتــوعــيــة الــشــعب
ـفـيدة واسـتـنـهاض هـمـمه وغـرس الـقـيم الـعـمـلـيـة ا

الــتي تـنــهض بـالـبالد وتــدفع بـهــا قُـدُمـا في
سـبيل الـتقـدم والرقي وحتـقيق الـصالح

العام لكل أبنائها. 
 وقــــد عـــثــــرتُ عـــلـى نص نـــادر
لــعـمــيـد األدب الـعــربي الــدكـتـور
طه حـســ يـشـيــد فـيه بــالـعـمل
ــنـتـج  اجلـاد ويــوصي فــيه بـني ا
وطـــنـه بـــضـــرورة االلـــتـــزام بـــهــذا
الـعـمل الـذي هـو مـصدر كـل تـقدم

وســــبب كـل نــــهـــضــــة ووراء كـل ســـؤددٍ
ومجد ومـبعث كل سعادة حقيـقية للشباب

بـوجه خـاص ولـلشـيـوخ أيضـا الـذين يسـلـمونـهم الـراية
عـالــيــة خـفــاقـة فــيـســتـكــمل هـؤالء الــشـبــاب بـجــهـدهم
تـهم ما بـدأه أولئك الـشيـوخ من قبـلهم لـتتواصل وعـز
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  تأتي قـضـيـة الـعـمل في حـيـاتـنـا على رأس األولـويـات الـتى يـنـبـغي أن نـعـيد
النـظر فـيهـا ونولـيـها من جـهدنـا واهتـمامـنا الـكثـيـر حيث إنـها تـمثل الـعامل
األهم في نـهــضـة الـبالد وإســعـاد الـعـبــاد. وإذا كـان الـوقت هــو وعـاء كل عـمل
ُـثلى فإن فيـنبـغى أيضـا أن نعـيد الـنظر فـي كيفـية إدارة الـوقت بالـطريـقة ا
هـذا الــوقت هــو عــمـرنــا الــذي ال يـتــكــرر وحـيــاتــنـا احملــدودة الــتي يـجب أن

نستثمر كل دقيقة فيها بالعمل اجلاد ال أن نضيعها هباء منثورا!
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وفـي مـنـافــسـة الـشــبـاب لـلــشـيــوخ ومـحـاولــة دفـعـهم
ناقب واألعمال دون ـناصب وا ليخـلوا لهم السبيل في ا
مـراعاة لتـواصل األجيـال يقـول العمـيد في هـذا الشأن:
«مـن حق الـشـبـاب عـلى الـشـيـوخ أن يـؤدبوهـم بـهذا األدب
اليسير الـذي توارثته األجيـال وتناقلـته العصور وهو أن
الـسالمة في األنـاة وأن النـدامة في الـعَجَـلة وأن احلـياة
أشبه شىء بالنـهر يجرى ولـكن إلى غاية ينـتهي عندها
اء وأن ح يصب في البحـر العظيم فيصبح ماء من ا
مياه هذا النهر قد أريد لها أن يجري بعضها أمام بعض
تـأخر تـأخـر وال يتـقـدم ا ـتقـدم مـنهـا عـلى ا ال يـتأخـر ا
ا يـجـري بعـضـها إلى الـغـاية في ـتـقـدم وإ منـهـا على ا

إثر بعض. 
وقوتة أو الدائمة فالشـيوخ في طريقهم إلى الراحـة ا
لـيس فـي ذلك شك ولـيس من ذلك مــحـيص والـشـبـاب
في طريـقهم إلى أن يأخذوا مكـان الشيوخ ليس من ذلك
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عجلة احلياة فى نشاط دائم وتطور مستمر.  
ُـجْمَـلـة يُفـصلُ الـعـميـد الـقولَ ـعـاني ا     وفـى هذه ا
فـيتـحـفنـا فى بـيـان رائع وعبـارة ذكـية واضـحـة بطـائـفة
من األفكار الـتي يصعب على كثيرين غيـره التعبير عنها
ـبـاشـر دون أن يـشـعـر الـقـار ـ في الـوقت بـهـذا الــشـكل ا
ذاته ـ بـأنهـا مـجـرد إمالءات أو مـواعظ من شـيخ يـجلس
في الـظل يـذيـع أفـكـارا نـظــريـة لـيس مـن ورائـهـا طـائل

على احملك العملي.
 فـيـقـول: «الـعـمل وحــده هـو الـذي يـسـتـطـيع أن
يــرضِىَ الــقــلـب الــذكي ويــقــنع الــنــفس الــكــبــيــرة
ويـزيد صـاحب الـبصـيرة نـفـوذا إلى نفـوذ ويشـحذ
ـة مضـاء إلى مـضـاء وهنـالك تـسعي الـشـهرة العـز
إلى الــعــامــلــ وهم أشــد مــا يــكــونــون زهــدا فــيــهـا
ال إلى العامل وهم أشد وإعراضا عنها ويسعى ا

ما يكونون بذال له».
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بُد وليس عن ذلـك تَحَوُّل والـذوق كل الذوق أال يـتعجل
األبناء مصارع اآلباء فمـصارعهم محتومة ال مفر منها
واخلــيـر كل اخلـيـر أن تــقـوم الـصالت بــ األجـيـال عـلى
ـــودة واحلب وعــــلى الـــتــــعـــاطف والـــبــــر ال عـــلى هـــذا ا
التنافـس الذي يثير الـقلوب ويفـسد الضمـائر وال يغير

من حقائق احلياة شيئا». 
    ثم يقـول الـعمـيـد في نهـايـة وصيـته لـلشـيوخ

والشباب معا: 
كـما أنت أيـها الـصديق الـكر ال تـقم إن كنت قـاعدا
وال تقعد إن كنت قـائما وال ترجع إلى الوراء وال تنحرف
ــا امضِ أمــامك حــازمــا عــازمـا ــ أو شــمـال وإ إلى 
ثابت اخلطو والتفت بـ ح وح إلى الشباب مُهديا
إلــيـهم ابــتـسـام ثــغـرك وإشـراق وجــهك وعـطـف قـلـبك
: أن أسـرعوا وصـفـاء نفـسك وأشِر إلـيـهم ب حـ وح
وال تبـطئوا فـليس أشد خـطرا على الـشباب من الـتثاقل

واإلبطاء. 

 الوقت من ذهب:
ــعـــنى وإن يـــكن في هــذا ذهـب الــقـــدمــاء إلى هـــذا ا
التعـبيـر ـ من وجهة نـظرهم ـ تـقدير كـبيـر لقيـمة الوقت
ولـكنـهم مع هذا قد أخـطؤوا الـتقديـر والتـعبيـر فالوقت
كن أن تباع أغلى من الذهب بكثير; إذ إنه احلياة فهل 

أو تشترى احلياة .. حتى ولو بالذهب? 
    فــاإلنــسـان الــذي كــشف عن الــذهب واســتــطـاع أن
يـسـتخـلـصه من منـاجـمه خالل وقته وحـيـاته يسـتـطيع
أيـضـا أن يـســتـخـلص مـا هــو أنـفس وأغـلى مـنـه بـكـثـيـر.
ولِـنــفـاسَــة الـوقت والــتـأكـيــد عـلى أهــمـيــته أقـسم احلق
تـبــارك وتـعــالى بــأجـزاء مــعـيــنــة مـنه فــأقـسـم بـالــلـيل

والنهار والفجر والضحى والعصر فقال:
 {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ¿ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى} 

(الليل: ١. ٢)
 وقال: {وَالْفَجْرِ ¿ وَلَيَالٍ عَشْر}

(الفجر: ١. ٢) 
{ وقال عز من قائل: {وَالضُّحَى ¿ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجىَ

(الضحى: ١. ٢) .
وقــال ســبــحــانه: {  وَالْــعَــصْــرِ ¿ إِنَّ اإلِنــسَـــانَ لَــفِي

خُسْر} (العصر: ١ . ٢ ).
وكـمـا حـفل القـرآن بـآيات كـثـيرة تـؤكـد أهمـيـة الوقت
فــقــد وردت اإلشـــارة إلــيه أيــضـــا في أمــثــلـــة كــثــيــرة من
ـا يــدل عـلى أحــاديث الـنــبي صـلـى الـله عــلـيه وســلم; 
أهـميـته وخطـورته حتى إنـنا سَـنُسـأل عنه ونُـحاسَب يوم
الـقـيامـة عـلـيه فـعن مـعـاذ بن جـبل أن الـنـبي صلـى الله
عـليه وسلـم قال: "لن تزول قـدما عـبد يوم الـقيـامة حتى
يُسْـأل عن أربع خـصال: عن عـمره فيـم أفناه وعـن شبابه
فـيم أباله وعن مـالـه من أين اكـتـسـبه وفـيم أنـفـقه وعن

علمه ماذا عمل به". رواه البزار والطبراني. 
   وقد وُزعت مـواقـيت الصالة وهى الـركن الـثانى فى
اإلسالم بـعـد الـشـهـادتـ عـلى جـمـيع األوقـات بـدءا من
الـفـجـر أول الـنـهـار مـرورا بـانـتـصـافه عـنـد الـظـهـر ومع
مرور الوقت ليـصير ظل الـشيء مثله يكـون وقت العصر
ــغـرب ومع ومـع اخـتــفــاء قــرص الـشــمس يــحــ وقت ا
سلم غياب الـشفق يكـون وقت العشـاء; وعلى هذا يـظل ا
عــلى مـوعـد مـتـجــدد مـتـكـرر خالل يـومـه بـدءا بـالـفـجـر
حـتى العـشاء ليـتذكـر مع عبـادته لله إيـقاع الزمن ودورة
الــفــلك ومــرور الــوقت فــيــعـــبــد الــله ويــنــجــز أعــمــاله
ــكن; ألنه ــســئــولـيــته عــلى أحــسن وجه  ويــضــطـلع 
طـوال هــذا الـوقت فـي مـعــيـة الـلـه عـابـدا ذاكــرا أن الـله

مطلع عليه وعلى أعماله. 

الغرب وأهمية الوقت والعمل:
ُنجِز وأهمية    وقد عرف الـغرب أيضا قيمة الـعمل ا
الوقت الـذي يتم فـيه اإلجناز عـلى خيـر وجه ففي والية
ـتـحدة ـ قـامت اجلمـعـية الـطبـية كولـومبـيـا ـ بالـواليات ا
الـتى تـخـدم حـوالي أربـعـ ألف مـواطن بـحـسـاب الوقت
ـرضى في اجلمـعيـة حـتى يحـصلـوا على الذى يـقـضيه ا
ناسبة فـوجدوا أنه يتراوح ب ١٠ إلى اخلـدمة الطبيـة ا
٢٠ دقـيــقـة. وعـلى هـذا قــررت إدارة اجلـمـعـيــة أن انـتـظـار
دة فـسيكـون هذا نتـيجة تـقصير رضى إن جتـاوز هذه ا ا
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من أطـباء اجلـمعـية ال ذنب لـلمـرضى فيه ولـهذا يـنبغي
تعويضهم عن ضيـاع مثل هذا الوقت فأصدرت اجلمعية
إيـصاالت قيمة كل مـنها خمسة دوالرات تُـعطى للمريض
عن كل دقيقة يقضيها بعد العشرين دقيقة األولى التي
ـقـابل يـتم هي أقــصى وقت مُـحـدد ألداء اخلـدمــة. وفي ا
ـتـهـاونـ في أعـمـالـهم تـوقـيع عـقـوبـات عـلى األطـبـاء ا
تسبب فى هذا الـتأخير وقد اعترف رئيس اجلمعية وا

أن اخلدمة قد حتسنت كثيرا بعد هذه اإلجراءات!!
 من يـريـد أن ينـجز حـقا سـينـجز! هل أقـول إن على
اإلنسـان أن يحافظ عـلى وقته كـما يحـافظ على ماله?
ـا يـحـافظ عـلى ال! بل يـجب أن يـحـافظ عـلـيه أكـثـر 

ماله فالذين قالوا:
ـــال"  Time is moneyلم  إن "الــــوقت هــــو ا
ـال ولـهذا يـوقـفـوا فـقد رأيـنـا أنه أثـمـن من الـذهب وا
قــال اخلـلــيـفـة الــراشـد عـمــر بن عـبــد الـعـزيــز: «الـلـيل
ـعـنى أنـهـما والـنـهـار يـعـمالن فـيك فـاعـمل فـيـهـمـا». وا
كــلـمـا مـرا  اقـتـطـاعـهـمــا من عـمـرك ـ لـذا يـنـبـغي أن
تسـتثـمـرهمـا باإلفـادة مـنهـما فال يـتـفلـتان من عـمرك
هكذا دون مقابل! يـقول احلسن البصرى: أدركت أقواما
كـانـوا عـلى أوقـاتـهم أشـد مــنـكم حـرصـا عـلى دراهـمـكم
ودنـانـيركم! ولـله در الـقـائل: من كـان يومه كـأمـسه فـهو

مغبون ومن كان يومه شر من أمسه فهو ملعون! 

يقول الشاعر احلكيم:
إذا مر بى يوم ولم أقتبس هدى

 ولم أستفد علما فما ذاك من عمرى

إهدار الوقت وإهمال العمل:
    أما الذين يـهملون أعـمالهم ويـقتلون أوقـاتهم فما
أظـلـمـهم ألنـفـسـهم .. وأظـلم الـظـلم ظـلـم النـفـس ـ كـما
يـــقــولــون! وصــدق رســول الــلـه صــلى الــله عـــلــيه وســلم
الـقـائل: "نعـمـتـان من نعم الـله مـغـبون فـيـهـما كـثـير من

الناس: الصحة والفراغ".

يقول أبو العتاهية:
إن الشباب والفراغ واجلِدَة 

مفسدةُ للمرء أىّ مفسدة

ان والعمل صنوان: اإل
حفِل القرآن الكر بـالكثير من اآليات التي تقرن
ان والعمل ـ أىْ العمل الصالح: دنيويا كان أم ب اإل
ـان  ونــســتــشـهــد هــنـا أخـرويــا ـ الــذي هــو دلـيـل اإل
بـبعض اآليـات الـتى تـضـمـنتـهـا الـسـور األولى والـسور
ـصـحف الـشـريف ـ من كـتـاب الله األخـيـرة ـ بـتـرتـيب ا
ـكـنون. فـمن الـسـور األولى مـا جاء فى سـورة الـبـقرة ا

من قوله تعالى:
 { وَبَشـرِ الَّذِينَ آمَـنُوا وَعَمِـلُوا الـصَّالِـحَاتِ أَنَّ لَهُمْ

جَنَّاتٍ } (البقرة : ٢٥).
وقوله عز من قائل: 

{ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُـوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ
اجلَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (البقرة : ٨٢)

وقـــوله ســـبـــحــانه: {وَأَمَّــا الَّـــذِينَ آمَـــنُـــوا وَعَــمِـــلُــوا
} ( آل عمران : ٥٧) الصَّالِحَاتِ فَيُوَفيهِمْ أُجُورَهُمْ

وقوله تعالى: {  وَالَّـذِينَ آمَنُوا وَعَـمِلُوا الـصَّالِحَاتِ
} (النساء: ٥٧) سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ

ومن الــســور األخـيــرة فى الــقــرآن الـكــر جــاء قـوله
تـعـالى: {  إِالَّ الَّـذِينَ آمَـنُــوا وَعَـمِـلُـوا الـصَّـالِـحَـاتِ لَـهُمْ

أَجْر غَيْرُ مَمْنُون ٍ} (االنشقاق: ٢٥) 
وقــال عـــز من قــائل: { إِنَّ الَّــذِيـنَ آمَــنُـــوا وَعَــمِـــلُــوا

الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّات} (البروج:١١)
وقـــال الــله تـــعــالى: {  إِالَّ الَّــذِيـنَ آمَــنُـــوا وَعَــمِـــلُــوا

(٦: الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْر غَيْرُ مَمْنُونٍ } (الت
فما أجدر الشباب ـ على وجه اخلصوص ـ     

أن يدرك قيمـة العمل ويعـرف جيدا نفـاسَة الوقت الذي
ثل حياته التى هو وِعاءُ أعمالِه وفـضال عن ذلك فهو 
إن نَفِـدَت فـإنـهـا ال تَُعـوَّض بـأيـة حال فـال يُضَـيعُ بـدنـياه
أخـراه حـيـث إنه سَـيُـسْـأل عن كـل ذلك أمـام الـله جل في

 . عالهَ
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ـطـلـبي هـو أبــو عـبـد الـله مـحـمـد بن إدريس الـشـافـعي ا
الـقـرشـي (١٥٠هـ - ٢٠٤ هـ) ثـالث األئـمـة األربــعـة عـنـد
ـذهب الـشـافـعي في أهل الـسـنـة و اجلــمـاعـة وصـاحب ا
الـفــقه اإلسالمي   و يــعـتـبــره الـكـثــيـرون مـجــدد الـقـرن
الثـاني الهـجـري ومؤسس عـلم أصول الـفـقه  وهو أيـضا
إمـام في عــلم الـتــفـســيـر و احلـديث  وقــد عـمل قــاضـيـا
فـاشـتـهـر بـالـعـدل و الـذكـاء وبـاإلضافـة إلى بـراعـته في
الـعـلـوم الـدينـيـة كـان الـشـافـعي فـصـيـحـا شـاعـًرا ورامـًيا
مـاهًرا ورحـاال مـسافـرا. أكـثر الـعـلمـاء من الـثنـاء عـليه 
حتى قـال عـنه اإلمام أحـمد بـن حنـبل: « كـان الشـافعي
كـالـشـمس لـلـدنيـا وكـالـعـافيـة لـلـنـاس.»  وقـيل  : إنه هو
إمام قـريش الـذي ذكره الـنـبي محـمـد صلى الـله عـليه و
أل األرض عـلــمـا». ســلم بــقـولـه : «عـالم قــريش الــذي 
ولد الـشافعـي بغزة عـام ١٥٠هـ و انتقـلت به أمه إلى مكة
وعـمـره ســنـتـان  فــحـفظ الــقـرآن الـكــر وهـو ابن سـبع

واالســتـشـهـاد بــهـا ومـعــرفـة الـنـاسخ
ـنسـوخ وأوتي فقه الرأي والـقياس وا
ـوازين . ووضع ضــوابط الــقــيــاس وا
وقـد كان يدعـو إلى طلب العـلوم فقد
كان يقول : «من تـعلم القرآن عظمت
قــيـــمــته ومـن كــتب احلـــديث قــويت
حــجــتـه ومن نــظــر في الـــفــقه نــبل
قـــــدره» . وقــــــد وصـف أبــــــو زكــــــريـــــا
الـســلـمــاني عـلـم الـشــافـعي بــقـوله :
«جمع أشـتـات الفـضائل ونـظم أفراد

على أصوله التي اهتدى إليها.
 فـقـد أوتي الـشـافـعي عـلم الـلـغـة
الـعـربـيـة و أوتي عـلم الـكـتـاب فـفـقه
مـعانيه  وسـبر أسراره ومـراميه وقد
حتى ألقى شيئا من ذلك في دروسه 
قال بعض تالميذه «كان الشافعي إذا
أخــذ فـي الــتـــفـــســـيـــر كـــأنه شـــاهــد
الـتـنـزيل». كــمـا أوتى عـلم احلـديث 
فحفظ مـوطأ اإلمام مالك  وضبط
قـــواعـــد الـــســـنـــة وفـــهم مـــرامـــيـــهــا

أوال ـ  أخالقه و صفاته :
 لـــقــد شـــغل الـــشــافـــعي الـــنــاس
بعلمه وعقـله فقد كان غزير العلم 
شديد الذكاء. لقد شغلهم في بغداد
و نـازل أهل الرأي  وشـغلـهم في مكة
و قد ابتدأ يخرج عليهم بفقه جديد
يــتـجه إلى الـكـلـيـات بـدل اجلـزئـيـات
واألصول بـدل الـفروع و شـغـلهم في
بـــغـــداد وقــــد أخـــذ يـــدرس خالفـــات
الـفقـهاء و خالفـات بعض الـصحـابة
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ــوطــأ و هــو ابن عـشــر ســنــ ثم أخـذ ســنـ وحــفظ ا
يطلب العـلم في مكة حتى أذن له بالـفتيا و هو فتى دون
نورة ـدينـة ا الـعشـرين من عمـره. هاجـر الشـافعي إلى ا
طـالــبـا لـلـعــلم عـلى يـد اإلمــام مـالك بن أنس  ثم ارحتل
إلى الـيـمن و عـمل بهـا ثم ارحتل إلى بـغـداد عام ١٨٤ هـ
فـطــلب الــعــلم فـيــهــا عـنــد الــقـاضـي مـحــمــد بن احلـسن
ذهب احلنفي وبذلك اجتمع الشيباني وأخذ يدرس ا
ـالـكي) و فـقه الـعـراق (احلنـفي). ثم له فـقه احلجـاز (ا
عاد الـشافعي إلى مكـة و أقام فيهـا تسع سنوات تـقريبا 
كي ثم سـافر إلى بغداد واخذ يلـقي دروسه في احلرم ا
ثـانـيــة و قـام بـتــألـيف كــتـاب (الـرســالـة) الـذي و ضع به
األســاس لـعـلـم أصـول الـفــقه ثم ســـــافـر إلـى مـصـر عـام
١٩٩ هـ  و في مصر أعاد الشافعي تصنيف كتاب الرسالة
الـذي كــتـبه لــلـمـرة األولى فـي بـغـداد كــمـا أخـذ يــنـشـر

صر عام ٢٠٤ هـ . مذهبه اجلديد حتى توفى 
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وعــــرف عن الــــشــــافـــعـي أنه يــــأخـــذ
بـــاحلــــديث الـــنـــبـــوي أكـــثـــر من أبي

حنيفة.
ثــالــثًــا مـالمح الــتــجــديــد في

مذهبه : 
لـقــد وضع الــشـافــعي قـواعــد فـهم
النـصوص الشـرعيـة  كما وضع قـانونا
شــامال لــلــفــقه اإلسالمي بــعــيــًدا عن
الــطـابـع الـشــخــصي لـيــصــيـر حــكــًمـا
ومــــرجــــًعـــا بــــ اجلـــمــــيع وتــــطـــرق
الـــشـــافـــعـي في رســـالـــته إلـى الـــقــرآن
ــنــســوخ وعــلل والــســنــة  والــنــاسخ وا
احلــــديث و الــــقـــيــــاس واالجـــتــــهـــاد 
واالستحسان  فقد بدا واضحا ضرورة
وجــود قـــانــون لــلـــتــفـــكــيـــر الــفـــقــهي
واالســتـنـبـاط يـرجـع اجلـمع إلـيه لـذا
عـنــدمـا وضع الـشــافـعي كـتــابـا لـوضع
هــذا الـــقـــانـــون الـــكــلـي  وألف كـــتــاب
الـــرســـالــة أقـــبل عـــلـــيه أهل احلـــديث
والرأي  وحتـول الصراع الـذي كان ب

بـــنـــاصـــر الــســـنـــة. فـــالـــقــرآن يـــأتي
باألحـكام العـامة و القـواعد الكـلية 
والــــســـنــــة هي الــــتـي تـــفــــســــر هـــذا
وتـخــصص عــمــوم الــقـرآن أو تــقــيـد
مـطـلـقـه  أو تـبـ مـجــمـله ثم يـأتي
بـعـد مـصـدري الـتـشـريع اإلجـماع إن
لم يــعــلم له مــخــالف ثـم الــقــيـاس
ــصـدر الـرابع شـريــطـة أن يـكـون له ا
أصل من الكـتاب و الـسنـة . ومن هنا
نلـفت االنتبـاه إلى أن الشـافعي دافع
طــوال حــيــاته عن الــســنـة الــنــبــويـة
ـطـهـرة  وإقـام الـدلـيل عـلى صـحـة ا
االحــتــجـــاج بــاخلــبــر الــواحــد  ولم
يـشتـرط في االحتـجاج بـالسـنة غـير
اتـصـال سـنـد احلـديث وصـحـته ولم
يـشــتــرط كـذلك في قــبــول احلـديث
ــديـنـة عــدم مـخـالــفـته لــعـمل أهل ا
مـثـلـما اشـتـرط شيـخه اإلمـام مالك
ابـن أنـس وأن يــــــــكـــــــــون احلـــــــــديث
مــشــهــورا ولم يــعــمل راويه بــخالفه

ـــنــاقب  وبـــلغ في الـــدين و الـــعــلم ا
ـراتب إن ذكـر الـتـفـسـيـر فـهـو أعـلى ا
إمـامه أو  الفـقه ففي يـديه زمامه أو
احلـديث فـله نـقـضه وإبـرامه »  كـمـا
أن مـن صــفــاته الـــتــواضع و الــكــرم 
فقد كان الشافعي متواضعًا مع كثرة
ا يـدل على ذلك علـمه و تنـوعه  و
قـوله : «ما نـاظـرت أحدا فـأحـببت أن
يـــخــطئ ومــا في قــلـــبي من عــلم إال
وددت أنـه عــنـــد كل أحـــد وال يـــنــسب
إلـي. كــمـــا كــان الــشـــافــعي مـــعــروفًــا
بــالـكــرم و الـسـخــاء  والـشــاهـد عـلى
ذلك قـــول الـــربـــيـع بن ســـلـــيـــمـــان :
«تـــزوجت فــــســـألـــني الـــشــــافـــعي كم
أصدقتهـا?»  قلت : «٣٠ دينارا» فقال:
« كم أعــطـيــتـهــا قـلت ســتـة دنــانـيـر 
فــصـعــد داره وأرسل لي بــصــرة فـيــهـا

٢٤دينارا».
وكان أيضـا تقيًـا ورعًا يقـيم الليل
ويـتـهجـد وكان ال يـقـرأ قرأنـا بالـليل

إال في صالة.
ثانيًا معالم منهجه الفقهي :
 وضع الـشـافـعي لـنـفـسـه مـنـهـجًا
عـلــمـيًـا و اضــحًـا فـكــان يـقـول: « كل
مــتـكــلم عــلى الــكــتـاب و الــســنــة هـو
اجلــــد ومـــا ســــواه هـــو الــــهـــذيـــان».
ويقول: « ما وجد في كتابي خالف
سـنة رسـول اللـه فقـولوا بـسنـة رسول
الـــــــله ودعـــــــوا مـــــــا قــــــلـت وإذا صح
احلــــديث فــــهـــو مــــذهــــبي وإذا صح
احلـــديث فـــاضــربـــوا بــقـــولي عــرض
احلـــائط   أي ســمــاء تـــظــلــني وأي
أرض تقـلـني إذا رويت عن رسـول الله

حديثًا فلم أقل به». 
ـبدأ ـنهـاج يـرسخ   وهـو في هـذا ا
حجيـة السنـة حتى لقـبه أهل بغداد
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الفريـق إلى تـنافس في ضـوء قواعد
الـشافـعي الثـابتـة لالستـنبـاط لذا قال
اإلمـام أحمد بن حـنبل : «ما زلـنا نلعن
أهل الــــرأي ويـــلـــعــــنـــونـــا حــــتى جـــاء

الشافعي فمزج بيننا».
أيــضـا يــقــول اإلمـام مــحـمــد أبـو
زهرة : بعـدما وجـد الشـافعي فوضى
فـي طــــرق االســــتــــدالل ورأى جــــهال
واضــحًــا عــنــد كــثــيــر مـن احملــدثـ
الــــذين اقـــــتــــصــــروا عــــلـى اجلــــانب
أحلديـثي فقط و فـشلـوا في اجلانب
الـفـقــهي  حـيث نـقــلـوا الـكــثـيـر من
ـــعــانــيــهــا  األحــاديـث دون الــنــظــر 
فـوضع اإلمـام الـشـافـعي عـلم أصـول
عرفة الفقه ليكون مـيزانًا و ضابطًا 
اخلــطـأ مـن الـصــواب في االجــتــهـاد
وليكـون قانونـا كليـا يلزم به اجملـتهد

في عملية استنباط األحكام».
أيـضـا من مالمح الـتـجـديـد عـند
الشافعي ما قـام به في علم التفسير
أي تــفـــســيــر الــقــرآن فــقــد ظــهــرت
عبـقريـته ومـدى جتديده فـي تفـسير
الـقرآن ولـقد اعـتـمد الـشافـعي على
مـصـادر مـتعـددة و هـو يعـطي مـعاني
اآليـات وداللـتـهــا فـلم تـكن أراؤه عن
هــــوى أو مـــجــــردة عن الـــدلــــيل  بل
كـــانت ضـــمن مـــنـــطــلـــقـــات وأصــول
يــــنـــبــــغي أن حتـــكـم في االجــــتـــهـــاد
واالسـتـنبـاط. ولـعل أهم مـنـطـلـقاته

في جتديد علم التفسير هي:
السنة النبوية:

فقد عد السنة من أقوال و أفعال
ـصـدر الـثـاني لألحـكـام و تـقـريـرات ا
ــصـدر الـشــرعـيــة  كـمــا أنــهـا تــعـد ا
األهم في بـيـان الـقـرآن  ولـذا جـاءت
ومـفصـلة السـنـة موضـحـة ما أجـمل

ــــا أبــــهـم في الــــقـــــرآن. فــــكــــان من
البديـهي أن تكـون السنـة أول مصادر
الشـافعي في اسـتنـباطه من الـقرآن.
فــهــو يـرى أن الــســنــة جـاءت قــريــنـة
لــلـــقــرآن و أطـــلق عـــلــيـــهــا الـــقــرآن

مصطلح احلكمة .
صدر اللغوي :  ا

لم يكن ألي مـفسر أو مـجتهد أن
يـفـسـر شـيـئًـا من الـقـرآن مـا لم يـكن
ـا بـلـسـان الـعـرب  ومـعـرفـة داللة عـا
األلـفـاظ و مـعـرفـة وجـوه الـتخـاطب
بـيــنـهـم ألن الـقــرآن نـزل بــلـســانـهم
وعــلى مـــا عــرف من قــوانـــيــنــهم في
اللغة و الله لم يرسل رسوال إال بلغة
قـومه قال تـعـالى :  {وما أرسـلـنا من
رسـول إال بلـسان قـومه لـيبـ لهم }

(إبراهيم-اآلية: ٤)
لـذا ال يـجــوز أن يـقـدم آحـد عـلى
ــا تــفـــســيــر الــقـــرآن إال من كــان عــا

بلسان العرب و لغتهم.
االجتهاد و االستنباط :

 إن عـــــلـى الــــعـــــلـــــمـــــاء دورًا هــــو
االجـــــتـــــهـــــاد واالســـــتـــــنـــــبـــــاط من

الــــنـــصــــوص فـــإذا لم يــــرد نص من
الــكـــتــاب و الــســـنــة كــان عـــلــيــهم أن
يجـتهدوا في استنـباط األحكام على
ضوء نـصوصـها. ولـقد كـان الشـافعي
رحـمه اللـه مقـتدرًا عـلى االسـتنـباط
والفـهم للـقرآن  ويـعتبـر االستـنباط
ـنــطــلـقــات في بــيـان الــقـرآن. أحــد ا
ومن هـنــا كـان الــشـافـعـي يـعــتـقـد أن
ـعرفته لـلقرآن درجة العـالم تقاس 
وطبـقته ب الـعلـماء بـحسب درجته

في العلم بالقرآن.
خالصة القول : 

كــان الـشــافــعي إمـامًــا في الــفـقه
ومـــــجـــــددًا في الـــــديـن و ضع عـــــلم
أصــول الــفــقه ووضع قــواعــد عــامـة
كـليـة الستـنبـاط األحكـام الشـرعية 
وكان بحق عـلمًا من أعالم اجملددين
وفـقـيـهـا من أكـبر فـقـهـاء أهل الـسـنة
واجلـمـاعـة مأل طبـاق األرض عـلـما.
راعى ظـروف عصره و أحـواله بدليل
ـا مـا قــام به من تـعـديل فـي مـذهـبه 
أتى إلـى مـصـر مــراعـاة لــلـمـتــغـيـرات

اجلديدة.
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ُعِني اإلسـالم باألسـرة عـنـاية بـالـغـة واهتم
بـها اهـتمـاما كـبيـًرا; فـهي لبـنة اجملـتمع وعـماد
حيـاته وركنه الـرك وحصـنه احلص ومالذه

من صعوبات احلياة  ومتاعبها. 
ـيـر فـاألسـرة واحـة ظـلـهـا ظـلـيل ومـاؤهـا 
وهـواؤهــا عـلــيل يــأوي اإلنـســان إلــيـهــا طـلــبـا

وحشة وأشواك لـلراحة من صحراء احلـياة ا
شهواتها وقيظ تعامالتها.

فــكـأنه بــعـد سـفــر طـويل وعــنـاء مــنـقـطع
الــنــظـيــر هُــدِيَ إلـى واحـة غــنــاء وروض أُنُفٍ
ـباح فـألـقى برحـله طـلـبا لـلـراحـة وتمـتـعا بـا

وقد حُمِي بسياج من العفة والطهارة .
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 قال عـليه الـصالة والسالم: «من رزَقه الله امـرأة صاحلة
فقـد أعـانه عـلى شطـر ديـنه فـليـتقِ الـله في الـشطـر الـثاني»
(رواه مـسلم) لـذا ال تـعـجب أن تكـون األسـرة هي آيـة من آيات
الله وعالمـة من عالمات قدرته: {وَمِنْ آيَـاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ
أَنـفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّـتَسْكُـنُوا إِلَيْهَـا وَجَعَلَ بَيْنَـكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً  إِنَّ

} (الروم : ٢١) فِي ذلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
واألسرة هي الصورة الوحيدة التي يرتضيها الله سبحانه
لـبقـاء النـوع والتـكاثـر اإلنسـاني { يَا أَيُّـهَا الـنَّاسُ اتَّقُـوا رَبَّكُمُ
الَّذِي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَـلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَـالًـا كَثِـيرًا وَنِـسَـاءً  وَاتَّقُـوا الـلَّهَ الَّذِي تَـسَـاءَلُونَ بِهِ وَالْـأَرْحَامَ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } (النساء :١)
وقد حتدث القرآن تفصيال عن األسرة في ح أنه أجمل
في احلديث عن العبادات وهذا يدل داللة قاطعة على أهمية
األسـرة ومكانـتها فـأنت تعجب أن يـتحدث الـقرآن إجماال عن
الـصالة والزكـاة وهـما أعـظم أركـان الدين واجلـنـاحان الـلذان
يـطـيـر بـهـمـا الـعـبـد لـربه ويـتـرك الـتفـصـيـل لرسـول الـله [
ولــكـــنه يــفــرد حـــديــثــا مــفـــصال عن األســرة  يـــتــحــدث عن
احملـرمات: { وَلَا تَنـكِحُوا مَا نَـكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَـاءِ إِلَّا مَا قَدْ

سَلَف إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا } (النساء: ٢٢) .
وقـال تعـالى {حُرمَتْ عَـلَيْـكُمْ أُمَّـهَاتُـكُمْ وَبَنَـاتُكُمْ وَأَخَـوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
أَرْضَعْـنَكُمْ وَأَخَـوَاتُكُم منَ الـرَّضَاعَـةِ وَأُمَّهَـاتُ نِسَـاِئكُمْ وَرَبَـائِبُكُمُ
الـلَّـاتِي فِي حُجُـورِكُم من نـسَائِـكُمُ الـلَّـاتِي دَخَلْـتُم بِـهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَـكُونُـوا دَخَلْـتُم بِهِنَّ فَـلَا جُـنَاحَ عَـلَيْكُـمْ وَحَلَائِـلُ أَبْنَائِـكُمُ الَّذِينَ
مِـنْ أَصْلَـابِـكُمْ وَأَن تَجْـمَـعُـوا بَيْنَ الْـأُخْـتَـيْنِ إِلَّا مَـا قَـدْ سَلَفَ إِنَّ

اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا } (النساء: ٢٣) .
: { وَلَـا ويــتـحــدث عن اخلــطـبــة ومـواصــفـات اخلــاطـبــ
تَنْكِحُوا الْـمُشْرِكَاتِ حتى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَة مُـؤْمِنَة خَيْر مِنْ مُشْرِكَةٍ
َ حَتَّى  يُـؤ مِنُـوا  وَلَعَـبْد وَلَـوْ أَعْـجَبَـتْكُمْ ولَـا تُنْـكِحُـوا الْمُـشْرِكِـ
مُؤْمِن خَـيْر مِنْ مُشْرِكٍ وَلَـوْ أَعْجَبَكُمْ  أولـئك يَدْعُونَ ِإلَى النَّار
وَالـلَّهُ يَـدْعُو إِلَـى الْجَـنَّةِ وَالْـمَـغْفِـرَةِ بِـإِذْنِهِ  وَيُبَـينُ آيـاته لِلـنَّاسِ

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكرون } (البقرة: ٢٢١) .
وحتــدث عـن مــواصــفــات شــريــكـــة احلــيــاة قــال تــعــالى :
{فَـالــصَّـالِــحَـاتُ قَـانِــتَـات حَــافِـظَـات لِــلْـغَــيْبِ بِـمَـا حَــفِظَ الـلَّهُ
وَالـــلَّــاتِـي تَــخَـــافُـــونَ نُـــشُــوزَهُـنَّ فَـــعِــظُـــوهُنَّ وَاهْـــجُـــرُوهُنَّ فِي
الْمَضَـاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ  فَـإِنْ أَطَعْنَـكُمْ فَلَا تَـبْغُوا عَـلَيْهِنَّ سَـبِيلًا

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} (النساء : ٣٤).
وحتــدث عن اخلـطـبـة فـقـال تـعــالى: { وَلَـا جُـنَـاحَ عَـلَـيْـكُمْ
فِـيـمَـا عَرَّضْـتُمْ بِهِ مِنْ خِـطْـبَـةِ الـنـسَاءِ أَوْ أَكْـنَـنْـتُمْ فِي أَنْـفُـسِكُمْ

عَـلِمَ الـلَّهُ أَنَّـكُـمْ سَـتَـذْكُـرُونَـهُنَّ وَلَـكِنْ لَـا تُـوَاعِـدُوهُنَّ سِـرًّا إِلَّـا أَنْ
تَـقُـولُـوا قَـوْلًـا مَـعْـرُوفًـا وَلَـا تَـعْـزِمُـوا عُـقْـدَةَ الـنـكَـاحِ حَـتَّى يَـبْـلُغَ
الْـكِتَـابُ أَجَلَهُ وَاعْـلَمُـوا أَنَّ اللَّهَ يَـعْلَمُ مَـا فِي أَنْفُـسِكُمْ فَـاحْذَرُوهُ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُور حَلِيم } (البقرة: ٢٣٥).
 وحتـدث عن الـعـقـد فـقـال: { َكَـيْفَ تَـأْخُـذُونَهُ وَقَـدْ أَفْـضَى
بَـعْضُـكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَـذْنَ مِنـكُم ميـثَاقًـا غَلِـيظًـا } (النـساء:

. (٢١
وهــذا الـوصـف قـد ورد فـي الـعـالقـة بــ األنــبــيــاء وربـهم
يثاق ونـحن نعرف قدسـية العالقة بـ األنبياء وب ربـهم وا
َ الـذي أخـذ عــلـيـهـم  قـال تـعـالـى:  {و َإِذْ أَخَـذْنَـا مِنَ الــنَّـبِـيـ
مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

ـ وَأَخَذْنَا مِنْهُم ميثَاقًا غَلِيظًا } (األحزاب : ٧).
ومــجيء هــذا الــوصف في الــعالقــة الــزوجــيــة يـدل عــلى
ـعـاشرة فـقـال تـعالى: جالل هـذه الـرابـطة وحتـدث عن آداب ا
{وَعَـاشِرُوهُنَّ بِـالْـمَـعْـرُوفِ فَإِنْ كَـرِهْـتُـمُوهُـنَّ فَعَـسَى أَنْ تَـكْـرَهُوا

شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} (النساء: ١٩).
روءات في ـعروف مـا تـعارف عـلـيه الـعقالء وأصـحـاب ا وا
كل بيئـة وزمان محدودا بـحدود اإلسالم واإلسالم الذي يأمر
عامـلة مع الـغريب فمـا بالك بشـريك احلياة باإلحسـان في ا
ومن يقتـسم معك  احلـياة بحـلوها ومـرها وترحـها صحـتها

ومرضها غناها وفقرها?!
وحتدث الـقرآن حتى عن العالقـة العاطفـية ب الزوج

ـوصـول  ـتـبـادل واحملــبـة والـود ا والـقـائــمـة عـلى االحـتــرام ا
فـقـال تـعـالى: {نِـسَـاؤُكُمْ حَـرْث لَـكُمْ فَـأْتُـوا حَـرْثَـكُمْ أَنَّى شِـئْـتُمْ
وَقَـدمُـوا لِـأَنْـفُـسِـكُمْ وَاتَّـقُـوا الـلَّهَ وَاعْـلَـمُـوا أَنَّـكُمْ مُـلَـاقُـوهُ وَبَـشـرِ

َ } (البقرة :٢٢٣) الْمُؤْمِنِ
بل وجـعل لـهـذه الـعالقـة الـقـائـمـة عـلى كـلـمـة الـله وعـلى
كـتـاب الله وسـنـة رسول الـله صـلى الله عـلـيه وسلـم مقـدمات
تـنقلهـا ب عالقة ماديـة شهوانيـة إلى عالقة إنسانـية راقية 
فـقـال تعـالى:  { نِـسَـاؤُكُمْ حَرْث لَّـكُمْ فَـأْتُـوا حَرْثَـكُمْ أَنَّى شِـئْتُمْ
وَقَـدمُـوا لِأَنـفُـسِـكُمْ  واتَّـقُوا الـلَّهَ وَاعْـلَـمُـوا أَنَّكُـم مُّلَـاقُـوهُ  وَبَـشرِ

َ } (البقرة : ٢٢٣) . الْمُؤْمِنِ
وقــــال تـعـــــــــالى: { فَـالْـآنَ بَـاشِـرُوهُنَّ وَابْـتَـغُوا مَـا كَـتَبَ الـلَّهُ

لَكُمْ  } (البقرة: ١٨٧). 
بل ويـجعـلها عـالقة قـائمة عـلى القـربى والـزلفى والـستر
فـقـال تـعـالى: {هُنَّ لِبَـاس لَّـكُمْ وَأَنـتُمْ لِـبَاس لَّـهُنَّ } (الـبـقرة :

.(١٨٧
وتعـجب أن الـقرآن يـغيـر في الـعبـادات وأركان اإلسالم من
أجـل األسرة  فـقـال تـعـالى: { أُحِلَّ لَـكُمْ لَـيْلَـةَ الـصـيَـامِ الرَّفَثُ
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إِلَى نِـسَـائِـكُمْ }  (الـبـقـرة: ١٨٧) وحتـدث
القرآن الكر عن إدارة اخلالف الزوجي
 فـــقــال تـــعـــالى: { وَالـــلَّــاتِي تَـــخَـــافُــونَ
نُـــشُـــوزَهُنَّ فَـــعِــظُـــوهُنَّ وَاهْـــجُـــرُوهُنَّ فِي
الْمَـضَاجِعِ وَاضْرِبُـوهُنَّ  فَإِنْ أَطَعْـنَكُمْ فَلَا
تَـبْـغُـوا عَـلَيْـهِنَّ سَـبِـيـلًـا إِنَّ الـلَّهَ كَـانَ عَـلِـيًّا

كَبِيرًا }  (النساء: ٣٤) .
وحتــدث الــقــرآن الـكــر عن اإليالء
رأة وجعل له حدًّا ومدة حتى ال تصبح ا
مــعـلـقــة ال هي مـطــلـقـة وال مــتـزوجـة 
فــقـــال تـــعـــالى:  { لِـــلَّــذِيـنَ يُــؤْلُـــونَ مِنْ
نِـسَـائِـهِمْ تَـرَبُّـصُ أَرْبَـعَـِة أَشْـهُـرٍ فَـإِنْ فَـاءُوا
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُور رَحِيم }  (البقرة: ٢٢٦) .

ومن أجل مـشـكلـة أسـريـة يتـنـزل الـقـرآن الكـر حـفـاظاً
على األسرة وحـماية لـها وحرصـاً على بقـائها  فقـال تعالى:
{ قَـدْ سَـمِعَ اللَّـهُ قَوْلَ الَّـتِي تُـجَـادِلُكَ فِي زَوْجِهَـا وَتَـشْـتَكِي إِلَى
اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْـمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَـمِيع بَصِير } (اجملادلة:
١ ) فــيـأتي احلــديث عن الــظـهــار وكـفــارته في صــورة عـنــايـة
القرآن الـكر بـاألسرة  ويـتحـدث القرآن عـن حقوق كل من
الــزوجـــ  فـــقـــال تــعـــالى: { (وَلَـــهُنَّ مِـــثُْل الَّـــذِي عَـــلَــيْـــهِنَّ
بِـالْـمَـعْـرُوفِ ـ وَلِــلـرجَـالِ عَـلَـيْـهِنَّ دَرَجَــة  وَالـلَّهُ عَـزِيـز حَـكِـيم }

(البقرة : ٢٢٨).
ويـتـحـدث القـرآن الـكر عن الـقـوامة الـتي مـبنـاهـا على
الـرعــايـة والـعـنــايـة  فـقـال تــعـالى: { الـرجَــالُ قَـوَّامُـونَ عَـلَى
الـنـسَاءِ بِـمَـا فَضَّلَ الـلَّهُ بَـعْضَـهُمْ عَـلَى بَعْضٍ وَبِـمَـا أَنفَـقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ } (النساء: ٣٤). 
ويــتــحــدث الــقـرآن الــكــر عن الــطالق فــقــال  تــعـالى:
{الطَّـلَـاقُ مَـرَّتَانِ  فَـإِمْـسَـاك بِمَـعْـرُوفٍ أَوْ تَسْـرِيح  بِـإِحْـسَان  }
ــراجـــعــة فـــقــال تـــعــالى: (الــبـــقــرة: ٢٢٩)  ويـــتــحـــدث عن ا
{َبُــعُـولَــتُـهُـنَّ أَحَقُّ بِـرَدهِنَّ فِـي ذَــلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْــلَـاحًــا ـ وَلَـهُنَّ
مِـثْلُ الَّـذِي عَلَـيْهِنَّ بِـالْـمَعْـرُوفِ وَلِلـرجَالِ عَـلَـيْهِنَّ دَرَجَـة  وَاللَّهُ
عَـزِيـز حَكِـيم } (الـبـقرة: ٢٢٨ ) ويـتـحـدث القـرآن الـكر عن
ــرأة   فــقــال تـعــالى:  { فَــإِنْ خِــفْــتُمْ أَلَّـا اخلــلع من جــانب ا
يُـقِـيـمَا حُـدُودَ الـلَّهِ فَـلَـا جُنَـاحَ عَـلَـيْهِـمَـا فِـيمَـا افْـتَـدَتْ بِهِ  تِلْكَ
حُـدُودُ الـلَّهِ فَلَـا تَـعْتَـدُوهَـا  وَمَن يَتَـعَـدَّ حُدُودَ الـلَّهِ فـأولئك هُمُ
الـظَّـالِـمُـون } (الـبقـرة: ٢٢٩) ويـتـحـدث عن تـربـية األوالد في
وصـايـا ســيـدنـا لـقـمــان  ويـتـحـدث عن حــقـوق األطـفـال في
الرضاعة فقال تـعالى :  { َالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ
كَامِلَـيْنِ  لِمَنْ أَرَادَ أَن يُـتِمَّ الرَّضَـاعَةَ  وَعَـلَى الْمَـوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

وَكِسْوَتُـهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَـا تُكَلَّفُ نَفْس إِلَّا وُسْعَـهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَة
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُود لَّهُ بِوَلَدِهِ  وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَـلِكَ  فَإِنْ َأرَادَا
فِـصَالًا عَن تَـرَاضٍ منْهُمَـا وَتَشَاوُرٍ فَلَـا جُنَاحَ عَلَـيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ
أَن تَسْـتَرْضِعُـوا أَوْلَادَكُمْ فَـلَا جُنَـاحَ عَلَـيْكُمْ إِذَا سَلَّـمْتُم مَّـا آتَيْتُم
بِـالْمَـعْرُوفِ وَاتَّـقُوا الـلَّهَ وَاعْلَـمُوا أَنَّ الـلَّهَ بِمَـا تَعْـمَلُـونَ بَصِـير}

(البقرة: ٢٣٣) .
ويـتـحـدث الـقـرآن الـكر عـن الـبر األسـري والـعـائـلي في
آيــات ال تـعــد يــتــحــدث حـتـى عن الــلـقــاء األخــروي  فــقـال
تــعــالى: { جَــنَّـاتُ عَــدْنٍ يَــدْخُــلُــونَـهَــا وَمَن صَــلَحَ مِـنْ آبَـائِــهِمْ
وَأَزْوَاجِـهِـمْ وَذُريَّـاتِــهِمْ ـ وَالْــمَـلَــائِــكَـةُ يَــدْخُـلُــونَ عَــلَـيْــهِم من كُل

بَاب} (الرعد: ٢٣).
بل تـعـجب أن الـقـرآن يـعـنى بـالـتـرابط األسـري حـتى في
اجلـنة فـلو دخل أحد اجلـنة في درجـة عاليـة وأحد من أسرته
دخـلـها في مـرتـبـة أدنى من كـرم الله تـعـالى أن يـلحق األدنى
بــاألعــلي  قـال تــعـالى: { وَالَّــذِينَ آمَــنُـوا وَاتَّــبَـعَــتْـهُمْ ذُريَّــتُـهُم
َانٍ أَلْحَـقْنَا بِهِمْ ذُريَّتَهُمْ وَمَـا أَلَتْنَاهُم منْ عَمَلِهِم من شَيْءٍ بِإِ

ٍ بِمَا كَسَبَ رَهِ } (الطور: ٢١). كُلُّ امْرِ
ــطـول عن األسـرة والـذي يــسـتـوفي كل إن هـذا احلـديث ا
  يدل عـلى قدسية هذه الرابطة تفاصيلـها في القرآن الكر
ويظهر مدى عنايـة اإلسالم بها  ويلفت أنظارنا إلى أن جناح
اجملتمع مرتبط بتراب هذا البنيان األسرى  وأن أي شرخ في
كـيـان األسـرة يـؤدي بـالـتـبــعـة إلى أضـرار جـسـيـمـة بـاجملـتـمع
ـا يجلنا جميعا أمام أمانة فتهوي أركانه وتضعف وشائجه 
احلــفـاظ عــلى األســرة لــيـقــوى االنـتــمــاء ويـرتــفع الــبـنــيـان

ويصبح اجملتمع نسيجا واحدا عصيا على االختراق. 
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تـقـع في غـرب أفـريـقـيـا حتـيـطـها
ست دول هي : مــالي من الــشـمـال 
الـــنــيـــجــر مـن الــشـــرق  بـــنــ من
اجلـنـوب الـشرقي  تـوجـو وغـانا من
اجلـــــنـــــوب  وســـــاحـل الـــــعـــــاج من

اجلنوب الغربي . 
الـــعــاصــمـــة :- واجــادوجــو  ومن
أشهر مدنها : بوبوديوالسو  وجاوا
وبنفورا  ويبلغ عدد السكان حوالي

١٤ مليون نسمة تقريبا .

اللغة : الـفرنسية هي اللغـة الرسمية  كما
توجـد في بـوركيـنا فـاسـو عدة لـغات مـحـليـة لعل
أوسـعـهــا انـتـشـارا خـاصـة في الـعـاصـمـة هي لـغـة
ور )  أمـا لـغـة الـتعـامالت واإلدارة فـهى الـلـغة (ا
الـفرنسـية  واللغـة العربـية منـتشرة بـكثرة  وقد
أظــهــرت دراســـة صــدرت ســنــة ٢٠٠٣م أن ٦٣% من
التالميذ تعـلموا اللغة العربية في مدارس دينية
ـسلم يـفضلون مجانـية  وأن السكـان خاصة ا

العربية على الفرنسية .
الـنــشـاط الــبـشـري : يـعــمل سـكـان
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بـــوركـــيـــنــــا فـــاســـو في الـــزراعــــة والـــرعي  وأهم
احلـــاصالت الــــزراعـــيـــة األرز و الـــذرة  والـــفـــول
السـوداني  و القطن و الـسمـسم  و تمـتلك ثروة
ــاعـز  وتــوجـد حــيـوانــيــة كـبــيــرة من األغـنــام وا
مــعـظـم األراضي الــصــاحلــة لــلـزراعــة فـي أوديـة
ــزارعـون بـزراعــة الـفـول األنـهــار حـيث يــشـتـغل ا
والـذرة الشـاميـة واألرز وتصـدر ( بـوركيـنا فـاسو )
ــواشي إلى سـاحل الــعـاج وغــانـا  والــقـطن إلى ا
عـدات الـزراعيـة من فـرنـسا  فـرنـسا  وتـسـتـورد ا
ويـذهـب الـعـديــد من الـشــبـاب إلى غــانـا وسـاحل
ـدة عام العاج لـلعـمل في مزارع الكـاكاو وال 
أو ثالثــة  ويــشـكـل مـا يــبــعــثـون به مـن مـال إلى

قصود إبراهيم محمد عبد ا
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ـملكة الـعربية وتبـعتها مـجموعات إلى جـامعات ا
السعـودية وغيرهـا من الدول العـربية  ونـال كثير
منهم األلـقاب العلـمية اخملتـلفة  وقامـوا بخدمة
ــــســـلــــمــــ في مـــجــــاالت الــــتـــدريس اإلسالم وا
واخلطـابة واإلمامة والـفتوى  وكان لـهم دور كبير
في تصحيح مسـار اجلمعيات احمللـية وتوجيهها 
ـــســلـــمــ بــحـــوالي ٦٠% من عــدد ويـــقــدر عــدد ا

السكان البالغ حوالي ١٤مليون نسمة . 
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وطنهم جزءا من الدخل في بوركينا فاسو .
بــوركـيـنــا فـاسـو واإلسالم : دخل
اإلسالم عن طــريـق الــتـجــارة فـي الــقــرن احلـادي
يالدي  وذلك عندما امتدت طرق التجارة عشر ا
بـ تمبكتو وجـني في مالي  ومن حوض النيجر
إلى شـمـال الـغـابـات االســتـوائـيـة  وتـمـيـزت ثالث
مــنـاطق بــدخـول اإلسـالم في بـوركــيــنـا فــاسـو في
ـنطـقـة الـوسطى في الـشمـال مع الـفـوالنيـ  وا

نطقة الغربية . دولة ( موسى) و كذلك ا
وتـعتـبـر أسرة احلـاكم ( بـابادلـوغـوا ) أول أسرة
تـــعــتــنـق اإلسالم ثم انــتـــشــر عن طـــريق الــدعــوة
ـوعظة احلسنة وأصبح اإلسالم مـلتحما بتراث وا
ـاضي األفـارقــة  وفي الــســتــيـنــيــات من الــقــرن ا
الــتـحق مـجـمـوعــة من الـشـبـاب بــجـامـعـة األزهـر
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هل على الصم والبكم حفظ القرآن والصالة والصوم?
اجلواب :  الـصالةُ والصومُ ركنـان من أركان اإلسالم وهمـا واجبان عـلى كل مسلم بالغ
ـنـعـان من الـصالة والـصــيـام.. أمَّـا حـفظُ الـقـرآن: فـإن كـان عـاقل والـصَّـمَمُ والـبَــكَمُ ال 
األصمُّ واألبكمُ يستطيع حفظ القرآن فله أجره وثوابه أما إذا كان ال يستطيع فال شيء

ا ذكر يعلم اجلواب عما جاء بالسؤال إذا كان احلال كما ورد به. عليه. و
والله سبحانه وتعالى أعلم .

السؤال : في أي مقال وردت هذه العبارة : 
ـا بـلـسـان ( لم يـكن ألي مـفـسـر أو مـجـتـهـد أن يـفــسـر شـيـئًـا من الـقـرآن مـا لم يـكن عـا

العرب )
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