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افتتاحية

ركائز  ثالث  على  إال  يقم  لم  الدين  هذا  إن 
متالحمة وأصول ُمْحَكمة: إميان وعمل ودعوة 
بالعز  تنعم  لم  األمة  هذه  إن  تعالى.  الله  إلى 
والتمكني إال باالرتباط املتني بهذه األصول، ولن 
تقوم من جديد إال بإقامتها واالستقامة عليها: 

> فاإلميان هو عمود الدين ومقصد بعثة 
صالح  في  املدار  وعليه  واملرسلني،  األنبياء 
الناس أجمعني، وال قوة لدين اإلسالم إال بقوة 
والعمل  لإلميان  وجود  وال  والعمل،  اإلميان 
املخلصني.  احلكماء  للدعاة  دؤوب  عمل  بغير 
فشا  يوم  إال  األمة  على  املصائب  انهالت  وما 
اإلميان،  وضعف  الدين،  بحقيقة  اجلهل  فيها 
هذا  بإقامة  إال  لألمة  صحيحة  عودة  فال  لذلك 

الركن وإقامة ما يلزمه من املقومات. 
التي  الغاية  فهو  الصالح،  العمل  أما   <
رسله،  وبعث  دينه  تعالى  الله  أنزل  أجلها  من 
ويطيب  واملآل،  احلال  يصلح  العمل  فبصالح 
املعاش واملعاد. والعمل الصالح مقرون بالعلم 
الصحيح بالله تعالى وبدينه، وثمرة طيبة له، 
واألعمال على وزان اإلميان. وقد دب في األمة 
إميانها  في  اخللل  دب  ملا  أعمالها  في  الفساد 
أوال، وملا فارق العمُل اإلمياَن ثانيا؛ فال إميان 
بال عمل وال عمل بدون إميان. وكم حتتاج األمة 
ذي  الله  مع  األعمال،  في  اإلحسان  إلى  اليوم 

العزة واجلالل، ومع اخلْلق في كل مجال.
بعلم  تعالى  الله  دين  إلى  الدعوة  أما   <
عليهم  الله  رسل  وظيفة  فهي  وحكمة  وحلم 
الصالة والسالم، فبها يلج الدين القلوب، وبها 
حياة  فال  الغيوب،  عالم  للخالق  األمة  تدين 
واإلعالم  وتعليمه  إليه  الدعوة  غير  من  لدين 
به، وما انتشر نور اإلسالم وعال صيته وقويت 
الله  إلى  الدعوة  األمة  جعلت  يوم  إال  شوكته 
تعالى منهج حياتها والشغل الشاغل ألبنائها، 
وفسدت  اخللل،  إليها  ودب  تدلَّت،  تخلَّت  وملا 
وَقُصر  إشعاعها،  وانحسر  واألعمال،  األحوال 
وجود  شرط  تعالى  الله  إلى  فالدعوة  ذراعها. 
صالحها  وعنوان  بقائها،  وعلة  األمة،  هذه 

واستخالفها.
أن   يجب  الله  إلى  فالدعوة  وبناء عليه 

تشتغل في جبهات ثالث:
إلى تصحيح ما فسد من  الدعوة  - جبهة 
هو  ألنه  وحتسينه،  وحتصينه  الناس  تدين 
في  للدين  الضروري  والشرط  ِلي  األوَّ التخلق 

النفوس.
األعمال  تصحيح  إلى  الدعوة  وجبهة   -
وإصالح النفوس، إذ العمل مبثابة التحقق في 
العيان ملا تخلق في الوجدان من بذور اإلميان، 
نفعا  الواقع  في  األثر  صاحب  هو   والعمل 

وضرا. 
كان  إذا  ألنه  والبالغ  الدعوة  جبهة  ثم   -

العمل هو حركة اإلميان في الواقع، فإن الدعوة 
هي احملرك الذي ال تكون حركة اإلميان والعمل 
وضعفا  قوة  والعمل  اإلميان  أثر  بل  به،  إال 

مرتبط بالدعوة إلى الله تعالى طردا وعكسا.
يصير  يوم  إال  األمة  لهذه  أمن  فال  وعليه 
اخلير  لواء  حاملني  عاملني،  دعاة  أبنائها  كل 
كل اخلير للناس كل الناس، مبشرين بكل نعمة 

ودافعني كل شر ونقمة.
تستأنف  يوم  بخير  ستكون  األمة  وإن 
وحده  بالله  الناس  لربط  الدعوي  مشروعها 
بعيدا  السنة  جل وعال وبكتابه ومبا صح من 
عن كل راية ملونة أو طائفة معينة، ولن يفيد 
هذا املشروع حق اإلفادة إال يوم ينخرط أبناؤه 
بإخالص -كل من موقعه ومستواه وفي حدود 
هدى  على  والتربية  اإلصالح  في  مسؤولياته- 
مبا  واإلشعاع  العدنان،  النبي  وسنة  القرآن 

فيهما من خير وعدل ورحمة.
من  داخلها  من  تتعافى  لن  األمة  أن  كما 
آفات  من  تسلم  ولن  املنحرف،  التدين  أمراض 
الفنت املشتعلة إال بجعلها االختيار الدعوي ُأسَّ 
بعده،  كل شيء  فبه وحده يصلح  االختيارات، 
املكرمات واخليرات،  الويالت، وُتلب  وتندفع 
وهذا االختيار هو الذي ُيحتاج إلى تعزيزه بكل 
ما هو جدير به وخليق؛ إذ هو الطريق األقرب 

واألنسب لكل إصالح متني وعميق.
وإن األمة لن تخرج من ضيق االنحسار إلى 
آفاق االنتشار، ومن ذل الهزمية واالنكسار إلى 
التمكني واالستخالف والشهادة على األمم  عز 
صحيح  دعوي  خطاب  باعتماد  إال  واألمصار 
األصول قوي األثر في النفوس والعقول يضيء 

نوره كل القلوب في كل البلدان والشعوب.
البلدان  من  كثير  الصنع  أحسنت  وكم 
اإلسالمية اليوم عندما فتحت أبوابها الستقبال 
املهاجرين  من  املسلمني  وغير  املسلمني 
واملقهورين واحملرومني، وعندما أرسلت دعاتها 
لنشر الدين وتكثير سواد املسلمني، وإنه لعمٌل 
ٌب ثمُره، ُيثنى فيه على احملمود  جليٌل أثُره طيِّ
من املوجود، وُيعمل بإخالص وتضافر املساعي 
واجلهود لتجويد احملصول والتشوف لتحقيق 

املأمول. 
أال إن حمل همِّ الدعوة ميثاق ثقيل وعمل 
األمة  أبناء  كل  على  يسقط  ال  وواجب  جليل، 
إليه  األمة  سعت  وكلما  وجيل.  عصر  كل  في 
وحرصت عليه ولم تقدم غيره عليه، سلمت من 
شرور النوازل والوقائع، وارتادت أعلى املراتب 
واملواقع، وكلما دعت إليه مبا حسن من املواعظ 
ورحمة؛  نعمة  بكل  ونفعت  انتفعت  واحلكمة، 
}والعصر إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا 
وعملوا الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا 

بالصبر{.
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تقدمي:
س��ورة  تسمى  التي  املباركة  ال��س��ورة  ه��ذه 
القدر كما ورد عند  ليلة  القدر أو تسمى سورة 
ابن عطية وأبي بكر اجلصاص، هي سورة مكية 
عند أغلب املفسرين. وقد قيل في سبب تسميتها 
ق��در على  ذو  كتاب  فيها  "ن��زل  إن��ه  ال��ق��در  بليلة 
لسان ملك ذي قدر على رسول ذي قدر وألمة ذات 
قدر" وأيضا أن من فعل الطاعات فيها و أحياها 

يصبح ذا شرف وقدر.

بيان عام للسورة:
السورة   ه��ذه  افتتاح  في  تعالى  الله  أخبر 
هو  بأنه  ال��ق��در"  ليلة  ف��ي  أنزلناه  "إن��ا  الكرمية 
سبحانه الذي أنزل هذا القرآن املعجز في ليلة 
القدر وهي الليلة املباركة املذكورة أيضا في قوله 

تعالى "إنا أنزلناه في 
ليلة مباركة". جاء في 
تفسير ابن كثير رحمه 
واحد:  غير  "ق��ال  الله: 
أنزل الله القرآن جملة 
واح��������دة م����ن ال���ل���وح 
احمل����ف����وظ إل�����ى ب��ي��ت 
ال����ع����زة م����ن ال��س��م��اء 
الدنيا، ثم نزل مفصال 
في  ال��وق��ائ��ع  بحسب 
ث���الث وع��ش��ري��ن سنة 
 "� الله  رس��ول  على 
أدراك  �وم���ا  وع��ب��ارة 
تفيد  القدر�  ليلة  م��ا 
ت��ع��ظ��ي��م ه����ذه ال��ل��ي��ل��ة 
قال  أم��ره��ا.  وتفخيم 
اخل����ازن: "وه����ذا على 
س��ب��ي��ل ال��ت��ع��ظ��ي��م لها 
خلبرها  وال��ت��ش��وي��ق 
ق����ال: أي ش��يء  ك��أن��ه 

يبلغ علمك بقدرها ومبلغ فضلها!؟".
يبرز  وال��ذي  السورة  في  االفتتاح  هذا  بعد 
كتابه  بإنزال  وتخصيصها  الليلة  هذه  تشريف 
بجعلها  الليالي  سائر  على  واجتبائها  الكرمي 
احلدث  لهذا  واألنسب  األش��رف  الزمني  الوعاء 
لبيان  العظيم يأتي ذكر بعض األوج��ه األخ��رى 
الكبرى  ودالالت��ه��ا   أهميتها  لها  والتي  فضلها 

على هذا املعنى:
أوال: "ليلة القدر خير من ألف شهر": أي إن 
لها من الشرف والفضل ما يربو على ألف شهر، 
تكون  التي  اخلير  وأعمال  والطاعات  فالعبادة 
ليس  ألف شهر مما  في  يكون  أفضل مما  فيها 
وصيامها  "عملها  مجاهد:  قال  القدر.  ليلة  فيه 

وقيامها خير من ألف شهر".
ثانيا: "تنزل املالئكة والروح فيها بإذن ربهم 
من كل أمر": أي يكثر تنزل املالئكة وعلى رأسها 
عظيمهم وهو جبريل � فتنتشر بني السماء 
في  تتنزل  عجيب،  كوني  مهرجان  في  واألرض 
عند  تتنزل  كما  والرحمة  بالبركة  الليلة  ه��ذه 
وتضع  الذكر،  حلق  أهل  وحتف  القرآن،  ت��الوة 
أجنحتها لطالب العلم النافع رضا مبا يفعلون. 
�من كل امر� يعني من أجل  وفي قوله تعالى: 
كل أمر قدره الله وقضاه لتلك السنة إلى السنة 
القابلة. أقدار األفراد واألسر والدول والشعوب 
األمور  فيها  "تقضى  وغيره:  قتادة  قال  واألمم. 
�فيها  تعالى:  قال  كما  واألرزاق  اآلج��ال  وتقدر 

يفرق كل أمر حكيم�. 
ثالثا: �سالم هي حتى مطلع الفجر�: فهي 

خير كلها وأمن وسالم من أول يومها إلى طلوع 
الفجر. تسلم فيها املالئكة في نزولها وعروجها 
القائمني.  الصائمني  املؤمنني  الله  عباد  على 
"والسالم: مصدر   : التنوير  التحرير و  جاء في 
�يا  أو اسم مصدر معناه السالمة" قال تعالى: 
ويطلق  إبراهيم�  على  وسالما  ب��ردا  كوني  نار 
السالم  وف��س��ر  وامل��دح��ة،  التحية  على  ال��س��الم 
ب��اخل��ي��ر، وامل��ع��ن��ي��ان ح��اص��الن ف��ي ه���ذه اآلي���ة، 
من  اخلير سالمة  ألن  خير  كل  تشمل  فالسالمة 
الشر ومن األذى فيشمل السالم الغفران وإجزال 
الثواب واستجابة الدعاء بخير الدنيا واآلخرة. 
مراد  احلسن  وال��ق��ول  التحية  وال��س��الم مبعنى 
به ثناء املالئكة على أهل ليلة القدر كدأبهم مع 
�واملالئكة  تعالى:  قوله  حكاه  فيما  اجلنة  أهل 
مبا  عليكم  س��الم  ب��اب  ك��ل  م��ن  عليهم  يدخلون 

صبرمت فنعم عقبى الدار�.

ومضات من الهدى املنهاجي في السورة:
الله  أوال: ما مدى تعظيمنا يا أخي لكتاب 
ولهذه الليلة املباركة التي نزل فيها وقد عظمها 
سبحانه وشرفها في كتابه وسنة نبيه؟ أنا وأنت 

واألمة جمعاء؟ ما مدى استشعارنا لهذا االجتباء 
الرباني والتخصيص اإللهي بإنزال أعظم كتبه 
في هذه الليلة وتشريفها وتفضيلها على سائر 
أليس في تخليد هذا  الليالي واألي��ام واألزمنة. 
احلدث العظيم بهذه السورة املباركة في كتابه 
العزيز تعليما ألبناء هذه األمة أن يعظموا أيام 
الله عليهم وهو كما  نعم  الديني وأيام  فضلهم 
ق��ال الطاهر ب��ن ع��اش��ور: "مم��اث��ل مل��ا ش��رع الله 
التي  السنني  أي���ام  بعض  تفضيل  م��ن  مل��وس��ى 
الله  من  عظمى  نعم  فيها  حصلت  أياما  توافق 
الله�  بأيام  �وذكرهم  تعالى:  ق��ال  موسى  على 

فينبغي أن تعد ليلة القدر عيد نزول القرآن".
بذكر  املعظم  رم��ض��ان  شهر  اق��ت��رن  ثانيا: 
البقرة  آي��ة  في  س��واء  فيه  الكرمي  القرآن  إن��زال 
القرآن في شهر رمضان  التي تنص على نزول 
فيه  أنزل  الذي  رمضان  �شهر  تعالى:  قوله  في 
القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان� 
في  إنزاله  على  تنص  التي  القدر  آية سورة  أو 
ليلة القدر �إنا أنزلناه في ليلة القدر� مما يفيد 
أن رمضان هو شهر القرآن بامتياز. أال ينبغي 
إقباال  الشهر  ه��ذا  ف��ي  عليه  اإلق��ب��ال  ي��ك��ون  أن 
خاصا، تالوة وتدبرا وحفظا  ومدارسة..!؟ فما 
هو حظك يا أخي من هذا كله خالل هذا الشهر 
املبارك!؟ وأين أنت ممن قيل فيهم �يتلونه حق 
تالوته�!؟ فإن كان لك حظ وافر من هذا فهنيئا 
لك! فقد وفقت وعرفت فالزم. وإن كان غير ذلك، 
فهذه ليلة القدر حاول أن تستدرك بإحيائها ما 

ميكن استدراكه.

ثالثا: لعل في إشارة هذه السورة الكرمية 
األمني  ال��روح  رأسهم  املالئكة وعلى  ن��زول  إل��ى 
التحيات  وإل��ق��اء  والبركات  بالرحمات  جبريل 
ما  القائمني  الصائمني  املؤمنني  على  والسالم 
كل سنة  في  القدر  ليلة  إحياء  على  احلث  يفيد 
اقتداء بهؤالء املالئكة املقربني ورجاء في الفوز 
بها هذه  تعالى  الله  التي خص  بهذه اخليرات 
الليلة املباركة. ورد في املوطأ عن مالك أنه سمع 
من يثق به من أهل العلم يقول: "إن رسول الله 
� ُأرَي أعمار الناس قبله، أو ما شاء الله من 
ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن ال يبلغوا من 
العمر،  ط��ول  ف��ي  غيرهم  بلغ  ال��ذي  مثل  العمل 
فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر. فهذه 
مزية وفضل من الله تعالى على هذه األمة ليست 
بالطاعات  الفاضل  األخ  أيها  فاغتنمها  لسواها 
والعبادة إحياء لهذه الليلة حتى تدرك من األجر 
في  غيرك  أدرك��ه  يكون  قد  ما  ليلة  في  والفضل 

األمم السابقة بطول العمر.
رابعا:حذار أيها األخ الفاضل أن تكون من 
الرابحة  التجارية  الصفقات  هذه  في  املغبونني 
م���ع ال���ل���ه ت��ع��ال��ى في 
امل��ب��ارك��ة  الليلة  ه���ذه 
فيها  ت��ض��اع��ف  ال��ت��ي 
أج���ور األع��م��ال وقيم 
األس���ه���م م��ض��اع��ف��ة ال 
أخ��رى  ليلة  ف��ي  تتاح 
غ�����ي�����ره�����ا، وح���������ذار 
امل���الئ���ك���ة  ت����ن����زل  أن 
 � جبريل  يتقدمهم 
والبركات  باخليرات 
الطيبات  وال��ت��ح��ي��ات 
ف��ي��ج��دون��ك ف���ي صف 
احمل���روم���ني م���ن أه��ل 
أو  ال���ن���وم  أو  ال��ل��ه��و 
ال��غ��ف��ل��ة ف��ت��ك��ون ممن 
�م��ن  ح��ق��ه:  ف���ي  ورد 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا 
وات���ب���ع ه�����واه وك���ان 

أمره فرطا�.
خامسا: عن أبي 
ه��ري��رة � ع��ن النبي � ق��ال: »م��ن ق��ام ليلة 
القدر إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه« 
النموذج   � الله  رس��ول  هو  عليه(.فها  )متفق 
األعلى والقدوة احلسنة، باختيارواجتباء رباني 
الله إس��وة حسنة ملن  لكم في رس��ول  �لقد كان 
الله كثيرا�   الله واليوم اآلخر وذكر  كان يرجو 
أث��ره، وامض و ال تلتفت ملن  قد تقدمك، فاقتف 
خلفك. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: »كان 
رسول الله � يجتهد في رمضان ما ال يجتهد 
في غيره، وفي العشر األواخر منه، ماال يجتهد 
قالت:  أيضا  وعنها  مسلم(.  )رواه  غيرها«  في 
� إذا دخ��ل العشر األواخ��ر  الله  »ك��ان رس��ول 
من رمضان، أحيا الليل، وأيقظ أهله وجد وشد 
املئزر« )متفق عليه(. فما عزمك، وما حزمك، وما 

مدى ائتمامك واإلمام أمامك!؟
كثيرة  حديثية  نصوص  وردت  سادسا: 
ما  منها  ال��ق��در.  ليلة  تعيني  ش��أن  ف��ي  مختلفة 
رمضان،  من  والعشرون  احل��ادي  في  أنها  يفيد 
تكون  وقيل:  وعشرين،  ثالث  ليلة  تكون  وقيل: 
في  كعب  بن  أب��ي  وج��زم  وعشرين.  ليلة خمس 
حديث رواه مسلم في صحيحه أنها ليلة سبع 
وعشرين. وقيل تسع وعشرون، وقيل غير ذلك، 
أمر  أخ��رى  نصوص صحيحة  في  أيضا  وثبت 
رسول الله � بتحريها في العشر األواخر من 
رم��ض��ان، وف��ي السبع األواخ���ر وف��ي ال��وت��ر من 
العشر األواخر... ولعل احلكمة في إبهامها كما 
قال اإلمام برهان الدين البقاعي: "ليجتهدوا في 
إدراكها كما أخفى ساعة اإلجابة في يوم اجلمعة 

األعظم  في اخلمس، واسمه  الوسطى  والصالة 
في األسماء، ورضاه في سائر الطاعات ليرغبوا 
في جميعها، وسخطه في املعاصي لينتهوا عن 
ليجتهدوا  األوق��ات  في  الساعة  وقيام  جمعيها، 
في كل حلظة حذرا من قيامها والسر في ذلك أن 
النفيس ال يوصل إليه إال باجتهاد عظيم إظهارا 
بالسرور  وإيذانا  فيه  للرغبة  وإعظاما  لنفاسته 

به...".
قال  هي�  �س��الم  تعالى  قوله  في  سابعا: 
باملصدر  يراد  أن  "ويجوز  عاشور:  ابن  العالمة 
األمر، والتقدير: سلموا سالما، فاملصدر بدل من 
الفعل وعدل عن نصبه إلى الرفع ليفيد التمكن 
م��ث��ل ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: �ق��ال��واس��الم��ا ق���ال س��الم� 
ن��زاع  ال  أي  بينكم،  سالما  اجعلوها  واملعنى: 
وال خصام، يشير إليه ما في احلديث الصحيح 
رج��الن  فتالحى  ال��ق��در  بليلة  ألخبركم  »خ��رج��ت 
فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها 
في التاسعة والسابعة واخلامسة«. فهل يا أخي 
يسلم من حولك من خصوماتك ومنازعاتك، وهل 
يشعر اخللق عيال الله اجتاهك باألمن والسالم 

و الرحمة و احملبة؟ أقرباؤك وجيرانك!؟
 إن كل ذي بصيرة يتأمل بعمق في نصوص 
القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة ومقاصد 
احلنيف  الدين  ه��ذا  أن  ي��درك  الكبرى  الشريعة 
ال��رب��ان��ي امل��ص��در وال��غ��اي��ة مبني ف��ي ج��وه��ره 
األمن  وقيم  السالم  كبيرة:  أخالقية  أسس  على 
من  نحن  فأين  احملبة.  و  الرحمة  و  والتسامح 
هذا فيما يحدث مع األسى واألسف الشديد في 
من  وغيرها  العراق  و  ليبيا  و  اليمن  و  سوريا 
بالد املسلمني. أال قاتل الله كل طائفية و عنصرية 
وعصبية منتنة بأي عذر وحتت أي شعار. قال 
�: »ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا 
من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على 
إنها  سننه(،  في  داوود  أب��و  )أخ��رج��ه  عصبية« 
اجلاهلية املقيتة في أثواب معاصرة، فيا حسرة 

على العباد!!
كل  في  الدعاء  من  اإلكثار  يستحب  ثامنا: 
خاصة،  املبارك  رمضان  شهر  وفي  وحني  وقت 
وفي العشر األواخر منه بشكل أخص، وفي أيام 
عنها  الله  رض��ي  عائشة  عن  أكثر.  منها  الوتر 
أي  إن علمت  أرأي��ت  الله  يا رس��ول  قلت:  قالت: 
ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: »قولي: اللهم 
إنك َعُفو حتب العفو فاعف عني« )رواه الترمذي 

و قال حديث حسن صحيح(.
ف��أك��ث��ر أخ���ي م��ن ال��دع��اء م��ع اإلحل����اح فيه، 
الله  إن شاء  تكن  واألم��ة جمعاء  وأهلك  لنفسك 

من الفائزين.
أخي/ وأوصيك  أوال  نفسي  أوص��ي  ختاما 
قائال:  بالله  العارفني  أحد  بوصية  ثانيا  أختي 
الليلة  تلك  إلحياء  القاصد  ال��ع��ازم  أيها  "عليك 
الليالي  عموم  إلحياء  ذيلك  تشمر  أن  وإدراك��ه��ا 
ه��ي مستمرة  إذ  أي��ام حياتك،  ف��ي  عليك  اآلت��ي��ة 
جميع  ف��ي  ال��ل��ه  ع��ن  تغفل  ال  وباجلملة،  فيها، 
حاالتك حتى تكون عموم لياليك قدرا وخيرا من 

الدنيا وما فيها".
----------------- 
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إن أهم ما يسعى إليه الصائم في رمضان 
هو النجاة من النار والفوز باجلنة، وقد اجتمع 
الصائم  تساعد  التي  العوامل  من  رمضان  في 
على نيل هذا الفضل العظيم ما تفرق في غيره؛ 
وهو  املغفرة،  وشهر  الرحمة،  شهر  فرمضان 
نستطيع  فكيف  الــنــار،  من  العتق  شهر  أيضا 
على سلوك  ذلــك  آثــار  ومــا  العتق؟  بهذا  الفوز 

املسلم؟
أوال:  من موجبات العتق من النار:
وضع الشارع أسبابا كثيرة للعتق من النار 
رحمة بعباده، وسأقتصر هنا على ما ورد في 

احلديث وهو أمران: 
1 - حتقيق عبودية الصيام:

من  للعتق  األول  املوجب  احلديث  تضمن 
النار فقال �: »إنَّ لله تعالى عتقاء في كل يوم 
وليلة« من رمضان كما جاء في رواية أخرى، مما 
الله فرصة  يؤكد فضل هذا الشهر الذي جعله 
للمذنبني لكي ينجوا بأنفسهم من العذاب، وقد 
العتقاء  � بعدد  مسعود  رواية ابن  صرحت 
من النار، ونصها: »... ولله  عند كل فطر من 
ستون  النار  من  عتقاء  ليلة  كل  رمضان  شهر 
أعتق  ما  مثل  أعتق  الفطر  يوم  كان  فــإذا  ألفا، 
في جميع الشهر ثالثني مرة ستني ألفا« )شعب 
حديث  "وهــو  املنذري:  قال  البيهقي(.  اإلميــان، 
وحــدد  املتابعات")2(.  فــي  بــه  بـــأس  ال  حــســن 
حديث آخر الزمن الذي يحصل فيه العتق وذلك 
عند الفطر، قال �: »إن لله عند كل فطر عتقاء« 

)رواه أحمد(.
ويستفاد مما سبق؛ أن رمضان شهر يكثر 
لكل  مفتوح  الطريق  وأن  النار،  من  العتق  فيه 
صائم ليدخل في زمرة العتقاء شريطة حتقيق 
بصيامه،  رمضان  في  فالعبد  الصيام،  عبودية 
فعل  فــي  ومساهمته   ، لله  وذكـــره  وقيامه، 
من  ويقربها  النار،  عن  نفسه  يبعد  قد  اخلير، 
احلمد  ولــلــه  الصائمني  مــن  والكثير  النعيم، 
شهر  فيجعلون  الفرصة؛  هــذه  من  يستفيدون 
رمضان منعطف الصالح والفالح في سيرتهم، 
واآلثام  املعاصي  من  حياتهم  مجرى  فيغيرون 
إلى االستقامة والعمل الصالح، فيبتعدون عن 
على  ويواظبون  والقمار،  واخلــمــر،  التدخني، 
أداء الصالة في وقتها ولم يكونوا قبل رمضان 
قوله  املعنى  هــذا  ويــؤيــد  أصـــال،  املصلني  مــن 
�: »الصوم جنة َيستجن بها العبد من النار« 

)املعجم الكبير، الطبراني(.
عامة  بصفة  الصوم  تعالى  الله  جعل  وقد 
في  املسلم  إليها  يلجأ  عملية  شرعية  وسيلة 
بعض احلـــاالت ألداء مــا فــي ذمــتــه مــن ديــون 
ليمني  كفارة  الصوم  فشرع   ، لله  مستحقة 
 ، احلانث عند العجز، يبرئ به ذمته أمام الله
وجعل الصيام أيضا بديال عن عتق الرقبة في 
دية القتل اخلطأ، وفي كفار الظهار، قال تعالى: 
توبة  متتابعني  شهرين  فصيام  يجد  لم  �فمن 
92(. وقال أيضا في كفارة  )النساء:  الله�  من 
الظهار: �فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعني 

من قبل أن يتماسا� )املجادلة، 3 - 4(.

فالصوم وسيلة شرعية إلخالء الذمة، وهو 
بذلك طريق إلى النجاة من النار، فهو عتق في 

الدنيا، وعتق في اآلخرة.
2 - اجتناب مفسدات الصيام:

في  النار  العتيق من  أن  يفهم من احلديث 
رمضان هو الذي يصوم ابتغاء وجه الله فقط، 
ويؤكد هذا املراد ما جاء في احلديث القدسي: 
»الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله 
وشربه من أجلي« )صحيح البخاري(. فالصيام 
عبادة سرية تكون بني العبد وربه، وفيها يظهر 
اإلخالص لله أكثر من غيرها؛ ألن الصائم ميتنع 
عن كل ما يرغب فيه من امللذات مع قدراته على 
إتيانها خوفا من الله ، ولعل هذا هو السر 
في إضافة الصيام لله  دون سائر العبادات، 
قال القرطبي: ملا كانت األعمال يدخلها الرياء، 
الله  إال  فعله  مبــجــرد  عليه  يطلع  ال  والــصــوم 
فأضافه الله إلى نفسه؛ ولهذا قال في احلديث 

يدع شهوته من أجلي )2(.
فالصائم بإمكانه أن يصوم ما شاء الله من 
األيام دون أن يعرف أحد بذلك، كما ميكنه أن 
يأكل في نهار رمضان دون أن يعرف بذلك أحد، 
لهذا كان الصيام عبادة بني املرء وربه، ولهذا 
اختصه الله باإلضافة إليه، وبهذا االختصاص 
كان جزاء الصوم من عند الله ال يعلمه أحد. قال 

 "وأنا أجزي به".
قال القرطبي: معناه أن األعمال قد كشفت 
مقادير ثوابها للناس وأنها تضاعف من عشرة 
إلى سبعمائة إلى ما شاء الله إال الصيام فإن 
الله يثيب عليه بغير تقدير )3(. وإذا كان جزاء 
الصائم بينه وبني الله  بحسب إخالصه في 
النار هو جزء من ذلك  العتق من  صيامه، فإن 
اجلزاء الذي ال يقدر؛ ألن العتق درجات، واجلنة 
يوم  كان  إذا  ُعيَينة:   بن  سفيان  قال  مقامات، 
القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من 
الصوم  إال  له  يبقى  ال  حتى  عمله،  من  املظالم 
املظالم ويدخله  الله ما بقي عليه من  فيتحمل 

بالصوم اجلنة )4(.
وعليه؛ فإن إخالص الصيام لله تعالى هو 
الذي جعل الصائم يتبوأ هذه املكانة الرفيعة، 
إذا كان ألغــراض أخــرى كاحلفاظ  وأن الصوم 
على رشاقة البدن، أو لعالج  بعض األمراض، 
أو  الــنــاس،  أمـــام  الــصــوم  بكثرة  للتظاهر  أو 
لكون الــصــوم عــادة الــنــاس فــي رمــضــان، فهو 
إال اجلوع  وليس لصاحبه  باطل شرعا،  صوم 
ال  القصد  في  االختالل  هذا  وبسب  والعطش، 
ظواهر  مــن  يعاني  اإلســالمــي  املجتمع  يـــزال 
املــفــروض  مــن  كثيرة  واجتماعية  اقــتــصــاديــة 
األســعــار،  غــالء  مثل  رمــضــان،  فــي  أن تختفي 
وقلة  اخلمول  إلــى  وامليل  البضائع،  واحتكار 
السفيهة  اإلعالمية  البرامج  وانتشار  اإلنتاج، 
وتنتهك  الصيام،  مقاصد  مع  تتعارض  التي 

حرمة شهر رمضان. 
النار  العتق من  ثانيا:  من ثمرات 

في رمضان:

مـــن خــــالل احلـــديـــث ميــكــن اســتــخــالص 
النتيجتني التاليتني:

1 - قبول دعاء العتيق: 
منهم  عبد  »لــكــل  بــقــولــه:   � النبي  أشـــار 
دعوة مستجابة« إلى ثمرة العتق من النار في 
رمضان، وهذا فضل آخر يحصل عليه الصائم 
بعد نعمة العتق، فالله يسمع دعوته ويستجيب 
العبد  بها  يتقرب  عبادة  الدعاء  أن  والشــك  له. 
إلى ربه، ويعترف من خالله بضعفه وعجزه بني 
وكشف  العون،  الله  من  فيطلب   ، الله  يــدي 
الضر، ودوام العافية، فيستجيب الله للداعي؛ 
ألنــه صــائــم عتيق صــار مــن أصــحــاب اجلنة، 
ترد  ال  »ثالثة  قولهملسو هيلع هللا ىلص�:  النتيجة  هــذه  ويؤكد 
دعوتهم الصائم حتى يفطر..« )سنن الترمذي(.

الله  أمــام  أنــه  الــدعــاء  عند  يشعر  فاملسلم 
بــآداب وإحلــاح،  ويــدعــوا  قلبه،  ،  ويحضر 
ألنه  الذنوب؛  عن  ويقلع  االستغفار،  من  ويكثر 
بصير  سميع  والله  واسطة،  بغير  ربه  يناجي 
فال  وحاجاته،  وقصده،  الــداعــي،  أحــوال  يعلم 
يغفل الداعي عن ذلك أو يشك في تلك احلقيقة 
موقنون  وأنتم  الله  »ادعــوا   :� قال  اليقينية، 
باإلجابة، واعلموا أن الله ال يستجيب دعاء من 

قلب غافل اله« )سنن الترمذي(.
إن الصائم العتيق مستجاب الدعاء، فليختر 
في دعائه النعم التي ال تزول، قال �: »ما سأل 
اجلنة:  قالت  إال  ثالثا  اجلنة  الله  مسلم  رجــل 
"اللهم أدخله اجلنة"، و ال استجار رجل مسلم 
الله من النار ثالثا إال قالت النار: "اللهم أجره 
ي"« )مسند أحمد(. وليوطن نفسه على كثرة  منِّ
النوافل التي تقربه من الله، وليحرص على أن 
يتضرع لله عند اإلفطار لقوله �: »إن للصائم 
عند فْطره لدعوة ما ترد«. سنن ابن ماجه. ومن 

نعمة  دوام  أجـــل 
الــدعــاء  استجابة 
أن  عليه  للعتيق، 
يـــكـــثـــر مـــــن شــكــر 
ـــه عـــلـــى ذلــــك،  ـــل ال
العمل  طــريــق  عــن 
الصالح واملواظبة 
الله  خــشــيــة  عــلــى 
الــــســــر  فـــــــي   

والعالنية. 
استقامة   -  2
العتيق على فعل 

اخلير:
مــــــن ثــــمــــرات 
الــعــتــق مـــن الــنــار 
فـــي رمـــضـــان؛ أن 
ــق يـــراجـــع  ــي ــعــت ال
حــالــه ويــعــود إلى 
الــلــه  ألن  رشــــــده؛ 
جــســده  حــــرم   
وصار  النار،  على 
ــة،  مـــن أهــــل اجلــن

والعصيان،  الشر  عــن  لالبتعاد  ُوفــق  قــد  فهو 
الفضل واإلحسان،  أهل  ليكون من  بيده  وأخذ 
مجاهدة  إلــى  العتيق  من  يحتاج  املقام  وهــذا 
ليعرفهم  العصاة  من  غيره  ومساعدة  النفس، 
يهدي  الله  لعل  بعباده  ولطفه  الله  رحمة  على 

به غيره.
ومــن أهــم وســائــل اســتــمــرار العتيق على 
الله  شعائر  إقامة  رمضان،  بعد  احلــال  صالح 
في وقتها، وعلى رأسها الصالة ألنها تنهى عن 
الفحشاء واملنكر. ولعل من أهم األمارات الدالة 
على أن الصائم أعتق من النار هو مواظبته بعد 
رمضان على طاعة الله ، وهذا واقع مشاهد؛ 
على  وهــم  رمــضــان  يأتيهم  الــنــاس  مــن  فكثير 
أعمال الشر، فيخلصون الصيام لله، ويكثرون 
فيودعهم  القران،  وقــراءة  والدعاء،  القيام،  من 
مستنقعات  جميع  عــن  ابتعدوا  وقــد  رمــضــان 
الفحش والرذيلة؛ ألن الله كتب لهم أن يكونون 
من العتقاء قال تعالى: �والذين اهتدوا زادهم 

هدى وآتاهم تقواهم� )محمد: 17(.
فالعتق من النار يعني أوال وأخيرا أن األمة 
اإلسالمية ودعت رمضان باحلصول على أفراد 
الله  يعبد  مجتمع  بناء  على  قادرين  مصلحني 
فيه بإخالص، وتعمر األرض فيه باخليرات؛ ألن 
وجود الصاحلني املصلحني من لوازمه عمارة 
األرض، ووجود الفاسدين املفسدين من لوازمه 

فساد األرض.
-----------------
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الشعبي )املوحدين فاس( 
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أما قسيمة االشتراك والوصل فيبعثان إلى مقر 

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

3، الدكارات،
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العتق من النار في رمضان:  موجباته وثمراته
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »إن هلل عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة«

)رواه اإلمام أحمد في مسنده، وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير، رقم الحديث 2169(.
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دعاؤه عند الفطر:
والدارقطني  والنسائي،  داود،  أب��و  روى 
»ك���ان رس��ول  ق���ال:  اب��ن عمر�  ع��ن  وحسنه 
وابتلت  الظمأ،  »ذه��ب  ق��ال:  أفطر،  إذا  الله � 

العروق، وثبت األجر إن شاء الله تعالى«.
أنس  عن  والنسائي،  أحمد،  اإلم��ام  وروى 
قال: �كان رسول الله � إذا أفطر عند أهل بيت 
طعامكم  وأك��ل  الصائمون،  عندكم  »أفطر  ق��ال: 

األبرار وتنزلت عليكم املالئكة«.

كيف كان سحوره �:
الله  عبد  والنسائي عن  أحمد  اإلمام  روى 
بن احلارث، عن رجل من الصحابة، والنسائي 
عن أبي هريرة � قال: دخلت على رسول الله 
بركة،  السحور  »إن  ف��ق��ال:  يتسحر،  وه��و   �

أعطاكم الله إياها، فال تدعوها«.
ابن  عن  الضحاك،  بن  احلسن  أب��و  وروى 
ت��ع��ال��ى عنهما أن رس��ول  ال��ل��ه  ع��ب��اس رض���ي 
نؤخر  أن  األنبياء  معشر  »أمرنا  قال:   � الله 

سحورنا«.
وروى اإلمام أحمد، وابن ماجة، والشيخان، 
والترمذي والنسائي عن أنس عن زيد بن ثابت 
قال: »تسحرنا مع رسول الله � ثم قمنا إلى 
الصالة، قال أنس بن مالك قلت كم كان قدر ما 

بينهما قال قدر خمسني آية«.

زي���ادت���ه � ف��ي ف��ع��ل اخل��ي��ر في 
رمضان:

عباس  اب��ن  ع��ن  وال��ب��زار،  الطبراني  روى 
رضي الله تعالى عنهما �أن رسول الله � كان 
إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى 
عنها،  ومسلم  أحمد،  اإلمام  وروى  كل سائل�. 
قالت: �كان رسول الله � يجتهد في رمضان 

ما ال يجتهد في غيره�.
وروى ال��ش��ي��خ��ان ع��ن اب���ن ع��ب��اس رض��ي 
 � الله  رس��ول  �كان  ق��ال:  عنهما  تعالى  الله 
أجود الناس باخلير وكان أجود ما يكون في 
رمضان، حني يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه 
يعرض  ينسلخ  رمضان حتى  من  ليلة  كل  في 
عليه القرآن، فرسول الله � حني يلقاه جبريل 

أجود باخلير من الريح املرسلة�.
هذه األحاديث العظيمة جتلي آثار القرآن 
وال��ص��ي��ام ف��ي رم��ض��ان: ال ش��ك أن آث���ار هذه 
�، لكن حبر األمة  العبادة كانت كثيرة عليه 
ابن عباس الحظ منو خلق اجلود والسخاء فيه 
�، ذلك أن الدنيا هانت عليه في رمضان أكثر 
الدنيا تساوي في  من أي شهر آخر-ولم تكن 
عيني � جناح بعوضة- وتعلق قلبه باآلخرة 

فسعى لها سعيها.
نقول:   � الله  رس��ول  من حال  واستفادة 
باملال  فجاد  رمضان؛  في  أخالقه  زك��ت  من  إن 
سبيل  في  واجلهد...  والوقت  والصلة  والعلم 
الله، فذلك املقتدي بالنبي �، ومن داوم عليها 

فقد هدي إلى السنة.

قيامه � في شهر رمضان وتركه 
ذلك ظاهرا خوف فرضه على األمة:
وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها 

أنها سئلت عن قيام رسول الله � في رمضان 
قالت: �ما كان يزيد في رمضان وال غيره على 

إحدى عشرة ركعة�.
�أن  عنها  داود،  وأب���و  الشيخان،  وروى 
الليل فصلى  � خ��رج في ج��وف  الله  رس��ول 
في املسجد، وذلك في رمضان فصلى بصالته 
ناس، فأصبح الناس يذكرون ذلك، ثم صلى من 
الليلة  من  اجتمعوا  ثم  الناس.  فكثر  املقابلة، 
الثالثة، فلم يخرج� وفي رواية للشيخني: �أنه 
املسجد  عجز  الرابعة  الليلة  كانت  فلما  خرج 
عن أهله فلم يخرج إليهم، فلما أصبح ذكر ذلك 
عليكم  تكتب  أن  خشيت  »إن��ي  ف��ق��ال:  للناس، 

صالة الليل«�.
وروى أبو يعلى، وابن حبان، عن جابر بن 
عبد الله � ق��ال: �صلى بنا رس��ول الله � 
في شهر رمضان ثمان ركعات وأوتر فلما كانت 
ورجونا  املسجد،  في  اجتمعنا  القابلة  الليلة 
أصبحنا،  حتى  فيه  ن��زل  فلم  إلينا  يخرج  أن 
في  اجتمعنا  الله  رس��ول  يا  فقلنا:  دخلنا  ثم 
املسجد، ورجونا أن تصلي، فقال: »إني خشيت 

أو كرهت أن تكتب عليكم«�.
يطيق  والسالم  الصالة  عليه  احلبيب  إن 
بالصحابة  يصل  لم  لذلك  غيره،  يطيق  ال  ما 

�التراويح� رحمة باألمة حتى ال تفرض عليهم، 
لكن أمير املؤمنني عمر � جمع الناس عليه 
بعد أن كانوا يقومون فرادى، وعني لذلك أئمة 
إلى  عليها  ال��ن��اس  فسار  املسلمني،  ق��راء  م��ن 

اليوم.

جهاده � في رمضان:
ها على  إذا كان اجلهاد: جهاد النفس ِبحثِّ
أب��واب  ب��إغ��الق  الشيطان  ال��ط��اع��ات، وج��ه��اد 
الوسوسة في وجهه ومخالفته، يتحقق بأجلى 
ص���وره ف��ي رم��ض��ان، ف��إن ذل��ك ط��ري��ق موطئة 
أعظم  تقع  أن  عجب  ف��ال  لذلك  ال��ع��دو،  جلهاد 
ويقع  ب��در،  غ��زوة  رمضان، وهي  في  الغزوات 

أعظم الفتوح في رمضان وهو فتح مكة.

في  اجتهاده  وش��دة   � اعتكافه 
وحتريه  رمضان  من  األخير  العشر 

ليلة القدر:
ف��ي تربيته   � ال��ل��ه  م��ن م��ن��ه��اج رس����ول 
يزيد  ف��ت��راه  التقهقر،  وع��دم  والنمو  ال��ت��درج، 
أيام  به  تقدمت  كلما  أن��ه  ذل��ك  من  ينقص،  وال 
تعالى،  الله  إلى  تقربا  ازداد  ولياليه  رمضان 

فسن سنة االعتكاف في العشر األواخر منه، بل 
ملا كانت السنة التي توفي فيها عليه الصالة 
بعض  وتذكر  ليلة.  عشرين  اعتكف  وال��س��الم 
الصيام عليه  قبل فرض  اعتكف  أنه  الروايات 
وهو في مكة، وكان يحرص على إشراك أهله 
في هذا األجر، ملا يعلم من فضله، واالعتكاف 
تبتل وانقطاع شبه تام عن الدنيا، وتفرغ كامل 
لعبادة الله تعالى، وتقلل من األكل حتى يجعل 
عشاءه سحورا، وجتنب تام للشهوات، وخلو 
للقرآن وصالة وذكر  ، وتالوة  بالله  لألنس 
وإحسان، وعروج في مدارج السالكني إلى الله 
بسند  واحل���ارث   الطيالسي،  تعالى...  روى 
�أن  عنها  تعالى  الله  رضي  عائشة  عن  حسن 
� اعتكف ه��و وخ��دي��ج��ة شهرا  ال��ل��ه  رس���ول 

فوافق ذلك رمضان�.
رسول  �كان  قالت:  عنها،  اجلماعة  وروى 
رمضان  من  األخير  العشر  دخ��ل  إذا   � الله 

أحيا الليل، وأيقظ أهله، وجد وشّد املئزر�.
وروى اإلمام أحمد، والشيخان عنها، قالت: 
�كان رسول الله � يعتكف العشر األواخر من 

رمضان حتى توفاه الله�. 
وروى اإلمام أحمد، والبخاري، وأبو داود، 
عن أبي هريرة � تعالى عنه قال: �كان رسول 

الله � يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما 
كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما�.
أبي سعيد  ماجة، عن  واب��ن  وروى مسلم، 
اخلدري � »أن رسول الله � اعتكف العشر 
األوس��ط  العشر  اعتكف  ثم  رمضان  من  األول 
في قّبة تركّية على سّدتها حصير، قال: فأخذ 
ثم  القّبة،  ناحية  ف��ي  فنّحاها  بيده  احلصير 
أطلع رأسه فكلم الناس، فدنوا منه فقال: »إني 
كنت أعتكف العشر األول التمس هذه الليلة، ثم 
اعتكفت العشر األوسط، ثم أتيت فقيل لي: إنها 
في العشر األواخر فمن أحب منكم أن يعتكف 
»وإني  قال:  معه،  الناس  فاعتكف   ، فليعتكف« 
أريتها ليلة وتر وإّني أسجد في صبيحتها في 
إحدى وعشرين«.  ليلة  من  فأصبح  وماء،  طني 
فوكف  السماء  فمطرت  الصبح  إل��ى  ق��ام  وق��د 
املسجد، فأبصرت الطني واملاء فخرج حني فرغ 
فيهما  أنفه  وروث��ة  الّصبح وجبينه  من صالة 
الطني واملاء وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من 

العشر األواخر«.

ل���ق���د ص������ام رس��������ول ال����ل����ه � 9 
رمضانات في حياته:

1 - أول رمضان صامه �، كان في العام 
إلى   12 أو   8 يومه  في  للهجرة، خرج  الثاني 
غزوة بدر الكبرى، ووقعت الغزوة في اليوم 17 
انقضائه  بعد  إال  املدينة  إلى  يرجع  ولم  منه، 
أو قريب. هكذا ارتبط رمضان عند أول فرض 

الصيام فيه بالغزو والنصر.
2 – ثاني رمضان صامه � باملدينة، كانت 

بعده مباشرة غزوة أحد.
ث��ال��ث رم��ض��ان ص��ام��ه �، ف��ي العام   – 3
الرابع للهجرة، خرج إلى غزوة بدر الثانية أو 
التي طلبها أبو سفيان يوم أحد،  بدر املوعد، 
إليها   � الرسول  ي��أت، فسار  ولم  لكنه خاف 
وظل بها أسبوعا ينتظر جيش قريش فلم يأت، 

فرجع املسلمون إلى املدينة.
4 – راب���ع رم��ض��ان ص��ام��ه احل��ب��ي��ب � 

باملدينة.
5 – خامس رمضان صامه احلبيب � في 
الله  للهجرة، أرسل سرية عبد  العام السادس 
وأرسل  يثرب مستخبرا،  إلى   � رواح��ة  بن 
وهي  قرفة،  أم  إلى   � حارثة  بن  زيد  سرية 
املسلمني وحترض  تقاتل  كانت  امرأة خطيرة 
عليهم، وكانت من أعز نساء العرب، فقتلها زيد 

وفرق جمعها.
6 – س���ادس رم��ض��ان ص��ام��ه �، أرس��ل 
فيه سرية عبد الله بن غالب إلى امليفعة وهي 

ناحية من جند.
العام  في   ،� 7 - سابع رمضان صامه 
إلى  منه  العاشر  ال��ي��وم  ف��ي  خ��رج  للهجرة،   8
صام  وقد  العشرين،  اليوم  في  ووصلها  مكة، 
اق��ت��رب من  ث��م أف��ط��ر ح��ني  ف��ي بعض الطريق 
مبكة  وبقي  يفطروا.  ب��أن  أصحابه  وأم��ر  مكة 
ثم  ش��وال،  ومطلع  رمضان  طيلة  األم��ور  يدبر 
خرج إلى حنني. وفي مقامه مبكة كسر أصنام 
العزى  لهدم  الوليد  ب��ن  خالد  وبعث  ق��ري��ش، 
العاص  بن  عمرو  بعث  كما  بالطائف،  وكانت 
زيد  بن  وبعث سعد  هذيل،  س��واع صنم  لهدم 
األش��ه��ل��ي � ل��ه��دم م��ن��اة. وه����ذه ط��واغ��ي��ت 

الشرك حطمها اإلسالم في شهر القرآن.
8 – ث��ام��ن رم��ض��ان ص��ام��ه احل��ب��ي��ب �، 
ف��ي ال��ع��ام ال��ت��اس��ع ل��ل��ه��ج��رة، خ���رج قبله إل��ى 
غزوة تبوك، وأدركه رمضان في طريق عودته 
عدة  عليه  قدمت  وفيه  املدينة،  إل��ى  منصورا 
ملوك  ووف���د  ثقيف  وف��د  منها:  مبايعة  وف���ود 

حمير من اليمن.
9 – ت��اس��ع رم��ض��ان ص��ام��ه احل��ب��ي��ب � 
باملدينة  للهجرة صامه  العاشر  العام  في  كان 
وفد  منها  أخ��ر  وف��ود  عليه  وق��دم��ت  النبوية، 
غسان وبجيلة وغامد، وفيه أرسل الرسول � 
نواحي  بعض  إل��ى  طالب  أب��ي  بن  علي  سرية 

اليمن.
� لم يصم  يتضح مما سبق أن الرسول 
في  م��رات:   5 إال  باملدينة  كامال  رمضان  شهر 
األعوام  الثالث واخلامس والسادس والسابع 
والعاشر، بينما خرج فيه غازيا، أو أدركه وهو 
قافل من الغزو 4 مرات، وفي األعوام التي لم 
السرايا من  يكن يزو فيها بنفسه، كان يرسل 
أصحابه �، حتى ال يكاد يخلو رمضان من 

الغزو.

خالصة:
بالقرآن،  لالحتفال  سنوي  موسم  رمضان 
ليفسح  اجلسدية  شهواته  فيه  املؤمن  يحبس 
ل���روح ال��ب��دن لتتصل ب���روح ال��ق��رآن،  امل��ج��ال 
فتأنس بها إذ هما معا من أمر الله، إنه موسم 
األرواح وليس موسم األشباح، والروح إذ تنفك 
النفوس، يهون عليها  من قيود األرض فتزكو 

البذل في سبيل الله.
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5 خطبة منبرية

اخلطبة األولى:
وبعد:

لنعمٌة عظمى  إنَّ بلوغ رمضان  الله:  فيا عباد 
قون،  املوفَّ إال  قدِرها  يقدرها حق  ال  كبرى،  وِمنحٌة 
فلقد كّنا باألمس القريِب نتشوق للقائه، ثم -ولله 
احلمد- تنعمنا ببهائه، وعشنا في نفحاته حلظات 

ت مرور الطيف، وملعت ملعان البرق. مرَّ
بيضاء  مشِرقة  بصفحة  منها  املسلم  يخرج 
ناصعٍة، مفعَمة بفضائل اخلصال، مبرأًة من سيئات 
األعمال، قد استلهم الصائم الصادق احملتسب من 
َة اإلرادة والعزمية على كل خير،  مدرسة رمضان قوَّ
وتقوى الله في كل حني، تقومًيا للسلوك، وتزكية 
للضمائر،  وإص��اًح��ا  للسرائر،  وتنقيًة  للنفوس، 
القبائح  وُبعًدا عن  ًكا باخليرات والفضائل،  ومتسُّ
والرذائل؛ فيغدو الصوم لنفسه حصًنا حصيًنا من 
الذنوب واملآثم، وحمى مباًحا للمحاسن واملكارم، 
بْت  فصفْت روحه، ورقَّ قلبه، وصلحْت نفسه، وتهذَّ

أخاقه.
ه��ذا ف��ي الدنيا أم��ا ف��ي اآلخ���رة فقد ق��ال �: 
َياُم َوالُقْرآُن َيْشَفَعاِن ِلْلَعْبِد َيْوَم الِقَياَمِة، َيُقوُل  »الصِّ
ْعِني ِفيِه، َوَيُقوُل  َعاَم َفَشفِّ َياُم َأْي َربِّ َمَنْعُتُه الطَّ الصِّ
َق��اَل:  ِفيِه،  ْعِني  َفَشفِّ ْيِل  ِباللَّ ��ْوَم  ال��نَّ َمَنْعُتُه  ال��ُق��ْرآُن 

َفَيْشَفَعاِن« )رواه أحمد وصححه األلباني(.
الله  على  ومتنى  هواها،  نفسه  أتبع  من  أم��ا 
لهو  في  املباركة  رمضان  ليالي  فيمضى  األماني، 
للشهر  ي��رَع  ال  وغفلة،  ن��وم  في  ونهاره  ومعصية، 
لعظيم  فليبِك  احل��رم��ات،  على  وي��ت��ج��رأ  ح��رم��ت��ه، 
حسراته، وليسَع الستدراك ما فاته؛ لئا يكون ممن 
ُد،  قال فيه �: »َأَتاِني ِجْبَراِئيُل � فقال: َيا ُمَحمَّ
َرِغَم َأْنُف اْمِرٍئ َمْن َأْدَرَك َرَمَضاَن َفَلْم ُيْغَفْر َلُه َفَأْبَعَدُه 

اللُه ُقْل: آِمنَي، َفُقْلُت آِمنَي...«.
أكرم  ملن  فهنيًئا ملن أحسن استقباله... هنيًئا 
هنيًئا  نهاره..  وصام  ليله  قام  ملن  هنيًئا  وفادته.. 
ملن أقبل فيه على الله بقلبه وجوارحه.. هنيًئا ملن 
تقرب إلى الله فيه بأعمال صاحلة.. وكفَّ النفس عن 
سيئات قبيحة.. هنيئا ملن أدرك ليلة القدر وأحياها 
إميانا  ال��ق��رآن  وت���اوة  وال��دع��اء  وال��ذك��ر  بالقيام 
واحتسابا.. هنيًئا ملن تاب الله عليه، ورضي عنه، 
وأعتقه من النار في رمضان، وآٍه على شخص أدرك 
رمضان ولم يغفر الله له!!.. واحسرتاه على أناٍس 
ف��ي غيهم يعمهون!..  دخ��ل رم��ض��ان وخ���رج، وه��م 
وخلف الشهوات يلهثون!.. وفي القربات مفرطون 
الفضائيات  أم��ام  لياليهم  يقضون  وم��ق��ص��رون!! 
يتتبعون املباريات الكروية، ومن الغالب واملغلوب 
باستسامهم  أمرهم  على  مغلوبون  أنهم  ونسوا 
ل��ش��ه��وات أن��ف��س��ه��م. وي���ا ح��س��رت��اه ع��ل��ى أن���اس 
واألف��ام  املسلسات  أم��ام  رمضان  ليالي  يقضون 
سائر  يقضون  ذل��ك  وبعد  الغنائية،  واملهرجانات 

أيامهم في النوم إلى ساعات متأخرة من النهار. 
أفا يحق لنا أن نبكي على فراق شهرنا الكرمي 
��ْت  ولَّ التي  العطرة..  وساعاته  ال��زاه��رة،  ولياليه 
ة،  ٍت مطويَّ فكانت سجاَّ مدبرة، وتتابعت مسرعة، 
وخزائن مغلقة، حافظٌة ملا أودعناها، شاهدًة لنا أو 
علينا، ال ُيدَرى من الرابح فيها فيهنى، وال اخلاسر 
ى.. حتى ينادي الله بنا يوم القيامة: »َيا  منا فُيعزَّ
يُكْم  ُأَوفِّ ُثمَّ  َلُكْم  َأْعَماُلُكْم ُأْحِصيَها  ا ِهَي  َ ِعَباِدي، ِإنَّ
اَها، َفَمْن َوَجَد َخْيًرا َفْلَيْحَمِد اللَه، َوَمْن َوَجَد َغْيَر  ِإيَّ

َذِلَك َفَا َيُلوَمنَّ ِإالَّ َنْفَسُه« )رواه مسلم(.
فها هو رمضان آذن بوداع، والعيد على إقبال 

بإسراع. يقول شاعر متأثرا برحيل رمضان:

ْبِر  َيْتَبُعُه َيا َراِحًا َوَجِميُل  الصَّ
ِفُق َهْل ِمْن َسِبيٍل ِإَلى ُلْقَياَك  َيتَّ

َما َأْنَصَفْتَك ُدُموِعي َوْهَي َداِمَيٌة
َواَل َوَفى َلَك َقْلِبي َوْهَو َيْحَتِرُق

األوق��ات في شهر اخليرات،  له  فيا من صَفْت 
ى نفسه بالطاعات،  ر ساعاته بالصاحلات، وزكَّ وعمَّ
القيام  تعب  عنه  زال  قد  بالعبرات،  عيُنه  وفاضت 
-إن شاء  والثواب  األجر  له  الصيام وثبت  وجوع 
القائل:  ربك  نعمة  واذكر  الله!  احمد  تعالى-،  الله 
ِمْن  ِمْنُكْم  َزَكا  َما  َوَرْحَمُتُه  َعَلْيُكْم  ِه  اللَّ َفْضُل  �َوَلْواَل 
َسِميٌع  ُه  َواللَّ َيَشاُء  َمْن  ي  ُيَزكِّ َه  اللَّ َوَلِكنَّ  َأَب��ًدا  َأَح��ٍد 

َعِليٌم� )النور: 21(.
تستبدل  وال  حياتك،  م��ن  بقي  فيما  واجتهد 
الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال �: »َيا َعْبَداللِه، 
ْيَل َفَتَرَك ِقَياَم اللَّْيل�.  اَل َتُكْن ِمْثَل ُفَاٍن، َكاَن َيُقوُم اللَّ

ه عليك؟ فأنت ال تدري هل قبل الله عملك أو ردَّ
أن  سعيد  بن  الرحمن  عبد  عن  الترمذي  روى 
عائشة رضي الله عنها قالت: "سألت رسول الله � 
ُقُلوُبُهْم  وَّ ءاَتوْا  َما  ُيْؤُتوَن  ِذيَن  �َوالَّ اآلية:  عن هذه 
َوِجَلٌة� )املؤمنون: 60(؛ فقلُت: "أهم الذين يشربون 
ي��ِق،  ��دِّ اخل��م��ر وي��س��رق��ون؟" ق���ال: »اَل َي��ا ْب��َن��ِت ال��صِّ
ُقوَن، َوُهْم  ِذيِن َيُصوُموَن َوُيَصلُّون َوَيَتَصدَّ ُهُم الَّ َوَلِكنَّ
ُيَساِرُعوَن  ِذيَن  الَّ ُأوَلِئَك  ِمْنُهْم،  ُيْقَبَل  اَل  َأْن  َيَخاُفوَن 

ِفي اخَلْيَراِت«.
قال ابن عمر �: "لو أعلم أن الله تقبل مني 
ا  َ �ِإنَّ تعالى:  قال  بعدها  امل��وت  لتمنيت  ركعتني؛ 

ِقنَي� )املائدة:27(. ُل اللُه ِمَن املُتَّ َيَتَقبَّ
وق���ال ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب��ن أب���ي رواد: "أدرك��ت��ه��م 
وقع  فعلوه  ف���إذا  ال��ص��ال��ح،  العمل  ف��ي  يجتهدون 
عليهم الهّم ُأيقبل منهم أم ال؟" وقال ابن رجب: "كان 
الفطر،  عيد  يوم  عليه احلزن  يظهر  السلف  بعض 
فيقال ل��ه: إن��ه ي��وم ف��رح وس��رور، فيقول: صدقتم، 
فا  عمًا،  له  أعمل  أن  م��والي  أمرني  عبد  ولكني 

أدري أيقبله مني أم ال؟!"
فإن  رمضاَن  شهُر  اْنَقَضى  وإن  إنه  إخ��وان��ي: 
: الله  ق��ال  امل��وت،  قْبَل  ينقِضي  ال  امل��ؤم��ِن  عمل 
 ،)99 )احلجر:  اْلَيِقنُي�  َيْأِتَيَك  ى  َحتَّ ��َك  َربَّ �َواْعُبْد 
َعَمُلُه« فلم  اْنَقَطَع  الَعْبُد  َماَت  »ِإَذا   :� وقال النبيُّ 

َيْجعْل النقطاع العمِل غايًة إال املوت.
ال��ل��ه أم��ره،  ول��ق��د فقه سلفنا ال��ص��احل��ون ع��ن 
وتدبروا في حقيقة الدنيا، ومصيرها إلى اآلخرة، 
عن  جنوبهم  وجت��اف��ت  فتنتها،  م��ن  فاستوحشوا 
مضاجعها، وتناءت قلوبهم من مطامعها، وارتفعت 
إال صوامني  ت��راه��م  ف��ا  ال��س��ف��اس��ف؛  ع��ن  همتهم 
تراجمهم  حفلت  ول��ق��د  ع��اب��دي��ن،  ب��اك��ني  ق��وام��ني، 
التوبة  ف��ي  همتهم  بعلو  ت��ش��ي  زاخ����رة،  ب��أخ��ب��ار 
واالستقامة، وقوة عزميتهم في العبادة واإلخبات، 
وهاك طرًفا من عباراتهم وعباداتهم، التي تدل على 

تشميرهم وعزميتهم وهمتهم:
قال احلسن: "من نافسك في دينك فنافسه، ومن 
وهيب  وق��ال  نحره"،  في  فألقها  دنياه  في  نافسك 
أحد  الله  إلى  أال يسبقك  استطعت  "إن  ال��ورد:  بن 
فافعل"، وقال الشيخ شمس الدين محمد بن عثمان 
أنه  الناس  من  أح��د  عن  بلغني  "م��ا  التركستاني: 

تعبد عبادة إال تعبدت نظيرها وزدت عليه"
وك����ان أب���و م��س��ل��م اخل���والن���ي ي���ق���ول: "أي��ظ��ن 
كا  دون��ن��ا؟!  به  يستأثروا  أن   � محمد  أصحاب 
هم عليه زحاًما؛ حتى يعلموا أنهم  والله.. َلُنزاحَمنَّ

قد خلفوا وراءهم رجااًل".
القلوب  لهذه  "إن   :� اخلطاب  بن  عمر  ق��ال 
إقبااًل وإدب��اًرا، فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل، وإن 

أدبرت فألزموها الفرائض".
ف��ي��ا ع��ج��ًب��ا إلن��س��ان ع��اق��ل ي��ع��ود إل���ى م���رارة 

املعصية بعد أن ذاق حاوة الطاعة!!
فلِئن انقضى صياُم شهِر رمضاَن فإن املؤمَن لن 
ينقطَع من عبادِة الصيام والقيام والصدقة والذكر 
وتاوة القرآن؛ فصياَم ستٍّ من شواٍل بعد رمضاَن 
كلِّ  من  أي��ام  ثاثِة  صيام  وكذلك  ال��ده��ِر..  كصيام 
شهٍر؛ فقافلة العَمل الصالح التي ال تتوقَّف رحالها، 

إلى  الطريق  الله هي  فطاعة  تتصرم حبالها،  وال 
األشقياَء  ُل  يحوِّ العبادة  من  االستكثار  و  رض��اه، 
إلى سعداَء، وجتلب محبة الله لعبده والدفاِع عنه 

إذا أصابه من غير الله مكروه.
��ر  وامل���داوم���ة ع��ل��ى األع���م���ال ال��ص��احل��ة ُت��ط��هِّ
وُتريح  األرواَح،  وُتهذب  األنفَس،  وتزّكي  القلوَب، 

األبداَن، وُتسعُد العبَد في الدنيا واآلخرة.

اخلطبة الثانية:
تعالى: الله  ق��ال  وامل��ؤم��ن��ات:  املؤمنون  أيها 
»من   :� وق��ال  ألف شهر�.  من  القدر خير  �ليلة 
قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه«. فطوبى ملن نال فيها سبق الفائزين، وسلك 
الصاحلني،  سبيل  الصالح  والعمل  بالقيام  فيها 
وويل ملن طرد في هذه الليلة عن األبواب، وأغلق 
الليلة  ه��ذه  عنه  وانصرفت  احلجاب،  دون��ه  فيها 
باآلمال  باملعاصي واآلث��ام، مخدوع  وهو مشغول 
األي��ام،  وأف��ض��ل  الليالي  مضيع خلير  واألح���ام، 
حسرة  وي��ا  ندامته.  ش��دة  وي��ا  حسرته  عظم  فيا 
املهرجانات  ف��ي  السهر  ف��ي  ال��ق��در  ليلة  ق��ام  م��ن 
في  احل��ن��اء  وطلي  والغناء  وال��رق��ص  املوسيقية 
مساجد  في  والفجور  واملجون  االختاط  من  جو 
هذه  إحياء  دون  واألزق���ة  ال��ش��وارع  في  الشيطان 
الليلة بالقيام والصلوات والذكر والدعاء وتاوة 
حقوق  أو  اجل��وار  احترام حلقوق  ودون  القرآن، 
امل���ارة ف��ي ال��ط��رق��ات وال���ش���وارع واألزق����ة. أهكذا 
إلى  نتقرب  األم��ور  بهذه  وهل  القدر؟  ليلة  نحيي 
ال��ل��ه ت��ع��ال��ى؟ إن��ن��ا م��ذن��ب��ون وم��خ��ط��ئ��ون، امل��ف��رط 
والساكت عن احل��ق في ه��ذا األم��ر س��واء. إذا لم 
نقم باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ملا في هذا 
األمر من خطر شديد على اجلميع عواقبه وخيمة 
تتجلى في متييع وانحراف، تدين األمة وتفسيخ 
قيمها،  وقتل  عقيدتها،  وفساد  وتربيتها  أخاقها 
الرذيلة والفسق واملجون وتطبيع  وبالتالي نشر 
الناس بهذه األمور وكأنها ليس فيها مشكل، بل 

هي الطامة الكبرى حينئذ.
فيا أيها املسلم: اتق الله تعالى وانتبه ملا يحاك 
ضدك من قبل دعاة نشر الرذيلة وامليوعة وشيوع 
الشر في األمة مهما كان مصدر ذلك، ومهما كان من 
دعا إليه، وحذاري أن ترضي شهوتك وتسخط الله 
رب العاملني، وخاصة في مثل هذه الليلة العظيمة 
املباركة. يا َمن كنت تصوم وتقوم في وقت واحد 
إياك  الدنيا،  أنحاء  سائر  في  املسلمني  سائر  مع 
أن تتخّلى عن اإلحساس بانتمائك إلى هذه األّمة 
واألرملة  اليتيمة..  الطفلة  تلك  وتذكر  ال��واح��دة، 
الكسيرة.. والشيخ العاجز.. وشاركهم في مآسيهم 
بدعوة صادقة أو صدقة جارية، واجعل فرحة هذا 
أريد  ال  أرجاء عاملنا اإلسامي  تعم  املبارك  العيد 
منك أن حتزن يوم الفرح، وال حترم نفسك طيبات 
أهلك  السرور على  أدخلت  كما  لكن  الله؛  أحلَّ  ما 
ونفسك باجلديد من اللباس والتوسعة في املال، 
فها سعيت إلدخال السرور على أسٍر أخرى، قد 
يبوحوا  لم  احلاجات،  وأسرتهم  الديون،  كبلتهم 
بسرهم إال لله.. ولو أسرة واح��دة، فها هي طرق 
اخلير مشرعة أبوابها، فهلموا إليها.. وما تقدموا 

ألنفسكم من خير جتدوه عند الله. 
نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا... 

أوشك رمضان على الرحيل 
فمن الرابح ومن اخلاسر؟

د. عبد اللطيف احميد

ذ. عبد الحميد   صدوق

تحريم الهجران 
بين المسلمين 
فوق ثالثة أيام

ق���ال ال��ل��ه ت��ع��ال��ى: �إن���ا امل��وم��ن��ون إخ��وة 
فأصلحوا بني أخويكم� )احلجرات: 10(.

يقول الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى: 
هذا  بني  وق��د  العلة،  م��وق��ع  موقعها  "اجلملة 
بعضهم  املسلمني  ح��ال  اعتبار  على  التعليل 
مع بعض كحال اإلخوة، وجيء بصيغة القصر 
مبالغة  اإلخ��وة  حال  في  حالهم  املفيدة حلصر 
كان  ومل��ا  املسلمني.  بني  احلكم  ه��ذا  تقرير  في 
مشاقة  نشبت  إذا  أن���ه  ال��ن��اس  ب��ني  امل��ت��ع��ارف 
يتناهضوا  أن  اإلخ��وة  بقية  ل��زم  األخ��وي��ن  بني 
إلزاحتها، فكذالك شأن املسلمني إذا حدث شقاق 
بني طائفتني، وجب أن ينهض سائرهم، إلى أن 
)التحرير  وده��ى"  وما أصاب  ما وهى،  يرقعوا 

والتنوير ج26، ص: 244(.
وق����ال ت��ع��ال��ى: �وال ت��ع��اون��وا ع��ل��ى اإلث��م 
للباب  اآلية  ومناسبة   ،)2 )املائدة:  والعدوان� 
هي هجر املسلم ألخيه املسلم مدة طويلة كسفك 
عن  الباب  في  جاء  ولهذا  عليه،  والعدوان  دمه 
أبي خراش حدرد بن أبي حدرد األسلمي ويقال: 
 � النبي  سمع  أن��ه   � الصحابي  السلمي 
دم��ه«  أخ��اه سنة فهو كسفك  »م��ن هجر  ي��ق��ول: 

)رواه أبو داود بإسناد صحيح(.
قال الطيبي رحمه الله تعالى: "مهاجرة األخ 
دمه  سفك  أن  كما  العقوبة  توجب  سنة  املسلم 
يوجبها، فهي شبيهة بالسفك من حيث حصول 
العقوبة، ألن  أنها مثله في  العقوبة بسببها ال 
القتل كبيرة شبيهة الهجران به تأكيدا في املنع 
بعض  في  امل��س��اواة  يكفي  املشابهة  وف��ي  عنه. 

الصفات" )شرح املشكاة ج 9، ص: 248(.
وع��ن أن��س � ق��ال: ق��ال رس��ول الله �: 
وال  تباغضوا،  وال  ت��داب��روا،  وال  »الت��ق��اط��ع��وا، 
الله إخوانا، وال يحل  حتاسدوا، وكونوا عباد 

ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثاث« )متفق عليه(.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: "تضمن 
عنه  واإلع���راض  املسلم  بغض  احلديث حت��رمي 
ب��غ��ي��ر ذن���ب ش��رع��ي،  ب��ع��د صحبته  وق��ط��ي��ع��ت��ه 
واحلسد له على ما أنعم به عليه، وأن يعامله 
معاملة األخ النسيب، وأن ال ينقب عن معايبه، 
وال فرق في ذالك بني حاضر وغائب، وقد يشترك 

امليت مع احلي في كثير من ذالك". 
الطيبي:  ق��ال  إخ��وان��ا«  الله  عباد  »وك��ون��وا 
تعالى،  الله  عباد  كونهم  في  مستوون  "يعني 
والتباغض  فالتحاسد  واح����دة  م��ل��ة  وملتهم 
عليكم  ف��ال��واج��ب  حل��ال��ك��م،  منافية  وال��ت��ق��اط��ع 
كقوله  متآلفني  متواصلني  إخوانا  تكونوا  أن 

تعالى: )واعتصموا بحبل الله وال تفرقوا(.
وعن أبي أيوب � أن رسول الله � قال: 
»ال يحل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثاث ليال: 
فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ 

بالسام« )متفق عليه(.
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لم يحتفل دين بقيمة احلياة اإلنسانية 
مثلما احتفل بها اإلسالم، ولذلك جعل القرآن 
ال��ك��رمي ق��ت��ل ن��ف��س ب��ش��ري��ة واح����دة مبثابة 
�وم��ن  ت��ع��ال��ى:  ف��ق��ال  ل��ل��ن��اس جميعا؛  ق��ت��ل 
األرض  في  فساد  أو  نفس  بغير  نفسا  قتل 
املقابل  وف��ي  جميعا�،  ال��ن��اس  قتل  فكأمنا 
ج��ع��ل إح��ي��اء ن��ف��س واح����دة مب��ث��اب��ة إح��ي��اء 
فكأمنا  أحياها  �وم���ن  جميعا  لإلنسانية 
الكرمي  القرآن  إن  الناس جميعا�، بل  أحيا 
ارتقى في حفاظه على احلياة البشرية إلى 
من  مقصدا  النفس  حفظ  م��ن  جعل  أن  ح��د 
اإلسالم  جاء  التي  الضرورية  املقاصد  بني 
شرع  ولذلك  وحتقيقها.  لضمانها  أجل  من 
اإلسالم من العقوبات ما هو كفيل باحملافظة 
على النفس البشرية من كل انتهاك يلحقها. 
فشرع القصاص في قوله تعالى: �ولكم 
األلباب�، وقد  أولي  يا  القصاص حياة  في 
أن  إلى  اآلي��ة  العلماء في تفسير هذه  ذهب 
باعتبار  للنفوس  ح��ي��اة  يعتبر  القصاص 
أن القاتل إذا علم أنه يقتص منه يكف عن 
القتل؛ أي أن القصاص -كما أشار إلى ذلك 
فيه،  احل��ك��م  وحت��ق��ق  أق��ي��م  إذا  القرطبي– 
ازدجر من يريد قتل آخر مخافة أن يقتص 
منه؛ فحييا بذلك معا. وكانت العرب إذا قتل 
الرجل اآلخر حمي قبيالهما؛ وتقاتلوا وكان 
ذلك داعيا إلى قتل العدد الكثير، فلما شرع 
الله القصاص قنع الكل به وتركوا االقتتال 
فلهم في ذلك حياة. )اجلامع ألحكام القرآن ج 2/

ص256(.     
إل��ى  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  م��ن  انتقلنا  وإذا 
في   � الرسول  فإننا جند  النبوية،  السنة 
البخاري  أخرجه  ال��ذي  الصحيح  احلديث 
يقول: »إن املؤمن ال يزال في فسحة من دينه 
ما لم يصب دما حراما«، ومن أحسن األقوال 

نقله  السياق ما  التي وقفت عليها في هذا 
العربي  ابن  عن  الباري  فتح  في  ابن حجر 
األعمال  سعة  الدين  في  "الفسحة  ق��ال:  أنه 
القتل ضاقت ألنها  الصاحلة حتى إذا جاء 
قبوله  ال��ذن��ب  ف��ي  والفسحة  ب���وزره  تفي  ال 
الغفران بالتوبة حتى إذا جاء القتل ارتفع 
ففي   .)188 12ص  ج  ال���ب���اري  )ف��ت��ح  ال��ق��ب��ول". 
احلديث إشارة إلى أن املرء يصير في ضيق 
بسبب ذنبه، وفيه إشارة أيضا إلى استبعاد 
املذكور،  الضيق  في  الستمراره  عنه  العفو 
ولم يفت ابن حجر وهو بصدد شرحه لهذا 
احلديث أن يشير إلى أن بعض السلف من 
أنه  إلى  ذهب  قد   � عمر  كابن  الصحابة 
وإن   )188/12 الباري  )فتح  توبة  للقاتل  ليس 
ما  املسألة  ه��ذه  ف��ي  الصحيح  ال��ق��ول  ك��ان 
كان عليه عامة السلف وجمهور العلماء أن 
للقاتل توبة كغيره من أهل املعاصي... ألن 
الله تعالى يقول: �إن الله ال يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء� )للمزيد انظر 

مدونة الفقه املالكي وأدلته ج 4 ص 467-464(.
وف���ي ح��دي��ث ن��ب��وي ش��ري��ف آخ���ر جعل 
التي  النفس  قتل  على  اإلق��دام   � الرسول 
حرم الله بغير وجه حق من السبع املوبقات 
املسلم  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ال��ت��ي  امل��ه��ل��ك��ات-  -أي 

اجتنابها.
النبوية  األح��ادي��ث  ف��إن  العموم  وعلى 
الشريفة التي ترفع من قيمة احلياة والنفس 
بدون  إتالفها  اإلق��دام على  اإلنسانية وعدم 
وجه حق كثيرة جدا بحيث يصعب حصرها 
ال��ت��ص��ور  م���ن  ذال�����ك إال ألن احل���ي���اة  وم����ا 
ميلكه  م��ال  رأس  أق���دس  تعتبر  اإلس��الم��ي 

اإلنسان على اإلطالق!
بحديثني  نختم  أن  ميكن  األخ��ي��ر  وف��ي 

جليلني:

وفيه  النسائي  أخ��رج��ه  فقد  األول  أم��ا 
يقول الرسول �: »لزوال الدنيا أهون عند 
الله من قتل رجل مسلم« )النسائي احلديث رقم 

.)3987
ابن  أخرجه  فقد  الثاني  احلديث  وأم��ا 
م��اج��ه وأس��وق��ه هنا نقال ع��ن امل��ن��ذري في 
الله  عبد  "أن  وف��ي��ه:  وال��ت��ره��ي��ب  الترغيب 
اب��ن عمر ق��ال رأي��ت رس��ول الله � يطوف 
ريحك،  وأطيب  أطيبك  ما  ويقول  بالكعبة 
نفس  وال��ذي  حرمتك،  وأعظم  أعظمك  وم��ا 
محمد بيده حلرمة املؤمن عند الله أعظم من 
حرمتك: ماله ودمه" )الترغيب والترهيب احلديث 

رقم 3722.
التي  الشرعية  النصوص  هذه  كل  بعد 
سقناها الشك أن املتأمل في املشهد اإلسالمي 
املفارقة  ه��ذه  م��ن  العجب  ي��أخ��ذه  ال��راه��ن 
العجيبة بني نصوص الوحي املؤسسة لهذا 
البشرية  النفس  حرمة  تقدس  والتي  الدين 
إلى  االنتماء  يزعمون  من  بعض  وسلوكات 
احلياة  إت��الف  على  يقدمون  اإلس���الم مم��ن 
بأدنى سبب أو بدون وجه حق مما يجعله 
يتساءل: متى يحسن املسلمون احلياة في 

سبيل الله...؟
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ما  بيان  في  الله  رحمه  القيم  اب��ن  ق��ال 
اشتملت عليه هذه اآلية من وجوه بيانية: 

"هذا الكالم متضمن لوجوه من املَكر.

أحدها: قولهن: "اْمَرَأُت اْلَعِزيِز ُتراِوُد 
ذكروها  بل  باسمها،  يسموها  ولم  َفتاها"، 
فعلها  بقبيح  عليها  ينادي  الذي  بالوصف 
بكونها ذات َبْعل، فصدور الفاحشة من ذات 

الزوج أقبح من صدورها ممن ال زوج لها.

ال���ث���ان���ي: أن زوج���ه���ا ع���زي���ز م��ص��ر، 
ورئ��ي��س��ه��ا، وك��ب��ي��ره��ا. وذل���ك أق��ب��ح لوقوع 

الفاحشة منها.

الثالث: أن الذي تراوده مملوك ال حّر. 
وذلك أبلغ في القبح.

الرابع: أنه فتاها الذي هو في بيتها، 
البيت.  أه��ل  حكم  فحكمه  كنفها،  وحت��ت 

بخالف من تطلب ذلك من األجنبي البعيد.

اخلامس: أنها هي املراودة الطالبة.
السادس: أنها قد بلغ بها عشقها له 
إلى شغاف  له  مبلغ، حتى وصل حبها  كل 

قلبها.

أعّف  أنه  هذا:  في ضمن  أن  السابع: 

منها وأبر، وأوفى، حيث كانت هي املراودة 
الطالبة، وهو املمتنع، عفافا وكرما وحياء. 

وهذا غاية الذّم لها.

ال��ث��ام��ن: أن��ه��ن أت���ني بفعل امل����راودة 
االستمرار  على  ال��دال��ة  املستقبل  بصيغة 
هذا شأنها،  وأن  واستقباال،  والوقوع حاال 
قولك:  بني  وف��رق  فتاها.  راودت  يقلن:  ول��م 
الضيف  يقري  وف��الن  أض��اف ضيفا،  ف��الن 
ويطعم الطعام، ويحمل الكّل. فإن هذا يدل 

على أن هذا شأنه وعادته.

َضالٍل  ِفي  َلَنراها  ا  ِإنَّ قولهن  التاسع: 
غاية  ذل���ك  منها  لنستقبح  إن���ا  أي  ُم���ِب���نٍي 
ومن  إليهن  االستقباح  فنسنب  االستقباح. 
شأنهن مساعدة بعضهن بعضا على الهوى 
يساعد  ك��م��ا  قبيحا،  ذل���ك  ي��ري��ن  ي��ك��دن  وال 
فحيث  ذل���ك،  على  بعضا  بعضهم  ال��رج��ال 
على  دل��ي��ال  ه��ذا  ك��ان  ذل��ك  منها  استقبحن 
أنه من أقبح األمور، وأنه مما ال ينبغي أن 

تساعد عليه، وال يحسن معاونتها عليه.

ال��ع��اش��ر: أن��ه��ن جمعن ل��ه��ا ف��ي ه��ذا 
والطلب  املفرط،  العشق  بني  واللوم  الكالم 
املفرط، فلم تقتصد في حبها، وال في طلبها. 
ا؛ أي وصل  أما العشق فقولهن َقْد َشَغَفها ُحّبً

املفرط  الطلب  قلبها. وأما  إلى شغاف  حبه 
َفتاها واملراودة: الطلب مرة  ُتراِوُد  فقولهن 
بعد مرة فنسبوها إلى شدة العشق، وشدة 

احلرص على الفاحشة.
فلما سمعت بهذا املكر منهن، هيأت لهن 
َمكرا أبلغ منه، فهيأت لهن متكأ، ثم أرسلت 
 � ي��وس��ف  وخ��ب��أت  فجمعتهن،  إل��ي��ه��ن، 
إنها جملته، وألبسته أحسن  عنهن. وقيل: 
فلم  فجأة.  عليهن  وأخرجته  عليه،  تقدر  ما 
يرعهّن إال وأحسن خلق الله وأجمله قد طلع 
عليهن بغتة، فراعهن ذلك املنظر البهي. وفي 
يأكلن، فدهش  ُم��ًدى يقطعن بها ما  أيديهن 

حتى قطعن أيديهن، وهن ال يشعرن.

إعداد:
 أ.د. عبد الرحيم الرحموني

مل�سات بيانية يف القراآن الكرمي

قيمة احلياة اإلنسانية في اإلسالم

ورد في صيام ست من شوال بعد رمضان حديثان 
اثنان:

والترمذي،  داود،  وأب��و  مسلم،  األئمة  رواه  أولهما 
أن رسول   ،� أي��وب األنصاري  أبي  واب��ن ماجة، عن 
الله � قال: »من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال 

كان كصيام الدهر«، وفي رواية: »فكأمنا صام الدهر«.
واحلديث الثاني رواه األئمة ابن ماجة، والنسائي، 
وأحمد، والدارقطني، والبزار عن ثوبان � أن رسول 
الفطر  بعد  أيام  »من صام رمضان وستة  قال:   � الله 
كان متام السنة: �من جاء باحلسنة فله عشر أمثالها� 

)األنعام: 160-6(«.
من  الست  صيام  استحباب  على  احلديثان  وي��دل 
شوال بعد رمضان. غير أن لألئمة أقواال في املوضوع: 

مندوب  مستحب  صيامها  أن  ي��رون  املالكية  فغير 
ثوابها  إليه، وأنها تؤدى متتابعة وغير متتابعة، وأن 
يحصل للصائم ولو صامها قضاء أو نذرا أو غير ذلك؛ 
أن األفضل صومها متتابعة عقب يوم  ومنهم من يرى 

العيد.
وأما اإلمام مالك فيرى صيامها مكروهًا، وقد قال في 
املوطأ: "إني لم أر أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، 
العلم  أه��ل  السلف، وإن  أح��د من  ذل��ك عن  يبلغني  ول��م 
ما  برمضان  ُيلِحق  وأن  بدعته  ويخافون  ذلك  يكرهون 
ليس منه أهُل اجلهالة واجلفاء لو رأوا في ذلك خفته 
عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك"؛ قال اإلمام القرافي: 
"إن الذي خشي مالك رحمه الله تعالى قد وقع بالعجم 
والقوانني  عادتهم  على  رين  املسحَّ يتركون  ف��ص��اروا 
وشعائر رمضان إلى آخر السّتة أيام فحينئذ يظهرون 

شعائر العيد".
في  يستحب  ال��ص��ي��ام  أن  ال��ق��راف��ي  اإلم����ام  وي���رى 
العشر األول من ذي احلجة ال في شهر شوال، وقال إن 
تخصيص شوال بالذكر في احلديث إمنا هو للتخفيف، 
حيث إن الناس اعتادوا الصيام قبله، ال ألن الصيام فيه 

أفضل منه في غيره.
مخالفة  املالكية  رأي  ف��ي  الشوكاني  اإلم���ام  ورأى 
لنص احلديث؛ غير أن فقهاء املذهب تكلموا في رواية 
الذي هو أصل سنية هذا  األنصاري  أيوب  أبي  حديث 
بَن سعيد  رواته سعدًا  إن في سلسلة  فقالوا:  الصيام، 
وهو ممن ال يحتمل االنفراد مبثل هذا؛ فلما ورد احلديث 
على مثل هذا ووجد مالُك علماء املدينة منكرين العمل 
به احتاط بتركه. وعلل اإلمام املازري، وهو من شيوخ 
املذهب، فتوى اإلمام مالك باحتمال أن احلديث لم يبلغه 

أو لم يثبت عنده وإمنا وجد العمل على خالفه.
يكره  املالكية  نحن  عندنا  ش��وال  من  الست  فصيام 

لكن بأربعة قيود: 
- أن يصومها متصلة،

- وأن يصلها الصائم بالعيد،
كالرواتب  برمضان  ملحقة  أنها سنة  يعتقد  وأن   -

البعدية،
- وأن يظهرها من يقتدى به؛

إذا  أما  مكروها.  يكون صيامها  األح��وال  ففي هذه 
ومتأخرًا  متفرقا  صيامها  يكون  ب��أن  القيود،  انتفت 
ُيعَتَقد وجوُبها وُأخفَي صياُمها، رفعت  العيد، ولم  عن 
امل��ازري،  اإلم��ام  يقول  الصيام مستحبا،  وك��ان  الكراهة 
ما  على  "وأم��ا صومها  املذهب:  أعيان  من  أيضا  وه��و 

أراده الشرع فجائز".

العالمة رضوان بنشقرون

صيام ست من شوال 

محمد منديل

قال الله تعالى: �َوقاَل نِْسَوٌة ِف الَْمِديَنِة اْمَرأَُت الَْعِزيِز تُراِوُد َفتاها َعْن نَْفِسِه قَْد َشَغَفها 
َّا لََنراها ِف َضالٍل ُمبنٍِي� )يوسف: 30(. ُحبًّا ِإن
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آفاق  من  أفقا  السابق  املقال  في  تناولنا 
م��ن��ه��ج ال��ت��ع��ب��د ف���ي اإلس�����ام وه��و"ال��ع��ب��ادة 
اخلاصة"، وفي هذا املقال نعرج على أفق آخر 

من آفاق التعبد وهو: 
"ع��ب��ادات ال��ق��ل��وب أف��ض��ل م��ن ع��ب��ادات 

اجلوارح"
املطلوبة  العملية  عباداتها  ج��ارح��ة  لكل 
وحتريك  والنفقة  واجل��ه��اد  كالصاة  ش��رع��ا 
امللكوت  ف��ي  النظر  وإط���اق  بالذكر  اللسان 
لرؤية صنع الله تعالى، والسعي باألرجل إلى 
ال��ن��اس...إل��خ،  ح��وائ��ج  قضاء  وف��ي  املساجد، 
وللقلب عباداته كذلك من اإلخاص لله تعالى 
واخلوف منه والرضا عنه والثقة فيه والتوكل 
سبحانه... وتقديسه  وإجاله  ومحبته  عليه 

إلخ.
لكن هل يستوي هذان النوعان من العمل 

التعبدي عند الله تعالى؟.
األستاذ  ق��ال  وق��د  اجل���واب: ال يستويان. 
حسن البنا رحمه الله: "والعقيدة أساس العمل، 
وعمل القلب أهم من عمل اجلارحة، وحتصيل 
الكمال في كليهما مطلوب شرعا، وإن اختلفت 
مرتبتا الطلب". ومع كون حتصيل الكمال في 
القلب  أن عمل  إال  العملني مطلوب شرعا  كا 
إل��ى صور  أه��م وأزك��ى، والله تعالى ال ينظر 
الناس وال يقيم لها وزنا متى خلت قلوبهم من 
تعبداتها املطلوبة، وقد رأينا البعض يكثر من 
أعمال اجلوارج ويحرص عليها في حني يهمل 
تعبدات القلوب، وال شك أن هذا قصور بالغ في 
لله تعالى، ففي  التعبد والعبودية  فهم معنى 
صحيح مسلم: »إن الله ال ينظر إلى أجسامكم، 
قلوبكم«،  إل��ى  ينظر  ولكن  ص��ورك��م،  إل��ى  وال 
وقد وصف الله تعالى املنافقني بقوله: �وإذا 
رأيتهم تعجبك أجسامهم� )املنافقون: 4( فمع 
كمال أجسامهم وظهور آثار النعم عليهم، إال 
أنهم في الدرك األسفل من النار خللو قلوبهم 
ميارسون  كونهم  م��ع  التعبدات،  معاني  م��ن 
إلى  واخل���روج  ال��ص��اة  م��ن  الظاهر  تعبدات 

اجلهاد.
ومن أفضل الكلمات التي وقفت عليها كلمة 
ابن أبي جمرة األندلسي رحمه الله: "وددت أنه 
أن  إال  له شغل  ليس  من  الفقهاء  من  ك��ان  لو 
ويقعد  أعمالهم،  في  مقاصدهم  الناس  يعلم 
فإنه ما   ، إالاّ النيات ليس  للتدريس في أعمال 
ُأتَى على كثير من الناس إال من تضييع ذلك". 
الفقه بعينه، فما قيمة أعمال  وهذا والله هو 
ظاهرة وإن كانت كثيرة كبيرة فهي خالية من 

روح اإلخاص وحسن القصد.
ال��س��ل��ف يستعيذون  ك���ان  امل��ع��ن��ى  ول��ه��ذا 
بالله تعالى من خشوع النفاق، فقد نسب إلى 
غير واحد هذا القول: "أعوذ بالله من خشوع 
أن  قال:  النفاق؟  وما خشوع  له:  قيل  النفاق، 
ُي���رى اجل��س��د خ��اش��ع��ًا وال��ق��ل��ب غير خ��اش��ع"، 
الناس حتى  مثا صلوات  تتفاضل  هنا  ومن 
كما  أخيه  الرجل وصاة  ما بني صاة  يكون 
اخلشوع  وج��ود  بسبب  واألرض  السماء  بني 

وانعدامه أو ضعفه.
إن ه���ذا ال��ت��ف��اوت وال��ت��ف��اض��ل ف���ي رت��ب 
العبادات يحتم على املتعبد أن يبحث في هذا 
الفقه الدقيق املنجي من عذاب الله يوم الدين، 
من  ظاهرة خاوية  تعبدات  في  يغرق  ال  حتى 
في  ُيستهلك  وال  واخل��ش��وع،  اإلخ���اص  روح 
التوكل  من  الباطن  ملعاني  فاقد  ظاهر  سعي 

واحمل���ب���ة وال���رض���ا واإلخ���ب���ات ل���رب األرض 
والسماوات.

م��ت��ف��اوت��ة األفضلية  األع��م��ال  ك��ان��ت  ومل���ا 
يعرف  من  ليس  العاقل  أن  على  العلماء  نص 
اخلير من الشر فقط؛ بل العقل كله معرفة خير 
مقدار  إدارك  يعني  الشرين،  وش��ر  اخليرين 
بأعاهما،  والعناية  األفضليات  بني  التفاوت 
وقد كتب شيخ اإلسام ابن تيمية فصا ماتعا 
في اجلزء العشرين من فتاويه بعنوان: "فصل 
جامع في تعارض احلسنات، أو السيئات، أو 
هما جميعا"، كما حرص تلميذه ابن القيم على 
تبيان تلك املعاني في غير ما مصنف له، ومن 
تصنيفات  املسألة  هذه  في  التصنيفات  أبدع 
ال��ع��ز ب��ن عبد ال��س��ام ف��ي "ش��ج��رة امل��ع��ارف" 
"القواعد  ومختصره  األح��ك��ام"  "ق��واع��د  وف��ي 

الصغرى".
ونستأنس في هذه املسألة بشيء من كام 

هؤالء األعام: 
كلمة البن تيمية رحمه الله تعالى:

التي سقت  البغيِّ  في تعليقه على حديث 
تتفاضل  "فاألعمال  يقول:  لها  الله  فغفر  كلبا 
بتفاُضل ما في القلوب من اإلميان واإلجال".
كلمة للعز بن عبد السالم رحمه الله:

فصل  امل��ع��ارف"  "شجرة  كتابه  مفتتح  في 
القلوب  ب��إص��اح  "فنبدأ  ي��ق��ول:  القربات  ف��ي 
إث��م وع���دوان،  إح��س��ان وك��ل  ك��ل  فإنها منبع 
واإلمي��ان صلح  باملعرفة  إذا صلح  القلب  فإن 
اجلسد كله بالطاعة واإلذعان، وإذا فسد القلب 
باجلهل والكفران فسد اجلسد كله باملعاصي 

والطغيان".
كلمة البن القيم رحمه الله:

"وع��م��ل ال��ق��ل��ب: ك��احمل��ب��ة ل��ه )ي��ع��ن��ي لله( 
منه،  واخل��وف  إليه،  واإلنابة  عليه،  والتوكل 
والرجاء له، وإخاص الدين له، والصبر على 
أق��داره، والرضى  أوام��ره وعن نواهيه وعلى 
ب��ه عنه، وامل���واالة فيه وامل��ع��اداة فيه، وال��ذل 
والطمأنينة  إليه  واإلخ��ب��ات  واخل��ض��وع،  ل��ه، 
به، وغير ذلك من أعمال القلوب، التي فرضها 
أفرض من أعمال اجلوارح، ومستحبها أحب 
إلى الله من مستحبها، وعمل اجلوارح بدونها 

إما عدمي املنفعة أو قليل املنفعة".
ال��ق��ل��وب هي  وم��ن كلماته ك��ذل��ك: "أع��م��ال 
لة، فمعرفة  األصل، وأعمال اجلوارح تَبٌع وُمكمِّ
أحكام القلوب أهمُّ من معرفة أحكام اجلوارح".
لم يكن هذا الفقه قاصرا على كام هؤالء، 
العلم  في  الراسخني  كافة  ل��دى  رأيناه  وإمن��ا 
فقهوا  حيث  واآلخ��ري��ن،  األول��ني  من  والتعبد 
ذلك من نصوص الوحي الشريف، فالله تعالى 
يقول: �يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتي 
الله بقلب سليم� )الشعراء: 89(، وفي السنة 
الشريفة: »أال إن في اجلسد مضغة إذا صلحت 
صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله 

أال وهي القلب«.
فعلى السالكني طريق القرب والعروج إلى 
أولوية،  القلوب  أعمال  يولوا  أن  تعالى  الله 
املستطاع  الكمال  ب��ل��وغ  جهدهم  وي��ح��اول��وا 
في كل من عمل القلب واجلارحة، إذ حتصيل 
الشرع  قبل  م��ن  مطلوب  كليهما  ف��ي  الكمال 
احلنيف. وصلى الله علي سيدنا محمد وآله 

وصحبه أجمعني. 

العبادة والتعبد والعبودية
في ضوء املنهجية اإلسالمية  
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يشهد  الدعوي  احل��راك  أن  املاحظ  من 
العربية  املجتمعات  ف��ي  وتوسعا  نشاطا 
من  هائل  بكم  تزدحم  الساحة  وأن  ال��ي��وم، 
الكتب الدينية والبرامج الدعوية، واملجات 
والصحف والصفحات واملواقع اإلسامية، 
التي  وعدد كبير من احملاضرات والندوات 
تصب في نفس املجال. إال أن السؤال الذي 
يتبادر في مقابل ذلك هو: ملاذا نرى أن نسبة 
ضعيفة  املجهودات  بهذه  والتأثر  االنتفاع 
إلى حد ما؟ وهذا يجر إلى سؤال آخر هو: 
ك��ي��ف ت��ؤث��ر امل��وع��ظ��ة ف��ي امل��ت��ل��ق��ي؟ أو: من 

تنفعه الذكرى؟.
إن اجل�����واب ع���ن س��ؤال��ن��ا ه���ذا ص��رح 
ب���ه ال���ق���رآن ال���ك���رمي ف���ي ق����ول امل���ول���ى جل 
املومنني�  تنفع  الذكرى  فإن  �وذكر  شأنه: 

)الذاريات: 55(.
إن األم��ر امل��وج��ه إل��ى النبي � -وم��ن 
القيام مبهمة  هو  املسلمني-  إلى جميع  ثم 
ال��ت��ذك��ي��ر، وال��ت��ذك��ي��ر ف��ع��ا وت��ل��ق��ي��ا يشمل 
مقصور  واالتعاظ  االنتفاع  ولكن  اجلميع، 
على املؤمنني، إذن فمن هو املؤمن املقصود 

في اآلية؟
أخرى  آيات  على  الكرمية  اآلية  حتيلنا 
تعالى:  قوله  منها  املوضوع،  ب��ذات  تتعلق 
�إن في ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى 
له  ك��ان  ملن   ،)37 )ق:  شهيد�  وه��و  السمع 
قلب؟!.. كلنا لنا قلب!.. ال تستعجل، فالقلب 
املراد هنا: القلب احلي البصير، غير األعمى 
تعمى  ال  �فإنها  تعالى:  قال  عليه،  املغشي 
األب���ص���ار ول��ك��ن ت��ع��م��ى ال��ق��ل��وب ال��ت��ي في 

الصدور� )احلج: 46(.
وكيف تعمى القلوب؟ إنها تعمى عندما 
تعلوها الغشاوة، ويحفها الران، وحتجبها 
أستار وظلم املعاصي عن إبصار نور الهدى 
على  ران  �بل  تعالى:  ق��ال  احل��ق،  وإدراك 
قلوبهم ما كانوا يكسبون� )املطففني: 14(.

وال��ن��ص��وص  اآلي����ات  ه���ذه  أن  صحيح 
وه��ن��اك،  هنا  ال��ع��زي��ز  ال��ك��ت��اب  ف��ي  مبثوثة 
موضوعية  كوحدة  إليها  نظرنا  لو  أنه  إال 
دقيقا  حتليا  امل��وض��وع  حتلل  لوجدناها 
بعده  وم���ا  ال��ع��م��ى  م��راح��ل  مبينة  ش��ام��ا، 
ومنشأ  املشكلة  أصل  من  تنطلق  قبله،  وما 
الداء  تطور  مراحل  عبر  بنا  لتمر  املعضلة، 
وهو  أال  احلتمي،  باملآل  انتهاء  وتفاقمه، 
طمس القلب وموته، والذي يعني بالضرورة 

عدم انتفاعهم بالذكرى:
وقلوب  وطاعة،  إميان  الفطرة:  حياة   -
نقية تقية؛ تعرف وتنكر، ومَلٌَم ثم توبة، حالة 
سبحانه:  احل��ق  عنها  ق��ال  ال��ت��ي  اخليرية 
ت��ام��رون  للناس  أخ��رج��ت  أم��ة  خير  �كنتم 
عمران:  )آل  املنكر�  عن  وتنهون  باملعروف 
ق���ال عنها  ال��ت��ي  110(. وح��ي��اة اإلح���س���ان 
أحسنوا  الذين  �ويجزي  سبحانه:  احل��ق 
االث��م  ك��ب��ائ��ر  يجتنبون  ال��ذي��ن  ب��احل��س��ن��ى، 

والفواحش إال اللمم� )النجم: 31 -32(.
- اإلقبال على اجتراح اخلطايا وكسب 
السيئات، ثم التمادي وعدم األوبة والتوبة. 
وعا:  جل  احلق  قول  يصدق  مثلهم  وعلى 
ه��واه�  وات��ب��ع  األرض  إل��ى  أخ��ل��د  �ولكنه 

)األعراف: 176(.
- الران والنكت ثم الطبع والعمى، قال 
كانوا  ما  قلوبهم  على  ران  �بل  شأنه:  جل 
أيضا:  وق���ال   ،)14 )امل��ط��ف��ف��ني:  يكسبون� 
الصدور�  ف��ي  التي  القلوب  تعمى  �ولكن 

)احلج: 46(.
- عدم االنتفاع: قال تعالى: �وإذا ذكروا 

ال يذكرون� )الصافات: 13(.
قال  ال��ت��ام،  وال��ض��ي��اع  ال��ه��وى  تأليه   -
إلهه  اتخذ  من  �أفرايت  وتعالى:  سبحانه 
هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه 
وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه 

من بعد الله� )اجلاثية: 23(.
القلب أبيض نقيا شفافا،  وهكذا يكون 
الهدى  ب��أن��وار  يستضيء  أن  عليه  يسهل 
العبير  ي��ت��ن��س��م  وأن  اإلمي������ان،  وق���ن���ادي���ل 
املنبعث من رياض الطاعات فيحتذيه حتى 
يردها فيقطف من ثمارها وخيراتها، ولكن 
قد  واخلطأ  النقص  على  املجبول  اإلنسان 
يزل أحيانا ويقترف بعض املعاصي، وكلما 
اجترح معصية نكتت في قلبه نكتة سوداء، 
وأوصدت نافذة من نوافذ اخلير، فإن تاب 
وآب إلى ربه وأقلع عن غيه مستغفرا نادما 
ط��ه��ر ق��ل��ب��ه، وم��ح��ي��ت ن��ك��ت��ه، وع����اد أبيض 
وأنقى، شفافا يخترقه ضياء اإلميان، فينير 
أرجاءه التباع الصراط القومي، وإن متادى 
االغتراف من نهر  العصيان وأقام على  في 
قلبه  النكت على  تراكمت  السيئات واآلثام؛ 
وتكدست، وعاه الدرن، ظلمات بعضها فوق 
بعض، فا يبصر ضياء، وال تنفعه ذكرى وال 
موعظة، وأنى لها أن تنفذ إلى جلمد صلد ال 
يخشع وال يلني؟! ذلك مصداق حديث رسول 
الله � إذ يقول: »تعرض الفنت على القلوب 
أشربها  قلب  ف��أي  ع���ودا،  ع��ودا  كاحلصير 
نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت 
قلبني،  على  تصير  حتى  بيضاء،  نكتة  فيه 
على أبيض مثل الصفا، فا تضره فتنة ما 
دام��ت ال��س��م��اوات واألرض، واآلخ���ر أس��ود 
يا ال يعرف معروفا وال  ًا، كالُكوِز ُمَجخِّ ُمرَباداّ
ينكر منكرا، إال ما أشرب من هواه«، )مسلم: 

.)231
وهكذا يتضح لنا بجاء أن الذي تنفعه 
الذكرى وتنعكس بركتها على مختلف شعب 
حياته إمنا هو املؤمن التواب األواب، الذي 
الدموع  بذرف  الذنوب  أدران  من  قلبه  نقى 
ال��ذك��رى  ع��ل��ى  أق��ب��ل  ث��م  ن���ادم���ا،  مستغفرا 
واملوعظة، وألقى سمعه ووعيه بقلب شهيد 
وأطعنا،  سمعنا  ذل��ك  في  وشعاره  حاضر، 
الذين يستمعون  اجعلنا من  ربنا  ودع��اؤه: 

القول فيتبعون أحسنه.
إنه )املنتفع باملوعظة( ال يأتي من دون 
للموعظة  يتوجه  ال  قلبي،  إع��داد وحتضير 
وهو يعلم أن قلبه قابع حتت ركام الذنوب، 
ال يحضر من أجل اقتناص الهفوات واتباع 
الزالت... إنه من أتى ليؤمن ساعة وليتفقه 
في دين الله، وليتعلم شيئا جديدا أو يجدد 
عليه.  ويثبت  به  فيعمل  مضى  بأمر  العهد 
أول��ئ��ك ال��ذي��ن تنفعهم ال��ذك��رى وأول��ئ��ك هم 

املهتدون.

من تنفعه الذكرى

ذ. عبد الرفيع أحنين
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التي ميثلون  الــدول  في  املسلمون  يتعّرض 
العنصري،  والتمييز  لالضطهاد  أقلية  فيها 
اهتمام  أي  تلقى  ال  متطرفة  معاملة  ويــجــدون 
واإلنــســانــي،  احلــقــوقــي  املستويني  على  عــاملــي 
على الرغم من كل التعاطف الدولي الذي شهدته 
الدول األوروبية التي تعرضت لهجمات إرهابية 
مـــؤخـــرا، وهـــو مــا يلقى انــتــقــادا وغــضــبــا من 
الناشطني العرب واملسلمني في مواقع التواصل 

االجتماعي.
من  الــدولــة  تنظيم  بــه  يحظى  ملــا  وخــالفــا 
دعاية وتغطية إعالمية واهتماما دوليا، يواجه 
ومليشيات  عصابات  عــدة  دول  فــي  املسلمون 
القتل  وممارسة  باضطهادهم  تقوم  وجماعات 
باهتمام  إال  حتظ  لم  لكنها  بحقهم،  والتعذيب 

قليل إعالميا وحقوقيا.
وتلقى أقليات مسلمة في دول عدة أصنافا 
مــتــعــددة مــن االنــتــهــاكــات، ومــن هــذه األقليات 

كماعرضها موقع "عربي21":
– أقلية األويغور املسلمة في الصني.

مسلمو "الروهينغا" في ميامنار )بورما(   –
وأراكان.

أفريقيا  فــي  املسلمة  “سيليكا”  حــركــة   –
الوسطى.

– أقلية “املادوره” املسلمة في أندونيسيا.
– مسلمو “مورو” في الفلبني.

– مسلمو “تشام” في فيتنام
– أقلية “تتار” القرم املسلمة.

ويعاني املسلمون من مذابح وكثير من 
االضطهاد في الدول التالية على يد عصابات 

عدة، بحسب ما تابعته “عربي21“:
مليشيا  الوسطى..  أفريقيا 

"أنتي بالكا":
أفريقيا  فــي  املسلمني  قضية  حتــظ  لــم 
الوسطى بالقدر الكافي من االهتمام الدولي 
من  احلقوقية  االنــتــقــادات  مــن  الــرغــم  على 
يلقاه  مــا  جــراء  اإلنــســان،  حقوق  منظمات 
باالكا”  “أنتي  مليشيا  يــد  على  املسلمون 
منظمة  أعمالها  وصــفــت  الــتــي  املسيحية، 
عن  عبارة  بأنها  )آمنستي(  الدولية  العفو 

عملية “تطهير عرقي”.
أو  املنجل  مكافحة  باالكا”  “أنتي  وتعني 
وهي  احملــلــيــة،  الــلــغــات  فــي  السيف”  “مكافحة 
أفريقيا  مليشيا مسيحية تشكلت في جمهورية 
الوسطى بعد أن صعد املسلم ميشيل جوتوديا 

إلى السلطة.
رايتس  “هيومن  ذكرته منظمة  ما  وبحسب 
مجازر  شــهــدت  املسلمة  الــقــرى  فــإن  ووتش”، 
بشعة، حيث ذبح مسلحو أنتي باالكا املتطرفون 

عشرات السكان املسلمني.
وتــقــوم هـــذه املــلــيــشــيــا بــانــتــهــاكــاتــهــا ضد 

في  مسلم  رئــيــس  أول  استقالة  قبل  املسلمني 
البالد وبعدها، بضغوط محلية ودولية، لتسفر 
من  القتلى  مــئــات  ســقــوط  عــن  العنف  عمليات 
البلد  في  منهم،  اآلالف  مئات  وتشريد  املسلمني 
4.5 ماليني نسمة، بحسب  البالغ تعداد سكانه 

ما تداولته الصحف األجنبية.
ونشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرا 
حـــول االنــتــهــاكــات الــتــي يــتــعــرض لــهــا مسلمو 
أفريقيا الوسطى على يد “أنتي باالكا”، جاء فيه 
النساء  تستهدف  املسلحة  املجموعات  هذه  أن 
االنتهاكات؛  أنــواع  كل  بشكل خــاص، ومتــارس 

دون أن تخضع ألي محاسبة أو تتبع.
أفريقيا  في  “بانغوي”  بلدة  ويتهم سكان 
مع  بالتواطؤ  الفرنسيني  اجلــنــود  الوسطى 

“أنتي بالكا” في قتل املسلمني.
التاميل"  "من����ور  س��ي��رل��ن��ك��ا.. 

الهندوسيني:
بتعرض  قليلة  إعــالمــيــة  تــقــاريــر  أفــــادت 
املسلمني في سريالنكا لعمليات إبادة وتطهير 
عرقي لدفعهم إلى مغادرة وطنهم، حيث تقود 
مليشيا منور التاميل منذ فترة طويلة مجازر 
جماعية ضد املسلمني في البالد، حتت سمع 

وبصر ورعاية السلطات الرسمية.
وتصنف هذه املليشيا على قائمة املنظمات 
اإلرهابية، وتعد اجلهة غير احلكومية الوحيدة 

جوية،  قــوة  متتلك  الــتــي  العالم  مستوى  على 
وتتكون القوة اجلوية للحركة من خمس طائرات 

خفيفة.
في  حقوقيون  ناشطون  تــداولــه  مــا  ووفـــق 
واالحتــــاد  املــتــحــدة  الـــواليـــات  فـــإن  “تويتر”، 
ضد  التاميل  مجاز  متاما  جتاهلوا  األوروبـــي 
في  الــبــالد  فــي  حـــوارا  قيادتهم  منذ  املسلمني 

.2002
الدولة  هذه  تاريخ  عبر  املسلمون  وتعرض 
للقتل، وقضى املئات من املسلمني نحبهم، وتعرضت 

نـــــســـــاؤهـــــم 
لالغتصاب، 
وقـــــــــامـــــــــت 
مــــلــــيــــشــــيــــا 
ــــل  ــــامــــي ــــت ال
بذبح األئمة، 
 168 وقتلت 
احلجاج  من 
كانوا  الذين 
فـــــي طـــريـــق 
إلى  عودتهم 
مـــنـــازلـــهـــم. 
واشـــتـــهـــرت 
ــهــم  هــجــمــات
عـــــــــــــلـــــــــــــى 
في  املصلني 

املساجد.
ويـــقـــرب 
مسلمي  عدد 
ســـريـــالنـــكـــا 
ــــيــــونــــي  مــــل
شـــــــــــخـــــــــــص، 
شعواء  حربا  وجيشها  البالد  حكومة  وتواجه 

مع متمردي التاميل.
عام  “إيالم”  التاميل  وتأسست حركة منور 
هندوسيي  التاميل  قبل  مــن  فعل  كــرد  1976م، 
قيام  عقب  كأقلية  بحقوقهم  لالعتراف  الديانة 
البوذية  الديانة  باعتماد   ،1972 عام  سريالنكا 

دينا رئيسا للبالد.
"الداياك"  قبيلة  أندونيسيا.. 

الوثنية:
مجزرة  الوثنية  “الداياك”  قبيلة  ارتكبت 

“املادوره”  مسلمي  ضد  أندونيسيا  في  مروعة 
ـــوا  ـــا زال 1999، وم ـــام  الـــبـــالد، ع فـــي  ــيــة  ــل األق

ميارسون االنتهاكات بحقهم.
ــــرغــــم مــــن ضــخــامــة  وعــــلــــى ال
نحو  ضحيتها  راح  الــتــي  املــجــزرة 
حوالي 3 آالف مسلم، بحسب تقارير 
لم تؤكد صحة الرقم، إال أن احلكومة 
يذكر  شيئا  تفعل  لــم  األندونيسية 

إليقافها.
وبعد عامني من املجزرة، عاودت 
قبيلة الداياك، القيام بواحدة أخرى 
نحو  ضحيتها  راح  املسلمني،  ضد 
500 مسلم، ودفعت إلى تهجير نحو 
إلى  إضافة  منازلهم،  من  ألــف   100
قطع رؤوس نحو 100 مسلم بينهم 

أطفال ونساء.
ـــــام  األرق أن  ـــذكـــر،  بـــال اجلـــديـــر 
لقلة  منها  التوثق  يصعب  املذكورة  واملعطيات 
التقارير والتغطية اإلعالمية املهتمة بهذا الشأن، 
إال أن هناك صورا كثيرة تداولها ناشطون قالوا 
إنها توثق النتهاكات هذه املليشيات، ولم يتسن 

التأكد منها.
كشمير.. أسرة "دومنرا":

الــهــنــدوســيــة  “الدومنرا”  أســــرة  حتــظــى 
عنها  وعــرف  بريطانيا،  مــن  بدعم  كشمير،  فــي 

قتل  الهند،  استقالل  وقبل  لإلسالم،  معاداتها 
الــهــنــدوس فــي كشمير فــي أشــهــر عــدة 5 آالف 
 12 وسجنوا  آخرين،  آالف   6 وجرحوا  مسلم، 
التدخل  باكستان حينها حق  أعطى  ألفا، وهذا 

حلماية املسلمني.
وأراد املسلمون في كشمير بحسب ما كتبه 
بينما حاكم  باكستان  إلى  االنضمام  املؤخرون، 
أسرة  حكام  آخر  كان  الــذي  “املهراجا”  كشمير 
ـــك، أســس  الـــدومنـــرا عــمــل عــلــى مــنــع حـــدوث ذل
عصابات من الهندوس الكشميريني، والهندوس 
إلى  كشمير  انضمام  ملنع  الهند  من  أتــوا  الذين 
الهجوم  في  العصابات  هذه  وأخــذت  باكستان، 

على املسلمني.
 135 نحو  الهندوسية  العصابات  وقتلت 
ألف مسلم، فقام املسلمون باملظاهرات وأطلقت 
الشرطة التابعة للمهراجا النار على املتظاهرين 
الذين يطالبون بانضمام كشمير إلى باكستان، 

وسجنت الكثير منهم.
إعالميا  تعتيما  الهند  في  األحــداث  وتشهد 
كامال، فقد قامت السلطات بطرد مندوبي وكاالت 
بتواجد  ولم تسمح  الوالية،  العاملية من  األنباء 
إال لعدد قليل من مندوبي وكالة األنباء الهندية، 
تسمح  ال  صارمة  إعالمية  رقابة  عليهم  فارضة 

بخروج أي خبر عما يحدث، إال ما تصرح به.
ويــحــّمــل املــســلــمــون جـــزءا مــن املــســؤولــيــة 
لــبــريــطــانــيــا، الــتــي اســتــطــاعــت -بــعــد أن غــزت 
بسط  املسلمني-  وحاربت  الهندية  القارة  شبه 
ثالثة  إلــى  وقسمتها  املنطقة،  على  سيطرتها 
إقطاعي  إلــى  أّجــرتــه  كشمير،  أحــدهــا  أقــســام، 

هندوسي مدة مئة عام.
الفلبني.. منظمة "إالجا":

"إالجا" منظمة الحتالل األراضي في الفلبني، 
شعب  ضــد  جــرائــم  بارتكابها  متهمة 
بيوت  بــحــرق  وقــامــوا  املسلم،  مـــورو 
املــســلــمــني، ومــســاجــدهــم ومــدارســهــم 
عشرات  ـــادة  وإب اإلســالمــيــة،  وكتبهم 

اآلالف منهم.
جــرائــم  املليشيا  هـــذه  وارتــكــبــت 
ـــاطـــق املـــســـلـــمـــني،  مـــنـــظـــمـــة فـــــي مـــن
من  مختلفة  مــنــاطــق  فــي  وبــاألخــص 
“منداناو”، وما زالوا يعانون من هذه 

املنظمة حتى اليوم.
امل���س���ل���م���ون ف����ي ال��ه��ن��د 

والصني:
 90 عــلــى  يــزيــد  مــا  الــهــنــد  فــي  اآلن  يعيش 
مليون مسلم، يذوقون ألوانا عدة من االنتهاكات 
واالضــطــهــاد مــن الــهــنــدوس، الــذيــن يــهــدمــون 
الهند  فــي  االنتهاكات  صــورة  ولعل  املــســاجــد، 
تتضح اليوم مبجازر ارتكبت بحق املسلمني في 
والية اسام عام 2012، التي أدت إلى نزوح نحو 

400 ألف مسلم من قراهم.
ويعاني املسلمون في الصني من االضطهاد 
أيضا، ومنع مسؤولون صينيون موظفي القطاع 
العام والطلبة والقاصرين في منطقة شينغيانغ 
حسبما  رمضان،  شهر  في  الصوم  من  املسلمة 
وفق  صينية،  حكومية  إلكترونية  مواقع  أفادت 

ما نشرته وكاالت األنباء احملتلفة.
الصني  في  احلاكم  الشيوعي  احلزب  ومنع 
من  والــقــاصــريــن  احلكومة  موظفي  ولــســنــوات 
 10 من  أكثر  تضم  التي  في شينغيانغ،  الصوم 
كما  املسلمة،  األيغور  أقلية  من  ماليني شخص 

أمر بعض املطاعم بإبقاء أبوابها مفتوحة.
وتشهد املنطقة قمعا من السلطات الصينية 
مجموعات  وتــعــزو  املسلمة،  ــغــور  األوي ألقلية 
والثقافية  الدينية  القيود  إلى  التوتر  حقوقية 
التي تفرض على األيغور وأقليات مسلمة أخرى 
حدود  على  الواقعة  الشاسعة  املنطقة  هذه  في 

آسيا الوسطى.

العصابات األكثر تطرفا ضد املسلمني حول العالم



قال تعالى: 
�وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني 

لهم� )إبراهيم: 5(. 
وهذا تكرمي للقوم، وتشريف للغتهم، وتيسير 
على املبلغني منهم، ورحمة شاملة للمنزل عليهم 

وللمبلغ إليهم.
وقال سبحانه: 

تعقلون�  لعلكم  عربيا  قرآنا  أنزلناه  �إنا   -
)يوسف: 2(.

يعلمون  لقوم  عربيا  قرآنا  أنزلناه  �إنا   -
بشيرا ونذيرا� )فصلت: 3-2(.

- )وعلم آدم األسماء كلها( )البقرة: 30(.
فاختيار الله للغة الوحي سنته اجلارية في 
األمم منذ أول وحي إلى آخر وحي، فال بدع أن 
كانت لغة آخر وحي إلهي إلى البشرية هي اللغة 

العربية.
صورا  الدنيا  إلى  اللغة  هذه  نقلت  وقد 
باجلزيرة  القدمية  احلضارات  من  وأدبية  علمية 
سليمان،  وملك  وسبأ  وثمود،  كعاد  العربية، 
السلم  مظاهر  في  الوصفي  باخليال  وغنيت 
لغات  عن  بلغتهم  العرب  واستغنى  واحلرب، 
وعن  املجاورين،  واحلبشة  والفرس  الفراعنة 
وكانت  وغيرهم،  واليونان  والصني  الهند  لغات 
تلك اللغات لغات حضارات، لكنها كانت مشحونة 
بلوثاث الوثنية، والتفسيرات الفلسفية البشرية، 

والتصورات األسطورية.
خامتة  ينزل  أن  القدير  العليم  شاء  وحني 
الوحي الرسالة احملمدية، اختارها من بني لغات 
ومزايا  فيها،  لفضائل  العرب،  لغة  األرض؛  أهل 
وحدها  هي  أنها  سبحانه  هو  علم  وخصائص 
الرسالة اخلامتة.  القادرة على استيعاب معاني 
قال اإلمام الشاطبي: �وملا بعث الرسول � للناس 
كافة، فإن الله جعل كافة األمم وعامة األلسنة في 

هذا األمر تبعا للسان العرب� )االعتصام، 294/2(.
التاريخي  اجلانب  عن  هنا  أحتدث  ال  وأنا 
أحاول  وإمنا  العربية،  للغة  والفني  والعلمي 
بها هذه  التي متتاز  استعراض بعض احملاسن 
اليوم  لغتهم  عن  و»املسلمون«  غيرها.  عن  اللغة 

غافلون، أو لها محاربون.
اللغة العربية  ومن قارن بني مخارج حروف 
واللسان  واحللق  اجلوف  بني  وتقسيمها 
العربية  غير  لغة  إطالقا  يجد  لم  والشفتني، 
الصوتيات  وعلماء  التقسيم.  هذا  في  تضاهيها 
يدركون أكثر من غيرهم أهمية هذه املخارج، وهذا 
التقسيم، في كون هذه اللغة حتوز أعلى مراتب 
الفصاحة والوضوح واجلمال، -قال اجلزري في 
لم  مما  بالصفات  احلروف  بني  �وميزوا  النشر: 
)53/1(-. وفي نظم  إليه فكر أمة من األمم�  يهتد 
مفرداتها تتفاوت درجات البيان والبالغة بحسب 

التمكن من صناعة النظم والنثر.
ملضامني  وعاء  العربية  اللغة  وباختيار 
وال  يديه  بني  من  الباطل  يأتيه  ال  الذي  الوحي 
القيادة والسيادة  لغة  العربية  من خلفه، صارت 

واحلضارة في كل مجاالت احلياة.
العرب  غير  من  املسلمون  أقبل  هنالك  ومن 
على حتصيل لغة الوحي بشغف وحب؛ ألنها لغة 
حتى  وتفننوا  فيها  برعوا  وقد  الدولية،  الوحي 
ضاهوا العرب في فنونها، فتوحد املسلمون عربا 
وعجما وإميانا وفكرا، وسلوكا ولسانا وتشريعا 

ونظاما، بفضل لغة الوحي لغة التوحيد.
البشير  محمد  -يقول  اللغات  وخير   
مبينا  لسانا  كانت  ما  الله-  رحمه  اإلبراهيمي 
لهم  ومتهد  سبيلها  الناس  على  تسهل  للمدنية، 
 ،374/1 اإلبراهيمي:  البشير  محمد  )آثار  مقيلها. 
الغرب  دار  اإلبراهيمي،  طالب  أحمد  جنله  وتقدمي  جمع 

اإلسالمي، تونس، ط.1، 2011م(.
معظم  »أن  شهد  من  اإلسالم  خصوم  ومن 
أربعة  حوالي  خالل  املمتازة  العاملية  األبحاث 
قرون، إمنا متت بلغة العلم الكبرى حينئذ وهي 

اللغة العربية« )مناهج البحث عند مفكري اإلسالم: د. 
علي سامي النشار، ص. 260، دار املعارف، ط.4، 1978، 

مصر(، واحلق ما شهدت به األعداء.
أما الغرب املتعصب املعادي، فطبيعته الطعن 
إزاءها  تنفضح  ال  حتى  الرجال،  آثار  وطمس 
يجوز  �ال  غالب:  الكرمي  عبد  قال  األنذال،  مهازل 
مطلقا فرض لغة أو لغات على دولة أو مجموعة 
دول باعتبار اللغة املفروضة لغة احلياة والعلوم 
وقوميتها،  لغتها  حضارة  فلكل  واحلضارة 
ولذلك فالعالم اجلديد يجب أن يقوم على أساس 
التعددية احلضارية واللغوية والنظم والسياسة 

العادلة�. )في الفكر السياسي: ص 38(.
العربية  اللغة  وسعت  وكلما 

احلضارات املتعددة نقال وتصحيحا 
واستدراكا  وتوسيعا،  وتقوميا 

وإضافة، وتسهيال للنقل عنها، 
مشاكل  على  كذلك  تغلبت 
بسبب  وعيوبها  الترجمة 

القصد واجلهل واخلطأ.
أن  العجب  ومن 
الراهنة  احلضارة 
تكوينها  في  تساندت 
لغات  عدة  وتشكيلها 
ولم  األصول،  مختلفة 
بها  تقوم  أن  تستطع 
حني  على  واحدة،  لغة 
قامت  العربية  اللغة  أن 
حضارة  ببناء  وحدها 

ولم  البنيان،  شامخة 
األخرى  اللغات  من  تستعر 

)آثار  املفردات  من  قليال  إال 
محمد البشير اإلبراهيمي: 374/1(.

احلضارة  بقاء  كان  وإذا 
في  ما  على  يتوقف  وانتشارها 

فاللغة  واتساع،  وحياة  قوة  من  اللغة 
من احلضارة جزء ال كاألجزاء، كاللسان من 

البدن عضو ال كاألعضاء.
هي  البشرية  احلضارة  أسس  كانت  وإذا 
واللغة  البشرية  واجلهود  والعدل  الوجدان 
التوحيد،  هي  اإلسالمية  احلضارة  أسس  فإن 
والفضائل  العربية،  واللغة  العادل،  والتشريع 
والكماالت األخالقية )آثار محمد البشير اإلبراهيمي: 

.)375/1
العرب  وثقافات  علوم  املسلمون  نقل  وملا 

ومصر  والصني  والهند  والفرس 
لغة  إلى  والرومان  واليونان 

خير  فيها  وجدوا  القرآن، 
وهذا  ذلك،  على  معني 

من فضل العربية على 
العلم واملدنية.

تكن  لم  ولو 
لغة  العربية  اللغة 
وعمران،  مدنية 
تكن  لم  ولو 
اآلفاق  متسعة 
باملفردات  غنية 

ملا  والتراكيب، 
أن  األسالف  استطاع 

ينقلوا إليها علوم اليونان 
والهند،  الفرس  وآداب 

وأللزمتهم احلاجُة إلى تلك العلوم 
تعلَم تلك اللغات، ولو فعلوا ألصبحوا عربا 

ذلك  وقع  ولو  يونانية،  وأدمغة  فارسية  بعقول 
لتغير مجرى التاريخ اإلسالمي برمته.

ملا  عاملية  لغة  العربية  اللغة  تكن  لم  ولو 
هذه  إال  ذاك  إذ  العالم  وما  العالم  علوم  وسعت 

األمم التي نقل عنها املسلمون.
نصف  من  أقل  في  العربية  اللغة  قامت  لقد 
قرن بترجمة علوم تلك األمم ونظمها االجتماعية 

والطب  أنواعها،  بجميع  والرياضيات  واألدبية 
أهم  هي  وهذه  والفلسفة،  واالجتماع  والهندسة 
احلضارات  عليها  وتقوم  قامت  التي  العلوم 
هو  وهذا  واحلاضرة.  الغابرة  األمم  في  العقلية 
التراث العقلي املشاع الذي ال يزال يأخذه األخير 
عن األول وهذا هو اجلزء الضروري في احلياة 
الذي إما أن تنقله إليك فيكون قوة فيك وإما أن 
تنتقل إليه في لغة غيرك فتكون قوة لغيرك، وقد 
إليهم  العلم  فنقلوا  الدقيقة  لهذه  أسالفنا  تفطن 

ولم ينتقلوا إليه.
وقد حفظت اللغة العربية بأمانة هذا اجلزء 
أيدي  من  بانتشاله  الضياع،  من  الضروري 
الغوائل، ونقله إلى األواخر عن األوائل، 
يقوم  ال  مبنة  العالم  طوقت  وبذلك 
بها الشكر، ولوال العربية لضاع 

على العالم خير كثير.
واللغة العربية لم تخدم 
علما  أو  خاصة،  مدنية 
خاصا بأمة، وإمنا خدمت 
والعلم  اإلنسانية  املدنية 
الناس،  بني  املشاع 
الفضل  لها  كان  وبذلك 
وعلى  عامة،  األمم  على 
فمن  خاصة،  املسلمني 
تركته  ما  على  اطلع 
كنوز  من  العربية  اللغة 
مختلف  في  وذخائر 
العلوم الدنيوية والدينية 
اللغة  هذه  مقدار  علم 
البشرية  على  وفضلها 
اإلبراهيمي:  البشير  محمد  )آثار 

.)376/1
إن اللغة العربية منذ دخلت 
التي  األمم  على  اإلسالم  ركاب  في 
في  سببا  كانت  اإلسالم،  ظل  أظلها 
ومتازج  عقلياتهم،  وتشابه  أفكارهم  تقارب 

أذواقهم، وتوحيد مشاربهم.
توحيد  في  السديدة  املناهج  ملن  هذا  وإن 
األمم املختلفة األجناس، ولوال العربية الختلفت 
باختالف  الدين  فهم حقائق  األمم اإلسالمية في 

العقليات اجلنسية.
متفاوتة  اإلسالم  في  دخلت  التي  األمم  وإن 
وأمناط  النفسية،  االنفعاالت  في  الدرجات 
متفاوتة  والذكاء،  اإلدراك  في  متفاوتة  التفكير، 
في القابلية واالستعداد، متفاوتة في 

التخيل والتصور.
العربية  اللغة  ولكن 
األمم  تلك  على  فتحت 
في  جديدة  آفاقا 
كانت  ما  ذلك،  كل 
اللغة  لوال  لتعرفها 
التي  العربية 
فيها  مبا  دفعتها 
لها  ومبا  قوة  من 
إلى  سلطان  من 
والتعقل  التفكير 
متقارب،  منهج  على 
األفكار  وحفزت 
التحرك،  إلى  اخلامدة 
قوة  املتحركة  األفكار  وزادت 

على قوة.
وإذا كان األجنبي عن هذه اللغة يقدرها 
ما  آثارها  من  فيحيي  جميلها،  لها  ويقدر 
واالستفادة  تعلمها  على  قومه  ويحث  استطاع 
من ذخائرها وحكومته من ورائه جتمع له مئات 
نحن  صنعنا  فماذا  القيمة.  أسفارها  من  اآلالف 

ونحن أبناؤها حقيقة.
للغة  مخلص  كل  واجب  من  بل  حق  ومن 
اللغة  هذه  انطواء  سر  ما  يتساءل:  أن  العربية 

احلياة  جوانب  من  كثير  عن  اليوم  وانكماشها 
الفكر  قادت  بعدما  وعجما؟،  عربا  املسلمني  عند 
تام،  العاملي شرقا وغربا بكفاءة فذة، واستقالل 
ولم تعي ولم تضعف أكثر من ثالثة عشر قرنا !؟

لعل اجلواب القريب من الصواب هو أن اللغة 
لم تعرف سيادة وال قيادة حينما كانت  العربية 
الشرف  أكسبها  الذي  وإمنا  وكفى،  العرب  لغة 
والريادة والهيمنة على الفكر العاملي هو الوحي 
شؤون  ونظم  بلسانها،  ونطق  بها،  نزل  الذي 
الناس بأحكامه املسوغة في عباراتها وأساليبها، 
فحيثما ارتفعت راية القرآن، وأضاءت مصابيح 
الوحي، وخضع الناس لسلطان اإلسالم، سادت 
القرآن  ظل  انحسر  وكلما  وقادت.  العربية 
وانكمشت روح الوحي وطويت الشريعة، وزحزح 
العربية من أسرار  اللغة  سلطان اإلسالم؛ فّرغت 
انتصارها وانتشارها وهيمنتها على غيرها من 
العرب  لغة  مستوى  في  حتى  تعد  ولم  اللغات، 
نسبهم  في  مشكوك  اليوم  عرب  فجل  باألمس، 
إلى عرب األمس، وعلى عرب اليوم ومسلميه أن 
يثبتوا نسبهم إلى عروبة األمس وانتمائهم إلى 

إسالم خير القرون.
بدايات  إلى غارات اخلصوم منذ  فباإلضافة 
في  منهم  احلاقدين  وتآزر  الغربية  النهضة 
الصليبية  من احلروب  ومتلونة  متوالية  فصول 
وبيع  ومكر  وغدر  عربي  تخادل  هناك  املدروسة، 
وتبعية  العربية،  وشرف  اإلسالم  عرض  في 
واقتداء ومسخ وطمس، وفي مقابل نشاط السبق 
العلمي عند الغرب، وسعة حرية البحث واإلبداع 
في  العمل  انعجاف  العرب  عند  يوجد  واإلنفاق 
الفكر،  العلمي، وخنق احلريات، وإرهاب  املجال 

ووأد اإلبداع.
ونحن إذ نتعصب لهذه اللغة املوؤودة إمنا 
الوحي واحلرية والعدل واجلمال  للغة  نتعصب 
والفرج  والبطن  الرعونة  للغة  ال  والسالم، 

والركوع لألجنبي.
غربة  أحوال  في  القرآن  لغة  أصبحت  لقد 
املسلمني  حكام  جل  وصار  وطرد  وسجن  ووأد، 

يترضون الغرب مبسخ لغة الوحي. 
ولكن األحرار وإن أعدمت أبدانهم أو سجنت 
فإن عشقهم للغة القرآن، وعمق حبهم وإخالصهم 
ألنها  حتبس؛  وال  تعدم  ال  والسيادة،  العز  للغة 
األسالف  قلوب  طريق  عن  تنتقل  التي  األمانة 
�الذين  األبرار:  اخللف  صدور  إلى  األحرار 
يبلغون رساالت الله ويخشونه وال يخشون أحدا 

إال الله� )األحزاب: 39(. 
هم  أحبوا،  ما  وأحب  أحبهم  ومن  هؤالء  إن 
املفؤود،  وعالج  املوؤود،  عن  للنبش  ضمانات 

وإحياء األمل في النصر املوعود. 
من  أحببت  اإلبراهيمي:  البشير  محمد  قال 
األمة العربية ما أحب الله منها يوم أنزل وحيه 
اإلبراهيمي:  البشير  محمد  )آثار  بلسانها  الكامل 

.)225/4
على  يتعرف  أن  شيئا  أحب  من  حق  ومن 

محاسنه ويتغنى به:
نغار عن أحسابنا أن متتهن 

واحلر عن مجد اجلدود مؤمتن 
ولغة العرب لسان ممتهن  

إن لم يذد أبناؤه عنه فمن؟
)آثار محمد البشير اإلبراهيمي:485/3(

----------------
اجلمعية  طرف  من  نظمت  محاضرة   �
فاس،  فرع   - العربية  اللغة  حلماية  املغربية 

بتاريخ: 2016/06/21
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لـغـة الـوحـي اخـتـيـار إلـهـي ) � (

اللغة 
العربية لم 

تخدم مدنية خاصة، أو 
علما خاصا بأمة، وإمنا خدمت 

املدنية اإلنسانية والعلم املشاع بني 
الناس، وبذلك كان لها الفضل على األمم 
عامة، وعلى املسلمني خاصة، فمن اطلع 

على ما تركته اللغة العربية من كنوز 
وذخائر في مختلف العلوم الدنيوية 

والدينية علم مقدار هذه اللغة 
وفضلها على البشرية

لعل 
اجلواب 

القريب من الصواب 
هو أن اللغة العربية 

لم تعرف سيادة وال قيادة 
حينما كانت لغة العرب وكفى، 

وإمنا الذي أكسبها الشرف 
والريادة والهيمنة على الفكر 

العاملي هو الوحي الذي نزل بها، 
ونطق بلسانها، ونظم شؤون الناس 

بأحكامه املسوغة في عباراتها 
وأساليبها، فحيثما ارتفعت 

راية القرآن، وأضاءت مصابيح 
الوحي، وخضع الناس 

لسلطان اإلسالم، سادت 
العربية وقادت

أ. د. محمد أبياط
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وأنا أتصفح مواقع اإلنترنيت، أثار انتباهي 
حدا حلياتها مبدينة  وضعت  التي  الفتاة  خبر 
طنجة جراء سماع خبر رسوبها في امتحانات 
الباكالوريا، وألن ظاهرة االنتحار وإيقاف احلياة 
أصبح اليوم سلوكا عاديا عند كل من اعترضته 
عقبة في احلياة أو "فشل" في حتقيق هدف ما 
في احلياة.. فقد كانت رغبتي ملحة للتعليق على 

احلدث وفق النقط املختصرة التالية:
التي  التربية  لنتائج  من��وذج  ه��ذا  أوال: 
نربي عليها أبناءنا.. نحن آباء وأمهات، مدرسني 
ومدرسات.. نلقن معلومات ونعطي معرفة جافة 
حول احلياة.. نحن لألسف ال نربي أبناءنا على 
التعامل مع احلياة، وحسن التوافق مع أحداث 
حتت  عجاف  سنوات  أبناؤنا  ميضي  احلياة.. 
منها  ويخرجون  التعليمية  املؤسسات  سقوف 
بشخصيات ضعيفة، وثقة بالنفس شبه منعدمة، 
وإرادة مترهلة وعزمية مهتزة، وبروح مريضة.. 
أي تربية هذه التي متارس في األسرة واملدرسة 
فكرة  أدنى  لديهم  ليس  أناس  لنا  ُتخرج  والتي 

عن كيفية االندماج في احلياة وعن كيفية سلوك 
الطريق نحو مستقبل إنساني كرمي؟!

ث��ان��ي��ا: ك��ن��ت دائ��م��ا م��ا أت���س���اءل: م��ا هو 
الشيء الذي يستحق أن أوقف حياتي كلها من 
أجله؟؟ ملاذا جند من الناس اليوم من أصبح يعبر 
عن رفضه للحياة مبجرد أن يحرم حقا انتزعه 
منه ظالم؟ أو أن يعجز عن حتقيق شيء بذل من 
أجله الغالي والنفيس؟ أو لم ينجح في امتحان 
أن  أو  الفتاة؟  هذه  حالة  هي  كما  "شهادة"  نيل 
زوجها خانها؟ أو أن جتارته أفلست بكاملها؟... 
أن  كلها وغيرها كثير تستحق  األم��ور  هل هذه 

يضع اإلنسان حدا حلياته!! 
ب���داي���ة ن���ق���ول: إن االع���ت���داء ع��ل��ى احل��ي��اة 
ما  ه��ن��اك  وف���ي شريعتنا  ب��االن��ت��ح��ار ح�����رام..  

ال��دي��ن،  حفظ  اخل��م��س:   الكليات  حفظ  يسمى 
حفظ  النسل،  حفظ  العقل،  حفظ  النفس،  حفظ 
املال.. هذه اخلمس عليها مدار التشريع وعليها 
العلماء جعلوا حفظ  مدار اإلس��ام.. وكثير من 
أحايني  ف��ي  ألن  ذل��ك  ال��دي��ن،  حفظ  قبل  النفس 
النفس،  حلفظ  الدين  ملخالفة  اإلن��س��ان  يضطر 
كما في حالة أكل امليتة حني تشرف النفس على 
أو شرب سائل محرم  والهاك باجلوع..  املوت 
حالة العطش املؤدي إلى الوفاة...  وغيرها من 

القضايا التي جاء بها الفقه في هذه الباب...
للنفس واحلياة  أما أن يضع اإلنسان حدا 
ألنه فقد شيئا ميكن تعويضه في القريب، فهذا 
ما يجانب الصواب ويخرج باإلنسان من صفة 

إنسانيته التي كرمه الله تعالى بها..
قد  الذي رمبا  السؤال  يأتي  ثالثا: وهنا 
م��ا سبق..   تقرأ  وأن��ت  لذهنك  ت��ب��ادر  ق��د  يكون 
ك��ي��ف مي��ك��ن ل��إن��س��ان أن ي��ت��ح��دى ص��ع��وب��ات 
والعزمية  القوة واإلرادة  احلياة، وكيف ميتلك 
املتوالية في خضم  السقطات  لتجاوز  والصبر 

أحداث احلياة؟؟ 
أن  بنا  يجدر  ال��س��ؤال،  ه��ذه  على  للجواب 
ونسطر  ك��ل��ه��ا،  ح��ي��ات��ن��ا  لسير  ت��ص��ورا  ن��ض��ع 
فهما كاما ملعنى وجودنا أصا على ظهر هذه 
من  اخل��ال��دة:  األسئلة  على  وجنيب  البسيطة، 

أين؟ ملاذا؟ وماذا؟ كيف؟ وإلى أين؟
واإلج��اب��ة على ه��ذه األس��ئ��ل��ة حت��ت��اج إلى 
احلديث عن منهج حضارة بأكلمه.. ولكن نحن 
هنا اآلن، نعيش حياة معينة، بآمالها وآالمها..  
بحلوها ومرها... ما العمل اآلن لكي نكون أقرب 
من حب احلياة، وأبعد من الرغبة في وضع حد 

لها باإللقاء بالنفس للتهلكة واملوت؟؟
هي ثالث أشياء رئيسية:

أفكار  م��ن  يوميا  ُيضخ  مل��ا  التصفية   -  1

  60000 من  )أكثر  مسمومة  وإيحاءات  سلبية 
%85  منها  ت��دور في ذهنك يوميا..  ألف فكرة 
ل��ألس��ف ي��ك��ون س��ل��ب��ي��ا ع��ن��د األك���ث���ري���ة( وذل���ك 
واملشاعر  الفكر  مستوى  على  مصفاة  بوضع 
واألح���اس���ي���س، وب���دع���م ال��ب��ع��د ال���روح���ي فينا 
لشخصياتنا  األم��ني  واحل���ارس  األق���وى  البعد 
ولنفوسنا.. �يسألونك عن الروح قل الروح من 

أمر ربي�.
التنقية ملا هو بداخلنا وما بأنفسنا،   -  2
والله تعالى يقول: �إن الله ال يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم�، فعلينا العمل على إخراج 
دواخلنا،  م��ن  ال��ف��اس��دة  وامل��ع��ت��ق��دات  القيم  ك��ل 
وجنعل بدلها املعتقدات احلسنة والقيم البانية.. 
وهذا يكون بالتربية والتزكية برياضية القلوب 
وترويضها على اخلير والهدى.. وهذا ما أطلق 

عليه السابقون "التخلية ثم التحلية".
على  العمل  وه��ي  ال��ذات��ي��ة،  التنمية   -  3
ال��ن��ف��س،  ف��ي ه���ذه  تنمية اخل��ص��ال احل��م��ي��دة 
الذاتية  املؤهات  من  انطاقا  وذلك  وتطويرها 
�فطرة  فينا  تعالى  الله  أودعها  التي  الفطرية 
خللق  تبديل  ال  عليها  ال��ن��اس  فطر  ال��ت��ي  ال��ل��ه 
الله ذلك الدين القيم..� ويكون هذا بطلب العلم 
النافع، وحضور الدورات التكوينية والتدريبية 
لتنمية املهارات والتخطيط للحياة وبناء الرؤية 
والرسالة فيها، وهذا يتطلب من الشخص رغبة 

مشتعلة وأخذا باألسباب...
وهذا رمضان، شهر القرآن، شهر الغفران.. 
التصفية  حل��ص��ول  بامتياز  ال��ف��ذ  امل��وس��م  ه��و 
ويا  أقبل  اخلير  باغي  فيا  التنمية..   والتنقية 

باغي الشر أقصر..
ن���س���أل ال���ل���ه ت��ع��ال��ى 
ال��ذي��ن  م���ن  ي��ج��ع��ل��ن��ا  أن 
يستمعون القول فيتبعون 

أحسنه..

الله  رس��ول  أن   � بن عمرو  الله  عبد  عن 
يوم  للعبد  يشفعان  وال��ق��رآن  »الصيام  ق��ال:   �
الطعام  منعته  ربِّ  أْي  الصيام:  يقول  القيامة، 
والشهوات بالنهار، فشفعني فيه، ويقول القرآن: 
َعان«. منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فُيَشفَّ
كونه  في  تتجلى  الصيام  ميزة  أن  شك  وال 
ال يقع فيه الرياء كما يقع في غيره، وهو معنى 
»قال   :� النبي  فيه  قال  الذي  القدسي  احلديث 
الله : كل عمل ابن آدم له إال الصيام فإنه لي 

وأنا أجزي به«.
القرآن تتبدى في كونه أفضل  كما أن ميزة 
الذكر على اإلطاق، وأن قارئه مجزي عليه مطلقا 

وإن لم يستحضر نية التعبد.
فخير ما نستغل به شهر رمضان هو قراءة 
عمره،  ط��ول  القرآن  أهمل  فمن  وت��دب��ره،  القرآن 
جاءه رمضان فرصة له في العودة إلى كتاب الله 

.
ولعل شهر رمضان املبارك الذي نعيشه هذه 
إلدراك��ه-  وفقنا  أن  تعالى  الله  -ونحمد  األي��ام 
يذكر األمة املسلمة بضرورة العودة الصادقة إلى 
كتاب الله العظيم. فقد شرف هذا الشهر بنزول 
القرآن فيه بل وفي أفضل ليلة منه، قال تعالى: 
�شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس 
 .)185 )البقرة:  والفرقان�  الهدى  من  وبينات 
القدر�  ليلة  ف��ي  أن��زل��ن��اه  �إن���ا  سبحانه:  وق���ال 

)القدر: 1(.
العزيز  كتابه  أن��زل  وتعالى  سبحانه  فالله 
مصدر  فهو  به،  ويعتصموا  الناس  به  ليهتدي 
ال��ق��وة وال��ع��زة وأس���اس التمكني وال��رف��ع��ة، فيه 
الهدى والنور، من آمن به حق اإلميان وصدق به 
وآتاه  تعالى،  الله  فقد هداه  التصديق  وأخلص 

من فضله، وأعانه على كل خير.
فمن أراد الرفعة والشرف والذكر بني األمم، 
فعليه بالقرآن، قال تعالى: �وإنه لذكر لك ولقومك 
وسوف تسألون� )الزخرف: 44(. وقال : �لقد 
انزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم� )األنبياء: 10(، أي 

فيه شرفكم.
وم��ع��ل��وم أن اإلمي����ان ي��زي��د وي��ن��ق��ص، يزيد 
الكرمي  فالقرآن  باحملرمات،  وينقص  بالطاعات 
تعالى:  ق��ال  اإلمي���ان،  ل��زي��ادة  أفضل وسيلة  هو 
�إمنا املومنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إميانا وعلى ربهم 

يتوكلون� )األنفال: 2(.
قال  القلوب  ألم��راض  الناجح  العاج  وه��و 
ت��ع��ال��ى: �ي���ا أي��ه��ا ال��ن��اس ق��د ج��اءت��ك��م موعظة 
الصدور وه��دى ورحمة  في  ملا  ربكم وشفاء  من 

للمومنني� )يونس: 57(.
صحيحا  س��ي��را  ال��ل��ه  إل��ى  السير  أراد  فمن 
مأمونا فعليه بالقرآن، كما قال تعالى: �إن هو إال 
ذكر للعاملني ملن شاء منكم أن يستقيم� )التكوير: 

.)28
ْب إلى الله ما  يقول خباب بن األرت �: تقرَّ
استطعت فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه 

من كامه.
من كان مع القرآن كان الله معه، ومن عاش 
وما حييت  بالقرآن،  قلبه  الله  أحيى  القرآن  مع 
وال  اس��ت��ن��ارت  وال  ال��ق��رآن،  مثل  بشيء  القلوب 
أشرقت بشيء مثل كام الرحمن، وإذا لم تسعد 
لم تهتد  للقرآن فألي شيء ترتاح، وإذا  القلوب 
بعد  حديث  �فبأي  تهتدي؟  ش��يء  فبأي  بكامه 

الله وآياته يومنون� )اجلاثية: 6(؟
يتلون  وكان السلف الصالح –رحمهم الله– 

ال���ق���رآن ف���ي شهر 
رمضان وغيره في 
وغيرها،  ال��ص��اة 
عنايتهم  وت���زي���د 
الشهر  به في هذا 
ال���ع���ظ���ي���م، ف��ك��ان 
–رحمه  األس������ود 
القرآن  يقرأ  الله– 
ف���ي ك���ل ل��ي��ل��ة من 

رمضان.
النخعي  وكان 
ي���ف���ع���ل ذل�������ك ف��ي 
ال��ع��ش��ر األواخ�����ر 
م�����ن�����ه خ�����اص�����ة، 
الشهر  بقية  وف��ي 
ي��خ��ت��م��ه ف����ي ك��ل 

ثاث.
وك�����ان ق��ت��ادة 
يختم في كل سبٍع 

دائًما، وفي رمضان 
في كل ثاث، وفي العشر األواخر كلَّ ليلة.

هري –رحمه الله– إذا دخل رمضان،  وكان الزُّ
قال: فإمنا هو تاوة القرآن وإطعام الطعام.

رمضان  دخل  إذا  الله–  –رحمه  مالك  وك��ان 
العلم  أه��ل  ومجالسة  احل��دي��ث،  ق���راءة  م��ن  يفرُّ 

وُيقبل على تاوة القرآن من املصحف.
وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان، ترك 
النوافل، وأقبل على قراءة القرآن، واآلثار عنهم 

في هذا املعنى كثيرة.
تاوته  على  تقتصر  ال  ب��ال��ق��رآن  والعناية 
ومدارسته فقط، بل تتعداه إلى دعم ُدور اخلير، 
وِح��َل��ق ال��ق��رآن ال��ت��ي ُأس��س��ت وأق��ي��م��ت لتعليم 
في  املال  وبذل  املجال  هذا  في  فاإلنفاق  القرآن، 
ه��ذا الطريق م��ن ع��ام��ات اخل��ي��ر وم��ن أم���ارات 
الصاح، ومن األمور التي ندبت إليها الشريعة 

وحّث عليها اإلسام، فالواجب على أهل اليسار 
وَمن َْمنَّ الله  عليهم باملال أن جتود أنفسهم 
ما بدعم كتاب الله ، ودعم نشره  باخلير، والسيَّ
وتعليمه، ودعم حفظه وتاوته؛ قال تعالى: �َوَما 
ُهَو  ِه  اللَّ ِعْنَد  وُه  ��دُ جَتِ َخْيٍر  ِمن  أِلَْنُفِسُكْم  ُموا  ُتَقدِّ

َخْيًرا َوَأْعَظَم َأْجًرا� )املزمل: 20(.
ال��ل��ه على  وص��ل��ى 
سيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعني.

الباكالوريا واالنتحار!

شهر  رمضان موسم القرآن
 ذ. محمد بوهو

زكرياء غازيوي
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- فها هو الشهر الكرمي الذي كنا نتحدث 
سريع  ينصرف  س��اب��ق  وق��ت  ف��ي  مجيئه  ع��ن 
إن  بل  نرى،  كما  العكسي  عده  ويبدأ  اخلطى، 
قد  األواخ��ر منه  بالعشر  املعروف  األخير  ثلثه 
حل بنا بالفعل، تلك العشر التي متثل بالنسبة 
الكرمي  إلينا ربنا  إلينا فرصة إضافية يقدمها 
ضعاف،  بأننا  لعلمه  وذل��ك  وتعالى؛  سبحانه 
الغفلة  وأن  محالة،  ال  واقع  منا  التقصير  وأن 
مستحكمة فينا استحكاما غريبا، وأن تكاسلنا 
وتعالى  سبحانه  منا  أراده  عما  وتقاعسنا 
ظاهر واض��ح... ورحمة منه سبحانه وفضال، 
وكرما من عنده وجودا، جعل لنا فرصا نراجع 
أن��ف��س��ن��ا...؛  فيها  ون��ح��اس��ب  أع��م��ال��ن��ا،  فيها 

اع��وج من  ما  ن��ؤوب من جديد، فنصحح  علنا 
سلوكنا، ونقوم ما انحرف من عقيدتنا وتديننا 
وتصرفنا... وكان من أعظم تلك الفرص، فرصة 
املبارك،  رمضان  شهر  والقيام،  الصيام  شهر 
في  كبير  تقصير  األس���ف  م��ع  منا  يقع  ال���ذي 
االستفادة  وفي  الروحانية،  أجوائه  استغالل 

من نسائمه اإلميانية...
- من باب زي��ادة إك��رام ربنا لنا، وإعطائه 
لنا فرصا داخل فرص؛ ومن باب إقامة احلجة 
العشر  تأتي  الدين،...  يوم  أقوى  بشكل  علينا 
األواخر من شهر الصيام والقيام، لتكون فرصة 
أخيرة ملن غفل أو قصر أو ضعف فيما مضى 
من أيام الشهر الكرمي، شهر رمضان املبارك...

- إن العشر األواخ��ر من شهر رمضان، 
النتائج  ف��ي  وال��ت��أم��ل  للتركيز  ف��رص��ة  تعد 
احملصل عليها خالل ما سلف من أيام هذا 
لنيل  مؤهلة  نتائج  هي  هل  الكرمي،  الشهر 
من  معرضٌة  نتائج  أوه��ي  السنية؟  جوائزه 
وتعاسة  األم���ل  وت���ه���اون، خليبة  ف��ي��ه  ف���رط 

احلال؟.
ك��م��ا أن��ه��ا ف��رص��ة الس���ت���دراك م��ا ميكن 
استدراكه، من صدق وإخالص، ومن خضوع 
وحسن  وتقرب  طاعة  ومن  وانقياد،  وتذلل 
وتدبر  ت��الوة  وكثرة  وك��رم  فعال، ومن جود 

آي القرآن...
الذي  الدعاء  كثيرا  ونكرر  ندعو  إننا   -
يقول: �اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، 
بذلك  وك��أن��ن��ا  لقائك�.  ي���وم  أي��ام��ن��ا  وخ��ي��ر 
ن��س��ت��ح��ض��ر ق��ص��ة م���ن ق����ال ف��ي��ه احل��ب��ي��ب 
َيَرى  ِفيَما  َلَيْعَمُل،  الَعْبَد  »ِإنَّ   :� املصطفى 
اِر،  ْن َأْهِل النَّ ُه مَلِ ِة َوِإنَّ اُس، َعَمَل َأْهِل اجَلنَّ النَّ
اِر َوُهَو  اُس، َعَمَل َأْهِل النَّ َوَيْعَمُل ِفيَما َيَرى النَّ

ا اأَلْعَماُل ِبَخَواِتيِمَها«. َ ِة، َوِإنَّ ِمْن َأْهِل اجَلنَّ
كان  مبا  الكرمي  الشهر  ه��ذا  سنختم  فهل 
يختمه به نبينا الكرمي، الذي تقول عن عالقته 
� بالعشر األواخر من رمضان إحدى زوجاته 
»كان  عنها:  الله  رض��ي  عائشة  السيدة  وه��ي 
األواخ���ر من  العشر  إذا دخ��ل   � الله  رس��ول 
رمضان، أحيا الليل، وأيقظ األهل، وجد وشد 
امل��ئ��زر«. وت��ق��ول ك��ذل��ك: »ك��ان رس��ول الله �، 
يجتهد في رمضان ما ال يجتهد في غيره، وفي 
العشر األواخر منه ما ال يجتهد في غيره«... هل 
سنفعل ذلك، أم نكون ممن يقول بفعله وحاله. 
إن توديع شهر الصيام والقيام، يبدأ مع دخول 
فمع  وملن صبر وحتمل،  منه،  األواخ��ر  العشر 

املعروفة  وهي  والعشرين  السابع  ليلة  انتهاء 
بليلة القدر؟.

الصيام  م��ن ش��ه��ر  األواخ����ر  ال��ع��ش��ر  إن   -
بأنها    ربنا  وصفها  ليلة  تتضمن  والقيام، 
بنزول  التي حظيت  الليلة  وأنها  مباركة،  ليلة 
ب��ن��زول مالئكة  ال��ك��رمي فيها، وش��رف��ت  ال��ق��رآن 
السماء  وح��ي  أم��ن  مقدمتهم  وف��ي  ال��رح��م��ن 
العظيم  القدر  ليلة  وبكونها  بل   ،� جبريل 
ال��س��الم واألم���ن  امل��ت��ع��ال، ول��ي��ل��ة  الكبير  ع��ن��د 
والسلم حتى مطلع فجرها... يقول تعالى: �حم 
ا  ِإنَّ َلْيَلٍة ُمَباَرَكٍة  َأْنَزْلَناُه ِفي  ا  ِإنَّ َواْلِكَتاِب امْلُِبِن 
ا ُمْنِذِريَن ِفيَها ُيْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر َحِكيٍم�. ويقول  ُكنَّ
َما  َأْدَراَك  َوَما  اْلَقْدِر  َلْيَلِة  ِفي  َأْنَزْلَناُه  ا  �ِإنَّ  :
ُل  َتَنزَّ َشْهٍر  َأْلِف  ِمْن  َخْيٌر  اْلَقْدِر  َلْيَلُة  اْلَقْدِر  َلْيَلُة 
َأْمٍر  ُكلِّ  ِمْن  ِهْم  َربِّ ِب��ِإْذِن  ِفيَها  وُح  َوال��رُّ امْلاََلِئَكُة 

ى َمْطَلِع اْلَفْجِر�. َساَلٌم ِهَي َحتَّ
وقد حتدث نبينا الكرمي � عن تلك الليلة، 
مثل حديثه عن صيام وقيام الشهر الكرمي كله 
فقال: »من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر 
له ما تقدم من ذنبه«. »من قام ليلة القدر إميانا 

واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه«.
فهل سنتحرى تلك الليلة املباركة، ونغتنم 
املذكورة  الليلة  لندرك  كلها،  األواخ���ر  العشر 
ب��ال��ف��ع��ل، ف��ن��ن��ال ب��ذل��ك م��غ��ف��رة ذن��وب��ن��ا، ورف��ع 

درجاتنا...؟ إن ذلك ما 
لكل  يتحقق  أن  نرجو 
ص��ائ��م وص��ائ��م��ة، بل 

ولكل مؤمن ومؤمنة.

د. عبد الله طاهيري

األعمال باخلواتيم والعشر األواخر خامتة رمضان

املسك" ريح  من  اهلل  عند  أطيب  الصائم  فم  "خللوف 
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ف��ي ه��ذه األس��ط��ر ب��ي��ان لفضل ي��ع��ود على 
املسك�.  ريح  من  أطيب  �فمه  أن:  وهو  الصائم 
والفقهية  العقدية  األبعاد  بعض  ببيان  وذل��ك 

لهذا األمر. 
قال   � النبي  ع��ن   ،� أب��ي ه��ري��رة  فعن 
إال  له  آدم  اب��ن  »ك��ل عمل  رب��ه:  فيما يرويه عن 
فم  به، وخللوف  أج��زي  وأن��ا  لي  فإنه  الصوم، 

الصائم أطيب عند الله من ريح املسك«.
محمد  نفس  »وال���ذي  مسلم:  اإلم���ام  وعند 
بيده، خللوف فم الصائم أطيب عند الله، يوم 

القيامة، من ريح املسك«.
ُر َطْعم  ُلوُف هنا هو: َتَغيُّ إن املقصود باخْلُ

أثر  األمر  ولهذا  َعام.  الطَّ ِلَتْأِخير  اْلَفم 
السقيم  الفهم  ف��ي  يتجلى  عقدي 
حاسة    الله  إل��ى  ينسب  ال��ذي 

الشم متمسكا بظاهر احلديث.
ألنه  سقيما  فهما  سميته  وإن��ا 

يعطي  وال  احل��دي��ث،  ظاهر  عند  يقف 
واألح��ادي��ث  اآلي���ات  جمع  فرصة  نفسه 

ال���واردة ف��ي ه��ذا ال��ب��اب، فيصدر احلكم 
بعدئذ. ولعل العلة التي أدت بهذا االجتاه 

إلى نسبة ما سبق ذكره هو حمله الكالم على 
حقيقته، إذ األمر هنا ليس حقيقة، بل هو من 
باب املجاز، وما دام كذلك فال تصح تلك النسبة 
السالفة، ولهذا أكد اإلمام املازري أن قوله �: 
»أْطَيُب عند الله من ريح امِلْسك« مجاز واستعارة 
الروائح  بعض  استطابة  أن:  ذلك  في  وحجته 
إلى  له طبائع متيل  الذي  من صفات احليوان 
فتستقذره،  آخ��ر  َع��ن  وتنفر  فتستطيبه  ش��يء 
والله تعالى يتقدس عن ذلك، ولكن جرت العادة 
الروائح الطيبة مّنا. واستعير  فينا  أن نقرب 

ذلك في الصوم لتقريبه من الله سبحانه، وهذا 
ومقاصدها،  الشريعة  بروح  معضد  سليم  فهم 
وله أثر عقدي يكمن في استبعاد حاسة الشم 

. من صفات الله
ليس  اخل���ل���وف  إن  ال���ق���ول:  ول����ب 

م��ق��ص��ودا 
ل���ذات���ه، 
كما أن 
املشقة 

ل��ي��س��ت 

العبادات.  من  مقصودة 
فهو أمر عرضي. إذا استطاع الصائم حتقيق 
الفهم  م��ع  يتناسب  م��ا  فذلك  بدونها  الصيام 

العام للشريعة والذي يدعو إلى التطيب.
كما أن لهذا األمر الذي نحن بصدد احلديث 
أو  ال��س��واك  م��ن��ع  ف��ي  فقهي يتجلى  أث���ر  ع��ن��ه 

جوازه. 
على  بالثناء  الشافعي  اإلم���ام  اح��ت��ج  فقد 

النهار، وهو  اخللوف ملنع السواك بعد نصف 
وقت وجود اخللوف؛ ألن السواك يذهبه، وفى 
بقائه من األجر والفضل ما ال يجب عنده إزالته.
وذهب مالك إلى جوازه فى النهار كله؛ ألنه 
عنده إن كان من املعدة فال يذهبه السواك. فإن 
اخللوف  على  الثناء  في  الكالم  جعلنا 
استعارة  عياض  القاضي  حسب 
ال  الصوم،  فضل  على  وتنبيًها 
على نفس اخللوف، فذهابه 

وبقاؤه عنده سواء.
ولهذا أورد اإلمام 
اب���ن ال��ق��ي��م إج��م��اع��ا 
السواك  ج��واز  يخص 
الناس  �أجمع  ق��ال:  حيث 
يتمضمض  الصائم  أن  على 
واملضمضة  واستحبابا،  وج��وب��ا 
أب��ل��غ م���ن ال����س����واك، ول��ي��س لله 
غرض في التقرب إليه بالرائحة 
الكريهة، وال هي من جنس ما 
ذكر  وإن���ا  ب��ه،  التعبد  ش��رع 
يوم  الله  عند  اخللوف  طيب 
القيامة حثا منه على الصوم، 
ال ح��ث��ا ع��ل��ى إب��ق��اء ال��رائ��ح��ة، بل 

الصائم أحوج إلى السواك من املفطر.
بأدلة  إليه  ذهب  ملا  القيم  ابن  انتصر  وقد 

عقلية، أورد منها:
• إن رضوان الله أكبر من استطابته خللوف 

فم الصائم.
• إن محبته للسواك أعظم من محبته لبقاء 

خلوف فم الصائم.
الذي  السواك ال مينع طيب اخللوف  إن   •

يأتي  بل  القيامة،  يوم  الله  عند  السواك  يزيله 
من  أطيب  فمه  وخ��ل��وف  القيامة  ي��وم  الصائم 
املسك عالمة على صيامه، ولو أزاله بالسواك، 
دم  ول��ون  القيامة،  ي��وم  يأتي  اجل��ري��ح  أن  كما 
جرحه لون الدم، وريحه ريح املسك، وهو مأمور 

بإزالته في الدنيا.
إن اخللوف ال يزول بالسواك، فإن سببه   •
قائم، وهو خلو املعدة عن الطعام، وإنا يزول 

أثره، وهو املنعقد على األسنان واللثة.
• إن النبي � علم أفراد أمته ما يستحب 
لهم ف��ي ال��ص��ي��ام، وم��ا ي��ك��ره ل��ه��م، ول��م يجعل 
ال��س��واك م��ن ال��ن��وع امل��ك��روه، وه��و يعلم أنهم 
يفعلونه، وقد حضهم عليه بأبلغ ألفاظ العموم 
والشمول، وهم يشاهدونه يستاك وهو صائم 
به، ولم يقل  يقتدون  أنهم  مرارا كثيرة، ويعلم 
ال��زوال،  بعد  تستاكوا  ال  الدهر:  من  يوما  لهم 
وتأخير البيان عن وقت احلاجة ممتنع، والله 

أعلم.
أورده����ا هذا  ال��ت��ي  العقلية  األدل���ة  وب��ه��ذه 
اإلمام الكبير يتضح بجالء أن السواك بالنسبة 
للصائم ال حرج فيه، وال يتعارض مع احلديث 

الذي أوردته في البداية.

 إعداد: رشيد رزقي
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في  بالفطر  جتب  صدقة  الفطر  زكاة 
ألنها  الفطر  إلى  الزكاة  وأضيفت  رمضان، 

سبب وجوبها.
وهي واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، 
صغير أو كبير، بالسنة واإلجماع؛ عـن عبد 
الله بن عمر �؛ �أن رسول الله � فرض 
الناس صاعا  الفطر من رمضان على  زكاة 
من متر أو صاعا من شعير على كل حر أو 

عبد أو ذكر أو أنثى من املسلمني�.
الله  وعنه أيضا أنه قال: �فرض رسول 
� زكاة الفطر من رمضان صاعا من متر أو 
صاعا من شعير على احلر والعبد، والذكر 
املسلمني،  من  والكبير  والصغير  واألنثى، 
إلى  الناس  خروج  قبل  تؤدى  أن  وأمر 

الصالة�. )واملراد هنا صالة العيد(.
وعن أبي سعيد اخلدري � قال: �كنا 
نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا 
من  أو صاعا  من شعير  أو صاعا  من متر 

َأِقٍط أو صاعا من زبيب�.

الفطر،  صدقة  منها:  عدة  أسماء  ولها 
وصدقة  الصوم،  وزكاة  الفطر،  وزكاة 
رمضان، وبكل هذه األسماء وردت نصوص 

شرعية.
بالغة،  حلكمة  الفطر  زكاة  شرعت  وقد 
ولتحقيق مقاصد تربوية واجتماعية، ومن 

ذلك أنها:
فقد  تعالى:  الله  عند  الفـوز  سبـُب   �
املقصودة بقوله تعالى في سورة  قيل هي 
ِه  َربِّ اْسَم  َوَذَكَر  ى  َتَزكَّ َمْن  َأْفَلَح  األْعَلى: �َقْد 
َفَصلَّى�. ُرِوَي َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز َوَأِبي 
ُثمَّ َخَرَج  اْلِفْطِر  َزَكاَة  ى  َقاال: أي؛ �َأدَّ اْلَعاِلَيِة 

الِة� )يقصد صالة العيد(. إَلى الصَّ
في  الصائم  يقع  قد  للصائم؛  طهرة   �
التي  املخالفات  بعض  في  رمضان  شهر 
تخدش كمال الصوم من لغو ورفث وصخب 
هذه    الله  فشرع  محرم،  ونظر  وسباب 
الذي  اخللل  ذلك  له  تصلح  لكي  الصدقة 
اٍس َقاَل: �َفَرَض َرُسوُل  وقع فيه، َعْن اْبِن َعبَّ
ْغِو  اِئِم ِمْن اللَّ ِه � َزَكاَة اْلِفْطِر ُطْهَرًة ِللصَّ اللَّ
َقْبَل  اَها  َأدَّ َمْن  ِلْلَمَساِكنِي  َوُطْعَمًة  َفِث  َوالرَّ
َبْعَد  اَها  َأدَّ َوَمْن  َمْقُبوَلٌة  َزَكاٌة  َفِهَي  الِة  الصَّ

َدَقاِت�. وبذلك  الصَّ ِمْن  َصَدَقٌة  َفِهَي  الِة  الصَّ
املسلم  به  ويفرح  األجر  تام  صياما  يكون 

فرحا تاما يوم القيامة.
ْبِن  َوِكيٍع  � جتبر نقصان الصوم، فَعْن 
ِلَشْهِر  اْلِفْطِر  َقاَل: �َزَكاُة  الله  رحمه  اِح  رَّ اْلَ
ُبُر  جَتْ الِة،  ِللصَّ ْهِو  السَّ َكَسْجَدِتي  َرَمَضاَن 
ُجوُد ُنْقَصاَن  ْوِم َكَما َيْجُبُر السُّ ُنْقَصاَن الصَّ
الِة�. وهي أيضا تكميـل لألجر وتنمية  الصَّ

للعمل الصالح.
نعمه،  على  تعالى  الله  شكر  إظهار   �
رمضان  شهر  صيام  بإمتام  توفيقه  وعلى 
من  تيسر  ما  وفعل  قيامه،  من  يسر  وما 

األعمال الصاحلة.
وإغناء  واملساكني،  للفقراء  مواساٌة   �

لهم من ذل احلاجة والسؤال يوم العيد.
أيـام  واحملتاجني  للمساكني  إطعام   �
العيد  يوم  في  الفرحة  تُعـم  وبذلك  العيد، 
كل الناس حتى ال يبقى أحد في هذا اليوم 
قال  ولذلك  والطعام  القوت  إلى  محتاجا 
في  املسألة  عن  �: »أغنوهم  الله  رسول 
هذا اليوم«، وفي رواية: »أغنوهم عن طواف 

هذا اليوم«.

العيد  يوم  الفقير  إغنـاء  ذلك  ومعنى 
إخراجها  العلماء  أجاز  لذلك  املسألة.  عن 
قبل يوم العيد بيومني أو ثالثة، قال اإلمام 
الفطر  صدقة  تخرج  أن  ـنة  البغوي: �والسُّ
ولو  املصلى،  إلى  اخلروج  قبل  العيد  يوم 
يوم  قبل  رمضان  شهر  دخول  بعد  ـلها  عجَّ
بزكاة  يبعث  عمر  ابن  وكان  يجوز،  الفطر 
الفطر  قبل  عنده  جتمع  الذي  إلى  الفطر 

بيومني أو ثالثة�.
داء  من  لـها  وتطهيُر  للنفس  تزكيٌة   �

الشح والبخل.
ُتـعد صدقة  للنفوس واألبدان:  زكاٌة   �
الفطر زكاة عن األبدان والنفوس وقربة لله 
 عن نفس املسلم، أو زكاة لبدنه، وبعبارة 
على    لله  العبد  شكر  عن  تعبر  أخرى 
  الله  أنعم  التي  والصحة  احلياة  نعمة 
بها على عبده املسلم. لذلك وجبت على الكل 
مبا فيهم الصغير والعبد والصائم واملفطر 
غير  أم  شرعي  بسبب  مفطرًا  أكان  سواء 

شرعي.
أفراد  بني  واملودة  احملبة  إشاعٌة   �

املجتمع املسلم.

د. أحمد اإلدريـسي

زكاة الفطر؛
طعمة للمساكني، وطهرة للصائمني
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كثير  خير  فيه  مــبــارك  شهر  رمــضــان  شهر 
للمسلم، فيه أنزل الله تعالى القرآن الكرمي، هداية 
ضالل  فــي  كــانــوا  بعدما  للحق،  وبيانا  للناس 
ــه رحــمــة، ووســطــه مغفرة،  أول مبني، وهــو شهر 
خالله،  الشياطني  تصفد  النار،  من  عتق  وآخــره 
وينادي مناد يا باغي اخلير أقبل ويا باغي الشر 
أدبر، كما في احلديث الصحيح:  »ِإَذا َدَخَل َشْهُر 
َأْبــَواُب  َقْت  َوُغلِّ ْحَمِة،  الرَّ ــَواُب  َأْب َحْت  ُفتِّ َرَمَضاَن، 
النفوس  وتتهيأ  َياِطنُي«.  الشَّ َوُسْلِسَلِت  َم،  َجَهنَّ
والقربات،  بالطاعات  تعالى  الله  على  لإلقبال 
فيغلب جانب اخلير على جانب الشر في اإلنسان 
املسلم، ويبدأ في إصالح نفسه، بتثبيت الوانب 
اخليرة فيه، وبإزالة نزعات الشر، وحظ الشيطان 

منه.
املسلمني  أمام  عظيمة  فرصة  رمضان  فشهر 
من أجل إصالح أحوالهم، ألن من ينظر إلى حال 
املسلمني اليوم ببصيرة يجدهم بعيدين كل البعد 

عن دين الله تعالى وأخالقه وقيمه ومقاصده. 
 نــعــم املــســلــمــون الــيــوم أحـــوج مــا يكونون 
إلصالح حالهم وواقعهم، وعاداتهم، وأخالقهم،.. 
ــى، حــتــى يصبحوا  ــعــال ت الــلــه  مـــع  وعــالقــتــهــم 
املذكورة  اخليرية  وتتحقق  مصلحني  صاحلني 
اِس� )آل  ٍة ُأْخِرَجْت ِللنَّ في القرآن: �ُكنُتْم َخْيَر ُأمَّ
عمران: 110(.، ألن الله تعالى ال يرضى عن غير 
الصاحلني، وال ينصر املفسدين، وال شرار اخللق.
فما على املسلم إال أن يصحح النية ويجددها، 
ثم  أوال  نفسه  إلصـــالح  وعـــزم  برغبة  ويتسلح 
فرمضان  خير؛  كل  إلى  ويبادر   ثانيا،  مجتمعه 
فرصة ال تعوض، والعمر قصير، واملوت ال يأتي 
إال فجأة. وصدق من قال: �إذا كنت ذا رأي فكن ذا 
عزمية... فإن فساد الرأي أن تتردد. فآفة إصالح 

النفس التسويف والتأجيل واألماني�.
وشــهــر رمــضــان مــدرســة مبــا فــي الكلمة من 
معنى، يتخرج منها خريجون صاحلون كل سنة 
بشهادات وأوسمة من معلمهم ومربيهم هو الله 
تعالى ونبيه �، وفيها مادة دراسية هي القرآن 
الكرمي، وحصص تدريبية هي عملية يومية على 
الصوم والطاعة، وطالب يعدون باملاليني، في كل 

بقاع األرض.
أولى خطوات اإلصالح تبدأ بتصحيح النية 
قــول أو فعل، حتى ال  كــل  فــي  وإخـــالص القصد 

يكون أحد شريكًا مع الله جل وعال في العبادة، 
ســـواء أكـــان هــذا الــشــريــك شــهــرة أو شــهــوة أو 
مصلحة دنيوية.. وميدان التدرب على اإلخالص 
الله  إال  هو الصيام، حيث ال يطلع على حقيقته 
تعالى، فهو عبادة سرية بني العبد وخالقه. روى 
قال  قــال:   � هريرة  أبــي  عن  ومسلم  البخاري 
رسول الله �: »قال الله: كل عمل ابن آدم له إال 

الصيام فإنه لي« )رواه البخاري ومسلم(.
والتقوى أســاس كل إصــالح، فال صالح وال 
إصالح لغير املتقني، وال تقوى لغير الصاحلني، 
وشهر رمضان مدرسة يتخرج منها املتقون بشكل 
تلقائي، إذا ما صاموا رمضان إميانا واحتسابا، 
القرآن  . وقد نص على ذلك في  الله  أراد  كما 
ــِذيــَن  الَّ ــَهــا  َأيُّ �َيا  تعالى:  الله  قــال  الــكــرمي، حيث 
ِذيَن ِمن  َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَّ آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
183(. هذا خطاب  )البقرة:  ُقوَن�  َتتَّ ُكْم  َلَعلَّ َقْبِلُكْم 
الله تعالى للمؤمنني يأمرهم فيه بالصيام، ويبني 
العلة في ذلك وهي حتقيق التقوى، والتقوى هي 
ألنها  الشرعية،  األحكام  ومقصد  الدين،  جوهر 
من القيم الكبرى الامعة في اإلسالم، والصيام 
يــحــقــق هـــذه الــقــيــمــة، مـــن خـــالل اإلمـــســـاك عن 
الشهوات طواعية، واجتنابها، ومقاومتها، طاعة 
لله تعالى وخوفا منه . واستحضارا ألوامره 
من  وقاية  التقوى  إذ  املسلم،  في حياة  ونواهيه 
وغضبه  ومكره  عذابه  واتقاء  تعالى،  الله  عذاب 
يكون باتقاء محارمه التي نهى عنها في شريعته، 
وإتيان أوامره وعدم التفريط فيها أو تضييعها، 
بحيث يسير في الطريق املستقيم ال يزيغ عنه وال 

ينحرف، حتى يلقى الله تعالى وهو عنه راض.
كما أن رمضان مدرسة للتعلم والتدرب على 
الغضب،  وقـــت  فيها  بالتحكم  الــنــفــس  إصـــالح 
وكبح جموحها حفاظا على الصيام من اإلبطال، 
ــــذي يــجــر عــلــى صاحبه  ــلــســان، ال وإصـــالحـــا ل
الويالت، وأكثر من ذلك أنه أكثر ما يدخل الناس 
�الفم والفرج�، فيجب منعه من الغيبة  النار  إلى 
قال  الـــزور،  ــول  وق الفاحش،  والــكــالم  والنميمة 
َواَل  َيْرُفْث  َفاَل  َأَحِدُكْم،  َصْوِم  َيْوُم  َكاَن  »َوِإَذا   :�
ي  ِإِنّ َفْلَيُقْل:  َقاَتَلُه  َأْو  َأَحــٌد،  ُه  َساَبّ َفــِإْن  َيْصَخْب، 

اْمُرٌؤ َصاِئٌم«، وقال أيضا: »من لم يَدْع قوَل الزور 
يدع طعامه  أن  في  لله حاجٌة  فليس  به،  والعمَل 

وشرابه« )أخرجه البخاري(. 
واإلصـــــالح ال يــتــحــقــق بــغــيــر صــبــر، ســـواء 
الله  عقب  وقد  الغير،  إصالح  أو  النفس  إصالح 
على التواصي باحلق بالتواصي بالصبر ألنهما 
في  العصر،  ســورة  في  ذلك جاء  وكل  متالزمان، 
والفوز  اخلسران،  من  النجاة  سبل  بيان  سياق 
بامتياز،  الصبر  شهر  رمضان  فشهر  بالنان، 
صبر على الوع والعطش، وصبر على مراغمة 
�: »صوُم  قال  والنزغات،  والرغبات،  الشهوات 
ُيذهنب  شهر  كــل  مــن  أيـــام  وثــالثــة  الصبر  شهر 
ــزار(. فوحر الصدر  ــب ال ـــَر الــصــدر« )أخــرجــه  َوَح
هو وساوس الشيطان وما يصيب قلب اإلنسان 
لــإلرادة  تقوية  رمضان  فصيام  وَكـــدر،  غيظ  من 
وســاوس  ضــدّ  للنفس  حتصني  وفيه  والعزمية، 

الشياطني، وفي هذا عالج للنفس من أمراضها.
العبادة  لتصحيح وإصالح  والصيام محطة 
بأدائها على متامها شكال ومضمونا، قلبا وقالبا، 
وهذا  ومقاصدها،  بقيمها  العبادة  أفعال  وربــط 
الربط ينقص املسلمني في هذا الزمن، حني طغت 
مشوها  تدينا  فأعطتنا  املضامني،  على  املظاهر 
نرى  وال  املسلمني  نــرى  صرنا  حتى  ممسوخا. 
 :� األكــرم  الرسول  يقول  حياتهم.  في  اإلســالم 
الصياُم  إمنا  والشراب،  األكل  من  الصياُم  »ليس 
من اللغو والرفث؛ فإن سابك أحد أو جهل عليك 

فُقل: إني صائم، إني صائم«. )أخرجه احلاكم(.
ورمضان مدرسة تعليم وتدريب كيفية إصالح 
العالقة مع الله تعالى وذلك االجتهاد في طاعته 
وعــبــادتــه واإلخـــالص إلــيــه، واســتــدراك مــا فات 
الغفلة  أيام  والنوافل،  الفرائض  في  تقصير  من 
واملعاصي،  الــذنــوب  مــن  وتخفيف  الطيش،  أو 
الكثيرة،  واحلسنات  املضاعف  باألجر  والتزود 
مــا دام الــعــرض مــحــدودا ومــحــصــورا فــي شهر 
 � رمضان، ففي احلديث عن سلمان الفارسي 
ِه � آِخَر َيْوٍم ِمْن َشْعَباَن  قال: َخَطَبَنا َرُسوُل اللَّ
َعِظيٌم،  َشْهٌر  ُكْم  َأَظلَّ َقْد  ُه  ِإنَّ اُس  النَّ َها  َأيُّ »َيا  َفَقاَل: 
َفَرَض  َشْهٍر،  َأْلِف  ِمْن  َخْيٌر  َلْيَلٌة  ِفيِه  ُمَباَرٌك،  َشْهٌر 

َع  ًعا، َفَمْن َتَطوَّ ُه ِصَياَمُه َوَجَعَل ِقَياَم َلْيِلِه َتَطوُّ اللَّ
ى َفِريَضًة ِفيَما  ْيِر َكاَن َكَمْن َأدَّ ِفيِه ِبِخْصَلٍة ِمَن اخْلَ
ى َسْبِعنَي  ى ِفيِه َفِريَضًة َكاَن َكَمْن َأدَّ ِسَواُه، َوَمْن َأدَّ
ُة،  نَّ ْبُر َثَواُبُه اْلَ ْبِر، َوالصَّ َفِريَضًة، َوُهَو َشْهُر الصَّ
َوُهَو َشْهُر امْلَُواَساِة، َوُهَو َشْهٌر ُيَزاُد ِرْزُق امْلُْؤِمِن 
َوَمْغِفَرٌة  َرَقَبٍة  ِعْتُق  َلُه  َكاَن  َصاِئًما  َر  َفطَّ َمْن  ِفيِه، 

ِلُذُنوِبِه« )رواه ابن خزمية في صحيحه(.
دفء  وتــرك  واالجتهاد  بالد  ذلــك  ويتحقق 
الفراش، وامللذات والنوم.. والتعاون على اخلير 
بإيقاظ األهل، والتعرض لنفحات العشر األواخر، 
ْوا َلْيَلَة اْلَقْدِر  َرّ وحتري ليلة القدر، فقد قال �: »حَتَ
ِفي اْلَعْشِر اأَلَواِخِر ِمْن َرَمَضاَن«، عن عائشة رضي 
إذا دخل   � الله  رســول  »كــان  قالت:  عنها،  الله 
أهله«،   وأيقظ  ليله،  وأحيى  مــئــزره،  شــّد  العشر 
وفي رواية: »أحيا الليل، وأيقظ أهله، وجد، وشد 

املئزر« )رواه البخاري ومسلم(.
وأخــيــرا رمــضــان مــدرســة حقيقية مــن أجل 
إصـــالح األحـــوال واســتــدراك مــا فـــات، والــتــزود 
العادات  بالتخلي عن  النفس  للمستقبل، وتزكية 
احلسنة.  والــعــادات  باألخالق  والتحلي  السيئة 
ــفــوائــد: �لــيــس في  قـــال ابـــن الــقــيــم فــي كــتــابــه ال
ة، فإذا شغل  ٌف البتَّ الشريعة وال في الطبيعة توقُّ
وإن شغله  ــه،  ربِّ إلى  م  تقدَّ بعبودية،  وقَته  العبُد 
ر؛ فالعبُد ال يزال بني  هوى أو راحٌة أو بطالٌة، تأخَّ
ر؛ قال الله  تعالى: ﴿�مِلَْن َشاَء ِمْنُكْم َأْن  ٍم وتأخُّ تقدُّ

ثر: 37(�. رَ� )املدَّ َم َأْو َيَتَأخَّ َيَتَقدَّ

رمضان مدرسة لإلصالح احلقيقي

ذ. حممد البويسفي



التي  ت��ل��ك  م��ب��ارك��ة  صبيحة  ك��ان��ت 
سيارة  سائق  مع  احلديث  فيها  تبادلت 
أج����رة، وك��ن��ت آن��ه��ا أح��ض��ن بيتم ذل��ك 
السؤال الكبير الذي غدا يرافقنا جميعا.. 
نحن الذين نحاول أن نتشبث بحائط من 
رمل لنقنع أنفسنا بأننا ما بدلنا تبديال 
اجلمر..  على  ني  العاضِّ طينة  من  وأننا 
كان سؤالنا الرتيب الذي ال يني ينخس 

رتابتنا أين اخللل؟ 
حاضرا  العفوي  اجل���واب  ووج���دت 
بلحيته  ال��وق��ور  السائق  ذل��ك  ق��ال  ح��ني 
العميقة،  الرصينة  وكلماته  البيضاء 
إنه خلل احلب الغائب ..  نحن ال نحب 
املقت  ك��ل  لبعضنا  نضمر  ب��ل  بعضنا 
صاحبك  يعطيك  تدور  "غير  والكراهية، 
ف��ي سرد  اس��ت��رس��ل  ث��م  وم��ا يرحمكش" 
حديث النبي � العميق »والذي نفسي 
ت��دخ��ل��وا اجل��ن��ة ح��ت��ى تؤمنوا  ب��ي��ده ال 
أدلكم  أوال  حت��اب��وا،  حتى  تؤمنوا  ول��ن 
إذا فعلتموه حتاببتم أفشوا  على شيء 

السالم بينكم«.
رهبة  في  يغمسني  يتكلم  وهو  كان 
ع��ظ��ي��م��ة، ه��ل ق���رأ م��ا دار ف��ي خ��اط��ري 
وقبل  الصباح  ذل��ك  ففي  أل��ق��اه؟  أن  قبل 
وأنا  لفت نظري  األج��رة  آخذ سيارة  أن 
بالشارع العام شاب يركب عربة متهرئة 
ي��ج��ره��ا ح��م��ار ع��ج��وز وك����ان ق��د أنهى 
أزب��ال  حاويات  في  البحث  وصلة  لتوه 
اخلضر  بقايا  من  بحزمات  وع��اد  احلي 

ف��ي كامل  ك��ان  الفاسدة وأش��ي��اء أخ��رى 
مكتئب  ال��رأس  ق��واه اجلسمانية مطرق 
املالمح، فكرت في وضع الضيق الكبير 
الذي قد يكون غارقا في دوامته وهو في 
يجوب  الكرمي  الرمضاني  الصباح  هذا 
امل���زاب���ل ف��ي ال��وق��ت ال���ذي ي��ت��وس��د فيه 
في  ويغرقون  وسائدهم  آخ��رون  شباب 
أحالمهم الشبابية بعد ليلة من اإلبحار 
فكرت  ذكية..  بهواتف  األزرق  العالم  في 
أن���ه ه��و ال��ق��اب��ض ع��ل��ى اجل��م��ر ح��ق��ا إذ 
يوطن أصابعه على البحث في مخلفات 
الناس الغذائية في حني يروض آخرون 
أصابعهم للنشل أو حتى اخلنق والذبح، 
بل وحتى اإلرهاب العابر للقارات الذي 
  .. الله  باسم  بالعشرات  الناس  يقتل 
علوا  أصابعهم  عنف  ع��ن  ال��ل��ه  تعالى 

كبيرا. 
أن أرى ذلك الشاب.. ذلك الصباح.. 
أن أخ���ف إل���ى إع��ط��ائ��ه م��ا وف��ق��ن��ي الله 
إليه  من ملسة مادية بسيطة، كان بحق 
أق��ول  جعلني  رح��م��ة،  لنبض  استجابة 
في نفسي حقا ليس سهال أن يفتح باب 
املغريات املادية على مصراعيه لشبابنا، 
وتصادف شبابا بتلك املالمح املغموسة 
في  احلفر  يواصلون  وهم  "احلكرة"  في 
وقد  اخل��اط��ر.  يفرح  مم��ا  فذلك  الصخر 
رأي��ت��ن��ي وأن���ا ف��ي ال��ط��ري��ق إل���ى موقف 
س���ي���ارات األج����رة أط����رح ذل���ك ال��س��ؤال 
وأي��ن اخللل،  نبدأ  أين  من  الذكر  اآلن��ف 
احملبة  أن  الوقور  السائق  ذلك  قال  وإذ 
هي الغائبة في عالقات املسلمني، تذكرت 

ال��ش��اب امل��ن��غ��م��س ف��ي ب��ق��اي��ا اآلدم��ي��ني 
نحن  حتما  نفسي:  ف��ي  فقلت  ب��امل��زاب��ل 
والعاطفي..  الوجداني  التشتت  عز  في 
وت��وج��ي��ه��ات ك��ت��اب ال��ل��ه  وأح��ادي��ث 
رس���ول ال��ل��ه � ح��ول األخ���وة وتالحم 
البنيان املرصوص غدت مجرد كالم عابر 
نزين به املهرجانات واملسابقات الدينية، 
حتى سرت فينا عدوى استعراضية أيكم 
قوله  عوض  عمل  بال  الله  لكتاب  أحفظ 
عمال�،  أحسن  أيكم  �ليبلوكم  تعالى: 
ن��دع��ي تشبتنا  ك��ي��ف  وب��ص��ي��غ��ة أخ���رى 
حلافظيه  وتكرمينا  تعالى  الله  بكتاب 
وفداءنا للحبيب املصطفى � ونحن ال 

ننزل روح األحاديث النبوية؟!
الله  رس��ول  يقول  السياق،  ه��ذا  في 
ألخيه  يحب  حتى  أحدكم  يؤمن  »ال   �
فلذات  يتزاحم  فكيف  لنفسه«،  يحب  ما 
أكبادنا على املزابل، ومتر تلك احلركات 
ألجساد  املقرفة  أق��ول  ال  حتى  الغريبة 
في  النفايات  س��وق  من  تتبضع  محنية 
ليتساءل  حتى  االنتباه  عدم  من  أج��واء 
امل��رء هل حقا ت��رك رس��ول الله � إرثا 
نبويا حاسما في رفض مجتمع متنافر 
رس��ول  يقول  ال��ق��س��وة..  ل��وح��ات  تنخره 
ال��ل��ه � »م��ا آم��ن ب��ي م��ن ب��ات شبعان 

وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم  به«.
التي  األن��ان��ي��ة  األع�����راض  ه���ذه  إن 
جت��ع��ل اآلخ�����ر ه���و اجل��ح��ي��م ك��م��ا ق��ال 
جون  ال��وج��ودي  الفرنسي  الفيلسوف 
ب���ول س���ارت���ر، ه���ي ال���ب���داي���ات احل��ال��ق��ة 
لعالقات املسلمني األخوية وهي املؤشر 

يقول  اإلسالمي؛  املجتمع  هشاشة  على 
أح���د ال��ك��ت��اب م��ن امل��س��ل��م��ني ف��ي س��رده 
لوقائع سقوط األندلس: "إن أحد أسباب 
داء  اإلف��رجن هو  يد  األندلس في  سقوط 
ال��ف��رق��ة". ي��ق��ول ه���ذا ال��ك��ات��ب أن���ه غ��داة 
املجاورة  األوربية  املمالك  أم��راء  هجوم 
على إمارة مسلمة واحتاللها دخل وزير 
على أحد ملوك الطوائف فوجده حزينا 
مغضبا فسأله عن سر غضبه وهو يظن 
أن امل��ل��ك غ��اض��ب الغ��ت��ص��اب ال��ن��ص��ارى 
لإلمارة املسلمة املجاورة، لكن امللك قال 
بلهجة يشوبها القرف بأن سبب سخطه 
هو مهندسه الذي بنى له قصره، والذي 

ال يلتزم مبا يأمره به. 
فهل ميكن أن نقول: "إن حال اليوم 
أح��س��ن م��ن ح��ال ال��ب��ارح��ة، ون��ح��ن أم��ام 
آدم��ي��ون  فيها  يتشبه  إنسانية  م��آس��ي 

بالبهائم ..؟! 
جانبا  بل  درامية  املأساة  يزيد  وما 
س��اخ��را م��ح��زن��ا ه��و أن��ن��ي س��م��ع��ت  أن 
أول���ئ���ك ال��ش��ب��اب امل��ن��ق��ب��ني ف���ي امل��زاب��ل 
املخلفات  م��اف��ي��ات  حل��س��اب  يشتغلون 
املهني  الوسخ  بالعمل  يكلفونهم  الذين 

نظير دراهم معدودات.
وما خفي أعظم حني تنحسر معالم 
ف���ي النفس  ال���الح���م  ال��ن��ب��وي  ال��ب��ن��ي��ان 

واآلفاق.  
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فجأة  سيختفي  أن��ه  تتوقع  كانت 
رجته  س��ن��وات...  منذ  ذلك  تعود  كما 
أن يترك لها مصروف البيت والعيال.. 
ان��ف��ج��ر ف���ي وج��ه��ه��ا غ��اض��ب��ا: "دائ��م��ا 
أقولها لك.. أنت ضعيفة اإلميان.. إني 

أترككم لله.."! 
ب��ع��د جت��رب��ة ُم����رة، ص���ارت تدخر 
طيلة السنة ما تسد به رمقها وعيالها 

خالل غياب زوجها...
ل��م ول��ن تنس ح��ن فعل ذل��ك أول 
عام من زواجهما حن وضعت طفلهما 

األول...
ح��م��ل��ت  ع���ل���م���ه���ا..  دون  اخ���ت���ف���ى 
وهوانها  آالم��ه��ا  ت���داري  وه��ي  رضيعها 
بحثت  كبيرة..  مدينة  ف��ي  وغربتها 
عنه في املستشفيات وعند الشرطة.. 
س��أل��ت ع��ن��ه اجل���ي���ران واألص���ح���اب...
اس���ت���ب���دت ب��ه��ا ال���ه���واج���س وال���ق���ل���ق.. 

سلمت أمرها لله...
لكن  أهلها،  إلى  اللجوء  في  فكرت 
تصل  أن  ل��ه��ا  فكيف  ه��ي��ه��ات؛  ه��ي��ه��ات 
إل��ى قرية  ال��ش��م��ال  أق��ص��ى  م��ن  إليهم 

نائية في اجلنوب؟!
ل�����م ت���س���ت���ط���ع ح����ت����ى إخ����ب����اره����م 
ب�����األم�����ر.. ل����م ت���ك���ن ح��ي��ن��ه��ا خ��دم��ة 

الهواتف النقالة متاحة للجميع...
ق��ض��ت رم���ض���ان ت��ت��ض��ور ج��وع��ا.. 
ن��ض��ب ل��ب��ن��ه��ا.. ق���ض م��ض��ج��ع��ه��ا ب��ك��اء 

رضيعها بسبب اجلوع...
خ��رج��ت إل����ى ال���ش���ارع ل��ل��ت��س��ول.. 
لكنها استحيت أن متد يدها للناس...
ي��وم بعيدا عن  ك��ل  ص��ارت تخرج 
في  امللقاة  اخلبز  قطع  تلتقط  حيها، 

القمامة لتسد رمقها...
ال��ب��ح��ث ع��ن أي عمل  ف��ك��رت ف��ي 
ش���ري���ف، ل��ك��ن ح��ال��ت��ه��ا ال��ص��ح��ي��ة ال 
بها وه��ي ال  وم��ن سيقبل  ت��س��اع��ده��ا، 

تبرح رضيعها حلظة...؟!
ت���ض���اع���ف ق��ل��ق��ه��ا ح����ن ت���ذك���رت 
تسدد  ل��م  إن  البسيط،  البيت  إي��ج��ار 

ثمنه، سيطردها صاحب البيت..
مقلتيها..  ف��ي  دم��وع��ه��ا  حت��ج��رت 
يذبل  وغ��م��ا..  ه��م��ا  ص��دره��ا  يختنق 
صغيرها بن يديها.. ال يعلم شكواها 

... إال الله
العيد  يوم  زوجها  بعودة  فوجئت 
وهو  فاها  فغَرت  سعادة..  يطير  يكاد 
يصف لها أجواء اعتكافه في مسجد 

املدينة  قلب  ف��ي 
خ��������الل ال���ع���ش���ر 
األواخ�����������������ر م���ن 

رمضان..!

 ذة. نبيلة عزوزي

بق�لم:

و مـضـــــــــة

اعتكاف..

من أيــن نـبـدأ مشوار
النهضة باحملبة

من 

أوراق  شاهدة

ذة. فوزية حجبـي
al.abira@hotmail.com

وع����د ال���ل���ه  ف���ي م��ح��ك��م ك��ت��اب��ه 
بصعود الكلم الطيب إليه، ورفع العمل 
الكلم  يصعد  �إليه  قوله:  في  الصالح 
)فاطر:  يرفعه�  الصالح  الطيب والعمل 
استساغها  إذا  محكمة  آي��ة  وه��ي   ،)10
أب��ح��ر من  ل���ه  ان��ك��ش��ف��ت  امل���ؤم���ن  ذوق 
فترقى  والتوجيهية،  التربوية  األس��رار 
القرب،  فضاء  في  به  به صعدا وحتلق 
أفونة  من  ال��روح  بها حمائم  فتتخلص 
ننت الصلصال بعد مدد نسائم منن تنش 
على  اإلمي��ان��ي  ال��رس��وخ  فتنبت  رذاذا 
الشهودي  واليقني  العقلي،  املستوى 

على املستوى الروحي.
ف���األع���م���ال ال���ص���احل���ة واألق�������وال 
إلى  وترفع  السماء  إلى  تصعد  الطيبة 
الله تعالى، ترفع باملؤمن من حضيض 
األرض إلى عنان السماء على مستويي 

الصعود والرفع.
"ال���ص���ع���ود"  األول:  ف��ح��ق��ي��ق��ة   
مستعار للبلوغ إلى عظيم القدر، وكناية 
القبول  جانب  فشبه  لديه؛  القبول  عن 
إال  ال يصله  مرتفع   مبكان  الله  عند 

ما يصعد إليه.
وح��ق��ي��ق��ة ال��ث��ان��ي: "ال���رف���ع" نقل 
منه،  أعلى  مكان  إل��ى  مكان  من  الشيء 
منه  أعلى  إل��ى  مقره  م��ن  اجلسم  كنقل 
وه���و ك��ن��اي��ة ل��ل��ق��ب��ول ع��ن��د ع��ظ��ي��م؛ ألن 
العظيم تتخيله التصورات رفيع املكان.

وإمن�����ا ج����يء ف���ي ج���ان���ب ال��ع��م��ل 

ال����ص����ال����ح ب����اإلخ����ب����ار ع��ن��ه 
يعطف  ول��م  "ي��رف��ع��ه"  بجملة 
في حكم  الطيب"  "الكلم  عليه 
الصعود إلى الله مع تساوي 

اخلبرين لفائدتني:
أول��ه��م��ا: اإلمي���اء إل��ى أن 

الكلم  أهم من نوع  الصالح  العمل  نوع 
ال��ط��ي��ب ع��ل��ى اجل��م��ل��ة. إال م��ا ك���ان من 
صميم االعتقاد كقول الشهادتني؛ أو ما 
العمل  بناء  يكمل  ال��ذي  القول  من  ك��ان 

الصالح، فهو جزء من ماهيته.
يتكيف  الطيب  الكلم  أن  ثانيهما: 
ف���ي ال���ه���واء، ف��إس��ن��اد ال��ص��ع��ود إل��ي��ه 
الصالح  العمل  وأم��ا  ملاهيته،  مناسب 
ل�����ذوات فاعله  ف��ه��و ك��ي��ف��ي��ات ع���ارض���ة 
إليه،  الصعود  يناسب  ف��ال  ومفعوله، 
وإمنا يحسن أن يجعل متعلقا لرفع يقع 

عليه ويسخره إلى االرتفاع.
وي��ق��ود ال��ت��أم��ل ف��ي آي����ات صعود 
مذ  ك��ش��ف حقيقته  إل���ى  ال��ط��ي��ب  ال��ك��ل��م 
في  تغرس  نبتة  الطيبة  الكلمة  تكون 
شجرة  تصير  أن  إل��ى  التوحيد  الطبع 
وارفة الظالل باسقة األغصان، متجذرة 
أكلها  فتؤتي  شطأها  ت��خ��رج  األص���ول 
كل حني بإذن ربها، فتنبثق من األرض 
ص���ع���ودا إل���ى ع��ن��ان ال��س��م��اء شامخة 
بيمينه  ال��رح��م��ان  يتلقاها  بصالحها؛ 
ه  فلوَّ أحدنا  يربي  كما  للمؤمن  فيربيها 
َكْيَف  َتَر  �َأَلْم  تعالى:  يقول  فصيله.  أو 
َكَشَجَرٍة  َبًة  َطيِّ َكِلَمًة  َم��َث��اًل  ��ُه  ال��لَّ َض���َرَب 
َماِء  السَّ ِفي  َوَفْرُعَها  َثاِبٌت  َأْصُلَها  َبٍة  َطيِّ
َها َوَيْضِرُب  ُتْؤِتي ُأُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي ِبِإْذِن َربِّ
ُروَن�  َيَتَذكَّ ُهْم  َلَعلَّ اِس  ِللنَّ ��اَل  اأْلَْم��ثَ ُه  اللَّ

)إبراهيم: 25-24(.
منهج  بناء  على  القرآن  يعمل  لذلك 
متكامل لترسيخ الكلمة الطيبة وجعلها 
أصال في قول املؤمن وسندا لعمله وذلك 

ب:
عبر  وق��د  الطيب؛  بالقول  األم���ر   -

فوصفه  ماهيته  يوائم  مبا  القرآن  عنه 
َها  َأيُّ �َيا  تعالى:  ق��ال  السديد،  بالقول 
��َه َوُق��وُل��وا َق��ْواًل  ��ُق��وا ال��لَّ ��ِذي��َن َآَم��ُن��وا اتَّ الَّ
َلُكْم  َوَيْغِفْر  َأْعَماَلُكْم  َلُكْم  َسِديًدا ُيْصِلْح 
فالسديد   ،)70 )األح�����زاب:  ُذُن���وَب���ُك���ْم� 
الذي يوافق السداد" والسداد الصواب 
واحل�����ق، وم��ن��ه ت��س��دي��د ال��س��ه��م نحو 
عن سمتها  به  العدول  عدم  أي  الرمية، 
بحيث إذا اندفع أصابها.. فشمل القول 
ال��س��دي��د األق�����وال ال��واج��ب��ة واألق�����وال 
بابا  الصاحلة والنافعة.. والقول يكون 
عظيما من أبواب اخلير ويكون بابا من 
أبواب الشر" فترتب على القول السديد 
الذنوب. فسبق  صالح األعمال ومغفرة 
القول العمل، وملا وسم القول بالسداد، 
جت��ل��ت ال��رح��م��ات م��ن ال��ل��ه  م��س��ددة 

العمل بالصالح.
وق���د أم���ر ال��ل��ه  ع��ب��اده ب��ال��ق��ول 
�وق���ول���وا للناس  ق���ول���ه:  ف���ي  احل��س��ن 
اإلحسان  وجعل   ،)83 )البقرة:  حسنا� 
الذي  القدر  ألنه  بالقول؛  الناس  لسائر 
إذا قالوا للناس  يكون عن اعتقاد، فهم 
وذل��ك  خ��ي��را،  لهم  أض��م��روا  فقد  حسنا 
وقد  اخل��ل��ق"  م��ع  املعاملة  حسن  أص��ل 
ب��ني ال��ق��رآن ال��ك��رمي ف��ي ه���ذه اآلي���ة أن 
املأخوذ على  امليثاق  القول احلسن من 
 .� موسى  عهد  على  إسرائيل  بني 
امل��ودة  على  للحفاظ  وعهد  ميثاق  فهو 

والتآلف بني الناس.
الشيطان  صد  في  أهميته  بيان   -
بني  احملبة  حبال  يوهن  أن  من  ومنعه 
تعالى:  قال  البني،  ذات  ويفسد  الناس 
أحسن  هي  التي  يقولوا  لعبادي  �وقل 
الشيطان  إن  بينهم  ينزغ  الشيطان  إن 

)اإلسراء:  كان لإلنسان عدوا مبينا� 
.)53

ف���ال���ك���ل���م ال���ط���ي���ب ي���ط���ف���ئ ن���ار 
اخل��ص��وم��ة م��ع امل��خ��ال��ف وي��ح��د من 

تطور الشر واستطارة شرره. 
والكلم  القول  أن أحسن  بيانه   -
الدعوة إلى الله تعالى، إذ يقول سبحانه: 
ِه  ��ن َدَع��ا ِإَل��ى اللَّ َّ �َوَم���ْن َأْح��َس��ُن َق��ْواًل ممِّ
ِني ِمَن امْلُْسِلِمنَي�  ا َوَقاَل ِإنَّ َوَعِمَل َصاحِلً
)فصلت: 33(، فالقول الذي يصعد إليه 
فيشهد  القيامة  يوم  عن صاحبه  يحاج 
أن��ه ك��ان م��ن ال��ذي��ن ي��ت��واص��ون باحلق 
ويتواصون بالصبر دعوة إلى دين الله، 
له سبحانه،  التام  باالستسالم  وإق��رارا 
واصطفافا في زمرة املصطفني األخيار. 
يجعل  م��ا  فيه  الترغيب  م��ن  ذل��ك  وف��ي 

أصحاب الهمم يتخذونه منهج حياة.
اخلبيثة  ال��ك��ل��م��ة  م��ن  ال��ت��ح��ذي��ر   -
باعتبارها نقيض الكلمة الطيبة وكشف 
والتمثيل  جتلياتها  وتفصيل  ماهيتها 
ل��ه��ا م���ع ت��ب��ش��ي��ع ص���وره���ا واإلش���ع���ار 
قال  ونتائجها.  وبواعثها  مبسؤوليتها 
: �ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة 
اجتثت من فوق االرض ما لها من قرار� 

)إبراهيم: 26(.
فالقرآن الكرمي يقر مبناهج اإلقناع 
راسخة  الطيبة  الكلمة  أن  واحل��ج��اج 
على  تأثير  لها  الثمار،  وفيرة  األص��ل، 
س��ام��ع��ه��ا، وت��أل��ف ب��ني ال��ق��ل��وب، ترفع 
وقد  فالنجاة،  القبول  درجة  إلى  العمل 
وال��ع��ذاب،  ال��ط��رد  درك  إل��ى  بها  تسفل 
فيأمر الله تعالى بالكلم الطيب املقرون 
بالعمل الصالح بحيث ال يغني أحدهما 
ع��ن اآلخ���ر، وف��ي��ه م��ن اإلش����ارة إل��ى ما 
بتدبير  عليهما  احل���رص  ع��ل��ى  يحمل 
أم���ور ال��دي��ن ك��م��ا ت��دب��ر أم���ور ال��دن��ي��ا، 
وتقوية الباعث بتذكر اجلزاء مع احلذر 
يزيده  ال  كالصبي  الهمة  تكون  أن  من 

التحريك إال نوما.

الكلم الطيب
دة. رجاء عبيد

العدد 25461 رمضان 1437ه�- 01 يوليوز 2016م



العدد 420 14

يعرفني  لم  ومن  عرفني،  فقد  عرفني  من 
فسيعرفني في يوم ال ريب فيه، أنا رمضان كاشف 
البواطن  لكشف  جهاز  أعظم  بحوزتي  اخلروق، 
وسبر األعماق، يرسلني الواحد الديان على رأس 
العاملني،  لرب  الناس  يقوم  أن  إلى  قمري  كل عام 
روح،  بخفة  ألنزل  امليادين،  كل  عبر  ألطوف 
والقرى،  واحلواضر  بالبوادي  ضمير،  وشفافية 
وأمسح البراري والبحار، حتفني مالئكة الرحمن، 
أعلن بصوت نوراني جهير، خبر املسابقة الكبرى 
التي تفتح أمام العموم، من غير تفريق بني غني 
الكرميتني  يدي  بني  وحقير،  شريف  أو  وفقير، 
لوائح البشارة والنذارة، وبطائق الفوز والفالح، 
ال  ناقدة،  بصيرة  بعني  أنظر  ملحاح،  عبد  لكل 
تفوتني واردة وال شاردة. عملي الدؤوب أن أطرق 
على  أدل  والدروب،  احلارات  وأفتش  األبواب، 
صدري  غمر  ما  لشد  والكروب،   األحزان  مكامن 
وقد  اإلميان  منسوب  إلى  أنظر  وأنا  كبير،  فرح 
ارتفع بني أروقة سفينة املجتمع وطبقاتها، وإلى 
تناقص حاالت التيه ومواطن االختالل واألعطاب، 
التي ظلت تشكو منها في سابق الشهور، وأنصت 
نسائم  جنباتها  بني  سرت  وقد  نبضها  إلى 
الطمأنينة االستبشار، آناء الليل وأطراف النهار، 
موكب  في  أقبلت  قد  الكتاب  وبصائر  ال  كيف 
نوراني بهيج تزف بشائر العلي األعلى الوهاب؟ 
واعتزاز،  فخر  بكل  العام  هذا  سجلت  لقد 
انعتاق كثير ممن كانوا مصفدين بأغالل املعاصي 
القاسية  التيه  رحلة  من  فعادوا  والذنوب، 

يتنفسون الصعداء، ويحلقون في كل سماء.
وسجلت تكاثر نقاط الضوء في أدمي األرض 
اللصوص،  عصابات  عليها  سطت  طاملا  التي 
حتت  وناءت  والطغيان،  للبغي  ساحة  وجعلتها 
تتآكل  فراحت  السوداء،  القامتة  الظالم  أجنحة 

فيها مظاهر املرض وجراثيم الوباء.
اجلماهير  اجنذاب  الله  بحمد  سجلت 
النقاط  تلك  نحو  األعمار،  مختلف  من  الغفيرة 
املضيئة الزهراء، وقد طفقوا في سعادة وحبور،  

إعادة  وينشدون  الديان،  للواحد  يتضرعون 
اإلعمار.

سجلت أيها األحباب، ارتفاع منسوب اليقظة 
في أوساط القلوب، بعد أن أسرجت في جنباتها 

قناديل الصالة، ومصابيح األدعية واألذكار.
وهم  البغيضة  الشياطني  حشود  شاهدت 
يتغيضون حنقا ويتميزون شرا، ويتحسرون على 
لوعيهم  السابقني  ضحاياهم  بعض  استرجاع 

املسلوب، وعودتهم ساملني إلى الديار.
وشاهدت جتار اخلبائث يذرفون مر الدموع 
األيام،  هذه  كسدت  التي  جتارتهم  ركام  على 
ويعلنون  حظهم،  ويندبون  وجوههم  ويخمشون 
أمام  بعجزهم  ويعترفون  املنكرة،  خسائرهم 
خطتي العالية في التدبير، وقصورهم عن إدراك 

ما بحوزتي من حقائق وأسرار.
مواكب  أمام  وإجالل،  تقدير  في  وقفت 
وانزاحت  احلياء،  شارات  جللتها  وقد  النساء، 
عن وجوههن طبقات الزيوت الفاسدة، فعاد إليها 
أن  برفق:  آذانهن  في  وهمست  والبهاء،  الرونق 
دمن بارك الله فيكن على هذا النقاء، وإياكن إياكن 
للمجانني  قيادكم  وتسلسوا  أسماعكم  تعرن  أن 
والبلهاء، وملرضى القلوب من األشقياء والتعساء، 

والزمن يا إماء الله ركن التقوى وشعبة احلياء.
تشوف  واإلكبار،  اإلعجاب  مبداد  سجلت 
ما  مقابل  الصيام،  جتربة  خلوض  البراعم 
انتابني من شعور بالقرف واالشمئزاز، من صغار 
العقول واألحالم، وهم يطالبون بعالنية اإلفطار، 
فواعجبا، وسبحان مكور النهار على الليل ومكور 

الليل على النهار، سبحان العزيز الغفار.
واألحياء،  الطرقات  في  األمن  حالة  جسست 
فكشفت لي وسائل القياس، عن حتسن في النقاط، 
يا  ذلك  على  دليل  وأبلغ  املؤشرات،  في  وارتفاع 
أخوات ويا إخوان، خروج النساء آناء الليل بكل 

سكينة واطمئنان.
قمت بجولة تفتيشية صارمة عبر الفضائيات، 
فتكشف لي أنها تنوء حتت ركام هائل من الزور 

وسجلت  غضبي  شديد  عن  عبرت  والبهتان، 
غاشم  من  اإلنسان  حلق  ما  على  احتجاجي، 
يرضيك،  أليس  الكهان:  كبير  فأجابني  العدوان. 
البرامج  أحسن  إعداد  في  وسعا  أدخر  لم  أنني 
حلضرتك  واستقباال  لوفادتك،  إكراما  والفقرات، 

يا رمضان؟
لم أنس طبعا في هذه السياحة الشاملة، أن 
تصدر  أصواتا  فسمعت  القبور،  أصحاب  أتفقد 
من أعماق األعماق، وتصل إلى السموات الطباق، 
بالرحيل،  يقول: نحن حديثو عهد  ولسان حالها 
فلم  الشهور،  ليتنا شهدنا خير  فوا حسرتا، ويا 

تسقط من شجرة أعمارنا آخر األوراق.
يعرفني  لم  ومن  عرفني،  فقد  عرفني  من 
فسيعرفني في يوم ال ريب فيه، أنا رمضان كاشف 
أن  لتمنيتم  خير  من  في  ما  علمتم  لو  اخلروق، 
العباد،  قال خير  كما  كلها رمضان،  السنة  تكون 
كل  وجلرت  السالم،  وأزكى  الصالة  أفضل  عليه 
األنهار باملاء املدرار، وألينعت كل احلقول والثمار.
لو سارت األمور وفق ما أعطيكم من إرشادات 
وتعاليم في كل عام، لكنتم على ما يرام، ولنقلتكم 
فيها  وتنالون  باملجد  فيها  حتظون  كبرى،  نقلة 

السؤدد والعزة واالحترام.
ولكنكم لألسف الشديد ترتكسون، وفي حمأة 
ما  فإلى  تسدرون،  غيكم  وفي  تنغمرون،  الغرائز 

الهجر واإلعراض يا مسلمون؟
يا  جميعا  هبوا  أمني،  ناصح  لكم  هاأنذا 
تركنوا  وال  احلصني،  حصني  إلى  مسلمون 
للظاملني، بلمسة صادقة، وجرعات شافية، يتجدد 

النسيج وينكشف املرض الدفني، ولو بعد حني.
ِذيَن  الَّ َها  َأيُّ �َيا  القائل:  العظيم  الله  وصدق 
مِلَا  َدَعاُكْم  ِإَذا  ُسوِل  َوِللرَّ ِه  ِللَّ اْسَتِجيُبوا  آَمُنوا 
َوَقْلِبِه  امْلَْرِء  َبنْيَ  َيُحوُل  َه  اللَّ َأنَّ  َواْعَلُموا  ُيْحِييُكْم 
ِذيَن  ِفْتَنًة اَل ُتِصيَبَّ الَّ ُقوا  َشُروَن َواتَّ ِإَلْيِه حُتْ ُه  َوَأنَّ
َه َشِديُد اْلِعَقاِب«  ًة َواْعَلُموا َأنَّ اللَّ َظَلُموا ِمْنُكْم َخاصَّ

)األنفال: 24 - 25(.

العدو  مثلت  -التي  الشيوعية  سقوط  فور 
على  الغربية  الرأسمالية  لإلمبريالية  األول 
امتداد سبعة عقود- وبعد أن كان الغرب يسعى 
اإلسالم  لتوظيف  السبعة  العقود  هذه  خالل 
إلى  الغرب  التفت  الشيوعية،  ضد  صراعه  في 
اإلسالم ليعلنه »العدو األخضر« الذي حل محل 

»العدو األحمر«.
األسبق  األمريكي  الرئيس  كتب  ويومها 
-وهو  1994م(   -  1913( نيكسون«  »ريتشارد 
»الفرصة  كتابه  في  يدعو  استراتيجي-  مفكر 
السانحة« إلى توحيد الغرب الديني والعلماني 
التي  اإلسالمية«  »األصولية  سماه  ما  ملواجهة 

تدعو -كما قال- إلى:
1 - استرجاع احلضارة اإلسالمية السابقة، 
عن طريق بعث املاضي، التخاذه هداية للمستقبل.
2 - والسعي إلى تطبيق الشريعة اإلسالمية.

3 - واتخاذ اإلسالم دينا ودولة.
»شؤون  املتخصصة  الفصلية  املجلة  وفي 
عدد  بإجنلترا  كمبردج«  في  الصادرة  دولية« 
علماء  قدم  1991م،  يناير  الثاني/  كانون 
واملسيحية«  »اإلسالم  عن  دراستني  االجتماع 

و»اإلسالم واملاركسية« جاء فيهما: 
»لقد شعر الكثيرون في الغرب باحلاجة إلى 
اكتشاف تهديد يحل محل التهديد السوفييتي، 

لنسبة  با و
الغرض،  لهذا 
اإلسالم  فإن 
وفي  جاهز 
وسيطرته  للعلمنة،  مقاوم  فاإلسالم  املتناول! 
عما  اآلن  أقوى  وهي  قوية،  به  املؤمنني  على 
فهو من بني  ولذلك  مائة سنة مضت،  كانت من 
الهدف  هو  اجلنوب،  في  املوجودة  الثقافات 
لسبب  ليس  اجلديدة،  الغربية  للحملة  املباشر 
القادرة على توجيه  الوحيدة  الثقافة  أنه  سوى 
مذهب  يسودها  ملجتمعات  وحقيقي  فعلي  حتد 
آفات  الهمة والالمباالة، وهي  أدرية وفتور  الال 
من شأنها أن تؤدي إلى هالك املجتمعات ماديا، 

فضال عن هالكها املعنوي«.
املفكرون  تبارى  احلني،  ذلك  ومنذ 
من  التحذير  في  الغربيون  االستراتيجيون 
وإعالن  له،  العداوة  نيران  وتأجيج  اإلسالم، 
»إن  يقول:  »فوكوياما«  فكتب  عليه،  احلرب 
العالم  في  الوحيدة  احلضارة  هو  اإلسالم 
األكثر  ومبدأها  الغربية،  احلداثة  ترفض  التي 
احلالي  الصراع  وإن  العلمانية،  وهو  أساسية 
العقيدة  ضد  صراع  ولكنه  اإلرهاب،  ضد  ليس 
احلداثة  ترفض  التي  األصولية  اإلسالمية 
حتديا  ميثل  الصراع  وهذا  العلمانية،  والدولة 
أكثر  جوانبه  بعض  في  وهو  أيديولوجيا، 

أساسية من اخلطر الذي شكلته الشيوعية«.
احلضارات  صراع  فيلسوف  انضم  ولقد 

إلى  2008م(   -  1927( هنتنجتون«  »صموئيل 
داخل  »حرب  قيام  ضرورة  وأعلنا  »فوكوياما« 
اإلسالم، حتى يقبل احلداثة الغربية، والعلمانية 
عن  الدين  فصل  املسيحي:  واملبدأ  الغربية، 

الدولة«!
املعادية  الغربية  للحملة  الفاتيكان  وانضم 
لإلسالم، فأعلن الكاردينال »بول بوبار« مساعد 
بابا الفاتيكان: »أن اإلسالم يشكل حتديا ألوربا 
والغرب عموما، وأن هذا التحدي يكمن في أنه 
وتفكير  حياة  وأسلوب  ومجتمع  وثقافة  دين 
أوربا  في  املسيحيني  أن  حني  في  وتصرف، 

مييلون إلى تهميش الكنيسة أمام املجتمع«!
برنارديني«  »جوزيبي  املونسنيور  وأعلن 
-في حضرة بابا الفاتيكان- »أن العالم اإلسالمي 
أن  يريد  وهو  أوروبا  في  للتوسع  برنامج  لديه 

يفتحها فتحا جديدا«!
ميالد  هو  الشيوعية  سقوط  كان  هكذا 

اإلسالموفوبيا!

د. عبد المجيد بنمسعود

خروق يف �سفينة املجتمع
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شهر تكلل بالضياء
فال لهو وال رفت
وبالذكر اشتح

ليطرد ما لحقه الخبث
تفجرت قلوب المؤمنين

بالخير فالنت
فال حقد وال لغو وال عبث

*****
أشهر الفضيلة تمهل

فهاهنا قلب أضناه
التعب...

تعاقب الزمان عليه
حتى كاد يرديه الكرب

فامسح ما علق به
من شوائب العيش

فال خوف وال نصب
*****

رب قد آتيتنا من
فيض عطائك فاغفر
لعبادك وأجزل...

أنت الكريم الذي
أجزلت العطاء

فلم تقلل...
فلك الحمد والمنة

ولك المرجع والموئل
فيا باغي الخير أقبل
ويا باغي الشر أقلل

يا باغي اخلير أقبل

بنبض القلب

ذ:	أحمد	األشهب	

د.	محمد	عمارة
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احتضنت تونس يوم األربعاء 17 رمضان 1437 
هـ/ 22 يونيو 2016 م بجامع عقبة ابن نافع ) الفاحت 
مبناسبة  دينية  تظاهرة  إفريقيا(  لشمال  اإلسالمي 
الله  على رسول  القرآن  نزول  على  1450 سنة  مرور 
)ص. وشارك في هذه التظاهرة حوالي 5000 حافظ 
للقرآن  حافظ  أكبر  تكرمي  مّت  حيث  الــكــرمي،  للقرآن 
الكرمي جتاوز عمره املائة سنــة ، وأصغر حافظ للقرآن 

وعمره 10 سنوات.
وأشرف على إحياء هذه التظاهرة الدينية رئيس 
احلكومة احلبيب الصيد وعدد من الوزراء باإلضافة 

لبعض الشخصيات الوطنية .

كما نظمت باملناسبة أكبر مائدة إفطار ألكثر من 
5000 شخص بساحة جامع عقبة ابن نافع.
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ـــة  ـــي ــــــا إلحـــصـــائ وفــــــًق
الفيدرالي  املكتب  أجــراهــا 
فــــي كــــانــــتــــون "تــشــيــنــو" 
ـــنـــاطـــق  الــــســــويــــســــري ال
فـــــإن عـــدد   ، بـــاإليـــطـــالـــيـــة 
ِذروتــه خالل  بلغ  املسلمني 
سجل  حــيــث  2013؛  عـــام 
مسلًما   572.341 وجـــود 
خالل العام، وانخفض إلى 
338 ألـــف فــقــط فــي الــعــام 

التالي.
ـــــــني مـــســـلـــمـــي  مـــــــن ب

 286.200 هناك  الكانتون 
اجلنسية  يحملون  مسلم 

السويسرية، 
 2014 عـــــــام  وفـــــــي 
إلى  املسلمني  عــدد  وصــل 
بينهم  مسلم،   754.500
السويسريني  من  الكثير 
الذين  عدد  وبلغ  أنفسهم، 
 ،667.200 يـــعـــمـــلـــون 
واآلخـــــــــــرون بـــــال مــهــنــة 

محددة أو عاطلني.

تاميز  صنداي  صحيفة  كشفت 
طالبي  أعداد  تزايد  عن  اللندنية، 
يتجهون  الذين  املسلمني،  اللجوء 

العتناق املسيحية، وجتنب ترحيلهم، 
داخل  شرعية  إقامة  على  واحلصول 

بريطانيا.
وقال القس بيتر ويلكوكس، راعي 
بتعميد  قام  إنه  ليفربول،  كاتدرائية 
300 الجئ في السنوات األربع  نحو 
في  العنصرة  كنيسة  في  املاضية 

ليفربول منذ عام 2010.
على  “يتعني  إنه  وأضاف 
ليفربول حضور  في  اجلدد  املهتدين 
ملدة  املعمودية  في  ودورات  دروس 
منهم  نتوقع  ونحن  أسابيع،  خمسة 

حضورها”.
وأكد تقرير صنداي تاميز، وجود 
الذين  املسلمني  عدد  في  ارتفاع 

يريدون اعتناق الدين اجلديد، مشيًرا 
إلى أن املعمودية ميكن أن تعزز إلى 
في  اللجوء  طالبي  آفاق  كبير  حد 

احلصول على منطقة آمنة حلياته.
عن  فضاًل  إنه  التقرير  ويقول 
ليفربول،  في  املسيحية  إلى  التحول 
من  كثير  حتول  عن  معلومات  هناك 
كنائس  في  املسيحية  إلى  املسلمني 
ودورهام،  تيز  أون  ستوكتون 
يوركشاير  مقاطعة  في  وويكفيلد 

ونيوكاسل.

واألعــمــال  والثقافة  للتربية  ِاقـــرأ  جمعية  نظمت 
حتت  نــدوة  رمــضــان،  االجتماعية،مبناسبة  والتنمية 
يــوم اإلثنني  الــنــفــوس،وذلــك  عــنــوان: رمــضــان وتزكية 

مبــديــنــة  ــافــة  ــق ــث ال بـــــدار  1437ه  رمـــضـــان   21
والدعاة  العلماء  من  ثلة  فيها  وشــارك  الفنيدق، 
واملتخصصني في الدراسات القرآنية. واشتملت 

الندوة على عدة مداخالت أهمها ما يلي:
- مداخلة الدكتور سعيد بوعصاب متحورت 
حول تدبر القران الكرمي واثره في التزكية وقد 
تعرض في مداخلته ملفهوم التدبر ، والتزكية ثم 
مستويات التدبر ،ثم الوسائل املعينة على تدبر 

القرآن الكرمي.
- واما مداخلة الدكتور هشام غبالو فكانت 
للراغب  الشريعة"  الى مكارم  "الذريعة  كتاب  عن 
االصفهاني واثره في التزكية حيث عرف باملؤلف 

وبالكتاب وموضوعه ومنهجيته في التزكية.
- واما مداخلة الدكتور عدنان أجانة فكانت 
حتت عنوان "اخلطاب القراني وأثره في التزكية" حيث 
عرف باخلطاب القرآني وخصائصه وأثره في التزكية.

محطات إخبارية

سويسرا: إحصائية عن أعداد املسلمني

صنداي تاميز: تعميد 300 مسلم في كنيسة 
بـ”ليفربول”

الفنيدق حتتضن ندوة بعنوان:رمضان ونزكية النفوس

كان الفتا أن حتصل اإلناث على أعلى املعدالت 
حيث  العام،  لهذا  الباكالوريا  شهادة  نتائج  في 
سيطرت التلميذات على قائمة أفضل النقط، سواء 
في القطاع اخلاص أو العام، وسواء على الصعيد 

صعيد  عــلــى  أو  ــوطــنــي  ال
اجلهات، بل انتقلت "عدوى" 
ــــى املــغــربــيــات  الـــتـــفـــوق إل

خارج البالد أيضا.
وبـــــلـــــغـــــت املــــــعــــــدالت 
احملــــــصــــــل عــــلــــيــــهــــا مـــن 
مغربيات  تــلــمــيــذات  طـــرف 
مـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة فــي 
دون  السنة  هذه  باكالوريا 
أن يتركن أية فرصة للذكور 
املتألقني،  قائمة  اعتالء  في 
مدينة  مــن  قــصــاب  فأميمة 

بوجنيبة، حققت أعلى معدل بكالوريا في التعليم 
القطاع  مــن  شهبر،  ونــهــال  بـ19.21،  العمومي 

اخلاص مبراكش، حصلت على 19.32.
مستوى  على  تلميذات  سجلته  التألق  ونفس 
أكــثــر مــن جــهــة مــن جهات 
الشرق  جهة  ففي  اململكة، 
معدل  أعلى  تلميذة  حققت 
فــــي نـــتـــائـــج "الـــــبـــــاك" فــي 
جهة  فــي  وأيــضــا  املنطقة، 
ســوس ماسة درعــة جــاءت 
نتائج  فــي  األولـــى  تلميذة 
للثانوي،  اخلتامية  السنة 
وهــو األمـــر ذاتـــه فــي جهة 
الدار البيضاء، وغيرها من 

اجلهات.

اإلناث يسيطرن على هرم أعلى معدالت الباكالوريا باملغرب

كــشــف تــقــريــر أمـــريـــكـــي حــول 
هنالك  أن  "اإلسالموفوبيا"،  ظاهرة 
املتحدة  الــواليــات  في  مجموعة   33
لديها متويالت وصل مجموعها ما 
بني عامي 2008 – 2013م إلى 205 
اإلســالم  معاداة  وأن  دوالر،  ماليني 
وصلت إلى مستويات غير مسبوقة 

ومميتة.
باسم  املــعــنــون  التقرير  ووفـــق 
"مــواجــهــة اخلــــوف"، والـــذي ساهم 
في إعداده كل من مجلس العالقات 
و"مركز  )كير(،  األمريكية  اإلسالمية 
ــــي جــامــعــة  ــــعــــرق واجلـــــنـــــس" ف ال
كــالــيــفــورنــيــا فـــي مــديــنــة بــيــركــلــي 
74 مجموعة  توجد  فإنه  األمريكية، 
الواليات  في  "اإلسالموفوبيا"  تنشر 
يوجد  هــؤالء  بني  من  وأن  املتحدة، 
33 مجموعة على األقل تتخذ هدًفا 

التحيز  تشجيع  في  يتمثل  رئيسًيا 
واحلقد على اإلسالم واملسلمني.

مسجدًا،   78 استهداف  مت  كما 
عـــدد  ـــى  أعـــل وهـــــو  2015م،  عـــــام 
سنة  خــالل  تسجيله  مت  لــلــحــوادث 
واحـــــدة مــنــذ بـــــدأت مــتــابــعــة هــذه 
األحــداث عام 2009م، فضاًل عن أن 
هناك قوانني معادية لإلسالم في 10 

واليات أمريكية حتى هذا اليوم.
وقـــــــال نــــهــــاد عـــــــوض، املـــديـــر 
التنفيذي ملجلس العالقات اإلسالمية 
األمريكية: إن "اإلسالموفوبيا" بلغت 
اإلطـــالق،  عــلــى  مستوياتها  أعــلــى 
بعد  منحًى مميًتا،  تأخذ  بدأت  وقد 
أدت ملقتل عدد من املسلمني في  أن 
تكرار  ولــوحــظ  األخــيــرة،  السنوات 
هجمات الكراهية وتخريب املساجد 

بكثرة.

تنشر  لإلسالم  معادية  مجموعة   74
"اإلسالموفوبيا" في أمريكا 

تونس حتتفي مبرور 1450 سنة على نزول القرآن الكرمي

العدد 25461 رمضان 1437هـ- 01 يوليوز 2016م
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إلى أن نلتقي

عن  الكرمي خبرا  الشهر  هذا  بداية  في  اإلعللام  من وسائل  عدد  تداولت 
صوم أحد النواب البرملانيني في كندا لشهر رمضان بالكامل للسنة الثانية 
"يعّد  الصوم  أن  اعتقاده  بسبب  وذلك  مسلما،  ليس  أنه  رغم  التوالي  على 
جتربة ال توصف"، وأنه "يريد أن يفهم بشكل أفضل كيف يحس فقراء العالم 
باجلوع... ومن َثّم استخدام قوة شهر رمضان ملساعدة اآلخرين"، مؤكدا أن 
جتربة الصوم علمته اإلحساس باجلوع الذي يعاني منه الكثير من الفقراء، 
الذين ال تتوفر لهم فرص األكل خال اليوم، مّما يفرض عليهم الصمود طيلة 

اليوم.
فيديو  شريط  االجتماعية،  بالشبكات  حساباته  على  النائب  هذا  ونشر 
بدايتها  في  هّنأ  يونيو،  شهر  من  الثالث  يللوم  الكندي  بالبرملان  ملداخلته 
املسلمني في كل أنحاء العالم بشهر الصيام، ثم بني أّن الهدف األساسي من 
صومه لشهر رمضان هو دعم مبادرة املنظمة غير الربحية "Give 30"، التي 
أسسها عام 2012، حملاربة اجلوع داخل كندا وعبر العالم، مشيرا إلى أن 
توفير النقود التي يصرفها كل واحد طيلة شهر رمضان في وجبات الغداء 

والفطور، ميكن منحها للجهات التي توفر الطعام للمحتاجني.
وال  الوحيدة  ليست  رمضان  شهر  لصوم  الكندي  الوزير  هللذا  وجتربة 
العديد من األشخاص غير مسلمني  املسلمني، فهناك  الفريدة في باد غير 
في العديد من املناطق صاموا أو يصومون أياما، بل ورمبا شهرا بأكمله 
تضامنا مع املسلمني، وخاصة في األماكن التي توجد فيها جاليات إسامية، 
واالجتماعية،  الفسيولوجية  والعضوية  النفسية  جتاربهم  هؤالء  ويحكي 
وهي جتارب في كل األحللوال يعدونها محمودة ومتميزة، وقد قادت عددا 

منهم إلى اعتناق اإلسام بسبب ذلك.
عديدة  بللدوافللع  كانت  الصوم  مع  املسلمني  غير  جتللارب  أن  هللذا  معنى 
وألسباب كثيرة، وكان القاسم املشترك في ذلك هو التضامن مع املسلمني أو 
التأثر بسلوكهم. وإن كانت جتربة النائب الكندي متميزة من حيث الهدف 
وتوفير  واجلائعني،  الفقراء  مع  والتضامن  باجلوع،  اإلحساس  واملغزى: 

مصاريف أكل سائر اليوم ملنحها للجهات التي توفر الطعام للمحتاجني.
سيدرك  وأنا شبه متأكد بأن هذا النائب الرجل العاقل –وقليل ما هم– 

في يوم من األيام قيمة شهر الصوم الروحية فيعتنق اإلسام ويدعو إليه.
لكن ليست هذه هي القضية املطروحة، فالقلوب بيد الرحمن يقلبها كيف 
يشاء، ويهدي من يشاء من عباده إلى صراطه املستقيم، ولكن القضية هي 

واقع شهر الصوم في بادنا؛ باد اإلسام، وليس في كندا أو غيرها...
والنزغات  الهوى  أجناد  يتجمع  بادنا  في  الصوم  شهر  يحل  حينما 
فينادون باإلفطار العلني، ويجاهرون بذلك، وكأن املجتمع ليس مجتمعهم، 
والباد ليست بادهم، والتاريخ ليس تاريخهم. لنفترض أنهم غير مسلمني 
ال  ِلللَم  لكن  حقوقهم،  من  ذلك حق  أن  أو  تلميحا،  أو  تصريحا  يعلنون  كما 
يأكلون في بيوتهم ويصرون على املجاهرة باألكل نهارا جهارا في الشارع 
العام؟ َمن الذي مينعهم ِمن ذلك؟ بل إنهم يفعلون ذلك دون أن يشوش عليهم 
ووسللط  النهار  وضللح  فللي  الصائمني  على  يشوشوا  أن  إال  ويللأبللون  أحللد، 
الطرقات. مع أن األصل أن الصائمني هم أيضا لهم احلق في أن يصوموا 
بارتياح دون تشويش وضجيج؛ ألنهم هم األغلبية املطلقة، وهم في بادهم 
متمسكني بدينهم وحضارتهم. أليس في هؤالء رجل رشيد يدعو بني عقيدته 
إلى التضامن مع بني وطنه فيكفوا ألسنتهم عنهم؟ أال يكون سلوك النائب 

الكندي قدوة لهم في وجه من الوجوه؟
ولنقارن  الصوم،  بفريضة  إميانا  الصائمني  نحن  ذواتنا  إلى  ِلَنُعد  ثم 
ثمن  وفرنا  هل  ولننظر  الكندي،  النائب  بفعل  الصيام  شهر  في  أفعالنا 
الفطور والغداء إلطعام اجلائعني، أم أننا ضاعفنا ثمن ما نأكله أيام الفطر، 
لنجعل أيام شهر الصيام مآدب تكون فيها موائدنا مألى مبا يؤكل وما ال 
يؤكل، ومتاجرنا مكدسة مبا هو آٍت من الداخل ومن وراء البحار، بل وحتى 
زباالتنا لم تسعها احلاويات املخصصة لها، فأصبحت تزكم األنوف هنا أو 

هناك خاصة مع موجة احلر احلالية.
أليس من الدين -ونحن الصائمني إميانا بفريضة الصوم– أن نفعل كما 
فعل النائب الكندي فنقتصد في األكل ونوفر ثمن مصروف اليوم ملساعدة 
أن  أو  كلها؟  الله  بللاد  وفللي  بادنا  في  واخلائفني  واجلائعني  احملتاجني 
نؤسس مشاريع بفضل ما وفرناه في الشهر الكرمي، وتكون باسم هذا الشهر 
من  ويعزز  إمياننا  درجة  من  ذلك سيرفع  أن  وتبركا؟ هذا فضا عن  نا  تيمُّ

صحتنا البدنية !!.

حينما يدرك العقالء مغزى الصيام
قلنا إّن القرآن الكرمي يدعو، في سبعة عشر موضعا، إلى 
التفّكر، ويثني على املتفّكرين، �كذلك يبنّي الله لكم اآليات 
"وأخبر  عطية:  ابن  قال   ،)129 )البقرة:  تتفّكرون�  لعّلكم 
تعالى أنه يبني للمؤمنني اآليات التي تقودهم إلى الفكرة 
الدنيا واآلخرة، وذلك طريق النجاة ملن تنفعه فكرته".  في 
ويقرن كتاب الله تعالى التفّكر بطلب احلق، ويجعله سببا 
إلى اإلميان، ولزوم الطاعة واالنقياد إلى احلق. ففي سورة 
ا َأِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن  َ سبأ، من اآلية 46، يقول : �ُقْل ِإنمَّ
ٍة  ُروا َما ِبَصاِحِبُكْم ِمْن ِجنمَّ ِه َمْثَنى َوُفَراَدى ُثممَّ َتَتَفكمَّ َتُقوُموا ِللمَّ

ِإْن ُهَو ِإال َنِذيٌر َلُكْم َبنْيَ َيَدْي َعَذاٍب َشِديٍد�.
فقد جاءت الدعوة إلى التفّكر، باعتباره الطريق املوصل 
إلى احلق، بعد إخاص القصد، والقيام لله تعالى. وهذا 
من قرّي قوله : �اقرأ باسم ربك�، التي هي أول ما نزل 
من القرآن، فإّن القراءة ال تؤدي هدفها املرجو، وال رسالتها 
تكن  لم  إذا  هي  إذ  ربللك�،  �باسم  تكن:  لم  ما  املرسومة، 

يكون  أن  يللؤَمللن  ال  رّبلللك�،  �باسم 
مآلها إلى الضالة واخلسران. 
التفكر، وال  ال يستقيم  فكذلك 
يؤدي وظيفته، ممن لم يجرد 
والعناد،  األهللواء،  من  نفسه 
ولم يبد استعداده لانصياع 
وجهه.  للله  تللبللنّي  متى  للحق 
ولذلك لم يكن فعل الوليد بن 
فكرا،  كان  بل  تفّكرا،  املغيرة 

األهللواء،  كان منطلقا من  ألنه 
ملتمسا ما يبطل به احلق، ولذلك 

قال تعالى فيه: �فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم 
عبس وبسر ثم أدبر واستكبر�، فهو يعرف احلق، إال أنه 
جحودا منه ينكره، وهذا مثلما قال : �فإنهم ال يكذبونك 
ولكن الظاملني بآيات الله يجحدون� )األنعام: 33(، فالوليد 
وقللد شهد  بللاطللل.  أنلله  يعرف  تعالى مبللا  الله  كللام  يرمي 
ألصحابه بباغة القرآن الكرمي، وهو في قرارة نفسه يقر 

بأنه كام الله. فقد 
السير،  كتب  ذكرت 
"علللللللللللللللللن ابلللللللللللللللللن 
أن  عللللللبللللللاس �: 
املغيرة  بللن  الوليد 
جلللللاء إللللللى الللنللبللي 
عللللليلله  فلللللقلللللرأ   �
اللللقلللرآن فللكللأنلله رق 
لللله، فللبلللللغ ذللللك أبللا 
جللهللل فللأتللاه فللقللال: 
قللومللك  إن  عللللم  يللللا 
يجمعوا  أن  يلللرون 
لللك مللللااًل! قلللال: لللم؟ 
قال: ليعطوكه فإنك 

أني  قريش  علمت  قد  قال:  قبله،  ملا  تتعرض  أتيت محمدًا 
من أكثرها مااًل، قال: فقل فيه قواًل يبلغ قومك أنك منكر له 
أو أنك كاره له، قال: وماذا أقول؟! فو الله ما فيكم من رجل 
أعلم باألشعار مني وال أعلم برجزه وال بقصيده وال بأشعار 
اجلن مني، والله ما يشبه الذي يقول شيئًا من هذا، والله 
إن لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه لطاوة، وإنه ملثمر 
أعاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما 
حتته، قال: ال يرضى عنك قومك حتى تقول فيه! قال: فدعني 
حتى أفكر، فلما فكر قال: "هذا سحر يؤثر". فقوله: فدعني 
حتى أفكر، قول صريح بأنه ال يريد احلق من وراء تفكيره، 

بل هو يلتمس الباطل الذي يرضي به قومه.
تعرضهم  أثناء  املفسرين،  بعض  جند  أننا  والغريب 
آليات التفّكر، يضعون لفظ )التفكير( موضع )التفكر( دون 
أن ينتبهوا، أو يشعروا بأّي حرج فيما يفعلون. وبعضهم 
يقول  وبعضهم  وينتهي.  التفكير،  هللو  التفكر  إن  يقول 
لفظ  في  التفكر  من  نفسه  ويريح  املعنى،  التفكر ظاهر  إن 

)التفكر(.
إليه  وصللل  فيما  اإلشلللاري،  التفسير  أصحاب  وحتى 
التفكير  يجعلون  فهم  التفكر،  في  شيئا  يقولوا  لم  علمي، 
والتفكر شيئا واحدا، رغم أننا ال جند في القرآن الكرمي: 

�لعلكم ُتفّكرون�.

وهذه مناذج لذلك:
املعنى. وكذلك  تتفكرون: ظاهر  لعلكم  السمعاني:  قال 

قال املاتريدي.
وقال القرطبي: فلو فّكر العاقل..

و�لعلكم  تعقلون�  �لعلكم  الللشللوكللانللي:  ويللجللعللل 
تتفكرون� شيئا واحدا. 

تللرشللدون.  وبالتفكير  تتفكرون�  �لعلكم  امليرغني: 
طنطاوي: لعلهم يتفكرون، فيحملهم هذا التفكير.

توقظ  بللأن  خليقة  وهللي  يتفكرون،  لعلهم  قطب:  سيد 
القلوب للتأمل والتفكير.

التفكر،  آيللات  فللي  يتفّكر  العلماء  بعض  جنللد  ولكننا 
فينص على بعض ما مييز اللفظة عن أختها، التفكير. فقد 
ربطوها بالتدبر والتأمل والتفهم، وما أحرى ذلك أن يكون 

قريبا من احلق.
وقال  وتتفهمون.  تنظرون  أي  تتفكرون،  الطبري:  قال 
أيلللضلللا: لللتللتللفللكللروا بللعللقللولللكللم 
بحجج  وتعتبروا  فتتدبروا 
الله تعالى فيها، وتعملوا مبا 
فتطيعوا  أحكامها،  من  فيها 

الله به.
وجلللعلللل الللفللخللر اللللللرازي 
التفّكر قرين القلب والبصيرة، 
املعنى  طلب  "والتفكر  فقال: 
بالقلب، وذلك ألن فكرة القلب 
والتعقل  بالنظر،  املسمى  هللو 
له،  والتدبر  فيه  والتأمل  الشيء  في 
االنكشاف  من  مخصوصة  حالة  بالبصر  الرؤية  أن  وكما 
واجللللللاء، ولللهللا مللقللدمللة وهلللي تقليب احلللدقللة إللللى جهة 
الرؤية  بالبصر، فكذلك  الرؤية  تلك  املرئي، طلبا لتحصيل 
بالبصيرة، وهي املسماة بالعلم واليقني، حالة مخصوصة 
في االنكشاف واجلاء، ولها مقدمة وهي تقليب حدقة العقل 
إلى اجلوانب، طلبا 
لللللذلللللك االنلللكلللشلللاف 
واللللتلللجلللللللي، وذلللللك 
بنظر  املللسللمللى  هللو 
اللللعلللقلللل وفلللكلللرتللله، 
فللللقللللوللللله تلللعلللاللللى: 
يتفكروا�  �أوللللللم 
أمر بالفكر والتأمل 
والللتللدبللر والللتللروي 
لللللطلللللللللب مللللعللللرفللللة 
األشللليلللاء كللمللا هي 
علللرفلللانلللا حللقلليللقلليللا 
ومن  وظني،  تاما". 
اللللظلللن اللليللقللني، أن 
الفخر رحمه الله لم 
التحريف  "أمر بالتفكر"، وإنا  "أمر بالفكر"، بل قال:  يقل: 

من النساخ، أو من احملققني.
أبو زهرة: لتتفكروا: ألن ذلك من شأنه أن يرجى معه 
تفكر املتفكر وتدبر املتدبر، ولذلك قال بعض العلماء: إن لعل 
البيان لتتفكروا وتتدبروا.  هنا للتعليل، فاملعنى كان ذلك 

وجعل السيوطي التفّكر والتدبر شيئا واحدا.
فاإلنسان  فقال:  التفصيل  بعض  عثيمني  ابللن  وفصل 
التفكر  ألن  والشرعية؛  الكونية،  اآليات  في  بالتفّكر  مأمور 
يؤدي إلى نتائج طيبة؛ لكن هذا فيما ميكن الوصول إليه 
بالتفكر فيه؛ أما ما ال ميكن الوصول إليه بالتفكر فيه فإن 
مثل  إلى محظور،  وقللت، ورمبللا يوصل  فيه ضياع  التفكر 
لن  ألنللك  يجوز؛  ال  هللذا   ، الله  كيفية صفات  في  التفكر 
آيات  األثللر: »تفكروا في  إلى نتيجة؛ ولهذا جاء في  تصل 
الله وال تفكروا في ذات الله«؛ ألن هذا أمر ال ميكن الوصول 
إليه؛ وغاية ال متكن اإلحاطة بها، كما قال تعالى: �ال تدركه 

األبصار وهو يدرك األبصار� )األنعام : 103(.
بالتفّكر،  أمللر  تعالى  الله  إن  أقلللول:  بللدء  على  وعلللودا 
وجعله من العبادة، وسبيا إلى ترسيخ اإلميان، والتفّكر ال 
يكون إال بِجاء القلب، وتصحيح القصد. وإن هي إال دعوة 

إلى التفّكر، والله من وراء القصد، وهو العليم اخلبير.

من التفكير 
إلى التفكر )2(
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الغريب أننا جند بعض املفسرين، أثناء تعرضهم 
)التفكير(  لفظ  يضعون  التفّكر،  آليات 
موضع )التفكر( دون أن ينتبهوا، أو يشعروا 
إن  يقول  وبعضهم  يفعلون.  فيما  حرج  بأّي 
وبعضهم  وينتهي.  التفكير،  هو  التفكر 
نفسه  ويريح  املعنى،  ظاهر  التفكر  إن  يقول 

من التفكر في لفظ )التفكر(

التفكر،  يستقيم  ال  كذلك 
وال يؤدي وظيفته، ممن لم يجرد 
وال��ع��ن��اد، ولم  م��ن األه����واء،  نفسه 
ي��ب��د اس��ت��ع��داده ل��ان��ص��ي��اع للحق 

متى ما تبينّ له وجهه


