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املقدمة
احلمد هلل الذي ع ّلم اإلنسان ما مل يعلم ،احلمد هلل ا ّلذي وهبه
عق ً
عب به عماّ جيول يف خاطره ،ويعتلج يف
ال مفكّر ًا ،ولسان ًا ناطق ًاُ ،ي رّ

صدره ،والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني؛ الذي آتاه
اهلل من لدنّه عل ًام ،نفع به البرشية ،ووجهها نحو اخلري ،وعىل آله

وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وبعد.

فهذه جمموعة من التأمالت واألفكار التي كانت متر بخاطري

أثناء الدراسة اجلامعية ،والعمل املجهري الذي كنت أرى من خالله

بعض عظمة اخلالق ودقة صنعه ،وكلام ازداد تد ّبري آليات القرآن
الكريم وأحاديث رسوله الكريم؛ ترسخت بذهني ووجداين أكثر.

ومع تكاثر هذه التأمالت وتنوعها حولتها إىل حمارضات

مد ّعمة بالصور التي تكا ُد تنطق لتُعرب عن عظمة حمتواها وما تدل
ٍ
عليه من ٍ
ٍ
وخلق بدي ٍع وتنظي ٍم ٍ
ٍ
وتفان يف خدمة
دقيق
بالغة،
دقة
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وتعاون منقطع النظري،بعيد ًا عن
ونشاط
وحتاب
بصمت
اإلنسان،

الضوضاء والتكاسلﵛ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ
ﲒ ﲓ ﵚ (اإلسراء .)٤٤

وم�ن خالل املح�ارضات العام�ة املد ّعمة بالص�ور واحلقائق

واألرق�ام الحظ�ت تفاع�ل الناس من خلال محدهم للعلي القدير

وتسبيحاهت�م التلقائية الالشعورية الت�ي كانت تنساب من أفواههم
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ذاتي� ًا ودون تفكير ،ألهن�ا كان�ت تت�واءم م�ع أوت�ار جوارحه�م

ومشاعرهم الفطرية.

هذا التأثر البالغ جعلني أفكر يف تدوينها لضامن بقائها،

ولكن هيهات ملثيل أن يستطيع التعبريعن حقيقتها ،وكان هاجيس
كيف ومن أين أبدأ ؟! وهل ستطاوعني الكلامت إلحسان التعبري
والوصف؟ ّ
فإن الكلامت تتصاغر ،والعبارات تتضاءل أمام بديع

ُصنع اهلل ،ولكنّني حاولت قدر استطاعتي فعسى أن أكون قد
و ّفقت.
ٍ
صفحة
وقد بدأت ممسك ًا بالقلم مستعين ًا باهلل ،ألكتب عىل

ٍ
ٍ
ٍ
تشع بنور املعرفة ،بأحرف لغتنا العرب ّية ،لغة
فض ّية كلامت ذهب ّيةّ ،
القرآن الكريم ،وأعرتف هنا ّ
بأن روعة البيان وسحر الكالم،

ليعجزان عن التّعبري يف هذا املجال ،ورغم حماواليت اليائسة أن
ألعب عن ّ
كل
أستعري بالغة القول ،وسحر األداء ،وروعة البيان ،رّ

ما جيول يف صدري ،وتنطق به مشاعري ،ولكن هيهات هيهات،
ٍ
فخلق اهلل ُّ
جانب فاتتك جوانب ،ولكن
فقت يف
أدق وأعظم ،فإن ُو َ

ما ال ُيدرك كله ال ُيرتك ج ّله.
ٍ
أن ّ
ورغم ّ
بداية هناي ًة ،إالّ أنه ال هناية لوصف خلق اهلل،
لكل

قل ّ
حسن آخره ،وخري الكالم ما ّ
ودل ،وبعد
ولكن خري العمل ما ُ

هذا اجلهد املتواضع أمتنّى أن أكون قد ُوفقت يف الرسد والتعبري،
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رسد ًا ال ملل فيه ،وال تقصري.
وأخري ًا ما أنا إلاّ برش ،قد ُأخطئ وقد ُأصيب ،فإن كنت قد

أخطأت فأرجو مساحمتي ،وإن كنت قد أصبت فهذا ّ
كل ما أرجوه
ُ
عز ّ
وجل ،إنه نعم املوىل ونعم النصري ،واحلمد هلل رب العاملني.
من اهلل ّ

الدكتور عبدالحميد القضـاة
إربــد  -األردن
2017/6/10م
رمضان 1438/هـ
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ُ
ُ
مِ ُ
ري
الداعية
العال
ومنهجية التفك ِ
خلق اهلل العباد بأشكال وعقول متعددة ،ومفاهيم ونفسيات

خمتلفة ،وأودع يف كل واحد منهم من املواهب والقدرات ،ما
جيعله متميز ًا عن غريه ومكم ً
ال له ،فشكل بذلك لوحة فسيفسائية

عجيبة ،ختلب األلباب؛ فيها من اآليات الدالة عىل عظمة اخلالق،
ودقة الصانع ،وحسن التنظيم والرتتيب .وإن كان العقل نعمة اهلل

لإلنسان؛ إال أن اخللق َشتّى يف درجات استعامله .وقد حث اهلل

اإلنسان عىل استعامله؛ ليكون أداته يف اإلدراك والتمييز ،ومعرفة
عظمة اهلل من خالل ما يرى ويسمع؛ وهلذا كان فضل العلم كبري ًا.
من العلامء من و ّفق الستعامل علمه فيام ُيريض اهلل؛ فأسهم

يف رفع مستوى اإليامن ومنسوبه عند الناس ،من خالل اآليات التي
عقلها دون غريه بحكم ختصصه ،فكان عامل ًا داعية إىل سبيل ربه عىل
بصرية ،وذلك باحلكمة واملوعظة احلسنة.

ولكن :كيف أصبح هؤالء دعا ًة متميزين رغم أن دراساهتم
األكاديمية ليست يف العلم الرشعي؟ وكيف و ّظفوا ختصصاهتم
األكاديمية عىل اختالف جماالهتا خلدمة الدعوة إىل اهلل؟! .وما هي
املنهجية التي تربوا عليها واتبعوها منذ البداية؟.

هذا ما سنحاول سرب غوره ،ثم دعوة الشباب إليه؛ ليصبحوا
علامء دعاة يب ّلغون دعوة اهلل بطرق معارصة ،مستفيدين من وسائل
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التكنولوجيا احلديثة ،وآفاق العلم العظيمة التي م ّن اهلل هبا عىل
اإلنسان يف هذا العرص .وقد يكمن رس نجاح العلامء الدعاة يف

اتباعهم لألمور اآلتية:

ُ . 1ح�سن ا�ستعمالهم لأداة التفكري والتفكري (العقل):

لق�د ُعني اإلسالم بالعقل عناي�ة فائقة ،وحث عىل استخدامه

فيما ينفع البرشية سواء بام يتعل�ق باألمور الدنيوية ،كإعامر األرض،
وإصلاح ش�ؤون العب�اد ،وتسهي�ل معيشته�م؛ لتحقي�ق معن�ى

االستخلاف يف األرض ،أو م�ا يتعلق باألم�ور األخروية ،وتعميق

اإليامن ،وبناء الوج�دان اإلنساين ،وتعميق اإليامن من خالل التفكر

يف آيات اهلل الكونية ،والتعرف عىل عظمة اخلالق وصفاته من خالل
مظاهر قدرته ،وإحكام سنن�ه الكونية ،إجياد ًا وبنا ًء وتنسيق ًا وحكمة
تسخريها وتيسريها ملنفعة اخللق واستقامة حياهتم هبا.

فهذا كتاب اهلل العزيز احلكيم ،مصدر الترشيع األول ،يزخر

بالتوجيهات الربانية ،سواء املبارشة أو غري املبارشة ،التي حتث

اإلنسان عىل إعامل العقل والفكر ،والتفكر فيام خلق ورشع .ومن

مظاهر االهتامم هبذا اجلانب؛ التنوع يف املفردات الدالة عىل هذا
املعنى ،وكثرة تكرارها ،فقد وردت ( تفكّر) ومشتقاهتا التي تندرج

يف مضموهنا سبع عرشة( )17مرة يف القرآن الكريم؛ منها مخسة

مواضع حتض عىل إعامل الفكر يف احلكمة من أقدار اهلل وترشيعاته،
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ومخسة مواضع أخرى تأمر بإعامل الفكر بام ُيرضب من أمثال،
ومعاجلة األمور باملنطق والعقل ،وسبعة مواطن تشري إىل التفكر يف
احلكمة فيام خلق اهلل والقدرة عىل ذلك.

أما مادة (العقل) وما ينرصف منها فقد وردت يف تسعة
وأربعني موضع ًا من القرآن الكريم ،واإلشارة إىل أصحاب العقول،

وخصهم باحلديث ،وردت حتت مفردة األلباب يف ستة عرش
موضع ًا ،ومادة التذكر بمعنى الفهم واالعتبار ،فقد وردت يف تسعة
وثامنني موضع ًا يف القرآن الكريم؛ لتحث عىل االتعاظ من جتارب
اآلخرين ،وعدم الوقوع يف أخطائهم ،وجتنب مزالقهم .وهكذا نرى

أن القرآن الكريم قد حث عىل استخدام العقل وإعامل الفكر ،يف
كل ما يتعلق بأمور الدين والدنيا ،يف مائة وواحد وسبعني موضع ًا،
فيام أحصيناه.

كام وردت اإلشادة بالعلامء وأهل العلم ،يف موضع احلديث

عن آيات اهلل وفهمها وإعامل العقل فيها ،ومعرفة املغزى مما يرد

فيها من أمثال للعربة واالتعاظ ،وذلك يف قوله تعاىل :ﵛﭐ ﲓ

ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﵚ

(العنكبوت  .)٤٣ويف قوله تعاىل:ﵛﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ
ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ
ﲜ ﵚ ( الروم.)٢٢
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والعالمِون هم العلامء الراسخون يف العلم عىل اختالف

ختصصاهتم .كام أن اليشء الوحيد الذي أمر اهلل رسوله بطلب
االستزادة منه هو العلم ،حيث قال :ﵛﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ

ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ

ﱑ ﱒ ﱓ ﵚ (طه .)١١٤

 . 2تفعيل عبادة التفكّر:

العبادة يف اللغة تعني الطاعة والتذلل واالنقياد وما ينتج

عنها .ومفهوم العبادة يف اإلسالم واسع ،ومتعدد األوجه ،فهو ليس

كام يفهمه بعضهم من أداء لشعائر عىل هيئات حمددة .وليس أدل عىل
ذلك مما ورد يف تعليق ُعدي بن حاتم الطائي ريض اهلل عنه عندما

سمع قوله تعاىل :ﵛﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ
ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ
ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﵚ ( التوبة .) ٣١

فقال« :يا رسول اهلل ،إهنم مل يكونوا يعبدوهنم ،فقال له
وحيرمون
حرم اهلل فيستحلونهُّ ،
الرسول  :أجل ولكن حي ّلون هلم ما ّ
فيحرمونه ،فتلك عبادهتم هلم» (رواه البيهقي).
عليهم ما أحل اهلل ّ
فكل ما يقوم به املسلم استجابة ألمر اهلل وطاعة له ،يدخل

يف باب العبادة .وبذلك تتنوع أشكال العبادات وتتعدد؛ فإذا قرأنا

قوله تعاىل :ﵛﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
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ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ

ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﵚ (آل عمران  ،)١٩١أدركنا

أن التفكر يف خلق اهلل ،هو لون من ألوان العبادة .بل ربام هو عبادة
متقدمة هتب احلياة لبقية العبادات ،وتبث فيها احلركة واحليوية؛
لتتحقق من تلك العبادات غايتها ،فتتهذب النفس البرشية ،ويظهر
عطاؤها واقع ًا ملموس ًا يف خدمة الناس وإعامر الكون.
بل لعلها العبادة التي بنيت عليها وهبا أركان احلضارة

اإلسالمية ،فتوسعت يف جماالت العلوم املختلفة والصناعات
وطورهتا ،ونقحت ما توصلت إليه احلضارات السابقة ،فصححت

وعدلت ورتبت ،ورشحت واخترصت ،ثم اكتشفت واخرتعت؛
حتى وصلت بالبرشية إىل أرقى درجات احلضارة واملدنية ،من علم
وأدب ،ودين وخلق ،يف آن واحد ،وتناغم بينها مجيع ًا ،مل يسجله

التاريخ من قبل وال من بعد ألي من احلضارات األخرى ،حتى

يومنا هذا.

 . 3االلتزام ب�ضوابط املنهجية ال�صحيحة يف التفكري
تعريف املنهجية:
املنهج لغة :هو الطريق املستقيم الواضح الذي يوصل
إىل الغاية بسهولة ويرس .والنهج واملنهج واملنهاج يف اللغة بمعنى
واحد .كام يتضمن معنى اإلرساع يف السري يف الطريق لوضوحها
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أو يف إنجاز العمل لوضوح طريقته .وأصل هذه األلفاظ لغة من
اجلذرهنج وأهنج بمعنى وضح واستبان وصار هنج ًا واضح ًا بينا.
جاء يف التنـزيل احلكيم قوله تعاىل :ﵛ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ

ﲎ ﵚ (املائدة .)٤٨

واملنهج ا�صطالح ًا :هو جمموع القواعد العامة واخلطوات

والقوانني املنظمة التي حتكم عمليات العقل خالل البحث والنظر
يف جمال معني .واملنهجية باختصار هي «علم بيان الطريق».

�ضوابط التفكري ال�صحيح:

ومما تقدم يف موضوعي (التفكّر والتفكري) ،و(عبادة التفكر)

نجد أن املنهجية اإلسالمية يف تشكيل العقل املسلم ،تدفعه عىل
الدوام إىل إعامل الفكر حتلي ً
ال وتفكر ًا واستنباط ًا ومالحظة ،لكل ما
يدور حوله يف هذا الكون الرحيب ،وبذلك ينشأ املسلم وقد غرست

فيه عادة التفكر يف كل يشء؛ فال تفوته شاردة وال واردة من مشاهد

الكون إال أعمل فكره فيها ،وأخذ منها العربة والفائدة بام فتح اهلل

عليه من الفهم واالستيعاب .ثم تلمس ما ترشده إليه من جوانب

عمليه تفيد يف عامرة األرض ،وتعينه عىل مهمة االستخالف فيها.
وبذلك أنتجت هذه املنهجية يف التفكري علامء أفذاذ ًا ،برزوا

يف كل جمال ،وأبدعوا يف كل فن ،وبنوا حضارة متميزة ،ما زالت
البرشية جتني ثامرها حتى يومنا هذا .وما كان هلم أن يصلوا إىل ما
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وصلوا إليه؛ لوال خروجهم عن املألوف يف طريقة التفكري التقليدية؛

إذ إن طريقة التفكري النمطية املعتادة ال تأيت بخفايا األمور ومكنوناهتا
الدفينة يف العمق ،وال تدرك ما بني السطور وما وراء الكلامت؛ كيام
تأيت باجلديد .فمن ألف رؤية السامء من فوقه واألرض من حوله،

لن يرى فيهام غري الظاهر السطحي الذي يراه غريه ،مهام عاود النظر
إليها بنفس النظرة املألوفة .فالفرق بني الشخص العبقري والعادي،
يكمن بقدرة األول عىل اخرتاق حجاب املألوف ،واخلروج من أرس

العادة ،والتفكري بطريقة متحررة خارج املحبوبات املألوفة .وقد
التزم هؤالء العلامء الدعاة بضوابط التفكري السليم ومنها اآليت:

�أ  .التفكر يف اخللق ال يف ذات اخلالق:

ال يمكن للعقل البرشي إدراك كُنه اخلالق؛ وذلك لضعفه

وحمدوديته ،وبالتايل فال طائل من استخدام هذه األداة لغري ما

ُصنعت له ،بل إن ذلك ال شك ُيتلفها و يفسد غايتها ،وإن صانع
هذه األداه (العقل) هو الذي بينّ ذلك وقرره يف قوله تعاىل :ﵛﭐ ﲅ
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﵚ (آل عمران.)١٩١

فقال يتفكرون يف «خلق» الساموات واألرض ،ومل يقل :يف
«خالق» الساموات واألرض .واآليات يف كتاب اهلل كلها حتث عىل
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إعامل الفكر والعقل يف خلق هذا الكون املنظور؛ إلدراك صفات

اخلالق ال ذاته؛ إذ ال سبيل لإلنسان إىل ذلك .والرسول يوجهنا يف
ذلك ،التوجيه السليم فيقول « :تفكروا يف آالء اهلل ،وال تفكروا يف

اهلل» (رواه الطرباين) .وزاد يف رواية أخرى عن ابن عباس أيض ًا:
«فإنكم لن تقدروا قدره».

ب .التعامل مع القر�آن الكرمي على �أنه كتاب هداية:

مل يذهب هؤالء العلامء الدعاة بعيد ًا – أكثر مما ينبغي – يف

تعاملهم مع النصوص الرشعية ،وعىل رأسها كتاب اهلل عز وجل.

فأثناء التفكري بآيات اهلل املسطورة وإسقاطها عىل آيات اهلل املنظورة

يف الكون ،مل ينسوا أن هذا القرآن قد أنزل عىل الرسول كتاب هداية

وترشيع وإرشاد إىل الطريق القويم الذي ُيصلح للناس دينهم

ودنياهم ،وليس هبدف تزويد البرشية باملعلومات الثقافية وتفاصيل
املعرفة العلمية.

مِ
العال الداعية األستاذ الدكتور زغلول النجارعىل
وقد أكد
هذا املفهوم ،بأن القرآن كتاب هداية للبرش ،وليس كتاب ًا للعلم
واملعرفة  ،موضح ًا ذلك يف قوله« :أشار القرآن الكريم يف حمكم آياته

إىل هذا الكون ومكوناته بام يقارب ألف آية رصحية ،باإلضافة إىل

آيات تقرتب داللتها من الرصاحة .وردت هذه اآليات من قبيل

االستشهاد عىل بديع صنع اهلل سبحانه َ وتعاىل ،ومل ترد بمعنى أهنا
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معلومة علمية مبارشة تعطى لإلنسان لتثقيفه علمي ًا».

ج  .عدم اخلو�ض والإبحار يف غري التخ�ص�ص:

التفكر يف آيات اهلل يف الكون من حولنا من أهل العلم

واالختصاص ،والربط الصحيح بني ما حييط بنا من ظواهر كونية

واضحة أو حقائق علمية مطلقة ،وبني ما نتلوه من آيات قرآنية

أو نصوص ألحاديث نبوية قطعية الداللة والثبوت؛ أمر يف غاية
األمهية ،يأيت بام يبهر العقول واأللباب ،وربام يرفع منسوب اإليامن

عند اإلنسان .ولكن ال بد من احلذر والتحذير من االعتامد عىل نص
ظني الداللة ،أو فرضية علمية غري ثابتة.

وال بد من التحذير من مزالق الرغبة باإلتيان بام هو جديد،

للحاق بركب العلامء الدعاة األفذاذ ،فيخوض البعض يف غري
ختصصه ،أو ُيبحر إىل أعامق مل يبلغها علمه ،أو يحُ مل األمور ما ال

حتتمل ،كي يربهن عىل صحة فكرته.

وعىل هذه املعاين يؤكد د .زغلول النجار يف جمال اإلعجاز
العلمي فيقول« :أما اإلعجاز العلمي لآليات الكونية فال جيوز أن

يوظف فيه إال القطعي من الثوابت العلمية ،وال بد للتعرض لقضايا
ُ
املتخصصني،كل يف حقل ختصصه».
اإلعجاز من قبل
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د .اال�ستناد �إىل القيم واملعايري الأخالقية:

التوجه إىل جلب النفع ودفع الرضر لتحقيق مصالح الناس
يف دينهم ودنياهم ،جيب أن يكون هو اهلاجس األكرب يف نفس مِ
العال.
فمدار األمر يف الرشع هو دفع الرضر عن العباد ،وجلب املصالح

هلم .وهو من مقاصد الرشع وأسسه العظيمة.

فيجب أن يكون التوصل إىل ما حيقق اخلري للبرشية ،ويدفع
مِ
للعال ً املسلم .وليس مقبوالً منه مطلق ًا
عنهم ما يرضهم ،أهم حمرك

البحث والتنقيب عن أمر يوقع هبم رضر ًا أو يمنع عنهم خري ًا .بل ال
جيوز له أن يكتم ما قد يفتحه اهلل عليه ويوفقه إليه من علوم ومعارف

تعود عىل البرشية بنتائج إجيابية.

هـ  .االلتزام وا�ستمطار الفتوحات الربانية:

فإخالص النية والتوجه بالدعاء إىل اهلل عز وجل ،يأيت دائ ًام

مع إحسان العمل وإتقانه؛ للحصول عىل الثمرة الطيبة ،ونيل املنى
وبلوغ املرام .فبغري توفيق اهلل ،مهام أحسن العمل وأتقن ال يمكن
الوصول إىل النتيجة املرجوة وصدق من قال:

فأول ما يقيض عليه اجتهاده

إذا مل يكن عون من اهلل للفتى

واالشتغال يف جمال العلم النافع ،واالنشغال به؛ مظنة رضا

الرمحن وتوفيقه ،فإذا حصل عليهام العامل (الرضا والتوفيق) جاءت
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الفتوحات الربانية .فيفتح اهلل له مغاليق الفهم ،فيحل معضلة
شائكة ،أو يأيت بمعلومة جديدة كانت خافية ،أو يلقنه اهلل احلجة
والدليل ليوضح أمر ًا ملتبس ًا.
وكلها قد تكون أمور ًا بحث فيها غريه من السابقني من أهل

العلم ،ولكن اهلل اختصه من دوهنم  -حلكمة أرادها وجاء أواهنا –
بالفتح واإلفهام.

مِ
وحسن تأثريه ،تواضعه ومجال
ومن كامل التزام العال الداعيةُ ،

مظهره الشخيص ،وابتسامته اجلاذبة ،والتزامه بوعوده ومواعيده،
واستعامله للتقنيات احلديثة ،وسالسة أسلوبه وبساطته ،وقدرته
عىل إيصال فكرته إىل كل الناس عىل اختالف األفهام واملستويات.

 .4الإب���داع يف ال��رب��ط ال�صحيح ب�ين الآي���ات املنظورة
والآيات امل�سطورة:
لقد خاطب اهلل عز وجل الناس عامة ،وأرشدهم إىل التفكر

وإعامل العقل ،وخص يف خطابه ،أهل التخصص والعلم بالفهم
والعقل واإلدراك ،ملا يرضبه من أمثال ،ويعرضه من آيات ،فهم من

يدرك قيمة ذلك ومعناه ،وهبمُ .يناط حتقيق هدفه ومبتغاه ،وإال ضاع

املعنى املقصود ،ومل ُيتوصل منه إىل الفائدة املرجوة ،وقد جاء اخلطاب

ألهل العلم عامة دون ختصيص ملجال عن جمال ،أو متييز لتخصص

عىل ختصص ،بل هو خطاب موجه لكل متخصص عىل حد سواء.
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مطالب باإلفادة
وهذا يعني أن كل ذي علم وكل ذي ختصص،
ٌ

مما ع ّلمه اهلل ،واستخدام أدوات العلم الذي يرسه اهلل له ،يف كشف

نواميس هذا الكون ،وتوجيهها التوجيه الصحيح الذي ُيصلح
عرفهم عظمة خالقهم من
احلياة البرشية ويفيد الناس منها؛ بل و ُي ّ
خالهلا ،ويوثق ُعرى إيامهنم باهلل ،ويدعوهم إىل تعظيمه ،وتسبيحه،
وإدراك معاين أسامئه الكاملة وصفاته التامة .فهذا دوره يف احلياة،

وهنا تكمن أمهية وجوده يف املجتمع ،وتربز قيمته يف بناء احلضارة
العلمية ،وتعميق الوعي اإليامين .وبذلك يكون قائد ًا للناس ،ومعل ًام
وقدوة ومنارة هداية ورشاد .فعىل عاتق العلامء وأهل ً االختصاص،

التنقيب عن كنوز الكون املدفونة يف ثنايا ما أنزله اهلل من علم،وعلمه
للبرش؛ ليتعرف اإلنسان من خالهلا عىل خالق األكوان ،رب العاملني.
وبغري ذلك فال قيمة له وال لعلمه ،وال معنى لوجوده إذ تساوى
بعدمه ،فمن ال ُيضيف يف احلياة شيئ ًا كان هو عالة عليها.

أما العلامء العاملون ،الذين أفنوا حياهتم يف ترسيخ العقيدة

ورفع منسوب اإليامن ،واالشتغال بام ينفع الناس؛ فقد تفرد التاريخ
بذكرهم دون غريهم ،إالّ أن الذين أشتغلوا بالعلم كانوا أكثر من

ذلك بكثري ،وبلغوا أضعاف ًا عمن بلغنا ذكرهم ،ووصل إلينا علمهم.

وبم اختلف هؤالء عن
والسؤال هنا :مل َ مل يبلغنا إال ذكر هؤالء؟ َ
غريهم؟ ،واقع األمر أن هؤالء قد ال يكونون أغزر عل ًام من غريهم،
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فورثوا من ينقل العلم
لكنهم متيزوا بأهنم علموا وعملوا وع ّلموا ّ

النافع ،وما يمس حاجات الناس.ف ُيكمل نقصهم ،ويقوي ضعفهم
ويقيل عثرهتم؛ فيتقبلونه قبوالً حسن ًا ،ويؤثر فيهم تأثري ًا جيعلهم

حيملونه يف قلوهبم وعقوهلم وينقلونه إىل غريهم ،ويورثونه ملن
بعدهم عل ًام تنتفع به األجيال .وهكذا يكتب اهلل ملثل هذا العلم
النافع أن خُي ّلد و ُينرش ،بينام ُيغمر اآلخر ويدثر .
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مناذج معا�صرة من ال ُعلماء الدعاة
ّ
إن استعراض سرية العلامء الدعاة وتقديم أمثلة ونامذج من

يوضح ويحُ فز،
خمتلف مراحل التاريخ ،وأنواع التخصصات ما ّ

والتاريخ اإلسالمي يزخر باألمثلة ،ولكن العربة َقد تكون أعمق
واملحفز للشباب أقوى ،والنموذج أفعل؛ إذا كان من التاريخ

املعارص أو املعاش .هلذا آثرنا أن نعرض نامذج معارصة ،ألناس من
أهل العلم يف فنون خمتلفة ،القوا قبوالً بني عامة الناس وخاصتهم؛
فأضافوا للدعوة إىل اهلل روح ًا جديدة ،وأ ّثروا يف املجتمعات تأثري ًا
عرفوا الناس برهبم؛ فحببوه هلم ،ومن حيث أحبوه ال شك
بليغ ًاّ ،

يف أهنم أطاعوه ،وكل ذلك من خالل النظر يف آيات اهلل الكونية،
وربطها بآياته املحكمة املنزلة ،وتقديم ذلك للناس بأسلوب يسهل
عليهم فهمه واستيعابه .فقادوهم للوقوف بني يدي رهبم ،مسبحني

معظمني ،مهللني مكربين ،خاضعني خاشعني ،يلهجون بحمده من
قلوب مألها العلم يقين ًا به.

 . 1الطبيب الداعية الدكتور م�صطفى حممود رحمه اهلل
وهو طبيب ومفكر وكاتب مرصي ،ولد عام ()1921م،

درس الطب وختصص يف األمراض الصدرية ،ولكنه تفرغ للكتابة
والبحث والدعوة .وهو صاحب الربنامج التلفزيوين الشهري «العلم
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واإليامن» ،الذي تناول فيه العلم عىل األسس اإليامنية ،وقدمه يف

( )400حلقة ،عىل مدار ثامين عرشة سنة ،استطاع من خالله أن
يمزج بني عجائب وغرائب هذا الكون العجيب الذي نعيش فيه،
وبني اإليامن بوجود اهلل سبحانه وتعاىل ،وقد القى قبوالً يف العامل

العريب واإلسالمي منقطع النظري.

 . 2اجليولوجي الداعية الأ�ستاذ الدكتور زغلول النجار

عامل فذ ،وداعية بارع ،أسس بعلمه املوسوعي لإلعجاز
العلمي يف القرآن والسنة ،ولد عام ()1933م ،ظهر نبوغه مبكر ًا
يف جامعة القاهرة حيث كان أول احلاصلني عىل جائزة مصطفى

بركة لعلوم األرض عام ()1955م .وحصل عىل الدكتوراه يف

علوم األرض من جامعة ويلز عام()1963م ،صدر له أكثر من
ثالثمئة ومخسني بحث ًا ،وألف أكثر من مخسة وسبعني كتاب ًا منشور ًا
باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واألملانية .تضمنت ثالث

موسوعات :يف اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم ،ويف التفسري
العلمي لآليات الكونية يف القرآن الكريم ،ويف اإلعجاز العلمي

يف السنة النبوية املطهرة .كام سجل ثالثامئة حلقة تليفزيونية ،حول

َتفسري اآليات الكونية يف القرآن الكريم .وال زال جيوب األرض
حمارض ًا بلغات خمتلفة ،داعي ًا إىل اهلل عىل بصرية.
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 . 3الرتبوي الداعية الدكتور حممد راتب النابل�سي

وهو الداعية الرتبوي املتميز وهو حمارض من الطراز األول،

ألفته أذن املستمع من خالل دروسه وحمارضاته القيمة .متيز

أسلوبه بتتبع املعلومة العلمية الدقيقة ،يف خمتلف ميادين العلوم
الكونية والتطبيقية .كان ملعظم نشاطاته الدعوية ،وبخاصة اخلطب
والدروس واملحارضات والكلامت التي يلقيها يف املؤمترات ،احلظ
األوفر بالبث عرب اإلذاعات العربية واإلسالمية؛ نظر ًا ملا تتمتع

به من مضمون دعوي متميز ،وأسلوب أديب فني رائع ،بعيد ًا عن
التطرف والشطط.

هو من مواليد دمشق سنة ()1938م ،لزم دروس العلم

الرشعي لعدد من علامء دمشق حيث درس التفسري ،واحلديث،
والفقه ،والسرية ،والفرائض ،ونال إجازة إسالمية يف رواية احلديث

الرشيف من أستاذة يف كلية اآلداب العالمة الدكتور الشيخ صبحي
الصالح؛ أستاذ علوم القرآن ،وعلوم احلديث ،وفقه اللغة ،يف جامعة

دمشق .ثم خترج من معهد إعداد املعلمني بدمشق ،ثم حصل عىل
اإلجازة يف آداب اللغة العربية وعلومها ،فدبلوم التأهيل الرتبوي

بتفوق من جامعة دمشق .حصل عىل املاجستري يف اآلداب من جامعة

ليون (فرع لبنان) ،والدكتوراه يف الرتبية من جامعة دبلن يف إيرلندا.
عمل يف حقل التعليم اجلامعي ،قرابة ثالثني عام ًا ملادة اإلعجاز
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العلمي يف القرآن والسنة ،كام أرشف عىل جملة هنج اإلسالم التي
تصدرها وزارة األوقاف يف اجلمهورية العربية السورية .وله العديد

من املؤلفات :من أشهرها سلسلة أسامء اهلل احلسنى ،وموسوعة
اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة .وما زال جيوب اآلفاق بعلمه،

و ُيالقي القبول احلسن حيثام كان.
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يف كل علم � ٌ
العال الذي يعقلها
آيات تنتظر مِ
جعل اهلل األفهام والعقول متفاوتة القدرات يف املجال

الواحد ،متنوعة املواهب بمختلف الفنون والعلوم .فجاء التباين
بينها واسع ًا واالختالف كبري ًا .فاستوعبت حكم ًة اهلل خمتلف
األذواق وامليول ،وأشبعت مجيع املستويات ،وغمرت كافة األفهام.

وعىل كثرة االكتشافات العلمية وتعددها ،إال أنه مع كل اكتشاف

جديد ،أو ثورة علمية حديثة ،تتفتح املزيد من اآلفاق إلبداع العقل
البرشي ،وتوسيع مداركه ،وتضخيم علومه ومن ثم اخرتاعاته

واكتشافاته  ...وهكذا.

وهلذا ال يمكننا القول إننا –معرش البرش– قد بلغنا كامل

العلم ،يف أي جمال من املجاالت ،أو فن من الفنون ،فكلام ازداد
اإلنسان عل ًام ازداد معرفة بمقدار جهله ،ومن ثم ازداد تواضع ًا،

ويبقى دائ ًام فوق كل ذي علم عليم ،تتطاول األعناق إىل االقتباس
من علمه ،وترشئب إليه القلوب ،وتتوق النفوس إىل االستزادة منه.

وهنا يكمن الرس املحفز الذي ال يتوقف؛ لطلب العلم والبحث عن
املزيد ،واكتشاف ما مل ُيكتشف بعد ،ألنه دائ ًام هناك املزيد .وهناك
آيات من آيات اهلل الكونية ،تكمن يف كل علم من العلوم ،تنتظر
ٌ

العامل الذي يعقلها ،وخيرجها للناس لعلهم ينتفعون هبا ويعتربون،
ورحم اهلل «أبا العتاهية» إذ قال:
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ويف كـل ٍ
يشء لـه آيـ ٌة

ًّ
تـدل عىل أنُـه الواحدُ

ٍ
وختصص أمام مسؤولياته،
وهذا يضع كل ذي ف ٍّن وعل ٍم
ٍ
ٍ
ٍ
وفكرية يف جماله ،لإلتيان
ذهنية
قدرة
يف إعامل كل ما أعطاه اهلل من
باجلديد املفيد ،عىل أرضية تفعيل عبادة التفكر ،واملنهجية اإلسالمية

يف التفكري.
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ُ
ال�صامتة
املعاهد ُة
لقد حفظ اهلل اجلنني يف قرار مكني ،يف رحم ُأمه ،بعيد ًا عن

اجلراثيم ،وأحاطه بام حيميه بإذن اهلل من السوء .ولذلك فإنه عندما
يولد يكون معق ًام من الناحية اجلرثومية ،وال يلبث كذلك إال ساعات
ترتاوح بني ( )12-4ساعة ،حيث تدخل اجلراثيم زوره وحلقه مع
اهلواء ،أثناء التنفس ،وحتط عىل جلده مع ذرات اهلباء املتطايرة يف

اجلو ،وتدخل إىل أمعائه ،مع حليب أمه ،أثناء الرضاعة ،والتّامس

مع جلدها.

هذه اجلراثيم عىل اختالف أنواعها ،ال تبقى ساكنة بل تنمو
وتتكاثر ،وتزداد عدد ًا وتنوع ًا ،حتى تصل إىل أرقام خميفة ،فمث ً
ال

عىل اجللد يرتاوح عددها ما بني( )100-20مليار جرثومة ،أما
يف األمعاء فالعدد أكثر بكثري ،وال يعرفه حقيقة إال الذي خلقها،
وقد قرر العلامء أن الغرام الواحد من براز اإلنسان حيوي أكثر من

مائة مليار جرثومة ،تتضاعف باستمرار ،وغالبيتها العظمى (-96

 )%99من النوع الالهوائي ،الذي ينشط بغياب األوكسجني.

فام الذي يمنع هذه اجلراثيم من أن تأكل جسد صاحبها ..؟ ما

دامت تنمو وتتكاثر وهي داخله..؟ وعىل ماذا تتغذى هذه اجليوش
اجلرارة إذن..؟ بل ما مربر وجودها هبذه األعداد اهلائلة يف األمعاء؟

خاصة إذا علمنا أهنا حتاول بكل ما تستطيع أن تصل إىل الدم ،حيث
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الغذاء املفضل لدهيا..؟ ومن خالله إىل مجيع أجزاء اجلسم!!..

ولكنها ال تستطيع  ..فلامذا ومن الذي يمنعها ؟

اهلل تبارك وتعاىل الذي خلق هذه امليكروبات وبثها ،قد خلق
يف جسم اإلنسان جهاز ًا خاص ًا ،للدفاع عنه ،ومحايته من اجلراثيم
ات ِم ْن
وغريها .وبث قواته يف كل جزء من جسمهَ « !..ل ُه ُم َع ِّق َب ٌ
َبينِْ َيدَ ْي ِه َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه يحَ ْ َف ُظو َن ُه ِم ْن َأ ْم ِر اللهَِّ »...هذا اجلهاز ينتظم يف

سلكه مليارات األفراد من القوات ،ولديه وسائل اتصال سلكي
وال سلكي ،ويعمل ليل هنار ،بطرق تكنولوجية دقيقة ،تعجز عنها

أعظم اجليوش البرشية.

ولوال فضل اهلل ،ثم وجود القوى املناعية هذه عىل اختالف

أنواعها ،ملا صمد جسم اإلنسان أمام هذا الكم اهلائل ،واألعداد
الغفرية ،من اجلراثيم ،التي تعيش يف أمعائه ،وعىل جلده ،وجمرى
التنفس عنده ،وحتيط به من كل جانب.

وقد خلق اهلل لإلنسان يف هذا اجلهاز خطوط ًا دفاعية ،تعمل
بنظام تكاميل ،وبدقة متناهية ،ال تتوقف لي ً
ال وال هنار ًا ،فهي دائ ًام
متيقظة ،تعمل دون كلل أو ملل ،ال تعرف إال اإلخالص ،واإلتقان،

والتفاين يف خدمة صاحبها.

فاخلط الدفاعي األول ،يتمثل بشكل رئييس ،يف اجللد

واألغشية املخاطية ،وبعض املواد الكياموية ،املوجودة عىل اجللد،
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والدمع ،واملواد املخاطية ،والشعريات الطاردة ،فإذا استطاعت
بعض اجلراثيم ،التسلل إىل الداخل ،فإن جيش ًا من جنود خط الدفاع

الثاين وخالياه هلا باملرصاد .هذه اخلاليا تصنع يف نخاع العظم،
وترسل إىل مراكز التدريب واإلنضاج والتخصص ،ثم ترسل إىل
مواقع العمل يف اجللد أو األمعاء أو الرئتني ،وكل نوع له قدرات

ومهارات ،اكتسبها للقبض عىل اجلراثيم املتسللة ،وبلعها وقتلها،
وربام استدعى قوات إضافية عند احلاجة.

هذه اخلاليا يف اخلط الثاين ،منترشة يف كل مكان من جسم

اإلنسان ،فكل مللميرت مكعب من دم اإلنسان فيه حوايل عرشة آالف
خلية .وكل خلية عبارة عن جندي مسلح جاهز للعمل .وهذا الرقم
يمكن أن يصبح عرشين ضعف ًا ،خالل ساعة واحدة ،إذا ما دامهت

اجلراثيم الغازية اجلسم ،واستباحت حرمته ،فتدوي صفارات

اإلنذار يف احلال ،وحيصل النفري العام ،يف كل أنحاء اجلسم.
وأما اخلط الثالث فهو أكثر دقة وتعقيد ًا ،ويعمل يف الوقت

املناسب ،بطريقة بديعة منسقة ودقيقة .وهو عبارة عن خاليا
ليمفاوية تسمى «اخلاليا البائية» ،وتصل إىل مائة مليون نوع ،كل

نوع قادر عىل إطالق قذائف متخصصة ،ضد اجلراثيم الغازية.
وتستطيع اخللية الواحدة أن تُطلق آالف القذائف يف الثانية ،وهكذا
تطلق اخلاليا الليمفاوية مليارات املليارات من القذائف يف الدم،
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تسمى األجسام املضادة ،تتوىل مطاردة امليكروبات الغازية والقضاء

عليها.

هذه اخلطوط الدفاعية الثالثة بام يساندها من وسائل كياموية،

واتصاالت ال سلكية ،تتعاون بطريقة تكاملية مذهلة ،فكثرة أفرادها

ال يعرقل عملها ،بل يزيدها قوة ومنعة ،ولدهيا من وسائل االتصال
احلديثة ،والتنسيق العجيب ،ومن القدرة عىل معرفة العدو من

الصديق ،إىل احلد الذي ما زال حيري األطباء ...ﵛﭐ ﳘ ﳙ ﳚ

ﳛ ﳜ ﳝﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﵚ (النمل .)٨٨

هذه اجليوش اجلرارة ،من قوات جهاز املناعة ،التي تعمل ليل

هنار ،لتحمى أجسامنا ،يقابلها جيوش موازية من امليكروبات ،التي

تنتهز أي فرصة ،يضعف هبا جهاز املناعة ،أو يغفل عن صاحبه،
فتهجم عليه ،وتؤذيه ولو قليالً ،ثم ال تلبث أن تندحر أمام قوات
جهاز املناعة املختلفة ،التي يتمتع هبا اجلسم.

وهكذا تستمر املناوشات اخلفيفة واملتقطعة ،ولكن بدون
أصوات ،وبصمت رهيب بني كر وفر ،لي ً
ال وهنار ًا دون أن حتس

بذلك ،رغم حصوله مئات املرات يف جسمك يومي ًا .ودون أن حتسم
املعركة من طرف ما ،أو ينقض طرف منها عىل اآلخر يف معركة
فاصلة ،فال حيدث هذا ،ما دام اإلنسان حي ًا ،ويف وضعه الطبيعي

من الصحة.
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فاألمر أشبه ما يكون بمعاهدة صامته ،غري مكتوبة ،حترتمها

كل األطراف ،فال جهاز املناعة يقيض عىل عدوه بالرضبة القاضية،
وال هتجم اجلراثيم الغازية دفعة واحدة ،لتقتل جهاز املناعة ،ما دام
اإلنسان حي ًا ،ولكن األمر يتغري كلي ًا عندما يموت اإلنسان!!..
فام الذي حيصل لإلنسان عند املوت؟ وما الذي يتغري،؟؟

كان قبل حلظة يتحرك ،ويتكلم ،فأصبح جثة هامدة ال
حراك فيها ،كان يأكل ويرشب ،بل يلعب ويبتسم ،فأصبح
جسد ًا هامد ًا كقطعة خشب !..يا إهلي ما الذي حصل،؟ ماذا
فقد جسمه يف طرفة عني حتى أصبح هكذا،؟! سبحان من قهر
عباده باملوت !!،وصدق اهلل العظيم إذ يقول :ﵛﭐ ﱭ ﱮ
ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﵚ (العنكبوت .)٥٧

تناديه !!..حتاول إيقاظه بشتى الوسائل  ...فال جميب !..ال

فائدة لقد مات ...مات ...ماذا يعني ذلك...؟ خرجت روحه! ...
ما هي الروح؟ ...مل نغادره حلظة ،مل نر شيئ ًا خيرج!!...
نحن يف عرص العلم ،الذي َّقرب البعيد ،وجعل العامل قرية
صغرية ،واخترص الزمان ،وجعل ما عىل سطح األرض ،وكثري ًا من
الكواكب أمام ناظريك ،يف ملح البرص ،حيثام كنت ،رغم هذا كله،

ورغم تكرار حادثة املوت ،ماليني بل مليارات املرات ،إال أن اإلنسان
سيبقى حائر ًا أمام معجزة الروح ،ﵛﭐ ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀ
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ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﵚ (اإلسراء.)٨٥

هذه املعجزة ليست يف جمال مدارك اإلنسان ،ولن تكون يوم ًا

بحدود إمكاناته البرشية ،مهام أويت من علم ومعرفة وتكنولوجيا،

بخاصة عندما تقرأ قول اهلل
وهكذا يتجىل العجز البرشي الدائم،
ّ

تبارك وتعاىل :ﵛﭐ ﱝ ﱞ ﱟﱠﱡﱢ ﱣ ﱤ

ﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰ

ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﵚ (الواقعة .)٨٧-٨٣

فام أن خترج الروح من اجلسد ،حتى هتجم عليه جيوش هائلة

من امليكروبات ،التي كانت تعيش قبل ذلك يف فمه ،وأنفه ،ومعدته
وأمعائه ،وعىل جلده ،وبعد أيام تطول أو تقرص ،يدب فيه التعفن

والتحلل ،فيتحول إىل هيكل عظمي ،ثم يؤول هذا إىل زوال .ولوال
هذه العملية الديناميكية لتحولت األرض عرب السنني إىل كومة
من اجلثث احليوانية والبرشية والنفايات واملخلفات ،ولكن شيئ ًا

من ذلك مل ولن حيدث أبد ًا .إذ قضت سنة اهلل يف هذا الكون ،أن

يعود كل يشء إىل أصوله … غازات … عنارص … تراب ،فكام
بدأ اإلنسان يعود ،تبع ًا للحقيقة اخلالدة التي قررها اهلل تبارك وتعاىل
يف قرآنه الكريم ،من فوق سبع ساموات ،بقولـه :ﵛﭐ ﱘ ﱙ
ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ

ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﵚ (األنبياء .)١٠٤
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وكام ذكر يف حمكم كتابه :ﵛﭐ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ

ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﵚ (طه .)٥٥

ترى ما الذي حدث بعد خروج الروح من اجلسد..؟

ببساطة شديدة لقد هتدمت باملوت خطوط الدفاع احلية ،التي تقف
مع اجلسم يف حياته ضد غزو امليكروبات ،إذ لوال هذه اخلطوط

العظيمة لفتكت به اجلراثيم من قبل ،وملا قامت له قائمة .فهذه
اخلطوط الدفاعية هي بمثابة احلفظة واحلرس املتيقظ ،حيميه من بالء
حقيقي يرتبص به يف كل آن وحني .ولكن باملوت ينهدم طرف كامل

من أطراف املعاهدة ،فال يبقى ما يقف أمام الطرف الثاين ،فينطلق
عرف العلامء املوت ،بأنه
ويفتك باجلسم ويعيث فيه فساد ًا ،وهلذا َّ

التوقف الكامل لعمل جهاز املناعة وقواته.

ولوال هذه العملية الديناميكية لتحولت األرض عرب السنني

إىل كومة من اجلثث احليوانية والبرشية والنفايات واملخلفات،
ولكن شيئ ًا من ذلك مل و لن حيدث ،إذ قضت سنة اهلل ىف هذا الكون
أن يعود كل ٍ
يشء إىل أصوله ..غازات ..عنارص ..تراب.
فكام بدأ اإلنسان يعود ،سبحان اهلل ،هذه هى القاعدة اخلالدة

والسنة الربانية ،ىف هذه احلياة التى حتكم مجيع املخلوقات وخاصة

أكرمها وهو اإلنسان.

فكل إنسان مهام كانت حياته منعمة ،ومهام قدمت له من
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عيش رغيد ،ومن فرص الراحة و الصحة و العناية ،إلاّ ّ
أن املوت
آتيه ال حمالة ،ومهام كانت منزلته ىف الدنيا ،فقري ًا أو غني ًا ،صغري ًا أو

كبري ًا ،أبيض أو أسود ،ذكر ًا أو أنثى  ،فنهايته إىل احلفرة الصغرية ،إىل
هذا القرب ،بيت الدود.

إن سنة اهلل ىف الكون ماضية إىل يوم القيامة ،ال ُيعطلها وال

يحُ وهلا إال الذى وضعها متى شاء ،و ملن شاء ،و كيفام شاء ،..رفعت

األقالم ،و جفت الصحف ،فكل يشء بيده سبحانهُ ،يقلب األمور

كيفام يشاء ،وامليكروبات من جنوده ،وطاعتها خلالقها كاملة.

ففى موقع معني ُيرسلها عىل فطرهتا لتقوم بعملها ،وتنفذ أمر

رهبا ،وىف موقع آخر ،يسحب اهلل هذه اإلمكانية منها ،و يأمرها بعدم

القيام بالذى تقوم به ىف العادة.

وامليكروبات من جنود اهلل املطيعة ،التى تشهد بصمت عىل
كرامات أنبياء اهلل والشهداء اخلُلص ،فال تحُ لل أجسامهم رغم

تواجدها فيهم كغريهم من البرش ،ورغم أهنم ُيدفنون ىف األرض

وفيها ما ال يحُ ىص من اجلراثيم ،فهذه السنة الكونية ىف حتليل

األجسادُ ،يستثنى منها األنبياء الكرام ،ومن صحت شهادته من
عباد اهلل املخلصني.

وصدق رسول اهلل « إن أفضل أيامكم يوم اجلمعة ،فيه
ُخلق آدم ،وفيه ُقبض ،وفيه النفخة ،وفيه الصعقة .فأكثروا من
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عيل ..قالوا :يا رسول اهلل
الصالة فيه ،فإن صالتكم معروضة ّ
أرمت ؟( يقولون أي بليت )
و كيف تُعرض صالتنا عليك وقد
َ
فقال :إن اهلل عز و جل حرم عىل األرض أن تأكل أجساد األنبياء»

(رواه أبو داود).
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الجلد سور الجسد العظيم
ٍ
ُ
حاجز من
أطول
معلوم بالرضورة أن سور الصني العظيم،

ُصنع البرش يف العامل ،وأنه السور الوحيد الذي أمكن رؤيته من
الفضاء اخلارجي األبعد ،وقد استغرق بناؤه كام ً
ال ()2300عام ًا
عىل ثالث مراحل ،ويبلغ طوله النهائي ()6400كم ،ويرتاوح

عرضه ما بني( )9 – 4.5أمتار ،كام يصل ارتفاعه إىل ( )7.5أمتار.
رب من عجاىب الدنيا السبع ،ولكنّني أعتقد
هذا السور ُاعت َ
ٍ
سور أدق وأعظم منه ،فيه من الدقة واألنظمة واملميزات
بوجود
والوظاىف ما جيعله متفوق ًا عىل سور الصني ،وكلام دق اليشء
وصغر صعب صنعه وغال ثمنه وكان أكثر تفوق ًا عىل غريه ،وأقصد

هنا جلد اإلنسان ،وأسميه؛ سور اجلسد العظيم ،وبمقارنة بسيطة
ومعلامت أبسط ،ستجدك هتتف من أعامق نفسك «سبحانك ريب ما

أعظمك» ،وشتان ما بني صنع اخلالق وصنع املخلوق ،وستجد ّ
أن
جلدك هو أألعجب ،وأنه يستحق بجدارة أن ُيطلق عليه عجيبة من

عجائب اهلل املختلفة.

اجللد هو أوسع عضو يف جسمك و مساحته مرتان مربعان،

وسـمكه يرتاوح من ()5 – 0.5مـليمرتات ،ويـُحـيـط بـكامل

اجلـسم ويـرتـبـط بـكل أجـهـزتـه الـداخـلية ،وهوعضو
إحساس من الطراز األول ،وبه خريطـة مدهشــة من األعصـاب،
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حيتوي عىل املاليني من نقاط االستقبال والنهايات العصبية والغـدد

املختلفة ،وهو وسـيـلـة لتعـريـف اإلنسان بمـا حولـه ،وال يـمكن
ٍ
ٍ
مـتـقدمـة جد ًا
بـكـفاءة
لإلنسان العـيـش بـدونـه ،ويـتـعامـل
مـع بـيئـتني خمتلفـتني متام ًا (داخل اجلسم وخارجه).

وهو مكون من طبقتني ،البرشة اخلارجية وتـرتاكـم فيها
اخلاليا املـيـتة متام ًا ،كـحـراشف السمكة لتُشكل الـطـبقة الـقرنية؛
التي تــفـقد يف كل ساعة ما مـعدله ( )1.5مليون خلية ميت ٌة ،و

تــتـبــدل خــاليـا سطـح اجللد املـيـتة مرة كل ثالثة أسابـيــع ،هذه
اخلاليا املـيـتة ممتلئة ببـروتـيـن الكرياتني لـتشكل الطبقـة القرنية،

هذه الطبقة اخلارجية تـسـمح بـخروج الـامء مــن خـاللـها وال

تـسـمح بــدخـولـه ،وهذا من أكرب النعم عىل اإلنسان ،إذ يستطيع
إخراج العرق للرتطيب وال يسمح للامء بالدخول ،لئال ينتفخ اإلنسان

وينفجر لو ُوضع بربكة ماء لبضع ساعات!!.

أما الطبقة الثانية من اجللد فهي األدمة؛ وهذه ترق وتفقد

مرونتها مع تقدم السن ،وهلذا تظهر التجاعيد عند كبار السن،

وحتتوي كل بوصة من األدمة عىل ( )650غدة ،وعرشين ُشعرية
ٍ
عصبية ،وفيها خاليا متنوعة تابعة جلهاز املناعة،
دموية وألف هناية
وفيها مقر بصيالت الشعر وعضيالهتا الناعمة.
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اجللد واجلراثيم:

يذك�ر ع�امل اجلراثي�م الدكت�ور «كلقمان» ب�أن جل�د اإلنسان

مـ�ن حيـ�ث السـع�ة ،واحلـ�رارة والرطـوبـ�ة ،واالرتفاع�ات
واالنخفاض�ات املختلفة ،وما عليه من أن�واع اجلراثيم املتآلفة حين ًا،
واملتحارب�ة أحيان� ًا؛ ُي َش ِّبه�ه بسط�ح الك�رة األرضي�ة ،وم�ا يسكنها

م�ن خملوق�ات خمتلفة ومنبثة بين السهول واجلب�ال ويف البحار ،ويف
خمتل�ف الظروف من حرارة وبرودة ،وجف�اف ورطوبة ،ومــا بينها
مــ�ن حروب وعداوات ومعاهدات ،علام ّ
أن العلامء وجدوا أن كل

سنتمرت مربع واحد من اجللد الطبيعي عليه أكثر من مليون جرثومة،

وحيم�ل جلد اإلنس�ان الطبيعي ما بين()100 -20مليار جرثومة،

ك�ل ه�ذه اجلراثي�م تتمنى ل�و تستطيع أن ختترق اجلل�د وتدخل اىل

طعامها اللذيذ يف األنسجة والدم ،ولك ّن اجللد ،سور اجلسد العظيم
هل�ا باملرصاد ،ويمنعها من ذلك منع ًا بات ًا ،وهلذا أمرنا رسولنا الكريم

بإإلكث�ار من الوضوء واالستحامم للتخلص من معظم هذه اجلراثيم
وخاصة قبل صالة اجلمعة؛ حتى جيتمع املسلمون يف املسجد ومعهم

أقل محولة من اجلراثيم ،وبالتايل أقل أذى ملن حوهلم .يقول الرسول
« :إِ َذا ج�اء َأحدُ كُ�م إِلىَ الجْ مع ِ
�ة َف ْل َي ْغت َِس ْ�ل» (رواه مسل�م) وقال:
ُُ َ
َ َ َ
ْ
�ق للِهَِّ َعلىَ ك ِّ
ُ�ل ُم ْس ِل ٍم َأ ْن َي ْغت َِس َ�ل فيِ ك ُِّل َس ْب َع ِة َأ َّي�ا ٍمَ ،ي ْغ ِس ُل َر ْأ َس ُه
« َح ٌّ
َو َج َسدَ ُه»(رواه مسلم).
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خط الدفاع الأول:

يشكل اجللد حاجز ًا منيع ًا حيمي اجلسم من مليارات

اجلراثيم املرتبصة به ويساعده يف ذلك إفراز بعض املواد واإلنزيامت

واألمحاض ،مع كل هذا تنفذ بعض امليكروبات إىل الداخل ،لتجد
جيش ًا جرار ًا من قوات جهاز املناعة هلا باملرصاد .مــوطن هذا اجليش

ومســرح عملياتــه هو اجلـلـد ،حيث تتشكل فيه أنواع خمتلفة من
القوات املناعيـة ومنها خاليــا «النجرهانـز»؛ حيث تمُ ثـل حــرس
احلــدود الرئيســي ،وتـعـدادها ( )1.6مليار حـارس ،بحيث
يوجد ثامنمئة حارس لكل ملمرت مربع من اجللد .ولو قدر لنا أن
نطلع عىل هوية واحدة من هذه اخلاليا لوجدنا أن مكان والدهتا

هو نخاع العظم ومكان تدريبها وتعليمها هو مراكز جهاز املناعة يف
اجلسم ،أما نوع التدريب فهو مهارات وفنون القبض عىل املتسللني،

ومكان العمل هو اجللد كحارس حدود مزود بأسلحة كياموية
ولياقة بدنية متقدمة.

اجللد وال�شم�س:

قلة التعرض ألشعة الشمس تؤدي إىل نقص فيتامني (د)،

وكثرة التعرض ألشعتها يؤدي إىل رسطان اجللد وقتل خاليا
زود اهلل اجللد بـخاليـا خاصة
حرس احلدود «النجرهانز» ،لذلك ّ

حتميه من أذى الشمـس»Melanocyte« ،وهي اخلاليــا القادرة
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عـلـى افراز صبغـة «امليـال نـيــن» .فعند التعرض للشمس تُفرز

الصبغة التي تشكل مظلـة فــوق نواة اخللية حلامية املـــادة الوراثيـة
«»DNAمن أذى أشعة الشمس ،وتعمل عىل تفريقها وإبعادها،
وخيتلف لون اجللد من شخص آلخر تبع ًا لكميـة الصبغــة ولونـهـا

وتوزيعها ،باإلضافة إىل العوامل الوراثية ،وهذا بحد ذاته إعجاز
عظيم حيث يقول املوىل عزوجل يف كتابه العزيز :ﵛﭐ ﲏ ﲐ

ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ
ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﵚ ( الروم.)٢٢

اجللد وحرارة اجل�سم:

أوالً :الشعريات الدموية :للشعريات متديدات عىل شكل

شبكتني أفقيتني يف اجللــد ،كل يغذي منطقة ،بحيث تتضيق
الرشايني الدقيقة يف الربد وحتول الدم إىل شبكـــة األوردة وهي
األعمق لتقليل فقدان احلرارة السطحية ،أما يف احلر تتسع هذه

الرشايني والشعريات وتتمدد لتوسيع السطـح اخلارجي لترسيب
احلرارة.

ثانيا :الغدد العرقية :يوجد يف اجللد ( )3ماليني غدة عرقية
تعمل عىل إفراز العرق يف احلر ،يفرز اجللد يومي ًا من خالهلا ما بني
( )900-600مللرت من العرق ،يتبخر منه عن طريق اجللد ()500
مللرت يوميـ ًا ،لتبخري واحد مللرت من املاء يفقد اجلسم ( )540سـعر ًا
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مهـم يف ختفيــض
دور
ٌ
حراريـــ ًا ،ولذلك لتبخر العرق عن اجللد ً
درجة حرارة اجلسم .

ثالثا :جـلــد الصفـن :بسبب حساسية احليوانات املنوية

للحرارة جعل اهلل اخلصيتني خارج اجلسم ،وزودمها بجلد تكسوه
ألياف عضلية حساسة للحرارة ،فيتمدد باحلرارة لتفقد أكرب ٍ
قدر
منها للحفاظ عىل حياة احليوانات املنوية ،وينكمش كثري ًا يف الربد
لتحتفظ باحلرارة املناسبة للنطف وهي عادة أقل من حرارة اجلسم

بـ( )4-3درجات مئوية.

اجلــلـد والب�صـمـه:

ٌ
خطوط تلتوي عىل شكل أقواس
عىل رؤوس اآلصابع

ودوائر وتفرعات متناهية يف الدقة تسمى بمجموعها البصمة،

وهي دلـيـل قــاطع علـى إثبـات هـويـة اإلنـسـان ،وال يمكن أن
تتـطابـق متـامـ ًا عنـد أي شـخصـيـن فـي العامل ،وبصمة اإلهبام

هلا مئة خاصيـة مـن حيـث الشـكـل و املوضـع ،ويشرتك رجالن

من كل مليار فـي عشـرة خصائـص فقط ،ويشرتك شخص من

كل ( )24مليار ،ويشرتك فـي ()12خـصـيـصـة فقـط ،البصمة
ال تتغري مهام طال العمر وإن تلفت تعود كام كانـت ،ولكن العزيز

احلكيم قادر عىل كل يشء ،ﵛﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﵚ

(القيامة .)٤
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اجللد والق�شعريرة:

تنترش البصيالت الشعرية يف كل مناطق اجللد عدا باطن

الكف والقدمني ،وينبت يف كل سم مربع من اجلـلد مابني (-40
 )800شعـرة ،لكل ُبصيلة شعر ُعضيلة ناعمة وغدة دهنية وأعصاب
وشعريات دمو ّية خاصة هبا ،وظيفة ال ُعضيلة شد الشعرة أو الضغط

عىل الغدة يف حاالت نفسية معينة ،فمث ً
ال يف حاالت الربد أو اخلوف،
هذا الضغط واالنقباض يعني نصب الشعر عمودي ًا وحدوث نتوءات
بارزة عن سطح اجللد حول كل شعرة وهذا ما ُيسمى بالقشعريرة،

أما يف حاالت الراحة والطمأنينة ،فنفس النهايات العصبية توجه

نفس ال ُعضيالت للضغط عىل الغدة الدهنية املتامخة للشعر إلفراز
مادة زيتية متنع تقصفه .وتحُ دث طبقة ُملينة للجلد حتفظه من اجلفاف

واهلل تبارك وتعاىل يقول :ﵛﭐ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ

ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ
ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﵚ

(الزمر .)٢٣

اجلـلد واجلمــال:

خميف بدون جلد ،ولو ُقدر لكم
عجيب بل
منظر اإلنسان
ٌ
ٌ

أن تروا األجسام املحنطة مسلوخة اجللد معروضة يف متاحف
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الترشيح يف الغرب ،ألصابكم الغثيان ولفزعتم من املنظر ،وبعد
التقاط األنفاس حلمدتم اهلل كثري ًا عىل نعمة اجللد ،وشتان ما بني

اجللد الناعم املتناسق اجلميل وبني اجلسم بال جلد ،حيث تظهر
الرشيانات واألوردة واألعصاب ....الخ ،متام ًا مثل التمديدات
السقفية بال غطاء ،واهلل تبارك وتعاىل يقول :ﵛﭐ ﱥ ﱦ ﱧ

ﱨ ﱩ ﱪ ﵚ (التني.)٤

اجلـلــد والإح�سا�س:

اجللد عضو إحساس متقدم وبه خريطة مدهشة من النهايات
العصبية .ورغم وجودها يف كامــل اجلـلـد إالّ أن تركيــزها
الرئيسـي يف الوجه واألطراف ،اصطلح عىل تسميتهـا علمـي ًا
باحلـواس اجلـلديـة وهــي :اللمس واحلرارة واألمل ،أكثر مناطق

الرتكيز هلذه احلواس هي رؤوس األنامل( )135نقطة/سنتمرت
مربع ،رسعة الشحنة العصبية الناجتة عن اللمسة البسيطة ()128
مرت/ثانية.

اجللـــد والألــم:

جلسيامت
ال يوجد ملمرت واحد يف اجللد إال وفيه عرشات ا ُ
الناقلة لألمل ،ثبت علمي ًا أن احلرق يسبب أقىص درجات األمل

واحلروق درجات :أوىل ،ثانية ،ثالثة ،يصل األمل إىل قمته ُقبيل تفحم
النهايات العصبية واألنسجة يف اجللد ،ومقدار األمل يتناسب طردي ًا
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مع مساحة اجللد املحروق ،فكيف اذا كان املحروق املتفحم هو
كامل اجللد؟ وكيف إذا عاد اجللد بعد تفحمه جديد ًا لتتكرر رحلة

العذاب ؟ وكم هو مقدار األمل اذا تكررت هذه العملية مائة مرة

يف الساعة؟ ،فسبحان الكريم الذي يقول :ﵛﭐ ﱺ ﱻ ﱼ

ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ

ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﵚ

(النساء .)٥٦

اجللد يتكلم:

يوم القيامة سيتكلم اجللد بقدرة ربه ،وما يدرينا إذا بجلودنا

اآلن ما ُيسجل ويصور كام هو ثابت يف خاليا الذاكرة التابعة جلهاز
املناعة ،واهلل تبارك وتعاىل يقول يف حمكم التنزيل:ﵛﭐ ﳊ ﳋ ﳌ

ﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔ

ﳕﳖ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ
ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ
ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ

ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ
ﱩ ﵚ (فصلت.)٢٢-٢٠
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ُ�صنع اهلل:

هذا وغريه الكثري يف جلد اإلنسان ،سور اجلسد العظيم ،منه

ما نعلمه ومنه ال نعلمه حتى هذا الوقت ،فإن أطلق عىل سور الصني
العظيم عجيبة من عجائب الدنيا فامذا عسانا نطلق عىل جلدك؟

ﵛﭐ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﵚ

(لقامن  ،)11ﵛﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﵚ (املؤمنون.)١٤
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حوار مع مصاب ٍة باإليدز ..
ٌ
شاب ٌة يف هناية العرشينيات  ..رفيعة القوام  ..قمحية اللون
 ..ترتدي نقاب ًا أسود ،وجهها يعكس مسحة من مجال سابق «ذابل»

 ...عيناها مرهقتان ،تغطيهام سحابة من الدموع املتحجرة.طلبت
من موظف االستقبال مقابلتي شخصي ًا ثم قالت :أتابع القضايا

اإلنسانية التي تنرش للرأي العام ،ولذلك حرضت إليك ملناشدة
القلوب الرحيمة ملساعدة طفلتي ،قاطعتها :من ماذا تعاين طفلتك؟
مل جتب ،وطلبت مني االنزواء وحدنا بعيد ًا عن الفضوليني ،ففعلت،

ثم قالت بصوت ضعيف أشبه باهلمس ،ابنتي الطفلة مصابة بااليدز
وحتتاج إىل غذاء خاص حسب نصيحة األطباء حتى ال يفتك هبا
الفريوس القاتل ،لكنني ال أستطيع توفريه ،قلت هلا :من أين انتقل

إليها الفريوس ،فأجابت بحياء :مني أنا ! وقبل أن يسبقك تفكريك

وتصفني بالوصمة والعار ،السبب أهيل ،فقلت باستغراب :كيف..؟
فأخذت حتكي رشيط ًا من األحداث الغريبة واملؤملة.
تزوجت عام()2001م من أحد معارفنا ،والذي يعمل
رفضت رفض ًا قاطع ًا
حماسب ًا ،يف البداية عندما تقدم للزواج مني
ُ

ألنني كنت أرغب يف االلتحاق باجلامعة لتحسني وضع أرسيت،
وكذلك ألنني ال أعرفه ومل أره من قبل ،وأهيل ال يعرفون عنه شيئ ًا

وعن أخالقه وطبائعه ،ورغ ًام عن ذلك أرص والدي وأمي وعمي
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وجديت عىل الزواج منه ،وهددوين بالقتل إذا مل أوافق عىل الزواج

منه ،ويف النهاية رضخت هلم.
متى كان الزواج ..؟

كان عام ()2001م ،ولألسف اتضح يل أنه مدم ُن ٍ
مخر،
ويعود يومي ًا بعد منتصف الليل خممور ًا يرتنح وأحيان ًا ال يعود وينام
خارج البيت.

هل الحظت ذلك يف شهر العسل..؟

حدث ذلك منذ األسبوع األول من زواجنا ،وكنت أقيض

الليل وحيدة وأنا عروس خمضبة باحلناء ،ثم علمت أن سبب تأخره

بنت غري
إنّه يصاحب بائعة شاي من قبل زواجه يب ،بل لديه منها ٌ

رشعية.

كيف ترصفت حيال ما يبدر من زوجك وأنت يف أسبوع

العسل األول؟

حاولت أن أهديه للصواب ونسيان املايض وأكدت له أن

هيمني ،ولكن بعد الزواج عليه االهتامم يب والتخلص
ماضيه ال ُ

من أفعاله السابقة ،فقال إنه سوف يستقيم ،ولكن رسعان ما عاد

إىل أفعاله ،وعندما يئست من إصالحه اتصلت بوالديت وشكوت

هلا اجلحيم الذي أعيش فيه ،وعاتبتها ألهنم أجربوين عىل الزواج

من شخص ال يعرفون أخالقه ،فطلبت مني الصرب ،ثم اختفى ملدة
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طويلة ،ومل نكن نعلم ما إذا كان ميت ًا أو حي ًا ،وبعد عام من اختفائه
اتصل بأختي الكبرية هاتفي ًا ،وأخذ يبكي ،وسأل عن ولده وعني،

وقال :إنه يف مدينة جوبا ثم أغلق اخلط  ،توجه والده إىل مدينة جوبا
لكنّه مل يعثر عليه ،وبعد عرشين يوم ًا من حمادثته األوىل اتصل بنا
وقال إنه يف «ام درمان» ويف طريقه إىل منزلنا ،وعندما حرض رفضت
السالم عليه فقال يل :اعذريني وأخذ يبكي.

هل أصبح خمتل العقل ..؟ ال  .ال  ...عقله سليم.

وكيف برر اختفاءه الطويل ..؟
قال :إنه كان مسجون ًا بتهمة ترويج املخدرات ،حيث قىض

يف السجن حواىل العام ،ثم هرب من السجن حسب قوله ،وعندما
حرض إلينا يف «ام درمان» كان بمالبسه فقط ،ال حيمل معه شيئ ًا ،ثم

طلب مني العودة معه لزيارة والدته ،وحتت إحلاح والديت سافرت
معه ،وأمضينا هناك نحو شهر ثم عدنا ،وهناك أنجبت طفلتي

الثانية ،بعدها عاد زوجي إىل معاملته القاسية وفجوره ،فعدت إىل
أمي «بام درمان» ،إذ مل يكن ينفق عىل أبنائه لدرجة أننا كنا نأكل

وعدت إىل
مع جرياننا لنصف عام ،وبعده قررت االنفصال عنه،
ُ
ورفضت العودة إليه مرة أخرى ،فلحق يب،
«ام درمان» مع أطفايل
ُ

وتدخل أهيل بيننا وأقنعوين بالعودة معه من أجل أطفايل ،فرضخت

وعدت معه ،وهناك أنجبت طفلتي الصغرية ،وعندما
كالعادة
ُ
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ٍ
بإسهال شديد ومستمر وقيء وانتفاخ
جتاوزت السنتني ُأصيبت

يف البطن ،وجاءت والديت وأخذت ابني معها إىل امدرمان ،وذات
ٍ
بطعنة يف صدره ،وكان
يوم جاء زوجي من العمل وقال :إنّه حيس

يتنفس بصعوبة وتم نقله إىل املستشفى ،ولكنّه تويف هناك بعد يومني

عرضت ابنتي الصغرى عىل األطباء ،وبعد الفحص أخربين الطبيب
أن ابنتي مصاب ٌة بااليدز.
ماذا كان رد فعلك ؟...

قلت للطبيب
وقتها مل أكن أعرف ما هو االيدز ،وبسذاجة ُ
وكنت أعتقد ّ
ّ
أن االيدز تسمم
إن ابنتي مل تأكل شيئ ًا حتى تتسمم،
ُ
من الطعام ،فقال الطبيب أنت بريئة ،تعايل أفحص لك أيضا،

وظهرت نتيجة فحيص بإصابتي بااليدز ،وحتولت إىل املرشد الذي
قال يل :وأنت مصاب ٌة بااليدز ،وقتها مل أكن اعرف عن االيدز شيئ ًا،

مرض ال عالج له ،ينتقل
فاستفرست املرشد عنه ،فقال يل :إنّه ٌ
عن طريق االتصال اجلنيس ،فهل لديك أو لدى زوجك عالقات
مشبوهة؟ ،فقلت له :إن زوجي كانت له عالقات مشبوهة مع
بائعات الشاي ،فقال يل ّ
إن زوجك مات بسبب االيدز ،وتسبب
ِ
يف انتقاله ِ
وأنت بدورك نقلتيه البنتك الصغرى بالرضاعة،
إليك،

وبعد معرفتى أخذت أبكى بكا ًء شديد ًا ،فكيف أواجه املجتمع بعد

إصابتى بااليدز وكيف..وكيف...؟.
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هل تعرف والدتك وإخوتك بإصابتك بااليدز؟.
أوالً
اخربت والدتى .وكانت مثىل جتهل ماهو االيدز ،ثم
ُ

أخربت أخواتى وعددهن أربعة ،وأنا خامستهن وأصغرهن ،وليس
لدينا إخوان ذكور.

كيف كان رد فعل والدتك وأخواتك ؟.
ذكرت لك ّ
أن والدتى ليس لدهيا أية معلومة عن املرض،

مرض عادى .وكانت طبيعية معى بعد أن أخربهتا
واعتقدت أنه ٌ

بتفاصيله ،أ ّما أخوايت فتغريت معاملتهن يل بعد أن عرفن اإلصابة،
خاصة شقيقتى الكربى ،فبعد علمها بإصابتى وإصابة ابنتى الصغرى

أصبحت تعاملنى معاملة قاسية.

هل تعلم الروضة أقصد املعلامت بإصابة ابنتك؟.
بالطبع ال .مل أخربه ّن وإالّ ملنعوها من احلضور للروضة ،وما

يقلقنى حالي ًا كيف أخربها باإلصابة عندما تكرب إذا امتد عمرها.
كيف تربني أطفالك؟.

أعيش مع والدتى حاليا ال يساعدنى أحد ،وكنت أرغب أن
يسرتنى ٌ
رجل آخر بعد وفاة زوجى ،حتى أربى أوالدى ولكنَ ،من
هذا الرجل الذي يتزوج امرأ ًة مصابة بااليدز.
ملاذا ال تذهبني جلمعية مصايب االيدز؟

ذات مرة سألت إحدى صديقايت وهي مصابة ،عن كيف يكون
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ٍ
ٍ
وكبرية عن هذا املرض ،وقالت
صغرية
مصرينا ،فوجدهتا تعلم كل

وذهبت معها،
إهنا تعرفت عىل كل تلك املعلومات من مجعية االيدز،
ُ
وحكيت هلم مأساتى
وجدت كثري ًا من املصابني واملصابات،
وهناك
ُ
ُ
شعرت بعدها ّ
إن عبئ ًا كبري ًا انزاح عن صدري،
بالكامل ،وحقيقة
ُ
وجدت باجلمعية أشخاص ًا مثيل تسلحت منهم باألمل.
خاص ًه أنني
ُ
هل يعلم أهل زوجك املتوىف بإصابتك وطفلتك بااليدز..؟

ال ،مل أخربهم ،وبعد وفاة زوجى حاولوا أن يزوجوين من

شقيق زوجي األصغر كام هو معتاد ىف منطقتنا ،وهو متزوج ولديه

رفضت لسبب إصابتى بااليدز ،فاعتقد أهله أننى رفضته
طفلتان،
ُ
خالف ًا لتقاليدنا ،فمنعوا عنّي املصاريف التى كانوا يرسلوهنا ألوالدى
وهي ىف حدود مائة جنيه كل شهرين أو ثالثة شهور .

ىف بداية اللقاء ذكرت أن طفلتك املصابة بااليدز حتتاج إىل

تغذية خاصة ،ما نوعها ؟

حذرنى األطباء ونصحوين برضورة تغذيتها تغذي ًة متكاملة
حتى ال تض ُعف مقاومتها وتصبح فريس ًة سهل ًة لألمراض املختلفة.
حيث أهنا حتتاج باستمرار إىل مقويات وفايتمينات .
وهل تُقدمني هذه األغذية لطفلتك؟.

عمل.

(أجابت بسخرية) من أين يا أستاذ..؟ فانا بال دخل وال
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كم تبلغ تكلفة التغذية بالتقريب ..؟.
ال تقل عن ( )400جنيه بالتقريب.

هل تقدمت إىل ديوان الزكاة ملساعدتك ..؟
ٍ
ديوان الزكاة «بام درمان» سلمني مشكور ًا َ
إسكان
منزل
ٍ
قدمت هلم
شعبي جمان ًا ،جزاهم اهلل عنا كل خري ،وذلك بعد أن
ُ

شهاد ًة طبي ًة بإصابتي بااليدز مع طفلتي وأن أهيل يعاملونني معاملة

قاسية.

هل استلمت املنزل فعالً..؟.

أجل استلمته ،لكن مل أسكن فيه مع أطفايل حتى اآلن.

ملاذا مع أنك تشتكني من معاملة أهلك القاسية وغري الكريمة

لك وألطفالك؟....ألن املنزل بدون خدمات ماء وال كهرباء ومل

أستطع تدبري تكلفة إدخاهلا.

كم تبلغ الرسوم ؟.
نحو( )150جنيه ًا للمياه و( )350للكهرباء وال أملك منها

جنيه ًا واحد ًا.
ِ
ذكرت ّ
أن ابنك األكرب( )9سنوات يعاين من ثقب يف القلب

 ..هل تم عالجه ؟

ال..حولني األطباء اىل مستشفى لألطفال ،ثم حتوييل

ملستشفى اخلرطوم للقلب ،فطلبوا إجراء موجات صوتية بقيمة
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فعدت بابني إىل املنزل وهو
( )250جنيه ًا ،خالف رسوم التسجيل،
ُ

ال يزال يعاين ،حتى الوصفة العالجية له ،والتي حتتوي عىل نوعني

من مضادات حيوية مل أعثر عليها يف الصيدلية احلكومية ،ومل أستطع
رشاءها من الصيدليات اخلاصة .
كم تبلغ قيمتها ..؟.

ال أدري لكن سعرمها زهيد حسب ما أعتقد فهي جمرد

مضادات.

هل قرر األطباء إجراء عملية للثقب يف القلب البنك ..؟.
الطبيب ذكر أنه لو كان صغري ًا يف مرحلة الرضاعة ملا احتاج

إىل عملية جراحية ،لكنّه اآلن يف العارشة ،والبد من إجراء العملية.
قصدت من خالهلا توجيه
وأخري ًا ،هذه قصتي مع االيدز.
ُ

رسالة مهمة إىل اآلباء واالمهات والبنات مفادها:
أوالً:عدم إجبار البنات عىل الزواج من أشخاص ال

يعرفوهنم .فوالدي هو سبب إصابتي!! .
ثاني ًا :البد من التحري عن أخالق اخلاطب وتارخيه والبيئة

التي نشأ فيها.
ثالث ًا :بعد كل هذا البد من إجراء الفحص الطبي قبل الزواج

وقبل فوات األوان.
رابع ًا :التمرد عىل كل ما له عالقة بالعادات والتقاليد املتعلقة
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بإجبار البنات عىل الزواج ممن ال يرغبن به.
خامس ًا :إعطاء البنت املعنية احلرية الكاملة باملوافقة من
عدمها بعيد ًا عن التهديد والوعيد من الوالدين أو غريمها.
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ُ
ال�شم و�أمية بن الأ�سكر
فرمونات ِّ
ثبت علمي ًا أن هناك عالقة وثيقة بني الشم والذاكرة ،فرائحة

معينة يمكن أن تذكرك بإنسان مل تره منذ سنني ،كام ثبت أن لكل
انسان رائحة خاصة به مثل البصمة واجلينات الوراثية متام ًا،
ورائحة اإلنسان تساعد عىل التجاذب أو التنافر مع اآلخرين

خــالل ثوان بــام ُيسـمى برابطة الرائحــة .واملسؤول عن

هذه الرائحة هي مادة كياموية خترج مع العرق تسمى فرمونات،
ولكل إنسان مادته اخلاصة به ،وتفرز هذه املادة ُغدد يف اجللد

اسمها «أبوكراين» وترتكز يف جلد الوجه والصدر واإلبط.
ختزين هذه الرائحة يف الذاكرة يزداد تبع ًا لقرب
وثبت أيض ًا أن ّ

الشخص وحنينه وحبه لآلخر ،كاألبن من أبيه او أمه .ورسعان ما

خُي ّزن الطفل بعد الوالدة رائحة أمه ،فيستطيع من خالهلا مت ّيزها من

غريها برسعة.

يلتقط هذه املادة جهاز خاص ( ،)VNOوهو عبارة عن

قطعتني غشائيتني ملتصقتيـن بجهتـي حاجــز املنخرين ،فيه
هنايات عصبية تربطه مبارشة بمركز العواطف والذاكرة يف الدماغ،

تُعد الفرمونات من أقوى مؤثرات استدعاء الذاكـــرة واملـزاج،
وتزداد رسعة التأثر ودقة التذكر بازدياد األلفة واملودة والعاطفة.

وقد وردت لذاكرة الشم إشارات يف القرآن الكريم ،وبالذات
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يف سورة يوسف ،قال تعاىل :ﵛﭐ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ
ﱼ ﱽ ﵚ (يوسف  ،)٨ﵛﭐ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﵚ

(يوسف  ،)١٣ﵛﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ

ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﵚ (يوسف.)٨٤
منقطع النظري ،عاطف ٌة أبوي ٌة جياش ٌة ،ال ُيطيق فراق
حب
ُ
ٌ

يوسف! ،لذلك اختزان ذاكرة الشم يف ذاكرة أبيه يف قمتها ،وهلذا،
وبعد غياب يوسف لسنني طوال قال أبوه؛ كام جاء يف القرآن
الكريم :ﵛﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ
ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ
ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ
ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﵚ

(يوسف .)٩٥-٩٣

ريح حال انفصال
يقول ابن عباس ريض اهلل عنه :أنه :هاجت ٌ

العري(قافلة اجلامل) من القاهرة باجتاه اخلليل يف فلسطني ،فحملت

رائحة فرمونات يوسف املوجودة يف عرقه املوجودة يف قميصه الذي
أرسله مع إخوته ألبيه ،فوصلت أبيه فور ًا ،وبينهام بالعادة مسرية
ثامن ٍ
ليال ،فقال أبوهم( :وهو ال يعلم عن العري والقميص شيئ ًا)

مبارشة :ﵛ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﵚ

(يوسف( .)٩٤القرطبي .)259/9
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واليشء باليشء يذكر ،كان رجل اسمه أميه بن األسكر وكان

من سادات قومه وكان له ابن ُيسمى كالب بن أمية بن األسكر،

هاجر كالب بن أمية إىل املدينة يف خالفة عمر ريض اهلل عنه فأقام

هبا مدة ثم لقي ذات يوم بعض الصحابة فسأهلم أي األعامل أفضل

يف اإلسالم.

فقالوا :اجلهاد ،فذهب كالب إىل عمر يريد الغزو ،فأرسله

عمر ريض اهلل عنه إىل جيش يف العراق ضد الفرس فلام علم أبوه
بذلك تعلق به وقال له« :ال تدع أباك وأمك الشيخني الضعيفني،
ربياك صغري ًا ،حتى إذا احتاجا إليك تركتهام».

فقال« :أترككام ملا هو خري يل» ،ثم خرج غازي ًا بعد أن أرىض
أباه ،فأبطأ يف الغزو وتأخر ،وكان أبوه وأمه جيلسان يوم ًا يف ظل
نخل هلم يف ٍ
واد وإذا محامة تدعو فرخها الصغري وتلهو معه وتروح
وجتيء ،فرآها الشيخ فبكى وقال:
لمن شيخان قد نشدا كالبا

كتـاب هللا لـو قبـل الكتابـا

إبـاء
أنـاديه فيُـعرض فـي
ٍ

فال وأبي كالب مـا أصابــا

تركتَ أبـاك مرعشة يـداه

وأمك ما تسيغ لها شرابـا

فـإنك قـد تركـت أباك أعمى

على حزن وال يرجو اإليابا
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كباغي الماء يتبع السرابا

فإنك والتماس األجر بعدي

فلام رأته العجوز «أم كالب» يبكي فبكت ،ثم أصاب الشيخ
ضعف يف برصه ،فبلغت مقالة أمية عمر ،ومل يردد كالب ًا ،فأهرت أمية

َ
وخ َّلط جزع ًا عىل ولده ،فلام تأخر ولده كثري ًا ،أتى عمر يف مسجد
الرسول صىل اهلل عليه وسلم وأنشد قائ ً
ال :
ت بغـيـر قَدْر
أَعـا ِذ َل قـ ْد عَـذل ِ

وال تَـد ِْريـ َن عـا ِذ َل مـــــا أُالقـي

فـر ّدِي
فـإ ّمـا كـ ْن ِ
ت عـاذلـتـي ُ

ـــراق
ِكــالبــا ً ْإذ تَــو َّجـــهَ للـ ِع
ِ

فلو فَـلَ َق الفـؤا َد َحـما ُط َوجـ ٍد

بـانفــالق
ســوا ُد قـلـبي
لـَ َهــ َّم َ
ِ

سأستعدي على الفاروق ربــا ً

سـاق
لـــه دَفـ ُع الحجيـجِ إلـى بُ ِ

ثم قال وجه ًا لوجه :واهلل يا ابن اخلطاب لئن مل ترد عيل ولدي
ألدعون عليك يف عرفات ،فبكى عمر وكتب ريض اهلل عنه طالب ًا رد

ولده إليه ،فلام قدم كالب ودخل عىل عمر ريض اهلل عنه قال له :ما
بلغ بِ ُّرك بأبيك؟ .
قال كالب« :كنت ُأفضله وأكفيه أمره ،وكنت إن أردت أن
أحلب له لبن ًا ،أجيء إىل أغزر ناقة يف أبله ،فأرحيها وأتركها حتى

تستقر ،ثم أغسل أخالفها -أي رضوعها  -حتى تربد ثم أحلب له
يف اإلناء فأسقيه».
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برص ُه .فقال
وض ُع َ
ظهره َ
ثم جيء بأمي َة يتهادى وقد انحنى ُ
ف ُ

عمر :كيف أنت يا أبا كالب؟.
له ُ

قال :كام تراين يا أمرياملؤمنني ،قال :هل لك من حاجة؟ قال:
ضمة قبل أن
شمة
نعم .أشتهي أن أرى إبني كالب ًا
وأضمه َّ
ُّ
فأشمه َّ
ُّ

عمر ومن معه.
َ
أموت .فبكى ُ
ثم أمر كالب ًا أن خيرج وحيلب ألبيه ناقة كام كان يفعل سابق ًا،

ويبعث بلبنها إليه ،فقام ففعل ذلك ،ثم جاء وناول اإلناء إىل عمر
فأخذه ريض اهلل عنه وقال :ارشب يا أبا كالب.

وقربه من فمه ،وهو ال يعلم أن
فلام تناول أمية اإلناء ليرشب ّ
كالب ًا قد عاد ويقف قريب ًا منه ولكن دون أن يراه ،قال أميه« :واهلل يا
يدي كالب» ،فبكى عمر ريض اهلل عنه
أمرياملؤمنني إين ألشم رائحة ّ
وقال« :هذا كالب عندك وقد جئناك به» ،فوثب إىل ابنه وهو يضمه

ويعانقه وهو يبكي ،فجعل عمر ريض اهلل عنه واحلارضون يبكون

لبكائه.

ثم قال عمر« :يا ُبني الزم أبويك فجاهد فيهام ما بقيا ثم ِ
اعتن
بشأن نفسك بعدمها» فذهب كالب و هو يقول:
ب
لعمرك ما تركتُ أبـا كال ٍ

السن مكتئبـا ً مصابـا
كبير
ِ

ٌ
حنيــن
وأ ّمـا ً ال يـزا ُل لهــا

تُنـادي بعـد رقدتهـا كالبــا
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ولـكنّي رجوتُ به الثوابــا

لكسب المال أو طلب المعالي ِ

اهلل عن الفاروق وصحبه ،فقد كان رغم ما ُعرف عنه من شدة
يف سبيل اهلل إال أنه كان رسعان ما يبكي خوف ًا من اهلل تبارك وتعاىل.
وريض اهلل عن كالب إذ ترك والديه ومها عىل هذه احلالة ،ظنا منه
أن وجوده بعيد ًا عنهام يف مقارعة العدو أكثر أجر ًا وأدعى لرضاء اهلل

تبارك وتعاىل ،وربام نيس توجيه الرسول  ،فعن عبد اللهَّ بن عمرو
بن العاص َ -رضيِ َ اللهَُّ َعنْ ُه  -قال :أقبل رجل إىل نبي اللهَّ  فقال:
ُأبايعك عىل ِ
اهل ْج َرة واجلهاد؛ أبتغي األجر من اللهَّ تعاىل .فقالَ « :ف َه ْل
َ
ِم ْن َوالِدَ ْي َك َأ َحدٌ َح ٌّي؟ قالَ :ن َعم؛ َب ْل كالمها .قال :ف َت ْبت َِغي األَ ْج َر ِم َن
اللهَِّ َت َعالىَ ؟ قالَ :ن َعم .قالَ :ف ْار ِج ْع إِىل َوالِدَ ْي َك َف َأ ْح ِس ْن ُص ْح َبت َُهم»
(متفق َع َل ْي ِه) .ويف ِر َواية هلام :جاء رجل فاستأذنه يف اجلهاد فقال:
اك؟ قال :نعم .قالَ :ف ِفيهام َفج ِ
« َأ َح ٌّي َوالِدَ َ
اهدْ » .
َ
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،نعمة �أم ٌ
احلوا�س ٌ
ُ
نقمة؟!
حمدودية
ِ

ِ
اإلدراك
ِوقنوات
احلواس هي منافذ ُالعقل ِإىل العامل
ُ
ل ُه،ورغم أهنا أكثر النظم تعقيد ًا ،إالّ أن قدراهتا حمدودة ،وبدونهِ ا
ِ
ُ
ُ
واإلدراك هو
بوجود ِه َم َع اآلخريــن.
راإلنسان بكيانِ ِه بل
ال َيش ُع
ِ
نقل ِ
ُ
ُ
معرفـة
االنسان مِـ ْن
احلواس ليتمك َن
الواقع إىل الدِّ ماغ ِبواس َط ِة
ِّ
ِ
ماهي ِ
األشـيـاء ومكنونهِـا واحلُكم ِعليها ،واهلل تبارك وتعاىل أخربنا
َّـة
بقوله :ﵛﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ
ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ

ﲿﵚ (النحل.)٧٨

عتبات ال تستطيع أن تتعدّ اها ،مث ً
ال عتبة السمع
وللحواس
ٌ
ِّ
ِ
ِ ِ
اهلواء
ِالصوتِ َّي ِة يف
لسا َعة ال َيـد هي َســ ْب َعـة ُأمـتـار ،وسرُ ْ َعة ُاألمواج ّ
نسمع املوجات التي ت ََر ّد ُدها بني
( )340مرت ًا يف الثانية ،ونحن كبرش
ُ
ِ
املوجات
( )20000 - 20ذبذبة يف الثانية فقط ،لذلك ال نسمع

ِ
ِ
َ
املوجات
املخلوقــات األُخـرى .عل ًام أن
بخالف
الصوتِ ّي ِة
ُ
فوق ّ
الصوتِ َّي ُة التي ُ
تفوق ( )20.000ذبذبة يف الثانية تتأ َّثر هبا البكترييا
ّ
فتتفجر.

واأل ُذ ُن أم احلواس وهي مسـؤولـة ٌعــن السَّـم ِع و حفظ
التـوازن ،فمن يولدُ أص ًام يعش أبك ًام ،والسمع هي احلاسـة الوحيدة
التي ال تنام ،واألذن هي أداة االستدعاء مـن النوم ،واهلل تبارك
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وتعاىل يقول :ﵛﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ

ﲕ ﵚ(الكهف ،)١١ورغم وجود()100.000خلية
سمعية يف القوقعة حمفوظة داخل اجلمجمة ،إالّ ّ
أن اإلنسان يفقد

طبيعيا() % 40منـهـا عنـد سـن ( )65فام فوق.
رسول اهلل َ ِ
َ
ٍريض اهللُ عن ُه َّ
قال...« :وأ ّما
أن
وعن أنس
َ
فيقول ال أدري ،ف ُي ُ
ُ
تليت ُث َّم
قال :ال
الكافِ ُر أو ا ُملنافِ ُق
دريت وال َ
َ
ِ
ٍ
ِ
صيحة ًيسم ُعها
صيح
طر َق ٍة مِـن
حديد ضرَ َبـة َ
َ
ًبني أ ُذنيه ف َي ُ
ُيضرْ َ ُب بم َ
من ي ِ
ليه إالّ ال ّثقلني» (رواه البخاري) ،ويف ِروا َي ٍة ُأخرى «ُ ...ثم
َ
َّيقي ُض له أعمى أصم أبكم فـي ي ِ
رزبَّـة ٌلو ضرُِ َب هبا ٌ
جبل كان
ـد ِه ِم َ
َ
ُ
ُ ِّ
ُّ

كان ف َي ِ
تُراب ًا ف َي ِ
ًفيصري تُراب ًا ُث َّم ُيعيدُ ُه اهللُ كام َ
رض َبـ ُه ضرَ َبة
رض ُب ُه ضرَ َبة
ُ
ًأخرى فيصيح صيحة ًيسمعه ك ُُّل ٍ
يشء إال ال ّثقلني».
َ َ ُُ
َ ُ
وعن زيد بن ثابت ريض اهلل عنه قال« :بينام النّبِي  يف
ٍ
ٍ
بغلة له ونح ُن مع ُه  ،إذ حا َد ْت ِبه،
حائط ل َبنِـي الن َّّجــار،عـلـى
ِ
فكادت ُت ْل ِ
قيــه ،وإذا َأق ُب ٌـر ِستَّــة َ
هــذه
أصحاب
يعرف
فقالَ :من
ُ
َ
ب؟ َ
رج ٌل :أنـا ،قـال :فمتى مات هؤالء؟ قــال :مـاتـوا
فقال ُ
األَ ْق رُ ْ
إن ِ
ِ
اإلرشاك ،فقالَّ :
هذه األم َة تُبتلـى فـي قبورهـا ،فلـوال أن ال
يف

ِ
أسمع
عذاب القربِ الذي
تَـدافنوا لدعــوت اللـ َه أن ُيسمعكم من
ُ
من ُه ( »...رواه مسلم) .وعن ابن مسعود ريض اهلل عنه عن النبي
 قال« :إن املوتى ليعذبون يف قبورهم حتى إن البهائم لتسمع
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أصواهتم» (رواه الطرباين) .

فهل تعلم أهيا اإلنسان أنك تعيش يف بحر متالطم من

األمواج الصوتية!! أنك ال تسمع منها إال النزر اليسري ،!...كيف
بك لو تسمع مليارات املوجـات الصوتيـة التي متأل الفضاء؟!،
اخللويات واإلذاعات والفضائيـات!،و هل تعلم أن املحمول
واملذياع والتلفاز يلتقطها عنك ،!!..ما حـال البشـر لو يسـمعون
عذاب مليـارات املـوتـى يف القبـور..؟! ،هــل تعلم أن البهـائـم

تسمعهـا عنهـم! ،لو نسمع كل يشء حولنا لقتلتنا األمواج الصـوتية
والضوضـاء ،فام أعظم نعمة السمع ! ،ولكن األعظم أننا ال نسمع

كل يشء حولنـا!! فسـبحـان من قـال :ﵛ ﲻ ﲼ ﲽ

ﲾ ﲿ ﵚ (الفرقان. )٢

تستطيع أن ترى
أ ّما حاسة اإلبصار فأمرها عجيب ،فإنك
ُ

نور ًا عىل بعد ()45كم يف ليلة ظلامء صافيـة ،وال تسـطيـع أن تــرى
نقطـة قـطرها أقـل من (/ )0.2امللمرت ،ورغم أنه يوجد فـي كـل
عيـن ( )132ملـيـون خلـيـة مستقبلـة للضوء ،فإننا نـرى جــزء ًا
بسـيـطا مـن الـطيف الكهرومـغناطـييس فقط ،نرى ما يقع بني

( )780 – 380نانوميتـر (البنفسجـي واألحـمـر) وال نبرص يف

الظالم الدامس بينام احلصان يمكنـه ذلك.!!..
ُ
فعن جابر بن عبد اهلل قــالَ « :
رسـول اهللِ :إذا َس ِمعتُم
قـال
65

نُباح ِ
الك ِ
ِ
فإنُ َّن َي َر ْي َن ماال
حل ُم ِر
َ
بالليل َف َت َع َّوذوا باهللِ هَّ
الب ونهَ َيق ا ُ
ت ََر ْون» ( رواه أبو داوود) .وعـن أيب هريرة عـن رســول اللـه 
قـال« :إذا سمـعـتم أصوات الديكه فإهنا رأت ملك ًا فاسألوا اهلل
وارغبـوا إليه وإذا سمعتم هناق احلمري فإهنا رأت شيطان ًا فاستعيذوا
باهلل من رش ما رأت» (صحيح ابن ح ّبان) .فمــاذا لو كشف اهلل

عنك غطاءك فأصـبح بصـرك اليوم حديد ًا ،فرأيت مليارات
امليكروبات التي متور من حولك ،ورأيـت املليـارات التـي

تسـتوطن جسـدك ،ورأيت مليارات الذرات من اهلباء واألتربة
يف اهلواء ،ورأيت مليارات اجلزيئات تتصارع يف كأس املاء أمامك،
ورأيت اإللكرتونات يف حركة دائبة تدور حول مراكزها.

ماذا لو رأيت مليارات املليارات من هذا وذاك  ،ال شك أن

حياتك ستكون مستحيلة!!،

ماذا لو فقدت برصك كل ًّيا ومل تر شيئ ًا...؟ ،فكيف ستكون

حياتك...؟؟

فنعمـة اإلبصار عظيمـة ،ولكن األعظـم حمدوديتهــا،

فسبحان القائل :ﵛﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﵚ (النحل )٥٣

وأما حاسة الشم فالبد أوالً من معرفة احلقائق التالية ،فمثالً ،كل

جانب من أعىل جتويف األنف فيه ( )2.4سم مربع خلاليا الشم،

فيها ما جمموعه ( )100مليون خلية حسية مستقبلة خيرج منها
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حوايل بليون سوط دقيق جد ًا ،تتجدد مستقبالت الشم كل شهرين
مرة ،وهي حساسة جد ًا لدرجة التقاط جزيء وحيد من الرائحة

من بني ( )10مليون جزيء من اهلواء .عل ًام ّ
أن حاسة الشم تزيدُ من
قدرة اإلنسان عىل تذوق الطعام.

تتطور حاسة الشم عند الطفل بعد مخسني ساعة من الوالدة،
ويسـتطيع الطفـل تـمييز رائحة أمـه متـامـ ًا ،والشم أكثر حساسية
من التذوق بعرشة آالف مـرة )% 5( ،من دماغ اإلنسان خمتص

بالشم بينام يف الكالب ( ،)% 33الشم خمرب صادق عن وجود ترسب
يف الغاز أو دخان ينذر بحريق ،والشم يـجعلك تتقارب أو تتنـافـر

مـع اآلخرين خالل ثوان.

َّبي  قالَّ «:
إن املؤمِـ َن إذا
عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن الن ِّ
ٍ
ُقبِ َض أ َت ْته مالئك ُة الر ِ
خرجي إىل
محة
ُ
بحريرة بيضا َء ،فيقــــولـونُ :أ ُ
َ
ّ
ِ
ِاملسك ،حتّى أ َّن ُه ل ُي ِ
ِ
كأطيب ِ
ـــم
ريح
فتخرج
َر ْو ِح اهللِ
ناو ُل ُه ُ
ُ
بعض ُه ْ
ِ
ِ
العــذاب
مالئكَــ َة
بـعض ًا ف َي ُش ّمو َن ُه ...وأ ّما الكـافِـر فيــأتيــه
ِ
ِ
كـأنتـن ريح
فتخر ُج
غضب اهلل
بِ َم َسح ٍفيقولون ُأخــرجــي إىل
ُ
ٍ
ِجيفة ( »..رواه ابن حبان يف صحيحه) ،وعــــن أيب هريــرة ريض

ِ
ِ
َ
ملكــان
املؤمِـــن تل ّقاها
روح
اهلل عنـ ُه
قــال« :إذا َخ َـر َج ْ
ـت ُ
ِ
ويقـول ُ
ُ
روح ط ّي َبـ ٌة  ،جـاءت من
ُيصعدانِـها.....
أهـل السمـاءٌ :
ِ
ٍ
ِ
ِ
َعمرينَـ ُه،
ِق َب ِل
األرض ،صـلىّ اهللُ عليـك وعـىل جســد كنت ت ُ
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ِ
ُ ِ
يقـول :انطلقوا بِ ِه إىل ِ
ِ
ُ
األجل ،قال:
آخر
ثـم
فينطلـق بـه إىل ربـهّ ،
ِ
ويقول ُ
ُ
َّ
روح خبيث ٌة
روح ُه،
وإن
الكافر إذا خـ ََـر َج ْ
أهل السامءٌ :
ــت ُ
َ
قال :انطلقوا ِبه إىل ِ
ِ
ِ
األرض ،قال :ف ُي ُ
األجل.
آخر
جاءت مـن ِق َب ِل
ْ
عليـه عىل ِ
ِ
ُ
َ
أنف ِه هكذا».
رسـول اهللِ َر ْي َطـة ًكانت
قال أبو هريرةَ« :فر َّد
( رواه مسلم ).

فتصور لو كانت مقدرة الشم معدومة عندك..؟ المتأل
املطبـخ غاز ًا متسـربـ ًا!

والختنقت منـه وأنـت ال تشعر ،والحرتقت مع بيتك يف

وقت قيايس!،

َ
ًعندك ؟ ! ،لتكدرت
وماذا لو كانت مقدرة الشم مفرطة

حياتك من كثرة الروائح الرديئة ،و ماذا لو قدر اهلل لك أن تشم
ٍ
جيفة يف األرض ،فسبحان
رائحة روح الكافر! ! وهي كأنتن ريـح

القائل ﵛﭐ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﵚ (القمر.)٤٩

وأما حاسة التذوق فهي تتكون من عرشة آالف برعم

للتذوق ،و تنترش هذه الرباعم يف جتويف الفم وعىل سطح اللسان،

قطرالربعم الواحد ( )1.3ملم وطوله(  )1.16ملم يتكون كل

برعم من () 40خلية طالئية تسمى خاليا التذوق .و تضمر بعض

براعم التذوق بعد سن ( .)45واحلالة النفسية لإلنسان مرتبطة
بالتذوق ،فالفرح والبهجة تعطي االطعمة واألرشبة طع ًام ألذ،
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رس من أرسار
بينام احلزن والقلق يفقدها طعمها الطيب ،فالتذوق ٌّ

ِاخلالق.!.

يقول العلامء إن أدنى تركيز يلزم لتـذوق حـالوة السكـر

هـو( ،)0.01ولتـذوق ملوحة ملـح الطعـام هو ( ،)0.01بينام
لتذوق محوضة حامض اهليدروكلوريك املؤذي هو(،)0.0009
ولتـذوق مـرارة الكينيـن هـو ( ،)0.000008فسبحان اهلل الذي
جعلنا نحس بكميات قليلة جد ًا جد ًا من املرض حتى ننتبه وال نتأذى .
وللتذكري فإن االنفلونزا تفقدك تذوق الطعام مؤقت ًا ،فيصبح

املشوي والرتاب بطعم واحـد!.
فتضيق ذرع ًا لعدم اإلحساس بالتذوق ،فكيف بك إذا فقدت
ذلك طوال حياتك...؟؟ ،ومـاذا لو كنت ال متيز بني ُح ٍ
لو أو ُم ٍّر..؟،
وماذا لو كان طعم املالح واحلامض واحد ًا يف فمك...؟ ،ماذا لو فقدت
حاسة التذوق كل ًّيا..؟  ،فيصبح كل يشء بال طعم إطالق ًا...؟ ،ال شك

أن األمر يصعب تصوره ،!....فاحلمد هلل عىل نعمة التذوق والتلذذ

بالطعام ،ﵛﭐ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﵚ (النحل .)١٨

وأ ّما حاسة اللمس فعتبتها سقوط شعرة صغرية عىل اخلد

من ارتفاع ( )1سم ،وتتكون احلاسة من األمل واللمس واحلرارة و
البـرودة.

فامذا لو زادت حساسية اللمس؟ ،أي ملسة تسبب لك أمل ًا
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شديد ًا ،ترصخ من شدة األمل عندما يصافحك صديق ....تقفز
مذعور ًا إذا سقطت ريشـة عىل رأسك ....وماذا لو مل حتـس باألمل؟

 ...فحياتـك مهددة باخلطــر !،حترتق أصابعك دون أن حتس،

تُسحق قـدمـك حتى العـظم وأنـت ال تعلم! ،تأكل األورام
جسمك دون أن تعلم بحاجتك للطبيب ،فكام أن حاسة اللمس
نعم ٌة كربىَ ،ف َمحدُ و َد َّيتُها نعم ٌة أعظم.

وأخري ًا ،نحن نعيش يف عامل بال حدود ،نعيش يف عامل مملوء

باهلباء واملوجات املتحركة ،نعيش يف بحر متالطم باألمواج الصوتية،

نعيش يف بحر متالطم من امليكروبات التي ال نراها ! نعيـش فـي

بحـر مـتالطم من األمـواج الضوئية!!فمــاذا لـو قـُدر لنـا أن
نسـمع كـل األمـواج الصوتيـه !،اخللويات.....الفضائيات.....

اإلذاعات.....؟ وماذا لو رأينا مليارات امليكروبات علينا ومن
حولنــا؟ كيف ستكون حياتنا يا ترى؟! فاحلمد هلل عىل احلواس
وألف محد ًا هلل عىل حمدوديتها! ،! .ﵛ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﵚ (إبراهيم .)٣٤
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ٌ
معجزات �أم كرامات؟!
املعجزة التكون إالّ ٍ
لنبي ،فال أحد بعد رسول اهلل  يدعي
ِ
اإلعجاز ،أي
أن لديه معجزة إطالق ًا ،واملعجزة لغ ًة هي مأخوذ ٌة ِم َن
ِ
ٌ
للعـادة
خارق
أمر
ُ
إثـبات عـجز الغيرْ  ،واملعجزة اصطالح ًا هي ٌ
ُ
وتحُـدث تغييـر ًا َيتَحـَدّ ى
ِـر ُه اهللُ عىل يد نَـبِ ٍّي تصديق ًا َل ُه.
يـُظـه ُ
ِ
والتجربة.
باحلس
ثبتت
ال َق
وانـني الطبيـعـ َّي َة الـتي ْ
َ
ِّ
ٍ
أما الـكـرا َمــ ُة فتَحدُ ُ
طـلب منه،
للـولـي دونام تو ُّقـ ٍع أو
ث
ِّ

وحيب اإلخفاء ويكثر من االستغـفار ،ويدعو اهلل أن ُيقبض إليه إذا
ظهر أمره وكُشف رسه ،وأحيان ًا خيتلط أمرهم عىل العامة ،فيخلطون

يطري يف
بني الويل واملشعوذ ،وهلذا قال أهل العلم :لو
رأيتم ّ
ْ
الر ُج َل ُ
اهلواء ويميش عىل ِ
ِ
املاء فال َت ْغترَ وا ِ
بِـه حتّى تن ُظروا كيف ُوقو َف ُه ِعنْــدَ
َ
ّ
ِ
ُ
األوامِــر والنّـواهـيَّ ،
امليزان الذي ُي َف ِّر ُق
إن للدِّ ين ِِع ْل ًام و َع َمالً..هو
ِ
أولياء َّ
الشيطان.
أوليا َء الرَّحمْ ِن ِم ْن
وهناك اصطالحات رشعية البد من التذكري هبا ،فمث ً
ال املعونة
فهي َت ْظ َه ُر عىل َي ِد ال َعوا ِم تخَ ليص ًا لهَ ُ ْم ِم ْن ِشدّ ٍة ،أما اإلستدراج ف َي ْظ َه ُر
ِ
لفاس ٍ
الكذ ِ
َظه ُر عىل َي ِد ّ
اب
ِـق خديع ًة له ومكـر ًا بِـه ،أما اإلهـانَـ ُة فت َ
الذي يـدَّ عي الـنُّ ُب َّو َة تكذيب ًا ل ُه كام حصل ملدعي النبوة ُم َس ْي ِل َم َة
الكذاب حني َت َف َ
َبأَ ،ف َع ِم َي ْت ال ّثانِـ َية.
ــل يف َعينِْ َأ ْع َو ٍر ممن آمنوا له لت رْ َ
و َت َف َل يف بِ ْئ ٍر بِ ِه مـا ٌء ٌ
فذهـب املـا ُء كلي ًا.
قليـل ليزيـدَ
َ
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أما كرامات الصحابة ،فحدث عنها والحرج ومنها ما ذكره

رشحبيل بن مسلم اخلوالين قال :تنبأ (ادعى النبوة) األسود بن
قيس العنيس باليمن ،فأرسل إىل أيب مسلم فقال له :أتشهد أن حممد ًا
رسول اهلل؟ قال :نعم ،قال :فتشهد أين رسول اهلل؟ قال :ما أسمع،
قال :أتشهد أن حممد ًا رسول اهلل؟ قال :نعم .قال :فتشهد أين رسول
اهلل؟ قال :ما أسمع ،قال :فأمر بنار عظيمة ُفأججت و ُطرح فيها
أبو مسلم فلم ترضه ،فقال له أهل مملكته :إن تركت هذا يف بالدك
أفسدها عليك .فأمره بالرحيل فقدم املدينة ،وقد ُقبض رسول اهلل

 واستخلف أبو بكر .فقام إىل سارية من سواري املسجد ُيصيل،
فبصرُ به عمر بن اخلطاب ،فقال :من أين الرجل؟ قال :من اليمن
قال :فام فعل عدو اهلل بصاحبنا الذي حرقه بالنار فلم ترضه؟ قال:
ذاك عبد اهلل بن ثوب .قال عمر :نشدتك باهلل عز وجل أأنت هو؟

قال :اللهم نعم .قال :فق ّبل ما بني عينيه ،ثم جاء به حتى أجلسه بينه
وبني أيب بكر وقال :احلمد هلل الذي مل ُيمتني حتى أراين يف أمة حممد
 من ُفعل به كام ُفعل بإبراهيم خليل الرمحن ،عليه السالم.

أما كرامة الصحابية اجلليلة أم السائب التى رواها أنس بن
مالك ريض اهلل عنه «حياة الصحابة» فهي من أعجب ما قرأت ،وال
يملك اإلنسان إالّ أن ُيردد من أعامقهﵛﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ

ﲊ ﵚ (البقرة.)٢٠
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كان�ت أم السائ�ب عج�وز ًا عمي�ا َء ،هاج�رت إىل رس�ول

ش�اب .وبع�د فترة م�ن هجرهت�ا م�رض
اهلل  ومعه�ا اب�ن هل�ا
ٌ
فغمض�ه ،وأم�ر بتجهي�زه
ابنه�ا أيام� ًا ث�م ُقب�ض .وج�اء النب�ى ّ 
للدف�ن ،وق�ال ياأن�سِ ،
إئ�ت أ ّم�ه فأعلمه�ا ،فلما علم�ت ج�اءت
قدم�ي إبنها ،ثم أخذت هبما ،وقالت:
تتحس�س حت�ى جلست عند
ّ
أسلم�ت ل�ك طو ًع� ًا ،وخالف�ت األوث�ان زه�د ًا،
الله�م إن�ى
ُ
ّ

الله�م ال تُشم�ت ب�ى َع َب�دة األوث�ان،
وهاج�رت ل�ك رغب� ًة،
ُ
ّ
وال ُحت ّملن�ى م�ن ه�ذه املصيب�ة م�ا ال طاق�ة يل بحمل�ه.

ح�رك قدمي�ه،
ق�ال أن�س :ف�واهلل م�ا انقضى كال ُمه�ا حت�ى ّ
وألق�ى الث�وب ع�ن وجه�ه ،فما برحن�ا حت�ى أكلن�ا وأك�ل معن�ا،
وع�اش حت�ى َقب�ض اهلل رسول�ه  ،وحت�ى مات�ت أ ّم�ه.
والكرام�ات ل�ن تنته�ي حت�ى ي�رث اهلل األرض ومن عليه�ا ،فكم

م�ن األولي�اء األخفياء البسطاء بين املسلمني ،الذي�ن ال ذكر هلم يف

األرض؛ لكنّهم معروفون بل مشهورون يف السامء.
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كلماته
و ِمدا َد
ِ
ُأنشئت منظمة «اجلينوم البرشي» عام ()1988م يف الواليات
املتحدة ،كان هدفها هو حل شفرة كامل اجلينوم البرشي «املادة

الوراثية» ،أما مرشوع «اجلينوم البرشي» فهو مرشوع بحثي بدأ العمل
به رسمي ًا يف عام ()1990م ،وقد كان من املخطط له أن يستغرق ()15
عام ًا ،لكن التطورات التكنولوجية عجلت العمل به حتى أوشك عىل
ِ
موعده املحدد ل ُه بسنوات ،فأعلنت نتائجه األولية عام
االنتهاء قبل
()2000م ،وأعلنت النتيجة النهائية للمرشوع عام( )2003م.

وقد أدى ذلك إلجراء أبحاث يف جماالت ذات أهداف بعيدة.

وقد ُرصدت له ميزانية ضخمة ،وبدأ املرشوع يف الواليات املتحدة،
وقد متثلت األهداف املعلنة للمرشوع بالتعرف عىل اجلينات التي
حيتوي عليها ال « »DNAالبرشي ،وعددها نحو ()22.000جني،

تكون ال « »DNAالبرشي
وحتديد متوالية القواعد الكيميائية التي ّ

وعـددها ( )3.3مليارات زوج قواعد ،ثم دراسة القضايا األخالقية،
والقانونية ،واالجتامعية التي قد تنتج عن املرشوع.

وقد اتضحت لنا أمور كثرية بفضل هذا املرشوع ،منها أن
( )%99.9من متتاليات الـ « »DNAمتشاهبة يف مجيع البرش ،ولذلك

فنحن ننتمي مجيع ًا للنوع احلي نفسه« ،كلكم آلدم» لكن هذا الفرق
الذي ال يزيد عىل ( )%0.1قد ُيفسرّ استجاباتنا الفردية لألدوية
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وقابليتنا لإلصابة باألمراض اخلطرية.

ومن بدهيات املعرفة اآلن ،أن وحدة البناء عند اإلنسان هي

اخللية ،و ُيذكر أن عددها يف البالغ يرتاوح ما بني ثامنني إىل مائة ترليون
خلية ،هذه اخللية فيها نواة ،والنواة فيها املادة الوراثية ،وهذا ُأطلق

عليه «اجلينوم البرشي» ،وتعريفه البسيط هو كامل املادة الوراثية

املكونة من (احلمض الريبي النووي منزوع األكسجني) والذي ُيعرف
إختصارا بال « ،»DNAحيتوي اجلينوم البرشي عىل ما بني (-20

 )25ألف جني (املورثات) موجودة يف نواة اخللية ومرتبة عىل هيئة
ثالثة وعرشين زوج ًا من الكروموسومات (أو الصبغيات).
وخالصة هذا املرشوع أنه تبني أن املادة الوراثية يف اخللية

الواحدة هي عبارة عن ُسلم لولبي له ( )3.3مليار درجه ،فيها

معلومات وكلامت نحتاج إىل مخسة آآلف سجل كبري لتفريغها ،بحيث

كل سجل يتكون من مخسمئة صفحة ،هذا يعني أننا أمام مليونني
ونصف املليون من الصفحات ( )2.500.000والصفحة الواحدة
حتتوي عىل مائتي كلمة ،وهذا يعني أننا أمام مخسمئة مليون كلمة يف
اخللية الواحدة ،فإذا تذكرنا أن اجلسم فيه مائة ترليون خلية فهذا يعني

بالرضورة أن عدد الكلامت التي يف جسمك هي حمصلة رضب مخسمئة
مليون يف مائة ترليون ،وهذا يساوي رق ًام خيالي ًا (مخسة وأمامها اثنان

وعرشون صفر ًا) من الكلامت يف جسمك وأنت ال تدري!.
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ليس هذا فحسب ،بل مخسة آالف سجل ،كل سجل فيه مئتان

ومخسون ورقة ،وسمك الورقة الواحدة هو عىل األقل ربع ملمرت،
هذا يعني أننا أمام كومة من السجالت ارتفاعها ثالثامئة وعرشين مرت ًا
( ،)320يعني ارتفاع ناطحة السحاب «إمباير ستيت».
هذا كله كُشف من خالل هذا املرشوع ويف فرتة وجيزة ،مما

جعل بعضهم يف الغرب يدّ عون أهنم عرفوا لغة اخلالق ،وعماّ قريب
س ُيضاهونه خلق ًا ،ﵛﭐ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﵚ
(اإلسراء .)٤٣

والسؤال الكبري هنا هو كم نحتاج من املِداد (احلرب) لكتابة

هذا الكم اهلائل من كلامت اهلل التي أودعها يف جسمك؟ ويف أجسام

املخلوقات األخرى من برش وشجر وحيوان؟! ،ال شك أن ما
كثري بل ٌ
هائل.
سنحتاجه ٌ
وتفاعل املسلم إزاء مثل هذه األمورخمتلف متام ًا عن اإلنسان
غري املؤمن ،ملا ع ّلمه اهلل ورسوله ،وملا يقرأه يف القرآن الكريم
وأحاديث املصطفى عليه الصالة والسالم ،فهو يعرف قوله تعاىل:

ﵛﭐ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﵚ (البقرة )٢٥٥
و ُيوقن أيضا بأنه :ﵛ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﵚ

(اإلسراء.)٨٥

بل يعرف أكثر من ذلك ،ألنه قرأ قول اهلل تبارك وتعاىل:
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ﵛﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ
ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﵚ (الكهف .)١٠٩

فإذا علمنا ً
أن كل املاء الكثري الذي نرشبه هو فقط ( )%1من

جمموع ماء األرض ،وأن ( )%2من ماء األرض هو متجمد يف القطبني،
والباقي() %97هو ماء املحيطات ،إذا عرفنا هذا ال نملك إالّ أن نقول
سبحانك ريب ما أعظمك.

ومعدل عمق املحيطات هو أربع كليومرتات ،وأعمق

نقطة أكتشفها العلامء يف أقىص الرشق هي (مرينز ترنش)،
وعمقها أحد عرش كيلومرت ًا ،يعني لو أتينا جدالً بقمة أفرست
(ارتفاعها8.880مرت) وغمرناها به لبقي فوقها أكثر من كيلومرتين

من املاء.

واهلل تبارك وتعاىل يقول لنا بمنتهى الوضوح ،لوأتينا بكل ماء
ٍ
كمداد لكتابة كلامت اهلل ﵛ ﳇ ﳈ ﳉ
البحر هذا ومثله معه
ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﵚ (الكهف،)١٠٩

ليس هذا فحسب ،بل يقرأ املؤمن قوله تعاىل يف سورة لقامن:

ﵛﭐ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ

ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔ ﳕ
ﳖ ﳗ ﵚ (لقمان.)٢٧

ولو تصورنا معنى األية الكريمة ،وعلمنا أن مخس ًة وثالثني
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مليار دونم من األرض مغطاة بالغابات واألشجار ،منها الصغري ومنها
الشجر األمحرالكبري الذي يصل طوله أحيان ًا إىل مائة مرت ،حتولت هذه
ٍ
كمداد له ،النتهى املاء ونفد
والبحر
مجيعها إىل أقالم خشبية للكتابة؛
ُ
ِِ
ِ
بح ٍ
ـر َّما
حـر َي ُمـدّ ُه من َبعـده َسب َع ُة َأ ُ
ولو أتينا بسبعة أضعافه « َوال َب ُ
ِ
ـات اهللِ َّ
يم».
َنفِـدَ ت ك َِل َم ُ
إن اهللَ َع ِز ٌيز َحك ٌ
إذن كل ما سبق من اكتشافات عىل ِعظمها ،ال ُهتز املؤمن وال
خترجه عن يقينه بل تزيده إيامن ًا وتعلق ًا بدينه ،خاصة إذا علم ما ورد
لسان « ُج َو ْي ِر َي َة بنت احلارث» ،أم املؤمنني ريض اهلل عنها؛ َأ َّن النَّبِ َّي
الص ْب َح َو ِه َي فيِ َم ْس ِج ِد َهاُ ،ث َّم
َ خ َر َج ِم ْن ِعن ِْد َها ُبك َْرةًِ ،ح َ
ني َصلىَّ ُّ
رجع بعدَ َأ ْن َأ ْضحى ،و ِهي جالِس ٌةَ ،ف َق َال« :ما ِز ْل ِ
ت َعلىَ الحْ ِ
ال ا َّلتِي
َ َ َ َْ
َ
َ
َ َ َ َ َ
َف َار ْقت ُِك َع َل ْي َها؟» َقا َل ْتَ :ن َع ْمَ ،ق َال النَّبِ ُّي َ « :ل َقدْ ُق ْل ُت َب ْعدَ ِك َأ ْر َب َع
َت ب ُق ْل ِ
ٍ
َكل ٍ
ت ُمن ُْذ ا ْل َي ْو ِم َل َو َز َنت ُْه َّنُ :س ْب َح َ
ت ،ثَلاَ َ
ان
ث َم َّراتَ ،ل ْو ُو ِزن ْ ِماَ
ِماَ
اهللِ َوبِ َح ْم ِد ِه عَدَ َد َخ ْل ِق ِهَ ،و ِر َضا َن ْف ِس ِه َو ِز َن َة َع ْر ِش ِهَ ،و ِمدَ ا َد َكلِماَ تِه»(رواه
مسلم ).
فمدا ُد كلامت اهلل ال تُعد وال تحُ ىص ،وهي من أرساره يف

خملوقاته ،هذه األرسار هلا أول وليس هلا آخر ،وعقول البرش املحدودة

ما كان هلا وال باستطاعتها استيعاب الالحمدود من علم اهلل ،واإلنسان
املؤمن العاقل ليس له بعد الفهم الصحيح إالّ العمل اجلاد املخلص
والتعلق بأوامر اهلل واالستسالم هلا حتى يأتيه اليقني.
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اال�ستحما ُم يف �أوروبا
الشك بأن الطب قد تقدم تقدم ًا مذهالً ،وخاص ًة العالجي
والتشخييص ،إالّ أن الطب الوقائي كان ُ
أقل حظ ًا ،رغم احلكمة
ٍ
القديمة اجلديدة الصحيحة «
خري من ِقنطار عالج».
ُ
درهم وقاية ٌ
والطب الوقائي هو علم املحافظة عىل الفرد واملجتمع يف

أحسن حاالته الصحية ،وذلك من خالل وقايته من األمراض قبل

وقوعها ،ومنع انتشار العدوى إذا وقعت ،وصيانة صحته بتحسني
ظروف معيشته ومنع احلوادث وأسباب التوتر العصبي.

أ ّم�ا الصحة فهي حال�ة من اكتمال السالمة البدني�ة والعقلية

واالجتامعي�ة وليس جم�رد غياب املرض الظاه�ر أو العجز ،وتعترب
النظاف�ة م�ن أساسي� ّات احلي�اة السليمة ،وق�د أدرك اإلنس�ان أمه ّية
النظاف�ة يف كاف�ة جماالت حياته من�ذ القدم ،والط�ب الوقائي يشمل
النظاف�ة الشخصي�ة لإلنس�ان ونظاف�ة املن�زل و البيئ�ة املحيط�ة ب�ه

واألرض ومكان العمل ،ويف كافة جماالت احلياة العامة ،التي حيتك

ومستمر.
هبا اإلنسان بشكل يومي
ّ

وختتلف معايري النظافة بني بلد وآخر ،وشعب وآخر،
باختالف ثقافات تلك الشعوب ومعتقداهتاّ ،
حث الدين اإلسالمي

عىل االلتزام بكافة معايري النظافة ،ويعترب ذلك من أساسيات
السلوك احلضاري ،ومن أهم مقومات العيش الكريم ،ودعا
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املسلمني للمحافظة عىل نظافتهم الشخصية ،ونظافة املحيط الذي

يعيشون يف كنفه ،واعترب ذلك من أسس رسالته ،ونظر إليها كعبادة
يؤجر عليها املؤمن ،حيث جتلىّ ذلك بشكل واضح يف قوله تعاىل يف

سورة التوبة :ﵛﭐ ﱳ ﱴ ﱵﵚ (التوبة .)١٠٨

كام جعل من الطهارة والوضوء رشط ًا أساسي ًا للصالة حيث

ال تقبل هذه الفريضة دون حتقيق هذا الرشط.
يق�ول الرسول الكريم« :ختللوا فإنه نظافة ،و النظافة تدعو إىل
اإليمان ،و اإليامن مع صاحبه يف اجلنة» (السيوطي اجلامع الصغري)،
والنظاف�ة الشخصي�ة عن�د املسلم تتأتى م�ن جمموعة م�ن املامرسات
اليومي�ة التعبدي�ة ،فمثلاً؛ الوض�وء ال�ذي نامرس�ه يومي ًا م�رار ًا هو

عب�ارة عن غس�ل املناط�ق املكشوفة من جس�م اإلنس�ان ،والتي هي
أكث�ر ُعرضة للتلوث بذرات اهلب�اء املحملة باجلراثيم املتعلقة باهلواء،

وهن�اك عشرات األحادي�ث الصحيحة الت�ي حتث على اإلكثار من
الوض�وء ،طلب� ًا للمزي�د من األج�ر والث�واب ،ومنها قول�ه َّ « :
إن
ِ
القيامـة ُغ ّـر ًا محُ َ ّجليـن مـن ِ
ُأ ّمتـي ُيد َع َ
ون يـو َم
الوضـوء»( رواه
آثـار ُ

البخ�اري) .وعن أنس ابن مالك قال« :كــان النبي  يتوضـأ عنـد
كل صالة»(رواه البخاري).
أ ّما نظافة اجلسد فهي غاية يف األمهية ملا عىل اجللد من جراثيم

خمتلفة ،وهي يف تكاثر مستمر بسبب مالئمة البيئة لنموها ،وقد
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ذكر العلامء بأن عىل جلد اإلنسان العادي ما بني ( )20إىل ()100

مليار جرثومة ،وحتى التؤذي صاحبها أو املسلمني يف مساجدهم
وجتمعاهتم ،سن لنا رسولنا الكريم سبعة عرش ُغسالً ،أبرزها غسال
واجب عىل كل
اجلمعة واجلنابة ،حيث قالُ « :غسل يوم اجلمعة
ٌ

حمتلم»(رواه البخاري) وقال أيض ًا « :ثالث هن عىل كل مسلم يوم
ُ
والسواك ويمس طيب ًا إن وجد» (رواه أمحد).
اجلمعة :ال ُغسل

ومن مكمالت النظافة الشخصية نظافة الفم حيث قال
ٍ
َ « لوال َأ ْن َأ ُش َّق َعلىَ ُأمتِي ألَمرتهُ م بِالسو ِ
ـــالة»
اك ِعنْدَ ك ُِّل َص
َ ْ ُ ْ ِّ َ
ْ
َّ
(متفق عليه) ،وكذلك ما اصطلح عليه بسنن الفطرة ،حيث يقول
اإلب ِ
« :خمَ ْ ٌس ِم ْن ا ْل ِف ْط َر ِة :الخِْ ت ُ
ـط،
االسـتِ ْحدَ ا ُدَ ،و َنت ُ
ْف ِ ْ
َـــانَ ،و ْ
ِ
الش ِ
يـم األَ ْظ َف ِ
ار ِ
ص َّ
ب»(متفق عليه).
ارَ ،و َق ُّ
َو َت ْقل ُ

فالتعاليم واألوامر اإلسالمية واضح ًة كل الوضوح يف
موضوع النظافة منذ أكثر من أربعة عرش قرن ًا من الزمان ،بينام
كانت أوروبا تغط يف سبات عميق ،وتعترب النظافة وخاصة النظافة
الشخصية منها أداة كفر وجتريم وخروج عن املألوف.

وحكايات النظافة الشخصية يف أوروبا ال تكاد تُصدق

لغرابتها ،خاصة عندما نقرأها نحن يف القرن الواحد والعرشين فهل
تعلم أن االستحامم يف أوروبا كان يعدُ كفر ًا ،واألوروبيون كانوا

كرهيي الرائحة بشكل ال ُيطاق من شدة القذارة!.
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هذا ليس جتني ًا عليهم ،فهم أنفسهم ،ويف كُتبهم يقولون ذلك،

حيث وصف مبعوث روسيا القيرصية ملك فرنسا لويس الرابع
عرش « ّ
أن رائحت ُه أقذر من رائحة احليوان الربي» ،وكانت إحدى
ٍ
حوض من العطر؛
تنقع نفسها يف
جواريه تُدعى «دي مونتيسبام» ُ
تشم رائحة امللك ،الروس أنفسهم وصفهم الرحالة أمحد بن
حتى ال ُ
ٍ
فضالن أهنم «أقذر خلق اهلل ،ال يستنجون من ٍ
غائط»وهذا
بول وال

ال زال قائ ًام عند غري املسلمني إىل يومنا هذا .
ويذكرالكاتب األسباين «ساندور ماراي» يف مذكراته بأن
امللكة «ايزابيال األوىل» التي قتلت املسلمني يف األندلس مل تستحم
يف حياهتا إال مرتني ،وقامت بتدمري احلاممات األندلسية.

أ ّما امللك فيليب الثاين األسباين فقد منع االستحامم مطلق ًا يف
بالده ،وابنته «إيزابيل الثانية» أقسمت أن ال تقوم بتغيري مالبسها

الداخلية حتي االنتهاء من حصار احدي املدن ،ولسوء حضها

استمراحلصار ثالث سنوات؛ وماتت بسبب ذلك.

هذا عن امللوك ،والطبقة الراقية املرتفة ،ناهيك عن العامة.

واليشء باليشء ُيذكر ،حيث ربطت عالقة صداقة بني أحد السالطني

العثامنيني بأحد ملوك فرنسا ،وقد تناهى إىل مسامع السلطان بأن
صديقه امللك مريض ،فأرسل إليه طبيب ًا مسل ًام من تركيا ملعاجلته،
دون هذا الطبيب ما حصل معه يف هذه املهمة التي أوكلت إليه،
وقد ّ
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يقول :عندما دخلت القرص شممت رائحة كرهية ،وكلام اقرتبت من
غرفة امللك ازدادت الرائحة حدة وتركيز ًا.

دلفت الغرفة وعاينت امللك ،فوجدته بأمس احلاجة اىل

االستحامم ،فطلبت ممن حويل حتضري املستلزمات التي أحتاجها
لذلك ،وبعد أن قمنا بام يلزم ،وأزلنا كميات من األوساخ املرتاكمة

مع خاليا اجللد امليتة عنه ،أعدناه اىل أريكة نظيفة ومرحية ،فتمدد
عليها وتنفس بعمق ،وكأنه وجد األكسجني ألول مرة!.

سألني امللك ما هذا الذي عملته يل؟!؛ فإنني أشعر براحة

فريدة ،ما سبق يل أن أحسست بمثلها ،فقلت هذا استحامم! ،ومن

شدة إعجابه به ،استدعى كبري الكتبة مع سجل القرارات امللكية
وأمر بالفرمان«قرار التايل» ُيعمل من اآلن فصاعد ًا استحامم للملك

مرة كل عام!.

هذه العطور الفرنسية التي اشتهرت هبا باريس تم اخرتاعها

أص ً
ال حتي تطغي عيل الرائحة النتنة ،وبسبب هذه القذارة

كانت تتفيش فيهم األمراض ،حيث كانت أكرب املدن األوروبية
كـ«باريس» و «لندن» مث ً
ال يصل تعداد سكاهنا ( )30أو ()40الف ًا

باقىص التقديرات بينام كانت املدن اإلسالمية تتعدى حاجز املليون.
وكان اهلنود احلمر يضعون الورود يف أنوفهم حني لقائهم بالغزاة
األوروبيني بسبب رائحتهم التي ال تطاق.
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يقول املؤرخ الفرنيس«دريبار»« :نحن األوروبيون مدينون

للعرب (يقصد املسلمني) باحلصول عىل أسباب الرفاه يف حياتنا
العامة ،فاملسلمون ع ّلمونا كيف نحافظ عىل نظافة أجسادنا .إهنم
كانوا عكس األوروبيني الذين ال يغريون ثياهبم إال بعد أن تتسخ،

وتفوح منها روائح كرهية ،فقد بدأنا نقلدهم يف خلع ثيابنا وغسلها.
كان املسلمون يلبسون املالبس النظيفة الزاهية حتى أن

بعضهم كان يزينها باألحجار الكريمة كالزمرد والياقوت واملرجان.
و ُعرف عن قرطبة أهنا كانت تزخر بحامماهتا الثالثمئة يف حني كانت

كنائس أوروبا تنظر اىل اإلستحامم كأداة كفر وخطيئة».
وقد أجرت حديث ًا كلية الصحة والطب االستوائي يف لندن

دراسات كثرية متعلقة بالنظافة الشخصية ،منها ما يتعلق بغسل
اليدين بعد قضاء احلاجة ،فوضعوا كمرات يف احلاممات العامة يف
لندن ،إلحصاء الذين يغسلون أيدهيم باملاء؛ فوجدوا أن () %32من

اإلناث يغسلن أيدهين باملاء بعد قضاء احلاجة ،و( )%21من الرجال

يفعلون ذلك.

فإذا علمت أن الناس يف الغرب عامة يستعملون الورق

اخلاص للتخلص من بقايا الرباز ،وأن التجارب العلمية املخربية
أثبتت بام ال يدع جماالً للشك بأن جراثيم الرباز خترتق عدة طبقات
ودب من اجلراثيم
هب ّ
من هذا الورق ،لتنفذ إىل األيدي فتتلوث بام ّ
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«وأنا شخصي ًا ممن عملوا هذه التجارب يف بريطانيا نفسها».
إذ ًا معظم األيدي ملوثة ،وهذا له تأثري مبارش عىل تلوث

الطعام والرشاب ونقل اجلراثيم بني الناس ،وهلذا فإن السلطات
الصحية التألو جهد ًا يف إقناع الناس لغسل أيدهيم مرار ًا وتكرار ًا،

حتى أهنم جعلوا منذ عام ()2008م يوم ًا عاملي ًا يف()15ترشين

األول من كل عام لتذكري الناس بشكل عام بغسل اليدين بالصابون،

اسموه اليوم العاملي لغسل اليدين ،حتى أن منظمة الصحة العاملية
تأمل بانخفاض وفيات األطفال إىل النصف بسبب ذلك.

ونظافة اجلسم بشكل عام ،واليدين بشكل خاص ،هي عباد ٌة

عندنا نتقرب هبا إىل اهلل تبارك وتعاىل ،فهي جزء أصيل من تعاليم
ديننا احلنيف ،فقد سن لنا رسول اهلل سبعة عرش ُغسالً ،أبرزها
ُغسل اجلمعة و ُغسل اجلنابة ،أما نظافة اليدين فهام أول ٍ
يشء ُيغسل
بعد قضاء احلاجة وال يتم الوضوء بدون ذلك ،وغسل اليدين قبل
الطعام وبعده سنة نتبعها روتيني ًا ،بعيد ًا عن تعليامت منظمة الصحة
العاملية ،واحلمد هلل عىل نعمة اإلسالم العظيم.
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الإعجاز النبوي يف الو�ضوء
الوضاءة وهي النظافة،
كلمة ُو ُضوء يف اللغة ،أصلها من
َ
ورشع ًا هي الطهارة املخصوصة التي ُيرفع هبا احلدث األصغر،

واجب
والوضوء هو امتياز إسالمي ال يقوم به إالّ مسلم ،وهو
ٌ
واجب.
للدخول بالصالة ،ألنه ما اليتم الواجب إالّ به فهو
ٌ

ٍ
نواح إعجازية حمسوسة عجيبة ،أ ّما غري
والوضوء فيه
املحسوسة فال يعرف بعضها إالّ العالمِون « أهل االختصاص» ،وهنا
ُ
سألقي الضوء عىل بعض األمور اإلعجازية الظاهرة ،فالوضوء

وسالح مضا ٌد
سالح مضا ٌد للجـراثـيم،
سالح عام للمؤمن ،فهو
ٌ
ٌ
وسالح جلم ِع األجـر
وسالح مضا ٌد للتوتر واخلمول،
للـشيطان
ٌ
ٌ
وسالح متعدد األغـراض.
والـثواب
ٌ

طارد للجراثيم:
�سالح ٌ
الو�ضوء ٌ

اجلراثيم خملوقات صغرية التُرى بالعني املجردة ،مبثوثة يف

كل مكان وبأعداد هائلة ،يتعذر عىل البرش إحصاؤها؛ فال يعلم
عددها إالّ الذي خلقها ،فهي عامل بل عوامل ،خلقها اهلل لتقوم

بوظائف حيوية لإلنسان ،ولك ّن أكثر الناس اليعلمون ،وعىل جلد
اإلنسان ويف زوره وأمعائه ما يعجز الوصف عن تبيانه لكثرهتا عدد ًا
ونوع ًا ،هذه اخلاليا اجلرثومية ال تتوقف عن االنقسام والتكاثر ما
دامت جتد طعام ًا وجو ًا مناسب ًا ،وهل هناك أنسب هلا من جسم
86

اإلنسان وحرارته؟! ،لذلك هي يف تكاثر مستمر ،حتى قال أهل
اإلختصاص أن عىل جسم اإلنسان ما بني ( )20اىل ( )100مليار

جرثومة ،أكثرها عىل مناطق اجلسم املكشوفة ،أما ما يف أمعائه فهو

أكثر بكثري!!.

وإذا دققنا النظر قلي ً
ال وجدنا أن الوضوء هو غسل املناطق

املكشوفة من جسم اإلنسان؛ ألهنا األكثرعرضة للهواء وما حيمل

من جراثيم ،فإذا بدأ الوضوء بعد االستنجاء فإنه يبدأ بغسل اليدين،
ومها األكثر حركة يف التقاط األشياء ،وبالتايل األكثر تلوثا ،فال ُ
يعقل

أن ال نبدأ إالّ هبام ،وقد تع ّلمنا من الرسول الكريم كيفية وأمهية
االهتامم بنظافتهام ،حيث قال «إِ َذا َب َال َأ َحدُ ك ُْم َفال َي ْأ ُخ َذ َّن َذك ََر ُه
بِ َي ِمينِ ِه َوال َي ْس َتن ِْجي بِ َي ِمينِ ِه(»..رواه البخاري)« .و َع ْن َح ْف َصه َز ْو ُج
َ و َس َّل َم َأ َّن النَّبِ َّي  ك َ
َان يجَ ْ َع ُل َي ِمينَه لِ َط َع ِام ِه َوشرَ َ ابِ ِه َوثِ َيابِ ِه
النَّبِ ِّي ِ
َويجَ ْ َع ُل شِماَ َل ُه َلمِا ِس َوى َذلِ َك» (رواه أبو داود) وقال ايض ًا« :بـ ََركَـ ُة
ـو ُضـو ُء َبـ ْعـدَ ه» (رواه ابو داوود)،
ـوضـُو ُء َق ْب َلـ ُه َوا ْل ُ
الطَّـ َعـا ِم ا ْل ُ
هذا الغسل املستمر مع كل وضوء الشك أنه يطرد اجلراثيم وخيفف

عددها فيقل رضرها ،ثم تتكاثر من جديد حتى يأيت وقت الوضوء

الالحق وهكذا دواليك ،واملحصلة أن الذي يتوضأ حيمل جراثيم

أقل عىل يديه من غريه.

فإذا ما أتينا إىل اخلطوة الثانية يف الوضوء وهي املضمضة ،فإن
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ماءها يزيل أعداد ًا هائلة من جراثيم الفم الطبيعية ،التي إن بقيت

فإهنا تتغذى عىل بقايا الطعام املرتسب عىل األسنان وبينها ،وحتوهلا

اىل أمحاض ومواد مؤذية للفم بشكل عام ولألسنان بشكل خاص،
ناهيك عن الرائحة الكرهية ،وجتنب ًا لذلك أمرنا رسول اهلل  باستعامل
السواك فقال« :لوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم بالسواك عنـد كل

صــالة» (متفق عليه)وقال أيض ًا « :حبذا املتخللون من أمتي ،قالوا:

وما املتخللون يا رسول اهلل؟ قال :املتخللون يف الوضوء ،واملتخللون

يف الطعام  ...إنه ليس يش ٌء أشد عىل امللكني من أن يريا بني أسنان
صاحبهام طعاما وهو قائم يصيل» (رواه أمحد).
وأ ّما األنف فهو مسكون كالفم بجراثيم خمتلفة ،عالوة عىل

أنه ممر للهواء أثناء عملية التنفس ومفلرت له ،ولذلك تأيت عملية

االستنشاق ثم االستنثار منظفة له من تراكم اجلراثيم ،وهكذا عملية

الوضوء ختفف من هذه اجلراثيم ،وقبل أن تكتشف البرشية اجلراثيم
اس َت ْي َق َظ َأ َحدُ ك ُْم ِم ْن َمن َِام ِه َف ْل َي ْس َتنْثِ ْر َث َ
الث
قال لنا رسولنا الكريم «إِ َذا ْ
اش ِ
يت َعلىَ َخي ِ
مر ٍ
الش ْي َط َ
ات َفإِ َّن َّ
يم ِه» (متفق عليه) وقال أيض ًا:
ان َيبِ ُ
َ
َ َّ
ْخري ِه ِمن المَْ ِ
ِ
ِ
اء ُث َّم لِ َينْ ُثر» (رواه أمحد)،
«ِ َذا ت ََو َّض َأ َأ َحدُ ك ُْم َف ْل َي ْس َتنْش ْق بِ َمن َ ْ ْ
كام ُأمرنا بإسباغ الوضوء حيث قالَ « :أ ْسبِغ ا ْل ُو ُضو َء َو َخ ِّل ْل َبينْ َ
األَ َصابِ ِع َو َبالِ ْغ فيِ االستِن َْش ِ
اق إِال َأ ْن َتك َ
ُون َصائِماً ً » (رواه أبو داود).
ْ
أما غسل باقي األعضاء يف الوضوء ،فقد اوضح لنا ذلك
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رسولنا الكريم يف احلديث الذي رواه مسلم حيث قالَ « :ما ِمنْك ُْم
َر ُج ٌل ُي َق ِّر ُب َو ُضو َء ُه َف َيت ََم ْض َم ُض َو َي ْس َتن ِْش ُق َف َينْتَثِ ُر إِال َخ َّر ْت َخ َطا َيا
اش ِ
وج ِه ِه وفِ ِيه و َخي ِ
لل إِال َخ َّر ْت
يم ِهُ ،ث َّم إِ َذا َغ َس َل َو ْج َه ُه َكماَ َأ َم َر ُه ا هَُّ
َ ْ َ َ َ
اف لحِ يتِ ِه مع المَْ ِ
َخ َطايا وج ِه ِه ِمن َأ ْطر ِ
اءُ ،ث َّم َي ْغ ِس ُل َيدَ ْي ِه إِلىَ المِْ ْر َف َقينِْ
َْ َ َ
َ َ ْ
ْ َ
ِ
إِال َخر ْت َخ َطايا يدَ ي ِه ِمن َأن ِ
َام ِل ِه َم َع المَْاءُ ،ث َّم َي ْم َس ُح َر ْأ َس ُه إِال َخ َّر ْت
َ َ ْ ْ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخ َطا َيا َر ْأسه م ْن َأ ْط َراف َش ْع ِره َم َع المَْاءُ ،ث َّم َي ْغس ُل َقدَ َم ْيه إِلىَ ا ْل َك ْع َبينِْ
َام ِل ِه مع المَْ ِ
إِال َخر ْت َخ َطايا ِرج َلي ِه ِمن َأن ِ
اء» .فالوضوء طارد للجراثيم
َ َ
َ ْ ْ ْ
َّ
ومزيل ملعظمها.

الو�ضوء �سالح م�ضاد لل�شيطان:

فهو ُيطفىء الغضب ،و ُيبعد الشيطان ،وحيمي من السوء،
وأثناء موجة الغضب تزداد املواد املخ ِّثرة للدم وربام تؤدي اىل جلطة
خاصة عند مرىض القلب ،حيث تغلق الكرة املتجلطة بعض رشايني

القلب ،وتؤدي اىل الذبحــة الصدرية أو إنفجار رشيان ما يف الدماغ،
وما يرتتــب عليـه ،خاصة عند املدخنني وشاريب اخلمر ،ومن
يعانون من ضغط الدم وارتفاع الكولسرتول ،إذن الغضب يؤذي

ويعاقب صاحبه أكثـــر مـن غيـره ،! ...وهنا البد أن نتذكر احلديث
الش ِديدُ بِالصرُّ َ َع ِة إِنَّماَ َّ
الرشيفَ « :ل ْي َس َّ
الش ِديدُ ا َّل ِذي َي ْم ِل ُك َن ْف َس ُه ِعنْدَ
ا ْل َغ َض ِ
ب» (رواه البخاري) .روي أن رج ً
ال قال للنبي  أوصني،
قال :ال تغضب .فردد مرار ًا ،قال :ال تغضب (رواه البخاري) .
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وإطفاء الغضب ،وطرد الشيطان ،والبعد عن السوء ،كل
ذلك عاجله رسول اهلل َصلىَّ اللهَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم بتوجيهات يظهر ألقها
ِ
اذ ب ِن جب ٍل َق َال :استَب رج ِ
الن ِعنْدَ النَّبِ ِّي َحتَّى
ْ َّ َ ُ
يوم ًا عن يوم ،فع ْن ُم َع ْ َ َ
مِ
ِ
دِها َف َق َال :النَّبِ ُّي «إِنيِّ ألَ ْع َل ُم ك َِل َم ًة َل ْو َقالهَ َا
ُع ِر َ
ف ا ْل َغ َض ُ
ب فيِ َو ْجه َأ َح َ
ِ
ب َغ َض ُب ُه َأ ُعو ُذ بِاللهَِّ ِم ْن َّ
الر ِجي ِم» (رواه الرتمذي)،
َل َذ َه َ
الش ْي َطان َّ
ُت»
و َق َال َر ُس َ
ُـــم َف ْل َي ْسك ْ
ول اللهَِّ َ « :وإِ َذا َغض َ
ِــب َأ َحــدُ ك ْ
ِ
(رواه أمحد) .كام َق َال َر ُس َ
ب َأ َحدُ ك ُْم َو ُه َو َق ِائ ٌم
ول اللهَِّ « :إِ َذا َغض َ
ِ
ب َوإِلاّ َف ْل َي ْض َط ِج ْع» (رواه أبو داود
ب َعنْ ُه ا ْل َغ َض ُ
َف ْل َي ْجل ْس َفإِ ْن َذ َه َ

وأمحد) ،والعالج الرئييس جاء من خالل الوضوءَ ،ق َال َر ُس ُ
ول اللهَِّ
« :إِ َّن ا ْل َغ َض ِ
الشي َط ِ
الش ْي َط َ
ان َوإِ َّن َّ
ان ُخ ِل َق ِم ْن الن َِّار َوإِنَّماَ ُت ْط َف ُأ
ب م ْن َّ ْ
َ
ِ
ِ
ب َأ َحدُ ك ُْم َف ْل َيت ََو َّض ْأ» ( رواه أبو داود وأمحد).
الن َُّار بِالمَْاء َفإِ َذا َغض َ

ومن اجلدير بالذكر أن كل ما جاء من عالج للغضب عىل لسان
رسولنا الكريم  ظهر عملي ًا يف كتاب الدكتور (شامرا) (الغضب
املكلف) وكتاب الدكتور «دانيال قوملان»(جلم العواطف).

الو�ضوء �سالح م�ضاد للتوتر واخلمول:

فهو منشط لنهايـات األعـصاب ،ومنشط للشعريات

الدمـويـة ،ومـدلك للـعضالت ،وباعث عىل الطمأنينة والراحـة،
فقد أثبت علم «الرفلكسلوجي» ( )Refloxlogyأن النهايات

العصبية ترتكز يف اليدين والقدمني وصيوان األذن ،فكل قدم حيوي
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ثامنية آالف هناية عصبية ،وأن معظم املشكالت الصحية مرتبطة

بالتوترالذي يؤدي إىل انقباضات عضلية وبالتايل ضعف بالرتوية
الدموية ونقص باألكسجني وضعف باملناعة ،ويأيت هنا التدليك

لتحسني فاعلية األعصاب الذي يؤدي إىل االسرتخاء العضيل،
ومزيد من الرتوية ،ومـزيد من الغـذاء واألكسجني والراحة.
وهذا ما شهد به «إسكندر» وهوعجوز يف العقد السابع من

عمره ،ماليزي من أصل صيني ألبوين غري مسلمني ،رشح اهلل
صدره لإلسالم ،فأصبح ملتزم ًا وسمى نفسه «اسكندر» ،يعمل
كخبري يداوي بطريقة حتفيز النهايـات العصبيـة لأليدي واألرجل

الرائجة يف جنوب رشق آسيا.
يقول «اسكندر» :بحكم اخلربة واالختصاص لقد الحظت

بأن وضوء املسلم كفيل بعمل تدليك يومي لأليدي واألرجل
واألذنني – أهم املناطق التي يرتكز عليها فن التدليك بسبب جتمع

النهايات العصبية فيها – مما يؤدي إىل عمل صيانة يومية روتينية
ومتكررة ألجهزة اجلسم املختلفة طيلة حياة املسلم ،فاحلمد هلل عىل

نعمة اإلسالم العظيم.
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الو�ضوء �سالح جلمع الأجر والثواب:

الوضوء رضوري للدخول يف الصالة ولقراءة القرآن
وحفظه ،فهو جالب للربكة وحمفز لعمل اخلري ،يقول « :من أحب

أن ُيكثر اهلل خري بيتـــه فليتوضــأ إذا حضـرغداؤه وإذا رفع»

( رواه ابن ماجة والبيهقي) .ويقول أيض ًا ألنس بن مالك« :يا ُبني
ِ
استطعت أالّ َ
املوت وهو
الطهارة فافعل ،فإنَّه من أتا ُه
تزال عىل
إن
ُ
َ
عىل الوضوء أعطي الشهادة» (رواه الرتمذي).

الو�ضوء �سـالح مـتـعـدد الأغـرا�ض:

الوضوء سالح متعدد األغراض ويعمل عىل كل اجلبهـات،

وهو غيــر مكــلـف ،ومستطاع من اجلميـع ،وال حيتاج إىل مؤهل

علمي ،ويتميــز بالـديمومة ،ويمتاز بالتكرار ،والبـد منه ملا هو

أهـم ،وتكـراره مـأجـور ،وهومزيل للذنوب واخلطايـا ،وعالمة
فارقـة للمسلـم يوم القيامة ،كام قال رسولنا الكريمَّ « :
إن ُأ ّمتـي
ِ
ِ
ُيد َع َ
الوضـوء فمن
آثـار
القيامـة ُغ ّـر ًا محُ َ ّجليـن مـن
ـون يـو َم
ُ
استطاع منكم أن يطيـل غرتــه فليفعل» (رواه البخاري).
جزى اهلل نبينا الكريم حممد  خري ما جزى به نبي ًا عن قومه،
فهو الذي أنار لنا طريق الرشد ودلنا عىل اخلري.
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ُ
ا�ستنبات التكنولوجيا �أم ا�ستريا ُدها ؟
إن اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ لآلخرين ﻟﻦ ﺗُﺴﺎﻋﺪ أﺑﺪ ًا يف إجياد

تكنولوجيا حملية ،ولن تُقلص الفجوة بني اﻟﺪول اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﺪول
اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻋﻰﻠ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ؛ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻰﻠ تعطيل اﺠﻟﻬﺪ

الذايت للبلد التابع ،هذا اجلهد اﻟﺬي إذا ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ وﺗﻄﻮﻳﺮه ﻓﺈﻧﻪ
ً
ﺧﺎﺻﺔ
يصبح قادر ًا عىل اإلبداع ﻲﻓ اﻤﻟﺠﺎﻻت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ،
وأن اﺤﻟﺎﺟﺔ أم اﻻﺧﺮﺘاع ،واﻻﺧﺮﺘاع ﻲﻓ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻟﻴﺲ ّإﻻ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻠﻢ

ﻟﻴﺤﻮﻟﻪ إﻰﻟ أدوات ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ،وﻃﺮق ﻋﻤﻞ ﻟﺘﺴﻴﺮﻴ ﻫﺬه اﻷدوات،
وﻫﺬا ﺑﻤﺠﻤﻠﻪ ﻣﺎ ُﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.

ورﻏﻢ اﻟﺘﻄﻮر اﻤﻟﺬﻫﻞ اﻟﺬي أﺣﺪﺛﺘﻪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻲﻓ وﺳﺎﺋﻞ

اﻻﺗﺼﺎل ،وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻹﻃﻼع اﻤﻟﺒﺎﺮﺷ وﻏﺮﻴ اﻤﻟﺒﺎﺮﺷ ﻋﻰﻠ ﻣﺎ أﻧﺘﺠﺘﻪ

اﻟﺸﻌﻮب ،وهوالذي ساعد ﻋﻰﻠ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻤﻟﺴﺎﻓﺎت واﻷزﻣﻨﺔ ﻟﺪرﺟﺔ

ﻢﻟ ﺗﻌﺪ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﻗﻊ ﻷي ﺷﻌﺐ ،كان ﺿﻤﻦ ﺣﺪود ﻣﻐﻠﻘﺔ
ً
ً
ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ،رﻏﻢ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ّإﻻ أن اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ و

اﺤﻟﺎﻲﻟ ﻳﺮﺘﻛﺰ ﺑﺼﻔﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻲﻓ ﺣﻮزة دول وﺷﻌﻮب اﻣﺘﻠﻜﺖ القرار
السيايس ،واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻤﻟﺎدﻳﺔ ﻟﻪ ،ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻛﺒﺮﻴة ﻣﻨﺬ ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ.

واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻲﻟ اﺤﻟﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ،

واﻵﻣﺎل واﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻠﺢ ﻬﺑﺎ ﻫﺬه اﻟﺪول ،ﻳﻔﺮﺘض ﺣﺴﻦ

اﻟﻨﻴﺔ وﺳﻴﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻵﺧﺬة ﺑﻴﺪ اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻟﻠﻨﻬﻮض ﻬﺑﻢ؛
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ﺮﺳاب ﻻ ﻳﺘﻌﺪى أﻣﻨﻴﺎت اﻟﻀﻌﻴﻒ ،ﻓﺎﻤ ﺣﻚ ﺟﻠﺪك ﻣﺜﻞ
إﻧﺎﻤ ﻫﻮ
ٌ

ﻇﻔﺮك.

ﻟﺬا ،أﺻﺒﺢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻤﻟﻄﺎﻟﺐ
ً
اﻤﻟﻘﺪﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻨﻬﻮض؛ ﺧﺎﺻﺔ ّ
ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﺎﻤء
وأن ﻟﺪﻳﻨﺎ

واﻟﺒﺎﺣﺜﻦﻴ ،ﺗ ُ
ُﺸﻜﻞ ﻃﺎﻗﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ وﻋﻠﻤﻴﺔ ﻻ ُﻳﺴﺘﻬﺎن ﻬﺑﺎ ،وﻫﻲ ﻣﻮز ٌ
ﻋﺔ

ﻋﻰﻠ ﻣﻌﻈﻢ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ،وﻟﻜﻨّﻬﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻰﻟ اﻟﺘﺤفيز واﻟﺮﺑﻂ

واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وﻬﺗﻴﺌﺔ اﻤﻟﻨﺎخ اﻤﻟﻼﺋﻢ ،واﻤﻟﺮاﻛﺰ اﻤﻟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻬﻢ وﺠﺗﻤﻴﻊ
ﻃﺎﻗﺎﻬﺗﻢ وإﻧﺘﺎﺟﻬﻢ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨها.

إن اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ اﻟﺮﺴﻳﻊ اﻟﺬي ﻳﻮاﻛﺐ ﺗﻄﻮراﻷﺷﻴﺎء ﺠﻳﻌﻞ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ
ً
ً
ﻳﺼﻌﺐ ﺤﺗﺪﻳﺪُ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪﻗﺔ،
ﻣﻄﺎﻃﻴﺎ،
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ُ
ً
ﻓﺎﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺤﻣﺪدة اﻤﻟﻌﺎﻢﻟ ﺛﻢ ﺗﺘﻄﻮر ً
ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺣﺘﻰ ُﻳﺼﺒﺢ
ﺷﻴﺌﺎ

ﺗﺼﻌﺐ ﻣﻌﻬﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺷﻜﻠﻬﺎ اﺤﻟﺎﺮﺿﻋﻰﻠ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ من اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ،
ُ
ﺣﺮﺼ اﻟﻲﺸء وﺤﺗﺪﻳﺪ أﺑﻌﺎده ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ً
ﻤﺗﺎﻣﺎ ﻋﻰﻠ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.

وﻣﻊ ّ
أن ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺜﻞ :أﻬﻧﺎ ﺠﻣﻤﻮﻋﺔ
ٍ
ٍ
ﻣﻨﺘﺠﺎت
ﻣﻨﺘﺞ أو
اﻤﻟﻌﺎرف واﺨﻟﺮﺒات واﻤﻟﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ

ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وإﻧﺸﺎ ُء اﻤﻟﺮﺸو ِع اﻤﻟﻼﺋﻢِ ﻹﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ،أو ﻫﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﻬﺎ
أو أوﺟﺪﻫﺎ وﺳﺨﺮﻫﺎ ﺨﻟﺪﻣﺘﻪّ ،إﻻ ّ
أن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺬي

ﻧﺠﺪ ُه أﻗﺮب ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻮ :أﻬﻧﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ اﻬﻟﺎدﻓﺔ إﻰﻟ

اﺳﺘﺨﺪام اﻤﻟﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻲﻓ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﻧﺘﺎج ،وعليه ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄن
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اﺻﻄﻼح ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻏﺮﻴ دﻗﻴﻖ ً
أﺻﻼ ،ﻷن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻧﺴﻖ
ً
ٌ
ﻋﻀﻮﻳﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻲﻓ اﻤﻟﺠﺘﻤﻊ،
ﻣﺮﺗﺒﻂ
اﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ﻛﺎﻣﻞ،
واﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻘﻠﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أو ﺨﻣﺮﺟﺎﻬﺗﺎ

ﻛﺎﻵﻻت واﻷﺷﺨﺎص واﻤﻟﻌﺎرف ،أ ّﻣﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ فإهنا تُستنبت
ً
ﺳﺘﻨﺎﺑﺘﺎ ،ﻟﺘﺘﻌﺎﻇﻢ وﺗﺘﺠﺬر ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺮﺘاﻛﻢ
ا
اﻤﻟﻌﺮﻓﺔ واﺨﻟﺮﺒة واﻟﺒﺤﺚ اﻤﻟﻮﺟﻪ ﺤﻟﺎﺟﺎت اﻟﺒﻼد ،وﻳﺘﻮﻟﺪ اﻟﻜﻴﺎن

وﻳﺼﺒﺢ اﻟﻔﺮ ُد
وﺣﺴﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ،
ُ
اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻘﺎدرﻋﻰﻠ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻌﻠﻢ ُ
ً
ﻬﺑﻢ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻘﺪم اﻟﻮﻃﻨﻲ ،وﻟﻦ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ّإﻻ
واﻤﻟﺠﺘﻤﻊ
ُ
ﻣﺴﻜﻮﻧﺎ ّ
إذا وﺟﻬﺖ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋملية اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺸﻌﻮﻬﺑﺎ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺠﺗﻌﻠﻬﺎ ﺗﺼﺐ ﻲﻓ ﺠﻣﺮى اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ.

رحم اهلل امللك العادل ،ليث اإلسالم نورالدين زنكي ،حيث
ﺷﺎﺏ
كان س ّباق ًا يف هذا الفهم الدقيق ،فقبل أكثر من ثامنمئة عام جاءه ٌ

ﻣﻦ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﺮﻭﻡ ،ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺇﺳﻼﻣﻪ ،ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻲﻓ ﺃﺭﺽ ﺍﻤﻟﺴﻠﻤﻦﻴ،
ﺍﻟﺸﺎﺏ  :ﺃﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺐ ﻭﻋﻼﺝ
ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ :ﻣﺎ ﻣﻬﻨﺘﻚ ؟ ،ﻗﺎﻝ
ُ

ﺍﺠﻟﺮﺣﻰ ،ﻗﺎﻝ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ :ﻫﻞ ﺗﻘﺒﻞ ﺃﻥ ﺗُﻌﺎﻟﺞ ﺟﺮﺣﻰ ﺟﻴﺸﻨﺎ؟ ،ﻗﺎﻝ:
ﺃﻥ ُﺃ ّ
ﻫﺬﺍ ﻭﺍﻪﻠﻟِ ﻣﺎ ﺃﺗﻴﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﻳﺎ ﺳﻴﺪﻱ ،ﻓﺈﻲﻧ ُﺃﺭﻳﺪ ّ
ﻛﻔﺮﻋﻦ ﺫﻧﻮﻲﺑ

ﻭﻋﻤﻲﻠ ﺑﺠﻴﺶ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ.

ُ
ﻗﺎﻝ ﻟﻪ :ﻳﺎ ُﺑﻨﻲ ّ
ﺠﺗﺐ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ،
ﺠﻳب ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ،
ﻭﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ُّ
ﺇﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ُّ

ﻗﺎﻝ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ :ﻣﻦ أﻳﻦ ﺗﺄﻲﺗ ﺑﺎﻤ ﺤﺗﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻼﺝ؟ ﻗﺎﻝ
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ﻟﻪ :ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ّﺇﻻ ﻲﻓ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﺮﻭﻡ ﻳﺎ ﺳﻴﺪﻱ ،ﻗﺎﻝ ﻧﻮﺭالدين :ﻭﺍﻪﻠﻟ ﻻ ﻧﺮﻰﺿ
ً
ﺠﻣﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻼﺝ ﺟﺮﺣﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺃﺭﺽ ﻋﺪﻭﻧﺎ ،ﻗﺎﻝ ﻟﻪُ :ﺧﺬ
ﺍﺠﻟﻨﺪ ﻲﻓ ﻏﺮﻴ ﻟﺒﺎﺱ ﺍﺠﻟﻨﺪ ،ﻭﺍﺫﻫﺐ ﺇﻰﻟ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﺮﻭﻡ ِ
ﻭﺃت ﻟﻨﺎ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ُ
ُ
ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﻭﺍﻤﻟﻮﺍﺩ ﻟﻨﺼﻨﻊ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﻲﻓ ﺃﺭﺽ ﺍﻹﺳﻼﻡ.
ذﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻭﻋﺎﺩ ﺑﻌﺪ ٍ
ﻣﺪﺓ ﻭﺃﺣﺮﻀ ﻣﻌﻪ ُ
ﻣﺎطﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻗﺎﺋﺪﻩ
ُ
ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔِ
ٌ
ﻭﻗﻄﻌﺔ من
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﻊ
ﺍﻟﺒﻄﻞ ﺍﻤﻟﺠﺎﻫﺪ ،ﻓأﻋﻄﺎﻩ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ َ
ٍ
األﺭﺽ وعدد ًا ﻣﻦ ﺍﻤﻟﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻪ :إﺯﺭﻉ ﻫﻨﺎ ﻛﻞ ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ
ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽِ
ً
ﺃﺣﺮﻀﺕ َ
ﻣﻌﻚ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺳﺘﻮﺕ ﻓﺄﺗﻨﺎ ﻬﺑﺎ ﻭﺍترك
ﺍﻟﺘﻲ
َ
ﻭﺍﺯﺭﻉ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﻬﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﺎﺕ ﺑﻪ.

فعل ﺍﻟﺸﺎﺏ ،ﻭﺃحرض ﺑﻌﺪ ٍ
ﻣﺪﺓ ما ﺯﺭﻉ ﻣﻦ ﺃﻋﺸﺎﺏ ﻃﺒﻴﺔ
ً
ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ،ﻭﺃﻣﺮ ﻟﻪ ﺑﺠﻠﺐ ﺍﻤﻟﻮﺍﺩ
ﻓﺄﻋﻄﺎﻩ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ

ﺍﻟﺘﻲ ُﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻼﺩ ﺍﻹﺳﻼﻡ ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﺤﻟﺎﺟﺔ ﺇﻰﻟ ﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻭﻧﺎ،
ٍ
ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏِ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﺍ ﻋﻰﻠ ﻳﺪ ﻫﺬﺍ
ﻭﺃﻣﺮ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ

ﻣﻜﺮﻭﻩ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ،ﻭﻻ ﺤﻳﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ،ﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﻟﻪ
ٌ
ﺍﺠﻟﻴﺶ ﺇﻰﻟ ٍ
ﻣﺪﺩ ﻣﻦ ﻏﺮﻴ أﺑﻨﺎﺋﻪ.

ﻭﺑﻌد ٍ
ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻪ :ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ،
ﻓﺮﺘﺓ ﺃﺗﻰ
ُ
ﺇﻲﻧ ﻗﺪ ّ
ٌ
ﻛﺒﺮﻴﺓ ﻲﻟ ﺑﻌﺪ
ﺣﺎﺟﺔ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻬﻨﺘﻲ ،ﻭﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﻋﻠﻤﺖ
ٌ
َ

ﻭﺃﺣﺎﺭﺏ ﻋﺪﻭ ﺍﻪﻠﻟ ﻛﺎﻤ ﺣﺎﺭﺑﺘﻜﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻓأﺫﻥ ﻲﻟ ﺍﻥ ﺃﻤﺣﻞ ﺳﻼﺣﻲ
َ
ُ
ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﺃﻟﻘﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﺷﻬﻴﺪ ًا .
ﻗﺒﻞ ،ﻓﺈﻲﻧ ُ
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ِ
َ
ﻭﺍﺷﺘر ﻟﻚ ﺳﻼح ًا ﻣﻦ ُﺣﺮ
ﻭﺻﻴﺘﻚ
ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ :ﻓﺎﻛﺘﺐ
ً
ﺳﻤﻌﺎ ﻭﻃﺎﻋﺔ،
ﺍﻟﺸﺎﺏ ،ﻭﻗﺎﻝ:
ﻓﻠﻦ ُﺃﻋﻄﻴﻚ ﺳﻼح ًا ،ﻓﺘﻌﺠﺐ
ُ
ﻣﺎﻟﻚّ ،

ال وماالً
ً
ﻣﺴﺘﺪﺭﻛﺎ :ﻓﺎﻛﺘﺐ ﻭﺻﻴﺘﻚ ﻓﺈﻥ ﻟﻚ ﺃه ً
ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ

ً
ﺣﺴﻨﺎ ،ﺣﺘﻰ ﺃﻥ
ﺑﻼﺀ
ﻓﻔﻌﻞ ،ﻭﺩﺧﻞ
ُ
ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻲﻓ ﺟﻴﺶ ﺍﻤﻟﺴﻠﻤﻦﻴ ﻭأﺑﻰﻠ ً
ٌ
ٌ
ﺷﻴﻄﺎﻥ  ..ﺇﻥ
ﺷﻴﻄﺎﻥ
ﺟﻨﻮﺩ ﺍﻟﺮﻭﻡِ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻔﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ

ﺍﺠﻟﻦَّ ﺤﻳﺎﺭﺏ ﻣﻊ ﺟﻴﺶ ﺍﻤﻟﺴﻠﻤﻦﻴ ﻣﻦ ﺷﺪﺓ ﺑﻄﺸﻪ ﻋﻰﻠ ﺍﻟﻌﺪﻭ.
ُ
ﺍﻤﻟﻌﺮﻛﺔ ﺑﺤﺚ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻓﻠﻢ
ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ انجلت
ُ
ﻳﺒﺤﺚ
ﺠﻳﺪﻩ ﻭﺳﻂ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀِ ﻭﻻ ﺍﺠﻟﺮحى ،ﻓﺬﻫﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺑﻦﻴ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ
ُ
ً
ﻧﺤﻴﺒﻪ،
ﺷﺪﻳﺪﺍ ،ﺣﺘﻰ ﻋﻼ
ﺑﻜﺎﺀ
ﻋﻨﻪ ،ﻓﺎﺣﺘﻀﻨﻪ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺑﻜﻰ
ُ
ً
ﺤﻳﺘﻀﻨﻪ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺟﺪ ﺭقع ًة ﻲﻓ ﺟﻴﺐ ﺻﺪﺭﻩ ،ﻓﺄﺧﺮﺟﻬﺎ ﻓﺈﺫﺍ
ﻭﺑﻴﻨﺎﻤ
ُ
ﻳﺠُﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﻨﺪٌ ،
ﻣﻜﺘﻮﺏ هبا :ﺳﻴﺪﻱُ ،ﺃﻭﻲﺻ ﺑﺸﻄﺮ ﻣﺎﻲﻟ ﻷﻫﻲﻠ
ﻭﺍﻵﺧﺮ ُ
ٌ
ُ
ً
ﺻﺪﻗﺔ ﻲﻟ ﺑﻌﺪ ﻤﻣﺎﻲﺗ.

ﻛﻨﺖ ﺗﻄﻠﺒﻪ ﻣﻨﻲ ،ﺃﻧﺖ
ﺳﻴﺪﻱ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ :ﻟﻘﺪ
ﻓﻬﻤﺖ ﻣﺎ َ
ُ
ﻭﺭﻓﻀﺖ
ﺃﻋﻄﻴﺘﻨﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺣﺘﻰ يأكل ﺍﺠﻟﻨﺪﻱ ﺍﻤﻟﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﺪﻩ،
َ
ﺗﻌﻄﻴﻨﻲ ﺳﻼح ًا ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ُ
ٍ
ﺳﻼﺡ ﻣﻦ ُﺣﺮ ﻣﺎﻲﻟ ،ﻭﺃﺗﻴﺖ ﻲﻟ
ﺃﻭﻝ
ﺃﻥ ُ

ﺑﺎﻟﻌﺸﺐ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﻼﺩ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،فكأنك ﺗﻘﻮﻝ ﻲﻟ ﺑﺎﻤ ﻓﻌﻠﺖ :إﻥ
ُ
ﺍﻤﻟﺴﻠﻤﻦﻴ ﻟﻦ ﺗُﺮﻓﻊ ﻬﻟﻢ ٌ
ﺭﺍﻳﺔ ّﺇﻻ ﺇذا ﻛﺎﻥ ﻃﻌﺎﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ أيدهيم،

ﻭﺩﻭﺍؤهم ﻭﺳﻼﺣﻬﻢ ﻣﻦ ُﺻﻨﻌﻬﻢ ،ﻓﺠﺰﺍﻙ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻨﻲ ً
ﺧﺮﻴﺍ ،ﻭﺍﺳﺄﻝ ﺍﻪﻠﻟ

العليّ العظيم ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺭﻓﻴﻘﻲ ﻲﻓ ﺍﺠﻟﻨﺔ.
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انظر بربك ماذا يفعل اإلسالم بالنفس البرشية ،عندما
يمتزج حق ًا بكل جزئية من اجلسد والروح ،ما أرقاه وهو ينساب يف

ُ
فيبعث السكينة والسالم يف أعامق النفس الصاخبة ،ليشعر
اجلوارح
حملق خفيف ،مع أنه قبل ٍ
ثوان كانت اجلبال كأهنا
طائر ٌ
فجأة وكأنه ٌ
فوق صدره ،وكأنه مكبل بقيود احلديد ،هذا هو اإلسالم العظيم

هبم املسلمني ،تفكر بمصلحتهم العامة ليل
يحُ وله إىل نفس مسكونة ّ
ٍ
هنار ،وإىل ٍ
مغوار اذا محي الوطيس ،كام حصل مع هذا الطبيب
بطل
املجاهد ،مجعنا اهلل به وقائده يف مقعد صدق عند مليك مقتدر.

أ ّما هذا القائد امللهم الذي ّنور اهلل بصريته ومتعه ببعد النظر
ٍ
عجز عنه قادة العرب واملسلمني حتى يومنا هذا،
عمل
وهداه إىل
َ

فهم حق ًا أنه لن تقوم للمسلمني قائم ٌة إالّ إذا أكلو مما زرعوا،
فقد َ

ولبسوا مما صنعوا.

قال ثم عمل ولو بالبسيط ،فوفقه اهلل واستنبت ما استطاع
من التكنولوجيا ،حتري ًا للحالل وإغنا ًء للمسلمني عن عدوهم .ويا

ليت شعري ،فقد اعتمد قادة املسلمني اآلن عىل عدونا يف املأكل

واملرشب وامللبس ،وإذا حترك أحدهم باالجتاه اإلجيايب ونوى نية
حسن ًة ،استورد التكنولوجيا بمعداهتا وخربائها ،وما علينا إال أرض

وح ّراسه ،وال نعرف شيئ ًا مما يدور يف الداخل ،وإذا هنض
املصنع ُ
عامل ٌ متحمس له مكانة علمية يف الغرب ل ُينشىء مصنع ًا بنية استنبات
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التكنولوجياُ ،وضعت أمامه كل املعيقات ،ويل شخصي ًا يف ذلك
جترب ٌة مريرةٌ ،وللمزيد أقرأ كتايب «حمطات وعِرب».
وحسبنا اهلل ونعم الوكيل ،اللهم ِ
اهد قومي فإهنم ال يعلمون.
ً
ﻤﺟﻴﻌﺎ ﺭﻓﻘﺎﺀ هلذا الطبيب املجاهد والقائد
ﻭﻧﺴﺄﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ

امللهم ﻲﻓ ﺍﺠﻟﻨﺔ.
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� ُ
إن�سان
الرحمن يف
آيات
تنف�س ال ِ
ِ
ِ
عملية التنفس مستمرة ال تنقطع أبد ًا ما دام اإلنسان عىل قيد

احلياة ،شهيق وزفري ،استريا ٌد لألكسجني من خزائن الرمحن التي ال
ٌ
ونفث لثاين أكسيد الكربون من اجلسم ،وهلذا خلق اهلل تبارك
تنفد،
وتعاىل جهاز ًا خاص ًا لذلك.

علوي وسفيل ،فالعلوي يتكون من
واجلهاز التنفيس له قسامن،
ٌ

األنف والبلعوم وامللحقات وهي األذن الوسطى وقناة استاكيوس
واجليوب األنفية وقناة الدمع الداخيل ،أ ّما السفيل فيتكون من
احلنجرة والقصبة اهلوائية ُ
والشعب الرئوية واحلويصالت اهلوائية.

واألنف هو مقدمة هذا اجلهاز والظاهر منه ،وهو عالوة

عىل وظيفته أو وظائفه إالّ أنّه؛ وبغض النظر عن طوله أو عرضه
أو شكله ولونه قطعة مجالية ال يكتمل منظر الوجه إالّ به ،ولتتصور
أمهيته اجلاملية أنظر إىل وجه خال من األنف؛ وال شعوريا ستجد

نفسك حتمد اهلل وتشكره الذي قال :ﵛﭐ ﲐ ﲑ

ﲒ ﵚ (غافر .)٦٤

ومن لطف اهلل بنا أن وضع الرئتني يف قفص صدري محاية هلام

ولغريمها ،فلوال القفص الصدري الذي يتلقى أي رضبة قوية حلدث
ما ال يحُ مد عقباه للرئتني من تلف وثقوب ،فالقفص الصدري مثله
100

مثل عازل البولسرتين الذي تضعه املصانع حول األجهزة الكهربائية
احلساسة حلاميتها من اخلدوش واألرضار أثناء نقلها.

والرئتان رغم صغر حجمهام ،حمصورتان يف مكان ضيق،
إالّ أهنام مكونتان من ستامئة مليون حويصلة هوائية ،لو ُفتحت هذه

احلويصالت (احلجرات) و ُبسطت عىل األرض لغطت مساحة
مخسة وسبعني مرت ًا مربع ًا أي ما ُيعادل مساحة ملعب للتنس.

املاليني من احلويصالت تستقبل األكسجني القادم من اخلارج،
والدم املحمل بثاين أكسيد الكربون القادم من أطراف مملكة اجلسم،

لتتم عملية التبادل بينهم ،امتصاص األكسجني والتخلص من ثاين

أكسيد الكربون.

وهذه العملية لو تفكرنا هبا وحسبناها حسبة دقيقة لوجدنا
فيها عجائب وغرائب ،فهي حتدث كل أربعة ٍ
ثوان مرة أي ستة عرش

مــرة يف الدقيقة أي حيدث ثالثة وعرشون ألف شهيق يف اليـوم
الواحد ،يسحب األنف فيها ( )120مليـون سـنتمرت مكعب من
اهلواء يومي ًا ،أي من يعيش سبعني عام ًا يسحب خالهلا ثالثة ترليون

سـنتمرت مكعب من اهلواء.

عندما يالمس األكسجني كريات الدم احلمراء يف احلويصالت

تدخل جزيئاته وترتبط بجزيئات اهليموقلوبني املوجودة يف الكرية،
واملاليني من هذه حتملها إىل أنسجة اجلسم املختلفة ،وللعلم فإن
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كرة الدم احلمراء الواحدة بداخلها ( )280مليون جزيء من

اهليموجلوبني الناقل للغازات ،ومتوسط عمر كرة الدم احلمـراء
( )120يوم ًا ،تقطع خـالهلا مسافـة ( )1180كيلومرت ،ويتجدد يف

الثانية الواحدة ثالثة ماليني خليـة دم محراء.
واألكثر عجب ًا أن درجة احلرارة املثىل لعملية التبادل الغازي

(أوكسجني بثاين أكسيد الكربون) هي ( )37درجة مئوية ،فإذا
تصورنا الذين يعيشون يف القطب املتجمد؛حيث تنقص درجة
حرارة لتصل إىل( )89.2 -درجة مئوية حتت الصفر ،لدرجة أن
اهلواء يتجمد أحيان ًا عىل شوارهبم ،ورغم ذلك يصل اهلواء البارد
ٍ
ثوان بدرجة حرارة تقارب
جد ًا إىل الرئتني عندهم خالل أربع

( )37درجة مئوية ،فام الذي حصل ومن رفع درجة حرارهتا؟،
اهلل تبارك وتعاىل جعل جمموع مساحة جتويف األنف مائة وستني
سنتمرت ًا مربع ًا ،وب ّطنها بخاليا قادرة عىل تسخني البارد أو تربيــد
الساخن من اهلواء وترطيبه وتنقيتة خالل أربع ثوان ،وإذ تذكرنا
الذين يعيشون يف الصحراء امللتهبة حيث تصل درجة احلرارة إىل

( )58 +درجة مئوية ويتنفسون بشكل عادي بفضل اخلاليا التي

تسحب السخونة منها خالل أربع ثوان.

وكل منهام يتنفس ويعيش حياته بشكل طبيعي بفضل اهلل
أوالً ثم بفضل األنف وتوابعه ،فاألنف مك ِّيف صغري يعمل تلقائي ًا
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بمدى (ْ 147م) ،صغري احلجم ويعمل ليل هنار وبدون كهرباء ،ﵛﭐ ﳘ

ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﵚ (النمل .)٨٨

ومن احلقائق املذهلة أن اإلنسان يستنشق سنوي ًا حوايل نصف

كيلو غرام مـن األتــربة والغبار ،ويأخذ مع كل شهيق ما معدله ستون
( )60ألف ميكـروب ،أي خالل ( )60عام ًا يستنشق ما جمموعه

( )30كيلو غرام ًا من العوالق يف اهلـواء ،لكن يف الواقع لو بحثنا عنها
ال نجدها ،إذن أين ذهبت؟! ،مرة أخرى نعود اىل جتويف األنف الذي
حيوي خاليا للتنقية هلا أسواط تدفع للخارج ،وفيها شعريات مبللة

بمواد خماطية ،لتلتقط ذرات الغبار وما عليها من جراثيم ومتنعها من
التقدم ،فهي عبارة عن متاريس تعيق حركتها وتثبتها حتى يأيت وقت
الوضوء واالستنشاق واالستنثار الذي يزحيها فيزيائيا وخيلص اإلنسان
منها ،عالوة عىل كل هذا توجد فرق نظافة تعمل ليال هنارا دون توقف،

وصدق اهلل القائل :ﵛﭐ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ
ﱥ ﱦ ﵚ (النحل.)١٨

اس َت ْي َق َظ
والرسول  يقول يف احلديث الصحيح« :إِ َذا ْ
ـــالث مر ٍ
ِِ
ِ
الش ْي َط َ
يت َعلىَ
ات َفإِ َّن َّ
ْثِـر َث
ان َيبِ ُ
َ َ َّ
َأ َحدُ ك ُْم م ْن َمنَامه َف ْل َي ْس َتن ْ
اش ِ
َخي ِ
يم ِه» (متفق عليه).
َ

أ ّما املمرات التنفسية التابعة فهي مبطنة بباليني اخلاليا التي
تفرز خماطا لزجـ ًا ،كل خلية مزودة بامئتي سوط ( ،)200وكل سوط
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يرضب ما بني ( ) 20-10مرة يف الثانية ،حماوالً طرد العوالق واجلراثيم
املتسللة مـن احلواجز إىل الداخـل ،ونتيجة ذلك حتدث استثارة عنيفة؛

تنقبض بسببها عضالت البطن والصدر واحلجاب احلاجز واحلبال

الصوتية واحللق وجفون العني ،فيخرج اهلواء مضغوطا برسعة تزيد

عن ( )170كم/الساعة ،وهو أشبه ما يكون باإلعصار.

فيطرد اآلالف بل املاليني من اجلراثيم والذرات العالقة إىل

األعىل ،ويمنعها من الوصول اىل الرئتني ،ولذلك أمرنا رسولنا الكريم أن

نحمد اهلل ونشكره أن خلصنا من هذه اجلراثيم ،ومنعها من الوصول إىل
منطقة حساسة جد ًا فقال« :إذا عطس أحدكم فليقل :احلمد هلل وليقـل

لـه أخوه أو صاحبه :يرمحـك اهلل ،فإذا قـال له يرمحـك اهلل فليقـل:
هيديكـم اهلل ويصلح بالكم»( رواه البخاري) ،وقال أيض ًاّ « :
حيـب
إن اهلل ّ
العـطـاس ويكـره التثاؤب .فإذا عطس أحدكم ومحِد اهلل تعاىل كان ح ّقا
عـىل ِّ
كـل مسلم ٍ سمعـه أن يقول له :يرمحـك اهلل ( »...رواه البخاري).

وإذا حصل املحظور وتسللت جراثيم اىل أقرب منطقة حساسة
من تبادل األكسجني بثاين أكسيد الكربون ،أرسل اهلل أنواع ًا من خاليا

جهاز املناعة البلعمية لتبتلعها وختلص اإلنسان من خطرها ،وأسهل
طريق لتسلل اجلراثيم هي عند املدخنني ،حيث تتلف الكثري من اخلاليا

التي حتمل األسواط ،فال أسواط تعرتضها ،ولذلك املدخن كثري السعال
وكثري البلغم.
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وفوق كل ما سلف ذكره ،فإن يف كل جانب من أعىل جتويف

األنف ( )2.4سنتمرت مربع خلاليا الشم ،فيها ما جمموعه ( )100مليون
خلية حسية مستقبلة خيرج منها حواىل بليون سوط دقيق جد ًا ،تتجدد
مستقبالت الشم كل شهرين مرة ،وهي حساسة جد ًا لدرجة التقاط
جزيء وحيد من الرائحة من بني ( )10مليون جزيء من اهلواء ،عل ًام

أن اإلنسان يستطيع بواسطتها التمييز بني عرشات اآلالف من الروائح

املختلفة.

ٍ
ٍ
واحد من أجهزة اجلسم املختلفة،
جهاز
هذا موجز بسيط عن

وكب ،فكيف إذا كتبنا عن أجهزة
ولو كتبنا عنه بالتفصيل لطال األمر رُ

اجلسم املختلفة ،بدقتها وتعاوهنا وبديع صنعها ،وما يتبعها من نفس

وروح ومدارك؟!! الشك أننا أمام خلق عظيم ﵛﭐ ﲍ ﲎ ﲏ

ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﵚ (الذاريات .)٢١-٢٠

فيه من اآليات ما خيلب األلباب ويحُ ري العقول! ،وفوق ذلك

يقول تعاىل :ﵛﭐ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﵚ (النازعات .)٢٧
ويقول أيض ًا :ﵛﭐ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ ﵚ

(الصافات ،)١١وأيض ًا :ﵛﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ

ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﵚ (غافر)٥٧
ﵛﭐ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﵚ

)التني.(٨-٧
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يم ُم ِب ٌ
ني
َف�إِ َذا ُه َو َخ ِ�ص ٌ
ذكر اهلل تبارك وتعاىل النطفة يف القرآن الكريم مرار ًا،
أحيان ًا يف معرض اإلعجاز يف دقة اخللق فقال ّ
جل وعال:

ﵛﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﵚ
(الواقعة .)٥٩-٥٨

وأحيان ًا هتوين ًا من شأهنا ألهنا أصل اإلنسان ،حتى اليتكرب

ويتجرب أو يكفر بخالق الكون ومدبره ،وقال أيضا :ﵛﭐ ﲀ ﲁ

ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

ﲍ ﵚ (عبس  ،)١٩-١٧وأيض ًا :ﵛﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ
ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﵚ (القيامة .)٣٨-٣٧

فام هذه النطفة؟ ،وما وظيفتها ؟ ،وأين تُصنع؟ ،ومما تتكون؟،

وهل هي نطفة وأحدة أم ماليني النطف؟! ،وملاذا تأخذ كل هذه
األمهية؟ ،أجوبة كل ذلك وأكثر ستجده موجز ًا يف هذه اخلاطرة،

وستجد مالمح إعجاز الرمحن يف نطف اإلنسان.

املني ،ويف
النُّطفة يف اللغة تعني املاء الصايف ،وتعني أيض ًا ّ

علم األحياء تعني اخلل ّية اجلنس ّية ،وهي ليست مقصور ًة عىل الذكر

فحسب بل هي عىل ثالثة أنواع:
املنوي الذي
النُّطفة ا ُملذكّرة :وهي اخلالية اجلنس ّية أو احليوان
ّ
يتم إفرازه من خالل اخلصية عند الرجل ،وحيتوي عىل نصف عدد
ّ
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الكرموزومات.

النُطفة املؤنّثة :وهي اخلل ّية اجلنس ّية األنثو ّية ،وهي البويضة

بطبيعة احلال والتي ُيفرزها املبيض عند األنثى ،وحتتوي عىل نصف

الكرموزومات.
النّطفة ا ُملختلطة أو النُطفة األمشاج :وهي خليط من نُطفة الرجل
(احليوان املنوي) ونُطفة املرأة (البويضة) ،حيث تكون ِ
هذه النُطفة
ّ
املنوي باختالج ُح ُجب
ا ُملختلطة أو األمشاج بعد أن يقوم احليوان
ّ
فهي تُعرف أيض ًا بالبويضة املل ّقحة ،وحتتوي عىل
البويضة وتلقيحها َ
كامل الكرموزومات ،وقد ُذكرت النّطفة األمشاج يف القرآن الكريم

يف سورة اإلنسان ،قال تعاىل :ﵛﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ

ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﵚ (اإلنسان .)٢

احليوانات املنوية حساسة جد ًا لدرجة احلرارة ،فأحسن ما

يناسبها أن تكون يف حرارة أقل من جسم اإلنسان بدرجتني عىل األقل،
ومن لطف اهلل باإلنسان أن جعلها تتكون وتعيش خارج اجلسم يف
الصفن ،الذي زوده بجلد يتمدد ويتقلص ليحافظ عىل احلرارة املناسبة.
والقذفة الواحدة عند الرجل الطبيعي يمكن أن حتتوي عىل

( )500-300مليون حيوان منوي ،ويستطيع الرجل السليم إنتاج
اآلالف من احليوانات املنوية يومي ًا ،مقابل بويضة واحدة شهري ًا عند

األنثى ،علام أن وزن البويضة الواحدة ُيعادل وزن ()175000حيوان
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منوي ،والبويضة أكرب حج ًام من احليوان املنوي بـ ( )85000مرة.

تقع اخلاليا الصانعة للنطف (احليوانات املنوية) يف جدر

األنابيب املنوية املوجودة يف اخلصية ،ويبلغ عدد هذه األنابيب يف

اخلصية الواحدة لتصنيع النطف ألف أنبوب ،طول األنبوب الواحد
منها ()50سنتمرت ًا (جمموع طول األنابيب هو ( )500مرت يف اخلصية
الواحدة).

بعض اخلاليا املوجودة يف اخلصية تنقسم انقسام ًا عادي ًا :أي خاليا

كاملة لتحافظ عىل بقائها واستمرارها (فيها ( )46كرموزوم)،وأخرى
تنقسم إنقسام ًا ٌمن َّصف ًا لتنتج خاليا وليدة حتمل نصف املادة الوراثية
(  23كرموزوم) ،وبلغة ختاطب خاصة إلمتام املهمة تفرز هرمونات

خاصة إلنتاج النطف وآخرى لتنميتها وتطويرها ،وبعد أسبوعني من
االنقسامات وجتميع اخلاليا الوليدة تقوم اخلاليا املساعدة باحتضاهنا

بقوة بواسطة أذرعها البالزمية وتغذيتها ومــراقبتها طيلة فتــرة

نمـوهــا وتطورها .وخالل فرتة احلضانة تتم عملية تغليف الــرأس
بالــدرع الواقـي ،ودمـج الذنــب واملحرك والرأس مع ًا ،بعد اكتامل

تشكل النطف تتحرك إىل اجلزء العلوي من األنابيب الناقلة ،ومن ثم
إىل مراكز التدريب يف الرببخ.

والرببخ(ميدان التدريب) هو أنبوب عىل شكل حرف(،.)C

قطره جزء من ( )300جزء من البوصة ،وطوله ()600سنتمرت،
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ويشغل حيز ًا ال يتجاوز ( )4سنتمرتات ،ومدة الدورة التدريبية ثالثة
أسابيع ،يتخرج احليوان املنوي س ّباح ًا مبتدئ ًا وبرسعة تتجاوز أربعة

أضعاف طوله يف الثانية ،وبعد التدريب تتجه النطف إلـى قنـاة اإلفراغ
بانتظار األوامر لالنطالق ،عل ًام أن عملية خت ُّلق النطفة ( )120يوم ًا.
اخلاليا التي تنتج احليوانات املنوية حساسة جد ًا ،وتتلف

ألسباب عدة من أمهها ،االلـتـهـابـات الـفـيـروسـيـة واألمراض
املنقولة بالزنا والشذوذ خاصة مرض السيالن ،كام أن هناك عوامل

كثرية تقتل أو تضعف احليوانات املنوية من أمهها :تـعـاطـي
الـخـمــرة والـتـدخـيـن والتهابات الربوستات.

وماء الرجل خـلـيـط معـقـد الرتكيب فيه أربعة عرش()14

مادة منها لتنظيف املجرى قبل خروج موكب احليوان املنوي ،ومنها
للحراسة واحلامية من اجلراثيم ،ومنها غذاء...الخ ،وكلها يف خدمة

احليوانات املنوية التي ال تُشكل أكثر من () %5فقط من كل هذا اخلليط.

عندما ُيقذف السائل املنوي يف مكانه الطبيعي فإن قاعديته
تعادل – مؤقت ًا – محوضـة املهبـل القاتـلة للنطـف ،والطبيعة املخاطية
للسائل متنـع تسـرب النطـف ،وهذا الوسط مهم لتزويد النطف ببعض

السكر ملساعدته عىل احلركة ،ولتأهـيل وهتيئة النطـف لالنـطالق
وإزالة الربوتينات العالقـة علـى الـرأس (وكأنه يستحم) ،ولرتتيب
الدهون والربوتينات الرضورية وزيادة وحدات الطاقة لإلنطالق اىل
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هدفها الذي ينتظرها يف أعىل قناة فالوب.

متوت أعداد كبرية من املاليني املقذوفة ،وتسبح النطف احلية من
خالل السائل املخاطي يف عنق الرحم ،عل ًام أن هذا السائل املخاطي
يرق ويشف يف فرتة اإلباضة ليوفر مزيد ًا من احلرية وسهولة احلركة

للنطف ،عندما تدخل النطف إىل الرحم تتشكل مسارب أنبوبية
رفيعة آمنة تقود النطف باجتاه البويضة ،هنا تتفجر طاقة النطف بعد

دخوهلا للممرات ،فتقوى حركتها وتصل رسعتها يف الثانية الواحدة
إىل ( )336ضعف طوهلا ،وعادة اليتجاوز هذه املرحلة إالّ عدة آآلف
من النطف القوية.

تولد األنثى وكل مبيض حيتوى عىل نحو ()300.000

بصيلة ،ال ينضج منها سوى ما نحو ( )300 -200عىل مدى فرتة

خصوبة املرأة ،يف كل شهر يطلق أحد املبايض بويضة واحدة أو أكثر

يف اليوم الرابع عرش من الدورة الشهرية ،يف هذه األثناء تصل البويضة

(العروس) إىل اللوج يف قناة فالوب وتنتظر رفيق العمرلإلخصاب ،
تندفع احليوانات املنوية بقوة يف قناة فالوب نحو البويضة يف تنافس

شديد من أجل تلقيحها .علام ًأن شحنات غالف البويضة خمالفة
لشحنات احليوانات املنوية فتتجاذب مما يزيد من رسعتها ،وتتجه

النطف إىل مستقبالت خاصة (عىل شكل نتوءات) عىل سطح البويضة.
حيتوي جدار البويضة اخلارجي عىل عدة طبقــات يمكـن أن
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جيتازها عدد من احليوانات املنوية ،أما غشاء البالزما فمتني ويغلق
يف وجه اآلخرين بعد دخول أول نطفة منه ،وكأنه ُيعلن عن انتهاء

السباق ،يلتحم رأس احليوان املنوي الفائز مع غشاء البالزما للبويضة

ويفتح بينهمـا ممـر ُيـدخـل مـن خاللـه حمتوياته (املادة الوراثية).
تتغري شحنة غشاء البويضة فور ًا لتصبح مشاهبـة لشحنة النطف؛
فتتشكل قوة تنافرية تطرد النطف األخرى بعيد ًا عنها.

بـعد ( )10 - 7ساعات من التلقيـح تلتحـم نوايت احليوان

املنوي والبويضـة ليشكال أول خلية يف بناء جسم اإلنسان (النطفة

األمشاج) ،بعد التلقيح بحواىل ( )15ساعة تبدأ الشعريات املبطنة
لقناة فالوب بدفع اللقيحة باجتاه الرحم حتى تصله لتجد مكاهنا
لاللتصاق واالنغراس لتصبح علقة بإذن رهبا ،قال تعاىل:

ﵛﭐ ﲔ

ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ
ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ

ﲧ ﲨ ﲩ ﵚ (املؤمنون .)١٤

هذه الرحلة العلمية املوجزة بمرافقة النطف البسيطة لتبدأ منها

احلياة ،تدل عىل حكمة اخلالق وعظمته ،ولك ّن أكثر الناس اليعلمون،

فيتمردون ويتكربون ويصيبهم الغرور ،قال تعاىل :ﵛﭐ ﱸ ﱹ

ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﵚ

(يس .)٧٧
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