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املفضل فلوايت رحمه الله تعاىل 

هذا   ِكتَابُنا   ينطق   على   اجلميع   باحلق..

اللهم

اجعلنا من عتقاء هذا 

ال�صهر الكرمي

اآمـيـــــن

ِكَتاُبنا -كما اصطلح السلف على تعريفه- هو كتاب الله الذي أنزله على نبيه محمد 
]، املكتوب في املصاحف، املنقول عنه بالتواتر، املتعبد بتالوته.

ِكَتاُبنا هو الكتاب الوحيد في تاريخ اإلنسانية كلها الذي ُنقل مسطورا منذ أن كتب 
في عهد رسول الله ]، وبعد أن ُجمع هذا املكتوب في عهد أبي بكر [، ونقل محفوظا 
جتد  فال  اإلسللالم،  تاريخ  من  القرون  هذه  امتداد  على  الثقات  للرواة  الصحيح  بالسند 
كتابًا في الَكْون  ُنقل بهاتني الطريقتني على مدى قرون،  وبذلك فهو أصح كتاب وأصدق 
نص على سطح هذه األرض، فهو  الكتاب العزيز  الذي }لاَّ َياِتيِه اْلَباِطُل ِمن َبنْيِ َيَدْيِه َوَل 

ْن َحِكيٍم حميد{)فصلت: 41(. ِمْن َخْلِفِه،  َتنِزيٌل مِّ
َينِطُق  ِكَتاُبَنا  ِكَتاُبنا ينطق على اجلميع باحلق، في هذه احلياة وفي األخرى، }هَذا 
به  ملن متسك  فطوبى   ،)28 َتْعَمُلوَن{)اجلاثية:  ُكنُتْم  َما  َنْسَتنِسُخ  ا  ُكناَّ ا  ِإناَّ  ، قِّ ِباحْلَ َعَلْيُكم 

باحلق، وجعله إماما يهتِدي به في الظلمات.
ِكَتاُبنا فيه ذكر للجميع، ولكل شيء: }َلَقَد َانَزْلَنا ِإَلْيُكْم ِكَتاًبا ِفيِه ِذْكُرُكم، َأَفاَل َتْعِقُلوَن{
ِه ِفيِه َنَبُا َما َقْبَلُكْم  ْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمن َشْيٍء{)األنعام39( »ِكَتاُب اللاَّ ا َفراَّ )األنبياء: 10(، }ماَّ

َوَخَبُر َما َبْعَدُكْم َوُحْكُم َما َبْيَنُكْم«)رواه الترمذي والدارمي والبغوي(.
ين وبني الدنيا، بني الدنيا وبني اآلخرة، بني الروح وبني املادة..  ِكَتاُبنا يجمع بني الدِّ

ِكَتاُبنا يستحضر املؤمُن به التقوى واإلميان بالغيب واإلحسان في كل شيء، ابتداًء 
من الدخول إلى اخلالء، إلى تنظيم العالقات الدولية في السياسة والقتصاد.

ِكَتاُبنا ُيتعبد به في الصلوات وبتالوته آناء الليل وأطراف النهار، وُتعتمد تشريعاته 
في احلياة الفردية والجتماعية والسياسية والقتصادية.

وبياُنه  فريد،  وتناسُقه  عجيب،  نظُمه  ولفظه؛  أسلوبه  في  املعجز  الكتاب  هو  ِكَتاُبنا 
ساٍم، جتد فيه آيات التقوى إلى جانب آياٍت في احُلْكم أو القتصاد أو السياسة، وآيات 
ر إلى جانب آيات الكون واخَلْلق وآيات التاريخ واآلفاق، وجتد اآليات اآلِمرة  ر والتدبُّ فكُّ التاَّ
باملعروف  واآلمللرة  الزوجية  باحلياة  املرتبطة  اآليللات  جانب  إلى  الّصالة  على  باحلفاظ 
ا يدل على أن الكون وما فيه من َخْلق يخضع لنظام بديع  والناهية عن املنكر،، وهكذا،، ِمّ
نع واخَلْلق، وأن هذا اإلنساَن الذي هو من هذا اخَلْلق، مع ما عليه من ُحسن التقومي  الصُّ
}َلَقْد َخَلْقَنا اِلنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِومٍي{)التني: 4(، ينبغي أن يعيش وفق هذا اخلْلق البديع 
َماَواِت َوَما ِفي اَلْرِض َجِميًعا  َر َلُكْم َما ِفي الساَّ املتكامل في الكون الذي ُخِلق من أجله }َوَسخاَّ

ِمْنُه{)اجلاثية: 12(.
عاشتها شعوٌب  التي  العظيمة  اإلسللالم  نشوء حضارة  في  األسللاس  هو  كان  ِكَتاُبنا 
ًة واحدًة،  ُأماَّ بنعمة اإلميان فأصبحت  دت  لكنها توحاَّ األلسنة واأللوان واألعراق،  مختلفُة 
ِرفعًة  ذلك  إنسانية سامية، وزاد  قيٌم حضارية  العربية، وِقيمها  ديُنها اإلسالم، ولسانها 
وُسموًا أن هذه الشعوب احتفظت بكثير من خصائصها الثقافية والجتماعية واللسانية، 
مثيال،  البشرية  له  تشهد  لم  وعلمي عجيب،  وثقافي  اجتماعي  نَسق  في  ذلك  كلُّ  فتالقح 
َوُأنَثىٰ َوَجَعْلَناُكْم  َذَكٍر  ن  ا َخَلْقَناُكم مِّ ِإناَّ اُس  َها الناَّ َأيُّ وحتقق فيهم قول العلي القدير: }َيا 
ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا{)احلجرات: 13(، وبنفحات هذه احلضارة قامت حضارات أخرى 
ة القائمة على  أشرقت شمسها بفضل نور حضارة اإلسالم، وإن احلضارة اإلنسانية احلقاَّ

العدل واملساواة لن تتحقق من جديد إل بتحكيم هذا الكتاب.
فهنيئا ألهل القرآن بالقرآن..

وهنيئا لهم ألنهم حملوه وحفظوه وَرَوْوُه وتدبروه وتدارسوه، وقبل ذلك وبعده عملوا 
به، فكل هذه األحوال من أحوال أهل القرآن،

زها الله تعالى بهذا الكتاب العزيز. وهنيئا لهذه األمة التي مياَّ
للعاملني وهدٌي  الذي هو ذكٌر  الكتاب  الكون بهذا  لبني اإلنسان عموما في  ثم هنيئا 

لبني البشر أجمعني.
وهنيئا لنا في بلدنا الغالي هذا مبا ميز الله تعالى أهله بحفظ كتابه قدميا وحديثا..

وهنيئا لشبابنا حَفظة القرآن الكرمي الذين أحرزوا على جوائز عاملية في حفظ كتاب 
الله العزيز..

ر  فاحلمد لله على نعمة القرآن.. ونسأله تعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بكتابه وتدبُّ
آياته..
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أوال- في سبب النزول :
هذه اآليات المباركات هي المقطع األخير 
م��ن س���ورة ال��ح��ش��ر ال��ت��ي ن��زل��ت ف��ي ح��ادث 
في  اليهود-  أحياء  من  –حي  النضير  بني 
أحد  غ��زوة  بعد  الهجرة  من  الرابعة  السنة 
وقبل غزوة األحزاب، هذه اآليات المباركات 
نزولها  رغ���م  قبلها  ال��ت��ي  ال��ث��اث  واآلي����ات 
ضمن سورة مدنية إال أنها تمتلك خصائص 
القرآن المكي شكا ومضمونا. وهذا المقطع 
بدايتها  مع  يتناسق  الحشر  لسورة  الخاتم 
في الحث على تسبيح الله انسجاما مع فعل 
كل الكائنات في السماوات واألرض، ودعوة 
في  والتفكر  وال��خ��ش��وع  للتقوى  المؤمنين 
تدبير الله العزيز الحكيم لشؤونه مع أعدائه 

وأوليائه وعجيب أمره في ذلك.

ثانيا- نظرات في دالالت ومعاني 
هذه اآليات :

ببيان عظمة  المقطع  هذا  يبتدئ 
القرآن الكريم، وعلو قدره ومدى قوة 
تأثيره على الصخر الجامد لو تنزل 
عليه }لو أنزلنا هذا القرآن على جبل 
خشية  من  متصدعا  خاشعا  لرأيته 
»فإذا  كثير:  بن  الحافظ  قال  الله{  
وق��س��اوت��ه  غلظته  ف��ي  ال��ج��ب��ل  ك���ان 
م��ا فيه  ال��ق��رآن فتدبر  ه��ذا  ل��و فهم 
ل��خ��ش��ع وت��ص��دع م��ن خ���وف ال��ل��ه عز 
البشر  أيها  بكم  يليق  فكيف  وج��ل، 
أن ال تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع 
من خشية الله، وقد فهمتم عن الله 

أمره وتدبرتم كتابه«.
وروح  تعالى  الله  ك��ام  إن��ه  حقا 
الكيان  في  يفعل  وج��ل  عز  أم��ره  من 
إشراقه  لحظات  بعض  في  البشري 
وان���ف���ت���اح���ه ل��ت��ل��ق��ي ح��ق��ائ��ق��ه ف��ع��ل 
األجسام  في  والكهرباء  المغناطيس 

الخطاب  أش��د.  فها هو عمر بن  أو  المادية 
[ يفقد سيطرته على جسده ولم يعد يقوى 
على حمل نفسه فارتكن إلى جدار حين سمع 
قارئا يقرأ: }والطور وكتاب مسطور في رق 
المرفوع  والسقف  المعمور  والبيت  منشور، 
والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ماله 
من دافع{  فلما عاد إلى بيته مكث فيه شهرا 

يعوده الناس مما حدث له.
وص��دق الله العظيم حين ق��ال: }ول��و أن 
قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به األرض 
أو كلم به الموتى{ قال ابن كثير: أياكان هذا 
}وإن من الحجارة   : القرآن، وقد قال تعالى 
لما يتفجر منه األنهار وإن منها لما  يشقق 
من  يهبط  لما  منها  وإن  الماء،  منه  فيخرج 

خشية الله{. 
وتوقظ  النفوس  تهز  التي  األمثال  إنها 
القلوب وتبني العقول للتأمل والتفكر. }وتلك 

االمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون{.
ث���م ب��ع��د ه����ذا ال���ك���ام ع���ن ث��ق��ل ال��ق��رآن 
النفوس  على  ال��م��زل��زل  وت��أث��ي��ره  وسلطانه 

البشرية والكائنات المادية الجامدة حين يتم 
تلقيه بحقيقته تأتي هذه التسبيحة المديدة 
كأنها  العلى  الحسنى وصفاته  الله  بأسماء 
الوجود  كيان  تفاعل  من  المقصودة  الثمرة 
بما فيه من كائنات على رأسها ابن آدم الذي 
ينبغي أن يلهج لسانه بهذه األسماء صباح 
وحقائقها  معانيها  بقلبه  يبصر  م��س��اء. 
ذلك  بعد  جوارحه  لتستجيب  جيدا  ويعيها 
لمقتضياتها في خضوع واستسام  تلقائيا 
وإجال لمن له هذه الصفات خالق هذا الكون 

العظيم ومنزل هذا القرآن العظيم.
}ه��و الله ال��ذي الإل��ه إال هو عالم   : إنه 
الغيب والشهادة هو الرحمان الرحيم{ فا إله 
وال رب لهذا الكون سواه سبحانه وال معبود 
بحق فيه غيره. وكل ما يعبد من دونه فباطل، 
ال  والشهادة{  الغيب  }عالم  وح��ده  هو  ألن��ه 
يخفى عليه شيء في األرض وال في السماء 

 . الصدور  تخفي  وم��ا  األعين  خائنة  ويعلم 
العبد  قلب  في  الحقيقة  هذه  تترسخ  وحين 
يصلح سريرته  أن  في  أن��ه سيجتهد  ال شك 
وتصرفاته،  أعماله  في   ويستقيم  وعانيته 
في خلوة كان أو جلوة، ما دام يشعر أنه على 
م��رأى ومسمع من ربه وسيده وم��واله، وما 
دام يدرك أن خالقه يعلم عنه ما توسوس به 

نفسه، وهو أقرب إليه من حبل وريده.
الرحيم{ الرحمان  }ه��و  تعالى:  وقوله   
الطمأنينة  و  األم��ن  م��ن  بنوع  العبد  تشعر 
وت��ن��زع م��ن قلبه ال��ف��زع وال��ي��أس وال��ق��ن��وط. 
فتتوازن شخصيته بتعادل الخوف والرجاء، 
والفزع والطمأنينة، والرغبة والرهبة »فالله 
ف��ي ت��ص��ور ال��م��ؤم��ن ال ي��ط��ارد ع��ب��اده ولكن 
لهم  يحب  بل  بهم  الشر  يريد  وال  يراقبهم، 
الهدى، وال يتركهم با عون وهم يصارعون 
رحمة  ذو  فهو سبحانه  واأله���واء«  ال��ش��رور 
واسعة شاملة لجميع المخلوقات فباألحرى 
لعباده الِمؤمنين. وهو رحمان الدنيا واآلخرة 
ورحيمها. وهو القائل: }ورحمتي وسعت كل 

شيء{. 
والقائل : }كتب ربكم على نفسه الرحمة{
}هو الله الذي ال إله إال هو{ هي عبارة 
تبنى  التي  والقاعدة  األس��اس  كأنها  تتكرر 
»ال��م��ل��ك«  ب��اق��ي األس��م��اء وال��ص��ف��ات.  عليها 
أي ال��م��ال��ك ل��ك��ل ال��ك��ائ��ن��ات ب��م��ا ف��ي��ه��ا بني 
يتجهون  إل��ي��ه  ال��واح��د؛  سيدهم  فهو  آدم. 
يتجهون  وحده  وإليه  ويطيعون،  ويخدمون 

باحتياجاتهم ورغباتهم.
}ال����ق����دوس ال���س���ام ال���م���وم���ن...{ فهذه 
أسماء أخرى من أسمائه الحسنى كل منها 
القدوس يحمل دالالت  إذا  له دالالت��ه وأث��ره. 
التي  المطلقة  والطهارة  المطلقة  القداسة 
ويطهر.  فينطق  ال��ق��ل��ب  ع��ل��ى  ن��وره��ا  ي��ش��ع 
واألم��ن  السلم  دالالت  يحمل  اس��م  وال��س��ام 
والطمأنينة ويشيع ذلك في قلب المؤمن وفي 
جنبات الوجود من حوله. والمؤمن لفظ يفيد 

وااليمان  األم��ن  واه��ب  وتعالى  أنه سبحانه 
ويشعر قلب عبده بقيمتهما.

فهذه  المتكبر{  الجبار  العزيز  }المؤمن 
تحمل  فالمهيمن  خصوصيتها  لها  أس��م��اء 
ببسط  وت��وح��ي  وال��رق��اب��ة  السلطان  دالالت 
ك��ل ش��يء ومثلها  وال��س��ي��ط��رة على  ال��ن��ف��وذ 
}العزيز الجبار المتكبر{ فهي صفات توحي 
فا  واالستعاء،  والجبروت  والغلبة  بالقهر 
إال  متكبر  وال  إال هو  وال جبار  إال هو  عزيز 
وما  هذه،  في صفاته  أحد  يشاركه  وما  هو. 
يتصف بها سواه فهو المتفرد بها با شريك.
األسماء  ه��ذه  المؤمن  العبد  يقرأ  حين 
متتالية مستشعرا قيمتها وقوتها ومعانيها 
وبتلقائية  معا  وقلبه  لسانه  يهتف  ش��ك  ال 
ع��ج��ي��ب��ة ب��ه��ذه ال��ع��ب��ارة ال��ت��ي ت��خ��ت��م اآلي���ة 
والمتضمنة لكل معاني تنزيه الله عما ينسب 
إليه أهل الزيغ والضال من كل أنواع الشرك 

والشركاء،}سبحان الله عما يشركون{.
المديدة  التسبيحات  تستمر  بعدها  ثم 
}هو  إذ  وتعالى  سبحانه  ألوهيته  لتأكيد 

الله{ فا إله غيره ألنه وحده }الخالق البارئ 
المصور{. فلفظ الخالق يحمل داللة التصميم 
التنفيذ  دالل���ة  تحمل  وال���ب���ارئ  وال��ت��ق��دي��ر، 
ش��يء  ك��ل  يتضمن  وال��م��ص��ور  واإلخ������راج، 
وتكسبه شخصيته المتفردة. ف}له األسماء 
الحسنى{ فهي الحسنى في ذاتها، غنية عن 
كل استحسان من الخلق وبها }يسبح له ما 
في السماوات واألرض وهو العزيز الحكيم{.

تلك  ذكر  بعد  القلب  يتوقعه  مشهد  وهو 
األسماء، ويشارك فيه األشياء واألحياء كما 
تناسق  ف��ي  وال��خ��ت��ام.  المطلع  فيه  يتاقى 

والتئام.
 [ الله  [ عن رس��ول  أبي هريرة  عن 
: »إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما، مائة 
إال واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر 

يحب الوتر«.

ثالثا- خالصات ومستفادات :
مما سبق يمكن استخاص مستفادات 

منها:
واإلق��ب��ال  ال��ك��ري��م  ال��ق��رآن  تعظيم   <

عليه تعلما وتعليما.
> القراءة المتدبرة الخاشعة للقرآن 

تورث خشية الله وتدعو إلى التفكر.
تعالى  ال��ل��ه   على  التعرف  وج��وب   <

بأسمائه الحسنى وصفاته العلى.
> وحدانية الله سبحانه في ألوهيته 

أساس أسمائه الحسنى وصفاته.
> علم الله محيط بكل شيء فاستحي 

أن يراك فيما يكره.
> اج��ت��ه��د ف��ي أن ي��ك��ون ل��ك ح��ظ من 
»فالراحمون  ال��رح��ي��م«  »ال��رح��م��ن  صفاته 

يرحمهم الرحمن«.
الملك  وح���ده  لله  مملوك  عبد  أن��ت   -

الحق فالزم حدود عبوديتك له.
> اجتهد في إصاح باطنك وظاهرك 
وتطهير قلبك وجوارحك واجعل من كيانك 
السام  »القدوس  أن��وار  تعكس  م��رآة  كله 
المومن« تسطع على من حولك ومحيطك 

القريب والبعيد.
على  والتعالي  االستطالة  من  > حذاري 
الله جل وعا في سلطانه  الخلق و منازعة 
وعزه وجبروته وكبريائه »وما هو خاص به 
إزاري  العز  فيه:  تقليده  ينبغي  ال  سبحانه 
والكبرياء ردائي فمن ينازعني عذبته«)حديث 

قدسي رواه مسلم 2023-4(
> ل��ل��ه األس���م���اء ال��ح��س��ن��ى ف��اج��ت��ه��د أن 

تحصيها بمقتضياتها تكن من أهل الجنة
أيها  تكن  ف��ا  لله  يسبح  كله  ال��ك��ون   <

العبد نشازا في نظامه.
اآلي��ات  ه��ذه  من  المستفدات  ه��ذه بعض 
ال��م��ب��ارك��ات، خ��وات��م س���ورة ال��ح��ش��ر، وه��ذا 
بحار  من  ونقط  يقال،  كما  فيض  من  غيض 
فيوضات كلمات الله جل جاله، وقبسات من 
وال حصر،  لها  حد  ال  التي  أشعة شموسها 
اآلي��ات  ق���راءة  وج��دد  وع���زم،  بقوة  فتناولها 
بنفسك وتدبر وأبصر لعلك تهتدي إلى أبعد 

من ذلك.، واصدق الله يصدقك.
والله ولي التوفيق
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قال رسول الله ] : »...وشاب نشأ في عبادة 
الله..«. 

والِحكم  للمعاني  جامع  نبوي  تعبير  وهــو 
التي ينبغي مراعاتها في كل كلمة: فالحديث ذكر 

النشأة التي تعني إحداث الشيء وتربيته)1(. 
ـــات تترى  فــي معنى اإلحــــداث جـــاءت اآلي  -
كقوله تعالى : }...ولقد علمتم النشأة األولى فلوال 
الله  }ثم   : 62( وقوله تعالى   : تذكرون{)الواقعة 
20( وقوله   : النشأة اآلخرة...{)العنكبوت  ينشئ 
تعالى: }وأن عليه النشأة األخرى..{)النجم : 46( 
األصل  وهو  تعالى  الله  من  اإلنشاء  يكون  وكما 
الله  مّكنه  ما  بعض  في  اإلنسان  من  يكون  كذلك 

تعالى من إنشائه .
حسنة  النشأة  تكون  التربية  معنى  وفــي   -
مباركة كما في قوله تعالى : }إن ناشئة الليل هي 
أشد وطأ وأقوم قياًل{)المزمل : 6( والمقصود ما 
يحدثه قيام الليل واالنتصاب للصالة من استقامة 
في القول وعزيمة في األمــور. وقد تكون النشأة 
سيئة وعلى خالف ما ينبغي قال تعالى : }أومن 
مبين{ غير  الخصام  في  وهــو  الحلية  في  ينشأ 

)الزخرف : 18( أي ُيـربى تربية كتربية النساء.
ومما تفيده كلمة النشأة التغيير والتحول من 
حال إلى آخر لقوله تعالى : }...ثم أنشأناه خلقًا 
 : الخالقين{)المؤمنون  أحسن  الله  فتبارك  آخر 

.)14
كما جاء في الحديث  والنشأة في العبادة – 
هذا  فــي شخصية  أثــرهــا  ــى  إل تشير  الــشــريــف- 
اهتمامه   ومركز  نشأته  إطار  باعتبارها   الناشئ 
من  التحقق  إلـــى  دائــمــا  ويــســعــى  عنها  يــِنـــــّد  ال 

مقتضياتها والتخلق بآدابها ومقاصدها.
ــعــبــادة يــعــنــي الــطــاعــة  ولــمــا كـــان مــفــهــوم ال
المطلقة لله تعالى ويشمل كل مناحي الحياة، فإن 
أثرها في شخصية من نشأ فيها يكون بارزا في 

فكره وعقيدته وسلوكه وأخالقه ومواقفه ...
بين  الــقــوة  مرحلة  هــي  الــشــبــاب  مرحلة  إن 
الضعفين كما يقال، يقصدون بذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى : }الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل 
من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا 
وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير{)الروم 
والعقلي  البدني  بالضعف  يمتاز  فالطفل   )53  :
العظم،  واهــي  البدن،  ضعيف  يكون  قد  والشيخ 
عقاًل  يمتلك  الــغــالــب  فــي  ولكنه  الــقــوة...  منهك 
حادا  وذكاء وتجربة وعلما... والشاب يمتلك قوة 
فحسب  هذا  وليس  والغرائز  البدن  وقــوة  العقل 
أيضًا  يمتاز  بل  الناس  من  الكثير  يتصور  كما 
واإليــمــان  الــرحــب  والخيال  الجياشة  بالعاطفة 
حد  تبلغ  التي  الــواســعــة  والتضحيات  العميق 
الملكات  هذه  تحررت  فإذا  واإلعجاز...  اإلعجاب 
الشرع  بــضــوابــط  وانضبطت  الــهــوى  قــيــود  مــن 
إلى نصوصه وأحكامه  الحكيم وأسلمت زمامها 
ــــذود عــن حماه  ووظــفــت فــي خــدمــة اإلســــالم وال
فإنها تصنع تاريخا مجيدا لألمة، وأكثر أصحاب 

رسول الله ] كانوا شبابًا من هذا الطراز.
إن مرحلة الشباب حددتها الجمعية العامة 
و24   15 بين  المتراوح  السن  في  المتحدة  لألمم 

يرى  ات��ف��اق،  م��وض��ع  التحديد  ه��ذا  ول��ي��س  سنة 
في  تبدأ  الشباب  فترة  أن  اإلس��ام  علماء  بعض 
األربعين  ف��ي  ال���ذروة  وتبلغ  وتشتد   البلوغ  س��ن 
فقد  م��ح��ددة،  نهاية  لها  ُي�عرف  وال  تستمر  وق��د 
همته  في  ويبقى  أكثر  أو  عاما   60 الرجل  يبلغ 
وال  تعد  ال  هــذا  على  األمثلة  و  شــيء.  وعزيمته 
عمر  الشيخ  الــمــثــال  سبيل  على  منها  تحصى 
صهوة  على  وكــان  عاما   90 بلغ  ــذي  ال المختار 
وكان  بــالده  غــزوا  الذين  اإليطاليين  يقاتل  فرس 
بقوة  يتمتع  وكــان  ومدرعاتهم  طائراتهم  يواجه 
أمير  قال  وفيه  والصديق  العدو  حيرت  وصالبة 

الشعراء أحمد شوقي:
ِتـسعون لو ركبت مناكب شاهق

لترجلت هضباته إعياء 
بطل البداوة لم يكن يغزو على

طنك ولم يُك يركب األجواء 
لكن أخو خيل حمى صهواتها

وأدار من أعرافها الهيجاء.
لكن إذا كان هناك شيوخ ابيضت 
رؤوسهم واشتعلت بالشيب ...وبقيت، 
بقية من عزم وصالبة  فيهم  ذلــك،  مع 
فهل يجوز أن نتركهم يحملون األعباء 
الشباب  يخلفهم  أن  بد  ال  األبــد؟  إلــى 
الذين يملكون القوة واإليمان ويرثون 
ــال  مــنــهــم الـــتـــجـــارب والـــخـــبـــرات، ق

الشاعر:
فأرح شيوخك من تكاليف الوغى

واحمل على ُشـّبانك األعباء.       
 إن مرحلة الشباب تبدأ عند سن 
البلوغ وهو ما يعرف بسن المراهقة، 
ومعلوم أن هذا السن يكثر فيه الطيش 
وتتفجر فيه طاقات الشباب ويعبرون 
فــيــه عــن ذواتـــهـــم تــعــبــيــرا يتسم في 
الغالب بالتجاوز لكل األعراف والقيم  
ــة في  ــرغــب كــمــا يــتــســم بــالــتــحــدي وال
من  يجدون  أنهم  والعجيب  الــبــروز.. 
"المربين" من يبرر بالمراهقة كل سلوك  
مهما قـــــُبـــــح... أولــئــك الــذيــن حــّرمــوا 

على أنفسهم مراضع اإلسالم كلها واتخذوا من 
الثقافة الغربية ظئرًا. إن الثقافة اإلسالمية تربط 
الكاملة عن  ـِل المسؤولية  البلوغ وَتَحمُّ بين سن 
ينتهي  التي  الغاية  قول، وتجعلها  كل فعل وكل 
الحديث  في  عنها  المعبر  المؤاخذة  عدم  عندها 
القلم  »ُرِفــع   :  [ القلم" في قوله  الشريف ب"رفع 
عن ثالثة...وعن الصبي حتى يِشّب...« وفي رواية 

أخرى : »...وعن الغالم حتى يحتلم...«)2(.
إن قوة العقل والبدن والعاطفة ...ِنعم ينبغي 
للشباب أن ينتبهوا إليها ويؤدوا حق الله المنِعم 
نعم  ومن شكر  الشكر  تستوجب  الِنعم  ألن  فيها 
الله أن يوظف الشباب مواهبهم وقواهم لخدمة 
وقد  اإلســالم  مبادئ  عن  والدفاع  وأمتهم  دينهم 
ذكر القرآن الكريم موسى عليه السالم في مرحلة 
الشباب قال تعالى : }... ولما بلغ أشده واستوى 
المحسنين  نجزي  وكــذلــك  وعلما  حكما  آتيناه 
فوجد  أهلها  من  غفلة  على حين  المدينة  ودخــل 

من  وهــذا  شيعته  من  هــذا  يقتتالن  رجلين  فيها 
من  الذي  على  من شيعته  الذي  فاستغاثه  عدوه 
هــذا من  قــال  فــوكــزه موسى فقضى عليه  عــدوه 
عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني 
الغفور  هو  إنه  له  فغفر  لي  فاغفر  نفسي  ظلمت 
الرحيم قال رب بما أنعمت علّي فلك أكون ظهيرا 

للمجرمين{)القصص : 16-13(.
ليست  القبطي  بالرجل  موسى  فعله  ما  إن 
جريمة فردية لقد كانت حربا سياسية بين جنسين 
من سكان مصر أوقد نارها فرعون بجعلهم شيعًا 
ل  وتدخُّ بعضهم.  واستضعاف  بينهم  وبالتمييز 
أبناء  من  لواحد  االعتبار  لــرد  هنا   \ موسى 
جنسه وأهل ِمّلته ودينه الذي أهين وُذّل وُمّست 
بالقضاء  كفيلة  الواحدة  ضربته  فكانت  كرامته 
على عدوهم وما كان يقصد قتله ولذلك تألم كثيرا 
إني  رب  ــال  }ق  : ربــه  فاستغفر  صريعًا  رآه  لما 
الغفور  هو  إنه  له  فغفر  لي  فاغفر  نفسي  ظلمت 
الرحيم...{ولما غفر الله تعالى له أخذ على نفسه 

عهدًا أن يبقى دائما مدافعًا عن الضعفاء والفقراء 
ومقويًا لهم وناصرًا لمبادئ الحق ومخلصًا لكل 
العقائد والشرائع التي جاءت من عند الله تعالى 
...ومناهضا للمستكبرين والمجرمين : }قال رب 

بما أنعمت علّي فلن أكون ظهيرا للمجرمين...{.
وأهل الكهف كانوا فتية كما وصفهم القرآن 
الكريم ولكنهم كانوا كبارًا في تفكيرهم ومواقفهم 
وأن  قومهم  بــه  يــديــن  بما  يدينوا  أن  ورفــضــوا 
لقد  لها،  كانوا  يسجدون  التي  األصنام  يعبدوا 
العالية أن  يتحّدوا  قومهم   استطاعوا بهممهم 
لما رأوا أنهم ال يملكون أي حجة على ما هم عليه 
: }هؤالء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لوال يأتون 
على  افترى  ممن  أظلم  فمن  ن  بيِّ بسلطان  عليهم 

الله كذبًا...{ )الكهف : 15(.
نحتاج، في هذا الوقت الذي تآمرت فيه قوى 
الشر على اإلسام وأبنائه ومستقبله، إلى فتية 
وإل���ى ش��ب��اب يقتفون أث��ر م��وس��ى \ وأص��ح��اب 

الكهف، يعرفون الحق ألن عقولهم عامرة بالعلم، 
مفعمة  قلوبهم  ألن  غال  بكل  أجله  من  يضحون 
باإليمان، يتحدون أعداءه الذين يمكرون بالليل 
والنهار : }مستكبرين به سامرًا يهجرون...{)3(
ألن عزائمهم صادقة ووالؤهم ألمتهم ال لغيرها، 
الحقائق  بهم  وتنتشر  العقائد  بهم  تعتز  ه��ؤالء 

وتنتصر بهم المبادئ...
ماذا تجني األمة من شباب يعبدون أجسادهم 
عندما  الشاب  قيمة  ما  غرائزهم؟،  مع  ويعربدون 
ثوبا  يلبس  أن  همه  ومنتهى  علمه  مبلغ  يكون 
جمياًل يحمل عالمة الجودة يعرضه على القاصي 
والداني ثم يعود إلى والديه ليرهقهم بشراء ثوب 

آخر؟
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه

فكل لباس يرتديه جميل
ــذي يقضي ســاعــات أمــام  مــا قيمة الــشــاب ال
المرآة يرجل شعره ويعالجه بأنواع من الدهون 

والمساحيق وكل همه أن يراه الناس  وسيمًا ؟ 
وقف أحد المجاهدين أمام المرآة بعد عودته 
من معركة أبلى فيها البالء الحسن دفاعًا عن دينه 

فلم يظهر له في وجهه جمال فقال:
فإن لم تكن المرآة أبدت وسامة

فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم
إن الشباب ال يمكن أن يقضي زهرة عمره أمام  
شاشة يمأل وقته  بأحاديث ال قيمة لها أو بطوالت 
يحققها في ألعاب يمارسها في عالم افتراضي، أو 
ينضبط لمتابعة قصة تلفزيونية أو رواية هابطة 

أو ما إلى ذلك مما يستقطب اهتمامه...
الحقائق  تستوقفه  أن  ينبغي  الــشــبــاب  إن 
العظيمة التي تسعى إليها أمته والقضايا الكبرى 

التي تريد أن تنتهي منها ...
أي���دي المربين   ال��ي��وم  ودي��ع��ة بين  ال��ش��ب��اب 
يــحــتــاج هــذا  ...ال  واإلع��ام��ي��ي��ن وال��س��ي��اس��ي��ي��ن 
الشباب إلى من يلعب بعواطفه إنما يحتاج إلى 
من يربيه على العقائد وإلى من ينمي فيه حرارة 
اإليمان والوالء الحقيقي لتاريخ أمته وحاضرها 
األمــانــات   هــذه  فــي  الــلــه  فليتقوا  ومستقبلها... 
من  جياًل  منهم   نوا  يكوِّ حتى  أيديهم  بين  التي 
ويرثون  بقوة  الكتاب  يأخذون  الذين  الصالحين 

مجد األمة ويبلغون بها المدى ..
وإذا كان الشباب يحتاج إلى من يأخذ بيده 
ال��م��س��ؤول��ي��ات، ف��إن األم���ة أشد  وي��ؤه��ل��ه لتحمل 
ح��اج��ة إل��ى ش��ب��اب ق��وي أم��ي��ن ج��دي��ر بالمواقع 
قدير مخلص إذا ألّمت بأمته المكاره فا يضيعوا 

هذه الثروة كما قال القاسم بن محمد الفاتح:
أضاعوني وأي فتى أضاعوا

ليوم كريهة وسداد ثغر 
------------

1 - المفردات للراغب األصفهاني 
2 - عن قتادة عن الحسن البصري عن علي أن رسول 
الله ] قال رفع القلم عن ثالثة : عن النائم حتى يستيقظ  
قال  يعقل.  حتى  المعتوه  وعن  يشب  حتى  الصبي  وعن 
من  غريب  حسن  حديث  علي  حديث  الترمذي  أبوعيسى 
هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي ] 

وذكر بعضهم وعن الغالم حتى يحتلم
)3( مستخلص من اآلية 68 من سورة المؤمنون .
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عن أبي هريرة [ عن النبي ] قال : »سبعة يظلهم الله في ظله يوم ال ظل إال ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل قلبه معلق د.لخضر بوعلي

بالمساجد، ورجالن تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه«)متفق عليه(.



الخطبة األولى: 
احلمد لله على نعمة اإلسالم، وأشهد أن 
م،  ال إله إال الله وحده ال شريك له امللك العالَّ
نا محمًدا عبُده ورسوُله  َدنا ونبيَّ وأشهد أن سيِّ

عليه أفضل الصالة والسالم.أما بعد، 
أيها املسلمون واملسلمات :

إن اإلسللللالم شلللرَع الللعللبللادات مللن صللالٍة 
ُعظمى  ملقاصد  وزكاٍة وحجٍّ وغيرها،  وصياٍم 
إلى  أصِلها  في  ترِجع  والتي  ُكبرى،  وغايات 
النفوس،  تهذيب  وإلى  بخالقه  املخلوق  ربط 
والسير  اجلللواِرح،  وتطهير  القلوب،  وتزكية 
وأرفع  َيم،  الشِّ وأزَكللى  الِقَيم  أحسن  إلى  بها 

املنازل والدرجات.
الصيام مبا  العبادات شهر  وإن من هذه 
ُفضَلى؛  وُقللُربللاٍت  عظمى  عباداٍت  من  َنه  تضمَّ
وإطعاٍم،  وقياٍم  صياٍم  من  فيه  مبا  فرمضاُن 
يعد مدرسٌة يجُب أن جتعَل املسلم في أعلى 
الُعليا،  واملُُثل  الُفضَلى  يكون من األخالق  ما 
ِذيَن آَمُنوا  َها الَّ نا -جل وعال-: ﴿ }َيا َأيُّ يقول ربُّ
ِمْن  ِذيَن  الَّ َعَلى  ُكِتَب  َكَما  َياُم  الصِّ َعَلْيُكُم  ُكِتَب 
ُقوَن{)البقرة: 183(. هذه اآلية  ُكْم َتتَّ َقْبِلُكْم َلَعلَّ
وهو  أال   ، الصيام  مللن  الللعللام  املقصد  حتللدد 

تقوى الله تعالى . والتقوى جماع اخلير.
بللاألخللالق  ل  التمثُّ الللتللقللوى:  حقيقة  ومللن 
الكرمية والصفات النبيلة فعاًل وقواًل وُسلوًكا 
الله حيُثما كنت،  للِق  »اتَّ  :  [ ومنَهاًجا، يقول 
وأتِبع السيئَة احلسنَة متُحها، وخاِلِق الناَس 

بُخُلٍق حسن«.
عباد الله :

لهم  توفيقه   ، عباده  على  الله  فضل  من 
قللومٍي، وقوٍل  كللرمٍي، وفعٍل  ُخُلٍق  بالتحلي بكل 
جميٍل . عن أبي هريرة [ عن النبي ] أنه 
قال:  اجلنة،  الناَس  ُيدِخُل  ما  أكثر  عن  ُسِئل 
أكثر  عن  وُسِئل  اخُلُلق«.  وُحسن  الله  »تقوى 
رواه  والللفللْرُج«؛  »الفُم  فقال:  النار،  ُيللدِخللُل  ما 

الترمذي، وقال: "حسٌن صحيٌح".
أن يتحلَّى  للد  املُللتللعللبِّ مللن  ُيللريللد  فللاإلسللالم 
باملُعامالت  ِصَف  يتَّ وأن  احلسنة،  باألخالق 
الللكللرميللة، قلللال ]: »أكللمللُل املللؤمللنللن إميللاًنللا 
لنساِئهم«؛  خياُركم  وخياُركم  ُخُلًقا،  أحسُنهم 

رواه الترمذي، وقال: "حسٌن صحيٌح".
لللُيللدِرك بُحسن   ويللقللول ] : »إن املللؤمللَن 
داود  أبو  رواه  القائم«؛  الصائم  درجللَة  ُخُلقه 

بسنٍد صحيٍح.
أجمعن  اخللق  وأفضُل  العابدين  أكمُل   
َلَعَلى  لللَك  ﴿}َوِإنَّ بقوله:  لله  ربُّ ]، وصَفه  محمٌد 
الناس  فأقرُب  ولهذا   ،)4 َعِظيٍم{)القلم:  ُخُلٍق 
منزلًة  وأعظمهم   [ الله  رسللول  إلللى  ًة  محبَّ
يوم القيامة أحاِسنهم أخالًقا؛ عن جابر [ 
إليَّ  كم  أحبِّ من  »إن  قللال:   [ الله  رسللول  أن 
أحاِسنكم  القيامة:  يللوم  منزاًل  مني  وأقربكم 
أخالًقا«؛ رواه الترمذي، وقال: "حديٌث حسٌن".

فيا إخوة اإلسالم:
استلِهموا من العبادات جملة ومن الصيام 
واملُُثل  األخللالق  من  رفيٍع  جميٍل  كل  خاصة، 
وا منها كل ذوٍق سليٍم، وكل  والصفات، استِمدُّ
فعٍل جميٍل، وقوٍل نبيٍل، ليمأل حياَتكم حينئٍذ 
ُة  اإلميان الصادق بكل صوره، وتُسوَدها املودَّ
مُبختلف ُصورها، وتغُمرها األخالق الراِقية، 
أوجَبه  فذك مما  السامية.  الواقعية  واملباِدُئ 
اإلسالم، وافترَضه القرآن، يقول -جل وعال-: 

اِس ُحْسًنا{)البقرة: 83(. ﴿ }َوُقوُلوا ِللنَّ
وعللن أبللي هريرة [ قللال: قللال رجللٌل: يا 
ُيذَكُر من كثرة صالتها  إن فالنَة  الله!  رسول 
وصيامها وصدقتها غيَر أنها ُتؤِذي جيراَنها 
بِلسانها. فقال ] : »هي في النار«. فقال: يا 
صيامها  قلَّة  من  ُيذَكر  فالنَة  إن  الله!  رسللول 
باألثوار  ُق  تتصدَّ وأنها  وصالتها  وصدقتها 
قال:  بِلسانها.  ُتللؤِذي جيراَنها  وال  األِقللط  من 
»هي في اجلنة«؛ أخرجه أحمد، والبخاري في 

"األدب املفرد".
ر النبي ] الصائمن  ومن هذا املُنطلق حذَّ
من الُعدول عن هذه املقاِصد الكرمية للعبادات 
اجلليلة، فقال: »إذا كان يوُم صوم أحِدكم فال 
قاتَله  أو  أحللٌد  ه  سابَّ فللإن  يصَخب،  وال  يرُفث 

فليُقل: إني صاِئٌم«.
ن��ع��م، أي��ه��ا امل��س��ل��م! إن ال��ُف��ح��ش ل��ي��س من 
وإن  واإلحسان،  والعبادة  الفضل  أهل  أخ��الق 

قال  الرحمن،  عباد  ة  سِجيَّ من  ليس  الُعنَف 
ور والعمَل به فليس  ] : »من لم يَدع قوَل الزُّ

لله حاجٌة في أن يَدَع طعاَمه وشراَبه«.
عنهم  الله  رضي   - الصحابُة  فِهَم  ولهذا 
وأدَركللوا  قوها،  فطبَّ العظيمة  املقاِصد  تلك   -
 :  ] جابر  قللال  بها.  فعِملوا  األهلللداف  تلك 
وِلساُنك  وبصُرك  سمُعك  فليُصم  ُصمَت  »إذا 
من الكِذب واحملللاِرم، ودْع أَذى اجلار، وليُكن 
عليك وقاٌر وسكينٌة، وال يُكن يوُم صوِمك ويوُم 

ِفطِرك سواء«.
فللالللسللعلليللد -أيلللهلللا املللسلللللمللون- ملللن عللَبللَد 
الللرحللمللن، والللتللزَم بللاألخللالق احِلللسللان، ففاز 

باجِلنان،وسِلم من النيران.
نسأل الله -جل وعال- أن مُينَّ علينا بكل 

ُخُلٍق رفيٍع، وكل فعٍل نبيل.
العظيم  الله  وأستغفُر   ، ما سمعتم  أقول 
لللي ولللكللم ولللسللائللِر املللسلللللمللن مللن كللل ذنلللٍب، 
فاستغِفروه، إنه هو الغفور الرحيم، وال حول 

وال قوة إال بالله العلي العظيم.

الخطبة الثانية :
احلمد لله على إحسانه، والشكر له على 
الله  إال  إللله  ال  أن  وأشهد  وامِتنانه،  توفيقه 
وحده ال شريَك له تعظيًما لشأنه، وأشهد أن 
الداعي  ورسوُله  عبُده  محمًدا  َدنا  وسيِّ نا  نبيَّ

اللهم صلِّ وسلِّم  الله وِرضوانه،  إلى صراط 
وباِرك عليه وعلى آله وأصحاِبه.

 أيها املسلمون واملسلمات: 
تربوية  مللدرسللة  يعتبر  رمللضللان  شهر  إن 
إخراجا  إعدادا وتخرجه  املسلم  تعد  بامتياز 
وفق منهج على طراز خاص، ومن خالله تهدف 
قضائهم  بعد  املتقن  مللن  إنللتللاج صفوة  إلللى 
فيه  تقوي  إميانية  وتكوينية  تدريبية  فترة 
اإلخالص والصدق واحملبة، وتربي فيد قوة 
املنازل  إلللى  بروحه  وتسمو  واإلرادة،  العزم 
فعل  على  الصبر  ملكة  فيه  وتغرس  العالية، 
الطاعات واجتناب املخالفات، وتطهر جسمه 
فللضللالت األطللعللمللة، والتخلص من  آفلللات  مللن 
بعض األمراض املزمنة. هذا فضال عن شعور 
املسلم بحاجة الفئات احملرومة في املجتمع، 
العطف  إلى  يدفعه  فيه شعور خاص  فيتولد 
واحللللنلللان، والللتللعللاون علللللى الللبللر والللتللقللوى، 
واملسارعة إلى فعل اخلير واإلحسان، ومن ثم 
الشعور  فهمه  في  ويتصحح  قلبه  في  يتولد 
بوحدة املسلمن وأنهم أمة واحدة ال فرق بن 

غنيهم وفقيرهم إال بقوى الله تعالى. 
 عباد الله : 

األخالق احلسنة  املقاصد، وهذه  إن هذه 
ها  ة أوجَبها اإلسالم، وأقرَّ هي صفاٌت ُسلوكيَّ
ب عليها األجَر العظيَم والثواَب اجلسيَم،  ورتَّ
ٍب جميٍل  وهي تعني: الِتزاَم العبد بكل فعٍل طيِّ
التحلِّي  تعني:  كما  نبيٍل،  حسٍن  قللوٍل  وبكل 
بالفضائل والتخلِّي عن الرذاِئل. وقد جمعها 
»البرُّ  بقوله:  تها  ماهيَّ عن  وكشَف   [ النبي 

ُحسن اخُلُلق«.
األقللوال  لكل خيٍر من  اسللٌم جامٌع  والللبللر: 
واألفعال والسلوكات واملناِهج. ومن ثم ، فإنه 
تتبن حقيقة  والغايات  املقاصد  بللإدراك هذه 
هام،  أمر  هنالك  يبقى  لكن  الصيام وعظمته، 
ذلك  ولبلوغ  املقاصد؟  هذه  نحقق  كيف  وهو 

يحسن اتباع بعض اخلطوات ومنها:
 لل معرفة هذه املقاصد ومدى أهميتها.

 لل االستعانة بالله تعالى مع حسن التوكل 
عليه.

 لل التعاون مع الغير من أهل الفضل على 
بلوغها.

خالل  تدريجيا  عليها  النفس  تللدريللب  لللل   
للتربية  فرصة  وجعله   ، الكرمي  الشهر  هللذا 

والتزكية والترقية.
] واالقللتللداء به  النبي  لل مطالعة سيرة   
ومطالعة سير السلف الصالح والتأسي بهم. 
نسأل الله تعالى أن يوفقنا ملا يحبه ويرضاه. 
اللهم أصِلح أحوالنا وأحوال املسلمن، اللهم 
بالِعتق من  العظيم  ُمنَّ علينا في هذا الشهر 
املسلمن،  وجلميع  لنا  اغِفر  اللهم  النيران، 
وُتب علينا وعلى جميع املؤمنن.ربنا آِتنا في 
الدنيا حسنًة، وفي اآلخرة حسنًة، وِقنا عذاَب 
في  املسلمن  وعلى  علينا  ُمللنَّ  اللهم  الللنللار. 
كل مكان  باألمن واليمن واإلميللان والسالمة 
واإلسالم ، اللهم اجَمع شمل املسلمن ووحد 
قيوم،  يا  حي  يا   ، صفوفهم  ورص  كلمَتهم، 
اللهم  كُرباتهم.  ونفِّس  هموَمهم،  ج  فللرِّ اللهم 
اشِف مرضانا ومرضى املسلمن، اللهم اقِض 

يَن عن املدينن. الدَّ

مـن  مقـاصـد  الصيـام
د. عبد اللطيف احميد الوغالني

العدد 420 4 خطبة منبرية

فطور يتمناه كل صائم..
فمائدة امللك مألى بكل ما لذ وطاب.. 
ما  واملشروبات  املللأكللوالت  من  فيها 
قد  يكون  أن  بله  اسللملله..  أكثرنا  يجهل 

ذاق طعمه أو أكل مثله..
دعك من األكل والشراب.. فإن جلسة 
وفللي حضرته  املومنن  أملليللر  يللدي  بللن 
تشريف يرجوه كل أحد.. فكيف إذا كانت 

على مائدة إفطاره..
عن  حديثنا  فللإن  بعيدا  تللذهللبللوا  ال 
املعتصم  بللن  الللواثللق  بللن  بالله  املهتدي 
مللحللمللد بلللن اللللرشللليلللد، الللعللبللاسللي أملليللر 
الله تعالى.. من خلفاء  املؤمنن.. رحمه 
بني العباس الصاحلن.. عرف بالعدل.. 
واشتهر بالعبادة والورع.. وكان شجاعا 
ملللقلللداملللا.. قللويللا فلللي أمللللر الللللله ونللصللر 

الشريعة..
كان  بقوله:  وغلليللره  الذهبي  وصفه 
أسمر، رقيقا، مليح الوجه، ورعا، عادال، 
صاحلا، متعبدا، بطال، شجاعا، قويا في 
يجد  لم  لكنه  لللإمللارة،  خليقا  الله،  أمللر 
معينا، وال ناصرا، والوقت قابل لإدبار.
ونلللقلللل اخلللطلليللب علللن أبللللي مللوسللى 
العباسي أنه مازال صائما منذ استخلف 

إلى أن قتل.
وقال أبو العباس هاشم بن القاسم: 
رمللضللان،  فللي  عشية  املهتدي  عند  كنت 
فقال: اجلس، فجلست،  فقمت ألنصرف، 
فصلى بنا، ودعا بالطعام، فأحضر طبق 
خالف عليه أرغفة، وآنية فيها ملح وزيت 
وخل، فدعاني إلى األكل، فأكلت أكل من 
صائما؟  تكن  ألم  فقال:  الطبيخ،  ينتظر 
فليس  واسللتللوف،  فكل،  قللال:  بلى.  قلت: 
هنا غير ما ترى. فعجبت، ثم قلت: ولم 

يا أمير املؤمنن! وقد أنعم الله عليك؟
قال: إني فكرت أنه كان في بني أمية 
بني  على  فللغللرت  الللعللزيللز،  عبد  بللن  عمر 

هاشم، وأخذت نفسي مبا رأيت.
رمبا ال يرغب أحد منكم في اإلفطار 
الله  رحمه  هو  أما   .. املؤمنن  أمير  مع 
أن  إلللى  استخلف  منذ  صائما  فللمللازال 
قتل، وكان كل طعام إفطاره أرغفة، وآنية 
فيها ملح وزيت وخل.. رحمه الله رحمة 

واسعة..

إفطار على مائدة 
أمير املؤمنني
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د. امحمد العمراوي
رئيس جمعية العلامء خريجي جامع القرويني

amraui1391@gmail.com

 مـواقــف وأحـــوال

 إن الفُحش ليس من أخالق أهل الفضل 
والعبادة واإلحسان، وإن العُنَف ليس 

َّة عباد الرحمن، قال  ] : »من  من سِجي
لم يَدع قوَل الزُّور والعمَل به فليس لله 

حاجٌة في أن يَدَع طعامَه وشرابَه«



5 مع سيرة رسول اهلل ]

في كتابة السيرة النبوية مناِهُج متعددٌة، 
الذي  التاريخيِّ  باملنهِج  ى  ُيَسمَّ ما  أشهرها: 
السيرَة بحسب ترتيِب أحداِثها ترتيًبا  َيكتُب 
ثم  األول���ى،  السنة  ح���وادَث  َف��َت��ْذُك��ُر  ا،  تاريخًيّ
عشرَة  احلاديَة  السنة  حتى  وهكذا  الثانية.. 
حتليليًة  دراس���اٍت  هناك  أن  بيد  الهجرة،  من 
في السيرة النبوية ال َتكتِفي بسرد األحداث، 
وفوائَد  وعبٍر  دروٍس  باستنباِط  ُتعَنى  وإمنا 
وتربويٌة،  دعويٌة  فوائُد  ُتساُق  فتارًة  متعددٍة؛ 
وأخ����َرى ف��وائ��ُد س��ي��اس��ي��ٌة وح��رك��ي��ٌة، وث��ال��ث��ٌة 

تشريعيٌة وسننيٌة!

> ككتاب زاد املعاد في هدي خير العباد، 
البن القيم )751ه�(.

وف���ي ك��ت��اب��ه ه���ذا جت��ت��م��ُع ف���وائ���ُد ُت��ِث��ي��ُر 
األناِم  ِد  َسيِّ وسيرِة  بسنِة  واالهتداَء  االقتداَء 
♀، وفيه استنباٌط لألحكام التشريعية ال سيما 

اجلهادية.
والسيرة زاخرة بأمثلٍة كثيرٍة، وتطبيقاٍت 
حيٍة صاحلٍة لالستنباِط منها، وللتفريِع عليها، 
امل���آالِت، وم��راع��اِة  رع��اي��ِة  وتنبيٍه ظ��اه��ٍر على 
نتائِج التصرفاِت، وحتقيٍق للمقاصِد الشرعيِة 

والغاياِت الكليِة للشريعة اإلسالمية.
> وقد صدَرْت ُكُتٌب- في العصر احلديث- 
الدعوة  في  منهجيًة)1(  حتليليًة  ُرًؤى  ُتبرز 
وال��ت��رب��ي��ة، وال��س��ي��اس��ة واجل���ه���اد، وغ��ي��ره��ا؛ 
ب��ع��ن��واِن:  ال��غ��ض��ب��ان،  منير  الشيخ  كسلسلة 
امل��ن��ه��ِج احل��رك��يِّ ف��ي ال��س��ي��رة ال��ن��ب��وي��ة، وم��ا 
يتبعها ِمن ُكُتٍب في بقية املجاالت السياسيِة، 

واالجتماعية، والتربوية وغيِرها.
دراساٍت  َمْت  قدَّ دراساٌت نوعيٌة  > وهناك 
بجمِع  وذلك  النبوية،  السيرة  في  موضوعيًة 
شتاِت وقائع موضوع واحد، وجمِع ما يتعلَُّق 
نظِمها  وإع��ادِة  السيرة،  في  معلوماٍت  ِمن  به 
إعطاء  من   َن  ِلُيَمكِّ واح��د؛  في سلك  ووضعها 
فكرٍة متكاملة شاملة عن هذا املوضوع، ليفيَد 
 ، ، أو السياسيِّ منه أهُل االختصاص الدعويِّ

. ، أو الفكريِّ ، أو االجتماعيِّ أو االقتصاديِّ
َفْت كتٌب في التراتيب اإلدارية  > وقد ُصنِّ
ككتاب  وح��دي��ًث��ا-  ق��دمًي��ا   -♀ النبيِّ  دول���ة  ف��ي 
تخريج الدالالت السمعية، للخزاعيِّ )789ه�(، 

وكتاب الكتانيِّ )1382(.
العسكرية  العبقرية  في  كتٌب  َفْت  وُصنِّ  <
ككتِب  متعددٍة  بعناويَن  النبوية  الغزوات  في 
اللواِء الدكتور محمود شيت خطاب، والدكتور 
ف��ارس، واألس��ت��اذ محمد فرج)2(،  أب��ي  محمد 
والدكتور عون الشريف قاسم في كتابه )نشأة 
ال��دول��ة اإلس��الم��ي��ة ع��ل��ى ع��ه��د ال���رس���ول( إل��ى 
دة ومتنوعة في جوانَب  دراسات عصرية متعدِّ

كثيرٍة.
النوعية  ال���دراس���اُت  تلك  ُع  ت��ت��ن��وَّ كما   <
َع��ْرِض��ه��ا  امل��ع��اِص��رة إل��ى جت��دي��ٍد ف��ي أدواِت 
التاريخ  أطلس  في:  كما  تقدمِيها؛  وأساليِب 
اإلس����الم����يِّ ق���دمًي���ا وح���دي���ًث���ا، واخ��ت��ص��اص 
َحٍة  السيرة بخرائَط مصورٍة ورسوماٍت موضِّ

ألحداثها)3(.
كتٌب  َت��ص��ُدَر  أن  الله-  ش��اء  إن  وُيْنَتَظُر- 
ُتعَنى  أخرى في مجال السيرة املقارنة، التي 
عايشوا  َمن  بسيرِة   [ النبيِّ  سيرِة  مبقارنِة 
زم���اَن���ُه مم��ن ح��ك��م��وا وم��ل��ك��وا م��ن األك��اس��رة 
ِل��ُت��ق��اِرَن ه��ذه الكتُب  وال��ق��ي��اص��رة وغ��ي��ره��م؛ 
السياسيِة،  واحلياِة  اإلسالمية،  الدولِة  حاَل 
بحاَلِتها   ♀ عهِدِه  في  والدينيِة  واالجتماعيِة، 
ى  ِلَيَتَبدَّ الزماِن؛  ذلك  في  املوجودِة  ال��دوِل  في 
حياته  بني  الشاسُع  والبوُن  ال��واس��ُع،  الفرُق 

♀] وحياة غيره.
وت��ق��اِرَن- ك��ذل��ك- ب��ني دع��وت��ه ودول��ت��ه من 

جهٍة، ودعوة ودولة غيِره من جهٍة أخرى.

خــاتـمـة
يتلخص البحث بنتائجه في النقاط اآلتية:

ال��ن��ب��وي��ة  ال���س���ي���رة  ع��ل��م  ل��ت��ع��ري��ف   : أولاً
اجت���اه���ات ث��اث��ة: وال��ت��ع��ري��ف امل��خ��ت��ار لعلم 
في  يبحث  علم  هو:  الكاملة  النبوية  السيرة 
عصر نبيًنا ♀ وحياته، ووقائع أيامه وأحواله 

مولده  من  مرتبة  كافة، 
إل��ى وف��ات��ه! وم��ا اتصل 
ب��ح��ي��ات��ه م����ن ال��ع��ل��وم 

والفوائد.
علم  موضوع  ا:  ثانياً
السيرة النبوية الكاملة 
هو: النبي ♀ وزمانه من 
وترتيب  أح��وال��ه  حيث 

وقائع أيامه.
السيرة  لعلم  ا:  ثالثاً

املغازي،  علم  أهمها:  النبوية أسماء متعددة 
وفقه السيرة وهديها، السيرة النبوية الكاملة، 
مستجد  األخ��ي��ر  واالس���م  السنة،  السيرة  أو 

العتبارات علمية وفنية مقصودة.
علم  الكاملة  النبوية  السيرة  علم  ا:  رابعاً
ببعض  بغيره  يرتبط  وق��د  ب��ذات��ه:  مستقل 

العالقات العلمية بيانها كالتالي:
عند  السيرة  علم  ي��رادف  امل��غ��ازي  علم   �1
الكاملة  النبوية  السيرة  علم  لكن  املتقدمني، 
باصطالح املعاصرين اليوم يتميز عن املغازي 
مبحاولة ذكر وقائع األيام، ونقل أحوال سيد 

األنام على أكبر قدر من اإلحاطة والتمام.
بالسيرة  والسنة  احلديث  علم  لعاقة   �2

النبوية الكاملة ثالثة أقوال:
األول: أن علم السنة واحلديث أعم مطلًقا 

والسيرة أخص.
وخ��ص��وص  ع��م��وم  بينهما  أن  ال���ث���ان���ي: 
وج��ه��ي، ف��احل��دي��ث أع���م م��ن ج��ه��ة موضوعه 
وال��س��ي��رة أخ����ص، وال��س��ي��رة أع���م م���ن جهة 

ضوابط تدوينها وكتابتها واحلديث أخص.
ال����ث����ال����ث: أن ع��ل��م��ي ال���س���ي���رة ال��ن��ب��وي��ة 
لغة  أو مترادفان  الكاملة واحلديث متطابقان 
في  تؤثر  ال  يسيرة  فروقات  مع  واصطالًحا، 
السيرة  علم  يسمى  قد  ولهذا  االعتبار،  ه��ذا 
العلمني  ب��ني  بجمع  ب��اس��م  الكاملة  النبوية 

فيقال: السيرة السنة. 
ال��س��ي��رة  ع��ل��م  م���ن  أع���م  ال��ت��اري��خ  ع��ل��م   �3
املكاني  ام��ت��داده  حيث  م��ن  الكاملة  النبوية 
النبوية  وال��س��ي��رة  ش��ك،  غير  م��ن  وال��زم��ان��ي 
جلميع  استقصائها  جهة  م��ن  أع��م  الكاملة 
والعلمية   ، التشريعية  العلمية   ♀ أح��وال��ه 
السياسية، واألخالقية، والتصرفات البشرية، 
وشمائله  وخ��ص��ائ��ص��ه 
وفقهه  ن��ب��وت��ه،  ودالئ����ل 
احل�����ض�����اري ال���ع���ق���دي 
أنها  ُيَسلَّم  فال  املنهجي 
عالقة األصل بالفرع؛ بل 
إل��ى العموم  أق���رب  ه��ي 

واخلصوص الوجهي.
ال���س���ي���رة  ع����ل����م   �4
ال�����ن�����ب�����وي�����ة ال����ك����ام����ل����ة 
أع����م م��ط��ل��ًق��ا م���ن ع��ل��وم 
والشمائل  اخلصائص 
بعلم  جميًعا  عالقتها  نفس  وه��ي  وال��دالئ��ل، 

احلديث والسنة.
النبوية  ال��س��ي��رة  ع��ل��م  يستمد  ��ا:  خ��ام��ساً
ال��ك��ام��ل��ة م��ادت��ه ال��ب��ش��ري��ة م��ن م��ع��ن شريف 
األصول منيف املرتبة متنوع الروافد واملوارد.

نحـو تحديد منهجي لعلم السيرة النبوية الكاملة )*(

د. يسري إبراهيم
5. الدراسات النوعية في السيرة النبوية)األخيرة(

نأتي في هذه احللقة على ختام ما كتبه الدكتور محمد يسري في تصوره لبناء منهجي لعلم السيرة النبوية، تناول فيه تعريف علم السيرة 
النبوية وحتديد موضوعه، وأسماءه، ومسألة الستقال وعاقته بعلوم شرعية أخرى كالتفسير واحلديث والتاريخ  واستمداده. وفي هذه احللقة 

يعرض ألهم الدراسات املتميزة التي أجنزت في تاريخ هذا العلم عرضا وتقوميا، ثم ينتهي إلى تقدمي خاصات عامة في هذ املوضوع .

وفيما يلي عرض ملوارد علم السيرة النبوية 
الكاملة:

ال���ك���رمي: وه��و أص���ح، وأسلم  ال���ق���رآن   -  1
السيرة،  ألح��داث  تصويًرا  وأصدقها  مواردها 
املشاعر  خللجات  ورس��ًم��ا  لوقائعها،  ووص��ف��ا 
فيها مع إيجاز وإعجاز في العناية بشخصه ♀.

آليات  فالتفسير  الكرمي:  القرآن  علوم   -  2
أه��داف السيرة من أهم  القرآن وما سطره من 
تلك امل��وارد، ومثله أسباب نزول اآلي��ات، وعلم 
والسفري  واملدني،  واملكي  واملنسوخ،  الناسخ 

واحلضري، ونحوها من العلوم املهمة.
وعلومه:  وش��روح��ه  النبوي  احل��دي��ث   -  3
مادة،  وأغزرها  السيرة  م��وارد  أوس��ع  احلديث 
ع��الق��ة، وشروحه  ي��رادف��ه��ا  أو  أع��م منها  وه��و 
متنوعة،  م��ت��ع��ددة  ومناهجها  م��ف��ي��دة،  نافعة 
ميثالن  بعلومه  وال��ق��رآن  بشروحه  واحل��دي��ث 
النبوية  ال��س��ي��رة  ن��ظ��م  ف��ي  محكمة  م��ن��ظ��وم��ة 

الكاملة.
ولبعض علوم احلديث أثٌر ال ينكر في إمداد 
احلديث،  ورود  أسباب  كعلم  الكاملة  السيرة 

والناسخ واملنسوخ من األحاديث.
امل���دن:  وت���اري���خ  ال���ع���ام  ال��ت��اري��خ  ع��ل��وم   -  4
فالسيرة يقع جزؤها األكبر داخل علم التاريخ 

العاملي واإلسالمي العام، وتاريخ مكة واملدينة 
السيرة  إم��داد  في  ثري  -معني  الله  - شرفهما 

النبوية الكاملة.
 :╚ الصحابة  وت��راج��م  الطبقات  علوم   -  5
تفاصيل  م��زي��د  الكاملة  ال��س��ي��رة  تعطي  وه��ي 

دقيقة لرواياتها، وتصوير خاص لوقائعها.
معاجم  وكتب  اجلزيرة  جغرافية  علم   -  6
السيرة،  بأماكن  كثيًرا  تعّرف  وه��ي  ال��ب��ل��دان: 
أح��داث  ثناياها عن  ن��زر يسير في  ورمب��ا ورد 

ووقائع تتعلق بالسيرة ورجاالتها.
7 - شعر وأدب صدر اإلسام: الشعر ديوان 
العرب سجلوا فيه أخبارهم وأيامهم ومآثرهم 
السيرة  ف��ي  مهمة  ح��ادث��ة  أو  واق��ع��ة  تخل  ف��ال 

النبوية من تسجيل شعري لها.
8 - الدراسات النوعية في السيرة النبوية: 
وهي تتضمن أنواًعا كثيرة تدخل فيما ميكن أن 
أو  املوضوعية  أو  التحليلية  بالسيرة  يسمى 
املقارنة، وهي دراسات في إمداد السيرة مهمة 

ونافعة.
ما تزال األمة تنتظر من يتصدى  سادًسا: 
أيامها  يكتب  النبوية  السيرة  في  رائ��د  ملشروع 
فيرصف اآلية بجوار احلديث واخلبر، ويجمع 
بن الهدي والقدوة، وبن العلم والتربية، ويقرن 
في  وال��زه��ادة  والسياسة  واجل��ه��اد،  العبادة  بن 
سياق حياته، والله تعالى املسئول أن يقّيض 
لهذا املشروع من يخلص النية فيه، ويصدق في 
لله رب  إمكاناته، واحلمد  أسبابه وتوفير  بذل 

العاملني. 
------------

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

.2014 20-21-22 نونبر  1436 املوافق  26-27 محرم 
)1( ي���راج���ع- ل��ل��ت��وس��ع- ب��ح��َث: م��ح��اور وع��ن��اص��ر 
التجديد في عرض السيرة النبوية، د. خالد حنفي، ضمن 
العاملية  النصرة  ملنظمة  الثاني  العاملي  املؤمتر  بحوث 

)ص117-139(.
 )2( السيرة النبوية.. دراسة حتليلية، د. محمد 

أبو فارس )ص70-71(.
)3( وقد فعل كثيًرا ِمن هذا د. حسني مؤنس، ود. 

عماد الدين خليل، وغيرها.
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يُنْتََظرُ- إن شاء الله- أن تَصُدرَ كتٌب أخرى 
في مجال السيرة املقارنة، التي تُعنَى مبقارنِة 

سيرِة النبيِّ  ] بسيرِة مَن عايشوا زمانَُه 
ممن حكموا وملكوا من األكاسرة والقياصرة 

وغيرهم؛ ِليَتَبَدَّى الفرُق الواسُع، والبوُن 
الشاسُع بني حياته ]   وحياة غيره

صدرَْت كُتٌُب- في العصر احلديث- تُبرز 
رًُؤى حتليليًة منهجيًة في الدعوة والتربية، 
والسياسة واجلهاد، وغيرها؛ كسلسلة الشيخ 

منير الغضبان، بعنواِن: املنهِج احلركيِّ في 
السيرة النبوية، وما يتبعها ِمن كُتٍُب في بقية 
املجاالت السياسيِة، واالجتماعية، والتربوية 

وغيِرها.

السيرة زاخرة بأمثلٍة كثيرٍة، وتطبيقاٍت 
حيٍة صاحلٍة لالستنباِط منها، وللتفريِع 
عليها، وتنبيٍه ظاهٍر على رعايِة املآالِت، 

ومراعاِة نتائِج التصرفاِت، وحتقيٍق للمقاصِد 
الشرعيِة والغاياِت الكليِة للشريعة اإلسالمية.

صبيحة يوم االثنني  05 رمضان 1436 املوافق لـ 22 يونيو 2015م انتقل إلى 
رحمة الله جل وعال السيد محمد بنشنوف والد ذ. محمد بنشنوف. وصبيحة يوم 
السبت  10 رمضان 1436 املوافق لـ 27 يونيو 2015م انتقلت إلى رحمة الله جل 

وعال والدة ذ. محمد بنشنوف السيدة رقية قويبع.
التعازي  بأحر  احملجة  جــريــدة  أســرة  تتقدم  األليمة)مرتني(  املناسبة  وبــهــذه 
وأقاربهما  الفقيدين  أبناء  سائر  وإلى  تعالى  الله  حفظه  بنشنوف  محمد  ذ.  إلى 
وأصهارهما, سائلني الله العلي القدير أن يسكن الفقيدين فسيح جنانه ويكرمهما 

مبغفرته ورضوانه ويلهم أهلهما الصبر والسلوان.

و}                                           {

تعزية

والد  ووالدة األستاذ محمد بنشنوف
 فـي ذمـة اللـه تعالى
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إن لله أوقاتا حتظى بشرف االصطفاء 
حيث  رم��ض��ان،  شهر  منها  والتفضيل، 
م��ع��دودات.  أي��ام  فيه صيام  الله  أوج��ب 
لكنه  العبادات  كسائر  عبادة  والصيام 
الله  فقد اختصه  يفضلها ويتميز عنها؛ 
يقول  سبحانه،  إليه  االن��ت��س��اب  بشرف 
النبي ] : »ق��ال الله عز وج��ل: كل عمل 
ابن آدم له إال الصيام فإنه لي وأنا أجزي 
»كل   : رواية  به«)البخاري ومسلم(، وفي 
بعشر  احلسنة  يضاعف؛  آدم  اب��ن  عمل 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله عز 
وجل: إال الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، 
يدع طعامه وشهوته من أجلي….«)مسلم(.
إن ال���ع���ب���ادات األخ�����رى م���ن ص��اة 
تقليد،  أو  رياء  يداخلها  قد  وزك��اة وحج 
لكن عبادة الصيام عمل السر يطلع الله 
س��ب��ح��ان��ه وح���ده ع��ل��ى س��ري��رة الصيام 
أثبت احلق سبحانه اجلزاء  ولذلك  فيه، 
العظيم على الصيام الذي ال يعلم مداه إال 
هو سبحانه. إن هذا الفضل الذي خص 

ال��ص��ي��ام سببه  ب���ه  ال���ل���ه 
أمران:

سر  ال���ص���ي���ام  أن   -  1
ي����راه  ب���اط���ن���ي ال  وع���م���ل 
اخل��ل��ق وال ي��دخ��ل��ه ري���اء، 
بالصائم  الله  رحمة  ومن 
أن جعل الصوم بينه وبني 
عبده الصائم، ألن في ذلك 
نفس  في  يخفى  ملا  سترا 
الصائم، وبالتالي فإن الله 
ج��ل وع��ا ال يرضى ألحد 
من اخللق أن يعلم صحته 
أو فساده، ومن ثم استأثر 
الله وحده مبعرفة حقيقة 
ه�����ذا ال���ص���ي���ام ل��ي��ج��زي 
صاحبه على قدر إخاصه 

في صيامه.
أداة  ال��ص��ي��ام  أن   -  2
ومصدر  ال��ش��ه��وات،  لقهر 
والشرب،  األكل  الشهوات 
وم�����ا دام�������ت ال���ش���ه���وات 
الشياطني جتد  فإن  تهيج 
فيها مرعى خصبا، وكلما 
ال��ش��ه��وات ضاقت  ت��رك��ت 

وله  إال  عمل  م��ن  م��ا  الشياطني.  مسالك 
ف��ا تعلم نفس حجم  ال��ص��وم،  إال  ج��زاء 
ج��زائ��ه وال ق��در ع��دده إال ربنا ع��ز وجل 
تعلم  }ف��ا  تنزيله:  في محكم  ق��ال  ال��ذي 
نفس ما أخفي لهم من قرة أعني جزاء مبا 
بعض  قال  يعملون{)السجدة17(  كانوا 
وحني  ال��ص��ي��ام.  عملهم  ك��ان  املفسرين: 
الرحمن  من  الصيام  على  اجل��زاء  يكون 
الرحيم، ال يترك الله عبده الصائم وحيدا 
يعاني مرارة اجلوع والعطش، ويتحمل 
الصائَم  َي��ِك��ُل  ال  الشهوات،  على  الصبر 
إلى نفسه، بل يؤيده مبؤيدات من عنده، 
ويشحن الصائم بشحنات متدفقة، تزيد 
اجل���زاء،  بعظم  ويقينا  إمي��ان��ا  ال��ص��ائ��م 
وإن لله في ذلك مبشرات وحوافز تقوي 
ف��إذا  ال��ه��م��ة،  فيه  العزمية، وتنمي  فيه 
م��ا ت��ف��اع��ل ال��ص��ائ��م م��ع ه���ذه امل��ب��ش��رات 
ومن  الصيام،  واحلوافز، تضاعف جزاء 
رقيقة  إش��ارات  اإلميانية،  احلوافز  هذه 

أح��ادي��ث  تضمنتها  بليغة،  ،ون�����داءات 
نبوية شريفة:

 [ النبي  يقول  األول:  احل��اف��ز   -  1
فم  خللوف  بيده  محمد  نفس  »وال���ذي   :
الصائم عند الله أطيب من ريح املسك«، 
تقبل  ال  وكيف  الصيام،  يحلو  ال  فكيف 
الصوم  هذا  محبة،  راضية  النفس  عليه 
يقوى  ال  كريهة  فم  رائحة  الذي يستبدل 
املرء على شمها بريح هي عند الله أطيب 

من ريح املسك؟
ي��غ��دو  ال���ث���ان���ي وح����ني  احل���اف���ز   -  2
ي��دف��ع بها  ال��ص��ائ��م  ل���دى  إرادة  ال��ص��وم 
ويقهر  النفس،  وجموح  الغريزة،  غلواء 
أن  ج��دي��را  أليس  ال��ش��ه��وة،  هيجان  بها 
ال��ص��ب��ر في  لتتعلم  ال��ن��ف��س،  ب��ه  ت��أن��س 
أس���م���ى درج���ات���ه وت��ت��خ��ذ م��ن��ه س��اح��ا 
مغريات  على  وصبرها  النفس  لتهذيب 
احلديث  عنه  يعبر  م��ا  ذل��ك  ال��ش��ه��وات، 
القدسي في قول الله تعالى : »يدع طعامه 
وشرابه وشهوته من أجلي« فالعبد يترك 
الصيام  أث��ن��اء  وال��ش��ه��وات  املطعومات 
باجلزاء،  الترك  هذا  تعالى  اللُه  فيقابل 
قال تعالى: »يدع طعامه وشرابه وشهوته 

من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به«.
يفطر  ح���ني  ال���ث���ال���ث:   احل���اف���ز   -  3
الصائم،يفرح بفطره، والفرح عامة على 
سعادة في النفس، وسكون في املشاعر، 
»للصائم   :  [ قال  القلب،  في  وطمأنينة 
وإذا  ف��رح  أفطر  إذا  يفرحهما،  فرحتان 
لقي ربه فرح بصومه«، فيكون الفرح في 
اإلمياني،  باإلجناز  اإلفطار  الدنيا ساعة 
إجناز الصيام، ويكون الفرح يوم القيامة 
حني يلقى الصائم ربه فرحا بصومه، فيا 
صياما  يقدمون  حني  الصائمني  سعادة 
صحيحا خالصا أمام ربهم، ولذلك كانت 
بالصيام  الله  لقاء  وفرحة  الفطر  فرحة 
من احلوافز فرحا ليعظم جزاؤه عند الله 
أمام الصائم ليقبل الصائم على الصوم 

راضيا
4 - احلافز الرابع: حني يعلم الصائم 
أن ف���ي اجل��ن��ة ب��اب��ا ال ي��دخ��ل م��ن��ه إال 
الصائمون، أال تتوق نفسه إلى الدخول 

م���ن ه���ذا ال���ب���اب؟ ف��ي��ك��ون ال��ص��ي��ام هو 
يحذوه  العبد  يصوم  وبالتالي  السبيل، 
أمل هذا اجلزاء العظيم، يقول النبي ] 
: »إن في اجلنة بابا يقال له الريان يدخل 
منه الصائمون يوم القيامة فيقومون. ال 
يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق 

فلم يدخل منه أحد«)متفق عليه(.
ي��ق��رأ  اخل����ام����س: ح���ني  احل���اف���ز   -  5
الصائم حديث النبي ] الذي يقول فيه: 
الله  بعد  الله  في سبيل  يوما  »من صام 
وجهه عن النار سبعني خريفا«)البخاري(، 
أفا يعد الصيام حافزا للنجاة من النار؟ 
الصيام  على  العبد  يقبل  ال  فكيف  بلى. 
من  الله  ينجيه  أن  راجيا  هنيا  راضيا 

النار.
ل��ي��س ه��ذا  ال����س����ادس:  احل���اف���ز   -  6
فحسب، بل إن الله عز وجل يتيح للصائم 
يلقى  يصوم  وهو  فالصائم  آخر،  حافزا 
ما يلقى من التعب والصبر على اجلوع 
والعطش نهارا وتعب القيام ليا فيكون 
الصوم أحد الشافعني للصائم إلى جانب 
القرآن، يقول النبي ] "الصيام والقرآن 
يشفعان للعبد يوم القيامة :يقول الصيام 

:أي رب منعته الطعام والشراب فشفعني 
بالليل  النوم  :منعته  القرآن  ويقول  فيه 

فشفعني فيه .قال: فيشفعان"
عظيم  وم���ن  ال���س���اب���ع:  احل���اف���ز   -  7
ال��ل��ه به  ل��ل��ص��ائ��م، م��ا يختم  امل��ب��ش��رات 
ق��در  ليعلم  اجل����زاء  عظيم  م��ن  للصائم 
مكانة  للصيام  فيصبح  الصيام وفضله، 
الصوم  أن  ذلك  الصائم،  قلب  في  كبيرة 
ورج��اء  وال��ص��ف��ح  العفو  لطلب  وسيلة 
امل��غ��ف��رة، ف���إذا حت��ق��ق ف��ي ص���وم العبد 
لنفسه  الصائم  واحتساب، ضمن  إميان 
هو  ذلك  املاضية،  الذنوب  لسائر  مغفرة 
املعنى املستقى من حديث رسول الله ] 
الذي يقول فيه: "من صام رمضان إميانا 

واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".
اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وارفع 
النبيئني  م��ع  عليني  أعلى  ف��ي  درج��ات��ن��ا 
والصديقني والشهداء والصاحلني آمني.

عبادة الصوم : حوافز إميانية
د .كمال الدين رحموني

أخي املسلم رمضان شهر يتجدد فيه اإلميان، ويتجدد 
فيه العهد مع الله جل وعا على العمل بطاعته واإلقاع 
عن معصيته، قال تعالى: }إن الله يحب التوابني ويحب 
املتطهرين{. وقد أعطى النبي ] النموذج من نفسه في 
باب التوبة، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
كنا نعد لرسول الله في املجلس الواحد مائة مرة يقول: 
الغفور«)رواه  التواب  أنت  إنك  لي وتب علي  اغفر  رب 

أبو داود وابن ماجة وأحمد(.
هكذا كان إمام الهدى والدعوة، ومبا أن اإلنسان ال 
يسلم من اخلطأ فخير اخلطائني التوابون، قال رسول 
الله: »كل ابن آدم خطاء وخير اخلطائني التوابون«)رواه 

الترمذي(.
أخ���ي امل��س��ل��م ك��م تسمع ف��ي رم��ض��ان م��ن م��واع��ظ 
فاعلم  رمضان  رحمة  في  وأن��ت  تنتفع  لم  فإن  ودروس 
الله:  رس���ول  رم��ض��ان،ق��ال  نفحات  ع��ن  محجوب  أن��ك 
»ارحموا ُتْرحموا، واغفروا ُيْغَفر لكم، ويل ألقماع القول 
الذين  للمصرين  ويل  بالوعظ-  ينتفعون  ال  الذين  -أي 
يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون«)رواه البخاري في 

األدب املفرد(.
أن  الكرم  شهر  في  ونحن  الكرمي  أخ��ي  تعلم  وه��ل 
العبد ُيْحَرم اإلكراَم اإللهي بسبب الذنب، قال: »إن العبد 
وقال  ماجة(،  ابن  يصيبه»)رواه  بالذنب  ال��رزق  ليحرم 
اإلمام علي [ : »ما نزل باء إال بذنب وال رفع إال بتوبة«.
محطة  في  ونحن  التوبة  في  املسلم  أخي  فالنجاة 
الغفور  الله  رحمة  نحو  اإلق��اع  محطة  وهي  رمضان، 
الرحيم، عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله ما 
وابك  بيتك،  وليسعك  لسانك  عليك  أمسك  قال  النجاة؟ 
والندم  البكاء  وحسنه(،  الترمذي  خطيئتك«)رواه  على 
الناس  قحط  التوبة،  أب��واب  من  ب��اب  رمضان  ليل  في 
السام فخرج لاستسقاء ومعه  عليه  زمن موسى  في 
ألفًا من بني إسرائيل فتوجه موسى إلى ربه  سبعون 
فقال: يا رب اسقنا غيثك وانشر علينا رحمتك، اسقنا 
باألطفال الرضع، واملشايخ الركع، والبهائم الرتع، فما 
زادت الشمس إال حرارة، فقال الله له : يا موسى كيف 
عاما،  أربعني  باملعاصي  يبارزني  رجل  وفيكم  أسقيكم 
ُاخرج  عاما  أربعني  العاصي  العبد  أيها  موسى:  فقال 
من بيننا، فإننا ُمِنعنا السقيا بسببك، فلما سمع العبد 
أربعني عامًا  إلهي عصيتك  قال:  العاصي كام موسى 
وأنت تسترني، واليوم جئتك تائبا فاقبلني يا سيدي، 
فارتفعت سحابة  يبكي،  في جيبه فجعل  رأسه  فأدخل 
فنزل املطر، فقال موسى: إلهي لم يخرج من بيننا أحد 
الذي منعتم بسببه  : إن  الله تعالى  له  فسقيتنا، فقال 

سقيتم به«.
رأيت أخي املسلم بكاء الندم استوجب نزول الغيث 
من السماء، فتطهر وأقبل على الله تبارك وتعالى قال: 
الله  ب��ي��وت  م��ن  بيت  إل��ى  فمشى  بيته  ف��ي  تطهر  »م��ن 
ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها 
حتط عنه خطيئة، واألخرى ترفع له درجة«)رواه مسلم(.
هناك في رحاب املساجد وفي أجواء رمضان يلتقي 
قال  األب��رار،  بصحبة  فينعم  التائبني،  بإخوانه  املسلم 
ناسا  لقد صحبت  تعالى:  الله  البصري رحمه  احلسن 
على  يبيتون  داء،  كل  من  إال شفاء  كانت صحبتهم  ما 
أقدامهم، جتري دموعهم على وجوههم، يناجون ربهم 

في فكاك رقابهم.

رمضان شهر الغفران

العدد 442 17 رمضان 1436هـ  املوافق, 04 يوليوز  2015م

 عبد الحميد صدوق
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اقتضت حكمة الله تعالى أن يخلق 
تعبد  ومم��ا  وط��اع��ت��ه،  لعبادته  اخل��ل��ق 
وفريضة  عبادة  خلقه  سبحانه  الله  به 
الصوم التي لم يكتبها ربنا عز وجل فقط 
على أمة سيد املرسلني صلى الله عليه 
وسلم، وإمنا أوجبها على األمم السابقة 
أيضا قال تعالى: }يا أيها الذين آمنوا 
كتب عليهم الصيام كما كتب على الذين 
من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات{

)البقرة : 182 - 183(.
وال��ص��وم ك��ل��ه خ��ي��ر وب��رك��ة ونعمة 
وم��ن��ة، ك��ي��ف ال ي��ك��ون ك��ذل��ك وف��ارض��ه 
احل��ك��ي��م اخل��ب��ي��ر ج���ل ف���ي ع����اه، وم��ن 

مزاياه اجلمة وفضائله القيمة : 

أوال : الفوائد الروحية : 
أهم  األب��رك حدث  في شهر رمضان 
بالسماء.  األرض  ارت��ب��اط  وه��و  ح��دث، 
ذلك أن أنوار القرآن أضاءت من األرض 
كل األركان لتقود وتهدي االنسانية إلى 
طريق احلق والرشاد، فتخلص العبادة 
ل��ل��واح��د األح�����د. ق����ال ت��ع��ال��ى: }ش��ه��ر 
رم��ض��ان ال���ذي أن���زل فيه ال��ق��رآن هدى 
والفرقان{ ال��ه��دى  م��ن  وبينات  للناس 

)البقرة : 184(.
وقد نزل القرآن الكرمي بالضبط في 
ليلة القدر التي طلب منا رسولنا صلى 
الله عليه وسلم أن نلتمسها في العشر 
األواخر من شهر رمضان بإحياء لياليها 
ومن  والقربات.  الطاعات  صنوف  بكل 
وفقه الله تعالى إلى مصادفتها وهو كله 
نشاط وهمة وعزمية في العبادة، كانت 
األج��ر. ومصادق  ألف شهر من  له عدل 
ذلك قول الله عز وجل: }إنا أنزلناه في 
ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة 
القدر خير من ألف شهر{)القدر : 1 - 3(.
يتحقق  التي  العبادة  هو  والصوم 
فيها إخاص النية والطوية لرب البرية، 
إال  وذل��ك ألنه سر مكنون ال يطلع عليه 
العليم بذات الصدور. وال غرو إذا نسبه 
ووعد  نفسه،  إل��ى  قدرته  جلت  العظيم 
في  ج��اء  اجل��زي��ل.  ب��ال��ث��واب  الصائمني 
له  آدم  ابن  عمل  »كل  القدسي:  احلديث 
إال الصوم، فإنه لي وأن أجزي به«)رواه 

البخاري(.
للنفس  وجنة  وقاية  كذلك  والصوم 
م����ن ك����ل م����ا ي��ع��رض��ه��ا ل��س��خ��ط ال��ل��ه 
عقابه،  وشديد  عذابه  وأليم  سبحانه، 
وذل����ك ب��االئ��ت��م��ار ب���أوام���ره واج��ت��ن��اب 
الدنايا  كل  عن  النفس  وصون  نواهيه، 
واخلطايا، واملبادرة إلى تزكيتها من كل 
الصائم  فيصير  ويدنسها،  يشينها  ما 
م��ائ��ك��ي ال��ط��ب��ع ون����وران����ي اخل��واط��ر 
ال��س��ل��وك، وب��ذل��ك يعتق نفسه  ورب��ان��ي 

األكرم  الرسول  لقول  مصداقا  النار  من 
عليه ال��ص��اة وال��س��ام: »ال��ص��وم جنة 
القتال«)رواه  النار كجنة أحدكم من  من 
أحمد وغيره(. ومين عليه احلنان املنان 
للعاملني  رحمة  املبعوث  ق��ال  باجلنان. 
] : »إن في اجلنة بابا يقال له الريان، 
ال  القيامة،  ي��وم  الصائمون  منه  يدخل 

يدخل منه أحد غيرهم«)متفقه عليه(.

ثانيا : الفوائد النفسية : 
ُيَعود على  أن الصوم  مما ال يخفى 
ضبط  على  ويربي  واملصابرة،  الصبر 
ال��ن��ف��س وك��ب��ح ج��م��اح��ه��ا، ك��م��ا ي��ق��وي 
املسلم  فيكتسب  الهمة،  اإلرادة ويشحذ 
كل  تواجه  ربانية  أبية  قوية  شخصية 
امل��واق��ف ب��رب��اط��ة ج��ن��ان وج���أش، ودق��ة 
ع��ن كل  ب��ع��ي��دا  ت��دب��ي��ر،  تفكير وح��س��ن 
واالن��ف��ع��االت  والتشنجات  ال��ت��س��رع��ات 

النفسية والعصبية.

ثالثا : الفوائد االجتماعية : 
أنه  للصوم  االجتماعية  الفوائد  من 
يربي األمة على االحتاد والنظام ووحدة 
الكلمة والهدف. وحب العدل واملساواة، 
كل  ب��ني  اإلمي��ان��ي��ة  األخ���وة  واستشعار 
املؤمنني مهما تباعدت أقطارهم وناءت 
جذوة  يذكي  كذلك  والصوم  أمصارهم. 
على  ويبعث  وال��رأف��ة  ال��رح��م��ة  عاطفة 
اإلحسان لبني اإلنسان. كما يجتث من 
املجتمع بذور وجذور املفاسد والشرور. 
قال الرسول ] : »الصوم جنة، فإذا كان 
فإن  يجهل،  وال  يرفث  فا  أحدكم  صوم 
قاتله فليقل إني صائم،  أو  شامته أحد 

إني صائم«)رواه البخاري(.

رابعا : الفوائد الصحية : 
وال ينبئنا بهذه الفوائد مثل خبير. 
فقد سئل الدكتور مصطفى احلفار أستاذ 
اجلهاز الهضمي في كلية الطب بفرنسا 
اإلنسان،  على صحة  الصيام  تأثير  عن 
ك��ل مؤمن،  ل��ص��در  املثلج  ف��ك��ان ج��واب��ه 
في  "اخلطايا  كتاب  في  ما جاء  بحسب 
نظر اإلسام" لعفيف عبد الفتاح طبارة، 

ص 235 – 236 " بتصرف : 
على  أك��د  احل��دي��ث  العلمي  البحث 
وعلماء  أطباء  أن  حتى  الصوم  منافع 
ينصحون به، ومنهم البروفسور دولور 
)DELORE( الذي نصح بالصوم وقاية 
م��ن أم���راض تأتي م��ع كبر ال��س��ن، ومن 
أمراض تصيب املرء في شبابه. فالصوم 
له عاقة بحفظ اجلسد وإراحة أعضائه 
يعدل  وك��ذل��ك  وينشطها،  اإلره����اق  م��ن 
العمل الوظائفي لبعض منها/ ويرجعه 
واألع��م��ال   ... الطبيعية  احل��ال��ة  إل���ى 
املكتبية تسبب كثيرا من الرواسب التي 
ال يلفظها اجلسم فتتراكم في األنسجة 
أو ف��ي ال��ش��راي��ني ال��دم��وي��ة مم��ا يوصل 
مبكرة  شيخوخة  إل��ى  اإلنسان  أعضاء 
والسمنة  ال��ص��وم.  ف��ي  يكمن  وال����دواء 
وم����رض ال��س��ك��ري وال���روم���ات���ي���زم... ، 
ال��ك��ل��وي��ة،  واحل���ص���ى  امل��ف��اص��ل  وداء 

ومضاعفته  الشرياني  الضغط  وارتفاع 
والقلب  وال��ع��ني  وال��دم��اغ  ال���رأس  على 
كذلك  الصوم.  يحميه  ذلك  كل  والكلى،  
واملجاري  للكبد  بالنسبة  الصوم  يفيد 
الذهنية  امل��واد  يزيل  فهو  الصفراوية. 
ال��ص��وم  أن  ك��م��ا   ... م��ن��ه��ا  وال��ش��ح��وم 
اجللد  أم��راض  بعض  من  اإلنسان  يقي 
أما  والصدفية.  واحلساسية  كاجلرب 
أي��ام  م���دة  ف��ال��ص��وم  ل��ل��م��ع��دة،  بالنسبة 
متوالية، يدفع بالغدد الهضمية للمعدة 
بأن تقلل من إفرازاتها، وهذا ما يحمي 

املعدة وأغشيتها االثني عشر. 
وه����ذا ال��ك��ام ال����ذي ج���اء ع��ن ه��ذا 
العالم يجد ما يسنده ويدعمه من السنة 
امل��ط��ه��رة، ويتجلى ذل��ك ف��ي ق��ول م��ن ال 
تعالى  الله  من  عليه  الهوى  عن  ينطق 
أفضل الصاة وأزكى السام : »صوموا 

تصحوا«)رواه أبو نعيم(.
واألسوياء،  لألصحاء  بالنسبة  هذا 
وأما املرضى فقد راعى الشارع احلكيم 
ظروفهم الصحية، فأباح لذوي األمراض 
اخل��ط��ي��رة وامل��زم��ن��ة اإلف���ط���ار ح��ت��ى ال 
-كما  ألن���ه  للخطر،  حياتهم  ي��ع��رض��وا 
جاء  التي  الضروريات  من  معلوم-  هو 
اإلسام حلفظها وحمايتها ضرورة حق 
احل��ي��اة ال��ذي ه��و ح��ق مقدس ال يصح 
املساس به إال في حدود الشرع. ووفق 
هذه القاعدة، فكل من هو مصاب مبرض 
القصور  أو  امل��ع��دة  ق��رح��ة  أو  السكري 
الكلوي أو بالضغط الشرياني أو قصور 
القلب، أو من قرر طبيب مسلم ثقة في 
ف��إن��ه مجبر شرعا  ال��ص��وم،  ع���دم  ح��ق��ه 
حياته،  يهدد  الصوم  كان  إذا  باإلفطار 
وإن لم يفعل فهو مستنكف آثم، واألمر 
واألن��ث��ى.  ال��ذك��ر  معا  اجلنسني  يشمل 
والترخيص باإلفطار لهذه احلاالت جاء 
عز  اخلالق  ق��ول  في  وواضحا  صريحا 
على  أو  مريضا  منكم  كان  }فمن  وج��ل: 
سفر ف��ع��دة م��ن أي���ام أخ��ر وع��ل��ى الذين 
س��ورة  مساكني(  طعام  فدية  يطيقونه 

البقرة اآلية 183.
فيا أخي املسلم، ويا أختي املسلمة، 
الصوم  لشهر  واحفظا  همة،  ذوي  كونا 
ما له من حرمة، وصونا صومكما من كل 
ما يفقده أية قيمة، وبذلك تعيشان عيشة 
هنيئة طيبة في احلياة الدنيا، وتنعمان 
بسعادة أبدية وعيشة راضية في الدار 
اآلخرة،فيكتب الله لكما اخللود وحسن 

املستقر واملقام في اجلنة دار السام. 
اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان 
إميانا واحتسابا يا ذا اجلال واإلكرام.

-------
املصادر واملراجع : 

� القرآن الكرمي برواية ورش عن نافع.
� صحيح البخاري. 

� صحيح مسلم.
� مسند أحمد.

� الطب النبوي ألبي نعيم.
� اخلطايا في نظر اإلسام لعفيف عبد 

الفتاح طبارة.

الصـوم  كـلـه  خيـر  وبشر
العدد 442 17 رمضان 1436هـ  املوافق, 04 يوليوز  2015م

د. محمد ديان 

كتاب  ع��ن  اليوم"  نقا  "روس���ي���ا  م��وق��ع  ك��ش��ف 
"حقائق العالم" الصادر عن االستخبارات األمريكية 
اللغات  ترتيب  "إث��ن��ول��وج"، عن  وأي��ض��ًا  و"إن��ك��ارت��ا" 
األكثر تداوال في العالم، حيت احتلت اللغة العربية 
للمرتبة الرابعة ضمن قائمة شملت 10 لغات، فيما 
بينما  القائمة،  رأس  على  االجنليزية  اللغة  حلت 
تراجعت اللغة الفرنسية إلى املرتبة  التاسعة أي ما 

قبل األخيرة.
الناطقني  عدد  على  اعتمادا  ال��دول  ترتيب  وجاء 
األولى،  املرتبة  االجنليزية  اللغة  احتلت  حيث  بها، 
العالم  1،8  في  بها  املتحدثني  ع��دد  يتجاوز  حيث 
مليار نسمة، أي بنسبة 25 باملائة من سكان العالم، 
البلدان،  من  للعديد  الرسمية  اللغة  هي  تعتبر  كما 
العالم،  واملتحدثون بها ينحدرون من جميع أنحاء 

فضا عن اعتمادها لغة ثانية في عدة دول.
الثانية  املرتبة  )الصينية(  املاندرين  لغة  وحلت 
بنسبة انتشار قدرت ب %18.05، حيث يتجاوز  عدد 
اللغة  تقريبا، وحلت  املليار  سقف  بها  املتحدثني 
الهندية في املرتبة الثالثة، حيت تصل نبة املتحدثني 

بها  إلى11.51% .

نسبة  الرابعة،  املرتبة  في  العربية  اللغة  وحلت 
باعتبارها  باملائة،  وذلك   6،6 تناهز  بها  متحدثني 
ه��ي واح���دة م��ن أق���دم ل��غ��ات ال��ع��ال��م، ويتحدث بها 
إفريقيا،  وش��م��ال  األوس����ط  ال��ش��رق  س��ك��ان  غالبية 
وباألخص سكان البلدان العربية كافة، وعاوة على 
ذلك، يقبل املايني على تعلم اللغة العربية ألنها لغة 
القرآن الكرمي، وهناك املايني من املسلمني في بلدان 
أخرى يتحدثون العربية أيضا، كما مت اعتمادها لغًة 

رسميًة سادسة في األمم املتحدة  سنة 1974.
اخلامسة،  املرتبة  ف��ي  االسبانية  اللغة  وحلت 
ع��دد  ي��ص��ل  ح��ي��ث  قاربت 6.25%،  حت���دث  بنسبة 
الناطقني بها 400 مليون نسمة، يتركزون في بلدان 
أمريكا الاتينية وبعض الدول اإلفريقية، تلتها اللغة 

الروسية، ثم اللغة البرتغالية، والبنغالية.
وكشف التقرير عن تراجع مهول في نسبة انتشار 
عدد  نسبة  تصل  حيث  العالم،  في  الفرنسية  اللغة 
السكان املتحدثني بها %3.05 من عدد سكان العالم، 
وتستخدمها 32 دولة كلغة رسمية، فيما حلت اللغة 

األملانية في مؤخرة الترتيب.

تقرير يكشف عن توسع مهم 
للغة العربية  في العالم مقابل 

نكوص لغة موليير
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 6372 ع��دد  الرسمية  ص��در في اجل��ري��دة 
الصادر يوم 8 رمضان 1436 ه� املوافق 05 
يونيو 2015. ظهير ملكي1.15.71 بتاريخ 7 
رمضان 1436ه� م 24 يونيو 2015  يقضي 
بإعادة تنظيم جامعة القرويني تنظيما أخرج 
اجلامعة في نسخة جديدة وفق مهام جديدة.
وم��ن األم���ور اجل��دي��دة ف��ي الظهير جعل 
املباشرة  ال��وص��اي��ة  حت��ت  ال��ق��روي��ني  جامعة 
والشؤون  األوق��اف  ب��وزارة  وإحلاقها  للملك، 
اإلسالمية بدل وزارة التعليم العالي والبحث 
ال��ع��ل��م��ي، ح��ي��ث ج���اء ف��ي امل����ادة ال��ث��ال��ث��ة من 
الظهير، ما يلي »جامعة القرويني توضع حتت 
لوصاية  وتخضع  للملك،  السامية  الرعاية 
الدولة التي ميارسها وزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية«، بعدما كانت تابعة لوزارة التعليم 
كما  األط��ر.  وتكوين  العلمي  والبحث  العالي 

أناط الظهير باجلامعة مهام التأطير 
وتكوين  العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��دي��ن��ي 

األئمة واملرشدين. 

املهام اجلديدة للجامعة :
امل���ادة  ف��ي  امل��ل��ك��ي  الظهير  ح���دد 
في  القرويني  جامعة  مهام  الرابعة 

نسختها اجلديدة في: 
ت���ك���وي���ن ع���ل���م���اء وب���اح���ث���ني   •
القرآنية  الدراسات  في  متخصصني 
وال���ع���ل���وم ال��ش��رع��ي��ة وال����دراس����ات 

اإلسالمية املعمقة
• ت��ك��وي��ن األئ���م���ة وامل���رش���دي���ن 

واملرشدات..
للتكوين  خاصة  برامج  إع��داد   •
في  املستمر  وال��ت��ك��وي��ن  وال��ت��أه��ي��ل 
على  والسهر  الديني  التأطير  مجال 

تنفيذها
• ت��ن��م��ي��ة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي في 
مجال الدراسات القرآنية واحلديثية 
الفكر  وقضايا  والفقهية  والعقدية 

اإلسالمي املعاصر..
بالعلوم  التعريف  في  اإلسهام   •
على  والعمل  وتاريخها  اإلسالمية 
واملصادر  واألبحاث  الدراسات  نشر 

املتعلقة بها
بتاريخ  التعريف  في  اإلسهام   •
الدراسات  وإجن��از  وتوثيقه  املغرب 

واألبحاث املتعلقة به
بالتراث  التعريف  اإلسهام في   •
املالكي  وبالفقه  اإلس��الم��ي،  الفقهي 

مب��ص��ادره،  والعناية  اخل��ص��وص،  على  منه 
والعمل على نشره

• إجناز دراسات وأبحاث والقيام بأعمال 
اخلبرة في مجال اختصاصها

• إق��ام��ة ع��الق��ات ل��ل��ت��ع��اون ال��ع��ل��م��ي مع 
العلمية  والهيئات  واملؤسسات  اجلامعات 
التي  واألجنبية  الوطنية  واخلاصة  العامة 

تسعى إلى حتقيق نفس األهداف.

املؤسسات التي ستشرف عليها 
جامعة القرويني:

ت���ض���م ج���ام���ع���ة ال����ق����روي����ني امل���ع���اه���د 
واملؤسسات التالية :

- مؤسسة دار احلديث احلسنية..
- م��ع��ه��د م��ح��م��د ال����س����ادس ل���ل���ق���راءات 

والدراسات القرآنية بالرباط..
األئمة  لتكوين  ال��س��ادس  محمد  معهد   -

واملرشدين واملرشدات
- املعهد امللكي للبحث في تاريخ املغرب..

- م��ع��ه��د ال��ف��ك��ر واحل���ض���ارة اإلس��الم��ي��ة 
بالدار البيضاء..

- جامع القرويني للتعليم النهائي العتيق 
بفاس..)املادة 16(

• عالوة على املؤسسات املشار إليها في 
العلوم  لتاريخ  أعاله يحدث معهد   16 امل��ادة 
القرويني،  جلامعة  تابعا  يكون  اإلس��الم��ي��ة، 
تسييره  وكيفيات  وتنظيمه   ، مهامه  حت��دد 

بظهير شريف)املادة 17(.

تنظيم اجلامعة
حدد الباب الثالث من الظهير امللكي تنظيم 
اجلامعة ونصت مادته السابعة والثامنة على 
يديرها  أصبح  التي  اجلامعة  تسيير  كيفية 
مجلس  وي��ت��أل��ف  رئ��ي��س،  ويسيرها  مجلس 
اجلامعة الذي يرأسه وزير األوقاف والشؤون 

اإلسالمية من رئيس اجلامعة الذي يعني من 
شريف،  بظهير  العالي  التعليم  أساتذة  بني 
واألمني العام للمجلس العلمي األعلى، ومدير 
ومديري  األوق���اف،  ب���وزارة  العتيق  التعليم 
املعاهد واملؤسسات التابعة للجامعة، ومدير 
العتيق،  النهائي  للتعليم  ال��ق��روي��ني  ج��ام��ع 
وم��دي��ر امل���درس���ة ال��ق��رآن��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ملسجد 
احل��س��ن ال��ث��ان��ي، إض��اف��ة إل��ى أرب��ع��ة علماء 
أو  معهد  بكل  األس��ات��ذة  عن  وممثل  مغاربة، 
مؤسسة تابعة للجامعة يعينون بقرار لوزير 
اجلامعة  لطلبة  ممثلني  وث��الث��ة  األوق�����اف، 

يعينهم رئيس اجلامعة.
كما حددت املادة التاسعة من هذا الباب 
ال��ث��ال��ث س��ل��ط��ات وص��الح��ي��ات امل��ج��ل��س في 
العلمي  البحث  مجال  منها  عديدة  مجاالت 
وتكوين األطر، واألنشطة املوازية للمؤسسات 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ج��ام��ع��ة، وم��ج��ال ت��دب��ي��ر امل���وارد 

البشرية واملالية للجامعة.
رئيس  على صالحيات  الظهير  كما نص 

والعشرون  الثالثة  امل��ادة  وأناطت  اجلامعة، 
تطبيق  امللكية  للتوجيهات  طبقا  باجلامعة 
أخرى  ودول  املغرب  بني  املبرمة  االتفاقيات 
ال��دراس��ي  للتكوين  األج��ان��ب  الطلبة  وق��ب��ول 
في  املستمر  للتكوين  دورات  شكل  ف��ي  أو 

املؤسسات واملعاهد التابعة للجامعة.
أنه  م��ن الظهير  امل���ادة األخ��ي��رة  ون��ص��ت 
غشت   20 م��ن  اب��ت��داء  التنفيذ  حيز  سيدخل 

.2015
فقد الحظ  الظهير  ه��ذا  م��واد  على  وبناء 
العديد من املتتبعني أن الظهير أخرج جامعة 

القرويني إخراجا جديدا: 
التعليم  وزارة  وصاية  من  أخرجها  أوال 
إلى  األط��ر  وتكوين  العلمي  والبحث  العالي 
اإلش��راف املباشر ل��وزارة األوق��اف والشؤون 
ال��ق��روي��ني حتت  »ت��وض��ع جامعة  اإلس��الم��ي��ة 
ال���رع���اي���ة ال��س��ام��ي��ة 
جل��الل��ت��ن��ا ال��ش��ري��ف��ة، 
وت���خ���ض���ع ل��وص��اي��ة 
الدولة التي ميارسها 
وزي������������ر األوق������������اف 
والشؤون اإلسالمية« 
لتباشر   )3 امل����ادة   (
الديني  التأطير  مهام 
وف����������ق ال�����ن�����م�����وذج 

املغربي.
ث���ان���ي���ا أخ��رج��ه��ا 
على  اإلش�������راف  م���ن 
ال��ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ي��ة 
)كليتا  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة 
ال���ش���ري���ع���ة ب���ك���ل م��ن 
ف��������اس وأك�������ادي�������ر، 
الدين  أص���ول  وكلية 
بتطوان، وكلية اللغة 
ال��ع��رب��ي��ة مب���راك���ش، 
وك�����ل�����ي�����ة ال����ع����ل����وم 
بالسمارة(  الشرعية 
الكليات  ه��ذه  لتبقى 
تابعة لوزارة التعليم 
ال����ع����ال����ي ح����ي����ث مت 
باجلامعات  إحلاقها 
ال���ت���اب���ع���ة ل��ن��ف��وذه��ا 

الترابي.
ث��ال��ث��ا أن����اط بها 
م����ه����م����ات ال���ب���ح���ث 
في  والتأطير  العلمي 
الديني  احل��ق��ل  م��ج��ال 
مرجعية  علمية  »مؤسسة  املغربي  وال��ت��راث 
في  والرصني  واملتميز  املتخصص  للتكوين 
ع��ل��وم ال��دي��ن وف��ي ت��اري��خ الفكر واحل��ض��ارة 
الثانية  امل��ادة  وف��ي  الديباجة(،   ( اإلسالمية 
والبحث  العالي  للتعليم  عمومية  »مؤسسة 
العلمي في مجال العلوم الشرعية والدراسات 

والفكر واحلضارة اإلسالمية«
وفي األخير ميكن القول إن إعادة تنظيم 
م��ا يشهده  ف��ي ظ��ل  ي��أت��ي  ال��ق��روي��ني  جامعة 
املغرب من إعادة تنظيم احلقل الديني، وفي 
اإلفريقي  محيطه  على  املغرب  انفتاح  سياق 
في مجاالت عديدة منها مجال تعميم التجربة 
عن  اإلع���الن  ت��زام��ن  حيث  املغربية،  الدينية 
اإلع��الن  م��ع  ال��ق��روي��ني  تنظيم جامعة  إع���ادة 
للعلماء  السادس  إحداث مؤسسة محمد  عن 
صادر   1.15.75 رقم  شريف  )ظهير  األفارقة 
يونيو2015   24  /  1436 7رمضان  بتاريخ 
بنفس اجلريدة الرسمية املشار إليها أعاله(.

 > إعداد : د. الطيب الوزاني 

ظهير ملكي  يعيد تنظيم جامعة القرويني
العدد 442 17 رمضان 1436هـ  املوافق, 04 يوليوز  2015م

يد  على  التأسيس  859م   / 245ه�   >
فاطمة الفهرية رحمها الله تعالى.

< 1957 � إحداث جلنة ملكية إلصالح 
التعليم، نصت على:

> حتويل السلك العالي جلامع 
ال���ق���روي���ني وم���درس���ة اب����ن ي��وس��ف 
وكلية  اآلداب  كليات  إل��ى  مبراكش 

الشريعة، 
> اح��ت��ف��اظ ب��ج��ام��ع ال��ق��روي��ني 
التاريخي  ب��دوره��ا  تقوم  مؤسسة 

وفق نظام الكراسي العلمية
> إحداث  نظام التعليم األصيل 

وإحلاقه بوزارة التربية الوطنية
< 1963 ظهير ملكي يقضي ب:

> جعل جامعة القرويني حتت 
الوطنية  ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  وص��اي��ة 

والتعليم العالي 
ال��ت��ع��ل��ي��م  > إش���راف���ه���ا ع���ل���ى 
بفاس،  الشريعة  كلية   : اجلامعي 
وكلية أصول الدين بتطوان، وكلية 

اللغة العربية مبراكش.
دار احلديث  1964 إحداث مؤسسة   >

احلسنية .
< 1965 إقرار تعديل جديد في سنوات 
ال����دراس����ة اجل��ام��ع��ي��ة ف���ي أرب�����ع س��ن��وات 
الكليات الثالث  للحصول على اإلج��ازة في 

السابقة
< 1969 إحداث نظام الكتاتيب القرآنية 
باعتبارها روافد اإلمداد بالطلبة احلافظني 
لكتاب الله تعالى لولوج التعليم األصيل ثم 

التعليم اجلامعي جلامعة القرويني.
قانون  مبثابة  شريف  ظهير   1975  >
 1365 صفر   13 بتاريخ   1-75-102 رق��م 
ه� موافق 25 فبراير 1975 في شأن تنظيم 
اجل���ام���ع���ات. أص��ب��ح��ت مب��وج��ب��ه ج��ام��ع��ة 
التربوي  تسييرها  ف��ي  تخضع  ال��ق��روي��ني 
واإلداري أسوة باجلامعات املغربية األخرى 

إلى هذا الظهير.
بآيت  الشريعة  كلية  إح��داث   1979  >

ملول � أكادير  
القرويني،  إحياء جامع  1988 خطة   >
وفق نظام الكراسي العلمية، وأجريت أول 
ابتدائي،  األول��ى  بالسنة  االلتحاق  مباراة 
 02 ف��ي  اف��ت��ت��اح أول م��وس��م دراس����ي  ومت 
األوق��اف  أش��رف عليه وزي��ر   ،1988 دجنبر 
الكبير  عبد  الدكتور  اإلسالمية  وال��ش��ؤون 

املدغري.
للتعليم   13/01 قانون  إق��رار   2003  >
القرويني  ج��ام��ع  باعتبار  يقضي  العتيق 
العتيق،  العالي  التعليم  مؤسسات  إح��دى 
البيضاء  بالدار  احلسن  جامع  جانب  إل��ى 

ومعهد اإلمام مالك بتطوان.
الشرعية  العلوم  2012 إحداث كلية   >

بالسمارة.
بإعادة  يقضي  ملكي  ظهير   2015  >
األوق��اف  وزارة  لوصاية  القرويني  جامعة 
وال���ش���ؤون اإلس��الم��ي��ة ل��ت��ض��م حت��ت��ه��ا كل 
معاهد ومؤسسات التعليم العتيق ، وتبقى 
واللغة  الدين،  وأص��ول  )الشريعة  كلياتها 
العربية( حتت وصاية وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي.

محطات من إصالح 
جامعة  القرويني
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< أوال ما حكم استعمال بخاخ الربو؟
ن��وع��ان : بخاخ ه��وائ��ي خالص  << ه��و 
يفطر.  فيه إشكال وال  ليس  ماء هذا  به  ليس 
القاعدة  على  وهذا  املاء  من  نسبة  فيه  بخاخ 
العامة “إذ وصلت السوائل إلى احللق فإنها 

تفطر”.
ي��ح��ت��اج ب��ع��ض امل��رض��ى إل���ى تشخيص   >
مرضهم عبر منظار املعدة اخلارجي والداخلي 

ما أثر هذا االستعمال على صوم املريض؟
املنظار اخلارجي، هذا ال شيء فيه،   >>
التصوير  بقصد  املعدة  إل��ى  يدخل  ال��ذي  أم��ا 
جاوز  ما  “كل  الفقهاء  عند  فيه  القاعدة  فهذا 
احللق من اليابسات أو الرطوبات فإنه يفسد 
الصوم”، مهما كانت حتى إنه لو بلع الصائم 

حجرا أو عظما فإنه يفسد صومه.
< ي��ت��س��اءل ك��ث��ي��ر م��ن ال��ن��اس ع��ن حكم 
أو  أو األذن  ال��ع��ي��ون  ال��ق��ط��رات ف��ي  اس��ت��ع��م��ال 

األنف؟
إلى  يصل  م��ا  منها  ال��ق��ط��رات  ه��ذه   >>
احل���ل���ق وم��ن��ه��ا م���ا ال ي���ص���ل، وم����ا ال يصل 
التجربة  محل  وهذا  الصوم،  يفسد  ال  احللق 
فهناك  م��رة،  من  أكثر  في  ذل��ك  استعملت  فقد 
تصل  أنها  أح��س  كنت  التي  القطرات  بعض 
إلى احللق، وهناك قطرات ال أحس بها تصل 
إلى حلقي، سواء كانت قطرة العني أو األذن 
هذه  يستعمل  أن  للصائم  فيمكن  األن��ف،  أو 
جوفه  يدخل  بشيء  أح��س  إذا  لكن  القطرات 
لم يحس بشيء  وإذا  يعيد صومه،  أن  فعليه 

يصل إلى حلقه فال يعيد صومه.
التخدير  خاصة  للتخدير  بالنسبة   >
م��واد  بواسطة  أو  األن��ف  طريق  ع��ن  اجل��زئ��ي 
غ��ازي��ة ت��ؤث��ر ف��ي اجل��ه��از ال��ع��ص��ب��ي فيحصل 

التخدير، ما حكم استعماله أثناء الصوم؟
<< حكم التخدير بحسب وسائله وطرقه، 
فما كان خارج الفم وال يصل إلى اجلوف فال 
يفطر، وما كان عبر احللق ويصل إلى اجلوف 
ف��ه��و ي��ف��ط��ر، وخ��اص��ة إذا ك���ان م��ن امل��ائ��ع��ات 

والسوائل التي تشرب فهذه تفطر قطعا.
الكلي  التخدير  ف��ي  ال��ش��رع  حكم  وم��ا   >
الذي يترتب عنه غيبوبة طويلة ليوم كامل 

أو لساعات معينة؟
كان  إذا  لساعات معينة  منه  كان  ما   >>
بعد الفجر فال شيء عليه فهو يشبه النوم، أما 
إذا كان ملدة يوم كامل أو أكثر فعلى صاحبه 

أن يقضي ما فاته أثناء فترة التخدير.
العالجية.  باحلقن  ال��ت��داوي  حكم  ما   >
وهذه احلقن نوعان : حقن عضلية أو جلدية 
ي��ة ت��زود  غ��ي��ر م��غ��ذي��ة، وح��ق��ن وري��دي��ة م��غ��ذِّ
اجل���س���م ب���ال���غ���ذاء ف��ي��س��ت��غ��ن��ي ص��اح��ب��ه��ا عن 

الطعام والشراب؟
<< احلقن العالجية غير املغذية هذه ال 
شيء فيها إذا استعملها املريض في رمضان 

في حالة الصوم.
محل  فهذه  املغذية  العالجية  احلقن  أم��ا 
نظر فهناك من الفقهاء من يقول : إن املفطرات 
ه��و م��ا وص���ل إل���ى اجل���وف ع��ن ط��ري��ق منفذ 
واسع كالفم أو األنف أو األذن، أما ما وصل 

كاملسام  دقيقة  منافذ  طريق  عن  اجل��وف  إلى 
اجللدية فإذا أخذنا بهذا الرأي فإنها ال تفطر، 
وهناك من الفقهاء من رأى أنها تفطر وتفسد 
تعمد  ف��إذا  ال��ق��در  بخار  على  قياسا  ال��ص��وم 
يفطره  فإنه  القدر  بخار  استنشاق  اإلن��س��ان 
تصل  كانت  إذا  العالجية  احلقن  ه��ذه  فكذا 
فإنها  املسام اجللدية  اجلوف ولو عن طريق 

تفطر.
< ما حكم مريض السكري في استعماله 
لإلبر وهو صائم؟ هل تفسد الصوم أم ال؟ وما 

حكمه إذا عسر عليه الصوم مطلقا؟
في  لإلبر  السكري  << استعمال مريض 
حالة الصوم يرجع فيه األمر إلى قرار الطبيب 
فإذا الحظ الطبيب أن مريضا ما ال يقدر على 
وال  نهارًا  اإلب��ر  هذه  استعمال  ب��دون  الصوم 
ميكن تأخيرها مثال إلى الليل فهذا حكمه جواز 
استعمالها ما دام ال يقدر على التخلي عنها 
وتأخيرها إلى وقت الليل وهذا يدخل في عداد 
املرضى وعليه أن يفطر نهائيا وال يطلب منه 
أن يصبح مفطرًا  عليه  بل  أن يصبح صائما 
فإذا  إثم وال حرج عليه،  ويستعمل اإلبر، وال 
شافاه الله تعالى وعافاه فعليه القضاء، وإذا 
مستحب  مجرد  وه��ي  الفدية  فعليه  يشف  لم 
وليست واجبة، ومقدارها إطعام مسكني عن 

كل يوم أفطره.
امل��ري��ض ال  ال��ط��ب��ي��ب أن  إذا ال ح��ظ  أم���ا 
يتضرر بترك اإلبر وهو صائم وله أن يؤخرها 

إلى وقت السحور،  الفطور  إلى وقت ما بعد 
فهذا ال يصح في حقه استعمالها وهو صائم 

وال يقبل منه عذر.
< م��ا ح��ك��م اس��ت��ع��م��ال امل��راه��م وال��ده��ون 

والالصقات العالجية؟
على  يبنى  املسائل  ه��ذه  حكم  هنا   >>
األصل السابق وهو ما يصل إلى اجلسم عن 
طريق املنافذ الدقيقة كاملسام اجللدية فهذا ال 
املراهم ال تفطر سواء عبر  يفطر، ولذلك فكل 
قلنا  -كما  تأكد  إذا  ولكن  الشعر،  أو  اجللد 
بها  وأح��س  احللق  إل��ى  تصل  أنها  سابقا- 

مستعملها فهي تفطر.
< م���ا ح��ك��م ال��ص��ائ��م ال����ذي ي��ح��ت��اج إل��ى 
عن  عبارة  وه��ي  الشرايني  قسطرة  استعمال 
أنبوب دقيق يتم إدخاله في الشرايني ألجل 
التصوير، وال يتضمن مواد مغذية  أو  العالج 

للجسم كما أنه ال يصل إلى املعدة؟
وال  نهائيا،  تفطر  ال  القسطرة  ه��ذه   >>

بأس من استعماله، وال قضاء على صاحبه.

الكلوي في  ما حكم استعمال الغسيل   >
حالة الصوم؟

الدم من اجلسم ال  << عملية استخراج 
إشكال فيه لكن إعادة الدم فيه إشكال، وميكن 
الدم  فإعادة  املغذية،  احلقن  مبسألة  إحلاقه 
إلى اجلسم مشحونا مبواد مغذية يأخذ حكم 
يتوقف  فيه  فاألمر  ولذلك  املغذية،  العالجات 
على قرار الطبيب، فإذا كان باإلمكان استعمال 
هذه األن��واع من الغسيل خارج فترة الصوم 
لم  اإلفطار(  بعد  بالليل  مثال،  الشهر  )خ��ارج 

يجز استعماله نهارًا، وإذا تعذر تأخيره صار 
احلكم فيه حكم املرض، يجوز فعله للضرورة 

وعلى صاحبه أن يقضي صومه.

ال���ت���ح���ام���ي���ل  م������ا ح����ك����م اس����ت����ع����م����ال   >
استعمالها  إلى  يلجأ  التي   ”Supositoires“
بعض امل��رض��ى ف��ي ح��ال��ة ال��ص��وم وت��ك��ون هذه 
بغرض  ال��دب��ر،  أو  ال��ف��رج  عبر  إم��ا  التحاميل 
التخفيف من احلرارة أو عالج آالم البواسير 

واإلسهال…؟
عبر  التحاميل  هذه  من  يستعمل  ما   >>
فرج املرأة وذكر الرجل فهذا ال يفطر، لكن ما 
ففيه  وامل��رأة  الرجل  عند  الدبر  عبر  يستعمل 
إشكال : فإذا كان يصل إلى املعدة فهو يفطر، 
وإذا كان ال يصل فهو ال يفطر، لذلك فما كان 
عن طريق الدبر فله عالقة باملعدة، وميكن أن 
طريق  عن  كان  وما  يفطر،  فهذا  إليها،  يصل 
الفرج عند املرأة والرجل معا فهذا ال عالقة له 
باملعدة ولذلك فهو ال يفطر، ولذلك فأخالف من 
رأى من الفقهاء األقدمني أن ما كان عن طريق 

الفرج فهو يفطر، وقد أخطأ من قال بذلك.
< ي��ت��ح��رج ك��ث��ي��ر م��ن ال��ن��اس م��ن ال��ت��ب��رع 
ب��ال��دم واحل��ج��ام��ة ف��ي ش��ه��ر رم��ض��ان امل��ب��ارك 
وأثناء فترة الصوم، هل في نظركم يؤثر في 

الصوم ويفسده؟
بالدم  فالتبرع  فيها،  حظر  ال  ه��ذه   >>
أن  فيه  واألص��ل  يفطر  ال  والفصد  واحلجامة 
الداخل  بخالف  يفطر  ال  اجلسم  من  اخل��ارج 
إليه، بل إن التبرع بالدم عمل من أعمال البر 
به  يفسد  ال  مم��ا  ف��ه��ذا  وبالتالي  واإلح��س��ان 

الصوم، وال قضاء على صاحبه.
< وه����ل م��س��أل��ة أخ����ذ ع��ي��ن��ة م���ن ال���دم 

للتحليل لها نفس احلكم أيضا؟
<< نعم لها نفس حكم التبرع واحلجامة 
بأي  الصوم  في  يؤثر  ال  ال��دم  استخراج  ألن 
طريق كان هذا االستخراج عن طريق احلجامة 
أو الفصد أو للتبرع أو للتحليل أو بأي غرض 

آخر.
احلجامة  أو  ب��ال��دم  التبرع  ك��ان  إذا  لكن 
لصاحبها  إغماء وضعف  حالة  عليها  يترتب 
ف��األح��س��ن جتنب ذل��ك إلم��ك��ان أن ي���ؤدي إلى 

عالجات مفسدة للصوم.
يفسد  هل  األسنان  ملعجون  بالنسبة    >

الصوم؟
إلى  يصل  قطعا  األس��ن��ان  معجون   >>
وليس  استعماله  بعدم  أنصح  لذلك  اجل��وف، 
ضروريا أن يتكلف اإلنسان استعماله ليفسد 
للتنظيف  أخ��رى  إمكانات  هناك  ألن  صومه، 
في  يستعمل  أن  ميكن  أن��ه  كما  مفطرة،  غير 

أوقات الليل بدل النهار.
استعمال  إل��ى  الصائمني  بعض  يلجأ   >
دهون الشعر واجلسم من زيوت ومستحضرات 
الشرع  حكم  ما  كثيرا  ويتساءلون  كيميائية 

في ذلك؟
<< هذه الدهون اجلسدية ال أثر لها في 
استعمالها،  في  بأسا  أرى  الصوم وال  إفساد 
احللق  إلى  ما يصل  فمنها  الشعر  دهون  أما 
فهو مفسد للصوم، وأما ما ال يصل إلى احللق 

فهو  غير مفسد وال بأس من استعماله.

> أجرى احلوار : الطيب الوزاني

فتاوى رمضانية في مسائل طبية معاصرة
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مبناسبة شهر رمضان املبارك تكثر أسئلة كثير من الناس عن أحكام الشرع في استعمال بعض األدوية ووسائل العالج 
احلديثة وما مدى تأثيرها في صوم املريض. وقد أجرت جريدة ال�م�ح�ج�ة حوارًا مع العالمة الدكتور محمد التاويل رحمه 
الله تعالى بشأن بعض وسائل العالج الطبية املعاصرة، وقد نشر احلوار سابقا، ونظرًا ألهميته وشدة احلاجة إليه، ووفاء 

لهذا العالم اجلليل ارتأت جريدة احملجة إعادة نشره.

للمرحوم : محمد التاويل

التبرع بالدم واحلجامة والفصد ال 
يفطر واألصل فيه أن اخلارج من 

اجلسم ال يفطر بخالف الداخل إليه

حكم التخدير بحسب وسائله 
وطرقه، فما كان خارج الفم وال 

يصل إلى اجلوف فال يفطر، وما كان 
عبر احللق ويصل إلى اجلوف فهو 
يفطر، وخاصة إذا كان من املائعات 

والسوائل التي تشرب
فهذه تفطر قطعا.
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ل���م ت��ب��ْح  رغ���م أن ان��ت��ف��اض��ة 30 ي��ون��ي��و 
بأسرارها بعد، فإن مشروعها السياسي الذي 
يستحق  اإلره���اب  مواجهة  في  متمثال  ص��ار 

املناقشة واملراجعة.
)1(

احل���دث أك��ب��ر بكثير مم��ا ن��ظ��ن. ذل��ك أنه 
في  األثر  وعميق  األهمية  بالغ  منعطفا  ميثل 
ت��اري��خ  م��ص��ر. وه��و م��ا يتعذر اإلح��اط��ة به 
سيظل  الغموض  أن  ذلك  الراهن.  الوقت  في 
يكتنف خلفيات وقائع ما جرى في 30 يونيو 
في  التاريخ،  ذل��ك  أعقبت  التي  والسياسات 

األجل املنظور على األقل. 
املرحلة  تلك  أح��داث  أن  في  أش��ك  ولست 
ستظل مادة خصبة للباحثني واملؤرخني الذين 
قد تغريهم غوامضها باملغامرة ومحاولة سبر 
وقبل  كانت،  كما  حقائقها  وتقصي  أغوارها 
األوضاع  مع  تتكيف  لكي  تعاد صياغتها  أن 
ذل����ك سيظل  ي��ح��دث  أن  وإل����ى  امل��س��ت��ج��دة. 
أضعاف  وامل��ج��ه��ول  امل��وق��ف  سيد  الغموض 
الغاطس مما  اجل��زء  بأن  أزع��م  لذلك  املعلوم. 
بكثير مما  أكبر  ي��زال  ال  30 يونيو  جرى في 
وأح��دث  ال��واق��ع،  على سطح  وظهر  منه  طفا 

تأثيره وأصداءه داخل مصر خارجها. 
إن ثمة قائمة طويلة من العناوين ستتطلب 
جهدا خاصا من الباحثني واملؤرخني للكشف 
معلوما  فليس  وتتبع خيوطها.  حقائقها  عن 
مثال نصيب الدولة العميقة وال الدور اإلقليمي 
في إيصال األمور إلى ما وصلت إليه في ذلك 
التاريخ. وليست معروفة وجهة النظر األخرى 
في حقائق مرحلة حكم اإلخوان التي أفضت 
مصر  تاريخ  في  مدني  رئيس  أول  ع��زل  إل��ى 

جاء بانتخابات حرة ونزيهة.
ي��ن��اي��ر   25 ث����ورة  ب���ني  ال��ع��الق��ة  ك��م��ا أن 
وان��ت��ف��اض��ة 30 ي��ون��ي��و حت��ت��اج إل���ى حترير 
من  نالت  األخيرة  االنتفاضة  أن  تبني  بعدما 
ثورة يناير بأكثر مما نالت من اإلخوان. كما 
دور  ح��ول  كثيرة  استفهام  عالمات  هناك  أن 
عناصر النخبة فيما جرى، والتحالفات التي 
للقيام  أو  حساباتها  لتصفية  فيها  دخ��ل��ت 
بدور في املجال العام، األمر الذي دفعها إلى 
التخلي عن منظومة القيم واملبادئ التي دأبت 

على التبشير بها.
وال يقل أهمية عما سبق رصد التغير الذي 
املصري  السياسي  النظام  مدنية  على  ط��رأ 
جديدة.  هيئة  على  تشكيله  إع��ادة  إلى  وأدى 
الذي  التغيير  وطبيعة  ح��دود  تبيان  وكذلك 
طرأ على العقيدة العسكرية للقوات املسلحة 
في املرحلة اجلديدة مما أدى إلى حتولها من 
إلى  حماية احل��دود والتصدي لعدو اخل��ارج 

حماية النظام ومواجهة تهديدات الداخل.
جدير بالذكر في هذا السياق أن الغموض 
لم يعد مقصورا على ما جرى في 30 يناير، 
ألنه بات يكتنف أيضا بعض فصول تاريخ ما 
تقريري  ودفن  إعدام  بذلك  أعني  الثورة.  بعد 
 2011 ث��ورة  أح���داث  حقائق  تقصى  جلنتي 
 .2012 ع��ام  العسكري  املجلس  حكم  وف��ت��رة 
واألول أعدته جلنة من كبار القضاة واخلبراء 
مجلس  رئيس  ق��ورة  ع��ادل  املستشار  رأسها 
القضاء األعلى األسبق. والثاني أعدته جلنة 
مماثلة رأسها املستشار عزت شرباص نائب 

رئيس محكمة النقض السابق.
إن  ق��ل��ت  إذا  أب��ال��غ  ال  فلعلي  ذل���ك،  إزاء 

في  الباحث  ل��دى  تثير  يونيو   30 انتفاضة 
من  ت��ق��دم  بأكثر مم��ا  أسئلة  ال��راه��ن  ال��وق��ت 
أجوبة. وإذا تعذر علينا أن نتحدث عن اجلزء 
يظل  منه  ظهر  ما  ف��إن  املشهد،  من  الغاطس 
الرؤية  غياب  أن  ورغ��م  مب��ك��ان،  األهمية  م��ن 
إال  الظاهر،  اجل��زء  لذلك  أساسية  سمة  يظل 
واض��ح��ة  ج��ه��ودا  نلمس  أن  نستطيع  أن��ن��ا 
وألن  والسياسي،  االقتصادي  املجالني  في 

ل��ه أه��ل��ه ول��ي��س ل��ي فيه ب��اع،  األول 
ملف  أن  ي��رى  أن  مثلي  فبوسع 

اإلرهاب أصبح أحد العناوين 
العريضة لألزمة السياسية، 

التصدي  وك���أن  ب��دا  حتى 
لإلرهاب بات ميثل جوهر 
امل�����ش�����روع ال��س��ي��اس��ي 
ال���ذي خ��رج م��ن عباءة 
يونيو،   30 انتفاضة 
أن  يستحق  م��ا  وه���و 
ن���ق���ف ع���ن���ده ون��ق��ل��ب 

بعض صفحاته.
)2(

الصحف  عناوين 
امل���ص���ري���ة ال����ص����ادرة 
ي���وم ال��س��ب��ت امل��اض��ي 
مدخال  مت��ث��ل   )6/28(

التفكير  لتقييم  مناسبا 
امل��ص��ري ف��ي امل��وض��وع. 

ذل��ك أن��ه��ا أب���رزت بصورة 
الف����ت����ة ل����ألن����ظ����ار أخ����ب����ار 

ال��ع��م��ل��ي��ات اإلره���اب���ي���ة ال��ت��ي 
الكويت   في  اجلمعة  ي��وم  وقعت 

أن  تبني  )األخيرة  وفرنسا  وتونس  
وراءه���ا حسابات خ��اص��ة( وق��د رك��ز اخلط 

عاملية  على  اخلبر  وصياغة  للعناوين  العام 
اإلرهاب، على نحو أريد له أن يكرس االنطباع 
بأن ما يجري في مصر ليس ناشئا عن عوامل 
داخلية، ولكنه من أصداء الوباء الذي أصاب 
أقطارا أخرى في أنحاء العالم. مبا يعنى أن 
ثمة خطرا بات يهدد الكون ويستدعي تضافر 
اجل��ه��ود وإع��ط��اء األول��وي��ة بغير ح��س��اب أو 
أمام  األمنية، ألننا أصبحا  عقاب لالعتبارات 

خطر مصيري يضعنا أمام حتدي أن 
نكون أو ال نكون.

ف��ي ه��ذا التناول  وج��دت 
ن�����وع�����ا م������ن ال���ت���ع���م���ي���م 

والتبسيط الذي ال يعني 
التي  التمايزات  برصد 
خصوصية  ع��ن  تعبر 
األوض�������������اع ف������ي ك��ل 
ب�����ل�����د، األم���������ر ال�����ذي 
ي��ح��دد ع��وام��ل ال��ق��وة 
بنية  ف���ي  وال���ض���ع���ف 
العناصر التي متارسه. 

وكنت قد أشرت إلى ذلك 
امل���ع���ن���ى م����ن ق���ب���ل، ح��ني 

ال���ص���راع  أن  إل�����ى  ن��ب��ه��ت 
ط��ائ��ف��ي ف���ي  ال���ع���راق وقبلي 

سياسي  ص���راع  وه��و  ليبيا،  ف��ي 
ف��ي م��ص��ر. أم���ا ف��ي س��وري��ا ف��ه��و ث��ورة 

شعبية ضد نظام مستبد وغاشم. وفي تونس 
إلفشال  تسعى  للغرب  معادية  تكفيرية  نزعة 
احلكومة إلقامة إمارتها اخلاصة مستفيدة من 
اليمن  البالد. وهو في  هشاشة األوض��اع في 
انقالب اتفقت فيه مصالح بعض قوى الداخل 
مع مصالح وحسابات دولة إقليمية خارجية 

هي إيران.. إلخ.

إلى  االن��ت��ب��اه  لفت  أن  البيان  ع��ن  وغ��ن��ي 
به  ي��راد  ال  اخلصوصية  تلك  إدراك  ض���رورة 
التعرف  ولكنه  ال��ص��راع،  ش��أن  م��ن  التهوين 
إلجن��اح  بلد  ك��ل  ف��ي  وطبيعته  ج���ذوره  على 
جهود حسمه لصالح استقرار املجتمع وأمنه.

)3(
يحز في نفسي أن استشهد في هذا املقام 
الوضع  مع  التعامل  في  اإلسرائيلي  باخلبث 
القائم ف��ي ق��ط��اع   غ��زة ال��ذي تتولى 
حركة » حماس إدارته منذ ثماني 
سنوات. ذلك أن حماس مصنفة 
ف�����ي اخل�����ط�����اب ال���س���ي���اس���ي 
واإلع�����الم�����ي اإلس���رائ���ي���ل���ي 
عنيدا  ع����دوا  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
وم����ن����ظ����م����ة إره����اب����ي����ة 
إل���خ.  و...  وت��خ��ري��ب��ي��ة 
قصص  للكافة  ومعلوم 
اغتيال  إسرائيل لقادة 
واجتياحاتها  احل��رك��ة 
التي  للقطاع  املستمرة 
أس���ف���رت ع���ن ت��دم��ي��ره 
وتشريد عشرات اآلالف 

من سكانه. 
اخللفية  ت��ل��ك  رغ����م 
ال��دام��ي��ة ف���إن ث��م��ة ج��دال 
م��س��م��وع��ا ف���ي إس��رائ��ي��ل 
ي��دع��و إل���ى ت��ف��ك��ي��ر ج��دي��د 
ف���ي ال��ت��ع��ام��ل م���ع ح��م��اس 
وال���ق���ط���اع. ل���م ي��غ��ي��ر ال��ق��ادة 
اإلسرائيليون رأيهم في احلركة 
بها  ال��ظ��ن  يسيئون  ي��زال��ون  وال 
)ذراعها  القسام  كتائب  أن  ويعتبرون 
العسكرية( لم تتوقف عن إعداد العدة جلولة 
ج��دي��دة م��ن ال��ق��ت��ال ض��د إس��رائ��ي��ل، ال��ت��ي لم 
تتوقف من جانبها عن التأهب لتأديب حماس 

وردعها.
وفي حني أن الطرفني لم يتوقفا في أي وقت 
القتال. مع  من  قادمة  االستعداد جلوالت  عن 
ذلك فإن اإلسرائيليني أدركوا أن حركة حماس 
متثلت  ال��ق��ط��اع،  ف��ي  داخلية  مشكلة  ت��واج��ه 
ال��دول��ة  ض��د  التصعيد  م��ؤش��رات  تنامي  ف��ي 
السلفية  عناصر  ج��ان��ب  م��ن  العبرية 
بعضهم  انخرط  الذين  اجلهادية 
)في  داع��ش  تأييد جماعة  في 
عام 2009 أعلنت مجموعة 
من السلفيني إقامة إمارة 
إس��الم��ي��ة ف���ي ال��ق��ط��اع، 
اب��ن  مسجد  واع��ت��ب��رت 
ت��ي��م��ي��ة ف���ي غ���زة م��ق��را 
ل���ل���ق���ي���ادة ال��ع��س��ك��ري��ة 
لإلمارة اجلديدة، ودعا 
زعيمها الذي حمل اسم 
إلى  املقدسي  النور  أبو 
اجل����ه����اد ض����د ح���م���اس. 
األمر الذي أدى إلى حدوث 
األم��ن  سلطات  م��ع  اشتباك 
أسفر عن مقتل 21 شخصا من 

عناصر اجلماعة(.
تلك  عناصر  ف��إن  الراهن  الوقت  وف��ي 
الصواريخ ضد  إط��الق  دأب��ت على  املجموعة 
إس��رائ��ي��ل ب���ني احل���ني واآلخ�����ر، الس��ت��ع��ج��ال 
التهدئة  جهود  وإفساد  العسكرية  املواجهة 

احلاصلة.
األمنية  القيادات  أوس��اط  في  املناقشات 
بني  ال��ف��رق  أدرك���ت  اإلسرائيلية  والعسكرية 
خيار  حماس  أن  واعتبرت  وداع��ش،  حماس 

سيئ ولكن داعش خيار أسوأ. عندئذ انحازوا 
إلى اخليار السيئ، حيث اعتبروا أن داعش قد 
تكون البديل إذا مت إسقاط نظام حماس، لذلك 
أيدت األغلبية اتباع سياسة من شقني أحدهما 
على  حماس  م��ع  لالتفاق  السعي  ف��ي  يتمثل 
هدنة ملدة خمس سنوات مثال، والثاني يدعو 
إلى تيسير جهود إعمار القطاع للتخفيف من 
معاناة سكانه، التي تدفع بعض الشبان إلى 

التطرف وااللتحاق بجماعة داعش. 
ه����ذه األف���ك���ار أع��ل��ن��ه��ا ع����دد م���ن ال���ق���ادة 
اإلسرائيليني على القناة األولى، منهم رئيس 
امل��وس��اد ال��س��اب��ق أف����رامي ه��ال��ي��ف��ي، ورئ��ي��س 
أركان اجليش السابق دان حالوتس، ورئيس 
األبحاث في االستخبارات العسكرية إيلى بن 

مئير.
ت��زاي��دت حاالت  ذل��ك، حني  إل��ى  باإلضافة 
بعض  ع��ل��ى  الفلسطينيني  ال��ش��ب��ان  ه��ج��وم 
املستوطنني، فإن األجهزة األمنية اإلسرائيلية 
ظلت  ح��ي��ث  ح��ج��م��ه��ا،  تعطيها  أن  ح���اول���ت 
إذا كانت تلك  التحقق مما  تركز جهدها على 
أم  غاضبني،  فلسطينيني  من  فردية  مبادرات 

أنها عمليات مرتبة من قبل خاليا املقاومة.
خ��الص��ة ال��ك��الم أن اإلس��رائ��ي��ل��ي��ني رغ��م 
إدراكهم أن كل هؤالء أعداء، فإنهم لم يضعوهم 
أن  ح��اول��وا  لكنهم  واح���دة،  سلة  ف��ي  جميعا 
حجمه،  ط��رف  كل  يعطوا  وأن  بينهم  مييزوا 
نحو  على  ال��ص��راع  إدارة  في  بذلك  واه��ت��دوا 

أزعم أنه اتسم بذكاء ال ُينكر.
)4(

 10/2/2015 ي��وم  ل��ي  ن��ش��رت  مقالة  ف��ي 
كنت قد دعوت إلى ضرورة تفكيك اإلرهاب في 
مصر، مبعنى حتديد طبيعة وحجم العناصر 
العمليات  أن  ع��ل��ى  ودل��ل��ت  ف��ي��ه.  امل��ش��ارك��ة 
بها  ق��ام��ت  وال��ك��ب��ي��رة  احلقيقية  اإلره��اب��ي��ة 
مجموعات من أنصار بيت املقدس وما سمي 
البيانات  إليه  أشارت  ما  بأجناد مصر، وهو 
ال���ص���ادرة ع���ن ت��ل��ك اجل���ه���ات وال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
إال  احملاكمات.  أثناء  متت  التي  وامل��راف��ع��ات 
أن اخلطاب التعبوي وظف األحداث سياسيا 
اإلخ��وان مسترشدا  إلى  العمليات  كل  ونسب 

في ذلك مبقتضيات الصراع السياسي. 
وف�����ى ب���ع���ض احل�������االت ذه�����ب اخل���ط���اب 
التعبوي إلى أبعد حني وضع اجلميع في سلة 
واحدة، واعتبر تنظيمات مثل داعش والقاعدة 
وأنصار بيت املقدس وجبهة النصر واإلخوان 
واحدة  ملؤامرة  واجهات  مجرد  حرام  وبوكو 
)وزي��ر  السياسي  اإلس��الم  عباءة  من  خارجة 
بهذا  بتصريحات  أدل��ى  امل��ص��ري  اخل��ارج��ي��ة 

املعنى(.
التي  التبسيط  أش��ك��ال  أح���د  ذل���ك  وك���ان 
ط��م��س��ت ال����ف����وارق ب���ني اجل���م���اع���ات وأل��غ��ت 
شأنه  م��ن  ال���ذي  األم���ر  منها،  ك��ل  خصوصية 
مفتوحة  حرب  إلى  املصرية  الدولة  استدراج 
ال آخر لها داخل احلدود وخارجها، في حني 
يقتضي  كان  الظاهرة  مع  اجل��اد  التعامل  أن 
التمايزات بني هذه  بذل بعض اجلهد إلدراك 
اجلماعات لإلفادة منها وإجناح اجلهود التي 

تبذل للقضاء على اإلرهاب.
إن البعض ال يرون في مشهد الصراع سوى 
طرفيه املتمثلني في السلطة واجلماعات، لكنهم 
ال يرون أن ثمة ماليني من البشر ال إلى هؤالء 
وال إلى هؤالء، ولكنهم يريدون أن يعيشوا في 
أمان وسالم، وطموحهم وأشواقهم تتطلع إلى 
مشروع يتجاوز مكافحة اإلرهاب التي تصلح 
جولة في الصراع السياسي ولكنها ال تصلح 

خريطة لبناء املستقبل.

  فهمي هويدي 

العدد 442

أسئلة ٣٠ يونيو ومشروعها السياسي

17 رمضان 1436هـ  املوافق, 04 يوليوز  2015م

هناك 
عالمات استفهام 

كثيرة حول دور عناصر النخبة 
فيما جرى، والتحالفات التي دخلت 

فيها لتصفية حساباتها أو للقيام بدور 
في املجال العام، األمر الذي دفعها إلى 

التخلي عن منظومة القيم واملبادئ 
التي دأبت على التبشير بها.

الصراع 
طائفي في  

العراق وقبلي في ليبيا، 
وهو صراع سياسي في مصر. 

أما في سوريا فهو ثورة شعبية 
ضد نظام مستبد وغاشم. وفي 

تونس نزعة تكفيرية معادية للغرب 
تسعى إلفشال احلكومة إلقامة إمارتها 
اخلاصة مستفيدة من هشاشة األوضاع 

في البالد. وهو في اليمن انقالب 
اتفقت فيه مصالح بعض قوى 
الداخل مع مصالح وحسابات 

دولة إقليمية خارجية هي 
إيران.
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ا  للـكـتـاب  كيـف  أصنـع  طفـاًل  قـارًئـا  مُـحـبًّ

العدد 442 17 رمضان 1436هـ  املوافق, 04 يوليوز  2015م

ملاذا أصنع طفاًل قارًئا؟
م��ه��ارت��ه  وت��ت��ح��س��ن  ل��س��ان��ه،  ليستقيم   <

اللغوية، ويستطيع التعبير عّما يريد.
> ليتمكن من التواصل مع اآلخرين بشكل 
ال ومؤثر، وتزداد عالقاته االجتماعية متانة. فعَّ
> زيادة حصيلته العلمية واملعرفية، وهذا 

ُيقوي إدراكه ويجعله يتعلم بشكل أسرع.
> ألن القراءة الواسعة للطفل تعطيه قدرة 
من  األشياء  ورؤي��ة  النظر  وُبعد  التخيل  على 

زوايا مختلفة.
تشكل  حيث  السليم،  التفكير  لتنمية   <
على  وتعوده  العقل،  ك  ُت��رِّ أفكاًرا  املعلومات 
عقله  ي��ث��ري  ال���ذي  ��ال  ال��ف��عَّ واحل����وار  املناقشة 

وإدراكه.
وأس��رار  اآلخرين  على جت��ارب  للتعرف   <

األشياء، فتنمو خبرته وتزيد ثقافته.
> إلكسابه املهارات التعليمية، وزيادة حبه 

للمعرفة واالستزادة منها.
* ت��ن��م��ي��ة ِح����س ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ل��دي��ه، 
وال���وص���ول إل���ى احل��ق��ائ��ق، وج��ع��ل��ه دوًم����ا في 

املقدمة.
احلسنة،  القيم  غ��رس  ف��ي  للمساهمة   <
لكن  املباشرة غالًبا،  النصائح  فالطفل ال يحب 
بعض  نفسه  في  تغرس  نافعة  لكتب  بإرشاده 
في  على سلوكه  أثر  لها  التي  اإليجابية  القيم 

احلياة.
والهادفة  النافعة  القصص  ق���راءة  ألن   <
ب نفس الطفل، وتسمو مبشاعره وعواطفه. تهذِّ
وتصرفه  الطفل،  وقت  القراءة متأل  ألن   <
واألل��ع��اب  التلفاز  أم��ام  الطويل  اجل��ل��وس  ع��ن 

اإللكترونية.
على  ال��ط��ف��ل  لتشجيع  وأس��ال��ي��ب  وس��ائ��ل 

القراءة
1 -  القراءة مع الطفل:

من  نوع  معه هي  والقراءة  الطفل  مشاركة 

احلميمية بني اآلباء وأطفالهم، وفيها تشجيع 
بها،  واالستمتاع  القراءة  مواصلة  على  للطفل 

وللقراءة مع الطفل عدة طرق منها:
- القراءة اجلماعية بصوت عاٍل، فاألطفال 
فرصة  وه��ي  جماعي،  بشكل  ال��ق��راءة  يحبون 

لتعديل أخطاء القراءة بطريقة لبقة.
- ال���ق���راءة امل��ت��ب��ادل��ة، ي��ق��رأ ال��ط��ف��ل بعض 
وهذه  العكس،  أو  بعده  أن��ت  تقرأ  ثم  اجلمل، 

ألنها  الطفل؛  يحبها  الطريقة 
ت��ش��ع��ره ب���ن���وع م���ن األه��م��ي��ة 

والتقدير.
2 -  مكتبة الطفل:

في  م��ه��م��ة  أداة  امل��ك��ت��ب��ة 
ت��ع��وي��د ال��ط��ف��ل ع��ل��ى ال��ق��راءة، 
منها  ش���روط،  الطفل  وملكتبة 

ما يلي:
- أن توضع في مكان واسع 
ومريح يستوعب مجموعة من 
بشكل  ت��ص��م��م  وأن  األط���ف���ال، 

جذاب ومحبب للطفل.
- أن يتم جتديد الكتب أواًل 
زي���ارات  ذل���ك  ويتطلب  ب����أول، 

دورية للمكتبات.
وأوراق  وسبورة  ووسائل  أق��الم  توفير   -
وكراسي،  وطاولة  وبطاقات،  وكروت  ومراسم 

وسماعات لألذن وغيرها من التجهيزات.
- م��ش��ارك��ة ال��ط��ف��ل س����واء ف��ي أخ���ذ رأي��ه 
له  املكتبة  هذه  ألن  التصميم  أو  التأثيث،  في 
القارئ:  )الطفل  غيره.  ألحد  وليست  شخصًيا 

ص 62(.
3 - جعل القراءة متعة ال التزاًما:

القراءة  أن  دائًما  الوالدان  يتذكر  أن  يجب 
ينبغي أن تكون جتربة ممتعة بالنسبة للطفل، 

ا. وليست فرًضا أو التزاًما روتينّيً
4 -  القدوة في القراءة:

م��ن امل��ه��م أن ي��ك��ون ال��وال��دان ق���دوة جيدة 
لطفلهما، حيث سيدرك الطفل أن القراءة شيء 
وأمه  أب��اه  يرى  عندما  اإلنسان  حياة  في  مهم 
يقرآن بشكل مستمر في املنزل، وعلى الوالدين 
به  يقوم  أن  كنشاط ميكن  ال��ق��راءة  يقترحا  أن 

الطفل أثناء وقت فراغه.
5 -  إنشاء مجموعة القراءة للصغار:

مجموعة  باختيار  امل��رب��ي  يقوم  أن  ميكن 

أب��ن��اء حّيه،  م��ن  ��ا  س��ّنً املتقاربني  األط��ف��ال  م��ن 
وي��خ��ت��ار ل��ه��م ك��ت��ًب��ا م��ص��ورة م��ش��وق��ة، وي��ق��وم 
يقوموا  أن  ش��رًط��ا  ول��ي��س  عليهم،  بتوزيعها 
حوه  بقراءة الكتاب بتعمق، بل يكفي أن يتصفَّ
حيث  بعدها  اللقاء  يكون  ثم  سريعة،  ب��ق��راءة 
عام،  بشكل  القصة  سرد  اجللسة  مدير  يتولى 
وحول  شخصياتها،  ح��ول  الصغار  ومناقشة 
املواقف املختلفة فيها ودالالتها، وسؤالهم عما 
أعجبهم وما لم يعجبهم، وعن كيفية االستفادة 

من القصة في حياتهم الشخصية.
القراءة للصغار،  ويستحسن في مجموعة 
على  واملسابقات  لأللعاب  وقًتا  يخصص  أن 

وزي��ادة  األطفال  إلمتاع  وذل��ك  الكتاب،  هامش 
تعلقهم بعالم الكتب والقراءة، وكذلك يستحسن 
الُلعب،  أو  احللوى  بتوزيع  اجللسة  تقترن  أن 
بحسب الفئة العمرية للمشاركني. )اقرأ: -113 

.)114
6 -  اصطحاب الطفل للمكتبة:

مهما كانت أشغال األب وارتباطاته فينبغي 
أن يحدد يوًما أو يومني في الشهر للذهاب إلى 
يكون  أن  عليه:  التنبيه  ينبغي  وال��ذي  املكتبة، 
وأن  للطفل،  ممتعة  رحلة  املكتبة  إلى  الذهاب 
ارتباًطا  ال��ع��ودة  أو  ال��ذه��اب  طريق  في  يجعل 
)اآلي��س  يشتري  ك��أن  للطفل،  محبًبا  ��ا  ش��رط��ّيً
أماكن  إل��ى  يذهب  أو  للعائلة،  املفضل  ك��رمي( 

ترفيه محببة للطفل.
7 -  تشجيع أي بادرة نحو القراءة:

الطفل  فإذا وجدت  دائًما صعبة،  البدايات 
فأظهر  يقرأ،  أن  وي��ح��اول  الكتاب،  من  يقترب 
ابتهاجك بذلك، واحتفل به، واستمع إليه وهو 
يقرأ، وإذا رأيته يخطئ فال تصحح له أخطاءه، 
ولكي  ك��ان��ت،  ���ا  أّيً ال��ق��راءة  يشعر مبتعة  حتى 
يحس أن من حوله يستحسنون أي جهد يبذله 

من أجل القراءة.
8 - القراءة للطفل ومعه بحب وعطف 

وحنان:
إن ابن الثالثة يشعر بالدفء واألمان حني 

تضعه والدته في حجرها، وتبدأ بالقراءة له.
ال���ش���اع���ر  ق����ال����ه  م����ا  أج����م����ل  وم�����ا   -  9

اإلجنليزي مفتخًرا بأمه:
قد تكون لديك ثروة حقيقية مخفية..

علب جواهر وصناديق وذهب..
لكنك لن تكون أبًدا أغنى مني..
ا تعلمني، وتقرأ لي.. ألن لي أّمً

> نايف القرشي
> موقع صيد الفوائد
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أقنع   .. رمضان  في  يتغير  أن  ق��رر 
"لُنصلِّ  التجربة:  بخوض  أصدقاءه 
ال��ع��ش��اء وال��ت��راوي��ح ب��دل لعب ال��ورق 

على الرصيف..."
م���ا أن دل���ف ا امل��س��ج��د ح��ت��ى ب��دأ 
ال��ت��ع��ل��ي��ق ال��س��اخ��ر م��ن ه��ا وه��ن��اك.. 

"ُعّباد احْلريرة.. عّباد رمضان..!"
ضاق أحد أصدقائه ذرعا .. غادر 
امل��س��ج��د ب��ع��د ص���اة ال��ت��ح��ي��ة... ث��ار 
ب��ت��اب��ي��ب أح���د املعلقني  آخ���ر وأخ����ذ 
لكمة  ليوجه  ي��ده  قبضة  يكور  وه��و 
لوجهه.. عا ضجيج .. تدخل طفل 
وهو يربت على الشاب الثائر. "َعّمو، 
هذا بيت الله وليس ألحد.. صلِّ وال 

ُتْلق باال ألحد..!"
ح����دق ف��ي��ه ال���ش���اب م��س��ت��غ��رب��ا.. 
أض����اف ال��ط��ف��ل ب��ك��ل ث��ق��ة: " أن���ا آت��ي 
إل���ى امل��س��ج��د م��ن��ذ ك���ان ع��م��ري ست 
الصف  م��ن  يطردني  فكان  س��ن��وات.. 
ك��ل م��ن رآن���ي.. وم��ع ذل��ك كنت أصبر 

وأنزوي في آخر ركن ألصلي.."
زف���ر ال��ط��ف��ل وأض�����اف وه���و ميسح 
دم��وع��ه: "ك��ن��ت آت��ي وح���دي، فيقوم 
ال��ك��ب��ار ب���ط���ردي.. ك��م ك��ن��ت أت��أل��م.. 
مَلا  أب���ي،  ك��ان معي  ل��و   .. ألن��ن��ي يتيم 

جترأ أحد على طردي.. !"
وهمس  رأس���ه..  على  الشاب  مسح 
في  لنصلي  باكرا  ي��وم  كل  "تعال  ل��ه: 

الصف األول!"
قفز الطفل فرحا: "لن يجرؤ أحد 
ع��ل��ى ط���ردي م��ن ال��ص��ف األول وأن��ت 

معي.. !"
التفت الشاب إلى أصدقائه وقال: 
م���ن���ا.. سنصلي  أع���ق���ل  "ه�����ذا ط��ف��ل 
كما  املعلقون  ق  وْليعلِّ  .. هنا  ي��وم  كل 
شاؤوا.. حقا إن املساجد لله وحده!"  

 ذة. نبيلة عزوزي

بقـلم :

و مـضـــــــــة

الـمسـاجـد  للـه رجه  يــواصــل  الفضيل  رمــضــان  وشــهــر 
من  }أو   : تعالى  قــولــه  فيهم  صــدق  للذين 
نورا ميشي  له  وجعلنا  فأحييناه  ميتا  كان 
ليس  الظلمات  في  مثله  كمن  الناس  في  به 
بخارج منها{ للعودة إلى كنوز كتاب الله عز 
وجل والغوص في محيط ثرواته، يستوقفنا 
متحيصا  العلماء  أشبعه  الذي  تعالى  قوله 
وتقليبا: }اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقوال 
له قوال لينا لعله يتذكر أو يخشى{ وهي اآلية 
التي تقرع في وجدان الدعاة إلى الله تعالى 
تصويب  اجتــاه  في  الفنت،  نــار  اتقدت  كلما 
رؤية البوصلة لتكون على طريق رسول الله 
تعلق  وإن  حتى  واللني  الرحمة  طريق   ،[
فيهم  قــال  الــذيــن  ونظرائهم  بالطغاة  األمــر 
أأنذرتهم  عليهم  }وســـواء  سبحانه  احلــق 
هذا  يكون  ولــن  يؤمنون{.  ال  تنذرهم  لم  أم 
جتاوزنا  إذا  إال  الــقــرآن  شهر  بحق  الشهر 
شك(  بال  )الضرورية  واخلتم  احلفظ  عبادة 

إلى عبادة التنقيب في منهاج النصرة. 
فتئ  مــا  الـــذي  هــذا  تــســاؤلــي  ومناسبة 
من  فاضلة  بثلة  جمعني  لقاء  هو  يالحقني 
النساء يعملن في القضاء ومن بينهن حقوقية 
يسارية. وكان احلديث ذا شجون يشيب لها 
الوليد وقد استرسلن في ذكر مآسي سجناء 
وراء  نقائهم  زهــرة  أطفال ميضون  ضمنهم 
القضبان، أطفال وشباب ال تشوب سيرتهم 
شائبة اإلصرار على االنحراف بل احتنكهم 
حلظات  فــي  الكبار  مــن  بتقصير  الشيطان 
غضب وشقاوة طفولية فاقترفوا جرائم قتل 
مروعة.. ما شدني حتى ال أقول أذهلني في 
قصص ضيفاتي احلقوقيات هو تلك النبرة 
تغلف حكيهن  الــتــي  واألســــى  الــصــدق  مــن 
الشريحة  هذه  حلماية  العمالقة  وجهودهن 
املغبونة من أبنائنا لضمان الرعاية النفسية 
لــهــم، بــل وقــطــع املــســافــات اجلــغــرافــيــة في 
في  لزيارتهم  احلقوقية  انشغاالتهن  غمرة 
بيوت أهاليهم عند بذلهن كل اجلهد إلطالق 
معيشتهم  عـــن  لــلــســؤال  وذلــــك  ســراحــهــم 
ثمن  أداء  بــعــد  بـــزادهـــم  الــبــقــال  وتــوصــيــة 
أغراضهم . شيء ال يحيط به أي وصف في 

أن  اإلكــرام واإلنسانية.. بل وحكت إحداهن 
كانوا  جرائمهم  يقترفون  إذ  األطفال  أولئك 
أسى  صمت  عميق..  صمت  فــي  ينغمسون 
وندم بال شك وحني كان املسئولون املكلفون 
س  في  وينخرطون  يعزلونهم  باالستنطاق 
اعترافات  للحصول على  وج بشكل صــارم  
قطعا،  يستجيبون  ال  كانوا  منهم،  مفصلة 
وكانت هذه السيدة احلقوقية الرفيعة الدرجة 
متدد  املهمة  تتولى  حني  القضاء،  سلك  في 
اجللسات إلى أسبوعني قد ال تكلمهم فيها إال 
عن أحوالهم وهواياتهم وحاجياتهم ونبض 
نسبة  »الرجاوية«  دور  فتتقمص  وجدانهم 
وتشاكسهم  البيضاوي،  الرجاء  فريق  إلــى 
فاملاتش  قتلة  )اعطيناكم  مثال  لهم  فتقول 
وذلــك  الـــعـــودة(  مقابلة  أي  الـــروتـــور  ـــال  دي
صدمة  بفعل  املهيضة  رغباتهم  لتحريض 
املناوشة  خانة  في  مرابطة  وتظل  اجلرمية، 
الكئيبة،  نفوسهم  عــن  والــتــرويــح  والتفكه 
وإنسانيتها  بــصــدقــهــا  يــســتــأنــســوا  حــتــى 
فتندلق ألسنتهم ويفصحون عن التصدعات 
والشروخ التي أحدثها الكبار بداخلهم وأدت 
بهم إلى تلك احلالة من الضياع املفضي إلى 

الغليان الباهظ التبعات..
كــانــت تــلــك الــســيــدة وهـــي تــتــحــدث عن 
أطروحاتها  وتــســوق  مــأســاويــة  وضــعــيــات 
فلذات  دعم  في  والرحمة  اإلنسانية  البالغة 
الشيطان  مصائد  من  واستنقاذهم  أكبادنا 
وإميانها  وجــل  عــز  الله  بكتاب  مستشهدة 
االنحرافات  هذه  من  ال خالص  بأن  العميق 
إال  وممتلكات  أرواحـــا  الــوطــن  تكلف  الــتــي 
 ،[ رسوله  وسنة  الله  كتاب  إلــى  بالعودة 
معاملها  إرســاء  في  وشفقته  رحمته  ومتثل 
الدموع  تستنفر  املسطورة،  قبل  املشهودة 
ـــة في  ــي.. كــم ضيعنا مــن وقـــت األم بــداخــل
تسرعت  إيديولوجية  ومشاحنات  سجاالت 
بعد  ومــا  اجلامعة  مبــدرجــات  القلوب  فيها 
صاحلني  بــني  الــنــاس  فصنفت  اجلــامــعــة  
الرحمة  فقه  عن  تــام  قصـور  في  وطــاحلــني، 
أفواجا  الناس  دخول  من  أثمره  وما  واللني 

إلى دين الله سبحانه.

املشحون  البليغ  اللقاء  هذا  عن  وبعيدا 
إلى  الــعــودة  ومحرضات  والـــدروس  بالعبر 
النفس، جرى ماء كثير  الــذات، وعدم تزكية 
حتت اجلسر كما يقال، وحني  حتملك قدماك 
إلى الشارع العام وتتأمل في سحنات بناتنا 
في  ضيعناهم  حد  أي  إلــى  تــدرك  وأبنائنا، 
أولويات  بقضايا حسبناها  االنشغال  غمرة 
إلى  التغيير  ريــاح  بهم  طوحت  ذلــك  وأثناء 
مــجــاهــيــل اســتــالب مـــروع حلــضــارة اآلخــر 
ويطالعك  احلــداثــة..  بعد  مــا  بثمار  الشقي 
ســور اجلفاء بني اآلبــاء واألبــنــاء، واألسمك 
مــن ســور الــصــني. ال عــالقــة.. كما نقول في 
سحنات  بــني  عــالقــة  ال  املــغــربــيــة..  اللهجة 
اختلطت  شــبــاب  وســحــنــات  ـــاء  اآلب ومظهر 
كالمهم  طريقة  وحتى  وسحناتهم  مالبسهم 
بشكل  استرجلن  وإنـــاث  تأنثوا  ذكــور  بــني 
مريع.. وهم في األول واألخير يعلنونها في 
وجهك بوضوح تام قطيعة ال سبيل لرأبها، 
يضعون  وهم  التطرفات  بكل  منذرة  قطيعة 
املشتهى  الغربي  عاملهم  موسيقى  سماعات 
الفردوس  اآلخــر  باعتبار  مواعظك  وجه  في 

وأنت اجلحيم.
تبيانا  القرآن  جعل  سبحانه  الله  وألن 
محدثتي  لسان  على  جــاء  وكما  شــيء،  لكل 
أبنائنا يكمن بال  الصادقة فاحلل الستعادة 
فهل  املــتــني،  احلبل  العزيز:  كتابه  فــي  شــك 
لتشظيات  نغضب  العتبة  عند  سنظل  ترانا 
ممـــارســـات أنـــاس ال يــعــلــمــون ويــحــتــاجــون 
لسماحتنا وليننا؟ أم على كل الذين يشتغلون 
في مجال اإلصالح أن يفكروا بالقلب والروح 
وأن يضعوا خالفاتهم جانبا البتكار أساليب 

جديدة ملخاطبة الشباب؟.
 إن ما وقع من تفجيرات إرهابية بتونس 
والكويت وفرنسا في هذه األيام املباركة، ثم 
تهديد اخلوارج اجلدد أمن املغرب ليجعلنا 
نستعجل ورش املصاحلة مع الله جل وعال 
ومع كل العاملني في مجال اإلصالح ومن كل 

املشارب الوطنية .
وصـــدق املــغــاربــة حــني قــالــوا  »احلمية 

تغلب السبع«.

ال عــالقــة..
لكـن إلى مـتى؟؟

        صـــدر لــأســتــاذ 
عــبــد الــلــه بــن عــبــد الــقـــــادر، 
ـــــاذ عـــبـــد احلــمــيــد  واألســـــت
أسقال كتاب مشترك بعنوان 
 ، فن الترسل قدميا وحديثا 
املجلة  كتاب  سلسلة  ضمن 
شهر   ،224 عـــدد  الــعــربــيــة 
يونيو    / 1436هـ  شــعــبــان 
مــن  تــــصــــدر  الــــتــــي   2015
العربية  باململكة  الــريــاض 

السعودية.
افتتاحية  جــــاءت  ـــد  وق
أغــراض  عــن  مبينة  الكتاب 
الــتــألــيــف فـــي فـــن الــتــرســل 
مجددا العتبارات ترجع إلى:

- هذا الكم الهائل في فن الترسل في أدبنا 
أن تبدع  الــذي ال ميكن ألمة أخــرى  العربي... 
العبقرية  من  أوتيت  مهما  وكيفه  كمه  نصف 

والقريحة واإلبداع
- تواري هذا الفن األدبي لعربي وضموره 

األوساط  في  حتى  متاما 
ألسباب  املنتجة  األدبــيــة 
أدبية  فنون  طغيان  منها 
أخـــــــرى )املــــســــرحــــيــــة ، 
القصة  الذاتية،  السيرة 
طغيان  ومنها  بأنواعها، 
تــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات 
الــتــي أصــبــحــت وســيــلــة 
عــــظــــمــــى مــــــن وســــائــــل 
ـــواصـــل  ـــت االتـــــصـــــال وال
الـــــســـــريـــــعـــــة عــــوضــــت 
الرسائل املكتوبة وتبعها 
هــذا اجلــدب فــي الترسل 

وانصراف الناس عنه.
- تردي أساليب التعليم في عاملنا العربي 
 .. األدبي  املستوى  بالغا على  تأثيرا  أثر  مما 
حيث لم يبق من ذلك في دائرة االهتمام إال فن 

املقالة الصحفية والسياسية.
لذلك أعلن املؤلفات أن هدفهما »من إنتاج 
إلى  االلتفات  على  القارئ  حمل  الكتاب،  هذا 

ذلــك املــاضــي الــزاهــر مــن أدبــنــا العربي الــذي 
من  مكينا  ركنا  الترسلية  الكتابة  فيه  كانت 
مرة  و«االنــفــتــاح  والثقافة«  احلــضــارة  أركـــان 
ما  كثيرا  الــتــي  ــدة  آثــارنــا اخلــال أخـــرى على 

ُطِويت في عوالم النسيان«.
وقد جاء الكتاب في أحد عشر فصال: 

األول : الترسل واألنتربولوجية األدبية
الثاني : الترسل في العصر اجلاهلي
الثالث فن الترسل في صدر اإلسالم

الرابع : العصر الراشدي
اخلامس: عصر بني أمية

السادس : الترسل في العصر العباسي 
السابع: الترسل عصر البويهيني

في  كتاب مصر  ترسل  مــن  الــثــامــن: منــط 
العصر األيوبي 

التاسع : الكتابة األدبية في األندلس
العاشر: ضعف األدب في عصر العثمانيني 
احلادي عشر تطور فن الترسل في القرن 

العشرين
وقد ُذيل الكتاب بالئحة املصادر واملراجع

من 

أوراق  شاهدة
 ذة. فوزية حجبـي

al.abira@hotmail.com

فن الترسل قدميا وحديثا
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نعم الله على  عباده :
إن من نعم الله على عباده الصالحين، أن 
جعلهم ينعمون بحالوة اإليمان، وهم يقومون 
ب��ت��أدي��ة ع��ب��ادة ال��ل��ه ب��ال��ص��الة أو ال��ص��ي��ام أو 
فضال  الدينية،  الشعائر  من  غيرها  أو  الحج 
عن تلذذهم بنعم أخرى كثيرة، كاألكل والشرب 
األمور  في  والتفكير  والتنقل  والحركة  والنوم 
ينمو  ال���ذي  ال��ع��ق��ل  بنعمة  ال��م��ع��ق��دة  ال��دق��ي��ق��ة 
في  صاحبه  وتعمق  الجسم  كبر  كلما  ويكبر، 
أنفسكم  }وفي   : تعالى  قال  والبحث،  الدراسة 
المسلمين  على  الله  نعم  ومن  تبصرون{  أفال 
إليهم  وأرس����ل  مسلمين،  جعلهم  أن  خ��اص��ة 
ال��ق��رآن  إليهم  وأن���زل  خ��ات��م��ا،  مفضال  رس���وال 

الكريم، ورضي لهم اإلسالم دينا.
- الصيام وفوائده: 

إن الصيام في اإلسالم على خمسة أنواع: 
وح��رام.  وم��ك��روه،  ونافلة،  ومستحب،  واج��ب، 
وإن ص��ي��ام رم��ض��ان رك��ن م��ن أرك���ان اإلس���الم، 
والسنة  بالكتاب  المسلمين  على  واج��ب  وهو 
آمنوا  الذين  أيها  }يا   : تعالى  قال  واإلجماع. 
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 
الحديث  وف��ي  م��ع��دودات{  أياما  تتقون  لعلكم 
ال��ل��ه ] ق��ال : »بني  ع��ن اب��ن عمر أن رس���ول 
اإلسالم على خمس : شهادة أن ال إله إال الله، 
وأن محمدا رسول الله، وإقام الصالة، وإيتاء 
الزكاة، والحج، وصوم رمضان« )رواه البخاري 
كثيرة يحصل  فوائد  للصيام  أن  كما  ومسلم(. 
كاألجر  خفي  بعضها  الصائم،  المسلم  عليها 
والثواب، وبعضها ظاهر ينعكس إيجابيا على 
الصائم في نفسه وجسمه وخلقه ومعاملته مع 
غيره، ولم تبق هذه األخيرة خفية، حتى على  
أولئك الذين لم يؤمنوا باإلسالم ورغم عدائهم 
توصلوا  فقد  والمسلمين،  لإلسالم  المستمر 
أحبوا أم كرهوا إلى حقائق علمية أثبتت لهم، 
كما  األم���راض،  م��ن  الكثير  يعالج  الصيام  أن 

يكون واقيا للجسم في الكثير منها.
- ليلة القدر:

ال��ق��رآن  أن  ي��درك��ون  ال��م��س��ل��م��ون  ك���ان  إذا 
القدر،  ليلة  في  الدنيا  سماء  إلى  ُأن��زل  الكريم 
فحسب  والرحمة  الهدى  لألمة  يحمل  ال  وه��و 
أن  فينبغي  جمعاء،  للبشرية  يحملها  وإن��م��ا 
تكون هذه الليلة محل عناية واحتفاء بما ُأنزل 
الحقيقة-   في  -ه��و  وقيامها  فتكريمها  فيها، 
ت��ك��ري��م ل��ل��ح��دث ال���ذي وق���ع ف��ي��ه��ا، وه���و ن��زول 
تشريع  وآخ��ر  منزل  كتاب  آخر  الكريم،  القرآن 
أن  أيضا  لهم  ينبغي  كما  كلها،  للبشرية  إلهي 
وردت؟  أي��ن  المباركة،  الليلة  ه��ذه  عن  يعرفوا 
وما سبب تسميتها بهذا االسم؟ وهل كانت في 

األمم السابقة أم ال؟ ومتى  تكون؟
إن ليلة القدر ورد ذكرها في سورة القدر، 
التي تعد من السور القصيرة في القرآن الكريم، 
وهي وترية تحتوي على خمس آيات نزلت على 
القول  على  المدينة  في  وه��و   ،[ الله  رس��ول 

المشهور.
أما عن سبب نزولها، فقد روي عن مجاهد 
أنه قال : ذكر النبي ]، رجال من بني إسرائيل، 
حمل السالح في سبيل الله ألف شهر، فتعجب 
ال��ص��ح��اب��ة م��ن ذل���ك، ف��أن��زل ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ه��ذه 
وقال  القدر...{،  ليلة  في  أنزلناه  }إنا  السورة 
مالك في الموطأ من رواية ابن القاسم وغيره: 
 ،[ الله  »إن رسول  به يقول:  أثق  سمعت من 
ُأِرَي أعماَل األمم قبله فكأنه تقاصر أعمار أمته 
أال يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول 

وجعلها  القدر  ليلة  تعالى  الله  فأعطاه  العمر، 
خيرا من ألف شهر.

أما عن سبب تسميتها بهذا االسم، فقيل: 
الوقائع  بحسب  والتقدير  الحكم  ليلة  معناها 
واألحداث، وقيل : ألن الله تعالى يقدر فيها ما 
القادمة،  السنة  من  مثلها  إلى  أم��ره  من  يشاء 
وليس معنى ذلك أنه يقدر ذلك ابتداء، بل يريد 
سبحانه إظهار ما قضاه في األزل من األمور، 
وهناك من قال: سميت بذلك لعظمتها وشرفها 
عند الله جل وعال، أو ألن الطاعة والعبادة فيها 
أنزل فيها  الذي  الكتاب  لها قدر عظيم. أو ألن 
عظيم،  قدر  ذات  ألمة  الله  أنزله  عظيم  قدر  ذو 
فالمعنى  ذاك،  أو  ال��ق��ول  بهذا  أخ��ذن��ا  وس���واء 
واحد ما دام يعود إلى قدر وعظمة هذه الليلة 

عند الله عز وجل. 
أما عن كونها هل كانت في األمم السابقة أم 
ال؟ فالراجح أنها من اختصاص هذه األمة، بناء 
على حديث مالك من رواية ابن القاسم وغيره، 

فهي إذن خاصة بأمة محمد ].
- فضل قيام ليلة القدر :

إن من خير وفضل ليلة القدر على المسلمين 
أن الشياطين ال يْقَوْون على  التأثير فيها على  
تنزل  الرحمان  مالئكة  وأن  مؤمنة،  أو  مؤمن 

الشمس  غ��روب  حين  م��ن  المساجد  أه��ل  على 
ق��ال رسول  ق��ال:  أن��س  إل��ى طلوع الفجر. فعن 
القدر نزل جبريل في  ليلة  »إذا كانت   :[ الله 
كبكبة من المالئكة يصلون ويسلمون على كل 
عبد قائم أو فاعل يذكر الله تعالى« فهل هناك 
في  القائم  ُيكرم  أن  من  أكثر  وفضل  خير  من 
وفي  عليه.  الرحمن  بتسليم مالئكة  القدر  ليلة 
الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ] 
واحتسابا  إيمانا  ال��ق��در  ليلة  ق��ام  »م��ن   : ق��ال 
ليلة  إحياء  ويندب  ذنبه«  من  تقدم  ما  له  غفر 
القدر بالصالة وقراءة القرآن والذكر والدعاء، 
إلى غير ذلك من األعمال الصالحة التي يثاب 
عليها المسلم الصائم. روي عن عائشة رضي 
إذا دخلت  ك��ان   [ الله  رس��ول  أن  عنها،  الله 
العشر األواخ��ر، أحيا الليل وأيقظ أهله وشد 
المئزر. وروي عنها أيضا أنها قالت : قلت يا 
ماذا  القدر،  ليلة  علمت  إن  أرأي��ت  الله،  رسول 
أقول فيها؟ قال : قولي : اللهم إنك عفو كريم 
تحب العفو فاعف عني« أخرجه الترمذي وقال 

حديث حسن صحيح.
سورة  في  الكامنة  اإللهية  األس��رار  من   -

القدر، وهي كاآلتي : 
أ- يقول الله تعالى في بداية هذه السورة 
}إنا أنزلناه{ فتعبيره عن نفسه سبحانه بلفظ 
»إن��ا« وارد في كثير من اآلي��ات، من ذلك قوله 
تعالى : }إنا فتحنا لك فتحا مبينا..{ وقوله : 
}إنا نحن نزلنا الذكر...{ وقوله : }إنا أعطيناك 

الكوثر..{ وقوله : }إنا عرضنا 
األمانة على  السماوات ...{، 
وي��دل ذل��ك على عظمة ال��ذات 
االم��داد  نعمة  وعلى  االلهية، 
خلقه  لسائر  تعالى  الله  م��ن 
ف��ه��و وح���ده م��ص��در اإلن��ع��ام. 
ويجوز التعبير بهذا الضمير 
لكل جماعة ُكلفت باتباع شرع 
من  أكانت  سواء  تعالى،  الله 
اإلن����س أو ال���ج���ن، وق���د ق��ال 
الجن:  لسان  تعالى على  الله 
}وإن�����ا ل��م��ا س��م��ع��ن��ا ال��ه��دى 
والمراد   )13 به{)الجن:  آمنا 

بالهدى القرآن الكريم.
قوله  في  الضمير  إن  ب- 
يعني  أن��زل��ن��اه{  }إن���ا  تعالى 

القرآن الكريم وإن لم يرد ذكره في هذه السورة، 
يذكر  تارة  الكريم  فالقرآن  معلوم،  المعنى  ألن 
باسمه، كقوله تعالى: }شهر رمضان الذي أنزل 
فيه القرآن{، وقوله: }.. حم والكتاب المبين إنا 
جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون{، وتارة يشار 
إليه بالضمير فقط كقوله تعالى : }ومن الليل 
يسرناه  }فإنما   : وقوله  نافلة...{،  به  فتهجد 
بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا{
آخر سورة  في  98( ونظيرها   : )مريم 
الدخان }فإنما يسرناه بلسانك لعلهم 
}وإن��ه   : وق��ول��ه  يتذكرون{)56-55( 
لتنزيل رب العالمين{)الشعراء : 192( 
في  يخبرنا  تعالى  ال��ل��ه  أن  فالمعنى 
الكريم  القرآن  أن��زل  أن��ه  السورة  ه��ذه 
جملة واحدة في ليلة القدر، من اللوح 
المحفوظ إلى سماء الدنيا، ومنها أخذ 
السالم،  عليه  جبريل  بواسطة  ينزل 
نجوما،  نجوما   [ الله  رس��ول  على 
ث��الث وعشرين سنة بحسب  م��دة  ف��ي 

الوقائع واألحداث.
في  ت��ض��م  ال���ق���در  س�����ورة  إن  ج- 
عدد  بحسب  كلمة،  ثالثين  مجموعها 
يستوفي  ال���ذي  ال��ق��م��ري  الشهر  أي���ام 
ال  القمرية  الشهور  أن  ومعلوم  يوما،  ثالثين 
تزيد على  الثالثين وال تقل عن تسعة وعشرين 
قوله  في  اإللهية  األس��رار  من  ولعل هذا  يوما، 
أنزلنا  سبحانه  يقل  لم  إذ  }أن��زل��ن��اه{  تعالى: 
عدد  التعبير ألصبح  بهذا  قال  لو  ألنه  القرآن، 

كلمات السورة يزيد على الثالثين يوما، بينما 
هذه  ألفاظ  تكون  أن  ش��اءت  تعالى،  الله  إرادة 
حين  رمضان  شهر  ألي��ام  مساو  بعدد  السورة 

يستوفي الثالثين.
القدر« ثالث مرات في  »ليلة  لفظ  تكرار  د- 
هذه السورة، وما ذلك إال إش��ارة لعدد حروف 
ال��ذي يساوي تسعة ح��روف كررت  اللفظ  ه��ذا 
 27 ي��س��اوي  ف��أص��ب��ح مجموعها  م���رات  ث���الث 
القول  القدر على   ليلة  أيام رمضان، وهي  من 

المشهور، أي )9*3=27(.
أشعرك  م��ا  أي  أدراك«  »م��ا  معنى  ع��ن  أم��ا 
بليلة القدر يا محمد. وال يقال هذا اللفظ إال إذا 
كان القدر عظيما وجليال، ال يمكن أن يستوعبه 
أحد باجتهاده أو بعلمه إال الله عز وجل. وهذا 
تعظيم ليلة القدر، فكان الخير فيها أكثر من أن 

يدركه عقل البشر.
� الضمير المنفصل الوارد في السورة »هي« 
وقعت في الترتيب )27( وذاك ما يدل على أن 
ليلة القدر هي ليلة 27 من رمضان. وهو ما قال 
به مالك واألوزاعي وأحمد وأبي ثور وغيرهم. 
وقال آخرون بخالف ذلك. ويعزز القول األول، 
الله  الله، أن رسول  ما روى عن جابر بن عبد 
] قال : »إني رأيت ليلة القدر فأنسيتها، وهي 
في العشر األواخر من لياليها، وهي طلقة بلجة 
ال ح��ارة وال ب���اردة، ك��أن فيها ق��م��را، ال يخرج 

شيطانها حتى يضيء فجرها«.
وفق الله أمة اإلسالم لما يرضي الله تعالى 

والرسول ].
آمين والحمد لله رب العالمين.

ذ. محمد الصباغ

الل�ي�ل�ة  ال�م�ب�ارك�ة   ف�ي  الش�ه�ر  الك�ري�م

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
أحمد منصور كايت  رأي

)ثالث نقط على الكاف(

 - األملانية  السلطات  ...اعتقلت 
الصحفي  مسبوقة-  غير  خطوة  في 
امل���ص���ري ال��ش��ه��ي��ر أح���م���د م��ن��ص��ور 
ف���ي م���ط���ار »ت��ي��غ��ي��ل« ب��ب��رل��ن وه��و 
ف��ي طريق ع��ودت��ه إل��ى ال��دوح��ة بعد 
لبرنامجه  صحفية  مقابالت  إج��راء 
»ب��ال ح���دود« على ق��ن��اة اجل��زي��رة...
اعتقال  ملذكرة  استجابة  االعتقال  مت 
 2 ب  مؤرخة  ال��دول��ي  اإلنتربول  من 
أكتوبر 2014 بناء على طلب سلطات 
االنقالب املصرية... ما لم يتنبه إليه 
ال هؤالء وال هؤالء أن أحمد منصور 
نفس  م��ن  رس��م��ي  ب��ح��وزت��ه تصريح 
اإلنتربول الدولي بتاريخ 21 اكتوبر 
2014 يبرئه من جميع التهم السخيفة 
أوقفوا  ذلك  ب��ه... ومع  ألصقت  التي 
الرجل وحققوا معه... وهناك أسقط 
الوثيقة  لهم  ق��دم  بعدما  أيديهم  في 
ُئه، عندها فقط فهم القوم أن  التي تبرِّ
في  أوقعهم  املصري  االنقالب  نظام 
وفضيحة سياسية ب»جاليل«  ورطة 
قد تؤثر سلبا على مستقبل حكومة 
وقوة  بصالبتها  املعروفة  »ميريكل« 
مواقفها إلى حدود الزيارة املشؤومة 
زفة  في  االنقالب  قائد  بها  قام  التي 

من الرداحن والرداحات ... 
ت��وق��ي��ف أح���م���د م��ن��ص��ور ح��رك 
كثيرا من املياه الراكدة وأثار استياء 
العديد من املنظمات احلقوقية خاصة 
الصحافين  بحرية  تعنى  التي  تلك 
صاحب كل ذلك مظاهرتان حاشدتان 
ت��ن��دي��دا ب��ت��وق��ي��ف أح��م��د م��ن��ص��ور: 
واحدة في املطار واألخرى في اليوم 

الثاني أمام مكان احتجازه...
أخذت القضية إذن بعدا سياسيا 
التي  الفضائح  ع��ن  خ��ط��ورة  يقل  ال 
حصلت لعدد من دول الغرب التي كنا 

نظنها حامية للدميقراطية و حقوق 
كفضائح  سفسطة  هلم  و  اإلن��س��ان 
لوينسكي«  و«مونيكا  كايت«  »إي��ران 
و«كوانتانامو«  غريب«  »أب��و  وسجن 
والالئحة تطول ويأبى ربك سبحانه 
وااله��م  وم��ن  املنافقن  يفضح  أن  إال 
و ينتصر للمستضعفن ومن واالهم 

}إن الله يدافع عن الذين آمنوا{.
لدولة  كيف  فعجب  تعجب  وإن 
دول  جميع  لدى  واحترام  تقدير  لها 
ط  ُتورَّ أو  تتورط  أن  العالم  وشعوب 
فعال  ب��دأت  والتي  مطبات  هكذا  في 
ب��ال��زي��ارة »النحس« وك��ان م��ن أول��ى 
مرة  ألول  املصعد  ت��وق��ف  أم��ارات��ه��ا 
»م��ي��رك��ل« وضيفها  ال��ع��ج��وز  وف��ي��ه 
الثقيل، وانتهت باملوقف الرائع لتلك 
الفتاة التي لقنت الضيف واملضيفة 
ومعهما  وأسمعتهما  قاسيا  درس��ا 

العالم ما كان ينبغي أن يسمعا...
ان��ت��ه��ت امل��ه��زل��ة ب��إخ��الء سبيل 
منصور  أح��م��د  ال��ش��ري��ف  الصحفي 
دون أن يقابل النائب العام ودون أن 
توجه له أية تهمة،  وخسأ املنافقون 
و اإلع���الم »االن��ك��الب��ي« امل��أف��ون وقد 
أصيب طيلة أيام التوقيف بهستيريا 
وقد  والسعار  والسباب  التشفي  من 
بدأ بالفعل في العد التنازلي لتسليم 
»اإلره�����اب�����ي« و»اإلخ�����وان�����ي« أح��م��د 
منصور إلى السلطات املصرية... فرد 
الله كيدهم في نحورهم و خرج األسد 
القامة مرفوع الهامة ليفضح  شامخ 
املؤامرة في القادم من األي��ام... }قل 
بذات  عليم  الله  إن  بغيظكم  موتوا 
الصدور{ صدق الله العظيم، وخسأ 

هنالك املبطلون.
رب  لله  احلمد  أن  دعوانا  وآخ��ر 

العاملن.

أوقار  من  أحمل  ما  يعلم  جالله  جل  الله  وحده 
التي تكاد تقصم ظهري وتفتت كبدي، لوال  الهموم 
ما حباني الله سبحانه وتعالى من احتمال للشدائد، 
ومن  األمور،  ومدلهمات  الحياة  مشاق  على  وصبر 
قدرة على مغالبة طوفان األمواج العاتية التي طالما 
نجوت من اكتساحها وجرفها لي إلى مجاهل العدم 
الحلقوم،  فيها  غص  ومرات،  مرات  في  والبوار، 
أن  بعد  سلم،  وجل  عز  الله  ولكن  النجوم،  وغارت 
هبت علي نسائم من ألطافه سبحانه، بسبب تأوهات 
منيب في ركن قصي من أركاني، أو عرق طاهر يغسل 
أدراني، أو لمسة حب تمسح أجفاني، أو صرخة حق 
يهتز لها كياني، لكن إلى متى الصبر والبحر عميق؟ 
الصبر  متى  إلى  الرفيق؟  عز  وقد  طويل  والسفر 
الظالم  وخفافيش  جسدي،  تنهش  الغدر  ومطارق 
الفسوق  وأرباب  يدي؟  من  المشعل  اختطاف  تروم 

يصرون على النيل من عرضي ومحتدي؟
البراق  ما أشبه مأساتي ومحنتي بمحنة أخت 
الستنقاذ  البراق،  بأخيها  واستنجادها  تأوهها  في 
بها  أشد شبهي  ما  البغاة،  المغتصبين  من  شرفها 

وهي تتأوه وتقول:
آه آه آه.. آه آه آه..

ليت للبراِق عينًا فترى
ما أالقي من بالٍء َوَعَنا

صبحًا  النكِر  بعذاِب  ويلُكُم،  يا  أخُتُكُم  َبت  ُعذِّ
وِمسا

مني  الناحَل  جسمَي  ضربوا  دوني،  َقيَّ غلَّلوني، 
بالعصا

دوني!  َغلِّلوني!  وافَعلوا ماِشئتم جميعًا ِمن  َقيِّ
بال

فأنا كارهٌة بغيكم ويقيني موُت شيء ُيرَتجى
آه آه آه.. آه آه آه..

ليت للبراِق عينا فترى
ما أالقي من بالٍء َوَعَنا.

من للمستضعفين على ظهري المثخن بالجراح 
وبالخروق؟ من للمنكوبين وقد ألهبهم حر الحروق؟ 
التحلل  أدراج  نضارتهم  ذهبت  وقد  للشبيبة  من 
والمروق؟ من للقوارير وقد داسها بال رحمة أباطرة 

الفسوق؟ من للشتائل وقد جففت منها العروق؟ 
األوغاد، وجحافل  من شرذمة  نالني  ما  على  آه 
لحمي،  وأكلوا  دمي  امتصوا  لقد  والغوغاء،  الهمج 
أَما تخموا؟ واحرَّ  النيل من عظمي،  وأوشكوا على 
وضيعة  لهواني  يا  المجرمون؟  يتخم  وهل  قلباه، 
لنحسي،  وأسلمت  بأسي،  من  جردت  وقد  نفسي !! 
أصاب  أكاد  كياني،  وتمزق  تجتاحني  األوجاع 
بالجنون، ما حيلتي وقد اعتقل أطبائي تحت تهمة 
بينهم  حيل  وقد  ويزبدون،  يرغون  هاهم  الجنون؟ 
أوثق  أن  وبعد  وأدوائي،  عللي  من  معالجتي  وبين 
كثير من حراسي، تركت وجها لوجه أمام خصومي 
وجهي  إلى  لكماتهم  بتسديد  يتسلون  وأعدائي، 
السعادة  وتغمر  كبريائي،  من  لينالوا  البريء، 
في  مضرجة  يشاهدونني  وهم  الخبيثة  نفوسهم 
دمائي، ما أخبث أرواحهم وما أخس نفوسهم، لقد 
تماهوا مع الشيطان، وأمعنوا في الشر والطغيان، 
من  جزء  كل  في  السامة  بذورهم  يبذرون  وراحوا 
وأرضى  جلدي  أبدل  أن  مرادهم  وغاية  أرجائي، 
األوغاد،  األبالسة  علم  أما  بدائي، وهيهات هيهات، 
المجالدة  على  وقدرتي  األجداد،  سليلة  أنني 

والجهاد، والتجدد واالمتداد، ما لها من نفاد؟ 
آآآه، ما هذه النسمات العليلة التي تنعش كياني 

وتدغدغ أجفاني؟ ما الذي جرى؟ هدأت األمواج بشكل 
ملحوظ على غير العادة، أشعر بدفء غريب يدب في 
عروقي وأوصالي، وقشعريرة عارمة تجتاح أركاني، 
إني ألجد لمسات من أسراري المعهودة، وومضات 
تلمع  وتذهب،  تجيء  المفقودة،  مصابيحي  من 
وتخبو، تصدر من عالم عميق،  قلبي يدق بعنف..
جسمي  في  تفور  دمائي  وتهبط..  تصعد  أنفاسي 
في  ماذا جرى  الغزير،  النهر  تدفق  تتدفق  المكلوم، 
اليوم في أديم  البر والبحر؟ أي نجم بزغت أنواره 
السماء؟ يداخلني شعور عارم بخفة الروح وشفافية 
واأليام،  الشهور  من  سلف  بما  مقارنة  اإلحساس، 
ويخالجني إحساس حاد، بأن األمواج غير األمواج، 
يعد  لم  الملوحة  طعم  وحتى  الرياح،  غير  والرياح 
يمازجها  كان  الذي  المرارة  طعم  لقد خف  هو،  هو 
سوداء  نقاطا  بأن  شعور  ينتابني  قريب،  عهد  إلى 
غادرت  قد  منتنة  وروائح  جسمي،  من  اختفت  قد 
حماي في هذه اللحظات المشرقة التي انفتحت فيها 
البشر والحبور، مغطيا  الكون، وعم وجهه  أسارير 

ما خلفته فيه دموع الحزن واألسى، ولو إلى حين.
لقد تسارعت خطاي وخف ممشاي، وتضاعفت 
العقد التي أقطعها اليوم في الليل والنهار، لقد ُصفد 
ثمار،  وأينعت  حقول  فاخضرت  الكبار،  الشياطين 
وانقدحت زناد وانكشفت أستار، وحصحص الحق 

وانقطعت أعذار، وجلجلت أصوات وغردت أطيار. 
إنني ال أزعم أنني قد طهرت تماما من أدراني، 
عميق،  فالجرح  وأسقامي،  أمراضي  من  وشفيت 
ويتقون،  يعلمون  قومي  ليت  ويا  ثقيل،  واإلرث 
من  بي  وما  وآالمي  أوجاعي  نير  عني  ويرفعون 

شجون.
أنا ال زلت يا أحبابي أنتظر بعارم الشوق وفارغ 
الصبر، أن ينهمر على ربوعي وأفيائي الظامئة في كل 
األيام والشهور، ذلكم الماء العذب الزالل، الذي أراه 
المرصودة  الضوء  مساحات  على  األيام  هذه  ينزل 
التي تلمع في الظالم، وتشكل كواسح األلغام، وسط 
النور  موجات  أرى  والضالل.  التيه  من  هائل  حقل 
بشكل  منسوبها  ازداد  وقد  السماء  إلى  الصاعدة 
ملحوظ، ومقام اإلحسان وقد اتسعت دوائر إشعاعه 
وانتشرت في آفاقي، وازدانت بها أروقتي ومحافلي، 
بوسام  واتسمت  الرحمة،  بوشاح  اتشحت  التي 

البرهان.
آه يا أحبابي، لطالما نكبت في عرضي وخدشت 
في حيائي قبل هذا الزمن الجميل بأيام معدودات، 
عندما استبيح حماي من مخلوقات موبوءة تبوأت 
منصات الخزي والعار، وراحت تمارس نحر الفضيلة 
والحياء في واضحة النهار، بكل صلف واستهتار، 
من  ينتشلني  أن  القهار،  للواحد  حينها  جأرت  لقد 
فيا  األخيار،  للمتقين  قيادي  ويسلم  والشنار،  الذل 
بركات  من  األيام  هذه  في  ما  يعلمون  قومي  ليت 
ليت  يا  التنور،  فوران  يحذروا  وأن  ونور،  وخير 
البديعة  النيرة  المشاهد  هذه  يستصحبون  قومي 
ويرتقون  هدايته،  ويستلهمون  الشهور،  لخير 
معراجه، فطوبى لمن وقف في محرابه، وعفر وجهه 
وأشهر  صراطه  تنكب  لمن  وبعدا  ترابه،  بمسك 
}َوَمْن  القائل:  الله  وصدق  حرابه.  الحق  وجه  في 
َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنكًا َوَنْحُشُرُه َيْوَم 
اْلِقَياَمِة َأْعَمى. َقاَل َربِّ ِلَم َحَشْرَتِني َأْعَمى َوَقْد ُكنُت 
َبِصيرًا. َقاَل َكَذِلَك َأَتْتَك آَياُتَنا َفَنِسيَتَها َوَكَذِلَك اْلَيْوَم 

ُتنَسى})طه : 125-124(.

د. عبد المجيد بنمسعود

خروق في سفينة  المجتمع

 58ـ  السفينة تبث خواطرها
فـي   رمـضـان
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نفحات اجلنة تطرق بابنا
قم يا بني .. 

هذا شهر اخلير قد أظلنا ..
منة الكرمي لعباده ..

فيا ويحنا 
إن لم نتعرض لَعْرفه)*( ويا 

ويلنا 
ويا بئس من قضى نهاره 

في صخب ، وأمضى ليله في 
املالهي واخلنا..

ويا فرحة العبد الذي 
أمسك شره ، وأغرق 
ذاته في لج العبادة 

وبالقرآن تزينا...

قم يا بني..
 فما أطال النوُم

ُعُمرا ، وال باللهو 
سمت نفس فوق الدنا ...

رب هب لنا ذرية 
تقر بها أعيننا

واجعل هذا البلد آمنا 
ف��ي  وخ�����ل�����د   ، م���ط���م���ئ���ن���ا 

الصاحلات ذكرنا ...
التي  املسلمن  دماء  واحقن 

جت وجه الثرى فإننا ... درَّ
إن نك مخطئن فأنت 

الغفور ربنا...
---------

)*(  الَعْرف )بفتح العن(: الرائحة الطيبة

قم يا بني .. هذا شهر 
الغفران قد أظلنا

بنبض القلب
ذ: أحمد األشهب 
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ي����ص����وم امل���س���ل���م���ون ف��ي 
ملدة  ال��روس��ي��ة  "ك��وم��ي"  مدينة 
23 ساعة في اليوم، وبالتالي 
 "22:30" فإن املدة بني اإلفطار 
والسحور "23:30"؛ أي: ساعة 
واح������دة ف���ق���ط، ي���ق���وم امل��س��ل��م 
العشاء  وصالة  باإلفطار  فيها 
والتراويح.وقال رئيس اإلدارة 
الروحية للمسلمني في "كومي" 
"ف��ال��ي أح��م��د ج���ازاي���وف": إن 

في  الصيام  على  َي��ق��ِدر  ال  َم��ن 
م��ث��ل ه����ذه األوق�������ات، ف��ي��وج��د 
توقيت  حسب  بالصيام  فتوى 
املشقة  من  للحد  املكرمة"  "مكة 
الفتوى  وه���ذه  املسلمني،  ع��ن 
للمسلمني الذين تنطبق عليهم 
مثل ه��ذه األج����واء. وم��ع ذلك 
يوجد العديد من املسلمني من 
في  طمًعا  س��اع��ة،   23 ي��ص��وم 

الثواب واألجر من الله.

اإلسالمية  الكلية  منعت 
للبنات في مقاطعة "كاليكوت" 
ب���والي���ة "ك���ي���راال" ال��ه��ن��دي��ة - 
ط��ال��ب��ات ال��ك��ل��ي��ة م���ن ارت����داء 
والقصيرة؛  الغربية  املالبس 
م��ث��ل: ال��ب��ن��ط��ل��ون��ات اجل��ي��ن��ز، 
وغيرها،  الضيقة  والسراويل 
ف��ي  ال���ظ���ه���ور  أن  م���وض���ح���ًة 
يعكس  امل��ت��ب��رج��ات  م���الب���س 
س���ل���وًك���ا م���ن���ح���رًف���ا. وس��ي��ت��م 
حت��دي��د ال���زي امل��وح��د اجلديد 
اخل����اص ب��ال��ك��ل��ي��ة ح��ت��ى ي��وم 
8 م����ن ش���ه���ر ي���ول���ي���و امل��ق��ب��ل 

ع��ن��د ب���داي���ة ال������دروس، وك��م��ا 
املسلمات  الفتيات  على  يجب 
ارت����داء احل��ج��اب وغ��ي��ره من 
الشريعة  في  املقبولة  املالبس 
نتائج  وأف�����ادت  اإلس���الم���ي���ة. 
االس��ت��ط��الع أن حت��دي��د ال��زي 
اجل����دي����د اخل������اص ب��ال��ك��ل��ي��ة 
الشرعية؛  امل��الب��س  م��ن  يكون 
م����ن احل����ج����اب وال���س���راوي���ل 
املالبس  من  وغيرها  الكبيرة، 
الشريعة  في  املقبولة  الهندية 

اإلسالمية.

اس����ت����ض����اف����ت جل��ن��ة  
"س���ج���د رض������وى" م��أدب��ة 
للمسلمني  جماعي  إفطار 
مب���دي���ن���ة "ج���ن���ك ف�����وري" 
الهندية  للعاصمة  تابعة 
"ن���ي���ودل���ه���ي".وش���ارك في 
العلماء  م��ن  ع���دد  امل��أدب��ة 
امل�����س�����ل�����م�����ني، ورج���������ال 
ال���س���ي���اس���ة، وم���ئ���ات من 
عامة املسلمني من نواحي 
وقال  فوري".  "جنك  مدينة 
ال��ش��ي��خ ال���ع���ال���م "أن���ص���ار 

"غريب  منظمة  -رئيس  رض��ا" 
اإلسالمية  ف��اون��دي��ش��ن"  ن���واز 
السياسيني  م��ش��ارك��ة  إن   :-

إفطار  م��أدب��ة  ف��ي  واملسلمني 
ت������ؤدي إل�����ى ع���الق���ة وط���ي���دة 
بينهم، وجتمعهم على أواصر 

ة واحملبة. األخوَّ

الهند: لجنة إسالمية تستضيف مأدبة 
إفطار جماعي للمسلمين

روسيا: المسلمون في مدينة كومي 
يصومون 23 ساعة يوميا

محطات إخبارية

تحذير من الجلوس لساعات أمام التلفزيون في رمضان

الهند: الكلية اإلسالمية للبنات تحظر 
المالبس الغربية والقصيرة

الكثيرين  على  يصعب 
العادات  بعض  من  التخلص 
الرمضانية التي قد تهدد صحتهم، 
مشاهدة  العادات  هذه  أبرز  ومن 

التلفزيون لساعات طويلة.
جامعة  من  جديدة  دراسة 
عن  حتدثت  االسترالية  "ديكن" 
طويلة  لساعات  اجللوس  مضار 
وربطت بني هذه العادة واإلصابة 

بنوبات قلق وتوتر عصبي.

بدراسة  قاموا  الباحثون 
وحتليل 9 دراسات سابقة ربطت 
اجللوس  كثرة  بني  جميعها 
بالقلق  والشعور  طويلة  لفترات 

واإلصابة باالكتئاب.
لساعات  اجللوس  وبرأيهم 
طويلة ملشاهدة التلفاز قد يسبب 
يؤدي  وبالتالي  النوم  اضطراب 

إلى اضطراب احلالة النفسية.
سابقة  دراسات  ربطت  أيضًا 

طويلة  لساعات  اجللوس  بني 
من  والسكري  بالبدانة  واإلصابة 

النوع الثاني وأمراض القلب.
في  نشر  تقرير  وبحسب 
األميركي،  الصحة  رعاية  موقع 
الذين  البالغني  األشخاص 
 3 ملدة  التلفزيون  يشاهدون 
اليوم  خالل  أكثر  أو  ساعات 
للوفاة  تعرضهم  خطر  يرتفع 
مقارنة  الضعف  مبعدل  املبكرة 

يشاهدون  الذين  باألشخاص 
التلفزيون لوقت أقل.

دراسة  النتائج  هذه  وتؤكد 
باحثون  عليها  أشرف  أخرى 
األميركية،  "هارفارد"  جامعة  من 
التلفزيون  أن مشاهدة  فيها  تبني 
اإلصابة  يرفع خطر  ملدة ساعتني 
 ،15% بنسبة  القلب  بأمراض 
السكري  مبرض  اإلصابة  وخطر 

بنسبة 20%..

س��ت��ب��ق��ى ذك�����رى إف��ط��ار 
اليوم الثالث من رمضان هذا 
مواطني  عند  ط��وي��اًل  ال��ع��ام 
البوسنية؛  "ت�����وزال"  م��دي��ن��ة 
"ب��اي��رام  بلدية  أق��ام��ت  حيث 
باشا" من "إسطنبول" إفطاًرا 
 1600 ��ا ألك��ث��ر م���ن  ج��م��اع��ّيً
احلرية،  ساحة  ف��ي  شخص 
ض��م��ن م���ش���روع "األخ������وة ال 
تنظيم  احل����دود".وَت  تعرف 

امل��ك��ان ق��ب��ل م��وع��د اإلف��ط��ار 
ت��رت��ي��ب  َت  ب��س��اع��ة؛ ح��ي��ث 
ال������ط������اوالت وجت���ه���ي���زه���ا، 
جو  في  املواطنون  واجتمع 
كانت  حيث  رائ��ع؛  رمضاني 
ه���ذه ف��رص��ة ل��ل��ق��اء وت��ب��ادل 
احل����دي����ث وال���ت���ه���ان���ي ب��ني 
املواطنني الذين قد ال يجدون 
ل��ذل��ك بسبب ظ��روف  ُف��َرًص��ا 

احلياة العصرية.

البوسنة: إقامة أكبر إفطار جماعي في 
تاريخ مدينة توزال

اق���ت���رح "دل���ي���ل أب����و ب���ك���ر" - 
بالعاصمة  الكبير  املسجد  رئيس 
ال��ف��رن��س��ي��ة "ب����اري����س"، ورئ��ي��س 
امل��ج��ل��س اإلس����الم����ي - حت��وي��ل 
إلى  املهملة  أو  اخلالية  الكنائس 
مساجد، وخاصًة في ظل احتياج 
مسجد   5000 ل��ن��ح��و  امل��س��ل��م��ني 
أقلية  أك��ب��ر  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية 
لقائه  أوروب��ا.وخ��الل  في  مسلمة 
"أبو  اقترح  الفرنسي  الراديو  مع 
ب��ك��ر" االق���ت���داء ب��ت��ج��رب��ة حتويل 
إلى  فيراند"  "كليرمونت  كنيسة 
إهمالها  بعد   2012 ع��ام  مسجد 

د "أبو بكر"  لنحو 30 عاًما. وقد جدَّ
املسؤولني  طاَلب  أن  بعد  دعوته 
أب���ري���ل امل���اض���ي مب��ض��اع��ف��ة ع��دد 
املسلمني  لتستوعب  امل��س��اج��د؛ 

الذين تتزايد أعدادهم.

فرنسا: دعوة لتحويل الكنائس الخالية من 
الرواد إلى مساجد
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���َأت "م��ؤس��س��ة إس���راء  ه���نَّ
اخل����ي����ري����ة" امل���س���ل���م���ني ف��ي 
شهر  قدوم  "هولندا" مبناسبة 
إياهم  رًة  ُمذكِّ املبارك،  رمضان 
ومضاعفة  اخل��ي��رات  مب��وس��م 
احل��س��ن��ات، وإم��ك��ان��ي��ة رس��م 
األط��ف��ال  ش��ف��اه  ع��ل��ى  البسمة 
منهم  واألي���ت���ام  احمل��ت��اج��ني، 
خاصًة، وإدخال الفرحة لقلوب 

املرضى والفقراء واألرامل.
ب��امل��س��اه��م��ة   وطالبتهم 
ف��ي ت��ق��دمي ال��دع��م وامل��س��ان��دة 
الشهر  خ��الل  "فلسطني"  أله��ل 

الفضيل.
 وم����ش����اري����ع امل���ؤس���س���ة 
رمضان  خ��الل  "فلسطني"  ف��ي 

تتمثل في:
مشروع العون الغذائي.
مشروع إفطار الصائم.

مشروع زكاة الفطر.
مشروع مالبس العيد.

م����ش����روع ه����داي����ا ال��ع��ي��د 
لألطفال.

في  أس���رة  كفالة  م��ش��روع 
رمضان.

مشروع زكاة املاء

هولندا: حملة رمضان لمؤسسة 
إسراء الخيرية

دع�����ا ال���ش���ي���خ "س���ام���ب���و 
علماء  أح��د   - ريجاشيكون" 
النيجيرية  "ك���ادون���ا"  م��دي��ن��ة 
استغالل  ع��دم  إل��ى  التجار   -
األسعار،  ورفع  الناس  حاجة 
رمضان،  شهر  خ��الل  خ��اص��ًة 
وط��اَل��ب��ه��م ب��ت��وف��ي��ر ال��س��ل��ع، 
وتقدمي خصومات للمواطنني 
أنه ينبغي  واحملتاجني. وأكد 

االق�����ت�����داء ب���ال���ت���ج���ار ال���ذي���ن 
ي���ق���دم���ون اخل���ص���وم���ات ف��ي 
املواسم، كما يحدث في الغرب 
في أعياد غير املسلمني؛ حيث 
ت���ع���رض احمل�����الت ال��ب��ض��ائ��ع 
دون  ���ض���ة  م���خ���فَّ ب����أس����ع����ار 
استغالل حاجة الناس جلني 

الثروات.

نيجيريا: الدعاة يطالبون التجار بخفض 
األسعار خالل شهر رمضان

ق���������ال ج���ي���م���س 
م���������������وران، س���ف���ي���ر 
االحت�����اد األوروب�����ي 
إن  م�����ص�����ر،  ل��������دى 
االحتاد ال يجد دليال 
ضد جماعة اإلخوان 

"اجلماعات  بالئحة  إلدراج��ه��م  املسلمني 
اإلرهابية" في أوروبا.

نقاشية  حلقة  ف��ي  م����وران،  وأض���اف 
م��س��اء األرب����ع����اء، "ف��ي��م��ا ي��خ��ص الئ��ح��ة 
اإلرهاب، فإن لدينا إجراءات وهذا ينطبق 
وعلى  األوروب����ي  االحت���اد  مستوى  على 

مستوى الدول".
دل���ي���ل ض��ده��م  ي���وج���د  "ال  وت����اب����ع: 
)اإلخ��وان( لوضعهم على الئحة اإلرهاب، 
االحتاد ملتزم مبحاربة ما يهدد اجلميع"، 

بحسب مصر العربية.
وتابع: "إذا كنا نحارب اإلرهاب بعقلية 
أمنية فقط فإن هذا لن يحل املشكلة، ولكن 
يجب العمل أيضا من أجل حماية احلقوق 
األساسية وهذا هو ما يحقق االستقرار".

االتحاد األوربي: ال يوجد دليل 
على إرهاب اإلخوان 

الفرنسية  الك����روا  صحيفة  ن��ش��رت 
تقريرا حول قرار اتخذته حكومة ميامنار 
)بورما(، يقضي بفرض فترة راحة بثالث 
واألخ��رى،  اإلجن��اب  عملية  بني  سنوHت 
ف���ي امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ت��رت��ف��ع ف��ي��ه��ا نسب 
ال������والدات، وه���و م��ا أث����ار غ��ض��ب نساء 
القرار  هذا  أن  رأين  اللواتي  الروهنجيا، 
إلى خفض  واض��ح  بشكل  يهدف  الغريب 
أعداد املسلمني، وهو صادر حتت ضغوط 

من الرهبان البوذيني.
الذي  تقريرها  في  الصحيفة،  وقالت 
في  ال��س��ل��ط��ات  إن  "عربي21":  ترجمته 
ميامنار أعلنت أن األزواج الذين ينجبون 
طفال، سيكون عليهم انتظار ثالث سنوات 
على األقل قبل إجناب طفل آخر، وأن هذا 
القرار يسري فقط في "املناطق التي تشهد 
ارتفاعا في عدد الوالدات"، وهو قرار قوبل 

برفض شديد من  قبل النساء املسلمات.
حتديد  "قانون  أن  الصحيفة  وذك��رت 
النسل"، وّقع عليه رئيس ميامنار في 23 
أيار/ مايو املاضي، وهو يسمح للسلطات 
جتبر  تعليمات  إلعطاء  بالتدخل  احمللية 
لفترة  األط��ف��ال  ع��دم إجن��اب  على  النساء 
دون  س��ن��وات،  ث��الث  ع��ن  تقل  ال  معينة، 

التي  العقوبات  نوع  القانون  يوضح  أن 
يواجهها من ال يتقيد بهذه التعليمات.

وأضافت أن هذا القانون يندرج ضمن 
حلماية  تهدف  قوانني،  أربعة  من  حزمة 
وقد  البرماني.  والعرق  البوذية  الديانة 
الكبير  النفوذ  بسبب  عليه  املوافقة  متت 
الذي يحظى به الرهبان املتطرفون، الذين 
يريدون تعطيل النمو الدميغرافي لألقلية 
تهديدا  متثل  أنها  ي��رون  التي  املسلمة، 

لهم.
مليون  حوالي  أن  الصحيفة  وذك��رت 
في  يعيشون  الروهنجيا  املسلمني  م��ن 
مقاطعة أراكان، الواقعة في غرب البالد، 
منهم 150 ألفا يعيشون في مخيمات بعد 
العنف  أح��داث  أثر  أن ت تهجيرهم على 
يد  على   ،2012 سنة  منذ  انطلقت  التي 

سكان أراكان البوذيني.
إل����ى أن أغ���ل���ب ال��س��ك��ان  وأش�������ارت 
على  كليا  يعتمدون  أصبحوا  الروهنجيا 
العيش،  ليواصلوا  اإلنسانية  املساعدات 
السلطات  ف��ي  كليا  الثقة  ف��ق��دوا  أن  بعد 

الرسمية.
> وكالة أنباء أراكان) ANAعربي21(

المسلمون الروهنجيا يواجهون قانونا يحد من 
إنجابهم لألطفال



إلى أن نلتقي

الله،  إل��ى  واإلن��اب��ة  التوبة  شهر  ه��و  رم��ض��ان  شهر 
شهر الرحمة واملغفرة والعتق من النار، شهر تصفد فيه 
الشياطني، ويكثر فيه الذكر، ويؤم الصائمون فيه املساجد 

ابتغاَء فضل الله ورحمته.
القنوات  ت��ك��ون  أن  امل��ف��روض  م��ن  ك��ان  ل��ذل��ك  وتبعا 
فتشعر  الكرمي،  الشهر  هذا  قدر  على  العربية  الفضائية 
الصائم مبا يليق بجالل الشهر وقدره وعظمته، عن طريق 
برامج مستوحاة من نفحات هذا الشهر املبارك ومن خالل 
تاريخ احلضارة اإلسالمية وما متيزت به هذه احلضارة، 
وما صنعته من مآثر غيرت مجرى التاريخ، وخاصة في 

شهر رمضان.
للصائمني  باملرصاد  تكون  أن  إال  تأبى  قنواتنا  لكن 
البيوت  تلج  التي ال  تصفد،  اإلنس  وكأنها من شياطني 
إلى  مختلفة،  بأشكال  السموم  وتبث  اس��ت��ئ��ذان،  ب��دون 
درجة أن كنا نسمع ونقرأ قبل حلول هذا الشهر الكرمي، 
"غيرهم"  أو  "الالعبني"  أو  "الفنانني"  من  وفالنة  فالن  عن 
أجل  من  معينة  استوديوهات  الزموا  قد  املشهورين،  من 
إنتاج برامج خاصة بشهر رمضان، مع صرف مبالغ مالية 
هذه  وتتمخض  البرامج...  ه��ذه  إنتاج  أج��ل  من  ضخمة 
"اجِلمال" كلها فتلد "فئرانا" تصك آذان السامعني، وتؤذي 
وقت  في  النهار، وخاصة  وأط��راف  الليل  آن��اء  أبصارهم 

اإلفطار.
اإلفطار  ساعة  في  حشدت  الوطنية  احمللية  قنواتنا 
مجموعة من البرامج التي تتناول كل شيء إال ما يتعلق 
هناك  فليس  يحملها،  التي  احلضارية  والقيم  بالصيام 
ما يشير  إلى فوائد الصيام، وإلى فضل رمضان، وإلى 
األدعية املسنونة في رمضان وخاصة عند اإلفطار، وكأن 
وقت اإلفطار ملهى من املالهي، ُيَراُد للصائم أن يْنَسى كل 
ما يتعلق بالصوم، وال يفكر إال فيما مْيأل مِعدته مما لّذ 
وطاب، أو يشحن ذهنه من هموم املجتمع التي يفترض 
أن تكون قيٌم الصوم هي املعاجلة لهذه الهموم، والبانية 
للنفوس، والرافعة للِهَمم، وليس القهقهات املصطنعة على 

قول أو سلوك ال يغني عن احلق شيئا.
وأما القنوات العربية، فليس في جلِّها ما يوحي بأنها 
تعيش في ظالل شهر يقال له رمضان، تقّلب هذه القنوات، 
أغان  : أجسام عارية،  ُيحزن ويؤلم  ما  إال  فيها  فال جتد 
فارغة،  برامج  مائعة،  مسلسالت  فاضحة،  أزي��اء  هابطة، 
هذا ونحن نعيش أيام الشهر املبارك، أما خارج أيام هذا 
الشهر، فليس هناك فرق كبير، وإن كانت امليوعة تزداد، 
إلى درجة أن املَرء يتساءل : ملاذا يصرف القائمون على 
التصور؟  هو  ما  الهدف؟  هو  ما  املاليني؟  القنوات  ه��ذه 
أي  األم��ة؟  لشباب  يريدوَنه  مستقبل  أي  الغاية؟!  هي  ما 
ألمتهم؟  فيه  يرغبون  تقدم  أي  ألوطانهم؟  يريدونه  بناء 
تطرح،  كثيرة  أسئلة  جلدتهم؟  ألبناء  يرتضونه  دين  أي 
التي  القنوات  هذه  يقارن  حينما  امل��رء، خاصة  وتعتصر 
تسمى عربية بقنوات أخرى ألمم غربية أو حتى آسيوية 
التي تبني العقول واألوطان، وتدافع عن اللغة والهوية، 
مبختلف البرامج، مبا في ذلك البرامج التي ُيقلدها عدد 

من القنوات العربية بشكل ببغاوي.
إن ه��دف اإلف��س��اد بكل أن��واع��ه م��ن أس��اس��ي��ات هذه 
ملقومات  وإف��س��اد  واألخ���الق،  للعقيدة  إفساد   : القنوات 
املجتمعات،  ألمن  وإفساد  اإلسالمية،  واحلضارة  الثقافة 

وهدم لكل ما هو إيجابي فيها.
أكثر  م��ن  قناة  ب��ال��دراس��ة  ال��دارس��ني  أح��د  تتبع  ولقد 
 mbc ال��ق��ن��وات س����وءًا، وأف��ت��ك��ه��ا ب��ال��ن��اس، وه���ي ق��ن��اة
القناة.  ه��ذه  حقيقة  تبني  نتائج  إل��ى  ووص��ل  بفروعها، 
عشوائي  بشكل  ساعات   8 اختار  ال���دارس  أن  العلم  مع 
من البث. فكيف لو تتبع دارس بّث شهر أو سنة، وكيف 

قنوات أخرى مما  الدارسون  تتبع  لو 
بالتأكيد  يشبهها،  وم��اال   mbc يشبه 

سيجدون هناك املصائب العظمى.

القنوات الفضائية وشهر رمضان

د. عبد الرحيم الرحموني

16 األخيــــرة

شــؤون  صـغـيــرة
يلتقطها د. حسن األمراني

ح��ض��رت م��ن��ذ أزي����د م���ن ع��ش��رة أع���وام 
م��خ��ي��م��ا ف���ي ب��ري��ط��ان��ي��ا، ح��ض��ره ع����دد من 
األساتذة واملفكرين من جنوب إفريقيا وكندا 
ال��ع��رب.  بعض  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  وبريطانيا، 
من  املسلمني  املنشدين  من  عدد  كما حضره 
داود  الكندي  بينهم  من  وك��ان  ال��ع��رب،  غير 
ي��وس��ف،  س��ام��ي  واآلزري   ، ع��ل��ي  وارن���زب���ي 
وفرقة من سود أمريكا، وأخرى من ماليزيا. 
وك��ن��ت أث���ن���اء اإلن���ش���اد أق�����ارن ب���ني كلمات 
العالم  ف��ي  املنتشرة  اإلس��الم��ي��ة  األن��اش��ي��د 
اإلنشاد.  من  اجلديد  النوع  وه��ذا  العربي، 
العربية  األن��اش��ي��د  ك��ان��ت  ال��ف��رق.  وه��ال��ن��ي 
الذي ال يكاد يحرك  التكرار  متثل ضربا من 
اللحن  لرتابة  ال  قليال،  إال  السامع  وج��دان 
األناشيد  أما  الكلمات.  فقط، ولكن لسطحية 
الغربية فكنت كأنك تعقد مقارنة بني اجلانب 
املشرق من احلضارة الغربية السائدة اآلن، 
إميانية  نفحة  تشربها  بعد  ظلماتها،  على 
عميقة، واحلضارة العربية التي فقدت موقع 
الريادة، وهي تسعى جاهدة متلمسة طريق 

النهوض من جديد.
   هذا الشعور انتابني وأنا أقارن بني 
رمضانيات دانيال مور ورمضانيات كثير من 
وال  واملعاصرين،  احملدثني  العرب  الشعراء 
الذي  شوقي،  أحمد  الشعراء  أمير  أستثني 

قال في خروج عن توقير الشهر احلرام:
رمضان ولى هاتها يا ساقي     مشتاقة 

تسعى إلى مشت��اق
ألق��رأ  م��ؤخ��را،  وصلتني  مجلة  وأف��ت��ح 

قصيدة عن رمضان، أولها:
الصوم يا ق�������������وم جّنة

من كل ما هو فتن����ة
فرض م�������ن )الله( لكن

فضل علينا ومّن�������������ة
من صام���ه حاز ف���وزا

وهل لن���ا غير جّن������ة؟
وق��د ت��ذك��رت وأن���ا أق���رأ ه��ذه القصيدة 
قصة وقعت لعبد امللك بن مروان مع الشاعر 

الراعي النميري، فلما قال الشاعر:
أخليفة الرحمن إنا معش�������������ر

حنفاء نسجد بكرة وأصي����ال
عرب نرى لله في أموالن��������������ا

حق الزكاة مفصال تفصي����ال
قال اخلليفة: ليس هذا شعرا، هذا شرح 

إسالم وقراءة آية.
     وتعالوا بنا إلى مائدة دانييل مور 
عنوانه:  قصيدة  إلى  ولنستمع  الرمضانية، 

)وملاذا الصوم(، يقول فيها:
ملا خلق الله العقل استحضره 

ثم سأله أن يسمو فسما 
 وسأله أن يهوي فهوى 

وسأله أن ينأى فنأى 
وسأله أن يدنو فدنا 

 *   *    *
ملا خلق الله النفس استحضرها 

ثم سألها أن تسمو فعصت 
وسألها أن تهوي فعصت 
وسألها أن تنأى فعصت 
وسألها أن تدنو فعصت 

 *   *    *
ألقاها في النار 

وعاقبها عشرة آالف سنة 
ثم استحضرها 

وسألها أن تسمو فعصت 
وسألها أن تهوي فعصت 
وسألها أن تنأى فعصت 
وسألها أن تدنو فعصت 

 *   *    *
وكذلك ألقاها في النار 

وعاقبها عشرة آالف أخرى 

ثم استحضرها 
وسألها أن تسمو فعصت 
وسألها أن تهوي فعصت 
وسألها أن تنأى فعصت 
وسألها أن تدنو فعصت 

 *   *    *
وأخيرًا، فرض الله الصوم 

ثم استحضرها 
وسألها أن تسمو فارجتفت.. وسمت 
وسألها أن تهوي فارجتفت.. وهوت 

وسألها أن تنأى فارجتفت.. ونأت 
وسألها أن تدنو فارجتفت.. ودنت 

بالصوم انكسرت شكوتها 
صارت أَمة الله. 

يقول اجلاحظ إن الشعر ال يترجم، ألنه 
الوزن.  هو  الذي  املعجز،  ذلك  فقد  ترجم  إذا 
املترجم  على  الصعب  فمن  صحيح،  وه���ذا 
ينقل  أن   �� وب��راع��ة  مقدرة  من  أوت��ي  مهما   ��
املوسيقية،  بأبعاده  الشعري  النص  إلينا 
يجعلنا  ال  ه��ذا  أن  إال  املتعددة.  وإي��ح��اءات��ه 
الشعر، وإال ضاعت  نقول باستحالة ترجمة 
وشكسبير  وه��وم��ي��ر  ب��ن��دار  روائ����ع  علينا 
وك��وت��ه وب��وش��ك��ني وم��ح��م��د ع��اك��ف ومحمد 
إقبال وطاغور وطفيل مدني وسعدي وحافظ 
الشيرازيني ونيرودا ولوركا وكمال ثريا وآنا 
أحمدوفا ورسول حمزاتوف وأوكتافيو باث 
وسواهم من عمالقة الشعر العاملي. ذلك بأن 
النص،  كيان  في  متقدة  تظل  الشعر  جمرة 
حتى ولو ترجم، وهو بالتأكيد سيفقد مالمح 
الروح  أن  إال  نظم،  به  ال��ذي  اللسان  عبقرية 
تتجاوز القوالب الشكلية لتستقر في وجدان 

القارئ مهما كانت لغته، ومهما كان فكره.
وهكذا فنحن نطرب للنص الذي أوردناه 
لشعر  ن��ط��رب  ال  كما  م���ور،  لدانييل  ش��اه��دا 
عربي في املوضوع نفسه، إذا خال من جمرة 

الروح الشعري.
رمضان  لنا فضائل  يعدد  لم  الشاعر  إن 
ط��الب  ح��ت��ى  ي��ع��رف��ه  تقليدية مم��ا  ب��ط��ري��ق��ة 
املدارس، ولكنه ابتدع شيئا جديدا، مستلهما 
ال��ق��رآن ال��ك��رمي وأح��ادي��ث رس���ول ال��ل��ه ]. 
في  ال��ص��وم  فريضة  ع��ن  يقول  تعالى  فالله 
في  ويقول  تتقون{،  }لعلكم  العزيز:  كتابه 
احل��دي��ث ال��ق��دس��ي: »ي���دع ط��ع��ام��ه وش��ارب��ه 
آخر: »خلق  وشهوته ألجلي...«، وفي حديث 
الله العقل فقال له اقبل فأقبل، ثم قال له أدبر 
الرسول  ويقول  احلديث،  آخر  ف��أدب��ر...«إل��ى 
الشاعر  ويأتي  »الصوم جنة«،  السالم:  عليه 
ويستنبط  رحيقه،  وميتص  ذلك  كل  ليتمثل 
عليها  بنى  التي  اجلميلة  الصورة  هذه  منه 
في  مخالف  ن��رى  كما  وه��و  الشعري.  نصه 

املعهودة،  القصائد  لكل  رمضان  عن  حديثه 
وتلك فضيلة أخرى من فضيلة الشاعر امللهم.
فقط،  ب��ال��ص��وم  مقترنا  ليس  ورم��ض��ان 
ففيه  ال��ك��رمي،  بالقرآن  أيضا  مقترن  هو  بل 
أنزل القرآن، وفيه كان جبريل يدارس النبي 
فيها  يتلى  التي  التراويح  وفيه  القرآن،   [
من شعر  للقرآن نصيب  ك��ان  فلذلك  ال��ق��رآن، 

دانييل مور. ولنتأمل هذا النص، وعنوانه: 
الترتيل.

عند تالوة القرآن 
جهرًا، في صالة الصبح 

أدرك أن هذا احللق 
لم يخلق سوى لقراءة القرآن... 

 *   *    *
أسمع رجعه في القلب 
مندفعًا كجوف النبع. 

أسمع رجعه 
في أحلك األعماق من جسدي 

 *   *    *
 وحتضرني مالمح هذه األحلان 

فأعرف كيف صاغ الله 
حول نشيدها اإلنسان 

كمثل ِجِبلة خلقت من اإلحسان 
فزادك وجهها حسنا 
برجع تالوة السور. 

 *   *    *
لكم أحكمت يا رباه 

خلق جوارح اإلنسان للقرآن 
فصار غشاءه احلي، وكم يحلو 

لهذا الثغر، بعد الفجر 
إنشاد بديع الشعر. 

ال يغيب عنا أن القارئ املتمرس بالشعر 
يلحظ كيف أن منير العكش اختار أن يترجم 
النص موزونا، ذلك بأنه شاعر أصال، ويعلم 
األحاسيس،  بعث  في  أهمية  من  لإليقاع  ما 
وقد اختار تفعيلة )مفاعلنت( التي هي تفعيلة 
)مفاعيلن(  إلى  التحول  تقبل  والتي  الوافر، 
رائقا  مزجا  فمزج  الهزج،  تفعيلة  هي  التي 
حقها،  القافية  أع��ط��ى  ث��م  التفعيلتني،  ب��ني 
فأعطانا  وال���راء،  النون  بني  ما  فيها،  ول��ّون 
سوناتا مؤثرة، زادت املعاني اجلميلة جماال. 
وأما معاني القصيدة فيستنبطها الشاعر من 
قوله تعالى: }ورتل القرآن ترتيال{، فكأن الله 
عز وجل لم يخلق الصوت احلسن إال لترتيل 
القرآن. ثم إنه استثمر قول الله تعالى: }إن 
االمتصاص  هذا  كان مشهودا(.  الفجر  قرآن 
ب��ه��اء على  ال��ق��رآن��ي أض��ف��ى  ال��ب��دي��ع للنص 
النص الشعري، فإذا تالوة القرآن بعد الفجر 

تفتح النفس إلنشاد بديع الشعر.
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