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افتتاحية

الدعاة إلى الله تعالى هم حاملو رحمة الله تعالى للناس -كل الناس- وهم 
الناس،  ملك  الناس،  رب  لله  الناس  كل  الناس  ليفيء  الدعوة  بوظيفة  القائمون 
إله الناس، وخطابهم إمنا هو دعوة إلصالح النفوس وتنقيتها من كل األرجاس 
ْلُت  ِهَۚعَلْيِه َتَوكَّ ْصاَلَح َما اْسَتَطْعُتۚ َوَما َتْوِفيِقي ِإلَّ ِباللَّ واألدناس: �ِإْن ُأِريُد ِإلَّ اإْلِ

َوِإَلْيِه ُأِنيُب� )هود: 88(.
الدعاة إلى الله  بهم يحيى الدين فال يضيع، وبهم تصان حقوق الله تعالى 
م لها األصول أو ُتْفَصل عنها الفروع، وبهم تبلغ كلمة  وحقوق العباد من أن ُتهدَّ
الله تعالى ورحمته إلى كل األفراد واحلشود واجلموع فتقام احلجة على اجلميع 
ُه  ُسِلَۚوَكاَن اللَّ ٌة َبْعَد الرُّ ِه ُحجَّ اِس َعَلى اللَّ ِريَن َوُمنِذِريَن ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّ َبشِّ ُسالاً مُّ �رُّ
ا� )النساء: 169( وبهم ترتقي النفوس إلى كل ُخُلق رفيع، وبهم تنال  ا َحِكيماً َعِزيزاً
اِس َتْأُمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَتْنَهْوَن  ٍة ُأْخِرَجْت ِللنَّ األمة كل عز مكني منيع �كنُتْم َخْيَر ُأمَّ

ِه� )آل عمران : 110(.  َعِن امْلُنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِباللَّ
للعقول والوجدان وثمارها  النافع  أكلها   ل تؤتي  الله  إلى  الدعاة  دعوة 
الصاحلة للعمران إل إذا خرجت من قلوب مرتوية بحب الله تعالى وحب اخلير 
لعباده إلى حد المتالء واإلشباع، ول ُينَتَفع بها غاية النتفاع إل إذا كان الدعاة ل 
َهمَّ لهم إل أن ُيعبد الله تعالى في األرض وُيطاع �َأْم ُكنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر َيْعُقوَب 
ِإْبَراِهيَم  آَباِئَك  َوِإَلَه  ِإَلَهَك  َنْعُبُد  َقاُلوا  َبْعِدي  ِمن  َتْعُبُدوَن  َما  ِلَبِنيِه  َقاَل  ِإْذ  امْلَْوُت 
ا َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمون� )البقرة: 133(، ول خير في  ا َواِحداً َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق ِإلهاً
أمة ل ُيِشيع دعاُتها اخلير والرحمة بني الناس اخلصوم منهم واألشياع �َوَما 

نَي� )األنبياء: 107(. ْلَعامَلِ َأْرَسْلَناَك ِإلَّ َرْحَمةاً لِّ
إن الدعاة إلى الله العزيز الرحيم ل ميكن إل أن يكونوا من معدن كرمي، على 
به في  الذي يستضاء  النور  خلق أصيل مستقيم، ذوي رأي حكيم، فهم مبثابة 
كل ليل بهيم، والذين بهم يتميز املعوج من املستقيم، وبهم يخرج اإلنسان من 

اجلحيم إلى النعيم، وبهم تسلم األمة من ظلمات اجلهل وتنعم بأنوار العلوم.
إن األمة اليوم لفي حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى: 

� حمل الدعوة إلى الله تعالى حمال ثقيال، بكرة وأصيال. وجيال جيال.
� إعداد الدعاة األقوياء األمناء، العلماء احلكماء، الرشداء الذين بهم يجلب  

كل خير وثراء، ويدفع كل شر وبالء، 
� تهيئة اجلو العام لستقبال خطاب الدعاة بوعي تام، وتكوين الستعداد 
اإليجابي في الناس لتقلي ما يبلغون من أحكام احلالل واحلرام، فكم حيل بني 
أبناء األمة ودعاتها بسبب ما أشيع  من التخويف والكراهية بني دعاتها وبنيها 
وبناتها، فتحول الدعاُة في نظر األبناء إلى ُعداة، واألبناُء في نظر الدعاة مجرد 
ل وُغواة، ل ُيدعى عليهم إل بالثبور والويالت، حتى نسي الدعاة رسالتهم  ُضالَّ
التي بينها رسولنا �: »بشروا ول تنفروا، ويسروا ول تعسروا« )رواه البخاري 

ومسلم(.
املجال  فسح  على  األمة  أجهزة  فيه  تتعاون  سليم  تربوي  مناخ  إعداد   �
إرادة  فيه  وتتوحد  وإعالم،  وقضاء  تعليم  من  والتوجيه،  للتربية  للدعاة  العام 
كل املسؤولني واحلكام، وكل من مكنه الله تعالى من تدبير الشأن العام، والنظِر 
في مصالح األنام الذي ل يجوز إل أن يكون على أحسن وجوه العدل واإلكرام، 
وتنفتح قلوب اجلميع لتعاليم اإلسالم التي ليس فيها إل األمن التام والسلم العام 

والعز الذي به يتحقق الستقرار والستمرار.
� حماية الدعاة من تطاول السفهاء، وغلبة اجلهالء، وحتكم األعداء فكم ُظلم 
الدعاة في كل التاريخ ظلما ل يأباه العقالء ول ترضاه نفوس األخيار  اأُلَصالء.  
� وعلى األمة أخيرا أن جتعل من الدعاة إلى الله تعالى مشروعا حضاريا 

ل تخبو شمسه، ول يكبو فرسه، ول يفسد جنى غرسه، ول تنقطع فوائد درسه.
هم حماة الدين والهداة لكل خير نافع في الدنيا والدين، وهم رافعوها إلى 
العاملني  رب  ارتضاها  وظيفة  أحسن  ووظيفتهم  العاملني،  على  الشهود  مرتبة 
ِه َوَعِمَل  ن َدَعا ِإَلى اللَّ َّ خليرة عباده من األنبياء واملرسلني: �َوَمْن َأْحَسُن َقْولاً مِّ

ِني ِمَن امْلُْسِلِمنَي� )فصلت: 33(. ا َوَقاَل ِإنَّ َصاحِلاً

الدعاة حماة الدين
ومرشدو العباد لرحمة رب العاملني
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قبل اخلوض في هذه اآلثار نشير إلى أن 
في  م��رات  أرب��ع  وردت  "اتباع الهدى"  ضميمة 

كتاب الله  في:
ِمْنَها  اْه��ِب��ُط��وا  �ُقْلَنا  تعالى:  ق��ول��ه   -  1
ي ُهًدى َفَمْن َتِبَع ُهَداَي  ُكْم ِمنِّ ا َيْأِتَينَّ َجِميًعا َفِإمَّ
ِذيَن َكَفُروا  َفَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن َوالَّ
اِر ُهْم ِفيَها  ُبوا ِبآَياِتَنا ُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّ َوَكذَّ

َخاِلُدوَن� )البقرة: 39-38(.
َفُقوَل  �َفْأِتَياُه  قائل:  من  جل  وقوله   -  2
َك َفَأْرِسْل َمَعَنا َبِني ِإْسَراِئيَل َوَل  ا َرُسوَل َربِّ ِإنَّ
َلُم َعَلى  َك َوالسَّ ْبُهْم َقْد ِجْئَناَك ِبآَيٍة ِمْن َربِّ ُتَعذِّ
ا َقْد ُأوِحَي ِإَلْيَنا َأنَّ اْلَعَذاَب  َبَع اْلُهَدى ِإنَّ َمِن اتَّ

َب َوَتَولَّى�  )طه: 47 - 48(. َعَلى َمْن َكذَّ
ِمْنَها  اْهِبَطا  3 - وقوله جل وع��ل:  �َقاَل 
ي  ُكْم ِمنِّ ا َيْأِتَينَّ َجِميًعا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َفِإمَّ
َيْشَقى  َوَل  َيِضلُّ  َف��َل  ُه���َداَي  ��َب��َع  اتَّ َفَمِن  ُه��ًدى 
َضْنًكا  َمِعيَشًة  َلُه  َفِإنَّ  ِذْكِري  َعْن  َأْع��َرَض  َوَمْن 
-123 )ط��ه:  َأْعَمى�  اْلِقَياَمِة  َي���ْوَم  َوَن��ْح��ُش��ُرُه 

.)124
َك َل َتْهِدي َمْن َأْحَبْبَت  4 - وقوله : �ِإنَّ
َوَلِكنَّ اللَه َيْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُْهَتِديَن 
ِمْن  ْف  ُنَتَخطَّ َم��َع��َك  اْل��ُه��َدى  ِبِع  َنتَّ ِإْن  َوَق��اُل��وا 
ِإَلْيِه  َلُهْم َحَرًما آِمًنا ُيْجَبى  ْن  كِّ َأَوَلْم ُنَ َأْرِضَنا 
ا َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم َل  َثَمَراُت ُكلِّ َشْيٍء ِرْزًقا ِمْن َلُدنَّ

َيْعَلُمون� )القصص: 56 - 57(.
ف���ي اآلي�����ات األرب�����ع ضميمة  ال��ض��م��ي��م��ة 
إضافية، وهي في اثنتني منها -البقرة وطه: 
123 - جملة شرطية مؤلفة من الشرط وجواب 
اسمية  وج��واب��ه جملة  "م���ن"  أدات����ه  ال��ش��رط 

مقترنة بالفاء.
وهي في اآليتني واقعة جواب شرط متقدم 
ي  ِمنِّ ُكْم  َيْأِتَينَّ ا  �َفِإمَّ فيهما:  تعالى  قوله  وهو 
ُهًدى، ومستأنفة شرطا آخر جوابه داخل في 

جواب الشرط على األولى�.
أما آية القصص )57( فأداة الشرط فيها 
"إْن"، وجوابها فعل لم يسم فاعله. وأما أزمنة 
فكلها  الشرط  أدوات  عليها  الداخلة  األفعال 
لقترانها  ال��ض��ارع  معنى  في  وه��ي  ماضية، 

بالشرط.
أجوبتها  اآلي��ات  في  التي  الشروط  وهذه 
لتبعي  ج��لل��ه  ج��ل  ال��ل��ه  م��ن  وع����ود  جميعا 
أو توهم  وادع��اء  والبقرة،  آية طه  الهدى في 
وهذه  غير،  ل  القصص  آية  في  الشركني  من 
آث��ار  لنا  تكتنز  التي  ه��ي  الشرطية  األج��وب��ة 
قوله  فانظر  القال،  هذا  عنوان  الهدى  اتباع 

تعالى:
َعَلْيِهْم َوَل  َخ��ْوٌف  َفَل  ُه��َداَي   َتِبَع  - �َفَمْن 

ُهْم َيْحَزُنوَن�.
َبَع ُهَداَي  َفَل َيِضلُّ َوَل َيْشَقى�. - �َفَمِن اتَّ
��ْف ِم��ْن  ��ِب��ِع اْل��ُه��َدى َم��َع��َك ُن��َت��َخ��طَّ - �ِإْن َن��تَّ

َأْرِضَنا�.
اآلي��ات،  ه��ذه  ب��ني سياقات  وال���ذي يجمع 
َبَع  اتَّ َمِن  َعَلى  َلُم  �َوالسَّ تعالى:  قوله  ومعها 
ا َقْد ُأوِحَي ِإَلْيَنا َأنَّ اْلَعَذاَب َعَلى َمْن  اْلُهَدى ِإنَّ
48( -ال��ذي يجمع   - 47 َوَتَولَّى� )ط��ه:  َب  َك��ذَّ
عمومها  في  أنها  مضامينها  وينتظم  بينها- 
ذات ُبْعٍد أمني صرف -إن جاز هذا التعبير-؛ 
الهدى  باتباع  األمن في علقته  أن حقيقة  إل 

متأرجحة بني منطقني اثنني: 
ال��ذي  ال��وح��ي  منطق  ه��و  معقول  منطق 
يؤكد على أن األمن في اتباع الهدى، ومنطق 

مختل متوهم يرى األمن في خلف ذلك)1(.
رسله  ومبنطق  جلله،  جل  الله  فبمنطق 
بيان  أت��ى  أن��ه متى  وال��س��لم،  عليهم الصلة 
وجب  عنده،  من  ه��دًى  على  الله  من  ودللت 

اتباع هذا الهدى، وجزاء ذلك: 

ضمان األم��ن من أه��وال القيامة ب��زوال   •
اخلوف مما هو آت، وعدم احلزن على ما فات، 
وهو ما قرره قوله تعالى: �ُقْلَنا اْهِبُطوا ِمْنَها 
ي ُهًدى َفَمْن َتِبَع ُهَداَي  ُكْم ِمنِّ ا َيْأِتَينَّ َجِميًعا َفِإمَّ

)البقرة:  َيْحَزُنوَن�  ُهْم  َوَل  َعَلْيِهْم  َخ��ْوٌف  َفَل 
َخ��ْوف  �َف���َل  "وق��ول��ه:  الطبري:  ق��ال   ،)39-38
َعَلْيِهْم�؛ يعني: فهم آمنون من أهوال القيامة 
من عقاب الله غير خائفني عذابه، مبا أطاعوا 
الله في الدنيا واتبعوا أمره وهداه وسبيله، 
بعد  خالفوا  ما  على  يومئٍذ  يحزنون  هم  ول 
وفاتهم في الدنيا، كما حدثني يونس بن عبد 
األعلى، قال:  أخبرنا ابن وهب، قال:  قال ابن 
َعَلْيِهْم� يقول: ل خوف عليكم  زيد: �ل َخْوٌف 
أم��ام��ك��م، ول��ي��س ش��يء أع��ظ��م ف��ي ص��در ال��ذي 
ميوت مما بعد الوت، فأّمنهم منه وسّلهم عن 

الدنيا، فقال: �َول ُهْم َيْحَزُنون�")2(. 
كبرى  كقضية  اخل���وف  اآلي���ة  أب���رزت  لقد 
أن  وذل��ك  والوجدانية؛  النفسية  القضايا  من 
النفوس البشرية جملة مؤمنها وكافرها تنشد 
األمن واألم��ان في هذه الدنيا؛ إذ هما أساس 
الهناء والطمأنينة، ومرتكز الراحة والسكينة، 

تهنأ  فل  والتوترات،  القلق  ودافع 
شيء  م��ع  عيشة  تطيب  ول  ح��ي��اة 
من الشعور باخلوف، ومهما توافر 
الرغيد  العيش  أسباب   من  للمرء 
وال����ق����ام ال��س��ع��ي��د؛ ف����إن اخل���وف 
يسلبه  متوقع  أو  واق��ع  م��ن ش��يء 
ل��ه..  متعة  أي  م��ن  ويحرمه  م��ذاق��ه 
ومكدر  العيش  منغص  ف��اخل��وف 
ال��ص��ف��و، وج��ال��ب احل���زن واألس��ى 
أدى  ورمب��ا  النفس،  على  والشفقة 
والضعف  بالهوان  اإلحساس  إلى 

والذلة...
البشر،  لكل  بالنسبة  ع��ام  ه��ذا 
للمؤمن  بالنسبة  إل��ي��ه  وي��ض��اف 
خ���وف آخ���ر م��ت��رت��ب ع��ل��ى إمي��ان��ه 
ال��ؤس��س��ة ع��ل��ى جملة  وع��ق��ي��دت��ه 
أرك��ان منها اإلمي��ان باليوم اآلخر، 
احلياة  حياتان:  عنده  احل��ي��اة  إذ 
احلياة  األخ���رى،  واحل��ي��اة  الدنيا 
احلياة  الباقية،  واحل��ي��اة  الفانية 
العاجلة واحلياة اآلجلة... واحلياة 
التي تستحق أن تسمى  احلقيقية 
ح��ي��اة ه���ي احل���ي���اة اآلخ������رة، كما 

�َوِإنَّ  بقوله:  وتعالى  سبحانه  ربنا  ذلك  أكد 
َيْعَلُموَن َكاُنوا  َلْو  َيَواُن  احْلَ َلِهَي  اآْلِخَرَة  اَر  الدَّ
عند  اخل��وف  ك��ان  لذلك   ،)64 )العنكبوت:   �
تبور أشد وأقوى،  أن  تلك احلياة  الؤمن من 

وأكبر،  أكثر  فيها  الصير  ه��ول  م��ن  وال��ف��زع 
ت��ع��ال��ى للمؤمنني  ال��ل��ه  ال��ت��ط��م��ني م��ن  ف��ج��اء 
بأن ل خوف  والطيعني هداته  التبعني هداه 
عليهم يومذاك. أما ما يعرض لهم في الدنيا 
فل يؤبه له لقتران الشقاء بها كما أخبر الله 
َها  َأيُّ �َيا  تعالى:  قوله  في  به  اإلنسان  تعالى 
��َك َكْدًحا َفُمَلِقيه�  ��َك َك��اِدٌح ِإَل��ى َربِّ ْن��َس��اُن ِإنَّ اإْلِ
كما  فيها  البتلء  الله  وم��راد   ،)6 )اِلْنشقاق: 
��َي��اَة  اْلَ���ْوَت َواحْلَ ���ِذي َخَلَق  ق��ال جل شأنه: �الَّ
ُكْم َأْحَسُن َعَمل� )اللك: 2(، ولقصر  ِلَيْبُلَوُكْم َأيُّ
الكث فيها، ولألجر والثوبة عن كل ما يلقيه 
أو وصب،  من نصب  يكابده  وما  من شدائد، 
عن صهيب قال: قال  احل��دي��ث؛  ف��ي  ج��اء  كما 
أمره  إن  الؤمن؛  ألمر  »عجبا   :� الله  رسول 
للمؤمن؛ إن  إل  ألح��د  ذاك  ول��ي��س  خ��ي��ر،  كله 
أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته 
عكس  على  له«)3(،  خيرا  فكان  صبر  ض��راء 

نظرة  ال��ذي��ن حتكمهم  اجل��اح��دي��ن  ال��ك��اف��ري��ن 
ضيقة وناقصة للحياة؛ التي ل تتجاوز عندهم 
مكاني  حيز  فوق  العيش  الزمني  احليز  ذلك 
من األرض، وبعد ذلك ل حياة كما حكى الله 
جل جلله عقيدتهم الفاسدة بقوله: �َوَقاُلوا َما 
وُت َوَنْحَيا َوَما ُيْهِلُكَنا  ْنَيا َنُ ِهَي ِإلَّ َحَياُتَنا الدُّ
)اجلاثية:  ِعْلٍم�  ِمْن  ِبَذِلَك  َلُهْم  َوَم��ا  ْهُر  الدَّ ِإلَّ 
�َوَقاُلوا  قائل سبحانه:  24(. وبقوله جل من 
ْبُعوِثني�  ْنَيا َوَما َنْحُن مِبَ ِإْن ِهَي ِإلَّ َحَياُتَنا الدُّ
)اأَلنعام: 29(، لذلك كان تشبثهم بهذه احلياة 
شديدا، وحرصهم عليها قويا، كما أخبر بذلك 
ُهْم  ربنا سبحانه وتعالى عنهم بقوله: �َوَلَتِجَدنَّ
ِذيَن َأْشَرُكوا  اِس َعَلى َحَياٍة َوِمَن الَّ َأْحَرَص النَّ
ُر َأْلَف َسَنٍة� )البقرة: 96(،  َيَودُّ َأَحُدُهْم َلْو ُيَعمَّ
من  وإن��ا  الصير،  ليس من  فاخلوف عندهم 
كل  –َحَسَبُهم–  هي  التي  احلياة  هذه  انتهاء 
شيء. لكن ما كانوا ل يعتقدونه أو باألحرى 
أساطير  ويعدوه  ويجحدوه  اعتقاده  يدفعون 
اليقني  ع��ني  وي����روه  حقيقة  يصير  األول����ني، 
الدنيا  ه��ذه  في  ال��ع��دودة  أيامهم  نفاد  حلظة 
فيتملكهم  ي��ؤخ��ر،  ل  ال���ذي  أجلهم  وح��ض��ور 
خوف رهيب، وهول شديد... حتى إن أحدهم 
إلى  له فرصة أخرى ويعود  أن تتاح  ليتمنى 
ال��ق��ام، كما  ل��ه��ذا  ي��ل��زم  ال��دن��ي��ا ليستعد مب��ا 
حكى الله تعالى ذلك في تصوير بديع بقوله: 
ى ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم اْلَْوُت َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن  �َحتَّ
ا ِفيَما َتَرْكُت...� )الؤمنون:  َلَعلِّي َأْعَمُل َصاحِلً
ومعاينة  القبر  ف��ي  وبحلولهم   ،)100  -  99
والعاقبة  السيئ  بالآل  النبئة  وُكربه  أهواله 
ال��ب��ئ��ي��س��ة، وب��ح��ض��ور ي���وم ال��ف��ص��ل ونصب 
أضعافا  وفزعهم  خوفهم  يتضاعف  الوازين 
اخلطير  ال��وق��ف  ه��ذا  وف��ي  وه��ن��ا  مضاعفة. 
تظهر آثار الختيارات السابقة وجتنى ثمرات 
القرارات الصائبة: �َفَمْن َتِبَع ُهَداَي َفَل َخْوٌف 
ُبوا  َوَكذَّ َكَفُروا  ِذيَن  َوالَّ َيْحَزُنوَن  ُهْم  َوَل  َعَلْيِهْم 
اِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدون�  ِبآَياِتَنا ُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّ

)البقرة: 38(.
يتبع
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آثار اتباع الهدى يف القرآن الكريم
د. خالد العمراني

العدد 460 10 رمضان 1437ه�- 16 يونيو 2016م

انتقلت إلى عفو اهلل ورحمته السيدة خدجية الشقرايت زوجة األستاذ 
دمحم بنشنوف يوم 05 رمضان 1437هـ الموافق ل 10 يونيو 2016 م. 
دمحم  لألستاذ  احملجة  جريدة  أسرة  تتقدم  األليمة  المناسبة  وبهذه 
التعازي والمواساة سائلني اهلل جل وعال  بنشنوف وألبنائه بأصدق 
أن يسكن الفقيدة فسحي جنانه ويكرمها برضوانه ويقابلها بعفوه 
وأحبابا  وأبناء  أبا  الفقيدة  أسرة  يرزق  أن    نسأله  وغفرانه، كما 

الصبر واالحتساب، و“إنا هلل وإنا إليه راجعون”

زوجة األستاذ محمد بنشنوف في ذمة اهلل تعالى
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إن رمــضــان شهر الــثــواب والــمــغــفــرة، وذلــك 
شرع  أجلها  مــن  الــتــي  الكبرى  الغاية  لتحقيق 
الصيام وهي تقوى الله تعالى. فما هي الشروط 
الله  مغفرة  لنيل  الصائم  فــي  توفرها  الــواجــب 
تعالى في رمضان؟ وما هي آثار مغفرة الله ذنوب 

الصائمين على المجتمع؟

أوال: الشروط الواجب توفرها في 
الصائم لنيل المغفرة في رمضان:

ذكـــر الــرســول � فــي هـــذا الــحــديــث، ثالثة 
هذا  في  يتمثلها  أن  الصائم  على  يجب  شــروط 

الشهر ليفوز بمغفرة الله ، وهي:
1 - القيام بفعل الصيام:

ــال: »مــن صــام رمــضــان« هــذا الــشــرط األول  ق
الذي يجب على المكلف العمل على إدراكه، وعبر 
بصيغة العموم ليفيد أن كل مسلم صائم لرمضان 
رجال كان أو امرأة ُيغفر له إذا حقق معنى الصيام، 
وتذوق معانيه التعبدية التي تشمل اإلمساك عن 
تعالى،  الله  إلــى  تقربا  والشهوات  الملذات  كل 
فيصوم باطنا وظاهرا، مصداقا لقوله �: »من لم 
يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن 
يدع طعامه وشرابه« )صحيح البخاري(. فالنهي 
به  والعمل  باطل،  قول  كل  الــزور يشمل  قول  عن 
يشمل كل فعل منهي عنه. قال المهلب: فيه دليل 
أن حكم الصيام اإلمساك عن الرفث وقول الزور، 
يمسك  لم  وإن  والشراب،  الطعام  عن  يمسك  كما 
عن ذلك فقد تنقص صيامه وتعرض لسخط ربه 
)1( ومما يؤكد ضــرورة وجود  وتــرك قبوله منه 
الذنوب  لمغفرة  التعبدي  بالمعنى  الصيام  شرط 
قوله �: »الصيام جنة فال يرفث وال يجهل، وإن 
امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم مرتين«. 

)صحيح البخاري(. 
ومن هنا؛ يتبين أن تطبيق قوله �ملسو هيلع هللا ىلص»من صام 
الشهوات،  لمحاربة  قوية  إرادة  يتطلب  رمضان« 
وضبط النفس عند الغضب، لذلك أرشدنا الحديث  
صائم  إني  الصعبة  المواقف  عند  نقول  أن  إلى 
الصيام  على  الحفاظ  بضرورة  للتذكير  مرتين، 
من كل المفسدات التي تفّوت على الصائم مغفرة 
الذنوب، وقد أشار إلى خالصة هذا الشرط جابر، 
فقال: �إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك 
عن الكذب والمآثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك 
وقار وسكينة يوم صيامك، وال تجعل يوم فطرك 

ويوم صيامك سواء�)2(.
2 - التصديق بفرضية الصيام: 

أشـــار الــرســول �، إلــى هــذا الــشــرط بقوله 
فرضية  بحق  االعتقاد  باإليمان  والمراد  »إيمانا« 
ال  الــذي  االعتقاد هو  هذا  إن   .)3( صوم رمضان 
يفهمه الذين ينادون باإلفطار العلني في رمضان، 
شخصي  أمــر  الصيام  أن  الناس  هــؤالء  ويعتبر 
يندرج ضمن الحريات الفردية، وينسون أن الحق 
بالفرد  نفعه وضرره  يتعلق  الذي  الشخصي هو 
بهذا  الفردية  والحرية  به.  غيره  يتأثر  وال  فقط، 
كائن  أنه  اإلنسان  قليلة جدا؛ ألن من شأن  القيد 
اجتماعي يرتبط وجوده بغيره في معظم شؤون 

الحياة.
يعتقد  الــتــي  الــمــمــارســات  فمعظم  وعــلــيــه؛ 

يدفع  الفردية  الحريات  في  تدخل  أنها  البعض 
أثارها السلبية المجتمع بكامله، ومن هذا القبيل 
مرض �السيدا� الذي نتج عن ما يسمى بالحرية 
المواطنين،  عامة  أموال  عليه  وُتنفق  الشخصية 
وكذلك حوادث السير، وجرائم القتل التي تكون 

بسبب السكر باعتباره حق شخصي عندهم.
أن  إن صوم رمضان عبادة جماعية؛ بمعنى 
كل مسلم يجب عليه أن يصوم في خصوص هذا 
لمفهوم  وجــود  فال  اختيارا،  ال  اضطرارا  الشهر 
ومن  الصيام.  ركن  ممارسة  في  الفردية  الحرية 
هذا المنطلق؛ إن المنادي بحق اإلفطار العلني في 
رمضان يعتبر مغتصبا لحق الجماعة، ومصادرا 

الختياراتها العقدية والتعبدية. 
3 - إخالص الصائم القصد لله تعالى:

ويتجلى هذا الشرط في قوله �ملسو هيلع هللا ىلص�واحتسابا� 
الله  يــريــد  أن  احتسابا  �ومــعــنــى  ــووي:  ــن ال ــال  ق
تعالى وحده، ال يقصد رؤية الناس وال غير ذلك 
بهذا  الــصــيــام  ألن   .)4( اإلخـــالص  يخالف  مما 
حالها  من  المسلم  نفس  يغير  الــذي  هو  القصد 
المادي الشهواني، ليسمو بها إلى العالم العلوي 
كل  األمة اإلسالمية من  بيئة  فتتطهر  الروحاني، 

مظاهر الفساد.
الصيام  شكل  عليه  يهيمن  واقعنا  أن  بيد   
دون جوهره، فالكذب، والغش، والقول الفاحش، 
ذلك  وغير  الفاحشة،  وإعــالن  الوالدين،  وعقوق 
من مظاهر االنحراف ال تكاد تختفي من حياتنا 
اليومية في هذا الشهر المبارك، بل هي في حالة 
ليلي،  وبعضها  نهاري  بعضها  مستمر،  تناوب 
مما يجعلنا نتساءل وباندهاش شديد عن العالقة 
التي تجمع بين شهر رمضان الذي هو في أصله 
شهر القيام والصيام، وبين هذا الكم الهائل من 
السهرات الماجنة التي تنظم في لياليه في معظم 
الشهر  هــذا  في  عمومية  أماكن  فتتحول  مدننا، 
األخــالقــي،  للفساد  مــرعــى خصب  ــى  إل الــمــبــارك 
»رب صائم حظه  بقوله:  اللهملسو هيلع هللا ىلص�  رســول  وصــدق 

من صيامه الجوع والعطش« )مسند احمد(.
تطبيقنا  عــدم  إلــى  راجـــع  الخلل  أن  شــك  ال 
كلمة احتسابا في صيامنا؛ ألن كل تعبد  لمعنى 
يباركه،  حتما  فالله  الله،  إلى  النية  إخالص  فيه 
فينتشر  والمجتمع،  الــفــرد  على  ـــاره  آث ويظهر 
الخلق الحسن والمعاملة الطيبة، مصداقا لقوله 
تعالى: �كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 

من قبلكم لعلكم تتقون� )البقرة: 183(.
ــشــروط أعــــاله؛ نــال  وعــلــيــه؛ فـــإذا تحققت ال
في  للشرط  جوابا  جــاءت  التي  المغفرة  الصائم 
قوله � »غفر له ما تقدم من ذنبه« ألنه صام بحق 
الكبائر حسب  غير  الذنوب  له جميع  الله  فيغفر 
»... ورمضان   :� قول الجمهور.)5( بدليل قوله 
اجتنبت  إذا  بينهن  مــا  مــكــفــرات  رمــضــان،  إلــى 

الكبائر« صحيح مسلم 

ث��ان��ي��ا: آث�����ار م��غ��ف��رة ال���ل���ه ذن���وب 
الصائمين على الفرد والمجتمع:

مــن بــيــن اآلثــــار اإليــجــابــيــة الــمــســتــفــادة من 
الحديث ما يلي:

1 - نشر قيم العفو والتسامح داخل المجتمع 

اإلسالمي:
الصائم إذا غفرالله له في هذا الشهر، فإن ذلك 
يعنى أن صيامه قبل، وأن حاله تغير إلى األصلح، 
لغيره،  ومصلحا  لنفسه  نافعا  مسلما  فأصبح 
والتسامح  العفو  خلق  نشر  على  جاهدا  فيعمل 
باالعتداء  أخــطــأ  بـــدوره  ألنــه  بيئته؛  أفـــراد  بين 
عليه  الله  فأنعم  متعددة،  مرات  الله  على حقوق 
من  نفسه  تطّهر  وبــذلــك  لــه،  وغفر  عنه  وتــجــاوز 
داء الحقد والبغض، ويتربى على الصبر ليقابل 
في  فالمسلم  بالعفو.  واإلساءة  بالحلم،  السفاهة 
هذه  يتعلم  أن  منه  مطلوب  المبارك  الشهر  هــذا 
الصفات ويتمرن على ترسيخها داخل مجتمعه، 
فيغفر للناس زالتهم ويسامحهم ابتغاء عفو الله 
عنه أيضا، قال تعالى: �وليعفوا وليصفحوا أال 
21(. فالجزاء  )النور:  الله لكم�  تحبون أن يغفر 
للحصول  ونسعى  نعمل  كلنا  العمل،  جنس  من 
من  على  نتجاوز  أن  وننسى  الــلــه،  مغفرة  على 
اخطأ في حقنا. وقد مدح الله أهل الجنة بصفات 
العفو فقال : �والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس والله يحب المحسنين� )آل عمران: 113(.
العفو  بــخــلــق   � الـــرســـول  اســتــطــاع  ـــد  وق
تحقيق  إلى  اإلسالمية  األمة  يقود  أن  والتسامح 
أمــجــادهــا، وأن يــربــي جــيــال مــن الــصــحــابــة لم 
التاريخ أفضل منهم  في مكارم األخالق،  يعرف 
على  يقوم  منهجا  اإلســالمــي  للمجتمع  ووضــع 
حب  في  التطرف  ونبذ  العامة  المصلحة  تقديم 
لنت  الله  من  رحمة  �فبما  تعالى:  فقال  الـــذات، 
لــهــم ولـــو كــنــت فــظــا غليظ الــقــلــب النــفــضــوا من 
في  وشاورهم  لهم  واستغفر  عنهم  فاعف  حولك 
األمر� )آل عمران: 158(. فأمره الله تعالى بالعفو 
واالستغفار للمخطئين ليتحولوا إلى مصلحين، 
بالمشورة  العام  الشأن  تدبير  في  يشاركهم  ثم 
بمصالح  النهوض  مسؤولية  الجميع  ليتحمل 
المجتمع دون إقصاء ألحد، وقد أرشدنا الرسول 
�ملسو هيلع هللا ىلصإلى ضرورة التحلي بخلق التسامح والصفح 

عن المذنبين عندما 
ـــل  عــــن عـــدد  ســـئ
الــــــمــــــرات الـــتـــي 
ُيــغــفــر  أن  يـــجـــب 
ـــخـــادم  ـــل ـــهـــا ل ـــي ف
الـــمـــســـيء فــقــال: 
»اعـــفـــوا عــنــه في 
سبعين  يـــوم  كــل 
مـــرة« )ســنــن أبــي 
فالمسلم  داود(. 
المغفور  الصائم 
أن  يــــجــــب  ــــــــه،  ل
خــالل  مــن  يتعلم 
ثقافة  نــشــر  ذلـــك 
الـــتـــســـامـــح بــيــن 
المسلمين  أفـــراد 
لــيــعــم الــخــيــر كل 

المجتمع.
تــوفــيــر   -  2
واالستقرار  األمن 

لألمة اإلسالمية:
يــســتــفــاد من 

قولهملسو هيلع هللا ىلص�: »غفر له ماتقدم من ذنبه« أن الصائم فاز 
ترتاح نفسه  األمر  لهذا  بإدراكه  الله، وهو  بعفو 
وتطمئن، ويعيش في أمن واستقرار لتذوقه نعمة 
فرحتان  »للصائم   :� لقوله  مصداقا  المغفرة، 
فرح  ربــه  لقي  وإذا  فـــرح،  أفــطــر  إذا  يفرحهما: 
بصومه« )صحيح البخاري(. ألنه مسرور بقبول 

صومه.
فيجب على المسلم أيضا أن يرحم غيره، وال 
يسعى لالنتقام من المسيء إليه ومبادلة السيئة 
واالستقرار  األمــن  يتحقق  هــذا  وبخلقه  بمثلها، 
مدرسة  في  تربى  الصائم  الن  مجتمعنا؛  داخــل 
الصوم أن يقول لمن شاتمه إني صائم، فنعيش 
الحرب،  بــدل  السلم  يسودها  إسالمية  بيئة  في 
واألمن بدل الخوف، واالستقرار بدل االضطراب، 
الــذي يحب  القوي  المسلم  هــذا من صفات  وكــل 
 � الله  رســول  ذلــك  في  وأسوتنا  ألمته.  الخير 
ــن عــذبــوا  ــذي حــيــن تــمــكــن مــن مــشــركــي قــريــش ال
اذهبوا  لهم  فقال  ضعفاء  كانوا  حين  المسلمين 
فأنتم الطلقاء، وهذه رسالة منه إلى أن المجتمع 
اإلسالمي يجب أن يؤسس على قيم األمن والسلم، 

وليس على فكرة الثأر واالنتقام.
أهم  مــن  المسلم  ألخــيــه  المسلم  مغفرة  إن 
وترسيخ  االجتماعي،  االستقرار  تحقيق  عوامل 
»ال   :� لقوله  مصداقا  والتعاون،  األخــوة  مبدأ 
وكونوا  تــدابــروا،  وال  تحاسدوا،  وال  تباغضوا، 
عباد الله إخوانا، وال يحل لمسلم أن يهجر أخاه 

فوق ثالثة أيام� صحيح البخاري. 
---------------

1 - شرح صحيح البخاري البن بطال، مكتبة الرشد، 
ج4، ص:23.

2 - مصنف ابن أبي شيبة، مكتبة الرشد، ط1، ج2، 
ص:271.

3 - فتح الباري البن حجر، دار المعرفة، ج'، ص:115.
إحياء  دار  على صحيح مسلم،  الــنــووي  - شــرح   4

التراث العربي، ط2، ج6، ص:39.
5 - فتح الباري، ابن حجر، ج، 4 ص: 116.
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االسم الكامل : ..........................................
العـنوان الكامل :.............................................

......................................................
االشتراك السنوي : 20 عددا

< داخل املغــــــرب : 60 درهم             
  < خارج املغــــــرب : 20 أورو أو ما يعادلها

ترسل االشتراكات باسم :
> جريدة احملجة عن طريق احلوالة البريدية

> أو جريدة احملجة على حساب وكالة البنك 
الشعبي )املوحدين فاس( 

 رقم : 2111113412900014
أما قسيمة االشتراك والوصل فيبعثان إلى مقر 

اجلريدة على العنوان التالي : 
جريدة احملجة حي عز الله، زنقة 2، رقم 

3، الدكارات،
فاس - املغرب

3

املغفرة في رمضان: شروط حتققها وآثارها على الفرد واملجتمع
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة 

القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه« متفق عليه.
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ي��ق��ول اب���ن ال��ق��ي��م رح��م��ه ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ِف��ي 
��َي��اِم َحْبَس  ��ْق��ُص��وُد ِم��َن ال��صِّ ��ا َك���اَن اْلَ ��َي��اِم: َلَّ ال��صِّ
اْلَْأُلوَفاِت،  َعِن  َوِفَطاَمَها  َهَواِت،  الشَّ َعِن  ْفِس  النَّ
َما  ِلَطَلِب  ِلَتْسَتِعدَّ  ِة،  ْهَواِنيَّ الشَّ ِتَها  ُقوَّ َوَتْعِديَل 
َتْزُكو  َما  َوَقُبوِل  َوَنِعيِمَها،  َسَعاَدِتَها  َغاَيُة  ِفيِه 
��وُع  اْلُ َوَيْكِسُر  ��ُة،  َب��ِديَّ اْلَ َحَياُتَها  ِفيِه  ��ا  ِمَّ ِب��ِه 
ِبَحاِل  ُرَها  َوُيَذكِّ َوَسْوَرِتَها،  ِتَها  ِحدَّ ِمْن  َمُأ  َوالظَّ

اِئَعِة ِمَن اْلََساِكنِي. ْكَباِد اْلَ اْلَ
��ْي��َط��اِن ِم���َن اْل��َع��ْب��ِد  ���ُق َم���َج���اِري ال��شَّ َوُت���َض���يَّ
َبُس  َوُتْ ��َراِب،  َوال��شَّ َعاِم  الطَّ َمَجاِري  ِبَتْضِييِق 
ِبيَعِة  الطَّ ْكِم  ِلُ اْسِتْرَساِلَها  َعِن  ْعَضاِء  اْلَ ُقَوى 
ُن  َوُيَسكِّ َوَم��َع��اِدَه��ا،  َمَعاِشَها  ِف��ي  َه��ا  َي��ُض��رُّ ِفيَما 
َوُتْلَجُم  ِجَماِحِه  َعْن  ٍة  ُق��وَّ َوُك��لَّ  ِمْنَها  ُعْضٍو  ُكلَّ 
 ، ��اِرِب��نيَ َ اْلُ ُة  َوُجنَّ ِقنَي،  اْلُتَّ ��اُم  ِلَ َفُهَو  ِبِلَجاِمِه، 
نَي  ِب��نَي، َوُه��َو ِل��َربِّ اْلَعاَلِ ��َق��رَّ ْب���َراِر َواْلُ َوِرَي��اَض��ُة اْلَ
َيْفَعُل  َل  اِئَم  الصَّ َف��ِإنَّ  ْع��َم��اِل،  اْلَ َساِئِر  َب��نْيِ  ِمْن 
َوَش��َراَب��ُه  َوَطَعاَمُه  َشْهَوَتُه  َي��ْت��ُرُك  ���ا  َ َوِإنَّ َشْيًئا، 
ْفِس  النَّ َمْحُبوَباِت  َتْرُك  َفُهَو  َمْعُبوِدِه،  َأْجِل  ِمْن 
ِه َوَمْرَضاِتِه، َوُهَو ِسرٌّ  ِة اللَّ بَّ َ َذاِتَها ِإيَثاًرا ِلَ َوَتَلذُّ
َواْلِعَباُد  اُه،  ِس��وَ َعَلْيِه  ِلُع  َيطَّ َل  ��هِ  َوَربِّ اْلَعْبِد  َبنْيَ 
اِهَرِة،  ِلُعوَن ِمْنُه َعَلى َتْرِك اْلُْفِطَراِت الظَّ َقْد َيطَّ
ِمْن  َوَشْهَوَتُه  َوَش��َراَب��ُه  َطَعاَمُه  َت��َرَك  َكْوُنُه  ��ا  َوَأمَّ
َبَشٌر،  َعَلْيِه  ِلُع  َيطَّ َل  َأْم��ٌر  َفُهَو  َم��ْع��ُب��وِدِه،  َأْج��ِل 
َعِجيٌب  َتْأِثيٌر  ْوِم  َوِللصَّ ْوِم.  الصَّ َحِقيَقُة  َوَذِل��َك 
اْلَباِطَنِة،  َواْلُقَوى  اِهَرِة  الظَّ َواِرِح  اْلَ ِحْفِظ  ِفي 
����َوادَّ  اْلَ َل��َه��ا  ���اِل���ِب  اْلَ ْخِليِط  التَّ َع���ِن  َوِح��ْم��َي��ِت��َه��ا 
َأْفَسَدْتَها،  َعَلْيَها  اْس��َت��ْوَل��ْت  ِإَذا  ِتي  الَّ اْل��َف��اِس��َدَة 
ِتَها،  ِديَئِة اْلَاِنَعِة َلَها ِمْن ِصحَّ َواْسِتْفَراِغ اْلََوادِّ الرَّ
َتَها،  َواِرِح ِصحَّ ْوُم َيْحَفُظ َعَلى اْلَقْلِب َواْلَ َفالصَّ
َهَواِت،  الشَّ َأْيِدي  ِمْنَها  اْسَتَلَبْتُه  َما  ِإَلْيَها  َوُيِعيُد 
��ْق��َوى، َك��َم��ا َق��اَل  َف��ُه��َو ِم��ْن َأْك��َب��ِر اْل��َع��ْوِن َع��َل��ى ال��تَّ
���ِذي���َن آَم��ُن��وا ُك��ِت��َب َع��َل��ْي��ُك��ُم  ��َه��ا الَّ َت��َع��اَل��ى: }َي��اَأيُّ
ُكْم  ِذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَّ َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَّ الصِّ

ُقوَن{ )البقرة: 183(. َتتَّ
ٌة«. ْوُم ُجنَّ ِبيُّ �: »الصَّ َوَقاَل النَّ

َوَل  َكاِح  النِّ َش��ْه��َوُة  َعَلْيِه  ْت  اْش��َت��دَّ َم��ِن  َوَأَم���َر 
َه��ِذِه  ِوَج��اَء  َوَجَعَلُه  َياِم،  ِبالصِّ َعَلْيِه  َل��ُه  ُق���ْدَرَة 

ْهَوِة. الشَّ
َك��اَن��ْت  ���ا  َلَّ ���ْوِم  ���ْق���ُص���وُد َأنَّ َم��َص��اِل��َح ال���صَّ َواْلَ
��ِل��ي��َم��ِة َواْل������ِف -َط���ِر  َم���ْش���ُه���وَدًة ِب���اْل���ُع���ُق���وِل ال��سَّ
ِبِهْم،  َرْح��َم��ًة  ِل��ِع��َب��اِدِه  ُه  اللَّ َش��َرَع��ُه  اْلُْسَتِقيَمِة، 
َكاَن  ��ا  َوَلَّ ًة...  َوُجنَّ َلُهْم  َوِحْمَيًة  ِإَلْيِهْم  َوِإْحَساًنا 
��ُف��وِس َع��ْن َم��ْأُل��وَف��اِت��َه��ا َوَش��َه��َواِت��َه��ا ِمْن  َف��ْط��ُم ال��نُّ
َوَسِط  ِإَلى  َفْرُضُه  َر  َتَأخَّ َوَأْصَعِبَها،  ُم��وِر  اْلُ َأَشقِّ 
ُفوُس َعَلى  َنِت النُّ ْسَلِم َبْعَد اْلِهْجَرِة، َلَّا َتَوطَّ اْلِ
َلِة، َوَأِلَفْت َأَواِمَر اْلُقْرآِن، َفُنِقَلْت  ْوِحيِد َوالصَّ التَّ

ْدِريِج". )زاد العاد(. ِإَلْيِه ِبالتَّ

وجدت أن خير ما أفتتح به هذا املقال عن 
الكلمة  هذه   � الله  رسول  في حياة  رمضان 
اجلامعة عن الصيام من عالم رباني، تختصر 

كثيرا من كالم الناس اليوم.
وألن الرسول � بعث ليصنع القدوة في 
كل شيء ولكل الناس، كان لزاما على من أراد 
بهداه.  االهتداء  الكمال  درج��ات  أقصى  بلوغ 
وس��أح��اول في ه��ذه الكلمة االق��ت��راب من حال 
أم��ا فعال  –قوال،  ف��ي رم��ض��ان   � الله  رس��ول 
ِه � ِفيِه  َرُس��وِل اللَّ َه��ْدُي  "َك��اَن  فهيهات- وقد 
ِلْلَمْقُصوِد،  ��ِص��ي��ٍل  َتْ َوَأْع��َظ��َم  اْل��َه��ْدِي،  َأْك��َم��َل 

ُفوِس". )زاد املعاد(. َوَأْسَهَلُه َعَلى النُّ
وهذا الشهر املبارك أمره غريب في حياة 
رسول الله �، اقترن بأعظم الوقائع في سيرته 
العطرة: فقد ذكر بعض الرواة أنه � ولد في 
األول(،  ربيع  ف��ي  ول��د  أن��ه  )املشهور  رم��ض��ان 
ونزل عليه الوحي في رمضان، وهو أعظم ما 
اإلسراء  له حادثة  في حياته، ووقعت  له  وقع 
البر  واملعراج في رمضان )كما يذكر ابن عبد 
ف��ي ال���درر(، وآخ��ى ب��ن املهاجرين واألن��ص��ار 
للغزو  راي��ة عقدها  أول  ف��ي رم��ض��ان، وك��ان��ت 
الله راية حمزة بن عبد املطلب في  في سبيل 
للهجرة، وأمر بصوم  األول  العام  رمضان من 
رمضان في العام الثاني للهجرة، ونصره الله 
تعالى يوم الفرقان في بدر في رمضان، وفتح 
للهجرة،  الثامن  ال��ع��ام  م��ن  رم��ض��ان  ف��ي  مكة 
وفود  فيه  وجاءته  فيه،  الشرك  أصنام  وه��دم 
أقوى القبائل مبايعة وهي ثقيف وملوك حمير 
وقائع  أن  واحلقيقة  وغامد.  وبجيلة  وغسان 
السيرة في رمضان أجل من أن تصى، لكنني 
لي من حاله  ما تيسر  أهم  سأحاول اختصار 
� في صيامه وقيامه واعتكافه وجهاده في 

ها الشهر املبارك.

أول: شهر رمضان عرفه 
الله تعالى في القرآن الكرمي 

ال��ق��رآن أوال ثم  ب��أم��ري��ن: 
ثانيا  الصيام 

الناحية  من  منية وبينهم  لز ا
15 ع��ام��ا، إذ ب���دأ ن���زول ال��ق��رآن ف��ي رم��ض��ان 
صيامه  ف��رض  بينما  للبعثة،  األول  العام  من 
تعالى  الله  يقول  للهجرة،  الثاني  ال��ع��ام  ف��ي 
أنزل  ال��ذي  رمضان  }شهر  البقرة:  س��ورة  في 
الهدى  م��ن  وبينات  للناس  ه��دى  ال��ق��رآن  فيه 
فليصمه{.  الشهر  منكم  شهد  فمن  والفرقان، 
والقرآن باعتباره مصدر العلم، يغلق في وجه 
باعتباره  وال��ص��وم  الشبهة،  ب��اب  الشيطان 
يغلق  ال��ش��ه��وات،  ع��ن  للنفس  ط��وع��ي  ح��ب��س 
فتغلق في وجه عدو  الشهوة،  باب  في وجهه 
ابن آدم أبواب الشيطان كلها في هذا الشهر، 
ويعلن املؤمنون احلرب العامة على الشيطان 

فيخسأ.

إذ هو أعلمنا   � الرسول األك��رم  ثانيا: 
بهذا، بل منه وصلنا، كانت له أحوال مختلفة 
في هذا الشهر، فيستعد له ما ال يستعد لغيره، 

ويفعل فيه ما ال يفعله في غيره. من ذلك:

اب���ت���داؤه ودع������اؤه � ب��ب��ل��وغ رم��ض��ان. 
وبشارته أصحابه بقدومه. 

زائدة  طريق  من  والطبراني،  البزار،  روى 
بن أبي الرقاد، عن أنس � قال: »كان رسول 
»اّللهم بارك لنا  � إذا دخل رجب يقول:  الله 

في رجب وشعبان وبلغنا رمضان«.
وروى اإلمام أحمد، واللفظ له، والنسائي، 
عن أبي هريرة � ق��ال: كان رس��ول الله � 
يبّشر أصحابه بقدومه، يقول: »قد جاءكم شهر 
يفتح  صيامه.  عليكم    الله  افترض  مبارك، 
فيه أبواب اجلنة، ويغلق فيه أبواب اجلحيم، 
وتغل فيه الشياطن، فيه ليلة هي خير من ألف 

شهر، من حرم خيرها فقد حرم«.
وروى ابن خزمية من زوائد كثير بن زيد، 
 :� الله  � قال: قال رسول  عن أبي هريرة 
 � الله  »أظلكم شهركم هذا، مبحلوف رسول 
وال  منه  لهم  خير  ه��و  باملسلمن شهر  م��ر  م��ا 

يأتي على املنافقن شهر شر لهم منه«.
-وكل  التربوية  وسائله  أجمل  من  وه��ذه 
وسائله جميلة-: أسلوب الترغيب، والتشويق، 
الله  لرسول  التربوي   املنهاج  في  رمضان  إن 

وعطش،  ج��وع  شهر  ليس   �
يضرب له الناس ألف حساب، 
عدد  ع��ن  يتحدثون  ف��ت��راه��م 
س��اع��ات ال��ص��ي��ام ودق��ائ��ق��ه، 
وع���ن درج����ات احل�����رارة في 
وبالتالي عن  ولياليه،  أيامه 
وسائل "قتل" الوقت فيه...بل 
يتحول إلى هدف، إلى رجاء 
يبلغه  أن  م��واله  العبد  يسأل 
املربي  احلبيب  ويبن  إي���اه، 
املنتظر  ال��ش��ه��ر  ه���ذا  أه��م��ي��ة 
أعناق  إليها  تشرئب  برغائب 
إليها  وت��ه��ف��و  امل��ؤم��ن��ن 

فال  أرواحهم، 

بل  عطشا،  وال  جوعا  رم��ض��ان  ف��ي  يحسون 
ي���رون ف��ي أب���واب اجل��ن��ان ق��د فتحت، وأج��ور 
األعمال قد ضوعفت، واملردة قد صفدت، وليلة 
ال��ق��در ق��د دن���ت، وم��غ��ف��رة ال��رح��م��ن ق��د أزل��ف��ت، 

وصحف العتقاء من النار قد أعدت...

ما كان يقوله � إذا رأى الهلل.
روى الطبراني عن ابن عمر � قال: »كان 
رسول الله � إذا رأى الهالل قال: »اللهم أهله 
واإلس��الم،  والسالمة  واإلمي���ان،  باألمن  علينا 

والتوفيق ملا تب وترضى، رّبنا ورّبك الله«. 
رافع  عن  حسن-  -بسند  الطبراني  وروى 
بن خديج � قال: كان رسول الله � إذا رأى 
الهالل قال: »هالل خير ورشد«. ثم قال: »اللهم 
القدر،  وخير  الشهر  هذا  خير  من  أسألك  إني 

وأعوذ بك من شره«، ثالث مرات. 

والحاديث في الباب كثيرة، وهي تدل 

على أمور منها:
أن  ودعائه  الشهر  بهذا   � احلبيب  ف��رح 

يصيب فيه من خيري الدنيا واآلخرة. 
ويبن لنا أن هذا الشهر شهر األمن اإلميان 
والسالمة والسالم، شهر اخلير والرشد، شهر 

التوفيق ملا يحب املولى ويرضى.

كيف كان فطره �.
"َك��اَن  تعالى:  الله  رحمه  القيم  اب��ن  يقول 
ْمِر، َفِإْن َلْم  الرسول � َيُحضُّ َعَلى اْلِفْطِر ِبالتَّ
ِتِه  َيِجْد َفَعَلى امْلَاِء، َهَذا ِمْن َكَماِل َشَفَقِتِه َعَلى ُأمَّ
ْلَو  احْلُ ْيَء  الشَّ ِبيَعِة  الطَّ ِإْعَطاَء  َفِإنَّ  َوُنْصِحِهْم، 
َمَع ُخُلوِّ امْلَِعَدِة َأْدَعى ِإَلى َقُبوِلِه َواْنِتَفاِع اْلُقَوى 
َها َتْقَوى ِبِه،  ُة اْلَباِصَرُة، َفِإنَّ َما اْلُقوَّ ِبِه، َواَل ِسيَّ
َوُهَو  َعَلْيِه،  اُهْم  َوُمَربَّ ْمُر،  التَّ امْلَِديَنِة  َوَح��اَلَوُة 
امْلَ��اُء  ��ا  َوَأمَّ َفاِكَهٌة.  َوُرَط��ُب��ُه  َوُأْدٌم  ُق��وٌت  ِعْنَدُهْم 
ْوِم َنْوُع ُيْبٍس. َفِإَذا  َفِإنَّ اْلَكِبَد َيْحُصُل َلَها ِبالصَّ
َبْت ِبامْلَاِء َكُمَل اْنِتَفاُعَها ِباْلِغَذاِء َبْعَدُه. َوِلَهَذا  ُرطِّ
اِئِع َأْن َيْبَدَأ َقْبَل اأْلَْكِل  ْمآِن اجْلَ َكاَن اأْلَْوَلى ِبالظَّ
ِبُشْرِب َقِليٍل ِمَن امْلَاِء، ُثمَّ َيْأُكَل َبْعَدُه، َهَذا َمَع َما 
َتْأِثيٌر  َلَها  الَِّتي  ِة  يَّ اصِّ اخْلَ ِمَن  َوامْلَ��اِء  ْمِر  التَّ ِفي 

اُء اْلُقُلوِب. ِفي َصاَلِح اْلَقْلِب اَل َيْعَلُمَها ِإالَّ َأِطبَّ
َي، َوَكاَن ِفْطُرُه  َوَكاَن � ُيْفِطُر َقْبَل َأْن ُيَصلِّ
َفَعَلى  َيِجْدَها  َلْم  َفِإْن  َوَجَدَها،  ِإْن  ُرَطَباٍت  َعَلى 

َراٍت، َفِإْن َلْم َيِجْد َفَعَلى َحَسَواٍت ِمْن َماٍء". َتَ
وكان � يعجل الفطر: روى مسلم، وأبو 
داود، والترمذي، والنسائي، عن عائشة رضي 
الله تعالى عنها: »أن رسول الله � كان يعّجل 

الفطر، ويؤّخر الّسحور«.
أب��ي شيبة واب��ن خزمية وابن  اب��ن  وروى 
حبان عن أنس � قال: "ما رأيت رسول الله 
� قط يصلي حتى يفطر ولو على شربة ماء".
وروى اإلمام أحمد، وأبو داود، والترمذي 
وحسنه، والدارقطني وصححه، عن أنس � 
قال: »كان رسول الله � يفطر على رطبات قبل 
أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات فإن لم 

تكن ترات حسا حسوات من ماء« )2(.
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الرسول � في رمضان:
نظرات في أحواله في هذا الشهر املبارك   )حلقة 1(

د. يوسف العلوي



5 خطبة منبرية

اخلطبة األولى:
... عباد الله:

كما هو حال  كان  النبوة؟ وهل  زمن  في  كان رمضان  كيف 
رمضان في زماننا هذا؟

الكرام مع رمضان؟  � وأصحابه  النبي  كيف كانت عالقة 
وكيف هي عالقتنا نحن في هذا الزمان مع رمضان؟

مباذا أمرنا احلبيب املصطفى؟ وما هو املنهج الذي اختاره 
لنا النبي � وأمرنا أن نتبعه في رمضان؟

عليه  املرسلني  وفي سنة سيد   ، الله  كتاب  في  اجل��واب 
الصالة والسالم...

َياُم  ِذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الِصّ َها اَلّ يقول الله تعالى: �يا َأُيّ
ْعُدوَداٍت َفَمن  امًا َمّ ُقوَن َأَيّ ُكْم َتَتّ ِذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعَلّ َكَما ُكِتَب َعَلى اَلّ
ِذيَن  اٍم ُاَخَر َوَعَلى اَلّ َاَيّ ْن  ٌة ِمّ ِريضًا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعَدّ َكاَن ِمنُكم َمّ
ُه َوَأن  َع َخْيرًا َفُهَو َخْيٌر َلّ ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم مساِكني َفَمن َتَطَوّ
ُأنِزَل  ��ِذَي  اَلّ َرَمَضاَن  َشْهُر  َتْعَلُموَن  ُكنُتْم  ِإن  ُكْم  َلّ َخْيٌر  َتُصوُموا 
َواْلُفْرَقاِن َفَمن َشِهَد  َن اْلُهَدى  ِمّ َناٍت  َوَبِيّ اِس  لَنّ ِلّ اْلُقْرآُن ُهًدى  ِفيِه 
ْن  ِمّ ٌة  َفِعَدّ َسَفٍر  َعَلى  َاْو  َمِريضًا  َكاَن  َوَمن  َفْلَيُصْمُه  ْهَر  الَشّ ِمنُكُم 
َوِلُتْكِمُلوْا  اْلُعْسَر  ِبُكُم  ُيِريُد  َواَل  اْلُيْسَر  ِبُكُم  الّلُه  ُيِريُد  ُاَخَر  اٍم  َايَّ
)البقرة:  َتْشُكُروَن�  ُكْم  َوَلَعَلّ َهَداُكْم  َما  َعَلى  الّلَه  ُروْا  َوِلُتَكِبّ َة  اْلِعَدّ

.)185-183
إّنها أيام معدودات تعيد لإلنسان آدمّيته التي أرادها الله 
لبني البشر.. أيام معدودات كفيلة بأن تزيل ما ران على القلوب 
من غشاوات، وما عسى أن يكون قد أصابها من علل على مدار 
العام، ولن يتحقق ذلك بنسبة واحدة بني الناس كما قد يفهم من 
النظرة األولى، فعلى قدر ما في الصيام من االمتناع عن مقّومات 
في  األرواح  اإليجابية وترقى  تكون  وامللّذات،  الغذاء  املادة من 
اخلواطر،  نوراني  اإلنسان  يصبح  هنا  وم��ن  الصفاء،  معارج 
رباني السلوك، وعلى قدر انغماس املؤمن في صومه، وتفاعله 
مع مثله تكون حواسه ومظاهره تعبيًرا حًيا عن مكنون صدره، 
بالصوم  ونعني  ال��ل��ه،  أراده  كما  احلقيقي  ال��ص��وم  ه��و  وه��ذا 
احلقيقي: الصوم النابع عن إميان أكيد، يحمل في طّياته إمياًنا 
أرك��ان اإلس��الم، ال يبغي به  ب��أداء ركن من  خالًصا، وإحساًسا 

صاحبه سوى إرضاء خالقه جّل وعال وتنفيذ توجيهاته.
له هدف  الصيام  أن  ن��درك  ما سبق  خ��الل  من  الله:  عباد 
وغاية تتمثل في حتصيل التقوى، وقد أحسن ابن القيم حني قال 
ة احملاربني، ورياضة األبرار  قني، وُجنَّ عن الصيام: إنه جلام املتَّ
بني. ومن خالل السياق القرآني ندرك أن في الصيام كل  واملقرَّ
اخلير، ومن خالل السياق كذلك ندرك أن الله تعالى ما أراد بنا 

من خالل هذا التشريع إال اليسر.
إن عبادة الصوم عبادة فريدة من نوعها، سواء في طريقة 
إتيانها أم في حتصيل ثوابها، أما في طريقة إتيانها فهي عبادة 
سلبية، مبعنى أنها تقوم على املنع والكف واحلبس، وليس ذلك 
في عبادة غيرها، وأما في حتصيل ثوابها فهذا يوضحه قول 
َتَعاَلى:  ُه  اللَّ »َق��اَل  القدسي:  الله عز وجل كما جاء في احلديث 
َياُم  ُه ِلي َوَأَنا َأْجِزي ِبِه، َوالصِّ َياَم َفِإنَّ ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم َلُه إالَّ الصِّ
َفِإْن  َيْصَخُب،  َواَل  َيْرُفُث  َفاَل  َأَحِدُكْم  َص��ْوِم  َي��ْوُم  َك��اَن  َوِإَذا  ٌة،  ُجنَّ
ٍد  ي اْمُرٌؤ َصاِئٌم، َوَالَِّذي َنْفُس ُمَحمَّ ُه َأَحٌد َأْو َقاَتَلُه َفْلَيُقْل إنِّ َسابَّ
اِئِم  ْسِك، ِللصَّ ِه ِمْن ِريِح امْلِ اِئِم َأْطَيُب ِعْنَد اللَّ ُلوُف َفِم الصَّ ِبَيِدِه خَلُ
ِبَصْوِمِه«.  َفِرَح  ُه  َربَّ َلِقَي  َوِإَذا  َفِرَح،  َأْفَطَر  إَذا  َيْفَرُحُهَما  َفرَحَتاِن 

)رواه البخاري(.
وفي رواية ملسلم: »كل عمل ابن آدم يضاعف، احلسنة بعشر 
فإنه  الصوم  إال  تعالى:  الله  قال  إلى سبعمائة ضعف،  أمثالها 
لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي...«،  وقال �: 
يوم  الصائمون  منه  يدخل  الريان  له  يقال  باًبا  اجلنة  في  »إن 
القيامة ال يدخل منه أحد غيرهم يقال: أين الصائمون؟ فيقومون 
ال يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد« 
)متفق عليه(، كما ورد أن النبي � قال: »ما من عبد يصوم يوًما 

في سبيل الله إال باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعني 
خريًفا« )متفق عليه(.

وفي احلديث املتفق عليه نستنبط فضل الصيام في شهر 
رمضان من خالل قوله �: »من صام رمضان إمياًنا واحتساًبا 

غفر له ما تقدم من ذنبه«.
من  تقدم  ما  كل  مغفرة  يورث  الذي  الصوم  إن  الله:  عباد 
هذا  يعزز  فقط،  والشرب  األكل  امتناع عن  ليس مجرد  الذنوب 
قول النبي �: »من لم يدع قول الزور واجلهل والعمل به فليس 
لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه« )رواه البخاري(، وقوله � 
أيًضا: »رب صائم ليس له من صيامه إال اجل��وع«، )أي ال أجر 
له(، وفي رواية َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة �، َأَنّ َرُسوَل اللِه � َقاَل: »َمْن 
َق��اَم -أي من قضى معظم ليله أو فترة طويلة من ليله مصلًيا 
َم ِمْن َذْنِبِه« )رواه  لله-  َرَمَضاَن ِإمَياًنا َواْحِتَساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقَدّ

البخاري(.
عباد الله: إن املسلم احلقيقي هو الذي يسعى بكل ما أوتي 
من قوة، إلى ممارسة عبادة الصوم بجوانبها املادية والروحية 
والرقي  أخالقه  لتحسني  سنوي  تدريب  مبثابة  وجعلها  معًا، 
مع  يتالءم  الذي  بالشكل  احلياة،  جوانب  مختلف  في  بسلوكه 
امْلُ��ْؤِم��ُن  »َل��ْي��َس   :� الرسول  فيه  يقول  ال��ذي  الشريف  احلديث 
في  احل��ق  فاملؤمن  َب���ِذيء«.  َواَل  َف��اِح��ِش  َواَل  ��اٍن،  َل��عَّ َواَل  اٍن،  ِبَطعَّ
رمضان -وفي غير رمضان- ال يطعن في الناس وأعراضهم، وال 
يلقي باللعنات هنا وهناك، وال تصدر عنه الفواحش والبذاءة 

وغيرها من السلوكات املشينة والتصرفات الدنيئة.
ينبغي  الذي  السلوك  حقيقة  توضح  كلها  النصوص  فهذه 
قائم على  املسلم في رمضان من صيام حقيقي  عليه  يكون  أن 
تقوى حقيقية، من ترٍك لكافة احملرمات لياًل ونهاًرا، ثم قيام لليل 

بالصالة والذكر والدعاء وتالوة القرآن.
ف��ي رم��ض��ان فيقول اإلم���ام ابن   � النبي  أم��ا ع��ن س��ل��وك 
أنواع  � في شهر رمضان اإلكثار من  "وك��ان من هديه  القيم: 
يكثر  وكان  رمضان،  في  القرآن  يدارسه  جبريل  وكان  العبادة، 
والذكر،  والصالة،  القرآن،  وتالوة  واإلحسان،  الصدقة  من  فيه 
العبادات مبا ال يخص به غيره،  واالعتكاف، وكان يخصه من 
ليله ونهاره على  ليوفر ساعات  أنه ليواصل فيه أحياًنا  حتى 
لغير  غير جائز  وهذا  يفطر،  فال  الصيام  يواصل  أي  العبادة"، 

النبي �.
أقول ما تسمعون وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغروه 

إنه هو الغفار الرحيم.

اخلطبة الثانية:
اِس، َوَكاَن  اٍس �: »َكاَن َرُسوُل اللِه � َأْجَوَد الَنّ َعِن اْبِن َعَبّ
َأْجَوُد َما َيُكوُن ِفي َرَمَضاَن ِحنَي َيْلَقاُه ِجْبِريُل، َوَكاَن َيْلَقاُه ِفي ُكِلّ 
ْيِر  َلْيَلٍة ِمْن َرَمَضاَن َفُيَداِرُسُه اْلُقْرآَن، َفَلَرُسوُل اللِه � َأْجَوُد ِباخْلَ
 � النبي  البخاري وغيره(، وسلوك  )رواه  امْلُْرَسَلِة«  يِح  الِرّ ِمَن 
�َلَقْد  تعالى:  قال  به،  بالتأسي  مأمورون  ألننا  به  خاًصا  ليس 
َه َواْلَيْوَم  َن َكاَن َيْرُجو الَلّ ِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة مِلّ َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل الَلّ
َه َكِثيرًا� )األح��زاب: 21(، فأفعال النبي نبراس  َوَذَك��َر الَلّ اْلِخ��َر 
أن نعرض  ال  كل حياتنا  في  بها  أن نستنير  ينبغي  لنا  ومنار 
عنها وكأنها لم تكن، وهكذا كان رمضان وكان الصيام في هدي 

النبي وسلوكه �.
تستقبل  وهي  املسلمني  بالد  في  البصر  يرجع  الذي  ولكن 
شهر رمضان في هذه األيام، يجد بونًا شاسعًا بني ما نفعله في 
زماننا من مظاهر استقبال شهر رمضان، وما كان عليه النبي 

� وأصحابه رضي الله عنهم.
فرمضان عصرنا هو مناسبة التقصير في العمل وعدم إتقانه 
متذرعني بالصيام، وهو اجلهالة وسوء اخللق في التعامل مع 
االمتناع  الصيام وبسبب  الصدر بسبب  الخرين بحجة ضيق 

عن التدخني واملخدرات..
ورم���ض���ان ف���ي زم��ان��ن��ا ه���و ش��ه��ر االن���غ���م���اس ال��ك��ل��ي في 
ومسلسالت،  وأف��الم  تليفزيونية،  برامج  من  التسالي،  أل��وان 
الفضائيات  ف��أص��ح��اب  وم��ب��اري��ات،  وم��س��اب��ق��ات  وم��س��رح��ي��ات 
واإلذاعات في زماننا معظمهم يستعد لرمضان قبل مجيئه بستة 
أشهر بحشد األفالم اخلليعة، واملسلسالت الوضيعة، وكل غناء 
ماجن للعرض على املسلمني في أيام وليالي رمضان؛ ورمضان 
في زمننا هو النهم وإفساح املجال للشهوات من طعام وشراب، 

مما يثقل عن أي ذكر أو دعاء أو صالة ليل أو تالوة للقرآن.
فشتان شتان بني رمضان محمد � وبني رمضاننا اليوم.

وأرض��اه��م   عنهم  الله  رض��ى   � الله  رس��ول  ك��ان صحابة 
يستعدون لشهر رمضان من قبل أن يهّل بستة أشهر ويلحون 
الكرمي  الضيف  الشهر  يأتي  ثم  بلوغه،  يحرمهم  أال  الله  على 
فيجتهدون فيه ويبذلون ما ميلكون من جهد ومجهود في إمتام 
املكرمات،  في شهر  رب اخليرات  من  الشديد  والقرب  الطاعات 
فالفرصة قد حانت، والرحمات قد نزلت، واجلنة قد استعدت، 
والنيران قد أغلقت، والشياطني قد ُصفدت، والهداية قد اقتربت، 
واألنوار قد حّلت، والظلمات قد رحلت.. ثم إذا اقترب الضيف 
من نهايته ورحيله أخذهم احلزن وسيطر عليهم الهم، وراحوا 
تعلوهم الهمة العالية واإلحلاح على الله ملدة ستة أشهر تالية 
ملا بعد رمضان يسألون ربهم أن يتقبله منهم وأن ال يحرمهم فيه 

من رحمته ومن مغفرته ومن عتقهم من النيران.
استعدادا  رمضان  مع  كامال  عامهم  يقضون  الله،  سبحان 
قبله، ثم اجتهادا عند حلوله، ثم تضرعا وإحلاحا على ربهم بعد 

رحيله بأن يتقبله منهم.
�؟؟  الله  ك��ان عليه صحابة رس��ول  ال��ذي  ما ه��ذا اجلمال 

م���ه���م���وم���ون ب����رب����ه����م، م��ن��ش��غ��ل��ون 
رمضانهم،  على  مقبلون  بعبادتهم، 
على  مشمرون  لخرتهم،  مستعدون 

الدوام.
فشتان شتان بني رمضان محمد 

� وبني رمضاننا اليوم.

رمضان بني زمنني

ذ. عبد احلميد الرازي

ذ. عبد الحميد صدوق

فوائد الصيام الصحية
قال �: »صوموا تصحوا« )رواه في اجلامع الصغير 
ورمز حلسنه. وهو حديث حسن بشواهده(، قال القرطبي: 
قال طبيب لعلي بن احلسني: ليس في كتابكم من علم 
الطب شيء، والعلم علمان: علم األديان وعلم األبدان، فقال 
علي: قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابنا، وهي 
قوله تعالى: �وكلوا واشربوا وال تسرفوا� )األعراف: 31( 
الطب؟  من  شيء  رسولكم  عن  يؤثر  وال  النصراني:  فقال 
فقال علي: ق��ال �: »م��ا مأل آدم��ي وع��اء ش��را من بطن، 
بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان ال محالة فثلث 
لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه« )رواه الترمذي وقال 
حديث حسن صحيح(، وهذا التقليل من الطعام هو الذي 
الدكتور  "الصيام الصحي" يقول  الغرب  اليوم في  يسمى 
التي  جتاربنا  فطيلة  للجميع:  الصحة  مجلة  ف��ي  ليف 
استمرت 18 عاما ومعاجلة آالف املرضى بالصوم، لم نلق 
من النتائج إال احلسنة، ولم نسجل ولو حالة واحدة دمرت 
بالصوم، ويقول الدكتور دووي: إنه من املؤسف أن نرى 

عددا من الناس ال يلتفتون للعالج بالصوم.
إلى  يحتاج  إنسان  كل  إن  فادين:  ماك  الدكتور  يقول 
تتجمع في اجلسم،  األغذية واألدوي��ة  الصوم، ألن سموم 
فإذا صام اإلنسان حتللت هذه السموم من جسمه، وبعد 
أيام بفضل الصيام يشعر اإلنسان بنشاط ال عهد له به من 

قبل.
مع أن املعدة تسترجع حجمها العادي، وتنكمش خالل 
أطراف  تتجمع  االنكماش  هذا  وبفضل  بالصوم،  فراغها 

اجلروح في جدار املعدة وتأخذ في االلتئام.
أنظر الصوم في ضوء الطب احلديث للدكتور إدريس 

بنيوسف.
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في  عندنا  ــدور  ت التي  األلــفــاظ  مــن  العديد 
َسب في ظاهر الظن أال  الدارجة املغربية قد تحُ
عالقة لها بالعربية الفصحى. لكن عند الرجوع 
إلى املعاجم جند أن هذه األلفاظ عربية أصيلة، 
أو على األقل أن أصلها كذلك. ومن هذه األلفاظ 

أسماء بعض األطعمة، والتي منها:
"احل����ري����رة": وهـــو لــفــظ عــربــي، ورد في 
املعاجم وكتب األطعمة، فضال عن الشعر وكتب 

احلديث. وملخص ما ورد فيها ما يلي:
َســِم،  والــدَّ ِقيق  الدَّ ِمــن  احِلــَســاءحُ   : الــَحِريَرةحُ
 : ْطَبخحُ بَلَبٍ َأو َدَسٍم. وقيل: الــَحِريَرةحُ َوقيل: َدِقيٌق يحُ

َسم وامْلَاء. قيق والدَّ وخحُ ِمَن الدَّ احَلَسا امْلَْطبحُ
وقد اشتق من اللفظ صيغ فعلية؛ جاء في 
ِلي  َرْت  فَحرَّ الَنة  فحُ البالغة: واْسَتْحَرْرتحُ  أساس 

ْت: طلبت منها حريرة فعملتها لي.  َوَحرَّ
 : ولحُ رُّ َلِك، َيقحُ ي َوَأَنا َأححُ رِّ َمَر: ذحُ َوِفي َحِديِث عحُ

ِخَذ َلِك َحِريَرًة. ِقيَق أَلتَّ ي الدَّ رِّ ذحُ
معروف  "احلــريــرة" حساء  أن  هــذا  ومعنى 
يــشــكــل الــدقــيــق أحــــد مــكــونــاتــه األســاســيــة. 
العديد  في  ذكرها  ورد  وانتشارها  ولشهرتها 
من  اشتق  ما  اسمها  من  واشتق  املصادر،  من 

مشتقات.
ولها نظائر وأشباه. من ذلك، تبعا ملا ورد 

في املعاجم وغيرها:
بالسمن  ـــتُّ  ـــَل يحُ وهي دقيق  ال��ع��ص��ي��دة: 
القدمية.  العربية  األطعمة  من  وهــي  ويطبخ.. 
َقــْيــِش: ما  الــدُّ قــال اخلليل بن أحمد: قلت ألبــي 
ْنجير  الطَّ الــَعصيدة في  تقليبك  قــال:  ؟  الَعْصدحُ
بامِلْعَصدة. تقول: َعَصَد َيْعِصدحُ َعْصدًا. قلت: هل 
أما  العاِرَبةحُ ببواديها؟ قال: نعم!  العربحُ  تعرفه 

سمعت قول ِغيالن -يقصد ذا الرمة-:
ه السْيرحُ عاِصدحُ ا َمنَّ ْحِل ممَّ َعَلى الرَّ

 : اللَّْيثحُ َوَيضطرب. وَقاَل  َرْأَسه  َذْبِذبحُ  يحُ أي: 
َأي  العِصيدة  َيــْعــِصــدحُ  ـــِذي  الَّ ــَنــا  َهــاهحُ ــَعــاِصــدحُ  اْل
ِبِه  الناعَس  ه  شبَّ بامِلْعَصَدة؛  َها  بحُ َقلِّ َويحُ َها  ِديرحُ يحُ

َفَقاِن رْأسه. خِلَ
ــشــيَء  ـــَصـــَد ال . َع ـــيُّ وأصــــل الـــَعـــْصـــِد: الـــلَّ
؛  َلــَواهحُ وَعصيٌد:  ود  َمْعصحُ َو  َفهحُ َعْصدًا،  ه  َيْعِصدحُ
ْعَصدحُ به. ويقال  ، وامِلْعَصدحُ َما تحُ والَعِصيَدةحُ ِمْنهحُ
َأي  ها  أيضا: َعَصْدتحُ العصيدة وَأْعَصْدتحُ

اتخذتها.
مشتقات  لــه  اللفظ  أن  يالحظ  ولــذلــك 

عديدة، مما يعني أنه أصيل 
فــــــي االســــتــــعــــمــــال 

العربي.

اخَلِزيَرُة: ويبدو أنها كانت في شكلني: 
 ، الغابُّ اللَّْحم  َو  َوهحُ الَعِصيَدة،  يشِبهحُ  شكٌل 
ْطَبخ  يحُ ثّم  الِقْدِر،  ِفي  ِصغارًا  َقّطع  يحُ البائت؛  أي 
َعَلْيِه  رَّ  أحُِميَت َطْبخًا ذحُ َفِإذا  باملاِء اْلكثير وامِلْلح، 
َواَل  ِشيَء،  ِإداٍم  بَأّي  ِدَم  أحُ ثّم  ِبِه،  ِصَد  فعحُ ِقيق  الدَّ
ٍم  حَلْ ِبال  كاَنت  وِإذا  ِبَلْحم.  ِإالَّ  اخَلــِزيــَرةحُ  ونحُ  َتكحُ

َفِهَي )َعِصيَدٌة(.
ــالَلــِة  بحُ مــن  فــي صورة َمَرَقٍة  يــكــون  وشــكــلحُ 
ْطَبخ.  تحُ ثــمَّ  الَلةحُ  البحُ ى  َصفَّ تحُ َأْن  َوِهــي  َخاَلِة،  النُّ
ــرة وبــني  وقـــد قـــال بعضهم مــفــرقــا بــني احلــري
اِء  اِء َوالزَّ ِزيَرةحُ ِباخْلَ اخلزيرة رسًما ومعنًى: اخْلَ
ِريَرِة  َخاَلِة، َواحْلَ امْلحُْعَجَمَتنْيِ ِمَن النُّ
ـــِر امْلحُـــْعـــَجـــَمـــَتـــنْيِ  ـــْي َغ
ـــــَبِ  ِمــــــــَن الـــــلَّ
ِقيِق. َوالدَّ

َعَلى  َأو  َماٍء  على  ْلَقى  يحُ َدِقيٌق  ِخيَنُة:   السَّ
ــَو  َوهحُ ِبَحسًا،  َأو  بَتْمٍر  ــْؤَكــلحُ  يحُ ثــّم  ْطَبخ  فيحُ َلــَبٍ 
َوِهــي  َأيــضــًا،  وَنة  خحُ َوِهــي السَّ َقـــاَل:   ، احَلــَســاءحُ

ة. ْدرقَّ ِفيَتة، واحلحُ النَّ
ـــَذرُّ َعــَلــْيــِه َدِقــيــٌق،  ��ِط��ي��َف��ُة: وهــي َلـــَبٌ يحُ َ اخلخْ

وَنَها. اسحُ َوَيْخَتِطفحُ َها النَّ ْطَبخحُ َفَيْلَعقحُ َفيحُ
كل هذه األنواع من اأَلَحاِسي )جمع حساء(، 
عــرفــت عند الــعــرب بــهــذه األســمــاء، ويــبــدو أن 
اختالف  إلى  يرجع  مكوناتها  وصف  اختالف 
الطعم  فــي تغيير  االجــتــهــاد  إلــى  أو  املــنــاطــق، 
تتميز  كانت  منطقة  كــل  إن  حيث  واملــكــونــات. 

باستعمال معني حلساء من هذه اأَلَحاِسي.
فــإن األمــر ال يحتاج إلى  وكما هو واضــح 
تعقيب لبيان أن هذه األلفاظ مبعانيها متداولة 
ــة، وخـــاصـــة احلــريــرة  ــي فـــي الــــدارجــــة املــغــرب

والعصيدة.
إال أن الذي ينبغي التنبيه إليه هو الصيغة 
كما  وهــي  األســمــاء،  هــذه  عليها  نسجت  التي 
يالحظ على وزن "فعيلة"، األمر الذي يعني أن 
للتعبير  الوزن  هذا  على  أسماء  اشتقاق  ميكن 
عن أي نوع من أنواع املأكوالت؛ كـ"شطيرة" على 
سبيل املثال للتعبير عن "األكلة اخلفيفة" التي 
قيل ما قيل من أساطير عن ترجمتها، استهتارا 

بالعربية وتقليال من مكانتها.

إعداد:
 أ.د. عبد الرحيم الرحموني

مفردات العربية بني الف�صحى والعامية

الحريرة والعصيدة

رمضان وقوة اإلجناز..
املسلم  اإلنــســان  يعود  الكرمي  الشهر  وهــذا 
هو  كــان حجمه  مهما  واإلجنــــاز  اإلجنــــاز،  على 
محطات إصالحية في احلياة، ولكن لألسف جند 
أن أغلب الناس يريد أن يغمض عينا ويفتح عينا 
فإذا هو في نعيم! بل يريد أن تل مشكلته خالل 
ساعات بدون جهد أو إجناز فعلي، وهذا محال 
بل يتنافى مع أبسط السنن الكونية التي جعلها 

الله تعالى حاكمة لهذا الكون املعجز..
فإذا علمنا أن اإلجناز تكون بدايته الصحيحة 
أن  جند  فإننا  النفس..  داخــل  ومــن  النفس،  في 
علِّم اإلنسان اإلجناز، ففي فترة ثالثني  رمضان يحُ
يومًا مكثفة يصوم نهاره ويقوم ليله، فيشعر في 
عماًل  كثيرًا وأجنز  ربحًا  أنه حقق  نهاية شهره 

عظيمًا..
والناس بطبيعتها تبدأ متحمسة في إجناز 
مع  احلماسة  تخف  مــا  ســرعــان  ولكن  األعــمــال، 
األيـــام، أمــا فــي رمــضــان فيتعلم اإلنــســان كيف 
ـــــإرادة، فتصبح  يــنــجــز، إذ هــي بــدايــة قــويــة وب
ت أكثر على  أقوى بعد أيام، فإذا طالت املدة َتقوَّ
العشر  وبدخول  واخلائبني،  الكسالى  عادة  غير 
نشط الكسالى،  األواخر تزداد وتيرة العبادات وتحُ
في  ونهاره  التعبد  في  ليله  املسلم  يطيل  حيث 
لم  فإن  معتكفًا،  كان  إذا  خاصة  والذكر  التالوة 
قربت  فــإذا  والــتــالوة..  والــذكــر  العمل  ففي  يكن 

النهاية زيد في العمل فدخلت الليالي األكثر بركة 
الفضيل ال عجلة  الشهر  حتى آخر يوم من هذا 
وفي صحيح  كاملة..  األعمال  تتم  حتى  ندم  وال 
البخاري: �ويغفر الله لهم في آخر ليلة�، قيل: يا 
رسول الله! أهي ليلة القدر؟قال: »ال! ولكن العامل 
يــوّفــى أجـــره إذا قــضــى عــمــلــه«.. وهــكــذا يكون 

اإلجناز الصحيح..
إذن ابدأ عماًل ثم كّثف أكثر ثم إذا قربت من 
بإتقان  كله  العمل  ِتمَّ  تحُ حتى  أكثر  فشد  اإلجنــاز 
ومتـــام.. وهــذه مــن املــهــارات التي كــادت تغيب 
استرجاعها  عــلــى  فلنعمل  املــســلــم..  حــيــاة  فــي 
والتكوينية  التدريبية  الصيام  دورة  خــالل  من 
الــرائــعــة والــتــي جتمع فــي مــوادهــا كــل األبــعــاد 
املكونة للشخصية اإلنسانية السوية: الروحية، 

النفسية، العقلية، الصحية، األسرية...

رمضان وقوة التجديد باخلروج عن 
املألوف..

ويستيقظ  وقت  في  ينام  أن  معتاد  اإلنسان 
ويأكل  ويعود  وقت  في  للعمل  ويذهب  وقت  في 
ويتسوق.. إلى غير ذلك من أمور دنياه املألوفة 
ــي الــغــالــب فــي وقـــت معني  ــي يــقــوم بــهــا ف ــت وال
ومحدد، ولكن عندما يأتي شهر رمضان املبارك 
تتغير األمـــور ويــخــرج عــن املــألــوف و"الــروتــني" 
املــســتــمــر وتــتــجــدد عــلــيــه احلـــيـــاة بــشــكــل جلي 
وواضح.. ويكاد يجمع الباحثون والعارفون في 
"اإلبـــداع هو اخلــروج  موضوع اإلبـــداع على أن 
املــألــوف"، ومــا أحــوج اإلنسان في كل زمان  عن 
اإلبــداع والتجديد،  إلى  الزمان  وخاصة في هذا 
كما أن كسر"الروتني" واخلروج عن املألوف أحد 

القلق وضغوط  على  للتغلب  الضرورية  األعمال 
أحداث احلياة املختلفة..

هذا  ســمــات  مــن  سمة  والــتــجــديــد  فالتجدد 
الشهر بل من سمات هذا الدين العظيم، ورمضان 
حتى  يلبث  فما  العيد  يأتي  حتى  ينتهي  إن  ما 

يأتي احلج بشهوره احلرم وبعده العيد.. وهكذا 
كــل عـــام حــتــى ال متــل الــنــفــوس وحــتــى تتجدد 
وتنطلق من جديد.. والرسول � يشير إلى هذه 
ذر!  أبا  »يا   :� ذر  ألبي  بقوله  الذاتية  املهارة 
احلمل  وخفف  عميق،  البحر  فإن  السفينة  جدد 
فإن السفر بعيد، وأحمل الزاد فإن العقبة طويلة، 
وأخلص العمل فإن الناقد بصير..«، فلنعمل على 
لتجديد  الصيام،  مدرسة  دخــول  فرصة  اغتنام 
وسلوكيا،  فكريا  واجتماعيا،  إميانيا  حياتنا 
ولــيــكــن لــلــتــغــيــيــر مــكــان فـــي جـــدولـــك الــيــومــي 

واألسبوعي والشهري والسنوي كيما تصل إلى 
املبتغى من شهر التقوى..

رمضان وقوة تنظيم الوقت..
نحن نعلم أنه خالل شهر القرآن وفي ساعة 
محددة ومعينة يكون اإلمساك، وفي ساعة معينة 
ومحددة يقع اإلفطار، دقة والتزام وتنظيم، أغلب 
ثم  وتنظيمه ومن  للوقت  أهمية  يولي  ال  الناس 
احلياة،  هو  الوقت  ألن  حلياته  أهمية  يولي  ال 
فاحلياة عبارة عن وقت ميضي فتمضي، كما قال 
احلسن البصري رحمه الله: "يا ابن آدم، إمنا أنت 
أيام، كلما ذهب يوم، ذهب بعضك!".. وقد يحاول 
الدقة  وقلة  التكاسل  أهل  من  كانوا  –إذا  أنــاس 
ِخّلو بالوقت، فيمسكوا قبل وقت  واإلجناز- أن يحُ
اإلمساك، سواء بعدم تأخير السحور كما يفعل 
البعض بتناول العشاء وعدم االستيقاظ لصالة 
الصبح.. أو بعدم اإلفطار وقت اإلعالن عن غروب 
الصنيعني  كــال  وفــي  املــغــرب..  بـــأذان  الشمس 
خلل في التعامل مع الوقت ومع تنظيم الوقت.. 
ــت أمتي بخير ما  والــرســول � يــقــول: »مــا زال
رواية:  وفي  السحور«،  وأخــروا  الفطور  عجلوا 
لحُوا اْلِفْطَر« )أخرجه  اسحُ ِبَخْيٍر َما َعجَّ » اَل َيَزالحُ النَّ
ال  اإلفطار  ساعة  يقع  أن  يجب  فاإلفطار  مالك(، 
 � منه  تنبيه  فهذا  واحــدة،  دقيقة  ولــو  تأخير 
في  إليها  املشار  "اخلير"  كلمة  ذلــك.. الحظ  على 
الوقت  في ضبط  اخلير  كل  فاخلير   ،� حديثه 
واحترامه وااللتزام باملواعيد احملددة، وفي ذلك 
املهارة  تلك  الوقت..  تنظيم  على  وتدريب  تربية 

املفقودة لألسف في حياتنا اليوم..
وفـــي شــهــر رمــضــان دقـــة والـــتـــزام وتنظيم 
لألوقات، فترى األمة بكاملها جتلس على مائدة 
بكاملها  واألمة  بالفطور،  اإلعالم  تنتظر  اإلفطار 
ــشــراب واجلــمــاع ساعة  الــطــعــام وال متتنع عــن 

أ. محمد بوهو �

رمضان ورخصة قيادة الذات وإدارهتا 2/2    
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استكماال لإلضاءات واإلملاحات حول العبادة والعبودية نتكلم 
عن نوع مهم منها وعنوانه: )العبودية اخلاصة( فأقول:

أوال: العبودية أنواع ومراتب
يغيب عن كثير من الطيبني الراغبني في األجر املعنى الصحيح 
العبادة  من  شطرًا  ميارسون  فهم  ولذا  عليهم،  الواجبة  للعبودية 
حسب فهمهم ويتركون جزءًا هامًا، وفي هذا املقال نقف مع املفهوم 
الواسع الصحيح للعبودية، فأقول من املقرر أن العبودية نوعان: 
عامة وخاصة، فالعامة ما يشترك فيه املسلمون مما ُشِرَع جلميعهم 
من صالة وصيام وحج وذكر ونوافل، أما العبودية اخلاصة فيقول 
"ولله  املوقعني:  إعالم  كتابه  في  تعالى  الله  رحمه  القيم  ابن  عنها 
سبحانه على كل أحد عبودية بحسب مرتبته سوى العبودية العامة 
التي سّوى بني عباده فيها". وهي عبارة دقيقة جامعة تضيف أفقًا 
في الفهم والعمل واإلصالح في احلياة اإلسالمية وحتتاج إلى بيان 
وجتلية، فإذا اشترك الناس في الواجبات واألحكام العامة بحكم 
كونهم مسلمني فقد خص الله تعالى كل أحد من اخللق بحالة من 
بواجبات سماها  القيام  عليه  تفرض  واملسئوليات  واملنح  العطاء 
ابن القيم “العبودية اخلاصة” فصلها رحمه الله على النحو اآلتي:
من  العالم  "فعلى  ق��ال:  بالعلماء،  اخلاصة  العبودية  أوال:   <
عبوديته نشر السنة والعلم الذي بعث الله به رسوله � ما ليس 
على اجلاهل، وعليه من عبودية الصبر على ذلك ما ليس على غيره".
> ثانيا: عبودية احلاكم اخلاصة، وقال فيها: "وعلى احلاكم 
من عبودية إقامة احلق وتنفيذه وإلزامه من هو عليه به والصبر 

على ذلك واجلهاد عليه ما ليس على املفتي".
من  الغني  فيها: "وعلى  وق��ال  األغ��ن��ي��اء،  عبودية  ثالثا:   <

عبودية أداء احلقوق التي في ماله ما ليس على الفقير".
> راب��ع��ا: ع��ب��ودي��ة ال��ق��ادر ع��ل��ى ال��دع��وة إل���ى ال��ل��ه تعالى، 
بيده  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األم��ر  على  القادر  فقال: "وعلى 
ولسانه ما ليس على العاجز عنهما، وتكلم يحيى بن معاذ الرازي 
يومًا في اجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر فقالت له امرأة: 
هذا واجب قد وضع عنا فقال: هبي أنه قد وضع عنكن سالح اليد 
واللسان، فلم يوضع عنكن سالح القلب، فقالت صدقت جزاك الله 

خيرا".

ثانيا: تعطيل هذه العبوديات وموقف الشرع 
من أصحابها:

ملا كان هذا اللون من العبودية ذا شأن خطير نظرًا ملا يترتب 
به من مفاسد،  اإلخ��الل  ينشأ عن  به من مصالح، وملا  القيام  على 
في  اإلص���الح  ق��ي��ادة  بهم  يناط  ال��ذي��ن  العلماء  عبودية  وبخاصة 
املجتمعات اإلسالمية، يقول ابن القيم وهو يصور لنا أثر تعطيل 
وتضييع هذه العبودية: "وقد غر إبليس أكثر اخللق بأن حسن لهم 
القيام بنوع من الذكر والقراءة والصالة والصيام والزهد في الدنيا 
بالقيام  قلوبهم  يحدثوا  فلم  العبوديات،  هذه  وعطلوا  واالنقطاع، 
بها، وهؤالء عند ورثة األنبياء من أقل الناس دينًا، فإن الدين هو 
أسوأ  عليه  جتب  التي  الله  حقوق  فتارك  ب��ه،  أم��ر  مبا  لله  القيام 
أعظم  األمر  ترك  فإن  املعاصي،  الله ورسوله من مرتكب  حااًل عند 
من ارتكاب املنهي من أكثر من ثالثني وجهًا ذكرها شيخنا رحمه 
الله في بعض تصانيفه، وَمن له خبرة مبا بعث الله به رسوله � 
ومبا كان عليه هو وأصحابه رأى أن أكثر من يشار إليهم بالدين 
هم أقل الناس دينًا والله املستعان. وأي دين وأي خير فيمن يرى 
محارم الله تنتهك، وحدوده تضاع، ودينه يترك، وسنة رسول الله 

أخرس،  اللسان شيطان  القلب ساكت  بارد  وهو  عنها،  يرغب   �
كما أن املتكلم بالباطل شيطان ناطق، وهل بلية الدين إال من هؤالء 
الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فال مباالة مبا جرى على 
فيه  ما  بعض  في  ن��وزع  ول��و  املتلمظ،  املتحزن  وخيارهم  ال��دي��ن، 
غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل 
مراتب اإلنكار الثالثة بحسب وسعه، وهؤالء مع سقوطهم من عني 
ال  تكون وهم  بلية  بأعظم  الدنيا  في  بلوا  قد  لهم،  الله  الله ومقت 
يشعرون، وهو موت القلوب، فإن القلب كلما كانت حياته أمت كان 

غضبه لله ورسوله أقوى، وانتصاره للدين أكمل".
في حق  فيقال  مجال  كل  في  الكالم  هذا  مثل  يقال  أن  وميكن 
املهن، وهكذا؛  األسرة وأصحاب  والطبيب واحملامي ورب  املدرس 
ألن كل واحد نائب عن األمة في مجاله، فينبغي أن يقوم بحق هذه 

النيابة على الوجه األمت.
ولهذا ملا كان محمد بن احلسن يتعب في مذاكرة العلم فقيل له 
أال تنام وترتاح قال: "كيف أنام والناس يقولون لو نزلت بنا نازلة 
مذاكرة  هل  الشافعي  سئل  وقد  احلسن".  بن  محمد  إلى  رفعناها 
العلم أفضل أم قيام الليل: قال طلب العلم مع النية أفضل من قيام 

الليل.

ثالثا: أغنياء املسلمني وعبوديتهم اخلاصة:
وقبل اخلتام أحب أن أخص أغنياء املسلمني وهم كثر -واحلمد 
فقهوا  متى  اإلسالمية  احلياة  في  اإلص��الح  أعمدة  من  أنهم  لله- 
فكثير  الوجه الصحيح،  بها على  العبودية وقاموا  النوع من  هذا 
والسياسية  والدعوية  واخليرية  العلمية  اإلسالمية  األعمال  من 
لألغنياء،  اخلاصة  العبودية  معنى  تفعيل  إلى  حتتاج  والتنموية 
وأحسنهم  وخصوصياته،  نفسه  إلى  منهم  كثير  انصرف  أن  بعد 
في غيرها،  يتصور احلاجة  ال  في وجوه محددة  ينفق  الذي  حااًل 
ورأينا البعض حريصًا على احلج كل عام واالعتمار أكثر من مرة 
في العام الواحد مضيعًا بذلك أبوابًا أكثر ثوابًا وآكد فرضية مما 

يقوم هو به.
قيل لِبشر: إن فالنًا الغني كثير الصوم والصالة. فقال: املسكني 
الطعام  ت��رك حاله ودخ��ل في ح��ال غيره، وإمن��ا ح��ال ه��ذا إطعام 
للجياع واإلنفاق على املساكني، فهذا أفضل له من جتويعه نفسه 

ومن صالته لنفسه من جمعه للدنيا ومنعه للفقراء.
سبب،  بال  احلجاج  يكثر  آخر الزمان  مسعود: "في  ابن  وق��ال 
ال��زرق، ويرجعون محرومني  لهم في  السفر، ويبسط  يهون عليهم 
مسلوبني يهوي بأحدهم بعيره بني الرمال والقفار وجاره مأسور 

إلى جنبه ال يواسيه(.
بن احلارث،  بشر  يودع  رجاًل جاء  إن  التمار:  أبو نصر  وقال 
أع��ددت  كم  ل��ه:  فقال  بشيء؟  فتأمرني  احل��ج  على  عزمت  قد  وق��ال 
للنفقة؟ فقال: ألفي درهم، قال بشر: فأي شيء تبتغي بحجك تزهدًا 
أو اشتياقًا إلى البيت أو ابتغاء مرضاة الله؟ قال: ابتغاء مرضاة 
وتنفق  منزلك  في  وأنت  تعالى  الله  مرضاة  أصبت  فإن  قال:  الله، 
ألفي درهم، وتكون على يقني من مرضاة الله تعالى أتفعل ذلك؟ قال 
دينه، وفقير  أنفس، مديون يقضي  فأعطها عشرة  اذهب  قال  نعم، 
يرم شعثه، ومعيل يغني عياله، ومربي يتيم يفرحه، وإن قوي قلبك 
تعطيها واحدًا فافعل، فإن إدخالك السرور على قلب املسلم، وإغاثة 
حجة  مائة  من  أفضل  الضعيف؛  وإعانة  الضر،  وكشف  اللهفان، 
في  ما  لنا  فقل  وإال  أمرناك،  كما  فأخرجها  قم  اإلس��الم،  بعد حجة 
قلبك، فقال: يا أبا نصر سفري أقوى في قلبي، فتبسم بشر رحمه 
التجارات  إذا جمع من وسخ  امل��ال  "إن  له:  وق��ال  عليه  وأقبل  الله 
األعمال  فأظهرت  وط��راً،  به  تقضي  أن  النفس  اقتضت  والشبهات 

الصاحلات، وقد آلى الله على نفسه أن ال يقبل إال عمل املتقني".

منوذج  ميثل  تعالى  الله  رحمه  ال��غ��زال  العربي  الشيخ 
العالم الرباني ومثال الداعية إلى الله تعالى الصادق.

العربي  سيدي  تعالى  الله  إل��ى  الداعية  الفقيه  الشيخ 
الغزال هو في احلقيقة كالشمس في ضحاها، ال نسأل نحن 
عنه، بل هو رحمه الله يسأل عنا، فمنذ عرفناه داعية إلى الله 
تبارك وتعالى بغيرة وحماسة وروح منقطعة النظير، ال يكل 
التقدم في  الله تعالى رغم  بالليل وال بالنهار، بل إنه رحمه 

الشباب  وق��وة  الشباب،  نفسية  يستصحب  دوم��ا  كان  السن 
وح��م��اس��ة ال��ش��ب��اب، ون��ش��اط ال��ش��ب��اب ف��ي ال��دع��وة إل��ى الله 
الكرمي،  للقرآن  وخدمة  للدين،  خدمة  كلها  حياته  كانت   ،
ما  حيث  واملؤمنات  للِمؤمنني  وخدمة  القرآن،  ألهل  وخدمة 
حل وارحتل، ال يتردد عن إسماع آيات الله ، ال يتردد في 
عني  طرفة  يتوانى  ال  اآلخ��ر،  باليوم  وتذكيرهم  الناس  وعظ 
الله  رحمه  فإنه  ببارئها.  البرية  ربط  في  تعالى  الله  رحمه 
ميثل منوذج املؤمن الصالح، ومنوذج العالم الرباني، ومثال 
الداعية إلى الله تعالى الصادق، وميثل كذلك منوذجا فريدا 
للمواطن الصالح الذي يحب دينه ويحب وطنه ويحب ملكه.
فرحمه الله رحمة واسعة، ونسأل الله  أن يغفر له ويرفع 
درجته وأن يخلفنا فيه جميعا خيرا واحلمد لله رب العاملني.

العبادة والتعبد والعبودية
في ضوء املنهجية اإلسالمية  )4/2(

العبودية اخلاصة: د. أحمد زايد
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والقيام  الصالة  في  صفوفها  صافة  األم��ة  وت��رى  اإلم��س��اك، 
أعلى  من  إليه  تنظر  أن  لك  ك��ان  لو  وال��ت��راوي��ح.. وش��يء عجيب 
والترتيب..  وال��دق��ة  النظام  غاية  في  أم��ة  بعيد،  من  تشاهده  أو 
وكأن الرسالة املوجهة لنا جميعا من خالل دورة رمضان: هكذا 

فلتكونوا يا خير أمة أخرجت للناس!
امليزات  بهذه  يخل  من  الناس  من  هناك  أن  إلى  تنبيه  وهنا 
الشهر نفسه.. فعدم االستفادة من رمضان  فيكون هو السبب ال 
آية  الله تعالى في  يرجع إلى أسباب ذاتية، ومن هنا نفهم قول 

فرضية الصيام �لعلكم تتقون�.
وتفيد  رمضان  اإلصالح خالل  إمكانية  دليل  تتق��ون�  �لعكم 
واحتسابا  إميانا  الصيام  بشروط  أخذ  من  أن  التحقق.. مبعنى 

خالل هذا الشهر العظيم، حصل له اإلصالح املنشود، وحتول من 
احلسن إلى األحسن، وأخذ رخصة القيادة الذاتية.. ومن أخل مبا 

تقتضيه التقوى لم يحصل له املراد..
لذلك نقول أن اإلصالح وحتسني األداء هو موضوع حيوي، 
والنفوس الطموحة ترغب فيه، فمن منا ال يريد أن يحسن مستواه 
إلى  األس���ري  أو  النفسي  أو  االجتماعي  أو  العلمي  أو  امل���ادي 

األفضل؟ ولكن لذلك شروطا ثالثة:
فهناك  التزكية،  في  احلقيقية  الرغبة  بها  ونعني  الرغبة: 
كثيرين يقولون إنهم يريدون أن يتغيروا لكن في أعماق أنفسهم 

هم ال يريدون ذلك.
فالتطبيق  اإلص���الح،  كيفية  معرفة  بها  ونقصد  امل��ع��رف��ة: 
من  واالستفادة  معلومات صحيحة،  على  مبنيًا  يكون  أن  ينبغي 

الصيام،  في  ال��واردة  باملعاني  والتخلق  التحقق  تتطلب  رمضان 
وليس التمني والعيش في عالم األحالم الواهمة..

وهم  حالهم  يتحسن  أن  ي��ري��دون  أن��اس  هناك  التطبيق: 
ال  فهم  وعليه  يطبقون  ال  لكنهم  وط��رق��ه  ذل��ك  أس��ب��اب  ي��ع��رف��ون 
هناك  بالنتائج،  يأتي  الذي  هو  فقط  فالتطبيق  باملراد.  يظفرون 
والتطبيق  التطبيق،  يحسنون  ال  لكنهم  الكالم  يحسنون  أن��اس 
يأتي  ال��ذي  هو  الصحيح  الطريق  معرفة  بعد  وعزمية  ب��إص��رار 

بالنتائج املرجوة.
وممن  رم��ض��ان،  بلغهم  مم��ن  يجعلنا  أن  تعالى  ال��ل��ه  ن��س��أل 
نيل  وس��ام  وينالون  حياتهم،  في  اإليجابي  التغيير  لهم  يحصل 

رخصة قيادة الذات وإدارتها..
---------------------

� مدرب معتمد في التنمية الذاتية ومستشار أسري..

الدكتور عبد الرحمن 
البوكيلي

 )خطيب وواعظ، وأستاذ باملركز اجلهوي 
ملهن التربية والتكوين مكناس(:

"الداعية إلى الله تعالى 
سيدي العربي الغزال
منوذج العالم الرباني 

والداعية الصادق"
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الداعية  الشخي العريب الغزال
يرحل بعد حياة حافلة 

بالدعوة والتربية

إنه أحد بذور الصحوة المباركة الذين قاوموا األعراف 
في  أعرافها، وتجادل  تدافع عن  العوام  قيامة  فقامت  الخاطئة، 
بخيلها  شيخنا  على  فأجلبت  مــوروثــهــا،  على  الحفاظ  سبيل 

كل  من  به  فصاحوا  وحديدها،  بحدها  وقــاومــت  ورجلها، 
واحتجاجا،  ضجيجا  األجــواء  عليه  وأضــرمــوا  جانب، 

الوعاظ  شيخ  لباقة  لكن  دعوته،  وبين  بينه  ليحولوا 
جعلته يصمد أمــام الــذيــن رمــوه عــن قــوس واحــدة، 
كان  ــذي  ال الشيخ  وهــو  كذلك  األمــر  يكون  ال  وكيف 
يعكس صورة عظمائنا من السلف، يصورها بسمته 
وهيئته، ويجسدها بحماسته وعلو همته، إنه الرجل 
منها  مشربه  فكان  منبعها،  من  الــدعــوة  تلقى  الــذي 
ما  أشــد  تبليغها  فــي  وسعيه  نــقــاء،  يكون  مــا  أصفى 
يكون انطالقا، فأيقظ الغافلين بإنذاره القوي المبين، 
وحرك الخاملين بصوته الجهوري الرصين، فصيحاته 

بل وصلت  واحــد،  موقع  في  تنحصر  لم  المدوية 
إلى كل مسجد وكل بيت وكل منتدى.

إنه أحد الفاتحين بجهاد الدعوة، التي لم 
يجامل في تبليغها صديقا وال قريبا، حيث 
وتقريب  جــديــد،  قلب  كسب  همه  كــان 

العمل،  وكثرة  الجدل  قلة  المريد،شعاره:  ونصح  البعيد، 
فكانت حياته جهادا متواصال في مقدمة صفوف العاملين.

الجندية تجري في دمائه،  الدعوة، ومعاني  إنه أحد جنود 
جبينه،  من  يتصبب  والــعــرق  بدرته  يطوف  نــراه  كنا  وقــد 
فإذا رأى الواقف في الصف متراخيا، هوى عليه بدرته 
الصغيرة  مخيلتي  فكانت  الجندي،  وقفة  قف  قائال: 
الذي   ،� عمر  المومنين  أمير  صــورة  تستحضر 
كان إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أســرع، وإذا ضرب 
أوجع، ومع ذلك كان شيخنا رحمه الله تعالى تغلب 

الرحمة والعفو على صفاته كلها.
الدعوة،  في رحاب  الله  أقــدار  به  فلما جمعتني 
رأيت رجال اجتمعت عليه قلوب العباد، فوظف ذلك 
في تربية األفــراد وإعــداد الرجال، فلم تزل مجالس 
عن  وعــزوفــا  الــديــن،  في  رسوخا  تزيدهم  الشيخ 
الله  نسال  التي  الجنة،  إلــى  وحنينا  الــدنــيــا، 
تعالى أن يجعلها مأوى شيخنا الكريم آمين.
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الشهير  الداعية  الخطيب  الغزال  العربي  الشيخ   2016 يونيو 
بمدينة فاس لعقود طويلة، بعد مرض أقعده الفراش، وقد صلى  
جمهور  فــاس  واد  بحي  زيــاد  بن  طــارق  بمسجد  عصرا  عليه 
غفير من محبيه من العلماء واألساتذة والدعاة والطلبة وعموم 

الناس ودفن بمقبرة ويسالن في جنازة مهيبة. 
أوالد  بمدشر  1352هـ/1933م  مواليد سنة  من  والمرحوم 
إلقليم  الغربية  الجهة  في  تقع  التي  ورياغل،  بني  قبيلة  أحمد 
والتدريس  بالعلم  اشتهرت  أسرة  من  الفقيد  وينحدر  تاونات، 
فقيها ومــدرســا  تعالى  الــلــه  أبـــوه رحــمــه  كــان  فقد  والــجــهــاد، 

ومحفظا للقرآن الكريم، كما كان مجاهدا.
مسار حياة:

دخل الكتاب في سن مبكرة حوالي السنة الرابعة من عمره، 
فحفظ القرآن الكريم وهو ما بين  سن التاسعة والعاشرة على 
يد أبيه، وفقهاء آخرين بمسقط رأسه، منهم الفقيه موالي أحمد 
بن المعلم علي، والفقيه سيدي الحسن الدرميكي الورياكلي ... 
وفي سنة 1362هـ/1944م بدأ رحلته إلى بعض المداشر 
لحفظ المتون الفقيهة كمنظومة ابن عاشر، ومتن خليل، وتحفة 
بن  وألفية  األجرومية،  كمتن  النحوية،  والمتون  عاصم...  ابن 
ورسما  حفظا  الكريم  القرآن  وترسيخ  األفعال...  والمية  مالك، 
ورسمه  القرآن  بشكل  الخاصة  األنصاص  حفظ  وكذلك  وأداء، 

وقراءته. 
مساجد   بين  متنقال  وشبابه  طفولته  مــن  شطرا  وقضى 
قبيلة الجاية وبني زروال يستكمل حفظ المتون وأصول العلوم 
ومبادئها على الطريقة التي كانت في زمانه فجمع فنونا عديدة 
وأصول  الفقه  وأصول  والفقه  والقراءات  والتفسير  كالحديث 
والتاريخ  والنحو  اللغة  وعلوم  والتصوف..  والفرائض  الدين 
والمنطق... األمر الذي أهل الشيخ العربي إلى أن يصبح فقيها 

وخطيبا وداعية.
ويذكر في هذا السياق أنه أخذ عن جلة من العلماء والفقهاء 

منهم: 
الغزال  ادريـــس  بــن  محمد  بــن  محمد  سيدي  الفقيه  أبــوه 
علي،  المعلم  بن  أحمد  مــوالي  والفقيه  ـــدرداري،  ال الورياكلي 
سيدي  والفقيه  الورياكلي،  الدرميكي  الحسن  سيدي  والفقيه 
سيدي  والفقيه  الريفي،  والفقيه  غفساي،  مدشر  من  الزروالي 
الفقيه  واألستاذ  غفساي،  مدشر  سكان  من  السالوي  المفضل 

سيدي محمد العلوي وغيرهم كثير.
المهام التي اشتغل بها:

- حوالي 1369هـ/1949م اشتغل إماما بمسجد قرية آيت 
بقي، أحواز مدينة إيموزار كندر، قبيلة آيت سغروشن، قضى 

فيه سنتين. 
بداية  1376هـ/1956م  سنة  إلى  1951م  1378هـ/  من   -
االستقالل: اشتغل خياطا في الخياطة التقليدية بمدينة فاس.

- في سنة 1376هـ/1956م شارك في مباراة حفظ القرآن 
مدينة  في  المربع  باب  بمدرسة  المقرئين  لولوج معهد  الكريم 
صفرو، حيث قضى في هذا المعهد ثالث سنوات، وهي المدة 
بالمدرسة  المعهد  هــذا  فــي  والــتــدريــب  لــلــدراســة  المخصصة 

المذكورة، 
- سنة 1379هـ/ 1959م: عين بمدرسة أوالد الطيب، طريق 
إيموزار التابعة لنيابة التربية الوطنية بفاس، ثم انتقل منها 

بعد سنة إلى مدرسة داخل الثكنة العسكرية بتاونات.
- وفي الموسم الدراسي 1964هـ/1965م انتقل للتدريس  
بمدرسة باب اريافة بمدينة فاس، ومنها إلى مدرسة الضيعة 

التي بقي يعمل فيها إلى أن تقاعد نهاية سنة 1993م، 
- الخطابة والوعظ واإلرشاد: إذ لم يشتغل الشيخ بالتعليم 
والوعظ  بالخطابة  أيضا  اشتغل  وإنما  فحسب؛  والتدريس 
حيث برز فيهما علما وخلقا ومهارة، فقد عرف بفاس خطيبا 
مفوها وواعظا صادقا كما شارك في الوعظ واإلرشاد للجالية 

المغربية في الخارج ) فرنسا وهولندا وألمانيا(.
 مشاركته في المقاومة والجهاد لتحرير البالد 

من المستعمر:
لقد عاش الفقيد قضية التحرير والجهاد من أجل االستقالل 
مع أبناء جيله، وانخرط ضمن حزب الشورى واالستقالل الذي 
الواحد  عبد  والعالمة  الــوزانــي  بالحسن  محمد  يتزعمه  كــان 
خاصة  والتعذيب  للمضايقات  تعرض  ذلك  وبسبب  العراقي، 
العربي  القائد  يجبره  كــان  حيث  وريــاغــل  ببني  منطقته  فــي 
ممارسة  على  الورياكلي،  العربي  بن  أحمد  وولده  الورياكلي، 

األعمال التي كانت تفرض على أبناء القبائل والمداشر. 
وبرحيل هذا الشيخ الداعية فقد المغرب واحدا من خيرة 
الخير  المحبين  على مصالحه،  والغيورين  المخلصين  أبنائه 
ألبنائه، فرحم الله تعالى الفقيد رحمة واسعة وأسكنه فسيح 

جنانه.

شيخ الوعاظ في ذمة اهلل تعالى

ذ. عبد الحميد صدوق
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عـــرفـــه اجلـــمـــيـــع بـــاملـــعـــلـــم، اخلــطــيــب، 
واملواعظ.. بجلبابه األبيض وسلهامه وعكازه.. 

عرفه الكبير والصغير بوقاره وهيبته...
كــان يوصي  الـــذي  بـــاألب  أنــا فعرفته  أمــا 
ابناءه وهو يقرأ سورة لقمان في أكثر الصلوات 
على  يتلو  الــذي  باجلد  ببيته،  جنتمع  عندما 
مــســامــعــنــا بــعــض اآليــــات مــن ســــورة الــنــســاء 
جدي  هــو  مـــرة..  كــل  فــي  مبضمونها  يوصينا 
الذي كنت أرتاح لسماع دعائه لي بالتوفيق قبل 
امتحاناتي، الذي يوصيني ببر والدي و العناية 
بإخوتي و أنا في طريقي للعودة الى مدينتي.. 

هو الشيخ العربي الغزال..
هو جدي الذي استمتعت مبواعظه، أبكاني 
دعاءه في اجلنائز وتأثرت الهتزاز املسجد عند 
قوله »السالم عليكم« قبل كل خطبة... جدي الذي 
علمني أن أحفظ وأعتني بالكتب وأعاملها كما 

تعامل اجلواهر، أن أحب لغة القرآن وال 
أهجرها كما فعل جل الشباب...

هو جدي الذي كان يتصل بنا 
أننا  نخبره  عندما  ساعة  كل  في 
بقي  كم  ليسألنا  لزيارته  سنأتي 
من الطريق... هو من كنت أصرخ 
في  مازلت  وأنــا  بيته  أرى  بأنني 
مدخل مدينة فاس، هو جدي الذي 
كان يصفق لنجتمع في احلني و 
يقيم الصالة ببيته في جو عائلي 

ما  آخــر  زمن  أصبح  في 
ــعــائــالت هي  يــقــرب ال
الذي  هو  »الصالة«.  
يدللني مبناداتي  كان 
ألجلس  وجبة  كل  في 
وبقوله  بجانبه..  

»أنت إسمك منار اإلسالم«، أو بتغييره لقبي 
في كل مرة أزوره، فبالنسبة له اسمي العائلي 
بفاس يتغير ليصبح »الغزال«...  هو جدي الذي 
الباب  عند  ويجلس  فجرا  كرسيه  يخرج  كــان 
وقد  بالسيارة  حقائبنا  نضع  نحن  و  ليراقبنا 
عزمنا الرجوع ملدينتنا... هو الذي كانت دموعه 
وأمي تزرع ِفيَّ رغبة االستقرار بجانبه لألبد...

»اعتني بدينك أوال« هي أكثر ما كان يقوله 
ما  آخر  لي معه، وهي  في كل حديث  لي جدي 
كان  وفاته..!  أن يصلني خبر  قبل  به  أوصاني 
يصر على أن أحافظ على ديني في زمن أصبح 
بقيم  أتشبع   وأن  وكـــره،  هــجــوم  مــركــز  ديننا 
أول  اإلســـالم  بــأن  أفتخر  وأن  والسنة  الــقــرآن 
أن تتدفق  املــرأة ورفــع من شأنها قبل  من كرم 
موجات االنفتاحات الغربية واالستعمارات غير 

املباشرة... 
لم يكتب لي أن أزوره في مرضه وال 
أن أحضر جنازته.. أن أقبل يديه كما 
يدخل  عندما  وعيت  أن  منذ  فعلت 
البيت، وال رأســه بعد كل  بــاب  من 
وأن  الله«،  »تقبل  أردد  وأنا  صالة 
يكتب  وهــــو  أجـــلـــس مبـــحـــاذاتـــه 
يقدر  ولــم  اجلمعة...  يــوم  خطبته 
جريدته  على  كلماتي  يقرأ  أن  له 
لقنها  ــتــي  ال بــالــلــغــة  املــفــضــلــة، 
زرع  و  عديدة  لسنني  لألجيال 

فيهم حبها...
يرحمك  أن  الله  أسأل 
يا جدي وأن أكون كما 
متنيتني دائما.. دمت 

حيا بداخلي..!

عــزاؤنــا وعـــزاؤكـــم واحــــد، بــل عــزاء 
األمة، عزاء األمة بكل طوائفها، بكل فئاتها، 
عليها،  الغيورين  بكل  فيها،  اخليرين  بكل 
بكل احملسنني فيها، بكل الدعاة فيها، عزاؤنا 
وعزاؤهم واحد في شيخنا وأستاذنا سيدي 

العربي رحمه الله تعالى، لقد فارقنا اليوم 
كالرجال،  ليس  أخــي  قــال  كما  رجــال 

أذكركم من غير أن أطيل بأربع نقط 
أساسية متيز هذا الرجل:

األولى: أنه رجل معلم، علم 
حياة  وقضى  والــقــرآن  العلم 
واملثابرة،  التعليم  في  طويلة 
»وكاد املعلم أن يكون رسوال«. 

أذكــــر وأنــــا تلميذ  وأنــــا 
كنت أراه 

ميـــــر 

وال  بيته،  إلــى  مدرسته  من  الطريق  في 
يدع أحدا يحتاج إلى موعظة أو نصيحة إال 

نصحه في الطريق.
تالميذ  وكنا  خطيبا.  كان  أنه  الثانية: 
نضع الطعام مع الثانية عشر زواال وجنري 
حلــضــور مــنــبــره، يـــوم كـــان املــنــبــر ال 
قلة  إال  احلق  بكلمة  فيه  يصدع 

من األمة.
ال���ث���ال���ث���ة: ونــعــرفــه 
يحضر  ال  واعــظــا  رجـــال 
وليمة  يحضر  وال  مأثما 

. إال نصح وذكر بالله
ال������راب������ع������ة: ونـــعـــرفـــه 
حـــريـــصـــا عـــلـــى اإلنـــــفـــــاق، 
والـــســـعـــي لـــتـــدريـــس الـــقـــرآن 
الكرمي في جميع مدارس القرآن 
يسعى  كله،  الــوطــن  صعيد  على 
من أجل أن ينفق فيها، فنحن اليوم 
نودع رجال علما شيخا جليال، 
قــضــى حــيــاتــه لــلــه وأنــفــق 

عمره في سبيل الله.

...مات رجل في زمان قل فيه الرجال، 
مـــات خطيب فــي زمـــان قــل فــيــه اخلــطــبــاء، 
مـــات داعــيــة فــي زمـــان قــل فــيــه الــدعــاة في 
الطاقات  تلك  إلــى  األمـــة  فيه  زمـــان حتــتــاج 
وتلك الهامات، رجل رحمه الله لو كان حيا 
إال  عرفناه  فما  اآلن،  يتكلم  الــذي  هو  لكان 
في  اجلنائز،  في  به  صادعا  باحلق  متكلما 
الوالئم، كم منبر عرف هذا الرجل مجاهدا، 
أمينا،  نــاصــحــا،  واعــظــا،  خطيبا،  داعــيــا، 
يجاهد  الرجل  وبقي  صغار  ونحن  عرفناه 
حتى شابت حلانا ونحن ننظر إلى معلمنا 
وشيخنا ينصح ويعلم ويربي، أحب القرآن 
  الكرمي وكان من أهله نحسبه كذلك والله
نسأل أن يجعله كذلك ماذا أقول أيها الشباب 

إذا فقدنا اليوم رجال وفقدنا خطيبا 
سنة  هـــذه  فـــإن  ومــربــيــا  ومعلما 

األزمــة؟  تكمن  أين  لكن  احلياة، 
تكمن في قضية اخللف بالعلم 
والفقه واحلكمة، دعوة إلى الله 
 حتتاجها هذه األمة، فلنعقد 
العزم انطالقا من هذا املجلس 
ـــف الــرهــيــب  ـــوق ــــن هــــذا امل وم
مــواصــلــة  أجـــل  مــن  نتعلم  أن 
دعــوة رســول الله � ودعــوة 

أصحابه الكرام ودعوة الشيوخ والعلماء 
ومنهم هذا الشيخ الذي نواريه التراب اآلن.

حقيقة في هذا اليوم نودع أخا عزيزا 
علينا جميعا، نحبه ويحبنا في الله، قضى 
عمره كله لدين الله ، ينصح هذه األمة، 
يوجه هذه األمة، قلبه يحب اخلير جلميع 
الناس بدون استثناء، وكان لسانه ال ينطق 
األمــة،  لهذه  وبالدعاء  الطيبة  بالكلمة  إال 
وكان همه هو هم هذه األمة أن تعود لكتاب 
ربها وسنة نبيها محمد �، وأعز الناس 
يرأف  كان  األمــة،  قلبه هم شباب هذه  إلى 
ويسمعهم  إليهم  وُينصت  ويرحمهم  بهم 
ويفهم كالمهم، وكان رحمة الله عليه قلبه 
كبير، يرحم الصغير يوقر الكبير، وكان ال 
كان  الطيبة،  للكلمة  عليه  نودي  إذا  يتردد 
فاس  مدينة  في  الدعوة سواء  يلبي  دائما 
العاملني  رب  قــرآن  كــان همه  خــارجــهــا،  أو 
األمني،  الصادق   � محمد  نبينا  وحديث 
عليه في  يهيمن  الــذي  الهم  هــو  هــذا  كــان 
أفعاله،  في  أقواله،  في  سلوكه،  في  فكره، 
نرجو  الــلــه،  طاعة  فــي  العمر  هــذا  فقضى 
الله،  أن يتقبل منه هذا العمر، ويجعله 
خالصا لوجهه الكرمي، نحن نشهد بهذا في 
فيه  شهادتنا  يقبل  أن  الله  ونرجو  الدنيا 

غدا يوم القيامة فاللهم اغفر له وارحمه...

األستاذ الوزاني برداعي )الكاتب العام للمجلس العلمي احمللي بفاس(:
خطيبا  وفقدنا  رجال  اليوم  "فقدنا 

ومعلام ومربيا..."

بفاس(:    الشريعة  )كلية  اخلمليشي  محمد  الدكتور 
العريب الغزال عاش عمره  "الشيخ 

كله هلل ولدينه ولدعوته..."

منار املادي )حفيدة الشيخ العربي الغزال( 

الشيخ العربي الغزال أبا وجدا

الدكتور عبد الله الهاللي )أستاذ بكلية اآلداب ظهر املهراز، فاس(: 

"فارقنا اليوم رجال ليس كالرجال..."

شهادات في حق الـمرحوم:  سيدي العربي الغزال
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من نصوص الشرع، يعلم 
ٌب��ّوئ��ت  ال���ص���اة  ال��م��س��ل��م أن 
مكانة سامية في اإلسام ضمن 
أس���س وأرك����ان ال��دي��ن؛ ألنها 
الثانية  المرتبة  ف��ي  صنفت 
الواجبات  أول��وي��ات  سلم  في 
بها  يؤمر  فالمسلم  الدينية. 
والميثاق  العهد  توكيد  بعد 
الذي أخذه رب العزة والجال 
أن  منذ  جمعاء  البشرية  م��ن 
ك��ان��ت ف���ي أص����اب آب��ائ��ه��م، 
ف��ق��رره��م ب��ت��وح��ي��ده وأش��ه��د 
بعضهم على بعض شهادتهم 
بذلك وإقرارهم به. قال تعالى: 
َك ِمن َبِني آَدَم ِمن  �َوِإْذ َأَخَذ َربُّ
َوَأْش��َه��َدُه��ْم  ��ُه��ْم  ��تَ يَّ ُذرِّ ُظُهوِرِهْم 
 ۖ ُكْم  ِبَربِّ َأَلْسُت  َأنُفِسِهْم  َعَلىۖ 
األع��راف:  )س��ورة  َبَلى�  َقاُلوا 

.)172

أه��م��ي��ة ال��م��ح��اف��ظ��ة 
والتحفيز  ال��ص��اة  على 

على ذلك:
والمسلم ال يضع الصاة 
ف���ي ال��م��ك��ان ال�����ذي وض��ع��ه��ا 
اح��ت��رم  إذا  إال  ف��ي��ه  ال���ش���رع 
الشرع  لها من  المعين  الوقت 
المحافظة  فإن  الحكيم؛ ولذلك 

أمر  أوقاتها  في  المفروضة  الصلوات  أداء  على 
مجمع عليه من قبل األمة في جميع أيام السنة. 
األبرك  أكثر في شهر رمضان  يتأكد  ذلك  أن  غير 
لما علم من الشريعة اإلسامية أن الحسنة تعظم 
الزمان والمكان، وإن شهر رمضان أفضل  بعظم 
الحسنات؛  ل��زرع  موسم  أعظم  فهو  السنة،  أي��ام 
اإلنتاج  مردودية  وارتفاع  تربته  لخصوبة  نظرا 
فيه. فهو موسم جيد؛ إذن على العقاء من األمة 
نفوسهم  تطهير  أجل  من  استثماره  أن يحسنوا 
عن  بالبحث  وأوس���اخ  أدران  م��ن  بها  علق  مما 
والغفلة  السنة،  أيام  طيلة  الجسد  مطالب  تلبية 
الروح. وفي هذا السياق، نقل  عن تلبية أشواق 
أبياتا تلخص هذه المعاني،  ابن رجب الحنبلي 

حيث قال:  
أتى رمضان مزرعة العباد

لتطهير القلوب من الفساد
فأّد حقوقه قوال وفعا

وزادك فاتخذه للمعاد )1(
ومما يدخل في كياسة المسلم وفطنته وعيه 
بأهمية الزمان )2( ومكانة الشعيرة المؤداة فيه. 
والشعيرة  األب���رك،  رمضان  في  يتجلى  فالزمان 
ينمّيان  ال��ل��ذي��ن  وال��ص��ي��ام  ال��ص��اة  ف��ي  تتمثل 
فدرجة  الصائم.  المصلي  قلب  في  التقوى  صفة 
عند  يعرف  ما  -أو  اإللهية  والمراقبة  الخشوع 
ب"االنضباط  التربوي  النفس  بعلم  المهتمين 
الذاتي"- تزداد عند المصلي في رمضان؛ ألن زمن 
الممارسة يزداد ويتمدد. فاستحضار عظمة الله 
الدينية  الشعائر  أمر مطلوب في ممارسة جميع 
التي منها الصاة والصيام وغيرهما؛ إذ صحة 
العبادة في اإلسام مشروطة ومربوطة -كما ورد 
التي  بالنية   -� الخطاب  بن  عمر  حديث  في 
المسلم  تذّكر  لكونها  الخشوع؛  مقامات  أول  هي 
بالمعبود، وتوجه قلبه وعقله نحوه دون سواه. 

الستحضار  المخصص  ال��زم��ن��ي  ف��ال��غ��اف 
اليوم؛  يمتد طيلة  رمضان  في  تعالى  الله  عظمة 
عشرة  خمس  لحوالي  يمتد  ال��ص��اة  ف��ي  بينما 
دقيقة فقط في كل صاة تقريبا. بيد أنه بالنظر 
فيصبح  المدة،  هذه  ت��زداد  كلها  السنة  أيام  إلى 
زمن المسلم كله عابدا خاشعا مستحضرا لجال 

ال��م��ول��ى وج��م��ال��ه، ف��ه��ذه ال��م��راق��ب��ة ال��دائ��م��ة لله 
سبحانه وتعالى تأتي نتيجة الخشوع في الصاة 
الذي يعتبر روحها ومقصدها األعظم. فالخشوع 
ينبغي أن يصاحب المسلم في الدهر كله؛ غير أن 
رمضان؛ شهر  في  يتأكد  تحصيله  على  الحرص 
والصاة  ال��ن��ار.  من  والعتق  والرحمة  المغفرة 
التي يتوفر فيها عنصر التركيز والخشوع تؤدي 
اإلنسان،  لدى  اإليمان  درجة  رفع  إلى  بالضرورة 
وهذا أثر من اآلثار الروحية للصاة كما سأشير 

إلى ذلك فيما بعد. 
أداء  ف��ي  وترغيبا  تحفيزا  المسلم  ويكفي 
الذي   � الله  رس��ول  حديث  وقتها  في  الصاة 
رواه عبد الله بن مسعود � حيث قال: سألُت 
النبي � أيُّ العمل أحبُّ إلى الله؟ قال: »الصاة 
على وقتها«. قال: ثم أّي؟ قال: »ثم ِبرُّ الواِلَدين«. 
قال:  الله«.  َسِبيِل  في  »الجهاُد  قال:  أّي؟  ثم  قال: 

حدثني بهن ولو استزدُته لزادني )3(.
كما يكفي المسلم وعيا بأهمية المحافظة على 
الصاة في وقتها وخطورة التهاون فيها ما ورد 
في القرآن الكريم من الوعيد الشديد في حق من 
أداء الصاة في وقتها دون  تهاون وتساهل في 
معها  يسقط  التي  الشرعية  األع��ذار  من  عذر  أي 
الصاة  مكانة  فهم  في  أيضا  الركن. ويكفي  هذا 
وقت  حتى  بها  المسلمين  مطالبة  اإلس���ام  ف��ي 
مواجهة العدو المتربص بهم والمتأهب لقتالهم 
واستئصال شأفتهم. فالمسلم ينبغي أن يفهم من 
خال مطالبة الشرع الحنيف له بالصاة في مثل 
هذا الوقت العصيب والظرف الشديد أن الصاة 
في وقتها ينبغي وضعها في أعلى سلم األولويات 
الدينية والدنيوية، وهذا ينبغي أن يقرأ في سياق 
تأسيس اإلسام على مبدأ التيسير ورفع الحرج 
الذي يغطي حيزا كبيرا من أحكام الفقه اقتصاديا 

واجتماعيا وسياسيا.

من اآلثار اإليمانية للصاة:
اإليماني  األث���ر  للصاة  العامة  اآلث���ار  وم��ن 
بالله،  الذاتية  المسلم  صلة  تقوية  يعني  ال��ذي 
من  عاٍل  إلى مستوى  بربه  ترتقي عاقته  بحيث 
نه  استحضارالمراقبة والمحبة الدائمة، التي تمكِّ
من أن يعبده فيها كأنه يراه، ويستشعر حضوره 

القوي المستمر في حياته )4(، كما جاء ذلك في 
الحديث الذي وصف فيه النبي � مرتبة اإلحسان 
الله  تعبد  أن  »اإلحسان  بقوله:  العبادة  سّلم  في 
لم تكن تراه فإنه يراك«)5(.  وال  كأنك تراه، فإن 
لم  إذا  ومغزى  معنى  اإليماني  البعد  لهذا  يكون 
يظهر في السلوك االجتماعي لإلنسان، وينعكس 
والجماعة.  للفرد  النفسية  الحالة  على  إيجابا 
ادع��ى  إذا  مبالغا  الشخص  يكون  ال  فقد  ول��ذل��ك 
النفسي  االستقرار  في  عظيما  أث��را  للصاة  أن 
للفرد والجماعة، ويتعين هذا المطلب في عصرنا 
الحاضر الذي يعاني فيه الناس من اضطرابات 
من  كثير  -ف���ي  يستعصى  ج���دا  م��ع��ق��دة  نفسية 
األحيان- على الخبراء في الطب النفسي عاجها. 
صيام  تشريع  من  األسمى  المقصد  ولخفاء 
رمضان على كثير من مسلمي اليوم، يزداد القلق 
واالضطراب عندهم، مما يدفعهم نحو خٌلق الرفث، 
والفسوق، والصخب، والمقاتلة المنهي عنها لما 
واالجتماعي  الروحي  لألمن  ّبين  تهديد  من  فيه 
عبادة  ج��اءت  وسلوكات  أخ��اق  فهذه  للمجتمع. 
المجتمع  وتطهير  لمحاربتها  والصاة  الصيام 
والتضامن  الّسلم  خلق  إح��ال  أج��ل  م��ن  منها؛ 
والتعاون بين أبناء األمة حتى تصبح ك»الجسد 
سائر  له  تداعى  عضو  منه  اشتكى  إذا  ال��واح��د 
وتفاعا  تضامنا  وال��ح��م��ى«،  بالسهر  ال��ج��س��د 
م��ع األع��ض��اء ال��م��ص��اب��ة ب���داء األخ����اق السيئة 
الطبية  الناحية  من  ومعلوم  الرذيلة.  والخصال 
إال  وظائفه  أداء  في  الجسد  أمر  يستقيم  لن  أنه 
بمعافاة جميع أعضائه. فمن هذا الحديث النبوي 
الشريف، نفهم أن هذه األمة لن يستقيم أمرها إال 

بمعافاة جميع أعضائها ومكوناتها.

من اآلثار التربوية للصاة:
المقصد  ل��ل��ص��اة؛  ال��ع��ل��ي��ا  ال��م��ق��اص��د  وم���ن 
التربوي الذي يتجلى في تأثير الصاة في سلوك 
اإلنسان وتهذيبه والرقي به إلى مستوى اإلنسان 
المجتمع.  ف��ي  ال��رف��ي��ع  ال��س��ل��وك  ذي  المتحضر 
فالصاة تربي اإلنسان وتدربه عمليا على االلتزام 
والصبر  اإلرادة  ق��وة  فيه  تربي  كما  بمواعيده، 
وملذاتها،  شهواتها  على  النفس  مغالبة  على 
والصيام؛  الصاة  عبادة  بين  مشترك  قدر  وهذا 

تربيان  الشعيرتين  إن  حيث 
ف���ي اإلن���س���ان ال��ص��ب��ر وق���وة 
اج���ت���ن���اب  ع����ل����ى  اإلرادة 
وأثر  والمنكرات.  المحرمات 
يلمس  التربوي  المقصد  هذا 
الكريم،  ال��ق��رآن  من  آي��ات  في 
م��ن ذل���ك ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: �اْت���ُل 
َم��ا ُأوِح���َي ِإَل��ْي��َك ِم��َن اْل��ِك��َت��اِب 
���َاَة  ال���َصّ ِإَنّ  ���َاَة  ال���َصّ َوَأِق�����ِم 
َواْلُمْنَكِر  اْلَفْحَشاِء  َعِن  َتْنَهى 
ُه َيْعَلُم َما  ِه َأْكَبُر َوالَلّ َوَلِذْكُر الَلّ
 .)45 )العنكبوت:  َتْصَنُعون� 
في  ت��ق��وي  المتقنة  فالصاة 
مقاومة  على  اإلرادة  المسلم 
االن��ح��راف��ات وال��م��غ��ري��ات في 
امتاك  إلى  باإلضافة  حياته، 
على  المحافظة  على  ال��ق��درة 
ت���وازن���ه واس��ت��ق��ام��ت��ه، وه��ذا 
بقول  إليه  المشار  ه��و  األث��ر 
ال��ل��ه ت��ع��ال��ى: �َواْس��َت��ِع��ي��ُن��وْا 
���َه���ا  ����َاِة َوِإنَّ ��ْب��ِر َوال����صَّ ِب��ال��صَّ
اْلَخاِشِعيَن َعَلى  ِإالَّ  َلَكِبيَرٌة 
وال��م��ؤك��د   ،)45 )ال���ب���ق���رة:   �
ب��ح��دي��ث ال���رس���ول � ال���ذي 
ي��روي��ه أب��و ه��ري��رة � ق��ال: 
ج���اء رج���ل إل���ى ال��ن��ب��ي �، 
بالليل  يصلي  فانا  إن  فقال: 
»إن  ف��إذا أصبح س��رق، فقال: 
صاته ستنهاه«)6(، والمعنى 
اإلقاع  إلى  الزمن  أن صاته ستحمله مع مرور 
عن هذا الفعل الشنيع الذي يؤذي به المجتمع، 

وهو ما حصل له فعا.
ف��م��ن خ���ال ه���ذه ال��ت��وج��ي��ه��ات ال�����واردة في 
تأثيرا  للصاة  أن  يتجلى  الشرعية،  النصوص 
ألنها  السلوك  وتهذيب  اإليمان  تقوية  في  كبيرا 
تعمل على المحافظة على توازن المسلم واستمرار 
في  واإلي��ج��اب��ي��ة  القلبية  فالطهارة  استقامته. 
أقصى  هي  والجماعة  للفرد  االجتماعي  السلوك 
ما تستهدفه المناهج التربوية الحديثة في العالم 
اليوم، وهو ما تتمحور حوله مقاصد الصاة في 
اإلسام، وإذا ما الحظ المسلم عدم تأثر سلوكه 
وتفكيره إيجابيا، فليعلم أن هناك خلا في أداء 
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الشعر  "إن  هيغل:  األملاني  الفيلسوُف  يقول 
موجود  الشعر  أن  بذلك  يقصد  وهو  كوني"؛  فن 
في كل الثقافات العاملية؛ لكنَّ للشعر العربي في 
النفوس إيقاعا شجيا آسرا، وال زال هذا الشعر 
شاهدا على ثقافتنا وحامال لقيمنا؛ والزال النقاد 
املعاصرون يغوصون في نصوصه، ويستحمون 
في مياهه، ويحفرون عميقا حتت أنقاض أتربته 
الس��ت��خ��راج اجل��واه��ر وال����درر؛ وي��خ��وض��ون في 
أصقاع نقدية لسبر جمالياته. ولم يترك الشاعر 
ال��ع��رب��ي غ��رض��ا وال م��وض��وع��ا؛ إال وق���ال فيهما 
شعرا، وال مناسبة إال وقال فيها قصيدة؛ فما أن 
يطل هالل شهر رمضان املبارك إال وفاضت قريحة 

الشاعر، فيقول حسني عرب مرحبا بقدومه:
بشرى العوالم، أنت يا رمضاُن

هتفت بك األرجاُء واألكواُن
والشعر واألكوان، وهي عتية

ينتابها جلاللك اإلذعاُن
لك في السماء كواكب وضاءة

ولك النفوس املؤمنات مكاُن
الشرق يرقب في هاللك طالعا

يعنو لديهم، الكفُر والطغياُن
وبك استهام فؤاد كل موحد

يسمو به اإلخالص واإلمياُن
سعدت بلقياك احلياة وأشرقت

وانهل منك جماُلها الفتاُن
وتعلمت عنك احلصانة واحلجى

فاجناب عنها، الهم واخلذالُن
وتذكرت فيك العروبة مجدها

هل مجدها إال الدمار يصاُن
يا باعث اآلمال تخفق ثرة

باخلير ليس يشوبها بهتاُن
ومحرر األخالق، من قيد الهوى

إن عمها من زيغه طوفاُن
بشراك، تفتر الثغور، لوقعها

جذال، ويخفق خاطٌر وجناُن
يا مشعال قبس احلقيقة، بعد أن

أعيت عن استقصائها، األذهاُن
أشرق بنورك في الربوع، وكن لها

أمال، يزول بلمحه العدواُن
ف��ي ه���ذه امل��ق��ط��وع��ة ي��ح��ض��ر اجل��ن��اس غير 
)رمضان/األكوان/اإلذعان/مكان/الطغيان/ التام 
اإلمي�����ان...(، واجل��ن��اُس ل��وٌن م��ن أل���وان اجلمال 
اللفظي، له أثر ووقع إيجابي وجمالي على أذن 
عنه؛  السآمة  ويطرد  ذهنه  ينشط  وهو  املتلقي، 
في  واحلماسة  األم��ل  ليبعث  الشاعر  واستعمله 
نفسية متلقيه من أجل استقبال رمضان بشوق 

وأمل.

ورياض  الواعظني  "بستان  كتاب  في  وج��اء 
السامعني"، قوُل شاعٍر:

قل ألهل الذنوب واآلثام
قابلوا باملتاب شهر الصياِم

إنه في الشهور شهر جليل
واجب حقه وكيد الزماِم

وأقلو الكالم فيه نهارا
واقطعوا ليله بطول القياِم

واطلبوا العفو من إله عظيم
ليس يخفى عليه فعل األناِم

كم له فيه من إزاحة ذنب
وخطايا من الذنوب عظاِم

كم له فيه من أياد حسان
عند عبد يراه حتت الظالِم

كم له فيه من عتيق شهيد
آمن في القيام خزي املقاِم

إن دعاه مذلل بخضوع
وخشوع ودمعه )ذو سجاِم(

أين من يحذر العذاب ويخشى
أن يصلي اجلحيم مأوى اللئاِم

أين من يشتهي التذاذا بحور
في جنان اخللود بني اخلياِم

التمس فيه ليلة القدر واترك
التماسا لها لذيذ املناِم

واجتهد في عبادة الله واسأل
فضله عند غفلة النواِم

يا لها خيبة من خاب فيها
عن بلوغ املنى بدار السالِم

يا إله اجلميع أنت بحالي
عالم فاهدني سبيل القواِم

وأمتني على اعتقاد جميل
واتباع مللة اإلسالِم

ف��ن��ْل��ح��ظ م��ن خ���الل ه���ذه األب���ي���ات الشعرية 
ح��ض��ورا ل��أف��ع��ال األم��ري��ة )ق��ل/ق��اب��ل��وا/أق��ل��وا/
اق��ط��ع��وا/اط��ل��ب��وا/ ال��ت��م��س/اج��ت��ه��د/اس��أل...(؛ 
املتلقي  إل��ى  وص��اي��اه  يسطر  بالشاعر  وك��أن��ي 
م��ن أج���ل اغ��ت��ن��ام ش��ه��ر ال��ص��ي��ام؛ وإذا ك���ان من 
خصوصية اجلملة الفعلية، التحرك والدينامية، 

فالشاعر يريد أن يربأ باملتلقي من حال الذنوب 
وحضوُر  والعبادة.  التوبة  حالة  إلى  واملعاصي 
على  دليٌل  األول  البيت  شطرْي  في  القاف  حرف 
جالل هذا الشهر وقيمته عند الشاعر؛ وذلك ألن 
حرف القاف من احلروف املجهورة ومخرجها من 
أقصى احللق؛ والشاعر يريد بذلك أن يسّخر كل 
الشهر  هذا  إلى  الغافلني  لتنبيه  الصوتية  ق��واه 

العظيم.
وقلبه  فقي  حسني  محمد  ال��ش��اع��ر  وينشد 
عزيزا  ضيفا  ينتظر  كأنه  وبهجة؛  شوقا  يفيض 

فيضفي عليه صفة اإلنسان، فيقول:
قالوا بأنك قادم، فتهللت

بالبشر أوجهنا.. وباخليالِء
وتطلعت نحو السماء نواظر

لهالل شهر نضارة ورواِء
تهفو إليه، وفي القلوب وفي النهى

شوق ملقدمه وحسن رجاِء
لك ال نتيه مع الهيام.. ونزدهي

جلالل أيام.. ووحي سماِء؟
بهما نحلق في الغمام، ونرتوي

من عذبه.. ونصول في األجواِء
ونشف أرواحا فننهج منهجا

نقضي به ملرابع اجلوزاِء
ونصح أجسادنا، فال نشكو الونى

أبدا، وال نشكو من األدواِء
فنعود كاألسالف أكرم أمة

وأعز في السراء والضراِء
مبتهلني  رم��ض��ان  ال��ش��ع��راء  يستقبل  ه��ك��ذا 
وث���واٍب؛  وب��رك��ٍة  شهَرخيٍر  باعتباره  ومرحبني؛ 

فيقول الشاعُر:
رمضان وافى اخللق باخليرات

فاستبشروا باليمن والبركاِت
واستقبلوا شهر الهدى بحفاوة

وخذوه باألحضان والقبالِت
فالله جل جالله قد حفه

بالنور واإلميان والبركاِت
سبحانه فهو الذي قد خصه

دون الشهور بعاطر النفحاِت

شهر إذا سميته بصفاته
سجلت شهر الصوم والصلواِت

بل شهر ربي قد نزل الهدى
في ليلة جلت عن السنواِت
إننا جند في هذه املقطوعة الشعرية معجما 
)اليمن/البركات/النور/اإلميان/اآليات/ روحيا 
اقتناع  يعكس  وه��ذا  ال��ص��ل��وات...(؛  النفحات/ 
ال��روح  لتغذية  شهر  رمضان  شهر  ب��أن  الشاعر 
لتجديد  ودعوته  والتدبر،  التأمل  إلى  العطشى 
الصلة بالله، والنهل من روض القرآن ومجالس 

الذكر.
البلغيثي،  املالك  عبد  املغربيُّ  الشاعُر  أم��ا 

فيقول:
رمضاُن شهُر الله في أيامنا

ميضي سريعا والذنوُب تواِقي؟
من لم يطهره الصياُم، فلم يكن

حللول هذا الشهر بالتّواِق
رمضاُن ذكرى كل ناس دينه

فاذكر به فضل العزيز الباِقي
واتق به تلك اخلطيئات التي

قد خلفتك، وجد في استلحاِق
واعمل بصف املؤمنني مؤيدا

لتسوقك األعمال كل مساِق
كانت هذه وقفة عجلى عند قبسات روحانية 
ف��ي أش��ع��ار رم��ض��ان��ي��ة؛ ت��ع��ك��س ش��ه��ر رم��ض��ان 
ف��ي ذاك���رة ال��ش��ع��راء؛ إال أننا ن��ق��ول: إن م��ا جاء 
ف��ي ش��ع��ره��م ي��ك��اد ي��ك��ون نظما م��ن��ه أق���رب إل��ى 
ف��ي شعر  َط��َب��ِع��يٌّ ألن��ه يدخل  أم��ر  الشعر؛ وه��ذا 
وحي  من  يكون  احلقيقي  الشعر  ألن  املناسبات؛ 
الذي يعيش حالة  املتميز هو  اللحظة، والشاعر 
معاناة،  ط��ول  وب��ع��د  م��ع قصيدته  امل��خ��اض  م��ن 
وانفعال وجداني روحاني تأتي القصيدة محّملة 
املطر.  بقطران  احلبلى  املزن  كغيمة  بالتخييالت 
رسالة؛  بدون  جمال  وال  وجمال،  رسالة  فالشعُر 
واجلمالية  فالرسالية  ج��م��ال،  ب��دون  رس��ال��ة  وال 

قيمتان من قيم اإلسالم.

ذ. محمد حماني

رمضانيات
في الشعر العربي

رمضان بني املقاصد والعوائد

العدد 10460 رمضان 1437ه�- 16 يونيو 2016م

عناية  ي��ن��ال  الشهور  م��ن  شهر  ه��ن��اك  ليس 
يناله شهر  ما  مثل  وجماعات،  أف��رادا  املسلمني 
رم��ض��ان، ح��ي��ث ي��ت��رق��ب اجل��م��ي��ع ظ��ه��ور هالله 
واإلن��اث،  الذكور  والكبار،  الصغار  به  ويحتفي 
ما  أه��م  يكون  أن  ك��اد  حتى  والفقراء..  األغنياء 
م��ن شعائر  أرج����اء األرض  ف��ي  ال��ن��اس  ي��ع��رف��ه 
شاركوهم  ورمبا  مبطلعه  فيهنئونهم  املسلمني، 
ب��ع��ض م��ظ��اه��ره، مم��ا ي��ط��رح علينا س���ؤاال عن 
الكرمي ومقاصد  الشهر  ملعاني هذا  مدى متثلنا 
صيامه، هل حتققنا فعال مبا شرع ألجله وفقهنا 

جوهر رسالته وتخلقنا به؟
كتابه  ف��ي  وت��ع��ال��ى  سبحانه  رب��ن��ا  ب��ني  لقد 
على  وفرضه  الصيام  تشريع  من  الغاية  الكرمي 
كتب  آمنوا  الذين  �يأيها   : فقال  األم��ة،  ه��ذه 
قبلكم  من  الذين  على  كتب  كما  الصيام  عليكم 
أن  بذلك  فاتضح   ،)182 )البقرة:  تتقون�  لعلكم 
مقاماتها  وبلوغ  التقوى  حصول  هو  املقصود 
السنية من طرف الصائم، وهو أمر يستعان عليه 

مبراعاة آداب الصيام واالتصاف مبا يتطلبه من 
مكارم األخالق وجميل اخلصال.

ومن هذه اآلداب كما هو معلوم حفظ اللسان 
وس��ائ��ر اجل�����وارح ع��م��ا ال ي��رض��ى م��ن األق���وال 
واألفعال، متاشيا مع التحفظ عن شهوتي البطن 
جاءت  فقد  الصيام.  ق��وام  هما  اللذين  وال��ف��رج، 
النبوية الشريفة متواطئة على تنبيه  األحاديث 
جراء  أجره  ويقلل  يخرم صيامه  ما  إلى  املسلم 
جتاوز الضوابط األخالقية للصوم، فنهى النبي 
بالصائم  تليق  ال  ذميمة  أخ��الق  جملة  ع��ن   �

النموذجي، منها:
- قول الزور والعمل به.

- السباب والشتم.
في  والصخب  القول،  في  والرفث  اللغو   -

اخلصومة.
- الكذب واخلنا..

العوارض  هذه  منه  تنتفي  الذي  الصوم  إن 
وحت���ف���ظ ف��ي��ه اجل������وارح م���ع ال��ت��ح��ق��ق ب���آداب���ه 
واستحضار نية التعبد واحتساب األجر  كفيل 
بأن يكون صوما مطابقا ملا أراده الرب ، فلم 
عند  كما  والعقاب  للمشقة  قصدا  الصوم  يشرع 
النفس  تهذيب  غايته  إن  بل  امللل،  بعض  أتباع 
واالرتقاء بها في مدارج التزكية الروحية حتريرا 
شهوته،  ون��زع��ات  غ��رائ��زه  سلطان  من  لإلنسان 

له  ومترينا  والتحمل  بالصبر  إلرادت���ه  وتقوية 
والعلن،  السر  في  تعالى  الله  مراقبة  دوام  على 
وتثبيتا لفضيلة اإلحسان في نفسه إلى الفقراء 
يشعرون،  كما  ب��اجل��وع  يشعر  إذ  واحمل��ت��اج��ني، 

فيرق لهم قلبه، ومتتد يده بالعون والتكافل.
فهل نستحضر مقاصد الصيام ونتعامل مع 

شهر رمضان وفقها ومراعاة لها؟

سلوكات منهي عنها في رمضان:
أحسنوا  قد  املؤمنني  من  كثيرا  أن  ننكر  ال 
وقيامه،  بصيامه  رمضان  شهر  من  االستفادة 
وملؤوا أوقاتهم بذكر الله وتالوة القرآن الكرمي 
املساجد  ف��ي  وامل��واظ��ب��ة على ص��الة اجل��م��اع��ة 
ال���دروس وامل��واع��ظ والتحسن في  م��ع ح��ض��ور 
واقع  في  عابرة  نظرة  أن  إال  وتدينهم،  سلوكهم 
حالنا تنبئ عن وقوع انفصام ملحوظ لدى كثير 
الصيام وصورته، بني  املسلمني بني حقيقة  من 
جوهره ومظهره؛ فلئن كان مطلوبا من الصائم 
أن يكظم غيظه ويطفئ غضبه وال ينساق خلف 
نوازغ الشيطان، بل يضبط نفسه ويتحكم فيها 
نفسه  ومي��ن��ع  شهوته  دواع���ي  ف��ي  يتحكم  كما 
التمتع مبا أحل الله له، فإن ما أصبح يشاهد في 
بني  اشتعال اخلصومة  من  ومجامعنا  أسواقنا 
بعض الناس ألتفه األسباب وبلوغهم في ذلك حد 

الفجور، يعتبر مؤشرا سلبيا عن مدى متثل فئات 
ال يستهان بها من مجتمعنا ملعاني الصيام وعدم 
الفهم الصحيح ملقاصده، هذا دون احلديث عن 
هدر الوقت في متابعة البرامج التلفزية، التي إن 
سلمت من احملظور، لم تسلم من الوصف باللغو 
وضياع أوقات ثمينة كان حريا أن تصرف فيما 

يفيد من عمل الدنيا واآلخرة. 
إل��ى ما ذك��ر، زي��ادة االستهالك  ف��إذا أضفنا 
واإلقبال على أنواع الطعام والشراب في أوقات 
غيره  تفوق  بصورة  رمضان،  شهر  من  اإلفطار 
من الشهور، حتى تلجأ بالدنا إلى االستيراد من 
اخلارج لتغطية الطلب على املواد الغذائية، حق 
يعنيه  وماذا  نتساءل عن معنى صيامنا  أن  لنا 
رمضان بالنسبة لنا، هل هو شعيرة من شعائر 
أصبح  أن��ه  أم  ومقاصدها،  أحكامها  لها  الدين 
بعض  ببلوغه وشهود  التبرك  يكفينا  لنا،  عادة 
مقاماته، دون أن يغير ذلك من سلوكنا وحتققنا 

مبقاصد هذه املدرسة التربوية الفريدة.  
دينه،  على  االستقامة  إل��ى  دع��ان��ا  ال��ذي  إن 
دعانا أن نستقيم كما أمرنا وأراد منا، أي وفق 
أه��واءن��ا  ذل��ك  ف��ي  نتبع  أن  ال  ومنهاجه،  شرعه 
وأغراضنا، فقال سبحانه وتعالى: �فاستقم كما 
أمرت ومن تاب معك وال تطغوا إنه مبا تعملون 

بصير� )هود: 112(.
إلى االستقامة في باب الصيام  ما أحوجنا 
على مقتضى مقاصده العظيمة وغاياته النبيلة.

أنور احلمدوني
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مع  اليوم  املسلمني  واقع  في  الناظر  إن 
حلول شهر رمضان  يلحظ بونا شاسعا بيننا 
بالصيام،  االنتفاع  في  الصالح  السلف  وبني 
ملال،  وال  كسال  يعرفوا  لم  الله  رحمهم  فهم 
القرآن وتدبروه،  بل  صاموا بإحسان ورتلوا 
وأطعموا  جوارحهم،  و  ألسنتهم  وحفظوا 
وانتفعوا  الصيام  مقاصد  فحققوا  الطعام، 

بثماره.
ولعل أصدق كالم في بيان أحوال السلف 
يوسف  الشيخ  قاله  ما  رمضان  في  واخللف 
بني  الفارق  أعظم  �ما  الله:  حفظه  القرضاوي 
فقد  أسالفنا  أما  أسالفنا،  وصيام  صيامنا 
منه  واستمدوا  ظالله،  وتفيؤوا  ِثماره،  جنْوا 
نشاًطا  نهارهم  كان  الروح،  وقوة  القوة  روح 
وتهجًدا  تزاُوًرا  ليلهم  وكان  وإتقاًنا،  وإنتاًجا 
وتعبًدا  تعلًما  كله  شهرهم  وكان  وقرآًنا، 

وإحساًنا...
لم  سوء،  خلف  احملسنني  هؤالء  وبجوار 
فيه  مبا  يستفيدوا  ولم  برمضان،  ينتفعوا 
والروح  للقلب  الله  جعله  قيام.  وال  من صيام 
للِحْلم  الله  جعله  واملِعدة،  للبطن  فجعلوه 
جعله  والطيش،  للغضب  فجعلوه  والصبر 
السباب  شهر  فجعلوه  والوقار  للسكينة  الله 

والشجار...�.
وهذه مناذج من أعمال السلف الصالح في 
رمضان لعلها توقظ الهمم وحتيي العزائم في 

شهر القرآن شهر البركة والغفران.

في  القرآن  مع  السلف   حال  أوال: 
شهر القرآن:

﴿ تعالى:  لقوله  القرآن  شهر  هو  فرمضان 

هدى  القرآن  فيه  أنزل  الذي  رمضان  �شهر 
والفرقان�﴿)البقرة:  الهدى  من  وبينات  للناس 
على  الصالح  السلف  حرص  لذلك   ،)185
ومدارسة،  وتدبرا  تالوة  بالقرآن  االهتمام 
يزيد  بن  �األسود  قال:  النخعي  إبراهيم  فعن 
ليلتنْي، وكان  القرآن في رمضان في كل  يختم 
القرآن  يختم  وكان  والعشاء،  املغرب  بني  ينام 
كان  وقد   ، لياٍل�  كل ست  في  رمضان  غير  في 
ليلتني�،  كل  في  القرآن  �يختم  بن جبير  سعيد 
وقد كان اإلمام أحمد رحمه الله يغلق الكتب في 
رمضان ويقول: هذا شهر القرآن، وكان اإلمام 
مالك رحمه الله ال يفتي وال يدرس في رمضان 

ويقول: هذا شهر القرآن.
اقتداء  رمضان  في  القرآن  على  فإقبالهم 
برسول الله � حيث كان جبريل � يعارضه 
عباس  ابن  فعن  رمضان،  في  ويدارسه  القرآن 
� قال: »كان رسول الله يلقاه -أي جبريل- 

في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن«.

القيام  في  السلف  حال  ثانيا: 
بالقرآن في رمضان:

وسبيل  الصاحلني  دأب  هو  الليل  قيام 
املفلحني، وهو من أسباب مغفرة ذنوب العباد 
رمضان  قام  »من   :� النبي  قال  رمضان،  في 
ذنبه«،  من  تقدم  ما  له  غفر  واحتسابا  إميانا 
الصيام  أحسن  صاموا  الصالح  فالسلف 
يزيد  بن  السائب  فعن  القيام،  أفضل  وقاموا 
أبي بن كعب   � �أمر عمر بن اخلطاب  قال: 
ركعة  عشرة  بإحدى  يقوما  أن  الداري  ومتيما 
في رمضان، فكان القارئ يقرأ باملئني، حتى كنا 
كنا  وما  القيام،  طول  من  العصي  على  نعتمد 

ننصرف إال في فروع الفجر�.
قال ابن اجلوزي: �واعلْم أن السلف كانوا 
الطبقة  طبقات..  سبع  على  الليل  قيام  في 
من  وفيهم  الليل،  كل  يحيون  كانوا  األولى: 
الطبقة  العشاء،  بوضوء  الصبح  يصلي  كان 
الطبقة  الليل،  شطر  يقومون  كانوا  الثانية: 
الطبقة  الليل،  ثلث  يقومون  كانوا  الثالثة: 
الرابعة: كانوا يقومون ُسدس الليل أو خمسه، 

التقدير،  يراعون  ال  كانوا  اخلامسة:  الطبقة 
النوم  يغلبه  أن  إلى  يقوم  أحدهم  كان  وإمنا 
قوم  السادسة:  الطبقة  قام،  انتبه  فإذا  فينام، 
كانوا يصلون من الليل أربع ركعات أو ركعتني، 
الطبقة السابعة: قوم ُيحيون ما بني العشاءين 
ـلون في السحر فيجمعون بني الطرفني«. وُيعِسّ

حفظ  في  السلف  حال  ثالثا: 
اللسان:

عن  اللسان  كف  الصيام  مقتضيات  من 
اللغو والفحش والصخب، فقد ورد في احلديث 
القدسي عن أبي هريرة � عن النبي � قال: 
الصيام  إال  له  آدم  ابن  عمل  كل   : الله  »قال 
فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة وإذا كان 
يصخب...«،  وال  يرفث  فال  أحدكم  صوم  يوم 
للصيام.  مناف  والباطل  القول  في  فالفحش 
وِر  الُزّ َقْوَل  َيَدْع  َلْم  »َمْن   :� الله  رسول  قال 
ِه َحاَجٌة ِفي َأْن َيَدَع َطَعاَمُه  َواْلَعَمَل ِبِه، َفَلْيَس ِلَلّ
ُحكم  أن  دليل  �وفيه  املهلب:  قال  َوَشَراَبُه«، 
كما  الزور،  وقول  الرفث  عن  اإلمساك  الصيام 
ميسك عن الطعام والشراب، وإن لم ميسك عن 
ربه  لسخط  وتعرض  تنقَّص صيامه،  فقد  ذلك 

وترك قبوله منه�.
الله  رحمهم  الصالح  السلف  كان  لذا 
األجر  لنيل  الكالم  من  فضل  عما  ميسكون 
العظيم، وقد روي أن طلق بن قيس إذا كان يوم 
أبي  وعن  لصالة،  إاَلّ  يخرج  فلم  دخل  صومه 

العالية قال: الصائم في عبادة ما لم يغتب.

في  الوقت   مع  السلف  حال  رابعا: 
رمضان:

الله  التي أنعم  النعم العظيمة  فالوقت من 
بها على عباده، وقد أقسم الله تعالى في كتابه 
والضحى...  والنهار  والليل  بالعصر  الكرمي 
السنة  رغبت  وقد  الوقت،  أهمية  على  للتنبيه 
النبوية في اغتنام األوقات بالطاعات والقربات 
خصوصا في رمضان؛ ألنه زمن فاضل مبارك، 
شهر  رمضان  »أتاكم   :� الله  رسول  قال  كما 
مبارك...«. قال شعبة: �ال جتلســـوا فارغني فإن 

إمنا  آدم  �ابن  احلسن:  وقال  يطلبكـــم�،  املوت 
أنت أيام، كلما ذهب يومك ذهب بعضك�، وقال 
عمر بن عبد العزيز: �إن الليل والنهار يعمالن 
�ما   : مسعود  ابن  وقال  فيهمــا�،  فيك فاعمــل 
ندمــت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، 

نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي�.

خامسا: جود السلف في رمضان:
أما اجلود في رمضان فقد كانوا مسارعني 
الذي   � الله  اقتداء برسول  الله  إليه رحمهم 
رمضان  في   � جوده  بل  الناس؛  أجود  كان 
 � عباس  ابن  فعن  باخلير،  املرسلة  كالريح 
وكان  الناس،  أجود   � الله  رسول  »كان  قال: 
أجود ما يكون في رمضان حني يلقاه جبريل، 
فيدارسه  رمضان  من  ليلة  كل  في  يلقاه  وكان 
من  باخلير  أجود   � الله  فلرسول  القرآن، 
الريح املرسلة«، قال الشافعي رحمه الله: أحب 
رمضان  شهر  في  اجلود  في  الزيادة  للرجل 
اقتداء برسول الله �، وحلاجة الناس فيه إلى 

مصاحلهم.
اليتامى  مع  إال  يفطر  ال  عمر  ابن  وكان 
قد ردوهم عنه  أهله  أن  واملساكني، ورمبا علم 
فلم يفطر في تلك الليلة، يقول يونس بن يزيد: 
هو  فإمنا  رمضان،  دخل  إذا  شهاب  ابن  كان 

تالوة القرآن، وإطعام الطعام.
صاموا  الصالح،  السلف  صام  هكذا 
القيام،  فأحسنوا  وقاموا  الصيام،  فأحسنوا 
وليلهم  واجتهادا،  عمال  نهارهم  جعلوا 
الصيام  ثمار  فجنوا  وتهجدا،  استغفارا 
وشرف  الدنيا  بفضل  ففازوا  ظالله،  وتفيئوا 
ملعاني  فهمهم  بسبب  ذلك  ويرجع  اآلخرة، 

الصيام ومعرفتهم  مبقاصده ومراميه.
بالسلف  االقتداء  إلى  اليوم  أحوجنا  فما 
الصالح ليكون صيامنا فرصة إلصالح األنفس 
وتزكيتها وعالجها من أدوائها، وقيامنا زيادة 
في اإلميان وتقربا من الرحمان، وقراءة القرآن 
سببا إلصالح املجتمع ومتاسكه وتعاونه على 
وعزها  مجدها  لألمة  ليعود  والتقوى،  البر 

املفقود منذ عقود. 

د. محيد السراوي

يوسف بلهادي

السلف في رمضان: أعمال وثمار
العدد 10460 رمضان 1437هـ- 16 يونيو 2016م

وسيدي  وأســتــاذي  شيخي  يا  الله  رحمك 
الــرجــال، عجز  الــغــزال، رجــل ال كباقي  العربي 
اللسان عن التعبير بأي مقال، فلك الله يا مدينة 
فاس، رحل عنك رجل الدعوة املفوه، حمل هم 
الــدعــوة فــي بيته وفـــي املــســاجــد وحــتــى في 
احلافالت والطرقات، يقول قولة احلق ويصدع 
إلى  والــدعــوة  والصغير،  الكبير  ينصح  بها، 
الله هي الهم األول واألخير، في كل زمان وأي 
مكان، عاش بالقرآن ومع القرآن وخادما ألهل 
أغلب  الطويلة والبيضاء على  اليد  له  القرآن، 
القرآن إن لم أقل كلها. واملوفق من وفقه  دور 

الله.
وسيدي  وأســتــاذي  شيخي  يا  الله  رحمك 
وأنا  الرنانة  خطبك  حضرت  الغزال،  العربي 
كل  كان  سيدي،  يا  يدك  على  وتربيت  صغير، 
درسه  فينا  ليلقي  النور  بحي  يأتينا  أسبوع 
أين  يقول  العشاء  صــالة  بعد  وأذكــر  الشيق، 
فيأخذ  كثير  ومعه خلق  يوسف؟؟  أين  يوسف 
بيدي ويخرج متكأ علي، رحمك الله يا شيخي 
وسيدي، وكنت أذهب معه في السيارة أسأله 
في  ترن  كلماته  زالت  ال  آآآآه  آآآآه  ويجيبني، 
فــي نفسي  إلــى اآلن، وأكــثــر شيئ حــز  أذنـــي 
فوبخني  مــرة  آخــر  به  اتصلت  أنــي  وأحزنني 
تــأخــرت عني  لــم  يــا يوسف  وقـــال: غبت عني 
ولــم تــزرنــي، وبـــدأت أتلعثم وأحتــجــج، وهــذا 

الطلبة  يــربــون  الكعبة،  ورب  الصاحلني  دأب 
يغفلون  وال  أمـــورهـــم،  ويتتبعون  والــشــبــاب 
عنهم، حتى ال يضيع ما بنوه فيهم، وهذا ما 
بذرة  فإن زرعت  املربني،  الكثير من  يغفل عنه 
خير البد وأن تتعاهدها، وتظل مراقبا لها ولو 
من بعيد، فال تترك زمام التربية ليأخذه غيرك 
فيفسد ما أصلحت، ويهدم ما بنيت، وتندم في 

حني ال ينفعك الندم.
رحمك الله يا سيدي رحمك الله يا شيخي 

بكيت وهل بكاء القلب يجدي؟...
فراق شيخي وحنني وجدي!!

فما معنى احلياه إذا افترقنا،،؟؟
وهل يجدي النحيب فلست أدري!!

فال التذكار يرحمني فأنسى،،،
وال األشواق تتركني لنومي،،،
فراقك سيدي كم هّز وجدي،،
وحتى لقائكم سأظل أبكي،، 

فــإلــى الــلــقــاء يــا شيخنا احلــبــيــب، يــا من 
عاش للقرآن ومع القرآن وبالقرآن ووسط أهل 
القرآن، أسأل الله أن يشفع فينا كتابه العزيز، 
ويتم نعمته علينا مبرافقة نبيه في اجلنة، وإنا 
يا شيخنا  اللقاء  إلى  راجعون.  إليه  وإنــا  لله 

اجلليل بإذن الله وفضل منه ورحمة.

»إلى اللقاء يا شيخنا العربي الغزال«



 من سيئات ما سمي بالربيع العربي 
-وك��ل��ه س��ي��ئ��ات إذ مت إع����داد وص��ف��ات��ه 
ال��ع��رب��ي- ه��و فتح الباب  ال��ع��ال��م  خ���ارج 
على مصراعيه لكل أنواع املطالب األكثر 
تطرفا وحترشا بعقيدة وقيم املجتمعات 
اإلسالمية، وهي املطالب املوجهة عن بعد 

كما "الربيع إياه".
وم���ن ي��ت��اب��ع اخل��ي��ط ال��ن��اظ��م ل��ه��ذه 
من  مدعومة  في جلها  أنها  يجد  املطالب 
هذه  أصحاب  فإن  ولذلك  غربية،  لوبيات 
من  أدن��ى حت��رج  يستشعرون  ال  املطالب 
اجلهر بقناعاتهم املنحرفة، وال غرابة فهم 
يستندون إلى مجموعات ضغط  متوفرة 
وجاهزة إلثارة القالقل بالدول اإلسالمية 
ذراع  وإل��ي  طائشة  كائنات  إلى  وحتتاج 

األنظمة اإلسالمية املستهدفة.
الوطن  أبناء  من  بعضا  أن  والطامة 
يجهلون أن حماقاتهم تلك تكلف أوطانهم 
تكن  لم  -وإن  جنديتهم  تكون  وقد  غاليا 
بالنيات-   أع��ل��م  ف��ال��ل��ه وح���ده  م��ق��ص��ودة 
سببا في عودة االستعمار إلى بلدانهم ..

الذين  أولئك  فإن  الذكر  وعلى سبيل 
يجاهرون بشذوذهم من الذكور ويخرجون 
إل����ى ال����ش����ارع ال���ع���ام ب��ك��ام��ل زي��ن��ت��ه��م 
أناسا  تأكيد  بكل  يستفزون  النسوانية 
بسطاء ال يفهمون في املساطر القانونية 
إلى  املواطنني  محاكمة  أمر  تفوض  التي 
والسي�بة،  الفوضى  لنوازع  درءا  القضاء 
وه�����ؤالء ال��ب��س��ط��اء ي��ط��ب��ق��ون ج��ه��ال ما 
بأياديهم ويقابلون  الله   يعتبرونه شرع 

مجانية  ف��وض��ى  وت��ل��ك  ب��ت��ط��رف،  تطرفا 
املتربصة  اخلارجية  األشباح  تقتنصها 
اللتقاط  أسلفنا  كما  واجل��اه��زة  بالوطن 
تلك النوازل املعزولة لتضخيمها وفرض 
أجندة "احلريات العامة" إياها  مبا تعنيه 
من تعزيز لكل أشكال االنحرافات  وتطبيع 
معها كالدعارة العلنية  واملثلية املجاهرة  
واإلجهاض "حتى بدون إكراهات" وعلنية 
أك���ل رم���ض���ان، وال��الئ��ح��ة م��ف��ت��وح��ة لكل 
الوطن  يدفع  التي  املفتوحة  التسيبات 
معها   يتساهل  لم  إن  العصيان  ضريبة 
ومينحها بكل ممنونية جواز السفر إلى 
القضاء  املطلوب هو  أن  أرض��ه. واحل��ال 
االنحرافات  هذه  مسببات  على  اجل��ذري 
شرعيا  عالجا  ب��ل  همجيا  استئصاال  ال 
يستحضر عظمة الله املفضية لالستحياء 
بسد  وإنسانيا  باملعصية،  املجاهرة  من 
الطريق على الفقر واحلكرة والعنف ضد 
املستضعفني  والتأسيس ملجتمع الكرامة 
وال��ت��ض��ام��ن ك��م��ا أوص���ى ب��ذل��ك اإلس���الم  
شرع  وإقامة  السيبة  مجتمع  ال  الرحيم 

الله بالسيف.
وامل��غ��ام��رون ال��ذي��ن ي��رف��ض��ون ه��ذه 
امل��ق��ارب��ة وي��خ��ت��ارون اس��ت��ي��راد احل��ل��ول 
للمقايضة  بلدانهم  يعرضون  اخلارجية  
ب��ق��ض��اي��اه��م امل��ت��ه��اف��ت��ة ت��ل��ك م��ق��اب��ل دع��م 
اللوبيات إياها للقضايا الوطنية الكبرى 
كقضايا   عليها  التشويش  وع��دم  للوطن 
احل����دود وق��ض��اي��ا ال���ث���روات ال��س��ي��ادي��ة 

-الصحراء املغربية منوذجا-.
وأول����ئ����ك ال����س����ذج  م���ن أب��ن��ائ��ن��ا ال 
ولعبة  السياسية  امل��وازي��ن  في  يفهمون 

فرصا  القضايا  ه��ذه  تعتبر  ال��ت��ي  األمم 
اجلسور  ومد  الضغوط  الستدامة  ذهبية 
إلى مقدرات األمة لالستيالء عليها نظير 

التخفيف من الضغط والتحرش بأمنها 
وف���ي ال��س��ي��اق ف��ق��د مت ب��ع��ث ال���روح 
باإلفطار  املجاهرة  مطلب  في  أخرى  مرة 
في رمضان، وقد هدد املطالبون بإسقاط 
القانون  م��ن   222 رق��م  القانوني  النص 
اجلنائي املغربي الذي يجرم هذا اإلفطار  
دون عذر شرعي بتدويل هذه القضية مبا 
قضية  ف��ي  دول��ي  بتدخل  املطالبة  يعني 
وقد  خالصا،  مغربيا  شأنا  تهم  سيادية 
في  الهجينة  املجموعة  هذه  أف��راد  سعى 
السنة املاضية إلى االحتفال باملثليني في 
منطقة سبته احملتلة ومبشاركة وفد داعم 

من إسبانيا وإسرائيل. 
وج�����ددت ه���ذه امل��ج��م��وع��ة امل��ط��ال��ب��ة 
املدنية في حتشيد صريح  الدولة  بإقامة 
"إم��ارة  ومنها  املغرب  لثوابت  للمناوئني 
املؤمنني" ودعت إلى حملة ذات بعد دولي 
تستمر طيلة رمضان بشعار - 200 برا..

مغاربة ماشي مسلمني-.
وك���ل م��ت��اب��ع مل��ا ي���روج ف��ي الساحة 
متواصل  جت��زيء  م��ؤام��رات  من  الدولية 
للدول العربية، وما جتهر به قوى خفية 
األي��ام  مستقبل  ف��ي  محتملة  زع��زع��ة  م��ن 
الستقرار املغرب، كل ذلك يجعل من هذه 
املطالب سيوفا مشهرة جلز رقبة املغرب ال 
قدر الله. وكان أجدادنا أحكم في قولتهم 
الشهيرة -الزلة املستورة كايغفرها الله-.
ي��ص��ن��ف في  م��ا س���ردن���اه  ك���ان  وإذا 
املطالب،  ل��ه��ذه  السياسية  ال��رؤي��ة  ب��اب 

فبالنسبة للرؤية الدينية فنستحضر فقط 
اآلية الكرمية �يا أيها الناس أنتم الفقراء 
إل���ى ال��ل��ه وال��ل��ه ه��و ال��غ��ن��ي احل��م��ي��د إن 
يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك 
ويرى   )17-15 )فاطر  بعزيز�  الله  على 
تتعلق  اآلي��ة  ه��ذه  مناسبة  أن  مفسرون 
بإحلاح رسول الله � في دعوته للكفار، 
وهم يحسبون أن مصدر هذا اإلحلاح هو 
حاجة الله إلى عبادة الكفار، ولذلك وكما 
العقوبة  ف��ي  يغلظ  سبحانه  فهو  ي���رون 
سبحانه  الله  أن  واحل��ال  بها،  والتذكير 
إشفاقا على العصاة ال يفتأ ينذرهم وهو 
الغني وه��م ال��ف��ق��راء م��ن ال��س��ائ��ري��ن في 

غفلتهم يعمهون.
ق��رأت في األي��ام األخيرة سيرة  وق��د 
الذي  الكبار  أملانيا  ومبدعي  مثقفي  أحد 
كان عاشقا للدين اإلسالمي وهو الشاعر 
مدح  في  عظيما  شعرا  نظم  حيث  جوته 
من  السبعني  بلغ  حني  وأعلن  املصطفى 
خشوع  ف��ي  يحتفل  أن  يعتزم  أن��ه  عمره 
ال��ق��رآن.  ف��ي��ه��ا  أن����زل  ال��ت��ي  ال��ق��در  بليلة 
وصدق سبحانه إذ قال  في محكم التنزيل 
ال  وال��ذي��ن  يعلمون  ال��ذي��ن  يستوي  �هل 
ال  الذين  يعلمون�. وقد أضاع مغامرونا 
يعلمون، افتقاد منابر السياسة السيادية 
ومحايدين،  يقظني  وطنيني  لدعاة  للبلد 
ل��ل��خ��وف م���ن ت��داع��ي��ات ال��س��ي��اس��ة على 

الدين.. فهل من مّدكر؟.
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وهي منهمكة في القراءة 
في مكتبة عامة...

ب��ع��ي��د عنها  ج��ل��س غ��ي��ر 
ي��ن��ق��ب ف���ي ص��ح��ف ق��دمي��ة 

نادرة...
ل�����م ت����ص����دق ع��ي��ن��ي��ه��ا.. 

حاولت أن تكذبهما...
ش��������ردت حت������دق ف���ي���ه.. 
صفراء  ابتسامة  ها  تبسمل 

تتحداها...
أيعقل  ت��س��اءل��ت مب����رارة: 
أن يصدر هذا من أستاذ ..؟!

هل أفضح أمره.. ؟!
وم����������������������ن س��������ي��������ص��������دق 

شهادتي..؟!
تبسمه  أم���ام���ه���ا  ت������راءى 
"إن  لها:  يقول  وكأنه  املاكر.. 
أفشيت سري.. سأتهمك أنِت 

بذلك؟!"
ن�����ظ�����رت إل��������ى امل����وظ����ف 
امل��س��ؤول ع��ن اجل���ن���اح.. ك��ان 
ي��ث��رث��ر ف���ي ه���ات���ف���ه.. وف��ي 
ال������ب������اب، ج���ل���س م���وظ���ف���ون 
آخ��������������رون ي������ث������رث������رون م���ع 

احلارس...
ح�����دق�����ت ف������ي ك����ام����ي����را 
مبثوثة عاليا أمام القراء... 

ضحكت مبرارة...
رب����ت����ت ع��ل��ي��ه��ا م��وظ��ف��ة 

باملكتبة: 
"أس�����������ت�����������اذة.. امل���ك���ت���ب���ة 

ستغلق.. السادسة مساء !"
ن���ظ���رت إل�����ى س��اع��ت��ه��ا.. 
ضحكت على نفسها تعزيها: 
وأنا  ساعات  علي  متر  "كيف 

شاردة..؟!"
املر:  تساؤلها  بها  يستبد 
"ك���ي���ف ألس���ت���اذ ج��ام��ع��ي أن 
ميزق صفحات مجلة قدمية 
ويختلسها في جيبه ببرودة 

تامة..؟!"

 ذة. نبيلة عزوزي

بق�لم:

و مـضـــــــــة

شهادة خرساء!

مــغــامـرو اإلفـطـار العـلـني من 

أوراق  شاهدة

ذة. فوزية حجبـي
al.abira@hotmail.com

تستسقي  امل����وات  قلوبنا  أراض����ي 
اإلحياء،  بغيث  جتود  أن  الرحمة  غيوم 
ت��ت��ض��رع ل��ل��م��ول��ى أن ي��ح��ي��ي��ه��ا ب��ع��دم��ا 
أحرقت  بعدما  والزالت،  الذنوب  أماتتها 
شهرا  ع��ش��ر  أح���د  ف��ي  بساتينها  زروع 
مجدبات سامرت فيهن الهوى ولم تلتفت 
تشهد  أن  لها  ف��ُأذن  العقل،  مشورة  إل��ى 
الشهر املطهر بأنواره وأسراره وفضائله 
والثمار  بساتينها  إلى  اخلضرة  لتعود 
إلى أشجارها واملياه إلى وديانها، وها 
بالقرب  لتسعد  تعمها  الفيوض  ذي  هي 
العمى،  بعد  وب��اإلب��ص��ار  اإلق��ص��اء  بعد 
وباحلياة بعد املمات. فهذا منه سبحانه 

فكيف االستجابة منا؟
الفرار إلى الله.

ت��أت��ي اآلي����ات ص��ارخ��ة فينا دع��وة 
وتوجيها فتكون االستجابة بامتثال أمر 
الله  في قوله: �ففروا إلى الله إني لكم 
50(.   فهي  منه نذير مبني� )الذاريات: 
دعوة إلى الفرار إليه، والهرع إلى رياِضه 
عل  مبعيته،  أرواح��ن��ا  لتسكن  العامرة، 
رحمته التي أحيت األرض بعد موتها أن 
حتيي موات قلوبنا، وقد دعينا في غير 
ما آية إلى التأمل واالعتبار: �َفانُظِر ِإَلى 
ِه َكْيَف ُيْحِيي اأْلَْرَض َبْعَد  آَثاِر َرْحَمِت اللَّ

ِيي امْلَْوَتىَٰوُهَو َعَلىٰ  ْ َمْوِتَها ِإنَّ َذِٰلَك حمَلُ
ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر� )الروم: 50(.

في  املسارعة  إل��ى  توجيه  وال��دع��وة 
السباق �فاستبقوا اخليرات�. سباق في 
ومعاملة  عبادة  والطاعة؛  اخلير  أعمال 
آنئذ  ألم���ره،  امتثاال  وع����ادات،  وأخ��الق��ا 
تعالى: لقوله  مصداقا  الكتاب  سر  نرث 
ِمْن  اْصَطَفْيَنا  ِذيَن  الَّ اْلِكَتاَب  َأْوَرْثَنا  �ُثمَّ 
ْقَتِصٌد  َنْفِسِه َوِمْنُهم مُّ ِعَباِدَنا َفِمْنُهْم َظاِلٌم لِّ
َذِٰلَك  ِه  اللَّ ِبِإْذِن  ْيَراِت  ِباخْلَ َساِبٌق  َوِمْنُهْم 

ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبيُر� )فاطر: 32(.  
ف��ه��ل��م��وا إل����ى ال���دخ���ول ع��ل��ى ال��ل��ه 
دار  ف��ي  "م��ج��اورت��ه  ل:  ألم���ره  استجابة 
ال���س���الم ب���ال ن��ص��ب وال ت��ع��ب، ب���ل من 
مضى  فالذي  وأسهلها...  الطرق  أق��رب 
واالستغفار...  والندم  بالتوبة  تصلحه 
والعزم  باالمتناع  تصلحه  يستقبل  وما 
والنية... وإن آثرت الشهوات والراحات، 
بسرعة،  عنك  انقضت  واللعب،  واللهو 
وأع��ق��ب��ت��ك األل����م ال��ع��ظ��ي��م ال���دائ���م ال��ذي 
مقاساته ومعاناته أشق وأصعب وأدوم 
م��ن م��ع��ان��اة ال��ص��ب��ر ع��ن م��ح��ارم ال��ل��ه، 
الهوى  ومخالفة  طاعته  على  والصبر 

ألجله". 
فيا لها من جتارة رابحة أن تفر إليه 
وج��وده  بعطائه  عليك  ويقبل  فيكرمك 
عمران:  )آل  امل��آب�  حسن  عنده  �والله 

.)14
تعاهد القلب بالقرآن الكرمي

لم ينزل الله تعالى غيثا قط أنفع وال 
شفاء  ففيه  القرآن  غيث  من  للقلب  أثمر 

القلب  يعمر  ب��ه  ح��ي��اة،  وف��ي��ه  ورح��م��ة، 
بتالوته  الكرمي؛  الله  ري��اض  في  القابع 
اللسان  ذل��ك  في  ويشترك  ال��ت��الوة،  حق 
تصحيح  اللسان  "فحظ  والقلب؛  والعقل 
تفسير  العقل  وحظ  بالترتيل،  احل��روف 
والتأثر  االت��ع��اظ  القلب  وح��ظ  امل��ع��ان��ي، 
واالن���زج���ار واالئ��ت��م��ار، ف��ال��ل��س��ان يرتل 

والعقل يترجم والقلب يتعظ".
ميزان  الكرمي  القرآن  على  وإقبالك 
تزن به مدى محبتك لله  ورسوله � 
وجند ذلك في قول ابن مسعود �: "ال 
فإن  ال��ق��رآن  إال  ع��ن نفسه  أح��دك��م  يسأل 
كان يحب القرآن ويعجبه فهو يحب الله 
يبغض  كان  وإن   ،� ورسوله  سبحانه 
القرآن فهو يبغض الله سبحانه ورسوله 

."�
فتوح  لتتلقى  بالقرآن  قلبك  تعاهد 
الرحمان فتنجلي لك أسراره كما اجنلت 
فهذا  الله وخاصته،  أهل  من  للصاحلني 
بنا سفيان  "صلى  يقول:  زفر  بن  مزاحم 
الثوري املغرب فقرأ حتى بلغ �إياك نعبد 
انقطعت  حتى  فبكى  نستعني�  وإي���اك 

قراءته ثم عاد فقرأ احلمد لله". 
إس��م��اع��ي��ل  ب���ن  م��ح��م��د  أن  وروي 
ال���ب���خ���اري دع�����ي إل�����ى ب���س���ت���ان ب��ع��ض 
الظهر  ص���الة  ح��ض��رت  فلما  أص��ح��اب��ه، 
ص��ل��ى ال��ق��وم، ث��م ق���ام ل��ل��ت��ط��وع، ف��أط��ال 
ال��ق��ي��ام، فلما ف��رغ م��ن ص��الت��ه رف��ع ذيل 
ف��ي ستة  ���رُه  َأبَّ ق��د  بزنبور  ف��إذا  قميصه 
عشر موضعا، وقد تورم من ذلك جسده 
ظاهرة، فقال له بعضهم: وكيف لم تخرج 

من الصالة في أول ما أب��رك؟ فقال كنت 
في سورة فأحببت أن أمتها".

رحمه  البصري  احلسن  ع��ن  وروي 
ب��ارد  م��اء  شربة  أعطي  أن��ه  تعالى  الله 
من  وسقط  عليه  غشي  القدح  أخ��ذ  فلما 
ي��ده، فلما أف��اق قيل ل��ه: م��اذا بك يا أبا 
احلسن؟ قال ذكرت أمنية أهل النار حني 
قالوا ألهل اجلنة �أن أفيضوا علينا من 

املاء أو مما رزقكم الله� )األعراف: 50(.
فهذا عمل القرآن الكرمي إذا تعاهدته 
بنا  هيا  ذل��ك  ولنحقق  بالتدبر  القلوب 
رحمه  القيم  اب��ن  نصيحة  إل��ى  لنصغي 
أمرين:  ف��ي  خلصها  وال��ت��ي  تعالى  الله 
الدنيا  وطن  من  قلبك  تنقل  أن  "أحدهما 
به  تقبل  ث��م  اآلخ���رة،  ف��ي وط��ن  فتسكنه 
واستجالئها،  ال��ق��رآن  معاني  على  كله 
وتدبر ما يراد منه، ما نزل ألجله، وأخذ 
داء  على  وتنزلها  آياته،  كل  من  نصيبك 
قلبك، فهذه طريقة مختصرة قريبة سهلة 

موصلة إلى الرفيق األعلى".
ف��ل��م ي��ج��ال��س أح���د ال���ق���رآن إال ق��ام 
إميانه  زاد  تدبر  إن  نقصان،  أو  بزيادة 
ويقينه وإن أعرض ونأى بجانبه جعلت 

على قلبه أكنة أن يفقه أسراره. 
ي��ا س��ادة  ال��ع��ام��رة  ال��ري��اض  وتلكم 
فررنا فيها إلى الله تعالى لالستزادة من 
على  قلونا  وتعاهدت  والعبادة،  الطاعة 
تدبر كتابه، فاللهم ال جتعلنا ممن يقول 

وال يعمل، ويسمع وال يقبل.

رياض الله العامرة
دة. رجاء عبيد
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حياة  في  رمضان  يا  أنت  شهر  أي 
املسلمني، إنك والله  لبلسم للجراح، وزاد 
لألرواح، وباب لألفراح، حتل مبجتمعاتنا 
واألحزان،  بالهموم  واملثقلة  اجلريحة 
واحلنان،  بالرحمة  مترحة  يدا   لها  فتمد 
يديك  وبني  املهيبة،  البهية  بطلعتك  تهل 
صيدلية من نور، عنوانها الصبر والتوبة 

والغفران، وقوامها آي القرآن. 
عام،  كل  في  رمضان  يا  علينا  تهل 
مما  وتنقيها  اخلاملة،  أجسادنا  لتنعش 
ترسب في عروقها وأحشائها من رواسب 
الصفيقة  شوارعنا  في  تهرق  السموم، 
وتنذرنا  اخلمور،  براميل  املعتمة  وأزقتنا 
إن نحن عدنا إليها بالويل والثبور، حتطم 
األزالم،  وتكسر  األصنام،  أعماقنا  في 
في  إقامتها  أعدنا  نحن  إن  وتتوعدنا 

هياكلنا العجفاء باملوت الزؤام.
الصيام  شهر  يا  قدر  على  بنا  حتل 
والقيام، فتخضر البيداء،  وتطهر أرواحنا 
من الغل والشحناء، والضغينة والبغضاء، 
تفرغ علينا من شاللك العذب البارد يا خير 
قشعريرة  نفوسنا  في  فتسري  الشهور، 
اجلميلة  املعاني  وتنبعث  املذاق،  حلوة 
التبلد  وأكوام  الغفلة،  طبقات  حتت  من 
واألشواق،  املشاعر  تتأجج  والنسيان، 
الروح،  بعودة  تعالى  الله  بيوت  فتحتفل 
والنفاق،  والفجور  الزيف  منابع  وجتفف 
تأتي على قدر يا غرة الشهور، تستنهض 
والقمم،  الذرى  أعلى  لتطاول  الهمم،  فينا 

لتنشر في صفوفنا السعادة واحلبور. 
حتمل  عام،  كل  في  رمضان  يا  تعود 
السنية  الهدايا  من  الكرميتني  يديك  بني 
ومغفرة  رحمة  األعناق،  إليه  تشرئب  ما 
املكلومة  أرواحنا  على  وتنثر  وإعتاق، 
والسور  البينات  اآليات  معاني  العطشى 

العتاق.
حتل يا رمضان والناس غرقى في جلج 
الشهوات، فتنتشلهم بيد الرأفة البيضاء، 
وجالئل  اخليرات،  نفائس  على  وتدلهم 
أعماقهم  في  وتوطن  واملبرات،  األعمال 

أجمل اخلصال وأفضل الصفات.
الصيام  شهر  يا  قدر  على  جتيء 
األمن  وتنشر  النيام،  لتوقظ  والقيام، 
في  وتطلق  الغربان،  لتطرد  والسالم، 
فتنشرح  احلمام،  أسراب  الوطن  ساحات 
إلطعام  وتنصب  النوق،  وتنحر  الصدور، 

الفقراء آالف القدور.
والبركات،  اخلير  شهر  يا  علينا  تهل 
الصفقات،  خير  املعطاء  سوقك  في  لتعقد 
لنيل خير زاد وأجمل وسام، وسام الصبر 
وزاد التقوى، يباركها رب األنام ذو اجلالل 
أيها  النورانية  بأناملك  تنثر  واإلكرام، 
الصائمني،  صفوف  على  الفضيل  الشهر 
الرحمن،  الرحيم  يدي  بني  وقوف  وهم 
�يا  تعالى:  قوله  والفالح،  الفوز  بطاقات 

َياُم  الِصّ َعَلْيُكُم  ُكِتَب  آَمُنوا  ِذيَن  اَلّ َها  َأُيّ
ُكْم  َلَعَلّ َقْبِلُكْم  ِمن  ِذيَن  اَلّ َعَلى  ُكِتَب  َكَما 
-184 ْعُدوَداٍت�ۚ)البقرة:  َمّ اًما  ُقوَن َأَيّ َتَتّ
َقْوا  اتَّ ِذيَن  ِللَّ �َوِقيَل  تعالى:  وقوله   ،)183
ِذيَن َأْحَسُنوْا  لَّ ُكْم َقاُلوْا َخْيًرا لِّ َماَذا َأنَزَل َربُّ
َخْيٌر  اآلِخَرِة  َوَلَداُر  َحَسَنٌة  ْنَيا  الدُّ َهِذِه  ِفي 
فتثلج   ،)30 )النحل:  ِقنَي�  امْلُتَّ َداُر  َوَلِنْعَم 
النور،  مواكب  القلوب  وتغمر  الصدور، 
الفسق  عتاة  والثبور،  بالويل  وينذر 

والفجور.
غناء،  واحة  الشهور  خير  يا  أنت 
يطأ  ولن  قفراء،  قاحلة  صحراء  وسط 
الشر  أباطرة  الفينان،  املعشوشب  أدميك 
الرحمن  سفير  أنت  الشيطان،  وسماسرة 
إلى أولي النهى، من أتباع خير ولد عدنان، 
إلى  وحاديهم  املتقني  وإمام  الرحمة  نبي 

أعلى اجلنان.
الفتوحات  الصيام شهر  يا شهر  أنت 
على مدار الزمن. في زمنك اجلميل الوضاء، 
أسرجت خيول الكرامة في ساحات املروءة 
وباءت  الشر  جحافل  واندحرت  والوفاء، 
ولها  األدبار  وولت  واخلسران،  باخلزي 

عويل وعواء.
أنت يا خير الشهور مدرسة األشاوس 
األبطال، ومعقل الرجال، من عقدوا مع الله 
معلقة  وعيونهم  والوفاء،  الصفاء  صفقة 
أنت  اجلنان،  أعلى  في  خضراء  بقنادل 
هدية الواحد الديان، إلى كل سمح غيور، 
كما  املعالي  إلى  يشرئب  وشجاع جسور، 

شأن النسور.
تشد  النفيسة  الغالية  جواهرك  إلى 
تكمن  ثناياك  ففي  مثال،  خير  يا  الرحال 
املتعال،  العزيز  أنزل  ففيها  الليالي،  خير 
قرآنا تخشع وتتصدع من خشيته  لو أنزل 

عليها رواسي اجلبال.
تتطهر  الرقراق  الصافي  نهرك  وفي 
املالح،  ضفتيه  وعلى  واألرواح،  األجسام 
األقداح، وميتص  ويرتشف  املالح،  يسبح 

رحيق الفوز والنجاح.
جنانك،  وأفياء  أجوائك،  غمرة  في 
أحلانك،  وروائع  أطيافك  بدائع  طافت 
فاشرأبت أرواح السالكني العاشقني، علها 

أن ترتشف من رحيق شفائك.
من خزائنك العامرة أيها الشهر الكرمي، 
يغرف كل عاشق مريد، وكل ذي فكر سديد، 
ينال  الشهور،  غرة  يا  فيك  رشيد،  وأمر 

املطلوب، ويدرك العمر املديد.
اخلروق،  ترمم  الشهور  سيد  يا  فيك 
أوليس  احلقوق،  وتدرك  الشقوق،  وترأب 
في تفويت فرصة شهر القرآن أشد العقوق؟
ِعَباِدي  َسَأَلَك  �َوِإَذا  تعالى:  الله  يقول 
ِإَذا  اِع  الدَّ َدْعَوَة  ُأِجيُب  َقِريٌب  ي  َفِإنِّ ي  َعنِّ
ُهْم  َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْلُيْؤِمُنوا ِبي َلَعلَّ

َيْرُشُدوَن� )البقرة: 186(.

د. عبد المجيد بنمسعود
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رمضان  وينقيض  الحول،  ويأيت  الحول  مييض 

ويتكون رمضان، وإعالمنا املريئ ال يغري من ثوبه، 

أبهى  البسة  الفضيل  الشهر  يف  التفاهة  تتمطى 

يستل  أن  محاوال  نكرة  كل  علينا  ويطلع  حللها، 

من شفاهنا املرتجفة ضحكة بليدة عدمية املعنى 

واإلحساس، وإذا كان شعبان توطئة لرمضان كام 

تعلمنا من سرية سيد الخلق عليه أفضل الصالة 

والسالم، حيث كان أجود بالخري وأكرث صياما يف 

تفريغ  أشد حرصا عىل  إعالمنا  كان  الشهر،  هذا 

الستقبال  تهيئتنا  خالل  من  فضائله،  من  شعبان 

رمضان عىل طريقته املعهودة، تجوال يف األسواق 

لطأمنة الصامئني بوفرة ما لذ وطاب من األطعمة، 

وعرضه مللخصات ما سيبثه من إسفاف وابتذال 

مسلسالت  األبرك،  الشهر  هذا  حرمة  يعظم  ال 

قبيل  الفراغ  من  وأفرغ  الرداءة،  من  أردأ  تركية 

حتى  صيامه  يقطع  املرء  يكاد  وما  اإلفطار، 

تنهال عليه موجة من »السيتكومات« السخيفة 

النبيل  الشعب  لهذا  متت  ال  التي  واملسلسالت 

هذا  خالل  إعالمنا  يف  الكبري  الغائب  بصلة... 

الشهر الكريم، هو كتاب الله عز وجل، فباستثناء 

التي دأب عليها أمري بواسطة  الحسنية  الدروس 

نخبة من علامء األمة، وبعض الشذرات املتطايرة 

أكرث من سبعني  قرآنية، نجد  أدعية ومسرية  من 

يف املائة من برامج فتوانا تسبح يف التيه والضياع 

وتسعى لتفريغ رمضان من نفحاته الطيبة... أين 

عن  املسؤولة  الحكومة  أين  القرار؟؟،  أصحاب 

الذي  املغريب  اإلنسان  أين  بل  الرسمي؟؟  إعالمنا 

رسقوا منه حلية هذا الشهر الفضيل أين.. وأين.. 

وأين؟؟... ليكن شعارك أيها املؤمن خالل موسم 

الخريات: لكم إعالمكم ويل قرآين.

أما آن لهذا اإلعالم 
أن يستقيم بنبض القلب

ذ:	أحمد	األشهب	
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 شهد املجال اإلعالمي والثقافي باملغرب 
يوجد  التي  احلضاري  البالغ  مجلة  ميالد 
عددها األول اآلن في األسواق، وهي مجلة 
البناء  بقضايا  تعنى  محكمة  فكرية  فصلية 
احلضاري تضمن العدد األول ملفا عن الوعي 
شرط  مركزية  عن  مقاال  تضمن  احلضاري؛ 
الوعي في النهضة احلضارية للطيب برغوث، 

وإشكاالت  احلضاري  الوعي  في  ونظرات 
وسؤال  األمة  ومقال  واملفهوم،  املصطلح 
التجديد، وغيرها مما له صلة مبفاهمي احلضارة 

واإلصالح وجتاربه. 
مسيرة  احلضاري«  »البالغ  ملجلة  فنرجو 
فكرية وثقافية موفقة تسهم في إغناء املشهد 
الفكري والثقافي املغربي والعربي اإلسالمي.

»مجلة البالغ احلضاري« إصدار
تعزز املشهد الثقافي املغربي



والبطالة  ال��رش��وة  أن  على  ال��دول��ي  البنك  ش��دد 
دخول  دون  العوائق  أكبر  تشكل  والصحة،  والتعليم 

املغرب إلى نادي االقتصادات الصاعدة.

ت��ص��ري��ح��ا  ال��ع��ل��م  وأوردت  صحيفة 
للمسؤول عن منطقة الشرق األوسط وشمال 
دوفرجان،  شانطا  ال��دول��ي،  بالبنك  إفريقيا 
ق��ال ف��ي��ه: "إن ال��ط��ري��ق م���ازال ط��وي��ا أم��ام 

املغرب لتحقيق رؤية "املغرب الصاعد".
و تابعت نفس اليومية إن مسؤول البنك 
الدولي كان يتحدث في ندوة عقدت مبدينة 
ال��ص��خ��ي��رات، ك��ش��ف ف��ي��ه��ا ن��ت��ائ��ج دراس���ة 
أجريت عام 2013، وأظهرت أن الرشوة هي 
من  بالرغم  املغربي  االقتصاد  تطور  أمام  عائق  أكبر 

عنصر االستقرار السياسي واألمني في الباد. 
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ُحِكم على أحد نشطاء جماعة كتلة الهوية للجبهة 
الوطنية في "فرنسا" بالسجن 3 شهور مع دفع غرامة 

ق����دره����ا أل������ف ي������ورو، 
وذل�����ك ب��ت��ه��م��ة ال��ض��رر 
وال�����ت�����ح�����ري�����ض ع��ل��ى 
ال��ت��م��ي��ي��ز ال��ع��ن��ص��ري؛ 
ح��ي��ث ق����ام "ف���اب���ري���س" 
ب��ك��ت��اب��ة   - ع����ام   44  -
ع��������ب��������ارات م����ع����ادي����ة 
ل���إس���ام، م���ن ب��ي��ن��ه��ا: 
الباد"،  خارج  "اإلسام 
ع��ل��ى امل��ب��ان��ي ال��ع��ام��ة 
واحمل�������ات ال��ت��ج��اري��ة 

اخلاصة باملسلمني.
ال�����ت�����ع�����رف  ومت 

الشرطة؛  قبل  من  ال��رؤوس  حليقي  من  اجلاني  على 
"كتلة  مبوقع  خاصة  مللصقات  ط��اء  استخدم  حيث 
املعروفة  ال��ه��وي��ة"، 
ألسلمة  مبحاربتها 

"فرنسا".
ولم يندم املتهم 
ع��ل��ى أف��ع��ال��ه أم���ام 
اجلنائية  احملكمة 
ف����ي "أورل����ي����ان����ز"، 
وق��ال راف��ًع��ا رأس��ه: 
اإلس�����������ام دي����ان����ة 
خ���ط���ي���رة وس��ب��ب��ت 
ل���ب���ادن���ا ول��ع��امل��ن��ا 

ضرًرا بالًغا.

اور  كاتر  فان  صحيفة  قالت 
اجلمهوري  املرشح  إن  الفرنسية 
ترامب  رونالد  األمريكية  لانتخابات 
اإلرهابي  أورالندو  حادث  يستغل 

لتعزيز حملته االنتخابية.
عددها  في  الصحيفة  ونشرت 
ترامب  أن  االثنني  يوم  الصادر 
الذى  الدرامي  احلادث  سيستغل 

من  مؤخرا  املتحدة  الواليات  هز 
تصريحاته  على  التأكيد  أجل 

املسلمني  إزاء  السابقة 
في  ما  كل  سيفعل  وأنه 

إقناع  أجل  من  وسعه 
املترددين  األمريكيني 
الوحيد  هو  بأنه 
القادر على مواجهة 
احلقيقية،  األزمات 
االستقرار  وضمان 
لكل  واألمن 
وانه  األمريكيني. 
في  الظهور  يريد 

القوي  الرجل  صورة 
واملستعد  والشجاع 

بني  للحيلولة  دائمًا 
األمريكيني واخلطر القادم.

أن  على  الصحيفة  وشددت 

األبيض  للبيت  اجلمهوري  املرشح 
على  العزم  عقد  قد  أنه  يبدو  ترامب 
استغال حادث اورالندو لصاحله من 
احلازم،  الرجل  مبظهر  الظهور  أجل 
دائمًا  إليها  يلجأ  استراتيجية  فهي 
منذ  ويستغلها  اجلمهوري  املرشح 

اعتداءات باريس 2015.

شككت منظمات روهينغية في نوايا حكومة ميامنار من 
الروهينغا في  أبناء عرقية  وراء إعانها مشروعا لتسجيل 
إقليم راخني أراكان، ومنحهم مبوجب ذلك بطاقات خضراء 
تقول احلكومة إنها تهدف إلى تصحيح أوضاعهم القانونية.
ورأى رئيس جمعية الروهينغا في ماليزيا نيانغ فيصل 
االستمارة  أن  هو  القلق  أن مصدر  نت  للجزيرة  في حديث 
التي توزع على الروهينغيني تطلب منهم اإلجابة عن أسئلة 
تنتزع منهم إقرارا بأنهم أجانب، مثل البلد األصلي وتاريخ 
الوصول إلى ميامنار ووسيلة النقل، وهي معلومات تطلب 

عادة من األجانب عند وصولهم نقاط العبور للدول.
وكانت حكومة ميامنار أعلنت عزمها على تشكيل جلنة 

املسلمة،  األغلبية  ذي  أراكان  إقليم  في  األوضاع  في  للنظر 
 ،2012 عام  منذ  عرقي منظمة  حملة تطهير  يشهد  الذي 
حلل  بداية  بوصفها  دولي  بترحيب  اخلطوة  هذه  وقوبلت 

أزمة الروهينغا.
االستمارات،  ملء  عدم  إلى  الروهينغا  منظمات  ودعت 
واصفة اخلطوة بأنها خدعة جديدة، وقال نيانغ فيصل إن 
البطاقات اخلضراء شبيهة ببطاقات بيضاء أعطيت ألبناء 
جتريد  قوبل  أن  بعد  وذلك   ،1982 عام  الروهينغا  عرقية 
واسع،  دولي  باستنكار  املواطنة  من  الروهينغا  عرقية 
الروهينغيني،  أوضاع  لتصحيح  خطة  فأعلنت ميامنار 
ووعدت مبنح من يتسلمون البطاقة البيضاء بطاقات هوية، 

لكن ذلك لم يحدث حتى اآلن.
من  روهينغية  ملنظمات  بيان  حذر  آخر،  صعيد  وعلى 
ودعت  الروهينغا،  عرقية  ضد  جديدة  جماعية  إبادة  حملة 
املنظمات التي تتخذ من العاصمة التاياندية بانكوك مقرا 
ترتكب  جديدة  جرمية  ومنع  التدخل  املتحدة إلى  لها األمم 
بحق الروهينغا، وأعرب رئيس جمعية الروهنيغا البورميني 
ألف  قلقه على مصير نحو  تاياند ميانغ تشيا مو عن  في 

شخص اختفوا في األيام القليلة املاضية.

محطات إخبارية

فرنسا: محاكمة ناشط من جماعة كتلة الهوية إلساءته لإلسالم

صحيفة فان كاتر أُور ) 24 ساعة(: ترامب سيصعد 
من حملته على املسلمني بعد حادث أورالندو؟

الروهينغا يحذرون من حملة تطهير جديدة

احل��راس��ة  ف��رض  بعد   - )ج��ي��ه��ان(  إسطنبول 
في  الصحف  أكبر  زم��ان،  القضائية على صحيفة 
في  محاكم الصلح واجلزاء  إح��دى  ق��ّررت  تركيا، 
مدينة إسطنبول السيطرة على وكالة جيهان التي 
تعمل حتت شركة "فضاالر" للنشر واإلعام أيضًا.

ف�����ق�����د ات�������خ�������ذت ال���������دائ���������رة ال�����س�����ادس�����ة 
في إسطنبول قرارًا  حملكمة الصلح واجلزاء 
بتعيني الوصاة املعينني على صحيفة زمان على 

وكالة جيهان لألنباء أيضًا. 
وت���ك���م���ن خ�����ط�����ورة ه������ذا ال������ق������رار ف�����ي أن 
اخل��اص��ة  ال��وك��ال��ة  ه���ي  وكالة جيهان لألنباء 
احمللية  االنتخابات  نتائج  تتابع  التي  الوحيدة 

وكالة أنباء  جانب  إل��ى  الرئاسية،  أو  العامة  أو 
األناضول الرسمية.

تركيا: فرض احلراسة القضائية على وكالة جيهان لألنباء أيضًا

بنجاديش  في  السلطات  شنت 
حملة اعتقاالت واسعة شملت اآلالف 
من األشخاص خال األيام املاضية.

وص�����رح م���س���ؤول���ون ب���أن���ه مت 
خمسة  من  أكثر  على  القبض  إلقاء 
بعد  بنجاديش  ف��ي  شخص  آالف 
على  للقبض  حملة  الشرطة  إط��اق 
تكرار  بعد  بهم  املشتبه  املسلحني 

وقوع هجمات.
وقال املتحدث باسم الشرطة قمر 
85 من املعتقلني يشتبه  احلسن إن 
في صلتهم بجماعات محظورة، أما 
في  لتورطهم  فمطلوبون  اآلخ���رون 

عدة جرائم، على حد قوله.
وقالت رئيسة وزراء بنجاديش 
ال��س��ل��ط��ات  إن  ال��ش��ي��خ��ة ح��س��ن��ي��ة 
األقليات  قتل  لعمليات  ستضع حدا 

الدينية ودعاة اإلحلاد في الباد.
وقال املتحدث باسم الشرطة قمر 
احملتجزين  بني  من   27 إن  احلسن 
أع�����ض�����اء ب�����»ج����م����اع����ة م���ج���اه���دي 
إسامية  منظمة  وهي  بنجاديش«، 

مت حظرها في عام 2005 بعد تنفيذ 
احلكومية  املؤسسات  على  هجمات 
ومباني احملاكم، ما أسفر عن مقتل 

30 شخصا على األقل.
وأضاف املتحدث باسم الشرطة 
احملتجزين  م��ن  آخ��ري��ن  سبعة  أن 
»جاجراتا مسلم جاناتا  من جماعة 
بنجاديش«، وهي جماعة إسامية 
أخرى، بينما ينتمي الثاثة اآلخرون 
إلى  تدعو  شهرة  أقل  منظمات  إلى 

تطبيق الشريعة.
بالشرطة  ال��ع��ام  املفتش  وق���ال 
الصارمة  احلملة  إن  احل��ق  شهيد 
اجل�����اري�����ة ف�����ي م���خ���ت���ل���ف أن���ح���اء 
ب���ن���ج���ادي���ش س���ت���ت���واص���ل ح��ت��ى 

اخلميس املقبل.
وكانت احلكومة في بنجاديش 
التيار  زعماء  من  العديد  أعدمت  قد 
اإلسامي مما أثار غضبا واسعا في 

الباد.
املنظمات  من  العديد  وانتقدت 
ووصفتها  احمل��اك��م��ات  احل��ق��وق��ي��ة 
ب��امل��س��ي��س��ة 
وط����ال����ب����ت 
يش  بنجاد
ب���������وق���������ف 

اإلعدامات.

بنجالديش: بعد حملة اإلعدامات تدشن 
حملة اعتقاالت واسعة في صفوف اإلسالميني

البنك الدولي: الرشوة والبطالة والتعليم هي عوائق ضد تقدم املغرب
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إلى أن نلتقي

َث بكل ما سِمع«؛ حديث صحيح رواه  »كَفى باملرء كِذًبا أن ُيحدِّ
اإلمام مسلم في املقدمة.

َث  ْدق َواْلَكِذب، َفِإَذا َحدَّ ُه َيْسَمع ِفي اْلَعاَدة الصِّ َوِوّي: "َفِإنَّ َقاَل النَّ
َعْن  اإِلْخَباُر  َواْلَكِذُب:  َيُكْن.  َلْم  ا  ِبَ إِلْخَباِرِه  َكَذَب  َفَقْد  َسِمَع  َما  ِبُكلِّ 

ُد". َعمُّ ْيء ِبِخَلِف َما ُهَو، َوال ُيْشَتَرط ِفيِه التَّ الشَّ
ومن ثم فإن احلديث يشير إلى آفة اجتماعية خطيرة تتجلى في 
نقل اخلبر الكاذب دون تثبت، حتى وإن لم يكن األمر متعمدا. فكيف 
بن يتعمد ذلك، فُيْنِتُج اخلبَر إنتاجا، أو َيسَمعه ويؤوله ثم يحرفه 
ليذيع في الناس ما ليس صحيحا، بهدف اإلساءة إلى اآلخر، بغض 

النظر عمن هو هذا اآلخر.
ا ما ينشر في وسائل التواصل االجتماعي بيزان هذا  ولو َوَزنَّ
احلديث لوجدنا أن عددا من مرتادي هذه الوسائل ومستخدميها 
إلى  ودع���وا  وللمسلمني  ألصدقائهم  رم��ض��ان  شهر  ب��ارك��وا  –وقد 

التحلي بأخلق اإلسلم- ال يتوانون عن أمرين: 

ُه عبر هذه الوسائل،  أولهما: َنْقُل كل ما ُيْسَمُع دون التثبت، وَبثُّ
وكثيٌر مما ُيْسَمُع هو شائعات. من ذلك مثل؛ ما ُتنوِقل منذ أسابيع، 
راتب  محمد  الشيخ  الدكتور  وفاة  شائعة  من  الوسائل،  هذه  عبر 
–رحمه  ق العديد من الناس ذلك، وترحموا عليه  النابلسي، وَصدَّ
أن  الطريف  ومن  فقط.  شائعة  كان  األم��ر  بينما  وميتا-  حيا  الله 
الشائعة ُنقلت بعبارات احلزن والتأثر، مصحوبة با قيل إنه آخر 

شيء قاله، الخ... حفظه الله وبارك فيه.
وقبل أيام أرسل إلي أحد األعزاء ما نصه: "َقاَل َرُجٌل ِعْنَد ُعَمَر 
ُهمَّ اْجَعْلِني ِمَن اْلَقِليِل، َفَقاَل: ُعَمُر: َما َهَذا الَِّذي َتْدُعو ِبِه؟ َفَقاَل:  اللَّ
َفَأَنا َأْدُعو َأْن  ُكوُر�  َه َيُقوُل: �َوَقِليٌل ِمْن ِعَباِدي الشَّ ي َسِمْعت اللَّ إنِّ
َأْعَلُم ِمْن ُعَمَر"".  اِس  َيْجَعَلِني ِمْن ُأوَلِئَك اْلَقِليِل، َفَقاَل: ُعَمُر: "ُكلُّ النَّ
فاستغربت من أن يقول عمر � مثل هذا، وكان قد َمرَّ بي أنه � 
َعاِء  سمع رجل يدعو بهذا الدعاء، فأنكر عليه قائل: "َعَلْيَك ِمَن الدُّ
الروايتني  أن  فوجدت  ألتثبت،  امل��ص��ادر  إل��ى  فُعدت  ُي��ْع��َرُف".  ��ا  ِبَ
اِس  النَّ "ُكلُّ  فيها:  التي  األولى  الرواية  لكن  املصادر،  في  مثبتتان 
َأْعَلُم ِمْن ُعَمَر"، وقد رويت بأكثر من صيغة، روايتها منقطعة، وفيها 
من  ينتقص  الرواية  سياق  أن  عن  فضل  رواتها.  قبل  من  ضعف 
قدر عمر �، وأنه كان دون املستوى، مما يجد فيه األعداء طعنا 
ومغمزا من مكانة اخلليفة الثاني لرسول الله �، حتى وإن ساقها 
البعض في سياق تواضعه �، أو دليل على أن السلف كان يقبل 
النصح ويستجيب له. لكن هذا ال يستقيم مع ما ُأِثر من احلث على 
ن اإلنكار  الدعاء باملأثور، ومن ثم تبقى الرواية الثانية التي تتضمَّ

هي األوثق.
هذان منوذجان من أبسط وأهون ما ميكن أن يدور في وسائل 
نية.  حسن  عن  ُيتناقل  أمثاله  أو  وبعضه  االجتماعي،  التواصل 
ال  ونصوص  ووقائع  وأح��داث  أخبار  ُتَتبادل  حينما  األده��ى  لكن 
أساس لها من الصحة على اإلطلق، بل وقد ُتْصَنُع صنعا من أجل 
ب صداقات،  م بيوت، وُتَخرَّ اإلس��اءة، وال شيء غير اإلس��اءة، فُتَهدَّ
ت جماعات، وُيْعَتَقد بأفكار خاطئة، وُيْؤَمن بعتقدات ُمجانبة  وُتَشتَّ
حلقيقة اإلسلم وروحه، وأظن أن هذا من أكبر الكبائر، خاصة إن 

كان في هذا الشهر املبارك.

ثانيهما: ما ميكن أن ُيَرى وُيْسَمُع من سبٍّ وشتم وقذف، مما 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  مستعملي  من  العديد  ديدن  أصبح 
سواء أكان ذلك بحق أو بغير حق. يلحظ هذا كثيرا في اجلوانب 
إننا  حتى  والسياسية.  االجتماعية  بالقضايا  علقة  لها  التي 
لنلحظ أن البعض يوجه "راداَره" ويثبته نحو اآلخر، فيلتقط كل 
ُمشني،  بشكل  ويوظفه  أو سلوك،  فعل  أو  قول  من  عنه  يصدر  ما 
منافق،  فهو  وإذا تصدق  ُم��راء،  فهو  فإذا صلى  صًا،  ُمَتخرِّ اًل  متأوِّ
وإذا ضحك فهو مستهزئ، وإذا بكى فهي دموع متاسيح، واللئحة 
طويلة... ونسي هؤالء –ونحن في شهر الصوم-  قوله تعالى: �َما 
َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد� )ق: 18(، وقوله �: »كَفى باملرء 

َث بكل ما سِمع«... فكيف با لم يسمع !!؟؟. كِذًبا أن ُيحدِّ
َأْو  ُزورًا،  َنُقوَل  َأْن  ِب��َك  َنُعوُذ  ��ا  ِإنَّ ُهمَّ  اللَّ

َنْغَشى ُفُجورًا.

حديث: »كفَى باملرء كِذًبا أن يُحدَِّث بكل ما سِمع«
ووسائل التواصل االجتماعي العقاد، كتاب:  التي يعتّد بها، لعباس محود  الكتب  من 

إط��ار  ف��ي  ي��دخ��ل  ك��ت��اب  وه��و  إس��لم��ي��ة(،  فريضة  )التفكير 
املشروع الفكري اإلسلمي الذي اضطلع به العقاد، دفاعا عن 
اإلسلم، ضد الشبهات التي كانت يزرعها، ليس املستشرقني 
محمد  محمود  األستاذ  دعاهم  الذين  أولئك  أيضا  بل  فقط، 
شاكر )املتمشرقني( من أبناء جلدتنا الذي ينفخون في كير 
أعداء األمة، ويزعمون نفي التفكير والعقلنية عن كل ما هو 
إسلمي. وقد حشد العقاد من النصوص املؤيدة آلرائه شيئا 
كثيرا، باإلضافة إلى ما أوتي من قوة اجلدل، وبيان احلجة، 
وهو الذي قال عنه سعد زغلول يوما إنه كاتب جبار املنطق، 
"إنني  املعهود:  باعتداده  نفسه،  عن  يقول  العقاد  جعل  مما 

كاتب الشرق باحلق اإللهي".
العقاد  بها  استشهد  التي  اآلي��ات  معظم  فإن  ذل��ك،  ومع 
كانت عن )التفّكر( ال عن )التفكير(. وعلى ما يعرف عنه من 
التتبع الدقيق للمسائل العويصة، لم يلتفت إلى الفرق بني 

الكلمتني، أو لم يدعنا إلى التأمل فيهما.
وتتبعنا   ، ال��ل��ه  ك��ت��اب  ت��دب��رن��ا  ل��و 

كيف  ل��ن��ا  لتبني  ف��ي��ه،  )ف.ك.ر(  م���ادة 
)التفكير(  بني  الكرمي  ال��ق��رآن  مييز 

م���ادة  وردت  ف��ق��د  و)ال���ت���ف���ّك���ر(. 
)ف.ك.ر( م��رة واح��دة، دال��ة على 
ال��ت��ف��ك��ي��ر، ف���ي ص��ي��غ��ة ال��ف��ع��ل 
املدثر  املاضي، وذلك في سورة 
)18 - 20(: �إنه فكر وقّدر فُقتَل 
كيف قّدر ثم ُقِتل كيف قّدر�. وقد 

بن  الوليد  ذّم  ج��اءت في معرض 
ال��ق��رآن  امل��غ��ي��رة، ف��ي حكمه ع��ل��ى 

الكرمي بقوله: �إن هذا إال سحر يوثر 
إن هذا إال قول البشر�. في حني وردت 

املادة نفسها، دالة على التفّكر، سبع عشرة 
مرة، في صيغة الفعل املضارع، ليس غير، مثبتا 

عمران،  وآل   ،266  ،214 البقرة،  س��ورة  من  كل  في  ومنفيا، 
 ،21 والروم،8،   ،184  ،176 واألع��راف،   ،50 واألنعام،   ،191
والرعد، 3، والنحل، 11، 44، 69، ويونس، 24، والزمر، 42، 
املواضع جاءت  هذه  كل  وفي   .21 13، واحلشر،  واجلاثية، 
املادة تدعو إلى التفكر، ومتدح الذين يتفكرون، وتذم الذين 

ال يتفكرون.

التفكير  ذم  ومل��اذا جاء  والتفكر؟  التفكير  الفرق بني  فما 
جتيبنا  ال  أسئلة  ه��ذه  ؟  ال��ل��ه  ك��ت��اب  ف��ي  التفّكر  وح��م��د 
مفردات  إلى  رجعنا  فلو  اخلاصة،  وال  العامة  املعاجم  عنها 
إلى  للعلم  مطرقة  قوة  "الفكرة:  يقول:  لوجدناه  األصبهاني 
عبارة  أزال��ت  ورب��ا  اإلب��ه��ام.  عبارة شديدة  وه��ي  املعلوم"، 
"الفكر  )التعريفات( بعض اإلبهام حيث قال:  اجلرجاني في 
صاحب  ويقول  مجهول".  إلى  للتأدي  معلومة  أم��ور  ترتيب 
املفردات عن التفّكر إنه: "جوالن تلك القوة بحسب نظر العقل، 
أن  ميكن  فيما  إال  يقال  وال  احل��ي��وان،  دون  لإلنسان  وذل��ك 
يحصل له صورة في القلب، ولهذا روي: "تفّكروا في آالء الله 

وال تفّكروا في الله"، إذ كان الله منّزها أن يوصف بصورة".
التفكير وآيات  آية  ولكنه عندما استعرض اآليات جعل 
نكد  فلم  بشيء،  بينها  ولم مييز  واح��د،  على صعيد  التفّكر 
نخرج بتصور واضح عن الفرق بني التفكير املذموم والتفّكر 
احملمود. وإذن ال يبقى أمامنا إال أن نستعرض تلك اآليات في 
سياقها، مستعينني ببعض ما قاله أهل التفسير، 
فيما  غناء. وقد نظرت  كان عندهم من  إن 
قال املفسرون فوجدت أكثرهم ال يفرق 
)ف��ك��ر( و)ت��ف��ّك��ر( ويوردهما  م��ا ب��ني 
الواحدي،  فهذا  واح��د.  في سياق 
م��ث��ل، ي��ق��ف ع��ن��د ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: 
"وذلك  ويقول:  وقدر�  فكر  �إنه 
في  تقول  م��ا  سألته  قريشا  أن 
وق��در  نفسه  ف��ي  فتفكر  محمد 
والقرآن   � محمد  في  القول 
ماذا ميكنه أن يقول فيهما". وقال 
الفخر الرازي: "يقال: فكر في األمر 
وتفكر إذا نظر فيه وتدبر، ثم ملا تفكر 
املراد  وهو  وهيأه  كلما  قلبه  في  رتب 
من قوله: �فقدر�"، فجعل فّكر وتفّكر شيئا 

واحدا.
يقول:  املراغي  اإلم��ام  املعاصرين وجدنا  إلى  فإذا جئنا 
"أي إنه فكر وزّور في نفسه كلما في الطعن في القرآن، وما 
يختلق فيه من املقال، وقدره تقديرا، أصاب به ما في نفوس 
وتروى  فّكر  إنه  واخللصة:  غرضهم.  وافق  به  وما  قريش، 
ماذا يقول فيه، وباذا يصفه به، حني سئل عن ذلك" ولم يزد. 
وعلى الرغم من عناية سيد قطب رحمه الله بالبيان لم يقل 
في ذلك شيئا. وقال ابن عاشور: "وقد وصف حاله في 
في  تفكيره  بذكر  فابتدئ  بأبلغ وصف.  وتأمله  تردده 
الرأي الذي سيصدر عنه وتقديره. ومعنى )فكر( أعمل 
فكره، وكرر نظر رأيه، ليبتكر عذرا ميوهه ويروجه على 
الدهماء في وصف القرآن بوصف كلم الناس، ليزيل 
منهم اعتقاد أنه وحي أوحي به إلى النبي �". وقد 
إذ  املفصل،  الله من إصابة  ابن عاشور رحمه  اقترب 
ربط التفكير بطلب التمويه، والترويج على الدهماء، 
االحتيال،  من  نوع  التفكير هو  فكأن  احل��ق.  بطلب  ال 
إلى احلق.  إال  ي��ؤدي بصاحبه  ال  التفّكر  أّن  في حني 
فيه  القرآن، وأج��ال  أمر  "فّكر في  وق��ال ج��واد مغنية: 
ال��زور واالف��ت��راء، وهو أن القرآن  رأي��ه، وهيأ له قول 
كيف  قتل  ثم  ق��در  كيف  �فقتل  يأتي  كما  يؤثر  سحر 
قدر�. لعن ثم لعن في تفكيره وتقديره وأقواله وأفعاله 
فكر  "إن��ه  دروزة:  عزة  وق��ال محمد  مقاصده".  وجميع 

وقدر: بعنى استنتج وحسب بعد التفكير".
هكذا جند معظم املفسرين يجعل التفكير والتفكر 
شيئا واحدا، عند الوقوف على آية املدثر، وقليل منهم 
من التفت إلى الفرق الدقيق بني الكلمتني. فما عسى 
يقال عن اآليات التي وردت فيها صيغ التفكر، في آيات 
ا َأِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن  َ متعددة، مثل قوله تعالى: �ُقْل ِإمنَّ
ُروا َما ِبَصاِحِبُكْم ِمْن  ِه َمْثَنى َوُفَراَدى ُثمَّ َتَتَفكَّ َتُقوُموا ِللَّ
ٍة ِإْن ُهَو ِإال َنِذيٌر َلُكْم َبنْيَ َيَدْي َعَذاٍب َشِديٍد� )سبأ:  ِجنَّ

.)46
الله  ش��اء  إن  قادمة  حلقة  في  عنده  نقف  ما  ه��ذا 

تعالى.

من التفكير 
إلى التفكر )1(

آللئ وأصداف
يلتقطها د. احلسن األمراني

د. عبد الرحيم الرحموني

العدد 10460 رمضان 1437ه�- 16 يونيو 2016م

جن����د 
م��ع��ظ��م امل��ف��س��ري��ن 

ي��ج��ع��ل ال��ت��ف��ك��ي��ر وال��ت��ف��ك��ر 
على  ال��وق��وف  عند  واح����دا،  شيئا 

التفت  م��ن  وق��ل��ي��ل منهم  امل��دث��ر،  آي���ة 
إلى الفرق الدقيق بني الكلمتني. فما 

التي وردت  عسى يقال عن اآليات 
آي��ات  ف��ي  التفكر،  صيغ  فيها 

متعددة


