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والدي العزيز ..
قبل سنوات قليلة كنت أكتب يف مثل هذا الوقت عىل طاولة املدرسة
كل يشء حويل حماط باألرسة واألصدقاء ،وخبزٌ حار ،وأمي التي
تودعني ببسمتها.
هذا اليوم أمسك القلم لكن يف مكان آخر وزمن آخر وأمام وجوه
خمتلفة..
تغري كل يشء..
يف احلروب تتغري حياتك وألعابك..
وتكون يف مواجهة حياة أخرى غري التي اعتدهتا..
الليل خمتلف والنهار أيضا..
وحينام علمت عن كتابك هذا فرحت ووددت لو كان عن املوت
والربد واجلوع..
كل يشء نادر  ..الدفء األمن اهلدوء..

يامن فايز هليل  /خميم الزعرتي  /مواليد2002/3/18 :
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دون مقدمات

معا إىل لب
بعيدً ا عن عاداتك يف القراءة ،وعاديت يف الكتابة ،سنميض ً
املوضوع ،ال مقدمة ،ال متهيد ،ال يشء آخر..

يف نجاحي كنت مدينًا لعادات مجيلة استلهمتها من القرية ،التي كنا فيها
أرسة واحدة بمسميات عديدة ،ومن البيت الصغري البسيط املسكون

بالطمأنينة والرىض وبركة الوالدين.

يف إخفاقايت وفشيل كنت أعرف الرس ..عادة يف طريقة تفكريي ،أو
أسلوب حديثي ،أو جسدي ،أغالبها فتغلبني.

الرشاكة يف التجربة بيني وبينك جعلتني أضع بني يديك ما عشت وما
قرأت ،وألتمس منك تغذيتي بانطباعك وإضافتك ونقدك ،وحتى

ثنائك إن كان بحق فهو ينعشني.

مدين بكثري من الشكر والثناء والدعاء لعرشات األحبة الذين
9

زنزانة

توجيها ونقدً ا وتصوي ًبا ومراجعة وطباعة
شاركوا يف هذا العمل
ً
ً
وتصميم .

شكرا.
ً
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سلامن
 1435 / 03 / 07هـ
 2014 / 01 / 08م
الرياض

الفهرس

#السلم_والفخ
قبل امليالد

أمل اإلصبع املقطوع!
الدائرة املربعة
قصة الس َّلم والفخ!
عادة ضد العادة
رس (امللفوف)!
ّ
اضبط ساعتك!
فوق القانون!
أغصان يابسة
القصب وشجرة البلوط!
نعم أتغري!
ما وراء العدسة
#مرايا
دراما
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مسلسل عمر
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شبكات
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شاعر البالط
مثقف تقليدي
فك السحر!
يف مطار عريب
#غرف_ونوافذ
تعلم كيف حتب!
هل للحب يوم؟
خطوط املوضة
أحالم جنسية
عادات ناعمة
حترير املرأة
براءة
ذاكرة الزمان
املكان والسكان
اغرتاب
أزمنة
 #برايا
مرائي
شعب خمتار
مثلك أنا
عيب!
اضغط وسوف أنفجر!
إسالميون من املريخ!
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أرسة يف مهب الريح
قتل الوحش أم سجنه؟
ترويض
ساهر
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أراك ً
مجيل يف فعالك كلها
سجن أم منصة؟
عباءة وعبادة!
مغلق لإلصالح
من باب واحد
بوابة اخلروج
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زنزانة..
كلمة مل تتسع هلا املعاجم واتسعت هلا احلياة..

#السلم_والفخ

قبل الميالد

ريا أذهب مع والدي إىل املسجد وأشاهد الناس يسبحون
كنت صغ ً
بأصابعهم ،وحني رجعت قلت أليب بزهو :لقد عددت إىل مئة!

درسا يف احلساب!
ظننته ً

ابتسم والدي ولقنني التسبيح :سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل

واهلل أكرب.

أصبحت عادة ،وحني درست علمت أن بمقدوري تطبيقها بأكثر

من طريقة؛ وبإمكاين أن أجعلها :سبحان اهلل واحلمد هلل واهلل أكرب
(تسعا وتسعني) ،ومتام املائة ال إله إال اهلل ،أو ثال ًثا وثالثني حني
ً
أكون مستعجال.

التنويع يتضمن التسهيل ،والتسهيل يساعد عىل الرسوخ.

طفل يف العارشة من عمره تعود عىل التدخني بسبب ظروف الترشد

والضياع ،وهو اآلن فوق الستني ويعاين من السكر و(الغرغرينا)
19

زنزانة

وانسداد الرشايني ،و ُي ِّ
دخن فور خروجه من غرفة العمليات!

درست يف املعهد العلمي وواجهت مشكلة الشك يف الطهارة

(الوسواس) ،كان إىل جواري الشيخ (سليامن العريني) الذي دعمني
نفس ًيا وشجعني عىل العودة إىل اليشء الطبيعي ،وأرشدين لقراءة الورد
الصباحي واملسائي ،وأهداين كتاب (صحيح الكلم الطيب) لأللباين،

و(املأثورات) حلسن البنا.

رصت أقرأ الورد من الكتابني لبضعة أيام ،ثم حفظته وأصبح عادة.

حني أشعر بضيق الوقت أقترص عىل الرضوري من الورد؛ آية الكريس،
آخر البقرة ،اإلخالص ثال ًثا ،املعوذتني ثال ًثا ،مع بعض األدعية النبوية.
تولد عندي إحساس يقيني داخيل بأن اهلل حيفظني هبذا الورد حتى يف

أحلك ظرويف (السجن).

عادة لسانية وقلبية وروحية من دوهنا أشعر بالفقد والضياع.

دربني إخويت يف املنزل وأصدقائي يف املدرسة عىل القراءة ،فكونت
مكتبتي األوىل يف الطفولة وال زلت أحتفظ هبا ،ومعها رصت أشعر

بأن مرور أيام دون قراءة يعني املوت ،القراءة الورقية هي ما تعودته،
ومثلها الكتابة بالقلم والورق.

قراءة الكتب اإللكرتونية ،أو سامع الكتب املسجلة ،والكتابة عىل

لوحة املفاتيح :عادات جديدة أدركت أن العمر مل يفت بعد إلضافتها،

وأنا أتعاهد نفيس أال أكون مثل أولئك املسنني الذين أعرفهم ،وهم
يتعذرون ً
دائم بأنه مل يعد لدهيم فرصة لتعلم اجلديد!

أحاول أن أظل يف مستوى الشباب املتطلع للمعرفة الراغب يف اإلضافة

ريا
املحاول للتعلم ،حتى تلك األشياء التي أخفقت يف تعلمها صغ ً
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أحاول أن أعيد َ
الك ّرة معها.

ثم أنبياء وصاحلون غريوا بعدما كربوا ،شيوخ الصحابة وبعضهم ممن

أسلموا يوم الفتح ،بدلوا قيم الوثنية وعبوديتها بالتوحيد يف املناسك
والصلوات وعادات البيوت ،وقبلهم أجرى إمام احلنفاء إبراهيم

اخلتان عىل نفسه بعدما جاوز الثامنني!

أعظم كسب يمكن حتصيله يف مرحلة الطفولة والشباب هو غرس
العادات اجلميلة ،كالنظافة والنظام والتعلم واألدب واالبتسامة

واخلدمة واحلياء.

وأعظم خسارة أن تتسلل إليك عادة سيئة وتتحول إىل إدمان.

سمع ابن عمر تعليق رسول اهلل

عليه وهو شاب مل يتزوج (نعم

الرجل عبد اهلل بن عمر لو كان يقوم الليل) فكان ال ينام من الليل إال
ً
قليل حتى آخر عمره (البخاري).
اتفاقية النبي

مع عبد اهلل بن عمرو بن العاص يف أيام زواجه يف قدر

الصوم والصالة والعالقة الزوجية ظلت معه مدى حياته.

يقول املثل الصيني:

فكرا حتصد قوال.
ازرع ً
ازرع ً
قول حتصد عمال.

ازرع ً
عمل حتصد عادة.

طبعا ُ
(خ ُلقا).
ازرع عادة حتصد ً

طبعا حتصد مصريا.
ازرع ً

فالحا يسأل عن
الرتبية أو الوراثة أقوى يف ترسيخ العادة؟ لن جتد
ً

الفرق بني أمهية البذرة وأمهية الرتبة!
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البذرة اجليدة ال يطيب حمصوهلا إال إذا غرست يف تربة جيدة.

االتكاء عىل الوراثة والقسمة والنصيب يدفع إىل اخليبة واليأس ،علينا

أن نؤمن بالقدرة عىل التغيري.

الكثري من العادات هي مثل الثوب الذي نلبسه ،ولدنا من دونه،

وبإمكاننا تبديله.

يف بطون األمهات كانت احلركة التلقائية العفوية للجنني ،كان حتريك
أطرافه ً
ضم أو فر ًدا ،فتح الفم وإغالقه بام يشبه املضغ أو بام يشبه
أسبوعا،
التثاؤب وكأنه تأهيل للحياة القادمة ،مص اإلصبع بعد 12
ً
ووضع اليد عىل اجلبهة أو فوق اليد األخرى.

العادة كانت معنا هناك!

العامة يسمون األفعال املكررة (عادة) أ ًيا كانت ،حتى الذهاب للعمل

أو الدراسة مع أهنا أفعال إرادية.

وهذا صحيح من حيث اللغة ومن حيث الرشيعة فام تكرر ثالث
مرات فأكثر عىل ٍ
نمط واحد يسمى عادة ،فالتكرار هو مصنع العادات،

و(التنميط) هو خط اإلنتاج.

علامء النفس يعرفون العادة بأهنا استعداد مكتسب للقيام باألعامل ذاهتا
وحالة راسخة يصعب تغيريها.
العادات إ ًذا هي أنامط التفكري أو السلوك املستقر سوا ًء كان واع ًيا أو

غري واع.

العادة استجابة أو تكيف أو ردة فعل جتاه احلياة.

 استجابة املخ واألعصاب للرغبة واملهارة تنتج براعة يف الكتابة عىلالكمبيوتر أو التزحلق عىل اجلليد أو السري عىل الدراجة أو السباحة أو
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ممارسة لعبة ما وتسمى (عادة حركية).

كرها هو (عادة انفعالية) ،قد
 -املوقف النفيس من موضوع ما ح ًبا أو ً

نحب أشياء ألهنا جاءت يف وقت مجيل ،أو مع إنسان نحبه ،فتطيب

ذكراها لنا ،أو نكره أشياء ألهنا ارتبطت يف أذهاننا بام نكره.

صديق أصبح يكره يوم اجلمعة حيث كان يف طفولته يطلب احللوى
فيعتذرون له بأن اليوم اجلمعة واملتاجر مغلقة ،صوت املؤذن (ابن

ماجد) ال بأس به وهو منادي اهلل ،لكني حني أسمعه تتداعى إىل ذهني
ذكريات الزنازين واملخاوف والعزلة واحلرمان حيث كان يبث علينا

فجرا ومغربا!
ً

 -امليل لتطبيق بعض القواعد وإمهال بعضها اآلخر هي (عادة ذهنية)،

قد نتحمس لعمل ،ونامطل يف آخر ،ألننا تعودنا عىل التهرب من إنجاز
املهام ما مل تكن ملحة أو رضورية ،قليل من يذاكر يوم ًيا أو يؤدي
الواجبات بانتظام ،قد نفعل ذلك قرب االمتحانات فقط.

مجيعا (انتقائيون) يف العادة ،أدركنا ذلك أم غاب
يمكننا أن نكتشف أننا ً

عنا!

االعرتاف فضيلة تقود إىل التصحيح ،بل هو فريضة.

لكي تبني عادة ذهنية جيدة عزز اعتقادك حوهلا ،واصنع الرغبة لتحقيقها.

 -القواعد التي نتلقاها ممن حولنا ونكررها معهم هي (عادة اجتامعية).

نحن مدينون بلغتنا للمحضن األول ،لقد الحظت كيف تسللت
ألختي تلك الكلامت الرائعة (يا حبي لك ،يا حيايت ،يا بعدي )..يف

ذلك املجتمع القروي!

ال زلت أذكر إحراج املحاولة األوىل عندما مهمت أن أقول أليب :مساك
23

زنزانة

اهلل باخلري ،وأقبل رأسه!

نظر إيل مستغر ًبا مدار ًيا ضحكته ،ولسان حاله يقول :ما اخلرب؟ حتتاج

يشء؟

صباح الغد كان األمر أيرس ،ثم أصبح (بروتوكوال) أخالق ًيا ال يمكن

كرسه بسهولة ،حتى الرب والعقوق مها جمموعة عادات.
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ألم اإلصبع
المقطوع!

ندي يف إصبع قدمه ويف قدَ مه
خالل احلرب العاملية الثانية
أصيب ُج ٌّ
َ
قرر األطباء إجراء عملية استئصال القدَ م
نفسها لدرجة أنه فقد وعيهَّ ،
ومل يشعر اجلندي ومل يعلم بام حدث.

يف صباح اليوم التايل ،استعا َد وعيه ،عاد يشتكي من األمل يف إصبع
قدَ مهِ ،
يتخيل أو يعاين من اهللوسة ،ثم
ضح َكت املمرضة وأخ َ
ربته بأنه َّ
قامت َ
تم َبرت ساقه ،إال أن اجلندي
بكشف الغطاء عن جسده ُلتيه بأنّه َّ

أرص عىل موقفه!
َّ
العصب الذي كان ِ
حيم ُل
حد َثت استشارات بني اجلراحني فاكتشفوا أن َ

رسالة األمل املوجود يف إصبع القدَ م ،ال يزال حيملها وال يزال يرتعش

بذات الطريقة التي من شأنه أن يرتعش هبا مع وجود إصبع القدَ م
ووجود األمل بداخله!

زارت امرأة صديقة هلا لتتعلم رس (طبخة السمكة) ،الحظت أهنا
25
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تقطع رأس السمكة وذيلها قبل قليها بالزيت ،فسألتها ،فأجابت بأهنا

تعلمت ذلك من والدهتا ،واتصلت عىل والدهتا التي قالت :إهنا تعلمت
ذلك من أمها ،واتصلت عىل اجلدة فقالت :ألن مقاليت كانت صغرية
والسمكة كبرية عليها!

رجل يف الستني أول ما يستيقظ من النوم يذهب دون تفكري إىل املطبخ
ّ
وحيضها ببطء وملل ،ثم يقعد
ويضع إناء القهوة واملاء واللبن والسكر

يرتشفها من غري نفس ودون وعي ودون لذة ودون حاجة ،وربام قام

وترك معظمها يف الكوب!

موظف يضع كوب الشاي أمامه حتى يربد ثم يقوم بتغيريه ثم
حارا بل يكتفي بانتظاره
باردا وال يرشبه
يربد ،وهو ال يريده
ً
ًّ
والنظر إليه!

اعتاد أن جيد الكوب أمامه وهذا بالنسبة له ملهم.

ثمة عالقة راسخة وارتباط شديد بني اجلسد والعقل والنفس والروح

وأي عادة يف واحدة منها تؤثر يف األجزاء الباقية.

قد تذهب األسباب التي صنعت العادة ،وتبقى العادة مستمرة ،ألن
جمرد االعتياد عليها جيعل فعلها سب ًبا للحظة من السعادة ،ولذا يقال

(من ترك عادته فقد سعادته).

أنشأ مسئول كبري وحدة جديدة يف إدارته بموظفني ومكاتب ملعاجلة
مشكلة وقتية ،انتهت املشكلة واستمرت الوحدة بموظفيها وميزانيتها

دون عمل ،حتى الرتهل اإلداري هو عادة!

القابلية للتعود أساس يف فطرة اإلنسان.
والعادة ترسم الفطرة وحتدد مساراهتا.
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 -سلوك الثعلب املاكر ليس عادة ولكنه (طبيعة) مثل طبيعة اإلحراق

يف النار.

 -ميل أحد اجلنسني لآلخر ليس عادة ولكنه (فطرة) أو (غريزة).

 -املوضة الشائعة يف لباس الفتاة ليست عادة ،بل (تقليد) وبقدر

احلامس هلا اآلن تنرصف املرأة عنها بعد ذهاب وقتها ،سلوك خاص

هيم فئة أو طبقة من الناس.

الفطرة مكون أسايس للعادة أو هي (أرض العادات) (وكل مولود

يولد عىل الفطرة) (البخاري).

حب اجلامل لدى الفتاة غريزة ،واملكياج استجابة فطرية حلب اجلامل،

واجللوس لساعة أمام املرآة هو (عادة) ،مثل محله يف احلقيبة اليدوية

و(التشييك) املستمر عىل الوجه والشعر!

طريقة الكالم وامليش والترسحية وشكل العالقة ترجع إىل املحاكاة

مكون
أو تقمص شخصية نجوم الشاشة أو املشاهري ،صناعة القدوة ّ

أسايس للعادة.

الشاشة مل تعد هي التلفاز فحسب ،اليوتيوب وتويرت والفيس بوك
وسهلت عملية
واالنستقرام والشبكات األخرى أصبحت منافسة
ّ

الوصول والتأثري وأصبح من الرضوري استخدامها لتقديم الشخصية
احلياتية العفوية ،وليس فقط التوجيه املثايل املتعايل.

ً
فعال،
حماكاة األكثر غنى أو حضارة أو ثقافة أو
مجال قانون ّ
وسطوة الثقافة األمريكية واألوروبية ظاهرة يف الدراما واألغاين

رمزا
واملوسيقى التي يستمع إليها وحياكيها كثريون ويعدوهنا
ً

للعرصية!
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مؤثرا حتى حتفر
التكرار يرسم الطريق ،مرور سيارة واحدة لن يكون
ً
العجالت ً
خطا هيتدي به العابرون.
البيئة سواء كانت طبيعية كاملناخ احلار أو البارد ،أو كانت مؤسسية
كاملدرسة أو األرسة ،أو كانت اختيارية كالرفقة واجلامعة ،تفرض
ثقافتها عىل األفراد بخريها ورشها وحلوها ومرها ،ولذا قال العامل

نفسا( :ال تعد إىل أرضك
للرجل التائب الذي قتل تسعة وتسعني ً
فإهنا أرض سوء ،واذهب إىل قوم يعبدون اهلل تعاىل فاعبد اهلل معهم)
(البخاري).

ريا جدًّ ا كنت أظن احلبال خلقت ً
حبال ،واحلذاء خلق
حينام كنت صغ ً
حذا ًء ،واألشياء خلقت كام أراها ،مل أكن أدرك الصنعة فيام حويل.

املجتمع الغافل يظن عاداته (فطرة إنسانية) ،ويظن ثقافته نواميس

طبيعية ،ويعتقد أن العامل جيب أن يشاطره إياها!

وهلذا يعز عليه اإلقرار باخلالف والتنوع والتعايش.

تكونت عرب رحلة طويلة يرسم لنا ابن
وهؤالء فات عليهم أن العادة ّ

القيم حمطاهتا فيقول( :مبدأ العلم النظري والعمل االختياري هو
اخلواطر واألفكار ،وهي توجب التصورات ،والتصورات تدعو إىل

اإلرادات ،واإلرادات تقتيض وقوع الفعل ،وكثرة تكرار الفعل تعطي

العادة) (الفوائد .)173

وحسب الغزايل وابن مسكويه فالعادة متر بمرحلتني:

* مرحلة التكلف واملحاولة ،ويمكن أن نسميها الرياضة أو الرتويض.

* مرحلة الثبات والرسوخ يف النفس.

األرضية التي تنمو عليها أشجار العادة هي النضج واالستعداد البدين
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والنفيس ،فلكي يميش الطفل البد من نضج القدمني وقابليتهام.

عادات العالقة بني اجلنسني بحسنها ورديئها تأيت مع البلوغ أو بعده.
العادة إ ًذا هي:

* التكرار.

* العفوية.

* الدافعية.

* الالإرادية.

يف كل مرة نقوم بعمل ما جتري سلسلة من النبضات الكهربائية عرب

مسارات يف املخ ،وكلام تكرر الفعل أصبح حترك هذه النبضات أسهل
وأيرس ،حتى يأيت الوقت الذي تندفع فيه بطريقة عادية ،وهنا تكون

العادة قد رسمت.
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الدائرة المربعة!

* تتحدث بلهجتك ،وحترك يديك ،وتردد عبارات الزمة؛ مثال ،يعني،
أيش اسمه ،حقيق ًة ..وجهك طافح بالتعبري ،أنت ال ترى ذلك كله
فثم رسائل غري لفظية جتعلهم يرونك بمنظا ٍر قد خيفى
والناس يرونهَّ ،

عليك ألنك ال ترى نفسك.

صديق يتحدث وال يستطيع االتصال بعينيه أثناء احلديث ،وقد يتجنب

دفعا لإلحراج.
كثريون إخباره هبذه املالحظة ً

هذه هي (املنطقة العمياء) ،شعورك بوجودها سيجعل جز ًءا من

مصباحك ينعكس عليها لتهذب تعاملك وتعيد صياغة عباراتك
وتتحكم يف مالحمك (االبتسامة ً
مثل).
كان النبي يقول ألصحابه (إِ َّن َم َأ َنا َب َ ٌ
ش ِم ْث ُل ُك ْم َأن َْسى َك َم َت ْن َس ْو َن)،
ويطلب منهم إذا سها أن يذكروه.

التغذية الراجعة جيب أن تستخدم بطريقة فعالة لتطوير األداء ،عادة ما
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يقول الشخص إذا سمع مالحظة عىل سلوكه مل ينتبه هلا :الالال ..هذا

غري صحيح.

وقد يتحول إىل شخص هجومي يتهم اآلخرين بأهنم قصدوا اإلساءة

إليه أو مل يفهموه و(رحم اهلل امر ًءا أهدى إلينا عيوبنا).

ً
مندهشا
حني تسجل كالمه أو تصور موقفه ثم تعرضه أمامه سيبدو
ومستغر ًبا من ترصفات أو مواقف أو لوازم لفظية مل يكن يعيها عن

نفسه ،وهي طريقة جيدة لتطوير الذات وكشف العيوب.

هنا املربع األول من الدائرة.
* من جتارب الطفولة تعلمنا أن نلبس (القناع).

خوفنا من الناس وعدم معرفتنا هبم بالقدر الكايف جيعلنا نرتدد يف أن
نقول هلم رأينا حول أشخاصهم أو حول احلياة ،أشياء كثرية سنحتفظ

هبا ألنفسنا كأرسار ،وإن كانت احلقيقة أن فتح الصدر والتعبري عن
الذات هو أنفع وسيلة للتواصل بيننا وبني اآلخرين.

األسباب العرفية أو األخالقية قد جتعلنا نحجم عن بعض ما نحب قوله.

أخطاؤنا التي نستحي من ذكرها ،أرسارنا التي نحتفظ هبا ألنفسنا،

نقاط ضعفنا ،أمنياتنا املدفونة ،خماوفنا التي مل نبح هبا ألحد..
ربام شعرت يو ًما باالرتباك ولكني أخفيته عمن حويل ،وربام أحسست
بحاجتي إىل البكاء ولكني حبست دموعي ومل يشعر بذلك أحد

ﱫﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞﱪ(الرعد .)10

هنا املربع الثاين حيث تكمن األشياء التي نعرفها عن أنفسنا وال يعرفها
اآلخرون عنا.
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شخصا ألول مرة وحني ينرصف تقول لصديقك( :سبحان
* تشاهد
ً
اهلل! ها الشخص ما حبيته ِخ ْلقة)!
َ
ُود ُ َم َّندَ ٌة )..قد ال يكون هذا اإلنسان من فصيلتك.
اح ُجن ٌ
(األ ْر َو ُ
شخصا آخر خزنت عنه موق ًفا سلب ًيا يف
وربام كان يف الوعيك يشبه
ً

طفولتك ..نسيت املوقف ولكنك مل تنس االنطباع عنه ،فظل خمزو ًنا
يف الالشعور ،يف (منطقة املجهول) حيث الكثري من الدوافع واملشاعر
والذكريات التي ال تعرفها أنت وال يعرفها الناس ،يف عقلك الباطن

منجم ضخم لألحجار الكريمة ،ومستودع ملا هب ودب!
فيه مل ّفات وأضابري التنتهي من الذكريات السلبية ومشاعر املقت
والقهر ،وفيه مل ّفات وأضابري وغرف ّنية حتتفظ باملشاعر اإلجيابية
وذكريات احلب واجلامل واخلري.

وهذا داخل يف ما هو أخفى من الرس كام يف التنزيل.

خوض التجارب ،توسيع املعرفة ،تنويع العالقات ،السفر ،هي أمور
تظهر بعض ما خفي ،وكان احلسن البرصي يقول (ما أخفى ٌ
رجل شيئًا

إال ظهر عىل فلتات لسانه وقسامت وجهه) ،وقبله قال زهري بن أيب
سلمى يف مع ّلقته:
ٍ
ٍ
خليقة
امريء من
ومهام تكن عند

وإن خاهلا ختفى عىل الناس ُت ْع َل ِم

التحليل النفيس؛ ملاذا أنا هكذا اليوم؟ وملاذا كنت كذلك باألمس؟ ما

سبب هذا الشعور املفاجئ؟ ما سبب حبي أو كرهي؟ قد يساعد عىل

معرفة الدوافع اخلفية التي تشكل املربع الثالث وختفى عليك وعىل
الناس.
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واضحا ماذا
* حينام نكون رصحاء ومنفتحني ومشاركني لغرينا يكون
ً

نريد من الناس؟ وماذا يريد الناس منا؟ هذه منطقة وعي نعرفها عن

أنفسنا ،ويعرفها الناس عنا ،وهي منطقة تتسع كلام زادت الثقة بيننا
وبني اآلخرين من الزمالء واألصدقاء واألرسة ،وتدربنا عىل العفوية

والسالسة ،هنا املربع الرابع.

وضوح القيم التي تؤمن هبا واملميزات الشخصية واهلوايات

واالنفعاالت يزيد من مساحة (امليدان العام) الذي حيتويك وحيتوهيم،

يوسع قدرتنا املشرتكة عىل التفاهم والتعاطف ومحل مهوم اآلخرين
ّ
والدفاع عن احلقوق والقيم املشرتكة ،وجيعلنا أقرب ملعنى اجلسد
باحلمى
عضو تداعى له سائر اجلسد
الواحد الذي (إذا اشتكى منه
ٌ
ّ
والسهر) (مسلم).

اتساع املنطقة املفتوحة التي نعرفها ويعرفوهنا ع ّنا يعني صغر منطقة

ويسهل التواصل والتعاون
(القناع) الذي نزيف به شخصياتنا،
ّ
والعمل املشرتك ،حيث تنساب املشاعر واألفكار ،وتتقارب اجلهود،

ويسهل عىل كل طرف أن يعرف شخصية اآلخر دون تعقيد.

الفعالية الناجحة تتحقق حني يكرب امليدان املفتوح يف شخصية ما،
ويصغر حجم املنطقة العمياء ومنطقة األرسار.

(جوهار) مركب من (جوزيف لوفت) و(هاري) اللذين اكتشفا هذا
النموذج االتصايل اجلميل املعروف بـ (نافذة جوهار).

اآلية الكريمة ﱫﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﱪ (طه ،)7:تغطي

هذه الدوائر ،باجلهر الذي يستوي الناس يف معرفته ،وبالرس الذي
خيفيه عن اآلخرين ،أو خيفيه اآلخرون عنه وهو يتعلق به ،وما أخفى
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ٍ
ملعان عدة ،منها الرس الذي ال يعلمه املرء عن نفسه وال
من الرس يتسع

يعلمه الناس عنه.

الوعي بالذات جيب أن يسبق الوعي باآلخرين ،معرفة نفسك وأهدافك

وعنارص قوتك ونقاط ضعفك.

من أنا؟ ماذا بداخيل؟ ملاذا أنا متحمس؟ هل أنا عىل صواب؟ ..قبل
معرفة اآلخرين وخمططاهتم وأهدافهم.

هل قرأت كتاب قوة الرتكيز (لعدة مؤلفني)؟

عندما تقرأ املعلومة فهي معرفة فحسب ،ولكن عندما (تدركها)

تتحول إىل (وعي) ،إدراكها يعني تقبلها والتفاعل معها وتطبيقها.

الوعي اإلنساين قدرة رائعة عىل التأمل والتفكري واالختيار ،وهو من

أعظم خصائص البرش ،ولكن يتهدده خطر السلوك اآليل حيث نؤدي

ترصفات بالغة التعقيد دون تركيز أو تفكري.

أنت يف اخلالصة جمموعة من العادات اهلائلة اإلرادية وغري اإلرادية،
تع ّلم كيف تبني عادة وهتدم أخرى ،تع ّلم كيف حتاول حتى املرة األلف
أو اآلالف دون يأس!
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قصة
َ
السلّم والفخ!

احلجر ال يتعلم الصعود ،وإن رميته يف الفضاء ألف مرة ،وهلب النار

ال يتعود اهلبوط.

أثناء إعدادي هلذا الكتاب ظللت لفرتة طويلة أميل عىل صديقي

(روف) وهو يطبع عىل اآللة ،ويشاهد ما يكتبه عىل شاشة جهازه ،بينام
فورا وأقوم
أشاهده أنا عىل شاشة تلفزيون موصول باجلهاز ،فأقرؤه ً

بالتعديل وإعادة توزيع املعلومات وترتيب الفصول وتدارك التكرار

أو النقص..

رصت أشعر بنشوة ومتعة جديدة يف أوقات العمل وأفرح بوقت فراغ

ألتسلل إىل طاولة البحث.

عادة فنية أدهشتني وحفزت رغبة البحث والقراءة والكتابة من جديد.
العادة تسهل القيام بأعامل خمتلفة وإتقاهنا يف آن واحد ،يكتب عىل

لوحة املفاتيح (الكيبورد) ويفكر ويتحدث ويضحك ويرشب الشاي
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ويطالع الواتس آب ،ألن فعل الكتابة خيلو من االنتباه الذهني ،واآلخر
يتابع الشاشة ويغرد يف حسابه يف تويرت ،ويتحدث مع صديق!

العادة تشجع عىل التكيف مع املواقف اجلديدة واكتساب عادات قريبة

من العادات السابقة ،فالعب كرة السلة يمكنه تعلم كرة اليد ،فهي
متنح اجلسم الرشاقة والسيولة.

املنهجية التي يتعود عليها الباحثون توفر هلم اجلهد والوقت يف تطوير

معارفهم ،وتقدم حركة البحث العلمي واحلصول عىل نتائج جديدة.

العادة ذاكرة خفية متيل علينا اخلطوات الواجب اختاذها يف معظم

املواقف.

يمكن لإلنسان يف املجال النفيس واالجتامعي التعود عىل سلوكيات
إجيابية مثل ضبط النفس وكظم الغيظ والتضامن وحب اخلري والكرم،
وهلذا رأى بعضهم أن مجيع القيم هي (عادات أخالقية)َ ْ ،
ي َعا َد ٌة)
(وال ْ ُ

(ابن ماجة عن معاوية).

ولكن العادة تقتل روح اإلبداع وتشجع عىل الروتني عىل مستوى

السلوك والفكر ،والطبيعة البرشية متيل إىل الفعل السهل وتتجنب
الصعب؛ خو ًفا من اجلهد واخلطر ،وهذا يعوق طريق اإلبداع والتقدم
ومعاجلة األفكار اجلديدة ،ولذا نجد بعض العلامء يفيدوننا العلم يف

النصف األول من حياهتم ويرضون به يف النصف الثاين منها.

فالعادة تقتل الروح النقدية ،وتقف يف وجه املعرفة املتجددة ،وجتعل

ريا للنتائج التي تعب يف حتصيلها ،وال يبدو راغ ًبا يف اكتساب
ِ
العال أس ً

املزيد أو التخيل عن نتائج سهر يف حتقيقها والتأكد منها وركن إليها.
(كوبر نيك) ُأحرق ألنه جاء بفكرة خمالفة للعادة من أن األرض هي
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وهدد باملوت إن مل يرتاجع عن فكرة
مركز الكون( ،وغاليليو) حوكم ُ
دوران األرض.

واحلقيقة التي أعلن عنها الطبيب (هانري) حول الدورة الدموية يف

اإلنسان ظل األطباء يرفضوهنا أربعني سنة ألهنم اعتادوا عىل فكرة

غريها.

وبالتأكيد فكشوف هؤالء وغريهم كانت بسبب عزوفهم عن الطريق
املعتاد يف التفكري ،أو (التفكري خارج الصندوق).

رجل ثري وحكيم حرضته الوفاة ،فقال ألبنائه :سيكون َق ْصي

الضخم ملن يستطيع أن يمأل الغرفة منكم بأرسع وقت؛ أحدهم طفق

ُي ّمع الصناديق ،واآلخر ظل ينقل الرمل ،أما الثالث فاكتفى بأن أوقد
نورا!
شمعة مألت الغرفة ً

مل يكن (آينشتاين) ليكتشف نظرية النسبية ،وال (كولومبوس) ليكتشف
أمريكا ،وال (ابن ماجد النجدي) أو (فاسكودي جاما) ليكتشفا رأس

الرجاء الصالح لو أهنم فكروا ضمن املعتاد فحسب.

هل تتذكر مسائل فقهية تتعلق باللباس أو الشكل أو الزواج أو املوقف
من األجهزة واملنتجات واألنامط احلديثة أو تتعلق باحلياة عامة كانت

سائدة وحاكمة ثم تراجعت ،ثم غري الناس رأهيم حوهلا؟

اجتامع ًيا فالعادات البالية واألفكار القديمة تقف ضد كل تقدم
اجتامعي ،وما رصاع األجيال سوى مظهر لتأثري العادة يف النفوس.

تقيض العادة عىل بعض الصفات اإلنسانية مثل الرمحة والشفقة ،كام هو
حال املجرم املحرتف؛ الذي يامرس القتل بدم بارد ،واجلالد والسجان

الذي يبدو وكأنه ال قلب له يتأمل ،وال أذن تسمع تأوهات املظلومني.
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ومع الفارق يقع هذا للطبيب الذي اعتاد عىل ترشيح اجلثث ومشاهدة

الدماء واجلراح واآلالم دون أن ينبض له عرق.

طالبة ترددت يف دخول كلية الطب ألهنا ال تتخيل أن ترى جثة أمامها!
واعتقدت أهنا سرتسب يف مادة الترشيح ،هي ختاف إذا رأت رصصارا

فكيف بجثة!

مع الشهور أصبحت متسك املرشط وتقوم بترشيح جثة ،ورشح
كل عضلة وكل وعاء دموي أو عصب وهي ممسكة به بني أصابعها
وبمهارة!

تقس القلوب ،لكننا هنا أمام أسلوب عالج
إن املعاينة املتكررة لآلالم ّ

نفيس سلوكي ،يعتمد عىل إزالة احلساسية تدرجي ًيا مع الدعم والتشجيع
ألغراض تعليمية أو خدمية.

ً
تفاعل
اعتياد رؤية القتل والدمار يف نرشات األخبار جيعل املشاهد أقل

وتأثرا ،وهذا ما وجدناه يف متابعة االهنيارات اخلطرة يف العراق،
ً
وسوريا ،ومرص ،وبورما ،وبالد أخرى.

اإللفة ُتذهب مجالية األشياء وقيمتها ،فحني تعتاد رؤية ما حولك ال
ترى اجلامل فيه ،وكم من املناظر واألصوات والروائح ُيضعف االعتياد

االستمتاع هبا.

وهي ختفف من وقع اإلدمان حتى يبدو مع العادة شيئًا طبيع ًيا.

رشيرا بقوة الرش بل بعادة الرش.
ولذا يقال :ال يكون الفاسق
ً
ويقال :العادة متيت القلب.

يمكن املحافظة عىل روعة األشياء وإدهاشها بتطوير عادات الفكر

واالستمتاع.
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العادة تربط الفرد بآليات حركية ونفسية جتعله غري قادر عىل حترير
ذاته أو مواهبه ،ولذا يشري علامء االجتامع إىل هذا اجلانب السيئ يف

العادة ،فيقولون :كلام زادت العادات عند اإلنسان أصبح أقل حرية

واستقاللية.

ويقولون :العادة مجود.

ويقولون :الذين تسيطر عليهم العادة هم بوجوههم برش وبحركاهتم

آالت.

تبدو العادة كوعاء حيفظ املألوف الصالح وغري الصالح ،ومن هنا
يصعب تغيري العادة البالية ،حتى ولو ثبت بطالهنا باحلجة.

يمكن أن تكون العادة ًّ
(فخا) منصو ًبا ْيعلق اإلنسان يف ِشاكه كإدمان

املخدرات والتسلل للمواقع اإلباحية أو رشب املسكر.
(س َّل ًم) للصعود كالقراءة واحلوار وبناء العالقات
ويمكن أن تكون ُ

وأداء العبادات ،واالبتسامة ،ومراقبة الذات وتطويرها ،وحتى تغيري
ريا،
ريا وكب ً
العادة يمكن أن يصبح عادة ،فاملرء قادر عىل التع ُّلم صغ ً

رشيطة أن يكف عن تلقني ذاته أن التغيري مل يعد ممكنا.

يف مقالة نرشها موقع (يب يب يس) وجد باحثون بجامعة تكساس أن
األشخاص الذين ينظرون إىل احلياة بأمل وإجيابية تقل وتتأخر عندهم

عالمات اهلرم ،وأن العوامل النفسية إضافة إىل اجلينات والصحة
دورا يف حتديد سن الشيخوخة.
البدنية تؤدي جمتمع ًة ً
وألن العادة هي أداة احلياة فهي كذلك أداة املوت بحسب نظرتنا

واستخدامنا ووعينا وقدرتنا عىل الفرز والتكيف.

العادات احلسنة كثرية والعادات السيئة أكثر وأكثر؛ ألن اكتساب عادة
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حسنة يتط َّلب االنتباه واجلهد ،واكتساب العادة السيئة يتم بصورة

عفوية وسهلة.

اخلطر اجلسيم هو (طغيان العادة) ،ولذا سامها ابن القيم يف (الصواعق)
ً
وفعل فحني تستبد العادة تسبب الركود وتقيض عىل املبادرات
طاغو ًتا،
الفردية ،ويصبح اإلنسان عبدً ا هلا ويلغي مراعاة العقل واملصلحة.

سطوة السياسة الشمولية خلقت عادات يف املجتمعات العربية جترب
املواطن عىل نمط من التفكري ترغبه احلكومات ،وتوظف الثقافة

وحتس
والدين والعادة ملصلحتها ،ومع الوقت قد تدمن االستخذاء
ّ
بيشء شبيه باملرض حني فقدانه.

وحتى فهم النص الرشعي يتأثر بالعادة واملألوف.

هناك عادات يبنغي أن يعتربها الفقيه لفهم (السوق) و(املجتمع)
و(الناس) حني إصدار فتاويه وأحكامه ،ولذلك تقول القاعدة الفقهية
(العادة ّ
حمكمة) ،فالعادة ليست ً
حكم وال ع ّلة للحكم ،بل وسيل ًة ملعرفة

معي ينبغي استحضاره يف احلكم.
معي أو واقع ّ
معنى معني أو حدٍّ ّ

نصا
يؤول ً
يتفهم املرء ًَّ
ما أسهل أن َّ
نصا يوافق موروثه ،وما أسهل أن ّ

آخر ال ينسجم مع ما اعتاد ،ويف احلالني ما أسهل أن يرى نفسه عىل
صواب!

ُيعرف العامل الراسخ بقدرته عىل استثامر الكثري من النصوص ووضعها

يف مواضعها ،وحتريك الكثري من القواعد بحسب ما يقتضيه املقام،
و ُيعرف غري الراسخ بأنه أسري لنص واحد وقاعدة واحدة ،فهو

يستنزفهام بطريقة آلية.
نفرق إ ًذا بني عادات نحكمها ،وعادات أخرى حتكمنا.
يمكننا أن ِّ
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ً
رشخا يف
وبني عادات حمايدة وحمدودة التأثري ،وأخرى تشكل

شخصياتنا وحياتنا وفكرنا.

وبني عادات ختضع لسلطان الرشع والعقل واملصلحة ،وأخرى ُت ِضع

ذلك كله هلا بوعي أو بغري وعي.

وعادات ختضع للمراقبة وتتحكم فيها الذاكرة واإلرادة والتمييز،

وأخرى تؤثر علينا آل ًيا دون وعي.

وعادات هلا صفة اخللود والدوام الرتباطها املبارش بالرشيعة أو

بالفطرة؛ كصلة الرحم ،وبر الوالدين ،والسرت ،والذوق ..يف مقابل
عادات أخرى مرهونة بحدودها الزمانية واملكانية وظروفها البيئية

املحلية.

وبني عادات اآلخرين التي يسهل علينا رصدها وقراءهتا وحماكمتها،

تسينا دون أن نشعر وال نسمح
وعاداتنا املتلبسة لذواتنا ،والتي ّ
لآلخرين برصدها أو قراءهتا أو حماكمتها!
عاداتنا إ ًذا أسلحة يمكن أن نستخدمها يف مواجهة الصعوبات
والظروف األخرى ،ويمكن أن نصوهبا إىل أنفسنا أو إىل من حولنا

دون أن نشعر.

العادة تكون إجيابية أو سلبية وف ًقا لعالقتها بالذات وباملجتمع ،فإذا

سيطرنا عليها فهي آلة نملكها ونستعملها عند احلاجة وفق الطريقة
التي نريد ،وعندما تستبد العادة بنا تكون عائ ًقا رضور ًيا أمام تقدُّ م
الفرد واملجتمع.

االسرتسال مع العادة مريح ،ومنازعتها حتدث إشكاالت واضطرابات

يف النفس واملحيط ،وجتعل كثريين يشعرون أهنم يف غنى عن (وجع
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الرأس) ،وبحاجة للحفاظ عىل مكانتهم االجتامعية التي حيققها احرتام

العادة أ ًيا كانت.

ومن هنا تبدو مهمة املصلحني عسرية ومكلفة ،وينهار كثريون
ويستسلمون للواقع يف مراحل الطريق ،وأعظم البطولة أن يظل
َّ
تتشكل
املصلح صامدً ا يف مهمته ،ولو كان ال يرى نتائج ملموسة ،هي
بالفعل ولو مل يرها!

إصالحا يتوخاه هو ،ويستسلم
شخصا حيارب عادات تعوق
قد جتد
ً
ً

إصالحا حقيق ًيا يتوخاه غريه.
لعادات تعوق
ً
عادة واحدة تكون عائ ًقا يف طريق النهوض بسبب سوء فهمها
حافزا للتقدم والرقي يف صيغة أخرى خمتلفة.
واستخدامها ،وتكون
ً
ً
وتبجيل للاميض ،ويمكن أن
االنتامء للقبيلة يمكن أن يكون اتكالية
يكون سب ًبا للتنافس الرشيف واالستمساك بمعايل األمور.

التعليم والتكيف ليس تكوينًا للعادات فحسب ،بل هو يساعد عىل

كف عادات غري مرغوب فيها أو استعادة عادات قديمة أصبحت

مطلوبة ورضورية.
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عادة
ضد العادة

ً
مبتسم وقال :إنه صديقي
استوقفني أحد الشباب يف (كورنيش جدة)

يف (تويرت) ،أحسست هنا أن السالم العادي ال يكفي ،وأنني بحاجة
إىل أن أصافحه بحرارة وأبادله االبتسامة وأحدق يف عينيه ،وأسأله عن

أحواله ،أحسست أنني جيب أن أنسى أي ارتباط أو موعد يستعجلني،

وأن أعطي اللحظة حقها من االهتامم والعناية والرتكيز.
ليس هذا وق ًفا عىل صديقي الشاب ،بل كل سالم ينبغي أن يكون

كذلك ،وإنام رشع السالم هلذا املعنى ،وال جدوى من سالم يعطي
عكس املقصود الرشعي ،ملاذا أسلم وأنا صاد بوجهي؟ أو أحادث آخر

باهلاتف؟ أو أمرر طرف األصابع دون اهتامم؟

التحية من عادات الشعوب الراسخة ،والوعي حيوهلا إىل (حدث)

مجيل ومقصود ومثمر ..جرب أن تسلم عىل كل أحد بروحك ولسانك
ويدك حتى أولئك الذين تقابلهم يوم ًيا يف العمل أو املنزل أو املسجد.
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معا ،وهو طلب أحسست
اقرتح صديقي أن نلتقط صورة تذكارية ً
أن باإلمكان التعامل معه كروتني أو إجراء عادي أو جماملة ،ويمكن

التعامل معه بـ(روح) ،أمسك بيده وابتسم للعدسة وتدارك ما يمكن
إصالحه من هندامك!

أحرض الشاب من سيارته كتايب (أنا وأخواهتا) ألوقع عليه ،ومرة ثالثة
رصت أمام عمل تلقائي أؤديه بغري نفس ،قلت لنفيس :هذا رجل

اشرتى الكتاب بامله ،وأنت ستكتب عليه أنه (إهداء) فال جيمل أن
ً
مستعجل ومهك اخلالص من املوقف ،تعامل مع هذا الطلب
تكون
الصغري يف نظرك عىل أنه كبري إذا شئت ،قم هبذا العمل التقليدي بروح

جديدة وحضور واكتب بخط مجيل ،واكتب اسم الشاب بني قوسني،
وانفحه ببعض املشاعر والدعوات ،واكتب التاريخ واملكان لتكون

ذكرى طيبة له ولك!

حني قال جان جاك روسو( :خري عادة أال يكون لك عادة) مل يكن
يقصد عىل األرجح حرفية الكلمة ،فالعادة يمكن أن تكون أفضل خادم
يسهل لك إجراءات احلياة املتكررة ،ربام قصد التحذير من العادة التي

قرسا
متسخ مجالية األشياء وروعة احلياة ،أو العادة اآلرسة التي تقودك ً
إىل حيث ال تريد ،وبذلك فهي طاغية يعبث بإنسانيتك ومصاحلك.

أضاف أحدهم لفتة مجيلة فقال( :خري عادة أال يكون لك عادة إال يف

اخلري).

ثم عادات ميزهتا أهنا تصنع األمهية والدهشة واحلضور واالستمتاع
ّ
حتى يف أشيائنا اليومية املعتادة!
* تدبر القرآن الكريم ،وخاصة سورة الفاحتة وأنت تقرؤها يف كل
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ركعة ،مؤكد أنك حتتاج إىل جهاد وصرب وحماولة متكررة ال تعرف
ً
وخشوعا وجتعل
وعلم
اليأس ،هذه املحاولة هي (عادة) متنحك إيام ًنا
ً

لصالتك وقراءتك يف كل مرة معنى جديدا ،ال حاجة لتكرار السؤال

عن كيفية التدبر أو اخلشوع يف الصالة ،ال يتطلب األمر أكثر من فعل

احلضور القلبي أو حماولة ذلك دون ملل وستنجح يف النهاية ﱫ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱪ (العنكبوت .)69

تعود أحدهم أن يقرأ سورة قصرية يف كل ركعة ودون قصد حتى لو

سألته :أي سورة قرأ؟ مل يعرف.

مفرسونا العظام عكفوا عىل الفهم والتدبر والتدوين ،واكتشفوا

(العادات القرآنية) ،فكل ما قال اهلل فيه (عسى) فهو متحقق ،فـ
(عسى) من اهلل واجبة ،والقرآن مثاين إذا ذكرت فيه اجلنة ذكرت النار،

وإذا ذكر اإليامن ذكر ضده ،وإذا ذكر اجلن ذكر اإلنس.

ومن عادته التكرار يف القصص واملواعظ بحيث يكمل بعضها ً
بعضا

مع اختالف األساليب والسياقات.

عند ذكر األحكام ختتم باألسامء احلسنى ،ألنه إنام يستجيب من عمرت

قلوهبم بحبه وخشيته.

كنت أصيل يف رمضان خلف إمام رقيق القلب رسيع الدمعة ،مل يقرأ

مرة واحدة دون أن يتوقف وينقطع نفسه وحيرشج صدره..
الفاحتة وال ّ
لتوه جاوز ُ
احل ُلم!
كم كان وقع هذه اخلشعات عىل فتى ّ
بمقدروك أن تقرأ يف كل ركعة قراءة جديدة متصلة بالواقع اليومي
املتجدد؛ فتعيد صياغة شخصيتك وعالقتك باملواقف اجلديدة
والتحديات ،وجتد فيض اإليامن والطمأنينة واألمان.
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* الشمس ترشق كل يوم ،والكون يسبح اهلل ،واألفالك يف حركة
دؤوب خلدمتك ،العني اليقظة وحدها تقرأ الرس وتتجاوب مع هذا

اهلتاف املؤمن.

اإللف يفقد الدهشة ﱫ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﱪ(يوسف.)105:

اصنع عادتك الواعية التي هي نتيجة تكرار ال حمدود من املحاوالت

إلحياء القلب عن طريق الصدمة ،وجدد معلوماتك عن النفس
والكون.

* حصل شاب عىل حمبوبته وتزوجا بعد حرمان طويل ،كان كل منهام
يعتقد بأن احلصول عىل من حيب يكفي للسعادة ،مل يدركا أن هذه هي

البداية فحسب ،وأن الشجرية الصغرية حتتاج حلامية وسقي وسهر

لتكرب وتظل خرضاء.

امللل الزوجي أسوأ داء هياجم العش اجلميل ،والذي كان يعتقد أنه

سيموت إن مل حيصل عىل لياله يصبح بعد سنوات يتندر بقصص موت
الزوجات!

الرتابة تقتل احلب ،واحلل هو التجدد والتجديد الدائم حتى يف الصغائر

والتوافه ..وضعية الغرفة ،األثاث ،مكان اجللوس ،اللباس ،الكلامت،

السفر ،وكل يشء يف املنزل قابل للتحديث ،ليلة يف فندق ،أو إجازة

روحا جديدة يف احلياة.
قصرية ،أو هدية غري متوقعة تبعث ً

ال داعي للتظاهر الدائم أمام اآلخرين بأنكام عاشقان ال يفرتان ..يكفي

قدر من االنسجام الداخيل وتفهم اآلخر.

احلفاظ عىل خصوصية العالقة وقدسيتها من تدخل األغيار ،حتى
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التلفاز متيل بعض الزوجات إىل إقصائه عن غرفة النوم! واجلوال هو

اآلخر جيب هتذيب العالقة معه هناك!

عادة التوقع من اآلخر ،ثم الصدمة حني تسري األمور بخالف ما توقعنا،
هي ثمرة لنقص فهمنا لآلخرين ،التجربة تلهم أن تكون متساحمًا مع

رشيكك ،وأال ترفع سقف التوقعات ،وأال يكون العتاب أساس ًيا يف
العالقة ،ال تكثر (ال َّت َ ُّ
شه) ،فاملثل يقولَ ( :من َت َ ّ
شه َت َك ّره)!
ويف معناه املثل العريب :كثرة العتاب تذهب املودة.

* اجتامع عائيل دوري يلم شتات األرسة الكبرية املتفرقة يسهم يف
كرس روتني احلياة ،يمكن أن نتساءل :كيف نحمي هذا االجتامع من

الروتني؟

الربجمة الشديدة لالجتامعات خترجها عن عفويتها ومجاهلا ،وقدر من

الرتتيب واستثامر اللقاء مفيد للتجديد.

* اإلنجاز من العادات الواعية ،حني خيلو وقتك من إنجاز يصبح بال

معنى ،عىل أن مفهوم اإلنجاز جيب أن يتغري ،وأال تكون شهرة العمل
معيارا ،أعظم اإلنجازات تتم هبدوء!
أو دويه
ً

* التسامح ليس هوا ًنا بل فعل وا ٍع ناتج عن سعة النفس وحسن
االعتذار للخلق والسيطرة عىل مشاعر الغضب أو االنفعال ،التسامح

عادة أخالقية عظيمة.

قوة وليس ضع ًفا (ليس الشديد بالرصعة إنام الشديد الذي
التسامح ّ
يملك نفسه عند الغضب) (البخاري) ،تلك القوة يف أن تتسامح هي

قوة النفس ،قوة الضمري ،قوة اإلرادة يف أن تسيطر عىل مشاعر النقمة

والغضب واملقت وأن تتسامح رغم كل ذلك.
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طرته( :اللهم
كتبت
ّ
إحداهن كتا ًبا بعنوان (فنجان ّ
قوة) ،قالت يف ّ
قوين ..حتى ال أقوى عىل أحد!).
قوين ..ثم ّ
قوين ..ثم ّ
ّ
ورغم مثالية املقولة إال أن الغرض ليس تبجيل الضعف اجلسدي
واحليايت ،بل معرفة معنى عظيم من معاين القوة :قوة اإلرادة يف

التسامح.

* األذكار التي اعتدنا أن نقوهلا يف الصالة أو بعدها أو يف الصباح
واملساء ،واألدعية التي نرددها تفقد إهبارها وتأثريها عند الغالبية

العظمى مامل نكتسب عادة (الوعي) التي متنح األلفاظ روحها ومتسح
الغبار عن نظاراتنا لنرى األشياء عىل حقيقتها.

* النية يف عمل اخلري تضاعف أجره وأثره ،حتى األعامل اليومية
العادية واليسرية يمكن أن تعظم بالنية كام تعظم باحلاجة إليها (وإنام
األعامل بالنيات) ،النية ذاهتا هي عادة نستحرضها لنكون أكثر صد ًقا
ومحاسا يف فعل اخلري ،دون أن يتحول هذا االستحضار إىل (وسواس)
ً
يفسد صفو العمل والعبادة.

* مراقبة النفس والتعرف عىل دوافعها احلقيقية ونوازعها ومشاعرها
وقوهتا وضعفها ،ﱫ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﱪ (القيامة  ،)2هذا اللوم أصبح

(عادة) ولذا عرب باللوامة ،وليس بالالئمة ،أي أهنا تكثر لوم صاحبها؛
ماذا أردت بكذا؟ ماذا أردت بكذا؟..

* التفكري والرتوي وتقليب األمر عىل وجوهه حتى ينضج ،رسعة

احلديث عن املستجدات العلمية أو احلياتية تشكل إغرا ًء لكثريين ،فإذا
استقرت األمور كان الكالم أنضج وأفلج ،ولذا قالت العرب( :اخلطأ

العجول) ،واخلرباء اليوم يتكلمون عن (العصف الذهني) وهو
زاد َ
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شبيه بقول األحنف بن قيس أو عيل بن أيب طالب( :ارضبوا الرأي

ببعضه يتولد منه الصواب).

هل تعرف ما هو الرأي الفطري؟ إنه ما ينقدح يف الذهن ألول وهلة دون
روية أو تدبر أو حوار مع غريك ،ومن احلكمة أال يبادر العاقل بطرح

هذا الرأي إال عىل سبيل االستفتاح واإلنضاج.

وعكسه الرأي الدبري ،وهو ما يأيت بعد فوات الفرصة.

وأفضلها الرأي اخلمري ،ويسمى حفاوة به :السديد والصائب واألصيل

والثاقب واجلزل والنضيج والرزين واحلصيف واملحكم واملسدد

والنجيح:

إذا بلغ الرأي املشورة فاستعن
وال جتعل الشورى عليك غضاض ًة

برأي نصيح أو وصية حــــاز ِم
فإن اخلوايف قو ٌة للقـــــواد ِم

من مجيل العادات أن تفكر قبل أن تتكلم ،وأال تنظر للموضوع من
زاوية واحدة ،وال تندفع يف رأيك حتى تسمع من هو أسن منك أو

أوسع خربة أو أكثر معرفة.
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سر (الملفوف)!
ّ

حيكى أن أحد التجار أرسل ابنه لكي يتعلم رس السعادة لدى حكيم..

قرصا عىل قمة جبل وفيه يسكن
مشى الفتى أربعني يوما حتى وصل ً

احلكيم.

انتظر ساعتني يف طابور طويل ،حني واجه احلكيم نظر إليه وقال:

الوقت ال يتسع اآلن ،قم بجولة داخل القرص ثم عد إيل بعد ساعتني.

وأعطاه ملعقة صغرية فيها نقطتان من الزيت ،وأوصاه أن يمسك هبا
طيلة جولته دون أن تنسكب.

أخذ الفتى يصعد وهيبط ويتجول مثب ًتا عينيه عىل امللعقة.

حني عاد سأله احلكيم :هل رأيت السجاد الفاريس يف غرفة الطعام؟
احلديقة اجلميلة؟ هل استوقفتك املجلدات اجلميلة يف مكتبتي؟

ارتبك الفتى واعرتف له بأنه مل ير شيئا ،كان مهه أال يسكب نقطتي
الزيت من امللعقة ،طلب إليه احلكيم العودة مرة أخرى للقرص.
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عاد الفتى يتجول منتبها إىل الروائع الفنية املعلقة عىل اجلدران ،شاهد
احلديقة والزهور اجلميلة.

عندما رجع كان قد شاهد األشياء ولكنه اكتشف أن قطرات الزيت
قد انسكبت.

رس السعادة هو أن ترى روائع الدنيا وتستمتع هبا دون أن تسكب

قطرات الزيت ،فالسعادة حاصل رضب التوازن بني األشياء.

االستمتاع بالفرص الصغرية ومنحها حقها من الوقت واحلضور حيول
احلياة إىل جمموعة من الفرص السعيدة الصغرية والكبرية ،ال تتطلب

ما وراء األشياء ،وال تتعمق يف التساؤل عن مغزاها ،لئال هترب منك
لذهتا ،تذوق جلسة عابرة أو وقفة أو كأس شاي أو وجبة أو نكتة أو

حمادثة دون طرح الكثري من األسئلة التي (تفركشها) وتشتت مجاهلا.

وجدت تفاصيل احلياة مثل (ثمرة امللفوف) ،منا من يقطع ورق

امللفوف ويأكله ويستمتع به أو يستخدمه يف صناعة وجبة ،ومنا من
يقطع الورق ويرميه ألنه يريد أن حيصل عىل (اللب)!

الباحثون عن اللب لن جيدوا شيئًا ،لقد زهدوا يف ورق امللفوف بح ًثا
عام هو أثمن يف نظرهم ثم اكتشفوا بعد الفوات أال يشء أثمن من ذلك

الورق ،وأن هذه الثمرة ليس هلا لب ،وإن شئت فقل :كلها لب!

احلياة أحيا ًنا كالنكتة العابرة حيسن أن تضحك هلا دون تفكري طويل!

التقاط اللمحة اإلجيابية يف كل يشء حتى ما هو مكروه ،عادة نفسية

رائعة يمكن أن نتدرب عليها ونحاوهلا ،حتى تغدو جز ًءا من طبيعتنا

وتكويننا وحتليلنا لألحداث البعيدة والقريبة ،اخلاصة والعامة ،الكبرية

والصغرية.
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إنني مدين يف حيايت ألحداث عديدة كانت مؤملة ،ولرجال أرادوا

حرماين فكانوا سب ًبا يف التفايت إىل ما هو أفضل ،تعودت أال أندب
حظي وال أهجو خصمي فهو أداة يوجهني فيها اهلل للميدان الذي كان
ع ّ
يل أن أقصده ﱫ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﱪ (البقرة.)216 :
لشاب يعاين صعوبات احلياة فهو بالنسبة يل
إذا كان هذا حدي ًثا نظر ًيا
ّ

يقني عايشته بكل جوارحي وآمنت به ،ولو عادت األيام ما اخرتت إال

الذي أراده اهلل واختاره.

ثم كتابان مرتمجان ،أحدمها صدر قبل  20سنة وجتاوزت مبيعاته 15

مليون نسخة وترجم للعديد من اللغات ،وهو يرسم عادات الناجحني
واملؤثرين.

هو رؤية الكاتب (ستيفن كويف) وخربته الشخصية مع تأثري الثقافة
املحيطة به ،وهو من (املورمن) وهي طائفة مسيحية حمافظة.

يقول إن املشكلة ليست يف التحدي الذي نواجهه ،بل يف زاوية نظرنا
إىل التحدي ،يرضب ً
مثل :كان يف املرتو شخص معه أطفال ،ظلوا

يزعجون الركاب ،واألب ال يفعل شيئًا ،فتضايق منه كويف وعندما

كلمه قال له الرجل :إن زوجته توفيت اليوم وهو ال يدري ماذا يفعل.

ويؤكد عىل عادات إجيابية:
مبادرا ،وال تلم الظروف (احرص عىل ما ينفعك) (مسلم).
 -1كن سبا ًقا
ً
ص ْف بناء عىل أهدافك ومبادئك ،ختيل جنازتك وما
 -2البوصلةَ ،ت َ َّ
يريد أن يذكرك الناس به( ،وخذ ِم ْن ِص َّحتِ َك ملرضك ،ومن حياتك

ملوتك) (البخاري).

 -3األولويات ،ال تنشغل بالعاجل وامللح عن املهم (األمر باملعروف
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قبل النهي عن املنكر) (فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أال إله إال
اهلل وأن حممدً ا رسول اهلل) (البخاري).

 -4املكسب املشرتك ،تربح ويربحون (مات

هيودي) (متفق عليه).

ودرعه مرهونة عن

 -5مهارة التواصل مع اآلخرين واالستامع واالهتامم ،ﱫ ﮪ
ﮫﱪ (الزمر( ،)18:وخالق الناس بخلق حسن) (الرتمذي).

 - 6التعاون اخلالق والتفكري اجلامعي واملشاركة يف القرار ،ﱫ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰﱪ (املائدة.)2:

وعاطفيا،
 - 7شحذ املنشار ،أن تعتني بنفسك روح ًيا وصح ًيا وذهن ًيا
ًّ

ﱫ ﭮ ﭯﱪ (املائدة( ،)105:ابدأ بنفسك) (متفق عليه).

(الس) من تأليف األسرتالية (روندا بايرن)؛ الذي يقوم
واآلخر كتاب ِّ

عىل حتفيز كوامن ال ّنفس للتفاؤل والعمل ،والثقة بأن ما يريده املرء
ورفع
أو حياوله ممكن ،بل هو واقع ،متى قاله بلسانه ،وتوقعه بعقله،
َ
األفكار السوداوية املتشائمة.

يكرس ذهنه وفكره ملا يريد وما حيب أن يكون ،وليس
وعىل اإلنسان أن ّ
عىل ما يكره أو حياذر.
وذكرين هذا بكلمة لإلمام ابن القيم ،يف مدارجه؛ يقول فيها( :لو ّ
ّ
توكل

العبد عىل اهلل حقّ ّ
مأمورا بإزالته
توكله يف إزالة جبل عن مكانه ،وكان
ً

ألزاله).

حني نذهب إىل ترسيخ فكرة علينا أ ّ
ال ُنوغل يف حكحكتها ،أو نفرط يف
ٍ
حينئذ تبهت أو متوت.
افرتاض ضوابط واستثناءات؛ ألهنا

وإذا استقرت الفكرة سهل بعدُ تعديلها وتصويبها.
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ويف احلديث (ا ْد ُعوا َّ َ
الل َو َأ ْن ُت ْم ُم ِ
وقن َ
ُون بِا ِ
إل َجا َب ِة)( ،أمحد والرتمذي واحلاكم).

هم الدعاء،
هم اإلجابة ،ولكن أمحل ّ
يقول :إين ال أمحل ّ

وكان عمر
فإذا ُأهلمت الدعاء فإن معه اإلجابة.

كان (ديرشاث منجهي) يسكن يف قرية نائية ومعزولة يف اهلند.

أصيبت زوجته إصابة خطرية جدا وبسبب بعد املسافة بني املستشفى
والقرية والطريق الطويل املعوج ( 70كيلومرتا) مل تصل سيارة

اإلسعاف يف الوقت املناسب وماتت رفيقة الدرب.

طلب من احلكومة أن تشقّ نفقا يف اجلبل الختصار الطريق حتى ال
فقرر الفالح قليل احليلة أن يترصف
تتكرر احلادثة ولك ّنها جتاهلته؛ ّ
ّ
بنفسه لكي ينهي املأساة؛ فأحرض فأسا ومعوال وبدأ احلفر بيديه.

سخر منه أهل القرية واهتموه باجلنون ،أمىض الرجل  22عاما (من
 1960إىل  )1982حيفر يف اجلبل من الصباح إىل املساء ،وال يملك إ ّ
ال

فأسه ومعوله وإرادة تواجه اجلبال وصورة زوجته يف ذهنه وهي متوت

بني يديه.

شقّ طريقا يف اجلبل بطول  110أمتار ،وعرض  9أمتار ،وارتفاع

 7أمتار ،واخترص املسافة بني قريته واملدينة من  70كيلومرت إىل 7

كيلومرتات؛ وأصبح باستطاعة األطفال الذهاب إىل املدرسة وبإمكان

اإلسعاف الوصول يف الوقت املناسب.

فعل الرجل بيديه العاريتني يف  20عا ًما ما كانت احلكومة تستطيع أن

وتم إنتاج فيلم سينامئي يروي
تفعله يف  3شهورُ ،
وس ّمي برجل اجلبلّ ،
قصته.
ّ

كان هناك مشكلة وال تزال ،بيد أننا إذا دخلنا احلياة من بوابة املشكالت؛
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دخلناها من أضيق أبواهبا ،فلندخل من باب األحالم اجلميلة الواسعة.

إن النظرة السوداوية كفيلة بسجن صاحبها يف قبو مظلم مكثّف

السياب:
الرطوبة ،فاسد اهلواء ،يذكرك بالقرب الذي وصفه ّ

َك َ ْل َت ِغيبِي َ ْت َت َس ْق ٍ
ُأ ّما ُه َل ْيت ِ
حج ْار
ف ِمن َ
اب ِف ِ
يه لِ َكي َأ ُد َّقَ ،و َ
َ
ال َن َو ِاف َذ ِف ْ ِ
الدَ ْار!
ال َب َ
وكأنه استعجل املوت قبل أوانه ،وال غرابة أن جتد ضحايا التشاؤم
واالنعزالية واالنغالق النفيس؛ ير ّددون عبارات احلنني إىل الرحيل

دون مناسبة ،بل وينتقدون من حياول حرماهنم من هذه املتعة الوحيدة
املتبقية هلم يف احلياة ،إن صح أهنم أحياء!
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اضبط ساعتك!

عاجزا
است َْخدَ َم املورفني كمسكن لألمل ،ولكن حني تكرر حقنه أصبح
ً

عن االستغناء عنه حتى لو مل يتأمل ،وإذا حل موعد اجلرعة أصبح يف
حالة يرثى هلا ،حيث يطرأ تغيري كيميائي عىل خاليا املخ.

تتسلل إىل األعامق وختتلط بالوجدان وخاليا اجلسم وتصبح جز ًءا من

(فالن) :الشيشة ،املقاهي ،السهرات..

بادر باقتالع احلشائش الضارة من حديقتك ،وإال أفسدت عليك

احلديقة كلها.

يتفق الناس عىل أن العادة مكتسبة ،فمنذ الصغر حياكي اإلنسان ما يراه،
ومع التكرار يكتسبه كعادة ،ولذا قال عيل ريض اهلل عنه لولده احلسن

(إنام قلب احلدث كاألرض اخلالية ما ألقي فيها من يشء قبلته فبادرتك
باألدب قبل أن يقسو قلبك).

يقول ابن أيب زيد القريواين (أرجى القلوب للخري ما مل يسبق إليه الرش).
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االعتقاد واإليامن من أعظم أسباب صناعة العادات..

القرس واإلجبار من السلطة أو األب أو املدرسة يصنع عادات سلبية مدمرة

مثل :ضعف الشخصية ،الرتدد يف الكالم ،الكذب ،النفاق ،العدوانية.

وهو يضعف العادات الطيبة ويفقد القدرة عىل الفرز بني اجليد

والرديء ،بسبب االتكالية عىل اآلخرين.

ً
تعويضا نفس ًيا لإلنسان مثل قضم األظافر أو نتف
بعض العادات متثل
الشعر.

ولذلك يوضع هلا بدائل تعويضية مثل الضغط عىل كرة مطاطية أو

ممارسة الرياضة ،وحتتاج إىل إرادة وإىل وقت وإىل خطة لتغيريها..

احلرمان من يشء فطري حيمل اإلنسان عىل البحث عن نظريه ،ولذا يلجأ
إنسان املجتمعات االستبدادية إىل احلديث عن اجلنس ،أو االستطراد

الدائم يف تفاصيل مكررة يف احلياة ،أو اجلدل حول قضايا علمية معادة
ً
ً
وتفعيل لغريزة تقدير الذات.
تعويضا ال شعور ًيا عن املفقود
بعض العادات غرائزي مثل مص اإلصبع عند األطفال.

ومثل العادة الرسية عند الكبار ،وهي حتتاج إىل بدائل حتجم االندفاع

الغريزي.

وبعض العادات مللء الوقت مثل مشاهدة التلفاز أو األلعاب اإللكرتونية.

وبعض العادات عبثي يصعب تفسريه مثل ما كان الروائي اإلنجليزي

تشارلز ديكنز حيمل معه بوصلة ألنه ال ينام إال ورأسه متجه نحو
الشامل ،وكاعتياد املفكر الفرنيس فولتري وضع أقالم الرصاص أمامه

أثناء كتابته حتى إذا فرغ كرسها ووضعها حتت وسادته ونام.

بعض العادات من شدة ال إراديتها لو فكرت فيها حدثت لك احلرية.
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السنة حددت حاالت
لو فكرت ّ
أي رجليك تقدم يف امليش؟ مع أن ُّ

ُيرشع فيها تقديم اليمني؛ كالدخول إىل املسجد ولبس النعل والثوب،
وأخرى نقيضها كاخلروج من املسجد واخللع.

عندما تنام أين تضع يديك؟ عىل صدرك أم عىل الرسير أم عىل جنبك؟
أحدهم حني يميش ،يميش ضمن خطوط معينة يف األرض ال شعور ًيا ،أو
يميش بحذاء يشء ما يف اجلوار ،وربام اعتاد عىل ملس كل ماهو ٍ
متدل ..إلخ.
كاتب ماهر عىل لوحة املفاتيح حينام ينظر إىل أزارير احلروف يغلط.

احلفظ عادة حيث إن كل مقطع أو آية يكون ممهدً ا عند قراءته للذي

رسخ ذلك ،ولو بقي القارئ يتأمل و ُيفكر
بعده دون تفكري ،والتكرار ُي ِّ
فيام بعد اآلية أو املقطع لرتدد أو توقف أو ارتبك.

والوسواس ذاته إنام هو ارتباك نفيس ناتج عن شدة الرتكيز عىل أمور عادية.

حياتنا اإلنسانية هي رصح مشيد من العادات العاطفية والفكرية
والسلوكية.

العادة قانون غري مكتوب ُيس ِّلم له اجلميع وهي أقوى من القانون.

امللبس ،الغرتة ،الطاقية ،العقال ،العباءة..

يسألني أحدهم عن سبب عزوف (املشايخ) عن لبس العقال؟ وال أجد

سب ًبا غري العادة أو (العرف اخلاص) ،ومثله االعتياد عىل لبس البشت
أو (املشلح) وكأنه لباس خاص لطبقة أو فئة من الناس.

هل التميز عن العموم مطلب؟ كان الرجل من البادية يأيت ملجلس فيه

رسول اهلل

فال يميزه حتى يسأل :أيكم حممد؟

قدرا من البعد عن الناس أو الفخر أو الكربياء أو
والتميز الذي حيمل ً

الشهرة مذموم يف األحاديث الصحاح.
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ريا وجدتني أعزف
أجد أسبا ًبا كثرية ومقنعة للبس العباءة ،ولكني أخ ً

وتوقرا ،وربام كان
عنها ،ألهنا تصنع حالة نفسية واستدعا ًء للهيبة
ً
ً
تواصل وقر ًبا من الناس ،وتدري ًبا للنفس
الظرف احلارض يستدعي
والدنو منهم واحلديث معهم ً
بدل من احلديث
س مع اآلخرين
عىل ال َّت َم ّ
ّ
ً
وتسهيل للتواصل.
وانتفاعا منهم
إليهم ،تربية للنفس
ً

يوجد جمتمعات بال قوانني؛ كاملجتمعات البدائية ،وال يوجد جمتمعات
بال عادات وال حتى أفراد.

حتى احليوانات وهي تتحرك بالغرائز تكتسب بعض العادات.

هل هي غريزة أم عادة؟ تسافر أسامك السلمون من األهنار إىل البحر يف
رحلة بعيدة ،تعود من البحر توجهها بوصلة رسية ،تسبح ضد التيار
دون توقف ،تقفز عرب الشالالت واملناطق الصخرية وبعد فراسخ كثرية

تصل إىل املكان الذي ولدت فيه ..ما زالت كذلك منذ آالف السنني

تؤمن بأن العودة قادمة ،وأن تذاكر الذهاب واإلياب ال تكذب!
َز َم َن ْ ُ
ض َّ
الط ِر ِ
الدَ ْيبِ َي ِةَ ،كا ُنوا بِ َب ْع ِ
ار َح َّتى
عندما َخ َر َج
يقَ ...و َس َ
ان بِالثَّنِ َّي ِةَ ،ب َر َك ْت َر ِ
اح َل ُت ُهَ ،ف َق َ
اس َح ْل َح ْلَ ،ف َأ َ َّ
إِ َذا َك َ
ل ْتَ ،ف َقا ُلوا
ال ال َّن ُ
ال ( َما َخ َ
ت ا ْل َق ْص َو ُاءَ ،خ َ
َخ َ
أل ِ
أل ِ
أل ِ
ت ا ْل َق ْص َو ُاءَ ،ف َق َ
ت ا ْل َق ْص َو ُاءَ ،و َما
َذ َ
ال َوا َّل ِذى َن ْف ِسى بِ َي ِد ِه َ
اك َ َلا بِ ُخ ُل ٍقَ ،و َل ِك ْن َح َب َس َها َحابِ ُس ا ْل ِفيلِ ُ ،ث َّم َق َ
ال
ون ِف َيها ُح ُر َم ِ
ات َّ
اللِ إِ َّ
َي ْس َأ ُلونِى ُخ َّط ًة ُي َع ِّظ ُم َ
اها) (البخاري).
ال َأ ْع َط ْي ُت ُه ْم إِ َّي َ

لإلبل عاداهتا وطباعها التي يعرفها أرباهبا ويذهلون منها ،إهنا (ذوات
األرواح) تشرتك معنا نحن البرش يف احلياة والنظر والسمع وبعض

األفعال اإلرادية والعاطفية ،وقد نحبها وحتبنا!
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وأحبها وحتبنـــي

وحيب ناقتها بعريي!

بجوار بيت الطني يف القرية كان بيت آخر للغنم ،الصغار كانوا يلحظون
عالقة صامتة بينها وبني البرش قد توصف باحلب والكره ،أو الرغبة واخلوف؛

إهنا جزء من (التسخري) ،كانت أمي تقول( :الروح تبغى األرواح).
الكالب ُتع َّلم عىل الصيد وتندفع إذا ُدفعت وتنزجر إذا ُزجرت،

درب عىل كشف املخدرات واملتفجرات برضب من االحتيال عىل
و ُت َّ

طبيعتها ..وقد رأيت من هذا عج ًبا يف إحدى دوائر اجلامرك ،ويمكن

مشاهدة مثل ذلك يف مقاطع اليوتيوب ،ﱫ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﱪ (املائدة.)4 :

حني ينمو الشبل خيرج األسد إىل الغابة ال ليأيت بفريسة بل ليقتنص
ً
ريا يأيت به ح ًيا ،يرتكه أمام الشبل ليدخل معه يف رصاع،
غزال صغ ً
متحفزا ،فإذا رأى الغزال يرضب الشبل تدخل برضبة
ويقف األب
ً

قاضية؛ هبذا الرصاع يتعلم الشبل االفرتاس.

عادة الذكر من األسود الزئري بينام اإلناث تتوىل احلصول عىل الطعام
من محري الوحش أو الغزالن ،وإذا حرض الطعام يأكل الذكر ً
أول وما

تبقى لإلناث ثم األشبال!

حيمل النرس صغريه بمنقاره ويطري به إىل ارتفاع مئات األقدام ،ثم
يرتكه ،يبدأ الصغري يف السقوط واملحاولة ،ويقوم أبوه بالطريان حتته

ليحمله عىل جناحيه املفرودين ثم يلتقطه بمنقاره إذا استدعى األمر
ذلك ،ويكرر حتى يتعلم الطريان.
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كتب تشارلز دارون بح ًثا علم ًيا نفس ًيا عمي ًقا حول (التعبري عن العواطف

عند اإلنسان واحليوان).

مع الوقت يمكن أن نتعود عىل املناخ احلار أو البارد ،وعىل تعب العمل
الذي نامرسه لفرتة طويلة ،وعىل هتكم زمالئنا بنا ،وتنشأ لدينا مهارات

من تكرارنا لبعض األعامل إىل حد اإلتقان؛ كحذق أصحاب احلرف
بنشاطاهتم ،وإبداع قيادة الدراجة أو السيارة أو ممارسة الرياضة.

تتصل العادات بالرضورات احليوية؛ كاألكل ،والرشب ،والنوم،
والزواج ،وأنامط العيش ،واحرتام الذات ..فالعادات هي احلروف

املجملة.
التفصيلية لتلك العناوين
َ

ال يمل اإلنسان من سلوك الطريق الذي رسمه مرور السيارات أو
وطء األقدام ،حتى يكتشف طري ًقا أفضل.

تكرار الفعل هو تأثري نفيس وتأثري عضوي فسيولوجي.

تكرار الفعل تتكون منه ومعه حالة نفسية تأنس به.

لو مل تكن العادة موجودة لكان لبس الثوب أو خلعه يستغرق يو ًما
ً
التكيف مع املواقف اجلديدة.
عاجزا عن
كامل ،ولكان اإلنسان
ً
ُّ

طي الثوب ً
مثل ال بد أن
(ديكارت) َّ
شبه العادة بالظواهر الفيزيائيةّ ،
طي الورقة
يرتك ً
أثرا فيه كالذي ُيسمى بـ(املرزام) يف الغرتة ،وكذلك ّ
أو الفراش ،أو طرق احلديد.

وأقرب من ذلك أن العادة الواعية تشبه تركيب الساعة عىل توقيت ما
ثم سؤاهلا عن الوقت كلام احتاج إىل ذلك واالعتامد عليها ..فهكذا هي
العادة ..يشء نصنعه ثم يصنعنا!
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فوق القانون!

العب سلة ُط ِل َب منه تصوير مشهد متثييل إعالين يظهر فيه وهو خيطئ

يف تسديد الكرة فعجز عن ذلك ألنه تعود أن يصيب.

تعود عىل الصواب يصعب عليه فعل اخلطأ ،ومن جرت سليقته
من َّ
العربية عىل الفصاحة ال ُي ِّ
مكنه لسانه من ال َّلحن.

مجيل أن يصبح الصواب عادة.

صديق كان شديد التحذير من اإلرساف يف الوالئم واملناسبات،
حرضت مرة زواج ابنته فرأيت ً
بذخا ،سألته فيام بعد فقال :هي مناسبة

فريدة ال تتكرر ،بنتي ليست أقل من غريها ،أين أذهب من ألسنة
األقارب واملعارف؟

العادة أقوى من القانون؛ ألهنا أحيانا تكون بدافع ذايت ،وأحيا ًنا تكون
مضطرا ملامرسة العادة خو ًفا
استجابة لسلطة اجتامعية ،كان صاحبي
ً
ً
حفاظا عىل الوجاهة ،وقد ارتبط يف ذهنه حصول هبجة
من النقد أو
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الفرح بإحراق املزيد من املال.

العادات تبدو أحيا ًنا وكأهنا أعضاء يف جسد اإلنسان.

قد تبدأ الرسقة بسبب احلاجة ثم تصبح عادة(خفة اليد) حتى مع الغنى،
وجيد السارق فيها متعة كمتعة الصياد حني يطلق رصاصة من بندقيته،

فيفرح بإصابة الطائر مع أنه يمتلك يف ثالجته حلوم الطيور بأنواعها.

ذات مرة رفض ويل الدم أن يتنازل عن القاتل حتى يتسول ملدة عام،

مضطرا وبعدما تم العفو حتول إىل متسول ذليل.
وافق القاتل
ً
العادة إذا است َْس َل ْم َت هلا صارت س ِّيدً ا يقودك بقوة إىل حيث ال تريد.

العادة طبيعة ثانية؛ كام يقول أرسطو ،وهي طبيعة ثابتة ً
أيضا ،وتغيري
العادات ممكن ولكن بجهد وإرصار بال يأس.

العادات السلبية تشجع اآلالم ،وحترم من اخلري.

قد يفقد املرء مصداقيته مع الناس أو يفقد وظيفته بسبب عادة رديئة ال
جتد ً
قبول لدهيم ،أو موقف مل يفهموه.
قد يصفونه بالنفاق وهو مؤمن لديه بعض التقصري.

فرق بني نزوة مفاجئة وعابرة وبني عادة مستقرة دائمة ،مع أن النزوة

قد تتطور إىل عادة.

حني يدرك اإلنسان أن من كامل شخصيته التحيل بفضائل املحبة،
والوفاء ،والرمحة ،والتسامح ،والعدل ،والتفكري املوضوعي ،ثم ُيعزز

حظوظها يف نفسه ،ويبدأ بمامرستها ومحل النفس عليها تصبح عادة

تصعب خمالفتها مهام كثرت التضحيات.

الصداقة عادة؛ اجعل صداقاتك مع البسطاء والضعفاء والعاديني

حتى تألفهم وتركن إليهم ،وتتعود عىل النظر إىل من هو دونك يف
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الدنيا وتنأى بنفسك عن الكرب والتعاظم ،وبذلك حتبهم وحيبونك،
وتعتاد النفور من جمالس الكرباء واملتكربين :ﱫ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﱪ (األنعام

،)52

ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﱪ (الكهف .)28
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أغصان يابسة

وضعني طفيل أمام خيارات صعبه حني سألني هذا السؤال:

 أنت تقود سيارتك التي ال تتسع إال لشخص آخر معك ،ومررتبثالثة أشخاص أحدهم امرأة عجوز حتتاج إسعا ًفا عاجال ،واآلخر

صديق قديم سبق أن أنقذ حياتك ،والثالث شخص مشهور تعتز به
وتسعى إلسعاده واالستفادة منه ،أهيم س ُتق ّل ُه معك؟

كان جوابه بعد أن رأى احلرية يف وجهي :أعط مفاتيح السيارة للصديق
الذي أنقذك ،واطلب منه توصيل العجوز اىل املستشفى ،وابقَ بصحبة

القدوة النتظار احلافلة!
َث َّم َعدَ ٌد من اخليارات املتاحة يف كل موقف ،وعلينا أال نقع يف فخ
اإلجابات اجلاهزة واحلادة :إما ..وإما!

صغارا يف احلقل نستدل فطر ًيا عىل موت الشجرة بإمكانية كرس
كنا
ً

أغصاهنا ..وهكذا هو حقل احلياة حيتضن األغصان اخلرض أو القابلة
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لالخرضار ويتخىل عن ذوات اليبس.
هو الكون حي حيب احليـــــاة
ميت الطيـور
فال األفق حيضن ْ

امليت مهام كبـــــــــر
وحيتقر ْ
ميت الزهــــر
وال النحل يلثم ْ

(أبو القاسم الشايب)

يابسا
ولذا سمعنا الكبار وهم يتفاوضون يقول بعضهم لبعض (ال تكن ً
ف ُتكرس ،وال رطبا ف ُتعرص) وهي مفردة ضمن قاعدة التوازن والتوسط.
عليك بأوساط األمور فإهنـــــا

خيار وال تركب ً
ذلول وال صعبا

ولكني ُ
أقرأ فيها معنى املرونة التي ُتشجع عىل النجاح يف العالقة
والتفاوض وجتاوز األزمات.

وكم من اعتقاد جزم املرء به ،وبالغ يف اإلنكار عىل خمالفيه ،ثم تبني له
خطؤه وقبحه ،بعد اجلزم بصوابه وحسنه ،كام يقول العز بن عبدالسالم

(يف قواعد األحكام .)16/1

هل ينبغي أن يكون املرء صارما حازما يف سائر أموره؟ أم األفضل أن
قادرا عىل التكيف والبحث عن البدائل واخليارات.
يكون ً

املرونة تعني القدرة عىل التنقل بني احلسم والرتدد ،وبني الرصامة

واللني ،تعني السيطرة عىل الطباع وليس االستسالم هلا.
متدرج حني
شعارا أو وص ًفا ملنهج أو برش ،هي س ّلم
املرونة ليست
ً
ّ
نحاول الصعود فيه نواجه عقبات من داخل النفس وخارجها ،ولكننا
فعل ،وحني نكرب وننضج تصبح (وسام) ً
نكون يف الطريق ً
مجيل يطبعنا
باحلكمة واهلدوء.
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تعودت بعد سنني طويلة أن أتقبل الناس كام هم حتى األقربني ،وأال
أؤاخذهم أو أكثر عتاهبم ،وأال َأ َتو ّقع من اآلخرين أكثر مما يمكن أن
يقدموا!

املرونة العقلية ُتكن من حتقيق األهداف اخلاصة والعامة وحل
املشكالت بنجاح والبحث عن الفرص بل وحتويل األزمة اىل ُفرصة.

هي تعني أال تكون مستعبدً ا لنمط معني يمكن معاقبتك باحلرمان منه،
أن متتلك القدرة عىل إجياد البديل األفضل.

عليك أال تضع البيض يف سلة واحدة.
وأن خترج من نمط التفكري التقليدي.

وأال جتعل سياستك قائمة عىل املعارضة واملعارضة فقط ،وكأنك

مشغول هبدم أبنية اآلخرين.

من اخلطأ الظن أن املرونة تعني االستسالم ،إهنا البحث عن طريقة
أخرى للتعبري.
ٌ
سهل أن ُتلقن شخصا معلومة جديدة ،وليس بنفس السهولة أن ُتعلمه

تغيري عادة كان يرى األشياء من خالهلا ،عىل أن الكشوف املذهلة
املتعلقة بالدماغ البرشي أكدت قدرته عىل إبداع البدائل ،واستخدام
الطرق غري التقليدية يف حل املشكالت.

املرونة نجاح يف األداء السيايس حتى مع اخلصوم ،ومن الفشل أن
يكون األداء ً
قائم عىل احلدية بني عميل أو عدو ،يمكن أن تتحالف مع

أطراف كثرية تتفق معك يف اهلدف ولو جزئ ًيا ولبعض الوقت ،واملرونة

املحمودة هي التمتع باللياقة يف العالقات واخلطاب ،مع التمسك
باملبادئ واإلرصار عليها ،وهي وسط بني النفاق واجلمود.
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فقدان املرونة سبب يف فشل اخلطط وختبط األداء وضياع البوصلة
وخسارة األموال.

املرونة االجتامعية تعني االنفتاح عىل املجتمعات واملناطق والقبائل

املختلفة عنك بثقة وإيامن ،وتفهم أنامط حياهتم وطرائق تعبريهم
واقتباس جيدها ورفض فاسدها ولو ذاع واشتهر.
ً
مرونة اجلسد ُتقق قدرات
وفوزا رياض ًيا ومنه ُسميت (متارين).

املرونة الذهنية وعدم احلسم يف املسائل املحتملة متنحك وق ًتا للمزيد

من البحث وحماورة اآلخرين ،وحتميك من التعصب للنتيجة التي
حصلت عليها وكنت تظن بأهنا هنائية ،وهي ليست كذلك!

الشخص العصبي املترسع الذي مل يتعود عىل التفكري ال يعرف كيف
ُ
يكون مرنا.
العبودية للعادة تعني أن تتحول إىل بروتوكول ٍ
قاس ُيشبه الوسواس

القهري ،وغالبية املضطربني نفس ًيا يعانون من مجود أفكارهم ،ويكون
مآهلم غال ًبا االنطفاء واالنسحاب من امليدان َ َ
وت ُّشب اآلراء ،وهناك

طائفة من اخلوارج تسمى (اخلشبية) ،تركت القتال بالسيف ولكنها
احتفظت بأفكارها اليابسة وكانوا حيملون سيوف اخلشب.

يف احلوار يمكن أن تضع الطرف اآلخر عىل حمك مثل حد السيف وأنت يف

حالة غضب ،و ُيمكن أن تقول له معك بعض احلق ووجهة نظرك ُمقدرة.
املرونة العاطفية تتجىل يف قول عيل

(أحبب حبيبك هو ًنا ما عسى

أن يكون بغيضك يو ًما ما ،وأبغض بغيضك هو ًنا ما عسى أن يكون
حبيبك يوما ما) ،ولذا تقول العرب (ال يكن حبك كل ًفا ،وال يكن
بغضك تل ًفا).
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األبيض واألسود ليسا اللونني الوحيدين يف القائمة ،ويف قصص
واخلي ،ويبدو أن هذا سيطر عىل تفكرينا حتى
األطفال ُك ّنا نجد الرشير
ّ

أصبحنا مشغوفني بالفرز ،والفرز إىل نوعني فحسب ،بينام األمر أوسع
من ذلك ،وفكرة الفرز ذاهتا ليست ناجحة ً
دائم!
املرونة جتلب السعادة واملتعة؛ حني تكون ً
قابل للنوم يف أي وقت وأي
مكان ،يف الطائرة أو القطار أو عىل فراش خشن غري وثري أو عىل األرض
اجلرداء! وتغيري نمط األكل والوجبات والقابلية للتذوق والتجريب،

والتعامل مع احلر والربد ،وفئات الناس املختلفة ،ستستمتع أكثر

بالسفر والرحلة ،وتتكيف مع أمزجة األصدقاء ..وتتدرب عىل
االكتشاف اجليد برشاقة دون تضجر أو إحجام!

قادرا عىل التعامل مع العزلة باختيارك أو بغري اختيارك
حني تكون ً
بنفس قدرتك عىل التعامل مع احلشد فأنت كام قال املتنبي:
وحاالت الزمان عليك شتـى

وحالك واحد يف كل حـــــال

وقول رسول اهلل أصدق وأبلغ (عج ًبا ألمر املؤمن إن أمره كله له خري)..
(مسلم).
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القصب
وشجرة البلوط!

ً
متحركا أبارش أعاميل
العادة األساس للميش هي احلركة ،أن أكون
بنفيس ً
بدل من إعطاء األوامر ملن حويل ،اخدم نفسك بنفسك ،وهي

عادة نفسية وبدنية صحية وممتعة.
يف (احلاير) كنت َأ ُدور يف غرفتي ،وعند خروجنا للفندق -لثالثة أيام
يف انتظار لقاء بمسئول -كنت أدور يف غرفة الفندق خائف ًا من أن يكون

اخلروج يعني االبتعاد عن امليش.

امليش حيتاج إىل حذاء خاص ،وممشى ُمرتّب ،ورفقة ،وجو ُمعتدل؛ ولذا
َنتخىل عنه.
حني بايع رسول اهلل

عوف بن مالك والرهط الذين معه ،أرس يف

أذن عوف كلمة وهي (ال تسألوا الناس شيئا) ،فكان سوط أحدهم إذا

سقط من يده ال يقول ألحد ناولني إياه.

وكان أبو بكر الصديق ربام سقط اخلطام من يده فيرضب بذراع ناقته
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فينيخها ،فيأخذه ،فقالوا له :أفال أمرتنا نناولكه؟ قال :إن ِحبي أمرين

أال أسأل الناس شيئا.

أهم من امليش ضبط القرآن ومراجعته ،وقيام الليل ،والنوافل،
والصومُ ..
رصت َّ
أتذكر معها أيام السجن بحرسة ،وأتذكر
وكلها مما
ُ
ما كنا نتدارسه من (حتزيب القرآن) وأن الصحابة كانوا يقرؤونه يف
سبع ليال ،ويف حديث أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب النبي

:

(س َور) ،ومخس ،وسبع ،وتسع،
كيف حتزبون القرآن؟ فقالوا :ثالث ُ
وإحدى عرشة ،وثالث عرشة ،وحزب املفصل.

وهذا هو املعمول به عند أكثر السلف ،خيتمون القرآن يف سبعة أيام.

املرونة تصنع التحدِّ ي ،والذين يطاردونك ويقفلون األبواب يف وجهك

سيتحولون إىل أسباب َّ
سخرها اهلل ترسلك إىل األعامل واألحوال
واألماكن األفضل!

ثم أحوال مجيلة ورائعة ال نذهب إليها باختيارنا ف ُي ِّ
سخر اهلل لنا من
َّ
دفعا.
يدفعنا إليها ً
سهل االحتفاظ بالعادات وصناعتها.
املرونة ُت ِّ

فاترا أو زيت زيتون أو عصري
عندما تستيقظ ترشب ما ًء عاد ًيا أو ً
تفاح ..حسب نصائح األطباء ،عدة خيارات تسمح باستمرار العادة.

تعليم املرأة ،الدش والتلفاز ،اإلنرتنت ،والشبكات االجتامعية،
إجازة يوم السبت ،إغالق الصيدليات أوقات الصلوات ،قيادة املرأة

السيارة ..إلخ

كان هناك شجرة بلوط عىل ضفة النهر ،وعىل جنبات الشجرة نام قصب
كثري ،ويف كل يوم كانت الشجرة تتاميل مع الريح بثبات وثقة وشموخ،
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وكأهنا تقول :انظري إ َّيل أيتها القصبة الصغرية ،كيف ال أرضخ ليشء،

ألنني قوية ،والقصبة ال ترد؛ ألن األمر ال يستحق كل هذا العناء ،يف

ليلة ما هبت عاصفة هوجاء ،أكثر بكثري من املعتاد ،وعندما انبلج
الفجر ،كانت شجرة البلوط مقسومة إىل نصفني وقد سقط معظمها
عىل األرض ،ولكن القصبة الضعيفة كانت قائم ًة ،تلوح إىل ضوء
الشمس ،وتتحدث عن العاقبة!

أقرب آية ملفهوم املرونة العملية اإلجيايب هي قوله تعاىل :ﱫ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵﯶﯷﯸ ﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﱪ (إبراهيم .)25،24

األصل راسخ وهو اإليامن واملحكم ،والفرع متصل باألصل ،ولكنه

مرن متحرك يعطي لكل حالة عبوديتها املناسبة ،ولذا ﱫ ﭑ ﭒ

مقصورا عىل حال دون حال ،وهكذا هي
ﭓ ﭔ ﱪ ،وليس عطاؤها
ً
الكلمة الطيبة.

مشهد الشجرة يوحي باحلياة واخلرضة واجلامل والعطاء والصرب ،فالشجرة

ُتر َمى باحلجر وتعطي الثمر ،وتصرب عىل العطش ،ومتنح بصمت ،وتقاوم.
شبه النبي

املؤمن بالزرع ال تزال الريح متيله ،وال يزال البالء يصيبه،

وشبه املنافق بشجرة األرز ال هتتز وال متيل حتى تستحصد ويكون
انجعافها مرة واحدة (مسلم).

ين َأ َحدٌ إِ َّ
ال
سَ ،و َل ْن ُي َش َّاد الدِّ َ
ومن جوامع اهلدي النبوي (إِ َّن الدِّ َ
ين ُي ْ ٌ
َغ َل َب ُهَ ،ف َسدِّ ُدوا َو َقا ِر ُبوا َو َأ ْب ِ ُ
الر ْو َح ِة َو َش ْى ٍء
شواَ ،و ْ
است َِعينُوا بِا ْل َغدْ َو ِة َو َّ
ِم َن الدُّ ْ َ
ل ِةَ ،وا ْل َق ْصدَ ا ْل َق ْصدَ َت ْب ُل ُغوا) (البخاري).
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اليرس مرونة ،واملشا ّدة عرس وانغالق.

التسديد هدف ،وإذا مل يمكن فاملقاربة واملحاولة.
والبرشى مرونة؛ متنح اإلنسان يف كل حال ً
أمل وحسن تو ُّقع.

السري القاصد املعتدل حيفظ الراحلة من العطب ،وحيقق املطلب دون

استعجال أو هتور.
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نعم أتغير!

سألته عن رس التحول يف حياته بعدما فقدته بضع سنوات ،وسمعت
بمشكالت تكتنف حياته ،وكنت أظن أنه لن يصبح شيئًا ذا بال،

فأدهشني بحضوره وثقته بنفسه وتصدره املجلس ،وقرأت مالمح
النجاح عىل جبينه ،فأجاب:

* ذات ليلة طاف يب خاطر رمحاين فأحرضت دف ً
رتا وأقال ًما خمتلفة

األلوان.

* حددت عادايت السيئة التي أريد اإلقالع عنها يف هذه املرحلة.

* عقدت العزم عىل اخلالص منها.

* وضعت فقرة يف دعائي أطلب من اهلل فيها مسانديت ودعمي يف طريق

اخلالص.

* كتبت أسباب فشيل وغضب والدي عيل ،وسبب مشكلتي مع زوجتي.
* استخلصت النتائج السلبية واآلالم الدنيوية واألخروية املرتتبة عليها.
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* استبدلت براجمي السيئة بأخرى حسنة ،وقررت تغيري طاقم
األصدقاء ومصاحبة اجلادين والناجحني وهم قريبون مني.

* حتليت بالصرب مع النفس ،ومل أستسلم لليأس.

وشكرا ألولئك الذين ساندوين
معا،
* سألت املجرب والطبيب ً
ً
وصدّ قوين حني قلت هلم إين جاد يف التغيري!
البديل هو أعظم مساندة يمكن تقديمها وهو مبدأ من مبادئ الترشيع.

كل طريق مسدود أمامك يوجد بإزائه طريق آخر حيقق اهلدف؛ عليك

أن تبحث عنه.

مقابل املحرمات املباحات ،مقابل اخلبائث الطيبات ،مقابل الربا البيع،

مقابل السفاح النكاح.
َث ّم قوانني جتريبية لتكوين العادة احلسنة:

* قانون املحاولة واخلطأ ،التجارب عىل احليوانات واهلوام أثبتت

أهنا حتتاج إىل عدد كبري من املحاوالت من أجل حذف اخلطأ وتثبيت
الصواب ،اإلنسان بإمكانه أن يتعلم من جتربة واحدة ،ومن جتارب

غريه ،مدهش أن يسلك اإلنسان نفس الطريق ويتوقع الوصول إىل
مكان خمتلف!

* تفريق التامرين.

فمتابعة التدريب واالستمرار فوق الطاقة يؤدي إىل عرقلة تكون
رسيعا إذا قام املتدرب عىل الطباعة عىل الكمبيوتر
العادة ،العادة تتكون
ً

بجعل تدريباته مفصولة بفرتات من الراحة.

اإلنسان يكتسب يف الراحة الكثري فيسهل عليه التعود ،أما التعجل
واإلرصار عىل التعلم الرسيع فهو يؤدي إىل الرتاجع واالرتباك.
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جربت ّ
أن الصرب عىل تفاصيل العمل مهام كانت مملة هو الذي جيعل

للعمل قيمة ،وإذا كانوا يقولون :الشيطان يف التفاصيل ،فمن املمكن
أن يكون امل َلك يف التفاصيل أحيانا!
اجلامل واإلتقان واملتعة واإلبداع والضبط كلها يف التفاصيل.

دربه عىل إمساك
* قانون تقسيم الصعوبات ،لكي يتعلم الطفل الكتابة ِّ
القلم ً
أول ،ثم عىل اخلط ولو كان أعوج ،ثم عىل ضبط احلروف.

 علينا التدرج وعدم حتميل النفس ما ال يطاق كام تدرج اإلسالميف حتريم الربا ﱫ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﱪ (آل عمران )130:ويف
حتريم اخلمر ،ويف اجلهاد.

 علينا السعي يف تغيري البيئة والبحث عن أخرى مساندة ،قد تكونالبيئة بلدً ا أو مدرسة أو مجاعة أو أصدقاء.

والرسل اعتمدوا املنهج العقيل يف التغيري القائم عىل ترسيخ املعلومات
والقناعات بالتكرار والتدرج والوعظ واألسوة احلسنة.

العادات العامة االجتامعية يتم تغيريها ببطء شديد كام قال ابن خلدون

وال يتفطن له إال القليل من الناس ،وربط ابن خلدون ذلك بالسلطان
(الناس عىل دين ملوكهم) ،بينام اليوم يبدو األمر أرسع وترية ،بسبب
التداخل بني املجتمعات والتثاقف الكبري وتأثري اإلعالم والعوملة

وانخفاض حجم السلطة السياسية واالجتامعية والدينية.
عمو ًما العادات تقاوم (التغيري ّ
الط ْف ِري) املترسع ،ألهنا متس نفسيات
الناس وعقائدهم وشخصياهتم وموروثهم القبيل.

هناك من يضحي ليكرس احلاجز ويؤثر يف رشحية من الناس وأحيا ًنا يقع

العكس وتكون حماولة التغيري غري املدروسة سب ًبا يف ترسيخ العادة.
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حاول حاكم أملاين منع وضع امليت يف تابوت وأن يوضع يف كيس

وأصدر بذلك قانو ًنا ،فرفضه الناس ومتردوا عىل القانون وظلوا عىل

ما هم عليه.

تذمرا
حظر (اخلفاض الفرعوين) يف ختان اإلناث يف السودان أحدث
ً

ومل ينجح يف معاجلة املشكلة.

يقول باجود :من أكرب آالم الطبيعة البرشية أمل الفكرة اجلديدة.

هناك املغامرة التي يندفع هبا الساعون إىل التغيري ،مقابل التوجس
واخلوف من املجهول والركون إىل ما هو قائم عند املستهدفني.

هناك تضخيم بعض احلوادث السلبية اجلانبية وتوظيفها يف رفض
التغيري ،حني حترك القطار يف مرص ووقعت بعض احلوادث طفق بعض
الفالحني يردد (احلامر وال القطار).

هل املطلوب كرس (تابو العادات والتقاليد)؟ أم تفعيل قانون اإلزاحة
أو (التخلية قبل التحلية) كام يسميه الشيخ األلباين تأس ًيا ببعض
متقدمي األصوليني؟

كل عادة جديدة نكتسبها ستزيح عادة سيئة (اتق اهلل حيثام كنت وأتبع

السيئة احلسنة متحها) (الرتمذي) احلسنات يذهبن السيئات ليس فقط يف
صحائف اآلخرة بل يف صحائف أيامنا الدنيوية.
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ما وراء العدسة

تعرف (تشارلز دوهيج) الصحفي بجريدة (نيويورك تايمز) عىل أثر
العادات عىل األفراد والشعوب ،يف الوعي والالوعي ،خالل تغطيته

ألحداث الغزو األمريكي للعراق ،وعىل إثر جتربته كتب كتابه (قوة

العادة؛ ملاذا نفعل ما نفعله؟ وكيف نغري؟) والذي أصبح من أكثر

مبيعا يف الواليات املتحدة عام 2012م.
الكتب ً

لعل من أهداف الكتاب متهيد الطريق للرشكات التي تريد أن تكسب
ماد ًيا عرب فهم نفسية املشرتي وسلوكه العفوي غري الواعي ،وأن الناس
يبدون مستعدين لتغيري عاداهتم ولو مؤق ًتا عندما يتعرضون لتحول
جدي يف حياهتم ،كاالنتقال إىل مسكن جديد أو عمل أو سفر أو زواج

أو محل أو والدة أو صدمة عميقة.

ويبدون متمسكني بعاداهتم بشكل فطري لشعورهم بام هيددها ،أو

بشكل ممنهج؛ حيث إن استقرار العادة وتكريسها مريح للمستبد
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أو الغازي الذي يتكئ عىل املألوف ،وللعقل الكسول الذي ال حيب

األسئلة وال الطرق املتعددة ويفضل مترير األمور كام ورثها دون حتويل.
َف ْهم عادات الناس إ ًذا هدف جوهري للسيايس والتاجر وهو هدف

أيضا للمصلح الساعي لنقل الناس إىل األفضل.

عىل أن الكتاب ال يبدو بعيدً ا عن اهلدف االستخبارايت فقد حتدث كيف

حل اجليش الغازي مشكلة املظاهرات املصحوبة بالعنف يف بغداد
والنجف والبرصة؟

حيث تبني أن اجليش األمريكي كان يصور تلك املظاهرات ،ويرسل
األفالم إىل خرباء نفسيني متخصصني يف دراسة سلوك احلشود.

وعندما كتب غوستاف لوبون كتابه (علم نفس اجلامهري) ،وألف بعده
بعقود سيغموند فرويد كتابه الذي محل ذات االسم ،كانت أوروبا

تعيش مرحلة ثورية متقلبة شبيهة إىل حد ما بام جيري يف العراق.

مل يكن احلل هو وضع الرشطة بقوهتا وعنفها يف مواجهة عنف احلشود،
قراءة املشهد وضعت أيدهيم عىل (عادات) متارسها تلك احلشود،
قرارا غري ًبا ال يبدو وثيق الصلة باألمر ،أن أوعز ضابط خمتص
وكان ً

ملحافظ النجف والكوفة بمنع بيع األطعمة واملرشوبات يف الشارع،

خاصة بعد صالة اجلمعة!

جتمع الناس وارتفعت األصوات ،ومل يتدخل األمن ،افتقد الناس

الباعة املتجولني وبحلول املساء شعروا باجلوع والعطش وفقدت
املظاهرة وهجها ،كانت املرشوبات واملأكوالت جز ًءا من املشهد ال

غنى عنه.

إهنا عادة أكثر من كوهنا حاجة ،الشاي واملاء واملرشوبات الغازية

84

روحا ،وتعاطيها
والبطاطس واملأكوالت اخلفيفة تضفي عىل التجمع ً

مجاع ًيا هو عادة ً
أيضا.

وقد تكون هذه األشياء (العادية) هي أساس التجمع ،ثم يتربع أحدهم
بحذف حجر ،وترسي عدوى االحتجاج إىل املتجمهرين!

وقد يكون االحتجاج هو اهلدف ،ولكن املرء بحاجة إىل طاقة حيوية
ومن دون األكل والرشب ،ويف حر الظهرية لن يمكنك االستمرار!

مل تكن هذه (وصفة) ملنع املظاهرات كام نظن!
إهنا ذاهتا وصفة لتحريك املظاهرات يف ٍ
بلد آخر يراد تشجيع التظاهر

فيه لسبب ما.

قرارا أمريك ًيا ،وهي عادة سيئة أن
حدوث املظاهرات أو توقفها ليس ً
نعتقد أن ما حيدث أحيا ًنا فهو حيدث ً
دائم.

ربام مصلحة األمريكي ظاهرة يف إيقاف مظاهرات ضده ،وهي كذلك
يف حتريك مظاهرات يف اإلحتاد السوفييتي أو بولندا أو أوكرانيا.

ولكنها قد ال تكون كذلك يف مرص أو ليبيا أو تونس.

عقوهلم قد هتدهيم إىل احلياد يف حاالت عديدة ال مصلحة هلم يف املجازفة
عجزا ً
دائم ،بل هو نوع من احلكمة
بالوقوف مع أحد الطرفني ،هذا ليس ً
والتخطيط ،وهو إنفاذ للقدر اإلهلي ،الذي مل جيعل مقادير اخلالئق بيد ٍ
أحد

غري اهلل!
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#مرايا

دراما

كانت الدُّ مى حترك من وراء ستار فيتحرك ظلها ،وهو ما يراه املشاهدون
الذين يتجمهرون أمام املرسح ،وقد اش ُت ِهر هذا الفن يف عرص العباسيني

واملامليك ،وأصبحت متثيلياته الرتفيهية تعرض عىل مسارح متخصصة،

وس ِّم َي (خيال الظل) أو (ظل اخليال) أو (خيال الستار) ،وكان انتقاله
ُ
إىل العامل اإلسالمي من الصني واهلند عن طريق فارس.

تفرقت يف مواطنها وثقافاهتا ومذاهبها وبقي
البرشية أرسة واحدة َّ
الطبع الفطري الذي يولدون عليه ويتشاهبون فيه ،وكل شعب يعرب
عنه وفق مبادئه وموروثه اخلاص.

مقصورا عىل جمتمع ما ،فمن ينكر تأثري (آالم املسيح)
تأثري الدراما ليس
ً

أو (تايتانك) أو (قتل الطائر املحكي) ،أو (املساعدة) عىل املجتمعات
الغربية ،وقدرهتا عىل معاجلة قضايا اجتامعية؛ كمحاربة العنرصية
والفقر أو العنف ضد األطفال أو املرأة ،أو قضايا سياسية؛ كأحداث
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العراق وأفغانستان وفلسطني ،أو تارخيية أو عقدية..؟ ً
فضل عن أفالم

وثائقية ذات تأثري واسع.
التأ ُّثر والتأثري داخل جمتمع واحد مفهوم ،لكن عبور احلواجز واحلدود،

ووجود جمتمعات تستقبل وال ترسل ،تتأثر وال تؤثر أمر معيب.

ومن قبل كان اإلمام أبو حنيفة يقول ،وقد تفطن لتأثري القصة املحكية:

السري ُتغني عن كث ٍ
ري من الفقه).
(إن دراسة ِّ
تارخي ًيا يمكن اعتبار (الدراما) عادة فني ًة لليونانيني واإلغريق ،ولكن
جمتمع العرب مل خيل من لفتات تومئ ألمهية هذا النمط من التعبري.

ولعل ما تزخر به الكتب األدبية من مشاهد وروايات وحوارات ومهية

التخيل والتكاذب ،هو قريب من هذا الرضب.
ومسابقات يف
ُّ

وهذا يفتح الباب للحديث عن الدراما التارخيية ،أكان حدي ًثا عن

تاريخ العامل ،أو تاريخ اإلسالم والعرب وشخصياته املؤثرة ،أو عن
التاريخ القريب املتع ّلق بالرصاعات القبلية واإلقليمية والكشوف
واحلراك السيايس واالستعامر والثورات.

يعرف النشء (عمر املختار) أكثر من قادة آخرين قاوموا االستعامر،

وكان للعمل الدرامي أثر يف ذلك ال يشك فيه.

االستعامر األمريكي يف العراق أو فيتنام أو إفريقيا حاول توظيف

ريا يف ظل غيبة
الدراما لتحسني صورته يف أذهان الشعوب ،وأفلح كث ً

األعامل الناضجة التي تكشف احلقيقة.

البحث عن االبتسامة عرب ما يسمى بـ(الكوميديا) هو أحد مقاصد

األعامل الدرامية ،ويف الدانامرك مات أحد األزواج من شدة الضحك
وهو يشاهد ً
عمل درام ًيا ،فأرسلت زوجته تشكر املنتجني!
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أهي تشكرهم ألهنم أراحوها من زوج ٍ
مؤذ؟ أم ألهنا اعتربهتا هناية

لطيفة أن رحل وهو يضحك!

خفية ،واإلسالم جعل لكل يشء
حتى الضحك له رسالة ،ولو كانت َّ

قدرا ،مل يأت النهي عن الضحك ،بل كان الرسل واألنبياء يضحكون،
ً
َ
واالبتسامة هي من صفات الصاحلني ،و( َت َب ُّس ُم َك ِف َو ْج ِه أ ِخ َ
يك َل َك

طبعا وعادة (أن
َصدَ َق ٌة) (البخاري) ،وهي مزاج يبدأ بالتصنع ثم يصبح ً

تلقى أخاك بوجه طلق) (البخاري).

الض ِح ِ
ولكن جاء النهي عن اإلكثار من الضحك ( َفإِ َّن َكث َْر َة َّ
يت
ك ُتِ ُ
ا ْل َق ْل َب) (أمحد ،والرتمذي).
األطفال يقضون ساعات طويلة يوم ًيا تفوق ضعف ساعات الدراسة

أمام الشاشة ،أفالم كرتونية ،أفالم (إنمي) ،ألعاب كمبيوترية..

استخدام عجيب ومذهل ألحدث التقنيات التي وضعت لصياغة

حياهتم والكسب بواسطتهم ،ولكن بطريقة ذكية.

حتى يف ظل تراجع التلفزيون ظلت قنوات األطفال حتظى باملوقع
األفضل وتتنافس برشاسة عىل صياغة عادات الطفولة عرب التحكم يف

منتجا شاهدوه يف العرض
عقوهلم وألسنتهم ومشاعرهم ،وطاملا أحبوا ً
دون التفات لتحذيرات الوالدين.

هل التقنية حمايدة؟!

إىل حد ما ،لو كنا مؤهلني لتوظيفها لتعزيز قيم احلياة اإلجيابية من
التفاؤل واألمل والنجاح والصرب والقوة والتسامح ،أو توظيفها لتعزيز

اهلوية اإلسالمية التي هي منطلق للتواصل والتنافس والتعايش وحافز

للعمل واإلنجاز والبناء واإلبداع.
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يأيت رمضان بروحانيته العالية وعاداته اجلميلة يف كل ٍ
بلد إسالمي،
ومعه عادة راسخة ال تتوافق مع سموه وتألقه!

أن تزدحم الشاشات واألوقات بأعامل درامية حملية وعربية ،منها

املحرم االجتامعي
التارخيي ومنها االجتامعي ،بعضها جيرتئ عىل جتاوز
ّ
املحرم السيايس ،ويعاين ً
فراغا من ال ُبعد
ما ال جيرتئ عىل االقرتاب من
ّ
القيمي واحلضاري.

إىل جوار أعامل أخرى تبدو أكثر جدية ومصداقية وسع ًيا يف التغيري.
ويظل سقف احلرية واملال عائ ًقا أكرب أمام النجاح.
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أعمال بديلة

حني كنت يف (كيب تاون) اطلعت عىل العديد من األعامل الفنية الباهرة

عن نيلسون مانديال ،حياته يف السجن ،فرتة رئاسته ،وعن السود أيام
الفصل العنرصي ،ثم أيام االنتخابات.

الحظت يف األسواق وامليادين أن السود يعربون عن ثقافتهم وأحالمهم

من خالل الرسم والنحت بطريقة متميزة.

غزت أوروبا إفريقيا ورسقت منها معادهنا وانتزعت أبناءها لتبيعهم يف
سوق النخاسة ،ذات مرة أخذ اجلنود الربيطانيون جمموعة ضخمة من
الفن األفريقي اجلميل املنحوت من ألف سنة وأكثر ،وعندما أرسلت

امللكة فكتوريا الغنيمة إىل املزاد غطت النقود التي مجعت من البيع كل

نفقات احلملة العسكرية!

كان هذا يف أواخر القرن التاسع عرش ،فهل القصة تتكرر بأسلوب
حديث؟ وبطريقة تغيري العقول والقناعات؟
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األعامل القادرة عىل املنافسة والتأثري عندنا ما زالت يف عامل الغيب!

ليس من رضورات النجاح أن يكون وفق ضوابط تامة اإلحكام.
ربام أدت أعامل إجيابية وهادفة وذات ُب ٍ
عد وطني ،أو تارخيي ،أو اجتامعي

ريا يف تقديم البديل النافع ،ولو كنا مل نمنحها الدرجة الكاملة
ً
دورا كب ً
أو الدرجة العليا ،ولكنها جتاوزت حد اإلخفاق لتحصل عىل تساوي
النفع والرضر لتكون أفضل من أسوأ منها ،أو كانت ذات مردود إجيايب

متفوق عىل نظريه السلبي.

وسيظل اجلدل الفقهي والرشعي ً
يقيم
قائم وال تثريب عليه ،وله أن ّ

ويوافق وخيالف ويعدّ ل ،لكن ال حيسن أبدً ا أن يكون هذا اجلدل مدعاة
نوعا
فثم آراء علمية ترفض الدراما بكليتها وتعدّ ها ً
للتو ُّقف واالنتظارّ ،
من الكذب ،وهذا ما كان يميل إليه شيخنا عبد العزيز بن باز -رمحه
اهلل-؛ خال ًفا لعلامء آخرين ال يمنعون أصل الفكرة ،ولكن يتفاوتون

يف التوسعة أو التضييق فيها ويف ضوابطها ورشوطها ،وعىل هذا فهي

تشبه رضب األمثال لالعتبار.

قام جمموعة من شباب مدينة عنيزة بتمثيل قصة بالل بن رباح

ً
حارضا معج ًبا
وإسالمه وتعذيبه وكان الشيخ عبد الرمحن السعدي

بالعمل.

ومثله الشيخ حممد بن عثيمني الذي حرض متثيلية يف مركز صيفي وعلق
ً
مسرتسل مؤيدً ا معربا ،وكنت مشاهدً ا ومستمعا.
عليها تعلي ًقا
وللشيخ ابن جربين فتوى مفصلة تسري يف االجتاه ذاته.

وعىل املذهب األول فالروايات والقصص ذاهتا لن تكون مقبولة ما مل
تكن حقيقية ً
فضل عن متثيلها.
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لن ينتهي اجلدل الفقهي ،وال جيب أن نحجر عليه ،لكن احلياة
منطلقة يف أبواب االقتصاد والسياسة والتقنية واملواصالت والفضاء

واإللكرتونيات بأوسع مما يقول الفقيه.

والتصحيح وارد وممكن حتى بعد ظهور األعامل ،فحركة التطور

واالختيار والتحسني ال تتوقف ،وجمرد الرفض ال يصنع شيئًا ،وهجاء
الواقع املرير ال ُيقدِّ م ً
بديل.
وال يلزم أن يتفق الناس عىل يشء ما حتى يتحقق ،فنظراهتم ختتلف،
وقد يميل قوم إىل إغالق األبواب ،بينام يراها آخرون مفتوحة عىل
مصاريعها لكل صاحب مبدأ أو غاية ،ويرون اإلسهام يف امليدان ً
بدل

من جمرد االمتعاض أو اإلنكار.

يف هذه املضايق ال حيسن أن يطول اجلدال إذا كان ملجرد الرأي وليس

لالنتقال للفعل واملحاولة أو عىل األقل تشجيع البوادر الصاحلة ،فكام

يقول الشاطبي( :كل مسألة ليس عليها عمل فال يوجد يف الرشيعة ما
يدل عىل استحساهنا) ،وكان عمر يقول :ال ينفع تك ُّلم بحقٍّ ال َن َفا َذ

له.

والعمل الدرامي يفرتض أن يكون مواك ًبا ملتغريات الساحة العربية،
مستجي ًبا لتطلعات الشعوب وأحالمها ،مدو ًنا ملرحلة من مراحل
ً
راسم ملعاناة
احلراك اإلجيايب عىل كافة الصعد ،ومنها الفنية واإلعالمية،
الفرد يف حياته ،راصدً ا ملشكالته.

غياب هذا النوع من األعامل هو أحد أسباب خداع الشعوب وتضليلها،
املضحي ،وتصوير الوطني
وإظهار املجرم بمظهر الوطني املخلص
ّ
الصادق عىل أنه إرهايب أو س ّفاك أو منافق أو غبي أو متخلف..
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وطاملا كان مظهر املتدين من ِّف ًرا لألجيال ،ومدعاة للسخرية واالستهجان
ُّ
والتنقص يف الدراما العربية!

ريا ما تعرضت للتشويه يف
بل واملعاين اإليامنية والقيم األخالقية كث ً

عمل يشاهده املاليني ويتل َّقفون منه اإلعجاب بأساليب احلياة الغربية
وطرائق عيشها!

عامل ًيا لن نستطيع التعبري عن مواقفنا والوصول إىل عقول الشعوب
وتغيري الصورة النمطية السلبية عن شخصية العريب واملسلم ،أو عن
أبطاله التارخييني ،أو عن مواقفه وحقه ما مل نقتحم هذا العامل ،ونوظف
األكفاء ،ونبذل األموال فيه ،بدل رصفها يف محالت دعائية ال تؤثر إال

يف السذج.

حضورا ألعامل فنية تواصلية إنسانية تقدم
لغات العامل جيب أن تشهد
ً
ثقافة العرب واملسلمني بطريقة إجيابية وأمينة.

ربام يقرر العديد من الناس هجر عادات اجتامعية أو شخصية سيئة بعد

أن يشاهدوا قبحها عىل الشاشة عرب عمل حمرتف ،بينام مل تفلح حماوالت
اإلقناع يف تغيري مواقفهم أو إقناعهم بوجود تلك العادات ً
أصل!
أبعد من ذلك ،فعادات النهوض احلضاري والتنمية واملعرفة لن يتسع

نطاقها ما مل تتذرع بوسائل مجاهريية مؤثرة.

العامل اليوم شاشة واحدة وجهاز واحد حيمله فتى يف جيبه أو فتاة

ويتواصل عربه مع ما يريد و َم ْن يريد!
عب عن عقيدتنا ،وتارخينا ،ولغتنا،
فهل بمقدورنا أن نضع بصم ًة ُت ِّ

ومواقفنا ،و ُتقنع أبناءنا بحقنا إن مل ُتفلح يف إقناع اآلخرين؟

سمعت شخص ًيا من علامء مشاهري يف اخلليج ومرص وسواها آراء
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منفتحة عىل الدراما اهلادفة ومشجعة خلوض التجربة ،بينام سمعت
بعضهم ينساق لرأي ضاغط حميط به يف العلن! وهياجم أعام ً
ال أقرب
إىل اإلجيابية.
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مفصليا)،
دراميا
(مسلسل عمر) (كان أقرب إىل أن يكون حد ًثا
ًّ
ًّ
أثار الكثري من ردود األفعال املعارضة واملؤيدة ،وكان أحد أهم
املوضوعات التي أثارت ً
جدل يف الصحافة والتلفزة ومواقع التواصل
االجتامعي واملجالس اخلاصة والعامة.

متثيل الصحابة حمل خالف وأكثر املجامع الفقهية ترفضه ،ووجود املرأة
ولو بشكل حمدود وحمتشم ،ومدى ثبوت بعض التفاصيل التارخيية،
وشخصيات املمثلني ،هي عنوانات من أبرز ما دار احلديث حوله.

اللجنة املرشفة والتي كنت أحد أعضائها عنيت بقراءة النص (السيناريو)

املخرج ،ومل تشأ أن تقحم نفسها يف اجلدل حول
والتوثق من تطابقه مع
َ

املسلسل بعد حتوله إىل عمل فني ،ألن من حق الناس أن خيتلفوا دون
أمرا رشع ًيا ً
حمكم ،عىل أنه كان لرئيس
سقف يصادرهم إال أن يكون ً
اللجنة الشيخ يوسف القرضاوي رأي ُي ِّوز فيه ظهور الصحابة بعد أن
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مقصورا عىل جهة
كان يمنع ذلك ،مراعاة للمتغري ،وأن امليدان ليس
ً
معينة ،وهناك أعامل درامية ضخمة تقوم عليها أطراف إيرانية سيئة
ً
فضل عن األثر املتعاظم للدراما لدى
النظرة إىل ذلك اجليل الفريد،
األجيال اجلديدة يف العامل كله.

مل تستطع الفتاوى أن متنع مشاهدة املسلسالت واألفالم الرومانسية

من تركيا أو أمريكا اجلنوبية أو كوريا ،وظلت جمتمعات اخلليج السوق
األكثر طل ًبا تستقبل الكثري من القنوات املحلية والعاملية املخصصة

لذلك النوع من اإلنتاج دون فرز أو رقابة.

حدث هذا مع إحجام العقول اهلادفة واملواهب املخلصة ذات الرسالة،
ويف تردد رؤوس األموال عن االستثامر يف امليدان الضخم.

وإذا كان الشعر ديوان العرب -كام يقول ابن عباس -فإن الدراما

كانت وال زالت ديوان شعوب العامل؛ التي أبرزت فيها عاداهتا يف احلياة

وطريقة حل املشكالت والتعبري عن اآلالم واألحالم.

لغة ضخمة يف التعبري والتغيري وصناعة الرأي العام ،تعتمد عىل جمموع
احلواس ،وليس عىل جمرد السامع ،وختاطب اإلنسان كله ،وتستهدف
املتعة واإلثارة والتعليم يف وقت واحد.

يف املثل الصيني:

(قل يل وسوف أنسى ،أرين وربام أتذكر ،أرشكني وسوف أحفظ).

احلفظ هنا ليس جمرد تلقني ،ولكنه وسم راسخ يف العقل والقلب
يصعب حموه.

املشاهد رشيك يدخل يف التفاصيل ،ويعيش احلادثة بلحظتها،

ويضحك ويبكي ويستثار ويتعاطف ،وحيقد أحيا ًنا ويغضب ويرىض،
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ويف كل مرة يندمج مع العمل الدرامي وينسى متا ًما أنه أمام صور

حيس أنه يف معرتك احلياة.
متثيليةّ ،

يصوت عىل نجاح العمل أو فشله ،وأن
املشاهد مشارك من شأنه أن ّ

إبداعا عرب التحليل والقراءة والغوص عىل أبعاده
جيعل العمل أكثر
ً
ومراميه وفلسفته.

ً
جمال رح ًبا للمغامرة واحلركة واملفاجأة
الشباب والفتيات جيدون
واالكتشاف ،إىل جوار العواطف والرومانسيات التي هلا أعامهلا اخلاصة.

رسا أن الشوارع يف دول عدة تكاد ختلو من املارة يف أوقات معينة،
ليس ً
وأن املشاهدين يعدون بمئات املاليني عرب العامل.

رسا أن تكلفة إنتاج فيلم واحد كفيلم (إنسبشن )inception
وليس ً

دوالرا ،ومردوده يفوق ثامنامئة ومخسة وعرشين
تبلغ مائة وستني مليون
ً

مليون دوالر ،ومتت مشاهدته يف سائر بالد العامل ،وهو حيكي أن احلياة
حلم بصيغة فلسفية.

ومثله فيلم (آفاتار  )avatarالذي كلف إنتاجه مائتني وسبع ًة وثالثني
مليون دوالر ،وإيراداته تفوق مليارين وسبعامئة مليون دوالر ،وحاز

عىل ثالث جوائز لألوسكار.

فيلم (كوين) الوثائقي يتحدث عن أوغندا وأمراء احلرب كان حيلم بـ

 500ألف مشاهدة ،حصل قبل هناية العام (2012م) عىل  75مليون
مشاهدة.

نجوم الدراما يف هوليوود يف الواليات املتحدة مثل (دينزل واشنطن،

وبراد بت ،وتوم هانكس ..إلخ) حيوزون شهرة تفوق شهرة رؤساء
الدول.
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وأموال الدراما ونجومها يف بوليوود يف اهلند تشكل االستثامر األعظم

عرب  100عام.

حمصورا يف رقعة جغرافية ،الغالبية العظمى من الشباب
مل يعد املنتج
ً

والبنات يشاهدون األفالم الغربية ،والقنوات الفضائية تتنافس يف

العرض ،وتقدم األموال الطائلة للحصول عىل حقوق العرض املبكر،

ثم قنوات كثرية جدً ا دورها هو التفنن يف تقديم خدمات إضافية تتعلق

بتمكني املشاهد من االختيار بني قائمة واسعة من العناوين.

قادتني خطاي إىل مواقع إلكرتونية خليجية متعلقة بعروض األفالم
فوجدت تبادل معلومات غري عادي بني الشباب والفتيات؛ خاصة
حول املشاهدات واالستشارات والتقييم بصورة ّأكدت يل أن هذا

الضخ اهلائل يفعل فعله ً
حتم يف عقول أجيالنا ويشكل شخصياهتم،

ويصنع قيمهم ،ويرسم هلم األنموذج الذي ال يستقل بتكوينهم ،ولكنه

يؤثر فيهم بصورة شديدة ،ويصنع لدهيم عادات جديدة منها اجليد

ومنها الرديء ،وغالبية املتلقني ال يملكون القدرة عىل الفرز والنقد
ويستسلمون ملا يتكرر أمامهم ،كيف وأحدهم ال يستطيع مشاهدة
برنامج تلفزيوين ملدة ساعة كاملة ولكنه يستطيع مشاهدة سبعة أفالم

يف اليوم الواحد دون ملل؟!

يف اللباس والعادات الصحية واالجتامعية والعالقات واحلركات
والكلامت واملصطلحات والطقوس ،بل ويف األفكار واملشاعر

واألحاسيس واملفاهيم والرؤى واملواقف ،خيضع مجهور عريض لتغيري

مستمر وتأثري عميق ال تقاومه الوسائل العادية.

ثم ثقافة برشية مشرتكة يف اللباس واأللعاب والتجميل واألكل واالتصال
َّ
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وثم عادات مشرتكة أو متقاربة ،وقبل الرسالة املحمدية
والفرح ..إلخَّ ،
كان يف عادات العرب الفاريس والروماين والصيني والعريب اجلاهيل ومل

يرفض اإلسالم منها إال ما كان حمتو ًيا عىل معنى مرذول.
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جمهورية
المهمشين

ريا عام كان عليه ،طالب احللقة وإمام املسجد أصبح
تغري (عادل) كث ً
متابعا ألحدث إصدارات األجهزة الذكية،
معتك ًفا عىل الكمبيوتر،
ً
ومنافسا عىل حمل الشاحن
ماهرا يف ماراثون (تويرت)،
وصار متسابقا
ً
ً

وليس عىل صدر املجلس ،وحني ينام يدع جهازه قري ًبا منه ويستيقظ

مرات عديدة ملتابعة أحداثه ،لقد أثر هذا يف عادات جلوسه ونومه

وعالقاته ،وحتى حني يأكل أو يقود ال يستطيع التخيل عن اختالس

النظر إىل الشاشة الصغرية!

متابعا لكل
لوحظ أنه يطلب الرقم الرسي للشبكة قبل املاء ،وبدا
ً
ً
متفاعل مع احلدث ،مما رفع مستوى وعيه الثقايف والسيايس،
جديد

وصنع لديه مهو ًما جديدة مل تكن مألوفة يف قريته الوادعة أسفل
الوادي!

زاد تالمحه مع رشكاء املهنة اجلديدة عىل حساب العائلة الصغرية
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واألرسة املمتدة ،فلم يعد ُيرى إال يف املناسبات وبحضور منقوص ،إنه

يعيش ذهن ًيا وعاطف ًيا يف عامل آخر وهبموم خمتلفة.

أخوه األصغر منهمك يف (البالي ستيشن) حتول عرب ثالث سنوات

من مستخدم ساذج سطحي يلعب ليتعب ال يفرق بني شخصية (ميكي

ماوس) و(سالحف النينجا) و(نارتو) و(أساسنز) ،وال يعنيه أن يكون
مخرا أو ما ًء أو مرشوب طاقة ،إىل أن أصبح
ماهرا بالتحليل
ً
املرشوب ً
عار ًفا بمميزات األلعاب ،ثم حتول إىل ناقد للتصميم واأللوان

مبدعا يبحث عن
مبتكرا
ريا أصبح
ً
والرسومات وحتى الفكرة ،وأخ ً
ً
النمط غري السائد.

حال األخوين صورة مستنسخة ملعظم أبناء جيلهام ،وهي صحبة آلية
وإنسانية جتمع بني املتعة والدهشة واإلطالع والفضفضة ،وتصنع

مؤثرا من اهلوية اجلديدة للشباب.
جان ًبا ً

ريا عمي ًقا يف بنية املجتمع
ثورة باملعنى احلقيقي للكلمة أحدثت تغي ً

وأنامط االتصال وعالقات العمل واحلالة النفسية وأساليب الرتبية
وعادات االستهالك.

صار هؤالء الشباب يبحثون عن قدوة وإهلام أكثر مما يبحثون عن زعيم
أو رمز باملعنى التقليدي ،فالقائد اإلعالمي أقرب إىل امللهم وليس
مصدرا لألوامر وال ً
نجم ينال اإلعجاب والتصفيق.
ً

قادرا عىل حتديث نفسه أو برناجمه باستمرار فسيجد هجر ًة
من مل يكن ً

إىل غريه ،ومنافسة جادة من مواقع مل يكن يلقي هلا باال.
معا جعلتنِي أقيض وق ًتا ال بأس به مع أصدقاء (الفيس
الفائدة واملتعة ً

تعو ْد ُت عىل صياغة العبارات املوجزة ا ُملشْ َب َعة باملعنى،
بوك) ،و(تويرت)َّ ،
106

ً
إرشاكا لآلخرين يف حالة
ريا عن جتربة عابرة أو عميقة يف احلياة ،أو
تعب ً
شخصية أو موقف إنساين.

مل يكن اهلجوم املضاد ولو استهدف الذات غري ًبا عيل ولكني اقرتبت

أكثر من شهادة مولد اهلجمة املضادة وكثافتها وبرجمتها أحيانا،
ورصت كغريي أشعر أنني (هدف سهل) أستمع ملا يؤمل ألدرك أن
أكثر االنتقادات الالذعة تنطوي عىل فائدة جديرة باالعتبار ،ولو كانت

بدوافع شخصية.

ليس بمقدوري أن أرد بكلمة ساخرة أو خبيثة فهذا ما مل أتعوده،
والعادة ّ
حمكمة.

وال يتحمل األمر مقارعة احلجة باحلجة ،وال إظهار الضجر والتململ،
علينا إ ًذا أن نتكيف ونتعامل بإجيابية واستطراف مع الشتيمة والنقد
اجلارح.

جمرد تدوين ،بل مدرسة للتواصل االجتامعي ،ونقل
القصة ليست َّ

املدنية والتخاطب ،ونمط
للخربة البرشية ،وحتقيق لطبع اإلنسان يف
َّ
جديد يف التثا ُقف واحلوار ،من شأن هذا ك ِّله أن يشيع األمل والتفاؤل
واإلجيابية يف احلياة.

التواصل جزء من كينونتنا منذ ِ
القدَ م؛ فحياة املرء هي جمموعة من

العمليات التواصلية مع النفس أو مع اآلخرين.
ِّ
يتم عرب خواطر أو حوارات،
حديث النفس اهلامس الطويل أو
املتقطع ُّ

واسعا من عمرك ،تسميه أنت:
ال أحد يسمعها غريك ،تقتطع جز ًءا
ً
ِ
استذكارا ٍ
تكتف
مهم فال
ملاض ،أو
رسحا ًنا ،أو
ً
ً
هاجسا ..هو عندي ٌّ
بمجرد االنسحاب منه لتعيش حلظتك ،اسرتسل معه ،وزا ِوج بينه وبني
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نذيرا حلفرة
والتأمل ،ربام كان
َقدْ ٍر من الوعي
ً
ُّ
احتجاجا عىل خطأ ،أو ً
ٍ
لنداء من داخلك..
يف طريقك ،أو تأني ًبا ،أو رصخة يف وجه جتاهلك

أخ أو صديق أو جا ٍر أو رشيك أو زوج ،هي
العملية التواصلية مع ٍ
جزء من العادات املنتمية للطبع اإلنساين واملؤ ِّثرة بعمق ،حني نقطع

أوارصنا عمن حولنا نعيش عزل ًة خانقة خميفة ،وتنهشنا أشباح املوت
ً
أفالكا فضائية سابحة ،وحتى
جزرا معزولة وال
ونحن أحياء ،لسنا
ً
اجلزر واألفالك بينها وشائج وأوارص ،مجال احلياة هو لذة الوصل.

وسعت دائرة التواصل
الصحافة ،اإلذاعة ،التلفزة ،ثم اإلنرتنت َّ
يعرضون أنفسهم لتيارات
املحيل ،فالعاملي ،وأصبح الفتى أو الفتاة ّ

متعاكسة عظيمة التأثري عىل مفاهيمهم وفكرهم وسلوكهم ،ويعيشون
ً
حال من التناقض بني املجتمع وعاداته الراسخة وبني جمتمعات أخرى
يعيشون معها عاملًا افرتاض ًيا شديد اإلهبار.

التأثري هائل :األصوات ،الصور ،األلوان ،العاطفة ،االستمتاع ،خماطبة

تتكرر
العقل باإلقناع ،املحاكاة وانتقال األنامط السلوكية واحلياتية التي َّ

عرب األدوات اجلديدة ،كالدراما والربامج الواقعية.
التحول الضخم هو دخول املتل ِّقي العادي ضمن املنظومة اإلعالمية ،فلم

َي ُعد اإلعالم رسال ًة من طرف واحد يتل َّقاها اآلخر دون خيا ٍر ،اخليارات
هائلة ،واملتل ِّقي هو جزء من العملية ،فهو ِ
مرسل يف الوقت ذاته ،إنه

(إعالم الناس) كل الناس ،مقابل إعالم تقليدي معرب عن فئة أو جهة.

اإلعالم القديم هو إعالم فئة أو حزب أو حكومة أو تيار.
مجهورية ا ُمل َه َّمشني عرب األدوات البسيطة التي ال تتجاوز امتالك

جهاز حممول ،سمحت للماليني بالتعبري عن صوهتا وكرست احتكار
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ريا من املقوالت التقليدية املتعلقة بالسلطة أو
وغيت كث ً
اإلعالمّ ،

حكوميا كان ،أو
باملعارضة ،وبمقتضاها مل َي ُعد ممكنًا إقصاء أحد،
ًّ
ًّ
ً
مستقل.
معارضا ،أو

املعب عن تطلعاهتم اليوم ،وهو صوهتم
َّإنا (صوت الناس الداخيل) ِّ
املعب عن تطلعات الغد ،والتي قد تكون نقيض ما ِّ
يفكرون
الداخيل ِّ

فيه اليوم.

هذا التحول ألغى سلطة الرقابة ،فلم َي ُعد يف اإلعالم اجلديد وزير وال

رئيس حترير ،إ َّنام الرقابة الذاتية التي تنطلق من اإلنسان ذاته.
يستح ِوذ عىل
وع ْف ِو ّيته وفطريته هي التي جعلته
بساطة هذا اإلعالم َ
ْ
ِ
ٍ
سلطة رجلِ
أعامل أو مال أو
الكثري من املتابعني دون أن َي ْر َكن إىل

صاحب نفوذ.

وربام كانت مصداقيته َ
أعل؛ لبعده عن الضغوط الناجتة عن ألوان

الرعاية والدعم ،ورغبة املمول أو املعلن ،وإلمكان قياسه بلغة األرقام،
فعدد املتابعني ،ومرات إعجاهبم ،وتعليقاهتم ،مؤرش ال يمكن جتاهله،
وهي بذاهتا ثروة معرفية يمكن بناء دراسات اجتامعية وفكرية عليها.
الص ْنعة والتك ُّلف صفة رديئة يف اإلعالم التقليدي ،جعلته يعجز عن
َّ
املنافسة؛ ألنه ال يمتلك أدواهتا وال يمتلك اجلرأة عىل ممارسة احلياة

بشكلها الصحيح.

كلام استطاعت األداة اإلعالمية أن تكون عفوية ومنسجمة مع طبيعة

اإلنسان ونفسيته وطموحه ،كانت أقرب للنجاح وأعمق يف التأثري.

اإلعالم اجلديد إعالم تفاعيل ،حيقق لإلنسان غريزة التواصل مع نظرائه،
ويقرأ ما ِّ
ويتفهم حاجاهتم ومطالبهم
يفكر فيه الناس ،وما يريدون،
َّ
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وشكاواهم ،ويسعى يف حتقيق ذلك ،بعيدً ا عن املبالغات والتهويل،
وبعيدً ا عن التجاهل وإغامض العيون ،وبعيدً ا عن الفرض والقرسية.

اإلعالم هنا يمكن أن يكون تنمو ًّيا تربو ًّيا ،بل أداة للنهضة؛ ألنه يدرك
الر ِقي إىل ما هو أفضل منها،
احلالة التي عليها الناس ،ويساعدهم عىل ُّ
ويمنحهم احلق يف املشاركة والنقد والتعبري.

اإلنسان ليس َح َج ًرا وال حيوا ًنا وال نبا ًتا يكفي أن تو ِّفر له املاء واهلواء
والطعام لينمو ،كال ..هو عقل ِّ
يفكر ،وروح تتط َّلع ،وقلب ينبض ،هو

أحالم مستقبلية مجيلة خيرج هبا من آالم الواقع ،هو َك ْينُونة خاصة،
وبصمة خمتلفة ال ينوب عنه أحد ،وله معاناته ورؤيته ونظرته ،صوا ًبا
كانت أو خطأ ،ال األب وال الزوج وال الرشيك وال احلبيب يمكن أن

يكون صورة طبق األصل عنه.

موقعا يف (الفيس بوك) ،وأن ُيع ِّلق،
اإلعالم اجلديد يسمح له أن يفتتح
ً
صوت مع أو ضدّ  ،وأن ُيع ِّلق مواف ًقا أو
و ُي ِّ
عب عن رأيه املختلف ،وأن ُي ِّ

ً
مستدركا أو ُم ِضي ًفا ،وأن يرشح معاناته اخلاصة ويستمع إىل
خمال ًفا أو
مقرتحات اآلخرين ،وأن ينقل اخلرب والتحليل واحلدث ً
أول بأول ،بينام

كانت عادات أرسته أو قبيلته تقتيض أن يكون يف طرف املجلس صام ًتا
حاس ًبا ألف حساب ملداخلة عابرة جلامعته!
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حوارا ساخنًا صام ًتا يدار بواسطة
يف جلسة غداء مع أرسيت اكتشفت
ً

(الواتس آب) بينام الصمت خييم عىل جملس يفرتض أن يكون فرصة
حلوار مسموع!

ريا ما تعتمد قنوات عاملية شهرية عىل صورة أو رواية لعاب ِر سبيلٍ
كث ً
تصبح هي َم ََّط األنظار.

يف هذا اإلعالم يتعلم اإلنسان املسئولية من احلرية ال من الرقابة ،وجيرؤ
عىل نقد أداء احلكومات أو الرشكات أو األفراد ،ويتعود عىل العمل

ضمن فريق اجتامعي متظافر ملكافحة الفقر أو الظلم أو االبتزاز أو
البطالة.

مل يعد اإلعالم رسالة رسمية تتزخرف بعبارات املديح والثناء واإلطراء،
وال حمتوى ُي ْف َرض من فوق ،بل هو تفاعل وتواصل واستامع متبادل.

اإلعالم اجلديد منافس خطري ،سهل ،رخيص ،رسيع ،إنساين ،وما مل
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طور اإلعالم التقليدي من ذاته وأدواته وأفكاره فسوف يصبح جز ًءا
ُي ِّ

من التاريخ ،وإن كانت ختدمه عادات املعلنني وأصحاب النفوذ الذين

ال يزالون يتعاملون معه اليوم كام األمس.

تراجعا
حتى املواقع الشبكية الضخمة والشهرية أصبحت تشهد
ً

لصالح هنضة اإلعالم االجتامعي.

ً
وتطورا ومواجهة أمام
متاسكا
(يوتيوب) و(قوقل) العمالق أثبتا
ً
املنافسني ،أي منتج ينجح حني يشعر املستخدم أنه يلبي حاجته.
التزاوج بني اإلعالم التقليدي :الصحافة والتلفزة ،..وبني اجلديد:
اليوتيوب والشبكات ،هي فكرة رائدة سعت إليها قنوات شهرية

كاجلزيرة وقنوات أوروبية وأمريكية أنتجت نسخة عربية.

التلفزيون بدأ بمحاكاة اإلعالم اجلديد فرشكة (سامسونج) طرحت

تلفزيو ًنا اجتامع ًيا ،ورشكة (أبل) تسعى ألن يكون لدهيا مفهوم جديد
يقوم عىل أساس املزاوجة عرب اهلاتف الذكي الذي يمنح إمكانيات
متعددة ،كاملشاهدة ،والتسوق ،والرشاء ،والتواصل مع اآلخرين،
والتعليق ،والتواصل العائيل ،إضافة إىل إمكانيات أخرى مذهلة يف

طريقها إىل أن تتطور أكثر فأكثر.
الوسائِل العادية لن تفلح يف احلفاظ عىل املواقع القديمة ،وحني يكون

هدفنا نرش ِق َيم الفضيلة واألخالق والعدل وتنمية الروح الفاضلة،
يتم هذا بمعزل عن الناس الذين نريد أن نح ِّقق هلم ذلك ،اإلعالم
فلن َّ

ليس وصاية عىل الناس.
ً
رسول إال وجرى بينه وبني قومه حوارات وجمادالت،
مل يبعث اهلل
حكى لنا اهلل يف القرآن الكثري منها؛ حتى نعلم كيف ُن ِّ
وظف األداة
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اإلعالمية يف االستامع كام ُن ِّ
وظفها يف اإلقناع ،وكانت األمم تطلب

إنجاز العذاب عىل سبيل التحدِّ ي فيقول الرسول :ﱫ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬﱪ (األنعام.)57 :

وكان الفتى جييء إىل الرسول

يقول( :ائ َْذ ْن يل يف الزِّ نا) ،فال

يطرده وال حيبسه وال يقول :اغرب عن وجهي ،كيف تتحدَّ ث هبذا

األسلوب؟! كان يقول( :ا ْد ُن ْه) ،ويضع يده عىل صدره ،ثم حياوره
ً
حوارا:
طويل ،كان
درسا
ً
ويسأله ،مل تكن حمارضة وال ً
َ
ت ُّب ُه ُأل ِّم َك؟) ،قال :ال واهلل ،جعلني ُ
(أ ُ ِ
اهلل ِفدَ َ
الناس
اك ،قال( :وال
ُ
يبو َن ُه ُأل َّمهاهتم) ،قالَ :
َ
رسول
(أ َف ُت ِح ُّب ُه ال ْبنَتِ َك؟) ،قال :ال واهلل يا
ُ ِ ُّ
يبو َن ُه لبناهتم) ،قالَ :
اهلل ،جعلني ُ
اهلل ِفدَ َ
(أ َف ُت ِح ُّب ُه
اك ،قال( :وال
ُ
الناس ُ ِ ُّ
ُأل ْختِ َك؟) ،قال :ال واهلل ،جعلني ُ
اهلل ِفدَ َ
الناس ُ ِ
ي ُّبو َن ُه
اك ،قال( :وال
ُ
ألخواهتم) ،قالَ :
(أ َف ُت ِح ُّب ُه َلع َّمتِ َك؟) ،قال :ال واهلل ،جعلني ُ
اهلل ِفدَ َ
اك،
لعمهتم) ،قالَ :
(أ َف ُت ِح ُّب ُه َ
ي ُّبو َن ُه َّ
الناس ُ ِ
خلا َلتِ َك؟) ،قال :ال
قال( :وال
ُ
واهلل ،جعلني ُ
اهلل ِفدَ َ
الناس ُ ِ
ي ُّبو َن ُه خلاالهتم) ،قال:
اك ،قال( :وال
ُ
اغ ِف ْر ذن َب ُهَ ،
فوض َع يدَ ُه عليه ،وقال( :ال َّل ُه َّم ْ
َ
فر َج ُه)،
وط ِّه ْر قل َب ُهَ ،
وح ِّص ْن ْ
يكن بعد ذلك الفتى َي ْلت َِف ُت إىل ٍ
يشء (أمحد).
قال :فلم ْ

هذا تفسري ملا حيدث بعيدً ا عن اإلقرار بالسلوكيات السلبية الواسعة،
والتي منها ما هو جمرد كشف للمستور املوجود ً
أصل ،ومنها ما هو

نتاج ضار لسوء االستخدام أو لعدم تطابق مواصفات املنتج مع قيم
املجتمع وعاداته.

التنويه بالشق اإلجيايب يف شبكات التواصل يقابله النقيض.

الثناء عىل اإلجيابيات ليس تزكية مطلقة ،ال يشرتط أال نثني إال عىل ما
113

زنزانة

هو خري حمض ،الواقع هو مزيج من اخلري والرش ،واحلسنات والسيئات،

واملصالح واملفاسد.

واملصالح اخلالصة عزيزة الوجود كام يقول ابن عبد السالم يف (قواعد

األحكام  ،)115/1علينا التدرب عىل استخالص اخلري وتكثريه،
ونبذ الرش وتقليله.

ثم عالقات حممومة ومحيمية وعابرة يف الوقت ذاته تشبع اللحظة
احلارضة وتصنع هلفة املستقبل والشعور بتأنيب الضمري واخليانة داخل

فتى أو فتاة ،ورسعان ما يستيقظ إيامن حي لدى واحد ،بينام يتامدى اآلخر

وجماهرا (وكل أمتي معاىف إال املجاهرين) (متفق عليه).
مروجا
ليصبح
ً
ً
العديد من املستخدمني يصابون بالزهو واإلعجاب بالنفس.

آخرون يتابعون خصوصيات الناس بشكل مبالغ فيه ،وينرشون
اإلشاعات دون حت ٍر ،احلياة األرسية أصبحت تفاصيلها عرضة للعدسة
واخلرب الرسيع.

املباهاة باحلضور واملتابعني (الفلورز) ولو كانوا قادمني عن طريق

الرشاء!

احلديث عن النفس واالعتقاد بأن كل ما يتعلق هبا فهو مهم.

التعليق الرسيع عىل األحداث املحلية واإلقليمية والعاملية دون

استجالء جوانب املوضوع ،و(اهلاشتاقات) احلاشدة حتمل الكثريين

عىل املشاركة ولو حتت بند (الفزعة)!

لست أعمم ،لكني أقرأ هنا اجلانب السلبي.

ازدراء من ال يتفق مع الرأي الشخيص ووصمه باخليانة أو الفجور أو

الردة أو النفاق ،وال يعلم ما يف القلوب إال عالم الغيوب ،وقد يسخر
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ريا منهم ،وربام
أحد من أحد أو قوم من قوم ،وعسى أن يكونوا خ ً
ً
رجل عاب ِخلقته فقال :تعيب
سخر بشكله ،ويروى عن لقامن أن
الصنعة أم تعيب الصانع؟ وقد يبدأ التعليق عىل مباراة رياضية لينتهي
تشا ًمتا طائف ًيا أو مناطقيا..

قد يفقد املرء يف الشبكات استقالليته ويسعى خلف رأي الغالبية دون

متحيص.

تضخيم األزمات وكأهنا حالة رسمدية جيب أن نتجه إليها ونلغي

برامج احلياة الطبيعية.

صناعة صداقات وعالقات كبرية حتى مع البعيدين جغراف ًيا وقد

حيدث بإزاء ذلك االنفصال عن القريب.
َثم تغيري معريف ناتج عن عملية التعرض الطويلة ملصادر املعلومات
ً
اجلديدة ،جيتث معارف قائمة وحيل ً
أصول معرفية جديدة،
بدل منها
ً
مثل :من هي املرأة الناجحة؟ يفهم كثريون أهنا املتحررة من القيم أو
اجلريئة فحسب.
ً
بدل من العفوية التي يمكن أن يصنعها اإلعالم اجلديد ،يتحول األمر
عند بعضهم إىل متثيل أدوار وثرثرة أو مباهاة أو فضول.
الفاصل الزمني بني األب واالبن صار شاه ًقا بفعل التقنية ،األم

تتعلم استخدامات اجلهاز ومعاجلاته من طفلتها يف الروضة أو املرحلة
االبتدائية ،و(التهكري) أصبح ذكا ًء خار ًقا يامرسه أفراد خيرتقون به
أجهزة أمنية وحكومية (فضيحة ويكيليكس).

العنف والرضب واالغتصاب والرسقة عرب األلعاب املعروضة حتى

لألطفال.
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الثراء الرسيع ،االشتهار الرسيع ،االنطفاء الرسيع..

البعد عن الذات ،فال وقت للتأمل وقراءة النفس ومراجعة التجربة.
تراجع دور الكتاب والقراءة واخلط ،هل سيختفي اخلطاطون؟

التناسخ والتكاثر حيث أصبحت الشبكات كاملطر وجتاوز عددها الـ
 700موقع اجتامعي بمختلف األفكار واالجتاهات وامليادين ،دراسة

أمريكية قالت إن  %66من املراهقني يتجهون إىل مواقع اإلعالم
االجتامعي كأول عمل يقومون به يف الصباح ،وأخرى بريطانية قالت

إن املعدل الزمني للشخص يف الشبكات  4:30ساعة يوميا.

رسيعا،
رسيعا ويتخىل عنها
أصبحت العادات متحركة يتلقاها املرء
ً
ً
القراءة الرسيعة أصبحت مثل الوجبات الرسيعة تسبب السمنة وال

تفي برشوط الغذاء الصحي ،لذيذة ،مشبعة بالدهون ،جاهزة ،قليلة
الفائدة (وجبات نصية).

متا ًما كاملطاعم كانت خاصة بالنخبة واليوم يغشاها الفقراء وسائر
الناس.

تعدد مصادر التلقي فتح ثقو ًبا عديدة يف جدار اهلوية إن صح أن

جدارا ،فال جيب أن ننظر إىل اهلوية كحائل يمنعنا من االتصال
للهوية
ً
باآلخرين ،بل هي قيمة ومعنى حيفزنا عىل االتصال والتفاعل والتأثر
والتأثري.

إدمان الشبكات أحيا ًنا أقوى من إدمان التدخني كام تقول دراسة يف

كلية شيكاغو إلدارة األعامل ،حيث أجرت دراسة عىل أكثر من ()200

ما بني سن ( )18إىل ( )85يف أملانيا ملدة ( )7أيام.

أغلب املتطوعني وجدوا صعوبة يف التوقف عن استطالع حساباهتم
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أقوى من التي جيدون يف مقاومة الرغبة يف التدخني.

يف اجليش الياباين تم إنشاء وحدة متخصصة يف عالج إدمان اإلنرتنت!
كيف تعرف أنك مدمن؟

 الدخول املستمر أثناء العمل ،أو يف املدرسة والفصل واملسجد. -السهر اللييل الطويل ،وإمهال األهل واألوالد واألرسة.

 التصفح عند األكل ،وهو سبب للسمنة والضغط والكوليسرتول. -االضطراب العصبي وقلة النوم واضطرابه.

 -تراجع العالقات االجتامعية واألرسية ،شاب ال يراه أهله إال عند

الوجبة ،وهو منزعج!

 -تسميم العالقة مع رشكاء احلياة :األم ،الزوجة ،األخ ،األب،

الصديق...

 -يبدأ صحوه باالطالع عىل حسابه ،وينام واجلهاز إىل جانبه ،وقد

يصحو عدة مرات يف الليلة.

كنت أحاول أن أترك إدمان تويرت ،حتى خرج يل إدمان جديد ،إنه
تكرار القرارات بالتوقف عن الدخول دون فائدة!

لقد حتولت عند بعضنا من مواقع التواصل إىل مواقع القطيعة.

وحدثت حاالت طالق بسبب حمادثة الفتيات يف أمور غري أخالقية.

طالبات خرسن الدراسة بسبب إدمان تويرت.

الفطام مقدور عليه بتعزيز اإلرادة ،واالستعانة باهلل ،واالنحياز للربامج

العملية كالزيارات واجللسات العائلية ورحالت األصدقاء.

وتوظيف هذه الشبكات للتواصل العائيل ،قروبات عىل الواتس آب

للعائلة ،ألعاب أرسية مشرتكة عىل السوين..
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زنزانة

املؤرشات األولية تدل عىل أن كثريين ممن مل يكونوا يقرؤون أصبحوا

يقرؤون يوم ًيا ما يعادل كتا ًبا من مائة ومخسني صفحة ،تدفق هائل
للمعلومات ،لكن هل يتم التدقيق فيها وترشيدها؟
االستخدام ينبغي أن يكون ُم َر َّشدً ا يف ساعات حمدودة ،وليس يف مكان
منعزل عن جلوس العائلة أو مرورها.

اهلاتف وفصيلته صنع عادات ضخمة يف أسلوب الكتابة ولغتها ،وطريقة
الرد ،وحتديث العبارات بشكل متسارع ،وتوظيف التقنية وتفاصيلها،

ونوع التواصل مع اآلخرين.
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هاشتاق

األخبار السيئة تنترش بشكل أفضل!

(ديفيد كارول) كندي يصدر ألبومات غنائية منذ عام 1994م وال يعرفه

أحد ،عام  2009أصدر ألبوم (اخلطوط األمريكية حتطم القيثارات)
احتجاجا عىل كرس قيثارته يف الطائرة وعدم تعويضه ،كلفه األلبوم نحو
ً

 300دوالر ،كان حيلم بمليون مشاهد ،حصل عىل  6مشاهدين ،ثم
عىل  ،300ثم عىل  ،5000وأصيب بخيبة أمل ،حيث يتأخر التحديث

يف اليوتيوب.

بعد أيام حصل عىل مليون ،ثم  3ماليني ،ثم  12مليون ،راسلته

(نيويورك تايمز) برسالة عىل جواله وتواصلت معه وكاالت األنباء
والصحافة ،ويف شبكة  cnnكان خربه واحدً ا من أهم  3أخبار ،أحدها

يتعلق بالرئيس األمريكي والثاين بالبابا!

انخفضت أسهم الرشكة املعنية بنسة  %10وخرست  180مليون
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زنزانة

دوالر فمع الثورة املعلوماتية أصبح مصري الرشكات واإلدارات بيد

ً
تعويضا ال يتجاوز مئات الدوالرات.
العمالء! بينام كان طلبه

ريا ،ورسالة
برامج النقد االجتامعي يتضمن الكثري منها
ً
إبداعا كب ً

واضحة ،وحتديدً ا للمألوف االجتامعي والسيايس ،إال أنه يف املقابل
ً
سلوكا (فاضحا) أو تستهدف
ينبغي احلذر من برامج أخرى تنتهج

أشخاصا بأعينهم وأسامئهم من خالل اجتزاء بعض املقاطع وتنزيلها
ً

يف غري سياقها ،وعادات املجتمع الغريب غري عادات املجتمع العريب
التي تعترب الفضيحة مؤذية جدً ا وتسبب أزمات نفسية واجتامعية كبرية

للغاية.

مقاطع النقد االجتامعي اهلادفة سواء تلك التي متثلت يف صور

كاريكاتورية أو استعراض بعض األخبار من الصحف والتعليق

عليها مثل (عىل الطاير)( ،إيش اليل)( ،ال يكثر)( ،التاسعة إال ربع)،

(أشكل)( ،يطبعون)( ،مسامري) ..إلخ ،رس نجاحها يتمثل يف وجود
لغة متبادلة بني املتحدث وبني املشاهد.

تعلمت من (التغريد) توحيد الفكرة وتشذيب العبارة واحلذر من
االلتباس وسدّ الثغرات التي يتسلل منها اخلصوم أو يلبسون هبا عىل
(املدرعمني) ،وامتد هذا إىل (الكيك) ،وإىل (اليوتيوب) حيث كانت

جتربة (وسم) عالمة فارقة يف مشاركتي اإلعالمية؛ مخس دقائق تلخص
شاب عرشات املرات وقد حيفظها ،ويعرف
أفكارا جوهرية ويسمعها ٌّ
ً
عدد احللقات وموضوعاهتا يف ذاكرته ،وهذا ما مل حيدث يل يف برامج

تلفازية أو غريها.

احلمالت اجلامعية يف اإلعالم اجلديد كاهلاشتاقات تأيت كبديل عام
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يسمى بمؤسسات املجتمع املدين يف جمتمعات ال تسمح للناس أن

يتجمعوا لعمل بنائي أو تنموي أو نقدي احتجاجي.

هناك محالت تتعلق باالحتساب عىل منكر أو خطأ ،ومن املمكن
توسيع دائرة االحتساب بحيث يتعدى اجلوانب األخالقية إىل أخرى

كاإلغاثية أو االجتامعية وغريها ،وثم محالت تتعلق باالنتخابات،
بالثورات العربية ،الثورة الليبية ،الثورة املرصية ،التونسية ،الثورة
السورية ،اليمنية.

محالت مؤثرة ،وثم وثائق رسمية جلهات ورشكات تبني تأثريها،
وأنه ال بد أن تواجه بأخرى مضادة ،وقد تصدر قرارات بالتخيل عن

مشاريع مثل تغيري بعض أسامء أبواب املسجد احلرام ،أو التعامل

اإلجيايب مع حالة مرضية ،أو مظهر من مظاهر الفساد اإلداري ،إضافة

إىل محالت تتعلق باملعتقلني يف جوانتنامو أو السجون اإلرسائيلية ،أو

البالد العربية مما يكون له مردود إجيايب عىل املعتقلني وأهليهم وأرسهم،

وعىل الطريقة التي يتم التعامل معهم هبا.
إن اإلعالم اجلديد و ّلد اهتاممات حقيقية للناس ،وليست االهتاممات

التي تفرض عليهم.
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شاعر البالط

ضفدع ماوتيس تونغ كان ينظر إىل السامء عىل أهنا بحجم فوهة البئر

ريا
الذي يقيم فيه ،ولو صعد لعرف أن ما كان يراه ليس إال جز ًءا صغ ً
من سعة السامء!

يتعمد املرتزق بقلمه ولسانه أن يرى األشياء كام يراها سيده ،ومن
زاوية واحدة ،أو من ال زاوية! املهم أن يستمر النقيق.

كل املشكالت واألزمات والفقر والبؤس واجلهل واملرض

والتخلف ال تزول إال بـ (الزعيم األوحد) كام كانت اإلذاعات

والقنوات والصحف تردد ،واملشكلة احلقيقية أنه ال يوجد منه إال

نسخة واحدة!

يا واحد العرب الـــذي

لو كان مثلك يف الــورى

أمسى وليس له نظيــر
ما كان يف الدنيا فقـــري
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زنزانة

فاروق كان ينهب أموال األمة ويوزعها عىل أصحاب األقالم
واأللسنة ،وربام لو عاش لوزعها عىل أصحاب الشاشات والدراما،

ولذا كانت أنباء فضله ورمحته وإخالصه منترشة يف مجيع األرجاء ،أما

اخلزائن املنهوبة فلم تفصح عن نفسها.

أقوال مرسلة وأحكام مترسعة مبنية عىل الرغبة أو الرهبة ،احلب
أو البغض ،الرضا أو السخط ،فهو اليوم م َلك كريم ،وغدً ا شيطان

رجيم ،وقد يمنح املريض لقب السامحة والفضيلة والرشف ،ثم يصبح
(املدعو) وكأن َن َس َبه حمل شك!

من العادات املدمرة للرشكات الناجحة أن يغيب عنها اإلحساس

باملنافسة ،وهذا ما يعانيه اإلعالم العريب الذي ال يزال يصدق نفسه
ويعتقد أنه متصدر ألنه ال يرى إال املنافسني الظاهرين الذين هم عىل

شاكلته ،وقد خيوض معهم حروب السيطرة والنفوذ بالوسائل القديمة
(اكذب واكذب واكذب حتى يصدقك الناس).

االنحياز للجانب الدعائي عىل حساب اجلانب النقدي والوظيفي،

واحلكم عىل األشياء قبل حدوثها بالنجاح الكامل وعىل كافة
األصعدة.

غياب املهنية يسمح جلريدة أن تنحاز لطرف ثم تتخىل عنه يف ومض
الربق حني تدرك خسارته ،ويتبني هلا اخليط األبيض من اخليط األسود

من الفجر! وكأهنا بذلك تنتقل من (غسل األدمغة) إىل (غسل األيدي)،
وال حتاسب نفسها عىل مواقف خمجلة.

من الذي اعتذر عن وقوفه مع صدام؟ أو مع حركات االنفصال؟ أو
مع القتلة يف ليبيا أو سوريا أو العراق؟
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(دريد حلام) كان يف أعامله الفنية ضد الظلم وانتهاك كرامة املواطن،

يف مرسحية (ضيعة ترشين) يسأل رفيقه بعد عودته من غرفة
التعذيب:

 -رضبوك كثري؟

 -ما أدري! وأنت؟

 -صارت الكالب أحسن منا!

 -عندك حق (ويبكي).

 -ملاذا تبكي كالطفل؟

 -ملا يرضبك الغريب شكل ،وملا يرضبك ابن بلدك شكل ثاين!

موقف املثقف والفنان معيب حني يقرر االصطفاف مع الظامل ضد ابن
بلده.

حممد سعيد البوطي َه ّز تارخيه الطويل ،بثينة شعبان مثقفة نذرت نفسها

للتغطية عىل جرائم النظام.

العامل يدرس أد ًبا حيكي آالم البائسني والعرب يدرسون كت ًبا متجد
الظاملني.

يتحدث علامء البالغة عن أسلوب (حسن التعليل) يستطيع به األديب
أن يقلب احلق ً
باطل ،ويف عهد الفاطميني كانت االنتهازية عىل أشدها

والوصولية هي رمز الذكاء ،وكان الشاعر يمتهن الكلمة ويستخف
بمعاناة الشعب املرصي ليقول تعلي ًقا عىل الزلزال:
لت مرص من كيد َأ َ َّل هبا
ما ُز ْل ِز ْ

لكنها رقصت من عدلكم طربا

حكرا عىل إعالم رسمي ،فرجال األعامل والرشكات الكربى
ليس هذا
ً
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زنزانة

أصبحت تسيطر عىل الوسائل اإلعالمية ،والفضائيات اخلاصة فرضت
التنحي عىل اإلعالم الرسمي ،أو فرضت عليه التخيل عن رسميته ولو
جزئ ًيا ،ورصنا أمام إعالم مدعوم وظاهره احلياد ،وألغيت وزارات

اإلعالم يف دول أدركت أهنا تنفق املاليني عىل جيش مهزوم كلبنان

وقطر.

مركزية اإلعالم العربية اليوم ترتاوح ما بني ديب وأبوظبي والرياض
والدوحة والقاهرة.

امرباطورية مردوخ وشبكاهتا الفضائية والصحفية استحوذت عىل

قطاع كبري من اإلعالم العاملي والعريب.
ً
ً
هزيل للنقد ربام للتمويه ،أو أنه حائر بني التقاليد
هامشا
قد جتد
الرسمية التي يصعب جتاوزها ،وبني املنافسة املحتدمة مع الشبكات
ً
اجلديدة ،فهو يضع ً
ورجل هناك.
رجل هنا

املدح املعتدل جزء من الرسالة الصادقة ،أن تقول للمحسن أحسنت
وللميسء أسأت ،ولكنه بحاجة إىل مناخ واسع من التعبري حتى يتطور
ويتعقلن ويصبح ذا مصداقية ،فاحلر إنام يمدح اليوم من يستطيع أن ينتقده

يف الغد.

أحد املتصدرين رسعان ما ينتقل من الثناء عىل املنجز إىل اهتام من ال
يسلك مسلكه بالتخوين أو نقص الوطنية ،ورؤيته أن مجيع األقالم
واأللسنة جيب أن تصطف مع أي قضية ،وال تتأخر عن التمجيد أو

الشجب أو اإلدانة بحسب ما يقتضيه املقام.

الوعي النقدي للقارئ واملشاهد ارتفع ،وال غرابة إ ًذا أن يقل تأثري
الكلمة املعلبة لصالح األخذ والرد واحلوار والرسائل املتبادلة ،ولذا
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تضطر صحيفة (نيوز أوف ذا ورلد) التابعة ملرودخ أن تتوقف بعد
صدورها ملدة  168عا ًما ،وأن تعتذر جلمهورها يف آخر عدد حيث

انتهكت حرمة احلياة اخلاصة.

املواطن العادي أصبح وسيلة إعالمية بجهازه الذكي أو العادي ،يكفي

وجود عدسة تكشف ما جرى وتوثق الصورة.

من أين يستقي مواطن يف العراق معلوماته؟ أليس بمقدوره بضغطة
ريموت أن يشاهد اإلعالم اخلارجي فور حصول احلدث؟ هو مهتز
الثقة بإعالمه ألسباب تتعلق بالنسيج األسايس ،وبطبيعة عالقة وسائل
اإلعالم باألجهزة األخرى واألشخاص املتنفذين.

للرياضة كتاهبا ومروجوها ،واإلعالم متعة ،والرياضة كذلك ،جتربة

جنوب إفريقيا التي حتولت إىل دولة شبه ديموقراطية واستثمرت

الرياضة (لعبة الركبي) واإلعالم يف جتسري اهلوة بني أبناء املجتمع
الواحد تدعو إىل التساؤل :أين دور اإلعالم الريايض يف عاملنا العريب

وخليجنا العريب؟

أين اجليل اإلعالمي الصحفي الرائد؟ هل أصبحت املحسوبية والعالقات

هي التي حتدد الكاتب الريايض املتصدر يف بعض الصفحات؟

يف الرياضة ويف احلياة ال يوجد إعالم حمايد بمعنى الكلمة ،لكن الشأن

يف قدر االنحياز ،واملتلقي ً
أيضا ليس حمايدً ا فلديه خلفية مسبقة.

اإلعالم الغريب مع حريته خيضع ألهواء السياسة ومصالح التجار
والرشكات ،صناعة اإلعالم والسينام األمريكية ال تتخىل عن مصالح
الصهاينة ،وال ترتدد يف وصم العريب أو املسلم بالدموية أو الغباء أو

اجلربية يف العديد من منتجاهتا ،وتستخدم يف ذلك أمىض األسلحة
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زنزانة

وهو التعويد والتنميط الفكري ،وإن كانت األجيال اجلديدة أذكى من

أن تتحول إىل قبيلة من الضفادع تتجاوب بصوت واحد مع الرتسانة

اإلعالمية.
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مثقف تقليدي

قدم (عيل بن اجلهم) ،كام تقول الرواية ،من البادية إىل دار اخلالفة

العباسية ،ووقف أمام اخلليفة يمدحه ويقول:
للو َّد
َ
أنت كالكلب يف ِحفاظك ُ
دلوا
أنت كالدلو ال َع ِدم ُتك ً

ِ
اخلطوب!
وكال َّت ْيس يف ِقراع
من عظيم العطا قليل َّ
الذ ُن ِ
وب

غضبت احلاشية ،وأدرك اخلليفة أن الشاعر متأثر ببيئته البدوية ،أمر

بوضعه يف الرصافة عىل هنر دجلة يف قرص بديع ،وبعد سنة حرض
الشاعر إىل ديوان اخلليفة ،وقال قصيدته املعروفة:

ُ
الر َصافة واجل ِ
رس
عيون املها بني َّ

جلب َن اهلوى من ُ
حيث أدري وال أدري
ْ

حتى قال اخلليفة :لقد خشيت أن يذوب رقة!..
وواقعا ،ولكنها كانت بطول ًة لدى الشعراء
رشعا
الرسقة ُت َعدُّ جريم ًة
ً
ً
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الصعاليك ،وهذا تأبط ً
ريا
رشا أو األحيمر السعدي يأنف أن يستعري بع ً
ويرى البطولة يف أخذه َعنوة ،فيقول:
وال أسأل العبد الفقري بعريه

وبعران ريب يف البالد كثري

يظن البعض أن (الثقافة) هي املعلومات التي ُيشى هبا الذهن ،واحلق

أن الثقافة هي املعلومات واملعارف املنتجة للسلوك الفردي واجلامعي،
فهي إ ًذا (عادات) حاكمة للناس ،وصانعة ألساليب تفكريهم وطرائق

عيشهم ،من حيث يدرون أو ال يدرون ،وليست تلك املحفوظات

ً
نقيضا لتلك املحفوظات التي يرددوهنا
التي يرددوهنا ،بل قد تكون

وال يدرون أهنم يناقضوهنا.

للمثقف رؤية ومرونة وسعة اطالع واستعداد للتأمل يف الفكرة اجلديدة
وإدراك وجه الصواب واخلطأ فيها بحياد وهدوء ،أما املتعلم فهو درس

أمورا ضمن نطاقه الفكري ووفق معلومات حمددة تقدم للجميع ،وربام
ً

كانت سببا يف تصلبه ومجوده.

تساءل املفكر الفرنيس آالن بريفت :ملاذا تستطيع اهلند إطعام 385
شخص يف الكيلومرت املربع الواحد ،يف حني أن إفريقيا اخلصبة

واملمطرة واملشاهبة هلا يف مناخها وتضاريسها ال تستطيع أن تضمن

إطعام  4أشخاص يف الكيلومرت املربع الواحد ؟

وكيف حققت اليابان سيادة اقتصادية عاملية وهي الفقرية يف مواردها
الطبيعية؟

املثقف حياول اجلواب عىل سؤال :ملاذا هذا الشعب متقدم وذاك

متأخر؟ ملاذا هذا فاعل وذاك قاعد؟ بعدما تفشل التفسريات العرقية
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واجلغرافية.

للمثقف مبدأ يعيش من أجله ويموت ،وال يساوم عليه.

للاميض جالل وقداسة ،وما أرسع ما يتحول اإلعجاب باملايض إىل
نكوصا وهزيمة ،وهنا الفرق بني
تقديس جيعل وصم يشء منه باخلطأ
ً

َمن يكرر و َمن يفرز.

الدين وحي رباين ،والثقافة فعل برشي يتأثر بام جيد ،ومن اخلطورة

بمكان املساواة بينهام ،فهي تعني أحد أمرين:

 -إما إخضاع الوحي املقدس لألخذ والرد ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﱪ (األحزاب.)36:
 أو رفع املوروث الثقايف مجل ًة إىل مستوى العصمة ،حتى يصبح التخيلمساسا باهلوية.
عن بعض التقاليد
ً

تقليد املايض مثل تقليد املجتمع مذموم ﱫﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱪ

(الزخرف ،)22 :واإلسالم يكرس مبدأ احلرية الفردية واحرتام العقل،

الذي تعاين جمتمعاتنا من هتميشه ملصلحة اجلامعة ،فرتفض املبادرات

اإلصالحية بحجة عدم مالءمتها للمجتمع أو خمالفتها للرأي العام.

كثريون يميلون إىل بقاء ما كان عىل ما كان ،واالكتفاء بام عليه احلال

دون سعي للنقد أو التفكري ﱫ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﱪ
(املائدة.)104:

وح ٌّر يف تفكريه ،وأن موقفه من اآلخرين مبني
قد يظن املرء أنه متجرد ُ
عىل نظر صحيح وهنا يكمن اخلطر؛ فهو قد حدد الزاوية التي ينظر
منها ،وعندما هياجم خمالفه فهو يعتقد أنه جياهد إليصال اآلخرين إىل
احلقيقة أو إيصاهلا إليهم ،فاإلطار الفكري عادة حيكم آراءه ويتحكم
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بالنتيجة التي ال بد أن يصل إليها.

يكفي هنا أن يعرف اإلنسان أنه متحيز وغري مستقل ،وربام يكون غري

قادر عىل االستقالل ،يكفي أن هيدئ من اندفاعه وسوء ظنه باآلخرين.
ليس التفكري وحده الذي يوصل اإلنسان إىل احلقيقة ،هناك اإلخالص

هلل والتجرد من احلظوظ ،وكام قيل:
إذا مل يكن ٌ
فأول ما جيني عليه اجتهاده
عون من اهلل للفتى

هناك اإلهلام الذي هيرب عندما نركز التفكري ،حني جيعل التاجر مكافأة

ملن يعرف املبلغ املوجود يف الظرف فلن يعرفه أحد بسبب احلرص
والتفكري الشديد الذي يطرد العبقرية واإلهلام.

القيم العظمى يف اإلسالم تضعف يف جمتمعات إسالمية بسبب الثقافة
املشغولة بالتفصيالت واجلزئيات والفروع ،املدهوشة برؤية األغصان

عن رؤية الغابة ،واخلاضعة حد االستكانة للعرف االجتامعي الغالب.

التوحيد قيمة عظمى تلغي الوسائط بني اهلل وبني الناس ،واملجددون

عادة يربزون هذا املعنى ألمهيته ورسوخه كام فعل ابن تيمية وحممد

بن عبد الوهاب وغريمها ،وما أكثر ما عانى املصلحون من استنكاف
املجتمع ورفضه للجديد ،وحسنًا فعل حممود عوض عندما كتب

(متمردون لوجه اهلل).

االنطالق من هذه القيمة العظيمة (التوحيد) لرسم العالقة السياسية

واالجتامعية والعائلية يكاد أن يغيب يف جو التقليد واملحاكاة واملحافظة

عىل ما هو قائم والتشكك يف كل إصالح أو تغيري.

يف أي جمتمع عادات وأعراف وحمرمات وسنن وتقاليد وآداب وطقوس
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ومراسم وممارسات وموضات وبدع وتقاليع ونزوات ،ختتلف يف درجة

إلزاميتها وسيادهتا وشيوعها يف املجتمع ،أو يف فئة منه أو طائفة ،ونختلف
يف رسوخها وبقائها أو وقتيتها ،وختتلف يف اجلزاءات االجتامعية

والعقابات للخارج عليها التي تبدأ باالمتعاض أو االستهجان وتنتهي
إىل العدوان واإلطاحة.

صلة العبد املبارشة باهلل يف عبادته ومناجاته تعطي قيمة هائلة لإلنسان،
وتربز حقوقه ،أليس هو الذي خلق ُ
اهلل أصله بيده؟ ونفخ فيه من
روحه؟ وأسجد له مالئكته؟ وخاطبه يف القرآن بـ ﱫ ﮜ ﮝﱪ
(البقرة ،)21:ﱫ ﭧ ﭨ ﱪ (االنفطار ،)6:ﱫ ﭒ ﭓ ﱪ (األعراف)31:؟

ً
واعتزازا
وارتفاعا هلامته
سموا
ً
عبودية اإلنسان لربه وذله بني يديه متنحه ً

بذاته دون كرب أو تعاظم.
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فك السحر!

هل قرأت جتربة الفتاة (ليز موراي)؟
َ
شارك ْت يف حمارضات مع بلري وغورباتشوف والداالي الما.
-

 -كان والداها يرتكاهنا وحيدة وبال طعام حيث تضطر ألكل مكعبات

الثلج ومعجون األسنان.

 عندما بدأت االلتحاق باملدرسة ،كان القمل يتساقط من رأسها عىلدفرت مالحظاهتا.

ّ
تعرض والدها ألذى عندما خيرج
 -كانت تبقى يقظة لتتأكد من عدم

بح ًثا عن املخدرات!

تفوقها الدرايس منحها منحة مالية ومقعدا يف جامعة هارفارد لتنطلق
ّ -

يف نجاحاهتا.

 -حتولت من مرشدة إىل ملهمة جلامهريها.

حني تقرأ أو تشاهد هذه احلياة العامرة بالغرائب لن تبقى ساكنًا ،ستتجه
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فورا إىل مقارنة وضعك ومعاناتك والطريق الذي يمكنك سلوكه.
ً

ً
رموزا ميتة
صورا أو
الكلامت املكتوبة عىل الورق أو املنطوقة ليست
ً
إهنا عامرة بالروح واحلياة ،ليست حرو ًفا صامء ،هي أصوات جهورية

تسمعها األذن ويعيها العقل ويأنس هبا القلب.

بعض النصوص والقصص والكلامت تتحول إىل جزء منك وتذوب

يف كيانك.

ً
طويل،
الفقر واملعاناة والترشد كام الغنى والشباب والشهرة لن يدوم

املعرفة هي (النبل الذايت).

انظر إىل الكتاب كإنسان ،وإىل النص املقروء كعامل حافل يف احلياة.

العامل هو كتاب جبار صنعته يد اهلل الذي أتقن كل يشء ،واألشياء هي
حروف أبجدية ملن يتهجاها ويقتبس منها.

أنت حرف من كتاب هذا العامل اجلبار ،وبمقدورك أن تلتهم الكثري منه
متى شحذت مهتك.

استلهم
البرص ،السمع ،اخليال ،القلب ،وسائل قراءة لبصري مثلك،
ْ
منها رسائل تظل حمفورة يف أعامقك ،فهي بوابة الدخول إىل عامل

اإلنسان.

يقرأ األب وجوه أطفاله ،ويقرأ املحب مشاعر حبيبته ،ويقرأ املزارع

الطبيعة دون مفاجآت ،ويقرأ العاقل نفسه قبل اآلخرين.
قال شيخ :احتضن كتاب ًا وأنت تلتهم الطعام ،وكن كـ (الكلب) الذي
حيتفظ بعظمة بينام يأكل عظمة أخرى رميت له!

منذ ذلك اليوم ال أتذكر أنني كنت وحيدً ا أبدً ا حتى حني أكون يف غرفة
حمكمة اإلغالق.
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جذور الكتاب التارخيية هنا وعىل مقربة م ّنا يف (بابل) ،قرب مساقط
األهنار واملياه ،ولكنها هتاجر بعيدً ا وترتكنا للجهل.

القراءة هي املتعة التي تدوم وتكرب عندما تتالشى املتع األخرى.

اإلنسان القارئ هو إنسان مفعم باحلياة.

القراءة احلقيقية تتداخل مع البناء واهلدم والرتكيب واإلعادة والرتتيب

والتحليل.

كنزا يثري ّ
يف كل معاين الدهشة والفرح ،ويأخذين
ما زلت أجد الكتاب ً
من عاملي املثقل إىل أفق أرحب وأوسع.

كام كنت يف طفولتي بقيت حتى الساعة ،أفرح بالكتاب وأعده أغىل هدية.
القراءة للجميع مثل اخلبز للجميع!

يف شارع فرانكفورت خزائن مثبتة يمكن ألي عابر فتحها وتصفح
كتاب أو أخذه معه وإعادته ،أو إضافة ما يريد يف أي مكان وبأي لغة.

ثقة بالناس وأهنم يمكن أن يكونوا أمناء دون رقابة ،وثقة بعقوهلم
ومتحيصها عىل اخلطأ والصواب.

قراءة األطفال يف الكتب القصصية امللونة بلهفة وشغف نضج تربوي

مبرش.
ّ
ألمي أو طفل يشبه فك السحر فهو اكتشاف خطري ،كنت
فك احلرف
ّ

ً
طفل أمر عىل اللوحات وأقرأها برسعة وكأنني اكتشفت حاسة جديدة
غري السمع والبرص.

معارض الكتب عادة ثقافية تعرب عن وعي وحراك حممود.

الطالب الذي يلقي نظرة أخرية عىل الكتاب قبل أن يدخل قاعة

االمتحان ،وكأنه يو ّدعه إىل غري رجعة ،مل يتخرج ،بل مل يبدأ بعد.
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من أثمن ما أحتفظ به (ختم طفويل) كنت أدمغ فيه الصفحة األوىل من
كل كتاب أمتلكه (مكتبة عبد اهلل الفهد العودة وإخوانه)!

مبكرا أو يقرأ هلم تكون
يرى علامء النفس أن األطفال الذي يقرؤون
ً

رسا
نفسياهتم أفضل ،لقد وجدت هذا حتى حني كنت أسكب الدموع ً

وأنا أقرأ قصة حزينة!

حني أقرأ كتا ًبا اعتدت أن أميض إىل هنايته مهام تغري رأيي فيه.

حني أقرأ ملؤلف فيعجبني أسعى المتالك كتبه كلها حتى املمنوع منها

أو املفقود ،وكل ممنوع مرغوب.

عشت صب ًيا مع كتب الوعظ (التبرصة ،قرة العيون املبرصة ،الكبائر)..

أتلوها عىل أيب بني العشا َء ْين.

ٍ
خري من
و(ر َّب
صدفة ٌ
ألتقي بالكتب صدفة كام ألتقي باألصدقاءُ ،
ميعاد) ،وأعز األصدقاء تعرفت عليهم بجوار رفوف املكتبات.
النظم الشمولية ختشى القراءة ،ويف ساحات املدارس والسجون جتري

مراقبة احلرف بعني االرتياب!
كانت أمي حتب أن َأ ْك َب ،ولكنها تقلق عندما ترى أكوام الكتب أو
تسمع صبيها يتغنى بقصيدة.

كان يقلقها أن جتد كتا ًبا من عرشة أجزاء ،بنفس اللون والشكل وتقرتح
االكتفاء بواحد!

نصا؟
كل يشء قابل للقراءة ،ما الذي حيدث عندما تواجه ًّ

التفاعالت الكيميائية حتول احلرف إىل معنى ثم حتدث التفاعالت معه،
أو حتول الرسم أو الصورة أو الوجه أو الشخص أو الظل أو الصوت..

النصوص التي نقرؤها ختضب عقولنا باأللوان املناسبة.
138

ال تصدق أنك مل تفهم ،ستكتشف أنك فهمت بعض النص أو كله
عند مناسبة ما ،أو عندما تقرؤه يف موضع آخر ،سيظل كامنًا بدرجة أو

أخرى يف ذاكرتك.

قلت مرة لشيخي :قرأت الكتاب ومل يعلق يشء منه بذاكريت؟ مدّ يل

مترة وقال :امضغها ،ثم سألني :هل كربت اآلن؟ قلت :ال ،قال :ولكن
ً
هذه التمرة تقسمت يف جسدك فصارت ً
حلم
وعظم وعص ًبا وجلدً ا
وظفرا وخاليا!
وشعرا
ً
ً

أدركت أن كتا ًبا أقرؤه يتقسم ،فيعزز لغتي ،ويزيد معرفتي ،وهيذب
أخالقي ،و ُي َر ِّقي أسلويب يف الكتابة واحلديث ولو مل أشعر.
الكتاب صنع عادايت اللغوية ،دربني عىل جتاوز ضامئر التعاظم،

فهمت؟ أنت معي؟ واضح لك؟ وجتاوز خشونة األلفاظ وحدهتا
وما يوحي بازدراء الغري ،أو جماراة اجلاهلية يف عنرصيتها أو ازدرائها

لألنثى (أعزك اهلل!).

قطعني عن موروث القرية ألحاول لغة حمتشمة تكسو األلفاظ العارية

وتعرض عام تستحي من ذكره ،وتتأسى بالكتاب األعظم
بام يزينها،
ّ

ﱫﯤ ﯥ ﯦﱪ (النساء.)43:

لوثة الروايات الضاربة عىل وتر اإلثارة اجلنسية (اخلبز احلايف -حممد

شكري -وبعض روايات حمفوظ واحلكيم) كانت معاناة يألفها مراهق

مل يعرف من اإلثارة سواها!

عودين عىل سهولة التعبري وجتنب الضغط عىل احلروف أو التفاصح والتنطع

يف املخارج ،كام كان يويص به أئمة اللغة كأيب عمرو بن العالء واألصمعي.
الكتاب يعتمد عىل سخاء القارئ الذي يبديه جتاه النص!
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قرأت كتا ًبا واستغلق ع ّ
يل فهمه ،طلبت من صديق أن يرشحه يل
معا أن ترتيب صفحات الكتاب كان مغلوطا.
فاكتشفنا ً

أحيا ًنا يكفي أن متر عىل الكلامت مرور الكرام ،وأحيا ًنا حتتاج أن جتري
حفريات عميقة ،وبعض النصوص يتحول إىل جزء من شخصيتك،

روح القارئ اإلجيابية هي التي تستنطق النص وتضفي عليه احلياة
وجتعله ناط ًقا ومجيال.

القراءة يف الطائرة ،أو كريس االنتظار ،أو رسير النقاهة ،استثامر يف

الزمن واحلال.

اإلنسان ينجذب عادة إىل الكتب التي متثل شخصيته.

شخصا يقرأ كتا ًبا سبق لك أن قرأته أو أنت تقرؤه اآلن،
حني تشاهد
ً
تشعر بوشيجة بينك وبينه.

ديكورا لربنامج تلفزيوين أو للمباهاة ،هي جزء من
مكتبة املنزل ليست
ً

أساسيات الرتبية.

أشعر باعتزاز أنني ولدت يف بيت تعمر كواته املصاحف ورياض

الصاحلني وزاد املعاد وفقه السنة وقصص األطفال.
كنت أقف عىل رأس أخي يف انتظار أن َ ْيلص من الكتاب فأستلمه..

يشمونه ويلمسونه بأيدهيم
أبناء ّ
سن معينة تعودوا عىل الكتاب الورقي ّ
ويديرون فيه عيوهنم وحيضنونه كحبيب ال يمل ،آخرون وجدوا يف

الكتاب اإللكرتوين سهولة املحمل واالقتناء والتعامل ،نحن يف الطريق

إىل (الكتاب الذكي) الذي يتفاعل معك ويغري األلفاظ واألساليب
التي تستغلق عليك!

حني أستغني عن كتاب ألي سبب كان فإن شيئًا ما يموت بداخيل.
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الكتب املستعارة التي مل تعد ال تزال ً
خصوصا
وشم حزينًا ال أنساه،
ً

حني يكون جملدً ا له عرشة إخوة فينخرم تسلسلهم!

وجد أحدهم يف طرة كتاب( :من يرسق كتا ًبا أو يستعريه وجيحده عسى

أن يتحول الكتاب يف يده إىل أفعى رقطاء ،وعسى أن يصاب بشلل
ارجتايف قاهر ،وعسى أال تنقطع آالمه حتى يتحول إىل رمة متفسخة،

وأن تعشش الديدان يف أحشائه ،وعندما يمثل يوم القيامة تلتهمه النار

إىل األبد!).

أي طبعات الكتاب أفضل؟

إهنا الطبعة التي أمتلكها وعشت معها عرشين سنة وقلبت صفحاهتا

ريا وكتبت عىل حواشيها بعض املالحظات!
وشاهدت جتليدها كث ً

هذا ما حدث يل بفضل ريب مع كتب السنة النبوية التسعة واحلاكم
وابن أيب شيبة وعبد الرزاق والبيهقي وأجزاء حديثية خالل حتضريي

للامجستري ،ومع كتب التفسري خالل إلقائي لدروس (إرشاقات قرآنية).

حركات معروفة؛ سحب النظارة من مكاهنا ،تنظيف باملنديل أو بطرف

الغرتة ،وضعها عىل األنف أو خلف األذن ،إلقاء نظرة جتريبية عىل

الصفحة ،حتريك النظارة قليال..

أن تكون القراءة (عادة) كوجبة طعام ال يمكنك العيش بدوهنا.
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في مطار عربي

َ
السري.
لو سمحت ضعالصندوق عىل ّ

حياه الرجل الذي يبدو عليه أثر اإلعياء والتعب ،والذي قام
هكذا ّ
بفتح الصندوق ملعرفة حمتوياته.
ما هذه؟-كتب

-أي كتب؟

هي أمامك تستطيع أن تقرأ عناوينها ،كتب علمية ورشعية وسياسية.أرى معها مصح ًفا؟-نعم وهل هو حمظور؟

-األوامر مشددة بعدم إدخال طبعات أخرى للمصحف غري الطبعة

املحلية؛ الحتامل أن يكون فيها حتريف!

هذه نسخة واحدة شخصية وصلتني هدية ،وهي مدققة وموثقة،143

زنزانة

وحتى لو كان معي نسخة من اإلنجيل لالستخدام الشخيص يف البحث
أو النقد أو التحليل؛ ال أظن أن القوانني متنع إدخاله ،وكل كتب العامل
موجودة عىل اإلنرتنت مع املجالت والوثائق والصوت والصورة وال

حسيب وال رقيب! ،وهو يف كل غرفة ،وباأللوان إن شئت!
-طيب أنت ليش زعالن ،هذه مهمتنا ،نحن نقوم بواجبنا!

-صمت!

دروعا تذكارية؟
أرى هاهناً

نعم ،وهل هي حمرمة ًأيضا؟

-تعرف ممكن يكون فيها إطار ذهبي أو ما شابه ،فالبد من مرورها عىل

اجلامرك!

سنحيل الكتب إىل اإلعالم ،والدروع إىل اجلمرك ،ويمكنك احلصول

عىل ورقة استالم.
-متى ختلص؟

-ال أدري ،العمل كثري ،واملوظف مضغوط ،يمكن يراجعنا أحد بعد

أسبوع أو شهر ،وإن شاء اهلل ما نتأخر!

هل يشفع هلذه الكتب أهنا مطبوعة هنا ويف البلد نفسه؟عفوا ،حتتاج إىل تدقيق.ً

جير بعضه بعض ًا ،واإلثارة
كلمة من هنا ،وكلمة من هناك ،واحلديث ّ
ترتفع ،والنفوس حتتشد ،واملوظف يقرر أن (يؤدب) املسافرين الذين
يبدو منهم بعض التذمر أو االعرتاض باإلبطاء واملزيد من االستفزاز،

واملزيد من اإلجراءات ،وحيث ال نظام ،فاملوظف هو الذي يضع

يطبقه.
النظام وهو الذي ّ
يفسه ،وهو الذي ّ
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يمت
عليك أال تقلق ،فهذا الذي تقرؤه ليس سوى (كابوس) ومهي ال ّ
إىل الواقع بصلة ،ومل حيدث يف مطار (ما) ،معركة لفظية يف الذهن،
وأصوات تتعاىل يف اخليال يفيق منها صاحبنا عىل صوت اإلمام وهو

يلتفت إىل املصلني( :السالم عليكم ورمحة اهلل).

أما الكتب والدروع فستعود ،لكن خيلف اهلل عليك صالتك التي
ذهبت يف رسحان ذهني متكرر؛ تشتد معه األعصاب ،ويمعن املصيل
أي كان..
يف االستغراق يف جدل عميق عقيم مع ٍّ

مرة مع رشطي املرور ،وأخرى مع موظف املطار ،وثالثة مع بائع
ّ
التموينات ،ورابعة مع أحد أفراد األرسة!

أفضل طريقة للتخلص من هذه (الكوابيس) الومهية التي ال متت إىل

الواقع بصلة ،و ،..و ،..هو أن تتالىف حدوثها يف ميدان احلياة العملية،
تتكيف مع الظروف املتفاوتة يف املجتمعات التي ُكتب لك أن
وأن ّ

وتتعود فضيلة (الصرب) وضبط النفس ،وحفظ اللسان،
تعايشها،
ّ
والتجاوز عن العثرة والزلة ،والرت ّفع عن املنازلة يف يشء ال يستحق،
وبقدر احرتامك لنفسك تقرر أال تضعها يف مواضع احلرج ،التي يراك

الناس فيها وال يدرون إن كنت خمطئًا أو مصي ًبا ،لكن يلحظون انفالت

األعصاب ،وزجمرة الغضب ،والرتا ّد والتالسن اللفظي ،وربام احتشد

أهل الفضول ورأوا وجهك الذي كساه االنفعال ،وأدركوا عدم

قدرتك عىل التحكم يف ذاتك ،وهيهات أن حتمي نفسك من الغلط
يف حق اآلخرين ،وقد أجلمك الغضب ،واستوىل عليك الرش ،وفقدت

احللم ،ومل تعد تفكر يف العواقب.

الكثري من الناس حيدث معهم موقف ما وال ينتهي بانتهاء اللحظة ،بل
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ً
طويل ،أو عمره كله ،مستغر ًقا
عمرا
يرسم لصاحبه
ً
مسارا يقيض فيه ً

يف نتائج جلسة عاصفة ،أو موقف عابر ،بدأت باالنتصار للنفس،
وإثبات صوابيتها ،وختطئة اآلخرين ،وحتقيق مغالطاهتم وعجلتهم

حتولت إىل مسار دائم ،برتك العمل يف
وطيشهم ،حسبام نعتقد ،..ثم ّ

هذه املؤسسة ،أو اهلجرة من البلد ،أو مقاطعة هذه املجموعة ،أو فسخ

عقد الرشاكة ،أو الطالق ،أو اهلجر الطويل..

ولك أن تتوقع تبعات يشء كهذا عىل النفس التي سيصاحبها األمل،
وحاالت احلزن والكآبة والقلق ،ونوبات تأنيب الضمري املتكررة،

وفقدان بوصلة الرتتيب للحياة.

أو تتخيل أثر ذلك عىل اآلخرين ،بالقطيعة ،أو الفجيعة ،أو احلرمان،

أو الصدمة ،أو تفريق األحبة..

أو مدى الرشخ الذي يصنعه للمجتمع حني يتحول حراكه إىل معارك
ومشاحنات ،وحروب طاحنة ،ومشادات كالمية ،وخماصامت إعالمية

ال تستثني شيئًا ،وحتشد حوهلا أعدا ًدا جديدة من املتفرجني والبطالني

والفارغني واملصفقني ،وخترج إىل ميادين أدبية وثقافية ورشعية
واستدالالت ،وقصتها بدأت من النفس ،فام أحكم ذلك الذي قال:

كسب األشخاص أهم من كسب املواقف.

شاب ظل يلهث طيلة حياته حتى شاخ وهرم ،واحلصيلة كلها اخلروج
من معركة والدخول يف أخرى؛ ألنه ابتيل بعادة (إدمان الطوارئ).

وما أعظم التوصية الربانية :ﱫ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ

ﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﱪ

(فصلت)34:

قال احلسن :واهلل ال يصيبها صاحبها حتى يكظم غيظا ،ويصفح عام يكره.
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كم نحتاج من السنوات؟ من اجلهود اجلبارة لنتسامى عن عادات
اجلاهزية للرصاع؟ واإلنحاء بالالئمة الدائمة عىل اآلخرين؟ والتخندق

واملنازلة ،التي نشعر معها أننا متفاعلون ومنهمكون يف أحاديث
وروايات ،ولكن دون مردود ،بل عىل طريقة (أسمع جعجعة وال أرى

طحنًا!).
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#غرف_ونوافذ

تعلم كيف تحب!

سألت شا ًبا :كيف تتعلم أن حتب؟ رد برباءة :أعرف حب اخلشوم
واأليدي واألكتاف! عادة خليجية غريبة ،و(احلب) يعني هنا :التقبيل.

شاعر احلب (نزار قباين) يقول:

احلب يف األرض يشء من ختيلنا

لو مل نجده عليها الخرتعنــاه

املحبون ال يرغبون يف اخلالص ولو برحت هبم اآلالم.
يقول أبو هالل العسكري (أو غريه):
دعا لومي فلومكام ُمعـــــاد
ولو قتل اهلوى أهل التصابـي

عــــــاد
وقتل العاشقني له َم
ُ
ملا تابوا ولو ُر ُّدوا لعــادوا

حيب احلياة ،أن حيب ما جيد ،إذا مل جيد
أردت أن أقول لذلك الشاب أن ّ

ما حيب!

أن يرى اجلانب اجلميل يف األشياء املفروضة عليه أو املقدرة ،حتى
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املشكالت والعقبات والعقابات واحلرمان..

تلك الدروس احلياتية التي تدربنا عىل الصرب والقوة ،وتقودنا إىل اهلل،

وتنمي قدراتنا عىل البحث عن البديل.

أن نستمتع باألشياء التي نحن مضطرون لعملها.

الوظيفة ،الدراسة واملذاكرة ،مساعدة اآلخرين ،الصلة باألقارب

واجلريان ،العمل ،حتمل املسئوليات ،العبادة.
فرق هائل بني أن تؤدي ً
عمل كوظيفة ال بد منها ،بال روح وال تفاعل
وال إبداع ،وبني أن تألفه ثم حتبه ثم تتفنن يف إخراجه وجتميله وحتسينه.
هذا (احلب) من حب اهلل (وإن اهلل حيب إذا عمل أحدكم ً
عمل أن

يتقنه) (البيهقي).

حب اهلل شعور إنساين كبري يمأل حياتنا بالبهجة والرضا واألنس ،جيعل

صالتنا (قرة عني) كام كانت لرسول اهلل

 ،و(راحة) ،كام كان يقول

عليه السالم( :أرحنا هبا يا بالل) (أمحد وأبو داود) ،وليس أرحنا منها!

حب احلياة بصعوباهتا وآالمها وأحالمها ألهنا هبة اهلل ،وحب كوين إنسا ًنا

مكر ًما ينتمي إىل الفصيلة املختارة من املخلوقات ،والتي منها األنبياء
والرسل والصاحلون والشهداء والصديقون والعلامء واملبدعون.

حب األرواح التي تسكننا وتبث فينا طاقة احلياة واألمل وترقب

األفضل..

حب االنتامء هلذا اجلنس الذي سكن اجلنة ،وأكل من الشجرة ،وهبط
إىل األرض ليعمرها ويكدح فيها ،وينتفع بمسخرات الكون من حوله،
فيبني احلضارات ويؤسس الدول ويكتشف السنن ويدون املعارف.

ال تفرط يف املثالية واخلوف من اإلخفاق أو اخلطأ ،فهو جزء من الطبيعة،
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تعلم قبول اجليد وأن حتب األشياء ولو كانت دون الكامل ،لكي حتبك
أحب زوجتك ومنزلك وحقلك وعالقتك
هي ولو كنت دون الكامل؛ ّ

وأرستك وأصدقاءك.

لكي تشعر باحلامس عليك أن تتعلم كيف حتب ما أنت مقبل عليه،
وظيفة جديدة ،تعلم لغة جديدة ،مهمة غري عادية ،تعلم قبول التحدي

بثقة وجدارة.

منتجا ولن تتربج
حني تكره شيئًا ما أو حتس بأنه عبء ثقيل ،فلن تكون ً
مواهبك.

اسأل نفسك :ما هي املهارات واملعارف اجلديدة يف جمال ختصصك
أو حياتك ،وكن مر ًنا ً
قابل للتأقلم والتكيف ،وختيل النجاح وفكر
باجلوانب اإلجيابية.

تأكد أن ثمة مائة طريق وطريق إلنجاز املهمة ذاهتا ،فال حتبس نفسك
برؤية حمدودة.

اكتشف األسباب املزعجة لك ،وحاول السيطرة عليها وتغيريها
وحتويلها إىل عوامل إجيابية.

توقع أن التذمر والضيق يمكن أن حيدث مع أي عمل وأي بديل ،فال

تزهد فيام هو متاح لك ،فربام ال جتد أفضل منه:
عتبت عىل عمرو فلام فقدتــــه

وجربت أقوا ًما بكيت عىل عم ِرو

نزهد يف املتاح أحيا ًنا ألنه متاح.
احلب درس يمكن تعلمه!

شحيحا يف حبك ،درب عضالت قلبك عىل االتساع حلب
ال تكن
ً
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اآلخرين وحب اخلري هلم.

أن حتب مدينة أو وظيفة أو حالة كتبها اهلل لك أو عليك.

وإذا أحببتها فسوف تنتمي إليها بإخالص وتتعامل معها بنضج.

هل بمقدرونا أن نتحكم بمشاعر القلوب؟

لدينا قدرة هائلة عىل التأثري رشيطة أن نؤمن بذلك ،وأن نعرف الطريق إليه،

أو أن نتمثل أنه ليس بمقدورنا تغيري اجتاه الريح ولكن ضبط األرشعة.
من يقول :ال فائدة ،لن ينجح ،ومن جيهل الطريق يطول عليه.

ما نسميه باألشياء (الالإرادية) ليس شيئًا عاد ًيا يسهل تغيريه ،ولكن

بمقدورنا التحكم يف وقته ،ويف مقداره ،ويف وجهته بالتدريب والتمرين

والتدريج ،وختيل أن كل يشء ممكن.
اقرأ ً
مقال أو كتا ًبا أو استمع لربنامج عن فوائد ما تريد أن حتبه وتفاصيله
وتارخيه...

تدرج يف تعاطيه بطريقة عفوية هادئة.

ختيل نفسك وقد أصبح هذا اليشء جز ًءا من حياتك وعاداتك.

تذكر جتارب من اعتادوا عىل ما ينفعهم حتى أحبوه ،ورتبوا أشياءهم
ومواعيدهم حسب ما يريدون ،حتى مواعيد األكل والرشب والنوم

واالغتسال والذهاب للخالء..

قوله تعاىل :ﱫﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﱪ (األنفال،)24:
مل يمنع من مطالبة الناس باإليامن.

وقوله

(اللهم هذا قسمي فيام أملك فال تلمني فيام متلك وال أملك)

(أبو داود والرتمذي) يعني :احلب ،ال جيايف (أحبب حبيبك هونا ما عسى أن

يكون بغيضك يوما ما.)..
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القلب وإن مل يكن بمقدورنا التحكم الرسيع واملبارش بوظائفه ،إال

أنه ليس بمعزل عن العني حني تبرص ،واألذن حني تسمع ،واللسان

حني هيمس ،واليد حني متتد ،والرجل حني متيش ،والعقل حني يفكر

أو حيلل أو يتخيل.

يشرتط ابن تيمية للنجاح يف أي عمل توفر :اإلرادة ،والقدرة.

من أراد أن يتعلم رس النجاح فليتعلم كيف حيب وكيف يبادر.
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هل للحب يوم؟

الكذب يف احلب عادة ،وإذا قلت :أحبك حتى وأنت كاذب فسوف

تسقط يف فخ عينيك وتنسى احلروب واحلرائق السابقة ،وحتيا حلظة

بصدق كذبك ،كام تقول غادة السامن.

من عادات احلب أن يتخىل عنك أحيا ًنا عند منتصف الطريق ،أو عندما

يتم اللقاء ،وكانت العرب تقول (إذا نكح احلب فسد!).
احلب مثل خيط من املطاط يسحبه اثنانٌّ ،
كل إىل جهته ،إذا أفلته أحدمها

تأمل اآلخر بلسعه!

لن تنفع (أقفال احلب) حيث اعتاد احلبيبان يف أوروبا وبعض دول

املغرب عىل كتابة اسميهام عىل قفل حديدي ،ثم ربطه بمعلم أو مكان
مشهور أو شجرة عريقة ،ورمي املفتاح يف النهر عىل اعتقاد أن احلب

يدوم بذلك.

هل األلفة تذهب احلب؟ أم تنضجه؟
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يف القرآن الكريمﱫﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﱪ (الروم.)21:

تبقى املودة إذا حرص الطرفان عىل بقائها ومحايتها من األعاصري،
وشجرة احلب إذا ثبتت عىل أصل املودة مل ترضها رياح الغضب والرضا:
إذا مل يكن يف احلب ُس ْخط وال رضا

فأين حالوات الرسائل ُ
والك ْت ِب؟

وحني تذهب يبقى الوفاء وتبقى الرمحة بني الرشيكني.

وثم قلوب طرية خرضاء اعتادت أن تنبض باحلب ،فال يتوقف عنها
فيضه ما دامت احلياة.

كان النبي

يعا َتب عىل ذكره خدجية ،فيقول :إين ُر ِز ْق ُت ُح َّبها (مسلم).

وقلوب وقعت يف (حب فوق العادة) فتوهلت بالعشق واجلنون (ومن

احلب ما قتل) وغال ًبا ما يكون احلرمان هو السبب.

قد يقتل احلب انتقا ًما من حبيب غدر أو أرشك!

قصص نساء قتلن أزواجهن بسبب خيانة أو تعدّ د!

احلب اإلنساين عادة ،وليس (عيدً ا) حيتفل فيه العشاق بـ (الفالنتاين).

ال يفهم كثريون من شباب اليوم أن احلب تضحية وصدق وعطاء ،هو
عندهم ٍ
أغان وآهات وقلوب ورسائل وورود وكالم وأوهام ومتعة عابرة.
كتامن احلب عادة عند األرسة املحافظة ،وكأنه عيب أو ضعف حيجم
اللسان عن التعبري عنه ،بينام هو ظل جيب أن يتفيأه الزوجان والذرية،

ويتحقق به اإلشباع والنضج واالنتامء.

احلب أساس كل خري ،وأساس احلب حب اهلل ،وهو شعور مقدس

ومقدم عىل اخلوف وعىل الرجاء ،هو رأس اإليامن ولسان امليزان.
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خطوط الموضة

قرأت يف احلاير رواية (األرض الطيبة) لبريل باك ،وتعرفت عىل معاناة

الفتاة يف جمتمع صيني يعترب أن اجلامل هو يف القدم الصغرية ،ولذا

توضع القدم الغضة يف إطار حديدي يمنعها من النمو املعتاد!
واليشء ذاته يف (بجعات برية).

حتى يف معيار اجلامل يصبح قانون املوضة ساري املفعول ،وكأن الفرد
ينظر بمرآة اآلخرين وأن العقل اجلمعي يتحكم يف ذوقه ،واليوم أصبحت
الرشاقة هوس البنات ،واختيار عارضات األزياء يتم وفق هذا القانون،

بينام كان العرب أو بعضهم يمتدحون املرأة املليئة.
املوضة تتحدى الذوق الشخيص أحيا ًنا.

ال يمكن اعتبار املوضة عادة ،إذ ليس هلا دوام أو رسوخ ،لكن متابعة
املوضات واخلضوع لسحرها وسلطاهنا وجاذبيتها هو عادة ،واالنتقال

برسعة إىل اجلديد ونبذ القديم هو عادة أيضا.
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خطوط املوضة أصبحت بالنسبة لبعض الفتيات (زنازين ناعمة)،
وهدرا مال ًيا ،وزهدً ا يف طيبات الطعام واحلياة البسيطة.
ً

املوضة نقلت عادة التربج والعري لتصبح جز ًءا من ثقافة املرأة يف كل

مكان إال من رحم اهلل ،حتى يف لباس العباءة وما يراد منه السرت أصبح

عرضة لإلغراء والفتنة.

وتعدى إىل األثاث املنزيل ،وتصميم املنازل والرتويح وقضاء اإلجازات

وتفاصيل السلوك والفن ،وصارت قيم التحرر والتحرض واحلقوق

متصلة بالتقليعات واملوضات التي تعرب عنها.

املوضات ظاهرة مجاهريية تنخفض عن رتبة العادة أو العرف ،وليس

هلا قداسة أو دوام ،وهي مناقضة متا ًما للتقاليد ،فاملوضة تعني اجلديد
العابر غري التقليدي.

التقاليد تنتقل من السلف إىل اخللف بشكل رأيس ،أما املوضات فتنتقل

من مجاعة إىل أخرى بشكل أفقي.

التقاليد :حماكاة القدماء.

املوضة :حماكاة املعارصين.

التقاليد حمبوبة ألهنا مألوفة ،واملوضات حمبوبة أيضا ألهنا جديدة

وطريفة (ولكل جديد لذة).

التقاليد مرتبطة بقيم أساسية ،واملوضات شكلية وكاملية.

املوضة تشيع بشكل غري منظم يأخذ هبا قوم ويتخىل عنها آخرون.

التقليد سابق للفكرة وللحكم والرأي الشخيص ،أما املوضة فتابعة هلا
فهي تغري األفكار واآلراء واألذواق.

شعورا باخلصوصية عن
املوضة تشعر صاحبها بامتياز واحرتام ،وتعطيه
ً
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اآلخرين ،ولكنها تعود لتكون تقليدً ا وحماكاة ملن سبقوا يف تلقف املوضة!

األخذ باملوضة انتامء لرشحية خاصة ،كالطبقة املخملية مثال.

قد تكون املوضة شديدة الرضر مثل تشويه شكل اجلمجمة أو الوجه أو

تصغري القدم أو الكعب العايل أو الوشم.

اإلناث أكثر استعبا ًدا للموضة ولو كانت بعيدة عن التفكري املنطقي.

املوضة كلمة يف القاموس النسائي ألهنا متد املرأة بني الفينة واألخرى

بعنرص اجلاذبية ،قد تتحمل املرأة األمل النفيس (عارضات األزياء) األمل

البدين لرعاية املوضة.

يف أوروبا حاربوا املالبس غري املحتشمة واقرتحوا ً
قامشا يلف عىل

فاتموا بالرجعية.
الصدر والرقبة ُّ

ويف أمريكا ُووجهت املوضة بمظاهرات باعتبارها ضد فكرة حترير املرأة.

ملاذا ختضع املرأة للموضة؟

 ألن املرأة بطبعها حتب أن تسرتعي النظر وجتذب االنتباه وتثري اإلعجاب. -وبسبب اخلوف من النقد الالذع أو من التخلف عن مسايرة الركب.

إذا اندثرت املوضة صار كل ما يتعلق هبا غري مستساغ.
وقبيحا والعكس.
إذا كانت يف املالبس الطويلة بدا القصري شا ًذا
ً

قبيحا.
متى شاءت جعلت اليشء حسنًا ومتى شاءت جعلته ً
مصدر املوضة؟

فرنسا مصدر املوضات من املالبس ويف داخل املجتمع الواحد عادة

تكون الطبقة املرتفة مصدر املوضات  -لتميزها وغناها وعالقاهتا.
حينام تنترش وتتسع تفقد قيمتها وتصبح ً
نمطا مألو ًفا وتتقلص بنفس
الرتتيب السابق بد ًءا من الطبقة الراقية.
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هناك انتخاب طبيعي باختيار موضات لتستقر وتكون تقليدا.

يمكن حتويل املوضة ألداة ذات وظيفة اجتامعية تسمح بالتجديد
والتطوير والتفاعل مع املتغري.

هي نوع من التغيري االجتامعي الذي حيدث وال بد ،وقد تكون سب ًبا يف
صيانة الرتكيبة االجتامعية.

فرق بني موضة كالثورة اجلنسية أو زواج املرافقة ،وبني تعليم املرأة أو

عمل املرأة.

ً
منتقل ،عندما نلقي التحية
السلوك العادي ال يسمى موضة ولو كان

أو نتبادل خطابات التهاين واملواساة أو نحتفل باملناسبات ،فكلها أفعال

تلقائية ال توجد سلطة رسمية تفرضها ،وإنام تدفعنا إليها سلطة املجتمع.

استحواذ الغرب عىل الصناعة واإلعالم جعل السوق العربية واإلسالمية
منطقة استقبال للفنون واألشكال واألزياء والترسحيات وأنامط العالقة
والصيغ اللفظية واللغوية التي نستخدمها لنعرب عن املواكبة.

عجزت جمتمعاتنا عن تقديم بديلها املعرب عن ثقافتها واملستجيب لفطرهتا

وحمبتها للتغيري واجلامل والذوق واجلاذبية عىل رغم الثراء الفاحش

واألبواب املفتوحة إال أن اإلرادة غري قائمة.
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أحالم جنسية

حلق يب شاب بعد حمارضة ومهس يل ً
قائل :لدي مشكلة! نظرت يف

آثارا ال ختطئها عني البصري لدى أقرانه ،ابتسمت له
وجهه وملحت ً
وقلت :كأنني أعرفها!
ً
خجل من بني يدي وال أدري أين ذهب!
انسل الشاب
العادة السيئة تأخذ منا أكثر مما تعطينا ..هذا إن كانت تعطينا ً
فعل!

يبحث عن املتعة ،ويتطور األمر إىل أن يكون مصحو ًبا بمشاهدات
تلفزيونية أو يوتيوبية ،فيديوهات أو صور ،وقد يتواصل طرفان عرب
اهلاتف أو اإلسكايب أو البالتوك أو املاسنجر أو قوقل بلس.

ويصحب ذلك استعراض جسدي وإثارة صوتية ،وقد تتحول إىل

وثائق ابتزاز أو فضائح.
اإلنسان ليس ً
مالكا ،كام أنه ليس شيطانا.

قبول املرء لذاته يتطلب اإلقرار أنه ما من ٍ
نفس جمبولة عىل اخلري
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فحسب ،بل هناك خبايا عميقة حياول صاحبها أن خيفيها ،وكلام بالغنا

يف تسليط األضواء عىل األخطاء تعاظمت املشكالت ،والحت يف
األفق تعقيدات كالشعور باإلحباط والتعاسة واخلزي.
النقص صفة الزمة للبرش مهام بلغت فضائلهم ،إنه ٌ
مشوب باخلطيئة
كامل
ٌ

والشطط ،لكن إدراكنا أنه يمكن للنفس أن تتجدد بطلب املغفرة

والصفح من اهلل جيعلنا يف موطن الثقة أن الكبوة يمكن االستفاقة منها.

الرغبة يف اجلنس طبيعة ،وليست جمرد شهوة أو نزوة يلوم املرء نفسه

شعورا بالقرب
عليها ،أو يشعر بالعار عندما يفعلها ،إن اجلنس حيدث
ً

واالنتامء ،وجيدد الروح ويعفيها من القلق والتوتر ،عندما يكون يف
حدوده الرشعية ،وحدوده الواقعية.

(و ِف ُب ْض ِع
هي هدية من اهلل سبحانه ،وسبب للمتعة،
ٌ
وعطاء متبادل َ
َأ َح ِد ُك ْم َصدَ َق ٌة) (مسلم).

حصول الذرية ،وبناء األرس ،وتكاثر النسل وقيام احلياة رس من
أرسارها.

الشعور بالغبطة والسعادة ليس معناه إشباع رغبات النفس كيفام اتفق،
أو السعي املحموم وراء الشهوة واإلثارة.

من حق الروح أن نروي رشياهنا باحلب واحلنان والرعاية واالبتهاج،

وهذا ال يتم باجلنس فقط وإنام عرب تكامل االتصال اإلنساين.

السعادة تعني الطرح أكثر من اجلمع؛ طرح نقائص النفس كي يتسلل

الضوء!

ال يمكن أليٍ كان أن جيمع عادات يعلم أهنا ال تليق به ،ثم ال حياول
التخلص منها ،وينتظر معها اهلدوء واالنسجام!
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أصبحت العادة الرسية تشغل بال املراهقني ،وتؤثر عىل نفوسهم ،وربام
أدت إىل قرارات تعصف بالصداقة والثقة والنجاح.

تشري دراسات إىل أن أكثر من  % 95من الشباب والفتيات يف العامل
مارسوها ،وتعد من أكثر عادات البرش انتشارا.

قد تبدأ مبكر ًة عند البلوغ أو قبله ،ويصاحب ذلك قلة الوعي ،واخلجل
من طلب املساعدة ،وربام حتولت إدما ًنا مؤملًا ،أو الزمت صاحبها حتى
بعد الزواج.

نظرة بعض املربني للمراهقة ليست واضحة ،من الناس من جيعل
عذرا يف ارتكاب النزوة والصبوة والشطط ،مما جعل إمهال
املراهقة ً

املراهقني عادة أرسية.

يف هذه املرحلة يتعرف الفتى والفتاة عىل املشاعر والعواطف املتعلقة

بالرغبة ،مع سوء التوجيه الثقايف واملعريف يف األرسة واملجتمع والتعليم.
وشعورا باالستقذار ،وهذا الشعور ال
اإلدمان يسبب إرها ًقا نفس ًيا،
ً

عالقة له بالتدين فيام يظهر ،حيث تشري دراسات إىل أن  % 50من
شباب أوربا يشعرون باالستقذار بعد ممارسة العادة.

وبعضهم جتتاحه موجة عارمة من توبيخ النفس ،والقسوة يف معاقبتها
بالعهود والنذور التي يصعب الوفاء هبا ،أو بلسع اليد بالنار ونحوه

مما يضاعف اإلحباط واليأس ،والشعور بازدواجية الشخصية
والتناقض خاص ًة ملن لدهيم قدر من التدين ،أو يشكلون قيادة أو

قدوة آلخرين.

وقد حيدث لدى البعض عزلة تغدو اآلالم معها فوق ما حيتمل.
هذه العادة ليست من الكبائر وإن اختلفوا يف حكمها.
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الغيبة والنميمة والكذب أكرب منها ،وفيها معصي ًة هلل وعدوان عىل
اآلخرينّ ،
وقل من يوبخ نفسه عىل ارتكاهبا كام يقع يف العادة الرسية!.
هي أقرب إىل اللمم واملشتبهات وصغائر الذنوب ،ﱫ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﱪ (النجم ،)32 :واللمم ِص َغ ُار
ُّ
ان ُد َ
وب َكال َّن ْظ َر ِة َوا ْل َغ ْمزَ ِة َوا ْل ُق ْب َل ِة َو َما َك َ
الذ ُن ِ
ون الزِّ َناَ ،و ُه َو َق ْو ُل ا ْب ِن
َمس ُع ٍ َ
س ٍ
وق ،والشعبي ،ورواية طاووس َع ِن ا ْب ِن
ودَ ،وأ ِب ُه َر ْي َر َةَ ،و َم ْ ُ
ْ
َع َّب ٍ
اس.

وعىل الشاب جتنبها ما استطاع ملا حتدثه من االرتباك ،والشعور

باالستقذار ،وأهنا تتحول من دفع الشهوة إىل استدعاء الشهوة ،ثم
اإلدمان.

واتفق الفقهاء عىل أهنا موجبة للغسل إذا تم إفراغ الشهوة.

وفعلها يف هنار رمضان مبطل للصوم ،وموجب للقضاء عند مجاهري

العلامء.

إن الغلظة التي يسلكها بعض الوعاظ والدعاة واملرشدين يف جتريم

هذه العادة ،واملبالغة يف حشد مضارها وخماطرها الصحية والنفسية،
أثر نفيس وتربوي حيتاج إىل رصد
واالستشهاد بأحاديث ال تصح؛ له ٌ

ومراجعة.

أذكر شا ًبا هجر املسجد لشعوره بالوضاعة وكونه حيتقر ذاته عندما
يامرس العادة! وآخر َّ
قل اهتاممه بالطاعات ،وترك حلقات القرآن.

وفتا ًة ابتعدت عن صديقاهتا الصاحلات ،وعن الندوات ولقاءات
اخلري ،وعزلت نفسها يف دوائر مغلقة حتوطها املخاوف واهلواجس
واليأس واخلوف من زوال البكارة أو الفشل يف العالقة الزوجية.
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من أسباب ذلك املبالغة يف وصف اخلطأ ،ووضعه يف غري رتبته
الرشعية ،فال جيوز أن يرتب عىل فعلها ترك اإلمامة ،أو ترك الدعوة،

أو ترك طلب العلم.

وال ينبغي أن نخلط بني املقطوع بتحريمه وكونه من الكبائر ،وبني
ما دون ذلك من الصغائر أو املشتبهات ،وبني ما هو دائر بني اإلباحة

والكراهة.

ٌ
ووصف عام ،ال يفهم منه العصمة ،والسالمة
معنى جممل،
االستقامة
ً

من اخلطأ والزلل ،واملرء مهام بلغت ديانته واستقامته ،وتكاملت
ٌ
ٌ
مدرك ذلك ال حمالة( ،كتب عىل ابن آدم حظه
معرض للنقائص
مروءته؛
من الزنا) (البخاري).

هذا ليس هتوينا من شأن الذنوب واخلطايا ولكنه وضع هلا يف موضعها
املالئم دون تضخيم أو هتويل ،فقد جعل اهلل لكل ٍ
يشء قدرا.
َاع َ ْت ًرا َف ُق ْل ُت َ َلا :إِ َّن ِف ا ْل َب ْي ِ
سَ ،ق َ
عن َأ ِب ا ْل َي َ ِ
ت َ ْت ًرا
الَ :أ َت ْتنِي ا ْم َر َأ ٌة َت ْبت ُ
َأ ْط َي َب ِم ْن ُهَ :فدَ َخ َل ْت َم ِعي ا ْل َب ْي َتَ ،ف َأ ْه َو ْي ُت إِ َل ْي َها َف َق َّب ْل ُت َهاَ ،ف َأ َت ْي ُت َأ َبا َب ْك ٍر
ض َّ ُ
الل َع ْن ُه َف َذ َك ْر ُت َذلِ َك َل ُه َف َق َ
َر ِ َ
اس ُ ْ
ت َع َل َن ْف ِس َك َو ُت ْبَ ،ف َأ َت ْي ُت
الْ :

ض َّ ُ
الل َع ْن ُه َف َذ َك ْر ُت َذلِ َك َل ُهَ ،ف َق َ
ُع َم َر َر ِ َ
اس ُ ْ
ت َع َل َن ْف ِس َك َو ُت ْب،
الْ :
اللِ
ول َّ
َف َذ َك ْر ُت َذلِ َك َل ُهَ ،ف َق َ
ب َف َأ َت ْي ُت َر ُس َ
الَ :أ َخ َل ْف َت َغا ِز ًيا
َف َل ْم َأ ْص ِ ْ
ِف َسبِيلِ َّ
اللِ ِف َأ ْه ِل ِه بِ ِمثْلِ َه َذا؟! َح َّتى َظ َّن َأ َّن ُه ِم ْن َأ ْهلِ ال َّنا ِرَ .ف َأ ْط َر َق
َح َّتى َأ ْو َحى َّ ُ
اللِ
ول َّ
َر ُس ُ
الص َل َة َط َر َ ِ
ف ال َّن َها ِر َو ُز َل ًفا
الل إِ َل ْي ِهَ :
(و َأ ِق ِم َّ
لذ ِ
الس ِّيئ ِ
ال َسن ِ
ِم َن ال َّل ْيلِ إِ َّن ْ َ
ين) َف َق َ
َات َذلِ َك ِذ ْك َرى لِ َّ
ال
اك ِر َ
َات ُي ْذ ِه ْب َن َّ
ول َّ
اس َع َّام ًة؟ َق َ
اب َر ُس ِ
الَ ( :ب ْل لِل َّن ِ
اص ًة َأ ْم لِل َّن ِ
اس
َأ ْص َح ُ
اللِ َ :أ ِ َل َذا َخ َّ
َع َّام ًة) (الرتمذي).
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ات ْ َ
ول َّ
ال ْم ُس َو ْ ُ
عن َأ ِب ُه َر ْي َر َة َأ َّن َر ُس َ
ان َي ُق ُ
اللِ َك َ
ال ُم َع ُة إِ َل
(الص َل َو ُ
ولَّ :
ُْ
ان إِ َل َر َم َض َ
ال ُم َع ِة َو َر َم َض ُ
اج ُتنِ َب ِت ا ْل َك َبائِ ُر) (مسلم).
ان ُم َك ِّف َر ٌ
ات ِلَا َب ْين َُه َّن إِ َذا ْ
الَ :
اب َأ َح ِد ُك ْم َيغْ ت َِس ُل ِف ِ
ول َّ
اللِ َق َ
وعنه َأ َّن َر ُس َ
(أ َر َأ ْي ُت ْم َل ْو َأ َّن َ َن ًرا بِ َب ِ
يه
س َم َّر ٍ
ش ٌء؟ َقا ُلواَ :لَ .ق َ
ُك َّل َي ْو ٍم َ ْ
اتَ ،ه ْل َي ْب َقى ِم ْن َد َرنِ ِه َ ْ
الَ :ف َك َذلِ َك
خ َ
سَ ،ي ْم ُحو َّ ُ
الص َل َو ِ
الل ِبِ َّن ْ َ
ات ْ َ
ال ْم ِ
ال َطا َيا) (البخاري).
َم َث ُل َّ
هلذه العادة دوافع ،ويف ظل الظروف االقتصادية الصعبة أصبح تأخر

الزواج أحد مسبباهتا.

ضعف اإلرادة وقلة املجاهدة وعدم الصمود أمام اإلغراء حيرك الشهوة،
ويستثري الغريزة ،خاصة يف العزلة واخللوة واالنفراد.

منح الشباب والفتيات مزيدً ا من الوعي بأمهية ما وهبهم اهلل من مشاعر

عاطفية ،وشهوة ومتعة ،ينبغي استثامرها فيام ينفعهم وحيميهم من
اآلالم والتبعات النفسية القاسية.

تقليل اخلطأ وحمارصته من مقاصد الرشيعة ،واألسلوب األمثل الذي
ٍ
بحسنة متحوها.
حيدث التوازن واهلدوء والراحة هو اتباع السيئة

عن أيب هريرة

عن النبي

فيام يرويه عن ربه -عز وجل -قال:

(أذنب عبدٌ ذن ًبا ،فقال :اللهم اغفر يل ذنبي ،فقال -تبارك وتعاىل:-
أذنب عبدي ذن ًبا ،فعلم أن له ر ًبا يغفر الذنب ،ويأخذ بالذنب ،ثم عاد

فأذنب ،فقال :أي رب! اغفر يل ذنبي ،فقال  -تبارك وتعاىل  :-عبدي

أذنب ذن ًبا ،فعلم أن له ر ًبا يغفر الذنب ،ويأخذ بالذنب ،ثم عاد فأذنب،
فقال :أي رب اغفر يل ذنبي ،فقال -تبارك وتعاىل -أذنب عبدي ذن ًبا،

فعلم أن له ر ًبا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت

لك) (البخاري ومسلم).
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العفاف ،والصوم ،واإلشباع احلالل بالزواج ،هو األفق السامي ( َيا َم ْع َ َ
ش
الش َب ِ
ض لِ ْل َب َ ِ
َّ
اع ِم ْن ُك ُم ال َبا َء َة َف ْل َيتَزَ َّو ْجَ ،فإ َّن ُه َأ َغ ُّ
صَ ،و َأ ْح َص ُن
است ََط َ
اب َم ِن ْ
الص ْو ِمَ ،فإ َّن ُه َل ُه ِو َج ٌاء) (البخاري ومسلم).
لِ ْل َف ْر ِجَ ،و َم ْن َ ْل َي ْست َِط ْع َف َع َل ْي ِه بِ َّ

االستعالء وشغل النفس باألعامل النافعة من الدراسة واملذاكرة والرياضة
والقراءة ،والصداقات اجليدة ،من أرسار االنسجام النفيس ،فالنفس

بحاجة إىل تربة خصبة حتى تنمو وتورق أغصاهنا.

البعد عن النظر احلرام له أثر يف جتنبها ﱫ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚ
ﮛ ﮜ ﮝﱪ (النور.)31-30 :

من حق الشباب عىل أرسهم وجمتمعهم أن يتفهموا معاناهتم ،ويساعدوهم
عىل صالح أنفسهم ،واستقامة أرواحهم ،ونجاح حياهتم ،ال أن يزيدوا

آالمهم بتضخيم أخطائهم ،والرصامة يف مراقبتهم.

ختفيف املهور ،ومساعدة الشباب والفتيات عىل بناء أرسة تسكن هبا
قلوهبم ،مما سنته الرشيعة.

وليس اخلالص بالغ الصعوبة؛ ألن لعناية اهلل نفحات دائمة اهلبوب،

وما عليك إال أن ترفع الرشاع ،لكن ارفعه بحامس!
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عادات ناعمة

زارت امرأة غربية منطقة القصيم وأبدت إعجاهبا بحسن تبعل النساء
لألزواج ،حتى إن إحداهن بعد كي (الشامغ) تقوم بتقبيله! البنات

تقبل ،بل كانت تقوم بقص
يتواصون بكتامن الرس وأن الزوجة مل تكن ّ
ٍ
خيط خارج من الغرتة بأسناهنا!

تبدأ العادات الناعمة من املطبخ؛ ألن اخلادمة امرأة ،أن نتحرر من
العنرصية معناه أن نتحدث عن املرأة كجنس وليس كسيدة فحسب.

املهم ليس هو تغيري املرأة ،بل تغيري النظرة إىل املرأة ،كيف ينظر املجتمع

إليها وكيف تنظر هي إىل نفسها.

من عادة املرأة أن تعرب عن مشاعرها وتعتني بالتفاصيل التي قد يعتقد
الرجل أهنا تافهة ،وهي مهمة يف نظرها ،عقل املرأة ليس ضعي ًفا ولكنه
خمتلف وهلا طريقة خاصة يف التفكري.

النظر إىل املرأة عىل أهنا جسد بال عقل ثقافة فاسدة واإلسالم منها
171

زنزانة

بريء ،وهي تشبه نظر ثقافات جاهلية قديمة عىل أن املرأة جسد بال
روح ،واعتقاد أهنا جمرد زينة أو أداة إشباع جهل مركب ،والظن بأهنا

حيثام حلت فثم الشيطان هو رجس من إلقاء الشيطان.

مر برجل يعلم امرأة الكتابة ،فقال له :ال تزد الرشّ
حيكى أن أفالطون ّ

رشا! كانوا يعدّ ون املرأة ً
ً
تشجيعا عىل التمرد.
رشا ويرون تعليمها
ً

أنوثة املرأة جزء من إنسانيتها ،وليست كل مكوناهتا ،فهي رشيكة
الرجل يف أصل اإلنسانية وخصائصها ،وهلا احلق يف االستقاللية املادية

والفكرية وتقرير مستقبلها ضمن األطر الرشعية املنظمة لذلك.

اجلنس الناعم يواجه مشكلة التذمر منذ النطفة األوىل ﱫﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﱪ (النحل ،)58:ويف اإلسالم اعترب
من حسن طالع املرأة أن تنجب أنثى يف محلها األول.

متحمس يتكنى ببنته (أبو غادة) وحينام تكرب ويولد الرضيع تنتقل
الكنية إليه!

االسم ذاته مشكلة يف البيئات القاسية قد تسمى البنت الناعمة باسم خشن

كابوسا طيلة حياهتا ،أو تسمى عىل جدهتا دون اعتبار لتغري
ال يالئمها ويظل
ً
املزاج االجتامعي وطبيعة احلياة يف املدرسة أو اجلامعة أو ميدان العمل.

كتامن اسم املرأة وكأنه عيب عادة شائعة ،أطفال يف املدرسة املتوسطة
يعري بعضهم ً
بعضا بأنه يعرف اسم والدته! وينسى اسم مريم املذكور يف

القرآن وأسامء أمهات املؤمنني التي حيفظها يف املدرسة ،والصحابيات
راويات احلديث.

اخلتان حمل جدل ،يقول ابن املنذر (ليس يف ختان اإلناث خرب يرجع إليه
وال سنة تتبع) والبن عبد الرب (والذي أمجع عليه املسلمون أن اخلتان
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للرجال) ويف عون املعبود للعظيم أبادي (وحديث ختان املرأة روي من

أوجه كثرية وكلها ضعيفة معلولة خمدوشة ال يصح االحتجاج هبا).

املؤمتر اإلسالمي عقد يف األزهر عام 2006م حلظر انتهاك جسد املرأة

وشارك فيه أطباء ومهتمون ورشعيون وتوصل إىل أن اخلتان الذي
يامرس اآلن كعادة اجتامعية يف مرص والسودان وعدد من البلدان،
ً
امتثال لقيمة
يلحق الرضر باملرأة جسد ًيا ونفس ًيا ،وجيب االمتناع عنه

عليا من قيم اإلسالم وهي جتنب اإلرضار.

الرغبة اجلنسية حملها العقل ،ومركزها هو الفص الصدغي يف املخ،

وليس األعضاء التناسلية ،واهلرمونات هي التي تتحكم فيها يف املقام

األول ،واخلتان الشائع يستأصل أجزاء تشتمل عىل مستقبالت عصبية
مسئولة عن حتقيق اإلشباع ،ولذا ُي ِدث اكتئا ًبا وعصبية زائدة لدى
املرأة بسبب اإلحباط اجلنيس املتكرر.

جرائم الرشف عادة جاهلية ال عالقة هلا باإلسالم ،فهي شائعة يف

جمتمعات مسلمة ومسيحية وهندوسية حلامية عرض العائلة والقبيلة
حسب الزعم ،ويف األردن تقارير تقول إن املسيحيني يرتكبون جرائم
الرشف أكثر من املسلمني ،وعادة ما تندفع العائلة املسيحية ملعاقبة بنتها

عندما يتعلق األمر بمحاولة اهلروب مع شاب مسلم.
رقم ،وتنوعت يف بشاعتها ،ولكنها صارت ً
تراجعت اجلرائم ً
حقل

لإلعالم املعارص الذي سامهت الثورة املعلوماتية بدخوله إىل حقول
جديدة ،تشتمل عىل أدق تفاصيل احلياة االجتامعية وصارت هذه

احلقول (عادة) إعالمية جاذبة للمشاهدين ،وال غرابة أن يبالغ اإلعالم

الغريب يف تصوير ظاهرة كهذه وأن حييطها بالتهويل.
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الغرية مبدأ رشعي (أتعجبون من غرية سعد؟ ألنا أغري منه واهلل أغري
مني)(البخاري) ،واخلطب يف جتاوز حدود اهلل ومعاقبة الفتاة بام ال جيوز

رشعا ،وأخذ القانون باليد دون تثبت أو احتياط ،وغض الطرف عن
ً

الذكور باعتبار أن الولد (عيبه يف جيبه)!

قبل موعد الزفاف بأيام استدرج والد الفتاة خطيبها املتهم بالعالقة
معها ،بحجة االتفاق عىل ترتيبات الزواج ،ثم وقعت اجلريمة املستندة
إىل دواعي الرشف!

الطب الرشعي أثبت أن الفتاة الضحية كانت عذراء ،ويف حاالت يثبت
أن الفتاة كانت متخلفة عقليا.

فرد يف العائلة يسمع إشاعة عن أخته فيقوم بتنفيذ القتل دون تفكري.

يف كندا جريمة مروعة ذهبت ضحيتها (أقىص برويز) ذات السبعة عرش

عا ًما بحجة رفض احلجاب.

حسب تقديرات تقريبية فإن  20ألف فتاة تقتل سنو ًيا والدافع هو

احلفاظ عىل الرشف.

الوسائل صادمة ترتواح بني قطع الرؤوس واحلرق والطعن بالسكاكني

واخلناجر والصعق بالكهرباء ودفن البنت وهي حية ،رمي األمحاض

عىل وجهها وجسدها.

القوانني يف عدد من الدول العربية ختفض عقوبة اجلاين ،وكأهنا تعمل

لصالح العائلة ضد الضحية.

الزواج املبكر عادة مجيلة عند أهل الريف ،بسبب بساطة احلياة وانخفاظ

مستوى املعيشة وقناعة الناس باليسري.

مبكرا ويعمل مع والده أو عند غريه
الشاب الريفي يصل إىل النضج
ً
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لإلنفاق عىل نفسه وزوجته ،وغال ًبا ما يعيشان يف نفس املنزل ،األم تقول:
(عاوزين نفرح فيه ويف خلفته قبل ما نموت واحلمد هلل اخلري كثري).

زواج األقارب شائع بالريف والبنت تقول (آخذ ابن عمي واتغطى

بكمي!).

املهر عادة ما يكون ميدا ًنا للتنافس والبذخ يف جمتمعات الوفرة والثروة،
قليل ً
بعض أهايل الصحراء املغربية يكون املهر عندهم ً
عمل باحلديث

الكريم (أكثرهن بركة أيرسهن مؤونة).

غري أن حفالت الزواج التي تذبح فيها اخلراف واجلامل يوم ًيا جتعل
األرستني مكبلتني بالديون ألعوام متتالية.
العصبية أكثر من جمرد عادة جيدون األمان واالطمئنان بالتمسك هبا،

والكفاءة يف النسب واملكانة االجتامعية رشط يف جمتمعات خليجية

للتزاوج ،وحيتجون بتفاوت الطباع ،لكنهم ُيقبلون عىل الزواج من
جمتمعات عربية أخرى لدواعي اجلامل!

هنا قصة طريفة حدثت أوائل التسعينات يف مرص ،حيث أحب مهندس

من أرسة راقية فتاة من شارع حممد عيل ،تربت بني نساء احلي الشعبي
فوسطت القايض الذي سأل الزوج عن
واألفراح الشعبية ،ثم طلقهاّ ،

رس الطالق ،أجاب الزوج:

ولكن فيها عادة سيئة وهي أهنا تطلق
هذه املرأة مجيلة وطيبة القلب،
ّ
الزغاريد بصوت جملجل عند أي فرحة تفرحها ،فإذا أحرضت هلا

حرجا يف املنطقة
هدية ولو بطيخة فإهنا جتلجل بالزغاريد ،مما يسبب يل
ً

الراقية التي نعيش فيها ،ومل أعد أحتمل ذلك.

ولكن الزوجة اعتذرت وتوسلت ووعدت بأال ترجع إىل ذلك
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مرة أخرى إذا ردها زوجها ،وبالفعل استطاع القايض أن يصلح
بينهام ووافق الزوج عىل ردها ،فام كان منها إال أن أطلقت

فرحا بقرار زوجها!
زغرودة عالية جلجلت يف قاعة املحكمة ً
والطبع غالب.

من العادات التي تكرهها املرأة:

متأخرا ،أو عدم االنضباط يف احلضور إىل املنزل.
 الوصولً

 التعلل بالنسيان عند عدم إحضار الطلبات. -النظر إىل األخريات أو الثناء الدائم عليهن.

 -اخلرس العاطفي.

غالب حاالت الطالق ينتج من مشكالت صغرية.

الطالق صار أول احللول وليس آخرها ويف موريتانيا يصبح للمطلقة

ريا ما هتجر بيت الزوجية وتطلب الطالق.
مزية ،واملرأة كث ً

وسجلت مستويات قياسية تقول منظامت أهنا جتاوزت .%42

مما دفع اخلرباء والباحثني االجتامعيني إىل حتذير احلكومة

واملجتمع من تفاقم هذه الظاهرة وتأثرياهتا عىل األجيال وعىل

االستقالل األرسي.

التسوق عادة أنثوية بامتياز ،ال متل املرأة من التجوال لساعات يف

املوالت ،هنا حركة للجسد ومتشية ومتعة وتعارف ورشاء حاجيات،
وبإزائها إرساف وإضاعة وقت وتعرض للفتنة.

كان أحدهم يقول :رحم اهلل أيا ًما كانت املرأة فيها ال خترج إال ثالث
مرات؛ من بطن أمها إىل العامل ،ومن بيت أبيها إىل بيت زوجها ،ومن

بيت زوجها إىل القرب.
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ليست هذه هي الرشيعة ،وال كانت أمهات املؤمنني كذلك ،وأزواج

رسول اهلل

أذن هلن أن خيرجن حلاجتهن ،وكانت مساجد املدينة

وأسواقها ومزارعها تشهد حركة املرأة بصورة طبيعيةَ ،بيدَ أن اخلروج
املتكرر حني يصبح هد ًفا لذاته جيعل املرأة (والجة خراجة) ،و ُي ِ
طمع

من يف قلبه مرض.
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قال يل :كلام ختيلت صور بائعات اهلوى نفرت من اإلناث!

أجبته :كلام تذكرت أن بنايت األربع ينتمني إىل اجلنس نفسه الذي تنتمي
إليه مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وخدجية وفاطمة وعائشة

رس التكريم،
شعرت بالفخر ،وأحسست بجميل النعمة ،وقرأت ّ
وشاهدت طر ًفا من لطيف احلكمة.

بعض املجتمعات الغربية تسعى إىل حتطيم أنوثة املرأة ،وبعض
املجتمعات العربية تسعى إىل حتطيم إنسانيتها بالكامل ،فاملرأة التي

تتعرض للظلم تفقد أنوثتها ألهنا تفقد أعز خصائصها ،الشعور باحلب
واألمان.

حيرتم األم وهيني الزوجة!

أمك زوجة رجل آخر ،وزوجتك أم رجل آخر.

كتاب (خطايا حترير املرأة) سيشكل لك جتربة استثنائية غري متوقعة،
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جتعلك تتأكد أن الغرب ليس هو فقط ذلك الوجه القبيح الذي تقدمه
السينام أو السياسة ،حرية التعبري والنقد واملعلومة أمر ال متلك أمامه

إال اإلعجاب.

املؤلفة هي الناشطة األمريكية (كاري إل .لوكاس) وهي نائبة الرئيس
ملنتدى املرأة املستقلة وعضو يف احلزب اجلمهوري ،ولو كانت عربية

الهنالت عليها االهتامات من كل حدب وصوب ،ولوصفت بالرجعية

والتخلف والظالمية واالنغالق وربام التطرف.

يعتمد الكتاب عىل دراسات وأفالم وإحصائيات دقيقة عن املجتمع
األمريكي يمنحه أمهية مضاعفة.

حسب املؤلفة؛ فاملرأة يف النصف الثاين من عمرها غريها يف النصف
األول ،ولذا تقول:

 -أمتنى لو كنت اختذت قرارات خمتلفة عندما كنت يف العرشين.

مبكرا عىل معلومات أفضل وأكثر صد ًقا عن
 أمتنى لو حصلتً
املقايضات التي ال بد للمرأة من تقديمها يف احلياة.

 -تتغاىض احلركات النسوية (فيمنست) عن الفروق اجلذرية بني

اجلنسني وتقول إهنا ليست إال نتاج املجتمع.

عام 2005م تكلم رئيس جامعة هارفارد ،وهو بعيد عن املحافظة ،عن
ضعف متثيل النساء يف جمال العلوم والرياضيات يف جامعات أمريكا،

وأشار إىل احتامل وجود فروق فطرية بينهام ،أغمي عىل بعض النساء ،ثم

انفلتن إىل وسائل اإلعالم وساعات البث التلفزيوين واعتربهنا (هرطقة).
مل ِ
ٌ
عرض قيمته  50مليون
جتد االعتذارات املتباكية من الرئيس ،وال
دوالر لدعم التنوع يف اجلامعة.
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(متيز) لدى النساء ،أما القول بوجوده لدى
يمكنك أن تقول بوجود ّ
الرجال فهو خيانة أكاديمية عند (النسويات).

حيلمن أن يكون تأثري اجلنس ال يتعدى تأثري لون البرشة أو العني أو

طول األصابع.

البحث العلمي يفرتض أن بنية دماغ الرجل واملرأة خمتلفة.

النسوية ألغت الرومنسية واملبادرة الذكورية واعتربهتا ازدرا ًء للمرأة،

وكأن دور املرأة هو رد فعل فحسب.

مل تعد تقبل أن يفتح هلا الباب ،أو يؤثرها باملقعد ،أو يرفع هلا لقمة
الطعام ،فهذا نوع من الشفقة.

تدعو النسوية إىل تعليم اجلنس يف املدارس وإباحة اإلجهاض واملثلية،

وتقول إن الظلم متأصل يف املؤسسة الزوجية عىل الصعيد الرسمي

(القانوين) ،وغري الرسمي (االجتامعي).

النساء ضحايا العنف الذكوري ،وال مانع أن تنرش اجلمعيات النسوية
إحصائيات مزيفة حول جرائم االغتصاب والتحرش والعنف

الذكوري.

ترى املؤلفة أن الوظيفة أو العمل بالنسبة للمرأة ،ليس هو املصدر
األكثر حتقي ًقا للسعادة ،وتشري إىل نتائج دراسات عديدة تؤكد أنه
بالنسبة لغالبية النساء ،فإن األرسة والعالقات االجتامعية سوف تتفوق
عىل املهنة ،كأولوية أكثر أمهية يف حياهتن ،وبالتايل فإن الضغط الذي

متارسه اجلمعيات النسوية عىل صانعي القرار ،من أجل تدعيم الربامج
والسياسات اهلادفة لدفع النساء إىل القوة العاملة ،يتناقض مع حقيقة

ما تريده غالبية النساء.
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وتقول املؤلفة إنه غالبا ما يتم االحتفاء بالدور املتعاظم للنساء يف عامل

األعامل ،كدليل ملموس عىل التقدم الذي حترزه املرأة ،لكن احلقيقة أن

كثريا من النساء ال يرغبن يف أن يكن مرغامت عىل العمل خارج املنزل،
ويفضلن قضاء الوقت يف تنشئة أطفاهلن ويف املشاركة االجتامعية،
وينبغي لصانعي السياسات خلق بيئة ،تسمح للنساء باختاذ قرارات

تعكس أولوياهتن ،وقد يعني ذلك ببساطة للكثري من النساء ،العمل

ساعات أقل وقضاء ساعات أطول مع األرسة.

إن مشكلة عمل املرأة يف رأي مؤلفة الكتاب هي يف احلقيقة مشكلة

األطفال ،وقد تنجح بعض اجلمعيات النسوية يف تصوير األمر بأن
القلق املحيط بعمل املرأة ،يرجع إىل أن الرجال غري مرتاحني لوجود

النساء يف مراكز قيادية ،ولكنها تغفل عن أزمة األطفال ،الذين
يشكلون مركز العاصفة للمرأة العاملة ،وإدراكها للسلبيات املحتملة

عليهم ،قد جيعلها أكثر يقظة ملالحظة أية عالمات حتذيرية ،تعكس
وجود مشكالت سلوكية لدى هؤالء األطفال.

ويف النهاية تقول :إن احلركة النسائية املعارصة جنحت بعيدا عن

رسالتها األصلية ،وأصبحت مرتبطة بسياسات ليربالية متطرفة ،إىل
جانب إبداء عداء شامل نحو األرسة التقليدية.

إن أمهية هذا الكتاب ترجع لكونه رصخة تصدر عن صوت نسائي

طبيعي ،قادم من قلب احلضارة الغربية ،تطالب بالعودة إىل نداء
الفطرة اإلنسانية ،بعد أن خاضت التجارب واملتاعب والضغوط التي

أرهقتها.

الرتحيب هبذا االعرتاف الشجاع جيب أن يذكرنا بأمهية االعرتاف من
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ِق َب ِلنَا بإهدار يشء من حقوق األنثى ،وليس أن نقدم واقع املرأة العربية
كبديل جاهز!

عنوان الكتاب ذكرين بـكتاب (حترير املرأة يف عرص الرسالة) لألستاذ
عبد احلليم أبو شقة ،نصوص صحيحة عن ال َّن ْقلة التي أحدثها اإلسالم

للمرأة يف رؤيتها عن نفسها أو رؤية املجتمع عنها ،وحتتشد كتب السرية
والسنة بقامات عظيمة من النساء العاملات والفقيهات واملتصدقات

واملجاهدات ،مما يدل عىل إدراكهن للقيمة اجلديدة التي منحتها

الرسالة للمرأة.

قد ال تبدو الصورة املاثلة يف الكتاب متطابقة مع واقع اجتامعي نعيشه،

ولكنها جيب أن تكون األنموذج املثايل الذي نحاوله ،ونقدمه للعامل

بشعوبه ذات التنوع الكبري.

واقع املرأة يف جمتمع ما ليس حجة عىل اإلسالم ،وال حيسن الدفاع
عن هذا الواقع حتت ذريعة اخلوف مما هو رش منه ،فالعادة يف أساليب
الدعاة واملصلحني أال يكتفوا بمجرد مدافعة األسوأ.

والعادة يف أساليب الدعاة واملصلحني أن حيتكموا إىل نصوص الكتاب

والسنة وما كان عليه النبي

وأصحابه.
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براءة

ونظرت إليهم ،وقالت :إين
أول يوم تستأنف الدراسة جامل ْتهم
ْ
ً
تلميذا واحدً ا أمامها ال يلعب ،متسخ ،حيتاج
أحبكم ،كانت تستثني

احلامم ،غري مبهج ،كانت جتد متعة يف تصحيح أوراقه بقلم أمحر عريض
وتضع عالمة  ،xثم تكتب راسب.

راجعت ملفاته ففوجئت.

يف السنة األوىل :ذكي -مرح -مهتم -بدراسته -دمث األخالق.

يف الثانية :نجيب وحمبوب ولكن منزعج وقلق بسبب مرض والدته.
يف الثالثة :كانت وفاة أمه صعبة عليه ،والده غري مهتم.

يف الرابعة :منطو عىل نفسه ،وال رغبة لديه يف الدراسة ،وليس لديه

أصدقاء ،ينام أثناء الدرس!

كان هناك حفل يف الفصل ،أحرض هلا هدية ملفوفة يف كيس نايلون،
بينام مجيع الطالب أحرضوا هداياهم مغلفة ،فتحت اهلدية ،ضحك
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الطالبِ ،عقد مؤلف من ماسات مزيفة ناقصة األحجار ،وقارورة
عطر فيها ربعهاَّ ،
كف الطالب عن الضحك عندما عربت املدرسة عن
إعجاهبا بالعقد ولبسته ووضعت قطرات من العطر عىل يدها.
يف آخر اليوم قال هلا :رائحتك اليوم تشبه رائحة أمي!

انفجرت باكية ملدة ساعة.

بدأت هتتم به ،عقله يستعيد نشاطه ،يستجيب أرسع ،من أكثر الطالب

متيزا ،منحته احلب.

أرسل هلا مذكرة :أنت أفضل معلمة قابلتها يف حيايت.

بعد سنوات أرسل هلا :أكملت الثانوية بتفوق.

بعد أربع سنوات أرسل هلا :خترجت من البكالوريس بدرجة الرشف
األوىل.

ً
طويل بعض اليشء (دكتور).
بعدها أرسل هلا :رسالة شكر كان اسمه

وذكر هلا بأنه سيتزوج ودعاها إىل الزواج ،وجلست مكان أمه وكانت

ترتدي العقد الذي أهداه هلا.

ً
تلميذا مميزا.
قال :أشكرك أن جعلت مني

قالت :أشكرك أن جعلت مني معلمة مميزة.

هو اآلن طبيب شهري لديه جناح لعالج الرسطان يف مستشفى بوالية

(ايوا) بالواليات املتحدة األمريكية.

الطفولة قرينة اإلنسانية ،يف رشيعتنا وعند معظم فقهائنا فاألطفال يف
اجلنة إذا رحلوا.

هي املرحلة العمرية املمتدة من الوالدة إىل البلوغ ﱫ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﱪ(النور.)31 :
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 -مرحلة ضعف حتتاج إىل رعاية بدنية ونفسية واجتامعية.

أثرا ً
بالغا طيلة احلياة.
 التوجيه الذي تتلقاه يرتك ً -العادات تنشأ هنا وتتحكم يف املصري.

أطيب الطعام عندي ما يشبه طعام أمي حني كانت تضع السمن يف

التمر وتسخنه بالنار وتسميه (قشدة) ،أزكى الروائح ما كنت أشمه يف
خمدعها ،أمجل الكلامت ما تلقيته من فمها ،ختتزن الذاكرة الكثري منها،
أعذب األصوات صوهتا تتغنى بالقرآن ،أو ترتنم بالشعر ،وربام كان

من شعرها أو شعر بعض صديقاهتا.

 -األجواء املضطربة عائل ًيا أو نتيجة احلروب والرصاعات تؤثر يف

الشخصية (العراق ،فلسطني ،سوريا.)..

 -االهتامم باجلوانب النفسية والعقلية والعاطفية يساعد عىل

النجاح.

 -يترشب الطفل بسهولة املبادئ اجلميلة واألخالق.

العنف واحلرمان مشكلتهم الكربى ،يف مدينة (سوالبور) يف اهلند

يرمون الطفل يف املاء من ارتفاع  50قدما ليكون أقوى وأصح!

حيملون السالح يف أفريقيا ،يقدر عدد األطفال املشرتكني يف نزاعات

حول العامل بثالثامئة ،ألف يعملون مقاتلني وجواسيس ومحالني وطباخني
وتستخدم الفتيات للرتويح واالبتزاز اجلنيس.

خطرا عىل حياهتم وصحتهم
ويقومون يف العامل العريب بأعامل تشكل
ً

وتعليمهم ومعنوياهتم وأخالقهم ،إهنم (أطفال الشوارع) ،الفقر جيعلهم
متسولني أو منحرفني.

ال يمكن قياس حجم العنف املرتكب ضد األطفال ،وهناك نقص يف
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رسا وال يتم البالغ عنه ،والتقديرات
البيانات ،فأكثر ما حيدث يقع ً

تشري إىل تعرض نحو مليار طفل للعنف.

مصادرة حياة الطفل عادة جاهلية (الوأد) ﱫ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﱪ (التكوير.)9 ،8 :

ما عسى أن يكون ذنب األطفال؟

ما زالت جمتمعات متخلفة تقتل أحد التوائم ،واملشوهني ،واملولودين
خارج إطار الزوجية ،أو من يولد قبل فطام أخيه!

وجمتمعات أخرى تقوم ببيع األطفال أو رهنهم.

وجمتمعات حتامي عن تزويج الصبايا دون البلوغ متغافلة عن الدوافع

وغياب الضمري عند األولياء.

االستغالل اجلنيس لألطفال عرب النت واليوتيوب والشبكات اخلفية

ظاهرة عاملية خطرة ،التحقيقات التي عملها (اإلنرتبول) كشفت

عن عرشات املجموعات تشارك يف عرض وتوزيع صور لالستغالل
اجلنيس لألطفال ونرشها واالجتار هبا.

وضعها عىل الشبكة يعني أهنا ستظل حمفوظة وسيتم تداوهلا.

ريا ما تقع جرائم استغالل يرتكبها أشخاص يفرتض أهنم حمل ثقة
كث ً
الصغار ،فيبدو وكأن العمل حيصل بإرادهتم ،والطفل غري قادر عىل أن

يبدي اعرتاضه عىل املامرسة اجلنسية ،ولذا فإن أي عرض هو استغالل

للطفولة الربيئة.

ويف اخلليج يوجد حاالت شذوذ يف املدارس واجلامعات والتجمعات،

ويتم تصوير بعضها وإدراجها بقصد االبتزاز أو االنتقام ،يف غياب

جهة مسئولة عن مكافحة اجلرائم اإللكرتونية ،وقد تكون مصحوبة
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بأسامء رصحية ألبرياء ال عالقة هلم أو ألطفال أو ألناس مروا بمرحلة

سفه ثم جتاوزوها.

تصوير حفالت رقص يف زواج أو مناسبة وطنية لكبار وصغار ،مع

تلميحات غري بريئة ومالمسة ونظرات ،أمر حيتاج إىل معاجلة وتفريق

بينه وبني األشياء العادية.

يف كل العامل يوجد  1من  10من األطفال وزنه زائد عن الطبيعي أو
(بدين) بسبب العادات الغذائية السيئة.

االسم الذي يعتز به الطفل قد يوظف للتملق أو السياسة ،طفله األول

(فاروق) ،ثم (عبد النارص) ،ثم (أنور) ،ثم (حسني) ،و ُيروى أن
إحدى املواليد سميت بـ(املتصدرة)! بسبب فوز فريق والدها.

عند السابعة يتكون الطفل ،نفس ًيا وتكون بنيته األساسية قائمة

وراسية.

حني نصغي إىل األطفال سنفهم الكثري:

عدوانية الطفل ومترده هي دفاع عن غريزة التملك أو إثبات وجود.

التخريب استكشاف وولع باللعب.

الرصاخ والبكاء سالح يف وجه األبوين لتحقيق املطالب.

قضم األظافر أو لف شعر البنت عىل األصبع ،أو وضع الشعر يف الفم

أو التلعثم ،هو تعبري عن الضغط النفيس وعدم القدرة عىل التعبري عن
القلق واملخاوف عىل نفسه أو عىل شخص حيبه.

البحث عن السبب هبدوء ،التعبري عن احلب واملساندة ،السعي أال

تتطور العادة العصبية لتؤثر عىل احلياة التعليمية واالجتامعية ،فذلك
أمر يبعث عىل القلق.
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(هادئ) أو (مطيع) أو (عصبي) أو (متمرد) أ ًيا كان الطفل فهو قابل

للتعلم أكثر من غريه فهو يف مرحلة تكوين ،وهنا أمهية بناء العادات.

التدريب عىل الصالة ،الوضوء ،النوم عىل طهارة ،قراءة القرآن،

ذكر اهلل ،احرتام اآلخرين ،شكرهم ،القراءة ،الكالم الطيب ،احرتام
الوالدين ،االهتامم بالدروس ،تطوير املهارات.

النظافة ،االغتسال اليومي ،تفريش األسنان ،ترتيب الرسير والغرفة،

مبكرا ،اخلدمة الذاتية.
ترسيح الشعر ،النوم
ً
الكذب (بسبب اخلوف غال ًبا).

العنف ،منتج تلفزيوين اجتامعي ،يمكن جتربة فكرة (أسبوع بدون

تلفاز) ومجع أهل املنزل عليها بعد اإلقناع ،ثم مراجعة ردة الفعل.

(سوبر مان) يطري وال خيرتقه الرصاص وحيمل َع َّبارة ونظره خيرتق
اجلدران!

(الرجل الوطواط) يتنكر إلخفاء هويته ليحارب عصابات املجرمني.

(الرجل اآليل غرانديزر) أبطال صاغهم اخليال ألطفال ال ُيكمون
التمييز بني االفرتاض والواقع.

اخليال حيمل الطفل عىل اختيار شخصية يتقمصها ،وقد ال يرد عىل من

ينادي عليه باسمه هرو ًبا من الواقع.

الغرية سلوك طبيعي ،حني يفقد الطفل الشعور باحلنان وعدم اإلشباع

للتقبيل واالحتضان واحلب ،يلجأ جلذب الوالدين عن طريق عمل أو

عادة سيئة.

الفصل الكامل بني الطفلني يعطي نتائج عكسية ،ويصنع لدى الكبري
ً
فضول ،فيتحني الفرصة الكتشاف هذا املخلوق اجلديد ،بعيدً ا عن
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إرشاف الوالدين ،لندع الطفل يكتشف أخاه ،يمسك بيده ،حيمله حتت
إرشافنا ،يساعد يف إحضار أغراضه ،ال يتعرض لعقاب إذا اعتدى عىل

أخيه الصغري ،فالعقاب يزيد من كراهيته له ،يكفي التوجيه.

الدالل الزائد كالقسوة جيعله غري قادر عىل بناء عالقات اجتامعية
ناجحة ،أو حتمل املسئولية ومواجهة احلياة واألحداث.

التعاطف واحلنان والرمحة رضورة لكنها تتحول حينًا إىل سبب يف

تدمري األبناء.

أهم من املال القدوة احلسنة والرتبية والوقت الذي نمنحه ألطفالنا،

أعطى األب بنته ألف ريال هدية نجاح ،فردهتا إليه وقالت :خذ هذه

األلف وأعطني ساعة من وقتك.

عدم الثبات يف املعاملة جيعله يف متاهة ،حيتاج أن يعرف ماذا نتوقع منه،
وجيب أن نضع األنظمة الواضحة البسيطة ونرشحها ونناقشها ،وعندما
يقتنع سيصبح من السهل عليه اتباعها ،وجيب مراجعتها ومناقشتها بني
ً
مقبول أن نطبق عليه القانون يو ًما ونتجاهله يو ًما
فرتة وأخرى ،ليس

آخر فنصنع اإلرباك.
قد تكون األم ثابت ًة يف مجيع األوقات ويكون األب عكس ذلك ،فيصبح
الطفل حتت ضغط نفيس شديد يدفعه الرتكاب اخلطأ.

العدل بني األوالد واجب( ،واعدلوا بني أوالدكم) الذكور واإلناث.

تفضيل طفل لذكائه أو مجاله أو تفوقه أو ألنه ذكر يصنع لدى اآلخرين

الغرية ،فيعربون عنها بالسلوك العدواين هبدف االنتقام من الكبار.

نفرح حني يتحدث األطفال ونصفق لأللفاظ البذيئة أول ما يتفوهون

هبا!
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بارعا يف حتويل كلامت حيفظها من مشاهداته إىل شتائم :يا
كان طفيل ً
شنطة الظهر ،أهيا الطائر الغامض ... ،وما ال يقال!

علينا البحث عن مصدر هذه األلفاظ يف قاموسهم ،فهم مل خيرتعوها،
بل جاءت نتيجة حماكاة األرسة أو اجلريان أو األقران أو احلضانة،

وجيب عزهلم عن مصدر هذه األلفاظ.

جيب إظهار الرفض هلذا السلوك بشكل علني ،مع التحيل بالصرب
واهلدوء والتدرج.

يمكن مكافأة الطفل باملدح والتشجيع عىل التعبري بطريقة سوية.

إذا مل يستجب يعاقب باحلرمان من يشء ما ،كالنزهة أو الذهاب للبقالة.

(األطفال من اجلنة) حقيقة إسالمية ،وهي عنوان كتاب مجيل لـ
(جون جراي) يؤكد عىل الرتبية باحلب والتعاون ومعرفة الدوافع

واإلقناع ،مقابل الرتبية باإلهانة والتحقري والعنف.
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ذاكرة الزمان

هل حتن إىل أيام الطفولة؟

ما الذي كان يعجبك فيها؟

هل كنت تشعر بجامليتها آنذاك؟ أم إن طبع اإلنسان احلنني إىل املايض

ألنه لن يعود؟

ثوب العيد ،حلوى العيدَ ،جعة العيد ،الشارع الذي يشهد ملرة واحدة
يف السنة (عيد الفطر) ً
وسفرة وأوعية متنوعة من الطعام اليسري
فرشا ُ

حيرضها اجلريان!

وأنت كهل جاوز األربعني ،هل أصبحت تستذكر أيام الشباب بلهفة،

وتفتقد ذلك العنفوان ،وحتس برياح الصيف هتب عىل أحالمك

اجلميلة؟

أتراك حني تشيخ ستنظر إىل ماضيك كله بحرسة ،وكأنك تتلقى الدرس
األخري من دروس الفشل بانقضاء عمرك حرسات عىل ما فات ،أو
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تعاتب نفسك عىل تضييع الفرصة يف وقتها ثم الندم عليها؟
قل لنفسك ً
دائم :مل يفت الوقت بعد!

(فريد عبداخلالق) حصل عىل الدكتوراه يف سن الرابعة والتسعني

بامتياز من جامعة القاهرة ،ويكاد يكون الرقم األعىل يف العامل ،أمريكي
مازحا
حصل عىل الشهادة اجلامعية بعد بلوغ التاسعة والتسعني ،وقال
ً

يف مقابلة مع رويرتز :استغرق األمر مني ثامنني عا ًما لتحقيق احللم!
هل أنت تردد مع جيلك ً
مثل( :أكرب منك بيوم أعلم منك بسنة) ،تزكي ًة

ملعلوماتك ،وعزو ًفا عن االنتفاع بمن هم أقل س ًّنا ،ولكنهم أرحب
ً
اطالعا وأصدق ممارسة؟
عقول وأوسع
ً

بمقدورك أن متتع أطفالك وأطفال اآلخرين ،وتعود معهم ً
طفل بريئًا

حيب املرح والبساطة ،وال يقتل األشياء بالتفكري فيها.

بمقدورك أن متنح جتربتك لشاب يبحث عن طريقه ،وأن تكون
املستشار الناصح له.

بمقدورك أن تلهم السائرين يف الطريق روح األمل والعمل والفأل،

وأن تفتح هلم آفاق التطلع والبناء.

متحمسا ،أو ً
كهل
بمقدورك أن تقرأ اإلجيابية يف مرحلتك ،شا ًّبا جريئًا
ً
ً
حمتفظا بحلمه ،أو ً
مرصا عىل اإلصالح والتغيري ،واع ًيا بالسنن
شيخا
ً
والنواميس ،مني ًبا إىل ربه ،مستعدً ا للقائه ،ال تكن (نكوص ًيا) يلتفت
أبدً ا للوراء ،كن (واقع ًيا) يصنع فرحته وطموحه من أدواته احلارضة.

وما خرسته من خصائص مرحلة فقد كسبت ما هو خري منه إن أردت،

عىل حد قول املتنبي:
َو َأرى ال َليايل ما َط َوت ِمن ِ َّ
شيت
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زا َد ُته يف ِع َظتي َويف إِفهامـــي!

مجيل أن نوقد النريان يف الشتاء ونتحلق حوهلا ،وأن نتناول مرشوبات
وأطعمة خاصة تتناسب مع الربودة ومتنح اجلسم دفئًا.

يل مع النار قصة ﱫ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﱪ (الواقعة،)73 :
آنس برؤيتها اقتدا ًء بموسى ،اجللوس حوهلا يصنع أعذب الذكريات،

ويستدعي رسد أطيب القصص وأغرهبا.

نار البدوي رمز األمن والكرم كام يقول األعشى:
ٌ
عيون كثرية
لعمري لقد الحت

تشب ملقرور ْين يصطليانــــها

ِ
ــــر ُق
إىل
ضوء نا ٍر باليفاع َت ّ

واملحلــ ُق
وبات عىل النار الندى
ّ

سكبته من إبريق كسواد
طبخته عليها ،وألذ الشاي ما
أطيب الزاد ما
ُ
ُ
الليل!

إيقادها جتربة مليئة بالعرب ،النار عدو ،ع َّلمنا اهلدي النبوي كيف
نستفيد منها ونحسن توظيفها ونحذر خطرها ،وهكذا هي احلال مع

سائر األعداء.

فورا ،وربام أطفأهتا
بداياهتا حتتاج صغار األعواد وتبدأ برشارة قد تنتهي ً

الريح ،وقد تسقط عىل قش فيتسع هلبها ،وحني تكرب تستدين ما حوهلا،
وتأكل األخرض واليابس ،وال حتتاج إىل كبري حتضيب ،تنضبط فتشبه

هبات اإلصالح والتغيري ،وتنفلت فتشبه الفتن واحلروب العمياء!
ابتعدت َضبك الصقيع ،كن ً
وسطا مرنا.
اقرتبت َشوتك النار ،وإذا
إذا
َ
َ
نار اآلخرة عذاب للظاملني واملكذبني ،وخلود للكافرين ،تفنى ومن

فيها آخر األمر عند بعض علامء املسلمني ،وهو رأي البن تيمية وابن

القيم ورشيد رضا وآخرين.

195

زنزانة

تذكرك إ ًذا باخللود األبدي ألهل اإليامن والطاعة ،وانقراض النفوس
الرشيرة.

كلام قعدت حيال احلطب تداعت إىل ذهني هذه املعاين ،وكأن زناد النار
يورهيا ويبعثها من الذاكرة.

استمعت إىل أنشودة كنت أسمعها ً
قديم ،شعرت بموجة أخذتني عن
حارضي إىل ما قبل  25سنة ،سالت دموعي ،وتداعت إ ّيل الكثري من
األوضاع التي كنت أعيشها آنذاك والتي ارتبط سامع األنشودة هبا!

ريا مما كنت :أنا اآلن أوسع خربة،
ُّ
التفت ً
فورا إىل واقعي ،فوجدت خ ً

وأصرب وأبعد عن َّ ّ
التشه ،وأصفى قل ًبا ،وقد عوضني ريب باألوالد
واألصدقاء!

تعودت أال آخذ للشتاء عدته فثوب الشتاء هو ثوب الصيف ،حني
ألبس عباءة شتوية أحس بالربد ،وكأن اجلسم ختىل عن مقاومته الذاتية

واعتمد عىل سواه ،فضعفت طاقته أو ضعف اعتامده عىل اهلل!

ميالدي يف ليلة مطرية شاتية ،والناس قد غادروا بيوهتم خوف أن

زو َد جسم الصبي ببعض
ختر سقوفها عليهم (سنة اهلدم) قد يكون َّ
املقاومة.

وجملسا وتوقي ًتا للعمل
لباسا وطعا ًما ورشا ًبا
خيتلف األمر يف الصيف ً
ً
والنوم.

مجيل أن يكون للنهار نظامه املختلف عن الليل ﱫ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﱪ (النبأ ،)11،10:حتى مع السهر فلليل روحانيته
وهدوؤه ،وللنهار عمليته وإنجازه.

لليل طعام يناسبه ،ولباس ،وناس ،وجو ..وللنهار كذلك.
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أول ساعة زينت هبا معصمي كانت استجابة من والدي بعد متنع
طويل ،أول ما تفعله آنذاك هو مسح (الصليب).

فارقتني لبعض الوقت حني أقنعني أحدهم بأهنا (بدعة) ،ورسعان ما
أهلمني آخر حديث (التمس ولو خا ًمتا من حديد) (البخاري)!
وفارقتني لسنوات يف غيابة اجلب حيث أصبح القلب أقرب إىل اهلل،

وإنام هيمه معرفة مواقيت الصالة والصوم التي يعرفها من املذياع.

مع ضبط الساعة فقلام أنظر إليها ،واملواعيد ليست حاسمة ،تقدم يسري

أو تأخر ال يرض مادام يف حدود العرف ،تعودنا عىل لغة :آتيك بعد
ً
مبارشا ،أو لغة:
الظهر أو قبل العشاء ،موعد مطاط وليس حمد ًدا أو

مخس دقائق وأنا عندك ،ومتتد لنصف ساعة.
صاحبي هياتف صدي ًقا :نحن يف الطريق إليه ،وخيربه أننا عند اإلشارة

عىل مقربة من منزله ،بينام نحن ُهن ُّم بركوب السيارة!
هذا هيون عند الزوجة حني تقول :دقيقتني ونازلة!

كم مرة نسأل :كم الساعة؟ ونحن نعرف كم هي لكن ال نعرف قيمة
الوقت ،معظم املهام ننجزها يف الوقت الضائع ،يف الدقائق أو الساعات

أو األيام األخرية.
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المكان
والسكان

ولدت واق ًفا -يف قريتي الوادعة (ال ُب ْص)!
زرت مسقط (قدمي) -حيث
ُ
كل الناس مروا من هنا ،من أرحام أمهاهتم %97 ،خترج رؤوسهم ً
أول،

ً
فارسا،
مرتجل أو
 %3خترج أرجلهم أو ركبهم ..هنا يسمى املولود
ً

خطورة احلالة عليه أو عىل أمه أكثر ،قد يستخدم التعبري لالعتامد عىل
النفس بعد اهلل ،وعدم االنكسار لآلخرين.

كنت أستذكر جيدً ا ألعابنا يف أزقتها الضيقة التي كنت أحسبها فيحاء

واسعة ،وأفنيتها الصغرية التي كانت يف نظر طفل صحراء حيار فيها
الطرف ،وطفقت هتطل قصص الطفولة بخبثها الربيء أو براءهتا
اخلبيثة ،والتفاصيل املضحكة واإلحراجات وأنواع اللعب القروي من

(عظيم الح) إىل (أم خطوط) إىل (أم تسع)...

وجودك يف املكان يقدح زناد الذاكرة ويستخرج من أدراجها القديمة

ما ال عهد لك به!
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للمكان عاداته املصاحبة ،املسجد -البيت -املدرسة -الشارع -القرية-

املدينة -السجن.

املنزل يوحي بعاداته اخلاصة يف الشكل والعالقة ومكان اجللوس واللغة

املستخدمة ،ولالسرتاحة ورفاقها وبراجمها عادات خمتلفة ،وللعمل

وزمالئه نمط ثالث!

هل أنت ممن يامرسون (األخالق االمرباطورية) عىل الزوجة واألوالد؟

واألرحيية مع األصدقاء؟ واملصلحية مع زمالء العمل؟
أعرف صدي ًقا يتحول يف بيته إىل طفل ال ينزعج من تلطيخ ثوبه بالكاكاو
أو سكب املرشوب ،وال يتربم من الرصاخ والضجيج ،ويقابل كثرة

التطلبات بابتسامة.

مل يتحول هذا الصديق إىل (بيتويت) فهو مرتبط بمجموعة تسهر يف

االسرتاحة أحيانا ،وتناقش قضايا اإلصالح ومشكالت الواقع،
وتسافر إىل الصحراء للتخييم ،حيث يبدو هذا الصديق ً
فعال خدو ًما
ينصب اخليام ويعدّ الطعام.

إىل هذا وذاك فهو حمل الرضا يف دائرته الوظيفية ،خلفة دمه وعدم تدخله

فيام ال يعنيه وقيامه بواجبه.

صديق آخر عنده بيتان يف مدينتني خمتلفتني ،أصبح يستعذب يف كل

بيت عادات خمتلفة عن اآلخر ،مكان اجللوس ،نوع الطعام ،وقت
النوم ،األجهزة املستخدمة ،اللباس ،األعامل التي يبارشها ،وبمجرد

انتقاله إىل أحد املوقعني تعتاده التفاصيل التي ألفها حتى لو كانت

مناقضة ملا يف املوقع اآلخر!

وأحدهم اتفق مع زوجته ذات الثالثة أطفال أن يكون هو رابع أطفاهلا،

200

فهي اآلمرة الناهية ،وعليه هو أن يسمع إذا حتدثت ،ويأكل إذا طبخت،

ويلبس إذا َج َّهزت!

كان احلجاج يقول :عندي أربع نسوة ،فليلتي عند هند بنت املهلب ليلة
فتى بني فتيان يلعب ويلعبون ،وليلتي عند هند بنت أسامء ف َل ْي َل ُة ٍ
ملك

بني امللوك ،وليلتي عند أم اجلالس ُ
يب مع أعراب يف حديثهم
ليلة أعرا ٍّ

وأشعارهم ،وليلتي عند أمة اهلل بنت عبد الرمحن بن جرير ليلة عامل بني

العلامء والفقهاء!

اعتياد النفس عىل ترتيب خاص مرتبط باملكان والزمان ،يتحول إىل

مألوف نفيس ال تكتمل الفرحة إال به ،أن جتلس بعد العرص يف الصالة
لتناول القهوة والشاي واملكرسات ً
مثل ،أو تسهر يف امللحق (أو

الديوانية) وفق نظام معني..

عندما حتل يف املكان تنهال عليك عاداته املتصلة ،به يف أزمنتها املحددة
وتأخذك إليها دون أن تدري.

غالب ما يعانيه الناس هو رصاع الشهوة واإلرادة ،وغالب ًا ما تنترص

الشهوة يف الصبا وأيام الشباب ،وترجع الغلبة والعاقبة لألخرى يف

هنايات العمر وخريفه استعدا ًدا للقاء اهلل ،واملشكلة يف الوسط حيث

املعرتك.

خاص ًة مع الفراغ
إذا استحكمت الشهوة أيام الشباب امتد زماهنا،
َّ

شب عىل يشء شاب عليه).
وغياب املرشوع أو الربنامج ،ولذا قيل( :من ّ
الس ِّكري ً
مثل إذا مر بحانة مخر وشم رائحتها وقف وكأنام ُشدّ باحلبال،
ِّ

فال جياوزها حتى يرشب ،شهوته تطالبه بام اعتادت عليه من االنتصار
عىل اإلرادة.
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حني تسافر تتغري ساعتك البيولوجية وختتلف األماكن عليك ،فتكتشف
ً
أنامطا جديدة من العادات ،تكيفك مع طعام ال تعرفه أو رفضك له،
حب الطبيعة ومشاهدها الرائعة املسبحة بحمد رهبا ،حب مشاهدة
اآلثار واملتاحف وأعامل الغابرين ،حب املغامرة والرياضة وامليش،

التناغم مع الصحبة وجتنب اجلدل واخلالف ،اخلالص من الروتني،

حب االكتشاف( ،زوغان) النظر!

مغرتب يف بعثة أو عمل يبحث يف املدينة عن احلي الذي يسكنه أهل
بلده ليكون قري ًبا منهم ،يريد أن يكرر نظام العيش واألكل والسهر
واللغة كام تعود ،وآخر حيب أن يقيم بعيدً ا عنهم ليجد وق ًتا أطول،

ينفقه يف براجمه العلمية أو الوظيفية وليتعرف عىل جتارب جديدة.

قائمة طويلة من حسن العادات أو رديئها يكشفها السفر ،ولذا ُس ِّمي
سفرا؛ ألنه يسفر عن أخالق الناس.
ً

رمزا للفوىض واإلمهال يف سيارته وغرفته ،غري
شاب ُي َعدّ بني أصدقائه ً
مكرتث بالنظافة ،حيدث أن يرمي النفايات من نافذة سيارته ،كثري الغياب
عن مدرسته ،غري منضبط بمواعيده ،مستعد لقطع اإلشارة وجتاوز أنظمة

السري إذا أمن من (ساهر) ،يسافر فيتحول إىل شخص آخر منضبط ملتزم!
يتكرر سفره إىل مدينة جماورة ويتكرر انضباطه ،لكن ال يتحول هذا

االنضباط إىل عادة دائمة.

حدث ً
أيضا أن سافر للدراسة يف أمريكا ،وأقام بسكن داخيل فتغريت
ّ
ومنظم ،حتى
شخصيته  180درجة ،هو اآلن طموح ومتفوق وناجح
اإلجازات حياول أن يستثمرها لرفع مستواه ،وأن يتعلم لغات أخرى

ليست من صميم دراسته!
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ً
متصل باملجتمع ،ولذلك تتغري بعض
قد يكون سبب العادة ثقاف ًيا
العادات بحسب البيئة.

شاب يرمي النفايات من نافذة السيارة يف الرياض ،ولكن يستحيل أن

يفعل ذلك يف لندن أو حتى ديب.

آخر يقود السيارة بطريقة عشوائية غري مكرتث ملن حوله ،وكأن الطريق

أو اإلشارة له وحده ،ولكنه ال يفعل ذلك يف بلد آخر.

موظف يف رشكة يترصف بال مباالة مع اجلمهور ،وحني ينتقل إىل

رشكة أخرى يتغري أسلوبه.

رجل يتكلم مع اآلخرين بطيبة وأدب وابتسامة ،بينام يترصف مع

زوجته وأوالده بعبوس وسلبية وألفاظ نابية.

هي هنا عادات مؤقتة يمكن أن تتحول إىل دائمة ويمكن أن يظل اإلنسان
يعيش هذه االزدواجية ،وبالتايل يفقد ثقته بنفسه وثقة الناس به.

كأسا من املاء الفاتر
صديق كان هيتم بالعادات الصحية ،كان يرشب ً

عندما يستيقظ كل صباح ،هيتم بالغذاء الصحي بمكوناته وغال ًبا ما
دروسا
يكون من منتج البيئة والسلطات وما خيرج من األرض ،يعطي
ً
يف الطعام اجليد والعناية باألسنان والفم ،حيرص عىل تناول طعام
اإلفطار كل صباح ،يامرس التامرين الرياضية والنشاط املستمر ،يمنح

جسمه راحة عندما حيتاج إىل ذلك ،يكثر من رشب املياه النقية ،حيذر

من الغازيات وعندما ألح عليه أبناؤه برشائها كان يقف عند البقالة
ويقول :عندك رسطان؟!

عندما تزوج بأخرى اختل نظامه وواجه بعض املشكالت وذهبت

رشاقته وكان يقول :إذا مت لن يعجزوا عن محل جثامين!
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َر ُّب أرسة من عادته أن يسافر بمفرده ويكره أن يصطحب العائلة
ريا ما
معه ألهنا تفرض عليه قيو ًدا مل يتعود أن يراعيها يف السفر ،وكث ً
يغري وجهته دون ترتيب مسبق مما يرتتب عليه خسائر فادحة يف حجز
الطريان والفنادق ،وألنه ثري ال يعنيه أن خيرس مائة ألف دوالر يف

سبيل تنفيذ رغبة طارئة تعود أن يستجيب هلا.

ليس معن ًيا أن يتصل بأرسته يف سفره أو يطمئن عليهم ،وكأن السفر

لديه خالص من رق العائلة!

آخر يعترب السفر فرصة لالنخراط يف عالقة محيمة مع األرسة ،وأمجل

ما فيها األطفال وفرحتهم واكتشافهم ،والتخفيف من الوقوع يف أرس
الضغوط احلياتية أو سطوة التقنية.

يف حقيبة سفره جيد مكا ًنا للمصحف والكتاب والقلم.
إهنا البيئة إ ْذ تصنع عاداتنا وتلهمنا!
أنت إ ًذا أمام عادات دائمة حتكم طوقها حولك!

وناسا.
أو عادات ظرفية مرتبطة بالبيئة زما ًنا ومكا ًنا ً

أو عادات مؤقتة تضعف أو تزول بزوال أسباهبا كزوال املرض أو

السجن ،أو غياب الوالدين.
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اغتراب

سنح يل يف طفولتي حفظ مطوالت شعرية ،كان منها قصائد لألستاذ
عصام العطار ،يصح أن توصف باالغرتابيات ،جل معناها يدور عىل
احلنني والذكرى واألمل.

يف إحداها:

ِ
بمقتضب والدهر قد جدَّ يف حريب ويف طلبي
طال اغرتايب وما بيني
نار ُت َذ ِّوبني ما َ
أفتك الشوق يف أضالع ُم ِ
غرتب!
والشوق يف أضلعي ٌ
كم ذا ِ
أح ُّن إىل أهيل إىل بلدي إىل صحايب وعهد اجلد واللعب

ويف األخرى:

َ
ِ
آلرق!
البهيــم
الليل
والس َه ُاد مرافقــي وما أطول
ليل
تطاو َل ِ
َ
َ
ُّ

ما عالقة الغربة بالشعر؟ لعل أصحاب الشخصيات املرهفة العاطفية
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ال يستطيعون التكيف التام مع ظروفهم الطارئة ،فيقتلهم احلنني إىل
مرابع صباهم ومراتع شباهبم.

َ
عوف بن حملم الشيباين ملنادمته،
كان طاهر بن احلسني قد اختص
وجعله زميله وأنيسه وعديله.

بقي عوف مع طاهر ثالثني سنة ،وكان يستأذنه يف االنرصاف إىل أهله
ظن عوف أن بمقدوره أن يرجع إىل وطنه،
فال يأذن له ،فلام مات طاهر َّ
قربه وأنزله منزلته من أبيه وكان عبد اهلل أديبا
ولكن عبد اهلل بن طاهر َّ
فاضال.

الر َّي سمع
خرج عبداهلل بن طاهر من بغداد إىل خراسان ،فلام شارف َّ

ٍ
عندليب يغرد ،فأعجب عبد اهلل بصوته ،والتفت إىل عوف
صوت
َ

سمعت قط أشجى من هذا الصوت وأطرب
فقال :يا ابن حملم؛ هل
َ
منه؟ فقال :ال واهلل أهيا األمري ،وإنه َ َ
سن الصوت شجي النغمة،
ل ُ

طرب التغريد ،فقال عبداهلل :قاتل اهلل أبا كبري حيث يقول:
ُم ُ

محام َ
ٌ
يم تنـــــوح؟
األ ْيك إلفك
أال يا َ
مي ٌاد؛ َف ِف َ
حارض وغصنُك ّ

فقال عوف :أحسن واهللِ أبو كب ٍ
ري وأجاد ،ثم قال :أصلح اهلل األمري ،إنه
شاعرا ً
فحل ،وما كان فيهم مثل أيب كبري.
كان يف هذيل مائة وثالثون
ً
شعرا
فقال عبداهلل :أقسمت عليك إال أجزت شعر أيب كبري (يعني َ
قلت ً

عىل وزنه وقافيته) ،فقال عوف :أصلح اهلل األمري ،قد كربت سني وفني
ذهني ،قال عبداهلل :سألتك إال فعلت ،فأنشأ يقول:

أيف ِّ
ٌ
يح؟
غربة
كل عا ٍم
ونزوح؟ أما للنوى من هدأة ُفت ُ
ُ
طليح؟
لقد ط َّلح البني ا ُمل ِش ُّت ركائبي فهل َأر َي َّن البني وهو
ُ
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ٍ
الغريب ينوح
محامة فن ُْح ُت ،وذو الشجو
بالر ِّي َن ْوح
وأرقني
ُ
َّ
َّ

سفوح
عىل أهنا ناحت فلم تذر َعرب ًة و ُن ْح ُت ،وأرساب الدموع
ُ
ِ
يح
وناحت وفرخاها بحيث ترامها ومن دون أفراخي
مهام ُه ِف ُ

ٌ
فيم تنوح؟!
أال يا محام األيك إلفك
مي ٌاد َف َ
حارض وغصنك َّ
عسى ُجود عبداهلل أن يعكس النوى ف ُيلقي عصا ال َّت ْط َواف وهي طريح

َّ
ورق له ،وجرت دموعه وقال له :إين حلريص عىل
فتأثر عبداهلل
راجعا إىل أهلك،
حافرا إال
أعملت خ ًّفا وال
صحبتك ولكن واهلل ال
َ
ً
ً
ثم أمر له بثالثني ألف درهم ،فقال يمدح عبداهلل وأباه:

ُ
ْ
ْ
املغربــــان
األمن له
لبس
يا ابن الذي دان له
َ
املرشقان وأ َ
ْ
رمجان
أحوجت سمعي إىل َت
إن الثامننيَ  ،و ُب ِّلغتَهـــــــــا قد
ْ

ِ
ْت باألوطان َو ْجدً ا هبـــا وبالغواين ..أين مني َ
الغ ْ
وان؟
وه ُ

فقرباين بأيب أنتمــــــــــــا من موطني قبل اصفرا ِر ال َب ْ
نان
ِّ
ٍ
حر ُ
ْ
والرقمتــــان
ان
نســـــوة
منعاي إىل
وقبل
ُ
َ
أوطانا َّ

راجعا إىل أهله فامت قبل أن يصل إليهم!
ودع عبدَ اهلل وسار
ثم َّ
ً
ً
متفرغا إلعداد هذا الكتاب ،حني قرأت هذا
مسافرا ألسابيع
كنت
ً
القصة وجدتني َأ ِر ُّق وتدمع عيني وأحكيها جللسائي ،ثم أقطع رحلتي
حين قلبي.
وأعود إىل حيث ّ

ليس بمقدوري أن أحتدث عن الشعر والغربة دون اإلشارة لقصيدة
ابن ُزريق البغدادي يف هجرته إىل األندلس ومعاناته وفقره وموته

حزينا عىل فراق من حيب:

207

زنزانة

ال تعذليه فإن العذل يوجعه قد ِ
قلت ح ًقا ولكن ليس يسمعه
ِ
قدرت أن العذل ينفعه
جاوزت يف لومه حدًّ ا أرضّ به من حيث
أستود ُع َ
ِ
قمــرا بالكرخ من َفلك األزرار مطلعه
اهلل يف بغداد يل
ً

ودع ُته وبِ ُو ِّدي لو يودعنــي صفو احلياة وأين ال أودعـــه!
َّ

ال يوجد إحصاءات للسوريني املغرتبني وذوي األصول السورية إال أن

عددهم وفق بعض التقديرات حوايل  18مليون (حسب ويكيبيديا).

املرصيون املغرتبون باخلارج يتجاوز عددهم  11مليون نسمة.

تنوعت األسباب والشوق واحد!

اغرتاب العقول وهجرهتا يف ظل االستعباد جيعل إنسا ًنا ما غري ًبا
لدت هناك،
(و ُ
داخل وطنه ،كام يصف مريد الربغوثي يف روايته ُ

لدت هنا):
ُو ُ

(من أقسى جرائم االحتالل (تشويه املسافة) يف حياة الفرد ،نعم
خيرهباُّ ،
خيل هبا ،يعبث هبا عىل هواه.
االحتالل ّ
يغي املسافاتّ ،

كلام قتل اجلنود إنسا ًنا اخت ّلت املسافة املعهودة بني حلظة امليالد وحلظة
املوت.

َ
أضعاف ما
يغلق االحتالل الطريق بني مدينتني فيجعل املسافة بينهام

تقوله خرائط اجلغرافيا.

االحتالل يرمي صديقي يف السجن فيجعل املسافة بينه وبني غرفة
ٍ
بأحفاد
معيشته تقاس بالسنوات وبأعامر أبنائه وبناته الذين سيأتون له

لن يراهم.

ً
رجل واحدً ا يف اجلبال فيجعل املسافة بني نعاسه
يطارد االحتالل
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وخمدّ ته تقاس بعواء الذئاب ،وعتمة الكهوف ،وتصبح أوراق الشجر

مائدته الوحيدة.
حيول حذاءه واحلىص خمدّ ة حتت رأسه ،يتشابك فوقها
يع ّلمه كيف ّ
احللم والكابوس.

جندي االحتالل يصادر أوراقي ألين مل أعجبه ألم ٍر ما ،فتصبح املسافة

بيني وبني ُه ُو َّيتي هي املسافة بني غضبه ورضاه.

يقف جندي االحتالل عىل بقعة من األرض ويسميها (هنا)،

أسميها
فال يبقى يل أنا ،صاحبها
املنفي من البالد البعيدة ،إال أن ّ
ّ
(هناك)).

هروب سيايس ،بحث عن عمل ،دراسة ،عالج ،بحث عن فرصة

أفضل..

الزواج يف الغربة وطن ،لكن أنّى وكيف؟ وماذا عن غربة املرأة التي

تعودت أن تعيش بالقرب من أهلها وأرسهتا ،ومع طبيعتها يف رسعة

التعايش ،إال أن وطأة الغربة عليها أشد.

قد جتد أنثى نفسها مع زوجها بعيدً ا عن رقابة األهل وتدخلهم يف

اخلصوصيات لبعض الوقت ،ورسعان ما تكون املشكالت الزوجية
صدم ًة جتعل البنت تعيد النظر يف تفكريها.

شباب يبتكرون ً
أنامطا جديدة من الزواج (املسيار ،املدراس ،املحجاج،

الزواج بالكتابيات ،التحايل عىل الوثنيات.)..

ٌ
كفيلة بإفاقة
صدمة احلمل واإلنجاب ،أو اخليانة ،أو عدوى اإليدز

الشاب لكن بعد الفوات.

وقادرا عىل إثبات ذاته
ومنجزا،
الغربة ذل ما مل يكن الغريب أدي ًبا،
ً
ً
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بنجاح مادي أو معريف أو اجتامعي.

غالب املغرتبني ينقلون عاداهتم االجتامعية والشخصية إىل وطنهم
اجلديد بخريها ورشها ،ويصنعون عاملهم اخلاص وال يستطيعون أن
خيرتقوا املجتمع املحيط هبم ،فهم يف رحلة حنني نحو عادات وطنهم
األصيل ،وتقاليد الزواج والعيد والصوم واإلنجاب تشدهم إليها.

التدين غريزة ،والرتبية اإلسالمية وإن ضعفت فهي تتعزز يف

مواجهة حتديات الغربة ،من النادر أن ينتقل املسلم عن دينه مهام

تكن الضغوط.

الكرم املادي والشجاعة والشهامة وإكرام الضيف خصال مجيلة
تصحب املغرتب ،وإىل جوارها خصال رديئة كاالحتيال عىل
األنظمة ،والقابلية الشديدة لالنقسام والتناحر ،بام يبدو جليا يف

املراكز اإلسالمية وقيادهتا وإعالن الصيام والعيد وحتديد املرجعية
الدينية والسياسية.

اجليل الثاين والثالث من أبناء املغرتبني يصبحون مغرتبني عن أرسهم

وثقافتهم اإلسالمية والعربية ،وضائعني بني هويتهم األصلية

(باكستاين ،بنغايل ،هندي ،أندونييس ،عريب )..وبني هوية الوطن الذي
ولدوا فيه (أمريكا ،أوروبا.)..

الدراسة املختلطة ،التعري ،حقوق املراهق وحريته وحدود سلطة أهله

عليه.

يف بريطانيا كتبت فتاة مسلمة (مينا بنت حممد) والتي مل تتجاوز اخلامسة

عرشة من عمرها رواية (رؤية اخلطر) متحدثة عن حتديات تواجه الفتاة
وو ِّزع الكتاب عىل
املسلمة يف املدرسة الربيطانية والسوق واملجتمعُ ،
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نطاق واسع ملا حيويه من الطرافة وحس النكتة.

(ما رأيكم يف شكيل اآلن؟) رواية أخرى لفتاة فلسطينية (رندة عبد
الفتاح) ُنرشت يف أكثر من  35دولة ،تتحدث عن املصاعب التي تواجه

التعايش؛ حيث يكفي الفشل يف جماراة أحدث الصيحات بجعل الفتاة

منبوذة ،فكيف بفتاة ترتدي حجا ًبا؟ وهي رواية ساخرة وإجيابية وملاحة

كتبت عنها كربيات الصحف العاملية ،وللمؤلفة كتابان آخران (عرشة

أشياء أكرهها يف نفيس) و(حينام كان للشوارع أسامء) أصبحا من أكثر
كتب النشء مبيعا.

ريا يف لندن يف معرض (اكسبو) ضم عرشات
حرضت مرة
ً
جتمعا كب ً
اآلالف من أبناء األقليات اإلسالمية ،كان أمجل ما فيه أن َأ ْش َع َرهم
باالنتامء وشجعهم عىل رسم هوية إيامنية مستقلة قادرة عىل التعايش،
صا عىل حضور املسلم الربيطاين (يوسف إسالم) ليقدم هلم ً
عمل
كنت ُم ِ ًّ
فن ًيا هاد ًفا وليجدوا أنفسهم أمام إنسان مشهور ومن أصول بريطانية

وملتزم باإلسالم ،رغم اعرتاض بعضهم عىل وجود الدف أو ما يشبهه.

املراهقون خاصة يصعب التأثري عليهم ما مل يكن أمامهم قدوات
ورموز ترسخ انتامءهم ،وما مل تقم مدارس مسائية إضافية ،أو صباحية

أصلية ذات مناهج إسالمية حتافظ عىل إيامهنم.

مرشوعا يمكن بموجبه أن يقوم رجل أعامل
عرض عيل أحد الناشطني
ً
خملص ،أو جهة بتمويل عرشات املدارس بمبلغ معقول جدً ا ومربح،

وسيكون له احلق يف إضافة مناهج ذات صبغة إسالمية ،عىل األمهية
القصوى لعمل كهذا مل أجد له راعيا!

قيمة سيارة فخمة ،أو رشوة لعميل كفيلة بتسديد املبلغ!
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نوع آخر من الغربة يستشعرها أولئك الذين هياجرون من الريف إىل
املدينة.

املدن جاذبة ،الرياض تنمو بأعىل معدل عاملي ،وهجرة األرياف والقرى

املجاورة والبعيدة تشكل  %70من النمو ،والسبب توفر الوظائف
والفرص واألعامل والوزارات واملستشفيات.

هذا له سلبيات كثرية :االزدحام ،النمو غري املدروس ،تزايد اجلريمة،

نقص اخلدمات..واحلل :إجياد البديل بصناعة املدن الريفية التي تتوفر
فيها اخلدمات كلها بصورة مصغرة ،مع السعة والرخص واجلامل،

هنا سيجد الناس أنه ليس هبم حاجة إىل االنتقال بل ربام تقع اهلجرة

املضادة.

قد جتتمع الغربة مع الكربة ،آلالف السجناء حول العامل ،ويف العامل
احلر الذي اخرتع (جوانتانامو) واخرتع العديد من التهم ،وربام

ساعده جهل بعضهم باألنظمة أو باألساليب الصحيحة خلدمة
الدين.

معا ،عادة اإلحسان مل تفارقه
(يوسف) عاش جتربة السجن والغربة ً

ﱫ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﱪ (يوسف ،)36 :العالقة احلميمية حيفز عليها

االنعزال والرقة وعدم معرفة ما تؤول إليه األمور ،الرؤيا وتفسريها

عادة لسجني يبحث عن كوة يطل منها عىل املجهول.

مع العزلة عن مصادر األخبار كنا نحدث أهلنا بمن تزوج ومن أنجب

ومن سافر فيستغربون كيف علمنا؟ كان دعاء يوسف املأثور للسجناء
(اللهم ّ
عم عليهم األخبار).
عطف عليهم قلوب األخيار ،وال ُت ِّ
كثريون دخلوا جمرمني وخرجوا صاحلني ،السجني مستعد ألن يعريك
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سمعه ،ويريك دمعه!

عزلة فيها كامل االتصال.

ً
معزول يف السجن ،وانتهى به املطاف إىل
مكث مانديال  27سنة
عزلة اختيارية ،لكنها إجبارية من داخله ،قابلت صديقه أمحد كاترادا

ً
مريضا يف
يف كيب تاون ،وطلبت اللقاء بامنديال فلم يتيرس ،كان

جوهانسربغ.
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كان أكثر الناس سعادة يف احلياة ،وحني يقول له ربه :ﱫ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﱪ (الضحى ،)4:فهذا معناه أن األوىل خري ً
أيضا ،واآلخرة خري

وأبقى ،ولذا طابت له احلياة ،وأخذ من متاعها ،دون غفلة عن اآلخرة،
.

ً
تفاؤل ،يتفاءل بالكلمة الطيبة ،واالسم اجلميل،
كان أكثر الناس

واألرض الطيبة ،والرؤيا الصاحلة ،ويلتقط اإلشارة اإلجيابية من
الكونُ :
(أ ُحدٌ َج َب ٌل ُ ِ
(س ُه َل َأ ْم ُر ُكم)
ي ُّبنَا َو ُن ِح ُّب ُه) (مسلم) ،ومن ال َب َشَ :

(البخاري) ،ومن احلياةَ :
يا) (أمحد).
(ال َي ِزيدُ ْ ُال ْؤ ِم َن ُع ْم ُر ُه إِ َّل َخ ْ ً
معنى آخر رائع يف اآليةّ :
أن احلالة اآلخرة لك خري مما سبقها،

ريا،
ريا ،ثم الدعوة واهلجرة كانت خ ً
النبوة بعد األربعني كانت خ ً
والدولة والفتح كان خامتة اخلري العاجل ،وكان آخر عمره البشارة

ﱫﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺ
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ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﱪ
(النرص.)3-1 :

وللمؤمن كذلك ،فآخر عمره اخلربة والتعقل واإلنابة وذهاب الطيش.
اب بن َ
عن َخ َّب ِ
األ َر ِّت قالَ :ش َك ْو َنا إىل رسول اهلل وهو ُمت ََو ِّسدٌ
ُب ْر َد ًة له ىف ِّ
ص لناَ ،أ َل َتدْ ُعو لنا! فقال( :قد
ظل الكعبة ،فقلناَ :أ َل َت ْس َت ْن ِ ُ
حفر له ىف األرض ،ف ُي ُ
ُ
جاء
كان َمن قبلكم ُي ْؤ َخ ُذ
جعل فيها ،ف ُي ُ
الرجل ،ف ُي ُ
جعل نصفني ،و ُي َم َّش ُط َبأ ْم َش ِ
وض ُع عىل رأسه ،ف ُي ُ
بامل ِ ْنشار ،ف ُي َ
اط احلديد
ما َ
األمر،
يصدُّ ُه ذلك عن دينه ،واهللَ ،ل َيتِ َّم َّن هذا
دون حلمه وعظمه ،فام ُ
ُ
خياف َّإل َ
اهللِّ ،
ض َم ْو َت ،ال ُ
الراكب من َص ْن َعا َء إىل َح ْ َ
ْب
ري
والذئ َ
ُ
حتى َي ِس َ
َ
تستعجلون)( .البخاري).
عىل غنمه ،ولكنكم

ٌ
وحديث عن ٍ
أمن يرضب بِ ِج َرانِه يف
وعدٌ صادق ،حت َّقق بعد حني،
األرض مع احلرية!
خياف َّإل َ
عدوها( :ال ُ
اهلل) ،ومن الدقة قال:
مل يكن األمن نقيض احلرية وال َّ
ِّ
(والذئ َْب عىل غنمه) ،أما ماله وعرضه ونفسه وحقوقه فمصونة عزيزة.
هذا كان يقلق املسلمني وجيعلهم يستعجلون األمر ،فاإلسالم دعوة
للحرية والكرامة اإلنسانية واحلقوق ،مل يرش
ولكنه أشار إىل زوال اخلوف والظلم.

إىل زوال الكفر والرشك،

ﱫﯵﯶﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾ ﯿﰀﰁﰂﰃﰄ

ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﱪ
(البقرة.)126:

يقول علامء اللغة :إن األزمنة ثالثة :ماض ،ومضارع ،ومستقبل..
ويقول علامء احلياة :إن املايض يعيش يف املستقبل.
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ويقول أهل احلزم:

ُ
الساعة التي أنت فيها
غيب ولك
فات
ما مىض َ
واملؤم ُل ٌ
َّ

ويقول خرباء النفوس وأهل التجارب الصادقة :إنك لكي تسعد،
جيب أن تتجاوز املايض ،وال تطيل الوقوف عنده ،وال تكثر ُّ
التلفت إىل

الوراء ،وتنسى إساءات اآلخرين إليك؛ لئال حتمل أوزارها ،وتنسى

إحسانك إليهم؛ لئال يطول عتابك وأملك؛ ﱫ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﱪ (اإلنسان.)9:

وعليك أن تعمل يف احلارض بجدٍّ  ،فام مل يكن لديك مرشوع ما ،تتوفر

عليه وتعطيه عقلك وقلبك ووقتك؛ فستكون احلياة عبئًا عليك،
وستمر دقائقها متثاقلة بطيئة ،ولن جتد هلا معنى..

حياتيا ،وأجدر
عائليا أو
ريا أو
روحك يف مرشوعك ..ولو كان صغ ً
ًّ
ًّ

إنسانيا ..فاألبواب
إصالحيا ،أو
معرفيا ،أو تربو ًّيا ،أو
علميا
أن يكون
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
ُم ْ َ
شعة ،والفرص بعدد أنفاس احلياة ،أو تزيد!
وح ُلم.
كام عليك أن تتفاءل باملستقبل ،وحتسن التخطيط له بواقعية ُ
الواقعية حتميك من االندفاع غري املدروس.
ُ
لتسمو وترتقي!
واحل ُلم يمنحك ً
قدرا من اخليال واإلبداع؛ ُ

تكرار احلديث عن مآيس املايض وإخفاقاته وآالمه؛ هو استدعاء هلا،
ونفخ للحياة فيها من جديد.

والدندنة حول خماطر املستقبل وخماوفه واحتامالته السلبية؛ تعوق عن

العمل يف احلارض ،وتد ِّمر الروح املعنوية؛ فيخرس املرء أبعاد الزمن

الثالثة.
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الرؤية السلبية عن الذات وفشلها ،وقابليتها للتدمري والتحطيم ،وسوء
احلظ الذي يرت َّبص هبا؛ هو من ظلم النفس.

الداعية الذي يواعد الناس باملزيد من املشكالت والباليا والرزايا،
ٌ
الناس فهو َأ ْه َل ُك ُه ْم)
داعية إليها ،أراد أم مل ُي ِرد ،و( َمن قالَ :ه َل َك
هو
ُ
(مسلم).
احلاكم الذي يتحدَّ ث عن احلرب األهلية ،هو ُي ِّض هلا ،ويستجمع

وجير الناس إليها ،فام تقوله هو ما تفعله ،وهو ما حيدث غال ًبا
قواه،
ُّ
بحكمة اهلل َ
(أ َنا ِع ْندَ َظ ِّن َع ْب ِدي يب)(أمحد ،وابن حبان).

ما أمجل أن ينبثق احللم اجلميل من قلب املعاناة! وأمجل منه أن يتحول

احللم إىل هدف تسترشفه وتضحي من أجله بالنفس والنفيس.
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#برايا

ُمرائي

زارين وفد من حمطة تلفزيونية تتبع االحتاد األوريب ،وسألوين عن أشياء
كثرية حول اإلسالم والعروبة والوطن.

ثم حدثوين عن مشاهدات عاينوها واستغربوها ،قالوا :لقد تغدينا اليوم

يف مطعم ،وشاهدنا فتيات بالعباءة حني وصلن إىل طاولتهن تغري نمط

سلوكهن ،وصارت الضحكات تتعاىل والشعور تتطاير واملعاكسات
تتكرر ،ثم بدأنا نستقبل منهن (بلوتوثات) إباحية بشكل مستمر ..فبامذا

تفرس هذا؟

فثم كثريون لدهيم
قلت هلم :إن هذا حيدث ،ولكن من اخلطأ تعميمهّ ،
قيم ومبادئ؛ يؤمنون هبا ويعملون هبا يف الرس والعالنية.

ريا يف الطائرات املغادرة إىل دول
بيد أن املالحظة ذاهتا واجهتني كث ً
أوربية ،ويف ٍ
مدن عاملية وعربية جعلتني أتساءل:

-هل نحن جمتمعات مرائية؟
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لكن عد ًدا غري قليل
وأبادر بالنفي؛ ألن التعميم خطأ وجناية وظلمّ ،

من رجالنا ونسائنا ال يعربون عن أنفسهم وال عن قناعاهتم ،بقدر ما
ٍ
بيشء من التص ّنع والتك ّلف والتمظهر
يعربون عن جماملة من حوهلم

الذي يلغي استقالل الشخصية ووضوحها.

إن الرقيب أو املندوب االجتامعي يف دواخلنا هو األقوى سيطرة،

واألشد إحكا ًما ،ويف حاالت كثرية يتغلب حتى عىل الرقيب اإليامين
والقيمي ً
فضل عن الرقيب النظامي.

من فضائل اإلسالم العظيمة احلفاظ عىل الرتابط االجتامعي ،وتكريس
نظام األرسة والوصية بالوالدين واألرحام والقرابة واجلريان ،وهذه

إحدى الرضوريات الرشعية القطعية.

حني تضعف الرتبية تتحول من تربية عىل القيم والقناعات الذاتية
واإليامن هبا واإلخالص هلا ،إىل تربية عىل (مظاهر) تلك القيم ،حتى لو

غابت القيم ذاهتا ،فيتظاهر املرء بالصدق وهو كاذب ،أو بالتدين وهو

نوعا من
منافق ،أو بالورع وهو جريء عىل حدود اهلل ،وقد يامرس ً

مقتنعا بتحريمه أو بخطورته،
االحتساب بحامسة عىل فعل قد ال يكون
ً

ألن املجموعة التي يعيش معها ترى ذلك.

قد يرضب األب ابنه عىل ترك عبادة من العبادات ،أو ُخلق من

األخالق ويقهره عىل االمتثال؛ ألنه ال يريد أن يقال :ابن فالن فعل
كارها هلذا ُ
تعرض للرضب بسببه،
أو ترك ،فينشأ الطفل
ً
اخللق الذي ّ

يتحي الفرصة التي تسنح لكي يامرس حريته
ولو مارسه ظاهر ًيا فهو
ّ
ورغبته يف نقيض ما تربى عليه ،وال غرابة أن يبالغ يف التشفي من
ماضيه باالنغامس املفرط فيام ُحرم منه سل ًفا.
222

األب واملعلم أو الفقيه ليس رشط ًيا يميل عىل األبناء والبنات ،مهمته
األمر والنهي دون مراجعة وال سؤال ،أوالدك سيكربون ويستقلون يف

بيوهتم ،واملسئول لن يدوم هلم ،وإن كان هذا ال يمنع أن يامرس دور

الرشطي يف حالة من احلاالت.

قلت ٍ
ألب غاضب يو ًما :هدئ أعصابك؛ فلست أنت الذي خلقت

هذا الولد ،وال أمه ،اهلل خالقه ولو شاء جلربه عىل اهلدى ،ولكن ابتاله
ليؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر.

وكل من تراهم عىل ظهر هذه األرض هم ذرية نبي ُم َع َّلم ُم َك َّلم،
آدم -عليه السالم ،-وفيهم الرب والفاجر واملؤمن والكافر والطيب
واخلبيث ،فال تشمخ بأنفك وتقول :فالن ابن فالن يفعل ويفعل؟

ﱫ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﱪ (القصص،)56 :

ﱫ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﱪ (الغاشية.)22،21:
اشتكى إ ّيل أحد األبناء أنه حيافظ عىل الصالة ،ويبكر إليها ويقيم

وضوءها وركوعها وسجودها ،ولكنه يف قلبه يكره الصالة ويقلق إذا

حرض وقتها.

تبي أن والده -رمحه اهلل -كان السبب ،لقد كان جيلده عىل
وحني سألته ّ
يتلطف معه أو يتدرج ،ومل ُي ِ
الصالة وهو صغري ،ومل ّ
سم ْعه يو ًما حدي ًثا

عن فضل الصالة وأجرها وثمرة املحافظة عليها ،مل خياطب قلبه بزرع
املحبة ،وال َ
خاطب عق َله بزرع القناعة واإليامن ،وإنام كان مهمو ًما بأن

يشاهده يصيل ،أما كيف؟ فهذا مل خيطر له عىل بال ،وما فكر يو ًما أن
يشجعه عىل مبادرة ،أو يكافئه عىل إنجاز.

حني نتحدث عن (اخلصوصية) نبالغ حتى لكأننا من غري طينة البرش،
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أو أن النواميس والسنن ُت ْستَثنَى يف حقنا ،وال تفعل فعلها إذا كان األمر
يتعلق بنا.
لن َُق ْل :إننا شعب من شعوب اهلل ،وكل شعوب اهلل خمتارة :ﱫ ﮏ

ﮐ ﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﱪ (اإلرساء ،)70:وحني نقول( :شعب اهلل)
فالنسبة هنا باعتبار اخللق والرزق والربوبية فهو رب العاملني.

وال حيسن بنا كمجتمع املبالغة يف االدعاء ،والتز ّيد يف الكالم ،و َترداد
أننا األحسن واألفضل واألتقى ،فهذا ما كان اهلل يعيبه عىل بني

إرسائيل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﱪ (املائدة.)18 :
الـم ُّر ولكم
قال حذيفة  :نِعم اإلخوة لكم بنو إرسائيل إن كان هلم ُ
ُ
احللو ،فال واهلل ،لت َْس ُل ُك ّن طريقهم ِقدَّ الرشاك
واحلاكم وصححه).

(ابن جرير ،وابن أيب حاتم،

وجود األرسة والقبيلة والعائلة والرتابط االجتامعي يشء مجيل ورائع،

وضامنة لتواصل األجيال ،ورعاية الكبار وأداء احلقوق ،واإلحسان

والشفاعة فيام ال يبخس اآلخرين حقوقهم ،وال جيور عليهم ،لكن

قدرا ،وحني تتحول هذه الرابطة إىل عصبية،
قد جعل اهلل لكل يشء ً
أو نرصة بغري احلق ،أو حمسوبيات للقرابة وبني العم واألصهار عىل
حساب املستحقني وأهل اجلدارة ،وإىل متييز حتى يف العقوبات فهذا

خطأ فادح.

من اخلطأ تضخيم دور العالقة األرسية عىل حساب الفرد ومسئوليته،
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ومن اخلطأ املبالغة يف اإلحساس األبوي عند احلاكم والعامل واملسئول

بام يقلل من دور اآلخرين وجيعلهم جمرد ظل ،أو آلة للتنفيذ ،ويقلل من
فرص إحساسهم باملسئولية وحتمل تبعة اخلطأ والصواب.

كنت أقول لولدي دو ًما بداية كل حمادثة (وأنا أبوك) ،ثم استثقلتها

ريا منها
وأحسست كأهنا َم ّن باألبوة ،أو ممارسة ضغط ،ووجدت خ ً
ني).
وأفضل (يا ولدي  -يا ُب ّ
وصلتني هذه الكلامت العجيبة ،فوجدهتا أوجز وأبلغ مما قلت:

ريا
(إن الشخص املفعم بالضجة ال يمكن أن يكون سعيدً ا؛ فاملرء كث ً
حيتاج إىل الصمت).

وعقولنا ممتلئة بالضجيج.
إننا نحمل أسوا ًقا جتارية يف رؤوسنا ،وكل أنواع النفايات!

ونحن لسنا واحدً ا ،نحن يف الداخل عبارة عن حشد ،أناس كثر ،وهم

يتقاتلون دو ًما ،يقاتل بعضهم ً
بعضا ،حياولون الفوز بالسيطرة ،كل

قطعة من عقولنا تريد أن تصبح اجلزء األكثر قوة!

وهذه كلمة قاهلا (أوشو) الفيلسوف اهلندي.
هاه ..إ ًذا لسنا وحدنا أولئك املسكونني باآلخرين يف ضامئرنا ،ولسنا

وحدنا الذين نعرب عن اآلخرين أكثر مما نعرب عن ذواتنا! ونتقمص

شخصيات عديدة بل ومتناقضة دون أن نشعر باحلرج!

ربام الفرق بيننا وبني اآلخرين أننا نتعايش مع شخصيات عديدة
مزدوجة يف داخلنا بالقرس واإلكراه ،بينام اآلخرون يتعايشون معها

بالطوع والرضا واالختيار ،ولذا يسهل عليهم اخلالص منها؛ بينام نظل
سى هلا وق ًتا أطول.
َأ ْ َ
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إن اإليامن قيمة ذاتية ال ينوب فيها أحد عن أحد ﱫﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆ ﰇﱪ (النجم.)39 :

الساهني ﱫﭿﮀﮁﮂﮃﮄﱪ
وقد َّ
توعد اهلل املصلني ّ

(املاعون .)7،6:

الطمأنينة هي جائزة النفوس املتصاحلة مع ضامئرها.

226

شعب مختار

يتقن (الغجر) حكاية القصص اخلارقة عن تارخيهم ويعتقدون أهنم

واضحا أكثر من غريهم ،شعبهم املحاط باألرسار
يرون املستقبل
ً
ً
ً
وإدهاشا ،والسائد أهنم
غموضا
والرموز والرتحال ال يزال األكثر

قدموا من شواطئ اهلند قبل آالف السنني نحو آسيا الصغرى ،ثم

تفرقوا ،وهم يعتقدون أهنم شعب خمتار.

اهلنود احلمر القادمون من آسيا عمروا ربوع (العامل اجلديد) قبل أن

يكتشفه كولومبوس بآالف السنني.

املرصيون القدماء هم أمريكيو العامل القديم ،حيبون املباين الضخمة
ويتسمون باجلدية والنشاط والعملية واحلرص عىل الثروة والتمسك

بالقيم واملرح والفكاهة ،وهم عىل جانب غري قليل من املعرفة باأللعاب
واملباريات والرسوم والتامثيل.

الطوارق أصحاب اللون األزرق ،وهو رمز حريتهم كلون السامء،
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لثام الرجال يصل إىل  12م ً
رتا من القامش يغطي وجه الرجل يف
مواجهة املرأة السافرة ،هل كان هذا بسبب تفوق النساء يف معركة

ضد الغزاة؟ أم يعود ألسباب موضوعية وهي السفر الدائم للرجل

مع قوافل الصحراء مما جعل املرأة تقوم بمهمته وتتكفل بشؤون
العائلة؟

اليهودية قومية أم دين؟

هم من تبقى من قبيلة (هيوذا) ،وخاصة بعد َ
األ ْس البابيل ،وجيمعون
بني الديانة واالنتساب ،عىل أن نقاء اجلنس نظرية انتهازية مستحيلة
ومضللة صنعتها الصهيونية العاملية.

يتوارث اليهود صفات خاصة حكاها اهلل تعاىل يف القرآن الكريم،

وكأهنا حتولت إىل ثقافة راسخة وعادات قومية حيافظون عليها عرب

جمتمعاهتم املغلقة ،ولذا عاتبهم اهلل يف عهد النبوة بفعل أجدادهم الذي
عرفوه وأقروه ومل يتربؤوا منه ،بل أصبح جز ًءا من شخصياهتم ،كنقض

العهود وقسوة القلوب واجلدل واملراء وكتامن احلق وإيثار املنفعة
الشخصية واإلفساد يف األرض وغياب الضمري األديب والكرب والتعايل

واجلبن والبخل واألنانية..

كتب د .املسريي رمحه اهلل (موسوعة الصهيونية) واستوعب وأبدع،
وترجم بعده مركز دراسات الرشق األوسط (التلمود البابيل) يف

عرشين جملدا.

عادات الشعوب التارخيية تتصل غال ًبا باألسطورة واخلرافة.

كتاب (موسوعة اخلرافات) الذي مجعه (أدون) و(مونا رادفورد)
يكشف عن قدر مشرتك بني شعوب العامل األوروبية واهلندية
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والصينية والعربية ،كأساطري اجلن والعفاريت ،وال غرابة أن جتد

قصة السندباد أو (أم العنزين) أو ما يشبه (ألف ليلة وليلة) يف تراث
العامل.

عادات التخلص من العقم -بزيارة الرضيح ،أو إبطال أثر العني

بواسطة عمل عروسة وثقب عينها ثم إحراقها مع امللح ،أو تعليق
ٌ
عليه-شائعة
حدوة حصان عىل الباب ،أو وضع الصبي كأنثى خو ًفا

لدى كل الشعوب.
ٍ
شعب ما أن خيتار العادات املالئمة له فسيختار غال ًبا
لو ُط ِل َب من
عاداته املتوارثة ويفضلها بعد الدراسة والتدقيق ،حتى لو كانت
عادات بشعة كاإلباحية أو العري لدى بعض القبائل اإلفريقية أو

أكل حلوم البرش.

هل الفاشية لدى موسوليني ،أو النازية لدى هتلر ،أو االستبداد لدى
بعض الشعوب ،من هذا القبيل؟

لدى الربيطانيني مرونة لتغيري عاداهتم ،ولكنهم يعتربون التقاليد شيئًا
مقدسا.

عرصا،
أنظمة املرور ،أنظمة التجارة ،إغالق املحالت من اخلامسة
ً
أنظمة الصحة ،ال تتغري مثل :احلرس الوطني الذي كان حيرس قرص
مزارا للسواح.
امللكة يف العرص الفكتوري وال يزال يشكل ً

القرى واألرياف واملدن الزراعية أكثر حمافظة عىل عاداهتا.

ريا من عادات الشعوب ،وسمح باالنتقاء
غي كث ً
التواصل الكوين ّ
وساعد عىل التفهم.

من هو الذي مل يسمع أو يواجه (كذبة أبريل) التي يسموهنا بيضاء؟
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العادات األمريكية متصلة للحداثة ،وهي تقتيض اليوم عند إيقافك من

قبل املرور أن تنتظر يف السيارة حتى يأتيك العسكري ،وخروجك من

انطباعا بأنك تريد اهلرب أو اهلجوم ،وقد
السيارة يف هذه اللحظة يعطي
ً
ُيشهر السالح عليك ،وعند احلديث معه عليك أن تتجنب احلركات
املفاجئة وتضع يديك عىل مقود السيارة.

رفع الصوت أو الرضب عىل الطاولة يعني الغضب ،وهم عاد ًة ال

حيبون اللمس أثناء جتاذب احلديث.

االبتسامة عند اللقاء عادة ،والسؤال عن احلال ،وهي جماملة اجتامعية

ال ينبغي أخذها عىل أهنا رغبة يف إقامة عالقة أو صداقة ،كام قد يتوقع

بعض الشباب الدارسني هناك.

ريا يف الغرب،
تعود العريب اجللوس عىل األرض ،وهذا ال حيدث كث ً

لكن الشعب الياباين ما زال متمسكا هبذه العادة يف املناسبات واألنشطة
اليومية والوجبات.

هم الرجل الياباين اليوم أن يطور مهاراته ويرفع مستواه الوظيفي
ُّ
ريا بعقد
واملهني ،أما املرأة فهي جتد ً
فرصا جيدة ،ولكنها ال ترتبط كث ً

طويل؛ ألهنا قد تتزوج وتتفرغ لرعاية بيتها وأطفاهلا ،الذين عادة ما
يكونون اثنني أو ثالثة يف فرتات متقاربة بعكس املايض الزاخر باألرس

الكبرية املمتدة.

هل هناك شعب أذكى من شعب؟ هل البيض أذكى من السود؟ أو
العكس؟

يتفوق اليابانيون عامل ًيا ليس بسبب املورثات بل بسبب النظام التعليمي
املحكم منذ عهد اإلمرباطور (ميجي) ،وبسبب املحفزات االجتامعية
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والنظام الغذائي املعتمد عىل السمك والذي سامه مؤلف بريطاين

(طعام الدماغ).

صبيا أسمر اللون كان يعاين من استهزاء بعض أقرانه
حيكى أن
ًّ

ٍ
ماض يف طريقه ملنزله َم ّر ببائع بالونات
من لون برشته ،وبينام هو

ُيطلق كل فرتة بالونة يف اهلواء جتذب له األطفال ليشرتوا منه،

وكان الرجل ُينوع يف لون البالونات التي يطلقها بعيدً ا ،ما بني
صفراء ومحراء ،وزرقاء ،وخرضاء ،لكن ما لفت نظر الصبي
الصغري أنه مل تكن هناك بالونة سوداء يف اهلواء ،فذهب إليه وسأله

يف تردد :سيدي هل لو أطلقت بالونة سوداء يف اهلواء ،ستطري

عاليا؟

مليا قبل أن يبتسم قائال :نعم يا بني ،فإن الذي يرفعها
نظر إليه البائع ًّ
عال ًيا ليس لوهنا ،وإنام ما حتمله بداخلها.

العنرصية عادة ثقافية راسخة ،ويف فيلم (امليسسبي حترتق) يقوم

متعصبون بقتل السود وينجون من العقاب بتعاون الرشطة املحلية

معهم ،وانتامء بعض أفرادها إىل مجاعة عنرصية ،تعجز السلطات
الفيدرالية عن كشف اجلريمة ،ثم تتعاون معهم زوجة رئيس الرشطة

املتورط يف القتل يف صحوة ضمري مفاجئة حيث قالت ودموعها
تسيل:

احلقد والعنرصية شيئان ال يولدان معنا لكننا نتلقنها منذ الصغر،
علمونا يف املدرسة أن َت َف ُّوق ِع ْرق عىل آخر أمر طبيعي ،بل قالوا لنا:

إنه إرادة الرب ،وهو يف الكتاب املقدس يف سفر التكوين اإلصحاح

التاسع!
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عابرا يف قطار
عنرصية أوروبا ضد احلجاب واملحجبات ليست حد ًثا ً

أو مطار ،هي ثقافة راسخة وعميقة.
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مثلك أنا..

يف بالد خراسان كان هناك موىل أسود له تقوى وصالح وعلم ،فامل

الناس إليه ،خرج يو ًما من بيته يقصد املسجد ،فاتبعه خلق يسألونه
ويسلمون عليه ،فلقيه رجل من األرشاف سكران ،وكان الناس

يطردون الرشيف ويبعدونه عن طريقه ،فغلبهم وتعلق بأطراف الشيخ

الصالح وقال له :يا أسود احلوافر والشوافر ،يا كافر ابن كافر ،أنا ابن
وأ َذ ّم و ُت ْكرم! ُ
وت ّل! ُ
رسول اهللُ ،أ َذ ّل ُ َ
وأ َهان و ُت َعان! َف َه ّم الناس برضبه،
َ
فقال الشيخ :ال .هذا حمتمل منه جلده عيل

 ،ولكن يا أهيا الرشيف

دت باطنك ،فريى الناس بياض قلبي فوق سواد
ضت باطني
وسو َ
َّبي ُ
َّ
وأخذت أنت سرية أيب ،فرآين اخللق يف
وأخذت أنا سرية أبيك
وجهي،
َ
ُ

صورة أبيك الصالح ،ورأوك يف صورة أيب الكافر ،فظنوين ابن أبيك،

وظنوك ابن أيب ،فعملوا معك ما ُيعمل مع أيب ،وعملوا معي ما ُيعمل

مع أبيك!
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كلكم آلدم وآدم من تراب..

هذا قانون البداية ،أما النهاية ﱫﯿﰀﰁﰂﰃﱪ (مريم.)95:

وبينهام يمكنك أن تطالع صورتك ،تلبس بشتك وتتعطر ،وتنادي

بصوتك خادمك املغرتب لكي حيرض ساعتك التي ترتب مواعيدها

بحسب األشخاص الذين ستقابلهم.

ترمي بنظرة شزر عىل هذا (اإلنسان) البسيط الذي مل ُي َل ّمع حذاءك
بشكل الئق.

التحية عىل الرجل الذي يشبهك وطنا
خترج للشارع بسيارتك ،تلقي
ّ

ولقبا ،يبادلك التحية ،جتتاز شارعني ويف الثالث ليس لك أحقية

املرور ،ولكنك تعرب؛ ألن الطرف اآلخر ال يشبهك لونا ،فجأة تتلقى
ً
اتصال تتأفف (أووه ها العبيد)!

تقف عند اإلشارة ،يناديك أحدهم مستفرسا عن مكان ما ،تتأمل مالحمه
تنزل الزجاج ،ويف داخلك نداء مستعلٍ  :ماذا يريد هذا (األجنبي)؟!

تصل مكتبك ،هتمس يف أذن ابن قبيلتك وبلدتك (هاه وش عندهم
اجليازنة ،احلجز ،القصامن ،البدو ،احلرضان ،املصارية.)..
ٌّ
وكل يغني عىل لياله ،وليالك شجرة عائلية تتصدر جملسك ،زا ّما هبا
تفوق أحدهم استظللت بظلها.
شفتيك كلام أحرقك ّ

هذا املار أمامك (هندي) ،نعم هندي ولكنه إنسان ،وربام يتميز عنك
يف أشياء كثرية ال تعرفها.

هذا اآلخر (باكستاين ،بنقايل ،فلبيني )..وقائمة طويلة تعرب هذا
الطريق ،ربام يتفوقون عليك يف إنسانيتك ويف ذكائك وتقواك ،ولكنه
ال َقدَ ر الذي جاء هبم إليك بحثا عن لقمة..
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جرب أن ختلع حذاءك وتدوس هذا الرتاب،
وأنت العائد لبيتك منهكا ّ

جرب أن تدوس بعضك..
ّ

خ ِّف ِ
أديم الــ
ف الوط َء! ما أظن َ

ِ
األجســـاد!
أرض إال من هذه

جرب أن تدوس أصل هذه اهلامة املتغطرسة واألنف املرفوع..
ّ

جرب أن تبحث عن مكان آخر غري الرتاب لكي ال تلقي بنفاياتك عليك..
ّ

جرب أن تشم هذا الرتاب لربام تأففت من بعضك وأصلك الذي مل
ّ
ُيلق..

جرب! لربام سحقت بقدمك تربة أصلها رأس سيدك..
ّ
ست قبيل ًة من الرمل ُتسمى قبيلتك ،وكثي ًبا من الرتاب
جرب! لربام ُد َ
ّ
يسمى وطنك..

جرب أن متيش حاف ًيا ،وإذا تعثَّرت قدمك بأصلك فتذكر أولئك الذين
ّ

ازدريتهم لعاهة املشية والشكل..

جرب أن تطأ بشدة عىل الطني ،وإذا ما سمعت صوتا ما َ َ
فت َّفق؛ قد
ّ

تكون وطئت بقية لسانك اهلاجي لغريك..

جرب أن ترى موضعا آمنًا لقدمك مابني الشوك ،وإذا ما دهست عليه
ّ
وسمعت أنني الرتب فلربام تكون وطئت قلب أنثى.

جرب أن تسجد هلل ،وما علق بجبينك من بقايا
وإذا ما أتعبك امليش ّ
تراب هو ُ
ٍ
أصل هذا اإلنسان الذي ازدريته..

يف احلج وبينام الكل سواسية يف زهيم وشكلهم ،وكل مظاهر األهبة
معدومة ،س ّلمت عىل مجع سالما عابرا ،حتى إذا بدأ التعريف هبم صار
هذا وزيرا وذاك مديرا ،تبسمت وقلت :أعتذر ألين مل أعرفكم!
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ً
مدركا أنني أمارس عنرصية من نوع آخر ،وأن بعض االعتذارات
مل أكن

هي عنرصية أيضا.

هنا يف مكة كان أبوبكر وبالل وسلامن وصهيب ّ
وعمر جمموعة واحدة

تالشت بينها كل الفروق ،وبقي تفاضلها بالتقوى (أبو بكر س ِّيدُ نا

وأعتق س ِّيدَ نا).

كان لدى غاندي حلمه بأن تشبع البطون السمراء اجلائعة بدال من
املستعمر العنرصي.

كان لدى مانديال حلمه بأن تصدح احلناجر السمراء بالنشيد الوطني
ألرضهم.

كان لدى مارتن لوثر حلمه الطويل بأن ال ُيعامل أبناؤه األربعة عىل

أساس لوهنم..

ليكن لدينا حلم أن ينبع نور اإلنسان من الداخل ال من اخلارج ،وأن
تشكل األلوان املتعددة لوحة مكتملة مجيلة.

مثلك أنا ..أحن لذات الرتبة التي ركضت عليها طفال ولثم ُتها شابا.

ميلء بالطموح والتطلعات وأمحل هم اخللود بعد مويت.
مثلك أناٌ ..

ٍ
ٍ
ومكان
وطن ال أعرفه،
مثلك أنا ..جترحني الكلامت التي حتاكمني عىل

ال أنتمي إليه ،وحترمني من مسقط رأيس وحيي وهلجتي املحلية التي

ال أعرف سواها.

هم صغا ٍر ترك ُتهم هناك من أجل لقمة عيش.
مثلك أنا ..أمحل ّ
َ
الرجل األخري.
كنت عندك
مثلك أنا ..أعود لبيتي وأكون الرجل األول يوم أن ُ
مثلك أنا ..حتى وإن كانت شجريت يف األطراف ،إال أن ظيل ممتد لكل
الوطن.
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مثلك أنا ..وإن نقص مايل واندثر جاهي.

وسالم بنصف يد.
مثلك أنا ..تؤذيني نظرة دونية وعطف مبتذل
ٌ

مثلك أنا ..أبحث عن الود ،لكن من السامء ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﱪ (مريم.)96 :

(وسم# :مثلك_أنا).
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عيب!

ذهبت إحداهن ألحد املشاغل لتجهيزها ملناسبة زواج ،ومل يتم التفاهم

عىل مبلغ معني لقاء اخلدمات التي ستقدم هلا ،وإذا هبا تصعق بمبلغ يقارب

راتبها الشهري ،دفعته رغام عنها ،وأحست ٍ
بغبن نكد عليها فرح املناسبة.
استدعى أحدهم ً
سباكا إلصالح عطل يف منزله ،وفاوضه عىل استحياء

بشأن السعر ،ورد السباك بقوله( :ما نختلف) ،ورضخ اآلخر لذلك،
فوجئ صاحب املنزل بثالثة أضعاف ما
وبعد ما جاء وقت احلساب،
َ

كان يتوقعه ،فنشبت بينهام خصومة ،وارتفعت األصوات وتفارقا عىل
اختالف ونزاع!

أين يمكن أن تكون وقعت هذه القصة؟

يمكن التعرف عىل ثقافة جمتمع ما وطريقته يف التعاطي عرب مواقف
صغرية أو تافهة ولكنها حتدث بشكل دائم ،وهي أيضا ترتفع معنا كلام
علت مقاماتنا ،ولكن بصورة خمتلفة بعض اليشء!
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غياب املفاصلة عىل احلقوق عىل افرتاض وجود الثقة بني طرفني خاصية

عربية.

أمثالنا الشعبية تقول( :ماكان أوله رشط كان آخره سالم) ،وهذا
ريا بني أب وابنه ،أو جار وجاره ،أو زوج وزوجته ،أو
السالم يغيب كث ً
ريا عندما ال يكون هناك
رئيس ومرؤوسه ،واألقوى يفرض كلمته أخ ً

وضوح يف التعاقد ،ومفاصلة يف احلقوق.

الوضوح لدى الغرب اتسع حتى شمل احلياة اخلاصة واألخطاء

والفضائح التي ُتعرض يف الربامج التلفزيونية ،وتقوض العالقات

واألرس ،ولكن كل السلبيات واجلرائم والرسقات والقصص أيضا
ُت َعا َلج يف وضح النهار.
َف ْرد اخلليج يعيش حتت سطوة األضالع الثالثة:

* السلطة السياسية.

* السلطة الدينية.

* السلطة األرسية.

أساسا للحياة وللترشيعات،
نشأة الدولة وطبيعتها التارخيية جعلت الدين ً
وتداخلت القيم الرشعية مع الطبائع االجتامعية ،ومن هنا حدث التباس

ما بني (الدين) و(العادات) من جهة ،وما بني (التحديث) و(التغريب)

من جهة أخرى.

وأصبح التوظيف السيايس واالجتامعي واحلركي سب ًبا يف استمرارية

التخلف.

النظر إىل املجتمع عىل أنه يشء واحد غري صائب ،وال بد من فر ٍز وا ٍع
طويل ال َّن َفس.
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من اخللل منح حق التدخل لكل أحد يف األخالقيات ،مقابل منع كل

أحد يف السياسيات.

التحوالت العاملية ال تستثني أحدً ا ،البصري هو من ينتقي ويسدد ويقارب.

(علم االنثربولوجيا) هو مقارنة بني الثقافات واألعراق واجلامعات

البرشية ،هو (علم اإلنسان) ،وقديام قال عمرو بن العاص
عن الروم( :إن فيهم خلمس ِخصال :إهنم ألح َل ُم الناس عند فتنة،

وأرسعهم إفاق ًة بعد مصيبة ،وأوشكهم َك َّر ًة بعد َف َّرة ،وخريهم ملسك ٍ
ني

ويتيم وضعيف ،وأ ْمن َُعهم من ظلم امللوك) وهي قراءة ماهرة لعادات
ٍ

وطبائع الشعوب األخرى.

لنبي تفوقنا ،ونقارن أسوأ ما عندهم بأحسن ما
يف جمتمعاتنا نعقد املقارنة ّ

عندنا ،أو نجعل واقعهم احلايل يف كفة وتارخينا املجيد يف الكفة األخرى.

قد تكون املقارنة نتيجة زيارة عابرة لسياحة أو جتارة مل يكتشف اإلنسان
فيها الكثري ،وقد نحتمي بالرشيعة وكأن كل ما لدينا هو (رشعي) وكل

ما لدى اآلخر هو منكر.

الرتابط والتواصل مبدأ مجيل يعزز الشخصية ويكرس اهلوية ويساعد

عىل النجاح.

ذوبان الفرد يف املجتمع يشء خمتلف عن االنتامء واالعتزاز ،وصوابية
األصل ال متنع من معاجلة اللواحق والزوائد الضارة ،واحلفاظ عىل

اهلوية ال يمنع االستفادة اجلزئية من نامذج اآلخرين أو جتارهبم.

الصورة الرومنسية املتجاوزة للذات إىل حد الذوبان يف اآلخر حتتل

قائمة أولوياتنا العربية ،صورة حاتم الطائي وهو ينحر فرسه مضح ًيا
بأعز ما يملك لضيفه املفاجئ هي قمة اإليثار.
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العالقات االجتامعية العربية تقتيض دعم القريب عىل سبيل التعاون،
وقد يستدين املرء لتجهيز هدية زواج أو والدة ،و َت ُعدُّ احلضور للوالئم

واملناسبات واج ًبا عائليا.

هم يستدينون من البنك وال يذهبون لصديق ،وال يقبلون العزائم،

حتى ال يكون لك معروف يضطر أحدهم أن يرده لك.

مجيلة هي عادات احلشمة واحلياء ،احرتام الكبري والضعيف ،صلة اجلار

والرحم ،الكرم ،الشجاعة ،املحافظة عىل الشعائر الربانية كالصالة

واحلج والعمرة والصوم..

لدينا أخالق اجتامعية تصنع التعاون يف حدود املعرفة واملروءة ،ولدهيم

مؤسسات خدمية منضبطة تقوم هبذا الواجب مع الناس وبصورة شبه

متساوية.

ختضع النجاحات التجارية واإلدارية عرب ًيا لسوابق عائلية ودعم
القرابة واحتكار الفرص وتنفيع املعارف ،وقد تعقد املسابقات

والنتائج حمسومة ،فقانون (تعرف أحد؟) هو البند األول يف

النجاح.

النجاحات تبدأ هناك من الصفر ،وتعتمد عىل الكفاءة واجلهد ،واملرء

يقوم بنفسه ،ويعتمد عىل ذاته وله املغنم وعليه املغرم ،ويمكن لرجل
من أصل أفريقي أن يصل إىل رئاسة الدولة.

التحكم باللباس والدراسة والزواج والعمل يضعف فرص التعبري عن
الذات ،ويقلل اخليارات ،بينام احلرية املطلقة للمراهق يف الغرب تصنع

استقاللية مفرطة وفسا ًدا عريضا.

يف أحد املواقع قرأت( :العادات السبع للسعوديني)..؛ التدخل يف
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شؤون اآلخرين( ،من سبق لبق) ،التصنيف ،النظرة الدونية للمرأة،
(القز :التحديق)!

صورة كاريكاتورية أقرب إىل النقد املازح ،والناس عادة يتقبلون مثل
هذه ُ
الطرف إذا صدر من بني جنسهم وال يتقبلونه من الغريب ،عىل أن
باإلمكان أن جيد اإلنسان عادات أخرى حسنة حيسن تعلمها من هذا

الشعب أو ذاك.

أصدق من هذه القصة أن صدي ًقا سأل مرشفة نيوزيلندية عن ميزات
الطلبة اخلليجيني؟ فأجابت:

* هم غري مبارشين بل يتحدثون بدوائر غامضة حتتاج إىل خربة حتى

تفهم ماذا يريدون!

* االتكالية فهم يشكلون (قروبات) يكون ضمنها نشطاء يدبرون أمر
الباقني.

* عند التحدي ال يستسلمون ،بل يفكرون بأسلوب خمتلف وإبداعي

(نخوة وشهامة).

* لدهيم قيم متناقضة ،شاب يصوم رمضان ،ويرشب اخلمر ً
ليل ،وال
يريد من أحد أن يقول عنه مثل هذا الكالم.

هذه حاالت قائمة وال يمكن تعميمها.

أستغرب إرصار اخلليجيني عىل النقل اخلاص أو (التاكيس) ،ودفع

مبالغ طائلة عىل مشوار يصله القطار بمبلغ زهيد ،وهم يف جمتمعات

غربية تعودوا عىل الباصات والقطارات.

يف دراسة تبني أن األرسة حتتفي بالصبي أكثر من البنت ،وحني ال يوجد
صبيان يشعرون باخلجل ويلجأ الزوج عادة إىل التعدد.
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ومدرسيا
منزليا
واألطفال الذكور يشعرون بالتفوق عىل أخواهتم
ًّ
ًّ
بنسبة  ،%98وينتظر الطفل فرتة املراهقة ليفرض كلمته عىل أخواته.

وأثبتت النتائج أن املرأة ختدم زوجها ،وإن كانت موظفة ،داخل املنزل،

بينام الرجل يشاهد التلفاز.

 %99يشعرون أهنم أفضل من النساء ،وأن املجتمع حيرتمهم أكثر من

النساء.

تعدد الزوجات مباح يف القرآن برشط القدرة عىل العدل ،والقدرة
عىل أداء احلقوق املالية والبدنية ،املادية واملعنوية ،أصبح التعدد عادة

اجتامعية مع إمهال الرشوط الرشعية والقدرات.

مؤذن مسجد َيدْ ُرس يف اجلامعة يتزوج اثنتني يف بيت واحد صغري،
املرتب قليل ،القدرة عىل استيعاب املشكالت حمدودة ،العطاء العاطفي
شحيح!

لدى كل واحدة عدد طيب من الذرية ،مل يفكر يف أعباء الرتبية
واالحتواء العاطفي واملرصوف واملشكالت املستقبلية ،وحني يعاتبه

والده كان يقول( :الرزق عىل اهلل)! وقد علم أن السامء ال متطر ذه ًبا
وال فضة وال مشاعر ،وربام لو أمطرت لكان منا من حيمل املظالت!

ف ْتح الطريق لعبور املرأة وتقديمها عند التزاحم عادة اجتامعية مجيلة

وهلا نظائر ،االعتزاز باألم وتقديمها الفتتاح مشاريع أو برامج أبنائها
هو معنى نبيل َّ
قل أن جتده يف مكان آخر.
(ثقافة العيب) العربية متنع شا ًبا أن يشتغل ً
نادل أو يقوم بغسيل األطباق،
وتسمي األعامل بـ (املهن) ،واملهانة هي الوضاعة ،ومتنع أبناء القبائل من
ريا ما نسمع كلمة (صن ّاع)
العمل بالنجارة أو الدباغة أو الصناعة ،وكث ً
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بمعنى أنه ال ينتمي إىل قبيلة ،حتى اجلراحة (الطب) كانت معدودة
عند بعض الفقهاء من املهن املبتذلة ..هل طرأ تغيري عىل هذه العادات
املرذولة؟

حكرا عىل املهنة ،هو ميزان لتقييم سلوكيات نرفضها
العيب ليس
ً
ملجرد أن الناس قد يعيبوننا هبا ،وأن العار يلحق األرسة أو اجلامعة
بسبب لباس هذا الفرد أو سلوكه أو زواجه ..ماذا سيقول الناس

عنا؟
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اضغط وسوف أنفجر!

يتداول كثريون مقاطع أو صور لفتاوى مل يألفوها تقول بتحريم أمر

درجوا عليه ،أو بطالن الصالة بسبب فعل شائع قلام يتحرزون منه،
يتلقون ذلك بقبول عىل أنه علم جديد فتح عليهم.

هل قبول الرأي املتشدد عند (عامي) هو ثقافة صنعتها البيئة ،تعزز باحلرص

عىل براءة الذمة؟ أفضل أسلوب لكسب املعركة هو أن ختوضها مع نفسك!
وأرقى مستويات الشجاعة الشجاعة مع الذات!
جاع َة يف ُ
إِ َّن َ
الق ِ
ري ٌة
الش َ
لوب َكث َ

الع ِ
دت ُش َ
قول َقليال
َو َو َج ُ
جعان ُ

أي جمتمع برشي له صفات وخصائص ال يمكن أن تكون مثالية.

هل نحن جمتمع متشدد؟

السؤال كبري حيتاج إىل مكاشفة ومصارحة مع النفس بعيدً ا عن سخرية

اآلخرين وشامتة املخاصمني..
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زنزانة

فحني يكون جمتمعنا متشد ًدا يف بعض أنامطه ونامذجه وجتلياته ،فهذا ال

جماورا أو بعيدً ا بمعزل عن عيب آخر،
جمتمعا عرب ًيا أو إسالم ًيا
يعني أن
ً
ً
ليس هو التشدد ذاته ،لكنه التفريط ً
مثل ،أو التفكك..

يتشدد قوم يف احلفاظ عىل اهلوية حتى تكاد أن تصبح سجنًا يعزهلم عن
احلراك البرشي ،ويفرط آخرون يف اهلوية حتى ال يبقى منها إال معامل أو

آثار يسرية ال حتقق معنى االنتامء املؤثر.

ومن العدل أن تكون املجتمعات املعرضة لتهتك اهلوية بحاجة إىل
جهود جبارة وصبورة وخملصة حلاميتها واحلفاظ عليها.

وأن تكون املجتمعات القائمة عىل اإلغالق والتشدد حمتاجة إىل جهود
ضخمة ودؤوبة جلرها إىل دائرة التوسط والواقعية والتوازن والقدرة

عىل مالحظة النفس ومعرفة عيوهبا وأخطائها ،ولذا كلام حدثنا أحد
هبذا احلديث بادرناه قائلني:
-وهل أنت رمز االعتدال؟

وكأننا هنرب من االستامع واملالحظة بطريقة اإلسقاط عىل اآلخرين.

وهب أن الناقد خصم أو عدو أو متحامل ،فلامذا ال تستفيد من مالحظته

ونقده؟

التشدد ال يعني الغلو ،بل هو نزعة إنسانية يتداخل فيها السيايس

باالجتامعي باالقتصادي ،وترتفع وتريهتا حينًا ،وختف أخرى.

يكرر القرآن حتريم أشياء عىل بني إرسائيل ،بسبب تشددهم وتنطعهم
وتكلفهم وكثرة سؤاهلم.

وها نحن نجد األحزاب اليمينية والعنرصية واملتطرفة يف أوربا تكسب
اجلولة مرة بعد مرة ،وتتكئ عىل إثارة عواطف الناس ضد املهاجرين،
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أو ضد اإلسالم ورموزه وشعاراته ،وتنترش يف أملانيا وأوربا عامة (فوبيا
اإلسالم) بصورة فظيعة.

بني متمسك قد يتشدد ،وبني منتكس ناقم ،نحتاج أغلبية متزنة معتدلة
ومؤمنة.

نعم .قد ينفصل عن التشدد جيوب تفيض إىل العنف أو التكفري أو مصادرة
اآلخرين ،وهذا ناتج جتب حماربته ،بل البد من اإلمجاع عىل حماربته،

باعتباره تصعيدً ا غري مقبول ،وال ينسجم مع كليات الرشيعة القائمة عىل
حفظ الرضورات ،واحلياطة للحقوق اإلنسانية ،وحتريم الدماء واألموال
واألعراض والفروج بنصوص حمكمة.

ال حيسن أن يكون التشدد لغة نطلقها عىل سبيل التعيري واملسبة ،فهذا قد
يدعو إىل التمسك به واإلرصار عليه ،وهو نوع من التصنيف املذموم،

والتعميم املترسع.

ولكن يمكن إطالقه عىل سبيل الوصف املوضوعي اهلادئ املقبول الذي
ً
وقديم قال اإلمام
جيعل صاحبه يعرتف به ،وقد يسوغه ألسباب يراها،
الو ِرع سفيان الثوري( :إنام العلم عندنا الرخصة من ثقة ،فأ ّما التشديد
ف ُي ْح ِسنُه ُك ُّل أحد).

وقال أبو جعفر املنصور لإلمام مالك( :ضع للناس كتا ًبا يف السنة
ص ابن عباس ،وتشديدات ابن عمر ،وشواذ ابن
والفقه ،جت َّنب فيه ُر َخ َ
مسعودِّ ،
ووط ْئه توطئة).

بتسيد املوقف وكأنه اخليار الوحيد،
من العدل أن ال يقوم تيار اجتامعي ُّ
أو هو التعبري الفريد عن التدين وااللتزام ِ
والقيم ،فالرشيعة فيها تنوع،

ويكفي مالحظة املذاهب األربعة ثم الفقهاء السبعة ،ثم العرشة لتدرك
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زنزانة

ثراء الفقه اإلسالمي واتساع دائرة التطبيقات البرشية االجتهادية املؤمنة

بمرجعية الرشيعة ،والواعية بمتغريات الواقع ،واملتعايشة فيام بينها دون

مصادرة أو إلغاء.

جيب أال نصادر أحدً ا حتت ذريعة أنه متشدد ،أو نحرمه من حقه الرشعي

يعب عن نفسه ورؤيته بطريقة سلمية ليس فيها عدوان
واحليايت ،ما دام ّ

وال بغي.

وأال يتطلع تيار ما ،متشد ًدا كان أو غري متشدد ،إىل أن هييمن عىل املشهد
ويفرض نفسه كمرجعية مطلقة ..فمن العدل أن يأخذ كل ذي حق
إمجاعا ُيفرض عىل اآلخرين،
حقه ،وأال يعترب اجتهاده أو رأيه أو تقليده
ً

ممن هلم اجتهاد أو رأي أو حتى تقليد خمتلف.

وعىل هذا وذاك ،فإن تيار العوملة واالنفتاح والتبادل الثقايف واملعريف
ً
ضخم يف العقول والسلوك
أثرا
واإلعالمي اليوم س ُي ْح ِدث ،والبدً ،

والرؤى الفردية واجلامعية ،فمن احلكمة البصرية أال نتجاهل هذا

التأثري الضخم املدجج بأحدث التقنيات وأكثرها خماطبة للنفس
وغوصا إىل أعامقها.
اإلنسانية
ً

ريا أن نتحاور داخل ًيا ،وأن نلتقي ويسمع بعضنا من بعض يف
ليس عس ً
الغرف ما يقال اليوم عىل الفضائيات ومواقع اإلنرتنت ،ولكن دفء
احلوار ،وصدق النوايا ،واالعرتاف املتبادل سوف خيفف من حدة

التباعد ،واحتدام اللغة..

ال أحد يدري إال اهلل ،ماذا ينتظر الناس يف مستقبلهم ،وما نوع

التحديات التي سوف تفاجئهم ،فال يشء يدوم ،ولكل زمن وظرف
مشكالته اخلاصة ،ومن احلكمة أن ال تشغلنا األغصان عن رؤية
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الغابة ،فلندع بعض جهدنا لقراءة املستقبل بروح مجاعية وطنية..

من حقنا أن نحلم برقي سلوكي وأخالقي وفكري ،جيعلنا نختار

معا ،وبصفة دائمة؛ ألن ذلك خري لديننا ودنيانا.
بطواعية أن نكون ً
هذه األمنية لن تتحقق ما مل نخفف من حدة أنانياتنا املناطقية والقبلية
والفكرية واملذهبية ،ونجعل لآلخرين ًّ
حظا يف تفكرينا ونؤمن بحقهم

يف الوجود والفرص ،ونتسامى عن اإلحساس بالغبن أو القهر أو

احلرمان أو التلفت الدائم ٍ
ملاض بعيد أو قريب ،وكأننا ننتظر فرصة
تسنح لننتقم أو نتشفى أو نتمرد أو حتى نظلم..

ﱫﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﱪ (األنبياء،)92:
ﱫ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ
ﯵﱪ (القصص.)83:
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إسالميون من المريخ!

* تكشف مستندات ويكيلكس النقاب عن جتسس وكالة األمن القومي

األمريكي (إن إس إيه) عىل إسالميني متشددين ،لكشف نقاط ضعفهم

التي يمكن االستعانة هبا ضدهم ،ومنها :مشاهدة حمتويات جنسية
فاضحة عرب اإلنرتنت ،واستخدام لغة فاحشة حني االتصال بشابات

عديامت اخلربة.

هنا سيبدو بعض رجال الوكالة كأطهار أبرياء ،ليس لدهيم ما خيفونه
من الشذوذ األخالقي والرتدد عىل مواقع الرذيلة بأقدامهم!

الرصاع الثقايف ال يبيح استخدام الوسائل القذرة ضد اآلخرين.

ال أحد منزه عن هذا االستخدام ،فالشبكات تكشف متحمسني
لألخالق يقومون برتويج شائعات وفضائح حول خصومهم بال هوادة.

* الثقافة اإلسالمية عميقة اجلذور يف املجتمع العريب برتاثها األخالقي

وأثرها يف احلياة اليومية والتوجهات الفكرية ،أما التمييز بني ما هو
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زنزانة

إسالمي رصف ،أو موروث عريب حمض ،أو مزيج من هذا وذاك ،فهو

أمر شديد الصعوبة وااللتباس لدى املنتمني لذلك املجتمع.

املقارنة تتم آل ًيا بني جمتمع إسالمي وجمتمعات غري إسالمية ،واالنتامء

حيفز عىل التصفيق ملجتمع النشأة ،واهلمس بأن النقد واملالحظة تكون

رسا.

استهداف فصيل إسالمي بغري حق هو عدوان يتكرر ،من النضج

قادرا عىل التفريق بني استهدايف كفرد أو جمموعة
واهلدوء أن أظل
ً

ذات برنامج خاص ،وبني استهداف اإلسالم ذاته ،وإن كانت املسألة

ال ختلو من تداخل شديد ،فثم خصوم حرهبم احلقيقية هي مع الدين
وهم يامرسوهنا عرب مواجهة امتداداهتا الواقعية املتمثلة يف حركات أو

مناهج..

* يف مناهج احلركات ما هو جوهري ومن صميم الدين ،وفيها

اخلالفيات ،وفيها اإلحلاقات واالستنتاج اخلاص وهو خيطئ أو يصيب.
يف حركة ما؛ الناس قسامنَ :م ْر ِض ُّيون يؤخذ عنهم كل أو ُجل ما

يقولون ،و َمن سواهم يتم تصنيفهم وال يؤخذ عنهم يشء.

دار حوار بني شخصني عن كتاب (حياة يف اإلدارة) للدكتور غازي

انبهارا بمحتواه وطريقة عرضه
القصيبي رمحه اهلل ،وأظهر األول
ً

وكونه أشبه بتجربة ذاتية سهلة اهلضم ،رسعان ما رفض اآلخر قراءته،
توجها فكر ًيا خمتل ًفا ،عىل أن املوضوع مل
بسبب اعتقاده أن املؤلف حيمل
ً
رشعيا أو فكر ًّيا متخصصا.
يكن
ًّ

عمليا ،فعقل فتى
اعرف احلق تعرف أهله ،هذا صحيح نظر ًّيا ،أما
ًّ

أعجز من أن يعرف احلق دون اتكاء.
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كلام كثرت مفردات املنهج زاد ضي ًقا فلم يتسع للتعدد ،وانغال ًقا فلم

يستوعب املستجدات واملتغريات داخل احلركة أو يف املجتمع والعامل،
ومن هنا تكثر االنشقاقات واجلامعات اجلديدة ،والتي عاد ًة ُيع َلن عنها

عرب دوي وعراك يقع فيه الشخصنة والضيق ونرش الغسيل.

وقفت عىل حاالت كثرية يف اليمن ومرص وغريمها ،يرضب فيها
االنشقاق جذور تيارات إسالمية كلام تغري الواقع السيايسً ،
مثل:
حكم االنتخابات؟ األحزاب؟ الربملانات؟

* كتب األشعري مصنفه (مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني)،
متحد ًثا عن اخلالف العقدي يف األمة ،خالفات اإلسالميني بال حد،
الكثري منها نتاج رؤية خاصة تنبثق من إطار حركي ،ويغذهيا تنافس شديد

مع اخلصوم األقربني من املنتمني للدعوة ،وتنافس آخر مع التوجهات
العلامنية والتغريبية.

ظروف النشأة والتكوين والبيئة املحيطة ال تسمح بالكثري من املراجعة
والنقد الذايت ،فضجيج املعركة يصم اآلذان ،وربام اس ُتخدم كأسلوب

حلشد األتباع وتكريس الطاعة.

* الرسية وسيلة متبعة يف الدول والرشكات ُ
واأل َس ،واع ُتمدت يف

العهد النبوي األول فيام يتعلق باألتباع.

احلركات اإلسالمية نشأت يف ظروف معادية أو استعامرية

واعتَمدت كغريها من حركات التحرر العاملية عىل اإلطار الرسي
يف مرحلة ما.

تطور األمر ليؤثر يف حاالت عديدة عىل طبيعة الفكرة واتساعها ،ونوع
العالقة مع املجتمع ،ونمط املؤسسات اخلادمة للحركات ،واإليامن
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بتعددية االجتهاد ،وحق اآلخرين يف حتمل املسئولية ،وبدا أن بعض
اجلامعات ترى نفسها املنقذ األوحد ،وال تؤمن باآلخرين وإمكانية

التعاون والتشارك يف صناعة املستقبل أو إصالح احلارض.

ً
رسوخا ال نظري
* نجح اإلسالميون يف مواجهة حروب اإلفناء وأثبتوا

له ،وبدَ ْوا قادرين عىل حتمل الضغوط وتكاليفها ،وتقديم التضحيات
واالستشهاد ،حتى صار هذا ميداهنم الذي يتقنونه ،وحني يدفعهم
خصمهم إليه فهو يدفعهم إىل الركن الذي ألفوه واعتادوه وأتقنوا

فنون التعامل معه.

ال يمل اإلسالميون من ترداد احلديث عن احلروب املوجهة واملؤامرات
املحكمة واملكر ُ
الك ّبار.

ٌ
حقيقة أثبتتها حتوالت الواقع بام ال جمال للشك فيه ،فكل تيار
هي

ً
عريضا حتاربه الدوائر القمعية ليس ألنه (احلق الثابت)
يملك رصيدً ا
فحسب ،ولكن بسبب رصيده.

هل استطاع اإلسالميون أن حيددوا (الثغرات) التي ينفذ عدوهم منها،

والتي تندرج حتت عنوان (الصرب) وعنوان (التقوى)؟ ﱫ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﱪ (آل عمران.)120 :

* بعضهم يشمت بأخيه وينتقده حني خيفق يف معركة عىل قاعدة:
ِ
ابك مثل النساء ُم ً
مضاعا
لكا
ً

ِ
الرجال!
مل حتافظ عليه مثل

وآخرون ينتقدون بواقعية لكن يغفلون عن الظرف الطارئ ،حني تزور

ريا يف املستشفى بسبب حادث سيارة ال جيمل أن تبادره بذم
مصا ًبا كس ً

الرسعة وتكثري العتاب ،دع هذا لوقته.
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خلي َّ
يل إن كان الزمان مساعدي

وأما إذا كان الزمان معاندي

وعاتبتامين مل يضق عنكام عذري
فال ُتصبحا عو ًنا ع ّ
يل مع الده ِر

ليس ظري ًفا كلام وقعت نازلة أن أعلن عن نفيس وحسن استقرائي
لألحداث وأقول :كنت توقعت وحذرت ولكن مل ُيسمع يل.

* عاد ًة ما ُيستخدم اإلسالميون كـ (فزاعة) لتخويف الشعوب ،أو
ختويف الغرب من زحفهم ،أو ختويف املسيحيني ،ويوظف اإلعالم

مادة قد تكون رديئة ولكنها تؤثر يف بعض السذج.

هل أفلح اإلسالميون يف (طمأنة) خصومهم؟ ويف التواصل مع
املستهدفني مبارشة؟ ويف عزل ممارسات تقوم هبا أطراف تنتمي إليهم؟

الزهرة؟!
هل اإلسالميون من املريخ وبقية الناس من ُّ

التحريض الصهيوين والليربايل املتطرف عىل الظاهرة اإلسالمية ،هو

شهادة هلا بالصفاء والوطنية والصدق ،وأهنا سند املامنعة ونصريها وروحها
ﱫ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﱪ (الرعد.)17:

* عقليات املجموعات القتالية ال ترقى إىل استحضار املشهد العاملي
وتعقيداته واستحقاقات الواقع ،وال تستطيع بمحدودية نظرهتا
التعامل الرشيد مع الرضورات واألثقال والتحديات.

ريا ما تعتمد لغة احلسم والقوة حتى مع القريب ،وتتآكل دون أن
كث ً

تدري ،وحيدث يف حاالت أن يتم (اخرتاقها) وتوظيفها للتشويه
وإرباك املشهد.

هم ال يبحثون عن جتارهبم ونتائجها ومعطياهتا ،ومن املمكن أن يعيدوا
التجربة بحرفيتها ،وأن يتوقعوا نتائج خمتلفة.
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مليارات الدوالرات ،وآالف األرواح ،ونزيف عرشات السنني يف

أفغانستان ثم الشيشان ثم العراق ثم سوريا ال يتم عرضه إال عىل أنه
سجل اخللود واملجد والبطولة ،أما سؤال الثمرة فيجاب عنه بيشء من

خداع النفس ،أما سؤال أن تكون حمار ًبا بالوكالة عن غريك دون أن

تدري فالوعي يقرص دونه!
هم ً
دائم يف املربع األول ،ولكن تفكريهم ال يتوقف عن حتصيل
(اخلالفة) ،ويف قفزة واحدة ال تؤمن باملراحل وفقه املمكن.

* أدبيات احلركة اإلسالمية مل جتب بصورة واضحة عىل أسئلة النهضة
اجلوهرية ،ومل حتدد موقفها من أدوات اإلدارة املعارصة.

عامة أطيافهم يعتمدون عىل فقه تقليدي يف اجلانب السيايس ،ويطبقون
أحكا ًما تارخيية.

احلروف األدبية واملقاالت املدبجة والتغريدات النظرية ال حتل

املشكالت الفكرية أو احلياتية ،ما دامت صياغة خطابية ال تتكئ عىل
إدارك عميق للنصوص وخربة ورؤية ومماسة للواقع.

اجلدل الطويل حول صيغ وألفاظ شكلية وغري متفق عىل معناها،

ريا من الوقت دون نتائج مثل (الديمقراطية ،التداول
يستنزف كث ً
السلمي ،التعددية ،سيادة الرشيعة ،احلرية أم الرشيعة؟).

مل حتصل تلك احلركات عىل حقها الكايف يف ممارسة التجربة ،وحني
اقرتبت من ذلك كان خصومها املرعوبني منها متوفزين إلفشال

التجربة من أساسها وهدم البيت عىل من فيه.

مل حيصلوا عىل االعرتاف بحق الوجود ،وأصبح الوصم باإلرهاب،

واحلرمان من احلق املؤسيس والوطني هو مكافأة السلمية وحتمل اإلقصاء.
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* العمل داخل جمموعة يشبه نظام رشكة خاصة هلا قوانينها وبيئتها،
وهو خيتلف عن إدارة وزارة أو جامعة ً
فضل عن حكومة.
ً
حتول
االنتقال من حركة إىل دولة ،ولو يف جولة مؤقتة ،يتطلب

وح ْسن اختيار للكفاءات ،وقدرة عىل قراءة التحديات ،والعمل
ُ
وفق مبدأ الرشاكة مع اآلخرين يف الربح واخلسارة ،وليس
االستحواذ.

الثقافة العربية تعاين من االستبداد وعاداته املتحكمة ،ويبدو بعضنا ً
ميال
ً
أجيال تطبعت
إىل االعتقاد بأن التحول عن االستبداد أمر عسري؛ ألن
عليه وأصبح من مكوناهتا الثقافية ،وعنف السلطة قاب َله عنف املعارضة

وكأهنام يف سباق أو حتضري ملعركة عسكرية فيها غالب ومغلوب ،خارس
ورابح ،فائز ومكسور ،وليس ملعركة حضارية تستوعب اجلميع والكل

فيها رابحون.

* يعاين اإلسالميون من نقص شديد يف احلضور اإلعالمي وتقنياته
وأدواته وأساليبه ،بينام يمتلك خصومهم القناة واإلذاعة والصحيفة،
ويستخدمون الدراما عىل نطاق واسع ،وجيندون األصوات احلسنة،

ويتفننون يف خماطبة رشائح اجتامعية غري واعية.

املال واخلربة اإلدارية والفن والرؤية اإلسرتاتيجية هي بعض ما

ينقصهم يف هذا احلقل.

* التوجس من التغيري ظاهرة إسالمية ،سببها أن التعارف واالجتامع
ً
تشكيكا يف أصل
تم وفق مفردات خاصة ،فالعودة إىل مناقشتها تعد
الرابط اجلامع ،وكأهنا نسف لوجود املجموعة ورس متيزها عن غريها

ٌّ
وغض من سالحها الذي طاملا واجهت به هجوم اآلخرين!
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(التحوالت) كام سامها د .وليد اهلويريني تصبح شبيهة بالنكوص
واهلزيمة واالرتداد.

املنهج هو املنطلق إلصالح اآلخرين ،فكيف نشكك يف املنهج؟

حري بالدرس واملراجعة
يمكن قلب املعادلة :فاملنهج ألنه املنطلق
ٌّ
والتصويب املستمر؛ ألن اخلطأ فيه يمتد دون وعي ويؤثر عىل منتجات

أخرى.

ليس فهم جمموعة معصو ًما وال هو مساو ًيا للنص الرشعي املحكم.

* حساب املصالح واملفاسد يف الدعوة أو االحتساب أو التعليم خيضع

عندنا لرؤية ذاتية ،ال تقرأ الواقع بكامله ،وال تستوعب مردود موقفها
أو فعلها عىل اآلخرين من املؤيدين الذي يذهبون به أبعد مما نريد ،أو
اخلصوم الذين يوظفونه توظي ًفا سيئًا ،وعىل النفوس املتشككة ،وعىل

أصدقاء قد حيبوننا وال يتفقون معنا!

كثري من الفقهاء يفضلون االستامع ألسئلة ختترب نتائجهم ،ألن من

شأهنا أن تزيدهم قناعة هبا أو تفتح عيوهنم عىل ثغراهتا.

رشكات عاملية كربى توظف (هكرز) ملحاولة اخرتاق أنظمتها لتتأكد
من حتصينها ،أو تكتشف نقاط ضعفها.
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بدوي

كتبت يف تغريدة نقدً ا لزحف البادية عىل املدنية والتخلف عىل احلضارة،

وحظيت تلك التغريدة بـ (هاشتاق  -وسم) بعنوان :العودة يسب
البدو!

أكره العنرصية ،وأعالج أدق تفاصيلها يف ضمريي ،وال أسامح
خاصتي وأرسيت حني يقعون فيها ،وكان مرادي احلديث عن تراجع

األداء العريب يف امليدان السيايس والثقايف ،وسطوة املال النفطي ،لكن
يبدو أين مل ُأ َو َّفق يف التعبري!

مهمت أن أقول :إنني بدوي باعتبار القبيلة ،فالصحراء رحم أخرجت
القبائل العربية وكام يقول عمر( :البدو هم أصل العرب ومادة

اإلسالم).

بيد أن االسم ُيطلق عىل سكان البادية ،وهو مشتق عىل األرجح من
الظهور وعدم اخلفاء ،وليس من البدائية ،وغالب عملهم الرعي،
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سوا ًء كانوا من العرب أو من الشعوب األخرى كبدو الصني ومنغوليا

وغريها ،وهم يتنقلون من مكان آلخر طل ًبا للكأل واملرعى كام قال
جمنون ليىل:
َ
ب ُتاين َأ َّن َت ْي َم َء َم ْنــــــــ ِز ٌل
وخ َّ ْ
ِ
الص ْي ِف ع َّنا قد ا ْن َق َض ْت
ور َّ
فهذي ُش ُه ُ

الص ْي ُف َأ ْل َقى املَ َراس َيا
لِ َل ْيىل إِذا ما َّ
يــا؟
فام لل َّن َوى َت ْر ِمي ب َل ْي َل املَ َر ِام َ

ويمكن عمل مناظرة بني البادية واحلارضة؛ رشيطة الوفاق وعدم
التعاند أو العنرصية جتاه أي منهام ،فاألمر كام يقول (بداح العنقري)

فارس ثرمداء:

البدو واليل بالقرى نازلينـــــا

ك ّل ْن عطاه اهلل من َه َّبة الريـــح!

ً
علم أن القبيلة الواحدة يكون بعضها يف البادية ،وبعضها يف احلارضة،

كجهينة ومزينة وحرب وعتيبة وعنزة وشمر وغريها.

حياة البدو أقدم من حياة احلرض ،وهم عادة يتجنبون الكامليات
ويقترصون عىل الرضوريات ،بينام احلرض يميلون إىل الرتف ،وخشونة

البداوة تسبق وتقابل رقة احلضارة ..كام قال املتنبي:
سن َ
لوب بِتَط ِر َي ٍة
ضار ِة َم ٌ
ُح ُ
احل َ

ري َم ِ
لوب
داو ِة ُح ٌ
َويف ال َب َ
سن َغ ُ

ويتصف البدو عادة بالشجاعة والكرم والفطرية ،فنفوسهم مهيأة

لقبول ما يرد عليها من خري أو رش ،وإذا تقبلت شيئًا صعب تغيريها
عنه.

تعود احلرضي عىل رفع سوره وإغالق بابه ،ونام عىل مهاد الراحة
َّ
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والدعة ،واعتمد عىل الدوائر القائمة عىل محايته ،وإذا كانت الصحراء

حتتاج إىل الشجاعة واحلذر ،فإن املدينة حتتاج إىل االنضباط والروح

االجتامعية.

عن أيب متيمة اهلجيمي قال :أتيت رسول اهلل

وهو ُم ٍ
تب بشملة له

وقد وقع هدهبا عىل قدميه فقلت :أيكم حممد أو رسول اهلل

؟ فأومأ

بيده إىل نفسه ،قلت :يا رسول اهلل إين من أهل البادية و َّ
يف جفاؤهم
فأوصني ،فقال:

ال حتقرن من املعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط ،ولو

أن تفرغ من دلوك يف إناء املستسقي ،وإن امرؤ شتمك بام يعلم فيك فال
َ
وإسبال
تشتمه بام تعلم فيه؛ فإنه يكون لك أجره وعليه وزره ،وإياك
اإلزار؛ فإن إسبال اإلزار من املَ ِخيلة ،وإن اهلل عز وجل ال حيب املَ ِخيلة،

وال تسبن أحدا.

ريا (أمحد).
يقول أبو متيمة :فام سببت بعده أحدً ا وال شا ًة وال بع ً

جتد هنا االعرتاف باجلفاء املصاحب للبيئة ،وإدراك النقص هو من

ريا وال شاة!
الكامل ،وطلب الوصية ثم العمل هبا إىل حد أنه مل يسب بع ً
نوع الوصية النبوية راعى حاجة الصحراء وعالج بعض سلبياهتا.
أومأ بيده الرشيفة إىل نفسه ،مرب ًيا عىل التواضع ولني اجلانب.

دعاه إىل طالقة الوجه واالنبساط والتبسم ،وهو ليس من عادات أهل

البادية.

دعاه إىل بذل املعروف وإطعام الطعام وسقي املاء ،وهو مما تكثر احلاجة
إليه يف الصحراء.

عالج الثأر واالقتصاص حتى باللسان (من شتمك فال تشتمه يكن لك
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أجره وعليه وزره) وربام ظن بعضهم أن هذا من العجز.
حذر من الكرب واخليالء ،وهي قد توجد عند أكابرهم.

أرشد إىل ضبط اللغة وحفظ اللسان من السب والبذاء واجلفاء.

ال جيوز توظيف نصوص رشعية يف هجاء البدو ،ولعلها جاءت يف سياق
وظرف تارخيي معني ،كانت فيه اهلجرة واجب ًة عىل املسلمني إىل النبي
يف املدينة ،فـ (ال) يف قوله تعاىل ﱫﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﱪ

هي للعهد أي األعراب املعهودين آنذاك ،وليست جلنس األعراب فال

تعمهم ،وهلذا قال سبحانه ﱫ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﱪ  ..اآلية.

عىل أن لفظ (األعراب) ليس متطاب ًقا فيام يظهر مع لفظ (البدو)،
حيث يوجد للبدو مضارب معروفة ال تتغري إال لسبب ،وهم

قريبون من احلوارض ،وحول مواضع املياه ،وأمالكهم من اإلبل

والغنم وغريها ،وقد ورد أن األنبياء رعوا الغنم ،وأن السكينة يف
أهل الغنم ،أما األعراب فموغلون يف الصحاري والقفار دائمو

التنقل ،وملكهم غال ًبا من اإلبل وقد ورد أن الفخر واخليالء يف أهل
اإلبل.

بل يمكن الذهاب إىل أبعد من ذلك ،وأن (األعرابية) مل تعد وص ًفا
ً
مرتبطا بجغرافيا يف ظل التحوالت العاملية ،بل هي (أخالق) ،فمن
أعرابيا ولو كان يف أهبى قصور املدينة،
كان جاف ًيا مستبدً ا إقصائ ًيا اع ُت ِب
ًّ
ومن كان لطي ًفا مهذ ًبا مل يكن كذلك أ ًّيا كان موقعه.

(التعرب) أي :التحول إىل أعرايب ،والفعل
ويعزز هذا ورود مصدر
ّ
(تعرب) أي :صار أعراب ًيا ،فهي إ ًذا صفات متنقلة يمكن للمرء أن
ّ
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ينأى عنها ،أو ينتقل إليها..

كام ال جيوز توظيف نصوص ذم الرتف واملرتفني ووجود الرهط

املفسدين يف ذم املدينة وأهلها ،وإن كان االنقطاع يف البادية مدعا ًة
للغفلة واجلفاء يف جاري العادة ،ولذا قال َ ( :م ْن َبدَ ا َج َفاَ ،و َم ِن ا َّت َب َع
الص ْيدَ َغ َف َل) (أمحد).
َّ

يف عرص العوملة أصبحت البوادي موصول ًة باحلارضة ،قادر ًة عىل اقتباس
اخلري والدين واألخالق ،وسامل ًة من التداخل ،وأصبحت القرى واملدن

الصغرية منثور ًة عىل وجه اخلريطة الصحراوية ،وتداخلت فيها أجناس

وأعراق وأخالق وأخالط ال تقع حتت احلرص.

أزليا؛ فابن املدينة إذا تركها إىل الصحراء قيل عنه:
وهذا الوصف ليس ًّ

قد تعرب ،أي أصبح أعراب ًيا ،وابن الصحراء إذا سكن املدينة مل يعد
أعرابيا وال بدو ًّيا.
ًّ

البادية مرتبطة باملدينة يف حاجياهتا ،واملدينة مرتبطة بالصحراء يف

نزهتها ورفاهيتها وحطبها وربيعها وغنمها.

النخلة رمز عند الفالح ،والبعري رمز عند البدوي ،ومها يتشاطران األمهية.

أهل الوبر (اإلبل) ،وأهل املدر (البناء) ،يتشاركون يف القيم والتاريخ
واجلغرافيا والتحديات واملستقبل.

لن تستطيع الصحراء العيش دون مدد من املدينة ،ولن تستطيع املدينة

التواصل مع نظرياهتا دون عبور الصحراء.
كان (زاهر األشجعي) ً
َو َك َ
ان ُ ْي ِدى
رجل من البادية صدي ًقا للنبي
ال ِد َّي َة ِم َن ا ْل َب ِ
ول َّ
اللِ إِ َذا َأ َرا َد َأ ْن َ ْي ُر َج َف َق َ
اد َي ِة َف ُي َج ِّه ُز ُه َر ُس ُ
َْ
ال
لِل َّنبِ ِّى
ال َّنبِ ُّى (إِ َّن َز ِ
اه ًرا َب ِ
ان ال َّنبِ ُّى ُ ِ
ي ُّب ُه َو َك َ
اضو ُه)َ .و َك َ
اد َي ُتنَا َو َن ْح ُن َح ِ ُ
ان
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احت ََضن َُه ِم ْن َخ ْل ِف ِه
َر ُج ًل َد ِم ًيمَ ،ف َأ َتا ُه ال َّنبِ ُّى
يع َمت َ
َي ْو ًما َو ُه َو َيبِ ُ
َاع ُه َف ْ
َو َ
ص ُهَ ،ف َق َ
الر ُج ُلَ :أ ْر ِس ْلنِيَ ،م ْن َه َذا؟ ّ! َفا ْل َت َف َت َف َع َر َف ال َّنبِ َّى
ال ُي ْب ِ ُ
ال َّ
َف َج َع َل َ
ِحنيَ َع َر َف ُه َو َج َع َل
ال َي ْأ ُلو َما َأ ْل َصقَ َظ ْه َر ُه بِ َصدْ ِر ال َّنبِ ِّى
اللِ إِ ًذا َو َّ
ول َّ
الَ :يا َر ُس َ
تى ا ْل َع ْبدَ )؟ َف َق َ
ال َّنبِ ُّى َي ُق ُ
اللِ َ ِ
ولَ ( :م ْن َيشْ َ ِ
تدَ نِى
اللِ َل ْس َت بِ َك ِ
َك ِ
ال ال َّنبِ ُّى َ ( :ل ِك ْن ِع ْندَ َّ
اس ٍد)َ .أ ْو َق َ
اسدً اَ .ف َق َ
الَ ( :ل ِك ْن
ِع ْندَ َّ
اللِ َأن َْت َغ ٍ
ال)( .أمحد ،والرتمذي يف الشامئل ،وأبو يعىل ،والبزار).
عىل أن اللفظ ُيطلق عىل أهل املدن ً
أيضا عند أهل احلجاز والشام
ومرص وغريها ،فهم يسمون من جاء من وسط اجلزيرة بدو ًّيا ،ولو كان
تاجرا ،كام كانوا يسمون (العقيالت) بالبدو.
مزارعا أو
ً
ً

مستقبلنا واحد ،ومهام تكن الرتبة التي نقيم فيها ،فإننا ُر َّكاب سفينة
ص فيها عىل التنابز واستدعاء
مبحرة ترضهبا األمواج،
ٌ
حرام أن ُن ِ َّ
املايض ،عرب قنوات أو َر ِّد ّيات أو جمالس أو منافسات غري رشيفة.
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حني كنا يف (احلاير) كان الصديق عبد اهلل املحيميد يتحفنا بصوته

الشجي بقصيدة (شالح بن هدالن) يف رثاء ابنه ذيب ،وهي قصيدة
مؤثرة ومرتبطة بقصة عجيبة ومنها:

يا ربعنا يا اليل عىل ّ
الشيب عز اهلل إنه ضاع منكم وداعه
الفطر
ْ
رحتوا عىل الطوعات مثل العياسيب وجيتوا وخليتوا لقلبي بضاعة
خليتوا النادر بدار األجانيب وضاقت يب اآلفاق عقب اتساعه

يا ذيب أنا بوصيك ال تاكل الذيب كم ليلة عشاك عقب املجاعة

كم ليلة عشاك حرش العراقيــب وشيخ قوم كزته لك ذراعـــه
هل نمتلك القدرة عىل النقد األخالقي للقصة رغم طرافتها؟

من التعصب تل ّقي املوروث القبيل بقداسة ،والعجز عن الفصل بني
جوانب قيمية نبيلة فيه وأخرى معطوبة!
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ً
ً
جتاهل للظروف
حتامل عىل قبيلة ضد أخرى ،وال
النقد هنا ليس
والثقافة والعادات السائدة لدى مجيع القبائل واملناطق آنذاك..

التعصب مشكلة راسخة يف أعامق العريب غال ًبا ،وأول خطوات احلل

هو التفطن هلذه العادة الثقافية ،التي رسخها الفراغ السيايس ،وغياب
األنظمة الواضحة ،ونقص العدالة ،مما جعل كثريين يلجئون لالستعانة

بانتامئهم القبيل أو العائيل.
ِ
أم َن املستحيل أن نخفف من استخدام العالقات االجتامعية يف العمل
والتوظيف ،لصالح العالقة التعاقدية ونظم املساواة والعدل؟

هل يمكن أن تتحول القبيلة إىل كيان اجتامعي وأخالقي ،يرسخ التواصل

والتعارف ومساعدة الشباب والفقراء ومحاية الضعفاء ومساندة أصحاب

سياسيا خيوض االنتخابات ويعمق
احلقوق ،دون أن تكون كيا ًنا
ًّ
الرصاعات ويستدعي التاريخ الشائك ضمن املجتمع الواحد؟

متى يتوقف متجيد بطوالت كان ضحاياها من األهل واإلخوة والقرابة

وليسوا من األعداء احلقيقيني؟

قال البحرتي يف املصاحلة بني بني تغلب:
سان َه ٍ
أح َق ِ
َو ُف ْر ِ
يجاء َ ِ
ت ُ
وع َها
ادها َح ّتى َت ِضيقَ ُد ُر ُ
يش ُصدُ ُ
ور َها بِ ْ

أع َّز ُن ُف ِ
ـــها
وس
ُت َقت ُِّل ِم ْن ِو ْت ٍر َ
ـــــــها َع َل ْيها ،بِأ ْي ٍد َما َت َك ُاد ُت ِط ُيع َ
َ

اض ْت ِدماؤها َت َذ ّك َر ِ
ت ُ
إذا َ َ
الق ْر َبى َف َف َ
بت َي ْو ًماَ ،ف َف َ
وعها
اض ْت ُد ُم ُ
احت ْ

يف غفلتنا عن مشكالتنا املزمنة واخلطرية ،يبدو لدينا استعداد غريزي

الستعادة معارك األمس ،وتثور محيتنا وأنفتنا عند أدنى مالمسة
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حراسا فحسب لذلك املوروث القبيل،
لتارخينا القريب ،وكأننا أصبحنا
ً

وجها لوجه يف رصاع مع اجلريان
الذي وجدت فيه قبائلنا ومدننا نفسها ً
واإلخوان والقرابة!

ٍ
منافسة
من املستفيد من برامج تلفزيونية تؤجج الرصاع القبيل عرب
بني شعراء ،و ُت َش ِّجع أفراد القبيلة أو البلد أن يصوتوا ملمثلهم ملجرد
أنه ينتمي إليهم ،ويكون التصويت برسائل أو اتصاالت ذات ثمن

مضاعف يعود جزء منه للقناة؟

أي جدوى ألموال هتدر يف عقد حفالت ومسابقات َجال بني ا ِ
جلامل؟

متى تتوقف لغة التعميم ضد هذا الطرف أو ذاك؟

مل ال نتحدث عن الفضائل األخالقية الصادقة ،التي مل ُ
ختل منها قبيلة أو

مجاعة من مجاعات املسلمني؟ ونحارب التعصب بكل صوره وأشكاله؟

معرفة النسب صلة للرحم وبر باآلباء واألجداد ،أما التعصب فهو

نرصة القبيلة واجلامعة يف احلق والباطل ،وهو ما حذر منه الرسول عليه

الصالة والسالم.

من التعصب الطعن يف أنساب اآلخرين ،والتشكيك فيها أو ازدراؤها،

(أربع يف أمتي من أمر اجلاهلية ال
والتعصب عادة عربية راسخة
ٌ
يرتكوهنن :الطعن يف األنساب ،والفخر باألحساب ،واالستسقاء

بالنجوم ،والنياحة عىل امليت) (مسلم).

متى نتوقف عن ترديد كلمة (فالن عبد ..وكلنا عبيد هلل)؟!

من التعصب العجز عن نقد تاريخ القبيلة وترصفات زعامئها ،ألهنا
ارتبطت يف أذهاننا بالبطولة والتضحية ،بينام كانت مشوبة أحيا ًنا

بالعدوان عىل الناس والسلب والنهب.
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وربام ربطت املفاهيم املنحرفة بني القوة والبأس ،وبني الظلم والبغي،

يسبون قبيلة:
حتى قالوا ّ

ٍ
ِ
خردل
بذمــــــة واليظلمون الناس حب َة
ُق ّبي ٌلة ال يغدرون

ولعلهم عىل مذهب عمر بن ايب ربيعة:
إنام العاجز من اليستبد!

من التعصب توارث العادات اجلاهلية كبخس املرأة مكانتها ،وتعيري

الرجل بأنه يأكل مع امرأته (يا مواكلها!) ،وعدم النطق باسمها،
وحرماهنا من املرياث ،أو من املطالبة بحقها ،وتعريضها للنكال
والتعذيب والتشويه والقتل يف جرائم الرشف.

من التعصب حتريم التزاوج بني القبائل بعضها وبعض ،أو الطبقات
ونقوم الناس عىل
االجتامعية ،وحتى الطبقات جيب أن نتجاوزها،
ّ

أساس العمل واألخالق.
مؤ ٌمل أن يتم التفريق بني أزواج عاشوا سعداء سنني طويلة وأنجبوا،
فرض الطالق وهو من مقاصد الشيطان وأمره ،عىل ُأ َ ٍ
س ُبنيت
وأن ُي َ
عىل ميثاق غليظ من العقد الرشعي واحلب الطبعي!
ٌ
وسبق،
آلل بيت النبي صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم
فضل َ
وح ٌّق ْ

ونس ُبهم هو أفضل األنساب ،وال جيوز أن َينتسب إليهم من ليس منهم،
َ

وال أن ُينفى نسب أحد منهم بمجرد عدم املعرفة؛ فهذا من الطعن
والقول بغري علم.
ويف بالد اهلند ومرص والشام والعراق وفارس انتسابات هلذا البيت
الرشيف ،أو لقبائل عربية أخرى قد تكون هاجرت يف بعض مراحل
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التاريخ ،فاجلزيرة العربية رحم تنتج ،وأحيا ًنا تعجز عن رعاية أبنائها

وتغذيتهم فيهاجرون.

حني نتحدث عن عادات القبيلة أو عادات املجتمع جيب أال نبالغ يف

نقدها وكأهنا من إلقاء الشياطني ،وال نبالغ يف فلسفتها والتبشري هبا
وكأهنا تراث أنبياء!

ال يتوقع أن يكون املجتمع خال ًيا من األخطاء ،لكن جيب أن يمتلك
آليات جادة للتصحيح ،وحني يمنعها يكون ظاملًا.

(املنح الوهبية يف ذم العصبية) مرجع نافع من تأليف أ .عثامن شيخ

عمر.
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مواطن بدون هويَّة

األرض ،الشمس ،اهلواء ،اجلدران ،الناس ،الذكريات ،األحالم..كلها

تنتمي إىل هذا املكان.

وهتجى أوىل حروف لثغته
صبي درج هنا ال يعرف جغرافيات أخرى،
َّ

وتعرف عىل احلياة والدنيا والدين والعادات
األوىل عىل هذه األرض،
َّ

بواسطة جريانه ومساكنيه.

صدحت حنجرته الطر َّية بنشيد وطني كان يظنه يعرب عنه.
يف املرحلة املتوسطة كان يسمع اهلمس( :أجنبي) ،ويتل َّفت يبحث عن
املقصود فال يرى إال ظله!

أبوه (حسن) يغادر املكان بعد أربعني عا ًما ليعود إىل (تشاد).

الرتحيل كان يف انتظاره بسبب مشاجرة عابرة مع (مواطن) دون حكم

أو قضاء..

ﱫ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﱪ (الرمحن)9:
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(كل الناس سواسية أمام القانون ،وهلم حق بالتمتع بحامية متكافئة
دون أي تفرقة ،كام أن هلم احلق يف محاية متساوية ضد أي متييز خيل هبذا

اإلعالن ،وضد أي حتريض عىل متييز كهذا) (وثيقة حقوق اإلنسان).

الرتحيل هو اقتالع شجرة َّ
غضة استنشقت عبري احلياة أول مرة يف هذا
احلقل ،هو يشء يشبه عقوبة اإلعدام!

شباب يف سن الزهور مل تشتد سواعدهم ،ذهبوا يف رحلة الشتات
َّ
يتخطفهم املجهول ،وآباء
والضياع إىل وطن ال يعرفون منه إال اسمه،

وأمهات واهنو العظام ،مشتعلو الرؤوس شي ًبا؛ يذرفون الدموع،
ويكتمون اللوعة واحلنني؛ ال حيلة هلم وال سبيل.

مؤمل أن يشعر شاب مبدع ممتلئ باألمل والطموح أن مستقبله ُيغتال فجأة،
وأن عليه أن يبدأ رحلة الكفاح؛ بح ًثا عن لقمة العيش بعيدً ا عن أحالمه.

قليلون جدً ا يملكون إكامل دراستهم يف اخلارج عىل حساهبم اخلاص.
وأكثر منهم َم ْن يفيقون من الصدمة عىل وقع ٍ
يد تأخذهم إىل عامل
االنحراف واملخدرات واجلريمة..

واألكثرون يفيقون من أحالمهم الوردية وطموحاهتم التي عاشت
معهم؛ ليشمروا عن سواعد غضة ،ويدخلوا يف ميادين وأسواق

العمل؛ خمالفني أنظمة العمل والعامل.

أوسع اهلل هلا يف الرزق ،استعىص
الـ (بدون) ظاهرة خاصة يف بالد
َ
حلها بسبب عادات التفكري ،وما أفرزته من أنظمة مل ختضع للتغيري،

ومل تضع خماطر املستقبل يف حساهبا ،وقد تضيق نفوس أقوام هبا وكأن
رشيكهم يف العيش ينهب رزقهم ،وهو إنام يأكل ما ُكتِب له ،ويسهم
بعرقه وجهده يف عمل قد يأنف منه غريه!
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إن من اخلطأ االسرتاتيجي بحق األجيال أن تظل هذه املسألة الشائكة؛
التي متس املاليني بدون حلول جادة وناجزة ومنصفة ،وأن يكون احلل

الفعال هو تكدس اآلالف يف مكاتب الرتحيل ليذهبوا إىل بالد
األوحد َّ
ليست بالدهم ،فبالدهم احلقيقية هي التي ُولدوا ونشأوا وتع َّلموا
فيها ،وشعروا بالوالء واالنتامء إليها.

إذ يقول( :ا ْب ُغونِى ُض َع َفا َء ُك ْم َفإِ َّن َم ُت ْر َز ُق َ
ون
وصدق رسول اهلل
ص َ
ون بِ ُض َع َفائِ ُك ْم) (البخاري).
َو ُت ْن َ ُ

يف دول اخلليج -خاصة -تربز مشكلة الـ (بدون) كمأساة إنسانية يف

جمتمعات ثرية قادرة عىل ابتكار احللول وتنفيذها.

وكلام أثري هذا املوضوع ارتفعت أصوات هتاجم هذه الرشحية العزيزة
ً
حلول حقيقية أو بدائل.
ومن يتعاطف معها ،دون أن تقدم
ويف بالد العامل املتقدم؛ كالواليات املتحدة ،وكندا ،والسويد ..حصل
املاليني من مهاجري العامل اإلسالمي وخاصة دوله املنكوبة؛ كفلسطني

والعراق واليمن ،عىل اجلنسية بسهولة ،ويقع التحديث والنمو اهلائل
اقتصاد ًيا وحقوق ًيا لدول يمكن أن تسمى دول (املهاجرين).
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#ورود_وشوك

من ثقب الباب!

إحدى حمطات التلفزة كانت تعرض مظاهرة حاشدة ،ويف املجلس
خليط يشاهدون وحيللون.

السيايس ينظر إىل األحزاب واجلامعات والدول التي يقول إهنا وراء

احلشد.

التاجر يفكر كيف يستثمر هذا التجمع لتسويق بضائعه ،مرشوبات،

أطعمة ،أعالم ..إلخ

األمني يفكر يف خطورة االنفالت ،أو وجود عنارص مدسوسة..

شاب حيدق يف وجوه الفتيات املشاركات!

إنه (اإلطار العقيل) واختالف زاوية النظر.

يقرأ أحدهم كتا ًبا فيعجبه ،ويقرؤه آخر فيزهد فيه.

وجها من احلقيقة ويرى غريك غريه ،وقد ترى اليوم شيئًا وترى
قد ترى ً
غدا شيئًا آخر.
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َث ّم عوامل ثقافية واجتامعية ،تعليمية وإعالمية ،سياسية واقتصادية،
تؤثر يف التفكري وتشكل طريقة عمله ،وتصنع أنامطه وأساليبه املتنوعة.
الفارق اجلوهري هو بني جمتمع وا ٍع قادر عىل تنمية فكره وجتديده،
وآخر مقتنع بمثاليته مشبع نفسه بوهم الكامل.

العقل ميال إىل جعل املصلحة اخلاصة مصلحة عامة ،وقد يبدو اإلنسان

متحمسا لقضية اجتامعية دون أن يعي أن محاسه يدور حول ذاته.
ً

قد أدعي احلياد واملوضوعية ،وأنا صادق مع نفيس ،ألين مل أدرك حجم

التأثري والضغط الباطن عيل ،وتأثريه يف قرارايت.

حني أحب فال ًنا فليس ألنه يمثل احلقيقة ،بل ألنه يمثل جان ًبا مهام يف

شخصيتي.

يف حياة الفرد واجلامعة (بطل) يمثل ذروة اإلنسانية ،وحني يشح الواقع

باألبطال احلقيقيني نلجأ إىل اخرتاعهم ،ووظيفة األبطال مهام تنوعوا

واحدة؛ هي ملء فراغ يف ثقافة املجتمع ال يمكن أن يمأله غريه.

من النادر أن يكون املجتمع قد عرف أبطاله عن قرب ،والوجدان
الشعبي ال يبدو مكرت ًثا باحلقيقة التارخيية للبطل بقدر صورته

األسطورية التي صاغها األدب أو الفن أو املخيال الشعبي.

قد يتنازع حق وحق ،فليس كل نزاع هو بني حق وباطل ،واملشكلة يف
زاوية النظر واختالفها وعدم تقدير رؤية اآلخر.

حني ينتفع إنسان يظن الناس كلهم منتفعني ويريد منهم الرضوخ
واالستسالم.

ريا ما نسخر بام خيالف مألوفنا ،أو نرفض معلومة ال تطابق مقاييسها
كث ً

معلوماتنا البدائية.
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أشار أبو حامد الغزايل إىل أنه لو حدَّ ثك أحدٌ أن إنسا ًنا ُحي ّك خشب ًة

بخشبة ،فيخرج منهام يشء أمحر بمقدار نواة التمر ،يأكل املدينة وأهلها

فسوف تستنكر ذلك ،ما مل تتعلم أن حك غصنني من شجرتني يولد

شعلة نار قابلة إلحراق مدينة!
ً
معزول عن العامل ،عن التلفاز وكيف أن األموات
شخصا
وحني ُ َتدِّ ث
ً

تنرش فيه وتتحرك وتتكلم وتضحك ،وأن احلروب العاملية تشاهد فيه

نوعا من اهلرطقة.
كأهنا حتدث اآلن ،لعدّ هذا ً

شاهدَ ا الطائرة يف الفضاء ألول مرة ،وتكلم
من الطريف أن اثنني َ
أحدمها عند أصدقائه بام رأى ،فكذبوه وسخروا منه ،فطلب شهادة

زميله عىل الرؤية ،ولكن زميله أنكر ذلك ومهس يف أذنه :هل تريد أن

يتهموين باجلنون؟

أخطر العادات هي عادات العقل ،عىل أن الكثريين سوف ُيصدمون

عندما يسمعون هذه الكلمة!

اجلذور اخلفية للعادات توجد هنا ،وألهنا خفية ال نتفطن هلا ،نحن

نفكر (عاد ًة) بطريقة تلقائية دون أن نملك التفكري يف تفكرينا!

التغيري يبدأ من هنا ،عالج اإلدمان والتخلف واجلهالة والسياسات
الضالة واألخطاء املتكررة ،يبدأ من الوعي بمشكلة (طريقة

تفكرينا).

اكتشاف عادات العقل يطور قدراتنا ،وحيقق درجة عالية من النفاذ إىل

جوهر األشياء.

قد نظن أننا ننظر إىل اتساع األفق بينام نحن يف احلقيقة ننظر من ثقب

الباب.
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الذكاء قابل للتطوير إذا أتقنا مهاراته ،وقد كتب (آرثر كوستا) ست
عرشة مهارة أو عادة عقلية يف كتابه (عادات العقل) الذي ترمجه حاتم

عبد الغني.
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النجاح عادة

* ُي َعد أديسون رابع أكثر خمرتع إنتاجا يف التاريخ ،ويمتلك  1093براءة
اخرتاع أمريكية حتمل اسمه ،فضال عن العديد من براءات االخرتاع يف

اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا.

كان يعمل  18ساعة يف اليوم ويقول :إن العبقرية جلد  %99وذكاء
 ،%1وكانت زوجته تقول :إنه ال يملك احلب.

وواقعيا ،فوجدت الصرب واملثابرة
تارخييا
استعرضت سري الناجحني
ًّ
ًّ
صفة مشرتكة لدهيم مجيعا.
النجاح مرتبط َ
باجل َلد وعدم االستجابة للملل واستمرار املحاولة،
اجلديد هنا أن املثابرة هي (عادة عقلية) يمكن تعلمها والتدريب

عليها.

ال ختف ،فليس احلصول عىل النجاح يف مقابل احلب كام يف حالة

معا!
أديسون ،بإمكانك احلصول عليهام ً
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* صديقي يطرح فكرته بحامس وكأنه ال عيب فيها ،وبعد النقاش هيدأ
محاسه ويفكر من جديد.

التحكم والتأين يف مواجهة احلقائق واالحتامالت ومتحيص الفكرة

وإعادة النظر فيها وجتريبها ومناقشتها (عادة عقلية).

يوميا،
ترتاوح أفكار الشخص العادي ما بني  50إىل  60ألف فكرة ًّ

بمعدل فكرة جديدة كل ثانية خالل  16ساعة (ساعات اليقظة) ..ماذا

تأخذ وما تدع منها؟

* جمموعة يتحاورون وكأن كل واحد منهم يف كوكب خمتلف عن
اآلخر ،غاب الفضاء الذي يؤلف بينهم.

يقيض الطالب  %55من حياته مصغ ًيا ،ومع ذلك فاإلصغاء هو أقل

يشء يتعلمه يف املدرسة ،فاملطلوب هو اإلصغاء النقدي والتفكري
املحكم وليس التلقني وهز الرؤوس.

اإلصغاء بتفهم هو بداية احلكمة ،ويعني قدرة املستمع عىل حتليل املعاين
الواردة يف أقوال اآلخرين وكسب ودهم وختفيف انفعاهلم وإشعارهم

باالهتامم.

ريا أن الطرق املوصلة إىل مدينته عديدة ،بعضها أقرب،
* اكتشف أخ ً
وبعضها أمجل ،وبعضها أكثر أما ًنا ،ومل يكتشف أنه ال زال جيهل طر ًقا
أخرى للوصول.

التفكري امل ِرن من أصعب عادات العقل ،ألن املرونة تعني معاجلة

املواقف بطريقة غري التي تعودها املرء ،تعني تغيري طريقة الدماغ يف
التفكري وإجياد البدائل.

* ﱫ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﱪ (احلاقة.)38،39:
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ﱫﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﱪ (اإلرساء.)85:

هل سألت نفسك يو ًما :ملاذا تفعل شيئًا ما؟ وملاذا ال تفعل شيئًا آخر؟
فكرت يف أثر ما تفعله عىل غريك؟ يفرحهم؟ حيزهنم؟ يشككهم
هل
َ
فيك؟

التفكري املجرد يعني القدرة عىل معرفة حدود ما نعرف وما ال نعرف
ً
إدراكا لتبعات أفعاله وتأثريها عىل اآلخرين
وأن يكون اإلنسان أكثر
وتوظيفها.

* يف احلكمة :من يرتكب غلطة ومل يصلحها فكأنه ارتكب غلطتني،

علينا أن نتعلم منذ الصغر أن الترسع يؤدي إىل ارتكاب األخطاء
وتكرارها ،الدقة مهمة حتى يف أصغر التفاصيل (أن يتقنه).

يميل العقل العريب إىل حكاية أكاذيب وتومهات وإخفاء احلقيقة،
ً
حفاظا عىل (الوجه) ،ولذا ال يقر باهلزيمة وال حيسن االعتذار ،يستخدم

(الفهلوة) للتكيف لفظ ًيا مع اخلطأ ،وتسليك األمور..

الوصول إىل الدقة هو نتيجة التفكري الناقد الصبور املتجدد ،الدقة تعني

عدم الترسع.

*  -ملاذا تنمو أظافر اليد أرسع من أظافر الرجل؟
 -ما سبب احلروب والرصاعات يف العامل؟

أهم من اإلجابة أن يتعلم الطفل طرح األسئلة والتفكري فيها وعدم
قبول األمور عىل عالهتا ،وقد ُو ِصف ابن عباس بأنه (فتى ُ
الكهول له
قلب َعقول ولسان َسؤول).
ٌ

التساؤل مهارة عقلية قبل أن تكون لسانية ،إنه انفتاح العقل عىل ظاهرة

صغرية أو كبرية تقتيض أن يبحث عن سببها.
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ال تزد ِر السؤال ،سؤال نيوتن كان وراء اكتشاف اجلاذبية.

* (املطب) الذي فاجأك يف الطريق جيب أال يفاجئك مرة أخرى (ال
ٍ
واحد مرتني) (البخاري).
املؤمن من ُج ْح ٍر
ُي ْلدَ غ
ُ

األذكياء يتعلمون من جتارهبم وجتارب اآلخرين ،واألغبياء يكررون

أخطاءهم.

تطبيق املعلومات القديمة عىل أوضاع جديدة يعني استخالص العرب
والنتائج من حادث سابق ،وتطبيقه يف سياق آخر ،ولو كانت احلوادث

ال تتشابه متا ًما ،لكن األذكياء يستطيعون استخراج النتائج املفيدة

وتوظيفها يف حاالت مشاهبة ،وجتنب الوقوع املتكرر يف احلفرة ذاهتا.

* هل جربت أن توصل معلومة يف مقالة أو درس ألناس ال تعرفهم؟

ً
حوضا من املاء وآخر من اخلمر ،ويضع فيهام
كان الطبيب يعرض
ديدا ًنا ليثبت أهنا متوت يف اخلمر ،بقصد التحذير من رضرها ،اعرتض

أحدهم بأن هذا دليل عىل أنه يطهر املعدة!

مبكرا من عشه هو
آخر كان يقول ألبنائه :إن العصفور الذي خيرج
ً
الذي حيصل عىل الدودة ،فر ّد عليه أحدهم بأن الدودة املبكرة هي التي

وقعت يف قبضة العصفور!

كثري من املتعلمني يتمسكون باللفظيات ،ويغضون النظر عن املقاصد.

يسهل معرفتها ملن يقرأ القرآن
كان عمر يفكر بحلٍ ملشكلة (فرائضية) ّ

ومن ال يقرأ القرآن.

كان اخلليل يفكر بحساب تذهب به اجلارية إىل البقال فال يظلمها.

أرسل عمر بن عبد العزيز إىل اخلوارج رجاء بن حيوة يناظرهم ،فسألوه:

ملاذا مل يتربأ عمر من بني أمية الظاملني؟ فقال هلم :ما تقولون يف هامان؟
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قالوا :كافر ظامل ،قال :كم مرة تلعنونه يف اليوم؟ قالوا :لعلنا مل نلعنه

طيلة أعامرنا! قال:

مادمتم مل تلعنوه وقد حكم اهلل عليه بالكفر يف كتابهَ ،ف ِل َم تطالبون عمر

أن يلعن آباءه وأجداده وقرابته؟ فسكتوا.

ذكرت
ُسئل رجاء :مل ذكرت هامان ومل تذكر فرعون؟ قال :خشيت إن
ُ

فرعون أن يكونوا يلعنونه؛ ألنه رأس مشهور فيغلبونني ،فأتيتهم

هبامان؛ ألنه أقل شهرة وقل من يلعنه.

لكل جمموعة ،بل لكل إنسان ،قاموسه اخلاصُ ،ر ّب كلمة تغضبني
وال تعني لك شيئًا ،وقد ينفي اإلنسان شيئًا َق ْط ًعا وتكون لغته اللسانية
واجلسدية توحي بالعكس.

الدقة يف التوصيل (عادة عقلية) ،وطريقة إيصال املعرفة لآلخرين حتتاج

كتابيا أم شفو ًّيا مع معرفة
إىل فهم واضح ولغة جيدة ،سواء كان ذلك ًّ
املخاطبني وكيفية الوصول إىل عقوهلم ،وهذا يتطلب ً
عقل واعيا.

* هل أنت ممن يقضون حياهتم غافلني عن طبيعة ما حوهلم من املواد
واألصوات واألنامط واأللوان؟ هل ُت َف ِّضل ملس األشياء أو االقرتاب

منها ،أم تفضل مراقبتها من بعيد؟

استخدام احلواس وتوظيفها يف بناء املعرفة (عادة عقلية) ،ويف هذا

السياق جيب االهتامم بحواسنا ولفت نظرها للبيئة وما حوهلا من مجال
متعدد األلوان واألنواع واألصوات.

ربام كان برنامج (انستقرام) أداة طيعة وسهلة يف تنمية هذا االهتامم.

* اإلبداع األديب أو التقني كان صورة ذهنية يف عقل صاحبه قبل أن
اخرتاعا أو إبداعا.
يتمثل يف الواقع
ً
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تصور نفسك قائدً ا ملجموعة أو ً
رئيسا ،ماذا سوف
معلم أو
مديرا أو ً
ً

تفعل؟

لبست سواري ِك ْسى) (البيهقي).
(كيف بك يا ُساقة إذا
َ
التصور واالبتكار والقدرة عىل التخيل (عادة عقلية).

* حني اكتشف (أرمخيدس) قوانني املعرفة فرح ورصخ :وجدهتا وجدهتا.
الدهشة (عادة عقلية) ،فحني يكتشف اإلنسان شيئًا جديدً ا ً
مجيل،

يكون أمام حلظة نادرة يف حياته.

ٍ
بلهفة ،وال نأنف أن نجدها يف أي مكان
إهنا ضالتنا التي نبحث عنها
وعىل أي حال.

ترسع يف عرض فكرة وليدة قبل إنضاجها ،فكانت
* أحد الشباب ّ
يقو عىل مواجهتها ،وبعد ذلك أصبح يتهيب
سب ًبا يف محلة ضارية مل َ
طرح األفكار ،حتى لو كانت قوية ومدروسة.

اإلقدام عىل املخاطر وحب املغامرة وعدم اخلوف من الفشل (عادة
عقلية).

يتهيب صعو َد اجلبال
ومن
ْ

ِ
ش أ َبدَ الدهر بني ُ
يع ْ
احل َفر

يتميز أصحاب الفكر الصائب بالسعي للخروج من مناطق الراحة
واألمان ،واستخدام املخاطرات املحسوبة حسب اخلربات السابقة،

وحسن تقدير ما إذا كان هذا السلوك يستحق املخاطرة أم ال.

شخصية (س) الكاريزمية واملهيبة صنعت سطوة عىل من حوله،
وصارت تطرد األفكار املرتددة واخلجولةً ،
علم أن بعض هذه األفكار

صائب أو قابل للتجريب.
288

* كان اإلمام أبو حنيفة ُيدرب طالبه عىل املناظرة يف املسائل الفقهية،
السعدي سلك األسلوب ذاته.
والشيخ ِّ

التفكري التباديل بني أفراد املجتمع أو املجموعة أو الفصل ،يعزز التعاون

وتقبل اخلالف وتطوير األفكار.

* القصة واالبتسامة واملثال واملثل الشعبي جتدد حيوية العقل.

املاهرون يلحظون كل ما هو غريب ومثري للسخرية يف العامل ،وحيبون
الترصف يف اللغة وإجياد املشاهبات املجازية وإضفاء روح املرح عىل العمل.

الدعابة وإضفاء يشء من املرح لتلطيف العمليات املعقدة التي تتطلب
جهدً ا (عادة عقلية).

* كثريون يقرؤون أكثر من الالزم ،ويستخدمون عقوهلم أقل من
الالزم ،فيقعون فريسة عادات التفكري الكسولة كام يقول آينشتاين.

ال جتعل مهمتك ترديد النتائج البرشية التي توصل إليها غريك فحسب!
التعليم املستمر ال يعني أن تكرر اليشء ذاته مرة بعد أخرى وتتوقع

نتائج خمتلفة ،بل االستعداد اجلديد والتجربة والتغيري ،وعليه فاالبتكار
والذكاء ليس موهبة فحسب ،بل هو (عادة) يمكن للصبور أن
يكتسبها ،االستعداد الدائم للتعلم هو نتيجة التواضع.

أول يشء علمه اهلل آلدم هو (األسامء) ،وتؤكد الدراسات أن تعلم
أسامء األشياء هو تعلم املفاهيم والرموز والقدرة عىل التفكري ،وهي
أهم اخلطوات املساعدة عىل التحليل والرتكيب واملقارنة والتمييز
واختاذ القرارات وحل املشكالت.

إنني أعتقد أن أعظم العادات العقلية هو (اإليامن باهلل) ،حني يكون
ً
ومتصل باحلياة ،فهو حيدد نطاق التفكري ،ويصنع
وعاطفيا
صاد ًقا
ًّ
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التحفيز الالزم ،ويعطي التطلع للمعرفة ،واالنتامء للحياة ،ويزود
املرء بوقود الصرب واإلرصار واملثابرة ،وجيعل التفكري عبادة وعادة يف

الوقت ذاته ،ويمنح العزاء والسلوة عند الفشل أو اإلخفاق فال يتحول

إىل كابوس اكتئاب أو إحباط ،ومن أعظم جتلياته بناء ثقة الفرد بنفسه
ومسئوليته عن ذاته وعن قراراته ونتائجه وأحكامه ،اإليامن يصنع

النجاح ومع النجاح التواضع هلل وطلب املزيد.

اإليامن عادة عقلية ووجدانية وحياتية ،وسواء كانت عادة مستبرصة

لدى متزود بعلم الكتاب والسنة ،أو كانت متلقاة بالرتبية لدى عجوز
أمية ،فهو يف احلالني رس السعادة والرضا والنجاة ،وتظهر عند أول

مثري عىل شكل خشوع وانكسار أمام عظمة اخلالق ،أو عىل شكل بذل

وصلة وإحسان وقيام باحلق.

تتغري أشياء كثرية ويبقى اإليامن هو (الثابت) الذي يعطي األشياء قيمتها.
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أحجبة!

(زوجي تغري)

هي الزمة ال تكاد تنخرم ،تقوهلا املرأة بعد فرتة من الزواج تطول أو

تقرص!

السحر األسود هو السبب!
أو العني واحلسد!

أو اجلن الذين تلبسوها وحرموا زوجها املتعة.

يف قصة طريفة كانت املرأة تنعزل عن زوجها وترصخ وتقفل الباب،

وتدّ عي أن اجلن (جيامعها) ،اكتشفت رشطة (حدائق القبة) بعد حني

أهنا كانت عىل عالقة حمرمة مع جمموعة حيرضون إليها بانتظام ،يف حفلة
فسق مجاعية!

الطالق ،العقم ،العنوسة ،العنف الزوجي ،فشل املرشوع ..كلها تفرس
باحتامل واحد من ثالثة!
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هلا أصل رشعي تم هتويله وحتويله إىل كابوس وطقوس ومبالغات

منافية لإليامن باهلل والتوكل عليه.

كنا نسمي اإلعصار (عجاجة جن) ،وهكذا يعتقد بعض املرصيني بأن
اجلني يركب الزوبعة يف طريانه ،وعند رشهم املاء عىل األرض يتلفظون

بكلمة ( َدستور) ،وكأهنا رسالة للجني الذي صادف وجوده يف املكان
بطلب املساحمة.

لكل حي من أحياء القاهرة حارس يتجسد يف شكل أفعى ،وأرواح

العفاريت تسكن األرضحة وأعامق املعابد.

(املولد) تكريم لويل شعبي يزار يف مناسبات ومواسم.

التصور الشعبي لألولياء يف معظم البالد العربية جيايف التصور الرشعي،

ويعطي الويل حق السيادة (سيدي) ،وبعضهم يقدم خدمات حملية،
وآخرون يقدمون خدمات عابرة للمدينة أو اإلقليم!

غالبية الزبائن من النساء والفالحني والفقراء ،ومن مل حيصلوا عىل حظ

من التعليم.

و (شيخ الطريقة) يمكنه االتصال باجلن ،والتفاهم معهم ،وحتضريهم،
وعمل األحجية والعزائم وإبرام املعاهدات!

قرأ حافظ إبراهيم يف جريدة أن َد ْخل قرب السيد البدوي ستون ألف

جنيه ،يف وقت كان هو يعاين فيه ،فقال:
ٍ
بحفـــرة
من يل بحظ النائمني

ٌ
دخل قـــــدره
للسيد البدوي
ِ
الوجـود وليس يل
وأنا ُأ َع َّذ ُب يف
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الصلوات
قامت عىل أرجائها
ُ

هبـــات
ستون أل ًفا واحلظوظ
ُ
أقتــــات!
يا َّأم عم ٍرو ما به
ُ

(احلجاب) هو أرقى صور املعاجلة الروحية ،وكأنه بديل عن الرقية
الرشعية ،وعن العالج الطبي ،و(السيمياء) هي عالج للبسطاء عن

طريق عطور وعقاقري هلا مفعول األفيون.

قراءة البخت والعرافة تقوم هبا (غجرية) تزعم أهنا من ساللة الربامكة

وأن لدهيا الرس األعظم.

ً
موسم ترتبط بالتاريخ واألماكن واألعياد
يف مرص أكثر من ()27
واملوالد ،ويف العراق والشام ثقافة مشاهبة تستعيص عىل اإلصالح

واإلحياء الديني.

ٌ
مخــــول
أرى التفكري أدركه

وأصبح وعظكم من غري سحــ ٍر
وعند الناس فلسفة وعلــــم
ٍ
صـــوت
وجلجلة األذان بكل

مآذنكم علت يف كل حــــــي

ِ
اشتعـــال
ومل ُتع ِد العزائم يف
وال نو ٍر ّ
يطل من املقــــــال
ولكن أين تفكري الغزالــــي؟
ولكن أين صوت من بــــالل؟
ومسجدكم من العباد خــــايل!

(حممد إقبال)

لقد وقفت أقفال التفكري لتحول دون تصحيح املفاهيم ،وصنعت أكرب
عائق عن تفهم كتاب اهلل ورشعه ،وعن إدراك الواقع واملشاركة فيه،

وعن التقدم العلمي واحلضاري.

* (املوت مع القوم رمحة!) كام يقول املثل العامي البئيس.
نقل ابن عبد الرب اإلمجاع عىل أن ا ُمل َق ِّلد ال ُي َعدُّ من مجلة العلامء ،هذا يف
التقليد الفقهي ،أما التقليد العام يف التفكري والدين والعمل فقد كان
أداة رئيسة لصد الناس عن الدين.
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التقليد يعني االنقياد بال وعي وال رشد ،يعني وقف عملية التفكري كام

يقول دريد بن الصمة:

اللــ َوى فلم يستبينوا ال ُّن ْص َح إال ُض َحى ِ
الغد
ُ
أمرهتم أمري ُبم ْن َع َرج ِّ

ِ
مهتــــــد
كنت منهم ،وقد أرى غوايتَهم أو أنني غري
فلام َع َص ْوين ُ

أرش ِ
غو ْي ُت ،وإن ترشد ُغزية ُ
ـــد!
غــوت
وهل أنا إال من غزية إن
ْ
َ

بالتقليد يصبح املليون واحدً ا! (ال تكونوا إمعة ،تقولونْ :
إن أحسن
أحس َّنا وإن ظلموا ظلمنا ،ولكن ِّ
وطنُوا أنفسكم إن أحسن
الناس
َ

الناس ْ
أن حتسنوا ،وإن أساءوا فال تظلموا) (الرتمذي).

يف جتربة علمية معروفة بـ (ميلقرام) ،قام جمموعة باحثني بإحضار
جمموعة متطوعني من األساتذة ،وأخربوهم أن هدف التجربة دراسة
مدى انصياع املدرسني للقرارات اإلدارية!

تم ربط طالب بكريس وإيصاله بدائرة كهربائية ،وأعطي الزر للمدرس
لريسل هزة كهربائية يف جسد الطالب كلام أخطأً ،
فعل كلام فشل الطالب
يف إجابة قام املدرس بالضغط عىل الزر ،وصار الطالب يتلوى ويتأمل!
َ
املرشف عىل التجربة :هل مجيع املدرسني يفعلون ذلك؟
املدرس
سأل
ُ

أجاب :نعم.

كان هذا كاف ًيا ليكرر املدرس فعلته دون التفات حلال الطالب املسكني.
الطالب كان ً
ممثل ومل يكن ثم كهرباء ،ولكن التجربة كشفت عن شؤم
املحاكاة العمياء لآلخرين ،واتباع األوامر بغض النظر عن أخالقيتها

وصدقها.
294

التقليد جيعل الفرد يتقبل شيئًا ويرفض نظريه ،ينظر إىل قراءة احلديث
النبوي بعد صالة العرص باستثناء يوم اجلمعة عىل أهنا عادة حسنة،

ألهنا مألوفة ،وهي كذلك.

ويستغرب اجتامع الناس يف املساجد بني صاليت املغرب والعشاء يف

بالد املغرب العريب عىل تالوة القرآن ،وهي عادة حسنة ً
أيضا ،ليس
فيها إال تدارس القرآن وحفظه واالجتامع يف بيت من بيوت اهلل عىل

تالوته ،وهو مدعاة لنزول الرمحة وغشيان السكينة وحفيف املالئكة،

وطاملا حفظ اهلل القرآن وأهله هبذه املجالس منذ أيام االستعامر وما
قبله.

االعتياد جيعل املرء مستحسنًا لقراءة الفاحتة ضمن أوراد الصباح
واملساء ،أو ترديد ذكر معني مثل( :ال حول وال قوة إال باهلل) مئة مرة،
نصا ،ولكنه ِذكر حسن متوارث ،ويف نصوص ابن تيمية
ولو مل يرد ذلك ًّ

وابن القيم ما يرشح ذلك ويدل عىل أنه جمرب يف دفع البالء وحتصيل

القوة ،وهو كذلك.

ولكنه يستغرب نظري هذا حينام جيده يف جمتمعات غريبة عنه ،ويداخله

اخلوف من بدعيتها واخلوف من السكوت عليها.

جمتمع يقرر أن ختان األنثى سنة ،ثم ال يعمل به وال يتواىص بإحياء
ي
السنة ،بسبب الغرية عىل البنات (أ َت ْع َج ُبون من غرية سعد؟ ألنا َأ ْغ َ ُ
منه ،واهلل ْ
ي مني)!
أغ َ ُ

قال ابن اجلوزي( :رأيت عادات الناس غلبت عىل عملهم بالرشع فهم

يستوحشون من فعل اليشء لعدم جريان العادة ،ال لنهي الرشع).

يوجد الذنب أو املشتبه ،ومعه وحشة اجتامعية بمخالفته املألوف،
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فتزيد شناعته عند الناس وعند صاحبه ،وعندما ُي ْؤلف يبقى ذن ًبا ً
قابل

للمغفرة مسكو ًتا عنه عند الناس.

والقسط أن يكون امليزان واحدً ا يف التعامل مع عادات هلا أصل ولكنها

مل ترد بتفصيلها يف الرشيعة.

ٍ
تقليد رجل مدعا ٌة للزلل ،وتقليد الذات باإلرصار عىل ٍ
موقف
قول أو
ملجرد أنه قاله أو ُع ِرف به أسوأ ،وتقليد املجتمع أكثر خطورة.

* كان بعض علامء التفكري يقول :إن املجتمع قد يصبح ً
رشسا
صنم
ً
حيجب عن التفكري والعقل.

قد تتحول سلطة املجتمع وضغطه إىل طاغوت ،واألنا اجلامعية أو

(العقل اجلمعي) جترف اإلنسان ومتنعه من التفكري السليم.
وعظ َ
يف التنزيل ٌ
باخلالص من هذه السلطة الضاغطة ﱫ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﱪ (سبأ.)46 :

جتر ًدا من املساحيق
املثنى والفرادى أقرب إىل الصدق مع الذات ،وأكثر ُّ

واألصباغ التي يتجملون هبا ،فتمنعهم من رؤية احلق ،وتصنع احلجاب
والران ﱫﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﱪ (املطففني ،)14 :ﱫ ﭨ

ﭩﭪ ﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﱪ(فصلت.)5 :

املركز االجتامعي قد يمنع االنقياد للحق واملصداقية يف العملِ ،
انطلقْ
ٍ
ٍ
خوف من املجتمع أو الناس ،ودون اندفاع
مواربة أو خجلٍ أو
دون

مترسع غري مدروس.

* أكد أحد الباحثني أن قوة التدين وشدته ،بمعناه الضيق أو املغلوط،
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متناسبة مع ضعف التفكري ،وقد يقع التدين باخرتاع سلوكيات مل

يرشعها اهلل وال رسوله  ،وهي من زيادة التكاليف والبدع التي
ً
ورشيكا يف الصد عن سبيل اهلل
ريا للتكذيب بآيات اهلل،
صارت نظ ً

ﱫ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﱪ(األنعام.)21 :

اخلرافة حتجب العقل عن التفكري العقالين املنطقي ،وتربطه بالروحانيات
والسحر والشعوذة ،وتعلق اإلنسان باخلوارق ،عىل حني أن القرآن

يعلق الناس بالسنن الربانية اجلارية ،التي وضعها اهلل نواميس للكون
وعالمات للناس.

التفكري جمموعة من العمليات الذهنية املرتابطة ،فإذا جاءت اخلرافة

أوقفت كل ذلك؛ لتخترص املشوار العقيل السليم بنتائج جاهزة ،مثل

الساحر الذي يدعي علم الغيب وبواطن األشياء بطريقة ال مدركة،
فهو خيترص عىل بعض السذج واألغبياء هبذا األسلوب اخلرايف عمليات

التفكري السليمة ،فتعطل امللكات واملواهب الربانية ،وتستحكم الغفلة

ﱫ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﱪ (األعراف.)179 :

حينام ركب األديب العراقي مجيل الزهاوي يف األسطول العثامين،

مرة بسبب عطل ف ّني ،وكانت األساطيل تعمل بالبخار،
توقف ّ
ً
معمم قعد يقرأ صحيح البخاري من باب الربكة ،فرصخ
فاختاروا
فيهم الزهاوي( :ياقوم ..إن األسطول يعمل بالبخار ..ال بالبخاري)!

البحث عن الربكة عمل جليل ،لكنه لن يصنع شيئًا إذا مل يرافقه العمل

وفق السنن الطبيعية التي وضعها اهلل.

(املجذوب) أو (املسلوب) أو (الدرويش) هو كائن طار عقله إىل السامء،
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ً
فاضل حتى مع الفظاعات التي
بينام جسده مع الناس ،ولذا يعدونه
جتر ِد ذهنه عن األشياء
يرتكبها ،فترصفاته السخيفة أو الفاجرة هي وليدة ُّ
الدنيوية؛ ألن روحه يف امللكوت!

ملكاته الفكرية مسلوبة بالعبادة لدرجة أنه ال يسيطر عىل أهوائه!

(وليا!) يركض عار ًيا يف الشارع فال تنتفض لرؤيته
قد تصادف النساء ًّ
وال تعترب فعله مشينا.

* حاورت أحدهم فالحظت أنه كان يتلو كالمه بدل أن يقوله وحياور
نصا ُم َْك ًم ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه،
فيه ،وكأنه يقرأ ًّ
فتذكرت قاعدة الشافعي :كالمي صواب حيتمل اخلطأ ،وكالم غريي

خطأ حيتمل الصواب.
َ
واحلدِّ َّية ألغت املنطقة الرمادية لألشياء واحللول الوسط،
القطعية

فتعود عىل أن يأخذ كل يشء أو ال يأخذ شيئًا ،وحتى يف العالقات

مجيعا أو يكره مجيعا.
العاطفية حيب ً

* (ال يقيض القايض حني يقيض وهو غضبان) (البخاري).
حني تكون ُمغْ َض ًبا أو خائ ًفا أو شديد التطلع ليشء ،فلن حتصل عىل
تفكري موضوعي ،فأنت ال جتني من الشوك العنب.

قد يكون التفكري االنفعايل ردة فعل غري متزنة جتاه حدث ،أو ثمرة

تعصب وجهل ومحاس لفكرة تقبلها دون وعي.

وقاس
وما الغضب إال صورة من صور االنفعال الذي يغلق التفكري،
َ
ِ
احلاق َن واجلائع ونحوه ،فالعوارض االنفعالية تغلق العقل،
العلامء عليه
ولذلك ُس ِّمي إغال ًقا يف حديث( :ال طالق وال َعتاق يف إغالق) (أمحد
وأبو داود وابن ماجه واحلاكم).
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* كان أحدهم ينكر تأثري النذور عىل القبور ،فجاء إليه بعض املؤمنني هبا
وذهبوا به إىل معبد مشهور وقد ُع ِّلقت عىل جدرانه عرشات اللوحات

التي وضعها البحارة الذين نجاهم اهلل استجاب ًة لنذورهم ،ثم سأله :هل

ستظل منكرا؟

أجاب :ولكن أين لوحات الذين غرقوا يف البحر رغم نذورهم؟!

االنتقائية يف االستدالل جتعل العقل يف إجازة؛ ألنه يعتمد عىل دليل

حيس أو رشعي.
وم ْث ٍر للخيال وحسن التوقع ،وليس ً
مثبطا أو مدمرا.
الغيب عنرص ُ َم ِّفزٌ ُ
الغيب فوق العقل ،واخلرافة واألسطورة حتته ،وال ُي ْن َسب إىل الغيب

حرام أن يصبح العقل اإلسالمي
إال ما جاء عن طريق النقل املصدّ ق،
ٌ
ش ًبا باخلرافة ً
الشعبي ً
عقل ُم ْ َ
ميال إىل تصديقها.

املعجزة مرتبطة باألنبياء ،والكرامة مرتبطة باألولياء الصاحلني املتقني،
ومل يتعبدنا اهلل بتطلبها أو البحث عنها( ،وربام نال الكرام َة َم ْن مل تكمل

له االستقامة).

والرشيعة جاءت َ
بـ(مَارات العقول) لتثبت حمدودية العقل ،وجاءت

بمخاطبة أصحاب العقول لتثبت كفاءة العقل يف نطاقه.
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ما بين اللحية
والحاجب!

أكثر ما تسألني البنات عن التشقري ،وأكثر ما يسألني الرجال عن هتذيب

اللحية ..عالم يدل هذا؟

هي ليست حالة خاصة ،يشء أشبه بظاهرة منترشة تتكرر يف برامج
اإلفتاء؛ يف اإلذاعات ،والقنوات ،والصحف ،واألدوات األخرى ،إهنا

عادة تكرير املكرر وتقرير املقرر.

نوعا من السطحية ،والتفكري
معظم التحليل يتجه إىل اعتبار ذلك ً
املحدود ،واالنشغاالت اجلزئية؛ التي تستحوذ عىل اهتامم فئة من

الشباب بجنسيه ،ويرى أنك لو سألتهم عام جيري من حوهلم من

أحداث حملية أو إقليمية أو عاملية لسمعت( :نحن ال نحب السياسة
وال نتابع األخبار) ،هم إ ًذا ال يعيشون زماهنم بل يعيشون عىل هامش

احلياة! وبمثل هؤالء لن تتحقق هنضة؛ حسب رأي كثريين من املعلقني.
لتحيوا وسكتوا
ولو سألت بعض الناس عن قضايا جوهرية يف الدين ّ
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ومل حيْروا جوا ًبا وال نطقوا صوا ًبا ،ولعل القضية خارج اهتاممهم ،وهذا

يبدو قري ًبا بالنظر إىل تكرار الفت هلذه األسئلة ،وكأن كل أحد يريد
ٍ
جوابات آلخرين ،يريد أن يقول:
خاصا به ،وال يكفيه أن يسمع
جوا ًبا ً

ً
عوضا عن :سمعت بأذين!
سألت بنفيس،

نوعا من الكسل املعريف بعدم البحث وال املراجعة،
أحدهم وجد فيها ً

وكل ما هنالك أن أسمع أو أقرأ اآلن ما أريد ،وال أكلف نفيس عناء
البحث.

عية يتم املبالغة فيها حتى تطغى عىل غريها
هي اهتاممات فطرية َط ْب ّ
ثم إ ًذا خلل يف ترتيب األولويات ،أو يف (فقه
وتصبح يف رأس القائمةَّ ،
املقادير) ،وﱫ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﱪ (الطالق.)3:

االهتامم باملظهر واجلامل ،وال َّت ْوق لصورة معربة عن سمو الروح،

وحافزة عىل اإلعجاب ليس مذمو ًما بمجرده ﱫﮠ ﮡ

ﮢﱪ

(غافر:

 ،)64ﱫ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭﱪ (األعراف ،)32 :ولذا يعدّ آخرون هذا السؤال حماولة

خللق التوافق بني الدين وزينة احلياة ،واملظهر ليس تفاهة وال شيئًا حيتقر.
فهم إ ًذا فئة جتمع بني (حب اجلامل) ،و(حتري الصواب) ،وهي رؤية

إجيابية التقطت جان ًبا حسنًا ،ولكنها تفتقر إىل تسويغ االهتامم املفرط

عىل حساب قضايا أكرب وأهم حتى يف جانب اجلامل وحتري الصواب،
فال خيلو األمر إ ًذا من انتقائية وتربية عىل تغليب فروع يتنازعها الذوق
والعرف االجتامعي واحلكم الفقهي.

هل يدل هذا الرتكيز عىل تأثري الصورة واإلعالم يف املتل ّقي عرب النمط

الذي يشاهدونه ويعجبون به؟
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أو كام يعرب أحدهم عنه بام يسمى (شباب كول)( ،بنات كول) وسيطرة
املوضة بتفصيالهتا عىل نوع اجلامل املرغوب؟ أم عىل جانب فطري

بميل كل طرف لآلخر ،وحرص األنثى عىل جذب الرجل ،والعكس؟
وهل يعدّ مبالغ ًة يف التجميل؟
أحدهم يقول( :إن اجلامل الطبيعي هو األحسن واألكثر مقبولية)،

ويستشهد بقول املتنبي:

َأفدي ِظبا َء َف ٍ
الكال ِم َوال َصبغَ َ
فن ِبــــا َمضغَ َ
ِ
واجيـب
احل
الة َ
ماع َر َ
ِ
زن ِم َن َ
احل ّم ِم مائِ َلـــــ ًة َأ ُ
َوال َب َر َ
ِ
راقيـــــب
الع
وراك ُه َّن َص
قيالت َ

بينام يميل آخر إىل االستشهاد بقوله:

هلها ُ
الدين َأن ُتفوا َشوا ِر َب ُكم يا ُأ َّم ًة َض ِح َكت ِمن َج ِ
ِ
األ َم ُم
َأغا َي ُة

املؤامرة حارضة هنا ،والتغريب ً
أيضا ،وحتى (الغزو الفكري)!
فهو التع ّلق بكل ما يأيت من الغرب -حسب أحدهم ،-وكأنه نيس

ريا من أنامط اجلامل وصوره معروفة لدى عرب اجلاهلية ،ويف
أن كث ً
اإلسالم عرب العصور ،وكأن الغرب هو مصدر كل رذيلة ،ويكفي يف
التنفري من يشء أو ذ ّمه أن نحاول ربطه هبذا املصدر ،وكأن ما يأيت من

الغرب مرفوض كله مجلة وتفصيال!

فئة تعترب هذه األسئلة (وما شاهبها) قضا ًء مرب ًما عىل اإلسالم وعىل
األخالق..
وربام أخذت (املؤامرة) ُب ْعدً ا آخر باعتبار أن السؤال ذاته مؤامرة عىل

جلرهم إىل (التساهل) أو تغيري فتاواهم ،أو الترصيح باجلواز،
املفتني ّ
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احتجاجا بك ،أو نقدً ا لك!
حتى ينقلوا عنك أنك ُت ّللها إما
ً
رخص هلم!
هم إ ًذا يعرفون احلكم يف داخلهم ،ولكن يبحثون عمن ُي ّ

يقول أحدهم( :هذا يقود إىل انتقاد دور املفتني ،فالناس مل حيصلوا عىل

إجابة شافية وافية)!

ولست أدري ما هي اإلجابة الشافية الوافية؟ التحريم أم اإلباحة؟ أم

هي يشء آخر؟

اختالف الفقهاء وتفاوت فتاوهيم أمر معتاد ،وجا ٍر يف معظم املسائل،

وال جيرؤ الفقيه اليوم عىل عرض آراء فقهاء سابقني يف مسائل اجتامعية

أو سياسية؛ ألهنا أصبحت ُم ْس َتغْ َربة أو ُم ْستَنكرة لدى املهتمني ،فال
جديد إ ًذا.
الش ُب َه ِ
( َف َم ِن ا َّت َقى ُّ
َب َأ لِ ِدينِ ِه َو ِع ْر ِض ِه) (البخاري).
است ْ َ
ات ْ
معنى مناسب ملن يرتدد يف احلكم أو يداخله قدر من الريبة ،وهذا أسلم
ٍ
مسألة أو حكم ،فاالشتباه
له من مالحقة املفتني واإلحلاح املستديم عىل

قد ال يكون صف ًة دائمة للفعل ،ولكنه متصل بحال املكلف من حيث
عدم جزمه باحلكم ،وقد يكون االشتباه صف ًة دائم ًة كام إذا كان الفعل
(مكروها) يف الرشيعة فهو أحد أنواع املتشابه عند طائفة من أهل العلم.
ً
ت َق ْل َب َكَ ..وإِ ْن َأ ْفت َ
(اس َت ْف ِ
اس َو َأ ْفت َْو َك) (أمحد) ،هو توجيه نبوي
َاك ال َّن ُ
ْ

شديد األمهية ،ألنه ُيربز دور السائل واملستفتي واملكلف بعامة،

خروجا من املسئولية وال إلقا ًء هبا عىل آخر حتت شعار:
فالقصة ليست
ً
مطوع) كام تقول العامة ،أو شعار( :من ق ّلد
(اجعل بينك وبني النار ّ
عاملًا لقي اهلل ساملًا) كام يقول بعض الطلبة واملتفقهني.

ﱫ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﱪ (النحل ،)43 :دعوة إىل التزود
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من املعرفة بنطاقها الواسع ،وتبدأ بالبحث يف جوهر الدين وأصوله
وكلياته وقيمه العظمى ،ثم مصالح الدنيا الكبرية التي عليها مدار
النجاح والتفوق يف احلياة ،فليس النص ذريعة لإلفراط يف اجلزئيات
واالشتغال الدائم هبا ،واالحتامء بنص يف وجه من يدعونا إىل حفظ

التوازن ،واالنتقال إىل ميادين أوسع وقع اجلور عليها أو جتاهلها عمدً ا

أو غفلة.

يل َو َق َ
ان َي ْن َهى َع ْن ِق َ
(و َك َ
ال َو َكث َْر ِة
وضمن هذا يأيت احلديث الصحيحَ :
السؤَ ِ
ال) (البخاري) ،فالكالم غري اجلاد ،واإلحلاح الدائم عىل اجلزئيات
ُّ

يفوت عىل املؤمن أن تكون القضايا اجلوهرية يف الدين وكلياته ،أو يف
ّ
ً
إفراطا يف االهتامم بجزئية،
احلياة ومصاحلها لب اهتاممه ،وكلام رأيت
مضيعة أو مبخوسة ،مما هي أهم
فعليك أن تتأكد أن وراءها مسائل
ّ
منها وآكد.

اختلفوا من األفضل عيل أم عثامن ،واتفقوا عىل حتكيم أول من يدخل
عليهم كعادة اجلاهلية ،فدخل عليهم الشاعر األقيرش (وكان معرو ًفا
بحبه للخمر) ،فقالوا حكمناك يا أبا حممد ،فقال بعدما سمع خالفهم:
مخسا كل يـــوم فإن اهلل يغفر يل فسوقـــي
إذا صليت ً

ِ
الوثيــق
ومل أرشك برب الناس شيـــئًا فقد أمسكت باحلبل

ِ
الطريـــق
بنيات
وهذا احلق ليس به
ٌ
خفــــاء فدعني من ّ
مجع العامة عىل حمكامت الدين وليس الزج هبم يف جدليات نظرية.

إدمان السؤال وكثرته عادة لسانية وذهنية (دعوين ما تركتكم ،إنام هلك
َمن كان َق ْب َلكم بسؤاهلم واختالفهم عىل أنبيائهم) (البخاري).
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حيزا من تفكري الفقيه واملتفقه،
عادات االستفتاء واإلفتاء شغلت ً
ِ
مألوف هذا الباب عىل ما كان عليه السلف
وق ّلام يفكر أحدهم بعرض

مر
والصحابة ،أو يتأمل يف مناطق يقع فيها اإلحلاح وأخرى ُتر َّ
السحاب ،أو ُتلغى من احلساب!

اهلم إىل ما فوق احلاجب ،ويسألون عن هتذيب
ليت السائلني يرفعون ّ
العقول وعاداهتا اإلبداعية ،ليؤكدوا أن للمرأة ً
عقل وقد تفوق به
إحداهن العديد من الرجال.

وليتهم ينزلون من شعر اللحية إىل ما حتته فيسألون عن رقة القلوب
وصفائها وإيامهنا وأخالقها؛ ليؤكدوا أن للرجل قل ًبا وعاطفة.

وليتهم يتوازنون ليعلموا أن احلياة مزيج من هذا وذاك ،وأن خطوطها

الكربى هي أساس بنائها ،وخطوطها الدقيقة تكميل وحتسني ال بد منه!

وليتهم إذا منحوا أنفسهم حرية السؤال ،أن يمنحوا املجيب حرية

الصمت والتوقف ،أو حرية اجلواب بام ال يشتهون ،أو ما ال يتوقعون،
وأن يك ّفوا عن السؤال امللغوم أو السؤال املوجه الذي ِصيغ من أجل
احلصول عىل جواب حمدّ د!
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النوافذ الخمس

مر رجل براهب عند مقربة ومزبلة ،فقال :عندك كنزان
قال ابن املباركَّ :
من كنوز الدنيا لك فيهام معترب؛ كنز الرجال ،وكنز األموال!

التفكر الرشيد يصنع الوعي ،ولذا أصبح عبادة ،قال ابن عباس:
ركعتان مقتصدتان يف َت َف ُّكر خري من قيام ليلة بال قلب!
ويقولَ :ت َف َّكروا يف آالء اهلل.

وصفت أم الدرداء زوجها الصحايب اجلليل بأن أكثر عبادته ال َّت َف ُّكر.
ويف كالم احلسن البرصيَ :ت َف ُّكر ساعة خري من قيام ليلة.

حسية باملشاهدة واللمس والسامع ً
أول.
نعرف األشياء معرفة
َّ
ثم نتذوق ما فيها من اإلبداع الر َّباين ُ
واحلسن واجلامل واإلعجاز املبهر
ثان ًيا.

ثم تفيض معاين اإليامن واخلشوع عىل قلوبنا وجوارحنا؛ مسبحة بحمد
اخلالق الكبري.
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ِ
الكائنات؛ فإهنا من املأل األعىل َ
ُ
ْ
رسائل
إليك
سطور
تأمل
َ
تأملت سطرها :أال كل ٍ
يشء ما خال اهلل ُ
باطل
وقد ُخ ّط فيها لو
َ
وتفيض إىل البصرية ومتام اليقني ،أو (الشهود) كام يسميه ابن تيمية،

كام يف قصة إبراهيمﱫ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪﱪ (األنعام ،)75:اآليات.
ال َّت َف ُّكر هو النظر يف املس َّلامت والبناء عليها ،وليس كذلك التفكري الذي
هو االستنباط والتحليل.
ال َّت َف ُّكر فعل وجداين أما التفكري فهو فعل عقيل.

ال َّت َف ُّكر استجابة فورية ،والتفكري عمل مستديم متدرج مرتاكم ،ولذا

قرأ املصطفى -عليه السالم-ﱫ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﱪ
يها) (ابن حبان يف
(و ْي ٌل ِلَ ْن َق َر َأ َها َو َ ْل َي َت َف َّك ْر ِف َ
(آل عمران ،)191:ثم قالَ :
صحيحه).
موضعا يف الكتاب العزيز،
ال َّت َف ُّكر مفردة قرآنية تكررت يف ثامنية عرش
ً
تأملتها فوجدهتا ال خترج عن أحد موضوعات مخسة بحسب األفق
َّ

الذي تتجه إليه:
 -1ال َّت َف ُّكر يف أفق اخللق كام يف آية آل عمران؛ يف الكون ،واإلنسان،

ٌ
طافحة بذلك ،وهي التي ُت َس َّمى
واحليوان ،والنبات .وسورة النحل

(سورة الن َِّعم) ،ومثلها سورة لقامن.

مالحظة اإلعجاز يف عملية اخللق من عد ٍم ،وبث احلياة يف اجلامد املوات
ل َي ْنت َِفض ويتحرك وحيس؛ هلو من أعظم دالالت الربوبية.
رسخ اإليامن ،ويرصف
واإلقبال عىل هذا اللون من ال َّت َف ُّكر اإلجيايب ُي ِّ
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الطاقة العقلية عن التفكري الطويل يف املعضالت ،وما حيار العقل فيه
ويعجز عن َد ْر ِكه.

بعض الشباب ُي ِ
معن يف التساؤل عن الع َّلة وراء العذابات ،واملصائب،
واختالالت احلياة ،ولو َت َف َّكر يف الكون والنفس وغاص وراء األرسار

هلدأت ثائرة الشكوك ،وصار يتقبل بعض اإلجابات التي كان يرفضها

من قبل.
 -2ال َّت َف ُّكر يف األمثال ﱫ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﱪ
شبه اهلل احلياة الدنيا باملطر واختالط نبات األرض
(احلرش ،)21 :وقد َّ
به :ﱫ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﱪ (يونس ،)24:ومن ذلك القصص
فهي يف مساق األمثال ِ
والع َب والدروس احلياتية؛ التي تقاس نتائجها

وحمصالهتا وعواقبها؛ فهي قياس جمهول عىل معلوم ،وعبور من واقع
إىل واقع ،وهلذا قال ﱫ ﯡ ﯢ ﯣﱪ (احلرش.)2:

من التفكر يف األمثال :املقارنة العادلة مع اآلخرين من أفراد أو مجاعات

أو شعوب واقتباس احلسن ،وكشف عيب الذات.
 -3ال َّت َف ُّكر يف الوحي؛ وخاصة القرآن ،وهو ال َّتد ُّبر ،والوقوف عند
املعنى ،وعرض النفس عليه ،ومطالبتها َّ َ
بالت ِّقي ،كام يف قوله:ﱫ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﱪ (النحل،)44:
رسخ اإليامن ،وجيعل القارئ يسمع كالم اهلل وخطابه
ال َّت َف ُّكر يف الوحي ُي ِّ
وحديثه إىل رسله وأنبيائه وسائر عباده ،يف الدنيا ويف اآلخرة ،بأسلوب

معجز ،وبيان باهر ،وروحانية آرسة.
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والوحي نفسه دعو ٌة إىل ال َّت َف ُّكر ،وإعامل العقل والوجدان يف التفاعل

مع السياق ،ويف كشف جماهل الكون وآفاقه وأرساره ..إنه دين ُي ِّرض

عىل التفكري ،وال خياف من العقل.
 -4ال َّت َف ُّكر يف أفق النفس واملواقف التي يتخذها اإلنسان ،واأللفاظ التي
تأمل أو َ َت ُّكمَ ُ ،
ممحص ،أو
وت ِّثل تقليدً ا أو إر ًثا غري َّ
ُيطلقها دون رو َّية أو ُّ
يفعلها املرء بتشجيع وتصفيق ممن حوله ُينسيه ذاته :ﱫ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲﱪ (سـبأ ،)46:املوعظة يف نظر البعض ختدير وإهلاء ،بينام هي هنا

دعوة إىل ال َّت ُّ
عقل والفهم واالستيعاب والنظر املتأين يف اجلديد.

خيلو بنفسه بعيدً ا عن الضجيج والصياح؛ ليدرك احلقائق هبدوء ،وأما

االثنان فقد يكونان خلصاء أصفياء متصارحني ،وكأهنام نفس واحدة،
يبوح أحدمها لآلخر بكل تطلعاته وتساؤالته وأفكاره اجلازمة واملرتددة،

وتساعد ،كام يف قصة أصحاب
فبينهام انسجام ومتازج ينتج عنه تعاون
ُ

الكهف؛ الذين تعارفوا أول أمرهم مثنى مثنى ،ثم اتسعت دائرهتم.
واإلنسان عادة ُمو َل ٌع بتكرار مواقفه واستنساخها دون تردد؛ ألنه ترب َمج

معها ،وبنى عالقاته عليها ،وهي ال حتتاج إىل تفكري جديد ،وهذا حيرمه

من فرص عظيمة وجتارب غنية.
 -5ال َّت َف ُّكر يف املصالح واملفاسد ،وترجيح بعضها عىل بعض ،وهو لون

من النظر وال َّت ُّ
عقل؛ يدرك منه املرء بقدر سعة عقله ،وامتداد جتربته،
وانعتاقه من الضغوط السياسية واالجتامعية.

ومن دقيق فقه املصالح معرفة خري اخلريين ،ورش الرشين؛ وهذا

ظاهر يف قوله سبحانه :ﱫ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
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ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﱪ (البقرة.)219 :

واملامسة الواقعية لفرز املصلحة واملفسدة ترتبك حني تتحول إىل جدل
َّ

وخصام؛ ألهنا تتجه نحو اإلفحام ،وكسب املوقف ودحر املناوئ.
التفكر ُيدث يقظ ًة حيكيها أبو سليامن الداراين فيقول :إين ألخرج من
منزيل فام يقع برصي عىل يشء إال رأيت ع ّ
يل فيه نعم ًة ،ويل فيه ِعربة!
أهل اليقظة عاداهتم عبادات :النوم ،األكل ،الكالم ،التجارة ،وأهل
الغفلة عباداهتم عادات.
ال َّت َف ُّكر يمنح النفس هدو ًءا وطمأنينة من داخلها ،فال هتزها املؤثرات

وال تقلقها اجللبة.

رب عىل مكارم األخالق؛ احللم ،والصرب ،وكظم الغيظ ،والتجاوز،
و ُي ِّ
والصفح ،إنه يفكر يف احلالة الوجدانية الراهنة التي يعيشها ،ويراقب

أداءه ،ويسيطر عىل انفعاالته ،ويعزز الثقة بالنفس ،ويوسع دائرة

املعرفة ،ويشجع عىل حسن توظيفها لتكوين معرفة جديدة.

وتبعا لذلك الصحة البدنية،
وهو من أسباب تكريس الصحة النفسيةً ،
وحيق لنا أن نقلب املثل الشائع ونقول :اجلسم السليم يف العقل السليم!
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كلب ينبح لك!

سب
تداولت املواقع والرسائل والدروس قصة الترتي الذي
ّ
الرسول  ،فهاج عليه كلب مربوط ومخشه ،وخلصه احلارضون
منه بعد جهد جهيد ،ثم عاد أخرى فنال من النبي

فقطع الكلب

رباطه ووثب عىل عنقه ،وقلع زوره يف احلال ،ومات الرجل من

فوره.

ومع كون القصة مروية يف بعض املصادر التارخيية ،إال أنني أعتقد أن
اختيارها من كم هائل من املرويات العادية وإبرازها وتصديقها ينم

عن مأساة يف العقل املسلم!

وقد ذكر الرواية ابن حجر يف الدرر الكامنة ( )153/4عن عيل بن
مرزوق ،ومل يذكر عنه أكثر من أنه َ
تعاطى التجارة ،والظاهر أن القصة

مرسلة ،ليس هلا إسناد ،وعادة أصحاب الدواوين الكبرية والرتاجم

املوسعة أهنم يذكرون ما يف الباب بغض النظر عن صحته ،ومل يذكر
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املرتجم إال هذه القصة فحسب ،وكفى بذلك ً
دليل
ابن حجر عن ذلك
َ

عىل نكارهتا وإغراهبا.

هذا التصفيق احلاد لكلب يف املواقع اإللكرتونية ،واالنبهار املذهل،

حتى يقول كثريون :كلب ينترص لرسول اهلل

فكيف ال ننترص له

حبا
نحن؟ حتى الكالب تغضب لرسول اهلل  ،الكالب أشدُّ منا ًّ
كلب آخر ٍ
لرسول اهلل ويضيف آخرون قصة ٍ
فقيه يف السنة! ولكنه

مر به شاب ذاهب إىل الصالة بالغلس فوقف الشاب ،فقال له
عقور! ّ
الكلب :جز يا أبا عبد اهلل ،فإنام ُأ ِمرت بمن يشتم أبا بك ٍر وعمر!
الكلب أصبح داعي ًة ُيسلم بسببه أربعون أل ًفا يف جملس واحد!

وأخشى أن يتفاقم األمر وندخل يف دوامة تصنيف احليوانات إىل أسامء

وجمموعات وانتامءات طائفية وحزبية لنمعن يف املهزلة ونصبح مسخر ًة

ألمم األرض!

وحني حيتج معلق عىل هذه األساطري؛ تنهال عليه الكلامت كاللكامت؛
اتق اهلل ،ربام هتوي بك هذه الكلمة يف جهنم سبعني خري ًفا!
خاصة وأن هذه احلكايات تنشط يف األزمات التي تستنهض العواطف،
 ،أو أحد صحابته

كام إذا حدث اعتداء عىل اجلناب الرشيف للنبي
الكرام ،أو أزواجه الطاهراتَ ،ف َ ُ
توج النقول وتتقبلها العقول بال

متحيص.

وكأننا أمام نص قرآين ،أو حديث متواتر ،وكأن هؤالء الناس غابت
عندهم الفوارق بني الغيب املحقق املقطوع به ،وبني األساطري واخلرافات
أسه َل أن ينربي إ ًذا عدو لإلسالم يضع مثل
واألوهام واألكاذيب ،وما َ
هذه احلكايات وينرشها فيتلقفها األغبياء واجلهلة واألغرارُ ،
ويامون
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ً
فيصل بينهم وبني خمالفيهم،
حماماتم عن أصول الدين ،وجيعلوهنا
عنها
َ
ً
معزول عن
درا
فعنوان اإليامن عندهم هو أن يكون عقلك مغي ًبا ُ َم ً

الفهم والتحقيق والتأمل والنظر ،وأن ُت َس ِّلم بالغرائب واملنكرات من

األخبار!

أمل يتعرض

للتكذيب و ُيسأل اآليات ،فيؤمر أن يقول :ﱫ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﱪ (اإلرساء.)93 :
الس َل عىل ظهره؟ ويشجوا وجهه ورأسه يف املعركة ،ويقتلوا
أمل يضعوا َّ
أصحابه؟ وربام احتج بعضهم باملعجزات واآليات والكرامات.

ٌ
خمالف
للس ّنة،
واآليات حق ،وكذلك الكرامات ،ولكنها أمر خارق ُّ

جلاري العادة ،فال ُيقبل ادعاء مدعيها حتى يقع التحقق التام منها،
وإال اللتبس احلق بالباطل ،واشتبه األدعياء بالصادقني واألنبياء،

ولذا كان السلف يقولون :هاتوا أسانيدكم ،ويف التنزيل :ﱫ ﯵ ﯶ

ﯷ ﱪ (البقرة.)111 :

كنت ً
ناقل فالصحة ،وإن كنت ُمدَّ ِع ًيا فالدليل.
وكان األئمة يقولون :إن َ
الكالب خارج دائرة التكليف ،وهي ال تسمع إال نداء ،كام قال ربنا

سبحانه :ﱫ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﱪ(البقرة.)171:

وهي ال تعقل؛ فالعقل ميزة رشف اهلل هبا اآلدمي ،وإن كان من اآلدميني

من ُيلغي هذه املوهبة أو جيور عليها أو يقتلها باإلمهال والتجاهل ،أو

يئدها باالستسالم لكل مسموع ،والترشب لكل موضوع ،والركض
وراء األوهام.

الصدِّ يق يقولون له :أمل تسمع ما قال صاحبك؟
لقد جاء املرشكون إىل ِّ
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قال :وما قال؟ قالوا :يزعم أنه ُأرسي به إىل بيت املقدس ،ثم ُعرج

به إىل السامء يف ليلة ،قال

 :لئن كان قاله فقد صدق ،ومن يومئذ

ُس ِّمي(الصديق).
الصدِّ يق إ ًذا هو من ُي َصدّ ق بالوحي النازل من السامء ،وليس من ترتاكم
ِّ
عىل عقله غرائب األخبار من كل َّ
وضاع ودجال؛ فيتجرعها كالسم

أساسا يف ثقافته
ينبت عليها جسده ،ويميض عليها عمره ،وتصبح
حتى َ
ً

ومعرفته ،وتلتبس عنده معامل دينه!
إن هذا العقل األسطوري الذي ُيغْ ِفل سنن اهلل الكونية ،وال يميز بني حق
وباطل هو املسئول عن شيوع اخلرافة يف جمتمع املسلمني ،وغياب التفكري

السليم ،وضعف التحليل املوضوعي ،وتراكم األخطاء والسلبيات دون

عالج ،وكيف لنا أن نصحح أو نخطط أن نبني حضارة أو نؤسس
جمدً ا إذا كانت العقول فاسدة والبصائر كليلة ،وطرائق التفكري والنظر

مرتدية ،ملاذا هنادن تسلل احلكايات الومهية إىل عقول العامة ،بل عقول

الشباب والطالب واملتعلمني ،الذين يظنون أحيا ًنا أن التصديق أوىل عىل

سبيل االحتياط؟

إن العقل اإلسالمي عقل وا ٍع ُمد ِرك ،حتى إيامنه بالغيب هو إيامن
مبني عىل العلم واملعرفة واإلسناد ،وليس يف الوحي ما تنكره العقول
وال ما ُ ِ
تيله السنن ،ولكن منها ما ال تدركه العقول ،ونقص العقل

ثابت بالعقل ذاته ،بيد أن اهلل تعاىل أحال إليه ،وأمر بتحكيمه فيام
ُيسنه حينام دعاهم إىل اإليامن به ﱫ ﭺ ﭻﱪ (البقرة ،)164:ﱫ ﯾ

ﯿﱪ (يونس ،)24 :ﱫ ﯨ ﯩﱪ ( ّيـس ،)68:ﱫ ﭺ ﭻ ﱪ
(طـه ،)54 :ﱫ ﭡ ﭢﱪ (الفجر.)5 :
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من أفدح اخلطأ االعتقاد بأن اإليامن نقيض العقل ،أو أن العلم نقيض
الدين.

ال حيل للمصلحني والدعاة واملرشدين أن هيادنوا عقول البسطاء أو
يداهنوها ،نعم سيظل يف الناس أقوام ال يعقلون ،لكن اخلطب الفادح

أن تكون هذه هي الثقافة املهيمنة التي تضغط عىل عقول الناشئة،
ً
خملوطا برتهات ما أنزل
وجتعل اجليل يف خيار ما بني اإليامن املوروث
اهلل هبا من سلطان ،وبني العلم احلديث واحلقائق املادية.

كان مدرس اجلغرافيا يرشح لنا دوران األرض كحقيقة علمية ،ويأيت يف

احلصة الثانية مدرس التفسري ليقرر أن من يقول بدوران األرض كافر،

فكيف ينفع تعليم كهذا؟

أمانة الديانة حتتم علينا أن نقدس اإليامن احلق املجرد ،وأن نحذر من
اللحوقيات واإلضافات األسطورية املتلبسة به.

واألئمة قد يرتخصون يف إيراد حكايات بأسانيدها يف مصنفاهتم
ألن ال َّتبِ َعة عىل الراوي ،ويقولون :من أسند فقد َس ِلم ،خاصة وهي

دواوين علمية متخصصة يتعاطاها الفقهاء والعارفون ،أما أن تنرش

مثل هذه الروايات و ُتذاع و ُيستكثر منها ،فهو توهني جلانب التكليف،

مرارا
وإزراء بخصوصية اإلنسان ،وتسلط ألعداء امللة ،وقد وقفت
ٌ
ً
عىل أقصوصات من هذا القبيل ينرشها الوعاظ غافلني ،وإذا تتبعت
مصدرها وجدهتا من ّ
وضاعني أو ساخرين ،وقد روى أحدهم قصة
امليت الذي ُنبش قربه فوجد مرصو ًفا عن القبلة ،وبالسؤال عنه تبني

أنه مدخن!

عيار مدخن.
وحتريت بنفيس عن القصة ،فوجدهتا من وضع ّ
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ال جيوز أن يكون اإليامن بإمكان حدوث الكرامات ،سب ًبا يف مترير
أي حكاية أو رواية ،من منطلق أنه جيوز أن تكون من الكرامات،

وليس يتعني يف التكليف الرشعي إال أن يؤمن املرء بام ثبت يف الكتاب
والسنة ،أما تسارع الناس إىل تصديق الغرائب فهو من جهاالت العامة

وترسعهم ،وصدق اهلل إذ يقول :ﱫ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﱪ (الزمر.)9:
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كتب إ ّيل طالب علم يقول :إن عىل الداعية أن يضع النقاط عىل احلروف
ويصل باألمر إىل منتهاه ،ويتجنب املناطق الرمادية!

غاب عن أخي التفريق بني حال الداعية وحال املعلم ،وحال القايض
واحلاكم ،فهو ينظر من زاوية أن احلق جيب أن يقال ،أ ّما َما مقدار احلق

الذي ُيقال؟ ومتى ُيقال؟ وكيف ُيقال؟ ومن الذي يقوله؟ ومن املسئول

عن نرشه وتسويقه وإيصاله إىل حمتاجيه؟ فهذا ما مل ينتبه إليه.

احلق كبري وكثري ،وال يتسنى ألحد أن يقول احلق كله ،ولكن احلكمة

جتعل العاقل يأيت باجلوامع من احلق التي يتآلف عليها الناس ،وكان

النبي ممن أويت جوامع الكلم ،وهي العبارات املوجزة التي تنتظم
معاين كثرية ،ليس هذا فحسب ،بل اجلوامع هي ِ
احل َكم والدرر ومفاصل
القول التي ينتهي معها كثري من اخلالف واجلدل ،وتأخذ املسائل نصاهبا

وقدرها.
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الداعية حني يكتب أو يتحدث يراعي نفسيات املخاطبني وقدراهتم

واستيعاهبم ،ويسعى لتأليف نفوسهم عىل احلق واخلري ،والفقيه جيتهد
يف ضبط العبارات واألحكام والرشوط واألحوال ،والتمييز بينها

ووضع املراتب ورسد األدلة.

أكاديميا لرتسيخ معلومات مبدئية يف نفوس
واملدرس ينحو منحى
ًّ
الطلبة ،وتعويدهم عىل البحث والنظر والتفكري.

البت والقطع،
والقايض واحلاكم بيده مقاليد التنفيذ واإللزام ،بعد ّ
فهو يقيض ويقطع بأن احلق هلذا أو ذاك ،أو يقسمه ،وقد يقع له الرتدد

والشك.

الداعية يتحرك يف ميدان واسع وال يلزمه أن (يغلق) املسائل ويوصلها
إىل منتهاها؛ ألن ما ال يتحقق اليوم قد يتحقق غدً ا ،وما مل ُي َقل هنا يقال
هناك ،وما مل يسمعه هذا سمعه ذاك.

ومن املشكل أن أالحق الداعية يف كل مقام ،وأطالبه بأن يقول ويقول؛

بنا ًء عىل نظريت اخلاصة ملا جيب أن يقال ،بينام نظرته هو خمتلفة ،ولكل
ٍ
حال مقام ،ولكل مقا ٍم مقال.

البيان واإليضاح مطلوب يف حمله ،لكن ال يلزم أن يرسد التفصيل يف
كل موضع ،والقرآن الكريم ُي ِْمل تارة و ُي َف ِّصل تارة.
اللِ
َع ْن ُم َعا ِو َي َة ْب ِن ْ َ
ول َّ
الس َل ِم ِّى َق َ
الَ :ب ْينَا َأ َنا ُأ َص ِّل َم َع َر ُس ِ
ال َك ِم ُّ
ح َك َّ ُ
اللَ .ف َر َمانِى ا ْل َق ْو ُم بِ َأ ْب َصا ِر ِه ْم
س َر ُج ٌل ِم َن ا ْل َق ْو ِم َف ُق ْل ُت َي ْر َ ُ
إِ ْذ َع َط َ
ض ُب َ
َف ُق ْل ُت َوا ُث ْك َل ُأ ِّم َيا ْه َما َش ْأ ُن ُك ْم َت ْن ُظ ُر َ
ون إِ َ َّلَ .ف َج َع ُلوا َي ْ ِ
ون بِ َأ ْي ِدهيِ ْم
َع َل َأ ْف َخ ِ
اذ ِه ْم َف َل َّم َر َأ ْي ُت ُه ْم ُي َص ِّم ُتو َننِى َل ِكنِّى َس َك ُّت َف َل َّم َص َّل َر ُس ُ
ول
اللِ
َفبِ َأبِى ُه َو َو ُأ ِّمى َما َر َأ ْي ُت ُم َع ِّل ًم َق ْب َل ُه َو َ
َّ
ال َب ْعدَ ُه َأ ْح َس َن َت ْع ِل ًيم
320

ال َة َ
ض َبنِى َو َ
اللِ َما َك َه َرنِى َو َ
ِم ْن ُه َف َو َّ
ال َشت ََمنِى َق َ
الص َ
ال َ َ
ال
ال (إِ َّن َه ِذ ِه َّ
يها َش ْى ٌء ِم ْن َك َ
ال ِم ال َّن ِ
ري َو ِق َرا َء ُة
َي ْص ُل ُح ِف َ
اس إِ َّن َم ُه َو ال َّت ْسبِ ُ
يح َوال َّت ْكبِ ُ
ا ْل ُق ْر ِ
آن) (مسلم).

تالحظ هنا مقام الدعوة ،والرجل حديث عهد بإسالم ،حتى إنه تكلم

يف صالته ،وقد زجره بعض الصحابة فنهاهم النبي

ويف هذا درس

عظيم يف عدم االستجابة لرغبات صادقة ،مل تراع الظرف واحلال وشأن
املدعو فر ًدا كان أو مجاعة أو جمتمعا.

ول َّ
وحني سأل الرجل رسول اهلل وقالَ :يا َر ُس َ
اللِ إِ ِّنى َح ِد ُ
يث َع ْه ٍد
اه ِل َّي ٍة َو َقدْ َجا َء َّ ُ
بِ َج ِ
انَ .ق َ
ال ( َف َ
إل ْس َ
ون ا ْل ُك َّه َ
ال ِم َوإِ َّن ِم َّنا ِر َج ًال َي ْأ ُت َ
الل بِا ِ
ال
َت ْأ ِتِ ْم).
بينام يف مقام آخر قال َق َ
الَ ( :م ْن َأ َتى َع َّرا ًفا َف َس َأ َل ُه َع ْن َ ْ
ش ٍء َ ْل ُت ْق َب ْل َل ُه
َص َل ٌة َأ ْر َب ِعنيَ َل ْي َل ًة) (مسلم).
ويف حديث آخر قالَ (:م ْن َأ َتى َع َّرا ًفا َأ ْو َك ِ
اهنًا َف َصدَّ َق ُه بِ َم َي ُق ُ
ول َف َقدْ َك َف َر
بِ َم ُأ ْن ِز َل َع َل ُم ََّم ٍد) (أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه).

ً
ً
حني تكون املسألة حتتمل ً
وحال
وحال من التحريم
حال من التكفري

من الكراهية؛ يقدر الداعية املقام ،فليس يلزمه أن يوصل األمر إىل
ً
مثل -ملا قد يرتتب عليه من سوء الفهم،منتهاه ،وأن يقول :هذا كفر
أو النفور ،أو سوء التوظيف للعبارات وما تؤول إليه ،فإذا حذر أو هنى

وزجر وساق العواقب املرتتبة عىل الفعل وحشد شيئًا مما حرضه من
النصوص؛ فقد أدى واجب البيان بحسب احلال.

إن استحضار اإلعالن بالتكفري أو التضليل أو القطع يف كثري من

املسائلُ ،يدث النفور لدى املتلقي ،وسوء االستخدام لدى آخرين.
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واملقام األليق عاد ًة بالداعية هو احلث والتحفيز عىل اخلري ،والثناء عىل
أهله ،ورسد مثوبته والنهي والتخويف من الرش والتحذير من عواقبه،
وليس يلزم أن يلحم املسائل بالنص عىل كفر أو فسوق أو حتريم إذا

كان املقام يقيض غري ذلك ،أو كانت املسألة غري ظاهرة احلكم ،وفيها

اختالف ّبي ،وما يعرضه الداعية ليس سوى اجتهاد أو رأي.

واألحكام هلا مقامها ومناسبتها ورجاهلا املختصون ،وهلا متلقوها

وطلبتها الذين يقفون باملسألة عند حدها ،وال خيلطون وال يسيئون

التوظيف ،وقد جعل اهلل لكل يشء قدرا.
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ك وللشريعة؟!
مالَ َ

كان يتحدّ ث يف قضية فقهية بحامس معتدل ،ولغة هادئة ،ثم أطال

وعرج عىل بعض أدوات اإلقناع احلديثة التي
النفس ،ودلل ،وعللّ ،

تعزز ما ذهب إليه ،وساق إحصائيات ،ورسد معلومات تنتمي لعلم
النفس ،وأخرى لعلوم االجتامع ،وشيئًا من الفلسفة املفهومة ،وأسهب
يف جانب طبي ،وانتهى إىل رؤية واجتهاد معقول.

هل ثم تثريب يف هذا؟

ً
اغتباطا لعدد من الطالب ،حني قرؤوا فوجدوا
أظن أنه أصاب ،ورأيت
ً
تأصيل رشع ًيا ليس مغرت ًبا عن العرص ،وال متجاف ًيا مع معطياته.

املسألة املبحوثة كانت رشعية يف فحواها وخصوصيتها ،فهي جزء

من ختصصه ،وأصل االستدالل فيها رشعي ،القرآن والسنة واإلمجاع
وأقوال الفقهاء األربعة وغري األربعة.
وأن يكون الرشعي ًّ
ملم ببعض املعرفة احلديثة حمسنًا لتوظيفها يف
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سياقها السليم فهو من املعارصة املطلوبة ،وهي سبيل إىل تعزيز الرأي،
وتسهيل القول؛ فإن احلق يبني ويقوى بتضافر األدلة.

قال تعاىل :ﱫ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﱪ

(األعراف)174:

واملباحث التي ساقها ضمن بحثه ليست شديدة اخلصوصية ،بحيث
ينغلق فهمها ويصعب عىل من ليس من أهل الفن ،فهي من العلم العام
املشرتك الذي يتسنى إدراكه للقراء األذكياء ،ولو كانوا من غري ذوي

االختصاص.

من األمهية بمكان استيعاب العرص ،والتفاعل مع املعرفة اهلائلة
وثورهتا ،بل ثوراهتا املتوالية ،بِ َن َفس َم ٍ
العجول
رن ومتجدد ،ال بِ َن َفس َ

املترسع يف الرد ،املترسع يف القبول ،وال ب َن َفس اجلامد الذي يظن أنه

ليس يف اإلمكان أبدع مما كان ..ويقول :ما ترك األول لآلخر شيئًا!..

بل كم ترك األول لآلخر!
ال َق َسم يف القرآن بالعرص هو لفتة إىل املعايشة ،فالعرص ليس هو مطلق

الزمان أو الدهر ،بل هو الوقت الذي تعايشه وتعيشه.
والتأكيد عىل ﱫ ﭿﱪ

(احلجرات)13:

حيمل معنى التبادل املعريف

الذي هو أساس العالقة العقلية ،كام أن (املعروف) هو أساس العالقة
األخالقية ،وهو الرب واإلقساط واإلحسان مع اآلخرين ،مسلمني

وغري مسلمني ممن مل يقاتلونا ومل خيرجونا من ديارنا.

من اإلنصاف القول بأن املعرفة الرشعية فيها ما هو من عمق التخصص،
ٍ
وتقحمه
يعز فهمه وإدراكه عىل من ليس من أهل الشأن،
حينئذ ُيعدّ
مما ّ
ّ
جترؤً ا و َق ْف ًوا ملا ال علم له به.

ً
تأويل
فهمها للناس
يس اهلل
َ
وفيها الكثري الكثري من املعاين العامة التي َّ
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لقوله :ﱫ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﱪ (القمر ،)17:وقوله

-سبحانه وتعاىل :-ﱫ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣﱪ (آل عمران.)7:
باحث رشعي إ ّ
ّ
ٌ
ال و ُي ِل ّم بجوانب من التاريخ أو الفلسفة أو الطب
قل
أو األدب ،ويوظفها يف بحثه دون أن ُيعاب عليه أنه دخل يف غري

اختصاصه.

دالالت الكتاب الكريم غالبها مما يفهمه العرب من لغتهم ،وفيها ما
حيتاج إىل مراجعة الكتب واملصادر واألقوال والبحث يف الروايات،

ليصل إىل نتيجة يطمئن إليها ،وهذا ميسور لعامة الباحثني حتى لو
كانوا من غري أهل التخصص.

وتشجيع هؤالء عىل مراجعة الكتب ومطالعتها والتأمل فيها مطلب
حسن ،وحتفيز عىل تفعيل املعرفة الرشعية ،وإنارة للعقول.

ويف النصوص ما ال حيصل َد ْركه بمثل هذا لوجود معنى خفي ،أو لبس،
أو معارضة بني نص وآخر ،أو عوارض تقدح يف سالمة الفهم ملن مل
يدمن النظر ،ويطيل التكرار ،وهذا من مواضع فضل االختصاص،

ورفعة منزلة العامل بالرشيعة؛ ألنه يدرك يف بعض املواضع ما ال يدركه

سواه إال بجهد ومعاناة ،ووضع كل مسألة يف إطارها هو من احلكمة.

بعض املختصني الذين مل ترسخ أقدامهم يف العلم بالرشيعة ،وما زالوا يف
بدايات الطريق يشعرون بفخامة االختصاص وينتشون حني يقال هلم:

وعرج عىل حكم رشعي ،أو آية،
(الرشعيون) ،فإذا تكلم غريهم يف مسألة ّ
حى حرا ًما ،وقالوا:
أو حديث ،أو قول سارعوا إىل زجره ،وكأنه دخل ِ ً
َعدّ عن هذا ،ليس هذا ُعشّ ِ
ك فادرجي ،ويف العديد من املرات أسمع
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(رشعيا) يعرج عىل خمتص كبري يف طب أو سواه ،فيقول :واألستاذ
شا ًبا
ًّ
ختصصه طب أو زراعة أو هندسة أو فلك ،فامله ولعلوم الرشيعة؟!

وقد يكون يف السياق يشء من اإلزراء بالتخصص ،وكأنه مما تنزل
قيمته ،أو يوبخ صاحبه به.

عىل أن الكثري من هذه العلوم هي رضورات حياتية ،وواجبات رشعية

(عىل التعيني أو عىل الكفاية) ،ويأثم الناس بالتفريط فيها وجتاوزها.

وكم يف القرآن الكريم من نصوص يف شأن األرض والزرع واحلرث،

أو يف شأن جسد اإلنسان وخلقته وصحته ،أو يف الفضاء والفلك

والسامء والنجوم ..إلخ.

مما هو مدعاة لالحتفال هبذه املعارف وتبجيل أصحاهبا ،والثناء عليهم،
واإلشادة بالدور الذي يؤدونه ،وأن األمة تعتمد يف هنضتها بعد اهلل عىل

كثري من هؤالء إذا صدق انتامؤهم وتوفر إبداعهم.
بمع ِز ٍل عن الكتاب والسنة ،وال نزل الوحي
وليس املطلب أن يكونوا ْ

ألحد دون أحد ،اللهم إال أن يكون األمر كام قال ع ّ
يل
ش ٌء ِمَّا َليس ِف ا ْل ُقر ِ َ
س ِع ْندَ ال َّن ِ
َأبو ُج َح ْي َف َةَ ،ه ْل ِع ْندَ ُك ْم َ ْ
اس؟
آن أ ْو َل ْي َ
ْ َ
ْ
الَ :وا َّل ِذي َف َلقَ ْ َ
َف َق َ
ال َّب َة َو َب َر َأ ال َّن َس َم َة َما ِع ْندَ َنا إِ َّل َما ِف ا ْل ُق ْر ِ
آن إِ َّل َف ْه ًم
الص ِحي َف ِة.
ُي ْع َطى َر ُج ٌل ِف ِكتَابِ ِه َو َما ِف َّ
ال ا ْل َع ْق ُل (الدّ يات) َو ِف َك ُ
الص ِحي َف ِة؟ َق َ
اك
فقال له َأبو ُج َح ْي َف َة َ
:و َما ِف َّ
َْ
ري َو َأ ْن َل ُي ْقت ََل ُم ْس ِل ٌم بِ َك ِ
ال ِس ِ
افر (البخاري).
حكرا عىل أحد ،وقد يوجد من العلامء يف شؤون احلياة من
الفهم ليس
ً
حني سأله

لديه الصدق واإلخالص ،والتوفر عىل العلم الرشعي ،واالستامع إىل

العلامء.
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واحرتام التخصص مما ال عيب فيه وال تثريب وال اختالف ،إذا ُف ِهم

عىل وجهه ،ومل يتحول إىل نوع من التنابز والتعيري واالدعاء األجوف،
وحماولة عزل اآلخرين وكأن األمر ال يعنيهم ﱫ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼ

ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ
ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﱪ (احلجرات.)11:
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آه...لقد نسيتها

مبتهجا بإجيابيتهم الرائعة.
ألقيت حمارض ًة ملوظفي اخلطوط ،وكنت
ً

مجعت يف املحارضة من كالم احلكمة الربانية واهلدي النبوي والتجربة

وعرجت عىل حقوق
اإلنسانية؛ مما يتعلق بالسفر والعالقة والعاطفة،
ّ
األهل واملنزل واألطفال ،وتن ّقلت ما بني آية حمكمة وحديث صحيح

وحكم فقهي وأبيات شعرية وقصص واقعية ،وليست كثرية هي احلاالت
مستمعي يضحكون بصوت ٍ
عال ،لقد حدث هذا هذه املرة،
التي أجد
َّ
كانت األرحيية حارضة ،وانتهينا والرسور واحلبور ّ
يلف اجلميع.

يدي
دس يف ّ
و ّدعني الشباب بلطف ،وعند سياريت وقف يل شاب ّ
أورا ًقا ملفوفة ،وكأنه حياذر أن أفتحها بحرضته.

ركبت السيارة وقلت لصاحبي :إن صدق َحدْ يس؛ فاألوراق تتعلق
ٍ
بنقد ومالحظات ،فهي ترتاوح بني (النقد)
بطلب سداد دين ،أو

و(النقد)!
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مرقمة ومسطورة تستوعب احلديث كله ،منذ أن
ثامنية عرش ملحوظة
ّ
بدأت الكالم إىل آخر كلمة قلتها!

وكأهنا تفريغ للمحارضة ولكن بروح سلبية!
منذ االفتتاح إىل اإلجابة عىل آخر سؤال.

ً
جمهزا لألوراق واألقالم ،مربجمًا
لقد كان الشاب
حارضا مصغ ًيا بأذنهً ،

عقله عىل أنه سيسمع اخلطأ وسيدونه ،وسيضيف إليه عبارات االستهجان

وعالمات االستفهام والتعجب ،مع يشء من الربط الذي يؤكد أنه
شخص وا ٍع حاذق ،ال تطوف عليه احليل وال تنطيل عليه األالعيب!

ويف هنايتها يقول إنه ال زال يف اجلعبة املزيد ،ولكن ضيق الوقت وامتالء

الصفحات األربع؛ حال دون ذلك!

شاب يقيض سنوات
تعجبت من هذه (الرتمجة الفورية) ،وأشفقت عىل ٍّ

تصيد األخطاء وتدوينها ،ويستمع إىل اآلخرين هبذه الروح
عمره يف ّ
السلبية ،وقد يشعر بأنه صاحب رسالة!

لو عرفت الشاب الختربته وطالبته أن يستمع إىل املحارضة مرة أخرى،
وحياول أن يدون الصوابات واملعاين الصحيحة واجلميلة.

من الغد كنت يف مكة ،ومع مجاعة من أصدقائي؛ فجاءت املناسبة
وذكرت هلم القصة وأنا أضحك ملء فمي ،بادرين أحدهم بالسؤال:

ما أهم املالحظات التي دوهنا؟

قلت له :آه ،لقد نسيتها مجيعا!
ٍ
نعمة! ربام لو كنت أستحرضها اآلن مل جتدين أحافظ عىل هذه
يا هلا من

البهجة واملتعة يف جلويس معك وحديثي إليك وممارسة حيايت بعفوية
ورضا.
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إهنا واحدة من عطايا اهلل ،إذا سلط عليك شيئًا من اهلم أو العناء أن

فورا.
يعينك ويوفقك لتنساه ً

تنس فعليك أن تتدرب عىل النسيان ،لكي تستطيع أن تعيش كام
وإذا مل َ

يقول واسيني األعرج.

نعم؛ سوف تنسى تفصيالت ال حتتاج إىل استذكارها ،ولكنك ستحتفظ

بالقصة وطرافتها وعربهتا ،ستفلح يف حتويل هذا املوقف السلبي إىل
ممتعا يف جملس ،أو ً
مقال مقرو ًءا يف جريدة،
جتربة إجيابية سيكون حدي ًثا ً
أو قصة يف برنامج ،سيكون إضافة مجيلة حلياتك ومسريتك ،وتدري ًبا

ريا بأمهية العمل واملواصلة
عىل اهلدوء ،وتأكيدً ا عىل التواضع ،وتذك ً
واختبارا حقيق ًيا
ودرسا لن تنساه يف الصرب واالحتامل،
واإلخالص،
ً
ً

لقدرتك عىل العفو والتسامح والتفويت ونسيان العثرات.

هذا الشاب ستلقاه غال ًبا بعد سنوات؛ يصافحك ويبتسم لك ،ويطلب
منك ِ
احل ّل واملساحمة ،فقد أساء بك الظن يو ًما ،أو صدّ ق فيك مقالة مل

مرسورا ألنك وجدت عاقبة الصرب واإلعراض،
يتحقق منها ،وستكون
ً

وإذا مل حيدث هذا؛ فمن اللطيف أن يلهمك اهلل أن األمر قد يكون

حدث له بينه وبني نفسه ،وإن مل يتصل بك خربه ،وأن الشاب وجد

وجرب ،وتغري طاقم أصدقائه،
طريقه ومىض يف حياته بعدما تزوج
ّ
وتنوعت قراءاته ،وهو حيتفظ بآرائه ولكنه ال يبتيل الناس هبا.

سريث موقفه شاب جديد (ربام أخوه األصغر أو ولده) فليكن! مرح ًبا
بالوجوه اجلديدة!

نادرا ما هياجم
هل تظن أن سمك القرش يتعطش للحم البرشي؟ إنه ً
اإلنسان ،وإن حدث فهو للدفاع عن النفس أو نتيجة خطأ ما ،وعندما
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خيطئ بسبب ضعف برصه ويظن اإلنسان دلفينًا يقضم قضمة من حلمه

ثم يلفظها بقرف ،إننا قليلو اللحم كثريو العظم ﱫ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﱪ (احلجرات.)12 :
إذا ُكتِب لنا أن نواصل احلضور واملشاركة فستكون هذه املواقف جز ًءا

من رضيبة العطاء ،وليمنحنا ربنا القوة واملواصلة والطاقة اإلجيابية
الفعالة!

النجاح الكبري إذا متالكت نفسك ،واقتبست ولو مفردة واحدة؛ تعتقد

أن مثل هذا الشاب سيضيفها إىل شخصك وإىل قاموسك املعريف ،فاحلق

يؤخذ ممن جاء به ،وال أحد أقل من أن يفيد ،وال أكرب من أن يستفيد.

 -احتفظ هبدوئك يف وجه العواصف واالنتقادات ،هي تبنيك وال

هتدمك.

 -استمع ملا يؤمل ،وابحث عن حكمة يمكن أن حتصل عليها مما يقال،

حتى لو كان بدوافع شخصية.

 ابحث عن سبب االنتقادات ،ربام تكون ارتكبت ًخطأ ما بينك وبني
اهلل ،أو بينك وبني الناس.
ُ -ر َّد بلباقة ،و ُق ْل شيئًا طي ًبا ال يثري عدوانية اآلخرين.

 -ترصف كاألبطال ،ابحث عن يشء مفيد مما ُيقال ُت َو ِافق عليه وهتز

رأسك.

 -ال تقارع احلجة باحلجة فهذا ليس مقامها ،وال َت ُر َّد بقائمة عكسية من

االنتقادات.

 -ال تقلق من ظاهرة التصنيف وحرشك يف إطار ما ،ليس له عالقة

باحلقيقة ،فال يصح إال الصحيح.
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 -الناس مشغولون عنك هبمومهم ،وليست الدنيا حلبة للرصاع،

خاصة بني (ذوي القربى).

موجها،
 النقد ظاهرة صحية ورضورة إنسانية ،وال جيب أن يكونً
وال يستثنى منه أحد ،متنى أحدهم أن يكتب ً
مقال قاس ًيا باسم مستعار
ينقد فيه نفسه!

رحم اهلل امر ًءا أهدى إلينا عيوبنا ،ولو كانت عرشين عي ًبا يف جملس ال
يزيد عن ستني دقيقة.
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#فوق_العادة

الكأس األولى

َمت ّنع (عادل 17 -سنة) أول مرة فسخروا منه ،يف الثانية تر ّدد ،يف الثالثة

أخذ سيجارة عابرة كمجاملة ويف ذهنه آالف املواعظ التي سمعها ،ال

قطعا ،إن طعمها بشع وليس فيها أي جاذبية ،وهلذا
ينوي االستمرار ً

فهو يعتقد أن بإمكانه التوقف عنها متى شاء!

رسا دون علم
مع الوقت أصبح يطلبها بنفسه ،ثم يشرتهيا ويدخن ًّ

أرسته.

ألسباب صحية ومالية وعائلية ،قرر ترك التدخني عرب سنوات ومل
يستطع حتى خترجه من اجلامعة.

أهل الفتاة التي خطبها يرفضونه؛ ألنه مدخن.

(النيكوتني) أرسع عقار إدماين ،كل شفطة سيجارة تدفع عن طريق
الرئة بجرعة ضئيلة منه إىل املخ ،وهي تعمل برسعة تفوق اهلريوين
الذي حيقنه املدمن يف أوردته.
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عشوائيا
اإلدمان الكيميائي يمكن جتاوزه ،وهناك اآلالف يدخنون
ًّ

دون انتظام.

املشكلة يف (غسيل املخ) :العلب اجلذابة ،الوالعات الذهبية ،طريقة

جذب النفس ،اخليال اخلصب الستحضار صور شخصيات حمبوبة

وطريقتها يف التدخني ،التمرد عىل األهل ،احلظوة لدى األصدقاء،
إحساس الفتاة أو الفتى بالتحرر والعرصية.

نفس زاوية النظر اجلاهلية التي تقول عن اخلمر:
ً
ملوكا
ونرشهبا فترتكنا

ُ
اللقاء!
وأ ْسدً ا ما ُين َْهنِ ُهنَا
ُ

واملشكلة األخرى يف الربجمة السلبية عىل االستسالم ،فاملدمن يردد:

(كل ما أقول :يا رب التوبة ،يقول الشيطان :بس ها النوبة!).
واملدمنة تقول( :إن كان املية تروب ،يبقى الفاجرة تتوب!).

 -لقد كان يومك عصي ًبا ،تستحق بعض املتعة ،إهنا اليشء الوحيد الباقي

يف حياتك!

إدمان يستويل عىل الذات والعقل ،الصوت السائد هو صوت اإلحلاح

والطلب.

متوسط عمر املدخن ( )60سنة ،وغري املدخن ( )69سنة ،حسب
إحصائية فرنسية ،ولذا يقولون :إن املدخن ال يصيبه الزهايمر ،حيث

يموت قبل ذلك!

صديقه املبتعث اعتاد الذهاب إىل صاالت الديسكو ،بحجة االكتشاف

وتعلم اللغة ،ومعرفة املجتمع ،ثم وقع يف إدمان اخلمرة (هاتفني ذات
مرة وهو ِ
ثمل!).
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كرا عىل التدخني أو املخدرات أو اخلمر ،ثم قائمة
ليس اإلدمان ِح ً
طويلة:

 -مشاهدة املواقع اإلباحية.

 إدمان العادة الرسية. -الكحول.

 -القات.

 -الشيشة.

 -اجلنس وممارسة احلرام.

 -املكاملات والعالقات الغرامية.

 -التحرش.

 -التسوق.

 -إدمان املاركات واألجهزة.

 -األلعاب اإللكرتونية.

 حمادثات االسكايب والفيس بوك وقوقل بلس. -إدمان الشبكات االجتامعية.

حالة نفسية وعضوية تنتج رغبة ملحة يف التعاطي باستمرار ،لتحصيل

اآلثار النفسية ،وجتنب اآلثار املزعجة الناجتة عن االبتعاد ،مما يتطلب
زيادة اجلرعة ،وينتج عنه خلل يف وظائف األعضاء ،وضعف يف الشهية،

وارتباك يف اهلوية.

إهنا خاصية لـ (اإلنسان)!

احليوانات لدهيا حتصن منيع ضد املخدرات إال يف حالة االحتيال

عليها!
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فئران يف خمترب علمي يف أمريكا رفضت تناول سائل أضيف إليه خمدر،
حتى ُو ِضع معه كمية كبرية من السكر!

اإلنسان يبحث عن السعادة والرضا ،فإذا مل حيصل عليها يف دنيا احلقيقة

تطلبها يف عامل األوهام.
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أسرة في
مهب الريح

(عطية) إنسان طيب لوال املخدرات ،عالقته بالقرابة واألصدقاء ممتازة،
ً
طويل ،وهو يسهر الليل
تطورت حالته حيث كانت زوجته حتميه وتسرته
يشاهد التلفاز ويتعاطى ويدخن ،وكلام سقطت سيجارة من يده بسبب

النعاس واخلدر ،سارعت يف إطفائها وحفظه من احلريق ،يصحو فيوبخها
وكأهنا ارتكبت جر ًما ،ثم يشعل أخرى ،هل تعتقد أن ترصفها صحيح؟

أمل يكن األجدر أن يواجه صعوبات أو مشكالت ليشعر باخلطر ويبحث

عن عالج؟

أطفاله الصغار أصبحوا يالحظون ذلك ،يقول أحدهم :والدنا
حيصل ً
دائم عىل املرشوب واحلبوب ،ولكننا ال نحصل عىل األلعاب
والدراجات اهلوائية ،وال حتى املالبس واحتياجات املدرسة كغرينا!

طفل الثانية عرشة أصبح يؤدي دور ابن اخلامسة والثالثني ،ويتحمل

مسئوليات منزلية كبرية ،أصبح ً
حقيقيا ،وطاملا اصطحب
بالغا وأ ًبا
ًّ
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والده السكري يف رحلة عىل األقدام أو نزهة لعجزه عن قيادة السيارة.
نادرا ما ييسء الترصف ،وأظهر اهتام ًما فائ ًقا لبقية
ألنه االبن البكر كان ً
األوالد.

أخوه األصغر منه أصبح ً
طفل متكي ًفا مع واقع األب.

األصغر حساس خيفف حدّ ة األمل املخيم يف املنزل ،مستمع جيد يعالج
أحزان والدته ،وخوف أخيه ،وحرج أخته ،وغضب والده.

بقدر ما تصعب الفرص احلياتية وتتعقد أو تستحيل يبحث اإلنسان
عن األسهل ،فالعمل الرشيف ومصدر الرزق ووجود العدالة ،وتوفري
ريا من طاقة
الرتفيه الربيء يف الرياضة واأللعاب وغريها ،يستوعب كث ً

اإلنسان.

اإلنسان يبحث عن القوة اجلسدية واجلنسية ،وهو شعار طاملا استغله
مروجو احلشيش واألفيون والكوكايني والقات ،أو املخدرات

الصناعية وما يسمى بـ (املنشطات) الصطياد زبائنهم.

اإلنسان يبحث عن الوهم الذي يغيبه عن احلقيقة ،ويسمح له بالعيش
مدة أطول بعيدً ا عن (وجع الرأس).
اإلدمان:

 -1مرض.
 -2مزمن.

 -3متطور.

 -4رئييس وخطري.
 -5مميت.

هذا ال ينفي مسئولية صاحبه عند البداية.
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مرض السكري قد يكون بسبب إدمان احللوى ،إذا كان ُم َه َّي ًأ يف جيناته

لقبول املرض.

يرشب ليسرتخي ،ثم يزيد ،حيس بأنه (حمظوظ) ،واستثنائي ألنه يرشب

اخلمرة وال يثمل ،حيس بانفعال خفيف ،ثم دوار يف بداية اليوم ،ثم
ٍ
ريا
قشعريرة تعالج بجرعة جديدة ،ثم
تعاط أكثر ،ثم كمية أكرب ..وأخ ً
فقدان االهتاممات ولوم اآلخرين عىل املشكالت التي حتدث.

يف الواليات املتحدة اليوم ما بني ( )%15-3من املصابني بام ُي َس َّمى

(أمراض السيطرة عىل الدوافع) ،والتي أمهها :إدمان اجلنس ،وإدمان

الرسقة ،وإدمان التسوق والرشاء بغري حاجة ،وإدمان القامر.

(ساعدوين فأنا ال أستطيع التحكم يف نفيس) بحث ميلء باملعلومات
والقصص احلزينة عن الضحايا ،تأليف د.جون كرانت ،د.إس دبليو

كم ،تعريب د .يارس العيتي.

إهنا أمراض رسية غال ًبا ،ناجتة عن خلل بنيوي ووظيفي يف أدمغة

املصابني ،مع وجود استعداد وراثي ،شأن الكثري من األمراض
النفسية ،وأحيا ًنا تكون بسبب اضطراب ا ُهلوية اجلنسية والبحث عن

التعويض ،أو التخلص من الشعور باالكتئاب ،أو االضطراب العائيل،

مع سوء الرتبية وضعف التوجيه.

شخص ناجح يف عمله وحمرتم ومهم جدًّ ا ،ولكنه يف رسه يوبخ نفسه

ويبكي بحرقة ،ال يظهر أثر اإلدمان عىل عمله وعالقاته ،وهو خيجل من
النظر يف وجوه أطفاله ،ويؤجل مواعيد الرحالت واملشاوير بالساعات

أو باأليام ..إنه يشعر بالعار ألنه مدمن عالقات جنسية ،حيس بأنه ال
ينجح يف عمله إال هبذا.
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ريا ،واجه صدمة.
حني فقد زوجته التي اكتشفته وصربت عليه كث ً

وحينام فقد عمله الذي تأثر مع ميض الوقت وتفاقم املشكلة ،اضطر إىل

مواجهة نفسه باحلقيقة والبحث عن حل.
اإلدمان مصيدة ُت ْف ِقد املريض معنى احلياة ومجاليتها ،واإلحساس بقيمة
األرسة ،وحترمه االستمتاع بالطيبات من املآكل واملشارب واملجالس
والعالقات ،وتقيض عىل األحالم اجلميلة واألهداف النبيلة.

إهنا تأخذ اإلنسان من عامله الرشيف إىل برزخ يتصل باحليوانية والالمباالة.
هي إ ًذا حالة عدمية ،والواقع أن هذا التعاطي ال خيلص اإلنسان من
اهلموم واملشكالت ،بل خيلصه من عقله ،كام عرب عبد الوهاب املالكي:
زعم ا ُملدَ ا َم َة شاربوها أهنا
س ْت بعقوهلم فتومهوا
صدقوا َ َ

سلبتهم أدياهنم وعقوهلـــم
ُ

َتنفـي اهلموم وترصف َ
الغ ّم
ّ
ــــــم
أن الرسور هلم هبا َتـ
أرأيت َع ِ
ّ
مغتــــم؟
اد َم َذ ْين

قوة اإلرادة تكون يف أوجها بداية النهار ،وكلام مر الوقت ضعفت
املقاومة واستسلم اإلنسان لرغباته.

قوة اإلرادة تكون يف أوجها زمن الشباب ،حيث العزيمة الصادقة،

وبذرة العادة ال زالت مل تكرب وترسخ جذورها!
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قتل الوحش
أم سجنه؟

عندما تزور مدينة مشهورة بتجارهتا مثل ديب ،أو طبيعتها مثل كيب
تاون ،أو فسادها مثل مدينة اخلطيئة بتايا ،أو الس فيجاس مدينة

القامر ،أو حتى قدسيتها كمكة أو املدينة ،وتفعل فيها خطأ ولكنه ممتع

لك (غرفة -خلوة -متعة عابرة يزينها لك الشيطان).
ً
رت قفز إىل ذهنك
يظل خيالك
مربوطا هبا ولو بعد سنني ،وكلام ُذ ِك ْ
احلدث وتفاصيله ،ورصت تستعيد املتعة وأنت تبتسم.
وكلام زرهتا فكرت أو حاولت أو كررت.
حيزن املرء عىل ما فاتـــــــه

مستبشـــــــرا
فرحا
وتراه ً
ً
إهنا عندي كأحالم َ
الكــــرى

ٍ
لذاذات إذا مل يقضهــــا
من
بالتي أمىض كأن مل ُي ْم ِضهــا

ريب بعضها من بعضهــا!
َل َق ٌ

ختيل ما سوف تصبح عليه حياتك بعد اإلقالع عن الفعل.
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اصنع ذكريات مجيلةِّ ،صل مجعة ،تعرف عىل أهل املسجدُ ،صم
صل ضحىِّ ،
يو ًماُ ،قم ليلةِّ ،
اختم املصحف،
رط ْب عينيك بدمعة،
ِ
تعرف إىل أهل اخلري ،قم بجولة َصدَ قات ُ
مرشوعا
وأعطيات ،ادعم
ً
َّ
خري ًّيا يف البلد.
أج ِر مكاملة هاتفية مع صديق هاجرته ،أو زوجة أخطأت بحقها ،أو ٍّأم

تعبت ورائك.

عود نفسك عىل التعويض بمقدار املثل عىل األقل ،ضيعت ساعة فيام
ِّ

ال حتب ،خصص ساعة للتسبيح والعبادة واالستغفار وقراءة القرآن.
سافرت ملعصيةِ ،
أعق ْبها بسفر طاعة.
َ
رصفت ألف دوالر يف طريق الشيطان ،ارصف مثلها يف سبيل اهلل.

مقابل عادة سيئة أدمنتها ،اصنع عادة حسنة ،وارعها واسقها وفضلها

عىل أختها.

اخليال يتذكر الصور واملواقف املرتبطة برغبة أو متعة ولو كانت حرا ًما،

والشيطان يزين احلرام.
ً
ً
ِّ
الناس
تقيا يلتمس
صاحلا
تصو ْر نفسك
ُ
نشط خيالك اإلجيايبَّ ،
ناسكا ًّ
برك َة َد َعواته.
أو يف جملس علم وحكمة ،أو يف مقام قدوة لولدك أو طالبك.

دورة تعبدية رمضانية ( )30يو ًما فرصة سنوية لتكرار املحاولة ،دون

يأس واالنتفاع باجلو املشبع بالروحانية والبيئة املشجعة.

(روث فيشيل) يقرتح تغيري أي يشء خالل  21يو ًما ،بإمكاننا أن نغري

أسامءنا ،حمل إقامتنا ،مهنتنا ،عالقاتنا ،حني نحاول ونكرر ثم نكرر بال
يأس.
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ٍ
ً
ٍ
نظرية أو ابتكارها ،بل يف إمكانية هذه
حلول
مرتبطا بعرض
ليس احلل
احللول ومدى توفرها للمصاب.

حني نقول :االنشغال بيشء آخر ،ما هذا اليشء اآلخر؟ وكيف

يمكن توفريه؟ هل الفرد يوفره لنفسه؟ أم األرسة؟ أم املجتمع؟ أم
السلطة؟

وعامليا،
حمليا
ًّ
األفراد مشغولون بأنفسهم ،ويظل الفراغ سيد املوقف ًّ
ولذا يظل اإلدمان مشكلة متفاقمة.

املعرضني للمشكلة.
التقاعد عن العمل يزيد َّ

فرص اخللوة أصبحت أكثر ،متى جتد إنسا ًنا ال حيصل عىل خلوة بنفسه
إذا أراد؟

األثر الصحي هل حيول دون اإلدمان؟ إن املدمن ينسى التعب
واإلرهاق ،وقد تساوت عنده احلياة واملوت حتى حيصل عىل مطلوبه،

ثم يسقط فجأة حتت وطأة إهناك شديد.

قد ينكر املدمن حالته املرضية ،وقد يرى نفسه مبتىل ال حيلة يف شفائه.

الضيق والندم واحلزن واالكتئاب تصاحبه ،ربام يفر إىل الوهم ،ويرى

نفسه مصا ًبا بالسحر أو اجلن أو العني!

ظروف حميطة حتمله عىل الفعل ،عائلية ،أو اقتصادية ،أو اجتامعية ،أو

نفسية ،وهي مل تتغري ،ولذا يكون الفعل أول ما يفكر فيه.
اليأس من احلل بسبب تكرار الفشل.

ما مدى قناعة املستهدفني وإحساسهم بأمهية البحث عن حل ،أم إن
األمر جمرد تسويق كالم أو موقف عابر ويميض.

بعضهم يعاجلون املشكلة بعيدً ا عن تداعياهتا وأسباهبا وظروفها،
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ً
حلول مبتورة ،ألهنم يركزون عىل ذات املشكلة دون معاجلة
ويقدمون

األوضاع املحيطة.

سورة املطففني هي سورة احلرب عىل اإلدمان:
التطفيف ليس ً
الغني للقليل الطفيف من
عابرا ،هو إدمان رسقة
فعل ً
ّ
ُقوت الفقري بأنانية وجشع.

(سجني) ،إنه سجن يف اآلخرة يقابل ما
كتاب الفجار املدمنني يف
ّ
سجنوا فيه أنفسهم من عادة الفجور والتطفيف.

ﱫ ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﱪ (املطففني )14 :كشف عن اجلانب

القلبي والعقيل اخلفي للمدمن الذي كسب سيئة وأحاطت به خطيئته.

والعقاب هو حجبهم عن اهلل ،فال يرونه وال يتلذذون بكالمه يف

اآلخرة ،كام مل يتلذذوا باإليامن به وبكالمه يف الدنيا.

حتريك اإليامن بالبعث والوقوف بني يدي اهلل شعور هيز الوجدان،

ويصنع حالة عاطفية قوية من شأهنا أن توقظ اإلرادة النائمة ﱫ ﯦ

ﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﱪ
(املطففني.)6-4 :

القرآن يعلمنا عدم اليأس مع تكرار الفشلﱫ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ  ....ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﱪ (احلديد.)17 -16 :

كذلك حييي القلوب التي ال متل من الترضع والدعاء والرجاء واالستغفار.
حتتاج هنا إىل صحبة خرية تأخذك يف هذا السبيل ،وتشعرك بأن العامل

بخري.

قراءة جتارب الناجحني يف اخلالص وكتبهم والتشبه هبم.
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(دينيس هويل) كتب( :ملاذا ال أتوقف عن فعل ذلك؟) حاك ًيا جتربة فريدة.
(ألن كار) كتب (الطريقة السهلة لإلقالع عن التدخني) ،وإذا كان املثل
يقول( :اسأل جمرب وال تسأل طبيب) فهو املجرب والطبيب.

(بيت كوهني) يقول :اكتشفت من خالل عميل مع اآلالف أن معظم
الناس بإمكاهنم تغيري عاداهتم ،شائعات (مستحيل) هي العقبة ،متى

مفتوحا.
طردناها أصبح الطريق
ً

كنت أجد يف املكتبات كت ًبا :كيف تتعلم اإلنجليزية يف أسبوع ،واكتشفت

أهنا خداع.

ال جيوز أن نتعامل مع كتب التغيري عىل أهنا كذلك ،ونحن نكتسب

احلكمة من الفشل كام نكتسبها من النجاح.

يعتقد كثريون أن األخطاء تكشف ضعفهم ،وال حيبون االعرتاف هبا،
إذا كان اخلطأ ضع ًفا فاالعرتاف قوة!

نية التغيري وإظهار ذلك للنفس بوضوح ،يعني بداية االستعداد للواقع
اجلديد ،ونقص التكيف مع الواقع السيئ املراد تغيريه ،لتنسجم قوى

النفس الواعية وغري الواعية وتتآخى.

ملاذا يعتقد كثريون أن اإلقالع عن الغيبة أو الكذب صعب؟

ألهنم يفكرون بام سوف يرتكون ،وليس بام سوف يفعلون.
التفكري بطريقة :سأترك اخلطأ ،يدفعك لالستمرار فيه!

حني تريد السفر واحلجز فأنت ال خترب املوظف املختص باألماكن التي
(ال) تريد السفر إليها ،والفنادق التي (ال) تريد أن تسكنها ،وإنام بام

(تريد).

يوميا ثم أقلع إىل األبد.
أحدهم كان يدخن ( )60سيجارة ًّ
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ال تفكر باملصاعب واالنتكاسات ،واصنع داخلك فكرة مؤكدة إجيابية

بإحدى طريقتني:

* نقص تدرجيي بالتخفيف وفق التقنية اليابانية املشهورة (الكايزن
( ،)Kaizenالكايزن ،تأليف :ماسكاي إيام).

* ترك حاسم وهنائي تعززه إرادة قوية ،وهذا ما تؤكده جتارب د .ألن
كار ،فهو ضد فكرة التدرج؛ ألن (الوحش) موجود يف عقلك وبدنك،
واللهفة تزداد للسيجارة كلام قلل منها ،واملشكلة اعتقادك أن التدخني
يمنحك البهجة واملتعة والثقة ،وأن احلياة والصباح والوجبة واللقاء

بدون تدخني ليس له معنى.
ً
حاسم.
قرارا
اختذ ً
ختيل أنك ُأصبت بمرض ،وكنت يف خيار بني ترك اإلدمان أو برت
ساقيك أو املوت!

(جوعا) للسيجارة،
األعراض االنسحابية تستمر لثالثة أسابيع متثل
ً
وبعدها تأتيك حلظة اإلهلام التي تنظر فيها إىل السامء فتجدها أكثر
ً
مجال ،والشمس فرتاها أكثر إرشا ًقا ..إهنا حلظة انتهى فيها غسيل املخ
وزال أثره ،وانكشفت الغشاوة عن عينيك.

احلديث إىل األشخاص اإلجيابيني وليس املحبطني أو السلبيني.

الدعاء واإلحلاح بصوت يسمعه الداعي ،شديد التأثري يف برجمة إجيابية

حتفز قوى النفس لالستجابة.

إنه يسهم يف جتاوز الشعور السلبي وصناعة الثقة بأن اهلل يصنع لنا
أفضل مما نريد

تعزيز االنتامء األرسي يف مجيع املراحل يصنع البيئة املالئمة لالنتصار.
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حتويل عامل الزمن من سلبي إىل إجيايب لصالح صناعة احللول وهتيئة
الظروف املناسبة ،حتى املرحلة العمرية هلا تأثري ،واحلوادث الطارئة

كحادث سيارة أو مرض أو فقد قريب ،والتجربة.

أمهية احللول االسرتاتيجية الشاملة التي يقوم هبا املجتمع واملؤسسات
املدنية واألرس املتعاونة.

مراكز عالج اإلدمان ،اإلرشاد النفيس ،أندية خمصصة للمتعافني حول

العامل.

واجتامعيا عملية جبارة ومتنوعة،
ومهنيا
وخلقيا
شخصيا
إعادة التأهيل
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ

تتطلب عرشات املؤسسات املتخصصة الطوعية والرسمية.
شخصا حتبه من براثن اإلدمان) للـدكتور أمحد شهيب،
(كيف خت ِّلص
ً

كتاب ممتع حافل بالقصص احلقيقية والنصائح الواقعية ،ملن هم حول
املدمن كالوالدين والزوجة واألصدقاء.
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ترويض!

َد َّرب ِ
امللك القطط عىل أن حتمل الشموع عىل مائدة الطعام ،ليثبت

قابليتها للتعلم إثر جمادلة مع وزيره ،فجاء الوزير بفأر يف جيبه ،ثم

أطلقه عىل املائدة ،ورسعان ما انطلقت القطط وراءه ورمت بالشموع
عىل املائدة لتحرقها وما حوهلا!

تغي طبع) هذا مثل حمبطً ،
علم أن الطبع أرسخ من
(غي جبل وال ِّ
ِّ
العادة ،والعرب تقول( :الطبع يغلب التطبع) ،وتقول:
إذا رام َ
التخ ُّلقَ جا َذ َب ْتــــه

ِ
القديـــم!
العهد
طبائعه إىل
ِ
ُ

هل تعتقد أن احلق مع امللك أم مع وزيره؟

العادة جدار إسمنتي يمكن طالؤه ويصعب اجتثاثه.

الرتويض يمر بـ:

* االقتناع بأن ذلك ممكن ،وطرد فكرة املستحيل ،واالقتناع بأمهية
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ً
منسجم مع اإلرادة.
العادة اجلديدة وفائدهتا ليكون العقل

وهذا ما تفعله اإلعالنات يف اإلقناع برشاء منتج جديد.

* تعزيز اإلرادة بطرق شتى منها تغيري األفكار السلبية يف العقل،

والتظاهر يف حاالت إجيابية يفكر فيها ويمنحها انتباهه ويركز عليها.

* استخدام القيم:

كان هناك امرأة تقدر االحرتام والفخر بصورة شديدة ،وكانت تعاين

من اإلدمان عىل التدخني ،فامذا فعلت؟ لقد كتبت ملحوظة إىل أكثر
مخسة أشخاص حترتمهم يف هذا العامل ،قائلة هلم :إهنا لن تدخن ثانية،
وإهنا ُت ِك ّن لصحتها ولصحة اآلخرين درج ًة من االحرتام ،ال تسمح هلا

بأن تكرر ذلك.

وبعد ذلك أرسلت اخلطابات ،وأقلعت عن التدخني ،لقد مرت

عليها أوقات كثرية كانت تقول فيها :إهنا سوف تفعل أي يشء
للحصول عىل سيجارة ،إال أن كربياءها مل يسمح هلا بالعودة مرة

أخرى إىل التدخني.

لقد كانت عندها قيمة أهم من التدخني ،أما اليوم فهي ال تدخن
وتتمتع بصحة جيدة ،إذا أحسنا استخدام القيم صار هلا أعمق األثر

يف سلوكنا.

* حتفيز اخليال :وهو طاقة هائلة ومذهلة ولكنها تضمر بعدم االستخدام.

يمكن أن يكون اخليال هو استذكار مواقف مرت بك من قبل حتبها
أو تكرهها ،أو تتخيل الصور واألصوات أو املشاعر ،ويف اخليال

يقع التلوين والتقريب والتبعيد والتكبري والتصغري والدوران والنظر
للمشهد من زوايا خمتلفة كام حيدث يف تصوير املشاهد.
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ويف اخليال الصويت يمكن رفع الصوت وخفضه وتفخيمه وترقيقه

وجتسيده.

* معاجلة السبب :عليك أن تقنع نفسك أن العادات السلبية أمور

سهلة االندفاع ،اكتسبتها من خالل ممارسة السلوك وتكراره ،واطرح

عىل نفسك هذه األسئلة:

هل آثارها سلبية أم إجيابية؟ ً
مثل :النميمة تفقدك ثقة من حولك.

هل ستخدمك يف املستقبل؟

هل أنت مضطر لالستمرار عليها؟

ما هي الفوائد التي جتنيها حينام تغري هذه العادة؟

هل األصدقاء هم من زرعوها يف حياتك؟

هل كان الفضول هو املحرك األسايس هلا؟

ً
منترشا يف بيئتك ومن حولك؟
أمرا
هل كانت ً

هل تبنيتها حتى تشعر بالتفرد والتميز؟

هل هلا موروث ثقايف يف بيئتك كارتباط النميمة بمسمى اللباقة؟

هل كان السبب حالة نفسية عابرة ،مثل حالة توتر دعت إىل اإلدمان؟
وبمعرفتك السبب يمكن مقاطعته أو السعي يف إصالحه.

* اجلو املساعد (البيئة) وإمكانية تغيريها.

* ارتسام القدوة وحماولة البحث عن قدوة ميدانية والقرب منها.
* التحفيز باملكافآت واحلرمان.

* استثامر املواسم مثل اإلجازة ،الصيام ،احلج ،املخيامت.

* طروء تغيري ما يف حياتك ،يف شخصيتك ،يف عملك ،يف أرستك،
وقد يكون هذا التغيري إجياب ًيا كاستالم عمل جديد أو زواج أو مولود
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أو انفراج أزمة ،وقد يكون صدمة كالسجن أو الطالق أو الفصل أو
الفضيحة أو موت عزيز أو خسارة مال أو غدر صديق ،يمكن لإلنسان

أن يقرأ املحنة كمنحة.

* شفاء الضد بالضد ،الصحة هي طرد املرض ،النفس ال تعيش دون
بدائل إجيابية متأل الفراغ وتستجيب للدافع الغريزي.

* بعض العادات حتتاج إىل حسم ورصامة مثل التلصص واسرتاق

النظر واالستامع ألرسار اآلخرين.

وبعضها حيتاج إىل تدرج وتدريب ،مثل مشكالت الكالم كالرسعة أو

الرتدد ،ومثل الرشاهة يف الطعام حيث حيتاج إىل محية متدرجة.
كان أحد الصاحلني ً
هنم فقرر شيخه أن يطعمه وزن شجرة كبرية وظلت

تبعا لذلك،
الشجرة تيبس شيئًا فشيئًا وينقص وزهنا وينقص الطعام ً

حتى أصبح الرجل مقتصدً ا زاهدً ا مكتف ًيا بالقليل.
تعو ْدنا منذ الطفولة عىل الطرق
أحيا ًنا يبدو طريق الفضيلة صعب ًا ،ألننا َّ
الواسعة للشهوات.

نحتاج أن (نغصب) أنفسنا عىل بعض اخلري فهذه بداية اجلهاد ،وعندما

يرى اهلل صدقنا وترضعنا إليه يمنحنا اإلرادة.

كم هائل من األبحاث والدراسات ،يؤكد
ظهر يف السنوات األخرية ٌّ
ريا بالنصائح القوية واملواعظ اللفظية
أن سلوك اإلنسان ال يتغري كث ً

بمجردها ،مهام كانت فصيحة ومؤثرة وقت ًيا ،هي مهمة ورضورية ولكن
العادة والبيئة أقوى منها ،وإنام تؤثر حني ترتبط بتطبيقات عملية وأنامط
سلوكية تستمر لفرتات طويلة ،ويكون املجتمع املحيط ً
داعم هلا ومساعدً ا
عىل تكرارها ﱫ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﱪ (هود.)88 :
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تؤثر حني تتحول إىل عادات راسخة يف السلوك ومن هنا نشأ مصطلح

(رياضة النفس) عند األئمة وشيوخ التصوف وعلامء األخالق.

التدريب العميل يصنع العادة ويثبت السلوك ،قد يبدأ بالتكلف واالفتعال

لفرتة زمنية ،حتى يصبح جز ًءا من املنظومة العصبية والسلوكية.

حمارضة قوية ورادعة عن الغضب قد تلفت انتباهنا وتثري إعجابنا،
وعند سامعها نشعر بحامس لتطبيق مضموهنا ،ولكن عند أول مثري أو
مستفز تعمل األجهزة واألعصاب والربامج الذاتية عملها ،وينفلت

الزمام ويترصف املرء وفق انفعاله املعتاد

ثم يندم!

ومع تكرار الفشل يتو ّلد اليأس ،ومع تعاظم تأنيب الضمري يفقد املرء

معني باستامع املواعظ ولسان حاله يردد :ال
ثقته بنفسه ،ويصبح غري
ّ

فائدة!
ِ
(احل ْل ُم بال َّت َح ُّلم) ،يعني التدريب وإتقان مهارات ومعرفة تقنيات حمددة

يف مقاومة الغضب.

 كتاب (عدة الصابرين وذخرية الشاكرين) البن القيم ،مرجعجامع لنصوص الصرب وفضائله ،حني تقرؤه تشعر بأمهية الصرب
ورضورته للحياة ،وللدنيا والدين ،وللنجاح ،وملواجهة التحديات

والصعاب.

 وحني تضيف إليه كتاب (قوة الصرب) تأليف جي رايان( ،ترمجةمكتبة جرير).

تتعلم تفصيالت عديدة يف حياتك اليومية تدربك عىل تطبيق مفهوم
الصرب الرشعي.
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 -وحني ختضع لتدريب أو دورات تربوية ستكون وضعت قدمك عىل

الطريق ،وعرفت أنك لست وحدك!
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ساهر

اتصلت مر ًة بمأمور رشكة ما ،واستغربت الطريقة التي كان يتحدث
ُ
هبا ،لقد كان ًَّ
مترس ًعا دون سبب ،ليس غري ًبا أن يكون عليه ضغط؛
فظا
ِّ

متطوعا بل موظ ًفا يتقاىض
فهو يف ميدان عمل ،وهذه مهمته ،ومل يكن
ً

راتبه مني ومنك.

يتعرف عليك؛
وليس شيئًا حسنًا أن ُيبدي اعتذاره حني تعاتبه ،أو حني َّ

(ساحمنا ترى مضغوطني!).

ألن األصل أن يكون تعامله راق ًيا مع كل املستفيدين ،دون اعتبار
لسبب خاص.

وعرف املوظف بنفسه
بعد فرتة
ُ
عاودت االتصال فوجدت ترحي ًباَّ ،
تغي الناس ،وأصبحت
وعرض اخلدمة ،قلت لصديقي :احلمد هلل ،لقد َّ
أخالق املوظفني أرقى!

سجل.
قال يل :كال؛ بل أصبحت املكاملات ُت َّ
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مهام يكن السبب فالنتيجة ط ِّيبة ،وهذا الذي حتدَّ ث بأدب سيجد نفسه
ً
مقدرا ملشاعر اآلخرين،
منضبطا معتا ًدا عىل الكالم الط ِّيب؛
مع الزمن
ً

سوف يتع َّلم اللغة اإلجيابية اجلميلة ،وإن كان قيد إليها بالسالسل!

إىل وقت قريب كان القضاء األمريكي يعاين من جتاوزات بعض القضاة
وضعف أدائهم ،وكان احلل الذي اعتمدته املحاكم وضع كامريات

مراقبة يف قاعات املحاكم ،وكانت النتيجة حتسن أداء القضاة بام نسبته

!%60

وانتباها ملا يصدر
الكامريات التي تراقب األداء سوف جتعلنا أكثر يقظة
ً

م َّنا من أعامل ربام جرت جمرى العادة ومتت بعفوية ،لكن حني رصدتنا

وسجلت علينا حركة غري الئقة ،شاهدنا أنفسنا،
العيون الساهرة،
َّ
وقرأنا عيوبنا؛ التي اكتشفناها متأخرين ،واجليد أننا اكتشفناها.
لو َّ
تذكرنا عني اهلل التي ال تغفل ،والرقيب الذي ال ُيفارق ،لكان لنا
شأن آخر!

لكن ها هي أمم األرض التي ال تدين بدين قد دانت بثقافة احلقوق،

واحرتام العميل ،والسعي يف إرضائه؛ فال َي ِر ُد َها سائح وال تاجر
وال متعلم وال متدا ٍو إال وجد احلفاوة ،واالهتامم ،والعناية التامة،
واألمانة الظاهرة ،ورجع يعجب من حاهلم وحالنا ،ويقارن بينهم

وبيننا.

ثقافة تر ّبوا عليها ،وصارت جز ًءا من عاداهتم االجتامعية ،يامرسوهنا
بعفوية ودون تفكري أو تردد ،ومع الغريب وغريه.

نخص معارفنا وأصدقاءنا بالفضل،
فرق نحن بني الناس حتى
ّ
بينام ُن ِّ
و ُنط ِّبق (النظام) عىل سائر الناس ،ويا له من نظام!
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كلمة ّ
محالة أوجه ،تشمل يف عرفنا اإلداري :األنظمة واللوائح
مطاطة َّ
والتعاميم والقرارات اإلدارية وأوامر الرئيس ورغباته واملزاج العام يف

هذه اإلدارة أو تلك.

وليس من حق املحروم الذي ُنشهر النظام يف وجهه أن يسأل عن

املستند ،فاجلواب اجلاهز هو :أن يرشب من البحر إن كان يف احلجاز،

أو يركب أرسع خيل عنده إن كان يف نجد.
ٍ
َّ
(مفت) أو إىل فيلسوف أو إىل مستشار؛
يتحول إىل
واملوظف -أحيا ًنا-
َّ
رص عليه ليتخلص من مسئوليته اإلدارية.
يعطي رأيه يف املسألة و ُي ّ

دخل فقري عىل املأمون وقال له :إن فريضة احلج أدركتني وليس يل

فم ْر يل براحلة عافاك اهلل! فقال املأمون :يا هذا قد
ماحيملني إىل مكةُ ،
عاجزا ،فقال الرجل :يرمحك اهلل إنام
سقطت عنك الفريضة مادمت
ً

جئتك طال ًبا ال مستفت ًيا!

ذات مرة رفض موظف أن يسجل ً
أرص والدها
اسم ملولودة ،وعندما ّ

أشهر يف وجهه كلمة (ممنوع)! وملاذا (ممنوع)؟ وأين النظام الذي يمنعه؟
وهل اسم (ياسمينة) ممنوع؟ وملاذا؟ هل األمر يتع َّلق بحكم رشعي؟

َّ
يتدخل حتى يف األذواق ف ُيميل عىل األبوين ما
أم ..أم؟ وهل النظام
يتوجب عليهم أن يسموا به بناهتم أو أبناءهم؟!
َّ

وهل النظام دقيق وتفصييل وجزئي وحمكم إىل هذا احلد؟

مفهوم أن يمنع اسم لسبب رشعي واضح ال غبار عليه ،أما أذواق
الناس فال جمال لفرضها باسم النظام ،فالنظام وضع ل ُي ِّ
نظم احلياة وليس
ليعوق مسريهتا.

أحيا ًنا حني تكثر الثغرات واملساحات الفارغة يف األنظمة يميل
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بعضهم إىل ملئها وفق رؤيتهم الشخصية ،وهذا يف نظرهم يشء من
ً
مسئوليتهم أو من حقهم ،وإال فام معنى كونه َّ
ومسئول يف هذه
موظ ًفا
الدائرة؟

الوعظ مهم وهو من مهامت املرسلني ،والكالم احلسن خطوة البد

منها للوصول إىل النضج والتفوق ،لكنه وحده ال يكفي ،بل البد من

يتدرب عليها الصغار ويعتادها الكبار،
حتويله إىل برامج حياتية عملية ّ
فيامرسوهنا دون تك ّلف أو تفكري؛ ألهنا أصبحت جز ًءا من سلوكهم
وشخصياهتم.

متى نصل إىل مرحلة قطع الرتدد؟

وأعني هبا أن يكون املرء قد حسم خياره أمام األشياء التي تواجهه ،فال
حيتاج إىل أن يراجع نفسه.

هل يأخذ الرشوة أم يرفضها؟

هل يرسق املال العام ؛ ألن كل الناس ترسق عىل حد زعمه -أم يرتكه
حمتاجا له؟
ولو كان
ً

هل يشرتي الشهادة املدرسية ،أو شهادة (التويفل) ،أو شهادة

يتحمل فوات الفرصة الوظيفية بينام حيصل
الكمبيوتر ،أو اخلربة ،أم
ّ

عىل شهادة حقيقية؟

هل يغش يف االختبار ،أم يتج ّنب الغش ومن ّ
غش فليس منا؟

أسئلة كثرية وصعبة ،وأصعب منها اجلواب ،فالكثريون ال جيدون
القدوة احلسنة ،وربام ز ّين هلم الشيطان أن الناس كلها َت ْف ُجر ،وتكذب،

وتغش ،وترسق ،وتتالعب ،فلامذا أكون أنا االستثناء يف جمتمع هذه
أوضاعه؟!
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متى نصل إىل مرحلة عدم السؤال ،فال أجد سب ًبا أن يستفتي إنسان
ً
فقيها هل يغش أو ال يغش؟ بل يستفتي قلبه وضمريه ،واإلثم
شيخا أو ً

ما حاك يف نفسك وتردد يف صدرك.

خزان وقود آخر حيمل
مر ًة سألني أحدهم وقال :إنه وضع يف سيارته َّ
فيه (الديزل) لدولة جماورة ،ويبيعه هناك؛ ألنه أغىل ثم يعود ..وهكذا!

هل نحن شعب حمتال كام يقول صديقي؟

الظن أن كثريين هم قدوات ونامذج راقية ،وال ختطؤهم العني ،واجلدير

وترسم خطواهتم،
بمن حيرتم نفسه أن يزيد فيهم واحدً ا بسلوك سبيلهم،
ّ
واإلرصار عىل ذلك حتى لو كانت البيئة غري مساعدة.
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إحباط

 سألته عن خدمته يف العمل فكانت عرشين سنة تقري ًبا.هو إذن بيت للخربة!

 -أجاب :كال؛ إهنا سنة واحدة مكررة عرشين مرة!

 -كيف جتد نفسك يف املكتب؟

 أشعر بغياب الروح ،وأنني كائن آيل ،وال أنتمي جلو العمل إال ًشكل

فحسب!

 -كيف؟

 -أجاب :رمحة اهلل عىل أيامي األوىل! أتيت بحامس غريب ،كنت أول

من حيرض وآخر من ينرصف ،وبعض أوراقي أمحلها معي إىل املنزل

حتى تضايقت زوجتي وطالبتني بالعدل!

كنت أشعر باالحتساب والتعبد هلل وأنا أنجز عميل وأقوم بواجبي،
وأشعر باغتباط حني أرى وجوه املراجعني (املستفيدين) تته َّلل بالبرش،
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ودعواهتم يل من سويداء قلوهبم.
زمييل كان ينظر إ َّيل بإشفاق ،ويبتسم وهيمهم ً
قائلَ ( :ب ِّش الزرع بفالح

جديد)!

وكأنام كانت مهمته أن يفتح عيني عىل اجلانب السلبي يف اإلدارة ،وأن
ينرش روح التخاذل والتشاؤم بني الزمالء!

ريا نجح؛ ال بكفاءته يف اإلقناع ،بل ألن بيئة العمل كانت إىل
أخ ً
جانبه.
شعرت بعد ٍ
وقت وجيز أنني أنا األول واألخري يف عميل ،فال إرشاف
ً
مسئول ،وإنام موظف
وال رقابة ،وال أحد يتابعني؛ عىل أين لست
يف بداية مشواره العميل وبحاجة إىل اإلحساس بروح الفريق ،وأن

أجد مديري يتابع أدائي ويصحح ويضيف خربته إىل اجتهادي!

مل يطلبني العمل لدورة تدريبية واحدة ،وال سعى لتطوير إمكانيايت
وتزويدي بالتجارب وامللحوظات؛ التي ُتعزز شخصيتي ومسريي..

وجدت اخلطأ يتكرر مني -عن غري قصد -وقد أرضّ
مراجعا ،أو أحرمه
ً

من حقه ،أو أظلمه ،وال أجد من يقول يل :ملاذا؟ فال حسيب وال رقيب!
وكأنني أنا َّ
املوظف وأنا القانون.

املدير يف برجه العاجي مشغول بنفسه وغري مكرتث ،ويف هناية األمر

أحسست شفرة بينه وبيننا مؤداها( :اغفلوا عني وأغفل عنكم)؛ وكأنه

مبنية عىل املسئولية واألداء بل
يرى أن جو العمل وعالقاته ال تكون َّ
عىل (امليانة) والزمالة وروح التساكت والتفويت!

يتهرب من العمل ،ولكنه
نظرت إىل زميل سابق كسول ُ
وم ِّ
سوفَّ ،

حكوايت وصاحب نكتة ،وجييد صنع العالقات ،وخيدم اآلخرين عرب
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هذه العالقات ،فوجدته يظفر بنصيب األسد من الثناء ،وخارج الدوام،
والرتقيات ،وهذا ُيعرف لدينا بـ(امل َل ّكع)!

ً
أعامل ليست
ويتحمل
وزميل آخر خجول ويستحي من كلمة (ال)،
َّ

تضجر حتى أصبح معظم عمل اإلدارة عليه ،مل
من مسئوليته دون
ُّ
تم تقدير جهده االستثنائي
حيصل هذا الزميل عىل حم ِّفزات كافية ،وال ّ
ريا عىل ترقية ولكنها غري كافية،
الذي غطى عيوبنا ً
مجيعا ،حصل أخ ً

معبة عن حجم اجلهد الذي كان وال يزال يقوم به ،ونحن
وليست ّ

بـ(الكريف)!
مجيعا نسميه
ِّ

كري ًفا ،ولكن غياب الروح املح ِّفزة داخل بيئة
كنت أحاول أن أكون ِّ
ريا يف زمرة (امللكعني)؛ خاصة وأن الزمالء ينظرون
العمل وضعني أخ ً

للكريف نظرة إشفاق ،وأحيانا أسمع كلمة( :مسكني)( ،مضيع
ِّ
عمره).

ُ
جربت أن أغيب فلم أجد
جربت أن أهتاون وأماطل فلم أجد فر ًقاَّ ،
َّ
مشكلة.

ريا ماتت الروح يف داخيل ،وحدها بقية من اإليامن واخلوف
وأخ ً

أن يكون راتبي من حرام أطعم به أهيل وصبياين ،فذلك حيملني
عىل القيام بأعامل رضورية دون أن أجد احلامس والدافعية لإلنجاز

والعطاء.

ريا ما ألتمس العذر لنفيس بمشاهدة مسئولني أكرب مني وهم غري
كث ً
مكرتثني للعمل ،وال ملتزمني باحلضور ،وال منضبطني بالنظام؛ الذي

يشهرونه يف وجوه املراجعني ليعفيهم من إنجاز املهامت ،ويشغل
املراجع بتوفري مطالب وتكاليف جديدة!

367

زنزانة

كان يضايقني التضارب يف التوجيهات واألوامر بني املدير العام واملدير

املبارش ،واملبني غال ًبا عىل رؤية شخصية ،أو مراعاة للعالقة ،وليس عىل

نظام صارم حاسم ينفذ عىل اجلميع.

املدير العام متسامح وطيب ،وعادة يميل إىل مترير األشياء ومتشيتها،
واملدير القريب ال يكرتث ،ويبدو كام لو كان يبحث عن مسوغات

للمامطلة.

مجيعا دون فرق.
الراتب يف هناية الشهر ينزل لنا ً

ريا وجدت نفيس حيث تراين ،غري مهتم بسمعة اإلدارة وال بالناس،
أخ ً
وضعفت روحانيتي ورمحتي وتقديري ملعاناة املحتاجني.

مل أعد أشعر باالنتامء لعميل ،وال بأن هؤالء الناس نايس وأهيل.

أكثر ما يقلقني اخلوف من القرش احلرام ،ولذا أتصدَّ ق ببعض راتبي،

وأعتمر ،وأصيل النوافل بام فيها صالة الضحى ،بينام العديد من املراجعني
يصطفون أمام بايب املغلق!
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كان ذلك عام 1896م حني لقيت امرأة بريطانية أربعينية حتفها يف
حادث سيارة ،سببه الرسعة الزائدة!

كانت السيارة متيش ثامنية أميال يف الساعة ،والرسعة القانونية أربعة أميال!
أحد املحققني قال :هذا احلادث جيب أال يتكرر.
مل يد ِر أن الذين يموتون سنو ًّيا بحوادث السيارات سيتجاوزون مليو ًنا

وثالثامئة ألف ،وأن الرقم مرشح عام 2020م ليصل إىل مليونني!
وغالبية حصادها هم من الشباب والبنات يف مقتبل العمر.

منظمة الصحة العاملية تصف السعودية بأهنا صاحبة الرقم العاملي
األعىل ،يف معدل الوفيات ،بسبب حوادث املرور.

اخلسائر االقتصادية للمملكة يف احلوادث تعادل أكثر من  %25من

خسائر الدول العربية ،وتصل لـ  24مليار ريال سنويا ،إضافة إىل 25
مليار لعالج املصابني.
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يعمل خمرتعان أمريكيان عىل طرح مفتاح سيارة يف األسواق ،يمنع
السائقني من احلديث عىل اهلاتف اجلوال أو كتابة رسائل قصرية أثناء

القيادة.

ويأيت (مفتاح القيادة اآلمنة) ليضاف إىل جمموعة االخرتاعات التي

تعمل عىل منع الرسعة ،أو القيادة حتت تأثري الكحول ،وغريها من
املامرسات اخلطرة التي تعترب سب ًبا يف حوادث الطريق.

ويعترب املفتاح وسيلة لألهل ليمنعوا أوالدهم من الرتكيز عىل اهلاتف
اجلوالً ،
بدل من الطريق.

يف برلني كشف بحث جديد ،أن النعاس خلف عجلة القيادة ،قد يكون
سب ًبا لوقوع حوادث أخطر من القيادة حتت تأثري املرشوبات الكحولية.

عادة االنشغال بغري القيادة ثقافة سلوكية يصعب التحكم فيها ،مهام
كثرت نصائح الوالدين!

سقطت علبة بيبيس من شاب فنزل ليتناوهلا ،وضغط عىل دواسة
البنزين ال إراد ًيا ،وانزلقت السيارة وكان فيها حتفه.

فرحا ،به فطفق َي ُعدّ ه وهو
آخر حصل عىل مرتبه للمرة األوىل ،وكان ً
يقود السيارة ،وانفلتت  500ريال يف اهلواء وكادت أن تسبب كارثة.

املخاطرة تبدو بطولة لدى شباب مراهقني ،يتبارون يف الرسعة أو
خوض الوديان أو الرمال ،أو التفحيط والتطعيس والرتفيع ،وحققوا

بذلك سمعة عاملية.

شاب تعود عىل تعبئة سيارته باألصدقاء ،والدخول يف مغامرات حتت

تأثري اإلعجاب والضحك والتصفيق ،والقصص التي تروى بعد ذلك

للمجالس!
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تقارب املسافات بني السيارات نتيجة االزدحام ،والعجلة وثقافة

القيادة اخلاصة بشباب اخلليج ،والتي تتميز بمهارة وإتقان ،ولكن يقل
فيها األمان!

ربط حزام األمان خيفض بإذن اهلل  %50من خماطر احلوادث ،العادة وحدها
جتعله عبئًا ً
ثقيل ،يشق علينا أن نلبسه كلام ركبنا ،أو نلبسه لصغارنا.

مقاعد األطفال وضبطهم ُيسهم يف سالمتهم بنسبة  ،%80بعضهم
خيرج األطفال من النافذة أو من سقف السيارة!

اجلهل باإلسعافات األولية النافعة عند حصول حوادث يضاعف اخلسائر.

اختيار سيارة غري مناسبة كسيارة السباق ،أو سيارة صغرية لشاب يرتاد

الصحراء ،حيدث كنوع من الدالل.

أثبتت دراسة قام هبا باحث من جامعة امللك سعود ،أن وراء أسباب
هتور الشباب يف قيادة السيارة تعليم القيادة يف وقت مبكر ،ويفرس
ذلك أن الشاب تتكون لديه اهلوايات ما بني العارشة والعرشين عا ًما

(سن املراهقة) ،وحني يتعلم قيادة السيارة يف هذه املرحلة ،يتكون لديه
ميول نحوها ،وتصبح هواية يامرسها بحد ذاهتا ،ويتجاوز كل احلدود

أثناء قيادة السيارة ،ويصل األمر إىل االحرتافية.

مهندس آخر اعترب أن السيارات هي أحد املعايري التي يعرف هبا تقدم
املجتمع أو ختلفه ،التصنيع والتنظيم واالستخدام ،وهذا واضح يف

مقارنة اليابان أو بريطانيا أو ماليزيا بدول خليجية.

كيف جتد سيارتك؟ مراهق تتكدس يف سيارته املالبس الداخلية خملوطة

بالكتب املدرسية ،وعلب املرشوبات ،الفارغة وبقايا املناديل بفردة

حذاء ضاعت أختها ،ببقايا وجبة من مطعم!
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من سيارتك أعرفك!

سيارة املستقبل توقظ صاحبها إذا نام أو نعس ،كام الزوجة الصاحلة!

وحتتوي عىل إطارات ذكية تكتشف اخلطر ،وهي صديقة للبيئة ،ويمكن

أن تستعني بطاقة غري النفط ،تتصل باملصنع فور حدوث عطل ،لريسل

هلا إشارات وتتلقى منه تعليامت فورية.

حتى تتملك هذه السيارة يلزمك اآلن أن تتوقف وترتاح ً
قليل كلام

دامهك النعاس ،و(كل يشء ملحوق) بإذن اهلل.

َت َع ّو ْد أن تأخذ وقتك يف االعتبار ،قبل أن يدمهك موعد عاجل حيفزك

عىل الرسعة.

ريا أن تؤدب
ال جتعل نفسك مؤد ًبا لآلخرين أثناء القيادة ،كفى بك خ ً
نفسك.

ال تفرتض الوعي ً
دائم واليقظة فيمن هم حولك ،ربام يكونون مثيل يف

ارجتالية القيادة.

أنانيا ،تذكر من وراءك يف السيارة وأعطهم حق الطريق ،وحق
ال تكن ًّ

اإلشارة ،وحق العبور من اليمني ،وتذكر من وراءك يف املنزل فهم
ينتظرونك.
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آهلل أمرك بهذا؟

(زيد بن حارثة) فتى عريب اخ ُت ِطف وبيع يف ظروف غامضة ،وجهد
أهله يف طلبه حتى يئسوا ،وقال أبوه يبكيه:
بكيت عىل ٍ
ْ
فعــل
زيد ومل أد ِر ما
ُ

فواهلل ما أدري وإين لسائـــل
الشمس عند طلوعهــا
ُت َذ ِّك ُرنِيه
ُ

ْ
األجل؟
أحي ُفيجى أم أتى دونه
ٌّ

أغالك سهل األرض أم غالك اجلبل؟
ْ
أفــــل
وتعرض ذكراه إذا َغرهبا

عثروا عليه بمكة عند النبي  ،فخريه النبي فاختاره عىل أهله ملا رأى
من مجيل أخالقه ،فقال عليه السالمُ :أشهدكم أن زيدً ا ابني أرثه ويرثني.

وصار يسمى زيد بن حممد حتى نزل قوله تعاىل :ﱫﮗ ﮘﱪ
(األحزاب ،)5:فن ُِسب إىل أهله.
عادة التبني الشائعة يف العامل اليوم كانت راسخة يف اجلاهلية وأراد اهلل

إبطاهلا بقصة عملية واقعية ،وهكذا تزوج زيدٌ زينب بنت جحش ابنة
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عم الرسول

 ،ثم طلقها زيد ،فتزوجها الرسول من بعده ﱫ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜﱪ (األحزاب.)37 :
كان النبي

يتوجس من تعليق الناس واخلصوم عىل هذا ،حتى قال

اهلل :ﱫ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﱪ

(األحزاب.)37:

القصة تكشف السطوة القاهرة للعادة عىل سلوك الفرد ،وخاصة حني
ً
حاكم عىل القبيلة أو الشعب.
تكون ُع ْر ًفا سائدً ا

(تصلب الرشايني االجتامعي) يصنع اجلاهزية للتطرف والقتال من
أجل عادة ضارة أو تافهة.

ٍ
عادة
الربط بني الدين الرباين وبني الثقافة البرشية جيعل التخيل عن
ً
انتهاكا حلدود اهلل عند قوم جاهلني متعصبني.
ً
وقديم قال املرشكون :ﱫ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﱪ (األعراف.)28 :

كانت عادهتم اخللط العشوائي بني ما وجدوا عليه اآلباء ،وما يعتقدون
أن اهلل أمرهم به ،فاملوروث لدهيم يف قداسة املنزل ،إىل درجة أهنم
ينسبون (الفاحشة) إىل الدين!
ويرد القرآن ً
راسم املنهج النقدي للعادات :ﱫ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﱪ .

ثم رسم املنهج النقدي لتحصيل املعرفة :ﱫﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﱪ .
فجرد عاداهتم من مرجعيتها األخالقية والدينية.

خلقت عبادي حنفاء ك َّلهم ،فاجتالتهم
ويف احلديث القديس( :إين
ُ

وأمرتم أن ُيرشكوا يب ما مل
أحللت هلم،
مت عليهم ما
ُ
وحر ْ
ْ
الشياطني َّ
ُأنزل به سلطانا) (مسلم).
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وهكذا تدأب الشياطني يف إضالل الناس يف عاداهتم الترشيعية (التحريم

والتحليل).

ويف عاداهتم العقلية والعقدية (الرشك باهلل).

التمسك بالعادة أحيا ًنا أقوى من التمسك بالدين ولذلك يقول الناس:

(العادة تغلب العبادة).

حتى النصوص إذا مل يفقهها أصحاهبا أصبحت جمرد ٍ
وب َت
إرثَ َ ،

تأثريها ،كام حكى اهلل عن بني إرسائيل :ﱫ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﱪ(األعراف.)169 :

املألوف السلوكي والثقايف يؤثر يف فهم النصوص وتطبيقها حتى لدى

خمتص أو فقيه.

اللباس مباح يف األصل ،وإن كان لكل قوم لباسهم اخلاص.

وطبع اإلنسان يضفي القداسة عىل ما اعتاده ،حتى صار (الزي
اخلليجي) عنوا ًنا للسنة عند أقوام.

شبه د .طه حسني من حياولون تغيري العامل من أجل احلفاظ عىل عاداهتم،

بالذي يضيق عليه ثوبه فينقص وزنه ليالئم الثوب.
وبإزاء عادات جمتمعية يف اخلليج ً
مثل ،تقوم عادات خمتلفة يف مرص أو

السودان أو املغرب ،فليست العادات مثل حقائق العلم املتساوية املشرتكة.

قيادة السيارة من اليمني إىل اليسار يف العامل العريب ،أو العكس يف بريطانيا
وس ِّميت (عر ًفا).
ومستعمراهتا ،هو عادة ارتقت ألن تكون قانو ًنا ُ

يف الريف يكون دور املرأة خمتل ًفا عن دورها يف جمتمع متعلمُ ،
وي ِّمل
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وتبعا لذلك تتغري عادات
املرأة مسئوليتها الرتبوية والوظيفية واملاليةً ،
اخلطوبة والزواج والعالقة األرسية.

وتتغري نظرة الرجل إىل املرأة والعكس.

عادات املدينة ختتلف عن عادات القرية.

عادات األغنياء غري عادات الفقراء.

عادات املتعلمني غري عادات األميني.

املوقف النقدي من العادات والتقاليد هو ربط األسباب بنتائجها من

ناحية ،فالعادة املفيدة تستحق احلفاظ.

وهو الذي يستطيع التمييز بني ما هو جزء من بنية املجتمع (يف هذه اللحظة

وهذه النقطة) ،وما هو جمرد حماكاة لسلوك سابق مل يعد له ما يربره.

مثل هذا املوقف النقدي ليس جمرد رفاهية فكرية يف أروقة ودوائر املثقفني

املغلقة ،ولكنه مسألة حياتية يتوقف عليها تقدم املجتمع أو تراجعه.

الوعي هنا يعني إدراك أن كل ما هو برشي هو عرضة للتغري والفناء.

الثقافة املجتمعية ليست فطرية طبيعية ،بل هي اصطناعية ،وهي مرنة
ومتغرية ،وبسبب الغفلة عن ذلك حيارب الرأي اجلديد ،كام حارب

أتباع نيوتن ما متخض عنه عقل آينشتاين.

حني تقيس عاداتك احلالية مع ما كان عليه األجداد منذ مدة ليست
بعيدة ،سنقول :إننا نعيش يف عامل خمتلف متا ًما ،وعلينا أن نعي أن حياة

أحفادنا ستكون خمتلفة ً
أيضا.

احلكم بتفوق عادات جيل ما حارض أو سابق هو موضوع آخر ،ولكن
األهم هو قياس تناسب العادات مع الواقع اجلديد ومتغرياته.

انترش اإلسالم يف املجتمعات ،وكانت حافلة بعاداهتا وتقاليدها ،يف
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الزواج واألفراح واملآتم واخلتان والسكن واللباس ،واختذ موق ًفا

مبدئيا كالتايل:

* تقويم العادات وفرزها إىل حسن وقبيح ومزيج منهام ،مع تقدير
عمق العادة ّ
وجتذرها ،أو سطحيتها وسهولة دفعها ،فإن حجب الناس

عام اعتادوه شديد.

* تأييد وتشجيع العادات الفاضلة والسامية؛ كحق اجلار ،والضيف،
والفقري ،واملحتاج ،والقريب ،والغريب ،وقد يتطلب األمر إعادة صياغة

بعضها.

* حماربة العادات الفاسدة وتقديم البدائل امللبية للحاجات ،مع مراعاة

التدرج؛ كام يف قصة معاذ بن جبل حني بعثه النبي إىل اليمن.
ويف كل األحوال ،ولدى كل املجتمعات ،ظل الرصاع ً
قائم بني القيم

اإلسالمية وبني عادات تارخيية تستعيص عىل التغيري ،بمعنى أن التأثر
ً
حاسم وتا ًما ،وهذا مل يكن مفاجأة فقد قال الرسول :
بالقيم مل يكن
الص َ
ال ُةَ ،و َال ُ َي ِاف ُظ َع َل
ي َأ ْع َملِ ُك ُم َّ
(است َِق ُيموا َو َل ْن ُ ْت ُصواَ ،و ْاع َل ُموا َأ َّن َخ ْ َ
ْ

ا ْل ُو ُض ِ
(سدِّ ُدوا
وء إِ َّال ُم ْؤ ِم ٌن)( .أمحد ،وابن ماجه ،والدارمي) ،ويف اللفظ اآلخرَ :
َو َقا ِر ُبوا) (متفق عليه).
ومع الوقت أصبح موروث األجيال التالية مز ًجيا من القيم والفضائل

القومية التي ظلت كام هي ،أو
القبلية أو
اإلسالمية ،ومن العادات
ّ
ّ
َّ
هتذبت شيئًا ما ،ولكنها مل تشكل تطاب ًقا مع الروح اإلسالمية.

وهذا شأن املجتمعات كلها بال استثناء عىل تفاوت بينها ،إال ما كان
من املجتمع النبوي األول ،فقد كان منارة خاصة ،بحكم وجود النبي

نموذجا
عليه السالم -بشخصه ،وبحكم نزول الوحي فيه ،فكانً
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ُيتذى مع وجود النصوص الرصحية؛ التي تدل عىل أن األمة عرب

تارخيها كله ،لن تصل إىل املقام الذي وصل اليه اجليل القرآين الفريد.
ومع هذا نزلت سورة احلجرات ُقبيل وفاة النبي  ،ويف أوهلا عتاب

للمسلمني عىل رفع أصواهتم عند رسول اهلل وجمادلتهم ،ويف آخرها حديث
عن األعراب القادمني إىل املدينة عام الوفود وا ّدعائهم اإليامن ،وم ّنتهم عىل

رسول اهلل

 ،فاملثالية توجد يف األذهان وال توجد يف األعيان.

األجيال التالية قد تتلقى املوروث كله بمعيار واحد ،واإللف واالعتياد

تقبل يشء ورفض نظريه!
يساعد عىل ُّ

إدراك هذا املعنى اللطيف مهم ملجاميع إصالحية حتاول النهوض
باألمة ويتوجب عليها أال تتعسف األمور ،وال حترق املراحل ،وال

تتجاهل الطبع اإلنساين الغالب.

ومتغيا يف الوقت ذاته؟
مستقرا
كيف يمكن أن يكون املجتمع
ِّ ً
ً

املتغي البرشي تقتيض القدرة عىل التغيري.
مواكبة
ِّ

والوفاء للعادة حيمل عىل البقاء واالستقرار.

واالستقرار والتغيري متعادالن يف أمهيتهام للحياة اإلنسانية رغم

تعارضهام الظاهري.

املكونة للهوية ،مع مرونة تسمح بالتغيري ،هو
املحافظة عىل الثوابت
ِّ
الذي َّ
مكن جمتمعات رشقية يف اليابان والصني وكوريا أن حتافظ عىل
روح اهلوية واالستقالل ،مع مواكبة التطور املعريف واحلضاري.

متيزت باجلمود ،فبقيت دون تفاعل ،وأخرى فقدت
َّ
وثم جمتمعات َّ
خصائصها ومالحمها وذابت يف غريها.

وشيطان املسألة يكمن يف التفاصيل ﱫ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﱪ (العنكبوت.)43 :
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السن إذا سقط للشمس ،ونخاطبها أن تأخذه وتعطينا
كنا
ً
صغارا نرمي ِّ
أكرب منه!

كيف تسللت هذه العادة إىل قرية نائية مشبعة بروح التدين اإلسالمي؟
كان أهل اجلاهلية يظنون أن الغالم إذا َث َغر ،فرمى ِس ّنه يف عني الشمس
بسبابته وإهبامه وقال :أبدليني أحسن منها؛ َأ ِم َن عىل أسنانه ِ
الع َوج
وال َف َلج! قال طرفة بن العبد:

مس ِمن َمن َبتِ ِ
َبدَّ َل ُته َ
ــــه
الش ُ

صقول ُ
َ
َب َر ًدا َأب َي َ
األ ُشــر!
ض َم

تفرقت وبقي الطبع الذي يولدون عليه ،وكل
البرشية أرسة واحدةَّ ،

مولود يولد عىل الفطرة ،ومن الفطرة :اخلتان ،االستحداد (إزالة الشعر

الداخيل) ،قص األظفار.

عادات ما قبل الرسالة تسمى جاهلية ،والكثري منها فاريس أو روماين
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أو صيني ،ومل يرفض اإلسالم منها إال ما كان حمتو ًيا عىل معنى مرذول.
كانت الدمى يف بيت عائشة ،وكان ِق َرى الضيف ،والوفاء بالعهد،
واجلوار ،والتحالف عىل اخلري.

يصعب اجلزم بمصادر العادات وأزمنة نشوئها ،والكثري منها ثقافة
برشية مشرتكة يف املالبس واأللعاب والسالح والتجميل واملآكل وأنظمة

املجتمع.

ُتعدُّ (حدوة احلصان) تعويذة لدى شعوب جاهلة عرب العامل.

وتعزى إىل الراهب (دونستان)؛ الذي أشاع أن لوضعها فوق باب
املنزل قو ًة خاص ًة َلر ْدع الشياطني.

ما يزال املسيحيون منذ ظهور هذه القصة يف القرن العارش يستخدموهنا

بكثري من الثقة عىل باب املنزل ،ثم يف منتصف الباب لتستخدم يف طرق
الباب ،إضاف ًة إىل مهمتها الومهية يف طرد األرواح الرشيرة.
أصبحوا يضعون يف أوروبا إكسسوارات عديدة عىل الشكل ذاته ،وما

زالت العادة قائمة يف احلجاز ومرص والعراق.
املرآة ُع ِر َفت يف الرشق منذ زمن بعيد.
يف إيطاليا ُصنِعت أول املرايا من ِق َطع الزجاج ،وكان كرسها يعني

حلول سبع سنوات من احلظ السيئ.

اجلهالة الطاغية آنذاك سمحت باخللط بني املعتقدات القبلية والشعبية،

وبني املفهومات الدينية.

واليوم ما تزال ماليني أوراق احلظ (اليانصيب) تباع العتقاد متسوقيها

باحلظ ،فاملعتقدات القبلية املتوارثة جانب مكون ألعامق الرتاث

اإلنساين.
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ويف كأس العامل لكرة القدم تابع ماليني البرش عرب الشاشات األخطبوط
املسمى (بول) ،والذي زعموا أنه يتكهن بتحديد الفريق الفائز!

نعم أو ال؛ بمعنى اختاذ قرار بالفعل أو الرتك ،القبول أو الرد ،حماولة
ً
جاهل أن يستخدم طريقة تعسفية كرمي
استكشاف املستقبل حتمل

السنة جاءت االستخارة
قطعة نقود ،أو االستقسام باألزالم ،ويف ُّ
الرشعية والدعاء والثقة باهلل.

يف قريتي كانت البنت البكر تركب احلامر يف الصحراء وتقول له:
(يا ابا اهلادي وين بالدي؟) ،فحيثام توجه هبا اعتقدت أهنا ستتزوج

هناك!

يولع كثريون بقراءة األبراج وربط نتائج احلياة بالربج الذي ولدوا

فيه ،وربام اعتقد بعضهم أهنا هي املؤثرة فيام حيدث ،وهذا رضب من
التنجيم املنهي عنهُ ،أولعت به الكثري من املطبوعات واملواقع.

عىل أن والدة اإلنسان يف صيف أو شتاء أو موسم ما ،قد يكون سب ًبا
بإذن اهلل يف خصائص جسدية أو نفسية ،كجزء من البيئة املؤثرة إن

كانت َب ْح ِرية أو برية حارة أو باردة..

التشاؤم معتقد نفيس ناتج عن صعوبة التكيف مع احلياة ،كان العريب

يتشاءم بالغراب أو باألرنب مثال.
رش امللح عادة رومانية.

استخدم (دافنيش) الرسام الشهري توفري امللح ،ونذير الشؤم الذي ييل
نثره يف لوحته الشهرية (العشاء األخري) ،تعرض اللوحة هيوذا الذي

خان املسيح وهو يضع امللح عىل املائدة.

وضع اليد عىل الفم عند التثاؤب هو ُس َّنة نبوية ،فعن َأبِى َس ِع ٍ
يد ْ ُ
الدْ ِر ِّى
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او َب َأ َحدُ ُك ْم َف ْل ُي ْم ِس ْك بِ َي ِد ِه َع َل ِف ِ
يه َفإِ َّن
قال( :إِ َذا َت َث َ

أن رسول اهلل
الش ْي َط َ
َّ
ان َيدْ ُخ ُل) (مسلم).

وهي هيئة سلوكية وذوقية لتغطية الفم وعدم إيذاء اجلليس ،فهي عادة
ذات منشأ أديب سلوكي ،أما الزعم أهنا بسبب اخلوف من زفرة جبارة

قد تؤدي إىل فصل الروح عن اجلسد ،فهي من معتقدات العصور

القديمة يف الرشق.

اعتقد أطباء اإلغريق يف القرن ( )13قبل امليالد بوجود ِع ْرق يدعى

(عرق احلب) ،يمر من البنرص إىل القلب ،ولذا جعلوا البنرص هو الذي
حيمل خاتم الزواجً ،
ممثل إلحدى وظائف القلب :اخلفقان من احلب.
اقتبس املسيحيون العادة ،وأضافوا قيام العريس بوضع اخلاتم عىل

السبابة ثم الوسطى ثم تثبيته يف البنرص ،مرددين (باسم األب) ،ثم

(باسم االبن) ،ثم (روح القدس).

أما الرشقيون فلم يكونوا يكرتثون باخلواتم ،وكانوا يعتقدون أهنا حيل
للزينة فحسب ،وليس هلا أي معنى اجتامعي أو ديني.

(هاين مون) أي :شهر العسل ،يعني فرتة قصرية من السعادة والعزلة،
عادة اسكندنافية متصلة بكون العريس خيطف العروس من القرية إىل
مكان ال يعرفه أحد ،لفرتة من الوقت ،وبمجرد أن يستسلم أهل العروس
وال يتوصلوا إىل نتائج يف البحث يعود العريس بعروسه ،الكلمة تعني

االختباء ،أو هو تقليد بابيل يرمز لرشاب من خالصة العسل جيعل
العريس ً
متسم باحليوية.
فستان الزفاف ،واحلجاب األبيض (الطرحة) عادة أوروبية منذ القرن

السادس عرش.
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اللون األبيض رمز للطهارة والعذرية منذ عدة قرون.

اللون األسود يوصف بأنه لون احلداد ،يف هذه األيام يقولون :إهنم
يرتدون األسود ً
دليل عىل احلزن واحرتام املتوىف ،أما احلقيقة فهي أن
األقدمني كانوا يلبسون األسود خو ًفا من روح املتوىف.

شائعا يف التاريخ اإلسالمي،
وليس هلذا أصل يف الرشيعة ،وإن كان
ً

رصح فقهاء احلنفية بمنعه إال يف حق الزوجة عىل زوجها ثالثة
ولذلك ّ

أيام ،وأجازه املالكية هلا أثناء عدة الوفاة.

دخلت العنرصية حتى يف األلوان املجردة.

عيد امليالد تقليد منترش عرب العامل.

أول عيد ميالد مذكور يف التاريخ كان قبل امليالد بثالثة آالف سنة عند
املرصيني ،وبظهور املسيحية َأ َف َل ْت هذه العادة لفرتة من الزمن.

ضم اليدين أثناء الصالة ليس عادة برشية حمضة كام يزعمه بعضهم،
بل هو موروث أنبياء ،ففي احلديث عن َوائِلِ ْب ِن ُح ْج ٍرُ ( :ث َّم َو َض َع َيدَ ُه

سى) (مسلم).
ا ْل ُي ْمنَى َع َل ا ْل ُي ْ َ

ويف اإلسالم فإن هذه اهليئة الثابتة عن الرسول
واخلشوع والتذلل بني يدي اهلل.

فيها معنى السكون
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قرأت كتاب (قصة العادات) للكاتب (تشارلز بانايت) ،وهو بحث
استقصائي مثري عن العادة وتفسرياهتا ،وهو يقدم األصول التارخيية

للكثري من املعتقدات التى ما تزال شعوب تؤمن هبا ،وإن كان يعوزها

املنطق.

كان النبي

متواضعا ويقول( :أجلس كام جيلس
يأكل عىل األرض
ً

العبد ،وآكل كام يأكل العبد) (البزار).
ت بطعام وضعه عىل األرض) (أمحد يف الزهد والبزار).
(وكان إذا ُأ ِ َ

ويف البخاريَ ( :ما َأ َك َل ال َّنبِ ُّى
ُم َّت ِكئًا) (البخاري).
وكان نبالء الرومان ودمهاؤهم عىل حد سواء ،يتناولون الطعام بأصابعهم،

ان) ،وكان يقولَ :
َع َل ِخ َو ٍ
(ال ُآك ُل

شأن مجيع األوربيني حتى حلول عرص النهضة وما متيز به من تنميق.

يدل كتاب ظهر يف القرن السادس عرش عن آداب السلوك ،عىل أن
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الشوكة مل تكن شائعة االستخدام يف أوروبا ،وأن العادة الرومانية

باألكل بثالثة أصابع كانت ما تزال قائمة.

بقيت الشوكة مدة ( )200عام بدعة صارخة ،وذكر أحد املؤرخني

اإليطاليني حفلة عشاء يف فينيسيا تناولت فيها امرأة طعا ًما بواسطة
شوكةَ ،ف َج ّرت عىل نفسها سخط الرهبان الذين حرضوا احلفلة،
وحدث أن توفيت تلك املرأة بعد ذلك العشاء ببضعة أيام بسبب وباء
منترش آنذاك ،لكن الكهنة جعلوا من موهتا يف مواعظهم عقوب ًة ساموي ًة،
ولعا بالشوكة!
وحتذيرا لكل من ُيظهر ً
ً

رحم اهلل الشيخ عيل احلصني ،سافر من بريدة مطال ًبا بفتح مدارس
لتعليم البنات ،و ُت ُو ِّف يف حادث سيارة يف الرياض ،ليقول معارضوه:
إهنا عقوبة عىل سعيه يف سبيل ال يرضونه هم!

أما امللعقة فهي أقدم من الشوكة بآالف السنني ،ومل تتعرض هي وال
مستخدموها للسخرية كام جرى ألختها!

يتندّ ر بعض الظرفاء بعناوين كتب مزعومة يف حتريم الشوكة وامللعقة!

أما فوطة املائدة املصنوعة من الورقة والقامش ،والتي نستخدمها اليوم

يف موائد رسمية ملسح شفاهنا ،وحفظ حجورنا من الطعام؛ فهي
معروفة يف الرشق األدنى منذ مخسامئة سنة قبل امليالد.
أعواد الثقاب ُع ِر َفت يف إنكلرتا سنة 1826م.

السواك سنة نبوية ،وجاءت فيه أحاديث متواترة فعلية وقولية،

وحددت أوقات استخدامه وصفته وفضله.

ُوجدت عدة قطع من املسواك يف قبور املرصيني تعود إىل ( 3000سنة)

قبل امليالد.
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ظهرت أول فرشاة أسنان يف الصني قبل حوايل ( 3500سنة) من اآلن،

وكانت بمقبض خشبي وشعر حرير ،ومن الصني انتقلت إىل أوروبا بعد
 500عام ،وانترش استعامهلا بني الناس حتى كانوا يع ّلقوهنا حول أعناقهم.

وبالنظر إىل أن قصد السواك هو التنظيف ،فإن املعجون يقوم مقامه يف
هذا ،وإن كان للسواك خاصية االستخدام السهل يف أماكن متعددة.

للمحرم واملرأة
الشامبو والصابون أدوات تنظيف تستخدم لكل أحدُ ،
يف احلداد ،وغريمها؛ ألهنا ليست ِطي ًبا ،وقد وجدت بصورهتا احلديثة يف

أملانيا سنة 1890م.
العطر ُصنِع قبل امليالد بستة آالف سنة يف الرشق األوسط واألقىص،

بالطيب للجمعة وقبل اإلحرام وبعد ِ
وجاءت الرشيعة باألمر ِّ
احل ّل،
وكان النبي حيب ِّ
الطيب ،يقول َجابر بن َس ُم َرةَ :ص َّل ْي ُت َم َع َر ُس ِ
ول
ال َة ُ
اللِ
َّ
َص َ
األ َ
اس َت ْق َب َل ُه ِو ْلدَ ٌان
ول ُث َّم َخ َر َج إِ َل َأ ْه ِل ِه َو َخ َر ْج ُت َم َع ُهَ ،ف ْ
احدً ا َو ِ
َف َج َع َل َي ْم َس ُح َخدَّ ْى َأ َح ِد ِه ْم َو ِ
احدً اَ .ق َ
الَ :و َأ َّما َأ َنا َف َم َس َح َخدِّ ى.
َق َ
ال َ :ف َو َجدْ ُت لِ َي ِد ِه َب ْر ًدا َأ ْو ِر ًحيا َك َأ َّن َم َأ ْخ َر َج َها ِم ْن ُج ْؤ َن ِة َع َّطا ٍر (مسلم).

استخدام مزيالت العرق ليس جديدً ا فقد عرف منذ ( 3500سنة)

قبل امليالد.

ريا من مجاليات اجلسد ونظافته والعناية بالشعر والرائحة
ويبدو أن كث ً

كانت تبتكر يف الرشق.

العادات متداخلة وملتبسة النسبة وقديمة ،وتعرضت لتحوير وتطوير

عرب الشعوب.

حسب فقهاء اإلسالم فالعادات جتري فيها األحكام اخلمسة ما بني:
الواجب ،واملحرم ،واملستحب ،واملكروه ،واملباح.
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واألصل فيها اإلباحة ﱫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﱪ (البقرة .)29
ﱫ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﱪ (األعراف ،)33 :ﱫ ﮙ

ﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦ ﮧﮨﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﱪ (األنعام.)145 :

(احلالل ما أحل اهلل يف كتابه واحلرام ما حرم ،وما سكت عنه فهو عفو)

(الشنقيطي :مذكرة األصول).

و(األصل يف العادات العفو ،فال ُيظر منها إال ما حرمه اهلل ،وإال

دخلنا يف قوله :ﱫ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﱪ
تيمية.)17 / 29 :

(يونس( ))59 :ابن

احلفاظ عىل اهلوية اإلسالمية مطلب جوهري ورس للبقاء واخللود،

والرغبة عن السنن الرشعية واألخالق اإلسالمية سبب لضعف االنتامء،
وأثر عن ضعف اإليامن وضعف الثقة.
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لغات وأمم

ٍ
جملس ،فخرج إليهم النبي
كانوا يف

وخطبهم أن الرسالة قد ُختمت،

وعز َز حديثه بذكر خصائصه وخصائص أمته فقال:
نبي بعدهَّ ،
وال َّ
( ُف ِّضلت عىل األنبياء ِ
بس ٍّت .قالوا :وما ُهن يا رسول اهلل؟
جوامع الكلم ،و ُن ِص ُت بالرعبُ ،
وأ ِح َّلت يل الغنائم،
قالُ :أعطيت
َ

هوراُ ،
األرض مسجدً ا َ
ُ
رسلت إىل الناس كا َّف ًةُ ،
وختِم
وأ
وج ِع َل ْت يل
ُ
ُ
وط ً

يب النبيون)( .مسلم).

كان األنبياء ُيبعثون يف أممهم (أخاهم) ويتكلمون بلغتهم ﱫ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﱪ (إبراهيم ،)4 :هذا يعني املعرفة
والقدرة عىل التأثري فيمن يشرتك معهم يف النسب واللغة ،فالقطيعة

الثقافية (اللغة) واالجتامعية (القوم) ليست مما يشجع عىل القبول.
للناس كافة ،وإىل قيام الساعة ،فتميزت رشيعته عام
ُب ِعث النبي
بالس َعة والتجدد واالستيعاب للحاجات واملتغريات.
سبقها َّ
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يف مكة أ َق ّر العادات السارية يف البناء والطعام والعالقات االجتامعية
واملؤسسات احلياتية واألعراف ،إال ما حيتاج إىل تعديل أو تغيري.

أقر احرتام األرض املقدسة وحدودها ،واألشهر احلرم وأسامءها،
ّ
واحلقوق اإلنسانية ،وعادات النظافة والنظام والصلة والكرم والتعاون.

ويف املدينة شجع عىل الغناء اجلائز يف الفرح؛ (ألن األنصار يعجبهم
اللهو) (البخاري) ،وشجع النساء عىل التع ّلم ،وأال َ ُي َ
ول احلياء دون
السؤال.

ِ
العادات الزراعية والغذائية املدنية ،فحني ُولِد عبد اهلل بن أيب
وأقر
ليح ّنكه ،فقال ألنس( :هل معك متر)؟

طلحة ذهبوا به إىل الرسول
ٍ
مترات َ
الصبي
فم الصبي وجم َُّه َّن فيه ،فجعل
فناوله
فالك ُه ّن ،ثم فتح َ
ُّ
التمر)! (مسلم).
(ح ُّب األنصا ِر
يتلمظ ،فقال عليه السالمُ :
َ

تزوجت أسامء بنت أيب بكر الزبري واشتغلت بسياسة فرسه وسقي املاء
واخلرز والعجن ،ولكنها مل حتسن اخلبز ،وكان هلا جارات من األنصار

وكن نسوة صدق.
خيبزن هلاّ ،

وكانت نساء األنصار يساعدن أزواجهن يف عمل احلائط.

إكراههن عىل الزواج (خنساء بنت

وكن يشكني إىل رسول اهلل
ّ
سع
خذام) ،أو حرماهنن من املرياث (بنات سعد بن الربيع) ،أو َت َ ُّ
أزواجهن يف ألفاظ الطالق والظهار (خولة بنت ثعلبة) ،أو بغضهن
ألزواجهن وطلب اخللع (زوجات ثابت بن قيس).

سأله أنس :أال تتزوج من نساء األنصار؟ قال( :إن فيهم لغري ًة شديدة).

(النسائي).

وفيهن من حرض البيعة الكربى كنُسيبة بنت كعب ،وغزا كأم عطية،
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ُ
وأرست امرأة من األنصار فاستطاعت اإلفالت عىل ناقة رسول اهلل
(العضباء).
التبعل للزوج ،كام يف قصة أيب خيثمة حني تأخر عن غزوة
ّ
كن ُي ِْس ّن ُّ

تبوك ،وقصة أم ُسليم حني تزينت لزوجها بعدما ُت ُو ِّف غالمهم.

يقول عمر( :كنا معرش قريش نغلب النساء ،فلام قدمنا املدينة وجدنا
قو ًما تغلبهم نساؤهم ،فطفق نساؤنا يتع َّلمن من نسائهم!) (متفق عليه).
كانت املعارشة الزوجية ختتلف عند األنصار عن املهاجرين ،قال
ان َه َذا ْ َ
ابن عباسَ :
ش ُح َ
(ك َ
ش َي ْ َ
ون الن َِّسا َء َ ْ
ال ُّى ِم ْن ُق َر ْي ٍ
ش ًحا ُم ْن َك ًرا

ال ٍ
ون ِم ْن ُه َّن ُم ْقبِ َ
َو َي َت َل َّذ ُذ َ
ت
ْالَ ِدي َن َة َتزَ َّو َج َر ُج ٌل ِم ْن ُه ُم
َف َأن َْك َرت ُْه َع َل ْي ِه َو َقا َل ْت إِ َّن َم ُك َّنا ُن ْؤ َتى َع َل َح ْر ٍ
اصن َْع َذلِ َك َوإِ َّ
ال
ف َف ْ
َف َأ ْنزَ َل َّ ُ
اللِ
ول َّ
ها َف َب َلغَ َذلِ َك َر ُس َ
ش َى َأ ْم ُر ُ َ
اجتَنِ ْبنِى َح َّتى َ ِ
الل َع َّز
َف ْ
َو َج َّل (نِ َساؤُ ُك ْم َح ْر ٌث َل ُك ْم َف ْأ ُتوا َح ْر َث ُك ْم َأ َّنى ِش ْئ ُت ْم) (أبو داود).
كانت حتية اجلاهلية ِ
صباحا) ،و(أ َب ْي َت ال َّل ْعن) ،وتقال غال ًبا للملوك،
(ع ْم
ً
َو ُمدْ بِ َر ٍ
ات
ا ْم َر َأ ًة ِم َن

َو ُم ْس َت ْل ِق َي ٍ
ات َف َل َّم َق ِد َم ْ ُال َه ِ
اج ُر َ
ون
َ
األن َْصا ِر َف َذ َه َب َي ْصن َُع ِ َبا َذلِ َك

فأبدهلا اإلسالم بالسالم ،وأباح منها ما ال سوء فيه.
أخذ اإلمام ابن عقيل من هذه وأشباهها قو َله يف كتاب الفنون( :ال
ينبغي اخلروج من عادات الناس إال يف احلرام) (ابن مفلح .)47/2

فسيفساء متنوعة من عادات الشعوب واألمم استوعبها اإلسالم وهذهبا
بصرب وحكمة.

وعادات أخرى حرمها بوضوح كالقامر (امليرس) ورشب اخلمر ووأد

البنات وتربج اجلاهلية واختاذ األخدان والعصبية وشن الغارات
واحلروب ،ونكاح األمهات والبنات.
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أبدية رسالته إىل هناية الزمان ،وعمومها لكل بني اإلنسان يعني أن
يكون ورثته شهداء عىل الناس بالقسط وامليزان!
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كان إذا..

* كان

ونظافته.

 ،مع زهده ،يعتني بجامل لباسه وأناقته وترسيح شعره

رأى عمر ُح َّل ًة تباع فاشرتاها ملعرفته حب النبي

(البخاري).

للجميل من الثياب

كان يلبس يف اجلمعة والعيدين أفضل ما جيد ،ويقول( :إن اهلل مجيل

حيب اجلامل)( .مسلم).

يتسوك حتى خيش عىل أسنانه ،ورشع املضمضة واالستنشاق
وكان
َّ
والوضوء والغسل ،عىل أن البيئة مل تكن تساعد عىل ذلك ،فهي مشغولة
برضوريات احلياة.

والك َّراث والروائح الكرهية ،وحيب ِّ
كان يتوقى الثوم والبصل ُ
الطيب
يف بدنه َ
وش َع ِره وثيابه ،حتى يف حال اإلحرام.
بخلوق (نوع من ِّ
فتغيظ ،ودعا َ
الطيب)
رأى مرة ُبصا ًقا يف قبلة املسجد َّ
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وجعل ُيزيل األذى ُبعرجون النخل ،ويضع َ
اخل ُل َ
وق مكانه بيده الرشيفة.

(مسلم).
* ُك ِسفت الشمس فقال الناسُ :ك ِس َف ْت ملوت إبراهيم بن حممد عليه

السالم ،فرفض النبي
ملوت ٍ
أحد وال حلياته).

مترير هذه الفكرة وقال( :ال تنكسف الشمس

(البخاري) ،وهنى أن يقال( :ما شاء اهلل وشاء

حممد) ،وقال( :إنام أنا عبد فقولوا :عبد اهلل ورسوله) (البخاري).
ومما زادين رش ًفا وتِ
يهـــــــا
ً

دخويل حتت قولك( :يا عبادي)

وكدت َبأ ْ َ
ــــا
ُ
خ ِص أطأ الثر ّي َ

نبيـــــا
وأن َّ
صي َت «أمحد» يل َّ

* كان إذا أوى إىل فراشه يقرأ املعوذتني ويمسح جسده ،وإذا قام نظر

إىل السامء وقال( :اللهم لك احلمد) ،وقرأ اآليات من آخر سورة آل

عمران (البخاري) ،وكان يذكر اهلل عىل كل أحيانه.

كان يستعيذ باهلل من اهلم واحلزن والعجز والكسل واجلبن والبخل

وغلبة الدين وقهر الرجال (البخاري).

(احلزن عىل الفائت ،والغم للواقع يف احلال ،وهو القلق ،واهلم للمستقبل).

* جلس

عىل بئر ،ودىل فيها رجليه ومعه أبو بكر وعمر.

فحس ذراعه
ومر بفتى يسلخ الشاة وال ُيسنَ ،
ّ

وسلخها له.

رس استنار وجهه كأنه قطعة قمر ،كام يقول كعب بن مالك.
كان إذا ّ

وقالت عائشة :قام

فعرفت يف وجهه الكراهية.
عىل الباب
ُ

كان جيري عىل سجيته وعفويته دون تكلف.

* قال عبد اهلل بن سالم :ملا نظرت يف وجه النبي
ِ
بوجه ّ
كذاب.
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عرفت أنه ليس

ألخذ ٍ
أحد أو َقتله ،ويقول :ال
خفي ًة ْ
كان يأبى أن يشري ألصحابه إشار ًة َّ

ينبغي لنبي أن تكون له خائنة األعني (أبو داود).
ويقول( :أ ّد األمانة إىل من ائتمنك وال ُختن َمن خانك)( .أبو داود والرتمذي).

َب عند
ويقول( :ما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى ُيكت َ
اهلل ِصدِّ يقا) ،وهذا هو ُ
اخل ُلق الذي ر ّبى عليه النبي أبا بكر ،حيث

كربت قيمة الصدق عنده ،وصارت ُت ْق َرأ يف كالمه وصمته وأخذه
وتركه وحركات جسده.
* كان يعجبه الفأل وهو الكلمة الطيبة تقدح زناد األمل.

ملا رأى ُس َه ْيل بن عمرو يف احلديبية قالَ (:س ُهل أمركم)( .البخاري).
وزار أعراب ًيا يعوده من ُ
(طهور إن شاء اهلل)( .البخاري).
احل َّمى فقال:
ٌ

احلمى طهارة للبدن والروح ،واملحروم من مل يتقبل هذا ،فقال كام قال

األعرايب :بل محى تفور ،عىل شيخ كبري ،تزيره القبور.
ً
رحيم ما رضب شيئًا قط بيده ،وال امرأة وال خاد ًما،
* كان رفي ًقا

إال أن جياهد يف سبيل اهلل.

ريا عن الفعل
عادة ما تكون صيغة (كان إذا) يف املصنفات النبوية تعب ً
أعم من أن تكون مقصود ًة أو
املتكرر منه ،أي عن العادة ،وهي هنا ّ
غري مقصودة ،وإنام املراد فعلها عىل سبيل التكرار ،وكان دأب النبي
االلتزام الدائم كام قالت عائشة :كان عمله ِديمة ،وقالت :كان إذا

َع ِم َل ً
عمل أثبته.
* كان

يملك من احلب رصيدً ا ً
هائل ويشيعه للقريب والبعيد.

مل يكن كلام دخل بيته حيلف عىل احلب ،ولكنه يف كل مرة كان يفعل

شيئًا يدل عليه.
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ِ
أنفست (أصابك احليض)؟ ثم
انس ّلت أم سلمة من الفراش فسأهلا:

أدناها وغطاها معه يف اخلميلة (البخاري).

كان يدخل بيته كزوج ،ال كأمري أو مشري.
وقد ُت ِد ُّل عليه إحداهن فتهجره ،فال يسخط بل يراضيها ،وملا عاتبهن

أكثر من موعظتك،
عمر ،قالت أم سلمة :إن يف رسول اهلل ما يعظنا َ
لكنا نعامله بام تع َّلمنا منه ،ولو هنانا النتهينا.

كان أصحابه يتنافسون عىل مكانتهم يف قلبه ،فيسألونه :من أحب
الناس إليك؟ وقال عن احلسن واحلسني( :اللهم إين أحبهام؛ ِ
فأح َّب ُهام).
وابن ِح ِّبه.
(الرتمذي) ،وكان أسامة ِح َّبه َ
وقال( :امل ِ َقة (احلب) من اهلل) (أمحد).

وباحلب سعى يف تغيري مواقف خصومه وأعدائه ،كام قال صفوان:
كان حممد أبغض الناس إ ّيل ،فام زال يعطيني حتى أصبح أحب الناس
إ ّيل.

العطاء املادي والروحي سبيل إلشاعة احلب ،حتى لدى اخلصوم
واملناوئني ً
فضل عن األقربني.

وال غرابة أن يتحول أعداؤه إىل جنود يتمنون أن تسفك دماؤهم دونه.

ٍ
طالب لقرابته وحياطته وسعى يف هدايته آلخر حلظة فأنزل اهلل
أحب أبا

ﱫ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﱪ (القصص.)56 :

وهدى اهلل عبيدة بن عبد املطلب من آل بيته ،فأصيب بني يديه يوم بدر،

وكان يلفظ أنفاسه ويقول :ألست شهيدً ا؟ قال بىل ،قال :أما واهلل لو

كان أبو طالب ح ًيا لعلم أين أحق بام قال حني يقول:
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يت َ
َك َذب ُتم َو َب ِ
اللِ نبزى ُم ََّمـــدً ا
َو ُن ِ
ــــه
ص َع َحو َل ُ
سل ُ
مه َح ّتى ُن َ َّ

ِ
َو َلّا ُن ِ
ناضــــلِ
طاعن دو َن ُه َو ُن
نذهل َعن َأبنائِنا َو َ
َو َ
احلالئِــلِ !

كان (كسب القلوب) هو األهم عنده ،ويف سبيله يبذل املال وتسخو
العاطفة ويسهل النسيان والتجاوز.

* كان يتقن فن التواصل االجتامعي ،وهو أساس يف نجاح أي عالقة
إنسانية معرفية أو اجتامعية أو مصلحية.

ّ
الباش واملصافحة ،ويؤثر جليسه
 -فهو يبدأ من لقيه بالسالم ،والوجه

بالوسادة ،ويقبل عىل الناس بوجهه ،ويتكلم بكالم ِّبي واضح ،وربام
أعاد الكلمة مرتني أو ثال ًثا حتى ُت ْف َهم ُ ْ
وت َفظ ،قالت عائشة َ :ك َ
ان
اللِ
َ
ول َّ
َر ُس ُ
ان َك َ
س ُد ا ْل َك َ
س ِد ُك ْم َه َذا َك َ
ال ُم ُه َف ْص ًل َب ِّينًا َ ْي َف ُظ ُه
ال َي ْ ُ
ال َم َك َ ْ
اللِ
ول َّ
ان َر ُس ُ
ُك ُّل َم ْن َس ِم َع ُه (متفق عليه) ،وقال أنسَ :ك َ
َث َ
ال ًثا لِ ُت ْع َق َل َع ْن ُه (الرتمذي).

ُي ِعيدُ ا ْل َك ِل َم َة

وكان يعود املريض ،ويشهد اجلنازة ،ويغشى أصحابه يف منازهلم ،ويشاركهم

مناسباهتم؛ كالفرح ،والوالدة ،وعودة الغائب ،وربام استقبل املولود يف
حجره وح ّنكه بالتمر واختار له ً
اسم؛ تطيي ًبا ألهله ،وحتقي ًقا ملفهوم الرتاحم.

 وتواصل مع أعدائه باملراسلة ،وملا علم أن من عاداهتم أهنم اليقرؤون كتا ًبا إال خمتو ًما صنع خا ًمتا فصه (حممد رسول اهلل).

وكتب إىل كرسى واملقوقس والنجايش وملوك األرض يدعوهم إىل

اهلل عز وجل.

وتواصل مع املرشكني بمكة ،بإرسال عثامن إليهم للتفاوض يوم
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احلديبية ،واستقبل رسلهم ،وألن من مقتىض هذا محاية الرسل والسفراء
مبدأ أن الرسل ال ُتقتل.

أقر
ّ
اقرأ ملعرفة عاداته الكريمة كتاب (اجلامع الصغري للسيوطي) و(صحيح
اجلامع الصغري لأللباين).

واقرأ ملعرفة برناجمه اليومي كتاب (اليوم النبوي للطريري).
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كيف
تهدم صنما!

جراحا جيري جراحة صعبة يف املخ،
ُأتيح يل منذ وقت قريب أن أرى
ً
وكانت زلة طفيفة من يده كفيلة أن يكون مؤداها الفالج أو املوت
للمريض ،ومل تكن براعته هي التي وقعت من نفيس ،بل سكينته
املدهشة ،وكنت أعرف أنه كان مضطر ًبا قبل ذلك بلحظات ،ولكنه ما

كاد يقف أمام طاولة العمليات حتى راح يعمل بإحكام دقيق أذهلني

(مارستون).

هدوء اجلراح ال ُيعدّ شيئًا عند هدوء املصلحني العظام يف األوقات

الصعبة ،وطيلة حياهتم التي نذروها لتغيري قناعات الناس وعاداهتم.

هدوء النبي

وهو يعرض التوحيد عىل عمه أيب طالب يف حلظة موته

أحاج لك هبا عند اهلل) (البخاري).
(يا عم ،قل ال إله إال اهلل ،كلمة
ُّ
هدوؤه يف رحلة اهلجرة( :ما ظنك باثنني اهلل ثالثهام؟) (البخاري).

هدوؤه يف بدر ﱫﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﱪ (الفتح.)26:
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هدوؤه عند رحيل أحبابه( :إن القلب ليحزن والعني لتدمع وال نقول

إال ما يريض ربنا) (البخاري).

هدوؤه عند حلول أجله (بل الرفيق األعىل) (البخاري).

سلميا ،ولكنه حاسم وعميق.
ريا
دون صخب أو ضجيج أحدث تغي ً
ًّ

مل هيادن الوثنية طرفة عني ،وسعى هلدمها يف عقول الناس ومشاعرهم،

وبناء التوحيد ،ولكنه دخل مكة يف عمرة القضاء وحول الكعبة ثالثامئة
وستون ً
صنم ،فلم هيدمها؛ ألن إعادة بنائها من قبل املؤمنني هبا سهل،
وبطريقة أفضل ،وهم يملكون فعل ذلك ،مل هيدمها حتى فتح مكة ودانت

له األرض ،وصنع القناعة الراسخة ببطالهنا لدى القاعدة العريضة من
الناس ،حتى قال قائلهم :لو كانت هذه األوثان تغني شيئًا ما خذلتنا.

غي املعتقدات والسلوك والعادات ،باإلقناع والرفق والرمحة واللني
ّ
واحلكمة ،ومل يستخدم القوة إال يف أضيق نطاق وعند الرضورة.
أقام بمكة ثالث عرشة سنة ُمست َْض َع ًفا هو وأتباعه.

كانت معركة بدر من غري ترتيب.

دفاعا عن املدينة.
كانت معركة أحد واألحزاب ً

كان صلح احلديبية معاهدة مع املرشكني ظنها بعض املسلمني دنية يف

دينهم!
َف ْتح مكة كان قمة االنتصار ومل ُي َر ْق فيه إال القليل من الدماء ،ودخلها
مطأطئ الرأس ُ َم َّل ًل بالسكينة ،وتبعه إعالن :اذهبوا فأنتم الطلقاء.

هبدوئه وعفويته وإيامنه وصدقه ،حرر العقلية اإلنسانية من الرشك
والظلم والعنرصية والكهانة والثأر ،وبنى لإلنسان قيمه وعاداته اجلديدة

اخلالدة.
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حفظ حقوق خمالفيه كام حفظ حقوق أتباعه.

عمليا لألجيال أن تكون عاصمة اإلسالم األوىل حافل ًة
درسا
كان ً
ًّ
بالتنوع العرقي والديني؛ ليتعلم الناس أسلوب الداعية العظيم يف
التعامل مع ُم ِ
ساكنِيه ومواطنيه من غري أهل ملته.
احلكم اإلسالمي عرب العصور حفظ الطوائف واملذاهب املختلفة،

ضمن نسيجه االجتامعي ،ومل يفرض عليهم تغيري مذاهبهم ،وحفظ

للداخلني فيه مزاجهم الشعبي ومطاعمهم وأزياءهم ،فهناك خارطة
واسعة من العادات والتقاليد احتفظت هبا شعوب مسلمة متتد من

جاكرتا إىل طنجة.

حني يتهتك هذا النسيج بسبب صدامات تغذهيا السياسة وحتفز عليها
اجلهالة ويرضهيا التعصب ،تقع املصادمات بني اجلريان وينسى الناس

الوصية النبوية بحسن اجلوار حتى مع اخلصوم.

عند الصدام يرتاجع العقل ،وهيرع الناس إىل سوء الظن باآلخر،
واالستعداد ألسوء االحتامالت فيعودون للوعي البدائي.

العقالء يدركون أن هذا األمر طارئ وقابل للرتاجع ،حني تضع
احلروب أوزارها ويفكر الناس باملصالح املشرتكة والعيش

واملساكنة.

ِ
وصف عمرو بن العاص للروم بأهنم ( أرسع الناس إفاقة
وهذا معنى

بعد مصيبة).

هو هنا يتحدث عن صفة يف (العقل اجلمعي) هلم ،وأهنم يتجاوزون
فرتات التوتر واحلرب واالحتقان ،إىل ميدان احلوار والبحث عن

املشرتك ،وهذا ما شاهدناه يف أوروبا بعد احلربني العامليتني ،حيث
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اجتهت شعوهبا إىل العوملة واالحتاد يف السوق األوروبية ،ثم يف االحتاد

األورويب بمؤسساته الضخمة.

بينام تظل بعض القبائل العربية حمتفظة بعداوهتا القديمة ،تلقنها ألجياهلا

الشابة ،وتعيد إنتاج قصصها وأشعارها وكأهنا حدثت البارحة.

املذهب أو
الناس
طابعا مذهب ًيا ،أو يقحم
وقد يأخذ هذا االحتقان
َ
ً
ُ
االنتام َء السيايس أو الفكري يف عالقاهتم ،وجتد هذا لدى إسالمي أو

علامين ،مما يدل عىل أن الفكر مل يفلح يف هتذيب هذه النزعة ،ولكنه
وجهها ذات اليمني أو ذات الشامل.
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ً
جميل
أراك
في فعالك كلها

* (صلوا كام رأيتموين أصيل) (البخاري).

(خذوا عني مناسككم) (البخاري).

(كان النبي

يف سفر فأفطر وأمر بالفطر فبلغه أن بعض أصحابه

صاموا فقال :أولئك العصاة) (مسلم).

تبليغا للرسالة ً
أفعال نبوية تعبدية تعترب ً
وحمل لألسوة.

قد تكون واجبات وفرائض ،أو مستحبات كالوضوء ثال ًثا ،أو مباحات

كالركوب أو امليش يف احلج ،أو االلتفات يف الصالة حلاجة ،أو االغتسال

للصائم.

* نادى مناديه يف غزوة( :من َقتل ً
قتيل فله َس َل ُبه) (البخاري) ،وأعلن
مرة أن (من أحيا ً
أرضا َم ْي َت ًة فهي له)( .متفق عليه).

ربام كان هذا الفعل بمقتىض النبوة ،وربام كان بمقتىض الوالية واإلمامة

والسلطة.
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* شكت إليه هند بنت عتبة بخل زوجها أيب سفيان فقال هلا( :خذي
من ماله ما يكفيك ويكفي ولدك باملعروف)( .متفق عليه).

فعل هذا بمقتىض منصب اإلفتاء.

* اختصم إليه رجالن فحكم ألحدمها بحسب الشهود والبينات أو
أحلن
اليمني ثم قال( :إنكم ختتصمون إ َّيل ،ولعل بعضكم أن يكون
َ

ٌ
ٍ
قطعة من النار
بعض ،فمن قضيت له بحقِّ أخيه فإنام هي
بحجته من
فل َي ْأ ُخذها أو لِ َيدَ ْعها!) (متفق عليه).
صدر هذا منه بمقتىض كونه قاض ًيا حيكم بني املختصمني.

* كان

كسائر اخللق يقوم ويقعد ،ويلتفت وحيرك يده ،ويميش

وجيلس ،وكان عبد اهلل بن عمر يتتبع أفعال النبي

بدافع احلب ويفعلها.

العادية وحركاته،

كان يلبس النعال السبتية ويصبغ الصفرة؛ ألنه رأى النبي صىل عليه
وسلم يفعل ذلك ،وكان إذا حج جير خطام ناقته حتى يربكها حيث
بركت ناقة النبي  ،وكان أنس يتتبع الدُّ َّباء (ال َقرع) يف الطعام.
هذا ال يدل عىل أكثر من اجلواز ،وقد يؤجر الصحايب عىل النية واحلب،

وليس عىل الفعل.

قد يصحب هذه األفعال العادية ٌ
هيئة خاصة حيافظ عليها الرسول عليه
الصالة والسالم ويتقصدها دون سواها ،كطريقة اجللوس لألكل أو
الرشب باليمني أو الرشب ثال ًثا أو عدم التنفس يف اإلناء ،ف ُت َس ُّن هذه

اهليئة.
ٌ
رائعا لقيم احلياة
َث َّم
أفعال ِجبِ ِّل َّية ال تدل عىل ترشيع ،لكن حتمل معنى ً

والعالقة واإلنسانية ،قالت عائشة( :كنت أرشب وأنا حائض ثم
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أناوله النبي  ،فيضع فاه عىل موضع َّ
العرق
يف فيرشب،
وأتعرق َ
َّ
(العظم) وأنا حائض ثم أناوله النبي فيضع فاه عىل موضع فمي)

(البخاري).
* ُقدّ م الضب لرسول اهلل

فلم يأكله ،فسألوه :أحرام هو؟ قال :ال،

ولكنه مل يكن بأرض قومي فأجدين أعافه (متفق عليه) ،العادة هنا معتربة،
ومراعاة الذوق حسنة ،والتوسعة عىل الناس فيام اعتادوه ،مما مل ين َه عنه

الرشع ،هو من الرشع.
قد يبيت

طاو ًيا ،ويربط احلجر عىل بطنه ،أو ينام عىل حصري ،أو

* كان

يواصل الصيام أيا ًما دون فطر وهنى أصحابه عن ذلك،

يتوسد يده يف النوم.
هذا ليس ترشيع ًا ،وال خيلو من تذكري بالزهد والقناعة والتواضع.

فسألوه ،فقال( :إين لست كهيئتكم إين أبيت يطعمني ريب ويسقيني)

(البخاري) ،وقام الليل حتى تفطرت قدماه وكان واج ًبا عليه وليس
واج ًبا عىل غريه.
وامتنع من أكل الثوم والبصل ألنه يناجي جربيل.

ثم أفعال خمتصة به ال تتعدى إىل غريه.
ّ
* كان يضطجع بعد سنة الفجر ً
قليل عىل جنبه األيمن ،وحني دخل
مكة دخلها من ُكداء ،وبات بذي طوى ،ونزل باألبطح..

هل هذه ترشيعات؟ أم هي أشياء حدثت اتفاق ًيا دون قصد؟ اهلل أعلم.
* حني جاء املدينة وجدهم ُي َل ِّقحون النخل فقال( :لو مل يلقحوه لصلح)،
يصا ،فقال
فرتك بعضهم التلقيح وخرج التمر ِش ً

دنياكم) (مسلم).

( :أنتم أعلم بأمر
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كان حفر اخلندق فكرة فارسي ًة اقرتحها سلامن.

استخدم أسلوب الكر والفر يف احلرب عىل غري عادة العرب.
فكرة اخلاتم أخذها من فارس والروم.
فكرة املنرب من احلبشة.

اخلربة الشخصية واالجتامعية واألممية تقتيض مثل هذه األفعال وليست

من باب الترشيع.
* صىل النبي

الظهر أو العرص ركعتني ثم سلم ،فأخربه أصحابه

وقام وصىل ما نيس ثم سجد للسهو (متفق عليه).

قد يفعل عليه السالم شيئًا عىل سبيل النسيان ،ولذا قال له ربه :ﱫ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﱪ (الكهف ،)24:ولكن اهلل ال ُي ِق ُّره عىل نسيانه فيام يتعلق
بالترشيع.
* كان

يتعبد قبل النبوة يف غار حراء ،وكان ُيكرم الضيف و َي ِصل

الرحم و ُيكسب املعدوم ،و ُيعني عىل نوائب احلق.

أقرها بعد النبوة،
وهي من لطف اهلل به ،ولكنها ال تعد
ً
ترشيعا إال إذا ّ
ولذا اعتكف عليه السالم يف املسجد ،أما الذهاب إىل ِ
الغريان واالختفاء

فيها وترك اجلمعة واجلامعة فهو خمالف هلديه عليه السالم.

هذه أنامط أفعاله النبوية وأحكامها.
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سجن أم منصة؟

أول كتاب ألفته كان اسمه (املسلمون بني التشديد والتيسري) ،كتبته
نقدً ا آلراء متشددة شائعة يف جمتمعي املحيل ،حترم املدارس واألجهزة

احلديثة وتنفر من كل يشء مصدره غري إسالمي ،كاملذياع والتلفاز
وربام السيارة واهلاتف والكهرباء!

واجه الكتاب محلة ضارية وردو ًدا واسعة ،أشهرها كتاب (الرد الرشيد

عىل مدعي التشديد) للشيخ املحدث العابد (عبد اهلل بن حممد الدويش)
رمحه اهلل تعاىل وغفر له.

قد تكون هذه اآلراء انقرضت أو يف سبيلها لالنقراض ،بيد أن السبب
يف الرفض واملامنعة غال ًبا ما يكون هو (حتريم التشبه بالكافرين).

هذا السبب له أصل يف الرشيعة ،وبموجبه كتب ابن تيمية (اقتضاء

الرصاط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم).
واإلشكال يقع يف أمور:
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أحدها :معنى التشبه ،وهل كل موافقة أو ُ
نقل يعدُّ تشبه ًا أم ثم ضوابط
ورشوط؟

تشبها
والثاين :دائرة التشبه ،ما هي األشياء التي يعترب أخذها منهم
ً

هبم ،واألشياء العادية أو املرشوعة؟

حمرم؟ أم يرتقي
والثالث :حكم التشبه وهل هو مباح؟ أم مكروه؟ أم ّ
إىل درجة الكفر باعتبار أن (من تشبه بقوم فهو منهم)؟

* متى أقول :الشاب يتشبه بوالده؟ أو بأستاذه؟ أو بالالعب؟ أو
بالفنان؟

عندما (يتعمد بقصد وتكرار) حماكاهتم يف سلوكهم.
نحن هنا إ ًذا أمام:

تدرب،
 قصد وإرادة للفعل ،وعاد ًة ما يكون وزن ( َت َف ُّعل) مثل :تع ُّلمُّ ،جتملً ،
دال عىل القصد ،ويف احلديث( :إنام األعامل بالنيات) (البخاري).
ُّ

 احلامل عىل ذلك املحاكاة والتقليد الناشئ عن اإلعجاب.ً
متداول يفعله سائر الناس ،بل هو ميزة
 -هذا الفعل ليس شأ ًنا عا ًما

وخاصية أو (شعار) لألب أو املعلم أو الالعب.
حني يكون الفعل ً
ً
وكريم كاحلفاوة باآلخر ،أو اهلدوء يف الكالم،
مجيل
فهو مصلحة بال ريب ،وكان النبي
من لباس الرهبان.

يلبس النعال التي هلا شعر وهي

فصورة املشاهبة فيام يتعلق به صالح العباد ال ترض؛ فإن املسافات
الطويلة ال يمكن قطعها إال هبذا النوع من احلذاء (حاشية ابن عابدين .)653/1
التبادل املعريف واحلضاري قائم يف املجتمعات اإلنسانية ،والعربة بفرز النافع

واقتباسه وطرد الضار ونفيه ،حتى لو كان هذا الضار من صميم عاداتنا.
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توس ٌط يف املسألة يرى فيه أهنا من املصالح
لألستاذ حممد رشيد رضا ُّ

االجتامعية والسياسية ،فال نجمد فيها مجود املغاربة ،الذين حترجوا من

زي اجلنود األورويب مع ما فيه من تسهيل إتقان األعامل العسكرية ،وال

نغلو غلو املشارقة الذين يقلدون األوروبيني تقليدً ا أعمى دون حاجة.
الضار باجلسد أو بالثروة أو باألخالق جيب اجتنابه.

وقريب منه ما ال يرض وال ينفع.

والنافع نقتبسه ال للتقليد بل للمنفعة ،وبمقدورنا أن نجعله أحسن مما
كان عليه ،وأن ندخل التعديالت واإلصالحات التي تناسب هويتنا،

وقد نختلف فيام بيننا يف تقدير ذلك فنتعاذر ونلتمس رمحة اهلل.

حني رأى عمر معاوية بالشام وهو يعمل برسوم القيارصة يف األعامل

السلطانية أنكر عليه ،فقال معاوية :يا أمري املؤمنني! إن هذا عندهم من

رسوم الزعامة .فقال عمر :ال آمرك وال أهناك.

يف األمصار املفتوحة التي استقر فيها املسلمون مل يتعسفوا تغيري املألوف

بالقرس ،وال محلوا الناس عىل الصعب ،وقد بقيت آثار العراق والشام
ومرص بام فيها من مظاهر رومانية كانت خمصصة للهو أو العبادة أو املدافن

أو التامثيل ،والظاهر أن السبب هو حتول هذه األمصار إىل املسيحية قبل
دخول املسلمني إليها ،فلم يعد الناس يعبدوهنا أو يرتادوهنا وصارت

معطلة ،واهلل أعلم بالصواب.
حني ترى يف املطار ً
رجل يلبس القبعة العريضة ومعها زي خاص يف
اللباس والشعر ،تعرف أنه من (حاخامات اليهود) ،ومثله الطاقية التي
يلبسها اليهود عىل شكل طبق صغري.

وحني ترى من يلبس قطعة قامش واحدة ذات لون برتقايل فاقع ،تعرف
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أنه من البوذيني ،وهكذا حني ترى الصليب املعلق كعالمة للمسيحيني.

حني ترى صور وأشكال (اإليمو) يف شعورهم املسدلة لألمام ولباسهم
وحركاهتم ،تعرفهم بسيامهم ألول وهلة.

هذه شعارات أساسية يف اهلوية الظاهرة والباطنة ،وقد أشار ابن تيمية
وابن القيم واملناوي إىل أن املشاهبة الظاهرة يف خصائصهم ذريعة

للمشاهبة الباطنة ،واملحاكاة ناجتة عن احلب والتعظيم ،أو ما نسميه بـ
(اهلزيمة النفسية) وتقليد الضعيف للقوي.

وسائل اإلعالم من صحف وإذاعات وقنوات ،واإلنرتنت والشبكات،
ووسائل النقل الربي والبحري واجلوي ،ووسائل الطباعة ،والتجارة

والزراعة والصناعة واإلدارة والتعليم ،كلها ميادين رحبة لالقتباس،

وهي مصالح عامة ،وال تدخل يف باب الشعارات واخلصائص.
َث ّم وجه آخر للهزيمة يتجىل يف اخلوف املفرط من كل قادم ،وإغالق
ٍ
قدرة عىل متييز الطارق أو التعامل معه بثقة.
األبواب بإحكا ٍم ،دون

اجلمود هو الوجه اآلخر للذوبان ﱫﯾﯿﰀﰁﱪ (الفرقان.)67:

احلفاظ عىل اهلوية مطلب جوهري ،وجيب النظر إىل اهلوية كمنصة

استقالل وانطالق نحو اآلخر لنؤثر ونتأثر بحكمة ،وليس كسجن
أمرا كان مفعوال!
نحبس فيه أنفسنا حتى يقيض اهلل ً

تضخم اهلوية قطيعة ،وضمورها ذوبان.

التضخم باإلحلاح عىل التفاصيل واجلزئيات ،وضمورها بإمهال الكليات
واجلوامع وامليزات األساسية يف العقيدة واألخالق والسلوك.

املناعة احلضارية مطلوبة ،لكن برشط أن تبقى ضمن إطارها الطبيعي،
حني َت ْس ِ
تخدم قطعة صابون كبرية لتنظيف جسمك تنزلق من يدك ،وحني
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تستخدم قطعة صغرية جدً ا تتكرر املشكلة ،واحلل أن ختتار بمقدار ك ّفك!

وحائزا عىل اجلودة
رسا أن العامل أصبح متقد ًما علينا بمراحل،
ً
ليس ًّ
والتفوق واإلبداع واإلنجاز والتطوير ،بينام السوق اإلسالمية مل تفلح

حتى يف التقليد واملحاكاة التي فاز هبا الصينيون.

وهذا مقصد عظيم جيب عىل املربني التفطن إليه يف محاية اجليل من

سطوة الثقافة الغربية وأنامطها االستهالكية ،القادمة برضاوة عرب
اإلعالم والدراما والقوة االقتصادية والتقنية ،والتي تتسلل حتى إىل

لعب األطفال وخمادع النساء ومنابر اجلمعة.

ويف الوقت ذاته ،فإن التناول املعتدل ال يسمح بتحويل ذلك إىل قطيعة
مع العرص ومتغرياته ،أو توجس من اجلديد ،أو نظرة سلبية ال ترى يف

األشياء إال وجهها املظلم ،ومقتىض احلضور والشهود اإلسالمي يلزم
باملعارصة واملواكبة واجلرأة وعدم االنعزال.

التواصل العاملي جعل الكثري من األعامل عابرة للحدود ،وقد يكون

غربيا لكنها رسعان ما تشيع وتنترش ،فالعربة حينئذ
رشقيا أو
أصلها
ًّ
ًّ
ليس بأصلها بل بمضموهنا.

نصوص هائلة توحي برضورة احلفاظ عىل متيز املسلم وشخصيته
وعدم ذوباهنا يف اآلخرين ،يف معتقداهتم وشعائرهم وشعاراهتم كقوله
وذراعا بذراع ،حتى لو
ربا بشرب
ً
( :لتتبعن سنن الذين من قبلكم ش ً

ضب التبعتموهم)( .متفق عليه).
دخلوا يف ُج ْح ِر ٍّ

ومع كونه أخرب بحدوث حالة االتباع هلم ،حتى يف دخول (جحر ضب

خرب) ال معنى لدخوله وال مصلحة من ورائه ،وعرب بام يدل عىل أن

هذه حالة (ظاهرة) وليست استثنائية أو قليلة ،إال أن السياق سياق حتذير
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وتنبيه.

وفيه حكمة نبوية رائعة باجلمع بني اإلخبار بحصول اخللل فال يبتئس

منه املصلحون ،مع عدم االستسالم له أو تسويغه.

مؤثر يف التشبه ،وهلذا مل ُت ْ َ
شع املخالفة
* احلضور والتمكني والقوة
ٌ
حيب موافقة

هلم يف مكة ،وال يف املدينة أول األمر ،وقد كان النبي
وطمعا يف إسالمهم ،ثم
اليهود فيام مل ينزل عليه فيه حكم ،تألي ًفا هلم،
ً

أمر أصحابه بمخالفتهم بعد ذلك يف اللباس وترسحية الشعر وغريها

وكان إذا شك يف أمر مل يؤمر فيه بيشء صنع ما يصنع أهل الكتاب.
ً
تعديل عىل فعلهم كصيام عاشوراء ،وصيام يوم قبله أو يوم
وقد ُيدخل
بعده ،واألمر عىل االستحباب ،فيجوز إفراد عاشوراء.

يقول ابن تيمية( :ملا كان املسلمون أول األمر ضعفاء مل يرشع هلم

املخالفة ،فلام كمل الدين وظهر وعال رشع ذلك.

ومثل ذلك اليوم لو أن املسلم بدار حرب ،أو دار كفر غري حرب ،مل

مأمورا باملخالفة هلم يف اهلدي الظاهر ،ملا عليه يف ذلك من الرضر.
يكن
ً

بل قد ُيستحب للرجل -أو جيب عليه -أن يشاركهم أحيا ًنا يف هدهيم
الظاهر ،إذا كان يف ذلك مصلحة دينية ،من دعوهتم ،أو االطالع عىل
باطن أمرهم إلخبار املسلمني ،أو دفع رضرهم ،ونحو ذلك من

املقاصد الصاحلة) (االقتضاء .)176/1
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عباءة وعبادة!

* سألني كثري من أبنائي املبتعثني عن قبعة التخرج وعباءته التي يلبسوهنا؟

عقد اجلزية عىل نصارى نجران ،وصاحلهم عىل

فأجبته بأن النبي
أربعة آالف ُح َّل ٍة ،يرسلوهنا إليه يف كل سنة (سنن أيب داوود).

وكان يلبسها وهيدهيا الصحابة ،ألهنا وإن كانت من لباس النصارى،
شعارا دين ًيا هلم.
إال أهنا مل تكن
ً

هذا قسم من املباح أو املعفو عنه أو املسكوت عنه ،واألصل فيه

املساحمة.

عىل أن بعضهم حيكي أن قبعة التخرج ذات أصل إسالمي أندليس،

وكانوا يضعون املصحف فوقها ،إشار ًة إىل قوله سبحانه ﱫﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﱪ (يوسف.)76 :

صب ًيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه ،فقال( :احلقه

* رأى النبي
ُك َّله أو َد ْعه ُك َّله)( .أبو داود).
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ً
استدالل هبذه القصة ،ونقل النووي
نص القفهاء عىل كراهية (القزع)
اإلمجاع عىل ذلك ،ويصبح األمر أكثر كراهي ًة حينام يغدو من خصائص

أهل امللل األخرى يف ال َق َّصات والترسحيات ونحوها.

املباح يف الرشيعة إذا صار من خصائصهم وعالمات انتساهبم التي

مكروها بصورة
متيزهم عن غريهم يف مظاهرهم وسلوكهم ،صار
ً
طارئة ،فإذا زال التشبه زالت الكراهة.

وهذا مذهب احلنابلة وأكثر الفقهاء

(حاشية ابن عوض عىل الدليل  ،37/2كشاف

القناع  ،328/1اإلنصاف ،الدر املختار ،الفتح ،وانظر :رشيد رضا.)..

* أخرب

أن طائفة من أمته يبيتون عىل رشب وهلو خيسف اهلل هبم،

واخلمر من الكبائر ،فإذا اجتمع معها رقص خمتلط ومالبس فاضحة

كاشفة للعورات فهي الغفلة املستحكمة والتعرض للسخط.

تشبها بطرائق األمم الغربية يف
هذا حمرم يف الرشيعة ،ويزيده حتريام كونه ً

االستمتاع والسهر وقضاء اإلجازات (الويك إند).

* كان النبي

يف سفر مع أصحابه فمروا بشجرة للمرشكني يعتقدون

هبا ،ويعلقون عليها حاجاهتم ،فقالوا :يا رسول اهلل اجعل لنا ذات

أنواط كام هلم ذات أنواط ،فقال عليه السالم( :إهنا السنن! والذي
نفيس بيده ،قلتم كام قالت بنو إرسائيل ملوسى :اجعل لنا إ ًهلا كام هلم

آهلة ،قال :إنكم قوم جتهلون)( .الرتمذي).

متابعة الكفار يف اإلحلاد وسوء اإلعتقاد والسخرية باهلل وآياته وأنبيائه يف
رواياهتم وأفالمهم وفنهم ،وحتكيم الرشائع اجلاهلية املخالفة لإلسالم،

ومتابعة طقوس عباداهتم يعد من املشاهبة الكفرية.

ﱫﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳ
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ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﱪ (النساء.)140 :

فرط اإلعجاب وتعمد االمتثال إذا متادى بالفرد واجلامعة ،آل هبم
إىل االنعتاق من الرشيعة ،وهلذا ُس ِّم َي َ
(تش ُّب ًها) ،بينام هو يف املواضع
األخرى يسمى (ر ّدة).

للمسلم مناسك يف استقبال القبلة (وليس بيت املقدس) واألذان
التخص وهو وضع
(وليس الناقوس أو النار) وهيئات الصالة (ترك
ّ

اليد عىل اخلارصة) وأوقاهتا (عدم الصالة بعد الفجر وبعد العرص)
بالتسحر).
والصوم (النهي عن الوصال واألمر
ّ

والطواف بالكعبة ال بغريها.

هي مناسك يتميز هبا املسلم ،ولغريه مثل ذلك ﱫ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍﱪ (احلج.)67:

لقيت عر ًبا عاشوا يف أوروبا وبحثوا عن الروحانية ،وانتقلوا إىل البوذية
والتزموا طقوسها ،وحني حاججتهم كانوا يقولون :هذه فلسفة وثقافة

وليست دينا!

بىل هي ملة ودين :ﱫ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﱪ (آل عمران.)85:

هذه أقسام التشبه بغري املسلمني من حيث حكمها الرشعي.
يستدل بعضهم يف الباب بحديثَ ( :من َ
تش َّبه بقو ٍم فهو منهم) ،وهو
طرف من نص طويلُ ( :ب ِعث ُْت بالسيف بني يدي الساعة حتى ُي ْع َبدَ
وج ِع َل رزقي حتت ظل رحمي ،وجعل الذلة
اهلل وحده ال رشيك لهُ ،

417

زنزانة

تشبه بقوم فهو منهم).
َّ
والص َغار عىل َمن خالف أمري ،و َمن َّ

واملحدثون خمتلفون يف صحة احلديث ،وهو خالف سائغ ،ال يوجب
ضعفه ً
متهم بفساد القصد أو جماملة الكفار أو
ً
تشنيعا وال اهتا ًما ،فليس َمن ّ
حسنه ً
متهم بالترسع أو التكفري أو تسويغ العنف.
جماراة الواقع ،وال من ّ

ليس مما ينكر االختالف عىل حكم حديث ،وليس احلديث من األصول
الكلية التي عليها مدار اإلسالم ،والتقوى واألخالق واملعرفة تقتيض

وضع األمر يف نصابه باعتدال.

وقد علقه البخاري ،ووصله أمحد وأبو داود ،ورواه ابن املبارك

والثوري وابن يونس مرسال ،ورجح دحيم والبزار املرسل.

ويف إسناده (عبد الرمحن بن ثابت) قال أمحد :أحاديثه مناكري ،وكأن
هذا يعني عنده عدم قبول ما تفرد به ،وقد ُر ِمي بانتحال بعض مذهب
اخلوارج.

وحسن احلديث ابن تيمية فقال( :إسناده جيد) ،والعراقي (إسناده
ّ

صحيح) ،والذهبي (صالح) ،وابن حجر (حديث حسن) ،وكتب فيه
ابن رجب رسالة مجيلة عنواهنا (احلكم اجلديرة باإلذاعة).
واحلديث احتوى عىل عدة مجل.

* بعثت بالسيف ،ويف التنزيل ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱪ (احلديد ،)25:ثم أعقب
ذلك بقوله :ﱫ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﱪ.

وفيه ﱫ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﱪ (األنبياء ،)107:ويف احلديث
(إن اهلل بعثني رمحة ومل يبعثني لعا ًنا) (مسلم).

* (وجعل رزقي حتت ظل رحمي) ،واألصل يف مقصد اجلهاد هو ﱫ ﯖ
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ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﱪ (األنفال ،)39:وقد بعث اهلل
حممدً ا هاد ًيا ومل يبعثه جاب ًيا ،كام قال عمر بن عبد العزيز.

* (ومن تشبه بقوم فهو منهم) قد حيمل عىل ما سلف من التشبه املطلق،
الذي يؤدي إىل االنسالخ من الرشيعة واللحوق بأعداء اإلسالم،

تشبها؛ ألنه يبدأ بمشاكلة الظاهر وينتهي بمشاكلة الظاهر
وتسميته
ً
والباطن.

ومن يقول بثبوت احلديث فله من هذا ك ّله خمرج بحمله عىل معنى
صحيح ،واألمر ال حيتاج ألكثر من البحث العلمي املجرد البعيد عن

التوظيف السلبي.

موضوع التشبه حيتمل أوسع من هذا البحث وقد كتب فيه أئمة وشيوخ

كام فعل اإلمام الغزي يف (حسن التنبه) والذي طبع بتحقيق جمموعة
من الباحثني يف ( )12جملدً ا ،و ابن تيمية يف (االقتضاء) والغامري يف

(االستنفار) ،وكتب أرشف بارقعان (مظاهر التشبه بالكفار يف العرص
احلديث) ،وكتب حاكم املطريي (املحافظة عىل اهلوية اإلسالمية)..
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مغلق لإلصالح

من مجيل شعر أيب الطيب ما كان يف مدح سيف الدولة ،ومن أمجل

مدحيه هذه القصيدة التي قاهلا هينيه بالعيد ،وأنشده إياها يف ميدانه ومها

عىل فرسيهام:

ٍ
امرىء ِم ْن َد ْه ِر ِه ما َت َع ّو َدا وعا َد ُة ِ
لكل
الطعن يف العدى
سيف الدّ ْو ِلة
ُ
َهنيئًا َ
أنت عيدُ ُه َو ِعيدٌ ملَ ْن َس ّمى َو َض ّحى َو َع ّيدَ ا
لك العيدُ الذي َ
الو َرى َ
أوحدً ا َ
أو َحدَ ا
كم َ
َفذا ال َي ْو ُم يف األ ّيا ِم مث ُل َك يف َ
كان ْ
كنت في ِه ْم ْ

هو َ
َ
يكون ال َي ْو ُم لل َي ْو ِم َس ّيدَ ا
العنيُ ُأخت ََها َوحتى
اجلدّ حتى َت ْف ُض َل َ
َ
االعتياد يسهل الصعب وحيول املشقة إىل متعة ،ال بأس أن نصنع

عاداتنا اجلميلة ثم نستسلم هلا.
اخلري عادة ّ
والش جلاجة.
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ُ
ُ
َب عندَ اهلل
يزال
وما
الرجل َي ْصدُ ُق و َيت ََح َّرى ِّ
الصدْ َق حتى ُي ْكت َ
ِصدِّ ي ًقا ..وما ُ
ُ
َب عندَ
يكذب و َيت ََح َّرى
الرجل
يزال
َ
ُ
الكذب حتى ُي ْكت َ
اهلل َك َّذابا.

الصدْ ق يتح َّقق بموقف مبارش وسهل ( َيت ََح َّرى) فيه صاحبه
مجال ِّ
سجية يف أقواله وأفعاله ومواقفه ،ثم ُيكتب
يتحول إىل
الصدق حتى
َّ
َّ
عند اهلل ِ
صدِّ ي ًقا ،فالصدق عادة ،وهذا ال ينايف أنه عبادة ُ
وخ ُلق كريم.
ُ
رسول اهلل إذا َع ِم َل َع َم ًل َأ ْث َبت َُه( .مسلم).
ويف حديث عائش َة :كان
ويف حديث آخرَ :
(أ َح ُّب العمل إىل اهلل َأ ْد َو ُم ُه وإِ ْن َق َّل) (متفق عليه).

هنا توا ُف ٌق بني العادة والعبادة.
سلبي ،حني نقول :الصالة عبادة
علينا َأ َّل ننظر إىل العادة كمفهو ٍم
ٍّ
وليست عادة ،هي عبادة ح ًّقا ،وأن تكون عادة مستمرة فهذا خري ،لكن

ليس بمعنى َّ
أن املرء يفعلها جمارا ًة للناس ،وال بمعنى أنه يفعلها دون

َو ْع ٍي أو خشوع أو حضور قلب.
حسن أن َت َ
وحسن
كون عباداتنا عادات بمعنى الديمومة واملواصلة،
ٌ

أن تكون عاداتنا عبادات ،بمعنى انتقاء األفضل منها ،واستحضار الن ِّّية

الطيبة فيها.

أصبحت الصالة عادته ورسور قلبه وقرة عينه ال يشعر بثقلها بل بمتعتها.

حتى اخلشوع يكون عادة بعد املجاهدة الطويلة.
ُظ ّن ظنًا حسنًا أنه سيقبلك ُبع َجرك و ُب َجرك ،وغدراتك وفجراتك،
ِ
بت منه ،وما نفسك ما زالت تنازعك إليه،
وح َسنِك
وقبيحك ،وما ُت َ
َ

ألـمت به ثقلة الطني ،وغلبته نوازع
فاحلياة جهاد ،وكلنا ذاك الذي ربام ّ
اهلوى ،وعرضت له الغفلة ،وهو ال يزال يغفر ويتوب ويسرت ويمهل،
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ولعل هناية األمر توبة صادقة ال رجعة فيها ،وخامتة حسنة ،وزلفى،

وحسن مآب.

عادات رمضان متنحك فرحة بالشهر ،لكرس الروتني ،والتواصل،

واستذكار الراحلني ،والعطف عىل املساكني ،والتفاعل مع اجلو اإليامين

بالصالة والقرآن والعمرة ،الصوم سيصبح نقطة تغيري ،ويضيف
اجلديد إىل حياتك ،ويمنحك األمل والتفاؤل والرسور والبهجة.

التسوق واالستهالك والسهر الطويل واملسلسالت واهلوس الريايض،

عادات جيب أال تكون سيدة املوقف ،يمكننا أن نتحكم فيها بدل أن
ٌ

تتحكم فينا ،وسيكون فينا من يكتب عىل الشاشة (مغلق لإلصالح).
جتربة تستحق أن ختاض.

أجلم غضبك يف شهر احللم ،عن تف ُّلت األعصاب أو الصياح أو التذمر

أو العنف يف قيادة السيارة وإطالق املنبه ومضايقة اآلخرين ،لتكن روح

السكينة واحلب والتسامح تظللنا ..ويشعر الصغري والكبري واملواطن

يتلبس بالعبادة
واملقيم واملسلم وغري املسلم بالفارق اإلجيايب بني مسلم َّ
وحيافظ عليها ،وآخر من الذين هم عن صالهتم ساهون ،واملهم صوم
الضامئر عن يسء األخالق ،وصوم اجلوارح عن رديء العادات.
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من باب واحد

مل تزل تلك عادة اهلل عنــدي

والفتى ٌ
آلف ملا يستعيـــــــدُ

سألتهم :حني تسمع كلمة (اهلل) أو تستذكر الذات العلية ،ما أول

انطباع خيطر ببالك؟ ما عادتك يف ذلك؟
األكثرون حتدثوا عن:

احلب

اجلامل

األمان

اخلجل

الرمحة

الراحة والتفاؤل

الشوق
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الرقابة الربانية

العظمة

كانت اإلجابات مفاجئة ومجيلة.

خفت أن يكون (اخلوف) هو أول خاطر هيجم عىل نفوس العصاة

أمثالنا!

الدخول إليه من باب احلب هو دخول من أوسع األبواب ،فاحلب
ً
أول ،ثم يأيت الرجاء واخلوف متعادلني ،احلب هو الرأس هو احلياة هو

األساس ،واخلوف والرجاء جناحان.
هل الوعظ َم ْعنِ ّي برتسيخ مفهوم صادق ومجيل وحمبب عن األلوهية يف
نفوس النشء؟

القرآن ُيعنَى باأللوهية بعيدً ا عن اجلدل وخياطب العقل والوجدان

معا ،ويعالج السري إىل اهلل بأسلوب فريد ،ويشجع عىل التوبة ،حتى من
قالوا :إن اهلل ثالث ثالثة ،ومن فتنوا املؤمنني واملؤمنات!

مخسون سنة عشتها معه ،أطيع فأفرح ،وأخالف فأندم ،ويف احلالني

ثقتي به ال هتتز ،فهو املعد لرغبتي ورهبتي ودنياي وآخريت.
يا من يرى ما يف الضمري ويسمع
يا من ُي َر ّجى يف الشدائد كلهـــا
ما يل سوى طرقي لبابك حيلـــة

أنت املعدّ لكل ما ُيتوقـــــع
يا من إليه املشتكى واملفــــزع
فإذا رددت يدي فمن ذا ينفــع؟

مل يعد اإليامن قضية عقلية جمردة ،هو شجرة تنبت يف القلب ،وتسقى

مع األيام وتستقر يف العقل ،وتتسامى عن الظنون والشكوك
واألوهام.
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يف طفولتي بعثتني أمي إىل قرية (النخالت) ألوصل خلالتي شيئًا ،يف
الطريق كان األثل خييفني والكالب تنبحني ،حني رجعت إليها قالت

يل :إذا نبحتك الكالب فقل:ﱫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾﯿﰀ ﰁﱪ

(طـه.)112 ،111 :

يقني طفل ال يرتدد كان حيفزين عىل امليض يف طريقي دون التفات!

بعدها أحسست بالصحبة ،كنت أهتيب التعبري عنها ،حتى وجدت

حديث (اللهم أنت الصاحب يف السفر) (مسلم).

احلياة كلها سفر ،فكن أنت يارب الصاحب يف سفر احلياة.

كان الصحابة يتعلمون اإليامن قبل القرآن ،عظيم أن نتعرف عىل اهلل
ً
أول ،وترشق قلوبنا بحبه فال ننساق للعبادة بسوط العذاب والتأثيم،
بل بالشكر والعرفان (أفال أحب أن أكون عبدً ا شكورا) (البخاري)،

ويتأسس إيامننا عىل أسامئه وصفاته ومجاله وكامله ،قبل أن ننشغل
بفروع العلم ،فتكون الفروع موصولة باألصل ومتناسبة معه ،وليست

شاغلة عنه ،وال شاغبة عليه.
عن جندب بن عبد اهلل

قال :كنا مع النبي

ونحن فتيان حزاورة،

فتعلمنا اإليامن قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيام ًنا

(ابن ماجه).

وعن عبد اهلل بن عمر قال :لقد عشنا ُب ْر َه ًة من دهرنا َّ
وإن أحدنا
ٍ
حممد  ،فنتعلم حالهلا
ُيؤتى اإليامن قبل القرآن ،وتنزل السورة عىل

وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها ،كام تعلمون
َ
القرآن قبل
أنتم اليوم القرآن .ثم لقد رأيت اليوم رجاال ُيؤتى أحدهم
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اإليامن ،فيقرأ ما بني فاحتته إىل خامتته ما يدرى ما آمره وال زاجره ،وال

ما ينبغي أن يقف عنده منه (البيهقي).

رب إين ملا أنزلت إيل من خري فقري.

إين أحبك سيدي ،أشتاق رؤية وجهك املحجوب.

الرمحن ،الرحيم ،الرب ،اجلواد ،التواب ،ليس فيها املنتقم وال الباطش

وال شديد العقاب.

رصختي األوىل كانت إليك ،وندائي األول ،ونغنغتي ،ومناجايت.

أحببتك قبل أن أخافك ،وكلام سمعت اسمك رصت أثرى بحبك.

ذات مساء مسحت أمي عىل رأيس وقالت :يا ولدي الطريق إليه طويل

انتبه أن تتوقف ،ثم أشارت إىل األعىل ،ومنذ ذلك الوقت وأنا أحاول

الصعود إليك ،وكلام اقرتبت إليك وجدتك أقرب إىل قلبي وأبعد من
خيايل.

يف املرض كنت الصاحب ،يف اخلوف كنت األنيس ،يف السفر ،يف الوحدة،

يف مواجهة الصعاب ،يف الفرح واحلزن كنت املعية.
ً
جملجل عىل لسان أحدهم فأخافك ،وضعوا احلواجز
يأيت اسمك
دونك ،السدود واحلفر ،وعندما أفيق من تلك الوحشة يأيت نداؤك

األمجل (يا عبدي) وأجيبك (يا رب).
يأيت اليقني بعد الشك ،يأيت ً
منثال بجامل ما أوجدته وأبدعته يف أعامق
املحيطات يأيت الترضع باسمك.

يف أمل األمهات ،وعجز األسئلة ،ومرارة الفقد يأيت النداء باسمك.
يف وهن اجلسد وضياع الروح وقسوة اخلسارة يأيت التبتل إليك.

يا رب كنت معي يف ظلمة الرحم ،يف طفولتي وأحالمي ،يف تفاصييل
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الصغرية .كنت معي يف مواجهة احلياة ،يف اإلخفاق والنجاح ،يف

االنطالق والنهاية ،أمام ألسنة جارحة ،وخلف خمالب الظالم.
يا رب ..وأنت اجلميل الذي خلقتني ً
مجيل ،وأردت يل أن أكون كام
ِ
تشويه ذايت.
خلقتني ،أبقني عىل فطرتك بعيدً ا عن

يا رب ..وكل نفس يقربني إليك ،وكل صباح أستفتح فيه باسمك،
امنحني القوة أال تتعثر خطاي يف مسريي إليك ،وأال أقوى عىل ظلم

أحد من خلقك.

يا رب ..منحتني عينني ولسا ًنا وشفتني ،اهدين أن ال تنشغل هذه
اجلوارح بغريك عنك.

يا رب ..أعطني حرية بقدر عبوديتي لك ،ويقينًا بقدر توكيل عليك،
واجعل ما بيني وبينك مسافة حب ..وقرهبا.
منطرحا أمام بابك الكبري..
ً

أرصخ يف الظالم أستجري..
يا راعي النامل يف الرمال..

وسامع احلصاة يف قرارة الغدير (وسم# :يارب).
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بوابة الخروج

أمتنى أن تكون هذه القراءة ضو ًءا يرسم طريق االنعتاق من زنزانتك..

يدون كل يوم عىل
صفحات بقدر أيام عا ٍم أو تزيد ،صاحب الزنزانة ّ
جدار غرفته ،فهل دونت مما قرأت ما يستحق االهتامم؟

قبل أن تغادر يمكنك أن تدون لصديقك بعض انطباعاتك التي
خرجت هبا:
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:انتظرك عىل
zenzanah@islamtoday.net
@salman_alodah
facebook.com/SalmanAlodah
@salman_alodah
gplus.to/salmanfahadalodah
@salmanalodah

:صديقك
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