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أيها اإلخ���وة األع���زاء ق��راء جريدة   <
غاية  لنا ويسرنا  يطيب   : الغراء  المحجة 
السرور أن نتقدم إليكم وإلى كل مسلم في 
أصقاع األرض من أبناء هذه األمة المسلمة 
متمنياتنا  وأع��ز  تهانينا  بأحر  المجيدة 
بحلول شهر رمضان المبارك علينا . شهر 
والصبر  والعفاف  والطهر  والذكر  القرآن 
المومنين  قلوب  ل��ه  تفتح  شهر  وال��خ��ي��ر، 

وت��ن��ش��رح ص���دوره���م وت��ع��م ال��ف��رح��ة 
وتغشى  وص���غ���اره���م،  ك��ب��اره��م 

ال��ب��س��م��ة وج��وه��ه��م، تنشط 
أرواح����ه����م وأج��س��ام��ه��م 

ل���ل���ع���ب���ادة ال��خ��ال��ص��ة 
وال���ط���اع���ة ال��ك��ام��ل��ة، 
ن���ن���ت���ظ���ره ج��م��ي��ع��ا 
ب��ش��وق ول��ه��ف��ة م��رة 
كل سنة لنؤدي فيه 
الشأن  عظيم  ركنا 
م�����ن ب���ي���ن أرك������ان 
الخمسة.  اإلس���ام 
رك���������ن ال����ص����ي����ام 
فيه  تتجلى  ال����ذي 
بين  ال���وح���دة  روح 

أعلى  في  المسلمين 
ص�������وره�������ا وأج�����ل�����ى 

ترتقي  والذي  مظاهرها 
ف��ي��ه ن��ف��س ال��م��ؤم��ن إل��ى 

بالله  التعلق  من  عليا  درج��ة 
ويتحقق  له  سبحانه واإلخاص 

فيه  يظهر  متميزا  تحققا  اإلحسان  فيه 
 :  [ الرسول  بجاء ووض��وح معنى قول 
لم  فإن  ت��راه  كأنك  الله  تعبد  أن  »اإلحسان 
تكن تراه فإنه يراك«. ففي الصيام يشهد كل 
منا على نفسه شهادة في السر والخفاء أنه 
صائم وأنه هو المسؤول عن مراقبة نفسه 
الوجه  على  وعبادته  بطاعته  اإلت��ي��ان  في 
المأمور به شرعا يحافظ على صومه، ليس 
هناك من مطلع عليه وال مراقب له إال الله 

سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى.
وإن��ن��ا ون��ح��ن ن����ؤدي ش��ع��ائ��ر ال��ص��وم 
ممسكين عن الطعام والشراب والجماع قد 
بلغ منا اليقين درجة عالية بأن الله سبحانه 
ومنفعتنا  خيرنا  فيه  م��ا  إال  بنا  ي��ري��د  ال 
وفاحنا وفوزنا في الدنيا واآلخرة وأنه ال 
يريد لنا تعبا كبيرا وال مشقة مهلكة وإنما 
ذلك أسلوب من التربية اإللهية التي تقوم 

على سداد حكمه وشرف مقاصده. 
في  يراعى  أن  الله  ش��رع  مقاصد  وم��ن 
بناء  والمجتمع  الفرد  يبني  ما  التكاليف 
ق���وة وع���زة وك��رام��ة وش��ه��ام��ة وإن���ت���اج، ال 
ب��ن��اء ض��ع��ف وإه���ان���ة وذل وع�����ذاب. ف��إذا 
ي��درك��ون ه��ذه المقاصد  ب��دا لبعض م��ن ال 
واقع  في  لتحقيقها  يعملون  وال  العظيمة 
يتعب  الصوم  أن  رم��ض��ان،  خ��ال  حياتهم 
نزغ  إال  ذلك  فما  اإلنسان  قوى  أو يضعف 
ووس���وس���ة م��ن ال��ش��ي��ط��ان ال����ذي يتربص 
ليفسد  بالمؤمنين  وخصوصا  باإلنسان 
عليهم إيمانهم وصومهم وعبادتهم ويثير 
طاعتهم  وفي  بدينهم  يقينهم  في  الشكوك 
لربهم كما فعل بأبيهم آدم \، أتاه النهي 
وزوجته  هو  َيْقَرب  بأال  وعا  جل  الله  من 
إليه  ف��وس��وس  منها،  يأكا  وأال  الشجرَة 
المعصية  له  وزي��ن  ف��أغ��واه  زوجته  ومعه 

فزل آدم وغوى }فنسي ولم نجد له عزما{، 
وهذا درس ينبغي أن يستحضره كل مسلم 

في ضميره الحي أثناء رمضان.
إن المسلم الواعي هو الذي يستفيد من 

الصوم من عدة جهات: 
العاقة  بتوثيق  روحه  تزكية  أولها   >
والتوبة  الصادق  باإليمان  سبحانه  بالله 
اإلقبال  والطاعة وكثرة  والعبادة  النصوح 
ع��ل��ى ال���ق���رآن ت����اوة وم���دارس���ة، 
وال��ن��ه��ل م���ن ح��دي��ث رس���ول 
وال����ت����وس����ل   [ ال�����ل�����ه 
ب���األدع���ي���ة ال���م���أث���ورة، 
واإلتيان بأعمال البر 
مظاهرها  بمختلف 
ال������ت������ي ت���ج���ع���ل 
ال���م���ؤم���ن ف��اع��ا 
في الحياة، على 
ص����ل����ة ح��س��ن��ة 
واألبناء  باآلباء 
واألقرباء وعامة 

المسلمين.
وث��ان��ي��ه��ا   >
ت���زك���ي���ة ال��ج��س��م 
وتنقية  بتطهيره 
بعض  م��ن  أجهزته 
م��ا ي��ك��ون ق��د ت��راك��م 
ف��ي��ه��ا م����ن ال��خ��ب��ائ��ث 

الضارة.
ف��ي��ج��م��ع ذل����ك ب��ي��ن ن��ق��اء 
العبادة  ال���روح وإخ���اص  وص��ف��اء 
وبين صفاء وطهارة الجسد الذي هو مطية 
الصوم  أن  األث��ر  وف��ي  وج��ه��ازه��ا؛  العبادة 
طهارة  ال��م��ال  زك��اة  أن  فكما  الجسد.  زك��اة 
ل��ل��م��ال وت��ن��م��ي��ة وإث�����راء ل��ه وص����ون ل��ه من 
تطهير  الصوم  فكذلك  والضياع،  النقصان 
للجسد وتقوية له وحفظ له من الضعف 

واألمراض.
إليها  تنبه  التي  الجليلة  الحكم  وم��ن 
بعض العارفين الذين يحرصون على ترقية 
الله  من  القرب  وف��ي  اإلي��م��ان  في  منازلهم 
سبحانه قد نظروا إلى الصوم نظرهم إلى 
عن  الصوم  أن  فاعتبروا  سبحانه  الخالق 
الطعام و الشراب والشهوة من أخاق الله 
جل وعا. فالله غني غنى مطلقا ال يحتاج 
إل��ى طعام أو ش��راب أو أي ل��ذة أو شهوة 
ك��ل ذل���ك، فهو غني  ال���ذي يخلق  ألن��ه ه��و 
يتيح  سبحانه  وه��و  يخلق  م��ا  جميع  ع��ن 
للمؤمنين الفرصة ليتخلقوا بأخاقه لمدة 
معينة وفي حدود مبينة، ليثيبهم على ذلك 
دعوته  ولينفذوا  عنده  منزلتهم  ولترتفع 
إليهم ويؤدوا ما فرضه وكتبه عليهم ليكون 
الفوز  عليهم  ييسر  م��ا  م��ن جملة  ذل��ك  ك��ل 
بالنعيم و الجنة »إن في الجنة بابا يقال له 
الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة ال 
يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم 

يدخل بعدهم أحد«.
أن  يمكن  ال��ت��ي  العظيمة  الحكم  وم��ن 
رمضان  يصوم  ال��ذي  المؤمن  يستنتجها 
يتدبر  وهو  وفرح  وطواعية وشوق  برضا 
في الحكم من الصوم أن الله سبحانه كرما 
له  منه وفضا وتشريفا لإلنسان وتمييزا 
خلقه خلقا يحتاج فيه إلى األكل والشرب، 
نعمة عظيمة يتمتع فيها بألوان من طعام 

وشراب كل له مذاقه المتميز . فلو فرضنا 
أن الله سبحانه خلق اإلنسان خلقا مغايرا 
ال يحتاج فيه إلى طعام أو شراب كالمائكة 
حرم  ق��د  اإلن��س��ان  لكان  شيئا  يشتهي  وال 
من  بها  وي��ت��ل��ذذ  يتمتع  ال��ت��ي  النعم  ه��ذه 
أنواع األكل والشراب والشهوات ومنها ما 
اإلنسان  يعرف  فلكي  بالجماع.  عاقة  لها 
قيمة هذه النعم ومدى تعلقه بها ورغبته 
ُأِم��ر باإلمساك عنها مدة من  في تعاطيها 
الزمان حتى يدرك فضل الله تعالى عليه 
كل  ع��ن  يختلف  عجيبا  خلقا  خلقه  ب��أن 
ويشكره  سبحانه  فيحمده  المخلوقات 

بهذه العباد »عبادة الصوم«.
> أيها اإلخوة األفاضل 

اإليمانية  رمضان  أج��واء  نعيش  نحن 
أماكن  ف��ي  ال��ع��ام��ة  حياتنا  ف��ي  وال��دي��ن��ي��ة 
األج��واء  البيت،  وف��ي  الشارع  وف��ي  العمل 
التي نستظل فيها بالقرٱن والسنة النبوية 
عز  لله  واإلن��اب��ة  الطاعة  أج��واء  المطهرة، 
وج���ل وال��ص��ب��ر وال��ج��د وال��ن��ف��ع وتحقيق 
الغايات والمقاصد الهادفة إلى بناء الفرد 
ليست  صحيحا،  سليما  بناء  والمجتمع 
األجواء التي يخيم عليها اإلهمال والغش 
يدع  لم  »من  والرشوة  والمهاترة  والخداع 
قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في 

أن يدع طعامه وشرابه«.
ونحن نعلم جميعا أن الدين عندما أمر 
بالصيام في رمضان نزهه عن كل ما يمكن 

أن يفسده أو يحدث فيه تشويها أو 
هزل  إل��ى  والصبر  الجد  يقلب 

وفكاهة ومرح وراحة ونوم 
ق��د وض��ع  عميق ط��وي��ل، 

األخ��اق  من  له سياجا 
وحدودا من العبادات 
والطاعات ينبغي لنا 
الحرص على اإلتيان 
ب���ه���ا ع���ل���ى ال���وج���ه 
الصحيح، تصوننا 
وتجعلنا نندمج مع 
المؤمنين  إخوتنا 
ف��������ي ال�����ص�����ف�����وف 
لإليمان  الجماعية 

ب���ن���ي���ة ال���م���ش���ارك���ة 
والوجدانية  الروحية 

صفوف  واالجتماعية، 
ال���ع���اب���دي���ن ال��ط��ائ��ع��ي��ن 

ال���ت���ائ���ب���ي���ن ال��م��ت��ض��رع��ي��ن 
ال���س���ائ���ل���ي���ن، ت��ظ��ل��ن��ا ال��رح��م��ة 

وال���م���ح���ب���ة وال����ت����ع����اون ع���ل���ى ال��ب��ر  
والتقوى، نرى أن وحدتنا تقوم في أسسها 
يمأل  المجيد  والقرآن  والشرع  الدين  على 
أو  أو حزبية  طائفية  إلى  ننظر  ال  قلوبنا، 
عنصرية أو أي مذهب من صنع البشر الذين 
واالمتيازات  المصالح  مجرد  عن  يبحثون 

الدنيوية.
على  واألح���ب���اب  األه���ل  م��ع  ولنجتمع 
ال��ط��ع��ام دون إس����راف ف��ي األك���ل ح��ت��ى ال 
كل  ف��ي  نصوم  »إن��ن��ا  ال��ق��ول:  فينا  يتحقق 
رمضان«.  في  ونشبع  ونأكل  السنة  أشهر 
معاشرة  م��ن  االس��ت��ف��ادة  ف���رص  ولنغتنم 
الفضل  ذوي  ومصاحبة  العاملين  العلماء 
األطهار  األخ��ي��ار  العباد  م��ن  والصالحين 
األبرار والصاة معهم، ولنرفع معهم أكف 

يحفظنا  أن  القدير  العلي  إل��ى  ال��ض��راع��ة 
القوم ال يشقى  فهم  اإلس��ام،  أم��ة  ويحفظ 
عن  ي��دف��ع  ال��دع��اء  فلعل  جليسهم،  معهم 
نفسك  }واصبر  والباء  الفتنة  األم��ة  هذه 
والعشي  بالغداة  ربهم  يدعون  الذين  مع 
تريد  عنهم  عيناك  تعد  وال  وجهه  يريدون 

زينة الحياة الدنيا{.
> أيها اآلباء الكرام 

علينا أن نتذكر جميعا كيف كان آباؤنا 
رغبة منهم ومحبة في رمضان ويقينا منهم 
ج��رت  ال��ش��أن،  الجليلة  وح��ك��م��ه  ب��ف��وائ��ده 
صغار  وه��م  أب��ن��اءه��م  يهيئوا  أن  عادتهم 
بالحفاوة  واستقباله  الشهر  هذا  لتعظيم 
مشاركة  إل���ى  األب��ن��اء  فيتسابق  وال��ف��رح 
آبائهم في صيام بعض األيام قبل أن يصبح 
الصوم واجبا عليهم. ويرافقون آباءهم في 
معهم  فيحضرون  المساجد  إل��ى  ال��ص��اة 
كانت  هذه  وهمة.  بنشاط  التراويح  صاة 
عادة المسلمين وينبغي أن تستمر بوضوح 
الحسنة  بالقدوة  نرغبهم  بأن  واقعنا،  في 
وبالبيان واإلرشاد والتوعية لكي يصبحوا 
أن  مدركين  أنفسهم  تلقاء  م��ن  متعودين 
التقرب إلى الله سبحانه بالطاعة والعبادة 
المقاهي  ف��ي  الجلوس  م��ن  وأج���دى  أول��ى 
وأمام التلفاز بما يقدمه من مشاهد مغرية 
الحميدة  والمقاصد  الغايات  عن  وملهية 
ت��ري��دون  فهل  ت��ع��ال��ى.  ال��ل��ه  ش��رع  لتطبيق 
أيها اآلباء أن تتركوا أبناءكم  يقادون إلى 
وتربويا  وعقديا  فكريا  المهالك 
ذلك  ع��ن  ستسألون  وأن��ت��م 
أمام الله سبحانه فليس 
ل��ك��م م���ن ج�����واب إال 
أنكم شغلتكم الدنيا 

عن اآلخرة؟!
وي��ا شباب   <

أمتنا الحبيبة 
ك�����ان  إذا 
اإلنسان المقبل 
ع����ل����ى ال���دن���ي���ا 
ي�����ب�����ذل ج���ه���دا 
كبيرا متواصا 
الراحة  فيه  تقل 
وي���ك���ث���ر ال��ت��ع��ب 
ورغبة  بها  تعلقا 
ف����ي����ه����ا وي�����ض�����رب 
المثل اليوم باإلنسان 
الياباني، فكيف بنا نحن 
أم���ة اإلس����ام ال����ذي أخ��ذن��ا 
بين  الجمع  األصيلة  مبادئه  من 
التمتع بنعم الله  الكريم الدنيوية والعمل 
على تنظيم االستفادة منها وجعلها مطية 
ووسيلة إلى غاية كبرى، إلى انتظار تمتع 
أرق���ى وأوس����ع وأن��ف��ع وأب��ق��ى وه���و نعيم 
اآلخرة نعيم جنات الخلود. فالصيام التعب 
فيه طريق إلى التقوى، والتقوى طريق إلى 

النعيم.
إذا كان المآل لقاء ليلى

فما القيت من تعب نعيم 
ال  س��ب��ح��ان��ه  ال��ل��ه  أن  جميعا  ول��ن��ع��ل��م 
يناله منا تعبنا وال جوعنا وال عطشنا وال 
أيها  }يا  منا:  التقوى  ينال  لكنه  شهوتنا 
كما كتب  الصيام  عليكم  آمنوا كتب  الذين 

على الذين من قبلكم لعلكم تتقون{.
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تعب   نهايته   نعيم

في الصيام يشهد 
كل منا على نفسه شهادة 

في السر والخفاء أنه صائم وأنه 
هو المسؤول عن مراقبة نفسه في 

اإلتيان بطاعته وعبادته على الوجه 
المأمور به شرعا يحافظ على صومه، 
ليس هناك من مطلع عليه وال مراقب 

له إال الله سبحانه وتعالى الذي 
يعلم السر وأخفى.

ولنغتنم فرص 
االستفادة من معاشرة 

العلماء العاملين ومصاحبة 
ذوي الفضل والصالحين من العباد 

األخيار األطهار األبرار والصالة 
معهم، ولنرفع معهم أكف الضراعة 

إلى العلي القدير أن يحفظنا ويحفظ 
أمة اإلسالم، فهم القوم ال يشقى 

معهم جليسهم
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العدد 441

نتابع استكشاف أساليب القرآن الكريم في 
غرس عقيدة المراقبة في األنفس، وكنا نوهنا أن 
كتاب الله تعالى اتسم بأسلوب فريد في ترسيخ 
هذه العبادة؛ وذلك من خالل ختمه على كثير من 
والوعيد  والوعد  والتهديد  والنواهي  األوامــر 
فيها  استعمل  التي  المراقبة  بهذه  ...بالتذكير 
جميع أنواع وسائل العلم المتصف به سبحانه، 
وأبلغ األساليب المنبئة عن ذلك )بصير، خبير، 
في  أمــرهــا  ليعظم  ....(؛  شهيد،  رقــيــب،  عليم، 
كل  فــي  بها  متخلقة  متصفة  تنفك  فــال  األنــفــس 
الحلقة  فــي  تطرقنا  وقــد  هــم.  أو  تــرك  أو  فعل 
الماضية إلى أن من األساليب إخباره سبحانه 
بأنه سبحانه ) بصير، عليم، خبير، محيط( بما 
من  أنــه  إلــى  نشير  الحلقة  هــذه  وفــي  يعملون، 

أساليب غرس المراقبة أيضا:

أعمال  عن  غفلته  وتعالى  سبحانه  نفيه 
الناس:

وقد تردد ذلك كثيرا في الكتاب المبين من ذلك 
قول الله جل جالله:

ْن َكَتَم َشَهاَدًة ِعْنَدُه ِمَن اللِه َوَما  }َوَمْن َأْظَلُم ِممَّ
ا َتْعَمُلوَن{)البقرة: 140( اللُه ِبَغاِفٍل َعمَّ

اْلَحقُّ  ُه  َأنَّ َلَيْعَلُموَن  اْلِكَتاَب  ُأوُتوا  ِذيَن  الَّ }َوِإنَّ 
ا َيْعَمُلوَن{)البقرة:144(. ِهْم َوَما اللُه ِبَغاِفٍل َعمَّ ِمْن َربِّ
}َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد 
ا  َعمَّ ِبَغاِفٍل  اللُه  َوَمــا  ــَك  َربِّ ِمــْن  َلْلَحقُّ  ـــُه  َوِإنَّ اْلــَحــَراِم 

َتْعَمُلوَن {)البقرة : 149(.
ا  َعمَّ ِبَغاِفٍل  َك  َربُّ َوَما  َعِمُلوا  ا  ِممَّ َدَرَجاٌت  }َوِلُكلٍّ 

َيْعَمُلوَن{)اأَلنعام : 132(.
ُيْرَجُع  ــِه  َوِإَلــيْ َواأْلَْرِض  َماَواِت  السَّ َغْيُب  ِه  }َوِللَّ
ا  َعمَّ ِبَغاِفٍل  َك  َربُّ َوَما  َعَلْيِه  ْل  َوَتَوكَّ َفاْعُبْدُه  ُه  ُكلُّ اأْلَْمُر 

َتْعَمُلوَن{)هود : 123(.
اِلُموَن{  الظَّ َيْعَمُل  ا  َعمَّ َغاِفاًل  اللَه  َتْحَسَبنَّ  }َواَل 

)ِإبراهيم43(.
"هي  األصفهاني:  اِغــب  الــرَّ قال  الغفلة:  مفهوم 
ِظ")1(.  َيقُّ ِظ والتَّ َحفُّ ِة التَّ َسْهٌو َيْعَتِري اإلنسان من ِقلَّ
وقال الَبَغِوي: "هي معنى يمنع اإلنسان من الوقوف 

على حقيقة األمور")2(.
وقال الطبري: )وأصل الغفلة عن الشيء: تركه 

على وجه السهو عنه والنسيان له()3(. 
لكن هذه التعاريف اللغوية مما ال يليق بالله جل 
جالله؛ إذ الغفلة من أخوات الصفات المستحيلة في 
العقائد،  أهــل  عند  معلوم  هو  كما  تعالى  الله  حق 
عنه  ونفيها  كلها،  اآليــات  في  منفية  جــاءت  ولذلك 
العلم  من  أضدادها؛  كمال  إثبات  يقتضي  سبحانه 
الكامل واالطالع الواسع والرقابة الدائمة المتصف 

بها سبحانه على الدوام والكمال.
وقال الطبري )في تأويل قوله تعالى: }َوما الّلُه 

ِبَغاِفٍل َعّما َتْعَمُلوَن{)البقرة: 74(.
المكّذبين  معشر  يا  بغافل  الله  وما   ]...[ يعني 
وأفعالكم  الخبيثة  أعمالكم  من  تعملون  عما   ]...[
في  بها  فيجازيكم  عليكم،  يحصيها  ولكنه  الرديئة 
فأخبرهم  الــدنــيــا.]...[  في  بها  يعاقبكم  أو  ااَلخـــرة 
تعالى ذكره أنه غير غافل عن أفعالهم الخبيثة وال 

ساه عنها، بل هو لها محص، ولها حافظ )4(.
إعالمه سبحانه وتعالى العباد بأنه شهيد 

وشاهد على ما يعملون:
قال تعالى:

}ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم َتْكُفُروَن ِبآَياِت اللِه َواللُه 
َشِهيٌد َعَلى َما َتْعَمُلوَن)آل عمران 98(

َك  َينَّ َنَتَوفَّ َأْو  َنِعُدُهْم  ــِذي  الَّ َبْعَض  َك  ُنِرَينَّ ــا  }َوِإمَّ
َيْفَعُلوَن{  َما  َعَلى  َشِهيٌد  اللُه  ُثــمَّ  َمْرِجُعُهْم  َفِإَلْيَنا 

)يونس 45 - 46(.
}َوَما َتُكوُن ِفي َشْأٍن َوَما َتْتُلو ِمْنُه ِمْن ُقْرآٍن َواَل 
ا َعَلْيُكْم ُشُهوًدا ِإْذ ُتِفيُضوَن  َتْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل ِإالَّ ُكنَّ

ِفيِه{)يونس : 61(.
َعِمُلوا  ِبَما  ُئُهْم  َفُيَنبِّ َجِميًعا  اللُه  َيْبَعُثُهُم  }َيْوَم 
َشِهيٌد{ َشــْيٍء  ُكلِّ  َعَلى  َواللُه  َوَنُسوُه  اللُه  َأْحَصاُه 

)المجادلة : 5 - 6(
والجمع  الشاهد،  والشهيد:  الجوهري:  )قــال 
حاملها  يسمى  صــفــة  ــشــهــادة  وال ـــشـــهـــداء]....[  ال
بالشاهد، ويبالغ فيه بشهيد.]...[ فشهادته جل ذكره 
لنفسه  سبحانه  يشهد  ومبعثها،  الشهادات  أصــل 
ورسله  وكتبه  لمالئكته  وشــهــد  اهـــل،  لــه  هــو  بما 
بما  الخليقة  لجميع  وشهد  عليه.  هم  ما  بحقيقة 
لها وعليها شهادة مشاهدة وحضور. يرى ويسمع 
ويعلم بصفات محيطة ال يغادر باطنا وال ظاهرا من 
المشهود إال شاهده، وشهد له جميع الخالئق بما 
هو أهله، وشهدت على أنفسها ما ألزمها وما هي 
عليه. فكل شيء له شاهد وهو على كل شيء شهيد(

.)5(
ِفي  َتُكوُن  }َوَمــا  تعال:  قوله  في  السعدي  وقال 
َشْأٍن َوَما َتْتُلو ِمْنُه ِمْن ُقْرآٍن َواَل َتْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل ِإالَّ 

ا َعَلْيُكْم ُشُهوًدا ِإْذ ُتِفيُضوَن ِفيِه{)يونس : 61(. ُكنَّ
واطالعه  مشاهدته،  عموم  عن  تعالى،  )يخبر 
على جميع أحوال العباد في حركاتهم، وسكناتهم، 
وفي ضمن هذا، الدعوة لمراقبته على الدوام فقال:  
}َوَما َتُكوُن ِفي َشْأٍن{ أي:  حال من أحوالك الدينية 
والدنيوية. }َوَما َتْتُلو ِمْنُه ِمْن ُقْرآٍن{ أي:  وما تتلو 
من القرآن الذي أوحاه الله إليك.  }َواَل َتْعَمُلوَن ِمْن 
ِإْذ  ُشــُهــوًدا  َعَلْيُكْم  ا  ُكنَّ }ِإالَّ  كبير  أو  صغير  َعــَمــٍل{ 
ُتِفيُضوَن ِفيِه{ أي:  وقت شروعكم فيه، واستمراركم 

على العمل به. 
وجه  على  وأدوهـــا  أعمالكم،  في  الله  فراقبوا 
يكره  ومــا  وإيــاكــم،  فيها،  واالجــتــهــاد  النصيحة، 
بظواهركم  عــالــم  عليكم،  مطلع  فــإنــه  تعالى،  الــلــه 

وبواطنكم()6(. 
بشهادة  ال��ع��ب��اد  وت��ع��ال��ى  سبحانه  إع��الم��ه 

الجوارح على أعمالهم:
قال الله تعالى:

ــاَلِت  ــاِف ــَغ اْل ــُمــْحــَصــَنــاِت  اْل َيـــْرُمـــوَن  ـــِذيـــَن  الَّ }ِإنَّ 
َعــَذاٌب  َوَلُهْم  َواآْلِخـــَرِة  ْنَيا  الدُّ ِفي  ُلِعُنوا  اْلُمْؤِمَناِت 
َعِظيٌم  َيْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم َأْلِسَنُتُهْم َوَأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم 

ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن{)النور 23 - 24(.
َأْيِديِهْم  ُمَنا  َوُتَكلِّ َأْفَواِهِهْم  َعَلى  َنْخِتُم  }اْلــَيــْوَم 

َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوَن{)يس 65(.
اِر َفُهْم ُيوَزُعوَن  }َوَيْوَم ُيْحَشُر َأْعَداُء اللِه ِإَلى النَّ
ى ِإَذا َما َجاُءوَها َشِهَد َعَلْيِهْم َسْمُعُهْم َوَأْبَصاُرُهْم  َحتَّ

َوُجُلوُدُهْم ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلون{)فصلت 19 - 20(
يعني  قتادة  )عن  بسنده  أبي حاتم  ابن  أخــرج 
وأرجلهم{  وأيديهم  ألسنتهم  عليهم  }تشهد  قوله: 
ابن ادم والله إن عليك لشهودا غير متهمة، من بدنك 
ال  فإنه  في سرائرك وعالنيتك،  الله  واتق  فراقبهم، 
يخفى عليه خافية، الظلمة عنده ضوء، والسر عنده 
حسن  بالله  وهــو  يموت  أن  استطاع  فمن  عالنية، 

الظن فليفعل، وال قوة إال بالله()7(. 
وله أيضا )عن أنس بن مالك قال: كنا عند النبي 
] : فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: "تدرون مما 
أضحك؟" قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: "من مجادلة 
العبد ربه يوم القيامة، يقول يا رب: ألم تجرني من 

الظلم؟ فيقول: بلى، فيقول: ال أجيز علّي شاهدا إال 
من نفسي، فيقال: كفى بنفسك اليوم، وبالكرام عليك 
انطقي،  ألركــانــه:  ويقال  فيه،  على  فيختم  شهيدا، 
الكالم، فيقول:  فتنطق بعمله، ثم يخلى بينه وبين 

بعدا لكن وسحقا، فعنكن كنت أناضل")8(.
على  بعضهم  ألــســنــة  تشهد   ( اآليــــة:  ومــعــنــى 
اليوم، وقيل: تشهد عليهم ألسنتهم  بعض في ذلك 
َوَأْرُجُلُهْم{  }َوَأْيِديِهْم  به  تكلموا  بما  اليوم  ذلك  في 
بما عملوا بها في الدنيا، وإن الله سبحانه ينطقها 
بالشهادة عليهم، والمشهود محذوف، وهو: ذنوبهم 
التي اقترفوها أي: تشهد هذه عليهم بذنوبهم التي 
قال  كما  عملوها()9(،  التي  ومعاصيهم  اقترفوها، 
َقاُلوا  َعَلْيَنا  َشِهْدُتْم  ِلَم  ِلُجُلوِدِهْم  }َوَقــاُلــوا  تعالى: 
َل  َأوَّ َخَلَقُكْم  َوُهَو  َشْيٍء  ُكلَّ  َأْنَطَق  الَِّذي  اللُه  َأْنَطَقَنا 

ٍة َوِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن{)فصلت : 21(.  َمرَّ
 )ولو سألت هذه الجوارح: لم شهدت علي وأنت 
التي فعلت ؟ لقالت لك: فعلنا ألننا كنا على مرادك 
مقهورين لك، إنما يوم ننحل عن إرادتك ونخرج عن 

قهرك، فلن نقول إال الحق()10(.
رؤيته سبحانه وتعالى أعمال الناس:

قال سبحانه وتعالى:
َأَنا اللُه ِمْن َأْخَباِرُكْم َوَسَيَرى اللُه َعَمَلُكْم  }َقْد َنبَّ
ــَهــاَدِة  ــى َعــاِلــِم اْلــَغــْيــِب َوالــشَّ وَن ِإَل ــمَّ ُتــــَردُّ ــُه ُث ــوُل َوَرُس

ُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن{)التوبة : 94(. َفُيَنبِّ
ــُه  َوَرُســوُل َعَمَلُكْم  اللُه  َفــَســَيــَرى  اْعــَمــُلــوا  ـــِل  }َوُق
َهاَدِة  َوالشَّ اْلَغْيِب  َعاِلِم  ِإَلى  وَن  َوَسُتَردُّ َواْلُمْؤِمُنوَن 

ُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن{)التوبة : 105(. َفُيَنبِّ
: أنه كان  )روى ابن القاسم عن مالك في اآلية 
بابا،  عليك سبعين  وأغلق  اعمل   ، آدم  ابن   : يقول 
يخرج الله عملك إلى الناس()11(، وروى الحاكم في 
مستدركه بسند  )عن "معلومات الرواة" أبي سعيد 
الخدري [ قال : قال رسول الله ] : " لو أن رجال 
عمل عمال في صخرة ال باب لها ، وال كوة ، لخرج 
عمله إلى الناس كائنا ما كان " : هذا حديث صحيح 

اإلسناد، ولم يخرجاه()12(.
العلم،  بالرؤية  المقصود  أن  العربي  ابن  وذكر 
إذا  ويــراه   ، يعمل  أن  قبل  يعمل  ما  يعلم  فـ)الباري 
عمل؛ ألن العلم يتعلق بالموجود والمعدوم، والرؤية 

ال تتعلق إال بالموجود ()13(.
توعد  الله{  }وسيرى  )وقوله  عطية:  ابن  وقال 
منه  الجزاء  ويقع  وجــوده  حال  في  وسيراه  معناه 

عليه إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر()14(.
إحصاء الله أعمال العباد:

واإلحــــصــــاء: اإلحـــاطـــة بــجــمــيــع الــمــعــلــومــات 
وتــفــاصــيــلــهــا عــلــى الــــســــواء، مـــع حــفــظ مـــا يــزيــد 
وينقص، وحفظ أحوالها في الوجود والعدم وسائر 

تغيراتها]...[
فيجب على العبد أن يعلم: أن الله هو المحصي 
لكل شيء جملة وتفصيال، ويجب عليه أن يعلم أنه 
وأعماله  أقواله  من  وجليل  دقيق  كل  على  يجازي 
المعزوم  قلبه  وخواطر  له  المقصودة  واعتقاداته، 
الله  قال  به.  ويجزي  ذلك  كل  يحصي  وأنــه  عليها، 
ُموا  ا َنْحُن ُنْحِيي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَّ العظيم: }ِإنَّ
َوآَثاَرُهْم َوُكلَّ َشْيٍء َأْحَصْيَناُه ِفي ِإَماٍم ُمِبيٍن{)يس : 

.)15()12
وقــد ورد )إحــصــاء أعــمــال( الــنــاس فــي القرآن 
تعالى:  الــلــه  قــول  فــي  الــصــريــح  بالتعبير  الــكــريــم 
ِفيِه  ا  ِممَّ ُمْشِفِقيَن  اْلُمْجِرِميَن  َفَتَرى  اْلِكَتاُب  }َوُوِضَع 
َوَيُقوُلوَن َيا َوْيَلَتَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب اَل ُيَغاِدُر َصِغيَرًة 
َواَل َكِبيَرًة ِإالَّ َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضًرا َواَل 

َك َأَحًدا{)الكهف : 49(. َيْظِلُم َربُّ
َلــَهــَذا  مــا  َوْيَلَتنا  يــا  ــوَن  ــوُل ــُق }َوَي الطبري:  قــال 

أْحَصاها{  إاّل  َكِبيرًة  َوال  َصغيَرًة  ُيغاِدُر  ال  الِكتاِب 
ما  ورأوا  كتابهم،  قـــرأوا  إذا  يقولون  أنهم  يعني 
وكبائرها،  ذنوبهم  صغائر  من  فيه  عليهم  ُكتب  قد 
نادوا بالويل حين أيقنوا بعذاب الله، وضجوا مما 
أحصاها  قد  التي  الخبيثة  أفعالهم  من  عرفوا  قد 

كتابهم، ولم يقدروا أن ينكروا صحتها( )16(.
وفي قول الله تعالى: }َيْوَم َيْبَعُثُهُم اللُه َجِميًعا 
ُئُهْم ِبَما َعِمُلوا َأْحَصاُه اللُه َوَنُسوُه َواللُه َعَلى  َفُيَنبِّ

ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد{)المجادلة : 5 - 6( 
الله  : أحصى  )يقول تعالى ذكره  الطبري:  قال 
، ونسيه  ، وأثبته وحفظه  ، فعّده عليهم  ما عملوا 
عاملوه والله على كّل شيء شهيد يقول : َوالّلُه جّل 
ثناؤه على ُكّل َشْيء عملوه وغير ذلك من أمر خلقه 
شهيد ، يعني شاهد يعلمه ويحيط به فال يغرب عنه 

شيء منه()17(.
وفي الختام نذكر أننا على الرغم من االقتصار 
ترسيخ  قضية  فيها  جـــاءت  الــتــي  السياقات  على 
المراقبة مقرونة بالعمل، يتبين بجالء أن الله تعالى 
اإلنسان  ليكون  كبيرة  عناية  المسألة  هــذه  ــى  أول
رقيب نفسه، ولكي ال يكون عمله متوجها إلى جهة 

غير الله تعالى.
----------

اِغــب األصفهاني  ــرَّ ــل ل الـــقـــرآن؛  ــفــاظ  أل مــفــردات   - 1
ُة " َغَفَل "، تحقيق: صفوان عدنان داوودي،طْبع  ص:609،مادَّ
الثانية  الطبعة  الشامية،بيروت،  الدار  دمشق/  القلم،  دار 

1418هـ = 1997م.
2 - المعجم التاريخي لتفسير القرآن الكريم. معالم 
516هـ(.  )ت  الــبــغــوي،   مــســعــود  بــن  للحسين  الــتــنــزيــل 
ا َيْعَمُل  َه َغاِفال َعمَّ بمناسبة َقْوله َعزَّ َوَجلَّ : }َوال َتْحَسَبنَّ اللَّ

اِلُمون{)إبراهيم : 42(.  الظَّ
الكريم.جامع  القرآن  لتفسير  التاريخي  المعجم   -  3
البيان للطبري بمناسبة قول الله تعالى: }َوما الّلُه ِبَغاِفٍل 

َعّما َتْعَمُلوَن{)البقرة: 74(.
4 - نفسه.

5 - األسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته، 
لإلمام شمس الدين محمد بن احمد األنصاري القرطبي. 
المكتبة  حــســونــة،  عــرفــان  الــشــيــخ  تحقيق   ،416 .ص: 

العصرية - صيدا بيروت  
6 - المعجم التاريخي لتفسير القرآن الكريم. تيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ل عبد الرحمن بن 
ناصر لسعدي )ت 1376 هـ(. بمناسبة اآلية 61 من سورة 

يونس أعاله.
7 - المعجم التاريخي لتفسير القرآن الكريم.: تفسير 
ابن  محمد،  بن  الرحمن  عبد  محمد،  ألبي  حاتم  أبي  ابن 
تعالى:  قوله  بمناسبة  327هـ(.  )ت  الـــرازي،  حاتم،  أبــي 
َكاُنوا  ِبَما  َوَأْرُجُلُهْم  َوَأْيِديِهْم  َأْلِسَنُتُهْم  َعَلْيِهْم  َتْشَهُد  }َيْوَم 

َيْعَمُلوَن{)النور : 23 - 24(
8 - نفسه

فتح  الكريم.:  القرآن  لتفسير  التاريخي  المعجم   -  9
القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 
لمحمد بن علي الشوكاني )ت 1250هـ(. بمناسبة آية سورة 

النور 23 – 24 كذلك.
الكريم.:  الــقــرآن  لتفسير  التاريخي  المعجم   -  10
؛  تفسير الشعراوي لمحمد متولي الشعراوي، )ت1418( 

بمناسبة آية سورة النور 23 – 24 كذلك.
الكريم.:  الــقــرآن  لتفسير  التاريخي  المعجم   -  11
قوله  بمناسبة   )179 ت   ( أنــس  بن  لمالك  القرآن  تفسير 

تعالى : }وسيرى الله عملكم ورسوله{)التوبة:94(.
12 - المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري.
13 - المعجم التاريخي لتفسير القرآن الكريم.: أحكام 
القرآن ألبي بكر، محمدابن العربي المعافري )ت 543هـ(. 
ورسوله{ عملكم  الله  }وسيرى   : تعالى  قوله  بمناسبة 

)التوبة:94(.
الكريم.:  الــقــرآن  لتفسير  التاريخي  المعجم   -  14
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز البن عطية )ت 
عملكم  الله  }وســيــرى   : تعالى  قوله  بمناسبة  هـــ(.   542

ورسوله{)التوبة:94(.
15 - األسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته، 
لإلمام شمس الدين محمد بن احمد األنصاري القرطبي. 

.ص: 157.
الكريم. ــقــرآن  ال لتفسير  الــتــاريــخــي  المعجم   -  16
جامع البيان للطبري بمناسبة اآلية 49 من سورة الكهف 

المدكورة
17 - نفسه بمناسبة اآلية --5 من سورة المجادلة.

د. خالد العمراني

العمل في القرآن الكريم )3(

أثر استحضار المراقبة  في توجيه العمل  من خالل القرآن الكريم

02 رمضان 1436هـ  املوافق 1,9 يونيو 2015ممع كتاب اهلل تعالى
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أح��ب��ب��ت أن أذك����ر ب��ه��ذا احل��دي��ث 
ال��ن��ب��وي ال���ش���ري���ف، ل��ي��ك��ون م��ح��ف��زا 
للصائمني في هذا الشهر املبارك، وقد 
إذ  بعباده  اإللهية  العناية  فيه  جتلت 
للجنة ال يدخله  بابا خاصا  جعل لهم 
إال ال��ص��ائ��م��ون، رح��م��ة ب��ه��م، وجن��اة 
أن  إال  املؤمن  على  فما  النار،  من  لهم 
اجلزاء  بهذا  يظفر  لعله  ويسرع  يقبل 
ن��ال��ه؛ ألن��ه حاز  مل��ن  العظيم، وط��وب��ى 

السعادة األبدية. 
الحديث  مفاهيم   -  1

ومضمونه:
الريان : بفتح الراء وتشديد الياء، 
أب��واب اجلنة  ب��اب من  اس��م علم على 
فمن  بالصائمني،  تعالى  ال��ل��ه  خصه 
دخله ارتوى ال يظمأ مكافأة له؛ لكونه 
الدنيا.  في  تعالى  الله  أجل  من  ظمئ 
قوله  ف��ي  صريحًا  املعنى  ه��ذا  وج���اء 
] : »وم��ن دخله لم يظمأ أب��دا«)رواه 
بذكر  اكتفي  القرطبي:  قال  الترمذي(. 
عليه من  ي��دل  ألن��ه  الشبع؛  ع��ن  ال���ري 
حيث إنه يستلزمه. وقال احلافظ ابن 
حجر: أو لكونه أشق على الصائم من 

اجلوع. 
إن ف��ي اجل��ن��ة:  ول��م يقل للجنة ؛ 
ليبني أن في الباب نفسه نعيمًا عظيمًا 
للصائمني الداخلني منه، وال ينال هذا 

النعيم غيرهم.
املقصود  يدخل منه الصائمون:   
ال��ص��وم  أدوا  م��ن  ب��ال��ص��ائ��م��ني ه��ن��ا؛ 
ال���واج���ب ث��م اس��ت��ك��ث��روا م��ن ن��واف��ل��ه 
حتى غلب عليهم. قال السندي: قوله: 
ملن  الصيام  املكثرون  أي  الصائمون، 
يعتاد ذلك، ال ملن يفعله مرة. والظاهر 
رمضان  بصوم  يحصل  ال  اإلك��ث��ار  أن 
النوافل  صيام  عليه  يزيد  بل  وح��ده، 
في مختلف املناسبات، وبذلك يحصل 
االس���ت���ع���داد ال���روح���ي ل��ص��ي��ام شهر 

رمضان على أحسن وجه. 
ف��احل��دي��ث دل��ي��ل ع��ل��ى ع��ظ��م أج��ر 
الصوم؛ حيث خصه الله تعالى من بني 
كثير من العبادات بأن جعل له بابا ال 
يدخل منه للجنة إال الذين صار الصوم 
ذلك.  في  عجب  وال  لهم.  مالزمة  صفة 
فإن الصيام عبادة جليلة، يشتغل فيها 
ال��ب��دن وال���روح بطاعة ال��ل��ه. ق��ال ابن 
في  ون��ه��اره  ليله  في  فالصائم  رج��ب: 
عبادة. وقال رسول الله ] : »من صام 
وجهه  الله  بعد  الله،  سبيل  في  يومًا 
عن النار سبعني خريفًا«)متفق عليه(. 
فما بالك أيها املسلم إذا صمت شهرا 

كامال في سبيل الله جل وعال.
تربوية  إرش���ادات   -  2

الستقبال ضيف الرحمن : 
جمة،  روحية  فوائد  احلديث  لهذا 
ي��س��ت��ح��س��ن ال���ت���زود ب��ه��ا الس��ت��ق��ب��ال 

رمضان على أكمل وجه. أذكر منها:
]، يشوق املؤمن  الرسول  أن   -  1

ل��ل��ق��اء رم��ض��ان واالس��ت��ع��داد ل���ه، لعله 
يدخلون  ال��ذي��ن  الصائمني  م��ن  يكون 
اجلنة من باب الريان، فيستقبله بفرح 
معانقة  إل��ى  نفسه  لتشوف  وس���رور 
مغفرة الله ورحمته، فيتهيأ له بتطهير 
قلبه مما علق به من األمراض. فالقلب 
ال شك ميرض بالذنوب والبعد عن الله 
رب العاملني، فيحتاج إلى دواء وعالج 
تقوى  فيه  وتنبعث  جديد،  من  ليحيا 
تصدأ  القلوب  أن  ذلك  وخشيته،  الله 
امل��اء،  أص��اب��ه  إذا  احل��دي��د  يصدأ  كما 
جالله،  ج��ل  ال��ل��ه  ع��ن  بالغفلة  ت��ص��دأ 
واالن��غ��م��اس ف��ي ال��ش��ه��وات. والكيس 
من جعل صيام رمضان فرصة لغسل 
قلبه من الدنس، فتصفو نفسه، وتطهر 
أج��ر  فيعظم  ع��م��ل��ه،  وي��ص��ل��ح  روح����ه 

صيامه ويفوز بجنة الرضوان.
ل��ن��ي��ل  رج������اء  احل����دي����ث  ف����ي   -  2
اجل���ائ���زة ال��ت��ي خ��ص ال��ل��ه ت��ع��ال��ى بها 
إلى  يحتاج  اجلنة  فدخول  الصائمني، 
معنى  لتحقيق  الله  بطاعة  االستمتاع 
ذاك  هو  فالرجاء  صورته،  ال  الصيام 
الشعور الدائم باخلوف من ضياع أجر 
الله  على  التام  اإلقبال  وهو  الصيام، 
بالدعاء والذكر وقراءة القرآن الكرمي. 
فرمضان وسيلة لتقوى الله عز وجل، 
 : تتقون{)البقرة  }لعلكم  تعالى:  ق��ال 
183(. والتقوى هي أن يجعل الصائم 
قال  النار،  وب��ني  بينه  حاجزا  الطاعة 
رم��ض��ان  »إذا ج���اء   :  [ ال��ل��ه  رس���ول 
أب��واب  وغلقت  اجل��ن��ة  أب���واب  فتحت 
النار..»)متفق عليه(. واحملروم حقا من 

ُحرم مغفرة الله في هذا الشهر.
واإله���م���ال  ال��ت��ق��ص��ي��ر  ه��ج��ر   -  3
موسم  رم��ض��ان  فشهر  ال���ل���ه،  ألوام�����ر 
فليتجنب  ال��ص��ال��ح،  ال��ع��م��ل  ل���زراع���ة 
ال��ص��ائ��م ال��ن��وم واخل���م���ول، وض��ي��اع 
ال��وق��ت ف��ي اللهو وال��ل��ع��ب واحل��دي��ث 
الشديد،  الناس. ولألسف  في أعراض 
كثير من الناس يجعلون شهر رمضان 
التلفاز،  ومشاهدة  النوم،  بني  موزعا 
ول��ع��ب ال����ورق، وال��ت��س��وق وغ��ي��ر ذلك 
فينسى  الدنيا.  ب��أم��ور  االشتغال  م��ن 
ق��ول ال��رس��ول ] : »م��ن ق��ام رمضان 
من  تقدم  ما  له  غفر  واحتسابا  إميانا 
ذنبه«)متفق عليه(. فاملقصر كأنه يعلن 
لله تعالى أنه ال يريد أن يغفر له، وال 
الغفلة  إن��ه��ا  ذن��وب��ه،  أن متحى  ي��ري��د 
على  باملنافسة  ابتلينا  لهذا  الله،  عن 
ملن  فطوبى  اآلخ���رة.  ونسيان  الدنيا 
ت��ذك��ره��ا ف��ي ه��ذا ال��ش��ه��ر، وت���زود لها 
الله  ضاعفها  التي  احلسنات  بجمع 
بفضل رمضان وبركاته. فقال عز وجل 
في حديث قدسي : ».. إال الصيام فإنه 
لي وأنا أجزي به.. «)متفق عليه(. إنها 
نعمة عظيمة من الله الرحمن الرحيم.

مالزمة  ع��ب��ادة  ال��ص��وم  جعل   -  4
ل���ل���م���ؤم���ن، وم���ن���ه���ج ل�����ه ل���ل���س���ي���ر إل���ى 
ال���ل���ه، وف���ي احل��دي��ث "ال ي��دخ��ل��ه��ا إال 
على  االس��ت��دام��ة  يفيد  ال��ص��ائ��م��ون"؛ 

حياة  من  ج��زءا  يصبح  حتى  الصيام 
العبد،  فيبتعد بواسطته عن اجلانب 
الطيني فيه، ويهتم باجلانب الروحي. 
قال رسول الله ]: »إن في اجلنة غرفًا 
وبطونها  بطونها،  من  ظهورها  ُت��رى 
ملن  فقال:  أع��راب��ي  فقام  ظهورها«  من 
ه��ي ي��ا رس��ول ال��ل��ه؟ ق��ال : »مل��ن أط��اب 
الكالم، وأطعم الطعام، وأدام الصيام، 
نيام«)رواه  بالليل والناس  لله  وصلى 
ال���ت���رم���ذي(. ول��ي��ج��ع��ل امل��س��ل��م شهر 
الكرمي  ال��ق��رآن  ق���راءة  رم��ض��ان، شهر 
ل��ل��روح ومشكاة  وت���دب���ره؛ ألن���ه غ���ذاء 
ل��ه��ا، ف��ي��غ��وص ف��ي م��ع��ان��ي��ه، ويعيش 
ووع��ده  قصصه،  ويتأمل  آي��ات��ه،  ب��ني 
ووعيده، فتدمع عينه تارة ويلني قلبه 
تارة أخرى، يرى األمم املاضية حاضرة 
األنبياء صبرهم  م��ع  وي��ت��ذوق  ع��ن��ده، 
ويستنبط  واب���ت���الءه���م،  ون��ص��ح��ه��م 
فتنشرح  الفوائد،  ويستفيد  األحكام، 
جبريل  وك��ان  القلب.  ويسكن  النفس 
عليه السالم، يدارس النبي ] القرآن 
في رمضان كل ليلة، وما فعل ذلك إال 

لنقتدي به في هذا الشهر املبارك.
وف��ن  ال��ش��ه��وات  ع��ل��ى  ال��ص��ب��ر   -  5
لتعلم  مدرسة  رمضان  فشهر  الدنيا، 
الصبر وتقوية اإلرادة؛ فيه نصبر على 
اجلوع والعطش لنرتوي، ونصبر على 
عز  لله  احتسابا  وامللذات،  اإلغ��راءات 
عندما  جنته  دخ��ول  في  وطمعا  وج��ل 
ي��ن��ادى أي���ن ال��ص��ائ��م��ون؟ وق���د سمي 
رم��ض��ان "ش��ه��ر ال��ص��ب��ر" ع��ل��ى أه���واء 
االنضباط،  على  العزم  وعقد  النفس، 
 [ واإلس��راع في فعل اخليرات. كان 
الريح  من  باخلير  "أج��ود  رمضان  في 
املرسلة«)رواه البخاري(. ففي رمضان 
تفتح م��ج��االت اخل��ي��رات، وامل��ش��اري��ع 
اإلميانية، فيبقى على الناس التنافس 
وامل��س��اب��ق��ة ت��ط��ب��ي��ق��ًا ل��ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: 
}س��ارع��وا إل��ى مغفرة م��ن رب��ك��م{)آل 
بأموالهم،  الغنى  فأهل  عمران:133(. 
وإرش���اده���م،  بتعليمهم  ال��ع��ل��م  وأه���ل 
وسائر الناس مبا قدروا عليه من أوجه 
الطاعات، فيتنافس أفراد األسرة فيما 
الرحم  وصلة  الليل،  قيام  على  بينهم 
واحلمد  البيوت  أكثر  في  نشاهد  كما 
سبحانه  الله  رحمة  وم��ن  تعالى،  لله 
ولطفه أن جعل أوجه الطاعات كثيرة 

تناسب كل األفراد فال يغنب أحد.
----

املصادر
- صحيح البخاري

- صحيح مسلم 
- سنن الترمذي 
- سنن النسائي

- صحيح ابن خزمية
الشيخان،  عليه  اتفق  فيما  واملرجان  اللؤلؤ   -

محمد فؤاد بن عبد الباقي.
ال��ب��خ��اري، البن  ال��ب��اري ش��رح صحيح  فتح   -

حجر العسقالني
املصابيح،  م��ش��ك��اة  ش���رح  امل��ف��ات��ي��ح  م��رع��اة   -

للمباركفوري
- ل��ط��ائ��ف امل���ع���ارف ف��ي��م مل���واس���م ال���ع���ام من 

الوظائف، ال بن رجب

الصيام طريق الـمسلم إلى اجلنة
ذ. محمد البخاري

عن سهل [، عن النبي ]، قال: »إن في اجلنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، ال 
يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون ال يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل 
رمضان شهر القرآن.. هكذا هو في ألسنتنا.. فهل هو كذلك في منه أحد«)رواه البخاري ومسلم(. وفي رواية النسائي وابن خزمية : »من دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا«. 

واقعنا.. عندما تفتح كتاب ربك تقرأ فيه أن الله تعالى أنزل القرآن 
في رمضان.. قال تعالى }َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى 
تنظر  وعندما   )185 َواْلُفْرَقاِن{)البقرة:  اْلُهَدى  ِمَن  َناٍت  َوَبيِّ اِس  ِللنَّ
رمضان  من  يجعل  ك��ان   \ أن جبريل  \ جتد  نبيك  في سنة 
شهرا ملدارسة القرآن مع سيدنا محمد ]، وذلك في كل ليلة من 
 [ الله  »ك��ان رس��ول  ق��ال:  ابن عباس،  الصحيح عن  ففي  لياليه، 
أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حني يلقاه جبريل، 
وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله 

] أجود باخلير من الريح املرسلة«
بْيد أن أميَنْي الوحي جبريل ورسول الله عليهما السالم ضاعفا 
القراءة، وزادا في املدارسة، في رمضان في السنة التي توفي فيها 
النبي ]، ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، قالت: أقبلت 
فاطمة متشي كأن مشيتها مشي النبي ]، فقال النبي ] : »مرحبا 
بابنتي« ثم أجلسها عن ميينه، أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا 
فبكت، فقلت لها: لم تبكني؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقلت: 
ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن، فسألتها عما قال: فقالت: ما 
]، فسألتها  النبي  ]، حتى قبض  الله  كنت ألفشي سر رسول 
القرآن كل سنة مرة،  فقالت: أسر إلي: »إن جبريل كان يعارضني 
وإنه عارضني العام مرتني، وال أراه إال حضر أجلي، وإنك أول أهل 
بيتي حلاقا بي«. فبكيت، فقال: »أما ترضني أن تكوني سيدة نساء 

أهل اجلنة، أو نساء املؤمنني« فضحكت لذلك«
يقرؤون  فكانوا  احلميدة،  السنة  هذه  على  السلف  سار  ولقد 
الواحد  ويضاعف  رمضان،  غير  في  منه  أكثر  رمضان  في  القرآن 
ارتباطاته  الكرمي.. ويتخلص من كل  منهم قراءته في هذا الشهر 
والتزاماته وأعماله األخرى ويتفرغ لقراءة القرآن.. يتلقى عن الله 
تعالى .. يسمعه يكلمه.. ينصت إليه يخاطبه.. يتدبر آياته.. يحاول 

أن يفهم عنه.. فيكون من الفائزين.. 
هكذا كان جمع من الصحابة والتابعني والفقهاء...

ق��ال اب��ن اجل���زري: روينا عن اب��ن مسعود [ أن��ه ك��ان يقرأ 
القرآن في غير رمضان في اجلمعة وفي رمضان في ثالث،

احلديث  ق��راءة  من  َيِفُرّ  رمضان  دخل  إذا  الزهري  اإلم��ام  كان 
ومجالسة أهل العلم، وُيقِبل على تالوة القرآن من املصحف.

وكان سفيان بن سعيد الثوري أمير املؤمنني في احلديث.. كان 
إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة، وأقبل على قراءة القرآن.

قيام  في  يختم  السلف  بعض  كان  الله:  رحمه  رجب  ابن  قال 
قتادة،  منهم  سبع  كل  في  وبعضهم  ليال،  ث��الث  كل  في  رمضان 
السلف  وكان  العطاردي،  رجاء  أبو  منهم  كل عشرة  في  وبعضهم 
يتلون القرآن في شهر رمضان في الصالة وغيرها.. كان األسود 
يقرأ في كل ليلتني في رمضان –يعني ختمة- وكان النخعي يفعل 
الشهر في ثالث...  العشر األواخ��ر منه خاصة وفي بقية  ذلك في 
وكان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضان، وكان الزهري إذا دخل 

رمضان قال: فإمنا هو تالوة القرآن وإطعام الطعام.
قال ابن عبد احلكم: كان مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة 
احلديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تالوة القرآن من املصحف، 
قال عبد الرزاق: كان سفيان الثوري: إذا دخل رمضان ترك جميع 
أعني   � الله  ال��ق��رآن...، وأض��اف رحمه  ق��راءة  وأقبل على  العبادة 
القرآن في أقل من ثالث  ق��راءة  النهي عن  �: وإمنا ورد  ابن رجب 
املفضلة كشهر رمضان  األوق��ات  في  فأما  ذلك،  املداومة على  على 
خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر أو في األماكن املفضلة 
تالوة  من  فيها  اإلكثار  فيستحب  أهلها  غير  من  دخلها  ملن  كمكة 
القرآن اغتناما للزمان واملكان وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما 

من األئمة وعليه يدل عمل غيرهم كما سبق ذكره. 
فعال  رمضان  من  فلنجعل  للتحفيز  ذكرناها  أمثلة  مجرد  هذه 

شهر القرآن ترتيال وتدبرا وقياما وعمال ومدارسة.

د. امحمد العمراوي
رئيس جمعية العلامء خريجي جامع القرويني

amraui1391@gmail.com

 مـواقــف وأحـــوال

السلف .. وقراءة القرآن 
فـي رمـضـان

02 رمضان 1436هـ  املوافق 1,9 يونيو 2015م



الخطبة األولى: 
إخوة اإلميان : 

ك���م م���ن األي�����ام م��ض��ت، وك���م م���ن ال��ل��ي��ال��ي 
عجلة  وك��م  م��رت،  السنوات  م��ن  وك��م  انقضت، 
الزمان دارت، وكل ذلك من عمرك ينقص ويزول 
أيها اإلنسان، وأنت في غفلة وغفوة، تضيع في 
زحمة احلياة وظلماتها، وتتيه في دروب الدنيا 
بزخرفها،  وتنبهر  مبتاعها،  وتنشغل  وفتنتها، 
املاديات  من  تقتني  حطامها،  جمع  في  وتفنى 
بالشكليات،  وتعتني  الكماليات،  من  وتشتري 
وت��ت��ع��ب وجت����د، وت��ش��ق��ى وت���ك���د، وجت��ه��د في 
كثيرا  لكن  األب����دان،  وتنمية  األج��س��ام  تكوين 
متنحها  ف��ا  روح���ك،  وتهمل  نفسك  تنسى  م��ا 
و  التزكية،  من  وال نصيبها  التربية  من  حظها 
فجأة تنطفئ شمعتك وتغرب  شمسك، ويسود 
وتتوقف  اجل��س��د  م��ن  ال���روح  فتخرج  ال��ظ��ام، 
وقد  اإلنسان  وميوت  احلياة،  وتنتهي  احلركة 
ضّيع عمرا طويا، وفّوت خيرا كثيرا، وفضا 
كبيرا دون أن يدري أن كل سنة لها قيمتها، وكل 
شهر له مكانته، وكل يوم له ق��دره، وكل حلظة 
السنوات   وليست  وخاصيتها،  ميزتها  لها 
متشابهة، وال األشهر متكررة، وال األيام رتيبة، 
وال يعلم حقيقة  ذلك إال املؤمن  الذكي واملسلم 
ال��ذي  حباه  الله عز وج��ل  بيقظة في  الفطن 
الضمير وحياة في القلب، وصفاء  في النفس، 
وهو  حياته  يعيش  حيث  ال��روح،  في  وطهارة 
يتشوف دائما إلى التعرض لنفحات الله الكرمي، 
ويتشوق  باستمرار الى استقبال األيام املباركة 
والليالي الفاضلة والشهور الكرمية واللحظات 
العظيمة  مع االستعداد التام والتهييء الكامل 

لكي يحظى  بالنجاح  والفوز والفاح.
عباد الله،  إن  فجر شهر رمضان قد قرب  
ب��زوغ��ه، وإن هاله ق��د دن��ا  ظ��ه��وره، فما  هي 
اخلطوات التي  تساعدنا على استقبال أيامه، 

واغتنام أجره وثوابه؟
الشوق  هو  الشهر  لهذا  استعداد  أه��م  إن 
الروحية،   لنسماته  والتطلع  الدينية،  لنفحاته 
لذلك  يحسن  باملسلم  أن يسال الله عز وجل 
يبلغه رمضان  وهو   بأن  في  كل وقت و حني 
في  صحة وعافية، فقد روي عن النبي ] قوله: 
»اللهم  ب��ارك  لنا  في  رجب  وشعبان وبلغنا 
املسلُم  فإذا دخل  شهر رمضان دعا   رمضان« 
ه أن يدخله عليه وعلى األمة اإلسامية جمعاء  ربَّ
يوفقه   وأن  وال��س��ام،  والسلم  واألم���ان  باألمن 
لذنوبه  مغفرة  يجعله  وأن  وق��ي��ام��ه،  لصيامه 

وآثامه، وشفاء لعلله وأمراضه وأسقامه.
وه��و حي   املسلم   على  رمضان  دخ��ل  وإذا 
إلهية  كبيرة  ومنة ربانية  ي��رزق  فتلك منحة 
والثناء.  الشكر  كبيرة  تستحق  عظيمة وهبة  
الثناء  ه��ذا  وجتليات  الشكر  ه��ذا  مظاهر  فأما 
فيبدو عند العبد املؤمن في مزيد من االجتهاد 
في الطاعات، وتسابق إلى اخليرات، ومسارعة 
إل���ى ال��ق��رب��ات، وح���رص ع��ل��ى األج���ر وال��ث��واب 
والرحمات  املغفرة  إل��ى  وتطلع   واحل��س��ن��ات، 
وفسيح  اجل��ن��ات.  ف��إذا  وف��ق  العبد  املؤمن 
إلى  الصيام والقيام والطاعة  كما  ينبغي، فذلك 
وفضله   الله  بكرم  االع��ت��راف  يستوجب  أيضا 
توفيق  الشكر على  في  املؤمن  فيزيد  وإحسانه 

القلب وق��درة اجلسد ومطاوعة اجل��وارح ألداء 
أنواع الطاعات وأشكال  العبادات.

اخليرات  شهر  هو  رمضان  شهر  كان  وأذا 
وموسم الرحمات حيث يزداد فيه األجر ويعظم 
الطبيعي  فمن  احل��س��ن��ات،  وتضاعف  ال��ث��واب 
الشهر  ه��ذا  إط��ال��ة  لبشائر  امل��ؤم��ن  ي��ف��رح  أن 
العظيم ويبتهج  ملقدمه وبزوغ فجره، مصداقا  
الله وبرحمته  فبذلك  "قل بفضل  لقوله تعالى: 

فليفرحوا هو خير مما  يجمعون". 
ثم إن شهر رمضان هو محطة تربوية ودورة 
تدريبية: فيه يقوي املؤمن صلته بالله تعالى، 
وي��ج��دد إمي���ان���ه، وف��ي��ه يسمو امل��س��ل��م ب��روح��ه 
الطاعة  على  الصبر  يتعلم  وفيه  تقواه،  ويعزز 
عز  الله  على  واإلق��ب��ال  املعصية  عن  واالبتعاد 
وج��ل ف��ي ك��ل وق��ت وح��ن، لذلك ينصح املسلم  
فضائل  م��ن  ل��اس��ت��ف��ادة  امل��س��ب��ق  بالتخطيط 
الروحية  املكاسب  أقصى  وحتقيق  رمضان  شهر 
ف��ي��ه ع��ب��ر  ب��رن��ام��ج ي��وم��ي ي��ن��ظ��م م���ن خ��ال��ه 
نفسه  فيعاهد  وال��ع��ب��ادات،  الطاعات  مواقيت 

وال��س��ي��ر عليها طيلة ه��ذا  ب��ه��ا   االل���ت���زام  ع��ل��ى 
الشهر العظيم، كي تعلو همته وتقوى عزميته، 

ويثبت األجر إن  شاء الله تعالى.
وح��ي��ث إن اإلن���س���ان م��ع��رض ل��ل��زل��ل حيث 
يصيب ت��ارة ويخطئ ت��ارة  أخ��رى مهما بلغت 
يستقبل  أن  عليه  يتعني  ف��ان��ه  إمي��ان��ه،  درج���ة 
املعاصي  ترك  على  وإرادة   عزم  وكله  رمضان 
واإلقاع من الذنوب توبة  صادقة ال دعوة وال 
رجوع كي يتوب الله عليه ويخرج من رمضان 
نقيا تقيا  طاهرا صافيا  كيوم ولدته أمه. وما 
فإن  روح،  القلب  وف��ي  نفس  اجل��س��د  ف��ي  دام 
األوان لم يفت على التوبة النصوح، وإن املسلم 
وان  املاضي  أخطاء  من  يتضايق  أن  ينبغي  ال 
ال يحزن على سقطات األمس وهفواته وعثراته 
فاألخطاء كثيرا ما تلقن ملرتكبيها دين النجاح، 
لذلك  النهوض،  فن  صاحبها  تعلم  والسقطات 
رمضان  شهر  نفحات  يستقبل  أن  املسلم  على 
لبدء صفحة جديدة طاهرة ونقية مع  الله  أوال 
ومع نفسه ثانيا، ومع أهله ثالثا، ومع من حوله 

من الناس رابعا.
فاللهم ألهمنا رشدنا، ونعوذ بك من شرور 
أنفسنا، وبارك اللهم لنا فيما تبقى من شعبان، 
وال  ف��اق��دي��ن  غير  رم��ض��ان  شهر  اللهم  وبلغنا 

مفقودين.
 

الخطبة الثانية 
احلمد لله ...

ال��ل��ه على  ال���ذي يعبد  ه��و  احل��ق  املسلم  إن 
ع��ل��م وم��ع��رف��ة وي���ق���ن، ل��ذل��ك ع��ل��ى امل���ؤم���ن أن  
يستقبل  رمضان ويستعد له مبعرفة شروطه 
وأحكامه وموانعه وغيرها من املسائل الفقهية  

املتعلقة به حتى ال يخطئ في جنب الله وهو 
فمصادر  ي��دري،  ال  حيث  من  يعصيه  أو  غافل 
العلم في زمننا  كثيرة و  ينابيعه  في  عصرنا  
في  بالتفقيه  تعالى  احلق  أوصانا  وقد  غزيرة، 
أمور ديننا  فقال:  }فاسالوا أهل الذكر إن كنتم 

ال تعلمون{.
وشروط الصيام تنقسم إلى ثاثة أنواع:

ش�����روط وج������وب: وه���ي ال��ب��ل��وغ وال���ق���درة 
واإلقامة؛ فالصبي ال يجب عليه الصوم، والكبير  
أو  املريض ال حرج عليه إذا عجز عن الصيام 

واملسافر له أن يفطر ويقضي.
من  املبيتة  النية   وه��ي:  ش���روط  صحة    
فا  للصوم،  القابل  وال��زم��ان  والتمييز،  الليل، 
يصح الصوم دون أن ينوي اإلنسان بذلك قبل 
مييز  أن   دون  الصوم  يصح  وال  الفجر  طلوع 
الصائم مقصد هذه  العبادة ومعناها، وال يصح 
احملرمة  األيام  في  الصوم 

كيوم   العيد مثا.
ال�����وج�����وب  ش����������روط   
وال�����ص�����ح�����ة م�����ع�����ا وه�����ي: 
والطهارة  والعقل  اإلسام 
والنفاس،  دم احليض  من 
ف�����ص�����وم ال�����ك�����اف�����ر غ��ي��ر 
مرفوع   واملجنون  مقبول، 
ع��ن��ه  ال��ق��ل��م ح��ت��ى يعقل، 
واحل�����ائ�����ض وال���ن���ف���س���اء 
ي���ح���رم  ع��ل��ي��ه��م��ا ال��ص��وم 

ويجب عليها القضاء .
رك���ن���ان  ل���ل���ص���ي���ام  و 
أس�����اس�����ي�����ان ي���ح���م���ي���ان 
العظيم  ال��روح��ي  بنيانه 
ويحفظان  االن��ه��ي��ار،  م��ن 
وب��دون  ال��زل��ل،  م��ن  اجلليلة  الدينية  مقاصده  
وال  أب���دا،  ال��ص��وم  يصح  ال  معا  الركنني  هذين 
النية  ه��و  األول  فالركن  ال��ص��ائ��م،  أج��ر   يثبت 
الله  ألم��ر  امتثاال  ال��ص��وم  على  القلب  ع��زم  أي 
فهو  الثاني  الركن  أم��ا  إليه،  وتقربا  وج��ل   عز 
اإلمساك  ومعناه الكف عن الشهوات واملفطرات  
بجميع أنواعها من أكل وشرب وجماع والفاظ 
بذيئة وخصومات  وذلك من طلوع الفجر  إلى 

غروب الشمس.
وق���د ات��ف��ق أه���ل ال��ع��ل��م أن ال��ص��ي��ام يبطل 
أمور  ستة  في  نخصها  متعددة  كثيرة  بأشياء 
أث��ن��اء الصيام ثم  مهمة وه��ي: األك��ل وال��ش��رب 
واالستمناء  النهار  وال��وطء خال  عمدا،  القيء 
باإلفطار  اجلازمة  والنية  النفاس  أو  واحليض 
أثناء الصوم وإن لم يتبعها تطبيق عملي. فهذه 
في  الشروع  قبل  معرفتها  الضروري  من  أم��ور 

الصيام. 
يا  القرآن،  ومنزل  الفرقان  ف��ارق  يا  فاللهم 
خالق اإلنسان وعالم السر واإلعان، بارك  اللهم 
وأعنا  رمضان،  في صوم شهر  وللمسلمني  لنا 
فيه وفي غيره على الصيام والصاة  والقيام 
والتحمل  والصبر  والعطاء،  واجل��ود  واإلنفاق 
وال��دع��اء  وال��ذك��ر  باحلسنى،  ال��ن��اس  ومعاملة 
حزب  عنا  واقطع  ال��ق��رآن،  وت��اوة  واالستغفار 
علينا  وُام��ن  النيران،  عن  وزحزحنا  الشيطان 
وحبب  والرضوان  والقبول  والغفران  بالتوبة 
إلينا اإلميان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر 
بفضلك  اللهم  وأصلحنا  والعصيان،  والفسوق 
اجلال  ذا  يا  لطفك  وإح��س��ان  وكرمك  وج��ودك 
واإلكرام مبنك وأصلح  لنا أزواجنا وذريتنا....

مـرحـبـا  بـك  يـا  رمـضـان
ذ. إدريس اليوبي
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اخليرالنافعة  شهر  رمضان  شهر 
وأب���واب���ه���ا ال���واس���ع���ة، وم���وس���م امل��ن��ح 
الوافية واألجور املضاعفة،  الربانية 
يخصص  أن  الكيس  باملسلم  فحري 
ل��ن��ف��س��ه وأس����رت����ه ب��رن��ام��ج��ا خ��اص��ا 
يجعله يستفيد من رمضان استفادة 
ك���ب���رى ي���ع���م ن��ف��ع��ه��ا ن��ف��س��ه وأه���ل���ه 
أنواع  وتتنوع  االجتماعي،  ومحيطه 
طاعات  بن  رمضان  في  واخلير  البر 
ل���ل���ه وق�����رب�����ات، وب�����ن ع���ل���م وت��ع��ل��م، 
وص�����دق�����ات وت���ف���ق���د ل��ل��م��ح��ت��اج��ن، 
ف��اح��رص أخ���ي امل��س��ل��م أن ت��ك��ون من 
واملالكن  أبواب اخلير  الداخلن عبر 
النية  املفاتيح  ه��ذه  وم��ن  ملفاتيحها،  
والعزم واحلزم  والصدق،  واإلخ��اص 
وص��دق  تعالى،  ال��ل��ه  على  وال��ت��وك��ل   ،
العمل، ومن أبواب اخلير التي يلزمنا 
جعلها من أولويات برنامجنا اليومي 

في رمضان:
الكرمي،"ينبغي  ال��ق��رآن  ق���راءة   -

وضع ورد يومي لقراءة القرآن".
- الترديد مع املؤذن والدعاء بعد 

األذان.
- ال��ت��ب��ك��ي��ر ل��ل��ص��ل��وات اخل��م��س، 

وإدراك الصف األول.
- اجللوس بعد صاة الفجر حتى 

طلوع الشمس وصاة ركعتن.
- أذكار الصباح واملساء.
- الصاة على اجلنائز.

املستشفى  امل��ري��ض"ف��ي  ع��ي��ادة   -
ت��ع��رف  أن  ي��ش��ت��رط  وال  ال��ب��ي��ت".  أو 

املريض.
- اإلكثار من الصدقة.

- حضور مجالس الذكر.
ال����ف����ق����راء  ح������اج������ات  ت���ل���م���س   -

واحملتاجن والسعي في قضائها.
- أداء ص��اة ال��ت��راوي��ح م��ع اإلم��ام 

حتى ينصرف.
- زيارة األقارب، وصلة األرحام.

- صاة التهجد.
- السحور.

- ركعتي الضحى.
- السنن الرواتب.

- تفطير الصائمن. 
امل����ن����زل،  ب����واج����ب����ات  ال����ق����ي����ام   -

والوظيفة، وغيرها.
- االعتكاف. 

ب����ال����ذك����ر  ال�����ل�����س�����ان  إش������غ������ال   -
والتسبيح. 

ي��وم��ي��ة  ح���ص���ص  ت���خ���ص���ي���ص   -
ل��أس��رة مل���دارس���ة ك��ت��اب ال��ل��ه تعالى 
دين  ف��ي  والتفقه   [ رس��ول��ه  وس��ن��ة 

الله جل وعا.

من أبواب اخلير
في رمضان

02 رمضان 1436هـ  املوافق 1,9 يونيو 2015م
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سابعا- علم الشعر واألدب في صدر اإلسالم:
التي  األدِب،  كتُب  تأتي  التاريِخ  ُكُتِب  بعَد 
َحِفَلْت مبادة وفيرة من شعر السيرة النبوية، 
اجلمحيِّ  سللام  البللن  الشعراء،  طبقات  مثل: 
)231هل(، والبيان والتبني، للجاحظ )255هل(، 
الللديللنللوريِّ  قتيبَة  والللشللعللر والللشللعللراء، البللن 
للمبرد  واألدب،  اللغة  في  والكامل  )276هل(، 
ربلله  عللبللد  البلللن  الللفللريللد،  والللِعللقللد  )286هل(، 
ألبي  األغللانللي،  وكللتللاب  )328هل(،  األنللدلللسلليِّ 
الفرج األصبهاني )356هل(، وما ورد في هذه 
الكتِب ِمن شعٍر َيَتَطلَُّب التحقيَق، والتمحيَص، 
باملقارنة مع ما ورد في املصادر األخللرى، أو 
التي  الصحابة  الشعراء  دواويللن  في  ورد  ما 

َقْت)1(. ُحقِّ
ال  السيرة،  لشعر  أخللَرى  مللصللاِدُر  وهناك 
تقلُّ أهميًة عن سابقاتها، وهي دواوين الشعر 

ة. ة واخلاصَّ العامَّ
ِة، مثل: ديوان  فيما يتعلَُّق بالدواويِن العامَّ
احلماسة، ألبي متام الطائيِّ )230هل(، وديوان 
ِة ما ورد  احلماسة، للبحتريِّ )281هل(، فرغم ِقلَّ
ُم الدليَل على  فيها من شعر السيرة؛ فهي ُتَقدِّ

أن شعر السيرة، ال َيِقلُّ جزالًة وفنيًة عن بقية 
العالي، ما دام أساس اختيار  العربي  الشعر 
قصائد هذه الدواوين هو: أن تكون من عيون 

الشعر العربي.
ُة، َفُيقَصُد بها  ا دواويُن الشعِر اخلاصَّ وأمَّ
عاصروا  ممللن  وغيرهم،  الصحابة،  دواويلللن 
بصنعِة  بعُضها  وصَلَنا  وقللد  السيرة،  فترَة 
األقللدِمللنَي واللللللُمللْحللَدِثللنَي، ومللن أهمها: ديللواُن 
مختلفًة  طبعاٍت  ُطِبلَع  الذي  ثابت،  بِن  حساِن 
َدًة، وديلللواُن كعِب ابللِن زهيٍر، وديللواُن  ومللتللعللدِّ
، وديلللوان األعشى  الللعللامللريِّ ربيعَة  بللِن  َلللِبلليللِد 
لِت، وديواُن  ، وديواُن أميَة ابِن أبي الصَّ البكريِّ
 ، ، وديواُن النابغِة اجلعديِّ أبي ِملْحَجٍن الثقفيِّ
، وديلللواُن  وديلللواُن كعِب بللِن مللالللٍك األنللصللاريِّ
، وديواُن عبِد الله  َلِميِّ العباِس بِن ِمْراَدٍس السُّ
ِبْعَرى-  الزِّ بن  الله  عبِد  وديللواُن  رواحللَة،  ابللِن 
اِي واملوحدِة، وسكوِن املهملِة، بعَدها  بكسِر الزَّ

راٌء مقصورٌة.
ورغللللم أن أصللحللاب هلللذه اللللدواويلللن من 
واللُمْسِهِمنَي  السيرة،  أحللداث  في  املشاركني 
فيها، فما يوجد في دواوينهم ِمن شعر السيرة 
ِتِه له أهميته  ِقلَّ ا، إال أنه على  شيٌء يسيٌر جًدّ

ِمن حيُث التوثيق، وِمن حيُث القيمة الفنية في 
ورد  ما  الفترة، وخصوًصا  دراسللة شعر هذه 

َة)2(. منه في دواويِن: كعٍب، وَلِبيٍد، وُأَميَّ
السيرِة  دارِس  على  املللصللادِر،  هللذه  وبعَد 
أن يستأِنَس بكتِب التفسير، وأسباِب النزول، 
وكتِب تراجِم الصحابة، وكذا كتب اللغة، وكتب 
البلدان؛ ألنها تشتمُل على قدٍر ال بأس به ِمن 

ِتِه. شعِر السيرِة، ال َيلْحُسُن إغفاُلُه رغَم ِقلَّ
وصفوة القول إن الفترة الزمنية من بعثته 
] إلى وفاته قلَّ أن توجد منها واقعة ال أثر 
للشعر فيها، ومشاركة للقريض بها، ومن ذلك:
التاريخ  ومللدونللة  الللعللرب،  ديلللوان  الشعر 
تعج  والللشللعللر  األدب  وكلللتلللب  واحلللللضللللارة، 
جاهليتهم  في  حياتهم  حكت  التي  باألشعار 
األولى، وما معّلقاتهم إال لسان صدق يعبر عن 

حياتهم ويترجم عن أحوالهم. 
القرون  خللال  صنفت  التي  األدب  وكتب 

الثاثة األولى حتمل شيًئا كثيًرا من ذلك. 
بأشعار  مللأى  ومدوناتها  السيرة  وكتب 
تلك  أوردت  حيث  كافة،  مراحلها  تشمل  تكاد 
الللكللتللب أشلللعلللاًرا قللبللل مللولللده ] ممللا يعتبر 
بوالدته،  تستبشر  وأشللعللاًرا  ملولده،  إرهاًصا 
تنقل تارًة عن أمه، وتارًة عن جده، وأخرى عن 

ه أبي طالب.  عمِّ
أما ما يتعلق بالفترة من بعثته إلى وفاته 
] فقلَّ أن جند واقعًة ال أثر للشعر فيها وال 
بها، وهذه حملات مختطفة،  للقريض  مشاركة 
وباقات مقتطفة من أمثلة للتذكير بهذا املصدر 

الثري. 
ورود  عند  عنه  يلللروى  املطلب  عبد  فللهللذا 

اخلبر بوالدته ]:
احَلْمُد لله الَِّذي َأْعَطاني

يَب اأَلْرَداِن َهَذا اْلُغاَم الطَّ
َقْد َساَد في املَْهِد َعَلى الِغْلَماِن

ُأِعيُذُه ِباْلَبْيِت ِذي اأَلْرَكاِن
ى َأَراُه َباِلَغ الُبنَياِن حتَّ

ُأِعيُذُه ِمْن ُكلِّ ِذي َشْنآِن
ِمْن َحاِسٍد ُمْضَطِرِب اْلِعَناِن)3(

وفي أمر التحكيم في وضع احلجر األسود 
بعد إعادة بناء الكعبة قال أبو هبيرة بن أبي 

وهب املخزومي: 
ٍة  َتَشاَجَرِت اأَلْحَياُء في َفْصِل ُخطَّ

ْحِس ِمْن َبْعِد َأْسَعِد َجَرْت طْيرُهْم بالنَّ
ٍة َتاَقْوا لَها ِبالُبْغِض َبْعَد َمَودَّ

َوَأْوَقَد َناًرا َبْيَنُهْم َشرُّ ُموِقِد
ُه  ا َرَأْيَنا اأَلْمَر َقْد َجدَّ ِجدُّ َفَلمَّ

ِد َوَلْم َيْبَق َشْيٌء َغْيُر َسلِّ املَُهنَّ
ُل َطاِلٍع َرِضْيَنا َوُقْلَنا اْلَعْدُل َأوَّ

َيِجيُء ِمَن اْلَبْطَحاِء ِمْن َغْيِر َمْوِعِد

ٌد َفَلْم َيْفَجَنا ِإال اأَلِمنْيُ ُمَحمَّ
ِد)4( َفُقْلَنا َرِضيَنا ِباأَلِمنِي ُمَحمَّ

يق ملا دخا الغار: وقال الّصدِّ
ُرِني ِبيُّ َوَلْم َأْجَزْع ُيَوقِّ َقاَل النَّ

َوَنْحُن في ُسَدٍف ِمْن ُظْلَمِة الَغاِر
ال َتْخَش َشْيًئا َفِإنَّ اللَه َثاِلُثَنا

َل ِلي ِمْنُه ِبِإْظَهاِر)5( َوَقْد َتَوكَّ
وقللللال عللبللد بلللن جللحللش س يللذكللر هللجللرة 

الصحابة: 
مَلَّا َرَأْتِني ُأمُّ َأْحَمَد َغاِدًيا

ِة َمْن َأْخَشى ِبَغْيٍب َوَأْرَهُب ِبِذمَّ
ا ُكْنَت ال ُبدَّ َفاِعا َتُقوُل: َفِإمَّ

ْم ِبَنا الُبْلَداَن َوْلُتْنَأ َيْثِرُب َفَيمِّ
َفُقْلُت لَها: َبْل َيْثِرُب اْلَيْوَم َوْجُهَنا

ْحَمُن َفاْلَعْبُد َيْرَكُب َوَما َيَشِأ الرَّ
ُسوِل َوَمْن ُيِقْم ِإَلى الله َوْجِهي َوالرَّ

ُب)6( ِإلى الله َيْوًما َوْجَهَه ال ُيَخيَّ
لتلك  األشعار  دونللت  الهجرة  بعد  وهكذا 
األحداث وعبرت عنها أحسن تعبير وأجمله، 
ومظان هذا الشعر في كتب السير والتاريخ، 
األدب،  وكتب  وشللروحلله،  احلديث،  ومللدونللات 
)ت:  للجاحظ  والللتللبلليللني  كللالللبلليللان  وفلللروعللله، 
255ه(، وطبقات الشعراء البن سام اجلحمي 
قتيبة  البللن  والللشللعللراء،  والشعر  )ت:231ه(، 
اللغة  فللي  والللكللامللل  276ه(،  )ت:  الللديللنللوري 

واألدب للمبرد )ت: 286ه(، وغيرها.
بصحته،  باجلملة  الللشللعللر  هلللذا  وميللتللاز 
نقد  إلللى  بحاجة  منه  قسم  يللزال  ال  كللان  وإن 
وجللود جهود  مللن  ال مينع  وهللذا  ومتحيص، 
قدمية في هذا الصدد، ومن ذلك قول ابن هشام 
عندما أورد المية أبي طالب: »هذا ما صح لي 
بالشعر  العلم  أهل  وأكثر  القصيدة،  هذه  من 
بقوله:  كثير  ابللن  عليه  وعّقب  أكثرها«،  ينكر 
ا، ال يستطيع  »هذه القصيدة عظيمة بليغة جّدً
أن يقولها إال من نسبت إليه، وهي أفحل من 
املعلقات السبع، وأبلغ في تأدية املعنى منها 

جميًعا«)7(. 
الوصف  دقة  تلك األشعار  به  ومما متتاز 

وضبط األعداد، ومن ذلك قول كعب بن مالك 
[، وهو يصف غزوة أحد: 

َفِجْئَنا ِإلى َمْوٍج ِمَن اْلَبْحِر َوْسَطُه 
ُع َأَحاِبْيُش ِمْنُهْم َحاِسٌر َوُمقنَّ

ٌة َثاَثة آالٍف َوَنْحُن َنِصيَّ
َثاُث ِمِئنْيٍ ِإْن َكُثْرَنا َفَأْرَبُع)8(
وفتح  بللدر  في  هللذا شعر حسان  ومثل 

مكة وغيرها)9(. 
وهلللذا الللشللعللر قللد عللنللي كللثلليللًرا بعرض 
أخاقه  محاسن  وبيان   [ النبي  شمائل 

ودينه، ومن ذلك قول كعب بن زهير س: 
ْئُت َأنَّ َرُسْوَل الله َأْوَعَدِني ُنبِّ

َواْلَعْفُو ِعْنَد َرُسوِل الله َمْأُموُل
َمْهًا َهَداَك الَِّذي َأْعَطاَك َناِفَلَة اْلل

لُقْرآِن ِفْيَها َمَواِعيٌظ َوَتْفِصيُل)10(
بالعاطفة  مفعم  شللعللر  فللإنلله  وأخللليلللًرا 
قول  ذلللك  أوائلللل  ومللن  باحلماسة،  متأجج 
[ حني رمى بأول  سعد بن أبي وقللاص 

نحـو تحديد منهجي لعلم السيرة النبوية الكاملة )*(

د. يسري إبراهيم

4 . استمداد علم السيرة النبوية الكاملة)3(
علم  الشعر  واألدب  في  صدر  اإلسالم

احلديث  ومن  وعلومه،  الكرمي  القرآن  من  النبوية  السيرة  علم  استمداد  السابقتني  احللقتني  في  بني  أن  إبراهيم  يسري  محمد  للدكتور  سبق 
الشريف وشروحه وعلومه، ومن علم التاريخ العاملي واإلسالمي العام وتاريخ املدن، ومن علوم الطبقات وتراجم الصحابة، ومن علم اجلغرافيا وكتب 
معاجم البلدان، ويواصل في هذه احللقة بيان مصدر آخر يستمد منه علم السيرة هو مجال الشعر واألدب في صدر اإلسالم، فكيف يكون الشعر 

واألدب مصدرا يستمد منه علم السيرة؟ 

عبدالله  سرية  في  وكللان  الله،  سبيل  في  سهم 
بن جحش: 

ي  َأال َهَل اَتى َرُسوَل الله َأنِّ
َحَمْيُت َصَحاَبِتي ِبُصُدوِر َنْبِلي

َأُذوُد ِبَها َأَواِئَلُهْم ِذَياًدا
ِبُكلِّ ُحُزوَنٍة َوِبُكلِّ َسْهِل

َفَما يْعَتدُّ َراٍم ِفي َعُدوٍّ
ِبَسْهٍم َيا َرُسوَل الله َقْبِلي

َوَذِلَك َأنَّ ِدْيَنَك ِدْيُن ِصْدٍق
َوُذو َحقٍّ َأَتْيَت ِبِه َوَعْدِل)11(   
 [ النبي  وهذا ابن رواحللة س يقود ناقة 

في عمرة القضاء ويقول: 
اِر َعْن َسِبيِلِه َخلُّوا َبِني اْلُكفَّ

ْيِر ِفي َرُسوِلِه َخلُّوا َفُكلُّ اخْلَ
ي ُمْؤِمٌن ِبِقيِلِه َيا َربِّ ِإنِّ

َأْعِرُف َحقَّ الله ِفي َقُبوِلِه
َنْحُن َقَتْلَناُكْم َعَلى َتْأِويِلِه

َكَما َقَتْلَناُكْم َعَلى َتْنِزيِلِه
َضْرًبا ُيِزيُل الَهاَم َعْن َمِقيِلِه

ِليَل َعْن َخِليِلِه)12( َوُيْذِهُل اخْلَ  
------------

* احمل���اض���رة االف��ت��ت��اح��ي��ة ل��ل��م��ؤمت��ر ال��ع��امل��ي ال��ث��ان��ي 
للباحثني في السيرة النبوية الذي نظم بفاس أيام -28

.2014 20-21-22 نونبر  1436 املوافق  26-27 محرم 
)1( شعر السيرة النبوية.. دراسة توثيقية، د شوقي 

رياض أحمد )ص75(.
)2( شعر السيرة النبوية.. دراسة توثيقية )ص81(.

)3( الطبقات الكبرى، البن سعد، ت: إحسان عباس، 
الللروض   ،)1/103( 1968م،  ط1،  بلليللروت،  صلللادر-  دار 
التراث  األنف، ت: عمر عبد السام السامي، دار إحياء 

العربي - بيروت، ط1، 1421ه، )2/98(.
)4( سبل الهدى والرشاد، حملمد بن يوسف الصاحلي 
الشامي، ت: عادل عبد املوجود وعلي معوض، دار الكتب 

العلمية، بيروت، ط1، 1414ه1993-م، )2/172(.
البداية   ،)4/142( للسهيلي،  األنلللف،  اللللروض   )5(

والنهاية، البن كثير )3/224(.
)6( السيرة النبوية، البن هشام )2/82(.

)7( البداية والنهاية )3/74(.

)8( سيرة ابن هشام )3/92(.
)9( سيرة ابن هشام )2/280، 382-392()4/43(.

)10( سيرة ابن هشام )4/161(.

)11( سيرة ابن هشام )2/229(.

)12( سيرة ابن هشام )3/425(.

على دارِس السيرِة أن يستأِنَس بكتِب 
التفسير، وأسباِب النزول، وكتِب 

تراجِم الصحابة، وكذا كتب اللغة، 
وكتب البلدان؛ ألنها تشتمُل على قدٍر 
ال بأس به ِمن شعِر السيرِة، ال يَـْحُسُن 

َِّتِه. إغفالُُه رغَم ِقل

إن الفترة الزمنية من بعثته   ] إلى 
وفاته قلَّ أن توجد منها واقعة ال أثر 

للشعر فيها، ومشاركة للقريض بها

بعد الهجرة دونت األشعار لتلك 
األحداث وعبرت عنها أحسن تعبير 
وأجمله، ومظان هذا الشعر في كتب 
السير والتاريخ، ومدونات الحديث، 

وشروحه، وكتب األدب، وفروعه

02 رمضان 1436هـ  املوافق 1,9 يونيو 2015م
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مقدمة :
إن اإلنسان كائن اجتماعي بطبعه فهو 
ال ميكنه ان يعيش منفردا بل ال بد له من 
ذلك  في  شأنه  مجموعة  ضمن  يعيش  ان 
شأن كثير من املخلوقات كما قال تعالى : 
َيِطيُر  َطاِئٍر  اأَلْرِض َوال  ��ٍة ِفي  َدابَّ ِمْن  }َوَم��ا 
ِفي  ْطَنا  َفرَّ َم��ا  َأْمَثاُلُكْم  ُأَمٌ  ِإالَّ  ِبَجَناَحْيِه 
ُيْحَشُروَن{ ِهْم  َربِّ ِإَلى  ُثمَّ  َشْىٍء  ِمْن  اْلِكَتاِب 

)األنعام : 38(.
- واإلن�����س�����ان وه�����و ي��ع��ي��ش ض��م��ن 
بها.  ويتأثر  فيها  يؤثر  فهو  ما  مجموعة 
هذا  خالل  من  ووعيه  شخصيته  فتتبلور 
يتأثر  فهو  والسلبي.  االيجابي  التفاعل 
بالبيت الذي ترعرع فيه واملدرسة التي كان 
يتنقل في فصولها وأيضا األسرة واإلعالم 
كان  ال��ذي  والبصري  والسمعي  املكتوب 

يتلقاه في كل أطوار حياته.
مكونات  امل���ؤث���رات  ه���ذه  ك��ل  وتعتبر 

أساسية ملا بات يعرف بالثقافة.

الثقافة البانية والثقافة السائدة :
الثقافة  من  االنتقال  من  للشباب  بد  ال 

السائدة إلى الثقافة البانية.
مجموعة  تطبعها  السائدة  الثقافة  إن 
حتض  م��أزوم��ة  ثقافة  .فهي  السمات  م��ن 
ثقافة   – والضياع  واخل��راب  اليأس  على 
ماسخة ممسوخة. وقد تكون ثقافة جامدة 
ال ت��أخ��ذ ب��ع��ن االع��ت��ب��ار امل��ت��غ��ي��رات كما 
أنها قد تكون ثقافة منبتة نبتت في تربة 
احلضاري  االستالب  ثمارها  تربتنا  غير 
بحضارته  واالنبهار  اآلخر  أمام  والهزمية 

مع ازدراء حضارة األجداد والذات.
البانية  الثقافة  إل��ى  يكون  واالنتقال 
الدكتور  يراها  كما  خصائصها  من  التي 
االعتبار  ثقافة تأخذ بعن  األمراني  حسن 
للحق  تنتصر  ث��ق��اف��ة  وامل��ت��غ��ي��ر.  ال��ث��اب��ت 

وتقاوم الباطل.
ربانية.  ثقافة  أنها  خصائصها  وم��ن 
.ثقافة  متحررة  م��ح��ررة  إنسانية.  ثقافة 
)انظر  واعية.  مسئولة  متوازنة  واضحة. 

كتاب النبراس – الثقافة البانية(.
مهمة وخطيرة  فترة  الشباب  فترة  إن 
كل  ف��ي  امل��ع��ول  وعليها  ال��وق��ت  نفس  ف��ي 
م��ح��اوالت اإلص����الح. وك��ل ال��دع��وات عبر 
فئة  ع��ل��ى  كبير  بشكل  اع��ت��م��دت  ال��ت��اري��خ 

الشباب.
] وناصروه  والذين آمنوا بالرسول 
وح���م���ل���وا رس���ال���ت���ه ف���ي ب���داي���ة ال���دع���وة 

اإلسالمية كانوا جلهم شبابا.
لذلك جند أن عملية الهدم التي جترى 
ع��ل��ى ق���دم وس����اق ف��ي ك��ل أرج����اء ال��ع��ال��م 
وكل  الشباب.  فئة  على  تعتمد  اإلس��الم��ي 
والفنية  واإلع��الم��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ب��رام��ج 
الهدام  والفكر  هؤالء.  إلى  أساسا  موجهة 
اإلسالمي  العالم  في  الغربية  والفلسفات 
مضت  لعقود  اجل��ام��ع��ة.  طلبة  استهدفت 
حاكمة  نخبة  ت��ك��وي��ن  ذل���ك  نتيجة  وك���ان 
لتنفيذ سياسات الغرب في كل دول العالم 

اإلسالمي.

القرآن الكرمي  هو األساس :
اللحظة  منذ  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  ك��ان  لقد 
محمد  ال��رس��ول  قلب  على  لنزوله  األول���ى 
العلوم  م��ن  للكثير  وم��ص��درا  منبعا   [

ال��ت��ي ش��ك��ل��ت رص��ي��دا ه��ائ��ال م��ن ال��ع��ل��وم 
على  ال  املثال  سبيل  على  ونذكر  الشرعية 
سبيل احلصر )علوم اللغة – علم القراءات 
 – البالغة   – ال��ق��رآن  علوم   – التجويد   –
البيان  علم   – القرآنية  القصص  النحو– 

– التاريخ...(
وعلى  املسلمون  ب��ه  ابتلي  مم��ا  وإن 
اخلصوص الشباب منهم هو هجر القرآن. 
وقد انطبق عليهم حديث الرسول ] )فعن 
]- شيئا  النبي  ذكر   : قال  لبيد  بن  زياد 
فقال : وذلك عند ذهاب العلم قلنا : يا رسول 
الله كيف يذهب العلم ونحن قرأنا القرآن 
ونقرئه أبناءنا. وأبناؤنا يقرئون أبناءهم؟ 
فقال : ثكلتك أمك يا لبيد, إن كنت ألراك من 
أفقه رجل في املدينة. أوليس هذه اليهود 
وال  واإلجنيل  التوراة  بأيديهم  والنصارى 

ينتفعون مما فيها بشيء؟(
في  الله  رحمه  األن��ص��اري  فريد  يقول 
إلى  التلقي  م��ن   – ال��ق��رآن  مجالس  كتابه 
التزكية : "أليس هذا القرآن هو الذي صنع 
هذا  فكان  للمسلمن.  واجلغرافيا  التاريخ 
العالم اإلسالمي املترامي االطراف . وكان 
في  املوغل  العظيم.  الرصيد احلضاري  له 
أشكال  كل  أعجز  مبا  اإلسالمي.  الوجدان 
االستعمار القدمية واجلديدة عن احتوائه 
وهضمه. فلم تنل منه معاول الهدم وآالت 
املادية  واصنافها  انواعها  بشتى  التدمير 
العميقة  اجل���راح  رغ��م  وبقي   . واملعنوية 

متماسك الوعي بذاته وهويته .
نزول  قبل  اإلسالمية  األم��ة  كانت  وما 
العلق شيئا  م��ن )س����ورة(  اآلي���ات األول���ى 

مذكورا.
وإمن���ا ك���ان ه���ذا ال��ق��رآن ف��ك��ان��ت ه��ذه 
األمة. وكانت : }خير أمة أخرجت للناس{

)آل عمران : 110(.
املقام ونحن  هذا  في  يهمنا  الذي  لكن 
ن��ت��ح��دث ع���ن ال���ق���ران ك���أس���اس ل��ل��ث��ق��اف��ة 
اإلسالمية عند الشباب هو ما تضمنه من 
إش���ارات إل��ى ك��ون��ه ه��و امل��رج��ع وامل��ص��در 
حضاري  انتماء  ول��ك��ل  ف��ك��ري  ت��وج��ه  لكل 
البوصلة  ه��و  يكون  أن  شديد  باختصار 
وامل����ي����زان ف���ي ع��ال��م ت��ك��ت��ن��ف��ه ال��ت��ح��والت 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة وت��ت��ق��اس��م��ه 
كالرأسمالية  املتنوعة  الفكرية  التيارات 
وال��ل��ب��رال��ي��ة وال��ع��ل��م��ان��ي��ة. ه���ذه ال��ت��ي��ارات 
أنشأت شبابا مشتت الفكر فاقدا للبوصلة 

والوعي بالذات والهوية احلضارية.
الفكري  اإلن��ت��اج  ف��ي  ذل��ك  وق��د جتلى 
الرياضية  امليول  وحتى  والفني  والثقافي 
الشبكة  متاهات  ب��ن  والتيه  واالع��الم��ي��ة 

العنكبوتية وشبكة التواصل االجتماعي.
الكرمي  القرآن  أهم خصائص  من  وإن 
في  تعالى  قال  للبشرية.  هداية  كتاب  أنه 
َيْهِدي  اْل��ُق��ْرآن  }ِإَنّ ه��ذا   : س��ورة اإلس���راء 
تعالى في سورة  وق��ال  َأْق���َوم{,  ِه��َي  ِلَلِّتي 
امل��ائ��دة }ق��د ج��اءك��م م��ن ال��ل��ه ن��ور وكتاب 
مبن . يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
النور  إلى  الظلمات  السالم ويخرجهم من 
مستقيم..{ ص���راط  إل��ى  ويهديهم  ب��إذن��ه 

)املائدة : 15 - 16(.
وال���ق���رآن ن���ور ي��خ��رج ب��ه ال��ن��اس من 
الظلمات الى النور . قال تعالى : }ياأيها 
وأنزلنا  ربكم  من  برهان  قد جاءكم  الناس 

إليكم نورا مبينا{)النساء : 174(.
ورسوله  بالله  }فآمنوا   : تعالى  وقال 

والنور الذي أنزلنا{)التغابن : 8(.
األمة  ومن شأن من يريد إصالح هذه 
-وال��ش��ب��اب أول��ى ب��اإلص��الح م��ن غيرهم- 

قيل  كما  إذ  الكرمي  القرآن  على  يعتمد  أن 
ال يصلح أم��ر ه��ذه األم��ة إال مبا صلح به 

أولها.
ومنه  االع��ت��م��اد  وعليه  امل��ع��ول  فعلية 

يؤخذ املنهج.

مع  يتعامل  أن  الـمثقف  على  ينبغي 
القرآن الكرمي على أنه أصل  :

ي��ق��ول ي��وس��ف ال��ق��رض��اوي ف��ي كتابة 
..)...ب��ل  الكرمي"  القرآن  مع  نتعامل  "كيف 
موقف  القرآن  من  موقفه  يكون  أن  ينبغي 
إليه  وينظر  ب��ه��داه  يهتدي  ال��ذي  املتلقي 
على أنه األصل الذي يرجع إليه . ويعول 
عليه . ويستمد إليه. ويحكم عند التنازع . 
فهو املتبوع ال التابع, واحلاكم ال احملكوم, 

واألصل ال الفرع.
وال بد أن ينزه نفسه عن سوء التأويل 
وعن لي اعناق النصوص ليا ليؤيد مذهبه 
الفقهي أو ميوله الفكرية أو نحلته الكالمية 

أو انتماءه الفلسفي..
إلهه  اتخذ  من  }أف��راي��ت   : تعالى  ق��ال 
ال��ل��ه على علم وخ��ت��م على  ه���واه واض��ل��ه 
غشاوة  بصره  على  وجعل  وقلبه  سمعه 
ت��ذك��رون{ أف��ال  ال��ل��ه  بعد  م��ن  يهديه  فمن 
الذي  }هو   : تعالى  وقال   ,)23  : )اجلاثية 
أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن 
أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في 
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال 
آمنا  يقولون  العلم  في  والراسخون  الله 
كل من عند ربنا وما يذكر إال أولوا   – به 
األلباب..{)ال عمران : 7(. وبالقرآن الكرمي 

يكون اإلحياء .
ولقد عرفت البشرية معجزات كثيرة من 
كل األصناف ولكن القرآن يظل أكبر معجزة 
ولم  أن��زل.  كتاب  آخر  فهو  التاريخ  عرفها 
يتطرق إليه التحريف وهو الكتاب الوحيد 
ال����ذي ي��وج��د ب���ن ي���دي ال��ب��ش��ري��ة ال��ي��وم 

صحيحا ساملا من التحريف والتزوير.
ال��ق��رآن  م��ع  التعامل  أس��اس��ي��ات  وم��ن 
والتدبر  التالوة واحلفظ  يكمن في  الكرمي 

والعمل به والدعوة إليه.

كتب مهمة يحسن االستفادة منها :
ف��ي ه��ذا امل��ج��ال ميكن االس��ت��ف��ادة من 
كتب عديدة ألفها رجال ذاقوا القرآن الكرمي 
وعرفوا قوة تأثيره في اإلصالح ومن ذلك :
> كتاب كيف نتعامل مع القران الكرمي 

ليوسف القرضاوي 
حملمد  العنوان  بنفس  آخر  وكتاب   <

الغزالي. 
> وك��ت��ب ال��دك��ت��ور ف��ري��د األن��ص��اري 

والدكتور الشاهد البوشيخي. 
القرآن  مع  للتعامل  مفاتيح  وكتاب   <

لصالح عبد الفتاح اخلالدي.
> وك��ت��اب أب���رز أس���س ال��ت��ع��ام��ل مع 
ال���ق���ران ال���ك���رمي مل��ؤل��ف��ه ع��ي��اد ب���ن أي���وب 

الكبسي. 
لكتاب  األمثل  التدبر  > وكتاب قواعد 

الله. للشيخ عبد الرحمان حبنكة امليدان 
> وكتاب مبادئ أساسية لفهم القران 

– البي األعلى املودودي.
الشباب  يلتفت  أن  أرج���و  ه��ذا  وغ��ي��ر 
في  منها  واالستفادة  إليها  العلم  وطلبة 
ال��ت��زك��ي��ة ورب����ط ال��ع��ب��اد ب��ال��ل��ه ج��ل وع��ال 

وهداياته.

د. بنوهم محمد

القرآن  الكرمي  أساس  الثقافة  عند  الشباب
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الشاب املسلم إذا عرف مكانته في القرآن الكرمي, وعناية 
القرآن القصوى به, صار أكثر انقيادا لتعاليمه وتوجيهاته, 
في  لالستخالف  املرشح  األم��ة  شباب  من  املرجو  هو  وذل��ك 

األرض.
والكلمة املستعملة في القرآن الكرمي للداللة على الشباب 
دقة  أكثر  وهي  الفتيات(,   - الفتى   - -الفتيات  )الفتية  هي 
وإحاطة من لفظ الشباب, ألن الشباب حتديد لفترة من العمر, 
املعاني  وك��ل  واإلب���اء,  والكرم  القوة  تتضمن  الفتوة  بينما 
قال  ولذلك  الشباب,  سن  أي  الفتاء,  إلى  باإلضافة  النبيلة, 

املتنبي مفتخرا:
لتعلم مصر ومن بالعراق        ومن بالعواصم أني الفتى

\ وكسره  إبراهيم  الكرمي قصة  القرآن  وعندما حكى 
إبراهيم",  له  "قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال  لألصنام قال: 
" ودخل معه السجن فتيان",  وقال تعالى في قصة يوسف: 
وفي معرض املدح, جاءت آية سورة الكهف جلية فاصلة: " 
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى", ولعل هذه هي الصفة 
ر بها, صفة اإلميان, فبدونها  التي يحتاج الشباب إلى أن يذكَّ
ال تنفع السواعد وال األذهان في بناء احلضارة وال يتحقق 
على  الفتية حجة  أولئك  تعالى  الله  وقد جعل  االستخالف. 
أن  وبينت  للناس.  وآي��ة  بعدهم,  ملن  وحجة  عصرهم,  أه��ل 
بربهم  "آمنوا  مجاهدة,:  إلى  يحتاج  االستقامة,  أمر  األم��ر, 
وزدناهم هدى", "آمنوا" ابتداء, ثم "زدناهم هدى" عطاء ربانيا, 
عطاء غير مجذوذ. ولإلميان مقتضياته التي ليس هذا مجال 
تفصيلها, ولعل هذا العدد الذي بن أيدي الشباب أن يجيب 
عن بعض تساؤالت الفتية الذين آمنوا بربهم, ويضعهم على 

احملجة البيضاء.
إننا إذا استعرضنا التاريخ وجدنا أن األحداث الكبرى 
إلى  يحتاج  احل��ض��اري  فالبناء  الشباب,  صنعها  إمن��ا  فيه 
بخاصة  تاريخنا  تأملنا  ولو  الشيوخ.  الشباب وحكمة  عزم 
لوجدنا أن هذا التاريخ أولى الشباب عنايته التي ال تخفى, 
انطالقا من مواقف الرسول ] الذي كان يستعن بالشباب, 
ويكلفهم املهام الكبيرة, التي لو استحضرها كثير منا اليوم 
الستعظمها. وحسبنا أن نذكر الغافلن بأن أسامة [ يوم 
الشام كان  إلى  املتوجه  إم��ارة اجليش    [ الله  واله رسول 
في السادسة عشرة من عمره. وقد أنفذ أبو بكر [ جيش 
أسامة بعد وفاة رسول الله ], فقاد أسامة جيشا كان من 
الذي  الكهول. وهذا هو  الصحابة من  كبار  فيه  بن جنوده 
عندما  مشهورة  له  خطبة  في  الشاري  حمزة  أبو  استثمره 
وصف أصحابه قائال: "تعيرونني أن أصحابي شباب! وهل 
مكتهلون  والله  شباب  شبابا؟  إال   [ محمد  أصحاب  ك��ان 
الباطل  عن  ثقيلة  أعينهم,  الشر  عن  غضيضة  شبابهم,  في 
أرجلهم, قد باعوا لله عز وجل أنفسا متوت بأنفس ال متوت, 
منحنية  النهار,  بكالل  الليل  كالل  بكاللهم,  كاللهم  موصول 
ذكر  فيه  بآية  أحدهم  مر  إذا  ال��ق��رآن,  أج��زاء  على  أصالبهم 
للجنة بكى شوقا إليها, وإذا مر بآية فيها ذكر للنار زفر زفرة 

كأن زفير جهنم بن أذنيه".
وعندما فتح محمد بن قتيبة الباهلي كان دون العشرين 
كان  القسطنطينية  الفاحت  محمد  فتح  وعندما  العمر,  من 
 :  [ الله  الثانية والعشرين, وبه حتققت بشارة رسول  في 
»لتفتحن القسطنطينية, فلنعم األمير أميرها, ولنعم اجليش 
األمصار  فاحتي  على  وقفا  األم��ر  يكن  ول��م  اجل��ي��ش«.  ذل��ك 
والبلدان, فقد كان الشأن نفسه مع فاحتي القلوب واألذهان, 
سن  في  عمر  بن  الله  وعبد  عباس  بن  الله  عبد  ك��ان  حيث 
الفتوة عندما نبغا في العلم, وكذلك كان شأن من جاء بعدهم, 
فقد أذن للشافعي باإلفتاء وهو في العشرين من عمره, خالفا 
البن حنبل الذي نبغ شابا, إال أنه رفض أن يجلس للحديث 
إال بعد أن بلغ األربعن. وخرج البخاري إلى احلجاز يطلب 
العلم, ثم إنه )انعقدت له مجالس علم في البصرة والكوفة 
بعد  وهو  املجالس  هذه  وابتدأت  وسمرقند,  وال��ري  ومصر 
الشيخ  العالمة  يقول  كما  الكهولة(  حد  إلى  يصل  لم  شاب 
محمد أبو زهرة. فلينظر شبابنا اليوم من يتخذ قدوة له, وال 

ه ما يزّين له املبطلون. يغّرنَّ

الـقـرآن  والشـبـاب

د. حسن األمراني
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قيمة مرحلة الشباب : 
الشباب أفضل مرحلة في حياة اإلنسان، 
تستغرق جزءًا من عمره ملا تتميز به من قوة 
بدنية، على حتمل األعباء وفورة في االندفاع 

والطموحات.
لهذا كانت من أخطر مراحل اإلنسان وإن 
لها من حساب خاص  ملا  أفضلها،  كانت هي 

عند الله تعالى.
بيين الطفولة  تييقييع  الييتييي  املييرحييليية  وهيييي 
يبدأ  حيث  الشيخوخة،  وضييعييف  املييتييأخييرة، 
واألدبية،  املادية  القوة  في  ضعيفا  اإلنسان 
وينتهي وقواه املادية ضعيفة، وإن كان كثير 

التجربة واملعرفة، واسع اخلبرة واملمارسة.
وقييد أشييار الييقييرآن الكرمي إلييى هييذا فقال: 
}الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد 
ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة 
 : القدير{)الروم  العليم  وهو  يشاء  ما  يخلق 

.)54
»ال تزول قدما   :  [ وقال فيها املصطفى 
عبد عن الصراط حتى يسأل عن أربع: جسده 
فيما  وماله  أفناه؟  فيما  وشبابه  أبيياه؟  فيما 

أنفقه؟ وعلمه ماذا عمل به؟ رواه الترمذي.
ورسول الله ] يبن في هذا احلديث أن 
للشباب حسابا خاصا تنبيها الغتنام فرصة 
هيييذا الييعييميير الييبييهييي وحتييذيييرا ميين تضييعه، 
الشيخوخة،  فترة  دون  املرحلة  هذه  فحساب 

ودون فترة الصبا الباكر أو املراهقة.
وأغناها  قوة،  اإلنسان  فترات  أعمر  فهي 
الشباب  فيها  يكون  ومييادييية،  معنوية  طاقة 
أمأل خياال، من أجل هذا كانت لها هذه املكانة 

السامية املهمة في حياة اإلنسان.
وملا كان الرسول األعظم ] أعرف الناس 
وجهت  إذا  وثييمييارهييا  املييرحييليية  هيييذه  بقيمة 
بهذا  دائييمييا  حييف  الرشيد،  احلسن  التوجيه 
له  وهييبييوا  الييذي  الشباب  ميين  املتفتح  الييزهيير 
أعمارهم وكرسوا له قواهم، وكانوا هم سيوف 
احلق التي قطعت دابر الباطل، ومشاعل النور 
املشرق  الفجر  وطائع  الظلمة،  أضاءت  التي 
فأغناها  اإلسييام،  بحضارة  الدنيا  زين  الييذي 
الروحية  السقطات  تلك  بعد  وروحيييييا  ماديا 
واملادية املميتة للبشرية التي أطاحت بقدرها 

وجعلتها ضعيفة في حركيتها.
وملا التف هذا الشباب حول النبي األكرم 
الييصيياة والييسييام أدى اإلسييام  عليه أفييضييل 
ظالها  نشرت  عظيمة  سامية  تأدية  وظيفته 
نفسه  هو   [ النبي  ومحمد  البسيطة،  على 
األربعن.  سن  على  شبابه،  اكتمال  في  بعث 
وإن كان الكيان النبوي الكرمي في هذه املرحلة 
الشباب  مرحلة  خصائص  يحتوي  الناجمة 
قوية،  صافية  وعاطفة  ورحييابيية  وسعة  قييوة 
واملاحظ من سيرته عليه الصاة والسام أن 
السام  عليه  إلييى حلوقه  كيانه  في  بقي  ذلييك 

بالرفيق األعلى.
قد  احلييييياة،  من  النضرة  املرحلة  هييذه  إن 
في  تييقييدم  ولييو  اإلنييسييان  على  بظالها  متتد 
الشباب  بكورة  أن  ذلييك  تتقلص.  وقييد  عمره، 

هييي األطيييوع فييي تييأديييب النفس واألقيييوى في 
إلى رفع احلق وتأدية  إذا قصد  الغرائز  قمع 

الرساالت السامية، ذات الغايات النبيلة.
قييد حييوى تلك  اليينييبييوة  وال شييك أن عصر 
اململوء  الطاهر  الطموح  الشباب  النماذج في 
وترك  وأزهقه  الباطل  أدب  ونضارة،  حيوية 
اإلسييامييي  الييتيياريييخ  صفحات  على  بصماته 

الزاهر.
ويكفي نظرة إلى عبد الله بن رواحة وزيد 
بن حارثة وجعفر بن أبي طالب، هؤالء الذين 
فييي عمر  كييانييوا  فييي غيييزوة مييؤتيية  استشهدوا 

الثاثن تقريبًا.
قال جعفر ورماح  الروم متزقه:

يا حبذا اجلنة واقترابها
طيبة وباردا شرابها

والروم روم قددنا عذابها
كافرة بعيدة أنسابها

جييعييفيير بيييين أبيييييي طييياليييب يييقييول 
هييذا وقييد هييزه كبرياء اإلسييام 

فقاتل بشجاعة ال  واإلميييان. 
نظير لها أعظم دولة، دولة 

الروم في  تلك املرحلة من 
التاريخ حتى استشهد. 
نفسه  بن حارثة  وزيييد 
يخلف ولده أسامة بن 
بعد  اجليش  قاد  زيد، 
وفيياة الييرسييول األكييرم 
عليه الصاة والسام، 
ييييتيييجييياوز  ال  وعييييمييييره 
عيييشيييرة سنة  الييثيياميينيية 

حتى يييدرك ثييأر أبيه من 
الييروم وقد سار إلى جنبه 

شيخ الصحابة الصديق أبو 
صلى  الييلييه  رسيييول  خليفة  بكر 

الله عليه وسلم الراشد األول. حتى 
وهو  الطاهر،  الشباب  بخجل  يحس  أسامة 
إما  راكييب وأبييو بكر ميشي، فيقول ألبي بكر 
أن تركب أو أنزل، فيقول له أبو بكر »والله ال 
أركب وال تنزل، وما علي أن أغبر قدمي ساعة 
في سبيل الله، بل إن أبا بكر رضي الله تعالى 
فيطلب  القيادة  أسامه مبسؤولية  يشعر  عنه 
اخلطاب،  بيين  عمر  معه  يبقي  أن  أسيياميية  ميين 

وعمر هنا جندي في جيش أسامة فيأذن له.
وانظر إلى الشباب امللتف حول النبي ]، 
وكيف تركه يؤدي رسالته العظيمة في احلياة 
بنشر اإلسام وإعاء اإلميان، وقد التحق هو 

عليه الصاة والسام بالرفيق األعلى.

شبابنا وشدة احلاجة إلى القدوة الصاحلة :
شباب اآلن في بادنا في هذا العمر الفتي، 
كيف تراه يجوب الشوارع، مرتديا لباسًا مقلدا 
التي  بالقزعة  مزين  ورأسييه  الغرب،  أهل  فيه 
املسيحي  والغرب  اليهود  شباب  بها  اشتهر 
أخمص  إلييى  شهواته  فييي  املنغمس  املترهل 
قدميه، شباب يقتل الوقت ال يحس بأية رسالة 
في احلياة. مثل هذا الشباب املسلم، الطافح 
قدوة  يكون  واليقن  بالدين  املعتز  باإلميان، 
جلحافل الشباب اآلن الذي تاشت قدراته في 
التقليد األعمى لشباب الغرب احلائر املترامي 

في براثن الشهوات واالنحال اخللقي.

إن قضية القدوة موضوع كل زمان ألنها 
املجتمعات  بييتييطييور  وثيييييقييا  ارتييبيياطييا  تييرتييبييط 
إلييى األفييضييل. وألن الشباب هييم رجييال األميية 
من  البيييد  كيييان  حييضييارتييهييا  وبييينييياة  مستقبا 
التي يتأسى  النماذج(  )أو  التماس األمنوذج 
بها الشباب في بناء شخصيته وبالتالي في 

بناء مجتمعه املسلم.
والييييقييييدوة كييمييا ييييذكييير صييياحيييب »مييخييتييار 
القدوة  ميين  فابد  األسيييوة.  تعني  الصحاح« 
املسلم،  الشباب  بها  يتأسى  التي  الصاحلة 
وإال كانت باالرمتاء في حضن التقليد األعمى 
لييشييبيياب الييغييرب امليينييحييل. وميييا أكييثيير دواعيييي 
اآلن؟  التاشي  أسباب  أخطر  وما  االنحال؟ 
السيما وأن العالم أصبح كالقرية الصغيرة، 
أصقاعه،  من  صقع  كل  على  تياراته  تتوافد 

دون إذن في الدخول، ودون طرق أبواب، 
فالقدوة حاجة ملحة في كل زمان، تكون 
حتت طائل العقل أو اإلعجاب وقد طغت 
النماذج املتنوعة األكثر سلبا، واألقل 
خلقا، واألقدر على سلب الشباب 
فهذه  ونفوسهم.  بل  قلوبهم، 
منييييياذج ريييياضييييييية، وأخييييرى 
سييييييياسييييييية، وتيييليييك فيينييييية، 
أميييييا اليييقييييييياس الييشييرعييي 
فغائب  اليييقيييدوة  هيييذه  فييي 
فييي أكييثيير األوقييييات. وهييذا 
عييلييى مييسييتييوى األفييييييراد، 
مستوى  على  صييار  واآلن 
املجتمعات واألمم. وتكفيك 
نييظييرة واحييييدة وأنيييت تدير 
والقنوات  الفضائيات  بزرك 
لتعلم هذا التأثير في الرياضة 

والفن والسينما.

رسول الله ] النموذج الكامل 
في القدوة :

لنبيه  أعلن  ملا  وتعالى  سبحانه  الله  إن 
] : }وإنك لعلى خلق عظيم{)القلم : 4(. كان 
ذلك إيذانا باتخاذه األمنوذج األمثل والقدوة 
املسلمون  بها  يقتدي  احلييييياة،  فييي  السامية 
صغارا وكبارا، شبابا وشيوخا، ذكورًا وإناثًا.
كييل زمييان  فييي   [ ميينييه  واليييقيييدوة تنطلق 
تعالى:  بقوله  بذلك،  ومكان، والتصريح قوي 
إسييوة حسنة  الله  فييي رسييول  لكم  كييان  }لقد 
الله  وذكيير  اآلخيير  واليوم  الله  يرجو  كييان  ملن 
النبوي  :21(. هذا األمنوذج  كثيرًا{)األحزاب 
ليقتدي  ومييكييان،  زمييان  كل  في  املستدعى  هو 
به املجتمع املسلم في تربية أبنائه وأجياله، 
الدنيا،  حتى ميكنوا في األرض، ويعزوا في 

ويفوزوا في اآلخرة.
األفييراد تشمل  كما تشمل  النبوية  القدوة 
بناء  في  احلسنة  والييقييدوة  واملجتمع  األسيير 
تعتريها  أن  يييجييوز  ال  الييشييبيياب،  شخصية 
االزدواجية في الشخصية، أو التناقضية في 
القدوة  أن يجعل  ذلك من شأنه  السلوك، ألن 
تناقضات  فييي  الشخصية  فييتييقييع  تييتيياشييى، 
يييصييعييب عيياجييهييا، كييمييا ال ميييكيين أن يييكييون 
ذلك  في  ألن  واألفعال،  األقييوال  بن  التناقض 
إخال مبقام القدوة احلسنة، وقد حذر القرآن 
مخالفة  واعتبره  التناقض،  هييذا  من  الكرمي 

الله  قييال  اإللييهييي،  العقاب  تستوجب  شرعية 
تعالى في كتابه الكرمي محذرا: )يا أيها الذين 
َمْقًتا عند  َكُبَر  آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون 
الصف/3-2،  تفعلون(  ال  ما  تقولوا  أن  الله 
بالبر  اليينيياس  )أتييامييرون  منبها:  كييذلييك  وقيييال 
أفا  الكتاب  تتلون  وأنتم  أنفسكم  وتنسون 

تعقلون( البقرة/43.

دوائر القدوة في بناء الشخصية : 
ميكن حصر دوائر القدوة في ثاث:

األبوان أوال )أو إن شئت األسرة(.
واملدرسة ثانيا، واملجتمع ثالثا.

الثاث يستشف  الدوائر  فعن طريق هذه 
الييطييفييل الييييقييييدوة، واليييتيييي تييسيياهييم فيييي بيينيياء 
التي  املييعيينييوي،  باطنه  وتييكييوييين  شخصيته، 

تستقر فيه العقائد واألفكار والقيم.
ييييضييياف إلييييى ذلييييك ميييا يييتييمييثييلييه فيييي هييذا 
الباطن املعنوي مما يقرأه ويتغذى به روحيا 

ومعنويا.
فإذا كان االنسجام في هذا التمثل يتاءم 
الظاهر  مييع  التناغم  كييان  السليمة  والفطرة 
اجلمال  مامح  تغشاه  للعيان،  باديا  بيييارزا، 
والييقييبييول، وذلييييك ال يييتييأتييى حييتييمييا إال داخييل 
التي  احلسنة  بالتربية  الثاث  الييدوائيير  هييذه 
فالسهر  والبيت،  الوالدين  من  أوال  يكتسبها 
على حسن التأديب ييسر احلفاظ على مشاعر 

اخلير والصاح في النفس.
على  يحافظ  ألنييه  الييصييالييح  العمل  وكيييذا 
إلى  دائما  متيل  بالطبع  التي  الفطرة  سامة 
اخلييييير وحتييبييه. واملييعييلييوم أن اإلميييييان يزيد 
بالطاعات وينقص باملعاصي، كمال قال ] : 
»اإلميان يزيد وينقص« صحيح مسلم/ كتاب 

اإلميان.
ثم االقتداء بالرسول األكرم ] في أقواله 
وأفييعييالييه وشييمييائييلييه ميين أجيييل احلييفيياظ على 
االنسجام  ليقع  وصفائها  نقائها  في  الفطرة 
بن املنهج في احلياة وبن الفطرة التي فطر 
يجب  احلسنة  القدوة  إن  عليها.  الناس  الله 
أن تكون هدفا وغاية لشبابنا، تعطي جلمال 
في  السيئة  والقدوة  احلقيقي،  بعده  الباطن 
الفاسدة  بالشخصية  أو  امليينييحييرف،  احمليييييط 
تفسد الفطرة السليمة، وجمال الباطن. وذلك 
ما تسعى إليه التربية عموما، حيث إن تضافر 
بالقدوة  غالبا  باالقتداء  تكون  الهدم  عوامل 
آنفا،  املييذكييورة  الييثيياث  الييدوائيير  فييي  السيئة 
وتضيع  واحملرمات  املعاصي  تستبيح  ألنها 
الفرائض، وتدفع الرتكاب الفواحش ومعاشرة 
األشرار املقتدين بالقدوة السيئة وبالتالي إلى 

التقليد األعمى.
وكيييل ذليييك ييييؤدي إليييى فييقييدان الشخصية 
واالرمتاء في التقليد والتأثر مبا تراه العيون 

دون تبصر أو تفكر في احلال واملآل.
والصلحاء   [ بالنبي  االقتداء  كان  ولذا 
على  ويبقي  توهجا  اليييروح  يزيد  والعلماء، 
سيياميية الييفييطييرة، وجييمييال الييبيياطيين، ميين خال 

االقتداء بهم.
إن القدوة لها دور عظيم في بناء شخصية 
تؤثر بحسب  القدوة  ودوائر  املسلم،  الشباب 
وتفانيا،  وعييطيياء  وسلبا،  إيجابا  فعالياتها 

وتنظيما ورقابة.

د. عبد الحميد أسقال

العدد 441

حاجة الشباب إلى القدوة لبناء الشخصية

ألن الشباب 
هم رجال األمة 

مستقبال وبناة حضارتها 
كان البد من التماس 

النماذج التي يتأسى بها 
الشباب في بناء شخصيته 

وبالتالي في بناء 
مجتمعه املسلم
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قد ال حتتاج أهمية طرح هذا املوضوع وإبراز 
عالم  ف��ي  ب��ي��ان،  م��زي��د  إل��ى  إحل��اح��ه ومصيريته 
مجمل  إف��اس  حقيقة  ال��ن��اس  لعقاء  فيه  ت��أك��دت 
جليا  وأضحى  وأفكار،  مذاهب  من  فيه  ما عرض 
للبشرية،  خ��اص  ال  أن  واألذه����ان،  النفوس  ف��ي 
يداهمها من مشاكل،  الشباب، مما  وفي طليعتها 
النفسي  القلق  يتصدرها  أزم��ات،  من  ويخترقها 
الذي يعتصر األفئدة ويخنق األنفاس، إال في ظال 
القرآن، وما يتضمنه من عاج وشفاء، وسنتناول 
نقطتني آساسيتني هما : مقومات التوازن النفسي 

وشروطه من خال القرآن الكرمي، فكيف ذلك؟

في  للشباب  النفسي  التوازن  مقومات   : أوال 
القرآن:

أ- املقوم العقدي:
يتمثل هذا املقوم فيما يتضمنه القرآن الكرمي 
م��ن أرك����ان ال��ت��ص��ور ال��ع��ق��دي امل��رت��ب��ط��ة بتوحيد 
البينات  آياته  تعرضه  وم��ا  والربوبية  األلوهية 
احلسنى،عرضا  وأسمائه  العا  الله  صفات  من 
ال��ن��ف��وس،  ل��ه  ت��ت��ح��رك  ب��احل��ي��اة،  ن��اب��ض��ا متدفقا 
وتقشعر له األبدان، بسبب ما يحفل به من حقائق 
الغيب، ودالئل القدرة وبدائع الصنع، ومن ترغيب 
وترهيب ووعد ووعيد، وسوق ملشاهد اجلنة وأهل 
النار وأهل اجلحيم، ومن عرض  النعيم، وأهوال 
إل��ى الله جل  ال��داع��ني  لباء األن��ب��ي��اء وامل��رس��ل��ني 
جاله، وما حققوه من جناح في مضمار اإلصاح 
وبناء صرح احلياة، وجتسيد الرقي اإلنساني في 

أسمى صوره وأعلى مراتبه. 
أن  القرآني،  العقدي  املقوم  إن من شأن هذا   
ميثل في نفوس الشباب، ركيزة التماسك وصمام 
األمان، وأن يقدم لهم في األوقات العصيبة البلسم 
للجراح. فنفوس الشباب إذا امتألت إميانا ويقينا 
ذل��ك راح��ة وسعادة  أثمر فيها  الله عز وج��ل،  في 
وثباتا على احلق، واستعدادا للتضحية والفداء، 
والصبر على الألواء، فهذه كلها تكون عربونا على 
حب الله جل جاله، ألن صدق احلب رهني بالطاعة 
ولم  آمنوا  }الذين  وج��ل:  عز  الله  يقول  واالتباع، 
وه��م  األم���ن  ل��ه��م  أول��ئ��ك  بظلم  إمي��ان��ه��م  يلبسوا 
وتطمئن  آمنوا  }ال��ذي��ن   ،)82 مهتدون{)األنعام: 
القلوب{ تطمئن  الله  بذكر  أال  الله  بذكر  قلوبهم 
)الرعد: 28(، }ما أصاب من مصيبة إال بإذن الله 
ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم{

)التغابن: 11(
 ب- املقوم التعبدي: 

القرآني  املنظور  في  العقدي  املقوم  يستتبع 
تعبدية  مم��ارس��ات  خ��ال  م��ن  عنه  حامله  تعبير 
حت��رك أش��ج��ان ال���روح وأوت����ار اجل��س��د على حد 
سواء، في سياق من الوحدة والتناغم، مما يؤكد 
لرب  بالعبودية  إحساسه  املسلم  الشباب  ل��دى 
غامرا  شعورا  كيانه  على  ينعكس  ال��ذي  العباد، 
هذا  أعماق  في  وبالتجذر  واالطمئنان،  بالسعادة 
عالم  إل��ى  وبانتسابه  ال��ه��ادف  الكوني  ال��وج��ود 
احمل��دود،  األرض��ي  العالم  يتجاوز  ال��ذي  اخللود، 
ويجعله في منأى عن أي شعور بالعبث والقرف 
والغثيان، وهي كلها أحاسيس تهاجم كل من حرم 

نعمة اإلميان، وكان بعيدا عن واحة القرآن. 
القرآن  لنداء  الشباب  استجابة  ش��أن  من  إن 
امل��ت��ك��رر ف��ي س��ي��اق��ات م��ت��ن��وع��ة ب��إق��ام��ة ال��ص��اة 
وآداب��ه��ا  بشروطها  ال��ص��ل��وات  على  واحمل��اف��ظ��ة 
ف��ي إط���ار م��ن اخل��ش��وع واإلن��اب��ة للواحد ال��دي��ان 
فضا  والتطهر،  بالراحة  شعورا  لديهم  يولد  أن 
الساجد  الكون  حركة  مع  باالنسجام  الشعور  عن 
بنهر   [ الله  رس��ول  ألم يشبهها  لله جل جاله، 
امل��رء خمس  فيه  يستحم  واالنهمار،  التدفق  دائ��م 
مرات في اليوم، مبا يستتبعه ذلك من نفي املياه 
الهادرة املتدفقة عن اجلسم ما علق به من األكدار 
إلى  يفزع   [ الهداية  رس��ول  يكن  أل��م  واألدران؟ 

الصاة كلما حزبه أمر وأملت به ضائقة في خضم 
وما  والباطل؟  بني احلق  التدافع  ومعترك  احلياة 
معنى أن يقرن ] بالراحة كلما حان وقت الصاة 
املفروضة، بقوله ملؤذنه  بال [ : أرحنا بها يا 
بال؟ ال غرابة أن يكون لعبادة فرضت في السماء، 
نور  بأنها  اإلس��ام، ووسمت  دين  عماد  واعتبرت 
تكون  أن   ،[ العدنان  النبي  في حديث  جاء  كما 
عامل توازن وسكون، وخزان ثقة في كيان الشباب 

املائج باحلركة الزاخر بالعنفوان.
أم���ا ال��ص��ي��ام ال����ذي وص��ف��ه ] ب��أن��ه نصف 
ال��ص��ب��ر، واحل����ال أن ال��ص��ب��ر ض��ي��اء، ف��ه��و ميثل 
روحيا  وف��ض��اء  الصلبة،  اإلرادة  لبناء  م��درس��ة 
رحبا للتسامي فوق مطالب الطني ولتشييد صرح 
الشباب  إن  األرك���ان.  راسخة  أس��س  اإلمي��ان على 
وهو يركب منت أشرعة الصوم ال بد أن يبحر في 
والقلق،  اخل��وف  عوامل  من  ويتحرر  وأم��ان،  أمن 
والتردد واملراوحة بني صغار الهموم واألشجان. 
لم  تصحوا«  »صوموا  قال  عندما   [ الرسول  إن 
الشاملة  الصحة  ب��ل  األب���دان،  صحة  فقط  يقصد 
لألرواح واألبدان على حد سواء،إذ إن األولى هي 
للثانية مبثابة الربان. فإذا صلب عودها واشتدت 

أجنحتها، فأبشر ببلوغ السفينة بر األمان.
اللذين  وال��ص��ي��ام  ال��ص��اة  إل��ى  أض��ف��ت  وإذا 
بالتاوة  ال��ق��رآن  تعهد  ال��ق��رآن،  ف��ي حلل  ي��رف��ان 
والتدبر واالستماع واإلنصات، ائتمارا بأمر منزل 
كل  من  ستنبت  الشباب  حقول  أن  فاعلم  ال��ق��رآن، 
زوج بهيج، وأن أسرارا من ينبوع احلكمة الغزير 
ستلقي بطيلسانها على نفوسهم الوالهة فيكرمها 
احملبة  ب��وس��ام  وتوشحها  وال��غ��ف��ران،  بالرحمة 

والرضوان.
ج- املقوم اخللقي السلوكي:

القلب  بجماع  استحكم  إذا  احلق  اإلمي��ان  إن 
أكله  يؤتي  أن  بد  ال  النفس   أعماق  ف��ي   وتغلغل 
التي  واألخ��اق  الفضائل  جملة  هي  التي  وثماره 
انتسابهم  يزعمون  من  نفوس  في  تتحقق  لم  إذا 
ملعسكر اإلميان وزمرة املؤمنني، دل ذلك على خلل 
واحتاج  اإلمي��ان،  عنصر  من  التحقق  في  ونقص 
األمر إلى إعادة النظر والسؤال، لتصحيح اخللل، 
وض��ب��ط ال��ع��اق��ة ب��ني امل��ن��ط��ل��ق وامل�����آل. ذل���ك ب��أن 
ورد  كما   ،[ الرسول  بعثة  من  األسمى  الغرض 
على لسانه ]، إمنا هو تتميم صالح األخاق و 

مكارم األخاق.
عليه  القرآن،املقبل  بنور  املتشبع  الشباب  إن 
للتطبيق،  التلقي  عاقة  على  تقوم  متفتحة  بروح 
من  طيب  على جنى  الباسقة  أشجاره  يقف خال 
على  تتجلى  السامية،  والقيم  العالية  األخ���اق 
مستوى لذة التخلق بها والدعوة إليها والترغيب 
فيها، من التوكل واليقني، إلى الصدق واإلخاص، 
إلى  والصبر  الشكر  إلى  والقناعة،  الشجاعة  إلى 
الكرم  إلى  التواضع واحلياء،  إلى  العفة والوفاء، 
والسخاء، إلى املروءة والنجدة، إلى ما سوى ذلك 
التي من شأنها ترسيخا في  من عظائم اخلصال 
النفوس حتقيق صاح األفراد واملجتمعات وجلب 

األمن واالستقرار والنماء.
على  أيضا   نفسه  يحمل  وه��و  الشباب  وإن 
التخلق بأخاق األنبياء واملرسلني التي اجتمعت 
في أبهى صورة وأكمل مثال، في الرسول اخلامت 
بأنه  رب��ه  ال��ذي وصفه   ،[ األس��وة سيدنا محمد 
مدارج  في  للتدرج  مؤها  يكون  عظيم  خلق  على 
جديرا  ثمة  من  يكون  العاملني،  رب  إلى  السالكني 
على  القاطع  الدليل  وتقدمي  االستخاف،  بأمانة 
واقعية هذا الدين، وقابليته للتطبيق في كل وقت 
هداية  رس��ل  هم  املسلم  الشباب  أن  وعلى  وح��ني، 

ورحمة، ال رسل نكاية ونقمة.
د- املقوم الفكري:

على  الكرمي  ال��ق��رآن  في  الفكري  املقوم  عماد 
التفكر  ما هو مبثوث في ثناياه من قواعد منهج 
الذي  القومي  امل��ي��زان  منها  يتشكل  والتدبر،التي 
والتفقه  والتفكر  العلم  فأعمال  األشياء،  به  توزن 
ضمن  الكرمي  القرآن  يعرضها  واالعتبار،  والنظر 
نسقه اإلعجازي، بأسلوبه البديع الذي تنتقل عبره 
إلى  القرآني  املنهج  وخصائص  ولقاحات  ب��ذور 

نفوس الشباب القارئ للقرآن بوعي واستشراف، 
وبقصد صادق الستلهام قواعد ذلك املنهج القرآني 

الفريد.
في غمار  املسلم  الشباب  انهماك  إن من شأن 
العلماء،  الرصني، بنية نيل وسام  العلمي  البحث 
الذين رفع الله قدرهم ووصفهم بأنهم أحق الناس 
يخشى  }إمن��ا  وتعالى:  سبحانه  بقوله   بخشيته 
الله من عباده العلماء{. من شأن ذلك أن يورثهم 
يبعدهم عن  بالتوازن واألم��ان، وأن  عاليا  شعورا 
السطحية واالرجتال،الذي يسوق إلى املهالك، وأن 
األمور  التي مبقتضاها يضعون  مينحهم احلكمة 
وينأون  ب��اري��ه��ا،  ال��ق��وس  ويعطون  نصابها،  ف��ي 
عن استعجال الثمرات، الناجت عن اجلهل بحسن 
ويلزمون  امل���آالت،  وتقدير  األول��وي��ات  أم��ر  تدبير 
رداء  عليهم  يضفي  ال��ذي  التواضع  جانب  بذلك 
العاقبة  وس��وء  التخبط  من  ويحررهم  السكينة، 
واملآل. إنه بوسعنا أن نتصور مدى األثر اإليجابي 
التعامل  وفي  الشباب،  حياة  في  املنهجي  للرشد 
مقابل  في  إذا وضعناه  مع تصاريفها ومشاكلها، 
املنهجي  واالن��ح��راف  الفكرية  الفوضى  تورثه  ما 
التعامل مع  في  األف��ق، واض��ط��راب  في  من ضيق 
األشياء، وتعسف في إصدار األحكام، مبا يستتبعه 

من اصطدامات وتناقضات.

ثانيا : شروط التوازن النفسي:
أ- شرط العلم النافع: 

العلم ال��ن��اف��ع ف��ي امل��ن��ظ��ور ال��ق��رآن��ي ه��و ذاك 
واملجتمع  والكون  األلوهية  بحقائق  يتعلق  الذي 
أمور  من  بالضروري  العلم  واملصير،  واإلن��س��ان 
وناضجة  دقيقة  معرفة  هو  مبا  واآلخ���رة،  الدنيا 
التي  واإلنسانية  واالجتماعية  الكونية  بالسنن 
تتيح للشباب قدرة على التحليل والتعليل، واتخاذ 
املواقف الناضجة والسديدة  في شتى املابسات 
التحليل  ذلك  إليه  ي��ؤدي  ما  في ضوء  والظروف، 
وال��ت��ع��ل��ي��ل، م��ع ال��ت��ح��ل��ي ب��احل��ي��ط��ة وال��ت��واض��ع، 

وجتنب التهور والغرور. 
الغنية  م���وائ���ده  ي��ع��رض  ال��ك��رمي  ال���ق���رآن  إن 
منها  ليغرف  ال��واف��رة،  السنية  وكنوزه  ال��زاخ��رة، 
الشباب ما يشكل له زادا في معترك احلياة، وفي 
ومثله  السامية  أه��داف��ه  نحو  اخل��ال��ص  مسيره 
العليا، زاده في ذلك التوكل والدعاء، ولسان حاله 
علما{،  زدن��ي  رب  }وق��ل  تعالى:  الله  ق��ول  ومقاله 
تعالى:  قوله  وكيانه  ف��ؤاده  وم��لء  عينيه  ونصب 
}يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
يحصل  ال��ذي  النافع  العلم  مفعول  إن  درج���ات{. 
القرآن  تعاهد  على  باملداومة  الشباب،  نفوس  في 
الكرمي مدارسة وتدبرا، ومتثا وتطبيقا، هو تزكية 
مامسة  من  ميثله  ملا  للصدور  وانشراح  للقلوب 
وهو  ال��روح،  ألش��واق  واستجابة  الفطرة،  ملكامن 
شفاء ملا في الصدور، ملا ميثله من أجوبة مقنعة 

للعقل، ومشبعة للوجدان.
وم����ن ع��ن��اص��ر ال��ع��ل��م ال���ن���اف���ع ال���ت���ي تشتد 
بأنفسهم  ثقتهم  وت��ق��وى  ال��ش��ب��اب،  س��واع��د  بها 
استثمارهم ملا يوفره القرآن الكرمي من علم دقيق 
ذلك  فبفضل  وطبائعها،  وعللها  النفوس،  بأنواع 
التخلق  سبيل  توخي  م��ن  الشباب  يتمكن  العلم 
بخصال النفس اللوامة ثم املطمئنة، وقبل ذلك، من 
مناذجها  يجدون  التي  والبناء،  التربية  مقومات 
وسلم  عليه  الله  صلى  ال��رس��ول  سنة  ف��ي  احلية 
ناصع  بيان  هي  التي  العطرة،  وسيرته  الطاهرة، 
الكرمي  القرآن  يحتويه  ملا  ومشرقة  حية  وترجمة 

من هدي وإرشاد.
ب- شرط التكامل في التكوين:

والتكوين  البناء  في  الكرمي  القرآن  رؤي��ة  إن 
القدرات  استثمار  على  تقوم  واإلع���داد،  والتربية 
بها  وج��ل  عز  الله  حبى  التي  الفطرية  وامل��واه��ب 
الذي  والتكامل،  التضافر  من  سياق  في  اإلنسان، 
فالقرآن  التوازن واالس��ت��واء.  إلى  ي��ؤدي ال محالة 
الكرمي يتعهد بالصقل والتهذيب اجلانب العاطفي 
هذا  في  وه��و  العقلي،  للجانب  تعهده  االنفعالي 
ع��ن اجلانب  ال��روح��ي  اجل��ان��ب  يشغله  ال  ال��ش��أن 
اجل��س��م��ان��ي، وال اجل��ان��ب ال���ف���ردي ع��ن اجل��ان��ب 

االج��ت��م��اع��ي، وال اجل��ان��ب األخ����روي ع��ن اجلانب 
النموذج  في  حتضر  جميعا  فالعناصر  الدنيوي، 
مع  بديع،  وجتانس  تناسق  في  القرآني  التربوي 
مراعاة الدوران حول محور الهدف األسمى الذي 
هو ابتغاء وجه الله والدار اآلخرة، ودخول جنته 

ونيل رضاه.
املكنونات  استخراج  أو  اإلنتاجية  ش��رط  ج- 

اإلبداعية:
 إن مما يدعم مطلب التوازن واألمن النفسي 
شرط  ال��ق��رآن،  منظور  ف��ي  املسلم  ال��ش��ب��اب  ل��دى 
فكل  اإلبداعية،  املكنونات  واستخراج  اإلنتاجية 
إنسان ميسر ملا خلق له، وإن الله سبحانه وتعالى 
قد أودع عباده مواهب وإمكانات متعددة ومتنوعة، 
إن هي استثمرت بالطرق التربوية الفعالة، كانت 
كفيلة بترقية احلياة، وبتحقيق الغنى والثراء، في 

إطار ما حتتاجه من تاحم وانسجام.
إن هناك دعامتني أساسيتني لهذا الشرط كما 

هو واضح من العنوان أعاه: 
- دع��ام��ة اس��ت��خ��راج امل��ك��ن��ون��ات اإلب��داع��ي��ة 
ال��ت��ي ت��ق��ت��ض��ي ح��س��ن ال��ف��ه��م مل���ي���والت ال��ش��ب��اب، 
والستعداداتهم الفكرية واألدبية واملهاراتية،وذلك 
قصد توظيفها املناسب والكامل في خدمة املجتمع 
وتلبية حاجاته، وهنا ال بد من اإلشارة إلى حقيقة 
تربوية تكوينية نفيسة توصل إليها بعض املربني، 
ال يجوز  والتعليم  التربية  ميدان  في  أننا  مفادها 
أن نتحدث عن أف��راد فاشلني، وإمنا عن أف��راد لم 
تدبيرها  يحسن  لم  أو  طاقاتهم،  اكتشاف  يحسن 

رغم معرفتها واكتشافها.
- دع��ام��ة اإلن��ت��اج��ي��ة ال��ت��ي ه��ي م��ب��اش��رة ذلك 
ال��ت��وظ��ي��ف ع��ل��ى م��س��ت��وى أف����راد ال��ش��ب��اب، على 
وفق  وقدراتهم،  وميوالتهم  تخصصاتهم  اختاف 
رؤية تكاملية، كما سبقت اإلشارة إلى ذلك. وهنا ال 
بد من أن نشير بأصبع االتهام إلى املتهم األكبر في 
هذا الوضع املنحط واملأزوم الذي يتجرع مرارته 
والعجز عن  والركود،  العقم  في  واملتمثل  الشباب 
أن يكونوا في مستوى ما ينتظره منهم مجتمعهم 
والتعليم  التربية  منظومة  إنها  وعطاء،  ب��ذل  من 
والتكوين، التي تشكو من الهزال العلمي والقيمي 
على حد سواء، وكا النوعني من الهزال، مرده إلى 
تضييع ما ميثله القرآن الكرمي من معني ال ينضب 
من احلقائق واألسرار،التي لو استلهمت االستلهام 
القوي والرشيد، لكانت في املوقع األعلى واألسنى، 
ول��ك��ان ال��ش��ب��اب ف��ي ظلها ف��ي أح��س��ن م��ا يكون: 
نضارة وجوه واستواء نفوس وحسن عطاء.يقول 
ُه َمَثااً  الله سبحانه وتعالى: }َأَلْم َتَر َكْيَف َضَرَب الَلّ
َبٍة َأْصُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي  َبةاً َكَشَجَرٍة َطِيّ َكِلَمةاً َطِيّ
َوَيْضِرُب  َها  َرِبّ ِب��ِإْذِن  ِحنٍي  ُكَلّ  ُأُكَلَها  ُتْؤِتي  َماِء  الَسّ
َكِلَمٍة  َوَمَثُل  ُرون  َيَتَذَكّ ُهْم  َلَعَلّ اِس  ِللَنّ اأَلْم��َث��اَل  ُه  الَلّ
ْت ِمْن َفْوِق اأَلْرِض َما  َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجُتَثّ
اِبِت  ِذيَن آَمُنوا ِباْلَقْوِل الَثّ ُه اَلّ ُت الَلّ َلَها ِمْن َقَراٍر ُيَثِبّ
نَي  امِلِ ُه الَظّ ْنَيا َوِفي اآْلِخَرِة َوُيِضُلّ الَلّ َياِة الُدّ ِفي احْلَ

ُه َما َيَشاُء{)إبراهيم: 27-24(. َوَيْفَعُل الَلّ

خامتة
أمام  ن��ادرة، واح��دة ووحيدة  إن هناك فرصة 
وشعوبا،  أنظمة  واإلسامية،  العربية  املجتمعات 
وتنظيمات وهيئات، من أجل حتقيق بعثها احلق، 
ون��ه��ض��ت��ه��ا ال��ك��ب��رى ال��ت��ي حت��ي��ي م����وات نفوس 
الشباب بوجه خاص، ومعهم موات األمة جمعاء، 
وإخ��راج��ه��ا مم��ا ه��ي فيه م��ن تيه وع��م��اء، لتأخذ 
موقعها احلضاري واإلنساني من جديد، وتباشر 
ال��دؤوب، من أجل صناعة احلياة ودرء ما  عملها 
إنها  والتعويق،  التثبيط  عوامل  من  بها  يتربص 
للقاحات  القرآن، واخلضوع  االرت��واء مباء  فرصة 
في  ليكون  الشباب،  أم��ام  األب���واب  وفتح  ال��ق��رآن، 
طليعة حركة تنفيذ هذه العزمة الكبرى التي تناط 
الكسيح،  ال��واه��ن  األم��ة  ال���روح جلسد  ع��ودة  بها 
الله  يقول  الله{،  بنصر  املؤمنون  يفرح  }ويومئذ 
َلُه  َوَجَعْلَنا  َفَأْحَيْيَناُه  ا  َمْيتاً َكاَن  }َأَوَم��ْن  وجل:  عز 
ُلَماِت  الظُّ َمَثُلُه ِفي  َكَمْن  اِس  النَّ ِبِه ِفي  ِشي  مَيْ ا  ُنوراً
َكاُنوا  َما  ِلْلَكاِفِريَن  َن  ُزيِّ َكَذِٰلَك  ِمْنَها  ِبَخاِرٍج  َلْيَس 

َيْعَمُلوَن{.صدق الله العظيم.

د. عبد المجيد بنمسعود
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بطاقة  تعريف
الدكتور محمد احلسن الغربي من 
مواليد 16 صفر اخلير 1383 موافق 

9 يوليوز 1963بالبيضاء
• متزوج وأب ألربعة أطفال

الغدد  أم��راض  في  اختصاصي   •
والتغذية وداء السكري

والصيدلة  الطب  بكلية  أستاذ   •
بالرباط وفاس

• خطيب مسجد النصر بالرباط
احمللي  العلمي  املجلس  عضو   •

للرباط
من  »قبس  برنامج  وم��ق��دم  معد   •
محمد  )إذاع����ة  بالفرنسية  ال���ق���رآن« 

السادس للقرآن الكرمي( 
 Guidances« معد ومقدم برنامج •

du Coran« )القناة السادسة
• إسهامات وطنية ودولية دعوية 

وطبية.

سأتناول ه��ذا امل��وض��وع م��ن خ��ال طرح 
ثاثة أسئلة:

1 - مل��اذا يؤثر الصيام ومل��اذا الكام عن 
هذا التأثير؟

2 - كيف يكون هذا التأثير؟
3 - متى يقع هذا التأثير؟

واجلواب عن هذه األسئلة بثاث كلمات:
الغذائي  النظام  1 - ألن هناك حتول في 

والدوائي 
2 - التأثير يكون سلبيا

3 - متى صام املريض

أوال في خصوصيات رمضان : 
لشهر  خصوصيات  هناك  أن  يعلم  الكل 

رمضان:
وبالتالي  الفصول  عبر  ينتقل  رم��ض��ان 
حينما نقوم بدراسة حول الصيام في املجال 
ألن  اخلصوصية  هذه  نراعي  أن  البد  الطبي 
الباحث إذا قام بدراسة على أثر الصيام في 
هذه  نتائج  يأخذ  أن  ميكن  ال  الشتاء  فصل 
على  ال��ص��ي��ام  أث���ر  ع��ل��ى  ويطبقها  ال���دراس���ة 
املريض الصائم أثناء فصل الصيف أو أثناء 
اخل��ري��ف أو ال��رب��ي��ع. وه���ذا يعني أن��ن��ا حني 
نقوم بدراسة حول الصيام والصحة فالنتائج 
نطبقها  أن  ميكن  ال  منها  نستخلصها  التي 
 32 ح��وال��ي  )أي  كاملة  قمرية  دورة  بعد  إال 
سنة( وبالتالي فالدراسات التي نقوم بها عن 
تأثير صيام رمضان على الصحة ال ميكن أن 

نستفيد منها 
إن امل��ري��ض ال���ذي ي��ص��وم ي��ع��رض نفسه 
ف��ي من��ط عيشه  ك��ام��ل لتغير ح��اد  م��دة شهر 
املستهلكة  والكميات  وجباته  أوق��ات  بتغيير 
العام  العضلي ونشاطه  وكذا بتغيير نشاطه 
باإلضافة إلى تغيير في العاج يؤدي به إلى 

تكلف غير مرغوب فيه.

ثانيا ماذا عن السكري؟ :
ال��س��ك��ري م��رض م��زم��ن يصيب أك��ث��ر من 
ربع  بعد  ولكن  العالم  في  نسمة  مليون   300
تقريبا  الضعف  إلى  العدد  هذا  سيصل  قرن 

ذو عواقب وخيمة وميثل  وهو مرض خطير 
العمومية  الصحة  إشكاليات  م��ن  إشكالية 
والدليل  متصاعدا،  واقتصاديا  بشريا  وثقا 

على ذلك هذه املعطيات:
عند  وال��ش��راي��ني  بالقلب  اإلص��اب��ة  خطر 
غير  مع  باملقارنة  مضاعف  السكري  مريض 

املريض.
بالكلية  ال����دم  لتصفية  س��ب��ب  أول  ه���و 

االصطناعية.
خطر بتر الرجل ميكن أن يتضاعف عشر 

مرات.
هو أول سبب لإلصابة بالعمى

يقتل نفسا بشرية كل ست )6( ثوان!!!

ثالثا- ماذا عن صيام املريض املصاب بداء السكري؟
السكري عبارة عن خلل في إفراز هرموني 
اضطرابا.  التفاعل  هذا  يزداد  الصوم  وأثناء 
كيف ذلك؟ إننا حني نصوم ينخفض الغلوكوز 
األنسولني  ينخفض  ه��ذا  وبسبب  ال���دم  ف��ي 

ولذلك فنحن أمام احتمالني مختلفتني:
األول إما أن نصوم مدة مطولة

الثاني أن نصوم ملدة قصيرة
استعمال  ي��ح��دث  األول  االح��ت��م��ال  ف��ف��ي 
أكسدتها  تتم  ث��م  وم��ن  الدهنية  ل��أح��م��اض 

فيتولد الكيتون.
أما في االحتمال الثاني فيكون هناك إفراز 
وكذا  لأنسولني  امل��ض��ادة  الكلوكاكون  مل��ادة 
في صنع  الكبد  حيوية  ترتفع  ثم  األدرينالني 

احلالتني  في  ويترتب  السكر 
ارتفاع نسبة السكر في الدم 
احلماض  على  ال��دور  ويأتي 
ال���ك���ي���ت���ون���ي وه�������ذه ح���ال���ة 
ملن يصاب  ينبغي  مستعجلة 
للمستعجات  ي��أت��ي  أن  بها 
فيسعف  اجل��د  مأخذ  ليؤخذ 

إسعافا.
واخلاصة من االحتمالني 
يقينيا  تأثيرا  هناك  أن  معا 
ع����ل����ى م����س����ت����وى ال���س���ك���ر 
ح���ني ي���ص���وم اإلن����س����ان إم��ا 
باالنخفاض أو باالرتفاع. أما 
االنخفاض فناجت عن الصوم 
عن  املريض  المتناع  مباشرة 
ش���يء طبيعي  وه����ذا  األك����ل 
وث��م��ة مكمن اخل��ط��ر وت���زداد 
املريض  تناول  إذا  اخلطورة 
عند  للسكر  املخفض  عاجه 
السكر  فينخفض  ال��س��ح��ور 
أك��ث��ر ف��أك��ث��ر ألن امل��ري��ض لم 
يتناول شيئا وثمة مرة أخرى 

مكمن اخلطر.
االرت��ف��اع  ناحية  م��ن  أم��ا 

أيضا  ول��ك��ن  سابقا،  ذك��رن��اه  عما  ن��اجت  فهو 
في  ي��دور خاله  وم��ا  اإلفطار  عند  املساء  في 
املائدة املغربية خاصة والعربية عامة من أكل 
مفرط وإسراف بني في احللويات والدهنيات 
وهنا أيضا مكمن اخلطر ألن مريض السكري 
ليست له القدرة الكافية ملواجهة هذه احلالة 
إذا  سيما  صحته  ف��ي  تقهقر  عنه  ينتج  مم��ا 
صام يوما بعد يوم علما بأن االرتفاع احلاد 
للتعجيل  وس��ي��ل��ة  أخ��ط��ر  م��ت��ك��ررة  ب��ط��ري��ق��ة 
بظهور املضاعفات املزمنة التي نسميها كذلك 

املضاعفات التنكسية. 

رابعا- ماذا عن التأثير السلبي الكبير على 
النظام الغذائي والدوائي؟ :

أ- النظام الغذائي هو العاج األول لداء 
السكري من فئة 2، وفي حالة الصوم ال يحافظ 
املريض على الوجبات الثاث ألن الذي يصوم 
كان سيأكل  إذا  إال  اللهم  بالليل،  يأكل مرتني 
له ثاث وجبات  الليل، فتصبح  في منتصف 
املعقول  م��ن  ه��ل  ولكن  األي���ام!  ف��ي سائر  كما 
حيث  الليل  منتصف  ف��ي  اإلن��س��ان  ي��أك��ل  أن 
تام  انخفاض  في  الهرمونية  إف��رازات��ه  تكون 
في  ف��األك��ل  ال  اللهم  اإلف����راز؟  منعدم  وبعض 
منتصف  في  األك��ل  لتعويض  الليل  منتصف 
البتة  يتوافق  وال  أبدا  العقل  يقبله  ال  النهار 
مع النصائح الغذائية املعمول بها عامليا. أما 
فيؤثر عليه   1 فئة  السكري من  بداء  املصاب 
الثاني  النوع  على  تأثيره  من  أكثر  الصيام 
فيقع هناك اختال غير محمود بل خطير على 

جميع األجهزة والوظائف.
يتأثر  نفسه  ه��و  ال����دوائ����ي  ال��ن��ظ��ام  ب- 
بالصيام؛ فتتغير أوقات تناول الدواء ويتغير 
عدد اجلرعات، وكذلك التاعب من قبل الطبيب 
واملريض معا في الكميات املتناولة، فيترتب 

عن ذلك أمور خطيرة منها:
فيحدث  به  معمول  هو  ما  مع  ت��ام  تناف 
أي��ض��يٌّ اس��ت��ق��اب��يٌّ ال تعلم  ج���راء ذل��ك خلل 

عواقبه إال حني تقع!!!
ت��ده��ور ل��وظ��ائ��ف أخ���رى وأش��ي��ر ب��ال��ذات 

تشنج  فهناك  والشرايني  القلب  وظيفة  إل��ى 
كافة  على  مضاعفات  وح��دوث  للشرايني  يقع 
م��ا نكاد  � وه��و  األص��ع��دة كما بينت، وك��ذل��ك 
الضغط  في  موازية  اضطرابات  هو   � ننساه 
متوازيان:  احلقيقة  في  وال��داءان  الشرياني. 
ف��ارت��ف��اع ال��ض��غ��ط ال��ش��ري��ان��ي وال��س��ك��ر مثل 

األخوين وينبغي أن ننتبه إلى هذا جيدا.
حدوث نقص حاد في املاء داخل اخلايا 
وتأثير  اجتفاف  عنه  ينتج  مم��ا  واألن��س��ج��ة 
وخيم على الكليتني!! وهذا التأثير هو الذي 
أثناء الصيام، فنحن نتكلم  الكثير  يغفل عنه 
عن مشكلة انخفاض وارتفاع السكر، وننسى 

النظر عن  االجتفاف وهو وحده -بغض  هذا 
أسباب أخرى- حري بأن يحول بني املريض 

وبني الصيام.

خامسا- أهمية الكلية وأهمية احلفاظ عليها :
الِكلية عضو شريف وثمني ال يجوز بحال 
من األح��وال التفريط فيه خاصة عند مريض 
ال��س��ك��ري أو اإلض�����رار ب��ه س����واء م��ن ط��رف 
املصاب أو من طرف الطبيب. وحينما نعرضه 
فيبقى  ال��ش��رب  لعدم  نعرضه  فإمنا  للصيام 
اإلنسان ملدة أكثر من 14 ساعة وأحيانا ملدة 
17 ساعة ال يشرب وخاصة في الصيف، فإذا 
لم يشرب فكليته البد أن تتأثر من عدم الشرب 
كان  كيفما  أن يصوم  له  ينبغي  فا  وبالتالي 
م��رض��ه وم��س��ت��وى ت��ده��ور ه��ذا امل���رض. وأن��ا 
أتعجب من بعض األطباء الذين يقولون هذا 
م��ص��اب مب��رض ال��س��ك��ري طفيف وي��ج��وز له 
الصيام، ال ينبغي أن يقال هذا الكام، من قال 
إن داء السكري مرض غير خطير وقد قدمنا 
والله  وخطير  خطير  م��رض  أن��ه  البداية  ف��ي 
ِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم  َها الَّ تعالى يقول : }َيا َأيُّ
ُكْم  َلَعلَّ َقْبِلُكْم  ِذيَن ِمن  الَّ َعَلى  ُكِتَب  َكَما  َياُم  الصِّ
ِريًضا  ْعُدوَداٍت ۚ َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ اًما مَّ ُقوَن َأيَّ َتتَّ
ِذيَن  اٍم ُاَخَر ۚ َوَعَلى الَّ َن أيَّ ٌة مِّ َاْو َعَلىۚ َسَفٍر َفِعدَّ
َع  َت��َط��وَّ َفَمن  َمساِكنَي  َط��َع��اِم  ِف��ْدَي��ُة  ُيِطيُقوَنُه 
ِإن  ُكُم  لَّ َخْيٌر  َوَأن َتُصوُموا  ُه  لَّ َخْيٌر  َفُهَو  َخْيًرا 
فمرضى   ،)183-182: َتْعَلُموَن{)البقرة  ُكنُتْم 
السكري، ال محالة، من الذين يطيقونه ومن رد 
بالسلب في هذه املسألة سلمنا له في الصيام.
قلَت  إذا  أم ال؟  فهل مرض السكري مزمن 

ال، قلُت لك : صم.
ثانيا هل مرض السكري مرض خطير أم 

ال؟ إذا قلَت ال قلنا لك: صم.
ولكن كيف لك أن تقول ال وهو أول أسباب 
ال��ق��ص��ور ال��ك��ل��وي ع��ب��ر ال��ع��ال��م وأول م��زود 
عبر  ال���دم  بتصفية  تعنى  ال��ت��ي  للمصحات 

الكلية االصطناعية.
ف��ك��ي��ف ل��إلن��س��ان ي��ح��ق��ن األن��س��ول��ني أن 
يصوم؟! أو إنسان يتناول الدواء أن يصوم؟! 

أو إنسان مريض أن يصوم؟
وهنا نداء أريد أن أختم به: أيها املصاب 
بداء السكري حذار من الصيام فأنت مريض 
ل��ل��خ��ط��ر دون ش��ع��ور منك  ن��ف��س��ك  وت���ع���رض 
الذي  والطبيب  صنعا  حتسن  أن��ك  وحتسب 
أنه  يحسب  نفسه  هو  الصيام  على  يشجعك 
أو  نية  حسن  عن  ذل��ك  ويفعل  صنعا  يحسن 
ل��م تصب  ل��ك أن��ك  ب��ال��دي��ن، ويخيل  ع��ن جهل 
ولم  أن��ا صمت  يقول:  من مريض  فكم  ب��أذى، 
يقع لي شيء وأنت أيها الطبيب منعتني من 
الصيام ودفعتني إلى معصية اإلفطار!!! ولكن 
هذا املريض ال��ذي صام ال ي��دري م��اذا أحدث 
من  بأس  وال  داخل جسمه ووظائفه  آثار  من 
التذكير مبا ورد عن بعض األئمة في التعليق 
على آية الصيام، قال: »من يقدر على الصوم 
الفطر وال يصوم  له  بضرر ومشقة فيستحب 
إال جاهل«. ويقول في مكان آخر: »من ال يطيق 
وهناك  واج��ب��ا«.  الفطر  عليه  ب��ح��ال  ال��ص��وم 
أقوال عديدة للعلماء في صوم وإفطار املريض 

يحسن العودة إليها.
------------------

ن��دوة«  في  ألقيت  محاضرة  املقال  في  األص��ل   )*(
التغذية بني الطب والفقه والواقع املعاصر«، بكلية الطب 
والصيدلة بفاس يوم السبت 30 ماي 2015، إعداد: د. 
الدكتور  فضيلة  صاحبها  ومراجعة  ال��وزان��ي،  الطيب 

محمد احلسن الغربي حفظه الله تعالى.

د. محمد الحسن الغربي 
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بطاقة تعريف
حلبابي نورة

 1987 منذ  العالي  التعليم  أستاذة   -
بكلية العلوم اظهر املهراز.بفاس

- تخصص كيمياء عضوية       
- حاصلة على شهادة دكتوراه السلك 

 Clermont Ferrand الثالث  بجامعة
- حاصلة على شهادة دكتوراه الدولة 
بجامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية 

العلوم فاس
 - لها مجموعة من املقاالت العلمية 
في عدة مؤمترات وطنية كما أنها نشرت 
مللجللات دولية  فللي  بللحللوث علمية  عللدة 

ذات سمعة  عالية.  
تتمركز  بها  تللقللوم  الللتللي  األبللحللاث   -
كبيرة؛  أهمية  مواضيع ذات  عللدة  حللول 
نذكر منها: صنع مواد كيميائية تستعمل 

لصنع أدوية فرماكولوجية
الصناعي  التلوث  ظاهرة  محاربة   -
امللللللوثللة مبللللواد عضوية  املللليلللاه  وتللطللهلليللر 
مستعملة في ذلك مواد طبيعية ال تضر 

بالبيئة.
- رئيسة جلمعية "باب العلم" وهذه 
اجلللمللعلليللة تلللقلللوم بللتللكللويللن و مللسللاعللدة 
املللتللفللوقللن ذوي االحللتلليللاجللات  الللطلللللبللة 

اخلاصة

ب����داي����ة ن���رح���ب ب���ال���دك���ت���ورة 
ن����ورة حل��ب��اب��ي ح��ف��ظ��ه��ا ال��ل��ه 

ت��ع��ال��ى ورع���اه���ا ف��ي ح��وار 
م���ع  احمل���ج���ة، وي��س��ع��دن��ا 
إلج���راء  ال��دع��وة  قبولكم 
التغذية  عن  احلوار  هذا 
وال��ص��ح��ة ف���ي رم��ض��ان 
علينا  تعالى  الله  أدخله 
واخلير  باليمن  وعليكم 

والبركات.
> ياحظ في رمضان 

اإلقبال الكبير على إعداد 
املختلف  الطعام  من  موائد 

األصللللللنللللللاف علللللللى اللللطلللريلللقلللة 
املغربية، فهل هذا مفيد للصحة؟

>> طبعا هذا جد سيء ويؤثر بشكل 
كبير على صحة الصائم ألن تناول كمية 
يوم  ص��ي��ام  بعد  الطعام  م��ن  ج��دا  كبيرة 
طويل، ميكن أن يشكل عبءا على اجلهاز 
الهضمي، وقد يتسبب بعسر الهضم، كما 
الكبيرة  الكميات  تناول  أن يتسبب  ميكن 
في ارتداد األطعمة و األحماض من املعدة 
للمريء، وبالتالي يتسبب في حرقة املعدة، 
ولذلك يتوجب على املرء أن يسيطر على 
شهيته وال يتبع املُغِريات ويأكل باعتدال.

الللصللحلليللة في  الللوجللبللة  > إذن مللا هللي 
الفطور؟

>> الوجبة الصحية في الفطور من 
إفطاره  عند  الصائم  يبتدئ  أن  األف��ض��ل 

بتناول مترات )من األحسن أن يكون العدد 
وترا(، فإن لم يكن فماء، لترطيب اجلسم، 

من  ن��ك��ث��ر  ال  أن  يستحسن  ك��م��ا 
معروف  ه��و  كما  السكريات 

ف�����ي امل�����ائ�����دة امل���غ���رب���ي���ة 
حلويات،...(،  )شباكية، 
وم���ن األف���ض���ل ت��ن��اول 
)شربة  خفيفة  وجبة 
خ���ض���ر( ب���اإلض���اف���ة 
التي  األط��ع��م��ة  إل���ى 
حتتوى على األلياف 
وه��������ى م�����وج�����ودة 
ف��������ي "ال������ف������واك������ه 

واخلضروات".
الللسللحللور  وفللللي   <

مبلللللللاذا تللنللصللحللن مللن 
الوجبات كما وكيفا؟

>> إن وجبة السحور 
الرغم من أن  مهمة جدا على 

يتغاضون  األشخاص  العديد من 
هي  السحور  وجبة  وتعتبر  تناولها،  عن 
املزود الرئيسي للطاقة من أجل االستعداد 

لصيام اليوم املقبل. 
يفضل  سحور،  وجبة  أفضل  ولتناول 

ما يلي:
- ت���ن���اول األط���ع���م���ة ال��ت��ي 
حت���ت���وي ع��ل��ى ال��ن��ش��وي��ات 
والقطاني  كاخلبز  املعقدة 
اجلافة  الفواكه  وبعض 
واألطعمة التي حتتوي 
ع���ل���ى ال���ب���روت���ي���ن���ات 
)ك���ال���ب���ي���ض وال���ل���ن 

واألجبان(،
- كما يجب جتنب 
امل�����أك�����والت ال��دس��م��ة 
والذي  املقلي  )الطعام 
ال��ده��ون؛  على  يحتوى 
أساسيا  سببا  يكون  فقد 
ل���إص���اب���ة ب��ح��رق��ة امل��ع��دة 
واحل��م��وض��ة وأي��ض��ًا يحتوى 
ع��ل��ى ن��س��ب��ة ع��ال��ي��ه م��ن ال��س��ع��رات 

احلرارية التي تعمل على زيادة الوزن(.
> بللعللض الللنللاس يللصللرون علللللى وجبة 
اللللعلللشلللاء. هلللل هلللي مللفلليللدة وضللللروريللللة أم 

مضرة؟
>> من األحسن حسب خبراء التغذية 
أن ي��أخ��ذ ال��ص��ائ��م أرب���ع وج��ب��ات خفيفة 

متفرقة بني الفطر والسحور.
> ما هي األغذية واألطعمة واألشربة 
الللللتللللي يلللحلللسلللن جتللنللبللهللا فللللي اللللوجلللبلللات 

الرمضانية عموما؟
املقليات  أم��ك��ن  م��ا  جتنب  يجب   <<
وكثرة السكريات وباخلصوص السكريات 

السريعة وكذلك املشروبات الغازية.

> يعتبر املاء ضروريا للجسم، وتشتد 
احللللاجلللة إلللليللله فلللي رملللضلللان خلللاصلللة في 
للذين  وبالنسبة  احلللارة،  األيللام 
ميارسون أعماال فيها إجهاد 
بللدنللي، وملللن لللهللم أملللراض 
تنصحن  مبللاذا  معينة، 

في هذا الصدد؟
ي����ن����ص����ح   <<
خبراء التغذية بأخذ 
ال���ك���م���ي���ة م����ن امل����اء 
شهر  أن  خ��ص��وص��ا 
مع  يتزامن  رمضان 
فصل الصيف وهذه 
الكمية ما بني ليترين 
ول���ي���ت���ري���ن ون���ص���ف، 
ول���ك���ن ي��س��ت��ح��س��ن أن 
ت����ؤخ����ذ ع���ل���ى ج���رع���ات 

متفرقة.
للللللحللوامللل  بللالللنللسللبللة   <
وامللللللرضلللللعلللللات هلللللل ملللللن نلللصلللائلللح 
تساعدهن على أداء صيامهن في ظروف 

صحية آمنة عموما؟
ل��ل��ح��ام��ل  ب��ال��ن��س��ب��ة   <<

أنصح مبا يلي:
ال  أن  ي��ج��ب  أوال   -
ت��س��ت��غ��ن��ي ع����ن وج��ب��ة 

السحور 
تأخذ  أن  ث��ان��ي��ا   -
وج��������ب��������ات خ���ف���ي���ف���ة 

ومتفرقة 
تبتعد  أن  ث��ال��ث��ا   -

م�����ا أم����ك����ن ع�����ن ك���ث���رة 
التوابل واملأكوالت الغنية 

العطش  ل��ت��ج��ن��ب  ب���األم���اح 
وكذلك الكافيني، 

- رابعا أن تتجنب السهر، وأن تأخذ 
يسبب  ذلك  ألن  النوم؛  من  الكافي  حظها 
منو  ع��ل��ى  كبير  بشكل  وي��ؤث��ر  اإلره�����اق 

اجلنني. 
واملرضع  احلامل  املالكي  الفقه  وف��ي 
إذا خافتا بالصوم مرضا أو زيادته سواء 
أو  وولديهما  أنفسهما  على  اخل��وف  كان 
أنفسهما فقط أو ولديهما فقط يجوز لهما 
على  ف��دي��ة  وال  ال��ق��ض��اء  وعليهما  الفطر 

احلامل بخاف املرضع فعليها الفدية.
> وبالنسبة للمرضع؟

لها  املرضع  ينصح  صامت  إذا   <<
شرب ما يوازي أربعة لترات من السوائل 

فيما بني اإلفطار والسحور. 
-  تناول كمية كبيرة من اخلضروات 
ساعات  خال  واللن  الطازجة  والفاكهة 

اإلفطار. 
ال��ت��ي يصفها  ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  - أخ����ذ 
الطبيب، مع احلرص على مراجعة الطبيب 
من  تأثير  أو  أي ضعف  وج��ود  حالة  في 

الصوم عليها أو على طفلها.
ق��ادرة  وف��ي ح��ال وج��دت نفسها غير 
ال��ص��ي��ام؛ فإنه  ف��ي  على االس��ت��م��رار 
ميكن أخذ الرخص التي وضعها 

الله عز وجل رحمة للعاملني. 
أخ����ي����را جن������دد ش��ك��رن��ا 
ل��ل��دك��ت��ورة ن�����ورة حل��ب��اب��ي 
باإلميان  تعالى  الله  نورها 
اإلف��ادات  ه��ذه  على  وذويها 
املفيدة  والنصائح  القيمة 
ف��ي ال��ت��غ��ذي��ة ال��ص��ح��ي��ة في 
رم��ض��ان امل��ب��ارك. ف��ب��ارك الله 
تعالى فيكم، وإلى فرصة قادمة 

إن شاء الله تعالى.

أجرى احلوار. د. الطيب الوزاني

التغذية الصحية في رمضان
حوار مع الدكتورة نورة حلبابي

إن 
وجبة السحور 

مهمة جدا على الرغم 
من أن العديد من األشخاص 

يتغاضون عن تناولها، وتعتبر 
وجبة السحور هي املزود 

الرئيسي للطاقة من أجل 
االستعداد لصيام اليوم 

املقبل. 

يجب جتنب 
ما أمكن املقليات وكثرة 

السكريات وباخلصوص 
السكريات السريعة وكذلك 

املشروبات الغازية.

ينصح 
خبراء التغذية 

بأخذ الكمية من املاء 
خصوصا أن شهر رمضان 

يتزامن مع فصل الصيف وهذه 
الكمية ما بني ليترين وليترين 

ونصف، ولكن يستحسن 
أن تؤخذ على جرعات 

متفرقة.
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تقام  ريثما  ال��ق��رآن  ت��ق��رأ  ك��ان��ت 
اشرأب عنق عجوز  العصر..  صالة 
حت�����دق ف����ي امل���ص���ح���ف.. ت��ن��ه��دت 

ودمعها ينهمر:
ما..  يوما  أختمك  ليتني  آه..   -

لكن كيف وأنا أمية؟!
إليها  نظرت  القارئة..  ح��ال  رق 

نظرة حانية.. تبسمت وقالت لها:
- األم���ر ف��ي غ��اي��ة ال��س��ه��ول��ة يا 
خالة.. ما رأيك نلتقي كل يوم هنا 
وأن��ت  أق��رأ  أن��ا  عند ص��الة الظهر.. 

تكررين ورائي كلمة كلمة..
اح��ت��ض��ن��ت��ه��ا ال���ع���ج���وز ش���اك���رة 

داعية لها ..
سجدت شكرا لله بعد اخلتم .. 
أحّلت عليها الفتاة أن تدعو دعاء 

اخلتم... 
س��ع��دت ال��ع��ج��وز أمي���ا س��ع��ادة.. 
وق�����د ح���ق���ق���ت أغ����ل����ى أم���ن���ي���ة ف��ي 

حياتها...
س���ع���دت ال���ف���ت���اة أمي����ا س���ع���ادة.. 
وق��ال��ت: " خ��ت��م��ُت ال��ق��رآن ال��ك��رمي 
لكن سعادتي  ف��ي ح��ي��ات��ي..  م���رات 
بهذه اخلتمة ال توصف.. أحتسب 
سأعمم  وج���ل..  ع��ز  لله  كله  ذل��ك 
ال��ف��ك��رة ب��ن ص��وي��ح��ب��ات��ي إن ش��اء 

الله.. !"
ذه���ل���ت ال���ف���ت���اة ح���ن ب��ل��غ��ه��ا أن 
في  البقاء  دار  إل��ى  رحلت  العجوز 
اليوم نفسه الذي ختمت فيه معها 

القرآن.. !

 ذة. نبيلة عزوزي

بقـلم :

و مـضـــــــــة

ختْمة.. خامتة.. ! سعار ال مثيل له تتأجج ناره بكل بقاع 
تتحرك  العالم  مــن  نقطة  كــل  فــي  املعمور. 
في  ولــو  فيها  اإلسالمية  الدينية  املشاعر 
وجلية  خفية  جيوش  تهب  األدنـــى،  حدها 
بكل أنواع األسلحة املدمرة إلطفاء اجلذوة 
وإخماد احتماالت توسعها، لكن بال جدوى 
فقد كتبت سيدة من هايتي حتكي عن اآلالم 
سنة  هايتي  زلـــزال  خلفها  التي  العظيمة 
جراء  زوجها  توفي  وكيف  بداخلها   2010
األزمة الوجدانية التي طبعها هذا املصاب 
في نفسه بينما استطاعت زوجته وابنتاه 
الدمار العمالق، وسكنت  أن تفلتا من هذا 
السيدة الناجية وعائلتها اخليام واستولى 
عليها األسى من حياة الضيق والتيه حتى 
هداها الله لإلسالم فتغير وضعها النفسي 
الــتــوازن  جتــد  أن  واستطاعت  واجلــســدي 

املفقود. 
وفـــي الــســيــاق فــفــي كــل شــبــر مــن هــذه 
اإلخــالد  لعنة  أصابتها  التي  اجلغرافيات 
إيــقــاع  عــلــى  ــنــاس  ال يعيش  األرض،  إلـــى 
فــي كل  الـــهـــروب  قــلــق عــمــيــق يغلفه هـــذا 
وأبــرزهــا محطة  اإلجتــاهــات ولعل أجالها 
التي غدت خيمة كل  االجتماعية  الوسائط 
خالوها  وإن  الـــروح  مظلة  إلــى  الالجئني 
للذات  وإثــبــات  وترفيه  استجمام  محطة 
تدبيرها  يطبع  ومؤسسات  دول  وجــه  في 
اإلقصاء والتمييز، وباإلطالع على صفحات 
الكثير من الشباب ، جتد )طبعا   بدرجات(
وكالما  للحياء  خــادشــة  لــصــور  مساحات 
رياضية  ومتابعات  تافهة  وأخبارا  ساقطا 
أو فنية متهافتة ترافقها في مساحات أخرى 

أدعـــيـــة وابــتــهــاالت 
وتوجه إلى الله سبحانه مبناسبات دينية 

..
الشيء الذي يؤكد أن هذا التيه والتمزق 
هو مبثابة صرخة استغاثة في بحر جلي 
في  تتخلق  اإلميــان  موجة  وأن  الفنت،  من 
ــعــواصــف الــبــحــريــة وأنـــهـــا في  أعـــمـــاق ال
سبيلها إلى االندفاع إلى شاطئ اخلالص .. 
والراسخون في علم رصد النبض اإلسالمي 
يعرفون حق املعرفةـ وإن غاب عنهم اإلميان 
الباطل رغم  أن أطروحة  ـ  الربانية  بالسنن 
كل البهرجة والتهييج الذي يرافقها ال متيت 
تستيقظ  ما  وسرعان  تخدرها  بل  الفطرة 
وميــتــد عــويــل جــوعــهــا وعــطــشــهــا ليرعب 
كل  فــي  الفاحشة  سيناريوهات  مخرجي 
وتعـوي  األكبر  الغضب  فينتابهم  املجاالت 
ذلك  ومثال  شراستها؛  وتــزداد  شياطينهم 
الصعقات الكهربائية التي تتالت ضرباتها 
في األيام األخيرة على بالدنا بشكل يدعو 
متكامل  مخطط  من  والتوجس  الريبة  إلى 
اإلصـــالح  عملية  عــلــى  للتشويش  املــعــالــم 
مبختلف  الشرفاء  من  جملة  يقودها  التي 
بفيلم  افتتحت  األمــني،  البلد  بهذا  املواقع 
املغربية؛  للمرأة  درامي  أساء بشكل  ساقط 
للفن  الفن  مفهوم  أصــحــاب  يــدافــع  وعبثا 
يتعلق حقيقة  األمــر  ــداع ألن  اإلب عن حرية 
املقصود  الكسر  وتــواصــل  للعفن،  بالعفن 
لهيبة ومقدسات األمة باستعراض الشذوذ 
الــبــلــد بــإشــهــار مثليني  قـــوانـــني  وحتــــدي 
يحتجون  وهم  العارية  ألجسادهم  غربيني 
ـــة املـــغـــربـــيـــة فــــي حــصــارهــا  ـــعـــدال ضــــد ال

بال  للعفن  بساحة  املــغــاربــة  للمثليني 
فنية  عــروض  كان من  ما  إال  اللهم  موازين 
لفنانني راقني وبشكل محدود )عبد الهادي 
باخلياط منوذجا( وكان اخلتام املؤقت لهذا 
ساقطات  تعري  اإلنــس،  لشياطني  السعار 
هذه  وكــل  األثــيــرة..  الدينية  معاملنا  بعقر 

الشطحات البليدة معلومة جلل املغاربة.
البالد  رجت  اجلعجعة  عن  بعيد  وغير 
بامتحانات  اخلــاصــة  التسريبات  مــوجــة 
الوجه  إلظهار  مناسبة  وكانت  الباكالوريا 
سمعة  لــوثــوا  ومسئولني  لشباب  اخلــفــي 
هذا  عند  للوقوف  كانت محطة  كما  الوطن 
املنسوب اخلطير حلقينة التدليس والغش 
واخلــداع الذي أبان مرة أخرى عن ضمور 
على  الشباب  شريحة  لدى  الديني  الــوازع 

وجه اخلصوص ..
فهل نقول ختاما أال إن املبادرة العاجلة 
الالمسؤول لشرذمة  السعار  حملاصرة هذا 
من املغامرين الالوطنيني هو أن يكثف أهل 
الدين من السادة العلماء جهودهم للوقوف 
بــاب  يفتحوا  وأن  اإلفــســاد  مــد  وجـــه  فــي 
عبر  الشباب  ومنهم  الناس  مع  التواصل 
مواقع التواصل االجتماعي لإلنصات أكثر 
حلاجياتهم وتضميد جراحهم ورأب تيههم. 
املجال  هذا  في  مغاربة  علماء  انخرط  وقد 
بكل ثقلهم املبارك .. وصدق رسول الله ] 
األلباني  »إن  في حديث صححه  قال  حني 
مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم 

وفروجكم ومضالت الفنت«.
والله يحد الباس.

حني تصفد الشياطني 
فينتابها السعار

الربيع  عن  صحيحه  في  البخاري  ب  َبــوَّ
م  ــود قــالــت: » كــنــا نــصــوم، ونــصــَوّ ــّع بــنــت ُم
صبياننا وجنعل لهم اللعبة من العهن، فإذا 
الطعام أعطيناه ذاك حتى  بكى أحدهم على 

يكون عند اإلفطار«.
العهن: أي الصوف

ولكن  بواجب،  ليس  وهو  العلماء:  وقال 
الصالة،  على  وقاسوه  عليه،  الطفل  ليتمرن 
واألمر بها: »مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء 

سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر«.
في  أوالدك  مع  األم  أيتها  دورك  هو  فما 

رمضان:
1 - عــنــد االســتــعــداد الســتــقــبــال الشهر 
يجب االهتمام بإظهار الفرحة وتزيني البيت، 

ليشعر األوالد بأهمية الزائر اجلديد.
2 - لتكن لك جلسة مع أوالدك في بداية 
ــد-،  ــوال ال يحضرها  أن  -ويــفــضــل  رمــضــان 
وأبــواب  الكرمي  الشهر  فضل  عن  وحدثيهم 
أن  واحــد  لكل  فرصة  وأنــه  املفتوحة،  اجلنة 
يــزيــد حسناته ويــتــقــرب إلــى الــلــه، وانــزلــي 
ملستواهم في التفكير، وحدثيهم مبا يفهمونه 

هم عن حب الله وطاعته.
وقواعد  لليوم  نظاًما  معهم  ضعي   -  3
لالستفادة من الوقت كله، مثال صممي معهم 
أداؤهـــا  املــطــلــوب  اليومية  لــأعــمــال  جـــدواًل 
حسب  ونظميها  واجبات  وأداء  مذاكرة  من 

املواعيد اجلديدة في رمضان.

ــادات الــتــي تــريــديــن  ــعــب ــل 4 - حــــددي ل
اجلدول  في  محددة  أوقاًتا  عليها  تعويدهم 
ــقــرآن  مــثــل الــصــالة فــي وقــتــهــا، وقـــــراءة ال
واألذكار والصالة في املسجد، وكذلك األخالق 
أو  التشاجر  وعــدم  العفو  مثل  والسلوكيات 
التلفظ بألفاظ سيئة... وهكذا، وفي نهاية كل 
يوم يتحدث كل واحد منا ما فعل من خير في 

يومه، وهل وقع في محظور أم ال؟.
تريدين  أيضا  أنــت  بأنك  لهم  قولي   -  5
لــذلــك يجب عليهم  االســتــفــادة مــن رمــضــان؛ 
مساعدتك في أعمال املنزل حتى تأخذي ثواب 
رمضان أنت أيًضا، وحددي لكل منهم أعمااًل 
تنظيم  وأهمها  أداءهــــا،  يستطيع  واضــحــة 

غرفهم ومالبسهم وكتبهم وكل ما يخصهم.
ـــا الـــصـــوم فــعــلــيــك بــالــتــدرج مع  6 - أم

الصغير عدة ساعات ثم عدة أيام.
يصومه،  يــوم  كــل  عــن  مكافأة  واجعلي 
األطفال  أمــا  كاماًل.  يصومه  شهر  أول  وعــن 
ــي وجــبــتــيــهــم  ـــذيـــن ال يـــصـــومـــون: اجــعــل ال
ليسمعوا  والسحور؛  اإلفطار  األساسيتني: 
وراعــي  فرحتهم،  الكبار  ويــشــاركــوا  الــدعــاء 

الفروق بني األوالد في التحمل.
القريبات  وخاصة  بالبنات،  اهتمي   -  7

من البلوغ، وعلميهن فقه الصيام.
مرحلة  فــي  املــراهــق  بابنك  اهتمي   -  8
البلوغ، وحاولي أن تعقدي صداقة معه تقوم 
على الثقة والتقدير بجانب العطف واحلنان.

9 - وفــي ريــاض الــقــرآن اجعلي للطفل 
وليقرأه  يوميًا،  وردًا  الــقــراءة  يحسن  الــذي 
من املصحف، ويستمع إلى قراءتك، واجعليه 

يقلدك ما استطاع.
وميكن أن يقرأ مقرر املدرسة، ولكن عليك 
فهذا يشبع  مكانه من املصحف،  أن حتــددي 

اإلثارة عنده ويزيد رغبته في تقليد الكبار.
وملاذا ال يحفظ قدًرا ولو يسيًرا من القرآن 

في رمضان؟
ــى اجلـــــود في  10 - عـــــودي طــفــلــك عــل
رمضان، وأن يدخر من مصروفه لذلك، واروي 
لهم بعض القصص حول الصدقة مثل: ) ليته 

كان كاماًل(.
أنــت والــوالــد- طفلك  11 - اصطحبي – 
واهتمي  الفجر  الــقــيــام وصـــالة  ــى صــالة  إل

مبحافظتهم على الصلوات اخلمس.
12 - أفهمي ابنك وابنتك أن الصيام ال 

يصلح بدون اخللق احلسن.
فــريــســة  ابـــنـــك  ســـتـــتـــركـــني  هــــل   -  13
واهتمي  جيدًا  توظيفه  حاولي  للتليفزيون؟! 

بالشروط الصحية للمشاهدة.
وتوجهي  بالله  استعيني  وأخيًرا   -  14
وأن  والقيام  الصيام  يتقبل  أن  بالدعاء  إليه 
دخلنا  مما  أفضل  بحال  رمضان  من  نخرج 

بها.
> عزة محمد حسن
اإلسالم اليوم
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أوراق  شاهدة
 ذة. فوزية حجبـي

al.abira@hotmail.com
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ماذا يعد إعالمنا لألمة في رمضان؟
يقود  كما  المجتمعات  ليقود  اإلع���ام  إن 
معتقداتها،  فيغير  خطامها،  من  دابته  الرجل 
 .. يشاء  كما  فكرها  ويبني  ثقافتها،  ويشكل 
إذ  منها،  غفلة  في  ذل��ك  كل  هويتها،  فينسيها 
فقدت  إذا  حتى  واآلذان،  العيون  منها  يخدر 
عملية  لها  أج��رى  عبرها،  يمر  بما  اإلح��س��اس 
جراحية على مستوى القلب، فيغير فيها البنية 

وما يصدر عنها.
التلفزيونية  المنتجات  سيل  يطالع  وم��ن 
على  يقف  لرمضان،  إعامنا  بها  يستعدُّ  التي 
والعار  بالخزي  ويشعر  األم���ر،  خ��ط��ورة  م��دى 
وجد  فحيثما  يبيتون،  وما  القوم  هؤالء  تجاه 
ما وجد  التلفزيون، وحيث  فثمة  للدين  العداء 
وحيث  التلفزيون،  فثمة  العربية  للغة  العداء 
فثمة  والحشمة  الحياء  إقبار  رغبة  وج��دت  ما 

التلفزيون وجنده!! والله المستعان.
عندهم  لرمضان  يعد  لم  ه��ؤالء  أن  ري��ب  ال 

اإلع��ام يولي  فإلى عهد قريب كان  حرمة، 
الشهر  لهذا  والتقدير  االحترام  من  شيئا 
تاريخية،  أفاما  يعرض  كان  إذ  الفضيل، 
وتجد معها شيئا من الوطنية، وتجد معها 
إيقاف  القيم، ويتم  لغة عربية، وشيئا من 
ما يخدش الحياء وما ال ينسجم مع شهر 
العبادة، فيه على األقل، ليستمر بثه بعده، 
المجاهرة،  ثم  المجاهرة  فهي  اليوم  أم��ا 
يسرق منك وقتك، وحياتك، ويعبث بقيمك 
وم��ب��ادئ��ك ع��ل��ى ض���وء م��ن ال��ش��م��س، وم��ن 
الله  شعائر  نعظم  فليتنا  تشعر.  ال  حيث 
على األقل كما يعظم أهل الباطل شعائرهم 

متدينين وغير متدينين.
لماذا تدير أمي التلفاز في رمضان إلى 

الحائط وال تشغله؟
مصطفى  للدكتور  المجال  سأفسح  وهنا 
متسائا  ق��ال  ال��س��ر،  ع��ن  لنا  ليكشف  محمود 
إلى  رم��ض��ان  يتحول  ل��م��اذا   »:)1( ال��ل��ه  رح��م��ه 
لست  ؟  روح��ان��ي  من شهر  ب��دال  ترفيهي  شهر 
شيخا وال داعية ، ولكني أفهم اآلن لماذا كانت 
والدتي تدير التلفاز ليواجه الحائط طوال شهر 
أمي  على  ناقما  طفا صغيرا  كنت   … رمضان 
فوازير  مشاهدة  م��ن  وإخ��وت��ي  منعتني  التي 
بينما يتابعها كل أصدقائي .. ولم يشف غليلي 
إجابة والدتي المقتضبة “رمضان شهر عبادة 
مش فوازير!” لم أكن أفهم منطق أمي الذي كنت 
كطفل أعتبره تشددا في الدين ال فائدة منه .. 
فكيف ستؤثر مشاهدة طفل صغير لفوازير على 

شهر رمضان؟
لماذا تضع أقفاال على ثالجة الخمور 

يوم الكريسماس؟
ال��دك��ت��ور مصطفى م��ح��م��ود: »م��رت  ي��ق��ول 
ال��س��ن��وات وأخ��ذت��ن��ي دوام����ة ال��ح��ي��اة وغطى 
همسة  على  والعمل  ال��دراس��ة  معارك  ضجيج 
تأتيني  أن  الله  أراد  حتى  الطفولي  س��ؤال��ي 
غير  مسن  رجل  من  السؤال  هذا  على  اإلجابة 
متعلم في الركن اآلخر من الكرة األرضية، كان 
ذلك الرجل هو عامل أمريكي في محطة بنزين 
اعتدت دخولها لشراء قهوة أثناء ملء السيارة 
ب��ال��وق��ود ف��ي ط��ري��ق عملي، وف��ي ال��ي��وم ال��ذي 
يسبق يوم »الكريسماس« دخلت لشراء القهوة 
الرجل منهمكا في  ذل��ك  أج��د  ف��إذا بي  كعادتي 
وضع أقفال على ثاجة الخمور، وعندما عاد لل� 
)كاشير( لمحاسبتي على القهوة سألته وكنت 
حديث عهد بقوانين أمريكا :”لماذا تضع أقفاال 

ثاجة  “هذه  فأجابني:  الثاجة؟؟”  ه��ذه  على 
الخمور وقوانين الوالية تمنع بيع الخمور في 
المسيح”،  مياد  يوم  الكريسماس  وي��وم  ليلة 
نظرت إليه مندهشا قائا : »أليست أمريكا دولة 
مثل  في شيء  الدولة  تتدخل  لماذا   .. علمانية 
ذلك؟ قال الرجل :”االحترام.. يجب على الجميع 
في  الخمر  وعدم شرب  المسيح  مياد  احترام 
.. إذا فقد  ذلك اليوم حتى وإن لم تكن متدينا 

المجتمع االحترام فقدنا كل شيء”)2(.
إنه أيها األحبة يتحدث عن الفوازير، وعن 
موقف والدته من الفوازير .. فكيف لو رأى ما 
يعرضه علينا التلفزيون هذه األيام في رمضان 
وفي غير رمضان ؟؟؟ وتأملوا كذلك كام العامل 
عليا،  إرادة  ه��ن��اك  أن  ي��ؤك��د  إن���ه  األم��ري��ك��ي.. 
الكريسماس،  باحترام  تقضي  قوانين  وهناك 
فأين  المتدينين،  غير  على  حتى  وتفرضه  بل 

نحن منهم ؟؟؟ 
ث���م ي��ق��ول ب��ع��ده��ا رح��م��ه ع���ن االح���ت���رام: 
»االحترام … االحترام .. ظلت هذه الكلمة تدور 
في عقلي أليام وأيام بعد هذه الليلة… فالخمر 

المسيحية  المذاهب  من  كثير  عند  محرم  غير 
مسألة  ليست  المسألة  ول��ك��ن   .. أم��ري��ك��ا  ف��ي 
اح��ت��رام… فهم  إن��ه��ا مسألة  أو ح����رام..  ح��ال 
ينظرون للكريسماس كضيف يزورهم كل سنة 
ليذكرهم بمياد المسيح عليه السام.. وليس 
 … الضيف  ذلك  معية  في  السكر  االحترام  من 
ذلك  ك��ان  إذا  آخ��ر  ي��وم  ف��ي  ولتعربد  فلتسكر 
أسلوب حياتك … أنت حر … ولكن في هذا اليوم 
سيحترم الجميع هذا الضيف وستضع الدولة 

قانونا !« )3(.
ك��ي��ف ت��ح��ت��رم رم��ض��ان وت��ع��ظ��م شعائر 

الله؟
القوانين  األح��ب��ة،  أي��ه��ا  نفتقده  م��ا  ه���ذا 
وإرادة اإلصاح العليا، واحترام حرمة رمضان 
ك��اح��ت��رام األم���ري���ك���ان ل��ل��ك��ري��س��م��اس، ون��ح��ن 
يراد  وصغارا(  )كبارا  مجتمعنا  أن  متيقنون 
محمود  مصطفى  بعقلية  دائما  يعيش  أن  له 
والنصح  العلم  أه��ل  إل��ى  ينظر  وأن  »الطفل«، 
فيه، نظرة مصطفى محمود« الطفل« إلى أمه، 
فا مكان فيه ألمثال مصطفى محمود »المثقف 
الشيخة  أم��ه  ألمثال  وال  ال��داع��ي��ة«،  والدكتور 
في  االستاب  نعيش  متى  إلى  ولكن  الواعية، 

بطن التلفزيون ؟؟؟
إن المسلم ليعظم شعائر الله }ومن يعظم 
شعائر الله فإنها من تقوى القلوب{)الحج  : 
32( وفي رمضان من باب األولى، وإنه ليعظم 
عنه،  مسؤول  أن��ه  اليقين  علم  ويعلم  ال��وق��ت، 
وأن رم��ض��ان آك��د األوق���ات وف��رص��ة ال��ف��رص.. 
فلنستنقذ أنفسنا من التلفزيون الذي يبتلعنا 
يقول  رم��ض��ان،  غير  وف��ي  رمضان  في  وأهلنا 
الدكتور فريد األنصاري رحمه)4( واضعا يده 
على ال��داء مشيرا إلى ال��دواء : »ح��ذار.. حذار 

التي  اإلع���ام  غفلة  م��ن 
ت��س��ت��غ��ف��ل ال��م��س��ل��م��ي��ن 
ف���ي رم����ض����ان، ال��ن��اس 
يبتلعهم  األس�����ف  م���ع 
ليالي  ف��ي  ال��ت��ل��ف��زي��ون 
رم��ض��ان وه���ذه ك��ارث��ة، 
ال����وق����ت  ألن  ك�����ارث�����ة 
ال��ذي أعطي ل��ك واح��د، 
ليلة  كل  في  لك  ]فليس 
ل��ي��ل��ت��ي��ن، ل��ي��ل��ة ت��ت��ف��رج 
التلفزيون  ع��ل��ى  ف��ي��ه��ا 
فيها  ت���ت���دارس  ول��ي��ل��ة 
ال����ق����رآن م����ع أس���رت���ك، 
 ،)5( وأبنائك وزوجتك[ 
ل��ك ف��رص��ة واح����دة فا 
يعش التلفزيون مكانك، 
يعيش  ]التلفزيون  ألن 

 )6( ]إنه[  نشاهد[...  ونحن  يتكلم  هو  حياتنا، 
لما  آخر  وقتا[  التلفزة  أعط  ]ولذلك  يبتلعنا.. 
فيها من خير، أما شرها فا يصلح ال لرمضان 
وال لغيره، وتفرغ .. تفرغ في رمضان لله، ]يجب 
أن يشتغل لسانك أنت، ال أن يشتغل التلفزيون 
مكانك[، ماذا صنعت أنت ؟ أنت مطلوب منك أن 
يشتغل لسانك بذكر الله، وتشتغل رجلك ويدك، 
حينما  ]أرأي��ت  الله،  على  باإلقبال  كله  وبدنك 
والتراويح،  الليل  قيام  غير  في  تكون جالسا، 
يعني في جلسة متربع الرجلين، في حلقة مع 
زوجتك وأبنائك تتدارسون كتاب الله عز وجل، 
وتذكرون الله تعالى من خال كتابه، إن جسمك 
العصبي،  ج��ه��ازك  ألن  ك��ل��ه..  يشتغل  حينها 
ودماغك ما داما في تركيز مع كتاب الله تعالى، 
كنت  وإن  الكريم،  القرآن  على  منفتح  والقلب 
وأذن���اك[،  ورج���اك،  تشتغان،  ف��ي��داك  جالسا 
 )7( ف��إن[  ]وإال   .. بالله  اشتغل  فيك  ش��يء  كل 
التلفزيون يبتلعك تماما، ] وال يبقي منك شعرة 
يقتلك، وهذا نعيشه    )8( ]إنه[  واحدة حية[.. 
الدار  في  التلفزيون  يكون  ]عندما  أنفسنا  في 
مشغا[ .. كأن األسرة على رؤوسها الطير،] فا 
.. وال  ت��ام.. مع األس��ف  أحد يتحرك[.. خشوع 

كخشوع كثير من الناس في الصاة ».
منا  يبتلعنا، ويسرق  إنه  األحبة  أيها  نعم 
يديه  بين  نقف  ويجعلنا  وح��ي��ات��ن��ا،  أوق��ات��ن��ا 
نحرك  وال  ف��ك��را،  نشغل  ال  ال��ح��رك��ة،  مشلولي 
الفضاء  ه��ؤالء  من  إش���ارات  وه��ذه  إحساسا، 

الذين اشتعلت مواجديهم حبا وغيرة على هذا 
الدين، وهي دعوة للخروج من غفلة مقيتة، فهل 

من آذان صاغية، وهل من قلوب واعية ؟؟
رمضان  في  التلفزيون  من  نفسك  استنقذ 

وفي غيره.
تقوى  م��ن  تعظيمه  ف��إن  رم��ض��ان  عظم   <

القلوب.
إل��ى  ت��ل��ف��زي��ون��ك -ع��ل��ى ط��ري��ق��ت��ك-  أدر   <

الحائط، وأقنع أوالدك.
> تفرغ في رمضان لله تعالى وأقبل عليه 

بكلك.
> ِامأل وقتك باالستغفار والطاعات.

لمدارسة  مجالس  وألهلك  لنفسك  اعقد   <
وال��وق��وف على   [ الله  رس��ول  ال��ق��رآن وسنة 
والكشف  لتدبره  وُدعينا  تضمناه  الذي  الهدى 
وراء  من  والله  إليه.  والدعوة  به  والعمل  عنه 

القصد.
---------

1 - وقد نقلت كامه على طوله لترابطه ولما فيه من 
الفائدة .

2 - مقالة بعنوان: ) لماذا ال يحترم اإلعام العربي 
رمضان ؟( .

3 - نفس المقالة .
4 - في كلمة له حول )رمضان والتلفزيون( في إحدى 
على  عملت  والصورة،  بالصوت  مصورة  وهي  الخطب، 

تفريغها لما فيها من النفع.
في  ألن��ه  فيه  تصرفت  المعقوفتين  بين  م��ا  ك��ل   -  5

األصل بالدارجة المغربية ال بالفصحى.
6 - أضيف لتمام المعنى .
7 - أضيف لتمام المعنى .
8 - أضيف لتمام المعنى .

ذ. ميلود الخطاب 

نـحـن  والتـلـفـزيـون  فـي  رمضـان
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االسم الكامل : ........................................................................
العـنوان الكامل :......................................................................

االشتراك السنوي : 20 عددا
< داخل املغــــــرب : 60 درهم             

  < خارج املغــــــرب : 20 أورو أو ما يعادلها
ترسل االشتراكات باسم :

> جريدة احملجة عن طريق احلوالة البريدية
> أو جريدة احملجة على حساب وكالة البنك الشعبي )املوحدين فاس( 

 رقم : 2111113412900014
أما قسيمة االشتراك والوصل فيبعثان إلى مقر اجلريدة على العنوان التالي : 

جريدة احملجة حي عز الله، زنقة 2، رقم 3، الدكارات،
فاس - املغرب
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ذ: عبد القادر لوكيلي

 مجرد
»مالخيمة  رأي

مشى مايل«
...يلللبلللدو أن قللائللد االنللقللاب في 
مللصللر خللللرج هللللذه املللللرة ملللن مللولللد 
دخلها  بعدما  حمص  بغير  أملانيا 
خائفا يترقب في »زفة« من الفنانني 
والفنانات واإلعاميني واإلعاميات 
لهم  واملطبات جزاء  منهم  املطبلني 
علللللى وقللوفللهللم مللعلله مللنللذ االنللقللاب 
فشل   مامح    . الشرعية  على  اآلثللم 
هذه الزيارة كانت ظاهرة حتى قبل 
يصدق  قد  ولذلك  للقاهرة  مغادرته 
فلللي حللقلله املللثللل املللغللربللي املللعللروف 
هذه  ومللن  مللايللل(..  مشى  )ماخليمة 

املامح أذكر ما يلي:
1 - رفض رئيس البرملان األملاني 
استقباله  تعبيرا عن موقف مشرف 
يسيم  ديكتاتور  الستقبال  رافلللض 
العذاب  سللوء  بللاده  في  املعارضني 
والتنكيل، يقتل طائفة منهم و يسوق 
طائفة إلى املشانق بأحكام  سخيفة 

وتهم مطبوخة.
2 - املستشارة العجوز )ميركل( 
الستقبال  شرطا  وضعت  قللد  كانت 
قللائللد االنلللقلللاب ولللكللنللهللا حللنللثللت... 
شركة  أملللوال  أن  بعد  فيما  ليتبني 
)سلليلليللمللنللس( الللعللمللاقللة كللللان لها 
التي  املللرأة  على  السحري  مفعولها 
حدود  إلى  مواقفها  بصابة  عرفت 
لعلها  بل   ... املشؤومة  الزيارة  تلك 
تللفللطللنللت وأحلللسلللت بللشللؤم اللللزيلللارة 
عللنللدمللا تللوقللف املللصللعللد الللللذي كللان 
يحملها مع ضيفها »الثقيل« و بدأت 
تتصبب عرقا و تتعجب ألمر مصعد 
أول  هللم  واألمللللان  مللرة  يتوقف ألول 
مخترعيه و تفوقهم في التكنولوجيا 
ال يضاهيهم فيها كثير من العاملني.

3 - جلللل أسللئلللللة الللصللحللافلليللني 
حتى   - األملانية  الصحف  وعناوين 

قبل الزيارة - كانت تدور حول خرق 
مبادئ حقوق اإلنسان في مصر وعن  
فساد   وعلللن  بللاملللعللارضللني  التنكيل 
املنظومة القضائية وما أفرزته  من 
بللاإلعللدام  باجلملة وآخرها  أحكام  
حكم اإلعدام بحق الرئيس الشرعي 

الدكتور محمد مرسي.
4 -  أبللللرز  عللنللاويللن الصحف 
األمللللانللليلللة امللللعلللروفلللة قللبللل وخلللال 
اللللزيلللارة جللللاءت كللمللا يلللللي: »ضيف 
غلللليللللر مللللللرغللللللوب فلللللللليلللللللله«... »هللللو 
األزمللللللللة شلللخلللصللليلللا«...«اجللللنلللرال 

الدموي«...«وصمة سيسي« 
5 -  أملللا الللصللفللعللة الللكللبللرى أو 
العرب  يقول  كما   - األثافي«  »ثالثة 
طالبة  قبل  من  كالصاعقة  فنزلت   –
بأملانيا  الطب  تدرس  شابة  مصرية 
اسمها )فجر العادلي( وهو باملناسبة  
بللاقللتللراب فجر  فلللأال حللسللنللا   يحمل 
اإلسامي  والعالم  املصرية  األزمللة 
قاطبة... استطاعت هذه الطالبة أن 
تدخل قاعة املؤمتر الصحفي- ممثلة 
اإلذاعلللات احمللية- وحتللرج  إلحللدى 
املستشارة ميركل وتصرخ في وجه 
قائد االنقاب وتسمعه ما كان يخاف 
صوتها  بأعلى  صرخت  ويللحللاذر... 
في وجهه وهي ترفع إشارة رابعة : 
»يا قاتل... يا مجرم ... يا فاشي« قبل 
أن يخرجها رجال األمن من القاعة... 
الشريفة  الطالبة  هللذه  به  قامت  ما 
مللايللني املشاهدين  ذكللر  الللصللادقللة  
مبا فعله الصحفي العراقي الشجاع 
)مللنللتللظللر الللللزايللللدي( عللنللدمللا ضللرب 
الللرئلليللس بلللوش بللحللذائلله ذات غللزو 

أمريكي للعراق...
فا نامت أعني اجلبناء. 

ودروبها  السفينة  أروقة  عبر  جولة  لي  كانت 
الرماد،  متطاير  السواد،  حالك  ليل  ذات  وممراتها 
بشق  إال  المتهرئ  السفينة  سلم  عبر  أصعد  أكد  لم 
بوتيرة  وتزمجر  تعوي،  الرياح  كانت  لقد  النفس، 
أعلى من مألوفها في األيام والليالي الخاليات، كانت 
السفينة في حالة اضطراب وارتجاج شديدين، حتى 
إنني شعرت بالغثيان أثناء صعودي درجات السلم 
الله  لطف  لوال  أسقط  أن  وكدت  بالصدأ،  المنخورة 
العلي القدير، الذي ألهمني أن أتمسك بأحد القضبان 
محفورا  أيضا  هو  كان  الذي  الرخوة  الحديدية 
يشبه  بما  جوانبه  بعض  في  ومحفوفا  بالصدأ، 
الشفرات الحادة، فتعرضت جراء ذلك لجراح في يدي 
على  آثارها  تركت  الدم،  من  كمية  منها  التي سالت 
درجات السلم، فلم يكف الجرح  عن السيان إال بعد 
بطاقيته  بإمدادي  الركاب  بعض  تفضل  عندما  ألي، 
القطنية، إذ لم يكن هناك ما تضمد به الجروح،  وهو 
في  رأسي، ويؤاخذني  السقوط على  لي عدم  يبارك 
عتاب خفيف، على القيام بزيارتي للسفينة في هذا 
الظرف الصعب، اقترب مني أكثر، ومشينا سويا في 
التي  البحر،  على  المطلة  المكشوفة  الشرفة  اتجاه 
كانت ترتطم بها بقايا األمواج المتكسرة، فبدت لنا 
الليل  ذلك  في  وأهلها  بالسفينة  المحدقة  المخاطر 

البهيم.
وجوهنا  تصفع  باردة  شمالية  ريح  كانت 
إلى  تنفذ  المتطايرة  المياه  وملوحة  المتيبسة، 
أفواهنا وحلوقنا، ونحن نتحدث عن المنعطف الحرج 
الذي كنا نمر به جميعا في تلك الليلة المخيفة، لم 
يكن لي بصاحبي سابق معرفة، ولكن الجرح الطارئ 
الذي ألم بي جراء القضيب الحديدي الصدئ، قد فتح 
كان  الذين  السفينة  أهل  جراح  لتناول  بيننا  الباب 
الهوجاء  العاصفة  جراء  بعض،  في  يموج  بعضهم 
يفضل  صاحبي  كان  الليلة.  تلك  في  ضربتها  التي 
أن يبقى رابضا في المكان المخصص له، متحسبا 
أن  خشية  يجري،  كان  ما  جراء  للوضع  تفاقم  ألي 
تعاوده حالة للصداع المفضي إلى الغيبوبة، والتي 
مثل  البحر  شهد  كلما  دوري  بشكل  تصيبه  كانت 
ذلك االضطراب، الذي تصبح معه جميع السفن في 
نقوم  بأن  أقنعته  ولكنني  معلنة،  غير  طوارئ  حالة 
األمام  من  وجوانبها،  السفينة  أطراف  عبر  بطواف 
أدعى  فذلك  األسفل،   إلى  األعلى  ومن  الخلف،  إلى 
في  المكوث  كان  التي  الخوف  نطرد شحنة  أن  إلى 
أن  وإلى  واتساعا،  تضخما  يزيدها  واحدة  نقطة 
 ، نستطيع  ما  السفينة  أهل  إلى  نقدم  أبطاال  نكون 
فذلك خير لنا وأهدى من أن نستسلم للموت البطيء.
نزلنا توا إلى أسفل السفينة، فهالنا ما شاهدناه 
الجوع،  فرط  من  يتضاغون  أطفال  مناظر:  من 
ألقينا  وإسكاتهم،  تهدئتهم  عبثا  يحاولن  وأمهاتهم 
فنزل  أرغفة،  من  معنا  حملناه  كنا  ما  بعض  إليهم 
وعادت  المكروبة،  أنفسهن  على  وساما  بردا  ذلك 
البسمة إلى ثغور الصبية األبرياء،  فأغرقننا بسيل 

من الثناء والدعاء...
فألفينا  الموضع،  ذلك  من  قريبا  قليا،  توغلنا 
يكونون  ما  أشبه  والعجائز،  الشيوخ  من  طائفة 
مرة  ألول  الناظر  يحسبها  التي  العظمية  بالهياكل 
خافت،  أنين  من  منها  ينطلق  ما  لوال  ميتة،  هامدة 
نقضي  أن  فسألناهم  الوقت،  بعض  عندهم  مكثنا 
بهم  كان  من  إلينا  فرغب  نستطيع،  بما  حاجتهم 
بالموت ليستريحوا من  لهم  أن ندعو  رمق من قوة 
من  تفيض  وأعيننا  فودعناهم  البطيء،  الموت  هذا 
الدمع حزنا أن ال نجد ما نسعفهم به في تلك اللحظة 

الكئيبة...

انصرفنا إلى زاوية أخرى على مقربة من هؤالء 
في  الشباب  من  طائفة  فوجدنا  العجاف،  الشيوخ 
ثياب رثة وأوضاع غير محمودة، فظهر لنا مكانهم 
وقد  السفينة  أخشاب  وبعض  بالثقوب،  امتأل  وقد 
فراحوا  ذلك،  في  فكلمناهم  أماكنها،  من  نزعوها 
أحرار،  بأنهم  ويتذرعون  نابية،  بألفاظ  يرشقوننا 
وبأن من حقهم أن يصنعوا في نصيبهم ما يشاءون، 
ثم بدا لنا أن نجلس إليهم بعض الوقت، بعد أن أنسوا 
بنا إذ قدمنا لهم النصيحة الصادقة، واعتذروا إلينا 
عما بدر منهم تجاهنا، فقصوا علينا قصة حياتهم، 
قد تعرضوا الضطهاد شنيع ممن هم  أنهم  فأدركنا 
العون  يسألونهم   كانوا  السفينة، حينما  أعلى  في 
على أحوالهم، وقضاء حاجاتهم، فكانوا يردون بكل 
قسوة على أعقابهم، فقرروا أن يمارسوا مهنة الحفر 
أمامهم  سالكا  الممر  يصبح  أن  إلى  السفينة،  في 
عن صيغ  نبحث  أن  الفور  على  فقررنا  أعاها.  إلى 
إلنقاذ تلك الطاقات المعطلة وبعث جذوتها من جديد 

لتكون للسفينة قوة وسندا.
ودعنا الشبيبة المضيعة على أمل الخروج بها 
صعدنا  وعندما  الكئيب،  المأساوي  وضعها  من 
الدوار  من  أنفسنا  على  خشينا  السفينة  أعلى  إلى 
بسبب  اضطرابها  حدة  تناقص  رغم  والسقوط، 
كان  شاهدناه  ما  هول  ألن  العاصفة،  حدة  تناقص 
يفت في عضدنا، ويلهب أكبادنا، فهل يعقل أن تترك 
عليه،  التي هي  البؤس  نهبا ألوضاع  السفينة  هذه 

»اللهم إن هذا لمنكر«!!
رددنا هذه العبارة الخالدة بأصوات عالية مرات 
من  حاول  السفينة،  أعلى  إلى  ننتقل  ونحن  عديدة 
حققنا  معهم  حوار  بعد  ولكننا  منعنا،  هناك  كانوا 

مرادنا.
يلبسون  أناسا  وجدنا  قصية  زاوية  في  هناك 
عليها  موائد  وأمامهم  ونساء،  رجاال  فاخرة  ثيابا 
يلعبون  منعمون  أطفال  وحولهم  وطاب،  لذ  ما 
ويلهون بأجمل األلعاب، فذكرت من كانوا في األسفل 
يتضاغون بالجوع، فقلت لصاحبي: من هنا نؤتى، 

من هنا تخرق السفينة وتجتاحها المياه!!
يعتصرنا،  واأللم  أخرى  زاوية  إلى  مضينا 
فوقع بصرنا على أناس يشبهون الديكة، يهمهمون 
يمنة  يتمايلون  وهم  مسموع،  غير  بكام  بشفاههم 
من  أطباق  أيديهم  وبين  وأماما،  وخلفا  ويسرة، 
بالرغبة  ألحدهم  فأشرت  األشكال،  مختلفة  الحلوى 
في تكليمه، فاستمر في همهمته مع القوم إلى وقت 
غير يسير، وبعدها جذبته بعيدا عن القوم، وأشرت 
إليه بأن هناك في األسفل أناسا يستحقون أن يزاروا 
ويوصلوا، فهمهم لي بكام غير مفهوم، ثم عاد إلى 
في  آخر  مكان  إلى  انتقلنا  ثم  بحلقته.  االلتحاق 
آذاننا  حتى صكت  وصلنا  أن  فما  المقابل،  الطرف 
أبصارنا  وخدشت  والضجيج،  الصخب  من  أمواج 
مناظر مروعة تثير القرف والغثيان، وتولد الغضب 
حولها  يتحلق  وهناك،  هنا  منصات  واالستهجان: 
أكوام من الذباب، رجعنا على أعقابنا، وقد اجتاحنا 
المهمهمين،  الديكة  حلقة  إلى  العارم  الغضب 
لنستعين بهم في معالجة الوضع وصنع المعروف، 

فلم يحركوا ساكنا.
أطراف  نذرع  ورحنا  صاحبي،  بيد  أخذت 
كالسكران،  وتتمايل  تضطرب  كانت  التي  السفينة، 
ونسأل الله العلي القدير اللطف، ونردد قول الرسول 
َه  اُس ِإنَّ اللَّ َها النَّ الكريم عليه الصاة والسام : »َأيُّ
َعِن  َواْنَهْوا  ِباْلَمْعُروِف،  ُمُروا  َلُكْم:  َيُقوُل  َوَجلَّ  َعزَّ 
اْلُمْنَكِر، َقْبَل َأْن َتْدُعوِني َفَا ُأِجيَبُكْم، َوَتْسَأُلوِني َفَا 

ُأْعِطَيُكْم، َوَتْسَتْنِصُروِني َفَا َأْنُصَرُكم«.

د. عبد المجيد بنمسعود

خروق في سفينة  المجتمع
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ع���ق���د م���ف���ت���ي ج���م���ه���وري���ة 
"كوسوفو" الشيخ "نعيم ترنافا" 
السنوي  التحضيريَّ  اجتماعه 
لشهر رم��ض��ان امل��ب��ارك ال��ق��ادم، 
رئاسة  مقر  في  االجتماع  وعقد 
املشيخة اإلسالمية في العاصمة 
اللقاء  حضر  "بريشتينا".وقد 
املشيخة  مجالس  رؤساء  جميع 
اإلس����الم����ي����ة ف����ي احمل���اف���ظ���ات 
ال��ك��وس��وف��ي��ة، ورؤس�����اء األئ��م��ة 
بعد  االجتماع  هذا  فيها.ويأتي 
الزيارات امليدانية التي قام بها 
الشيخ  "كوسوفو"  أئمة  رئيس 
"صبري بايغورا".وبدأ االجتماع 
الكرمي،  القرآن  من  آيات  بتالوة 
موسليو"،  "بليرمي  اإلم��ام  تالها 
ل��ي��ت��وج��ه م��ف��ت��ي اجل��م��ه��وري��ة 
بكلمة أمام احلضور؛ حيث شكر 

املبذولة  جهودهم  على  اجلميع 
ن  ثمَّ وكذلك  عملهم،  مواقع  في 
امل��وظ��ف��ن  ج��م��ي��ع  أداء  ع��ال��ًي��ا 
واألئمة واخلطباء في سبيل رفع 
الوعي  نشر  وسبيل  الله،  كلمة 
اإلس���الم���ي ب��ش��ك��ل ع���ام.وأع���رب 
ع��ن اس��ت��ع��داد رئ��اس��ة املشيخة 
لدعم  "كوسوفو"  في  اإلسالمية 
وم��س��ان��دة اجل��م��ي��ع ف��ي سبيل 
أفضل  وتقدمي  أهدافها  حتقيق 
وجماعات  للمسلمن  اخلدمات 
احتياجاتهم  ومتابعة  املساجد، 
ه مفتي  وشؤونهم الدينية.كما نبَّ
اجلمهورية اجلميع على ضرورة 
االهتمام بهذه األمانة العظيمة، 
التي اختارنا الله تعالى حلملها 
من بن خلق كثير، وهذا شرف 

وعزة ومسؤولية.

َف���َت���َح "م��س��ج��د اإلص����الح" 
اجل��دي��د مب��دي��ن��ة "ب��وجن��ول��و" 
ش����رق "س���ن���غ���اف���ورة" م��ؤخ��ًرا 
أبوابه أمام املصلن بعد طول 
املسجد  يتسع  حيث  انتظار؛ 
، عالوة على  لعدد 4000 مصلٍّ
اللقاءات  لعقد  أم��اك��ن  وج���ود 
لتلبية  وح���دائ���ق  اأُلس����ري����ة، 
احتياجات الشباب والصغار.
وق���د أك���د "ي��ع��ق��وب إب��راه��ي��م" 
الدينية  ال��ش��ؤون  م��س��ؤول   -
احل��ك��وم��ة  أن   - اإلس���الم���ي���ة 
املسلمن  م��ت��ط��ل��ب��ات  ت���راع���ي 

يعكسه  ما  وهو  تتزايد،  التي 
الذي  اإلص��الح"،  "مسجد  بناء 
ُيعد املسجد رقم 24 في مصاف 
صندوق  بناها  التي  املساجد 
بناء املساجد، الذي بدأ أعماله 
عات  تبرُّ جلمع  ع��اًم��ا   40 منذ 
وم��س��اه��م��ات امل��س��ل��م��ن.وه��ذا 
باإلضافة إلى وجود 3 مساجد 
ج��دي��دة ق��ي��د اإلن���ش���اء، فضاًل 
ع���ن امل��س��اج��د ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي 
تخضع لإلصالح والترميمات؛ 
املسلمن  متطلبات  لتستوعب 

الذين تتزايد أعدادهم.

خ���رج امل��س��ل��م��ون ب��ع��د أداء 
صالة اجلمعة في مدينة "جنيب 
آب�����اد" ب���والي���ة "أوت���راب���رادي���ش" 
ال����ه����ن����دي����ة، م���ت���ظ���اه���ري���ن ض��د 
ال������ع������دوان ال���ع���ن���ص���ري ع��ل��ى 
وطالبوا  ال��روه��ن��ج��ي��ا،  مسلمي 
ب��وق��ف اإلب����ادة اجل��م��اع��ي��ة لهم.
وك���ان���ت ت��ل��ك امل���ظ���اه���رات حتت 
سيوا  سماج  "يوا  جمعية  قيادة 
املسلمون  وأرس����ل  س��ن��س��ت��ه��ا"، 
اجلمهورية  رئ��ي��س  إل��ى  م��ذك��رة 
بتدخل  فيها  ط��ال��ب��وا  ال��ه��ن��دي��ة، 

مذابح  لوقف  الهندية  احلكومة 
الروهنجيا بأسرع وقت  مسلمي 
مم��ك��ن.ك��م��ا ط��ال��ب امل��ت��ظ��اه��رون 
ضد  الالزمة  اإلج���راءات  باتخاذ 
املتطرفن  السياسين  ت��ق��اري��ر 
املتطرف  ب��احل��زب  الهندوسين 
"ب��ه��ارت��ي��ا ج��ان��ت��ا" احل���اك���م في 
"الهند"، في حق مسلمي "الهند"، 
وم���ن���ع إل����ق����اء ت���ق���اري���ر م��ث��ي��رة 
القادة  ِقَبل  من  املسلمن  لغضب 

الهندوسين املتطرفن.

قال الرئيس التركي رجب 
ان���ه سيطلب  ط��ي��ب أردوغ�����ان 
والتنمية  ال��ع��دال��ة  ح���زب  م��ن 
ت��ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة ائ��ت��الف��ي��ة، 
ب����ع����دم����ا خ����س����ر ال���غ���ال���ب���ي���ة 
ال��ب��رمل��ان��ي��ة ف���ي االن��ت��خ��اب��ات 
ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة األخ���ي���رة.وف���ي 
والتنمية  ال��ع��دال��ة  فشل  ح��ال 
هذه  لتشكيل  امل��ش��اورات  ف��ي 
احل��ك��وم��ة، ق��ال أردوغ����ان انه 
س��ي��ط��ل��ب ح��ي��ن��ئ��ذ م���ن ح��زب 
املعارض  اجلمهوري  الشعب 
الثانية،  املرتبة  في  الذي جاء 
ت��ش��ك��ي��ل احل���ك���وم���ة.وأض���اف 
فشلت  ما  إذا  التركي  الرئيس 
فسيستخدم  احمل���اوالت،  ه��ذه 
الدستورية  حينها صالحياته 
انتخابات مبكرة. إلى  للدعوة 
وق�����ال أردوغ��������ان ل��ل��ص��ح��اف��ة 

ان  املعقول  غير  “من  التركية 
تترك البالد من دون حكومة”.
وأضاف “سأقوم أوال بتكليف 
رئيس احلزب السياسي الذي 
حصل على أعلى أص��وات في 
إلى  إش��ارة  في  االنتخابات”، 
رئ��ي��س ال����وزراء رئ��ي��س حزب 
داود  أحمد  والتنمية  العدالة 
أوغ���ل���و.وأش���ار إل���ى ان���ه “في 
)االئتالف  تشكيله  تعذر  حال 
حينها  س���أق���وم  احل���ك���وم���ي(، 
ال��ذي  احل��زب  رئيس  بتكليف 
أي  الثانية”،  املرتبة  في  حل 
زعيم حزب الشعب اجلمهوري 
ك���م���ال ك��ي��ل��ي��ت��ش��دار أوغ���ل���و.
ول��ف��ت ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي إل��ى 
فقط  التكليفن  هذين  فشل  ان 
سيستدعي انتخابات جديدة.

ح رئ���ي���س م��ج��ل��س   ص������رَّ
امل��ف��ت��ن ف��ي "روس���ي���ا" الشيخ 
أحد  خالل  الدين"  عن  "رافيل 
يوم  أن��ه  اإلسالمية  املنتديات 
القادم - مبشيئة  23 سبتمبر 
الله - سيقوم الرئيس الروسي 
"فالدميير بوتن" بافتتاح أكبر 
ح  صرَّ "موسكو".كما  مساجد 
سيحضره  االفتتاح  أن  أيًضا 

ال��ع��دي��د م���ن رؤس�����اء ال��ع��ال��م، 
الهامة، وسوف  والشخصيات 
ت���ق���ام "أك���ادمي���ي���ة إس��الم��ي��ة" 
رئيس  امل��س��ج��د.وق��ال  بجانب 
"روس��ي��ا":  ف��ي  املفتن  مجلس 
ح م��ن قبل أن  إن "ب��وت��ن" ص��رَّ
العالم  "روس��ي��ا" هي ج��زء من 
املسلمن جزء  اإلسالمي، وأن 

من "روسيا".

الهند: افتتاح مسجد جديد
في مدينة حيدر آباد

كوسوفو: اجتماع رؤساء المجالس روسيا: افتتاح أكبر مساجد موسكو
اإلسالمية لالستعداد لرمضان

سنغافورة: افتتاح مسجد اإلصالح 
مساجد قيد اإلنشاء الجديد و3 

ميانمار: مسلمو الهند يطالبون بوقف 
اضطهاد مسلمي الروهنجيا

محطات إخبارية

استنكار دولي ألحكام اإلعدام في حق الرئيس محمد مرسي وقياديي الجماعة

س���ي���ت���م اف����ت����ت����اح م��س��ج��د 
- مبنطقة  الله  - مبشيئة  جديد 
"حيدر  ملدينة  التابعة  "بشكندة" 
ال��ه��ن��دي��ة.وس��ُي��ق��ام حفل  آب�����اد" 
مبناسبة افتتاح املسجد اجلديد، 
مب��ش��ارك��ة م��س��ل��م��ي "ب��ش��ك��ن��دة" 
وسوف  لها،  املجاورة  واملناطق 

الشيخ  فضيلة  االفتتاح  يحضر 
"محمد  والشيخ  خضر"،  "محمد 
من  العلماء  من  وغيرهما  عزيز" 
ربوع مدينة "حيدر آباد" الهندية.
وخالل احلفل سيتم إلقاء الضوء 
ع��ل��ى أه��م��ي��ة امل��س��اج��د، وفضل 

بنائها وتعميرها.

اردوغان سيطلب من حزب العدالة 
والتنمية تشكيل ائتالف حكومي

وقت  في  بالقاهرة  اجلنايات   محكمة  قضت 
 28/8/1436 الثالثاء  يوم  صباح  من  سابق 
"اقتحام  قضية  في  م   16/6/2015 املوافق   - ه� 
الثاني  يناير/كانون   25 ثورة  عقب  السجون" 
املعزول  املصري  للرئيس  شنقا  باإلعدام   ،2011
للجماعة محمد بديع  العام  محمد مرسي واملرشد 
ونائبه رشاد بيومي والقيادين في اجلماعة محمد 

سعد الكتاتني وعصام العريان.
كما قضت احملكمة على القيادين في اجلماعة 
وآخرين  حجازي  وصفوت  البلتاجي  محمد 
على  سنتن  النافذ  وبالسجن  املؤبد،  بالسجن 
فلسطينيون  بعضهم  القضية  في  آخرين  متهمن 
استشهدوا بنيران االحتالل اإلسرائيلي قبل ثورة 

25 يناير أو معتقلون في سجون االحتالل.
دول  عديدة  جهات  بادرت  احلكم  وإثر صدرو 
وحكومات وهيئات حقوقية إلى شجب هذا احلكم 
الذي اعتبر حكما مسيسا ، ووجهت فيه اتهامات 
العسكر، وفي  للقضاء املصري بوقوعه في قبضة 
املصري  الثورة"  "غد  حزب  زعيم  قال  الصدد  هذا 
أمين نور إن ما قرأه القاضي قبل النطق باألحكام 

رديء  سياسي  "خطاب  املذكورتن  احملاكمتن  في 
وركيك ال منطق وال مبرر لقراءته"، واعتبر نور أن 
األحكام الصادرة اليوم "تعقد املسار الذي ميكن أن 
يكون مخرجا لألزمة" التي دخلت فيها البالد منذ 

عزل مرسي في انقالب 3 يوليو/متوز 2013، 
ومن جهته صرح القيادي في   حزب احلرية 
أو  نتوقع  أن  ميكن  "ال  إنه  زوبع  حمزة  والعدالة 
الفتاح  عبد  املصري  الرئيس  نظام  أن  نتوهم" 
يعطوا  أن  ميكن  االنقالب  و"جنراالت  السيسي 
للناس احلياة، بل هم يوزعون املوت ويصرون على 

حرب إبادة للشعب املصري".
وقيادات  مرسي  على  احلكم  إن  زوبع  وقال 
وزارة  أروقة  ومن  الدولة  أمن  من  "جاء  اإلخوان 
الشرعية  أنهم "يدفعون ضريبة  الداخلية"، مضيفا 
وهم في قمة الثبات"، معتبرا أن "ما يحدث اآلن في  
مصر ما هو إال مرحلة استثنائية في تاريخ البالد".
أما رئيس الوزراء التركي املستقيل أحمد داود 
"امتحان  املصري  القضاء  أحكام  إن  فقال  أوغلو 
ما  "لنر  وأضاف  احلرية"  عن  وللمدافعن  للغرب 
قيادات حركة سياسية  إعدام  من  موقفهم  سيكون 

"من  أن  إلى  مشيرا  العنف"،  إلى  أبدا  تلجأ  لم 
يّدعون الدفاع عن الدميقراطية واحلرية في تركيا 

سيخضعون أيضا لنفس االمتحان".
األوروبي،  لالحتاد  العليا  املمثلة  أعربت  كما 
قلقها  عن  موجريني،  فيديريكا  الرئيس،  نائبة 
إزاء األحكام القضائية الصادرة في مصر املتعلقة 
جماعة  قيادات  من  عدد  على  باإلعدام  باحلكم 
االحتاد:  عن  صادر  بيان  في  وقالت  اإلخوان، 
"أحكام اإلعدام على الرئيس األسبق، محمد مرسي 
وآخرين من رفاقه في مصر، في محاكمات جماعية، 
تطوًرا  تشكل   ،2011 عام  سجن  باقتحام  تتعلق 

مثيًرا للقلق".
عقوبة  األوروبي  االحتاد  "يعارض  وأضافت: 
وال  قاسية  فالعقوبة  الظروف،  جميع  في  اإلعدام 
مقبول  غير  انتهاًكا  ومتثل  رادع  غرض  أي  تخدم 
االحتاد  ويتوقع  والنزاهة،  اإلنسانية  للكرامة 
خالل  األحكام  هذه  في  النظر  إعادة  األوروبي 

االستئناف"
املتحدث  صرح  فقد  األمريكي  املوقف  عن  أما 
باسم اخلارجية األميركية جيف راثكي بأن األحكام 

في  الثقة  وتقوض  عادلة  "غير  في مصر  الصادرة 
التنفيذي  املدير  قال  جهته  ومن  القانون".  حكم 
نهاد  اإلسالمية )كير(  األميركية  العالقات  ملجلس 
من  األميركية  لإلدارة  الرسمي  املوقف  إن  عوض 
لكنه  ضعيفا،  كان  مرسي  بحق  الصادرة  األحكام 
حقوق  ومواثيق  الدولية  القوانن  إلى  استند 

اإلنسان.
الذي  املسلمن  لعلماء  العاملي  االحتاد  أما 
وصف  فقد  القرضاوي  يوسف  الدكتور  يترأسه 
األحكام  داغي  القره  علي  الدكتور  العام  أمينه 
اجلماعية  باألحكام  باإلعدام  مصر  في  الصادرة 
العلماء  استهداف  أن  مؤكدا  باجلملة  والصادرة 
حالة  يزيد  وإمنا  أبدًا،  مصر  يفيد  ال  والشرفاء 
واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي  االضطراب 
بحيث ال يستفيد من هذه احلالة أحد يريد اخلير 
للبالد والعباد، وإمنا يستفيد منها من يزرع الفتنة 
بن الناس ألمر جلل ومصالح شخصية زائلة. كما 
حذر القره داغي من استمرار تسييس القضاء في 

مصر وما يصدر عنه من قرارات.

العدد 441

ب���������دأت "ك����ل����ي����ة ع���ل���ي���م" 
اإلس��الم��ي��ة - إح����دى م���داس 
األسترالية  "ميلبورن"  مدينة 
"امل���ن���اق���ش���ات  ف���ع���ال���ي���ات   -
امل���ج���ت���م���ع���ي���ة" ال����ت����ي ي���ق���وم 
املشاركون فيها - من القائمن 
ع���ل���ى امل������درس������ة وال����ط����الب 
ال��ش��ب��اب - ب��دع��وة امل����دارس 
الشباب،  واملوظفن  املجاورة 
امل��ج��ل��س احمللي  وم��س��ؤول��ي 
للتوعية،  مناقشات  خل��وض 
املغلوطة  املفاهيم  وتصحيح 
َتْقِوَية  ع��ن اإلس���الم، م��ن أج��ل 

املجتمعية. العالقات  أواص��ر 
الشباب  املشاركون  أشار  وقد 
امل��س��ل��م  ال����ش����ب����اب  أن  إل������ى 
متنوعة  مل��ش��ك��الت  ي��ت��ع��رض 
ي��زي��ده��ه��ا ت��ف��اُق��م امل��ع��ل��وم��ات 
تنشرها  التي  الصحيحة  غير 
وس��ائ��ل اإلع����الم، ع���الوة على 
السلبية،  احلكومية  امل��واق��ف 
ف��ض��اًل ع��ن مم��ارس��ات اليمن 
املتطرف؛ مما يستلزم التعبير 
عن الذات وتفنيد تلك األباطيل 
وال��ش��ب��اب  املسلمن  حل��م��اي��ة 

واملجتمع.

أستراليا: فعاليات شبابية للتعريف 
باإلسالم وتصحيح المفاهيم

ط���ال���ب احت�����اد ط����الب دول���ة 
احلكومة  اإلسرائيلية  االح��ت��الل 
املسلمن  أع��ي��اد  ب���إدراج  احملتلة 
وال��ن��ص��ارى ف��ي ت��ق��ومي العطالت 
عليها  ي��ح��ص��ل  ال��ت��ي  ال��رس��م��ي��ة 
ال���ع���ام���ل���ون ب���ق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م 
التعليم  ومؤسسات  باجلامعات 
الطالبي  االحت����اد  ر  ال��ع��ال��ي.وب��رَّ
ال���وط���ن���ي اإلس���رائ���ي���ل���ي م��ط��ل��َب��ه 
ال��دراس��ة  ب��ن  ال��ت��ع��ارض  بتفادي 

الطالب  ومم��ارس��ة  ومقتضياتها 
امل��س��ل��م��ن وغ��ي��ره��م ل��ش��ع��ائ��ره��م 
أيًضا  االحتاد  طالب  الدينية.وقد 
املسلمن  للطالب  استثناء  مبنح 
لرمضان  صيامهم  يتزامن  الذين 
أن  على  االختبارات،  مواعيد  مع 
موعد  بتحديد  االستثناء  ي��ك��ون 
أو  ال��ص��ي��ام،  ف��ي غير وق��ت  بديل 
منح الطالب 15 دقيقة إضافية إذا 

اختار أداء االختبار في رمضان.

اإلسالمية  اجلمعية  ق��ام��ت 
حملة  ب��ب��دء  الشمالية  بأمريكا 
دعوية جديدة بوالية "ميتشجن" 
األم����ري����ك����ي����ة، م����ن خ�����الل ن��ش��ر 
ال���ل���وح���ات اإلع���الن���ي���ة ال��ع��ام��ة 
وتصحيح  اإلس��الم  رسالة  لنشر 
على  وال���رد  املغلوطة،  املفاهيم 
عن  ال��ن��اجت��ة  الشبهات  إل��ص��اق 
ب���ع���ض امل����م����ارس����ات ال��س��ل��ب��ي��ة 
للمسلمن  نسبتها  ي��زع��م  ال��ت��ي 
ب�"أمريكا". وقد حملت اإلعالنات 

التي  مثل  الرسائل؛  من  العديد 
في  السابقة  باإلعالنات  ظهرت 
 [ "محمد  مثل:  املاضي؛  العام 
دعا للسالم والعدالة االجتماعية 
وح����ق����وق امل����������رأة"، و"م������ن ه��و 
 ،877 ع��ل��ى  ات��ص��ل  ]؟  م��ح��م��د 
صت  خصَّ اإلس����الم؟".وق����د  مل���اذا 
للرد  مجانية  أرق��اًم��ا  اجلمعية 
على االس��ت��ف��س��ارات، ف��ض��اًل عن 
تراجم  من  مجانية  نسخ  توزيع 

معاني القرآن الكرمي.

فلسطين المحتلة: مطالبة بإدراج أعياد 
المسلمين في تقويم العطالت الرسمية

الواليات المتحدة: لوحات إعالنية لتصحيح 
المعلومات المغلوطة عن اإلسالم
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إلى أن نلتقي

قبل امتحانات البكالوريا، كان هناك أكثر من خطاب رسمي 
ينبه إلى ما مفاده أن عهد الغش في االمتحانات قد وّلى، وخاصة 
في امتحان البكالوريا، الذي ُيبنى عليه ما يبنى من ِقَبل التالميذ 
فلقد مت اإلعالن عن  الدولة ككل.  ِقبل مستقبل  وُأَسرهم بل ومن 
ترتيبات وإجراءات ملنع الغش ومحاصرته، أو قمعه إن اقتضى 
احلال ب "الضرب من يد من حديد" على كل من تسول له نفسه 
اخلوض في ذلك. وكان من بني اإلجراءات املقترحة؛ منع إدخال 
الهواتف إلى قاعات االمتحانات، وكل األشياء التقنية أو الورقية 
التي تؤدي إلى الغش أو تساعد عليه. ثم توج كل ذلك بتوجيهات 
إلى األساتذة املراقبني بان يجتهدوا في املراقبة وأال يحملوا معهم 
أي شيء، وفي مقدمة ذلك هواتفهم، وذلك رمبا دفعا لكل لبس أو 

التباس أو إيحاء أو شعور بالغنب من ِقَبل التالميذ املرشحني.
وجاء اليوم األول من االمتحان وكانت املفاجآت:

من جانب؛ هناك تالميذ مزودون بكل شيء، بدءًا بالهواتف 
أوراق  من  التقليدية  بالوسائل  وانتهاًء  الذكية،  وف��وق  الذكية 
و"حتراز" مع اعتماد مختلف احليل لتوظيف ذلك، وكأن شيئا لم 
ُيقل ولم يصدر ، ال من اجلهات الوصية بصورة مباشرة، وال من 
مناقشة  فيه احلديث  ذلك وفصلت  تداولت  التي  اإلع��الم  وسائل 

وحتليال، وتبادل الكلُّ كلَّ ذلك في وسائل التواصل االجتماعي.
ل من كل شيء، حتى من  ومن جانب آخر ؛ أساتذة مراقبون ُعزَّ

الهواتف.. فكانت املفارقة !!
أن  جلهم–  أو  –كلهم  واقتنعوا  للتوجيهات  األساتذة  امتثل 
ذلك ميكن أن يساعد على إجناح االمتحان، ومتردت شرائح من 
التالميذ، كالعادة، لُترِجع ظاهرة الغش إلى املربع األول كما يقال.
ثم ما إن َمّر اليوم األول ثم اليوم الثاني، حتى بدأنا نسمع 
ونقرأ عن كوارث،، لم يعد األمر مقتصرا على الغش داخل القاعات، 
بل أصبح احلديث عن تسريبات، وبدت أوراق االمتحان ُتَتداول 
كل  وتطوف  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  الناس  بني  فيما 

الدنيا، والتالميذ يجتازون االمتحان ذاته في القاعات.
لقد كان األمر في البداية مدعاة للشك واالرتياب، إلى أن أعلن 
بشكل رسمي عن إعادة امتحان مادة الرياضيات، فتبني لذي عينني 
أن األمر قد حصل، وحصل ليس في مادة واحدة، بل في أكثر من 
مادة، مع تفاوت النسبة في التداول العام لكل مادة، ألن بعض 
املواد سربت أسئلتها فيما يبدو من داخل قاعات االمتحان بعد 
تصويرها بالهاتف، وإرسالها إلى حيث خاليا املعاجلة السريعة 
لها  املرِسلني  إلى أصحابها  لهذه األسئلة، ثم إرجاعها بعد ذلك 

على األقل.
ّول إلى ظاهرة بكل ما  إن هذا احلدث، حدث الغش، الذي حَتَ
حتمله الكلمة من معنى، ِبغّض النظر عن أسبابه اآلنية وتداعياته، 
يبني أن الغش في االمتحانات عندنا ليس أمرا طارئا أو ظرفيا، 

بل هو ناشئ عن تكدسات وترسبات تربوية واجتماعية.
ويعيشه  عاشه  ملا  نتيجة  بيداغوجية  تربوية  ترسبات  هي 
التلميذ منذ نشأته األولى، حيث إن َوَحل الظاهرة ميسك به كل 
يوم، ومينعه من أن يرى نور الشفافية  واملصداقية واإلخالص؛ 
الغش:  مب��زاول��ة  األق���ل،  على  إليه  يوحي  أو  يدفعه،  ش��يء  فكل 
الساعات اإلضافية.. النقط املجانية.. تغافل شرائح من األساتذة 
بني  فيما  "ت��خ��اب��ر"  م��ن  ي��ح��دث  أن  عما ميكن  قاعاتهم  ف��ي  وه��م 

التالميذ من أجل تداول اجلواب السليم.
وهي ترسبات تربوية أخالقية للمحيط الذي فشا فيه الغش 
ترى  اأُلَس��ر  من  للعديد  الداخلية  األج��واء  بل حتى  كبير،  بشكل 
وراءه  يحمل  مغرما  واإلخ��الص  والصدق  مغنما سريعا،  الغش 

أثقال التقليد و"النية" و"عدم التطور" تبعا ل"األالعيب احلديثة".
ومن ثم فإن الكالم عن محاربة الغش أو قمعه ال مجال ألن 
بأن  يؤمن  ِل�م�َن  الدفني  االعتقاد  هذا  ُيحاَرب  لم  إذا  أكله  يؤتي 
التربوية  الوسائل  الوسائل:  كل  بتجنيد  الغش هو احلل، وذلك 
دور،  أي  تؤدي  أال  لها  أريد  التي  الدينية  التربية  أواًل، وخاصة 
ومستوياتها،  أشكالها  اختالف  على  ثانيا  اإلعالمية  والوسائل 
وذلك على امتداد األيام والشهور، وليس في أوقات االمتحانات 

عقلية  تربي  ول��ن  ل��م  الظرفية  ف��األم��ور  فقط، 
صاحلة على اإلطالق.

قمع الغش... متى يأتي أكله؟

د. عبد الرحيم الرحموني
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ن����ت����رك ال����ف����راش����ة ق��ل��ي��ال 
ونولي وجهنا شطر سونيتات 
رم�����ض�����ان. وال���س���ون���ي���ت���ة ف��ن 
ش�����ع�����ري، ي���ع���ت���م���د إي���ق���اع���ا 
بريطانيا  ف��ي  خ��اص��ا،اش��ت��ه��ر 
وف����رن����س����ا ب����خ����اص����ة، وم����ن 
سونيتات  السونيتات  أشهر 
السونيتات  ول��ك��ن  شكسبير. 
معها  وقفتنا  ف��ي  نشرع  التي 
متميزة،  سونيتات  هي  اليوم 
إذ  مب��وض��وع��ه��ا،  متميزة  ه��ي 
والصيام،  رمضان  موضوعها 
لشاعر  ألن��ه��ا  أي��ض��ا  ومتميزة 
األمريكي  الشاعر  هو  متميز، 
امل��س��ل��م دان��ي��ي��ل م���ور، أو عبد 

احلي مور.
وفي هذه احللقة لن أحتدث 
كثيرا، إذ سأكتفي بأن آخذ بيد 
إميانية  إلى جزر  القارئ معي 
دخلتها فأردت أن يشترك معي 
ول��ذل��ك  اإلمي���ان���ي،  بهائها  ف��ي 
لدانييل  إم��ا  س��أت��رك احل��دي��ث 
الذين  وإما ألولئك  نفسه،  مور 
س���ع���وا -ب����إخ����الص- إل����ى أن 
ي��ق��رب��وا ه���ذا ال��ش��اع��ر امل��ؤم��ن 
إل����ى ق�����راء ال���ع���رب���ي���ة، وع��ل��ى 
منير  ال��س��وري  الناقد  رأس��ه��م 
-ملن  العكش  ومنير  العكش.  
الناس  شغل  ن��اق��د  ي��ع��رف��ه-  ال 
املاضي،  القرن  سبعينيات  في 
والس���ي���م���ا احل���������وارات ال��ت��ي 
أج���راه���ا م���ع ع����دد م���ن أع���الم 
على  املعاصر،  العربي  الشعر 
اختالف مناحيهم الفنية، وكان 
وكان  اجلبل.  بدوي  بينهم  من 
ينشر تلك احلوارات في مجلة 
يصدرها  ك��ان  التي  )م��واق��ف( 
أدون��ي��س. حتى ك��ان ي��وم نشر 
ن���زار قباني،  ف��ي��ه ح����وارا م��ع 
يجمع  أن  مشروعه  ف��ي  وك���ان 
ت��ل��ك احل�������وارات ض��م��ن عمل 
متكامل. ولكن نزارًا سرعان ما 
ذل��ك احل��وار ضمن كتاب  نشر 
الشعر  )ع���ن  س���م���اه:  م��س��ت��ق��ل 
فاشتعلت  والثورة(،  واجلنس 
معركة بني الرجلني، وانشغلت 
العالم  في  الثقافية  الصحافية 
الثقافي  العلم  -ومنها  العربي 
املعركة...  تلك  بآثار  املغربية- 

وتوقف مشروع العكش.
الناشط  الناقد  ه��ذا  ولكن 
ما لبث أن طلع علينا من ضفة 
أخ������رى... م���ن أم��ري��ك��ا، حيث 
اس��ت��أن��ف ن��ش��اط��ه م���ن ج��ه��ة، 
ووس��ع��ه م��ن جهة أخ���رى، ولم 
يعد وقفا على األعمال األدبية، 
ب���ل جت�����اوزه إل���ى ال���دراس���ات 
عددا  ترجم  حيث  احلضارية، 
من الدراسات التي تهم العالم 
العربي، مما يصدر في أمريكا، 
»عفوا  عنوانها:  دراس��ة  ومنه 
مكتشف  ل��س��ت  ك��ول��وم��ب��س.. 
الباحثة  تثبت  وفيها  أمريكا«، 
أن  الكتاب،  مؤلفة  األمريكية، 
اكتشفوا  ال��ذي��ن  ه��م  املسلمني 
كولومبس  وصول  قبل  أمريكا 
ال��ن��ق��وش  وأن  ط���وي���ل،  ب��زم��ن 
التي ما تزال قائمة  اإلسالمية 
حتى اآلن دالة على ذلك. وهو 
أمر أثبته أستاذنا محمد جنيب 

)املعلقة  كتابه:  في  البهبيتي 
الناس  ولكن  األول��ى(،  العربية 
لم يأخذوا ما قال مأخذ اجلد، 
أو  باجلنون  اتهمه  من  ومنهم 
باب  من  ليس  ولعله  الهذيان. 
نقول  أن  البعيد  االس��ت��ط��راد 
املنتصر  ب��ن  علي  الدكتور  إن 
ال��ل��ه تعالى،  ال��ك��ت��ان��ي، رح��م��ه 
أثبت مبا ال يدع مجاال للشك أن 
أمريكا. مكتشفو  هم  املسلمني 

إليه  نعود  قد  )وه��ذا موضوع 
في حلقة أخرى ألهميته(.

ونعود إلى موضوعنا:
ُوِل�������َد ال���ش���اع���ر وال��ك��ات��ب 
عام  في  مور  دانيال  األمريكي 
في  أوك��الن��د  مبدينة  1940م، 
األمريكية.  كاليفورنيا  والي��ة 
وُي���ع���ُدّ دان���ي���ال م���ور م��ن أب��رز 
شعراء الستينيات، وقد اعتنق 
في  اإلسالمية  الديانة  دانيال 
لنفسه  واخ��ت��ار  1970م،  ع��ام 

. اسم عبد احلِيّ
ف���ي أواخ�����ر ال��س��ت��ي��ن��ي��ات 
وأث���ن���اء زي�����ارة دان���ي���ال م��ور 
فضيلة  ع��ل��ى  ف  ت��ع��َرّ للمغرب 
ال��ش��ي��خ م��ح��م��د ب���ن احل��ب��ي��ب 
لإلسالم،  دع��اه  ال��ذي  الفاسي 
بدعوة  دان��ي��ال  قلب  وان��ش��رح 
ال��والي��ات  إل��ى  ليعود  الفاسي 
شعره  يتوهج  مسلًما  املتحدة 
بأسمى ُروَحانية عرفها الشعر 

اإلجنليزي املعاصر.
يقول منير العكش:

في أواخر الستينيات، حني 
براكني  الشباب«  »ث��ورة  كانت 
م��ن اإلب�����داع وال��روم��ان��س��ي��ات 

وأحالم تغيير العالم، 
العهد  ح��دي��ث  ك��ن��ت 
بالهجرة إلى بيروت، 
م����ك����س����ورًا م�����ع ك��ل 
بالهزمية  املكسورين 
وال���ي���أس وال��ع��س��ك��ر 
وخوف املنافي وقلق 
اإلب�����ادات، ح��امل��ًا مع 
ك���ل احل���امل���ني ب��ي��وم 
أوس���ع أف��ق��ًا م��ن هذا 
ال������ي������وم، وم���ص���ي���ر 
هذا  م��ن  بشاعة  أق��ل 

املصير.
وكان دانيال مور 
فرلنغيتي  ول��ورن��س 
وأل����������ن غ���ي���ن���زب���رغ 
وم�����اي�����ك�����ل م���ك���ل���ور 
ونانسي بيترز هناك 
ع��ل��ى س��ي��ف احمل��ي��ط 
ال���ه���ادي ف���ي أق��ص��ى 
غرب املوت واليانكية 
امل���ت���وح���ش���ة ج������زرًا 
م���ن األم�����ل ف���ي بحر 
بالكراهية  يصخب 
واجل����ش����ع وت���اري���خ 

اإلبادات. 
ببالي  يخطر  ل��م 
وش��������الالت ال���ض���وء 
لغة  من  تهدر  يومها 
ال���ش���ب���اب ال��ع��اص��ف 
ف��ي ش����وارع ال��ع��ال��م، 
كنفاني  غ��س��ان  م���ن 
ف������ي ب������ي������روت إل����ى 
دانيال مور في سان 

أكثر  بعد   - أنني  فرانسيسكو 
قافلة  س�����أودع   - ع��ق��دي��ن  م���ن 
أص���دق���ائ���ي ال���ذي���ن ت��ط��اي��رت 
أش�������الؤه�������م م����ث����ل أس��������راب 
العبثية  سمائنا  ف��ي  احل��م��ام 
أللتقي  م��ج��ان��ًا  واس��ت��ش��ه��دوا 
ه���ن���ا ع���ل���ى ال���ش���اط���ئ اآلخ����ر 
بهؤالء احلاملني األبديني بثورة 
معظم  تساقطت  وق��د  الشباب 
ينشد  غ��ي��ن��زب��رغ  أس���ن���ان���ه���م: 
»ال��ه��ي��ك��ل ال��ع��ظ��م��ي« ل��ل��زم��ان، 
ومور يعتمر الطربوش املغربي 
األح��م��ر حت��ت مت��ث��ال احل��ري��ة، 
وعبثًا ينفخ في جثتها الروح. 
إل����ى  وص�����ل�����ت  أن  م����ن����ذ 
»ال��ع��ال��م اجل��دي��د« أدرك���ت أننا 
ن��ح��ن وض��ح��اي��ا ك��ول��وم��ب��وس 
ف��ي ه��اوي��ة واح����دة، وأن هذه 
األم��ي��رك��ا م��ت��ع��ددة وال ب��د من 
زمن  ويخصب  ميد  ما  اختيار 
احل��ل��م. وك���ان الب��د م��ن دان��ي��ال 
م���ور وب��ق��ي��ة ال��ط��ي��ور ال��ت��ي ما 
ت����زال ت��غ��ن��ي ف��ي ه���ذه ال��غ��اب��ة 

احملترقة. 
وكانت مجلة )جسور( هي 
لم  إذ  الضوء،  وفوهة  البداية 
حتى  األول  عددها  يصدر  يكد 
ولورنس  مور  بدانيال  التقيت 
ف��رل��ن��غ��ي��ت��ي ون��ان��س��ي ب��ي��ت��رز 
ه���ول وم��اي��ك��ل مكلور  وج����ون 
م��ان��و وه���ذا النبض  وج��ف��ري 
الدافئ الذي يخفق به قلب كل 
ما هو إنساني نبيل ومبدع في 

أميركا. 
وها هو دانيال مور اليوم 
واحد من أسرة )جسور( يسهر 

ال��ل��ي��ال��ي ف��ي م��راج��ع��ة ك��ل ما 
ينشر فيها من شعر ونصوص 
إب��داع��ي��ة، وي��ع��م��ل م��ع��ي على 
يقدم  م��ا  ك��ل  وترجمة  اختيار 
العربية  لثقافتنا  وجهًا مشرقًا 
اإلسالمية في هذا العالم الذي 
الذئب.  ال يرى فينا إال ص��ورة 
وه���ا ه���و م���ور ل��ل��م��رة األول���ى 
يتعرف على وجهه في املرآة.. 
ب��ع��د أن جت��ه��م��ت ف���ي وج��ه��ه 
طوياًل فظن أن غربته أبدية كما 
يصور ذلك في قصيدة »املرآة« 

املترجمة. 
مور  ك��ان  الستينيات  ف��ي 
م���ن أب����رز ش���ع���راء »ب��ي��رك��ل��ي« 
إنسانية  أكثر  بأميركا  احلاملة 
وع���ال���م أك���ث���ر ع�����داًل. وت��ع��ت��ب��ر 
دواوينه »رؤيا الفجر« و»القلب 
احملترق: مرثاة ملوتى احلرب« 
و»جسد النور األسود« و»حكمة 
احملارب« ثورة في حركة الشعر 
كانت  كذلك  األمريكي احلديث. 
العائم«  »اللوتس  مسرحياته 
و»قيامة  امل��دم��اة«  و»احل��ي��ت��ان 
لسنوات  عرضت  التي  بليس« 
ف����ي م���س���رح���ه ال������ذي أن���ش���أه 
ه���ن���اك ف���ي ق��ل��ب ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا 
م��درس��ة إب��داع��ي��ة وإن��س��ان��ي��ة. 
الستينيات لم متض على  لكن 
املغرب  زار  م��ور حتى  دان��ي��ال 
بن  الشيخ محمد  وتعرف على 
احل��ب��ي��ب ال��ف��اس��ي ل��ي��ع��ود إل��ى 
شعره  يتوهج  مسلمًا  بيركلي 
بأسمى روحانية عرفها الشعر 

اإلجنليزي املعاصر. 
وللحديث بقية إن شاء الله 

سونيتات رمضان 
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