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اللـهـم

ربنا تقبل منا ال�صالة 

وال�صيام، واح�رشنا يف زمرة 

خري الأنام

اآمـيـــــن

***

املفهوم الصحيح
للتربية اإلسالمية

حتتوي هذه ال�صحيفة على اآيات قراآنية واأحاديث نبوية، فاملرجو �صيانتها عن اأي امتهان  تنبيه

�ص: 9-8 �ص: 11 

اأكرم اهلل تعاىل الأمة امل�سلمة بنعمة الإ�سالم فقال تعاىل: �الَْيْوَم 

أَْكَملُْت لَُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمِت َوَرِضيُت لَُكُم 

اْلِْسَلَم ِديًنا� )املائدة: 3(، واأناط اخلري كله بالجتماع على اإقامة 

لل�رش  ودفعا  كله  للخري  جلبا  الكلمة،  وتوحيد  التوحيد  كلمة 

َن  َنا َعلَْيِهم بََركَاٍت ِمّ ََّقوْا لََفَتْ كله �َولَْو أَنَّ أَْهَل الُْقَرى آَمُنوْا َوات

َماِء َواألَْرِض� )الأعراف: 96-99( ، ولذلك فقد جعل اأهل العلم  السَّ

فقال  اجلماعة  روح  وحفظ  الدين  اإقامة  على  الدارين  يف  اخلري  مدار 

اأحدهم: "اإن قيام الدين على ركنني هما: كلمة التوحيد، وتوحيد 

الكلمة، ول ي�ستقيم اأمر امل�سلمني يف الدين والدنيا اإل بهما".

فكلمة التوحيد هي "ل اإله اإل اهلل حممد ر�سول اهلل" وهي التي 

مقت�سياتها؛  ويف  فيها  التفرق  وعدم  عليها  بالجتماع  الأمة  اأمرت 

يف  العي�ش  واختيار  تعاىل  اهلل  طاعة  رحاب  يف  الدخول  مفتاح  وهي 

ظالل هديه ورحمته، ول يرى لها اأثر اإل باإقامتها وال�ستقامة عليها، 

عبودية  تتحقق  وبها  الدين  ي�سان  بها  التي  مبقت�سياتها  والوفاء 

النا�ش لرب العاملني ر�سا واختيارا ل جربا وا�سطرارا، وبها يح�سل 

تعاىل:  قال  والزدهار  ال�ستقرار  يف  املدار  عليه  الذي  والأمن  ال�سلم 

ِلَفنَُّهْم ِف  اِلَاِت لََيْسَتْ َِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ ُ ال �َوَعَد اللَّ

َِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َولَُيَمكَِّنَّ لَُهْم ِديَنُهُم  لََف ال اأْلَْرِض كََما اْسَتْ

َل  يَْعُبُدونَِن  أَْمًنا  َخْوِفِهْم  بَْعِد  ن  مِّ لَنَُّهم  َولَُيَبدِّ اْرتََضٰىلَُهْم  َِّذي  ال

الَْفاِسُقوَن  ُهُم  َِٰئَك  َفأُول ذَِٰلَك  بَْعَد  َوَمن كََفَر  َشْيًئا  ِب  يُْشِركُوَن 

َُّكْم  ُس��وَل لََعل ��َلَة َوآتُ���وا ال��زَّكَ��اَة َوأَِط��ي��ُع��وا ال��رَّ َوأَِق��ي��ُم��وا ال��صَّ

كينونة  لالأمة  �سار  التوحيد  فبكلمة   ،)56-55 )النور:  تُْرَحُموَن� 

ووجود، وبها دخلت التاريخ وترقت يف مدارج احل�سارة، وبها �سنع 

الآباء والأجداد كل املفاخر والأجماد التي ل ي�سع الأبناء والأحفاد اإل 

العتزاز بها ليكونوا �سامة بني العباد ونباتا طيبا يف كل بالد.

مدار صالح األمة وخيريتها 
على كلمة التوحيد

 وتوحيد الكلمة

افتتاحية

رمضان والقرآن الكرمي سبيل اخلير كله

"مثل البعث والنشور"

يا باغي اخلير أقبل  ويا باغي الشر أقصر

- أثر األسرة املسلمة في غرس القيم في رمضان
- نظرات أصولية في آيات وأحاديثأحكام فقهية

- رمضان فرصة التغيير الذاتي
- من أحكام صالة التراويح

الدكتور أنس زرعة جلريدة احملجة في موضوع:
"األسرة في رمضان"

ملف رمضان:

ص 2

ص 3

ص 5

ص 7

ص 8

ص 9

ص 10

الرشيدية:"قضايا التربية والتعليم والبحث العلمي" موضـوع 
لقاء علمي مفتوح مع فضيلة األستاذ الدكتور الشاهد البوشيخي

ص 14

تتمة: ص 2
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منها  سننطلق  ال��ت��ي  الكرمية  اآلي���ة 
الله  قول  هي  القرآني  املثل  هذا  لدراسة 
 َ بَينْ ًرا  نُشنْ يَاَح  الرِّ ِسُل  يُرنْ َِّذي  ال �َوُهَو  تعالى: 
ثَِقاال  ابًا  َسَ َّ��تنْ  أََق��ل ِإذَا  َحتَّى  َمِتِه  َرحنْ يَ��َدينْ 
َنا  َرجنْ َفأَخنْ نَْماءَ  ال بِِه  نَْنا  َفأَننَْزل َميٍِّت  ِلَبلٍَد  َناهُ  ُسقنْ
تَى  نَْمونْ ال ِرُج  ُننْ الثََّمَراِت كََذِلَك  بِِه ِمننْ كُلِّ 
لكننا   ،)57 )األع���راف:  تََذكَُّرون�  َُّكمنْ  لََعل
إذا رمنا استقصاء اآليات التي لها دالالت 
البعث  قضية  ع��ن  حديثها  ف��ي  مشابهة 
وتعتبر  اإلماتة،  بعد  واإلحياء  والنشور، 
متثيال لهذه القضية جندها أكثر من أن 
حتصى، فلنكتف بذكر ما هو أقرب وأشبه 
لآلية التي انطلقنا منها حتى في التركيب 
وأرك���ان  التعبيرية  والصياغة  اللفظي 
ووج��ه  ب���ه،  وامل��م��ث��ل  -امل��م��ث��ل،  التمثيل؛ 
من  باليسير؛  ليس  أيضا  وهو  التمثيل- 
ذل��ك ق��ول الله جل ج��اله في س��ورة )ق(: 
بِِه  َنا  َفأَننَْبتنْ ُمَباَركًا  َماءً  َماِء  السَّ ِمَن  نَْنا  ل �َونَزَّ
لََها  بَاِسَقاٍت  ��َل  نْ َوانلَّ َِصيِد  النْ َوَحبَّ  َجنَّاٍت 
بَلنَْدًة  بِِه  َنا  َيينْ َوأَحنْ ِلنِْعَباِد  ًقا  ِرزنْ نَِضيٌد  َطلنٌْع 
وقوله   )11-9 )ق:  ����ُروُج�  ُ النْ كَ��َذِل��َك  ًتا  َمينْ
َماِء َماءً بَِقَدٍر  َِّذي نَزََّل ِمَن السَّ سبحانه: �َوال
َرُجوَن�  ُتنْ كَ��َذِل��َك  ًتا  َمينْ بَ��لنْ��َدًة  بِ��ِه  نَا  َفأَننَْشرنْ
 ُ )الزخرف: 11(، وقوله جل من قائل: �َواللَّ
َناهُ ِإلَى  ابًا َفُسقنْ يَاَح َفُتِثيُر َسَ َسَل الرِّ َِّذي أَرنْ ال
تَِها  َمونْ َد  بَعنْ َض  األَرنْ بِ��ِه  َنا  َيينْ َفأَحنْ َميٍِّت  بَلٍَد 
جل  وق��ول��ه   ،)9 )ف��اط��ر:  النُُّشوُر�  كَ��َذِل��َك 
َفُتِثيُر  يَ��اَح  ال��رِّ َس���َل  أَرنْ َّ��ِذي  ال  ُ �َواللَّ جالله: 
بِِه  َنا  َيينْ َفأَحنْ َميٍِّت  بَلٍَد  َ��ى  ِإل َناهُ  َفُسقنْ ��ابً��ا  َسَ
تَِها كََذِلَك النُُّشوُر� )الروم:  َد َمونْ َض بَعنْ األَرنْ
ِإلَى  �َفاننُْظرنْ  جاله:  جل  الله  وقول   ،)19
َد  بَعنْ َض  األَرنْ  �ِ�� ُينْ َف  كَينْ  ِ اللَّ َمِة  َرحنْ آثَ��اِر 
تَى َوُهَو َعَل كُلِّ  نَْمونْ ِ� ال نْ تَِها ِإنَّ ذَِلَك َلُ َمونْ
ٍء قَِدير� )الروم: 50(، وقوله جل وعال:  َشنْ
َض َخاِشَعًة َفِإذَا  ََّك تََرى األَرنْ �َوِمننْ آيَاتِِه أَن
َِّذي  ال ِإنَّ  َوَربَ��تنْ  َتزَّتنْ  اهنْ نَْماءَ  ال َها  َعلَينْ نَْنا  أَننَْزل
ٍء  َشنْ كُلِّ  َعَل  َّ��هُ  ِإن تَى  نَْمونْ ال  �ِ�� نْ َلُ َياَها  أَحنْ

قَِدير� )فصلت: 39(. 
استثارة العقل أسلوب القرآن الكرمي في 

إثبات البعث والنشور:
تتحدث  ال��ك��رمي��ات  اآلي���ات  أن  ظاهر 
ف���ي م��ج��م��وع��ه��ا ع���ن ال��ب��ع��ث وال��ن��ش��ور، 
ويخاطب  الفكر  يستثير  عقلي  بأسلوب 
العقل بالدليل والبرهان، ذلك بأن القضية 
ال��ت��ي تستغربها  امل��ع��روض��ة م��ن األم���ور 
إليهم  وجه  من  أفهام  وتستبعدها  عقول 
اخلطاب، ومن لف لفهم من منكري البعث 
يستتبع  وما  وحديثا-  -قدميا  واحلشر 

ذلك من حساب وعقاب وجنة أو نار.
ولتقريب ذلك وتوضيح كيفية حدوثه 
املعيش  ال��واق��ع  م��ن  أمثلة  ال��ل��ه  ي��ض��رب 
العقل  يتمكن  حتى  املشاهد؛  وال��وج��ود 
على  الكبير  وق��ي��اس  امل��ق��ارن��ات  عقد  م��ن 
الصغير وإحلاق الغائب بالشاهد... ومن 
بقدرة  الراسخ  االعتقاد  إلى  الوصول  ثم 
الله جل جالله على إعادة اخللق وإنشائه 

كما أنشأه أول مرة.
وبالنظر إلى املضامني التي تتضمنها 
اآلي���ات ال��ك��رمي��ة، جن��د أن ال��ل��ه سبحانه 
اآلي���ات احل��دي��ث عن  وتعالى ضمن ه��ذه 
السحاب الذي يتراكم، ويساق بأمر الله 
اليابسة،  األرض  على  املطر  فينزل   ،
فتهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج... 
تعالى  ال��ل��ه  يعقب  اآلي����ات  جميع  وف���ى 

البعث  يوم  إحياُءه  سيعاد  اإلنسان  بأن 
األرض  بها  أحييت  التي  الطريقة  بنفس 
 ذلك  أك��د  ال��ن��ب��ات، حيث  وأخ���رج بها 
�ِإنَّ  وبقوله:  ���ُروُج�،  ُ النْ �كََذِلَك  بقوله: 
َعَل كُلِّ  َّ��هُ  ِإن تَى  نَْمونْ ال  �ِ�� نْ َلُ َياَها  أَحنْ َّ��ِذي  ال
الل  ﴿�كذلك يي  وبقوله:  قَِدير�،  ٍء  َشنْ
َرُجون�،  ُتنْ ﴿�كََذِلَك  وبقوله:  الموتى﴿�، 
أغلبها  وفي  النُُّشور�.  �كََذِلَك  وبقوله: 
الله  من  دع��وة  يعتبر  التشبيه مما  ك��اف 
ولنا  ومصر،  كل عصر  في  للمنكرين   
نحن املسلمون ولغيرنا من أبناء األديان 
دين  بعظمة  نسلم  أن  األخ���رى  وال��ن��ح��ل 
تكرم  التي  الشريعة  هذه  وروعة  اإلسالم 
إلى  وت��دع��وه  وتناقشه  وحت���اوره  العقل 
والنظر  املقارنات،  وعقد  الفكر  استعمال 
في عدد من القضايا ذات األوجه املتشابهة 
النبات  إنبات  كيفية  ومنها  املختلفة،  أو 
اخلاشعة  املتشققة  اجل��دب��اء  األرض  في 
عليها،  املطر  نزول  بعد  وذلك  املتصدعة، 
حيث تخضر فتصير حدائق غناء تؤتي 
أنواع  كل  فيها  فتنمو  ربها،  ب��إذن  أكلها 
بعد  وت��زه��ر  يبس،  بعد  فتخضر  الثمار 
بعد  فتتحرك  م��وات  فيها  ج��دب، وحتيى 
وتخلق  كائنات  معها  وتنتعش  سكون، 
أخرى، وهذا مما هو مشاَهد ومحسوس 
ال��ن��اس -مؤمنهم  أن��ظ��ار  أم���ام  وي��ت��ك��رر 
وكافرهم-؛ بحيث ال ميلك أن يجادل فيه 
واتفقنا عليه علمنا  به  فإذا سلمنا  أحد. 
القيامة  ي���وم  ق��ب��ورن��ا  م��ن  خ��روج��ن��ا  أن 
يكون  ل��ن  أخ���رى  م��رة  للحياة  وإع��ادت��ن��ا 
لكذلك  إن��ه  بل  ذل��ك،  من  أبعد وال أصعب 
لقدرة  بالنسبة  واليسر  البساطة  وبهذه 
وتعالى:  سبحانه  الله  ق��ال  تعالى.  الله 
 �ِ ُينْ َف  كَينْ  ِ اللَّ َمِة  َرحنْ آثَ��اِر  َ��ى  ِإل �َفاننُْظرنْ 
تَى  نَْمونْ ال  �ِ نْ َلُ ذَِلَك  ِإنَّ  تَِها  َمونْ َد  بَعنْ َض  األَرنْ

ٍء قَِديٌر�. َوُهَو َعَل كُلِّ َشنْ
نتأمل  دعونا  أكثر  ذل��ك  ولنستجلَي 
ه���ذه اآلي����ات ال��ك��رمي��ة ال��ت��ي ف��ي خامتة 
س����ورة ي���س وال���ت���ي ت���واج���ه ك���ل معاند 
وحتاج كل جاحد، وتأخذ بعقل كل مرتاب 
الثابتة  والنتائج  املطلقة  احلقائق  إل��ى 
َ��منْ  �أََول تعالى:  قال  اجل��دال  تقبل  ال  التي 
َف��ِإذَا  َفٍة  نُطنْ ِمننْ  َناهُ  َخلَقنْ َّ��ا  أَن النِْننْ��َس��اُن  يََر 
َونَِسَي  َمَثًل  لََنا  ُمبٌِي   َوَضَرَب  ُهَو َخِصيٌم 
َرِميٌم   َوِه��َي  نِْعَظاَم  ال  �ِ�� ُينْ َمننْ  َق��اَل  َخلنَْقهُ 
َوُه��َو  ٍة  َم��رَّ َل  أَوَّ أَننْ��َش��أََه��ا  َّ��ِذي  ال ِييَها  ُينْ ُق��لنْ 
ِمَن  لَُكمنْ  َجَعَل  َّ��ِذي  ال َعِليٌم   َخلنٍْق  بُِكلِّ 
هُ تُوِقُدوَن   َضِر نَاًرا َفِإذَا أَننُْتمنْ ِمننْ َخنْ ِر األنْ َ اشلَّ
َرنَْض  َواألنْ ��َم��اَواِت  ال��سَّ َخلََق  َّ��ِذي  ال ��َس  َ��ينْ أََول
��لَ��ُه��منْ بَ��َل َوُه��َو  ��لُ��َق ِم��ثنْ بِ��َق��اِدٍر َع��َل أَننْ َينْ
ًئا أَننْ  ُرهُ ِإذَا أََراَد َشينْ ََّما أَمنْ نَْعِليُم   ِإن ُق ال َلَّ النْ
َِّذي بِيَِدِه  اَن ال َ يَُقوَل لَهُ كُننْ َفَيُكوُن  َفُسبنْ
فهل  َجُعوَن�،  تُرنْ ِه  َوِإلَينْ ٍء  َشنْ َملَُكوُت كُلِّ 
يبقى بعد هذا البيان وهذا التوضيح من 
القضية  هذه  في  الريب  أو  للشك  شائبة 
وفي قدرة الله تعالى وعظمته عموما، ال 
أكنة ومن  قلوب غلف عليه  إال من  وربي 

أبصار عمي عليها غشاوة.
املنكرين  جحود  بني  والنشور  البعث 

وغفلة املسلمني:
الله تعالى علينا كثيرا من  لقد قص 
مقوالت املنكرين للبعث والنشور وشبههم 
اَل  أَينَْمانِِهمنْ  َد  َجهنْ  ِ بِ��اللَّ َسُموا  �َوأَقنْ فقال: 
ا  ِه َحقًّ ًدا َعلَينْ ُ َمننْ يَُموُت بََل َوعنْ َعُث اللَّ يَبنْ
َ لَُهُم  لَُموَن لُِيبَيِّ َولَِكنَّ أَكنَْثَر النَّاِس اَل يَعنْ
كََفُروا  َِّذيَن  ال لََم  َولَِيعنْ ِفيِه  َتِلُفوَن  َينْ َِّذي  ال

ِإذَا  ٍء  ِلَشينْ لَُنا  َقونْ ََّما  كَاِذبَِي ِإن كَانُوا  َُّهمنْ  أَن
نَاهُ أَننْ نَُقوَل لَهُ كُننْ َفَيُكوُن� )النحل:  أََردنْ

.)40 - 38
ِع��َظ��اًم��ا  أَِإذَا كُ��نَّ��ا  �َوَق���الُ���وا  وق���ال: 
ُعوثُوَن َخلنًْقا َجِديًدا� )اإلسراء:  َّا لََمبنْ َوُرَفاتًا أَِإن
�ُقلنْ كُونُوا  بقوله:  عليهم  الله  فردَّ   ،)49
ِف  ُبُر  يَكنْ ا  ِممَّ َخلنًْقا  َحِديًدا أَونْ  أَونْ  ��اَرًة  ِحَ
َِّذي  ُصُدوِركُمنْ َفَسَيُقولُوَن َمننْ يُِعيُدنَا ُقِل ال
ٍة� )اإلسراء: 50-51(. إلى  َل َمرَّ َفَطَركُمنْ أَوَّ

غير ذلك من اآليات.
أن  النقطة  ه��ذه  في  أشير  أن  وأري��د 
هؤالء املنكرون -قدميا وحديثا- ملا أنكروا 
البعث ولم يعملوا ملا بعده -بغض النظر 
أوفياء  كانوا  هذا-  اعتقادهم  بطالن  عن 
ملبادئهم ومعتقداتهم فلم يعارضوها ولم 
أنفسهم  مع  منطقيون  وه��م  يناقضوها، 
ف��ي غاية  إن��ه��م  م��ع��ه��ا. أال  وص��ري��ح��ون 
املنطقية والصراحة مبا أنهم ال يؤمنون 
فال  لها  يستعدون  وال  امل��وت  بعد  بحياة 

لوم عليهم من الناحية املبدئية. 
ويؤاخذ  ال��ل��وم  عليه  يقع  ال��ذي  لكن 
من قبل العباد ورب العباد؛ هم املسلمون 
املؤمنون الذي يرددون )وأشهد أن الذي 
النار حق وأن  ح���ق وأن  محمد  ب��ه  ج��اء 
ال����ص����راط ح����ق وأن امل����ي����زان ح����ق وأن 
الساعة آتية ال ريب فيها وأن الله يبعث 
لهذه  أث��را  نرى  أن  دون  القبور(.  في  من 
الشهادة وهذا اإلميان في حياتهم عبادة 

وسلوكا.
وإنها ملفارقة عجيبة وغريبة أن يكون 
وال��س��ل��وك،  املعتقد  ب��ني  ان��ف��ص��ال  ه��ن��اك 

وتناقض بني اإلميان والعمل.
ول��ع��م��ري ل���و ك���ان ال���ن���اس ي��ؤم��ن��ون 
من  يستتبعه  وم���ا  وال��ن��ش��ور  ب��ال��ب��ع��ث 
حساب وجزاء وعقاب أو ثواب؛ إميانهم 
تنظم حياتهم،  التي  بالقوانني واملساطر 
وال��ت��ي إن خ��ال��ف��وه��ا ل��ق��وا ج��زاءه��م في 
آخ��ر،  شيئا  حالهم  لكان  ع��اج��ال؛  الدنيا 
ولكان إلميانهم أثر في سلوكهم والنعكس 
وسيرهم  وأفعالهم  تصرفاتهم  على  ذلك 
إل��ى رب��ه��م، لكن ل��أس��ف إمي���ان م��ن هذا 
شأنه إميان نظري تصوري، إميان جامد 
محنط ال أثر له وال ينتج عمال في الواقع 

املشهود.
يتلى  كالما  )ليس  باآلخرة  فاإلميان 
وبقدر  تعتقد،  عقيدة  هو  ما  بقدر  فقط؛ 
م��ا ه��و إح��س��اس وش��ع��ور ي��راف��ق املؤمن 
يعني  ووج���دان���ه]..[،  قلبه  ف��ي  ويعيشه 
الله يرقبك  ب��أن  أن��ت تشعر  إل��ى أي ح��د 
]مع  وأن��ت مت��ارس حياتك   ]..[ ويراقبك، 
أن��ت وحتاسب  ب��أن��ك ستبعث  ش��ع��ورك[ 
ت��ق��وم به  ال���ذي  ب��ال��ذات  الفعل  على ه��ذا 
اآلن()1(. هذا الشعور هو الذي يكون له 
العمل  يوجه  الذي  وهو  السلوك  في  أثر 
-هذا  غياب  ملا  لكن  الصحيحة،  الوجهة 
املسلمني  من  كثير  عمل  أثناء  الشعور- 
واعتقادهم،  إميانهم  أعمالهم  ناقضت 
فكانت النتيجة مخاَلَفة ما أمر الله تعالى 

به ونهى عنه.
ن��س��أل ال��ل��ه ال��س��الم��ة وال��ه��داي��ة إلى 

سبيل الرشاد.
-----------------

1 - من درس بعنوان: )ورد اآلخ��رة( 
للدكتور  ال��ق��رآن؛  بصائر  سلسلة  ضمن 

فريد األنصاري رحمه الله تعالى.

"مثل البعث والنشور"

د. خالد العمراني

اأما توحيد الكلمة فهي عنوان القوة و�رس العزة واملناعة، وال ينتفع 

النا�س برحمات كلمة التوحيد اإال يوم يجتمعون على توحيد الكلمة، 

وال يكون ذلك اإال باأمور على راأ�سها:

ذلك  يكون  وال  التلقي:  مصادر  وتوحيد  الروحي  الغذاء  توحيد   -
املنهاجي  بالهدى  الفكر  ويهتدي  الوحي  من  الروح  تتغذى  حينما  اإال 

للوحي تفكريا وتعبريا وتدبريا، تنظريا وتنزيال، ت�سورا وت�رسفا، فيوم 

وتتقارب  كلمتهم  تتوحد  جميعهم  االأمة  اأبناء  لدى  الغذاء  يتوحد 

عليه  وي�ستقيمون  احلق  ويب�رسون  �سلوكهم  وي�ستقيم  فهومهم 

املذموم  التفرق  بالء  واإن  دفعه،  على  ويتعاونون  الباطل  ويدركون 

فيها  التلقي  م�سادر  اختلفت  يوم  اإال  باالأمة  فتك  ما  املحموم  والتع�سب 

وتنوعت مرجعيات غذاء َبِنيها..

التاريخية  هويتها  وث��واب��ت  األم��ة  أص��ول  على  التربية  جعل   -
حفظ  يف  اأجنع  فلي�س  شيء؛  عليها  يتقدم  ال  التي  األولوية  واحلضارية 
كلمة التوحيد وال اأقوى يف حت�سيل توحيد الكلمة من تربية االأجيال 

على اأ�سول دينها ومبادئ هويتها وِفْقِهَها فقها ر�سيدا والت�رسف َوْفَقها 

ت�رسفا �سديدا وا�ستمداد الهدى حلل ما اأ�سكل على ذوي احِلجى.

العمران على أسس احلق والعدل والكرامة وإشاعة أخالق  إقامة   -
والتعاون  الثقة  روح  باإ�ساعة  الكفيلة  والتضامن  والتعاون  التراحم 
التخالف.  هوة  ويو�سع  ال�سدور  يوغر  ما  كل  ودفع  والتاآلف  والتوادد 

ولي�س  الكرامة،  و�سون  واملحبة  العدل  من  لالأخوة  اأحفظ  �سيء  فلي�س 

اأجلب للتنافر وال�سقاق من البغي والظلم، واإن النفو�س اإذا مل تتغذ بالعدل 

يقطع  واالنتقام  العداوة  داء  فاإن  والتحابب  بالتوادد  وتتهذب  والكرامة 

اأو�سالها ويفتك برجالها، ويفرق كلمتها ويهدم بيتها.

- رد املختلف فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله وأولي األمر في األمة: 
رغم ما ميكن اأن يبذل من جهد يف غر�س كلمة التوحيد، واالجتهاد يف 

االأهواء  رياح  ت�سيبها  قد  ب�رسيتها  بحكم  النفو�س  فاإن  الكلمة  توحيد 

الوحدة  على  واالختالف  التفرق  فُتوؤِْثر  الكربياء  غيوم  وتغ�ساها 

اإىل  �سبيل  ال  اآنذاك  فرحون؛  لديهم  مبا  حزب  كل  وي�سري  واالئتالف، 

وهدي  تعاىل  اهلل  كتاب  اإىل  بالعودة  اإال  �سواء  كلمة  على  النا�س  جمع 

� واالهتداء بتوجيهاتهما يف حل ما اختلف فيه قال تعاىل:  الر�سول 

 ِ اللَّ َمَت  نِعنْ َواذنْكُ���ُروا  ُقوا  تََفرَّ َواَل  َجِميًعا   ِ اللَّ ِل  بنْ ِبَ َتِصُموا  �َواعنْ
َوانًا  َمِتِه ِإخنْ ُتم بِِنعنْ َبنْ َ ُقلُوبُِكمنْ َفأَصنْ ََّف بَينْ َداءً َفأَل ُكمنْ ِإذنْ كُنُتمنْ أَعنْ َعلَينْ
 ُ ُ اللَّ يُبَيِّ َها كََذِٰلَك  ننْ مِّ َفأَنَقَذكُم  النَّاِر  َن  مِّ َرٍة  ُحفنْ َشَفا  َعَلٰ  َوكُنُتمنْ 
�َفِإن  وعال:  جل  وقال   ،)103 عمران:  )اآل  تَُدوَن�  تَهنْ َُّكمنْ  لََعل آيَاتِِه  لَُكمنْ 
 ِ بِاللهّ تُؤنِْمُنوَن  كُنُتمنْ  ِإن  َوالرَُّسوِل   ِ اللهّ ِإلَى  َف��ُردُّوهُ  ٍء  َشنْ ِف  ُتمنْ  تََناَزعنْ
الرد  واإن   ،)59 الن�ساء:  )�سورة  نِْويًل�  تَأ َسُن  َوأَحنْ ٌر  َخينْ ذَِلَك  اآلِخِر  ِم  نَْيونْ َوال
� ال يكون اإال من اأهله من اأويل االأمر من  اإىل كتاب اهلل و�سنة ر�سوله 

االأمراء والعلماء الربانيني الرا�سخني يف العلم، قال تعاىل: �َولَونْ َردُّوهُ ِإلَى 

 � ُهمنْ ِمننْ َتنِبُطونَهُ  يَسنْ َِّذيَن  ال لََعِلَمهُ  ُهمنْ  ِمننْ ِر  َمنْ األنْ أُوِلي  َوِإلَٰى  الرَُّسوِل 
النفو�س  اإال يوم تت�سبع  النافع  اأكله  اأن هذا الرد ال يوؤتي  83(. كما  )الن�ساء: 

�َوَما كَاَن  النزول عنده  االإميان والر�سا بحكم اهلل تعاىل وحب  بحب 

َيَرُة  ِ ًرا أَن يَُكوَن لَُهُم النْ ُ َوَرُسولُهُ أَمنْ ِلُمؤنِْمٍن َواَل ُمؤنِْمَنٍة ِإذَا َقَضى اللَّ
� )االأحزاب: 36(. ِرِهمنْ ِمننْ أَمنْ

وجتربة  غنيا  دينيا  ر�سيدا  تعاىل-  اهلل  -بحمد  لتملك  اأمتنا  واإن 

تاريخية وح�سارية فريدة يف بناء الذات ور�س �سف االأمة على كلمة 

التوحيد وتوحيد الكلمة اهتداء بقواعد ال�رسيعة ومقا�سدها احلكيمة 

املالئمة للفطرة والطبيعة ال�سليمة. واإن االأمة يف جميع بلدانها واأقطارها 

ملدعوة عاجال غري اآجل اإىل جمع اأبنائها على اأ�سول الدين ومرياث خامت 

االأنبياء واملر�سلني واإقامة الدين والعمران على ما يرفع االأمة اإىل اخلريية 

َن  َهونْ ُروِف َوتَننْ نَْمعنْ نُْمُروَن بِال ِرَجتنْ ِلنَّاِس تَأ ٍة أُخنْ َر أُمَّ املن�سودة �كُنُتمنْ َخينْ

� )اآل عمران: 110(.. ِ نُْمنَكِر َوتُؤنِْمُنوَن بِاللَّ َعِن ال

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

3، الدكارات،
فاس - املغرب

توطئة للحديث: 
اقترن اسم رمضان بالقرآن الكرمي، ففي هذا الشهر 
الكرمي جملة من  القرآن  أنزل احلق سبحانه وتعالى 
الدنيا،  السماء  في  العزة  بيت  إلــى  احملفوظ  اللوح 
أنزلناه يف  �إنا  تعالى:  قال  القدر،  ليلة  في  ذلك  وكــان 
ليلة القدر� وقوله تعالى: �إنا أنزلنا يف ليلة مباركة�.

قــال ابــن عباس: أنــزل الــقــرآن جملة واحــدة إلى 
سماء الدنيا ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك في عشرين 
سنة )رواه النسائي و احلاكم(، وقال ابن جرير: نزل القرآن 
من اللوح احملفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة القدر من 
شهر رمضان ثم أنزل إلى محمد ] على ما أراد الله 

إنزاله إليه.
وفي هذا الشهر نزلت أول سورة على رسول الله 
َِّذي  ] وهو في غار حراء قال تعالى: �اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك ال
َِّذي  ال اْلَْكَرُم  َُّك  َوَرب اْقَرأْ  َعلٍَق  ِمْن  اْلِنَْساَن  َخلََق  َخلََق 

ََّم اْلِنَْساَن َما لَْم يَْعلَم� )العلق: 5-1(. ََّم بِالَْقلَِم َعل َعل
مـــرة  واألرض  الـــســـمـــاء  بــــن  الـــلـــقـــاء  فـــتـــجـــدد 
عن  وزيـــغ  انــحــراف  البشرية  أصـــاب  أن  بعد  أخـــرى 
هذه  خالل   � جبريل  وحضور  املستقيم،  الصراط 
فاملهمة  جلي،  والتنزيل( واضح  العمليات )اإلنزال 
التي انتدبه الله تعالى لها ليست بالهينة: أمن على 

الوحي من السماء إلى األرض.
القرآن   [ الرسول  يعرض  أن  غرابة  فال  ولهذا 
إلى  الصيام  فــرض  منذ  رمضان  من  ليلة  كل  الكرمي 

وفاته ] كما جاء عن ابن عباس في احلديث.
وأي نعمة أعظم من نعمة نزول القرآن؟ نعمة ال 
يسعها حمد البشر فحمد الله نفسه على هذه النعمة 
قال تعالى: �احلمد هلل الذي أنزل عىل عبده الكتاب 

ولم جيعل له عوجا� )الكهف: 1(.
قال  الصيام  بشهر  الــقــرآن  ارتــبــط  يومئذ  ومــن 
هدى  ال��ق��رآن  فيه  أن��زل  ال��ذي  رمضان  �شهر  تعالى: 

للناس و بينات من الهدى و الفرقان� )البقرة: 184(.
قبيل  االقتران؛ هل هو من  نتساءل عن هذا  وقد 

الصدفة أم أن في األمر حكمة وغاية ومقصد؟
صحية  فوائد  يحقق  القرآن  عن  الصيام  ففصل 
فتخليص  رمضان:  في  منا  كثير  حال  وهو  للجسم، 
الوزن  بالصيام، وتخفيف  يكون  السموم  من  اجلسم 
الفوائد  من  غيرها  إلــى  بالصيام،  يكون  السمنة  أو 
التي ينصح بها حتى غير املسلمن مرضاهم للشفاء.
ــرآن الـــكـــرمي يحقق  ــق ــال لــكــن اقـــتـــران الــصــيــام ب
باإلضافة للفوائد الصحية فوائد اجتماعية وتربوية 
هذه  من  مجاال  يعالج  الشريف  واحلــديــث  ونفسية، 
املجاالت: مجال الفوائد االجتماعية: من تكافل وتآزر 

وتالحم....
اقتران  جلي  بشكل  الكرمي  احلديث  أوضــح  فقد 
البدل  خلق  وغــرس  ترسيخ  الكرمي:  بالقرآن  الصيام 
من  للنفس  تطهير  آخــر  والــســخــاء، مبعنى  واجلـــود 
أخــالق ذميمة تعوق مناء اإلميــان وتطوره في كيان 
وعدم  والبخل  الشح  هو  وذلــك  واجلماعات،  ــراد  األف
ــواســع: فــي املــال  ال الــلــه مبعناه  اإلنــفــاق فــي سبيل 

والوقت والذات..
ولكنه  الناس  أجــود  كــان   ،[ الله،  رســول  فهذا 
في رمضان ومع القرآن وبصحبة جبريل � يزداد 
العطاء  بــازديــاد  سلوكه  على  ذلــك  فينعكس  إميــانــا 

والبذل واجلود.
وقــد نتساءل مــرة أخــرى ملــاذا هــذا احلــرص من 
يراجع  أن  على  تعالى،  الله  مــن  بأمر   ،� جبريل 
الكرمي كل سنة؟ وملاذا  القرآن   [ الرسول  ويعارض 

بالليل؟
شرح  خــالل  من  عليه  التعرف  سنحاول  ما  هــذا 

احلديث:

معنى احلديث:
1 - سخاء الرسول ]:

َأْجـــَوَد   َ[ ِبيُّ  النَّ "َكـــاَن   :� عباس،  ابــن  فقول 
اِس ِباخَلْيِر". النَّ

جاءت الصفة بصيغة املبالغة ملا تبت عنه ] من 
كرم وجود، فكان ] يعطي عطاء من ال يخشى الفقر، 
كثيرة، وهي  السيرة  السخاء من  والوقائع على هذا 

تشهد على جوده وكرمه ]، من ذلك:
ما روته السيدة خديجة -رضي الله عنها- تصف 
ــَم،  ِح ــَرّ َلــَتــِصــُل ال ــــَك  كــرم رســول الــلــه، ] بقولها: "ِإَنّ
ْيَف، َوُتِعُن  ، َوُتْكِسُب امْلَْعُدوَم، َوَتْقِري الَضّ ِمُل اْلَكَلّ َوَتْ
". فهذه األخالق كلها ناشئة عن بالغ  ِقّ َعَلى َنَواِئِب احْلَ
الكرم وعظيم اجلود؛ إذ هي كلها تعني البذل والعطاء.
]، في  الَلّه  َرُســوُل  "َما ُسِئَل  عن أنس � قال: 
اإِلْساَلِم َشْيًئا ِإاَلّ َأْعَطاُه. َقاَل: َفَجاَءُه َرُجٌل َفَأْعَطاُه َغَنًما 
َأْسِلُموا؛  َقْوِم،  َيا  َفَقاَل:  َقْوِمِه،  ِإَلى  َفَرَجَع   ، َجَبَلْنِ َبْنَ 
كتاب  اْلَفاَقَة")مسلم:  َيْخَشى  اَل  َعَطاًء  ُيْعِطي  ًدا  ُمَحَمّ َفِإَنّ 

الفضائل(.
ــلــه تــعــالــى،  ـــرســـول، ]، تــربــى عــلــى عــن ال وال
فطبيعي أن يتحلى بهذه السجية وهذا اخللق، لكن أن 
يزداد هذا اخلير بالقرآن الكرمي والصيام فمعناه أن 

لهذا االقتران دور في الزيادة.
2 - أثر الصيام والقرآن في اإلكثار من اخلير:

وقوله �" َوَكاَن َأْجَوُد َما َيُكوُن ِفي َرَمَضاَن ِحَن 
َيْلَقاُه ِجْبِريُل".

لقاء جبريل � معناه لقاء الوحي، ولقاء القرآن، 
باإلقبال عليه قراءة وتدبرا.

وأن تتعرض للوحي وأنت محلل من كل الشهوات 
معناه: أن تسمح للروح التي تسكن اجلسد، أن تسمو 
القرآن  بروح  فتلتقي  األرض،  إلى  تشدها  أثقال  دون 
فيحصل بهذا التزاوج بعث حياة جديدة في اجلسد 
دنيوي  كل  ميزانه  في  فيصغر  لألشياء  نظرته  تغير 

ويسمو ويكبر حجم كل أخروي.
ــــراد  ـــقـــرآن فـــي األف ــــذي يــحــدثــه ال ــــر ال وعـــن األث
القرآن  كتابه:  في  البوشيخي  الشاهد  يقول الدكتور 
وح"  ر عنه بـ"الرُّ روح األمة اإلسالمية: )هذا الكتاب ُعبِّ
إشارة إلى هذه الوظيفة التي يقوم بها في اإلنسان. 
فاإلنسان قبل أن َيسِرَي ماء القرآن في عروقه وِكيانه، 
يكون َميًتا بصريح القرآن: �أََوَمْن كَاَن َمْيًتا َفأَْحَيْيَناهُ 
يِف  َمَثلُهُ  كََمْن  ال��نَّ��اِس  يِف  بِ��ِه  يَْمِشي  نُ��وًرا  لَ��هُ  َوَجَعلَْنا 

اِرٍج ِمْنَها� )األنعام: 122(. لَُماِت لَْيَس ِبَ الظُّ
منه  وَيسري  قلَبه،  القرآُن  هذا  يخالط  عندما  ا  أمَّ
ُم في مجموع الِكيان، فإنه يصير -فعاًل-  كما َيسري الدَّ
راتــه وأفــكــاره  آَخـــر مــن حيث طــاقــاتــه وتــصــوُّ شيًئا 
يهتدي  بالقرآن  ألنه  وُمنَجزاته...  وإمكاناته  وقدراته 
إلى ربه ويعرف مواله سبحانه وتعالى، فيتوكل عليه 
ل ويستمدُّ منه كل شيء. فمن اسمه "القوّي"  حق التوكُّ
يستمّد القّوة، ومن اسمه "العليم" يستمّد العلم، ومن 
اسمه "احلكيم" يستمّد احلكمة، ومن اسمه "الرحمــن" 
"الرحيم" يستمّد الرحمة... ُيِفيُض الله عليه -بفضله 
ورحمته- من أنوار أسمائه سبحانه وتعالى، فَيشيع 
ة إذا ُقوِرَن  في ِكيانه ما َيشيع، وَيصير طاقة غير عاديَّ

مبا كان عليه قبُل(.
هذا املدد هو الذي يؤثر في األفراد فيصبح البدل 

والعطاء واإلنفاق خلق وشجية تصاحب العبد،
 وقوله �: "َوَكاَن ِجْبِريُل � َيْلَقاُه ُكلَّ َلْيَلٍة ِفي 
ِبيُّ ] الُقْرآَن،  ى َيْنَسِلَخ، َيْعِرُض َعَلْيِه النَّ َرَمَضاَن، َحتَّ
يِح  الرِّ ِمَن  ِباخَلْيِر  َأْجــَوَد  َكاَن   ،� ِجْبِريُل  َلِقَيُه  َفــِإَذا 

املُْرَسَلِة".
قال اإلمام ابن رجب: "دل احلديث على استحباب 

ــرآن فــي رمــضــان واالجــتــمــاع عــلــى ذلــك،  ــق دراســــة ال
وعرض القرآن على من هو أحفظ له… وفيه دليل على 
استحباب اإلكثار من تالوة القرآن في شهر رمضان، 
وفي حديث فاطمة عليها السالم عن أبيها أنه أخبرها 
أن جبريل � كان يعارضه القرآن كل عام مرة وأنه 

عارضه في عام وفاته مرتن" )رواه البخاري و مسلم(.
قال رحمه الله: و في حديث ابن عباس أن املدارسة 
استحباب  على  يــدل  ليال  كــانــت  جبريل  وبــن  بينه 
اإلكثار من التالوة في رمضان ليال فإن الليل تنقطع 
القلب  الهم، ويتواطأ فيه  فيه الشواغل ويجتمع فيه 
واللسان على التدبر كما قال تعـالى: �إن ناشئة الليل 

هي أشد وطئا وأقوم قيال� )لطائف املعارف(.
في  الله اجتهاد عجيب  للسلف رحمهم  كان  وقد 
قراءة القرآن في رمضان بل لم يكونوا يشتغلون فيه 

بغيره.
يقول: إمنا هو  رمــضــان  دخــل  إذا  الــزهــري  كــان 

قراءة القرآن وإطعام الطعام. 
قال ابن احلكم: كان مالك إذا دخل رمضان يفر من 

قراءة احلديث ومجالسة أهل العلم.
دخل  إذا  الــثــوري  سفيان  الرزاق: كان  عبد  قــال 

رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن.
القرآن، فتدرك  و  الــصــوم  يجتمع  رمــضــان  ففي 
لقيامه،  القرآن  له  يشفع  شفاعتان،  الصادق  املؤمن 
و  ]: "الصيام  قــال  لصيامه،  الــصــيــام  لــه  ويشفع 
القرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي 
فيه،  فشفعني  بالنهار  والشهوات  الطعام  منعته  رب 
و يقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه 
فيشفعان" )اإلمام أحمد(. وعند ابن ماجه عن ابن بريدة 
عن أبيه قال: قال رسول الله ]: »يجيء القرآن يوم 
القيامة كالرجل الشاحب يقول: أنا الذي أسهرت ليلك 

وأظمأت نهارك«.
ومـــن صـــور اخــتــصــاص شــهــر رمــضــان بــالــقــرآن 
فيها  ما  أكثر  الصالة  فهذه  التراويح،  صالة  الكرمي 
قراءة القرآن، وكأنها شرعت ليسمع الناس كتاب الله 
فيها  يختم  أن  لإلمام  استحب  ولذلك  مرتال،  مجودا 

ختمة كاملة.
القراءة  يطيل   [ النبي  كــان  وقــد 
في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره، 
وممــا يؤيد ذلــك مــا رواه اإلمـــام أحمد 
في   [ النبي  "أتــيــت  قــال:  عــن حذيفة 
كبر  فلما  يصلي  فقام  رمضان  من  ليلة 
واجلبروت  امللكوت  ذو  أكبر  الله  قــال 
ثم  البقرة  قــرأ  ثم  والعظمة  والكبرياء 
النساء ثم آل عمران ال مير بآية تخويف 
يقول سبحان  ركــع  ثم  عندها  وقــف  إال 
ثم رفع  قائما  العظيم مثل ما كان  ربي 
رأسه فقال: سمع الله ملن حمده ربنا لك 
احلمد مثل ما كان قائما، ثم سجد يقول 
سبحان ربي األعلى مثل ما كان قائما، 
ثم رفع رأسه فقال رب اغفر لي مثل ما 
كان قائما، ثم سجد يقول سبحان ربي 
األعلى مثل ما كان قائما، ثم رفع رأسه 
جاء  حتى  ركعتن  إال  صلى  فما  فقام، 

بالل فآذنه بالصالة" )مسند اإلمام أحمد(.
وكــان عمر قد أمــر أبــي بن كعب و 
متيما الداري أن يقوما بالناس في شهر 
رمضان فكان القارئ يقرأ باملائتن في 
ركعة حتى كانوا يعتمدون على العصي 
ينصرفون  كانوا  ومــا  القيام  طــول  من 
إال عند الفجر، و في رواية أنهم كانوا 
ــربــطــون احلـــبـــال بـــن الــــســــواري ثم  ي

يتعلقون بها )لطائف املعارف(.
في  رمضان  قيام  في  يختم  السلف  بعض  وكــان 
قتادة،  منهم  سبع  كــل  فــي  وبعضهم  ليال  ثــالث  كــل 
العطاردي  رجــاء  أبــو  منهم  عشرة  كل  في  وبعضهم 
التطويل والقيام من أجل  )لطائف املعارف(. كل هذا 
تالوة القرآن وتعطير ليالي شهر القرآن بآيات القرآن.
القرآن الكرمي في  وإذا كان هذا حال السلف مع 
رمضان فاألجدر بنا أن نقتفي أثرهم وجنتهد لبلوغ 
أن  آياته، و ميكن  فيه، وتدبر  النظر  بــدوام  منازلهم، 
االستطاعة  بحسب  اآلتــيــة  اخلــطــوات  لــذلــك  نقترح 
والقدرة مع املجاهدة، فإن الله تعالى ال ميل حتى منل: 
اخل���ط���وة األول����ى: اإلكـــثـــار مــن الــتــالوة وتــكــرار 
لنفسه،  برنامجا  منا  واحـــد  كــل  فيجعل  اخلــتــمــات، 
ينال  عــديــدة  مـــرات  ــقــرآن  ال ختم  مــن  يتمكن  بحيث 

خيراتها وينعم ببركاتها.
تخصيص  الــتــدبــر،  و  الثانية: التأمل  اخل��ط��وة 
عند  تكون  أن  األفضل  الكرمي،  القرآن  لتدبر  حصص 
انتظار آذان املغرب: ملقاطع أو السور بحسب الوقت 

والقدرة على التأمل والتدبر، ولو آيات. 
اخل��ط��وة ال��ث��ال��ث��ة: احلــفــظ واملــراجــعــة، مراجعة 

احملفوظ، وحفظ سور جديدة.
للقيام  ركـــعـــات  الرابعة: تخصيص  اخل���ط���وة 

باحملفوظ في البيت مع األسرة أو فرديا
اخلامسة: اإلنفاق  اخل��ط��وة 

ــه تــعــالــى، بكل  ــل فـــي ســبــيــل ال
ولو  صــائــم،  تفطير  أشكاله: 
تــصــاحــبــك ملسجد  بــتــمــرات 
صائمن.  إلفطار  بها  تبادر 

قضاء حوائج الناس...

ذ. محمد بوزين

ِ ْبِن ُعْتَبَة، َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس َرِضَي اهللَُّ َعْنُهَما، َقاَل: "َكاَن النَِّبيُّ ] َأْجَوَد  ِ ْبِن َعْبِد اهللَّ َثَنا إِْبَراِهيُم ْبُن َسْعٍد، َأْخَبَرَنا اْبُن ِشَهاٍب، َعْن ُعَبْيِد اهللَّ َثَنا ُموَسى ْبُن إِْسَماِعيَل، َحدَّ َحدَّ

النَّاِس بِالَخْيِر، َوَكاَن َأْجَوُد َما َيُكوُن ِفي َرَمَضاَن ِحيَن َيْلَقاُه ِجْبِريُل، َوَكاَن ِجْبِريُل � َيْلَقاُه ُكلَّ َلْيَلٍة ِفي َرَمَضاَن، َحتَّى َيْنَسِلَخ، َيْعِرُض َعَلْيِه النَِّبيُّ ] الُقْرآَن، َفِإَذا َلقَِيُه ِجْبِريُل �، 
يِح الُمْرَسَلِة" )رواه البخاري ومسلم(. َكاَن َأْجَوَد بِالَخْيِر ِمَن الرِّ

رمضان والقرآن الكريم سبيل الخير كله
07 رمضان 1438هـ املوافق لـ 02 يونيو 2017م



العدد : 480  4

تقدم احلديث في العدد السابق عن ظروف 
من  وتبني  ع��ام��ة،  ب��ص��ورة   � سلمان  نشأة 
خالل األسلوب التربوي الذي تلقاه سلمان ما 
يجعله لقمة سائغة سهلة في وجه كل تيار يريد 
من  سيتضح  ما  وه��ذا  يريد،  حيث  يجرفه  أن 

خالل هذه السطور:
نقطة التحول في حياة سلمان:

كان سلمان �ه يعيش حياة عادية، بعيدا 
تقض  ال��ت��ي  -امليتافيزيقية-  األس��ئ��ل��ة  ك��ل  ع��ن 
مضجعه، أو تدخله في صراعات فكرية مع نفسه، 
أو مع غيره، ذلك أنه كان فردا متعبدا بلغ املرتبة 
العليا في التدين، يبني ذلك قوله في قصته التي 
"واجتهدت  عنهما:  الله  عباس رضي  ابن  رواها 
في املجوسية حتى كنت قطن النار التي يوقدها 

ال يتركها تخبو ساعة".
فهذا يبني تشبثه باملجوسية واجتهاده فيها، 
وانقطاعه التام  عنها باإلضافة ملا تقدم من حبس 
أبيه له الذي جعله بعيدا عما يجري في الواقع، 
جاهال ملا يسود العالم من أفكار ومذاهب وأديان، 
ال يعرف شيئا عن ذلك، كما أن ذلك جعل تدينه 
تدينا تقليديا محضا؛ ال يستند إلى أسس قوية، 
وال يقوم على دعائم متينة، ومن ثم يسهل نسفه 
بالتمام  حصل  ما  وهذا  عليه،  والتأثير  ونقضه 
والكمال، إذ كانت خرجة واحدة من بيت أسرته 
األج��داد  دين  -وارت���داده عن  لدينه،  بنبذه  كافية 
واآلباء-، يقول �: "َفَمَرْرُت ِبَكِنيَسٍة ِمْن َكَناِئِس 
َصاَرى، َفَسِمْعُت َأْصَواَتُهْم ِفيَها َوُهْم ُيَصلُّوَن،  النَّ
اَي ِفي  ْبِس َأِبي إيَّ اِس، حِلَ َوُكْنُت اَل َأْدِري َما َأْمُر النَّ
َأْنُظُر  َعَلْيِهْم  َدَخْلُت  َأْصَواَتُهْم  َسِمْعُت  ا  َفَلمَّ َبْيِتِه، 

َصاَلُتُهْم  َأْعَجَبْتِني  َرَأْيُتُهْم  ا  َفَلمَّ َيْصَنُعوَن،  َما 
يِن  ِه َخْيٌر ِمْن الدِّ َوَرِغْبُت ِفي َأْمِرِهْم َوُقْلُت: َهَذا َوَاللَّ
ى َغَرَبت  الَِّذي َنحن َعَلْيِه، فو الله َما َبِرْحُتُهْم َحتَّ

ْمُس، َوَتَرْكُت َضْيَعَة َأِبي َفَلْم آِتَها". الشَّ
والعبر، وميكن  بالدروس  حافل  النص  فهذا 

االكتفاء هنا بالوقوف عند النقطتني اآلتيتني:
أوال: أن التدين القائم على التقليد واحملاكاة 
ال يصمد صاحبه عندما تلوح له الدالئل، وتسطع 
اآلب��اء  عن  امل��وروث  فالدين  البراهني،  وجهه  في 
سيول  جترفه  العنكبوت،  بيت  م��ن  أوه��ن  بناء 

الشكوك بسهولة، وحتطمه رياحها بسرعة.
ثانيا: أن الفطرة عندما حتركها بواعث احلق، 
وتدعوها دواعي اليقني ال تتردد في االستجابة، 
املطلق،  واالنقياد  التام،  التسليم  إال  يسعها  وال 
وها نحن نرى كيف أن سلمان � يقسم بقوله: 
الذي  ال��ذي نحن عليه". فما  "ه��ذا والله خير من 
دفعه لهذا القسم؟ وما الذي جعله يطمئن كل هذا 
االطمئنان؟ إنها الفطرة التي تقود صاحبها دون 
أن يشعر، ففطرته دفعته أوال ليدخل إلى الكنيسة، 
وذلك فيما يبدو بدافع حب االستطالع واالكتشاف 
ف��ق��ط، لكن ال��ل��ه  ق��در أم���را آخ���ر، وق��ادت��ه تلك 
اليوم، ويقارن بني ما هم  ليلزمهم طوال  الفطرة 
بذلك  ثم يجزم  ديانته،  عليه وما هو عليه وأهل 
اجلزم اليقيني، وذلك إلهام من الله تعالى، فالله 
موانعه،  وأزال  أسبابه،  قدر  لعبد خيرا  أراد  إذا 

ويسر األسباب املوصلة إليه.
هذا ما ميكن الوقوف معه باختصار في هذا 
سيكون  اجلديد  االكتشاف  هذا  أن  ومبا  املقطع، 
البد  فإنه   ،� سلمان  حياة  في  كبير  له حتول 
مآزق  في  ذلك  يوقعه  وأن  بعده،  ما  له  يكون  أن 

ومشاكل؛ ألن سنة الله هكذا تسير، وهي ال حتابي 
أحدا في هذا الشأن، ومن هنا يأتي احلديث عن 

النقطة اآلتية:
أول امتحان؛ في رحلة سلمان:

ما فعله سلمان من مكثه مع النصارى طوال 
إعجابه  عن  والتعبير  أمرهم،  في  ورغبته  يومه، 
بهم، يعد في نظر أهل ديانته انسالخا من الدين، 
وردة عن الصراط املستقيم، وانحرافا عن جادة 
والعقد  احلل  أهل  على  يجب  ثم  ومن  الصواب، 
تأديبه والضرب على يديه، حتى يكون عبرة لكل 
من تسول له نفسه أن يفعل مثل فعله، أو يسلك 
 :� أب��وه كما يقول  ب��ه  ق��ام  م��ا  مسلكه، وه��ذا 
"َفَرَجْعُت إَلى َأِبي، َوَقْد َبَعَث ِفي َطَلِبي، َوَشَغْلُتُه َعْن 
ا ِجْئُتُه َقاَل: َأْي ُبَنيَّ َأْيَن ُكْنَت؟ َأَوَلْم  ِه، َفَلمَّ َعَمِلِه ُكلِّ
َأُكْن َعِهْدُت إَلْيَك َما َعِهْدُت؟ َقاَل: ُقْلُت َلُه: َيا َأَبِت، 
َفَأْعَجَبِني  َلُهْم،  َكِنيَسٍة  ِفي  ُيَصلُّوَن  ِبُأَناٍس  َمَرْرُت 
ى  َما َرَأْيُت من دينهم، فو الله َما ِزْلُت ِعْنَدُهْم َحتَّ
يِن  ، َلْيَس ِفي َذِلَك الدِّ ْمُس، َقاَل: َأْي ُبَنيَّ َغَرَبْت الشَّ
َخْيٌر، ِديُنَك َوِديُن آَباِئَك َخْيٌر ِمْنُه، َقاَل: ُقْلُت َلُه: َكالَّ 
ْيٌر ِمْن ِديِنَنا. َقاَل: َفَخاَفِني، َفَجَعَل ِفي  ُه َلَ ِه، إنَّ َوَاللَّ

ِرْجِلي َقْيًدا، ُثمَّ َحَبَسِني ِفي َبْيِتِه".
ف��ه��ذا ال��ن��ص يكشف ع��ن ب��داي��ة احمل��ن التي 
بحثا  الطويلة  رحلته  في   � سيالقيها سلمان 
عن احلقيقة، وها هو في رمشة عني حتول -في 
نظر أبيه- من ذلك الطفل الوديع احملبوب الذي 
ومن  بسوء،  مُي��س  أن  يحبه  وال  يفارقه،  يكاد  ال 
ش��خ��ص م��خ��وف ع��ل��ي��ه، إل���ى ش��خ��ص -م��ج��رم- 
مخوف منه كما يؤخذ من قوله: "فخافني"، ولكن 

الذي ينبغي لفت األنظار إليه هنا ما يلي:

بني  ال��ت��ام،  والتطابق  الكبير  التشابه  أوال: 
ك��ان يفعله  اب��ن��ه، وم��ا  م��ع  أب��و سلمان  م��ا فعله 
كانوا  الذين  املستضعفني  مكة  مسلمي  أول��ي��اء 
يؤمنون بدعوة محمد � ويتبعونه، حيث كانوا 
يحبسونهم ويفتنونهم من أجل أن يرجعوا إلى 

دين آبائهم وأجدادهم.
واألج����داد، وتفضيله  اآلب���اء  دي��ن  م��دح  ثانيا: 
على كل دين جديد، وهذا واضح من قول أبيه له: 
أيضا  يشبه  وهذا  منه"،  آبائك خير  ودين  "دينك 
صنيع كفار مكة حيث �قال الذين كفروا للذين 

آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه�.
الكفر  أن  ه��ن��ا  م��ن  امل��س��ت��ف��ادة  وال���الص���ة 
شريعة  وأن  واحل��دي��ث،  القدمي  في  واح���دة،  ملة 
الباطل،  عن  الدفاع  أصلها  واح��دة،  الباطل  أهل 
وفرعها رمي احلق وأهله بكل نقيصة، ومن أهم 
ويطلب  يرفضها  من  بكل  التنكيل  مقتضياتها 
غيرها، كما قال أسالفهم في ذلك لنبي الله شعيب 
آمنوا معك من  يا شعيب والذين  �خنلرجنك   :�

قريتنا أو لتعودن يف ملتنا� )األعراف: (.

األنقياء،  الصاحلني  ِش��ع��ار  العفو  إن 
ذوي احللم واألناة؛ العفو عن اآلخرين ليس 
يتم  ال  ثقل  النفس  في  له  إذ  الهني؛  باألمر 
االنتصار  حبِّ  مبصارعِة  إال  عليه  التغلُّب 
واالنتقام للنفس، وال يكون ذلك إال لألقوياء 

ال���ذي���ن اس��ت��ع��ص��وا ع��ل��ى ح��ظ��وظ ال��ّن��ف��س 
إمضاُؤه  لهم  يجوُز  ا  حّقً كان  وإن  ورغباتها، 
لقوله تعالى: �َولََمِن انَتَصَر بَْعَد ُظلِْمِه َفأُْولَِئَك 
أنَّ  غيَر  )الشورى:41(  َسِبيٍل�  ��ن  مِّ َعلَْيِهم  َم��ا 
التنازل عن احلّق وملكَة النفس عن إنفاِذه لهو 
دليٌل على جتاوِز املألوِف وَخرق العادات، وِمن 
ز والبراز عن الُعموم، وهذا هو  هنا يأتي التميُّ
ديد املمدوُح الذي ميِلك نفسه عند الغضب  الشَّ
 � النبي  عن  وغيرهما  الصحيَحني  في  كما 
ق��ادٌر على أن ينِفَذه  قال: »من كظم غيًظا وهو 
َرُه من  دعاه الله على رؤوِس الالئق حتى يخيِّ

أيِّ احلور شاء«.
وق��د أم��ر احل��ق ج��لَّ وع��ال نبيه الكرمي � 
بالعفو والصفح فقال تعالى: �ُخِذ الَْعْفَو َوأُْمْر 
اِهِلنَي� )األعراف: 199(،  بِالُْعْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْلَ
وقد فسر النبي � العفو بأن تعطي من حرمك، 

وتصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك.
كثير من الناس يظنون أن العفو والتجاوز 
غير صحيح،  وه��ذا  وال��ذل��ة،  الضعف  يقتضي 
والضعف،  الّذلَّة  يقتِضي  ال  والتجاوز  فالعفو 
ة الشجاعة واالمتناِن وغَلَبة الهوى، ال  بل إنه قمَّ
ما إذا كان العفُو عند املقِدَرة على االنتصار،  سيَّ
قال احلسن بُن علي رضي الله تعالى عنهما: 
"لو أنَّ رجاًل شَتمني في أذني هذه واعتذر في 

ُأذني األخَرى لقِبلُت عذَره".
أندَم  الله: "ألن  وقال جعفُر الصاِدق رحمه 
على العفِو عشرين مّرًة أحبُّ إليَّ من أنَدم على 

العقوبة مرة واحدة".
ثم إنَّ بعض الناس قد بلغ من القسوِة ما 

ال ميكن معها أن يعفَو ألحد أو يتجاَوز عنه، ال 
ي ليس إال،  تروَن في حياته إاّل االنتقام والتشفِّ
مت لم  تروَنه وتروَن أمثاَله كمَثل سماٍء إذا تغيَّ
ُيرَج َصحُوها، وإذا َقدر ال ُينَتَظر عفوه، يغِضُبه 
العذُر اجللّي، حتى  اجلرُم الفّي، وال يرضيه 

الرمح،  ظ��لِّ  من  أضيُق  وه��و  الذنَب  ليَرى  إّن��ه 
ويعَمى عن العذِر وهو أبنَيُ من وَضح النهار. 
تروَنه ذا ُأذنني يسَمع بإحداهما القوَل فيشتّط 
ويضطرب، ويحجُب عن األخَرى العذَر ولو كان 
ه��ذه حاُله فهو عدوُّ  وَم��ن  وب��ره��ان،   له حّجٌة 
عقِله، وقد استولى عليه سلطان الهَوى فصرَفه 

ي. شفِّ عن احلسِن بالعفِو إلى القبيح بالتَّ
إن املصطفى � أسوتنا احلسنة، وقدوتنا 
الله  بعثه  ال���ذي  األع��ل��ى،  ومثلنا  ال��ص��احل��ة، 
مكة  دخل  لإلنسانية،  ورحمة  للبشرية،  معلمًا 

ف��احت��ًا ل��ه��ا، وأهلها ه��م ال��ذي��ن ائ��ت��م��روا على 
قتله، وأخرجوه، وقاطعوه، و كذبوه، وقاتلوه 
العرب  عليه  وألَّبت  والندق،  وأحد،  بدر،  في 

جميعًا.
ك��ل س���الح، وم��دوا  أل��ق��ى أهلها  مل��ا دخلها 
إليه أعناقهم، ليحكم 
فيها مبا يرى، فأمره 
ن���اف���ذ ف���ي رق��اب��ه��م، 
ف��س��أل أع������داءه بعد 
املقام،  به  استقر  أن 
يا معشر قريش، ويا 
فاشرأبت  مكّة؟  أه��ل 
إليه األعناق، وزاغت 
عند سؤاله األبصار، 
تظنون  »م��ا  سألهم: 
أن����ي ف��اع��ل ب���ك���م..؟« 
وص���اح���ت اجل��م��وع 
ال�����وج�����ل�����ة ب��ك��ل��م��ة 
كانوا  كأمنا  واح��دة، 
كرمي  أخ  خيرًا..  قالوا:  بترديدها،  اتفاق  على 

وابن أخ كرمي.. فقال: »اذهبوا فأنتم الطلقاء«.
لنا  ق��د ض��رب��وا   � الله  رس��ول  وصحابة 
أروع األمثلة في عفوهم وصفحهم عن الناس، 
فقد تخلقوا بأخالق نبيهم في العفو والصفح، 
عيينة  عن  عباس،  ابن  عن  البخاري  روى  فقد 
�: يا  بن حصن، أنه قال لعمر بن الطاب 
ابن الطاب، ما تعطينا اجلزل، وال حتكم فينا 
بالعدل، فغضب عمر، حتى هم أن يوقع به، فقال 
له احلر بن قيس: يا أمير املؤمنني، إن الله قال 

لنبيه. "خذ العفو وامر بالعرف وأعرض 
عن اجلاهلني" وإن هذا من اجلاهلني، قال 
ابن عباس: فوالله ما جاوزها عمر حني 
الله  كتاب  عند  افًا  وقَّ وكان  عليه،  تالها 

.
وه����ذا أب���و ب��ك��ر ال��ص��دي��ق � خير 
مسطح  قرابته  من  ك��ان  األنبياء،  بعد  الناس 
عليه، ويحسن  ينفق  بكر  أبو  وك��ان  أثاثة،  بن 
إليه فلما خاض مسطح فيمن خاض في حادثة 
كان  كما  إليه  أال يحسن  بكر  أبو  اإلف��ك، حلف 
وأن���زل:    رب��ه  فعاتبه  ال��س��اب��ق،  ف��ي  يحسن 
َعِة أَْن يُؤْتُوا  �َوال يَأْتَِل أُولُو الَْفْضِل ِمْنُكْم َوالسَّ
أُوِلي الُْقْربَى َوالَْمَساِكنَي َوالُْمَهاِجِريَن يِف َسِبيِل 
 ُ بُّوَن أَْن يَْغِفَر اللَّ ِ َولَْيْعُفوا َولَْيْصَفُحوا أاَل ُتِ اللَّ
لَُكْم والل غفور رحيم� )النور: 22(. فقال: بلى، 
أحب أن يغفر الله لي، وعاد إلى ما كان عليه 

من اإلحسان إليه وكّفر عن ميينه.
إن العفو والّصفح هما خلقا النبّي- صلى 
املقَتدون؟!  رون  املشمِّ فأين  وسلم-،  عليه  الله 
أين من يغاِلبهم حبُّ االنتصار واالنتقام؟! أين 

د املرَسلني. نحن من خُلق سيِّ
  اللهم اجعلنا ممن يقتدون بحبيبك ونبيك، 

وي������ع������ف������ون ع���م���ن 
ظلمهم، ويصفحون 
عليهم،  طغى  عمن 
ال��ل��ه على  وص��ل��ى 
وآله  محمد  سيدنا 
أجمعني  وص��ح��ب��ه 
ل�����ه رب  واحل�����م�����د 

العاملني.

سلمان الفارسي � ورحلة البحث عن احلقيقة )2(

خلق العفو في سيرة رسول الله �

ذ. عبد الصمد احسيسن

ذ. رضوان طوبي
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5 خطبة منبرية

يا باغي اخلير أقبل 
ويا باغي الشر أقصر

اخلطبة األولى:

احلمد لله رب العاملني، والصالة والسالم 
ع��ل��ى رس���ول���ه األم�����ني وع���ل���ى آل����ه وص��ح��ب��ه 

والتابعني. 
األيام وميضي  بعد  األيام  الله، متر  عباد 
ال��ع��ام ت��ل��و ال��ع��ام، مت��ض��ي األوق����ات بسرعة 
نستقبل  ثم  ونستقل  ن��ودع  حلظات،  وكأنها 
وأيام  قصيرة،  الزمن  من  فترات  إنها  لنودع، 
باألعمال  مألها  ملن  فهنيئا  قليلة،  العمر  من 

الصاحلة وشغل نفسه بالعبادات النافعة.
الشهور  أن كل  تعلمون معشر الصاحلني 
املسلم  عمر  وأن  للعبادة،  مواسم  املؤمن  عند 
بعض  فضل    الله  لكن  للطاعة،  موسٌم  كلَّه 

فضل  كما  بعض،  على  الشهور 
ب���ع���ض ال����رس����ل ع���ل���ى ب��ع��ض، 
ف��ب��ت��ف��ض��ي��ل ش���ه���ر رم���ض���ان 
ت��ت��ض��اع��ف ه��م��ة امل��س��ل��م لفعل 
اخل�����ي�����رات، وي����ق����وى ن��ش��اط��ه 
ملمارسة العبادات، كيف ال وهو 
وتعالى  سبحانه  رب��ه  أن  يعلم 
يضاعف له الثواب، وميحو عنه 

الذنوب املستوجبة للعقاب.
الترمذي رحمه  روى اإلمام 
الله أن رسول الله � قال: »إذا 
كان أول ليلة في شهر رمضان 
دت الشياطني وَمَرَدة اجلن،  ُصفِّ
ُيفتح  فلم  النار  أب��واب  وغلقت 
منها باب، وفتحت أبواب اجلنة 
وينادي  ب��اب،  منها  يغلق  فلم 
م���ن���اٍد: ي��ا ب��اغ��ي اخل��ي��ر أق��ب��ل، 
وي���ا ب��اغ��ي ال��ش��ر أق��ص��ر، ولله 
ُعتقاء من النار وذلك كل ليلة«، 

وابن خزمية،  ابن ماجه  أيضًا عند  واحلديث 
-يرحم  اجلامع  صحيح  في  األلباني  وحسنه 

الله اجلميع-. 
يقول عليه الصالة والسالم: »وينادي مناٍد 

يا باغي اخلير أقبل، ويا باغي الشر أقصر«.
أو  ملك،  أنه  يحتمل  قيل  مناد":  "وينادي 
الله  يريد  قلوب من  في  ذل��ك  يلقي  أن��ه  امل��راد 
اخلير":  باغي  "يا  ومعنى  اخلير،  على  إقباله 
أقبل  أي  "أقبل"،  والثواب  العمل  طالب  يا  أي 
على الله وطاعته بزيادة االجتهاد في عبادته، 
وه��و أم��ر م��ن اإلق��ب��ال أي ت��ع��ال. "وي���ا باغي 
الشر أقصر"، أي يا مريد املعصية أمسك عن 
أوان  فهذا  تعالى،  الله  إلى  وارجع  املعاصي، 
َقبول التوبة وهذا زماُن استعداد طلب املغفرة. 
أيها املسلمون، اخلير هو العمل املَشروع 
دون  الله،  وجه  ابتغاَء  املسلم  به  يقوم  ال��ذي 
انتظار اجلزاء أو الّشكر من الناس. �اَل نُريد 
9(، وقد  )اإلنسان:  َج��َزاءً وال ُشكوراً�  منُكم 
أمر الله عباده بالدعوة إلى اخلير واملسارعة 
يَ��ْدُع��وَن  ��ٌة  أُمَّ نُكْم  ِمّ �َولَْتُكن   : ق��ال  فيه. 
َعِن  َويَْنَهْوَن  بِالَْمْعُروِف  َويَ��أُْم��ُروَن  ْيِر  اْلَ ِإلَ��ى 
عمران:  )آل  وَن�  الُْمْفِلُ ُهُم  َٰ��ِئ��َك  َوأُول الُْمنَكِر 

.)104
واخلير أنواع وأوجه وأشكال، ومن تعذر 
عليه نوع سهلت عليه أنواع، فيا باغي اخلير 

أقبل. اإلحسان إلى الوالدين من أوجه اخلير، 
إكرام الزوج واألوالد من أوجه اخلير، فيا باغي 
اخلير أقبل. الّصدقة على الفقير واملسكني من 
أوجه اخلير، تعهد األرامل والَيتامى وتفّقدهم 
من أوجه اخلير، فيا باغي اخلير أقبل. حسن 
م��ن أوج��ه اخل��ي��ر، إماطة  م��ع اجل��ار  الّتعامل 
األذى عن الّطريق من أوجه اخلير، واإلصالح 
باغي  فيا  اخلير،  أوج��ه  من  املتخاصمني  بني 
األحباب  وزي��ارة  املريض  عيادة  أقبل.  اخلير 
م��ن أوج���ه اخل��ي��ر، ص��ل��ة األرح�����ام م��ن أوج��ه 
القرآن  ق��راءة  أقبل.  اخلير  باغي  فيا  اخلير، 
وحضور مجالس العلم والوعظ واإلرشاد من 
على  احملافظة  بعد  الليل  قيام  اخلير،  أوج��ه 
الصلوات املفروضة من أوجه اخلير، فيا باغي 
اخلير أقبل. ووجوه اخلير واملعروف أكثر من 

أن حتصى.
وتعالى عمل اخلير  الله سبحانه  عَدّ  لقد 
قال  األتقياء، حيث  فيه من صفات  واملُسارعَة 
يَُساِرُعوَن  َِٰئَك  �أُول أوليائه:  ذكر  بعد  سبحانه 
ْيَراِت َوُهْم لََها َسابُِقوَن� )املؤمنون: 61(. ِف اْلَ

الله  إن من فوائد أعمال اخلير نيل رضا 
، بل هذه أهم فائدٍة َتنتج عن عمل اخلير، 
املُ��ؤم��ن ويجعله  ي��رف��ع درج���ات  فعمل اخل��ي��ر 

قريبًا من الله . فيا باغي اخلير أقبل.
ومن فوائده أيضا أنه ُيكسب فاعَله قلوب 
العباد وَمحّبَتهم. ففي مجتمع يقل فيه التكافل 
ويكثر فيه الهجر يكون عمل اخلير سببا في 
تعزيز ِقَيم احمَلّبة والّتكافل وفي تقوية الترابط 
أخيه،  حاجة  ف��ي  املسلم  ميشي  وال��ّت��م��اس��ك، 
احلقد  وي��زي��ل  احمل��ب��ة  القلوب  ف��ي  ينتج  مّم��ا 
الناس  »أحب   :� قال  والكراهية،  والّشحناء 
إلى الله أنفعهم«، فكلما اتسعت منفعتك لعباد 
»وأح��ب  احل��دي��ث:  ففي  أكثر  أج��رك  ك��ان  الله 
األعمال إلى الله  سروٌر تدخله على مسلم، 
أو  أو تكشف عنه كربًة، أو تقضَي عنه دينًا، 
تطرَد عنه جوعًا«، يقول: »ولئن أمشي مع أخي 
املسلم في حاجة أحب إليِّ من أن أعتكف في 
املسجد شهرًا« احلديث حسنه األلباني رحمه 

الله.
الله  رعاكم  اعلموا  أقبل،  اخلير  باغي  يا 
أن املسارعة إلى اخلير سبٌب لتفريج الكروب 
هريرة  أبي  عن  احلديث  ففي  العيوب،  وستر 
� عن النبي � قال: »والله في عون العبد 
رواه  احلديث  أخيه«،  عون  في  العبد  كان  ما 

اإلمام مسلم رحمه الله تعالى. 
وإذا كان العبد في حاجة إلى االستجابة 

إلى  امل��س��ارع��ة  ف��وائ��د  م��ن  أن  فليعلم  لدعائه 
اخلير، قبول الدعاء، قال تعالى: �َوَزكَِريَّاء ِإْذ 
َّهُ َرِبّ اَل تََذْرِن َفْرًدا َوأَنَْت َخْيُر الَْواِرثنَِي،  نَاَدى َرب
َزْوَجهُ  لَهُ  َنا  َوأَْصَلْ َيى  َيْ لَهُ  َوَوَهْبَنا  لَهُ  ْبَنا  َفاْسَتَ
َويَْدُعونََنا  ْيَراِت  اْلَ ِف  يَُساِرُعوَن  كَانُوا  َُّهْم  ِإن
 -  89 )األنبياء:  َخاِشِعنَي�  لََنا  َوكَانُوا  َوَرَهًبا  َرَغًبا 

.)90

اخلطبة الثانية: 
ويا باغي الشر أقصر،

جتتهد وسائل اإلعالم في جميع األوقات 
وعلى سبيل اخلصوص في وقت اإلفطار لَتُبثَّ 
أكثر البرامج جذبا وتشويقا وهي تعتبر هذا 
َتُبثه ما يفسد  ال��ذروة، وقد جتد في ما  وقت 
األخالق أو يخرب العقائد، وإذا خال من ذلك 
كله فإنه يفّوت على املؤمن اغتنام وقت ثمني 
فطره  عند  للصائم  »إّن   :� الرسول  فيه  قال 

دعوًة ما ترد«، )ابن ماجه(.
ي��ا ب��اغ��ي ال��ش��ر أق��ص��ر، ف��ي ه���ذا الشهر 
الفضيل جند الكثير من الناس 
ي��ع��ي��ش��ون ع��ل��ى أع��ص��اب��ه��م، 
واضطراب  مستمر  قلق  في 
ش��دي��د، ق��د ي��ك��ون ن��اجت��ًا عن 
س��ب��ب أو ب��غ��ي��ر س��ب��ب، أم��ا 
س��م��ع��وا ق���ول ال���رس���ول �: 
الله  ستر  غضبه  ك��ف  »وم��ن 
ولو  عورته، ومن كظم غيظًا 
مأل  أمضاه  أن ميضيه  ش��اء 
الله قلبه رضا يوم القيامة«، 

)احلديث حسنه األلباني(.
م���ن واج�����ب امل��س��ل��م أن 
يحرص على تنظيم وقته في 
هذا الشهر املبارك، وال يجوز 
نفسه  ع��ل��ى  ي��ض��ي��ع  أن  ل���ه 
أن يكثر  فرص كبيرة، فعليه 

من اخلير والعمل الصالح .
ي���ا ب���اغ���ي اخل���ي���ر اع��ق��د 
في  الصالة  أداء  على  العزم 
املسجد مع اجلماعة ومع اإلمام الراتب، اجتهد 
من أجل ختم كتاب الله  تالوة وترتيال، كذا 

في الفهم واملراجعة واحلفظ. 
يا باغي اخلير حافظ على صالة القيام في 
هذا الشهر العظيم، وال تغفل عن اإلحسان إلى 
الوالدين. يا باغي اخلير أنفق من مالك على 
الفقراء واملساكني، أنفق من وقتك في مجالس 

العلم وكن من املتعلمني.
ال��ق��ل��وب أن ترفرف  ل��ه��ذه  أم��ا آن   � وب��ع��د 
أن  األرواح  لهذه  آن  أم��ا  اإلمي���ان!  فضاء  ف��ي 
تسبح في رحاب القرآن! أما آن لهذه النفوس 
الله  ن��س��أل  رم��ض��ان!  ف��ي  التغيير  أن حت��دث 
تعالى أن يجعلنا من الصائمني القائمني حقا 
وصدقًا، إن ربي سميع مجيب، واحلمد لله رب 

العاملني.

د. الوزاني برداعي

العدد : 480  

ذ. عبد الحميد   صدوق

شفاعة املوحدين
في امليتني

�سمعت  قال:  عنهما  اهلل  ر�سي  عبا�س  ابن  وعن 

� يقول: »ما من رجل م�سلم ميوت، فيقوم  ر�سول 

على جنازته اأربعون رجال ال ي�رشكون باهلل �سيئا اإال 

�سفعهم اهلل فيه« )رواه م�سلم(.

�سفاعتهم للميت قي�ست باأمرين، قال ال�سوكاين 

رحمه اهلل تعاىل:

له  خمل�سني  اأي:  فيه  �سافعني  يكونوا  اأن  االأول: 

الدعاء �سائلني له املغفرة.

الثاين: اأن يكونوا م�سلمني لي�س فيهم من ي�رشك 

باهلل �سيئا.

ر�سول  قال  قالت:  عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  وعن 

امل�سلمني  اأمة من  �: »ما من ميت ي�سلى عليه  اهلل 

يبلغون مائة كلهم ي�سفعون له اإال �سفعوا فيه« )رواه 

م�سلم(.

 َ اأُْخبرِ  � النبي  يكون  اأن  يحتمل  العلماء:  قال 

�سفاعة  بقبول  ثم  به،  فاأخب  مائة  �سفاعة  بقبول 

اأربعني فاأبر به، قال االأ�سوليون هذا مفهوم عدد رال 

�سفاعة  قبول  عن  االإخبار  من  يلزم  فال  به،  يحتج 

مائة منع قبول ما دون ذلك، وكذا يف االأربعني.

مالك  كان  قال:  الَيَزين  اهلل  عبد  بن  مرثد  وعن 

بن هبرية � اإدا �سلى على جنازة، َفَتَقالَّ النا�س 

عليها، جزاأهم عليها ثالثة اأجزاء ثم قال: قال ر�سول 

ثالثة  عليه  �سلى  »من  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 

وقال:  والرتمذي  داود  اأبو  )رواه  اأوجب«  فقد  �سفوف، 

حديث ح�سن(. وعند اأبي داود: »وجبت له اجلنة«.

ثالثة  ق�سمهم  اأي  تعاىل:  اهلل  رحمه  القاري  قال 

اأق�سام اأي �سيوخا وكهوال و�سبابا، اأو ف�سالء، وطلبة 

علم، وعامة.

فيه  يكن  ومل  اأمكن  اإن  التق�سيم  وهذا  اأق��ول: 

ما  واأقل  عامة،  �سفوف  ثالثة  فجعلهم  واإال  تكلف، 

ي�سمى �سفًا َرُجاَلن وال َحدَّ الأكرثه.
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الغش في التربية اإلسالميةنصـوص اإلعجـاز القرآنـي )8(
في االمتحانات اإلشهادية

)تتمة نصوص ابن قتيبة )ت276 هـ((
)5( 

»وألفاظ العرب مبنية على ثمانية وعشرين حرفا...
وِحْلية  لكالمها،  الله وشيا  الذي جعله  اإلع��راب  ولها 
لنظامها، وفارقا في بعض األحوال بني الكالمني املتكافئني، 

واملعنيني املختلفني...
ال��واح��د بني  ق��ون بحركة البناء ف��ي احل��رف  ُي��ف��رِّ وق��د 
ُلْعنة، إذا كان يلعنه الناس، فإن  املعنيني، فيقولون: رجل 

كان هو الذي َيلعن الناس، قالوا: رجل ُلَعنة...
حرف  بتغيير  املتقاربني  املعنيني  ب��ني  ُي��ف��رق��ون  وق��د 
كتقارب  اللفظني  ب��ني  م��ا  ت��ق��ارب  يكون  حتى  الكلمة،  ف��ي 
إال  ُي��ش��رب  ال  ال��ذي  امللح  للماء  كقولهم  املعنيني،  ب��ني  م��ا 
به:  يتجّوز  قد  كان دونه مما  الضرورة: شروب، وملا  عند 

شريب...
وقد يكتنف الشيء معان فُيشتّق لكل معنى منها اسم 
للخميص:  البطن  من  كاشتقاقهم  ال��ش��يء،  ذل��ك  اس��م  من 
مبّطن، وللعظيم البطن إذا كان خلقة: بطني، فإذا كان من 

كثرة األكل قيل: مبطان...
وللعرب الّشعر الذي أقامه الّله تعالى لها مقام الكتاب 
حافظا،  وآلداب��ه��ا  مستودعا،  لعلومها  وجعله  لغيرها، 
وألنسابها مقّيدا، وألخبارها ديوانا ال يرّث على الّدهر، وال 

يبيد على مّر الّزمان.
وج��ودة  الّنظم،  وحسن  وال��ق��واف��ي،  ب��ال��وزن،  وحرسه 

التخيير، من التدليس والّتغيير...
القول  ط��رق  ومعناها:  الكالم،  في  امل��ج��ازات  وللعرب 

ومآخذه. ففيها االستعارة،
واحل��ذف،  والتأخير،  والتقدمي،  والقلب،  والتمثيل، 
واإلفصاح،  والتعريض،  واإلظ��ه��ار،  واإلخ��ف��اء،  والتكرار، 

والكناية، واإليضاح...
َيقدر أحد  ال��ق��رآن، ولذلك ال  ن��زل  امل��ذاه��ب  ه��ذه  وبكل 
من التراجم على أن ينقله إلى شيء من األلسنة، كما ُنقل 
اإلجنيل عن الّسريانية إلى احلبشّية والّرومية، وُترجمت 
ألن  بالعربية؛  تعالى  الّله  كتب  وسائر  وال��زب��ور،  التوراة 

العجم لم تّتسع في املجاز اّتساع العرب.
���ا  �وِإمَّ تعالى:  قوله  تنقل  أن  أردَت  ل��و  أن��ك  ت��رى  أال 
َتاَفنَّ ِمْن َقْوٍم ِخيانًَة َفانِْبْذ ِإلَْيِهْم َعىل َسواٍء� )األنفال: 58(
الذي  املعنى  األلفاظ مؤدية عن  تأتي بهذه  أن  لم تستطع 
ُأوِدَعته حتى َتبسط مجموعها، وَتصل مقطوعها، وُتظهر 
وعهد،  هدنة  ق��وم  وب��ني  بينك  ك��ان  إن  فتقول:  مستورها، 
ما  نقضَت  قد  أن��َك  فأْعِلمهم  ونقضا،  خيانة  منهم  فِخفَت 
الِعلم  في  وُهم  أنَت  لتكون  باحلرب،  وآِذنهم  لهم،  شرطَت 

بالّنقض على استواء.
وكذلك قوله تعالى: �َفَضَربْنا َعىَل آذانِِهْم ِف الَْكْهِف 
لم  بلفظه  َتنقله  أن  أردت  إن   )11 )الكهف:  َع���َدداً�  ِسننَِي 
لكنَت  قلَت: أمنناهم سنني عددا،  إليه، فإن  املنقول  َيفهمه 

مترجما للمعنى دون اللفظ.
ِِّهْم  َرب بِآياِت  ذُكِّ��ُروا  ِإذا  َِّذيَن  �وال تعالى:  قوله  وكذلك 
ا وُعْمياناً� )الفرقان: 73( إن ترجمته  رُّوا َعلَْيها ُصمًّ لَْم َيِ
املعنى  أّدي��ت  يتغافلوا  لم  قلَت:  وإن  استغلق،  لفظه  مبثل 

بلفظ آخر«.
]تأويل مشكل القرآن، ص: 22-14[

)6( 
فيه  ولغوا  ملحدون  بالطعن  الله  كتاَب  اعترض  »وقد 
وهجروا، واتبعوا �َما تَشابَهَ ِمْنهُ ابِْتغاءَ الِْفْتَنِة وابِْتغاءَ تَأِْويِلِه
ونظر  عليلة،  وأب��ص��ار  كليلة،  بأفهام   )7 ع��م��ران:  )آل   �
الكالم عن مواضعه، وعدلوه عن سبله،  مدخول، فحّرفوا 
وفساد  والّلحن،  واالستحالة،  بالّتناقض،  عليه  قضوا  ثم 
ال��ّن��ظ��م، واالخ��ت��الف، وأدل����وا ف��ي ذل��ك بِعلل رمب��ا أمالت 
في  بالشبه  واعترضت  الغّر،  واحل��دث  الغمر،  الّضعيَف 

القلوب، وقدحت بالشكوك في الصدور.

ولو كان ما نحلوا إليه على تقريرهم وتأّولهم لسبق إلى 
الطعن به من لم يزل رسول الّله، �، يحتّج عليه بالقرآن، 
في  ويتحداه  والدليل على صدقه،  لنبّوته،  العلم  ويجعله 
وهم  مثله،  من  بسورة  يأتي  أن  على  موطن،  بعد  موطن 
الفصحاء والبلغاء، واخلطباء والشعراء، واملخصوصون 
من بني جميع األنام باأللسنة احلداد، والّلدد في اخلصام، 
بذلك  الّله  ال��ّرأي، وقد وصفهم  الّلب والّنهى، وأصالة  مع 
في غير موضع من الكتاب، وكانوا مّرة يقولون: هو سحر، 

ومرة يقولون: هو قول الكهنة، ومرة: أساطير األولني.
من  ش��يء  في  بلغنا  وال  عنهم،  تعالى  الّله  يْحك  ول��م 
منها  جدبه  التي  اجلهة  م��ن  جدبوه)1(  أنهم  ال��رواي��ات 

الطاعنون«.
]تأويل مشكل القرآن، ص: 23-22[

أبو محمد سهل بن عبد الله التستري )ت283هـ(
)1(

َ َحبََّب ِإلَْيُكُم اإلِيَماَن� )احلجرات:  »قوله: �َولَِكنَّ اللَّ
عبادته  ف��ي  م��ن��ه  عطفا  قلوبكم  استخلص  أي  ق���ال:   )7
إال  حقه  ت��أدي��ة  على  العبد  يقدر  ول��ن  فيها...  ب��اإلخ��الص 
احلجج  وه��ي  اإلمي����ان،  ب��أس��ب��اب  عليه  باملعونة  بعطفه 

القاطعة واآليات املعجزة«. 
]تفسير التستري، 149/1[

أبو العباس محمد بن يزيد املبرد )ت285هـ(
)1(

يقولون  بل   ،)13 )هود:  اْفَتَراه�  يَُقولُوَن  �أَْم  تعالى:  »قوله 
اختلقه، �ُقْل َفأْتُوا بَِعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِه ُمْفَتَريَاٍت� )هود: 13(. 
مثله�  بسورة  �فاتوا  يونس:  س��ورة  في  ق��ال  قد  قيل:  ف��إن 
)يونس: 38(، وقد عجزوا عنه فكيف قال: �َفأْتُوا بَِعْشِر ُسَوٍر
فيقول:  فيعجز،  أعطني درهما  يقول آلخر:  �، فهو كرجل 

أعطني عشرة؟
 اجلواب: قد قيل سورة هود نزلت أوال. 

أوال،  املبرد هذا، وق��ال: بل نزلت سورة يونس  وأنكر 
�فاتوا بسورة مثله�،  قوله في سورة يونس:  وقال: معنى 
أي: مثله في اخلبر عن الغيب واألحكام والوعد والوعيد، 
فعجزوا، فقال لهم في سورة هود: إن عجزمت عن اإلتيان 
بسورة مثله في األخبار واألحكام والوعد والوعيد فأتوا 
بعشر سور مثله من غير خبر وال وعد وال وعيد، وإمنا هي 

مجّرد البالغة«.
]تفسير البغوي، 442/2[

 أبو علي محمد بن عبد الوهاب اجلبائي )ت303هـ(
)1( 

»وذكر شيخنا أبو علي أنه يبعد في َمن يعلم األشياء 
إلى  وغيره،  كتاب  تأليف  من  يأتيه  فيما  ويحتاج  بِعلمه، 
وتأليفه  الطويل  كالمه  ِمن  ينتفي  أن  العلوم،  استحضار 
الكثير املناقضة، حتى يستمر على طريقة الصحة، وهذا 
بنّي من حال الناس في كالمهم، وإن اشتد منهم التوقي، 
ح��ت��ى ُع����ّدت س��ق��ط��ات أه���ل ال��ف��ض��ل واحل����زم فيما ك��ان��وا 
يتعملون فيه للتحرز الشديد، وبنّي بذلك أن القرآن ال يجوز 

أن يكون إال من قبل الله تعالى«.
]املغني في أبواب العدل والتوحيد، 328/16[

--------------------------------
1 - جدبه: عابه وذمه.

بعدما أنهى األستاذ مقرره الدراسي، قرر أن ينجز مع التالميذ 
مناذج اختبارات سابقة، وأعلم اجلميع أنها جتريبية فقط ال نقطة 
عليه  فعاتب  يغش،  التالميذ  أحد  وجد  اإلجن��از  فترة  وأثناء  فيها، 
قائال: ألم أخبركم أنها مجرد جتريبية، فرد التلميذ ببرودة أعصاب: 

أنا أيضا أتدرب على الغش!!! 
الغش  سرى  لقد  حالنا،  هذا  أن  بيد  القارئ  عزيزي  تضحك  قد 
املتعلم  الواجب تصنيفه ضمن حقوق  من  أصبح  عروقنا حتى  في 
-على األقل املتعلم املغربي- التي يتم االعتداء عليها من قبل السادة 
يتسنى  الغش حتى  مكافحة  قانون  مراجعة  ول��ذا وجب  األس��ات��ذة، 
للمتعلم ممارسة حقه في الغش بشكل طبيعي دون أي مضايقة، وأن 
الواجب على األستاذ أثناء احلراسة احملافظة على نظام القسم فقط، 
هذا الذي ينبغي أن يكون في تصور بعض املتعلمني وبعض أسرهم.
هذا هو الواقع واحلال ورفع احلال محال ما لم يتم اقتالع األمر 
من جذوره، ولذلك أي محاولة إلقناع املتعلم عن العدول عن ظاهرة 
الغش تبقى نفخة في رماد أو صيحة في واد. لذا فكروا في اجلذور 

قبل اقتالع األغصان.
يحفظ  والكل  ح��رام  الغش  أن  يعلم  الكل  إذ  يهم،  ال  تقدم  ال��ذي 
حديث الرسول �: »من غشنا فليس منا« والبعض يعرف الروايتني 
معا »من غش فليس منا«، ولكن هناك أمر خطير جدا ال تقف القضية 
الدين،  في  أمور تضرب  إلى  تتجاوزه  ولكن  الغش،  فيه على مجرد 
النبي  العاملني، وأحاديث  رب  لكتاب  واإلهانة  االستهزاء  إلى  وجتر 

األمني �، واحتقار شأنهما...
األب  وأيها  األع���زاء،  التالميذ  وأيها  الكرمي،  األستاذ  أيها  نعم 
التربية  ف��ي  ال��غ��ش  ال��رح��ي��م... وي��ا ص��اح��ب النسخ وال��ت��ص��غ��ي��ر... 

اإلسالمية في نصوص القرآن والسنة، وحتليلهما...
التحرمي،  يستنبط  منها  التي  امل��ادة  ففي  الغش محرم،  كان  إذا 
أشد حرمة ونكارة، وال يعني هذا الكالم جوازه في غيرها، ولكن من 
باب تفاوت درجات املنكر كما هو احلال في حترمي املعاصي، فنفس 
املعصية داخل احلرم املكي ليست كخارجه، وكذا في حترمي الربا في 
قوله تعالى: �ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة�؛ ألنه إذا كان مطلق 
الربا حراما فكيف مبن يأكله أضعافا مضاعفة، وال تعني اآلية أبدا 
جواز الربا في القليل، كما ال يعني جواز الغش في غير مادة التربية 

اإلسالمية.
وقد عظم خطر الغش في مادة التربية اإلسالمية على غيره وإن 

اتفقوا في أصل احلرمة واملنع ألمرين اثنني:
أوال: أن مادة التربية اإلسالمية مادة واجبة التعظيم والتوقير، 
قال ربي جل جالله �ومن يعظم شعائر الل فإنها من تقوى القلوب� 
�ومن يعظم حرمات الل فهو خير له عند ربه� وعليه فمن يجرؤ على 
فعل  عليه  فيجتمع  والتوقير،  التعظيم  واجب  أدى  فما  فيها  الغش 

احلرام وهو الغش، وترك الواجب وهو التعظيم والتوقير.
الشرعية  للنصوص  اإله��ان��ة  يصاحبه  امل��ادة  في  الغش  ثانيا: 
من القرآن والسنة، وذلك أن الغاش يقوم بتصغير نصوص القرآن 
ميزقهما  أو  األرض  على  يلقيها  أو  عليهما  يجلس  وق��د  والسنة، 
سلة  امل��ادة:  امتحان  بعد  فيكم  الله  بارك  وانظروا  االمتحان...  بعد 
املهمالت وداخل وخارج القاعات، بل في الشوارع والطرقات فسوف 
وس��وف  فضلكم  م��ن  فاحملوها  األرض  على  ملقاة  أوراق���ا  جت��دون 
جتدون في بعضها نصوصا من القرآن والسنة، بل قد وجدنا ذلك 
في املراحيض!!!  وهذا وحده كاف في وجوب الغيرة لله ورسوله، 

والعمل اجلاد في محاربة الغش في املادة.
أعدائه،  قبل  من  الرسول  أو  القرآن  ميتهن  عندما  نغضب  إننا 
الله  أح��ب  مسلم  وأن��ا  أن��ا،  املهني  ك��ان  إذا  التلميذ  ع��زي��زي  فكيف 
أنني سوف  القرآن والسنة... وأعلنها لك صراحة  ورسوله، وأعظم 

أق���ف ع���ن ال��غ��ش ف���ي م����ادة ال��ت��رب��ي��ة 
ورس��ول��ه  ل��ل��ه  تعظيما  اإلس��الم��ي��ة 
وح��م��اي��ة ل��ك��الم��ه��م��ا م���ن ال��دن��س 
تلميذي  ف��أق��ول ش��ك��را  واإله���ان���ة، 

تلميذتي األعزاء.

ذ. رشيد الذاكرد. الحسين زروق

تُعنى هذه الزاوية جبمع ما تناثر من نصوص اإلجعاز القرآين ف غير مصادره المختصصة، وما تناثر ف 

هذه المصادر لكن لغير مؤلفيها، كما تُعنى بتصنيفها حسب تارخي وفاة أصحابها، وذلك خدمة لمكتبة هذا 

العلم، وفحتا آلفاق جديدة للحبث فيه، وحماولة إلقامة 

)الموسوعة التاريية لنصوص اإلجعاز القرآين ف التراث العريب(.
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متهيد:
العلمية  امل��ج��االت  م��ن 
ال���ت���ي ت��غ��ري��ن��ي ب��ال��ب��ح��ث 
وال�����ت�����أم�����ل، م���ن���ه���ج ف��ه��م 
ال����ن����ص����وص ال���ش���رع���ي���ة، 
ذل���ك امل��ن��ه��ج ال����ذي أب��دع��ه 
األص���ول���ي���ون واس��ت��ع��م��ل��ه 
ال��ف��ق��ه��اء ق���دمي���ا وم�����ازال 
ص������احل������ا ل���اس���ت���ع���م���ال 
والس������ت������م������داد امل�����ع�����ارف 
ب���واس���ط���ت���ه، وم�����ا أح����وج 
للوقوف  اليوم  العلم  طاب 
املعرفة  إنتاج  مناهج  على 
الفقهية  وامل���ع���رف���ة  ع���ام���ة 
خاصة؛ ألن بها يتم امتاك 
الفقهية،  الصناعة  ناصية 
علم  مبلغ  ي��ك��ون  وبغيرها 
الدارس االستهاك واحلفظ 
ملا يقرأ ويسمع وهذا احلال 
وال  نهضة  لألمة  يحقق  ال 
رقيا. وإنني مازلت مقتنعا 
إذا درس  الفقه  بأن أص��ول 
م��ط��ب��ق��ا ع���ل���ى ال��ن��ص��وص 
ال����ش����رع����ي����ة وم�������ن خ����ال 
م����دارس����ة م��س��ائ��ل ال��ف��ق��ه، 
ي��ك��ون أج���ود وأن��ف��ع وبهذا 

خالها  من  أردت  ورق��ات  وه��ذه  الفقه.  ملكة  تكتسب  املنهج 
احللقات  هذه  وسنجعل  الفذ.  املنهج  هذا  من  من��اذج  عرض 
لشهر رمضان، من خال نص قرآني محوري تتجلى فيه كما 

في القرآن كله، التعابير الفنية املقصودة، و هو اآلتي:
أوال: النص موضوع الدراسة:

َياُم  الصِّ َعلَْيُكُم  آَمُنوْا كُِتَب  َِّذيَن  ال َُّها  أَي �يَا  تعالى:  قال 
َّاًما  أَي تَتَُّقوَن  َُّكْم  لََعل َقْبِلُكْم  ِمن  َّ��ِذي��َن  ال َع��َ�  كُِتَب  كََما 
ْن  ٌة مِّ ِريًضا أَْو َعَ� َسَفٍر َفِعدَّ ْعُدوَداٍت َفَمن كَاَن ِمنُكم مَّ مَّ
َفَمن  ِمْسِكنٍي  َطَعاُم  ِفْديٌَة  يُِطيُقونَهُ  َِّذيَن  ال َوَعَ�  أَُخَر  َّاٍم  أَي
كُنُتْم  ِإن  َُّكْم  ل َخْيٌر  تَُصوُموْا  َوأَن  َّهُ  ل َخْيٌر  َفُهَو  َخْيًرا  تََطوََّع 
نَّاِس  لِّ ُه��ًدى  الْ��ُق��ْرآُن  ِفيِه  أُن��ِزَل  َّ��ِذَي  ال َرَم��َض��اَن  َشْهُر  تَْعلَُموَن 
ْهَر َفلَْيُصْمهُ  َن الُْهَدى َوالُْفْرَقاِن َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ َوبَيَِّناٍت مِّ
 ُ َّاٍم أَُخَر يُِريُد اللهّ ْن أَي ٌة مِّ َوَمن كَاَن َمِريًضا أَْو َعَ� َسَفٍر َفِعدَّ
َة َوِلُتَكبُِّروْا  بُِكُم الُْيْسَر َواَل يُِريُد بُِكُم الُْعْسَر َوِلُتْكِملُوْا الِْعدَّ
ِعَباِدي  َسأَلََك  َوِإذَا  تَْشُكُروَن  َُّكْم  َولََعل َهَداكُْم  َما  َعَ�   َ اللهّ
ِلي  يُبوْا  َفلَْيْسَتِ َدَعاِن  ِإذَا  اِع  الدَّ َدْعَوَة  أُِجيُب  َقِريٌب  َفِإنِّ  َعنِّ 
َفُث ِإلَى  َياِم الرَّ َُّهْم يَْرُشُدوَن أُِحلَّ لَُكْم لَْيلََة الصِّ َولُْيؤِْمُنوْا ِب لََعل
َُّكْم  أَن  ُ اللهّ َعِلَم  َُّهنَّ  ل ِلَباٌس  َوأَنُتْم  َُّكْم  ل ِلَباٌس  ُهنَّ  نَِسآِئُكْم 
َفاآلَن  َوَعَفا َعنُكْم  َعلَْيُكْم  َفَتاَب  أَنُفَسُكْم  تانُوَن  َتْ كُنُتْم 
 َ ُ لَُكْم َوكُلُوْا َواْشَربُوْا َحتَّى يََتبنَيَّ بَاِشُروُهنَّ َوابَْتُغوْا َما كََتَب اللهّ
وْا  ِر ثُمَّ أَتِمُّ ْ لَُكُم اْلَْيُط األَبَْيُض ِمَن اْلَْيِط األَْسَوِد ِمَن اْلَ
ْيِل َواَل تَُباِشُروُهنَّ َوأَنُتْم َعاِكُفوَن ِف الَْمَساِجِد  َياَم ِإلَى الَّ الصِّ
َُّهْم  ُ آيَاتِِه ِلنَّاِس لََعل ُ اللهّ ِ َفالَ تَْقَربُوَها كََذِلَك يُبنَيِّ تِلَْك ُحُدوُد اللهّ

يَتَُّقوَن� )البقرة: 187-183(. 

ثانيا: نظرات أصولية في أحكام فقهية في اآليات:
1 - كلمة "كتب": 

من املعلوم أن الواجب كقسم من أقسام األحكام التكليفية 
اخلمسة يستفاد بأساليب وصيغ لغوية متعددة، ومنها لفظ 
"كتب"، لذلك سنعرض ما تداوله بعض القدماء من اللغويني 
واملفسرين واألصوليني في كتبهم عن هذه املادة اللغوية في 

داللتها التشريعية، مع تعليقات خفيفة تفي بالغرض:
اِفِعي في باب البيان األول في قول الله تبارك  قال الشَّ  •
َِّذيَن ِمْن  َياُم كََما كُِتَب َعَ� ال وتعالى: �كُِتَب َعلَْيُكُم الصِّ

َُّكْم تَتَُّقوَن� )البقرة: 183( اآلية. َقْبِلُكْم لََعل

ع��ل��ي��ه��م    ال���ل���ه  "ف����اف����ت����رض 
ال�����ص�����وم...". ف���ذك���ر ال��ش��اف��ع��ي أن 
امل��راد من اآلي��ة وج��وب صيام شهر 
رم��ض��ان، ف��إن ال��واج��ب يستفاد من 

مادة الفعل )كتب(. 
وقال ابن العربي: "قال علماؤنا: 
وأص��ل  وُأل�����زم".  ف��رض  كتب  معنى 
امل��ادة لغويا ما قاله ابن فارس في 
الباب  "وم��ن  اللغة:  مقاييس  معجم 

الكتاب، وهو الفرض".
بقوله:  الطبري  أك��ده  م��ا  وه��ذا 
�يَا  ِبَقْوِلِه:  ِذْك��ُرُه  َتَعاَلى  َه  اللَّ "َيْعِني 
 )104 )البقرة:  آَمُنوا�  َّ��ِذي��َن  ال ُّ��َه��ا  أَي
َوَرُسوِلِه،  ِه  ِباللَّ آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها  َأيُّ َيا 
وا. َوَي��ْع��ِن��ي  ُق���وا ِب��ِه��َم��ا َوَأَق������رُّ َوَص���دَّ
َياُم�  الصِّ َعلَْيُكُم  �كُِتَب  ِبَقْوِلِه: 
َياُم،  )البقرة: 183( ُفِرَض َعَلْيُكُم الصِّ
َق��ْوِل اْلَقاِئِل:  ِم��ْن  َم��ْص��َدٌر  ��َي��اُم  َوال��صِّ
َكَفْفُت  َيْعِني  َوَك���َذا،  َك��َذا  َع��ْن  ُصْمُت 
َوِصَياًما،  َصْوًما  َعْنُه  َأُص��وُم  َعْنُه، 
ُه  ا َأَمَر اللَّ َياِم: اْلَكفُّ َعمَّ َوَمْعَنى الصِّ
َصاَمِت  ِقيَل:  َذِلَك  َوَمْن  َعْنُه؛  ِباْلَكفِّ 
ْيِر، َوِمْنُه َقْوُل  ْت َعِن السَّ ْيُل ِإَذا َكفَّ اخْلَ

َناِبَغِة َبِني ُذْبَياَن:
َصاِئَمٍة  َغْيُر  َوَخْيٌل  ِصَياٌم  َخْيٌل 

ُجَما َت اْلَعَجاِج َوُأْخَرى َتْعُلُك اللُّ ... َتْ
ِلرَّْحَمِن َصْوًما�  نََذْرُت  �ِإنِّ  ِذْك��ُرُه:  َتَعاَلى  ِه  اللَّ َقْوُل  َوِمْنُه 
)مرمي: 26( َيْعِني ِصْمًتا َعِن اْلَكَاِم". فذكر الطبري إفادة كلمة 
"كتب" الفرضية، وزاد على ذلك بذكر دالالت الصوم في اللغة 
وفي سياق آخر من القرآن، وقد كان في الشرائع السابقة، وقد 
عرفت العرب قدميا الصيام من صوم اليهود ليوم عاشوراء، 
وملا هاجر النبي من مكة إلى املدينة، صام يوم عاشوراء وأمر 
بصيامه، ثم نسخ وجوب صيام عاشوراء بنزول آيات الصيام 

املذكورة أعاه.
القصد  اخلبرية-  -بصيغتها  تفيد  هنا  "كتب"  وكلمة   •
األصلي من تشريع الصيام. وهو مجرد األمر وطلب الفعل من 
جهة الشارع، واالمتثال من جهة املتلقي للخطاب، إذ الواجب 
ما طلب الشارع من املكلف فعله طلبا جازما بحيث يثاب فاعله 
املقصد  حقق  فقد  الصيام،  املكلف  نوى  فإذا  تاركه.  ويعاقب 
األصلي من الصيام وهو االمتثال ألمر الله طمعا في رضاه. 
الذين  وهنا فائدة أخرى وهي أن اخلطاب متوجه للمؤمنني 
-في  الشاطبي  ق��ال  كما  وال��وح��ي،  اإلس��ام  بصدقية  سلموا 
هذا النوع من األدلة التي يكون فيها اخلطاب مباشرا بغير 
ْحَلِة، َوَذِلَك  برهنة وال استدالل- أنه"َمْبِنيٌّ َعَلى امْلَُواَفَقِة ِفي النِّ
َواِهي  ُة َعَلى اأْلَْحَكاِم التكليفية؛ كداللة اأْلََواِمِر َوالنَّ الَّ ُة الدَّ اأْلَِدلَّ
َلِب ِمَن امْلَُكلَِّف، َوَداَلَلِة �كُِتَب َعلَْيُكُم الِْقَصاُص ِف  َعَلى الطَّ
)اْلَبَقَرِة:  َيام�  الصِّ َعلَْيُكُم  �كُِتَب   ،)178 )اْلَبَقَرِة:  الَْقْت�� 
َفِإنَّ  187(؛  )اْلَبَقَرِة:  الرََّفُث�  َياِم  الصِّ لَْيلََة  لَُكْم  �أُِحلَّ   ،)183
ُأِتَي  َواَل  اْلَبَراِهنِي،  َوْضَع  ُتوَضْع  َلْم  َوَأْمَثاَلَها  ُصوَص  النُّ َهِذِه 
ْقَتَضاَها  ِبَها ِفي َمَحلِّ اْسِتْداَلٍل، َبْل ِجيَء ِبَها َقَضاَيا ُيْعَمُل ِبُ
امْلُْعِجَزُة  ِقيَقِة  احْلَ ِفي  ُبْرَهاُنَها  ا  َ َوِإمنَّ ِباْلَقُبوِل،  اًة  ُمَتَلقَّ َمًة  ُمَسلَّ
ُسوِل اآْلِتي ِبَها، َفِإَذا َثَبَت ِبِرَهاُن امْلُْعِجَزِة؛  ُة َعَلى ِصْدِق الرَّ الَّ الدَّ

ْكِليُف َعَلى امْلَُكلَِّف". ْدُق؛ َثَبَت التَّ ْدُق َوِإَذا َثَبَت الصِّ َثَبَت الصِّ
وختام القول في مدلول كلمة "كتب" أن حكم الصيام، حكم 
عظيم من األحكام الشرعية، والعبادات الدينية التي شرعها 

الشارع لرياضة النفس على التقوى 
وتزكيتها وتليتها بالفضائل.

الثانية  احل��ل��ق��ة  س���ؤال  وي��ب��ق��ى 
امل��ق��ب��ل��ة؛ ه��ل األي����ام امل���ع���دودات هي 

شهر رمضان؟ كيف ذلك؟

د. محمد الحفظاوي

نظرات أصولية في آيات وأحاديث
أحكام فقهية )1(

حقيقة الصوم

الذين  أيها  �يا  تعالى:  قال 
الصيام  عليكم  ك��ت��ب  آم��ن��وا 
ك��م��ا ك��ت��ب ع���� ال���ذي���ن من 
)البقرة:  تتقون�  لعلكم  قبلكم 
182(، إنه أمر الله تعالى لعباده 
املؤمنني بالصيام، الذي بني فيه 
سبحانه أن من أهدافه مامسة 
التقوى  تلك  للقلوب،  ال��ت��ق��وى 
التي تكرس طبيعة اإلمي��ان في 
ت��ت��ح��ول معها  ال��ت��ي  ال��ن��ف��وس 
من  الصيام  بحقيقة  العمل  إلى 
ال��دي��ن احلنيف  ال��ت��زام أح��ك��ام 
ع��ب��ر االم��ت��ن��اع ع���ن امل��ب��اح��ات، 
وب��األح��رى ع��ن احمل��رم��ات طيلة 
حياة املسلم، وال ينبغي أن يبتعد 
املسلم عن احملرمات مع اقتراب 
العودة  ث��م  فقط،  رم��ض��ان  شهر 
نهاية شهر  م��ع  اق��ت��راف��ه��ا  إل��ى 
الفطر،  عيد  حلول  بعد  رمضان 
الفضيل،  بالشهر  االحتفاء  إن 
يكون بشحذ الهمم على املثابرة 
الليالي  وإح��ي��اء  ال��ط��اع��ة  ع��ل��ى 
وقراءة  والذكر  بالقيام  املباركة 
القرآن، ومتضية النهار بالعمل 
في  النهار  بقطع  وليس  املفيد، 
ال��زور  وق��ول  والنميمة،  الغيبة 
ومت��ض��ي��ت��ه ك���ذل���ك ف���ي األم����ور 
احمل���ظ���ورة امل��رئ��ي��ة وامل���ق���روءة 
رمضان  شهر  إن  وامل��س��م��وع��ة. 
للناس،  اخلير  تبيب  يعلمنا 
الفقراء  مساعدة  على  ويحثنا 
ويرغبنا  واجلائعني،  واملساكني 
في إحياء لياليه في التجمعات 
اإلمي��ان��ي��ة ح��ول م��وائ��د اخلير، 
وم��ل��ت��ق��ى األس�����رة امل��ؤم��ن��ة في 
للناس،  اخلير  وحب  الله  طاعة 
وم��ن هنا ك��ان��ت دع���وة اإلس��ام 
والعدالة  ال��س��ام واحمل��ب��ة  إل��ى 
البشر،  جميع  ب��ني  وامل���س���اواة 
ألن��ه��ا دع���وة ال���ق���رآن: �ي���ا أيها 
ذكر  من  خلقناكم  إن��ا  الناس 
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الل 
أتقاكم� )احلجرات: 13(، إن شهر 
اإلميانية  احملطات  من  رمضان 
املؤمن  املسلم  فيها  يرتاح  التي 
أكثر  ليتقرب  الدنيا  صخب  من 
فأكثر من الله تعالى، إن الصائم 
احل����ق ال ي���ش���ارك ف���ي ح��ف��ات 
وال��ع��رب��دة، وال يشارك  ال��رق��ص 
في السهرات الساقطة والهادرة 
ل��ألخ��اق ال��ف��اض��ل��ة واجل��ارح��ة 

للحياء.
شهر رمضان مناسبة للتفكر 
في هذا الكون الفسيح وآيات الله 
امتناع  إن��ه  السماء،  في  تعالى 
ان��ض��ب��اط ال ميكن  إن����ه  وك����ف، 
االطاع على خلوة الصائم، وال 
يعرف الناس الصائم من غيره، 
وال يعلم صدق عبادة الصائم إال 
الله تعالى، قال رسول الله �: 
»قال الله: كل عمل ابن آدم له إال 
الصيام فإنه لي وأنا أجزي به« 

)البخاري(.

ب��ه��ذه  ال���ص���ي���ام  ك�����ان  إذا 
األهمية، فيجب أن يكون حافزا 
ل��ت��دب��ر ال��ش��ري��ع��ة وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا، 
والتزام منهج الله، فهو منطلق 
صلة  وجتديد  النصوح،  للتوبة 
وفرصة  وكتابه،  بربه  الصائم 
ل��ه��ج��ر امل���ع���اص���ي وال����ذن����وب، 
فالصوم يورث احلكمة واملعرفة، 
منوذجا  يكون  الصائم  فاملسلم 
ل��إن��س��ان ال��ك��ام��ل ال���ذي يقترب 
القرب،  بهذا  ويسعد  ال��ل��ه،  م��ن 
يحب  دائ��م��ا،  األح��س��ن  ويعطي 
ي��ق��ط��ع،  وال  ي��ص��ل  ي���ك���ره،  وال 
يحزن،  وال  يفرح  يعق،  وال  يبر 
يألف ويؤلف، يجود وال يبخل، 
وال  يتسامح  مي��ن��ع،  وال  يعطي 
يعمل  يجهل،  وال  يعلم  يحقد، 
نحن  عقلنا  فهل  يتكاسل.  وال 

املسلمني ذلك؟ 
دع����وة  رم����ض����ان  ش���ه���ر  إن 
لألخذ بتفاصيل مكارم األخاق 
التي بعث الرسول � إلمتامها. 
ي��س��ت��رج��ع  ال���ص���وم  ع���ب���ادة  إن 
ب��ه��ا ال��ص��ائ��م ح��ي��وي��ة ج��س��ده 
مما  واملعنوي،  امل��ادي  ونشاطه 
للخلوة  ال��ص��ائ��م  امل��س��ل��م  ي��دف��ع 
 ، م��ع ال��ن��ف��س ب��ني ي���دي ال��ل��ه
فيقبل  الله،  مراقبة  يستحضر 
ع��ل��ى ع��م��ل��ه ب���إخ���اص وص���دق 
وإت��ق��ان. وال��ص��وم ب��ا يغرسه 
ق���وة اإلرادة  م��ن  ال��ن��ف��وس  ف��ي 
الصبر،  وتعود  الشهوة،  وكبح 
ب���أن ي��رد  ال��ل��ه، كفيل  وم��راق��ب��ة 
واملسرف  التوبة،  إلى  العاصي 
إل��ى االع���ت���دال، وال��ك��س��ان إلى 
اجلد واالجتهاد، ويصد املستغل 
اجلشع عن جشعه، ويحيي في 
ضمير املسلم الصائم اإلحسان 
في كل ش��يء، ف��إذا كان رمضان 
ه���و ش��ه��ر ال���ص���وم وال��رح��م��ة، 
وال���ع���ط���ف واإلح�����س�����ان، وه���و 
فيه  املسلم  يكون  ال��ذي  الشهر 
دائ���م الصلة  ب��امل��ائ��ك��ة،  أش��ب��ه 
ب���رب���ه، وم����ن مي���ن ه����ذا ال��ش��ه��ر 
الصائمني  طهر  وم��ن  وب��رك��ت��ه، 
كبرى،  أح��داث  املخلصني، متت 
النصر  املسلمون  فيها  اكتسب 
املسلمون  انتصر  ففيه  والظفر، 
في غزوة بدر، وفيه فتحت مكة 
الصائمني،  للمسلمني  أبوابها 
�ق���ل بفضل الل  ت��ع��ال��ى:  ق���ال 
وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير 

مما جيمعون� )يونس: 58(.

ذ. أحمد حسني

07 رمضان 1438ه� املوافق ل� 02 يونيو 2017م ملف العدد



اخلميس 3 جمادى الثانية 1435هـ  املوافق 3 أبريل 2014م8 العدد 16420 رجب 1435هـ  املوافق 16 ماي 2014م8 8 العدد : 480  ملف العدد

احلمد لله وكفى وسالم على عباده الذين اصطفى وأصلي وأسلم 
على سّيد اخللق وحبيب الرحمان سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

والتابعني ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
تقديـــم:

تكتمل زينة احلياة الدنيا باملال والبنني طبقا ملا أخبر به مالك 
األرض والسماوات في قوله : �المال والبنون زينة احلياة الدنيا� 
)الكهف: 4(، ومن ثم يكون لعنصر األوالد دور متميز في بناء املجتمع 
األزمنة  عبر مختلف  بأجيالها  تتقدم  قد  أمة  كيان  وكمال  اإلنساني 
من  األبناء  بهؤالء  االعتناء  وج��ب  ل��ذا  ذل��ك،  غير  تكون  أو  واألمكنة 

ط����رف اآلب������اء ف���ي امل��ق��ام 
داخ��ل  م��ن  انطالقا  األول 
ب���ي���وت���ات أس����ره����م، ك��م��ا 
ي��ج��ب االع��ت��ن��اء ب��ه��م في 
املقام املوالي  على صعيد 
امل����ؤس����س����ات ال��ت��رب��وي��ة 
واإلع��الم��ي��ة  والتعليمية 
وامل���ج���ت���م���ع ف����ي ج��م��ي��ع 
صوره. وانطالقا من هذا 
األسرة  دور  لنا  يبرز  كله 
حيث تعتبر قاعدة احلياة 
ال��ب��ش��ري��ة، ف��ق��د ش���اء الله 
النبتة  ه���ذه  ت��ب��دأ  أن   
في األرض بأسرة واحدة 
أيها  �ي���ا   : ق���ال  ح��ي��ث 
ال��ن��اس ات��ق��وا رب��ك��م ال��ذي 
واحدة  نفس  من  خلقكم 
وب��ّث  زوج��ه��ا  منها  وخ��ل��ق 

منهما رجاال كثيرا ونساء واتّقوا اهلل الذي تساءلون به واألرحام إن اهلل 
كان عليكم رقيبا� )النساء: 1(.

والقرآن يبني األسرة ليشكل منها مجتمعا يقوم على أمانة دين 
الله في األرض ومنهجه في احلياة ونظامه في الناس.

1 - خصــائص األسرة المسلمة:
أ – االرتباط بالله:

التنشئة الصاحلة لألسرة املسلمة باعتبارها النواة األولى لبناء 
والتنشئة  األع��داد  في  واألهمية  األثر  بالغ  مترابط مستقيم  مجتمع 
منزلة  فيه  تتحقق  حّتى   � نبيا  ومبحمد  رب��ا  بالله  يؤمن  جليل 
اإلمامة �ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قّرة أعني واجعلنا للمتقني 
الذخر  هو  واألخ��الق  القيم  على  األجيال  فبناء   ،)74 )الفرقان:  إماما� 
أكثر  واالهتمام  التشجيع  كذلك يستحق  املوت وهو  بعد  ملا  الباقي 
من بناء القصور واملنازل من احلجارة والطني، فالّطفل الذي ينشأ 
في أسرة مؤمنة سيتفاعل مع اجلو الّروحي الذي يشع في أرجائها 

والسلوك التطبيقي بني أفرادها.
ب- االرتباط باألسرة:

يؤتي  فريدا  تربويا  أسلوبا  القدوة  كانت  لقد  بالقدوة:  التربية 
أنفسكم  قو  آمنوا  الذين  أيها  �يا   : ق��ال  تعالى.  الله  ب��إذن  أكله 
5( يعتبر هذا حثٌّ  )التحرمي:  وأهليكم نارا وقودها الناس واحلجارة� 
من الله  لآلباء على تربية أبنائهم تربية إميانية بالغة من كتاب 
الله وسنة رسوله. ففي تعاون الزوجني على تربية األبناء ووقايتهم 

غوائل الدنيا يكون تيسير السبيل إلى وقايتهم من نار جهنم.
وال جند تصويرا ألثر األسرة في تنشئة الطفل السليم أبلغ في 
ربه...�  ب��إذن  نباته  خيرج  الطّيب  �والبلد  تعالى:  قوله  من  التعبير 
)األعراف: 56(، وقوله �: »كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
هل  جمعاء  بهيمة  البهيمة  تنتج  كما  ميجسانه  أو  ينصرانه  أو 
حتسون فيها من جدعاء« )رواه البخاري(، فعلى املسلم اجتاه أوالده 
واجب البد منه بحسن رعايتهم وتنشئتهم على أبواب اخلير وحّتهم 
بدرجة  يعود  املعاني  األبناء على هذه  تربية  عليها؛ ألن  وتعويدهم 
كبيرة إلى مقدار متثلهم لها، فأنى للكيان األسري الذي تربوا فيه من 
خالل تصرفات القدوة التي توجههم ألن الولد ينشأ على ما تعود 

عليه.
بحقيقة  األبناء  تذكير  من  البد  املبارك  الكرمي  الشهر  هذا  وفي 

الصيام الذي هو طريق لتحصيل التقوى ومناسبة ملغفرة الذنوب:
بتعليم آداب الطعام من حيث األكل باليمني وعدم اإلسراف ولفت 
انتباههم حلال الفقراء واملعوزين باتباع سنة الرسول � وخاصة 

في هذا الشهر من تعجيل للفطور وتأخير للسحور وبركته.

وحثهم على احملافظة على الصلوات املفروضة في أوقاتها مع 
املسلمني وخاصة في هذا الشهر عند إقبال املسلمني على بيوت الله 
فتكون بذلك محطة انطالق ليتعودوا على ذلك وتشجيعهم على صالة 

التراويح، �وامر أهلك بالصالة واصطبر عليها..� )طه: 130(.
ورمضان أيضا فرصة عظيمة لتعليم األطفال معنى الّصبر على 
الطاعة من خالل حتملهم اجلوع والعطش وينّمي لديهم مخافة الله 
أن  ق��راءًة وتعليما وحفظًا خصوصا  الله  بكتاب  ومراقبته وربطهم 
هذا الشهر هو شهر القرآن بال منازع واملؤسف أن كثيرًا من األسر 
تفتقد التطبيق الكامل الصحيح ملعنى تعظيم شعائر الله قال تعالى: 
�وم�������ن ي��ع��ظ��م 
فإنها  اهلل  شعائر 
من تقوى القلوب� 

)احلج: 30(.
ام���ت���ث���ال  إن 
للقدوة  الوالدين 
ال��������ص��������احل��������ة 
امل���ن���ض���ب���ط���ة ف��ي 
اح����ت����راف ش��رف 
ال����������زم����������ان ف���ي 
وتعظيم  رمضان 
شعائره يعد أكبر 
انضباط  أس��ب��اب 
األبناء وهدايتهم 
يتشربون  ألن��ه��م 
ال��ق��ي��م اإلمي��ان��ي��ة 
ع���ب���ر ت���ص���رف���ات 
ال���وال���دي���ن ال��ت��ي 
يالحظونها بعيون دائمة الترّقب، قال �: »كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعّيته فالرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته« )حديث 
لتزكية  قيمة  مناسبة  ورمضان  األبناء  هم  اآلب��اء  فرعّية  عليه(  متفق 
وقيام  والذكر  القرآن  ق��راءة  بكثرة  الله  إلى  بالتقرب  أبنائنا  نفوس 
الليل، هذا كله مع التركيز على النية اخلالصة لله  حتى تصفوا 
املدرسة  لهذه  استثمار  خير  وه��ذا  الله،  إل��ى  وترقى  األبناء  أذه��ان 

الربانية الرمضانية املتجددة.
ج – االرتباط باملجتمـع من خالل وصايا لقمان:

عقيدة  لها  وتزكية  للنفس  وتهذيب  تربية  شهر  رمضان  شهر 
لم  ابنه  أوص��ى  لقمان احلكيم حني  أن  ل��ذا جند  وأخ��الق��ا،  وسلوكا 
يقتصر على العقيدة فحسب ولكنه عرج به على األخالق وملا يحتاجه 

األبناء كي يكتمل تدينهم.
ابنه  لقمان  وص��ى  لقد  أصابك�  ما  عىل  �واصبر  تعالى:  ق��ال 
بالصبر؛ ألن بالصبر يتمكن املسلم من ضبط النفس لتحمل امليثاق 
يفوضوا  أن  األبناء  بتعليم  الصبر  على  وبالتعود  احلياة  هذه  في 
وعلى  املعاصي  وعن  الطاعات  على  صابرين  ويكونوا  لله  أمورهم 

أذى الناس.
يتصف  وأن  الله  على خلق  التكّبر  عدم  إلى  ابنه  لقمان  نبه  ثم 
بالتواضع منذ الصغر؛ ألن من شّب على شيء شاب عليه، فاإلعجاب 
بالنفس يورد األبناء املهالك فهو يجر إلى الغرور ومتى كان الطفل 
مغرورا فإنه ال يقبل النصيحة وال اإلرشاد، وهذا كله يؤدي بالطفل 
للنظر بخيالئه  إلى سلوك مشني فهو حتى في طريقة مشيته الفت 
وافتخاره على غيره، وهذا ما يبعده عن صفات عباد الرحمان الذين 
ورد ذكرهم في القرآن الكرمي في سورة الفرقان ومنها قوله تعالى: 
�وعباد الرحمان الذين يمشون عىل األرض هونا� )الفرقان: 63( ثم 
عرج لقمان احلكيم بالتوسط في األصوات واملشي وبأدب احلديث، 

وهذا حث على الثقة بالنفس وتنفير من سوء األدب.
وهكذا يتضح لنا من خالل هذا كله العناية القصوى بغرس القيم 

واألخالق وخاصة قيم السلوك وفن التعامل مع الناس كافة.
وأخيرا فليس من مقاصد القرآن الكرمي أن يذكر لنا قصة لقمان 
احلكيم ملجرد اخلبر والتسلية، ولكن ليكون منهاجا سديدا ونبراسا 
املواعظ  أنفسنا وأبناءنا وفق هذه  أن نربي  األبناء. وعلينا  لتربية 
القيمة التي وعظ بها سيدنا لقمان ابنه حتى نرتقي بأنفسنا وأبنائنا 
ونتصل بالله عابدين له مخلصني وشعارنا التربية بالقدوة احلسنة 

قبل املوعظة احلسنة. 

� أوال ترحب جريدة احملجة بالدكتور أنس زرعة يظهر 
أن األسرة في رمضان تنشغل كثيرا عن هذا الشهر وصيامه 
ومقاصده، فما هي في نظركم أستاذي الكرمي أهم االختالالت 

التي تقع في هذا الشهر الكرمي داخل األسرة؟
بسم الله واحلمد لله والصالة والسالم على رسول الله. 
احلقيقة أن رمضان فرصة عظيمة الجتماع األسرة ولتقاربها 
ولقربها من بعضها البعض، فاالجتماع على مائدة اإلفطار 
سمة م��ن س��م��ات رم��ض��ان ف��ي ك��ل أن��ح��اء ال��ع��ال��م اإلس��الم��ي 
وينبغي أن نحرص عليه، أبا وأما وأسرة حرصا شديدا، ألنه 
فرصة للتقارب وفرصة لالجتماع، طبعا نحن في بقية السنة 
لألسف نكون منشغلني بأعمالنا، واألبناء في دراساتهم وفي 
وجبة  على  الطعام؛  على  حتى  يجتمعون  ال  وقد  مدارسهم، 
� أن  � وهذه من حكم اإلس��الم  غذاء أو عشاء، ولكن رمضان 
وجبة اإلفطار ال ميكن ألحد أن يتأخر عنها، بل جعلها النبي 
العميم،  اخلير  من  معروف  هو  كما  وسلم  عليه  الله  صلى 
ومما حث عليه اإلس��الم في رمضان أن يجتمع الناس على 
وجبة اإلفطار، إذن فاألسرة مطلوب منها هذا االجتماع وأن 
نحرص عليه ونتعاون عليه جميعا وال نتهاون فيه وال نقبل 

فيه بأي خلل.

كله،  للعام  صيانة  موسم  هو  رمضان  أن  الثاني  األم��ر 
فأيضا انشغالنا باحلياة الدنيا طول السنة وطول الوقت مع 
انشغاالت احلياة ينبغي لإلنسان أن يعطي لنفسه نصيبها، 
وكما هو معروف أن اإلنسان مكون من جسم وعقل وروح، 
وهذه الروح في حاجة إلى زاد، نحن نشتغل بزاد أجسامنا 
فرمضان  احلقيقة.  في  عنه  نغفل  ال��روح  زاد  ولكن  وعقولنا 
هو الفرصة السنوية لزاد الروح، ولذلك شرعت فيه عبادات 

كثيرة.
� لكن كيف تقوم األسرة بهذا الدور في غياب القدوة؟

نعم، القدوة داخل األسرة قضية مهمة وهي قضية القدوة؛ 
األب واألم في رمضان هم قدوة ألبنائهم في هذا املوضوع، 
فاألبناء في حاجة إلى أن يروا آباءهم وأمهاتهم قدوات لهم 
في هذا املوضوع؛ في احلرص العبادة واحلرص على صالة 
التراويح وقراءة القرآن وعمل اخلير عموما في رمضان؛ ألن 
األعمال كما تعرفون تتضاعف بشرف الزمان واملكان، فالعمل 
في رمضان ليس كالعمل في غيره، كذلك العمل في مكة أو 

ت��ع��ال��ى لشرف  ال��ل��ه  ع��ن��د  امل��دي��ن��ة يعظم 

أثر األسرة املسلمة
يف غرس القيم يف رمضان

الدكتور أنس زرعة
جلريدة احملجة 

في موضوع:
"األسرة في رمضان"

ذة. عفيفة غزال
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ت��رب��وي،  عمل يف وزارة التعليم باململكة العربية  الدكتور أن��س زرع��ة خبري 
ال���س���ع���ودي���ة ألك�����ر م����ن 25 ع����ام����ا، خ���ب���ري يف ال���ع���م���ل اخل�������ريي، رئ���ي���س جم��ل��س 

اإلدارة يف دورته األوىل، عضو يف عدد من املؤسسات االجتماعية .
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َِّذيَن آَمُنوا كُِتَب  َُّها ال يقول الله تعالى: �يَا أَي
ِمن  َّ��ِذي��َن  ال َع��َ�  كُ��ِت��َب  كََما  َياُم  الصِّ َعلَْيُكُم 
َُّكْم تَتَُّقوَن�، ويقول سبحانه وتعالى:  َقْبِلُكْم لََعل
نَّاِس  َِّذي أُنِزَل ِفيِه الُْقْرآُن ُهًدى لِّ �َشْهُر َرَمَضاَن ال
ِمنُكُم  َشِهَد  َفَمن  َوالْ��ُف��ْرَق��اِن  الْ��ُه��َدٰى  ��َن  مِّ َوبَيَِّناٍت 
ْهَر َفلَْيُصْمهُ َوَمن كَاَن َمِريًضا أَْو َعَ�ٰ َسَفٍر  الشَّ
ُ بُِكُم الُْيْسَر وال يريد  َّاٍم أَُخَر يُِريُد اللَّ ْن أَي ٌة مِّ َفِعدَّ
بكم العسر�. شهر رمضان أذن الله تعالى فيه 
ليلتقي فيه نور كالمه بأهل األرض، فيهدي به من 
رمضان  هدايته. شهر  ن��ور  إل��ى  عباده  من  يشاء 
ولتدبر  تعالى،  الله  كتاب  م��ع  التصالح  فرصة 
ك��الم��ه وم��دارس��ت��ه، وف��رص��ة ل��إك��ث��ار م��ن تالوته 
وحتصيل معارفه والنيل من كنوز آياته واالرتواء 

بكالم العاملني، والتزين بأخالقه وقيمه. 
احلقيقية  ال��ب��وص��ل��ة  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  يعتبر 
لالهتداء للتي هي أقوم في الدين والدنيا والسير 
تعالى:  الله  يقول  املستقيم،  الصراط  على خطى 
فرمضان  أَْقَوُم�.  ِهَي  َِّت  ِل يَْهِدي  الُْقْرآَن  َهَٰذا  �ِإنَّ 

واإلنابة  التوبة  فرصة 
إل�������ى ال����ل����ه ت���ع���ال���ى، 
وف���رص���ة اإلق������الع عن 
م������س������اوئ األف�����ع�����ال 
وال��ت��خ��ل��ق مب��ح��اس��ن 
األخ�����������الق. رم����ض����ان 
وال��ف��وز  العمر  ف��رص��ة 
ب�����رض�����ا ال����رح����م����ان، 
وف���رص���ة ال��ن��ج��اة من 

النار ودخول اجلنان.
ش����ه����ر رم����ض����ان 
ف��رص��ة ال��ت��غ��ي��ي��ر على 
امل���س���ت���وى ال����روح����ي 
وامل�����������������ادي، وش����ه����ر 
م���راج���ع���ة وم��ح��اس��ب��ة 
مستوى  على  النفس 
ال������ع������ب������ادات وع���ل���ى 
م���س���ت���وى امل���ع���ام���الت 
أعمال  مستوى  وعلى 
من  ذلك  كل  كلها،  البر 
أجل أن نسمو بأنفسنا 
إلى الله ونزكيها حتى 
كلها  ح��ي��ات��ن��ا  ت��ص��ب��ح 
ع����ب����ادة ف����ي رم���ض���ان 
وغير رمضان، وإال ما 
وغيره  الصيام  فائدة 
م��ن ال��ع��ب��ادات وجميع 

تعالى؟  الله  إل��ى  بأنفسنا  َن���ْرَق  لم  إن  الطاعات 
حتصيل  مقصدها  العبادات  من  وغيره  فالصوم 

التقوى وتزكية النفوس.
فالعاقل من يستغل شهر رمضان ليدرب نفسه 
على طاعة الله تعالى باتباع ما أمر واجتناب ما 
لشهر  الصالح  العمل  على  النفس  وتدريب  نهى. 
ويسجلها  بنفسه،  ما  اإلنسان  ليغير  تكفي  كامل 
ي���درك رمضان  امل��ت��ق��ني، وال��ع��اج��ز م��ن  ف��ي قائمة 
ينالون  الذين  املتقني  منازل  نفسه  على  ويفوت 
من  وبطون�ها  بطون�ها،  من  ظهورها  ت��رى  غرفا 

ظهورها.
 يفوز الصائم احلق مبغفرة من ربه، ألنه قمع 
شهوات نفسه، وضيق مجاري الشيطان، فاتصل 
بربه طواعية، واستأنس بالقرب منه تعالى خوفا 
ورجاء ومحبة، وآثر شهوات الدنيا وملذاتها على 
ما عند الله من نعيم مقيم، يقول النبي �: »من 
لم يدع قول الزور والعمل به واجلهل؛ فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه«، فطهر لسانه 
من القيل والقال، وحفظ جوارحه وكفها عما حرم 
طهر  ثم  كلها،  البر  بأعمال  وشغلها  تعالى،  الله 
قلبه وحفظه من األمراض املعنوية، فسمت همته 
أنه  ذلك  بقلبه وجوارحه،  تعالى  الله  على  فأقبل 

»َأاَل  �أنه قال:  عمل وعلم من حديث رسول الله 
َوِإنَّ ِفي اجَلَسِد ُمْضَغًة: ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اجَلَسُد 
ُه، َأاَل َوِهَي الَقْلُب«. ُه، َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد اجَلَسُد ُكلُّ ُكلُّ
مع  عالقته  اإلن��س��ان  ملراجعة  شهر  رم��ض��ان 
مع  ومراجعته  ذاته  مع  عالقته  ومراجعة  خالقه، 
توطدت  وإذا  وكله.  والكون  الناس  من  من حوله 
ال��ع��الق��ة ب��ني اإلن��س��ان وخ��ال��ق��ه وح��س��ن��ت، حدث 
ألن  األخ��ري��ني؛  العالقتني  ف��ي  اإليجابي  التغيير 
والبطن  الفرج  شهوة  يتجاوز  املطلوب  الصوم 
فيشق الصائم طريقه إلى الله تعالى بتزكية نفسه 
القرآن  بتالوة  وقلبه  لسانه  ممتعا  بها  ويسمو 
فتلتقي  ج��وارح��ه،  في  وأوام���ره  أحكامه  فتستقر 
روحه بروح القرآن، فتسري فيها احلياة، ومتشي 
ويستقر  منه،  وبينات  تعالى  الله  من  هدى  على 
فتنطلق  وال��رج��اء،  واخل��وف  اخلشية  كيانها  في 

اجلوارح مستجيبة راضية بقضاء الله وقدره.
ت��زك��و ال��ن��ف��وس ف���ي رم���ض���ان ش��ه��ر مب��ك��ارم 
وِر  األخالق، يقول النبي �: »َمْن َلْم َيَدْع َقْوَل الزُّ
َطَعاَمُه  َي��َدَع  َأْن  ِفي  َحاَجٌة  ِه  ِللَّ َفَلْيَس  ِبِه  َواْلَعَمَل 
َوَشَراَبُه«، فترقى النفس بالصوم لتقمع شهواتها، 

يذكر  وإمن��ا  صائم"،  "إن��ي  القول  مجرد  ليتجاوز 
نفسه أن���ه ف��ي ع���ب���ادة، وي���داف���ع ن��زع��ات ال��ه��وى 
عند  به  ويفرح  صومه،  على  ليحافظ  والشيطان 
أن  ويعلم  خالقه،  من  بالقرب  يشعر  فهو  فطره، 
الله تعالى مطلع على خفايا نفسه وما وسوست، 
ويستسلم  رب��ه  ألم��ر  ليطمئن  األف���ق  ف��ي  فيحلق 
كل  ف��ي  مسبحة  النفس  فتغدو  وق���دره،  بقضائه 

وقت وحني. 
وحني تصل النفس إلى درجة األنس بخالقها 
َتَودُّ لو تبقى على هذا احلال حيث تنسجم فطرته 
كله،  ال��ك��ون  ف��ط��رة  م��ع  واالس��ت��غ��ف��ار  بالتسبيح 
فتنتقل النفس من حال إلى حال ومن درجة إلى 
درجة في السمو، فتتقرب إلى ربها خطوة خطوة 
كله في مقابل  ذلك  إليه وجلة تستصغر  وتسعى 
ِنَعم الله عليها وآالئه. إنها والله اجلنة العاجلة 
وتنطلق  الضمير  وي��رت��اح  النفس  تطمئن  حيث 
الروح في ملكوت الله تعالى، فَتْذُكُره في سكناتها 
سرها  في  وانضمامها،  خلواتها  في  وحركاتها، 
وعالنيتها، تذكره في حال سراءها وفي ضراءها، 
 :� النبي  ي��ق��ول  ل��ق��اءه،  وت��رج��و  إل��ي��ه  فتنقطع 
َك َتَراه فِإْن َلْم َتُكن َتَراُه  »اإلحَساُن َأن َتْعُبَد اللَه كَأنَّ
وتتلذذ  الطاعة  النفس حالوة  فتجد  َي��َراَك«،  ه  َفِإنَّ

باملناجاة وتتيقن بأن الله يذكرها في مأل أفضل، 
فال  أَْذكُْركُْم�،  �َفاْذكُُروِن  تعالى:  الله  يقول 
تعالى،  الله  يرضي  ما  إال  يقول  وال  العبد  يتكلم 
وال ميشي إال في رضا الله ودعوته، وال يسمع إال 
القول احلسن، وال يجلس إال في مواطن البر عبدا 
ُب  َيَتَقرَّ َعْبِدي  َي��َزاُل  »وَما   :� النبي  منيبا، يقول 
ُه َفِإَذا َأْحَبْبُتُه ُكْنُت َسْمَعُه  ى ُأِحبَّ َواِفِل َحتَّ ِإَليَّ ِبالنَّ
الَِّذي َيْسَمُع ِبِه َوَبَصَرُه الَِّذي ُيْبِصُر ِبِه َوَيَدُه الَِّتي 
َسَأَلِني  َوِإْن  ِبَها  ِشي  مَيْ الَِّتي  َوِرْجَلُه  ِبَها  َيْبِطُش 
ْدُت َعْن  ُه َوَما َتَردَّ ُه َوَلِئِن اْسَتَعاَذِني أَلُِعيَذنَّ أَلُْعِطَينَّ
ِدي َعْن َنْفِس امْلُْؤِمِن َيْكَرُه امْلَْوَت  َشْيٍء َأَنا َفاِعُلُه َتَردُّ

َوَأَنا َأْكَرُه َمَساَءَتُه«.
على  اإلنسان  فيه  يتدرب  فرصة  رمضان  إن 
جميع الطاعات فيفر إلى ربه، فتصفو روحه من 
كله  يومه  من  ويجعل  وشهواتها،  الدنيا  ك��درات 
محرابا يتوجه فيه إلى الله تعالى، وطريقا يتوكل 
عليه، فالذكر لذة والشكر شعور وإقرار بالنعمة، 
ُقلُوبُُهم  َوتَْطَمِئُّ  آَمُنوا  َِّذيَن  �ال تعالى:  الله  يقول 

ِ تَْطَمِئُّ الُْقلُوُب�. ِ أاََل بِِذْكِر اللَّ بِِذْكِر اللَّ
واإلمي���ان  اإلمي����ان،  لتقوية  ف��رص��ة  رم��ض��ان 
يزيد وينقص، واإلميان يزيد بالطاعات 
من  يجعل  واملؤمن  باملعاصي.  وينقص 
رمضان بوابة يدخل فيها على ربه تائبا 
فيتقلب  وكبيرها،  صغيرها  الذنوب  من 
ي رصيده من  من طاعة إلى أخرى، لُيَنمِّ
العبد حالوة  يجد  وال  ويقويه،  اإلمي��ان 
اإلميان إال في ثالثة أمور، عن أنس � 
بيُّ � قال: »َثاَلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد  َعِن النَّ
ُه َوَرُسوُلُه  ِبِهنَّ َحاَلَوَة اإِلمَياِن: َمن َكاَن اللَّ
ا ِسَواُهَما، وَمْن َأَحبَّ َعْبًدا اَل  َأَحبَّ ِإَلْيِه مِمَّ
ه ِإالَّ للِه، ومْن َيْكَرُه َأْن َيُعَد ِفي الُكْفِر  ُيِحبُّ
بْعَد َأْن َأْنَقَذُه اللُه ِمْنُه كَما َيْكَرُه َأْن ُيْلَقى 
اإِلْس��اَلِم،  َعِن  َيْرِجَع  َأْن  اْلَعْبُد  اِر  النَّ ِفي 
اِر«. يقول شيخ  َكَما َيْكَرُه َأْن ُيْقَذَف ِفي النَّ
تعالى:  الله  رحمه  تيمية  اب��ن  اإلس���الم 
لم  يدخلها  ل��م  م��ن  جنة  الدينا  ف��ي  "إّن 
يدخل جنة اآلخرة، قالوا: وما هي؟ قال: 
حقيقة  اجلنة  إنها  اإلمي���ان"،  جنة  إنها 
يتذوقها الذي تسمو نفسه، يجدها كما 
عروقه،  في  تسري  الطعام  ح��الوة  يجد 
هذه احلالوة جتري في مشاعره وكيانه، 
ي��ت��ل��ذذ ب��ال��ط��اع��ة وي��ب��غ��ض امل��ع��اص��ي 
قبُل  ذاقها  التي  اجلنة  ه��ذه  ويكرهها. 
من  فتحولوا   � الله  رس��ول  أص��ح��اب 
ال��ذل��ة والصغار  إل��ى س���ادة، وم��ن  عبيد 
إل���ى ال��ع��زة وال��رف��ع��ة، ف��م��ل��ك��وا ال��دن��ي��ا 
ط��وال وع��رض��ا،  وغ��رب��ا، وملكوها  ش��رق��ا 
وملكوا قلوب الناس وفتحوا الشعوب بأخالقهم 
وإميانهم. ولوال اإلميان ما كان لبالل احلبشي أن 
ُيذاع اسمه وأن ُيدويَّ في اآلفاق، ومثله من العبيد 
العتناقهم  التاريخ  عنهم  كتب  الذين  وال��س��ادة، 
في  ب  ُيَعذَّ احلبشي  بالل  ورسوله.  بالله  اإلمي��ان 
ي���وم ش��دي��د احل�����رارة، مقيد ال��ي��دي��ن وال��رج��ل��ني، 
وُيضَرب  أنفاسه،  تخنق  ص��دره  على  والصخرة 
بالسوط، ولم يفلح أبو جهل في التقاط كلمة من 
فم بالل يذكر فيها آلهتهم بخير، وُيِلحُّ عليه ليفك 
سراحه، فيرد بالل بن رباح في قوة تتصدع منها 
اجلبال الرواسي، فينفجر صوته بالنشيد اخلالد 

"أحد أحد"، إنها احلقيقة 
يقينا،  ال��ف��ؤاد  تهز  التي 
بأطيب  ال��ل��س��ان  فينطق 
إله  "ال  ال��وج��ود  في  كلمة 
ال���ل���ه، م��ح��م��د رس���ول  إال 
ال��ل��ه"، إن��ه اإلمي���ان ال��ذي 
ص��ن��ع ب����الال وغ���ي���ره من 
الله  ال��ص��ح��اب��ة رض����وان 

عليهم أجمعني.

رمضان فرصة التغيري الذايت واألمهات  لآلباء  ينبغي  فأقول  املكان، 
حقيقة أن يلتفتوا إلى هذا املوضوع بشكل 
في هذا  ألبنائهم  ق��دوات  يكونوا  وأن  كبير 

املوضوع.
ولألسف الشديد انتشرت عادات قضاء 
األفالم  مشاهدة  في  أو  األس��واق  في  الليل 
في  ذل��ك  إل��ى  وم��ا  التلفاز  في  والتمثيليات 
الليالي  أعظم  هي  رمضان  ليالي  أن  حني 
في السنة ومنها طبعا ليلة القدر التي تأتي 
في العشر األواخر، فينبغي في احلقيقة أن 
بهذا  ككل  األس��رة  تهتم  وأن  أنفسنا  نفرغ 

املوضوع.
� ل���و س��م��ح��ت ك��ي��ف مي��ك��ن االرت���ق���اء 
ب��س��ل��وك��ات أط��ف��ال��ن��ا ح��ت��ى ي��ع��ي��ش��وا معنا 

رمضان في أجوائه احلقيقية؟
الصحابة  ك��ان  احل��دي��ث  ف��ي  ورد  كما 
أي  العهن؛  م��ن  لألطفال  اللعب  يصنعون 
يعني  ي��ص��وم��وا  حتى  لهم  تلهية  ال��ق��ط��ن، 
مهمة  ال��ق��دوة  ال��ب��ريء،  باللعب  يلهونهم 
وحللقات  للمساجد  األط��ف��ال  واص��ط��ح��اب 
الدروس والعلم في رمضان هذه من األشياء 

التي تعينهم وجتعلهم يقتدون باخلير.
� أي��ض��ا ي��الح��ظ ف��ي رم��ض��ان ظ��اه��رة 
الشرعي  املقصد  عكس  والتبذير  اإلس��راف 

من الصوم؟
البشرية.  طبيعتنا  حقيقة  ه��ذه  وال��ل��ه 
وك��م��ا ي��ق��ول��ون ف���ي ع��ل��م االج��ت��م��اع وع��ل��م 
االق��ت��ص��اد "ال ت��ذه��ب إل��ى األس����واق وأن��ت 
ثم  وتشتهي  تشتهي  النفس  ألن  ج��وع��ان"؛ 
هذا  لألسف  ولكن  ه��ذا،  م��ن  شيئا  تأكل  ال 
هو الذي يحصل لنا في رمضان نسأل الله 
تعالى أن يدمي علينا النعم ويرزقنا شكرها، 
الفقراء  إخ��وان��ن��ا،  نتذكر  أن  ينبغي  ولكن 
واحمل��ت��اج��ني ف���ي امل����دن وال����ب����وادي، وف��ي 
واليمن  كالصومال  اإلسالمي  العالم  بلدان 
الفقر  ي��ع��ان��ون  لنا  إخ���وة  ه��ن��اك  وغيرهما 
احلقيقة  في  نسرف  نحن  ولكن  واملجاعة، 
وتعالى  سبحانه  ال��ل��ه  ت��رض��ي  ال  بطريقة 
تبذر  �وال  ي��ق��ول:  وتعالى  سبحانه  وال��ل��ه 
تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطني 
وك���ان ال��ش��ي��ط��ان ل��رب��ه ك��ف��ورا� ينبغي 
حدود  في  يقتصد  أن  إذن  املسلم  لإنسان 
من  شيء  زاد  وإذا  يحتاجه،  وما  يأكله  ما 
الطعام في رمضان فهي فرصة ألن يتصدق 
ب��ه على ال��ف��ق��راء وامل��س��اك��ني واحمل��ت��اج��ني، 
ألنه  ذل��ك؛  إلى  وما  النفايات  مع  يرميه  وال 

سيحاسب عليها.
� م����اذا ت����رون ف��ي ال�����دروس األس��ري��ة 

لألطفال واألسرة؟
ن��ع��م ه���ذه م��ن األش��ي��اء ال��ت��ي أري���د أن 
اآلباء  من  املطلوب  لعل  أيضا؛  عليها  أنبه 
واألمهات في رمضان عمل درس بسيط في 
البيت لألبناء والبنات لو ملدة ربع ساعة أو 
بأحكام  تعريفي  درس  يعني  ساعة،  نصف 
الصوم، ونحن في حاجة حقيقية ملوضوع 
إن  بالنجوم  القدوات، اآلن هناك ما يسمى 
أو مغنيات  أو العبات مغنني  كانوا العبني 
نحن  وإياهم  يهدينا  أن  تعالى  الله  نسأل 
في حاجة إلى أن نظهر للشباب وللشابات 
أي���ض���ا جن��وم��ن��ا وجن�����وم اإلس������الم ب���دءا 
بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة 
الكرام، نعرفهم بهم، فيا حبذا لو كان األب 
أو األم يجتمعون بعد اإلفطار أو بعد العشاء 
الرسول  سيرة  في  مثال  بسيط  درس  على 
الصحابة  سير  أو  وسلم  عليه  الله  صلى 
ألن  ال��ق��دوات؛  لهذه  إظ��ه��ارا  والصحابيات 
مبا  منشغلون  لألسف  والشابات  الشباب 
بهم  يقتدون  وبالتالي  "النجوم"،  يسمونهم 
األم��ة  ب��ق��دوات  االع���ت���زاز  تفقدهم  بطريقة 
سلبية  آث��ار  له  وه��ذا  وأخيارها  وعلمائها 

على مستقبل األمة.
أخ��رى فضيلة  م��رة  األخير نشكر  وف��ي 
ال��دك��ت��ور أن��س أب��و زرع���ة وإل���ى اللقاء في 

د. عبد اهلل البوعالويموعد أخر إن شاء الله تعالى.
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لقد رغب النبي � في قيام 
رمضان وحث عليه، وجعله من 
ها لهذه األمة في  السنن التي سنَّ
شللهللر رمللضللان، ويللسللمللى صللاة 
التراويح، التي اتفق أهل العلم 
هذا  فللي  مللؤكللدة  أنها سنة  على 
عظيمة  وشعيرة  الكرمي،  الشهر 
ثبت  وقللد  اإلسللللام؛  مللن شعائر 
ذلك في أحاديث كثيرة منها قول 
رسول الله �: »من قام رمضان 
إميانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم 

من ذنبه«)1(.
 � ال��ن��ب��ي  ص��ل��ى  • ه��ل 

صالة التراويح؟؟
الشبكة  على  موقع  في  قللرأت 
ماهية  علللن  فللتللوى  الللعللنللكللبللونلليللة 
وملللا حكمها  اللللتلللراويلللح؟  صلللاة 

الشرعي؟
جللللاء فلليللهللا: "أجللمللعللت ُكللتللب 
أن صاة  على  واحلديث  التاريخ 
التراويح ابتدعها اخلليفة الثاني 
تكن  لم  وأنها  اخلللطللاب،  بن  عمر 
ُتللصلللللى ال فللي عللهللد رسللللول الله 
بللكللر، وال  فلللي عللهللد أبلللي  � وال 
في السنة األولللى من خافة عمر 
الفتوى  أشللارت  ثم  اخلطاب"،  بن 
إلى كون الدين كاما وليس ألحد 
احلق في زيادة شيء فيه تعريضا 
-على  ابتدع  الذي   � بالفاروق 
حللد مللا جلللاء فللي الللفللتللوى- بدعة 
صلللاة الللتللراويللح، ثللم ُذِكللللَر فيها 
حديٌث ال يصح عن رسول الله � 
وال شك أنه من املوضوعات ينهى 
فيه عن صاة التراويح والضحى 

إلى  سبيان  وأنهما  املنكرة  البدع  من  وأنهما 
النار. وُختمت الفتوى مبا يلي: "وعليه فإن صاة 
التراويح صاة غير مشروعة وهي بدعة ال يجوز 
إقامتها؛ ألنها ليست من ُسنة النبي � وما أمر 

الله بها في القرآن الكرمي")2(.
الله وافتراء  فيها اجتراء على  الفتوى  هذه 
أصحابه  شللأن  مللن  وتنقيص   ،� رسللوللله  على 
لم  الللذي    اخلطاب  بن  عمر  خاصة    وخلفائه 
التراويح شيئا غير أنه أحيى  يبتدع في صاة 
سنة اجلماعة فيها التي تركها النبي � خشية 
وهللو  يطيقونها  ال  وقلللد  أمللتلله  علللللى  تللفللرض  أن 

الرؤوف الرحيم بهم.
لقد أقر النبي � صاة التراويح جماعة في 
مالك  أبي  بن  ثعلبة  حديث  ذلك  ودليل  رمضان، 
� ذات  الللللله  قلللال: خللرج رسلللول   ،� القرظي 
املسجد  ناحية  في  ناسا  فرأى  رمضان  في  ليلة 
يا  يصلون، فقال: »ما يصنع هللؤالء؟« قال قائل: 
وأبي  قرآن  معهم  ليس  ناس  الله، هؤالء  رسول 
بن كعب يقرأ وهم معه يصلون بصاته قال: »قد 
أحسنوا، أو قد أصابوا«، ولم يكره ذلك لهم)3(. 

إماما  املسجد  في  أياما   � صاها  قد  بل 
في جماعة من أصحابه، وكانت اجلماعة يزداد 
عددها يوما بعد يوم، األمر الذي جعله � يأبى 
اخلروج إليهم ويصلي لوحده في بيته في الليلة 
املوالية، حتى إذا صلى الفجر بالناس أخبرهم 
عن الداعي الذي حبسه عن اخلروج إليهم على 
أن  من   � وهو خشيته  السالفة،  الليالي  غللرار 

تفرض عليهم.. ومن الشواهد على ذلك:
"كان  قالت:   � النبي  زوج  عائشة  عن   -  1
في   � الله  رسللول  فللي مسجد  الللنللاس يصلون 
رمضان بالليل أوزاعللا، يكون مع الرجل الشيء 
من القرآن، فيكون معه النفر اخلمسة أو الستة 
أو أقل من ذلك أو أكثر، يصلون بصاته، قالت: 

أنصب  أن  ذلك  ليلة من   � الله  رسللول  فأمرني 
له حصيرا على باب حجرتي ففعلت، فخرج إليه 
اآلخللرة،  العشاء  صلى  أن  بعد   � الله  رسللول 
إليه من في املسجد، فصلى بهم  قالت: فاجتمع 
رسول  انصرف  ثم  طويا،  ليا   � الله  رسللول 
فلما  حاله،  على  وترك احلصير  فدخل   ،� الله 
أصبح الناس حتدثوا بصاة رسول الله � مبن 
وأمسى  قالت:  الليلة،  تلك  املسجد  في  معه  كان 
الله  رسللول  بهم  فصلى  بالناس،  راجللا  املسجد 
� العشاء اآلخرة، ثم دخل بيته وثبت الناس، 
الناس  �: »ما شأن  الله  قالت: فقال لي رسول 
الله سمع  له: يا رسول  يا عائشة؟« قالت: فقلت 
املسجد،  في  كان  مبن  البارحة  بصاتك  الناس 
»اطو  فقال:  قالت:  بهم،  لتصلي  لذلك  فحشدوا 
وبات  ففعلت.  قالت:  عائشة.«  يا  حصيرك  عنا 
الناس مكانهم  � غير غافل، وثبت  الله  رسول 
فقالت:  الصبح،  إلى   � الله  رسللول  حتى خرج 
فقال: »أيها الناس، أما والله ما بت واحلمد لله 
ليلتي هذه غافا، وما خفي علي مكانكم، ولكني 
تخوفت أن يفترض عليكم فاكلفوا من األعمال ما 

تطيقون، فإن الله ال ميل حتى متلوا«")4(.
2 - عن أنس � قللال: كان رسللول الله � 
يصلي في رمضان فجئت، فقمت إلى جنبه وجاء 
رجل فقام أيضا حتى كنا رهطا، فلما أحس النبي 
دخل  ثم  في صاته  يتجوز  جعل  خلفه  أنللا   �
رحله فصلى صاة ال يصليها عندنا قال: قلنا له 
حني أصبحنا: أفطنت لنا الليلة؟ قال: »نعم ذلك 

الذي حملني على الذي صنعت«)5(.
"قمنا  قللال:   � النعمان بن بشير  3 - عن 
مع رسول الله �، ليلة ثاث وعشرين في شهر 
ليلة  الليل األول، ثم قمنا معه  رمضان إلى ثلث 
خمس وعشرين إلى نصف الليل، ثم قام بنا ليلة 
سبع وعشرين حتى ظننا أن ال ندرك الفاح، قال: 

وكنا ندعو السحور الفاح")6(.

رد حاسم على  فيها  األحاديث وغيرها  هذه 
التراويح  لم يصل   � الله  أن رسول  يدعي  من 
منه  تكرر  وقللد  ال  كيف  رمللضللان( جماعة،  )قلليللام 
الفعل مرات في العشر األواخر وفي غيرها، كما 
أن تعدد الرواة من الصحابة لفعله � يدل أيضا 
على أنه قد تكرر منه القيام جماعة خال شهور 
رمضان عبر السنوات التي قدر الله أن يصومها 
�، خاصة شهور السنوات األخيرة من حياته 
القليوبي:  قللال  العلم.  أهللل  بعض  ذكللر  كما   ،�
إال في  لم تشرع  التراويح  "هذا يشعر أن صاة 

آخر سني الهجرة")7(.
وف��ض��ل  ال����ت����راوي����ح  ص�����الة  • ف���ض���ل 

اجلماعة فيها:
السابق  احلللديللث  فيكفينا  فضلها  عللن  أمللا 
املتفق عليه: »من قام رمضان إميانا واحتسابا؛ 

غفر له ما تقدم من ذنبه«.
واحللللديلللث يللفللهللم مللنلله تللرتللب املللغللفللرة على 
ظاهر  وهو  دونها،  أو  جماعة  في  القيام  مطلق 
النص، غير أن هناك نصوصا أخرى تؤكد القيام 
بالتراويح في جماعة باملساجد أفضل من القيام 
على انفراد في البيت أو في املسجد، واألحاديث 
ال  التراويح  في  اجلماعية  بينت  التي  السابقة 
شك يفهم منها أن قيام رمضان في جماعة خير 
وأفللضللل، ولللكللن ال بللأس مللن إيلللراد حللديللث أكثر 
 � ذر  أبللي  حديث  وهللو  األفضلية  لهذه  بيانا 
سبع  بقي  حتى  بنا   � يصل  فلم  "صمنا  قللال: 
من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم 
يقم بنا في السادسة وقام بنا في اخلامسة حتى 
ذهب شطر الليل، فقلنا: يا رسول الله لو نفلتنا 
اإلمللام  قللام مع  »إنلله من  فقال:  هللذه"  ليلتنا  بقية 

حتى ينصرف كتب له قيام ليلة..«)8(.
والللشللاهللد مللن احلللديللث هللو قللوللله �: »إنلله 
ظاهر  فإنه  ينصرف..«،  اإلمللام حتى  مع  قام  من 

قيام  صللاة  فضيلة  على  الداللة 
املسجد.  في  اإلمللام  مع  رمضان 
قال الشوكاني: "وبهذا يتقرر أن 
صاة النوافل في ليالي رمضان 
وقال  بدعة")9(.  ال  سنة  جماعة 
"وتسن  اجلزيري:  عوض  محمد 
علليللنللًا، بحيث  فلليللهللا اجلللمللاعللة 
جللمللاعللة، ال تسقط  للللو صلللللتللهللا 
فلو صلى  الباقني،  عن  اجلماعة 
الرجل في منزله صاة التراويح 
فإنه يسن له أن يصلي مبن في 
وحده  فلو صاها  جماعة،  داره 
ثواب سنة اجلماعة")10(.  لفاته 
أن  يعجبك  للله:  قيل  أحمد  وعللن 
يللصلللللي اللللرجلللل ملللع اللللنلللاس في 
رمللضللان أو وحلللده؟ قللال يصلي 
مع الناس.. ويعجبني أن يصلي 
مع اإلمام ويوتر معه، قال النبي 
�: »إن الرجل إذا قام مع اإلمام 
الله له بقية  حتى ينصرف كتب 

ليلته«)11(.
أخي  لللك  يتبني  سبق  وممللا 
القارئ أن فضل صاة التراويح 
جماعة  إقامتها  فللي  تاما  يكون 
ينبغي  فا  باملسجد،  اإلمللام  مع 
التخلف عنها إال لضرورة قاهرة.
------------------

-----------
)حديث:  البخاري  رواه   -  1
37 (، ومسلم )حديث: 173 - )759(( 
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يتكامل  نوعي  مجال  اإلسالمية:  التربية 
تتسع  عامة  لتربية  أخرى  نوعية  مجاالت  مع 
اإلسالمية،  املجتمعات  ف��ي  احل��ي��اة  باتساع 
وطبيعية  علمية  تربيات  داخلها  في  وتنتظم 
يؤكد  ورياضية...  وفنية  وأدبية  واجتماعية 
ه���ذا أن���ه م��ع ت��دري��س ال��ع��ل��وم ال��ش��رع��ي��ة في 
لتخريج  العلمية  واملؤسسات  قدميا  املساجد 
أص��ح��اب ال��وظ��ائ��ف ال��دي��ن��ي��ة، ك��ان��ت ت��درس 
املشافي،  في  األطباء  لتأهيل  وتقنيات  علوم 
والفلكيني في املراصد والكتاب في الدواوين، 
معه  كانت  مما  والبناء،  لإلعمار  واملهندسني 
بني  تكوينها  ف��ي  ت���زاوج  اإلس��الم��ي��ة  التربية 
الشرعي والعلمي بني الديني والدنيوي. وكذا 
القيمي، ففلسفة التربية اإلسالمية، تستحضر 
اقتصادية  أو  اجتماعية  تربية  يعتبر  فيما 
البعد  ال��ن��اس،  دنيا  ف��ي  مالية  أو  علمية،  أو 
القيمي األخالقي -الديني- الغائب عن التربية 
التربية  ع��ن  نتحدث  عندما  الغربية-فنحن 
بني  يوفق  مبا  فيها  نبحث  مثال  االقتصادية 
امل��وارد احمل��دودة وحاجات اإلنسان في ضوء 
املوارد املتاحة وفي غير تبذير أو إسراف، من 
منطلق أن الثروات واملوارد واألموال ملك لله، 
واإلنسان مستخلف فيها، وملكيته لها ملكية 
هي  التي  الشريعة  مبقاصد  محكومة  انتفاع 

عقد توكيل واستخالف.
التربية  حقيقة  يعرفون  ال  الذين  وبعض 
اإلس��الم��ي��ة ، ق��ص��روه��ا ع��ل��ى ت��رب��ي��ة ال��ق��رآن 
امل���وروث  وال��س��ن��ة، حفظا وت��ل��ق��ي��ن��ا، وأل��غ��ى 
الثقافي وما ابتدعه علماء املسلمني من معارف 
من  باجتهادهم  صنفوه  وم��ا  وآداب،  وفنون 
علوم وتقنيات، وما أبدعوه في مجال العلوم 
األطباء  لتكوين  واإلنسانية  والعقلية  الكونية 
وجامعة  ذل��ك،  وغير  والفلكيني،  واملهندسني 
ال��ق��روي��ني ال��ت��ي مت��ث��ل ذاك����رة األم���ة العلمية 
بعلومها  تخرج  كانت  والتربوية  والثقافية 
اإلسالمية املشتركة علماء الدين والدنيا، وما 
زالت خزانتها تزخر مبراجع وكتب في مختلف 
والطب  والفلك  الرياضيات  فيها  مبا  العلوم 

وغيرها.
وم���ن ث��م ف��إن��ن��ا ن��دع��و واض��ع��ي امل��ن��اه��ج 
العلمية  امل��واد  في  املدرسية  الكتب  ومؤلفي 
التخصصية استحضار الرؤية اإلسالمية في 
مسائل العلوم الكونية وقضاياه، وخاصة تلك 
التي تدور حول: علم الكون: من كيمياء وفيزياء 
وعلوم حياة... كما ندعو مؤلفي كتب التربية 
"الدينية" أال تخلو مما يشعر املتعلم والقارئ 
العصر احلاضر وال  إلى  يتوجه  ال  الدين  بأن 
باخلطاب  ترتفع  وذلك  وبهذا  بقضاياه،  يهتم 

التربوي اإلسالمي إلى ما جاء من أجله.
في  اإلس��الم��ي��ة  التربية  أن  يتبني  وه��ك��ذا 
للتربية  م��رادف��ة  ليست  الصحيح  مفهومها 
الدينية املنقوصة التي تهدف إلى ما اصطلح 
حفظ  تربية  وليست  الروحية  بالتربية  عليه 
واستظهار، ولكنها تربية أوسع من ذلك واعم 
وأشمل، ظهرت مع ميالد األمة اإلسالمية في 
تعددت مصادرها  ازدهارها وسيادتها،  عهود 
في  ساهم  وأساليبها،  وأشكالها  وأن��واع��ه��ا 
عربية  أجناس  وإشاعتها  وبنائها  إنشائها 
األرج���اء  عمت  وأم��ازي��غ��ي��ة  وتركية  وف��ارس��ي��ة 
لعصور مديدة ثم انتهت في ومضات وأصبحت 

في ذمة التاريخ، فهل نحن قادرون كعلماء 
وت��رب��وي��ني وم��ف��ك��ري��ن إس��الم��ي��ني ع��ل��ى أن 
احلضاري  وإشعاعها  أدواره��ا  إليها  نعيد 

وبالتالي مفهومها اإلسالمي الصحيح.
إنها التربية التي ولدت كاملة وناضجة 
ومحكمة، ألنها تربية اإلسالم، كما جاء بها 
القرآن وبينتها السنة النبوية، صاغها الله 
خير  بها  وتكونت  نبيه  بها  وأل��زم  تعالى 
أمة أخرجت للناس: "تركت فيكم أمرين لن 
الله وسنة  تضلوا ما متسكتم بهما: كتاب 

نبيه")موطأ مالك(:
وامل��ط��ل��وب ه��و ال��ع��ودة إل���ى األص���ول، 
وإحياء التراث التربوي وإخضاعه للتجدد 
للتربية  الصحيح  املفهوم  إلبراز  والتطوير 
كل  ف��ي  ح��ض��وره��ا  اإلس��الم��ي��ة، وتصحيح 
وعلميا  شرعيا  املعرفة  وحقول  ال��دراس��ات 

وعقليا وإنسانيا.
- ثنائية وانشطار:

إن مم����ا ع���م���ق م����ن ت��غ��ي��ي��ب امل��ف��ه��وم 
في  ح��دث  ما  اإلسالمية،  للتربية  احلقيقي 
ع��ه��ود االس��ت��ع��م��ار األورب�����ي ال����ذي ف��رض 
قسم  حيث  تعليمنا،  على  للتربية  فلسفته 
تقليدي/عتيق...  ديني/شرعي  إلى  التعليم 
دخيل  تقسيم  علمي حديث، وهو  وعصري 
األوربي  الغرب  فرضه  عندنا،  التعليم  على 
عندما استعمر البالد اإلسالمية، ونشأ عنه 
بني  والثقافة  والتفكير  العقل  في  انشطار 
ثقافتني  وأف���رز  ع��ام��ة،  واملسلمني  املغاربة 
متباينتني: إحداهما تتعامل وتعالج قضايا 
الدنيا مبختلف مجاالتها، والثانية تتعامل 
الدينية  بالثقافة  عليه  اصطلحنا  م��ا  م��ع 
واألذك���ار،  والشعائر  ال��ع��ب��ادات  ال��روح��ي��ة: 

مما أقام حاجزا بني الدين والدنيا ضدا على 
ونسكي  ص���ايت  إن  �ق���ل  اإلس����الم  تعاليم 
)األن��ع��ام:  العالمني�  رب  هلل  وم��م��ايت  وحم��ي��اي 
للتربية  ق��اس��م��ة  ب��ح��ق ض��رب��ة  وأع��ت��ب��ر   )162
وللثقافة  احلقيقي  اإلسالمي  وللعلم مبفهومه 
عن  الدين  أبعدت  نفسه،  وللدين  اإلسالمية، 
احل��ي��اة، واحل��ي��اة ع��ن ال��دي��ن، وأح���دث شرخا 
في العقل اإلسالمي الذي تفكك وأعيد تركيبه 
مقاس صانعيه مبا  على  من جديد  وصياغته 
الثقافي،  واالن��ش��ط��ار  الفكري  التمزق  يحقق 
–القائمة  الغربية  التربوية  الفلسفة  ويساير 
امل��وروث  أبعدت  التي  اجلدلية-  امل��ادي��ة  على 
والثقافية  ال��س��ي��اس��ي��ة  ح��ي��ات��ه��ا  ع��ن  ال��دي��ن��ي 
واالزدواج��ي��ة  االنشطار  وه��ذا  واالجتماعية، 
األوربي  االستعمار  لها  التي خطط  التعليمية 
معه  اإلسالمية حامال  البلدان  استعمر  عندما 
أراد، جعل  ما  له  الثقافي وكان  الغزو  مخطط 
اختالف  على  العلمية  الكليات  من  اخلريجني 
عن  القليل  النزر  إال  يعلمون  ال  تخصصاتهم 
يعيشون  بعضهم  جعل  مما  وثقافتهم،  دينهم 
ش��ب��ه م��ق��ط��وع��ي ال���ص���الت ب��ه��وي��ت��ه��م بسبب 
ضحالة ثقافتهم اإلسالمية ، ونحن ال ننتقص 
اصطلحنا  ما  أو  اخلريجني  ه��ؤالء  أهمية  من 
في  والتقنية  العلمية  ب��األط��ر  تسميته  على 
االستجابة الحتياجات األمة وتنميتها عمرانيا 
ونفعهم  ه��ؤالء  ك��ان وض��ع  كم  ولكن  ودنيويا، 
وإف���ادة  نفعا  أك��ث��ر  واألوط����ان سيكون  ل��أم��ة 
ثقافتهم  ع��ل��ى  ي��ت��ع��رف��وا  أن  ل��ه��ؤالء  تهيأ  ل��و 
منابعها  من  وينهلوا  ويدرسوها  اإلسالمية 

حيث التجانس الثقافي والتكامل املعرفي.
وفي الزاوية التعليمية األخرى جند تعليما 

دينيا تقليديا منقوصا تقوم مناهجه ومقرراته 
على  اصطلحنا  التي  العلوم  على  التعليمية 
حتفيظ  م��ع  –واللغوية  بالشرعية  تسميتها 
ال��ق��رآن ال��ك��رمي وب��ع��ض امل��ت��ون وان��ط��الق��ا من 
كتب ومراجع تراثية يتعامل معها طالب هذا 
التعليم من منظور التصديق القلبي واالقتناع 
املسبق بوجوب أخذ ما ورد فيها على أنه فوق 
النقاش أو إعمال العقل، بله النقد املوضوعي 
بني  اخللط  بسبب  وذل��ك  العلمي،  التقومي  أو 
املقدس الديني من كتاب وسنة مما يستوجب 
ال��ف��ه��م البشري  ال��ت��ق��دي��س وال��ت��ع��ظ��ي��م، وب���ني 
للوحي اإلالهي واملوروث الثقافي الذي أنتجه 

الفكر اإلنساني.
- انعكاسات الثنائية:

وقد انعكس هذا النموذج الغربي املعاصر/
تقليدي/وعصري  ديني  إل��ى  التعليم  تقسيم 
والفكر  احل��ي��اة  علمنة  ن��اس��ب  –الذي  ح��دي��ث 
عندنا  احلياة  على  الغربيني-  عند  والثقافة 
العلمي  الراهن  واقعنا  وطبع  املسلمني  نحن 
وال��ث��ق��اف��ي وال��ف��ك��ري وال��س��ي��اس��ي، مم��ا أج��ج 
موروث  بني  التنافس-  –ال  والصراع  الصدام 
ال��روح��ي��ة  بقيمها  وح���ض���ارة  ث��ق��اف��ي  وت����راث 
واملادية معا، وآ خر ينتمي إلى العصر احلديث 
بقيمه املادية الدنيوية. إنه انشطار بني القدمي 
صراع  شكل  أخذ  املعاصر  واجلديد  املتجدد، 
ب��ني ال��ق��دمي ينتمي إل��ى "األن����ا" واآلخ���ر ال��ذي 

يحسب على اجلديد...
ه���ذا االن��ش��ط��ار وال��ث��ن��ائ��ي��ة ال����ذي عرفته 
التربوية- أق���ول  التعليمية-وال  منظومتنا 
للثقافة  ق��اس��م��ة  ض��رب��ة  ب��ح��ق  يعتبر  وال����ذي 
اإلس��الم��ي��ة وال��ع��ق��ل املسلم أق���ام ح��اج��زا بني 
عدد  في  التربية  علماء  والدنيا...جعل  الدين 

هذه  خطر  يستشعرون  اإلسالمية  البلدان  من 
الثنائية على اإلنسان واألمة والوطن ويسعون 
منظومتنا  في  العريضة  الثغرة  هذه  سد  إلى 
بني  التقريب  إل��ى  بالسعي  وذل���ك  التعليمية 
وتأسست  وال��ع��ص��ري،  التقليدي  التعليمني 
بعض  –في  تربوية  علمية  جلن  الغاية  لهذه 
ال��دراس��ي��ة  امل��ق��ررات  ب��ني  للتقريب  ال��ب��ل��دان- 
وذلك  مكانها،  ت��راوح  زالت  ما  التعليميني  في 
بإدخال العلوم احلديثة واللغات األجنبية إلى 
التعليم الديني التقليدي ظلت تعتبر هامشية 
تدريسا واختبارات وتقوميا، وإدخال أنصبة 
املعاهد  إلى  واإلنسانية  الشرعية  العلوم  من 
العصرية، لكن هذه التجربة العلمية لم حتقق 
األهداف املنشودة باعتبار أن مجرد تقدمي قدر 
العلمية ظل  الكليات  إلى  الشرعية  العلوم  من 
على هامش املنهاج املقرر فيها، مما يستدعي 
صيغة جديدة تقوم على تعريف الطالب بالقيم 
امل��س��ت��م��دة م��ن ال��ش��ري��ع��ة اإلس��الم��ي��ة وإب����راز 
عقول  على  التأثير  ل��ه  ي��ك��ون  مم��ا  مقاصدها 
الطالب متثال واستيعابا وإميانا، على غرار ما 
حققته اجلامعة اإلسالمية املاليزية كما وقفنا 
على ذلك، ومن ثم فإن منظومتنا التربوية ما 
دامت تعيش هذه االزدواجية أو هذا االنشطار 
الفكرية  التوافقات  بني  حاجزا  ستبقى  فإنها 
والثقافية... وسيبقى تعليمنا يسير في خطني 
يقرب.  مما  أكثر  بينهما  يباعد  ما  متقابلني، 
من  بد  ال  التربوية  الثغرة  هذه  من  وللخروج 
مرجعية  ذي  متكامل  تعليمي  ن��ظ��ام  اعتماد 
توحيدية يعطي ملوروث األمة موقعه وحجمه، 
مبا  ومستجداته  الواقع  معطيات  إغفال  دون 
احلديثة  العلمية  النهضة  م��س��اي��رة  يضمن 

ومواكبة التطور والنماء.

املفهوم الصحيح للتربية اإلسالمية
العالمة عبد الحي عمور 
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قدمنا في احللقة املاضية )2( في احملجة 
ن��ظ��رة م��وج��زة ع��ن ترتيب أح��رف   479 ع��دد 
املباني حسب مخارجها عند اخلليل، وختمنا 
بفقرة البن جني من كتابه سر صناعة اإلعراب 
املباني،  ألح��رف  اخلليل  ترتيب  فيها  ينتقد 
في  للخليل  جني  بن  نقد  مبناقشة  وواع��دن��ا 
هذا املجال. وذلك ما سنعاجله في هذه احللقة 

بإذن الله تعالى وتوفيقه.
احمل��ور  م��ن  األولى)1(  احللقة  ف��ي  ذك��رن��ا 
التي  احل���روف  ع��دد  احمل��ج��ة  ف��ي  الثاني)2( 
تطور  العدد  ه��ذا  أن  ورأي��ن��ا  اخلليل.  ذكرها 
ترتيب  أن  بيد  سبويه،  عند  ف��روع  ب��ح��روف 
اخلليل للحروف األصول غير ترتيب سيبويه، 
انتباه  لفت  م��ا  وه��ذا  نهجه،  وم��ن س��ار على 
بن جني لينتقد اخلليل في هذا املجال، ولذا 
مرتبة  كما هي  األص��ول  املباني  أح��رف  نذكر 
عند سيبويه ثم ما قاله بخصوصها وبغيرها 
في  اخلليل  قاله  ما  وبني  بينه  املقارنة  ألجل 
الكلمة  ببنية  املباني  أح��رف  وظ��ائ��ف  عالقة 
ما  على  املقارنة  نهاية هذه  في  التعقيب  قبل 
قاله ابن جني في اعتماد ترتيب سيبويه لنقد 
العنوان  بعد  سيبويه:  يقول  اخلليل.  ترتيب 
»ه��ذا ب��اب اإلدغ���ام«: "ه��ذا ب��اب ع��دد احل��روف 
العربية، ومخارجها، ومهموسها، واختالفها:

1 - فأصل حروف العربية تسعة وعشرون 
حرفا:

الهمزة، واأللف، والهاء، والعني، واحلاء، 
والضاد،  والقاف،  والكاف،  واخل��اء،  والغني، 
واجل��ي��م، وال��ش��ني، وال��ي��اء، وال����الم، وال���راء، 
وال��ن��ون، وال��ط��اء، وال���دال، وال��ت��اء، وال��ص��اد، 
وال���زاي، وال��س��ني، وال��ظ��اء، وال���ذال، وال��ث��اء، 

والفاء، والباء، وامليم، والواو" )ك4/ 431(.

يقول:  الفروع  لألحرف  وبعد عرضه   -  2
"وحلروف العربية ستة عشر مخرجا. فِلْلَحلق 
والهاء  الهمزة  مخرجا  فأقصاها  ثالثة:  منها 
واألل�����ف. وم���ن أوس���ط احل��ل��ق م��خ��رج العني 
واحل����اء. وأدن���اه���ا م��خ��رج��ا م��ن ال��ف��م: الغني 
من  فوقه  وم��ا  اللسان  أقصى  وم��ن  واخل���اء. 
من  أسفل  وم��ن  القاف.  مخرج  األعلى  احلنك 
موضع القاف من اللسان قليال ومما يليه من 

احلنك ]األعلى[ مخرج الكاف.
ومن وسط اللسان بينه وبني وسط احلنك 
األعلى مخرج اجليم والشني والياء. ومن بني 
من  يليه[  ]وم��ا  يليها  وما  اللسان  حافة  أول 
اللسان  حافة  ومن  الضاد.  مخرج  األض��راس 
من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما بينها 
فويق  وم��ا  األعلى  احلنك  من  يليها  ما  وب��ني 

الثنايا مخرج النون. 
ومن مخرج النون غير أنه أدخل في ظهر 
اللسان قليال النحرافه إلى الالم مخرج الراء.

الثنايا  اللسان وأص��ول  ط��رف  ومم��ا بني 
مخرج الطاء، والدال، والتاء.

الثنايا  وف��وي��ق  اللسان  ط��رف  ب��ني  ومم��ا 
مخرج ال���زاي، وال��س��ني، وال��ص��اد. ومم��ا بني 
الظاء،  الثنايا مخرج  وأطراف  اللسان،  طرف 
السفلى  الشفة  باطن  وم��ن  وال��ث��اء.  وال����ذال، 

وأطراف الثنايا العلى ]العليا[ مخرج الفاء.
وامليم،  ال��ب��اء،  مخرج  الشفتني  بني  ومم��ا 

والواو" )ك 433/1(. 
3 - وفي سياق عرضه لصفات احلروف 
مع ذكر عدد كل منها كاملهجورة، واملهموسة، 
واملكرر وبني  واملنحرف،  والرخوة،  والشديد، 

بني، يختم كالمه في هذا السياق بقوله: 
والياء؛  ال��واو  وه��ي  )اللينة(  "ومنها   - أ 
الصوت أشد من  لهواء  ألن مخرجهما يتسع 
]وه��و  وال���واو  وأي،  كقولك  غيرهما  ات��س��اع 
حرف لني[ وإن شئت أجريت الصوت ومددت.

ب - ومنها )ال��ه��اوي( وه��و ح��رف اتسع 
لهواء الصوت ُمْخَرُجه أشد من اتساع ُمخرج 
الياء، والواو؛ ألنك قد تضم شفتيك في الواو، 
احل��ن��ك، وهي  قبل  لسانك  ال��ي��اء  ف��ي  وت��رف��ع 

األلف.
ج - وهذه الثالثة ]الواو، والياء، واأللف[ 
وأخفاهن  ُمخرجها:  التساع  احل��روف  أخفى 
وأوسعهن ُمخرجا: األلف، ثم الياء، ثم الواو" 

)ك 4/ 436-435(. 
عن  احل��دي��ث  سيبويه  أنهى  وعندما   -  4
صفات حروف املباني قال: "وإمنا وَصفُت لك 
حروف املعجم بهذه الصفات لتعرف ما يحسن 
فيه اإلدغام وما يجوز فيه، وما ال يحسن فيه 
كما  له استثقاال  تبد  فيه، وما  ذلك وال يجوز 
تدغم، وما تخفيه وهو مبنزلة املتحرك" )ك 4/ 

.)436
تعليق ومالحظات:

نعقب على هذه النصوص التي أوردناها 
لسيبويه في هذا املوضوع مبا يلي:

املباني  أح���رف  ع���رض س��ي��ب��وي��ه  أ-   -  1
ملطلق  وهي  )و(  العطف  ب��واو  ترتيبه  حسب 
اجلمع بني املعطوف واملعطوف عليه، مبعنى 
اللذين  االس��م��ني  ب��ني  الترتيب  تفيد  ال  أن��ه��ا 
رتبة  قبل  قبلها  م��ا  رتبة  تكون  ب��أن  بينهما 
-على  الزمخشري  يقول  هذا  وفي  بعدها.  ما 
ف��ال��واو  ")ف��ص��ل(  سبيل امل��ث��ال ال احل��ص��ر-: 
به  امل��ب��دوء  يكون  أن  غير  م��ن  املطلق  للجمع 
داخ��ال في احلكم قبل اآلخ��ر، وال أن يجتمعا 
في وق��ت واح��د؛ بل األم��ران ج��ائ��زان، وجائز 
عكسهما نحو جاءني زيد اليوم وعمٌر أمس، 
واختصم بكر وخالد، وسيان قعودك وقيامك، 
�وادخلوا الباب جسدا وقولوا  الله تعالى:  وقال 
حطة يغفر لكم خطاياكم� )البقرة: 58(، 
وق����ال: �وق���ول���وا ح��ط��ة وادخ���ل���وا ال��ب��اب جس��دا 
 .)161 )األع���راف:  خطيئاتكم�  لكم  تغفر 

"ول��م جتعل  وق��ال سيبويه:  والقصة واح��دة. 
للرجل منزلة بتقدميك إياه يكون أولى بها من 
احلمار كأنك قلت مررت بهما" )املفصل في علم 

العربية 304(.
ال���واو  ب��ح��رف  ال��ع��ط��ف  أن  ه��ك��ذا يتضح 
يربط  اللذين  االس��م��ني  ب��ني  الترتيب  يفيد  ال 
املباني  أح���رف  سيبويه  ذك���ر  وق���د  بينهما، 
التاسعة والعشرين وهو يربط بينهما بحرف 
الواو من ثاني حرف مذكور وهو األلف بعد 
الهمزة إل��ى آخ��ر ح��رف ختم ب��ه وه��و ال��واو 

معطوفا على ما قبله الذي هو امليم!
ترتيب  ب��دأ  أن سيبويه  ن��الح��ظ  - ب-   1
احلروف بالهمزة، وثنى باأللف، وثلث بالهاء 
ب��ع��ده��ا ال���ع���ني... ث��م خ��ت��م ب��األح��رف األرب��ع��ة 
هي  عنده  لها  ذكرنا  ما  مرتبة حسب  التالية 

الفاء، الباء، امليم، الواو. )ك 4/ 431(.
األحرف  ترتيب  تأكيد  بخصوص  ويقول 
الثالثة املبدوء بها -كما أوردناه في املالحظة 
فأقصاها  ث��الث��ة،  منها  "فللحلق   :-)2( رق��م 
مخرجا: الهمزة والهاء واأللف" )ك 4/ 433(. 

املباني  حل��روف  اإلجمالي  الترتيب  وف��ي 
الرابع  اجل��زء  من   431 في ص  عند سيبويه 
ن��الح��ظ أن األل���ف ف��ي ال��درج��ة ال��ث��ان��ي��ة بعد 
ال��ه��م��زة ع��ك��س م��ا ن��الح��ظ ف��ي ال��ن��ص أع��اله 
الذي نص فيه على ُمخرج هذه احلروف حيث 
نالحظ الهاء في الدرجة الثانية بعد الهمزة، 

ولعله خطأ في الطبع أو النسخ والله أعلم.
وي���الح���ظ ب��خ��ص��وص األح�����رف األرب��ع��ة 
األخيرة أنها مكونة من جنسني من احلروف: 
ثالثة صحيحة هي الفاء، الياء، امليم، وحرف 
هذه  مناقشة  إل��ى  وسنعود  ال���واو.  ه��و  علة 
عند  بخصوصها  ورد  مبا  مقارنة  املالحظات 
اخلليل، بعد إنهاء احلديث عن املالحظتني )3( 

و)4(في احللقة املقبلة إن شاء الله تعالى.

الثانية عشرة  الذكرى  مبناسبة 
للتنمية  الوطنية  امل��ب��ادرة  النطالق 
البشرية، نظم املجلس العلمي احمللي 
إلقليم موالي يعقوب ندوة علمية في 
موضوع: "سبل تعزيز األمن الروحي 
مع  بتعاون  الشباب"،  لدى  والفكري 
مع  وبتنسيق  يعقوب  موالي  عمالة 
الشباب  ل���وزارة  اإلقليمية  املديرية 
وال��ري��اض��ة، وذل��ك ي��وم الثالثاء 26 
شعبان 14438 ه�/ املوافق 23 ماي 
لعمالة  ال��ك��ب��رى  ب��ال��ق��اع��ة  2017م/ 

موالي يعقوب.
أجل  من  الباحثون  اجتمع  وقد 
تدارس مشكالت األمن الروحي لدى 
تناولت  مختلفة  زواي��ا  من  الشباب 
أسباب املشكلة وجتلياتها واملخاطر 

احمل��دق��ة ب��ه��ا ك��م��ا رص���دت ك��ث��ي��را م��ن احل��ل��ول 
الناجعة لها وقد شملت الندوة أربع جلسات:

- اجللسة االفتتاحية: اشتملت على تالوة 
السيد  فكلمة  احلكيم،  ال��ذك��ر  م��ن  بينات  آي��ات 
كلمة  تلتها  اإلقليم،  على  عامل صاحب اجلاللة 
رئيس املجلس العلمي احمللي ملوالي يعقوب، ثم 
والرياضة  للشباب  اإلقليمي  املدير  السيد  كلمة 

موضوع  أهمية  على  إجماع  فيها  كان  باإلقليم 
ال��ن��دوة وم��دى احل��اج��ة إليه م��ع إش���راك جميع 

املعنيني بالظاهرة خاصة العلماء والباحثون.
برئاسة  كانت  األول���ى:  العلمية  اجللسة   -
العالمة عبد احلي عمور رئيس املجلس العلمي 
احمللي لفاس، وتناول فيها الدكتور محمد مشان 
)رئيس املجلس العلمي احمللي لعمالة مقاطعات 
الفداء مرس السلطان( سبل حتصني الشباب من 

والتطرف،  الغلو  فكر 
ك���م���ا ع���ن���ي ال���دك���ت���ور 
)كلية  أوال��س��و  محمد 
ببيان  فاس(  الشريعة 
ال����ق����واع����د ال����الزم����ة 
الظاهرة  مع  للتعامل 
في موضوع "التشوف 
ق���واع���د حتصني  إل���ى 
التطرف"،  من  الشباب 
وخ����ت����م����ت اجل���ل���س���ة 
مب�����وض�����وع "ت���ع���زي���ز 
ال��ق��ي��م ال��روح��ي��ة ل��دى 
ال����ش����ب����اب" ل��ألس��ت��اذ 
)املديرية  حسن صابر 
اجل���ه���وي���ة ل��ل��ش��ب��اب 
والرايضة بجهة فاس 

مكناس(.
عبد  د.  ترأسها  الثانية:  العلمية  - اجللسة 
السالم البلغيثي رئيس املجلس العلمي لبوملان، 
الروحي  األمن  تعزيز  "تأصيل  مسألة  وعاجلت 
املالكي  التراث  والفكري لدى الشباب من خالل 
والعلوم  اآلداب  )كلية  األح��م��ر  حميد  للدكتور 
الباحثة  تناولت  كما  ف��اس(  سايس  اإلنسانية 

صفاء قدوري )املديرية اإلقليمية لوزارة الشباب 
موالي يعقوب( دور املؤسسات االجتماعية من 
بعنوان  موضوعها  في  وإع��الم  ومدرسة  أس��رة 
األم��ن  تعزيز  ف��ي  االجتماعية  البنيات  "أدوار 
الدكتور محمد رمح  الروحي عند الشباب"، أما 
)كلية الشريعة فاس( فتناول "آليات تعزيز األمن 
الدكتور  أم��ا  الشباب"،  ل��دى  والفكري  ال��روح��ي 
الطيب الوزاني )أكادميية فاس مكناس( فرصد 
ظاهرة األمن الروحي للشباب: من حيث إشكاالت 
التحديد وأشكال التهديد ثم إمكانات التحصني 

والتحسني.
ختامية،  كلمة  ضمت  اخلتامية:  اجللسة   -
وب��رق��ي��ة م��رف��وع��ة ألم��ي��ر امل��ؤم��ن��ني امل��ل��ك محمد 
السادس، ثم تالوة آيات بينات من الذكر احلكيم.
وجتدر اإلشارة إلى أنه وفي سياق العناية 
بالشباب وتشجيع املواهب عرفت الندوة توزيع 
الشباب  م��ن  ثلة  على  التميز  ج��وائ��ز  م��ن  ع��دد 
املتفوقني في مجال التعليم العتيق والبكالوريا 
واإلعالميات والرياضة، والتلقني اجليد للنشء 

كان لها وقع إيجابي على احلاضرين.

لــغـــة وأدب

اللغة العربية لغة القرآن الكريم: مباني ومعاني

2 - أصالة الحرف يف بناء داللة الكلمة )3(
د. احلسني كنوان

العدد : 480  

املجلس العلمي احمللي مبوالي يعقوب في ندوة علمية: "سبل تعزيز األمن الروحي والفكري لدا الشباب"

إعداد: نور الدين باخلير
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ليس رمضان هذا الذي ننتظره 
ال��ي��وم وغ����دا! ف��ق��د ع��ص��ف ب��ه فعل 
للهلع  خطير  منتج  وحاصره  فاعل 
واخلوف من قدومه، حيث أصبحت 
نواقيس،  وت��دق  مت��ارس ضغوطات 
وتستفز كل مشاعر اخلوف والرعب، 
وك����أن ال���ق���ادم ب��ع��ب��ع س��ي��ب��ت��ل��ع كل 
نعيش وضعا  حواسنا، وسيجعلنا 
آخر، وأننا سننخرط في متاهات من 

الوهن.
ف�����خ ه�������ذا ال��������ذي س����ق����ط ف��ي��ه 
يهللون  أصبحوا  الذين  الكثيرون، 
والهوى،  وال��رك��ون،  الكسل،  لثقافة 

فنزداد عجزا وهوانا وتهاونا.
العاجزة  األم��ة  أننا  يكفينا  أال 
وقتها،  تآكل  التي  املتأخرة  املنكبة 
جهدها، حاضرها املليء باخليبات!

أال ي��ك��ف��ي��ن��ا أن��ن��ا أم���ة م��ق��ودة، 
مسيرة سبقتنا أكفر املجتمعات قوة 

وتقدما وثروة ومعرفة.
مستيقظة،  عقولنا  ك��ان��ت  متى 
ومشروعات  غنية،  لطاقات  منتجة 

مثمرة لنخشى رمضان؟
م��ت��ى ك��ان��ت م����واردن����ا س��خ��ي��ة، 
م��ب��ت��ك��رة وم��ن��خ��رط��ة ف���ي ت��ف��اع��ات 

العالم.. لنخشى رمضان؟
وم��ت��ى ك���ان رم���ض���ان ت��اري��خ��ي��ا 
وواق���ع���ي���ا ع��ام��ة ت�����راخ، وت��راج��ع 

واستكانة؟
راودني كل هذا وأنا أرى وأسمع 
يرتبون  الناس  من  الكثير  وأالح��ظ 
أدوارهم، مهامهم، أوقاتهم على وقع 

اقتراب شهر رمضان.
تهويل وت��س��ارع وس��رع��ة وف��زع 
لطقوس  وممارسات  قلق،  وأحيانا 

يخلخل  مب��ا  السلبي  االس��ت��ع��ج��ال 
ترتيب  أم���ام  ويضعنا  ال��ق��ي��م  س��ل��م 

أولويات في غير محلها.
ك����م مت��ن��ي��ت وأن������ا أرق������ب ه���ذا 
بصدق  تاريخنا  نقرأ  ل��و  االرت��ب��اك 

وشفافية ووعي آخر!
ف���خ ك��ب��ي��ر وق��ع��ن��ا ف��ي��ه ال��ي��وم، 
وأعتقد جازمة أن اإلعام قد زاد من 
توهم الناس، وهول األمور حلد أن 
ف��ي عمقها  ه��ي  ب��رام��ج  يبث  أصبح 
وترسل  ال��رك��ون،  نحو  ال��ف��رد  تقود 
رسائل تهون عليه من وقع الصيام، 
وه����ي ف���ي واق����ع األم����ر ت��ل��ه��ي��ه عن 
وروح  واملعنى  املغزى  في  التعمق 
ال��ش��ه��ر وق��دس��ي��ت��ه، واألده�����ى أننا 
فتعودنا  واق��ع��ا  احل��اص��ل  تصورنا 

عليه ليصبح واقعا فعا.
ال���ي���وم ن��ق��ف م��وق��ف امل��س��اءل��ة 
واجل����دل، ون��ق��ف أي��ض��ا ع��ن��د عتبة 
ال���رف���ض وال�����رد ع��ل��ى م���ا آل إل��ي��ه 
وض��ع��ن��ا م��ا دم��ن��ا ن��ت��راج��ع ل��ل��وراء 
الذي  رمضان  فحتى  أسوأ،  وبشكل 
إن��ق��اذا  أنفسنا  ف��ي��ه  نسترجع  ك��ن��ا 
وت��أس��ي��س��ا أص��ب��ح م���آال مل��م��ارس��ات 
أصبحت تصدر الردة والتراجع عن 
لها،  نشتاق  أصبحنا  روح��ي��ة  قيم 
بعدما أصبح هذا الشهر في عمومه 
ول����دى ال��ك��ث��ي��ري��ن م��ن أب��ن��اء أمتي 
لهما،  ثالث  ال  بعدين  ضمن  يتجلى 
م��ا أصبح  ه��ذا  األق��ل  على  لنقل  أو 
يروج له اإلعام العربي في عمومه:

البعد )الرهابي( بعدما أصبحت 
أجيال اليوم ترى في رمضان فزاعة 
لتنتظره  والتراخي  للكسل  وفسحة 
مستجمعة كل قواها لانتهاء من أي 

عمل أو تطلع أو اجتهاد.
أسس  ال��ذي  الترفيهي  والبعد 
غالبه،  في  عندنا  العربي  اإلعام  له 
منافذ  م��ن  ال��ن��ف��وس  بتحرير  وذل���ك 
الروحي  االنسجام  ودالالت  الطاعة 

والتعبدي.
وأع��ت��ق��د ج��ازم��ة أن ال��ه��دف من 
عقيم  مجتمع  إن��ت��اج  ه��و  ه���ذا  ك��ل 
متحجر ومنسلخ عن هويته وبعيد 
أي  نرفض  ال  فنحن  تغيير،  أي  عن 
بعد ترفيهي ألن هذا مطلب إنساني 
وإذا ما كان يتماشى وحرمة الشهر، 
فيه  للتماهي  ي��ك��م��ن  ال��رف��ض  ل��ك��ن 

وانتهاكه.
القول  غاية  أن  نقول  أن  ويبقى 
من وراء كل هذا أننا بحاجة لتأمني 
معتقداتنا من هول التمييع املسلط 
التعولم  ف��ي  آخ���ذ  وع��م��ق��ه  ف��دي��ن��ن��ا 
احمل��ك،  على  ال��ي��وم  وه��و  والتفسخ 
والب�����د م���ن ف��ت��ح م���ج���االت ل��ل��ع��ودة 
وال��ف��ه��م ال��ص��ح��ي��ح ال���واع���ي ال���ذي 
وال��زم��ان،  العصر  وروح  يتماشى 

حتى ال نبلغ نهايات أخرى.
وق���ت  أي  م����ن  أك���ث���ر  ف���ال���ي���وم 
مضى أمت��ن��ى أن ن��خ��رج م��ن دائ��رة 
اخليبة  ورواي��ات  املغلوطة،  األفكار 
والتراجع والسلبية، فرمضان الذي 
والتفاني  والعمل  للعطاء  رمزًا  كان 

واإلنتاج والنجاح والتحدي...
يفكر  ال  ك����ان  ال����ذي  ورم���ض���ان 
كان  وال��ه��روب،  احلتمية  تفكير  فيه 

عفويا، بسيطا يستظل بتبريكاته.
برامج  ننتظر  كنا  الذي  رمضان 
وت��ق��وى  إمي��ان��ا  لنستزيد  ال��ت��ل��ف��از 

وفهما 

وروح���ان���ي���ة، وف��ت��ح��ا إمي��ان��ي��ا 
عميقا.

فما بال قيم الناس حتولت، 
تغيرت، انتهكت فيها مشاعر كثيرة  

حد الزعزعة؟
من حيث  تنخر  مقدساتنا  مل��اذا 
ن��دري أو م��ن حيث ال ن���دري. حتى  
صاحب  لكل  م��اذا  رمضان  أصبح 
أو  مسلسا  ع��ن��وان��ه  فيكون  ه��وى 

دراما تعبث بالعقول والقلوب؟
ملاذا أصبح رمضان يترك صداه 

الظاهري فقط؟
شأنا  التبعية  أص��ب��ح��ت  مل���اذا 
العقلي  البناء  غ��ي��اب  ف��ي  مؤسسا 
وال����روح����ي ال����ذي ب��ن��ى ح��ض��ارات 
ال��غ��ط��اء فضاء  ك��ان  األم���س حينما 
وأدوات  ال��ل��ه،  ال��وح��ي، وح��اك��م��ي��ة 
ال��واق��ع  جتسد  والتبليغ  التطبيق 

وتؤمنه؟
ث��م��ة أش���ي���اء ان��ف��ل��ت��ت م���ن بني 
أصابع واقعنا كما ينفلت املاء ودون 
شعور منا، قيم قوضت لنرتد للوراء 

بسرعة الضوء واملعنى.
طريق  تعترض  كبرى  متاريس 
واستراتيجيات  ع��ن��دن��ا،  االرت���ق���اء 
زالت متارس  وال  سلطوية مورست 
ومتاهات  مفارقات  لنعيش  ضدنا، 
أح��ك��م��ت ق��ب��ض��ت��ه��ا ع��ل��ى م��س��ارات 

الروح والعقل واملقدس.
ع��ب��ث��ي��ة م���ن ن����وع آخ����ر ت��ل��وح 
العافية  ال��ل��ه  ف��ن��س��أل  ب��وج��وده��ا، 

والسكينة والهداية.
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رمضانو-فوبيا..
فخ اجلهلة!

دة. سكينة العابد

العدد : 480  بأقـالمهن

ح���ني أن���ظ���ُر ف���ي واق����ع ال��ّن��اس 
األسى،  من  كثير  يغمرني  واحلياة، 
الداخل  بعٌض من هواجس  وتّلفني 
املفتون، مبا في الدنيا من مغريات، 
ال��ع��ق��ل حت����ّرَك ن��ح��و مت��ج��ي��د امل���ادة 
والقلُب أيضا، حتى غدا معها طعم 
بني  واالنسجام  البشر  بني  التاقي 
األن��اس��ي ب��ع��ض م��ن األح����ام التي 
ما  من  احلياة،  إلى  عودتها  يتمنى 
زالت في قلوبهم مباهج القيم. وأّما 
املنفعة  تفاصيل  ف��ي  انخرطوا  َم��ن 
على  واحملاسبة  واحل��س��اب  امل��ادي��ة 
أدنى سلوك جميل و بريء بفلسفة 
هل هذا في مصلحتي؟! فقد ضّيقوا 
من  غدا  عمقها حتى  العاقات  على 
ومتسامحا  طّيبا  تكون  أن  احلمق 

وكرميا ومحسنا وإنسانا..
ض��ن��ك ال��ع��ي��ش غ�����ّرد ل��ل��ب��ع��اد، 
الزائد  واالهتمام  احلياة  ومشاغل 
ش��يء  وال  للتضخم  ص����ّداح  ب��األن��ا 
التصّورين غير مزيد من  بني هذين 
التقوقع واالنكماش وانحسار البعد 

اإلنساني. ومن ثَمّ اندثار قضايانا.
ي���ا أال���ل���ه م���ا أب��ش��ع��ن��ا، ون��ح��ن 

للوالدين،  نتنّكر  اخل��ض��م،  ه��ذا  ف��ي 
ون���ق���اط���ع اإلخ��������وة، وجن���ف���و ع��ل��ى 
األخ������وات، ون��ت��م��ادى ف��ي ظ��ل��م من 
وحدهم يتمّنون لنا اخلير. وإاّل أين 
تستقبل  م��ازل��ت  ال��ت��ي  البيوت  ه��ي 
وحتّن  األم  على  وتطبطب  الضيف، 
عن  ب��ع��ي��دا  أخ��وه��ا  يناغيها  ألخ���ت 
يشتغل  ٍخ  وألأِ األي������ام،  وس���وس���ات 
 : قوله  على  احلياة  تفاصيل  في 

�وهارون أخي أشدد به أزري�.؟!
بقيم  ت��س��ام��ت  روٌح  اإلن���س���ان 
الّروح، فإذا غادرْت داخَله، انتعشت 
شّرين:  الشر،  وأصبح  الظام  غابة 
ينتعشون  م��ن  ال���ظ���ام، وش����رُّ  ش���رُّ 

بصناعته.
ل���ع���ّل���ي رب����ط����ُت ه������ذا ال���وج���ع 
األصل  في تصّوري،  ألّنها  باألسرة؛ 
ف��ي ص��ن��اع��ة ال��ع��اق��ات اإلن��س��ان��ي��ة، 

ومنبعها شخصان: 
اخلير،  معاني  يستسيغ  رج��ل 
بيته،  ف��ي  احل��ي��اة  ج��ذور  لها  فيُمّد 
وإكرام  والّتواضع  والعقل  باحلكمة 
ال����وال����دي����ن واح�����ت�����رام األه�������ل. أو 
والتهّور والامباالة  بالبخل  يفنيها 

وتضخم األنا وقلة التقدير.

أو ام������رأة، ت��ف��ّع��ل ه����ذه ال��ق��ي��م 
ب��رح��م��ت��ه��ا  إن ش�����اءت  اإلي��ج��اب��ي��ة 
حت��رق��ه��ا  أو  امل�����ره�����ف،  وح���ّس���ه���ا 
وحرصها  وأنانيتها  ب��وس��اوس��ه��ا 
بعيدا  وف��ق��ط،  أم��وره��ا  على  الكبير 
بحّس  امللفوفة  احل��ي��اة  معاني  ع��ن 
اجل���م���اع���ة وك����ل م���ا ي��ج��ّم��ل ال�����وّد، 
وث��روت��ه��م  أب��ن��ائ��ه��ا،  أن���س  ويجعله 
كي مي��ّدوا لها بعض ه��ذا ال��وّد في 
األهل.  في  ويزرعونه  احلاجة،  زمن 
يلقي  عمقا  البانية  بالثقافة  فيمتّد 
على  ش��يء،  كل  على  بعدها  اله  بظأِ
واإلنسان  والوطن  واملجتمع  الفرد 

في عامله الكبير.
ُنه  ما أسعدنا بخير نزرعه وتثمِّ
صيغة لله، وما أشقانا بشّر نصنُعه، 
ون��ب��ك��ي م��ن وج��ع��هأِ إن غ����درْت بنا 
م��رارة اجلفاء، ما  األي��ام، وُذْقنا من 
ي��ت��وق��ف، في  ال��ع��م��ر  يجعل ش��ري��ط 
الّتعبيد  ب��ه��ا،  ب��دأن��ا  ال��ت��ي  النقطة 
العاقات  طريق  في  باجلفوة  للشر 
اإلن���س���ان���ي���ة، ب���اس���م اخل��ص��وص��ي��ة 
واالستقال، والمباالتنا باآلخر، ولو 
البداية  أم��ا، نحن بتلك  أو  أب��ا  ك��ان 
كنا نؤّسس جليل القطيعة مع اخلير 

في غياب نور البصيرة، ونتفّنُ في 
نحسب  أن  دون  بالقبح  ال��ّت��ب��اه��ي 
إذا  حتى  وتقلباته،  الّزمن  لعثرات 
حتمل  التي  األج��ي��ال  لعّنا  عشناها 
ذات  نحن  صنعناها  التي  األخ��اق 
����ْس ع��ل��ى ه���ذا ك��ث��ي��را من  ح��م��ق. وقأِ
البيت  غرف  تصنعها  التي  املآسي 
املظلم باجلهل وعدم تقدير العواقب، 
اللحظة  تلك  ه��و  ليس  فالفرح 
بظلم  منتش  وأن���ت  تعيشها  ال��ت��ي 
بقولك  للموقف  وتفلسف  وقطيعة، 
ألن  ال���س���ؤال؛  أم��ره��م  م��ن  يكفيني 
القطيعة مع األهل شّر، والسؤال با 
روح هو شّر أيضا، ولكن يبقى في 
إّنا  الشّرْين.  أهون  العاقات  عرف 
داخلك  في  أّن  حتس  أن  هو  الفرح 
تكبر  أن  ع��ل��ى  وت��ش��ت��غ��ل  اإلن���س���ان 
هذه  فمن  اإلحسان،  معاني  كل  فيه 

املعاني انطلقت فلسفة التوحيد. 

يف  وقف  عمومي..  م�شت�شفى  اإدارة  ولج 

�شف طويل ينتظر دوره...

اأن  تذكر  قدمه..  تورمت  طويال..  انتظر 

طبيب العظام ين�شحه: "جتنب الوقوف طويال.. 

الطبي  الرتوي�ض  حل�ش�ض  تخ�شع  اأن  عليك 

عاجال..!"

جل�ض القرف�شاء.. ت�شاعف اأمل قدمه.. وقف 

اأمله..  يداري  وهو  ت�شاحك  واحدة..  قدم  على 

ي�شاغب  كان  حني  له  معلميه  عقوبة  تذكر 

داخل الق�شم...

الذي  الزجاجي  احلاجز  نحو  بعنقه  ا�رشاأ 

يف�شله عن الإدارة.. ينبعث �شحك اأج�ض.. علق 

موظف:

ـ كانت مباراة ول كل املباريات!

�شاح اآخر:

على  نطت  كيف  اأراأيتها  والكرة،  هيه  ـ 

راأ�ض احلار�ض؟!

قدمه  تورمت  يتحرك..  ل  جامد  ال�شف 

الزجاج..  نحو  ثانية  النظر  ا�شرتق  ال�شليمة.. 

اأمام  تتهام�شان  موظفتني  على  ممر�شة  دخلت 

امتزج  ثرثرتهن..  وطي�ض  حمي  مكتبيهما.. 

ونقا�ض زمالئه حمول املباراة الأخرية..

�شاألتهما املمر�شة:

�شهيوات(   ( ــداد  اإع مع  حالكن  كيف  ـ 

رم�شان؟!

تدخلت الثانية:

اآه  لفالنة..؟  الطبخ  برنامج  �شاهدتن  "هل 
كيف اأعدت "ال�شفوف" و"ال�شباكية"!

قاطعتها الثالثة: 

ـ واململحات؟.. جربتها كلها..اآه ما األذها!

مذكرة..  حتمل  تلهث  ــادت  وع هرولت 

و�شفاتها  ينقلن  عليها  تهافنت  فتحتها.. 

ال�شحرية...

يطول ال�شف.. يئن �شيخ ميدده ابنه اأر�شا.. 

�شغريها  يبكي  عليها..  مغمى  مري�شة  ت�شقط 

امل�شطفون..  املر�شى  يغمغم  �شديدا..  بكاء 

"اهلل  واحدة:  رجل  على  واقفا  �شاحبنا  يحتج 

من  تعبنا  مر�شى..  نحن  الوالدين..  يرحم 

الوقوف!".

زبده..  ي�شبقه  حمتجا  موظف  عليه  يطل 

ي�شتاط غ�شبا.. 

مدير  "�شاأقابل  ــض:  ــ� ــري امل يحتج 

امل�شت�شفى..!"

بذراعه  مي�شك  خا�ض..  اأمن  رجل  يعرت�شه 

يحذره: "ممنوع الدخول عند املدير!"

ي�شيح   املوظفون..  يحتج  املري�ض..  يحتج 

اأنت  بال�رشطة..  "�شنت�شل  مهددا:  اأحدهم 

تهني  فـــو�ـــشـــوي.. 

موظفني...!"

القاعة  ــادر  ــغ ي

يعرج..  وهو  غا�شبا 

ــرق املــر�ــشــى  ــط ي

روؤو�شهم..  امل�شطفون 

ي�شمتون متاما..!

 ذة. نبيلة عزوزي

الصف

ْين رَّ أْهَون الشَّ

و مـضـــــــــة
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بشائر  الكون  آفاق  في  تلوح 
شهر رمضان، سيد األيام والشهور، 
ومتأل كل ركن من أركانه، بل كل ذرة 
من ذراته، بإحساس غامر بالسعادة 
واحلبور، وتؤذن بتحول عظيم ينال 
إيقاعه وسيره، وباهتزاز هائل يغمر 
حلظات  إال  هي  إن  وثناياه.  أعماقه 
غير  الزمن  يتبدل  حتى  معدودات، 
املوازين،  غير  واملوازين  الزمن، 
والناس غير الناس، واإلحساس غير 

اإلحساس.
حلته  الكون  سيرتدي  حني  بعد 
املنيرة  بالآللئ  املوشاة  القشيبة 
واجلواهر احلسان، املضمخة بأزكى 
تعبيرا عن عودة  والعطور،  الروائح 

الروح جلسد منخور.
الكون  على  ستصب  حني  بعد 
متسح  نور،  من  شالالت  املكلوم 
في  وتنعش  الظالم،  بقع  وجهه  عن 
خمود  بعد  احلياة،  سر  أحشائه 
بعد  الكرامة  حلل  وتلبسه  وهمود، 
احلقيقة  معاني  عن  املنكود،  تعريه 

وقانون الوجود.
بعد  الكون  وضع  أشبه  ما 
انصرافك يا رمضان منذ سنة خلت، 
بوضع قوم موسى �، وقد انتهزوا 
فترة غيابه عنهم، ليصنعوا لهم عجال 
في  عليه،  ويعكفوا  خوار،  له  جسدا 
والتقديس  بالعبادة  وذهول،  بالهة 
الدنيا  سحر  أشبه  وما  والتبجيل، 
العاتية  وغوايتها  القاهرة،  وفتنتها 
الكاذب  العجل  ذلك  بسحر  الغامرة، 
اخلوار، املدجج، حتى التخمة، بحيل 
دور  أشبه  وما  والتخييل.  املخادعة 
بدور  الفساد،  ودهاقنة  املكر  عتاة 
القوم  حلي  يجمع  وهو  السامري، 
املغفلني، ليصنع منها عجله األجوف 
رمضان  يا  أشبهك  وما  املذعور، 
الكرمي، وأنت تهل من جديد، بطلعتك 
البهية السمحاء، ولوائحك الصارمة 
عليه  موسى  الله  بكليم  العصماء، 
السالم، وهو يعود لتصحيح الوضع 
يد  صنعت  ما  وليشهد  املشؤوم، 
السامري من زور وبهتان وقد حرق 
َِّذي  ال ِإلَِهَك  ِإلَى  �َوانُْظْر  ونسف. 
ثُمَّ  َقنَّهُ  ِرّ َ َلُ َعاِكًفا  َعلَْيِه  َظلَْت 

لََنْنِسَفنَّهُ ِف الَْيِمّ نَسفا� )طه: 97(.
يا  صدرك  سعة  في  أشبهك  وما 
رمضان وأنت تتهيأ ملعاجلة املرضى 
القساة  وترويض  التائهني،  وإرشاد 
املذنبني،  وتطهير  املتوحشني، 
وهو  السالم  عليه  موسى  بسيدنا 
وطباعهم  قومه  خشونة  يغالب 
ويبذل  وسعه،  ويستفرغ  الرعناء، 

واحة  إلى  لسوقهم  جهده،  قصارى 
الطمأنينة واألمان.

أنت يا رمضان نعم األنيس ونعم 
رأس  على  قدر  على  تأتي  اجلليس، 
كل عام، لتسبل صوب غمامك املنعش 
العطشى،  القلوب  على  الفياض، 
وعلى كل املساحات القاحلة املشرئبة 
إلى الغيث واإلرواء، وما أشد تكاثرها 
في زمن يشحذ فيه احللف الشيطاني 
منابع  لتجفيف  أسلحته  البغيض 

اخلير وإحراق قوارب النجاة.
ها هي ذي اجلموع املتحرقة إلى 
األمل  بيد  تلوح  الزالل،  العذب  مائك 
الواسع العريض ملوكبك املشع بوهج 
اإلميان واليقني، تقبس منه لرحلتها 
ونداوة احلق  الطريق،  زاد  املوحشة 

املبني.
الكرمي  رمضان  يا  ذي  هي  وها 
مياهك املباركة الطيبة تنهمر مدرارة 
بساتني  فتينع  البقاع،  كل  على 
للحق  وترتفع  وحقول،  ورياض 

واخلير واجلمال حصون وقالع.
الكرمي  رمضان  يا  تهل  أنت  ها 
الظهر  مقصومة  منكوبة  أمة  على 
األهواء،  مفرقة  األشالء،  ممزقة 
تعرض عليها من جديد هدية السماء، 
إلى  األوبة  على  جموعها  وحترض 

احلق واستجابة النداء. 
أتيت يا غرة الشهور، حتمل بني 
ظالم  لعالم  والشفاء،  البلسم  يديك 
مغرور، وتنذر الناس من أهوال يوم 
ويحجم  املقبلون،  فيقبل  مشهود، 
احلجة  وتقيم  املجرمون،  األشقياء 
في صفاء وجالء، وتعذر إلى من والك 
األرض  رب  العصماء،  املهمة  هذه 

والسماء.
أنت يا رمضان حجة لنا إن أذعنا 
أعرضنا  إن  علينا  وحجة  وأطعنا، 
احلجج  بني  بها  وأعظم  وأبينا، 
حجتك، وبني البراهني برهانك، قرآن 
الله الذي ال تنتهي عجائبه وال يخلق 
على كثرة الرد، وما تركه من جبار إال 

قصمه الله العزيز اجلبار.
يندمون  قومي  ليت  فيا 
ويرعوون، وعلى مأدبة الله يقبلون، 
ومن خيراتها يغرفون، ومن أنوارها 
يقبسون. وصدق الله العظيم القائل 
َِّذيَن  ال َُّها  أَي �يَا  التنزيل:  محكم  في 
ِإذَا  َوِلرَُّسوِل   ِ ِلَّ يُبوا  اْسَتِ آََمُنوا 
أَنَّ  َواْعلَُموا  ِييُكْم  ُيْ ِلَما  َدَعاكُْم 
ِإلَْيِه  َّهُ  َوأَن َوَقلِْبِه  الَْمْرِء  بَْيَ  وُل  َيُ  َ الَّ

َشُروَن� )األنفال: 24(. ُتْ

من  ابتداء   2017 ماي   20 السبت  يوم  انعقد 
بالكلية  االجتماعات  بقاعة  مساء  السادسة  الساعة 
علمي  لقاء  بالرشيدية  التخصصات  املتعددة 
البوشيخي،  الشاهد  الدكتور  فضيلة  مع  مفتوح 
من  يعد  الذي  األول  الربيعي  العلمي  اللقاء  وهو 
فريق  قرر  التي  النموذجية  السنوية  اللقاءات  بني 
لسجلماسة  والفكري  الشرعي  التراث  في  البحث 

تنظيمها. اإلسالمي  بالغرب  وامتداداته   وتافياللت 
العالمة  الدكتور  فضيلة  العلمي  اللقاء  هذا  أطر  وقد 
التربية  "قضايا  موضوع:  في  البوشيخي  الشاهد 
الدكتور  وتنظيم  بتنسيق  العلمي"،  والبحث  والتعليم 
في  البحث  فريق  رئيس  بصفته  احلفظاوي  محمد 
وتافياللت  لسجلماسة  والفكري  الشرعي  التراث 
املتعددة  بالكلية  اإلسالمي  بالغرب  وامتداداته 
موالي  جلامعة  التابعة  بالرشيدية  التخصصات 
بينات  بآيات  اللقاء  افُتِتح  حيث  مبكناس،  إسماعيل 

من الذكر احلكيم تالها الدكتور 
أتت  ذلك  وبعد  الدريسي،  عمر 
اجللسة  مسير  السيد  كلمة 
الدكتور محمد احلفظاوي، التي 
قدم فيها السياق الذي يأتي فيه 
اللقاء  وهو  العلمي  اللقاء  هذا 
العلمي الربيعي األول حيث قرر 
علميني  لقاءين  تنظيم  الفريق 
العلمي  اللقاء  سنة:  كل  قارين 
العلمي  واللقاء  اخلريفي 
الربيعي، ثم قدم ورقة تعريفية 
الكرمي  بالضيف  متعلقة  مركزة 
مساره  إلى  االنتباه  ملفتا 
والبحثي  والفكري  العلمي 
مبشاريعه  مبتدئا  الثري، 
النوعية،  العلمية  وإجنازاته 
املثالية  مبجهوداته  ومنوها 
قضايا  خدمة  في  املساهمة 
واللغة  الوحي  على  بناء  األمة 

العربية، ثم أعطى السيد املسير الكلمة للضيف الكرمي 
خاللها  حتدث  العلمي،  للقاء  مناسبة  أرضية  ليبسط 
وهي: األمة  إلنهاض  أساسية  حضارية  منطلقات   عن 
واستيعاب  التراثي  النص  توفير  على  التركيز  أوال- 
التراث العلمي قبل اإلبداع واإلنتاج في العلم، واإلقالع 
عن حالة الرقاد احلضاري والنهوض إلى العمل والبذل 
كصنيع الفالح، فإن في األمة رجال ونساء فيهم األمل 
للقيام بالرسالة والوعي مبتطلباتها إذ ال تزال طائفة من 
األمة ظاهرين على احلق، أناس صدق عباد لله حقا أقوياء 
الهوان احلضاري. األمة من حال  إخراج   قادرين على 
ثانيا- التركيز أيضا على السعي لتحقيق عقلية اإلنتاج 
عوض االستهالك سواء في املعرفة أو التقنية، المتالك 
القرار اخلاص اخلادم للهوية واألمة، فإن مناهج العلم 
عندنا قد تردت ولم تعد تثمر نتاجا صاحلا صحيحا، 

فكان ما كان من الصفعة احلضارية من طرف االستعمار 
الغربي، واحملنة تولد الهمة، وكم من نقمة في طيها نعمة، 
فكانت النهضة والصحوة؛ ومازال األمل معقودا على 
العاملني الصابرين املضحني، والذين ميكن تسميتهم 
باجليل الراسخ؛ الراسخون في العلم طراز خاص من 
العلماء ورسوخهم في العلم مبفهومه الشامل، يقتضي 
رسوخهم في اإلميان، مما يجعلهم يحتلون رتبة اإلمامة 

العلمية، فيقودون األمة إلى اخلالص وينسخ الله بهم 
ما يلقي الشيطان، ولذلك فاألمل في الله ثم في الناشئة 
الصافية، التي البد من تعهدها لتحمل مشعل النهوض 
يكتبوا  أن  الشباب ميكنهم  أن  كما  رقادها،  من  باألمة 
 صفحات األمة املستقبلية إن صدقوا وصححوا التوبة. 
الكلمة  أعطيت  واملاتع،  الشيق  العرض  هذا  وبعد 
إلبداء  والباحثني  األساتذة  السادة  من  ملجموعة 
مثمرا،  املناقشة  جو  فكان  أسئلتهم،  ووْضع  آرائهم، 
وروح التفاعل بارزة من خالل إثارة اإلشكاالت ووضع 

السؤاالت وسماع اإلجابات.
جملة  إلى  العلمي  اللقاء  خلص  كله،  ذلك  وبعد 
األساتذة  السادة  والتوصياتتخص  االستنتاجات  من 

والطلبة.
للشيخ  وتقدير  شكر  شهادة  مبنح  اللقاء  واختتم 
البحث  فريق  لدن  من  البوشيخي  الشاهد  الدكتور 
وتافياللت  لسجلماسة  والفكري  الشرعي  التراث  في 
العلمية  بالغرب اإلسالمي عرفانا مبكانته  وامتداداته 
السامية، ومجهوداته اجلبارة، وبدوره الكبير في خدمة 
ببالدنا.  التعليم  مسيرة  لتسديد  اجلهد  وبذل   العلم 

د. عبد المجيد بنمسعود

الكون يستشرف 
نفحات شهر رمضان

الرشيدية:"قضايا التربية والتعليم والبحث 
العلمي" موضـوع لقاء علمي مفتوح مع فضيلة 

األستاذ الدكتور الشاهد البوشيخي

إعداد: الدكتور حسن حماني
عن اللجنة التنظيمية
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اإلنفاق  يرصد  تقرير 
العسكري في العالم والشرق 

األوسط في 2016..
في  اإلجمالي  العسكري  اإلن��ف��اق  انخفض 
الشرق األوسط بنسبة 17 في املائة خالل عام 
تأثير  2015، وذلك بسبب  بعام  2016، مقارنة 

انخفاض أسعار النفط على اقتصادات العديد 
من الدول في املنطقة. وتراجعت اململكة العربية 
السعودية إلى املرتبة الرابعة من حيث النفقات 
األمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  وراء  العسكرية، 
وال��ص��ن وروس��ي��ا على ال��ت��وال��ي، وذل���ك وفقا 
لتقرير معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم 

.)SIPRI(
السعودية  أن  ح��ن  "ف���ي  ال��ت��ق��ري��ر:  وأف����اد 
 63.7 العسكري  إنفاقها  ميزانية  تقدر  )التي 
إنفاقها  2016( كانت ترفع من  مليار دوالر في 
العسكري سنويًا منذ عام 2002، إال أن إنفاقها 
العسكري في عام 2016 انخفض بنسبة 30 في 

املائة مقارنة بعام 2015. 
وع��ل��ى ن��ق��ي��ض ذل����ك، ارت��ف��ع إن��ف��اق إي���ران 
عامي  ب��ن  م��ا  امل��ائ��ة  ف��ي   17 بنسبة  العسكري 
2015 و2016." وتابع التقرير بأن رفع العقوبات 

الدولية أفاد االقتصاد اإليراني، محسنًا إيرادات 
الدولة وأعطى احلكومة احلرية بزيادة إنفاقها 

العسكري.
النفقات  إج��م��ال��ي  أن  ال��ت��ق��ري��ر  ف��ي  وج���اء 
العسكرية في العالم ارتفع بنسبة 0.4 في املائة 
وبلغ   ،2015 بعام  مقارنة  املاضي  العام  خالل 

1.68 تريليون دوالر.

تصدرت الواليات املتحدة قائمة الدول ذات 
 ،2016 في  العالم  في  األكبر  العسكري  اإلنفاق 
ج��اءت  ث��م  دوالر،  مليار   611 ق��دره��ا  مبيزانية 
الصن في املرتبة الثانية بإنفاق بلغ 215 مليار 
دوالر،  مليار   69.2 مبيزانية  روسيا  ثم  دوالر، 
ثم السعودية ب�63.7 مليار دوالر، ثم الهند في 

املرتبة اخلامسة مبيزانية 55.9 مليار دوالر.
باملرتبة  املتحدة  العربية  اإلم���ارات  وحّلت 
مليار   22.8 ق��دره  بلغ  عسكري  بإنفاق  ال�14 
دوالر، تلتها إسرائيل مبيزانية بلغت 18 مليار 
دوالر. كما رفعت تركيا من إنفاقها العسكري ما 
بن عامي 2007 و2016 ليصل إلى 14.8 مليار 
أفاد  املعهد  ولكن  ال�18،  املرتبة  وحتتل  دوالر، 
 2016 العسكري في  املبلغ احملدد إلنفاقها  بأن 
غير مؤكد ألنه أصبح من الصعب العثور على 
الدولة منذ  العسكري في  اإلنفاق  بيانات حول 
محاولة االنقالب العسكري الفاشلة في يوليو/ 

متوز 2016.

عني على األحداث
العدد : 480   محطات إخبارية

 النمسا حتظر ارتداء النقاب في 
األماكن العامة وتوزيع املصاحف

عارضت أحزاب سياسية في هولندا اقتراح 
شرطة أمستردام السماح للشرطيات املسلمات 

بارتداء احلجاب أثناء ساعات العمل.
األقل  على  سياسية  أح��زاب  ست  وعبرت 
قائد شرطة  قدمه  الذي  لالقتراح  التام  رفضها 
أمستردام بيتر جاب آلبيرسبرغ، والذي يسعى 
الدينية  ال��رم��وز  ك��أح��د  احل��ج��اب  إدراج  إل���ى 
الشرطة  عناصر  توظيف  أثناء  بها  املسموح 
على  التعددية  من  مزيد  إلضفاء  وذل��ك  اجل��دد 

سلطات إنفاذ القانون بالعاصمة الهولندية، 
وفق ما نشر موقع "الدايلي صباح".

آلبرسغ:  ج��اب  بيتر  ق��ال  يومن،  وقبل 
أن يكونوا  الشرطة  "ينبغي لنصف عناصر 
قادرة  مختلفة  عرقية  أقليات  من  مواطنن 
ع��ل��ى ع��ك��س ال���ص���ورة احل��ق��ي��ق��ي��ة ل��س��ك��ان 
املدينة"، مذكرا بأن حوالي 52 في املئة من 
هولندية،  غير  أص��ول  من  امستردام  سكان 
مقارنة فقط بنسبة 18 في املئة  لدى عناصر 

الشرطة.

وتابع املسؤول: "إن وجه أمستردام يتغير 
يستحق  املوضوع  أن  وأعتقد  ي��وم،  بعد  يوما 
ال��ع��ادي  امل���واط���ن  ف��ي��ه  ي��ك��ون  ن��ق��اش��ا حقيقيا 

شريكنا فيه".
غير أن أهم األحزاب السياسية في البالد 
االقتراح بشدة، مبا فيها احلزب  عارضت ذلك 
الشعبي الليبرالي والدميقراطي الفائز بغالبية 
األخيرة،  التشريعية  االنتخابات  في  املقاعد 

واحلزب التقدمي وحزب االشتراكي اليساري.

قررت احلكومة النمساوية مساء يوم الثالثاء املاضي 
أيام  بعد  وذل��ك  العامة،  األماكن  في  النقاب  ارت��داء  حظر 
من إقرار برملان البالد مشروع قانون يحظر ارت��داءه في 
األول(  أكتوبر)تشرين  في  سريانه  يبدأ  العامة  األماكن 

.2017
ويأتي قرار النمسا حظر ارتداء النقاب ضمن حزمة 
توزيع  حظر  أيضا  وتتضمن  املهاجرين  باندماج  تتعلق 
املصاحف، وقد وافق االئتالف احلاكم -الذي يتكون من 
احلزب االشتراكي الدميقراطي وحزب الشعب النمساوي 
التفاوض عليها  التي يجري  احملافظ -على هذه احلزمة 

منذ مارس)آذار( املاضي.
إلى  تصل  غرامة  إلى  املخالفات  النساء  وستتعرض 
عدد  بعد  امل��ع��روف  غير  وم��ن  دوالرا(،   166( يورو    150
حزب  وج��ه  وق��د  ال��ق��رار،  بهذا  سيتأثرن  ال��الت��ي  النساء 
اخلضر وحزب احلرية اليميني انتقادات للقانون اجلديد، 

وزعما إنه غير كاف.

أحزاب هولندية تعارض رفع حظر ارتداء احلجاب للموظفات بالشرطة

اخ���ت���ت���م���ت م��س��اء 
 24/5/2017 األرب��ع��اء 
الدولية  تركيا  مسابقة 
القران  اخلامسة حلفظ 
ال��ك��رمي وت��الوت��ه خالل 
أق��ي��م ف��ي القصر  ح��ف��ل 
ال��رئ��اس��ي ب��ال��ع��اص��م��ة 
الرئيس  حضره  أنقرة 
ال���ت���رك���ي رج�����ب ط��ي��ب 
أردوغ���������ان وع������دد م��ن 
احلكومية  الشخصيات 
الشؤون  وزير  يتقدمهم 

عدد  احلفل  كما حضر  كرناز"،  "محمد  الدينية 
الدبلوماسية  البعثات  وممثلي  السفراء  من 
وجمع كبير من الشخصيات الدينية والثقافية 

وغيرهم.
وق��د أع��ل��ن ع��ن أس��م��اء ال��ف��ائ��زي��ن الثالثة 

األوائل وتوشيحهم حيث كانت كاآلتي:
محور التالوة:

الفائز األول : احلبيب الدواجي من تركيا
الفائز الثاني : سيد مصطفى حسيني من 

إيران
الفائز الثالث : محمد رضوان من أندنوسيا

محور احلفظ:
الفائز األول : عمر الزعبي من األردن

الفائز الثاني : فاروق شاهن من تركيا
الفائز الثالث : فارس األعجم من اليمن

وف���ي خ��ت��ام احل��ف��ل مت ت���وزي���ع اجل��وائ��ز 
الفائزين  على  التذكارية  وال��ه��داي��ا  وال����دروع 
واحلكام وبقية الشخصيات في اللجنة املنظمة 

للمسابقة.
هذا ومت على هامش احلفل تكرمي الفائزين 
األوائل مبسابقة خط املصحف الشريف حيث 
فوز  بعد  عامليًا  األول���ى  املرتبة  ال��ع��راق  أح��رز 

اخلطاط "هادي الدراجي" بهذه املسابقة.

ال ت���زال ط��ب��ول "ب���دوغ"، 
إندونيسيا  ف��ي  املستخدمة 
أنظمة  تتحدى  ق���رون،  منذ 
ت��ك��ب��ي��ر ال���ص���وت احل��دي��ث��ة، 
الطبول  ه��ذه  ت��ص��ارع  حيث 
البقاء،  أج��ل  م��ن  التقليدية 
شهر  ف��ي  أهميتها  وت����زداد 

رمضان املبارك.
الطبول  هذه  وتستخدم 
إلع������الم امل���ص���ل���ن ب���أوق���ات 

ال��ص��الة، إض��اف��ة إلى 
ت���ن���ب���ي���ه ال���ص���ائ���م���ن 
ب������ح������ل������ول وق�����ت�����ي 
ال���س���ح���ور واإلف���ط���ار 
فضال  رمضان،  خ��الل 
عن اقتراب موعد بدء 
خطبة صالة اجلمعة.

ورغ�����������م ح����ل����ول 
الصوت  تكبير  أنظمة 
احلديثة في املساجد، 

ب���دي���ال ع���ن ال���ط���ب���ول ال��ت��ي 
إال  ق���رون،  ل��ع��دة  استخدمت 
ال��ط��ب��ول  ه�����ذه  أن 
ت��زال  م��ا  التقليدية 
كبيًرا  رواًج��ا  تلقى 
ب��������ن أش������خ������اص 
بإحياء  يتمسكون 

هذا التقليد.
وق��ب��ي��ل ح��ل��ول 
تبدأ  رمضان،  شهر 
في  ص��غ��ي��رة  ورش 
إندونيسيا  أن��ح��اء 
ف�����ي إن�����ت�����اج ه����ذا 

النوع من الطبول، وعرضها 
للبيع على الطرقات.

على  ��ال��ون  ال��َط��بَّ ودأب 
من  "ب��دوغ"  طبول  استخدام 
لتناول  السكان  إيقاظ  أج��ل 

وجبة السحور في رمضان.
ف��ي صناعة  وي��س��ت��خ��دم 
"ب��دوغ" خشب شجرة  طبول 
ال��ن��خ��ي��ل وج��ل��د األغ���ن���ام أو 
جتفيفه  يتم  أن  بعد  البقر، 
حت�������ت أش������ع������ة ال���ش���م���س 
ق��ب��ل ت��رك��ي��ب��ه ع��ل��ى اجل��س��م 

اخلشبي.

اختتام املسابقة الدولية اخلامسة حلفظ القرآن الكرمي وتالوته في تركيا

عادات رمضانية: طبول "بدوغ" اإلندونيسية تقاوم الوجود

ب��ع��د أي���ام م��ن ق��م��ة ل��زع��م��اء دول اخل��ل��ي��ج جمعتهم 
بالرئيس األمريكي دونالد ترامب، والتي كانت مواجهة 
اخلطر اإليراني على رأس أولوياتها، أعلنت طهران على 
للصواريخ  جديد  مصنع  إقامة  مسؤوليها  أح��د  لسان 

الباليسيتية.
عن  نقاًل  لألنباء،  اإليرانية  “فارس”  وكالة  وقالت 
ثالث مصنع  أق��ام��ت  إي���ران  إن  ال��ث��ورى،  ب��احل��رس  قائد 
الباليستية، وستواصل تطوير  حتت األرض للصواريخ 

برنامجها الصاروخي.
حاجى  علي  أمير  عن  نقاًل  ذاتها،  الوكالة  وأضافت 
ال��ث��وري،  ب��احل��رس  اجل��و فضائية  ال��ق��وة  رئ��ي��س  زادة، 

“سنواصل تطوير قدراتنا الصاروخية بقوة”.

بعد قمة الرياض.. إيران تنشئ 
األرض  حت��ت  مصنع  ث��ال��ث 

للصواريخ الباليستية

حتديد النسل في مصر .. بني الفتاوى والسياسات

ت�����درس احل���ك���وم���ة امل���ص���ري���ة م��ق��ت��رح��ات 
السكانية،  الزيادة  لضبط  قوانن  ومشروعات 
بعد ارتفاع عدد املواليد سنويا إلى 5.2 مليون 
نسمة ، ومبعدل يزيد على 3 أمثال النسبة في 
الصن التى جنحت فى ضبط النمو السكاني 

منذ عقود، وحققت نتائج اقتصادية مبهرة.
خالل األيام املاضية، شهد البرملان املصري 

مساعي الستصدار تشريع جديد، يعاقب من 
من  باحلرمان  أطفال  ثالثة  من  أكثر  ينجب 
اخلدمات احلكومية كالعالج والتعليم، حيث 
من  انتهاءها  عجمي  غ��ادة  النائبة  أعلنت 
قانون ينص على ذلك، الفتة  إع��داد مشروع 
مئة  من  موقعا  للمجلس  ستقدمه  أنها  إلى 

نائب.
القانون حتى  أعلن عن مشروع  إن  وما 
أث���ار م��وج��ة ان��ت��ق��ادات واس��ع��ة م��ن سياسين 
وخبراء ورجال دين وسخرية مبواقع التواصل 
االج��ت��م��اع��ي، األم���ر ال���ذي دف��ع م��ع��دة امل��ش��روع 
تنظيم  “قانون  من  اسمه  تعديلها  عن  لإلعالن 
لألسر  ال��دع��م  “تنظيم  ق��ان��ون  إل���ى  النسل” 

املصرية”، لتخفيف حدة معارضته وانتقاده.
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إلى أن نلتقي

باألحضان نستقبلك يا شهر رمضان، 
ف��ف��ي أي���ام���ك ال���غ���راء ت��ت��ن��زل ال��رح��م��ات، 
الله،  بيوت  وتعمر  الشياطني،  وتصفد 
إلى  الناس  ويعود  الشر،  محالت  وتغلق 
والرضوان  الرحمة  راجني  أفواجا،  ربهم 

والغفران والقبول.
باألحضان نستقبلك يا شهر الغفران، 
مزيدا  الناس  يترجى  الزكية،  أيامك  ففي 
والقيام  النهار  في  بالصيام  األج��ور،  من 
من  خير  ه��ي  ليلة  ويترقبون  الليل،  ف��ي 
ألف شهر، ويبتهلون إلى الله أن يوفقهم 
إل���ى إح��ي��ائ��ه��ا ع��ل��ى أك��م��ل وج����ه، حتى 
وُتتنزل  ال��ذن��وب،  وُتغفر  األع��م��ال،  ُتقبل 
الرحمات، من رب غفور رحيم، غافر الذنب 

ْوب. وقابل التَّ
القرآن،  شهر  يا  نستقبلك  باألحضان 
ربنا،  كتاب  إلى  نعود  النقية  أيامك  ففي 
فنقرأه آناء الليل وأطراف النهار، وتلهج 
في  املساجد  أئمة  حناجر  لياليه  في  به 
ب��ي��وت ال��ل��ه، وأل��س��ن��ة ال��ت��ائ��ب��ني اآلي��ب��ني 
العائدين إلى الله قياما وتهجدا، يرجون 
رح��م��ت��ه وغ���ف���ران���ه، وي���خ���اف���ون ع���ذاب���ه، 
الله  يتقبل  ب��أن  رغ��ب��ا وره��ب��ا  وي��دع��ون��ه 

منهم، وأن يتدارك األمة بألطافه اخلفية.
التربية  شهر  يا  نستقبلك  باألحضان 
على التقوى، ففي أيامك الطاهرة  يتدرب 
وطاعته،  تعالى  الله  تقوى  على  اإلنسان 
فيكبح جماح شهواته التي هي أكبر دافع 
ورد  ملا  استجابة  الله،  تعدى حدود  على 
في آيات الصيام من الذكر احلكيم، التي 
ربطت بني الصيام والتقوى بْدًءا وخْتما.

ترويض  يا شهر  باألحضان نستقبلك 
الزاهية،  أيامك  ففي  واألجسام،  النفوس 
ي��ت��رب��ى ال���ن���اس ع��ل��ى ص����رف ح��واس��ه��م 
ع��ن ال��ل��غ��و وال��ف��ح��ش، وأج��س��ام��ه��م عن 
احل����رام وش��ب��ه��ات��ه، وك��ل��ه��م أم���ل ف��ي أن 
األي��ام، حتى  باقي  في  ذلك شأنهم  يكون 
النفوس  تربية  في  دوره  صومهم  ي��ؤدي 

. وترويضها على طاعة الله
تهذيب  شهر  يا  نستقبلك  باألحضان 
َيشُعُر  الغالية،  أيامك  فِبَبركات  الوجدان، 
ِبُسموِّ  غ��ي��ره��م،  وُي��ْش��ِع��رون  امل��س��ل��م��ون، 
اإلميان، وتهذيب الوجدان، والعطف على 
اجل��ائ��ع م��ن ال��ف��ق��راء وامل��س��اك��ني. كيف ال 
من  أن��اٌس وجماعاٌت  الصياَم  ب  ج��رَّ وق��د 
فشعروا  مسلمني-  –ليسوا  وهناك  هنا 
بحالوة اإلميان وسمو اإلسالم، وفضائل 
الصيام، فدعوا غيرهم إلى صيامه ملا فيه 
خصال  على  وال��ب��دن  النفس  تعويد  م��ن 

تربوية واجتماعية، وحتى اقتصادية.
طهارة  شهر  يا  نستقبلك  باألحضان 
األبدان، ففي أيامك العطرة نصوم ابتغاء 
م��رض��ات ال��ل��ه وط��ل��ب��ا مل��غ��ف��رت��ه، رغ���م أن 
يشعر  أن  دون  يصوم  أن  يريد  معظمنا 
وأسواقنا  وثالجاتنا  فبطوننا  باجلوع؛ 
الله-  أعزكم  مزابلنا  –وحتى  وشوارعنا 

يدل على  ما  بكل  العادة  متتلئ على غير 
زي����ادة االس��ت��ه��الك، وك���أن ال��ش��ه��َر شهُر 
احل��ف��الت، وم���ا ل���ذَّ م��ن األك����الت، وليس 
اِئِم  الشهر الذي يكون فيه "خُلوُف َفِم الصَّ

ْسك". َأْطَيُب ِعْنَد اللِه ِمْن ِريِح امْلِ
 باألحضان نستقبلك يا شهر الرحمات، 
ففي ظاللك الوارفة يتذكر املسلمون أنهم 
أمة واحدة، وأن دينهم واحد، وأن إَلَهُهم 
ِقبلتهم  وأن  واح���د،  كتابهم  وأن  واح���د، 
واحدة، حتى وإن اختلفت مطالع األهلة، 
بالله  اإلمي��ان  فروح  الشعارات،  وتعددت 
قد في قلب كل مؤمن، ويتذكر أنه جزء  تتَّ
من هذه األمة، التي جعلها الله وسطا بني 
األمم، وشاِهدة عليها، فيدعون الله تعالى 
أن ُيْبِرم لهذه  األمة أمَر ُرشد، يبتعد فيه 
أب��ن��اؤه��ا ع��ن ال��ن��زاع��ات واخل��ص��وم��ات، 
. وينبذون فيه الطائفيَة والتطرف والُغلوَّ

التوبة،  شهر  يا  نستقبلك  باألحضان 
األم��ل،  تباشير  تلوح  امليمون  فبقدومك 
أم��ام ما تبقى من ه��ذه األم��ة من ضمائر 
حية، في أن يحييها الله من جديد، فتعود 
واحدة  أمة  جديد  من  لتصبح  ربها،  إلى 
هم  موحدة، يكون فيها املؤمنون في َتَوادِّ
الواحد،  كاجلسد  وتعاُطفهم،  وتراُحمهم 
سائُر  له  َت��َداَع��ى  عضو،  منه  اشتكى  ِإذا 

َهِر واحُلّمى. اجلسد بالسَّ
التذكير  شهر  يا  نستقبلك  باألحضان 
مبا علينا من واجبات، فنحن نعيش في 
زمن كُثر فيه احلديث عن احلقوق وساد، 
نصوم  بالواجبات؛  التذكير  فيه  وانعدم 
لياليك  نحيي  أن  ونحاول  الغراء،  أيامك 
بالقيام وقراء ة القرآن، لكننا، أو بعضنا، 
ي��ت��ع��ل��ل ب��ص��ي��ام��ه ف��ي��ن��س��ى م���ا ع��ل��ي��ه من 
واجبات، فيترك عمله أو يتهاون فيه، فكم 
من إدارة هي شبه أطالل، وكم من كرسي 
ليس عليه إال سترة، وكم من مكتب ليس 
عليه إال جريدة، يقول كل واحد منهما: لقد 

مرَّ من هنا.
السالم  شهر  يا  نستقبلك  باألحضان 
واإلخاء واحملبة، فنحن ندعو الله تعالى 
في سائر أيامك الزاهية، وفي سائر األيام، 
والسالم،  بالسالمة  علينا  الله  ينعم  أن 
واألم���ن ف��ي األوط����ان، ف��ي وق��ت كثر فيه 
أوطانهم  خ���ارج  وال��الج��ئ��ون  امل��ش��ردون 
وح��ت��ى ف��ي أوط��ان��ه��م؛ ن��دع��و ال��ل��ه بذلك، 
وكثير منا ال يدرك قيمة نعَمَتْي األمن من 

بع من اجلوع.  اخلوف والشِّ
فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح 
وأن  فعلنا،  ي��ؤاخ��ذن��ا مب��ا  وأال  األع��م��ال، 
يسبغ علينا من نعمه ظاهرة وباطنة. إنه 

هو السميع املجيب.

باألحضان يا شهر الغفران
ومما  بالشعراء.  حافال  هاشم  بني  بيت  ك��ان 
يروى لعبد الله بن عبد املطلب، والد الرسول �، 
أنه ملا انصرف عبد املطلب آخذا بيد ولده عبد الله، 
بعد حديث القداح املعروف، وفدية عبد الله باإلبل، 
فمر به على امرأة من بني أسد، وهي عند الكعبة، 
عبد  تذهب  أي��ن  إل��ى وجهه:  نظرت  له حني  فقالت 
أب��ي. فدعته إلى نفسها ملا رأت في  ق��ال: مع  الله؟ 
وجهه من نور النبّوة، طمعا في أن حتمل بالنبي، 

فقال عبد الله في ذلك رجزا، منه:
اأما احلــراُم فاحِلمــــــــاُم دونــــــــــــْه

واحلّل ال حلٌّ فاأ�ستبيـــــــــــــــــــــنْه

فكيف باالأمــــــر الذي تبغيـــــــــــنْه؟

ُه ودينـــــــْه يحمي الكــــرمي ِعـــر�سَ

فكان ذلك بيانا لتعفف عبد الله، وشرحا لقول رسول 
الله �: »خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من 
من  لم يصبني  وأم��ي  أبي  ولدني  أن  إلى  آدم  لدن 
سفاح اجلاهلية شيء«. )رواه الطبراني، وصححه 

األلباني(. 
ملا  املطلب  عبد  أن  هشام  ابن  سيرة  في  وورد 
حضرته الوفاة، جمع بناته وندبهن لرثائه، فقالت 
قالت  مما  فكان  شعرا.  ذل��ك  في  منهن  واح��دة  كل 

صفية بنت عبد املطلب في كلمتها:
ْوِت نائحـــــــٍة بلْيــــٍل اأرقُت ِل�سَ

على رُجٍل بقــــــارعة ال�سعيِد

ففا�ست عند ذلكم دمــــــــــوعي

على خّدي كمنحدر الفـــريِد

على رجل كرمي غري وْغـــــــــــل

له الف�سل املبني على العبيـــــِد

على الفيا�ض �سيبة ذي املعالــــــي 

اأبيك اخلْيــِر وارث كل جـــــوِد

اجلاهلي.  للشعر  صالح  من��وذج  األبيات  ه��ذه 
فليس صحيحا ما يرسخ في أذهان تالميذنا من أن 
ذلك الشعر متسم باحلزونة واخلشونة والتعقيد. 
فنحن أمام شعر هني لني قريب إلى املدارك واألفهام. 
فقد ارتفع صوت نائحة بالليل تندب عبد املطلب، 
دموعها،  وتفيض  الليل،  تسهر  صفية  ذلك  فجعل 
التي تشبهها بالدر الفريد. وهذا التشبيه البسيط 
من  واالستعارة  التشبيه  جتعل  العرب  بأن  يشي 
هو  والوغل  البعيد.  الزمن  ذلك  منذ  الشعر  ل��وازم 
"الفياض"  لشيء. وصفة  يصلح  ال  وال��ذي  السيئ، 
خيره  أن  على  دالل��ة  املطلب  عبد  بها  ع��رف  التي 
اخلْير".  "أبيك  قالت:  ولذلك  ال��ن��اس.  على  يفيض 
فكأنها جمعت له اخلير، أو جعلته عني اخلير. قال 
يقال:  كما  فخّففْت،  �����������ر،  اخليِّ أرادت:  السهيلي: 

، وفي التنزيل: "خيراٌت حساٌن".  هنْيٌ وهنّيٌ
ومما قالته أروى بنت عبد املطلب:

بكْت عيني وحّق لها البكـــــــــاُء

على �سْمٍح �سجّيته الوفــــــــــــــاُء

على �سْهـــل اخلليقــِة اأبطـــــــحيٍّ

كرمِي اخِلـــيِم نّيته الَعــــــــــــــالُء

على الفيا�ض �سيبة ذي املعــــــــايل

اأبيك اخلري ليــــــــ�ض له كفـــــــاُء

وكان هو الفتى كرما وجـــــــودا

وباأ�سا حني تن�سكب الدمـــــــــــــاُء

نسبه  واألبطحّي:  والطبيعة.  السجية  واخِل������يُم: 
كناية  املتسع،  ال���وادي  مسيل  وه��و  األب��ط��ح،  إل��ى 

ليس  أي  كفاء"،  له  "ليس  وقوله:  احللم.  سعة  عن 
الرسول  مدح  في  قول حسان  مثل  وهو  نظير.  له 
وقد  كفاء".  له  ليس  الله  "وروح  مكة:  فتح  يوم   �
وهي  الفتّوة،  الرابع خصال  البيت  في  له  جمعت 

الكرم واجلود والبأس.
كان   ،� الله  رس��ول  عم  طالب،  أب��ا  أن  ذكرنا 
شاعرا، وشعره مرجع من مراجع سيرة املصطفى 
النبي  أْم��ُر  ش��اع  -عندما  قريشا  أن  ومعلوم   .�
عن  أخيه  اب��ن  ليكف  طالب  أب��ي  عند  سعت   -�
ما  عليه  وع��رض��وا  لهم،  والتعرض  آلهتم  تسفيه 
عرضوا، فأبى أن يسلمه، بعدما رأى ثبات الرسول 
� على أمر الدعوة. وملا سعى بعض أحياء قريش 
إلى خذالنه، ثبت هو وبنو هاشم ومن إليهم، على 
نصرة النبي �. ومما قاله أبو طالب في ذلك من 

شعر، يعرض فيه مبن خذله، وميدح الرسول �:
اأال قل لعمرو والوليِد ومطعـــــــــــٍم

اأال ليت حظي من حياطتكم بْكــــــــُر

من اخلور َحْبحـــاٌب كثرٌي رغـــــــاوؤُه

ير�ّض على ال�ّساقني من َبـــْوِلِه َقْطــــــر

إلى أن يقول:
فواهلل ال َتــــــنفـــّك مّنــــا عـــداوٌة

وال منهُم ما كان من ن�سلنـــــا �سْفـــــُر

فقد �سفَهـْت اأحـــالمهْم وعقــــــولهْم

وكانوا كجفر، بئ�ض ما �سنعْت جْفــُر

القوم  بكبار  بالتعريض  طالب  أب��و  ب��دأ  وق��د 
من قريش، ممن أرادوا منه أن يسلمهم ابن أخيه، 
فتمنى لو كان له مكانهم بكٌر، أي جمٌل، من صفاته 
يبول  ال��رغ��اء،  كثير  ك��ان  وإن  قصير،  أن��ه ضعيف 
من  وتنقيص  لهم  احتقار  ذل��ك  وك��ل  عقبيه،  على 
شأنهم. كما أنه يجاهرهم بالعداوة، وأنها عداوة 
مستحكمة باقية ما بقي من قومه فرد واحد، ما لم 

يتوبوا عن خذالنهم.
أحد  القصيدة  ه��ذه  م��ن  اب��ن هشام  أورد  وق��د 
عشر بيتا، ثم قال: )تركنا منها بيتني أقذع فيهما(. 

واإلقذاع أخبث الهجاء.
وألبي طالب قصيدة أخرى يبدي فيها سروره 
وجهدهم  هاشم،  بني  من  املقربني،  قومه  مبوقف 
معه وحدبهم عليه، وميدحهم، ويذكر فضل رسول 

الله �، ومكانه منهم. ومنها:
اإذا اجتمعْت يومــــا قري�ٌض ملفـــــخٍر

فعْبــــد مناٍف �رّسها و�سميمهـــــــا

ــلْت اأ�رساف عبِد منــافهـا فاإن ُحـــ�سِّ

ففي ها�ســٍم اأ�رسافهـــا وقدميــــــها

واإن فخرْت يوما فاإّن حمّمـــــــــــــدا

هو امل�سطفى من �ســّرها وكريـــُمها

ـهــا و�سميُنــهــا تـاعْت قري�ٌض غـــثُّ

علينا فلم تظفــْر وطــا�ست حلـوُمهـا

وُكـــّنا قدميـــــا ال ُنقـّر ُظــالمـــًة 

ْعــر اخلــدود ُنقيمهــــا اإذا ما ثنـوا �سُ

عبد  ببني  الفْخ������ر  فيها  يتجلى  أبيات  وهي 
ولكن  هاشٍم،  بنو  مناف  عبد  بني  وأش��رُف  مناف، 
غيره.  دون  الذؤابة  منهم جميعا  �، هو  محمدا، 
وقد جمعت قريش لبني هاشم ما جمعت من الغث 
والسمني، ولكن دأب بني هاشم رفض الضيم، ومن 
كناية  إلى طبيعته.  أقاموه وردوه  لهم  صّعر خده 

عن عدم قبول قالمة من الظلم.
وللحديث صلة.

آللئ وأصداف
يلتقطها أ.د. احلسن األمراني

أ.د. عبد الرحيم الرحموني
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