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ملخص

موضوع الدراسة " حلقات حتفيظ القرآن الكرمي وأثرها يف التنمية السلوكية على
طالهبا " ،ومما دفع الباحث هلذا املوضوع كونه يسلط الضوء على القرآن الكرمي
ابتداءً ،كيف ال وهللا ﷻ أنزل القرآن على فؤاد حممد ﷺ ليكون هو املصدر للكافة
شئون احلياة؛ ومنه منبع الرتبية السلوكية ،فإن طبقت وسائلة الرتبوية على هذي
حممد ﷺ وعمل آبايته على فهم الصحب الكرام ؛ عندها تتميز األمة ،ومن هنا
كانت مشكلة الدراسة؛ فالقرآن الكرمي ينبغي أن ينال منا ما يستحق من الدراسة
يف اجتاهني؛ األول :من حيث العناية به والبحث يف بديع أسراره .والثاين :واجلهد
يف تعلمه وتعليمه؛ ومن األساليب املهمة للعناية بكتاب هللا ﷻ علما وتعلما؛
حلقات القرآن الكرمي ،فهي املالذ اآلمن ملرتديها وسبيل النجاة ملن متسك بطوقها؛
وتربواي وسلوكيا واجتماعيا وثقافيا .وقد هدفت الدراسة إىل إيضاح املضامني الرتبوية
اليت تقوم هبا احللقات القرآنية ،وبيان األثر الرتبوي للحلقات القرآنية يف تنمية
املمارسات السلوكية على طالب تلك احللقات .واستخدم الباحث املنهج الوصفي،
املنهج التحليلي ،حيث أن الدراسة تُعىن ببيان اجلانب السلوكي والذي حرص عليه
احللقات القرآنية جتاه طالهبا للوصول إىل أفضل النتائج واليت كان من أمهها :أن
التأديب الرتبوي يف احللقات القرآنية ،أصبح ضرورة شرعية يف واقعنا املعاصر وبه
تتحقق األهداف الرتبوية للحلقات القرآنية .وإن زايدة املشكالت السلوكية يف
اجملتمعات تكون بسبب غياب التأديب الرتبوي للحلقات القرآنية ،واليت تعترب
الوسيلة املناسبة لعالج املشكالت السلوكية؛ السيما تلك السلوكيات املنافية
لألخالق واملضادة للمجتمع .وإن االقتصار على احلفظ يف احللقات القرآنية ،ومنع
الربامج الرتبوية املصاحبة اليت تساعد على اجناح احللقات القرآنية بطريقة تربوية إجيابية
له آاثر سلبية على واقع التعليم القرآين وعلى سلوك التالميذ.
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دالَّة :القرآن الكرمي ،حلقات التحفيظ ،الرتبية ،السلوك.

 .1مقدمة

احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجاء قيماً لينذر أبساً شديداً من
لدنه ويبشر املؤمنني الذين يعملون الصاحلات أن هلم أجراً حسنا ،وأشهد أن ال إله إال
هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ،صلى هللا عليه وعلى آلة وصحبه
ومن اهتدى هبديه إىل يوم الدين ... ،أما بعد:
فإن هللا ﷻ حينما أنزل القرآن الكرمي على حممد ﷺ بواسطة جربيل  ،جعله
معجزة كربى له ،وتكفل حبفظه ودوامه إىل قيام الساعة ،وجعله صاحلاً لكل زمان ومكان،
حىت يرث هللا األرض ومن عليها ،كما أن هللا ﷻ أنزل القرآن ليكون هو املصدر لكافة
شئون احلياة ،ومن ذلك الرتبية املوجهة ألبنائنا وفلذات أكبادان ،وال يكون ذلك إال إذا
طبقت وسائلة الرتبوية تطبيقا صحيحا ،وعمل مبضامني آايته عمال سليما ،عندها ال
شك تتميز األمة .فمن تعلمه وعمل مبقتضاه ،واستخراج مضامينه ،سيجد اهلدى واهلداية،
ِ
ِ ِ ِ
ِ
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ريا ﴾[اإلسراء ،]89 :وتؤكد هذه الدراسة على
الص َ
ََ َ
َج ًرا َكب ً
أمهية حلقات حتفيظ القرآن الكرمي ودورها الفاعل يف تربية الناشئة ،وأثر ذلك يف احلفاظ

على سالمة سلوكهم ،وما هذه الدراسة ألثر حلقات القرآن إال أحد أبرز تلك األساليب
الرتبوية اليت استعملها النيب ﷺ مع الرعيل األول من الصحب الكرام  ،وكون العناية
ابلقرآن الكرمي وحفظه وتعلمه من أهم الواجبات ،فقد رأينا بفضل هللا تعاىل حرص
اجملتمعات اإلسالمية على إقامة احللقات القرآنية يف املدن والقرى واهلَجر والبوادي بل
واألدغال ،وال أدل على االستشهاد لتلك العناية ما نلمسه واضحا جليا كجالء الشمس
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يف رابعة النهار ،وانطالقا مما سبق رأى الباحث أن يكون موضوع الدراسة هو الدور املهم
الذي تقوم به حلقات القرآن الكرمي يف تنمية املمارسات السلوكية لدى طالهبا ،من خالل
الدور الرتبوي اهلام الذي تقوم به.
وجاءت مشكلة الدراسة يف الوقوف على أثر حلقات حتفيظ القرآن الكرمي الرتبوي
يف تنمية السلوكيات السوية لطالب تلك احللقات ،خاصة يف ظل ما تعانيه احللقات
القرآنية من محلة شرسة من طوائف وأفكار خمتلفة ،حتاول التقليل من شأهنا ترة ،والتحامل
عليها ترة أخرى حبجج واهية ال تنطلي إال على ضعاف اإلميان ،وهذا جيعلنا نؤكد على
وجوب العودة إىل كتاب هللا العزيز ،وما فيه من مضامني تربوية من حيث القيم واملبادئ
واألهداف والطرائق واألسباب ،ميكن أن ينهل منها املتخصصون يف تلك احللقات وقاموا
بسقيها لناشئة املسلمني ،بعد القراءة والتدبر والتأمل ،ويقدموهنا أبسلوب سهل ميسر
يساعد على تطبيقها يف شىت جماالت احلياة وجوانبها ،وهذا ما دفع الباحث إىل الكتابة
يف هذا اجملال؛ كونه يالمس كتاب هللا العزيز أوال ،مث كونه يالمس مصدرا مهما يف تلقي
كتاب هللا؛ واملتمثل يف احللقات القرآنية القائمة على االهتمام به وتعليمه وغرسه يف
نفوس أبناء املسلمني ،وتلقي الضوء على بعض ما فيها من وسائل تربوية ،وتطبيقاهتا يف
الواقع املعاصر عل هللا ينفع هبا اجملتمع العريب واإلسالمي.
وانبثق عن مشكلة الدراسة سؤال مهم وهو :ما هو الدور الرتبوي الفاعل الذي
تقوم به احللقات القرآنية يف التنمية السلوكية لطالهبا؟
ولإلجابة على السؤال السابق ،فإن هدف الدراسة واليت يطمح الباحث على حتقيقه
هو الكشف عن الدور الرتبوي الفاعل الذي تقوم به احللقات القرآنية يف تنمية املمارسات
السلوكية لطالهبا.

قرآنيكا ،13،ع( )1يونيو  ،حزيران 2021م.

حلقات تحفيظ القرآن ...

إبراهيم محمد عبده موس ى

ومن خالل البحث يف بعض املكتبات العلمية ،سوف يتناول الباحث بعض هذه
الدراسات كما يلي:
دراسة حتت عنوان" :البيان يف الدفاع عن القران" ،)2005( ،للباحث :سلمان
بن حممد العمري ،دراسة استطالعية حتليلية ،سلطت الضوء على احلمالت اهلجومية على
القران الكرمي وعلى حلقات ومدارس حتفيظ القران الكرمي ابململكة العربية السعودية،
ودعت اىل االهتمام بتدريس علوم التفسري والفقه والسنة النبوية املطهرة ،اىل جانب
مناشط التحفيظ؛ إلغالق الباب أمام التفسريات والتأويالت املغلوطة مع الرتكيز على
موقف االسالم الرافض لإلرهاب والتطرف واالستدالل على ذلك بنصوص القران الكرمي
والسنة النبوية ،وشددت الدراسة على ضرورة الرد على ما يثار ضدها من شبهات وأابطيل
وحتقيق أكرب قدر ممكن من الرتابط مع اجملتمع احمليط حبلقات التحفيظ أو املدرسة للتعريف
ابجلهود املبذولة داخل مجعيات حتفيظ القرآن الكرمي ،وكذلك إىل تفعيل الدور االجتماعي
والرتبوي داخل اجملتمع احمليط ،وكشفت الدراسة يف نتائجها عن أن احلمالت املعادية
واملهامجة حللقات ومدارس حتفيظ القران الكرمي ال تستهدف مجعيات ومدارس حتفيظ
القرآن الكرمي بل تستهدف القران الكرمي؛ املصدر االول للشريعة الغراء لصرف املسلمني
عنه وفك عرى االعتصام به ،وطالبت الدراسة وضع اسرتاتيجية دائمة لتدريب املعلمني
واملشرفني واالداريني العاملني حبلقات ومدارس التحفيظ على أفضل طرق تدريس القران
الكرمي والتعريف ابلتحدايت اليت تتعرض هلا األمة وتفعيل اجلانب الدعوي والتوعوي ضمن
برامج مجعيات ومدارس التحفيظ.
وهناك دراسة بعنوان" :اإلسهامات الرتبوية للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن
الكرمي حبافظة جدة" )2005( ،تقدم هبا الباحث طارق بن حممد الظاهري ،لنيل درجة
املاجستري من جامعة أم القرى ،وهدفت الدراسة إىل التعريف جبمعية حتفيظ القرآن الكرمي
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مبحافظة جدة ،والتعريف حبلقات ومراكز حتفيظ القرآن الكرمي وأشظتها التابعة هلا.
والتعريف ابلقسم النسائي التابع للجمعية ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي يف دراسته،
وكان من أهم النتائج اليت توصل هلا ،أن جلمعية حتفيظ القرآن الكرمي حبدة إسهامات
تربوية وتعليمية متعددة تفوق ما يتصوره البعض ،وأهنا تقدم برامج منهجية وتربوية وأنشطة
تساهم يف تنمية اجملتمع وحتقق أهداف اجلمعية.
ودراسة بعنوان" :أثر حلقات حتفيظ القرآن الكرمي على التحصيل الدراسي القيم
اخللقية" ،) 2013( ،لعماد بن سيف العبد اللطيف ،هدفت الدراسة إىل التعرف على
عالقة التحاق الطالب حبلقة حتفيظ القرآن الكرمي ابلتحصيل الدراسي العام والقيم اخللقية؛
"كالصدق وبر الوالدين األمانة والنظافة وأدب احلديث" ،وجاء أمهيتها يف كون حلقات
القرآن الكرمي تستمد أمهيتها يف عنايتها ابلقرآن الكرمي ومكانته ،الوقوف على واقعها
كمحضن من احملاضن الرتبوية واليت هلا انتشار واسع يف اجملتمع املسلم عموما واجملتمع
السعودي ابخلصوص ،ال سيما وأن الدراسة حتدد التحاق الطالب حبلقات حتفيظ القرآن
الكرمي مبتغريين هلما أمهية ابلغة من حيث الرتبية والتعليم ،ومن حيث األثر يف اجملتمع.
واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي االرتباطي ،كما استخدم االستبانة كأداة
للدراسة ،واختار طالب حلقات التحفيظ يف املساجد ممن هم يف الصف األول املتوسط
يف املدارس النظامية ،كعينة للدراسة والذين بلغ عددهم )6595( :طالبا من الذكور،
وكان من أهم النتائج اليت توصل هلا الباحث يف دراسته إىل ارتفاع التحصيل الدراسي
لطالب حلقات التحفيظ ابختالف صفوهم الدراسية ،وكما طالت مدة التحاق الطالب
ابلتحفيظ كلما زاد تفوقه ،وأن حلقات حتفيظ القرآن الكرمي توفر الكثري من القيم
كالصدق وبر الوالدين وأدب احلديث  ،...إخل؛ الرتباطهم املباشر ابلقرآن الكرمي؛ (الذي
يهدي لليت هي أقوم) ،واال حيتاج لوقت كبري إلظهار أثره ،وأنه ال يوجد فروق دالة بني
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عينة الدراسة يف تلك القيم .وقدمت الدراسة العديد من التوصيات من أمهها :االهتمام
إبزالة املعوقات اليت حتد من التحاق الطالب حبلقات حتفيظ القرآن الكرمي ،إقامة ورش
عمل تعرف أبمهية التحاق الطالب حبلقات حتفيظ القرآن الكرمي ،والعمل على تشجيع
وحتفيز الطالب لاللتحاق حبلقات القرآن الكرمي ،وإبراز دورها يف التحيل الدراسي والقيم
واجملتمع.
ودراسة بعنوان" :أثر استخدام تطبيقات التعلم املتنقل على القيم واَلوية
االجتماعية واالجتاه حنو اللغة اإلجنليزية لدى طالب كلية الرتبية جبامعة
حائل"( .)2017زايد ،أمحد حممد وإبراهيم ،هاين أبو الفتوح .أتيت هذه الدراسة ضمن
دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس – السعودية ،الدراسة هدفت إىل التعرف على أتثري
تطبيقات التعلم املتنقل على القيم ،واهلوية االجتماعية ،واالجتاه حنو اللغة اإلجنليزية،
واتبعت الدراسة املنهج الوصفي ،ومتثلت األدوات يف مقاييس :إدراك التعلم املتنقل،
والقيم ،وتقدير الذات االجتماعية ،واالجتاه حنو اللغة االجنليزية ،ومت تطبيقها على عينة
مكونة من ( )131طالباً من طالب كلية الرتبية جبامعة الباحة ابململكة العربية السعودية.
وأشارت النتائج إىل وجود أتثري لتطبيقات التعلم املتنقل على القيم أببعادها الفرعية ما
عدا قيميت االستمتاع والقوة ،ووجود أتثري لتطبيقات التعلم التنقل على بُعد واحد فقط
من أبعاد اهلوية االجتماعية (العضوية) ،كما وجد أتثري على االجتاه حنو اللغة اإلجنليزية،
ووجد أتثري كبري للقيم على اهلوية االجتماعية ،واالجتاه حنو اللغة اإلجنليزية .وأشارت
النتائج إىل وجود توسط جزئي للقيم يف العالقة بني تطبيقات التعلم املتنقل ،واالجتاه حنو
اللغة اإلجنليزية ،ووجود توسط جزئي أيضا للهوية االجتماعية يف العالقة بني تطبيقات
التعلم املتنقل واالجتاه حنو اللغة اإلجنليزية.

وميكن التعقيب على الدراسات السابقة:
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فإن الدراسات السابقة قد تنوعت أهدافها فمنها ما هدفت إىل التعرف على أمهية
مهام مجعية حتفيظ القرآن الكرمي مبكة املكرمة الرتبوية ،وجهودها وحتقيق ألهدافها الرتبوية.
ومنها ما سلط الضوء على احلمالت اهلجومية على القران الكرمي وعلى حلقات ومدارس
حتفيظ القران الكرمي ،واالهتمام بتدريس علوم التفسري والفقه والسنة النبوية املطهرة ،مع
الرتكيز على موقف االسالم الرافض لإلرهاب والتطرف ،والرد على ما يثار ضدها من
شبهات وأابطيل .ومنها ما هدفت إىل معرفة العالقة بني التحصيل الدراسي ،وبعض
العوامل االجتماعية والتعليمية ،وكذلك التعرف على دور األسرة ،وكفاءة املدرس ،ومدى
أتثري الطالب ،واملنهج املدرسي املقرر ،وعالقتهم ابلتحصيل الدراسي .ومنها ما هدفت
إىل التحدث على بعض األمراض اليت أصابت األمة ،والوقوف على أمهية العقيدة يف
حياة املسلم ،وإظهار دور العقيدة يف عالج األمراض اليت أصابت األمة سواء يف االحنراف
الفكري واملتمثل الوالء والرباء ،البدع ،والتوسل املذموم ،والنفاق ،والتكفري .ومنها ما
هدفت إىل التعرف على أتثري وسائل اإلعالم اجلديد ،شبكات التواصل االجتماعي عرب
شبكة االنرتنت ،على النسق القيمي واألخالقي لدي الشباب هبدف الوصول لوضع آلية
لتعزيز القيم األخالقية ،ومدى كثافة تعرض الشباب السعودي لشبكة االنرتنت كوسيلة
اتصالية إعالمية.
وبعد الطالع على دراسات سابقة وغريها مت اتباع عدد من املناهج مبا يالئم طبيعة
هذه الدراسة ويضمن اخلروج بنتائج علمية واضحة وبرامج تطبيقية مقرتحة ختدم أهداف
البحث وتعمل على حتقيقها ،فقمت بدراسة هذا املوضوع من خالل املنهج الوصفي
والتحليلي وذلك كون الدراسة حتاول الكشف عن الدور البارز حللقات حتفيظ القرآن يف
تنمية املمارسات السلوكية لدى طالهبا؛ للحد من املزاعم املعادية لتلك احللقات من كوهنا
ليس هلا أي فائدة على طالهبا ،بل واهتامها بتفريخ اإلرهاب .وهو ما يتفق مع نوع
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الدراسة الوصفية ،وعليه سيقوم الباحث ابستخدام هذا املنهج للحصول على بياانت
ميكن وصفها وحتليلها لتقرير الظاهرة موضوع البحث.

 .2اِللقات القرآنية وتنمية املمارسات السلوكية على طالبه
حللقات حتفيظ القرآن الكرمي أثر ابلغ وواضح على قيم الطالب سواء كان ذلك
على املستوى األخالقي أم على املستوي السلوكي ،و"يستند أي مذهب أخالقي جدير
هبذا االسم -يف هناية األمر -على فكرة اإللزام  ،فهو القاعدة األساسية ،واملدار ،الذي
يدور حوله كل النظام األخالقي ،والذي يؤدي فقده إىل سحق جوهر احلكمة العملية
ذاته؛ وفناء ماهيتها؛ ذلك أنه إذا مل يعد هناك إلزام فلن تكون هناك مسئولية ،وإذا عدمت
املسئولية ،فال ميكن أن تعود العدالة؛ وحينئذ تتفشى الفوضى ،ويفسد النظام ،وتعم
أيضا ،وطب ًقا ملا يسمى ابملبدأ
اهلمجية ،ال يف جمال الواقع فحسب ،بل يف جمال القانون ً

األخالقي".2

تناقضا يف
ومن انحية أخرى ،كيف نتصور قاعدة أخالقية بدون إلزام؟ أليس هذا ً

احلدود؟ أم أننا جنعل من الضمري جمرد أداة للتقدير الفين؟ وأليس بديهيا أن علم األخالق
وعلم اجلمال -أمران خمتلفان؟ ومبعىن أكثر عم ًقا ،إذا كان حقًّا أن كل ما هو خري فهو
أيضا صحيح؟
مجيل ،فهل العكس ً

"إن مما ال ريب فيه أن لفكرة الفضيلة مجاهلا الذايت ،الذي تتذوقه األنفس ،حىت

أيضا أشياء أكثر من هذا ،فالفضيلة بطبيعتها عاملة
عندما ال تستىب األعني ،لكن هنالك ً

ملموسا ،على حني ال نرى
اقعا
وحمركة ،فهي تستحثنا أن نعمل كيما جنعل منها و ً
ً
لإلحساس ابجلمال ،إذا ما رددانه إىل أبسط صوره ،أية عالقة ابلعمل ،وخباصة عندما ال

متصال إبرادتنا ،ومن ذلك أن إعجابنا ابلقدرة اإلهلية ،أو بعظمة القبة
يكون موضوعه ً
ḥ

قرآنيكا ،13،ع( )1يونيو  ،حزيران 2021م.

حلقات تحفيظ القرآن ...

إبراهيم محمد عبده موس ى

السماوية ال حيملنا على أن خنلق أمثاهلما .وشبيه هبذا ما حيدث للفنان عندما يتخيل
فكرة عمل ميكن حتقيقه ،فإن هذه الفكرة ال تقهره مطل ًقا على أن ينفذها ،ولكنها تدعوه
برفق أن حيققها حني يريد ،ومىت أتيح له وقت فراغ .ولو أهنا فرضت نفسها على بعضهم،
فإهنا ال تفرض نفسها على اآلخرين بنفس القدر من الضرورة ،وهي يف كل حال تعرب
عن اإلحساسات ،دون أن تصادمها .أضف إىل ذلك أن أي نقص يرتكب يف عمل فين
عمال غري
قد يصدم احلواس ،ولكنه ال يثري الضمائر ،وال يقال :أن مرتكبه قد أحدث ًأخالقي .أما اخلري األخالقي فبعكس ذلك يتميز بتلك السلطة اآلمرة جتاه اجلميع ،بتلك
الضرورة اليت يستشعرها كل فرد ،أن ينفذ نفس األمر ،أية كانت احلال الراهنة لشعوره،
أمرا مقيتًا ومستهجنًا" .3ولسوف نرى يف أي صورة ساق
وهي ضرورة جتعل من العصيان ً

القرآن مضامني األخالق وما تعكسه صور حلقات حتفيظ القرآن من متايز بني مرتديها
ومن ليسوا من روادها:

 1.2اجلانب العملي يف تنمية املمارسة السلوكية:
إن احلياة يف رحاب القرآن تعلماً وتعليما ومدارسة سوف تؤدي إىل االستقامة
والصالح ،قال تعاىل ﴿:إِ َّن َه َذا الْ ُق ْرآ َن يَ ْه ِدي لِلَِِّت ِه َي أَق َْو ُم ﴾[إلسراء .]9 :وإن
القرآن ابملفهوم الشمويل هتو مدارسة؛ أي يعين وعدم اإلقتصار على احلفظ ،بل مدارسته،
فحفظ القرآن يعين؛ أن يكون القرآن سلوكا وعمالً ،وهو يتماشى مع بين البشر كل
حسب عمره فهو صاحل للطفل وقدراته ،وللكبري ونبوغه ،وللعامل ومهارته ،فهو متاح
للجميع يف أي وقت ويف كل مكان ،فعندما يتعلمه الطالب ال شك أنه سوف جيعل منه
شخصية متزنة متميزة؛ ألن القرآن حيدث يف نفوس الدارسني عظة وعربة ،ويكسبهم علماًـ
وشرفاًـ وخلقاً ،ويزكي نفوسهم ظاهراً وابطناً ،وحيفزهم إىل عمل الطاعات ،ويزجرهم عن
.
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اإلقرتاب من املخالفات ،يقول ابن مسعود  ": كان الرجل منا إذا تعلم عشر آايت مل
جياوزهن حىت يعرف معانيهن والعمل هبن".4
وعن عبدهللا بن مسعود أيضاً  ":والذي نفسي بيده إن حق تالوته :أن حيل حالله
وحيرم حرامه ويقرأه كما أنزله هللا والحيرف الكلم عن مواضعه واليتأول منه شيئاً على غري
أتويله ".5
وعندما سئلت عائشة رضي هللا عنها عن خلق رسول هللا ﷺ قالت للسائل":
ألست تقرا القرآن؟ قال :بلى ،قالت :فإن خلق نيب هللا ﷺ كان القرآن"( 6ابب :جامع
صالة الليل ومن انم عنه أو مرض ،رقم .))746( :قال ابن كثري موضحاً هذا اخللق":
معىن ذلك أن النيب ﷺ صار امتثال القرآن أمراً وهنياً سجية له ،وخلقاً تطبعه ،وترك طبعه
اجلبلي ،فمهما أمر القرآن فعله ،ومهما هناه عنه تركه".7

ِ
الوتِِه ﴾؛ أي يتبعونه والتالوة
وقال ابن عثيمني يف شرح قوله تعاىل ﴿:يَ ْت لُونَهُ َح َّق ت َ

يراد هبا ثالثة أمور:

 )1تالوة لفظية.
 )2تالوة معنوية.
 )3تالوة عملية.
ويقصد ابلتالوة العملية  :أي يؤمن أبخباره ويقوم أبوامره ويتجنب نواهيه .
ḥ
ḥ
ẓ

ḥ

Ṭ
ṣ

Ḥ

Ṣ ḥ

ḥ
ḥ

ẓ
Ṭ

Ṭ
ḥ

قرآنيكا ،13،ع( )1يونيو  ،حزيران 2021م.

إبراهيم محمد عبده موس ى

حلقات تحفيظ القرآن ...

فهذا يعين أن املقصود ليس هو القدرة على الضبط والتجويد واحلفظ بل املقصود
اجلمع بني األمرين فاألمة متعبدة بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه،ومتعبدة أيضاً بفهم القرآن
والعمل به.
قال احلسن البصري " أما وهللا ماهو حبفظ حروفه وإضاعة حدوده حىت إن أحدهم
ليقول قد قرأت القرآن كله فما أسقط منه حرفاً ،وقد وهللا أسقطه كله مايرى له القرآن
يف خلق والعمل".

8

وقال اإلمام شهاب الدين املقدس  ":مل يبق ملعظم من طلب القرآن العزيز مهه إال
يف قوة حفظه وسرعة سرده،وحترير النطق أبلفاظه والبحث عن خمارج حروفه والرغبة يف
حسن الصوت به ،وكل ذلك وإن كان حسناً لكن فوقه ماهو أهم منه وأمت وأوىل وأحرى
وهو فهم معانيه والتفكري فيه والعمل مبقتضاه والوقوف عند حدوده ومثرته خشية هللا تعاىل
من حسن تالوته ". 9

ِ
ِ
ِ
اب إَِّال أ ََم ِاِنَّ َوإِ ْن
قال ابن تيمية يف قوله تعاىلَ ﴿:وم ْن ُه ْم أُميُّو َن ال يَ ْعلَ ُمو َن الْكتَ َ

ُه ْم إَِّال يَظُنُّو َن ﴾؛ أي غري عارفني مبعاين الكتاب يعلمونه حفظاً وقراءة بال فهم اليدرون،
و( أ ََم ِاِنَّ ) أي تالوة من اليعلمون فقه الكتاب".10

 2.2يف اإللزام ابملسئولية:

Ḥ

ḥ
ẓ
9

Ṣ

ḥ

Ṭ

ḥ
Ḥ

ḥ
ḥ
ḥ

ḥ
Ṭ
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مصطلح "املسئولية" ،بعكس ما يعتقده البعض ،ال يدل ابتداء على عالقة واقع،
بل على عالقة حق يقره ،وجيب أن يسبقه يف أحكامنا اخلاصة .واملسئولية قبل كل شيء
أوال ،والقدرة على أن يفي بعد
استعداد فطري ،إهنا هذه املقدرة على أن يلزم املرء نفسه ً
ذلك ابلتزامه بوساطة جهوده اخلاصة .فإذا أخذت املسئولية هبذا املعىن الرحب ،واأل َْوىل

-فلن تكون سوى مسة من السمات املميزة اليت أيخذها اإلنسان من جوهره ذاته.

ولو أننا تتبعنا األشياء يف جمراها العادي "مبا يف ذلك اإلنسان الفيزيقي والنفسي"
لوجدانها يف الواقع تؤدي دورها الذي عينه هلا قانون الطبيعة ،بطريقة قدرية ،وعلى نسق
واحد .فليس هنالك أدىن تدخل ممكن ملبادرهتا اخلاصة ،ال من أجل صيانة النظام الثابت،
وال من أجل تغيريه ،أو تعديله يف أي صورة ما كان ،وإذن فال مسئولية مطل ًقا .أما يف
النظام األخالقي فاألمر ابلعكس ،حيث يواجه الفاعل إمكاانت متعددة ،يستطيع أن
خيتار من بينها واحدة ،توافق هواه ،سواء احرتم القاعدة ،أو اخرتمها.
"فاإلمكان" و"الضرورة" مها الصفتان اللتان تكوانن جمايل املسئولية وعدم املسئولية،
كل على حدة ،واجلانب األول هو الذي رصد له اإلنسان استعداده .هذا التباين الذي
يضع الكائن العاقل ضد الكائنات غري املزودة ابلعقل ،من حيث مقدرهتا األخالقية -
ضنَا ْاْل ََمانَةَ َعلَى
يبدو لنا أن القرآن قد أبرزه يف هذه اجلملة اإلهلية القصرية ﴿:إِ ََّّن َع َر ْ
َّ ِ
ض وا ْجلِبَ ِ
ني أَ ْن ََْي ِملْنَ َها َوأَ ْش َف ْق َن ِم ْن َها َو ََحَلَ َها ِْ
سا ُن إِنَّهُ َكا َن
ال فَأَبَ َْ
الس َم َاوات َو ْاْل َْر ِ َ
اإلنْ َ
هوال ﴾[األحزاب ." ] 72 :بيد أن هذا ليس سوى وجه كامن ،يعرب عن
وما َج ً
ظَلُ ً
استعداد بعيد األصول ،لتحمل املسئولية ابلفعل ،فهذه لن تبدأ إال عندما تتحقق بعض
مثال" ،كيما ختلع مغزاها األخالقي على تعهداتنا والتزاماتنا.
الشروط" :كالسن ،والصحة ً
أيضا أن
كذلك ال يكفي أن جتتمع هذه الشروط العامة لنصبح ً
فعال مسئولني ،بل جيب ً
تنضاف إليها ظروف مادية ،تدعوان إىل أن ندخل نشاطنا يف نسيج األحداث .واحلق أن
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مكاان
أبدا ،فلكل منا ابلضرورة بعض العالقات ،وهو يشغل ً
هذه الظروف ال تتخلف ً
معينًا ،وميارس بعض الوظائف يف جهاز اجملتمع.11
وابلنظر إىل املعلم واملريب نرى أنه مسئول عن الثقافة األخالقية والعقلية لطالبه،
كذلك حنن -فرادى -مسئولون عن طهارة قلوبنا ،واستقامة أفكاران ،كما أننا مسئولون
عن محاية صحتنا وحياتنا .حىت إننا نستطيع أن جند يف كل حلظة من حلظات احلياة
اإلنسانية بعض املسئوليات ،وهي ليست افرتاضية فحسب ،بل حاضرة وواقعية ،مىت ما
حتققت هلا الشروط العامة .مث إن اختالف املواقف ال يتدخل إال من أجل ختصيص
متاما
وحتديد موضوع هذه املسئولية .على أننا ال ينبغي أن خنلط هنا معنيني متميزين ً

للمسئولية ،فعلى قدر ما تكف االعتبارات اخلاصة عن التدخل "وهي من نوع ما سنراه

مسئوال ال
بعد" نبقى يف مرحلة املسئولية الطبيعية ،اليت هي جمرد طلب ملوقف ،وكونك
ً
جديرا أبن تكون هذا املسئول فحسب .فاإلنسان مسئول طبيعيًّا
يعين هنا سوى كونك ً

مسئوال أخالقيًّا.
مسئوال ،ومن قبل أن يعترب ً
من قبل أن جيعل نفسه ً

دائما ،بوجه أو آبخر ،فإن ذلك ال يرتتب
إذا؛ إذا كان حقًّا أن مسئوليتنا لصيقة بنا ً

دائما على وفاق معها ،وحىت بعد أن حنمل التزاماتنا صراحة فإن لدينا
عليه أن نكون ً
تبعا ملا إذا كنا سوف نوجه جهدان يف نفس
اخليار أن نبقى خملصني هلا ،أو خنل حبقهاً ،
االجتاه ،أو ندع أنفسنا لتأثري عوامل مضادة .ومن هنا كانت مرحلة جديدة من املسئولية،
فبمجرد أن نتخذ قراران ملصلحة جانب أو آخر مل تعد املسئولية اليت نتحملها هبذا العمل
موجهة حنو املستقبل ،بل هي مرتدة حنو املاضي ،فنحن منذئذ مسئولون ،ال ابعتباران

ḥ
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حتمال لناتج
قادرين على العمل ،بل ابعتباران فاعلي فعل تم ،أي :إن املسئولية تصبح ً
الفعل.12
وهكذا نصل إىل حدود العنصر الثاين للفكرة .فعندما ينهي املرء مهمته ال بد أن
يقدم تقاريره .إن اللحظة األوىل من حلظات املسئولية تلهمنا اإلحساس بقوتنا ،فهذه
"قدرة" و"استطاعة" أما يف اللحظة الثانية فإننا نتخذ -على العكس -موقف خفض
مسئوال يدعوه إىل أن يقدم
اجلناح واخلضوع ،فهذا "واجب" .وإان لنقرر أن كون املرء
ً
حسااب ببعض األشياء إىل بعض الناس ،فلمن يقدم؟  ...وماذا يقدم؟
ً

وما دمنا قد اتفقنا على أن املسئولية تفرتض اإللزام سل ًفا ،فإن ذلك ينتج عنه ،من

انحية ،أن احلساب جيب أن يكون موضوعه الطريقة اليت مت هبا أداء عملي إلزامي ،أو
إمهاله ،ومن انحية أخرى :أن القاضي الذي سوف ميثل املرء أمامه ليس سوى السلطة
اليت يصدر عنها التكليف .وعليه ،فنحن نعرف من هذه السلطة ثالثة أنواع:
النوع اْلول :أن خيضع املرء لتكليف يلزم به نفسه.
النوع الثاِن :ما يتلقاه عن أانس آخرين.
النوع الثالث :ما خيضع له من سلطة أعلى فعليا.
مسئوال عن عمل
ففي احلالة األوىل أتتينا املسئولية من داخلنا ،فاملرء جيعل من نفسه ً
مل يكلفه به أحد .أما يف احلالتني األخريني فنحن نتلقى املسئولية من خارجنا.
مسئوال أمام نفسه ،أم أمام اإلنسان ،أم أمام هللا سبحانه
ولكن سواء أكان املرء
ً
أوال " .ومن
دائما بوساطة نفس السلطة اليت أصدرت األمر ً
فإن حكم املسئولية يصدر ً

هنا جند ثالثة أنواع من املسئولية :املسئولية الدينية ،واملسئولية االجتماعية ،واملسئولية

األخالقية احملضة ،وإن القرآن ليذكر هذه الثالثة جمتمعة يف هذا النظام يف قوله تعاىلََ ﴿:ي
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َّ ِ
آمنُوا ال ََتُونُوا َّ
ول َوََتُونُوا أ ََم َاَّنتِ ُك ْم َوأَنْ تُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن ﴾[األنفال:
الر ُس َ
اَّللَ َو َّ
ين َ
أَيُّ َها الذ َ

 .]27ونستطيع أن نقول ،مبعىن معني :إن كل مسئولية هي مسئولية أخالقية ،مىت
صادرا عن
ارتضيناها؛ فاملسئولية اليت حيملنا إايها غريان تصبح مبجرد قبولنا هلا مطلبًا ً
شخصنا ،إذاً ،فليس من املستغرب أن نرى القرآن يقدم لنا املسئولية الدينية ذاهتا يف صورة
مسئولية أخالقية حمضة ،حني يقول مبناسبة بعض التعاليم املتعلقة ابلصوم املفروض ،وقد
سراَ ﴿:علِ َم َّ
س ُك ْم
حتايل بعض الناس على التخلص منه ًّ
اَّللُ أَنَّ ُك ْم ُك ْن تُ ْم ََتْتَانُو َن أَنْ ُف َ
﴾[البقرة.13 ]187 :
ويف كثري من األحيان ال يكتفي الكتاب ،حني يستحث املؤمنني إىل الطاعة ،أبن
يذكرهم ابألمر اإلهلي ،بل يذكرهم ،يف الوقت نفسه ،ابلعهد الذي قطعوه على أنفسهم
أبن يطيعوا هذا األمر﴿:وما لَ ُكم َال تُ ْؤِمنُو َن ِاب َِّ
ول يَ ْدعُوُك ْم لِتُ ْؤِمنُوا بَِربِ ُك ْم َوقَ ْد
الر ُس ُ
َّلل َو َّ
ََ ْ
ِ
أَ َخ َذ ِميثَاقَ ُكم إِ ْن ُكنْ تم م ْؤِمنِني﴾[احلديد﴿ ،]8 :واذْ ُكروا نِعمةَ َِّ
اَّلل َعلَيْ ُك ْم َوميثَاقَهُ
ُْ ُ َ
ْ
َ ُ َْ
اَّلل َعلِيم بِ َذ ِ
الَّ ِذي َواثَ َق ُك ْم بِ ِه إِ ْذ قُلْتُ ْم ََِس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا َواتَّ ُقوا َّ
الص ُدو﴾[املائدة:
ات ُّ
اَّللَ إِ َّن ََّ ٌ
.]7
فعلى حني نستطيع أن نتصور ابلنسبة إىل غري املؤمن مسئولية تفرض عليه من خارج
ذاته دون أن تكون لديه مسئولية أخرى صادرة عن ضمريه اخلاص ،جند املؤمن -على
العكس -ال ميكن أن توجد إحدى املسئوليتني لديه دون األخرى؛ ألن العمل األول
لإلميان يستلزم معرفة هللا ،اجلدير ابلطاعة والذي هو يف الوقت نفسه حمبوب ومعبود .ويف
اجتاه آخر ،ميكن القول أبنه يف سبيل حتقيق أخالق كأخالق القرآن جيب أن تنتهي كل
مسئولية إىل نوع من املسئولية الدينية أو على األقل تتبعها.
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هذه األخالق ترى يف الواقع ،أنه ال االلتزامات الفردية ،وال املؤسسات االجتماعية،
بقادرة على أن تكون مصادر للتكليف ،واملسئولية ،إال بواسطة نوع من تفويض السلطة
أوال املسئولية اليت توجدها مبادرتنا الفردية ،فال ريب أن اإلسالم حيلها
اإلهلية .ولنأخذ ً
فسيحا ،ويدجمها يف جماالت كثرية ابملسئولية اليت أقرهتا قواعد الشرع املنزل .فنجد
ً
مكاان ً

أن كلمة واحدة من امرئ يعطي إلنسان بعمل مشروع ،حىت لو كان لقاء ،يصبح مبوجب
مسئوال مسئولية صارمة ،وذلك هو قول احلق سبحانهَ ﴿:وأ َْوفُوا ِابل َْع ْه ِد إِ َّن ال َْع ْه َد
كلمته ً
وال﴾[اإلسراء .]34 :ويقول رسول هللا ،ﷺ" :آية املنافق ثالث :إذا حدث
َكا َن َم ْس ُؤ ً

كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا ائتمن خان"( 14ابب :عالمة املنافق ،رقم ،)) ( :وهذا
ِ
اه َد َّ
آَت ََّن ِم ْن
اَّللَ لَئِ ْن َ
يف حقيقته درس جند أصله يف القرآن يف قوله تعاىلَ ﴿:وم ْن ُه ْم َم ْن َع َ
ضلِ ِه ََِبلُوا بِ ِه َوتَ َولَّ ْوا
ص َّدقَ َّن َولَنَ ُكونَ َّن ِم َن َّ
ضلِ ِه لَنَ َّ
آَت ُه ْم ِم ْن فَ ْ
فَ ْ
ني  فَلَ َّما َ
الصاِلِِ َ
ضو َن  فَأَ ْع َقبَ ُه ْم نَِفاقًا ِيف قُلُوهبِِ ْم إِ ََل يَ ْوِم يَلْ َق ْونَهُ ِِبَا أَ ْخلَ ُفوا َّ
َو ُه ْم ُم ْع ِر ُ
اَّللَ َما َو َع ُدوهُ
وِِبَا َكانُوا يك ِ
ْذبُو َن  أَََلْ يَ ْعلَ ُموا أ َّ
اه ْم َوأَ َّن َّ
َن َّ
اَّللَ َع َّال ُم
اَّللَ يَ ْعلَ ُم ِس َّرُه ْم َوَْجن َو ُ
َ
َ
الْغُيُ ِ
وب﴾[التوبة.]77 – 75 :

مسئوال بتدخل إرادي ،لو مل يكن
ومما سبق يتبني أن اإلنسان هو الذي جيعل نفسه ً

حرا ،أن يفعل أو ال يفعل ،واملسئولية اليت يتحملها حينئذ ،أمام هللا -كما رأينا-
لبقي ًّ
ليست أبقل من املسئولية اليت تقع على كاهله ،أن يقوم ابلواجبات اجلوهرية .ومع ذلك،
فمن املستحيل أن نقرر مبدأ "اإللزام الذايت" هذا -دون قيد أو حتفظ ،فلكي تكون
وعودان ورغباتنا صحيحة ،قادرة على أن حتدد مسئوليتنا جيب على األقل أن يكون
شرعا .ولذلك يقول الرسول على سبيل
نوعا من اخلري الذي سبق إقراره ً
موضوع حتقيقها ً
Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā’īl. (2001). Al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīh (1st ed,
vol. 1). Taḥqīq: Muḥammad Zahīr. Beirūt; Dār Ṭūq al-Najāh. p.16
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الشرط فيما روته عائشة ،رضي هللا عنها" :من نذر أن يطيع هللا فليطعه ،ومن نذر أن
يعصيه فال يعصه" ).15ابب :النذر يف الطاعة ،رقم()6696( :
وكذلك احلال ابلنسبة إىل مسئوليتنا عن تكاليفنا اليت نتحملها جتاه اآلخرين ،مستقلة
عن إرادتنا الفردية .ومثال ذلك أنه ال أحد ينازع حق الوالدين املقدس يف احرتام أوالدهم
ِ
ِ
وخضوعهم هلم ،وهللا يقولَ ﴿:وِابل َْوالِ َديْ ِن إِ ْح ِ
َح ُد ُُهَا أ َْو
َب أ َ
س ًاَّن إ َّما يَ ْب لُغَ َّن ع ْن َد َك الْك ََ
َ
الُهَا فَال تَ ُقل ََلما أ ٍّ
اح ُّ
الذ ِل
كِ ُ
ُف َوال تَ ْن َه ْر ُُهَا َوقُ ْل ََلَُما قَ ْوًال َك ِرميًاَ ،وا ْخ ِف ْ
ض ََلَُما َجنَ َ
ْ َُ
الر َْحَ ِة﴾[اإلسراء .]24-23 :بيد أن هذا احلق -على ما جاء يف القرآن -ال خيوهلما
ِم َن َّ
سوى سلطة حمدودة ومشروطة ،ذلك أن هذه السلطة ال تتوقف فقط عندما يطلبان منا
أن خنون اإلميان ،أو نرتكب ظلما ًّأاي كان﴿:وإِ ْن جاه َد َ ِ
َك بِ ِه
سلَ
َ ََ
ً
اك لتُ ْش ِر َك ِِب َما ل َْي َ
ِ
ْم فَال تُ ِط ْع ُه َما﴾[العنكبوت ،]8 :أال ما أعظم ما يشعر به املسلم حنو أبويه من احرتام،
عل ٌ
وما أعمق ما يكنه هلما من حب ،ال سيما إذا كانوا على دين واحد ،ولكن حبه للحق،

واحرتامه للعدالة جيب أن يرجح عنده.
وعلى حني حيرم قانون انبليون على االبن أن يشهد ضد أبيه وأمه يف قضية مدنية
16
ِ
َّ ِ
ني
آمنُوا ُكونُوا قَ َّوام َ
ين َ
أو جنائية  ،جند أن القرآن يقول بعكس ذلكََ ﴿:ي أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ني﴾[النساء .]135 :وعلينا
ِابلْق ْسط ُش َه َداءَ ََّّلل َول َْو َعلَى أَنْ ُفس ُك ْم أَ ِو ال َْوال َديْ ِن َو ْاْلَق َْربِ َ
َطيعوا ا ََّّلل وأ ِ
ِ
َّ ِ
ول َوأ ِ
ُوِل
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
ين َ
آمنُوا أ ُ َ َ
كذلك أن نطيع والة أمورانََ ﴿:ي أَيُّ َها الذ َ
مشروعا،
ْاْل َْم ِر ِم ْن ُك ْم﴾[النساء .]59 :ولكن بشرط أن يكون ما يصدرون من األمر
ً

وسنة
فإذا كانت هذه املشروعية موضع نزاع وجب أن حنتكم يف خالفنا إىل كتاب هللاُ ،
رسوله﴿:فَِإ ْن تَنَ َاز ْعتم ِيف َشي ٍّء فَ ردُّوهُ إِ ََل َِّ
الر ُس ِ
ول﴾[النساء .]59 :اللهم إال إذا
اَّلل َو َّ
ُْ
ْ ُ
Ṣ ḥ

ḥ
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كان األمر خمالفة واضحة للقاعدة ،فإنه ال يستحق منا إال الرفض الصريح اجملرد .يقول
رسول هللا ﷺ فيما رواه عبد هللا بن مسعود ،رضي هللا عنه" :السمع والطاعة على املرء
املسلم فيما أحب وكره ،ما مل يؤمر مبعصية ،فإن أمر مبعصية فال مسع وال طاعة").17ابب:
السمع والطاعة لألمري ،رقم( :

)

أخريا الوفاء ابلعقود وااللتزامات جتاه إخواننا ،وهللا يقولََ ﴿:ي
ومن الواجب علينا ً
أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا أَوفُوا ِابلْع ُق ِ
ود﴾[املائدة .]1 :ويقول الرسول" :املسلمون عند
َ
ُ
َ َ ْ
شروطهم" )18ابب :أجرة السمسرة ،معلقا ( ،بيد أنه" :ما كان من شرط ليس يف كتاب
هللا فهو ابطل" )19ابب :إذا اشرتط شروطا يف البيع ال حتل ،رقم( :
حالال ،أو أحل حر ًاما"
صلحا حرم ً
جائز بني املسلمني ،إال ً
رسول ﷺ يف الصلح بني الناس ،رقم( :

20

) " ،الصلح

( ،ابب :ما ذكر عن

)) .فمن حيث املبدأ ،ليس يوجد ،وال

ميكن أن يوجد ،يف األخالق اإلسالمية ،تصادم بني واجب املواطن الصاحل ،وواجب
املسلم الصاحل ،فكال األمرين يتبع نفس القانون ،الذي أييت من مصدر تشريعي واحد،
بيد أنه من احملتمل أن نواجه بعض املطالب اجلاحمة من الرؤساء ،واليت قد ختلق هذا
مثال:
التصادم ،ومع ذلك فالقاعدة جد بسيطة ،خلصها رسول هللا ﷺ يف كلمة صارت ً
"ال طاعة ملخلوق يف معصية هللا عز وجل"( .21ابب :مسند عبد هللا بن مسعود ،رقم:
(

))
ḥ

Ṣ ḥ

ḥ
ḥ

ḥ
Ḥ

ḥ
ṭ
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فاملعلم عندما يغرس تلك املسئولية يف نفوس طالبه داخل احللقة ،وبني هلم تلك
املفاهيم ،وأن هذه األوامر على تنوعها متوافقة ،وأن الواجب الذي نفرضه حنن ،أو تفرضه
سلطة إنسانية ،مطابق للقاعدة القرآنية -حينئذ سوف تتعلق حالتهم ابجملاالت الثالثة
للمسئولية ،أي :أهنم سيكونون مسئولني أخالقيًّا ،واجتماعيًّا ،ودينيًّا ،فكل نوع من
دائما بصفاته وشروطه اخلاصة ،ولن يكون متايزها فقط من حيث
املسئولية سوف حيتفظ ً

إن املسئولية األخالقية متارس على الفور ،وبطريقة اثبتة ،على حني أن املسئولية

وقصرا ،واملسئولية الدينية ال
االجتماعية ال تقوم بوظيفتها إال خالل آجال تتفاوت ً
طوال ً
تظهر واضحة إال يوم الدين ،كذلك لن يكون هذا التمايز فقط من حيث إن اجلزاء

األخالقي يتم خباصة داخلنا ،واجلزاء االجتماعي يلمس مباشرة أجسامنا ،وأموالنا،
وحقوقنا املدنية ،وهو ال يؤثر يف شخصنا إال بواسطة هذه األحداث اخلارجية ،على حني
معا ،بعقوبة رهيبة أو جبزاء حسن يف حياة خالدة.
أن اجلزاء اإلهلي يلمس النفس ،واجلسم ً

ليس هذا كله فحسب ،ولكن ما هو أكثر من ذلك أن الشروط اليت تستقر فيها -من

انحية -مسئوليتنا األخالقية والدينية ،ومن انحية أخرى مسئوليتنا االجتماعية ،ليس هلا
نفس االمتداد يف التشريع اإلسالمي.
وببحث شروط املسئولية األخالقية والدينية اليت استفاضت هبا نصوص القرآن،
أوال :على طابع الشمول يف مبدأ املسئولية،
ينبغي أن يؤكد املعلم على طالب حلقته " ً
الذي بسطه الكتاب الكرمي الذي بني أيديهم على مجيع املخلوقات العاقلة ،دون تفرقة
بني عقل إنساين ،وعقل فوق  -إنساين ،بل دون أدىن تفرقة بني عامة الناس ،والصاحلني

السماو ِ
ات َو ْاْل َْر ِ
الر َْحَ ِن َع ْب ًدا﴾[مرمي:
ض إَِّال ِآِت َّ
منهم ،قال تعاىل﴿:إِ ْن ُك ُّل َم ْن ِيف َّ َ َ
نيَ ،ع َّما َكانُوا يَ ْع َملُو َن﴾[النحل،]93 92 :
َّه ْم أ ْ
 ،]93وقوله﴿:فَ َوَربِ َ
َْجَ ِع َ
ك لَنَ ْسأَلَن ُ
ِ
وقوله﴿:فَ لَنَسأَل َّ َّ ِ
ني﴾[األعراف ،]6 :وال ريب أن
ين أ ُْر ِس َل إِل َْي ِه ْم َولَنَ ْسأَل َّ
َن ال ُْم ْر َسل َ
ْ
َن الذ َ
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املقصود يف هذه النصوص هو املسئولية أمام هللا ،يف يوم الفصل األخري .ولننظر يف اآلايت
اليت خص هبا القرآن املسئولية األخالقية ،وكيف أنه حىت يف هذه اللحظة احلامسة ،يقدم

حمكمة الضمري ،كيما يعد احلكم األعلى ،ويسوغه ،يقول هللا سبحانه﴿ :وُك َّل إِنْس ٍّ
ان
َ
َ
ِِ
ِ
ك َك َفى
ِج لَهُ يَ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة كِتَ ًااب يَلْ َقاهُ َم ْن ُ
ورا ،اق َْرأْ كِتَابَ َ
شً
أَل َْزْمنَاهُ طَائ َرهُ ِيف عُنُقه َوُُنْر ُ
س َما
ك َح ِسيبًا﴾[اإلسراء .]15-14 :ويقولَ ﴿ :علِ َم ْ
ك الْيَ ْوَم َعلَْي َ
بِنَ ْف ِس َ
ت نَ ْف ٌ
َّرت﴾ [االنفطار.22"]5 :
ض َر ْ
َّم ْ
ت ﴾[التكويرَ ﴿ .]14 :علِ َم ْ
َح َ
أْ
س َما قَد َ
ت َوأَخ َ
ت نَ ْف ٌ

هذه الشمولية من انحية الفرد تتضاعف من انحية أخرى ،انحية املوضوع ،ففي

تلك اللحظة ،سوف حتضر مجيع األعمال اليت حدثت ،يف احلياة الدنيا ،يف أذهان
ِ ِ
ص ًّفا لََق ْد ِجئْ تُ ُموََّن
أصحاهباَ ﴿:و َح َ
ضوا َعلَى َربِ َ
َح ًداَ ،وعُ ِر ُ
ك َ
ش ْرََّن ُه ْم فَلَ ْم نُغَاد ْر منْ ُه ْم أ َ
ِ
ٍّ
ِ
ِ
رتى
َك َما َخلَ ْقنَا ُك ْم أ ََّو َل َم َّرة بَ ْل َز َع ْمتُ ْم أَلَّ ْن َْجن َع َل لَ ُك ْم َم ْوع ًداَ ،وُوض َع الْكتَ ُ
اب فَ ََ
ِ
ال َه َذا ال ِ
ِِ
ِ
ادر ِ
ني ِِمَّا فِ ِيه ويَ ُقولُو َن ََي ويْ لَتَ نَا َم ِ
ْكتَ ِ
ريةً َوال
ني ُم ْشفق َ
ال ُْم ْج ِرم َ
اب ال يُغَ ُ َ
َ
َ
صغ َ
اها ووج ُدوا ما َع ِملُوا ح ِ
ِ
َح ًدا﴾[الكهف-47 :
اض ًرا َوال يَظْلِ ُم َربُّ َ
ريةً إَِّال أ ْ
َح َ
ك أَ
َ
ص َ ََ َ َ
َكب َ

 .]49بل إن احلساب لن يطلب عن مجيع األعمال الظاهرة واخلفية ،فحسبَ ﴿ ،وإِ ْن
تُب ُدوا ما ِيف أَنْ ُف ِس ُكم أَو َُتُْفوهُ َُي ِ
اس ْب ُك ْم بِ ِه َّ
اَّللُ﴾[البقرة ،]284 :وإمنا سوف يقدم
َ
ْ َ
ْ
حساب عن جمموع استخدامنا مللكاتنا وقدراتنا ،وكل مال طبيعي ،موروث أو

وال﴾[اإلسراء.]36 :
ك َكا َن َع ْنهُ َم ْس ُؤ ً
مكتسب﴿:إِ َّن َّ
اد ُك ُّل أُولَئِ َ
ص َر َوالْ ُف َؤ َ
الس ْم َع َوالْبَ َ
ُن يَ ْوَمئِ ٍّذ َع ِن الن َِّع ِيم﴾[التكاثر .]8 :والنيب ﷺ يعطينا فكرة عن هذه املسألة
﴿ ُُثَّ لَتُ ْسأَل َّ
فيقول" :ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن عمره فيم أفناه؟ وعن عمله فيم

ḥ
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فعل؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أباله؟ "( 23ابب :يف
القيامة ،رقم (

)).

خريا
ولو أردان أن نصوغ قولة تلخص هذه الصفة الشمولية يف جانبيها ،فلن جند ً
من تلك الكلمة املعروفة اليت شبه فيها رسول هللا ﷺ كل فرد من بعض وجوهه ابحلارس،
أو املدير املسئول عن خري العاملني معه( :كلكم ر ٍاع ،وكلكم مسئول عن رعيته؛ اإلمام
راع ومسئول عن رعيته ،والرجل راع يف أهله ومسئول عن رعيته ،واملرأة يف بيت زوجها
راعية ومسئولة عن رعيتها ،واخلادم راع يف مال سيده ومسئول عن رعيته)( 24ابب :اجلمعة
يف املدن والقرى ،رقم( :

)) ،فكل فرد يف جماله مسئول عن حسن سري األمور،

العامة واخلاصة ،اليت وكلت إليه.

تعزيز املقومات السلوكية:
معلم القرآن الكرمي عندما جلس يف حلقة القرآن الكرمي قد علم بعظم األمانة اليت
ألقيت على عاتقه ،ولكي يقوم هبذه األمانة حق القيام ال بد أن يتحلى بصفات جتعل
منه قدوة يف نظر تالميذه ،فيقتدي ابلنيب ﷺ ،ألنه يقرأ قوله تعاىل﴿:لََق ْد َكا َن لَ ُك ْم ِيف
اَّلل أُسوةٌ ح ِ
ِ ِ
اَّلل والْي وم ْاْل ِخر وذَ َكر َّ ِ
ريا ﴾[األحزاب:
اَّللَ َكث ً
سنَةٌ ل َم ْن َكا َن يَ ْر ُجو ََّ َ َ ْ َ َ َ َ
َر ُسول َّ ْ َ َ َ
 ،]21فعليه أن فيتصف أبخالق الصاحلني؛ فيزهد فيما عند الناس ،ليطمح الناس فيما
عنده ،ذكر يف ترمجة احلسن البصري  -رمحه هللا  -أن خالد بن صفوان قال :لقيت
مسلمة بن عبد امللك فقال :اي خالد ،أخربين عن حسن أهل البصرة؟ قلت ،... :إن
قعد على أمر قام به ،وإن قام على أمر قعد عليه ،وإن أمر ابمر كان أعمل الناس به،

Al-Tirmidhī, Muḥammad bin ‘Īsyā. (1998). Sunan al-Tirmidhī. Taḥqīq: Basyār
‘Iwād. Beirūt; Dār al-Gharb al-Islāmī. p.612
Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā’īl. (2001). Al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīh (1st ed.
vol.2), p.5.
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وإن هنى عن شيء كان أترك الناس له ،رأيته مستغنيا عن الناس ،ورأيت الناس حمتاجني
إليه".25
فالناس جبلوا على أن من نظر ملا يف أيديهم على الزهد فيه والعكس صحيح،
وهكذا الناس ،يطمعون يف نفيسك إذا ترفعت عن رخيصهم ،ويزهدون فيك ،وينفضون
أيديهم منك إذا استشرفت لعاعة يف أيديهم ،كذلك حرص كل نيب داعية أن يعلنها لقـومه
ِِ
َج ٍّر﴾[الشعراء.]109 :
َسأَلُ ُك ْم َعلَ ْيه م ْن أ ْ
يف بـداية األمـر وأول املشـوار بقولهَ ﴿:وَما أ ْ
فعلى صـاحب القرآن ومعلمـه أن خيتار هنجه ويبين لنفسه يف نفوس من حوله احرتاماً
وتقديراً .
كذلك من املقومات السلوكية للمعلم؛ تفقد أحوال طالبه ،ومعرفة أخبارهـم ،قال
ابن مجـاعة" :وإذا غاب بعض الطلبة أو مالزمي احللقة غيااب زائداً عن العادة ،سأل عنه،
وعن أحواله ،وعـن ما يتعلـق به ،فإن مل خيرب عنه بشيء أرسل إليه أو قصد منزله بنفسه
وهو أفضل ،فإن كان مريضاً عادة ،وإن كان يف غم خفف عنه" .26
ومن املقومات السلوكية :جتنب مواطن التهم حىت ال يساء به الظن ،ويف قوله ﷺ:
(على رسلكما أهنا صفية) ،تربية لكل من هو يف مقام القدوة ،حىت ال أييت من ضعاف
النفوس من حياول التشويه والطعن ،والنيب قد بني العلة يف ذلك بقوله( :إن الشيطان جيري
من اإلنسان جمرى الدم)  ) .27ابب :صفة إبليس وجنوده ،رقم( :
ḥ
ṭ

)

ḥ
ḥ

ḥ

26

ḥ
Ṣ ḥ
Ṣ ḥ

27

ḥ
Ḥ
ṣ
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وإن من أدب ـته فـي الـصـبا

كالعود يسقى املاء يف غرسه

ح ـىت ت ـ ـراه مـ ـورقـا نـاض ـ ـ ـ ـرا

بعد الذي أبصرت من يبسه

والشـيخ ال ي ـ ـرتك أخالق ـ ـه

حىت ي ـ ـوارى يف ث ـ ـرى رمس ـ ـ ـ ـه

إذا ارعوى ع ـاد لـه جهلـ ـ ـه

كذي الضىن عـاد إىل نكسه

إبراهيم محمد عبده موس ى

ما تبلغ األعداء من جاهل مـ ـا يـبل ـغ اجلـاه ـ ـل مـن نفـ ـسه
فعلى معلم القرآن أن يدرك أن يف نظقه وصمته تعليم ،ويف حركته وسكونه تعليم،
فعن عمرو بن عتبة أنه قال ملعلم ولده" :ليكن أول إصالحك لولدي إصالحك نفسك،
فإن عيوهنم معقودة بعينك ،فاحلسن عندهم ما صنعت ،والقبيح عندهم ما تركت؛ علمهم
كتاب هللا وال تكرههم عليه فيملوه ،وال ترتكهم منه فيهجروه ،روهم من احلديث أشرفه،
ومن الشعر أعفه ،وال تنقلهم من علم إىل علم حىت حيكموه ،فإن ازدحام الكالم يف القلب
مشغلة للفهم ،وعلمهم سنن احلكماء ،وجنبهم حمادثة النساء.28"... ،

 .3املبحث الثاِن :أثر حلقات حتفيظ القرآن الكرمي على املقومات السلوكية
لشخصية الطالب:
املقصود ابلشخصية :انسجام جمموعة صفات ومسات مع بعضها البعض لتميز املرء
عن غريه ،وإذا كـانت اإلنس واجلن قد انبهروا بسماع القرآنُ ،ح َّق ملن يرى حامله ومعلمه
أن ينبهر به وبشخصيته وسلوكه .وميكن تقسيم املقومات الشخصية ألثر حلقات القرآن

الكرمي على الطالب كما يلي:

 1.3أثر اِللقة يف صقل شخصية الطالب:

ḥ

ḥ

28
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ويف الرتبية احلديثة هناك سلوكيات تربوية ترسخ شخصية الطفل يف السن املبكرة،
وهذا السن هو السن األويل الذي يسمح ابلتحاقه يف حلقات التحفيظ ،وهذه املرحلة
يطلق عليها مرحلة السؤال؛ حيث تكثر فيها أسئلة الطفل ويسمع فيها من الطفل دائماً
(ماذا؟ ،ملاذا؟ ،مىت؟ ،أين؟ ،كيف؟ ،من؟ ... ،اخل) والطفل يف هذه املرحلة عالمة
استفهام حية ابلنسبة لكل شيء ،فهو حياول االستزادة العقلية واملعرفية .إنه يريد أن يعرف
األشياء اليت تثري انتباهه ،وأن يفهم اخلربات اليت مير هبا .ويقدر بعض الباحثني أن حوايل
( )% 15-10من حديث الطفل يف هذه املرحلة يكون عبارة عن أسئلة .كما يشاهد
سلوك االستطالع واالستكشاف بكثرة عند طفل احلضانة.29
وهنا أييت دور املعلم يف صقل شخصية الطالب ،فالسؤال يقوم بدور فاعل ومؤثر
لدى املتعلم ،فاملعلم بذكائة جيعل من هذه األسئلة حمورا للعملية التعليمية ومركز الفاعلية
عوضاً ،فيحاول أن يقدم للمتعلم العديد من الفوائد واإلجيابيات؛ ألن املعلم يعلم أن
السؤال يعد عماد املعلم يف تعليم صغار التالميذ الذين ال يطيقون التلقي واالستماع طويالً
دون إاثرة انتباههم وجتديد نشاطهم ابملناقشة وتوجيه .كما تفيد األسئلة يف توجيه األطفال
إىل التعرف على صفات احملسات وخواصها ،ويدفع الطالب إىل إعمال العقل والتفكري
ملعرفة ما يتصل مبوضوع النقاش .كما يقود السؤال الطالب إىل الطريقة الصحيحة للتفكري،
عندما يقوم املتعلم بفحص اجلزئيات واملقدمات ،بغرض الوصول إىل العموميات
والكليات ،كما يؤدي السؤال دوراً هاماً يف اجلانب العقلي لدى املتعلم ،وذلك عندما
يكسبه القدرة على الربط واملوازنة واالستنتاج .واملعلم الذكي هو يقود السؤال إىل تركيز
انتباه التالميذ وإاثرة اهتمامهم حنو احلقائق السلوكية ،والشرعية ،اليت يريد الوصول إليها.

ḥ

ḥ

Ḍ
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وتؤدي طريقة األسئلة واملناقشة إىل ثبات املعلومات واستمرارها لدى املتعلمني حيث
يالحظ أن املعلومات اليت يصل إليها املتعلم جبهده عن طريق السؤال تتصف ابلثبات
واالستمرار فرتة أطول من املعلومات اليت تصله عن طريق التلقي وال يبذل جهداً يف
معرفتها والتوصل إليها .كما تؤدي مشاركة املتعلم يف الدرس من خالل املناقشة والسؤال
إىل الشعور بقيمته الذاتية مما يعزز ثقته بنفسه ويدفعه حنو املزيد من النمو والتقدم يف
دراسته وتعلمه.30
ولكي يعزز املعلم دور احللقة يف سلوكيات الطالب يقوم بسرد القصص املرتبطة هبذا
اجلانب من تراثنا اإلسالمي مبعدا الطالب عن التأثر ابلشخصيات احلديثة؛ واليت يتأثر
هبا اجليل يف هذه الفرتة من الزمن ،كالشخصيات الفنية والرايضية ...إخل ،حماوال استعمال
التحليل القصصي من خالل الطالب أنفسهم مبا فيه حث لذواهتم من تلقاء أنفسهم إىل
تقمص القدوة من سلف األمة .وابلرغم من أمهية طريقة السؤال وشيوع استعماهلا يف مجيع
مراحل التعليم ،إال أن من احلقائق ما ال ميكن الوصول إليها عن طريق السؤال ،وال
يستطيع التالميذ استنباطها مهما دارت األسئلة حوهلا ،وال سبيل ملعرفتها إال بتوضيحها
وإلقائها عليهم من قبل املعلم.
وألن إتقان وضع األسئلة وإجادة املعلم طريقة مناقشتها مع تالميذه فن ال يتقنه إال
كل ابرع عليم بطرق التدريس ،خبري بطبائع التالميذ ،فقد عد استعمال طريقة السؤال
مقياس مهارة املعلم ،وجودة طريقته ،ووضوح منهجه يف التدريس.
ويوصي املتخصصون يف جمال الرتبية والتعليم بضرورة العناية ابلسؤال واالستفادة منه
يف كافة أنشطة الدرس وخطواته وعناصره ،كما يوصون ابلعناية ابإلجاابت وأن تتوفر فيها
بعض الشروط والضوابط لتؤدي الغرض املطلوب منها وحتقق األهداف املعلقة عليها.
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ومن الشروط والضوابط اليت ينبغي أن تتوفر يف اإلجاابت :حسن الصياغة والوضوح ،وأن
تكون على قدر السؤال ،وأن تبتعد عن اإلساءة إىل املتعلمني واالستهزاء هبم ،وأن يتوخى
منها النفع والفائدة .وقد مشلت إجاابت األسئلة يف القرآن الكرمي هذه اخلصائص وغريها
كما متيزت خبصائص أخرى تدل على تفوق املنهج الرتبوي القرآين واحتفاظه هبذا التفوق
مهما تقدم اإلنسان يف علومه ونشاطاته التعليمية والرتبوية .ومن اخلصائص اليت متيزت هبا
اإلجاابت القرآنية ما يلي:

اْلوَل :خصائص القدرة على االتصال ابلواقع:
فقد استمدت اإلجاابت القرآنية من واقع السائلني ومما يدور وجيري يف حياهتم
فإذا سأل الناس عن اخلمر وامليسر تكون اإلجابة ابلتوجيه إىل الرجوع إىل الواقع ،والنظر
اخلَ ْم ِر
ك َع ِن ْ
إىل ما حتدثه اخلمر وما يؤدي إليه امليسر يف واقع حياهتم ،قال ﷻ﴿:يَ ْسأَلونَ َ
َوال َْم ْي ِس ِر قُ ْل فِي ِه َما إِ ُْثٌ َكبِريٌ َوَمنَافِ ُع لِلن ِ
َّاس َوإِ ْْث ُُه َما أَ ْك ََبُ ِم ْن نَ ْف ِع ِه َما﴾[البقرة.]219:
وكذلك األمر ابلنسبة جلميع اخلبائث تثبت الدراسات والوقائع واألرقام ضررها وخطرها
وابلتايل ضرورة اإلقالع عنها واجتناهبا .وهنا أييت دور املريب الناجح يف ربط إجاابته على
أسئلة تالميذه بواقع حياهتم ،مبا حيفظ هلم األمان الفكري ،والتحزر من كل فكر؛ يهدم
أكثر مما يبين ،ويفسد أكثر مما يصلح ،فيكون هذا الربط خري معني هلم  -بعد هللا عزوجل
 -على تقبل إجاابته واالنتفاع هبا.31

الثانية :خصائص القدرة على اإلقناع العقلي:
تتميز اإلجاابت العقلية ابإلقناع ،فهي مقنعة للعقل يف خماطبتها إايه ،وال جتد العقول
السليمة غضاضة يف قبوهلا والتسليم هبا .فالعاقل يسلم بضرورة اإلقالع عن تعاطي اخلمر
لكثرة مضارها وقلة منافعها ،وهو كذلك أيىب القيام مبا يضر بصحته ،كإتيان احلائض،
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كما أن العقالء يبتعدون دائماً عن اخلبائث اليت ترفضها فطرهم السليمة وأتابها عقوهلم
الرشيدة .وهكذا ينبغي للمعلم أن يستفيد من هذه امليزة وذلك أبن يبين إجاابته على
أسئلة املتعلمني على أساس من اإلقناع العقلي ،وجعل من تلك اإلجاابت تنوير ألفكار
الطالب مبا فيه خبث ومفسده ،وجيلب له وألمته الضر فيتجنه ،ولذا نرى معلموا احللقات
هم بناة الفكر السليم ،لعكوفهم على تقدمي إجاابت ،تصبغ ابلتوجيه اإلقناعي ،كي حتظى
بقبوهلم إايها وانتفاعهم هبا.

الثالثة :خصائص القدرة يف التعامل مع اْلمور من حيث اخلري أو الشر:
وهذا من أهم ما يسعى إليه معلموا حلقات القرآن ،وهو جعل الطالب لدية من
احلصانة الفكرية ما جتعل لدية القدرة على التميز بني اخلري والشر ،فإ كان جانب اخلري
هو الغالب عليها أخذ هبا وإال طرحت وتركت؛ ألن األخذ هبا عند غلبة الشر عليها،
يكون فيه الوابل ،واخلراب ،والدمار ،الذي يعم الفرد واجملتمع ويهلك احلرث والنسل.
وهكذا كان التوجيه القرآين بصدد ما كان يتعاطاه العرب قبل اإلسالم معتقدين النفع
فيه ،كتعاطي اخلمر وامليسر ،واالحتكام إىل األزالم ،وعبادة األصنام ،قال تعاىل﴿:
اخلَ ْم ِر َوال َْم ْي ِس ِر قُ ْل فِي ِه َما إِ ُْثٌ َكبِريٌ َوَمنَافِ ُع لِلن ِ
َّاس َوإِ ْْث ُُه َما أَ ْك ََبُ ِم ْن
ك َع ِن ْ
يَ ْسأَلونَ َ
َّ ِ
ِ
اخلَ ْم ُر َوال َْم ْي ِس ُر
آمنُوا إِ ََّّنَا ْ
ين َ
نَ ْفع ِه َما﴾[البقرة .]219 :وقال تعاىلََ ﴿:ي أَيُّ َها الذ َ
الش ْيطَ ِ
س ِم ْن َع َم ِل َّ
اجتَنِبُوهُ ل ََعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن إِ ََّّنَا يُ ِري ُد
ان فَ ْ
َواْلَنْ َ
اب َواْلَ ْز ُ
ص ُ
الم ِر ْج ٌ
اخلَم ِر والْمي ِس ِر ويص َّد ُكم َعن ِذ ْك ِر َِّ
َّ
اَّلل
الش ْيطَا ُن أَ ْن يُوقِ َع بَ ْي نَ ُك ُم ال َْع َد َاوةَ َوالْبَ غْ َ
ضاءَ ِيف ْ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ ْ
الصالةِ فَ َه ْل أَنْ تُ ْم ُم ْن تَ ُهو َن﴾[املائدة.]92- 91 :
َو َع ِن َّ
قال ابن كثري يف تفسري آية السؤال عن اخلمر وامليسر" :أما إمثهما فهو يف الدين،

وأما املنافع فدنيوية ،من حيث أن فيها نفع البدن ،وهتضيم الطعام ،وإخراج الفضالت،
وتشحيد بعض األذهان ،ولذة الشدة املطربة اليت فيها  ...وكذا بيعها واالنتفاع بثمنها،
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وكان يقمشه بعضهم من امليسر فينفقه على نفسه أو عياله ،ولكن هذه املصاحل ال توازي
مضرته ومفسدته الراجحة ،لتعلقها ابلعقل والدين".32
وهكذا ينبغي أن حيرص املريب املسلم على غرس هذا املبدأ وغريه من املبادئ
اإلسالمية يف نفوس املتعلمني وذلك من أجل تكوين منهج صاحل يسري النشء والشباب
املسلم يف ضوئه ويستظلون بظالله الوارفة.

الرابعة :خصاص القدرة على اغتنام الفرص واِلرص يف التوجيه واإلصالح:
فالقرآن الكرمي مل يدع فرصة السؤال عن األهلة تذهب دون االستفادة منها بل رأى
فيها فرصة مناسبة للتوجيه حنو السلوك الصحيح وجمانبة السلوك غري السوي .فسالمة
الفطرة واستقامة اخللق وصحة العقيدة تقضي أبن تؤتى األمور من مآتيها الصحيحة
ك َع ِن ْاْل َِهلَّ ِة قُ ْل ِه َي
فذلك أجدر أن يؤدي إىل اخلري والنفع ،قال هللا ﷻ﴿:يَ ْسأَلونَ َ
وت ِمن ظُهوِرَها ول ِ
يت لِلن ِ
َك َّن الَِْبَّ َم ِن اتَّ َقى
َم َواقِ ُ
س الَِْبُّ ِِبَ ْن ََتْتُوا الْبُ يُ َ ْ ُ
َ
َّاس َوا ِْلَ ِج َول َْي َ
وت ِم ْن أَبْ َو ِاهبَا َواتَّ ُقوا َّ
اَّللَ ل ََعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن﴾[البقرة .]189 :قال احلسن
َوأْتُوا الْبُ يُ َ
البصري  -رمحه هللا تعاىل " :-كان أقوام من أهل اجلاهلية إذا أراد أحدهم سفراً وخرج
من بيته يريد سفره الذي خرج له ،مث بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره مل يدخل
البيت من اببه ولكن يتسوره من قبل ظهره".33
وعندما كان السؤال عن الكيفية اليت تنفق هبا األموال ،كان التوجيه القرآين احلكيم
أبن تنفق فيما حيفظ الصالت ويدعم الروابط والعالقات ويقي مئونة احلاجة ،فتنفق على
ك َما َذا
الوالدين واألقربني واملساكني وحنوهم من أهل احلاجات ،قال تعاىل﴿:يَ ْسأَلونَ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ساكِ ِ
السبِ ِ
يل
ني َوابْ ِن َّ
يُ ْنف ُقو َن قُ ْل َما أَنْ َف ْقتُ ْم م ْن َخ ٍّْري فَلل َْوال َديْ ِن َواْلَق َْربِ َ
ني َوالْيَ تَ َامى َوال َْم َ
ḥ

ẓ
Ṭ
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وما تَ ْفعلُوا ِمن َخ ٍّْري فَِإ َّن َّ ِ ِ
يم﴾ [البقرة ،]215 :وتتكرر اإلجابة ابْلمر
ََ َ
ْ
اَّللَ بِه َعل ٌ
الح
ابإلصالح عند السؤال عن اليتامى ،قال تعاَلَ ﴿:ويَ ْسأَلونَ َ
ك َع ِن الْيَ تَ َامى قُ ْل إِ ْ
ص ٌ
ِ
وه ْم فَِإ ْخ َوانُ ُك ْم﴾[البقرة.]220 :
ََلُ ْم َخ ْريٌ َوإِ ْن َُتَالطُ ُ
فالقرآن الكرمي قد اغتنم الفرصة ووجه أولئك األقوام إىل السلوك السوي الذي ينبغي
أن يسلك ،وهكذا ينبغي للمريب أن يغتنم الفرص املناسبة لتوجيه املتعلمني حنو الفضائل
وتنفريهم من الرذائل ،لعل ذلك أن يطبع نفوسهم ابخلصال احلميدة ويقيهم اخلالل
املذمومة.

اخلامسة :خصائص عدم التغافل عن اْلخطاء الكَبى:
عندما سأل املشركون عن الشهر احلرام وحرمة القتال فيه بني هلم القرآن الكرمي صحة
ما ذهبوا إليه ،ولكنه أوضح هلم  -يف الوقت ذاته  -أن هناك أمراً هو أعظم بكثري من
األمر الذي سألوا عنه وهو التعدي على حرمة املسجد احلرام وإخراج أهله منه ،وفتنتهم
ابإلخراج والرد إىل الكفر هو أعظم عند هللا من القتال يف الشهر احلرام ،قال
يل َِّ
ال فِ ِيه قُل قِتَ ٌ ِ ِ
الش ْه ِر ا ِْلَر ِام قِتَ ٍّ
ك َع ِن َّ
ص ٌّد َع ْن َسبِ ِ
اَّلل
تعاىل﴿:يَ ْسأَلونَ َ
ال فيه َكبِريٌ َو َ
ْ
َ
وُك ْفر بِ ِه والْمس ِج ِد ا ِْلر ِام وإِ ْخراج أ َْهلِ ِه ِمنْه أَ ْكَب ِعنْ َد َِّ
اَّلل َوال ِْفتْ نَةُ أَ ْك ََبُ ِم َن
ََ َ َ ُ
َ َْ
َ ٌ
ُ َُ

الْ َق ْتل﴾[البقرة .]217 :وهكذا فإنه ينبغي للمتعلم أال يناقش يف مسألة ما يف وقت يقع
فيه يف خطأ هو أعظم من اخلطأ الذي يناقش خبصوصه.34

السادسة :خصائص مراعاة املصاحل الفردية واالجتماعية:
وقد متيزت اإلجاابت القرآنية مبراعاة املصلحة الفردية واالجتماعية وهذا واضح يف
كافة اإلجاابت القرآنية ،وعلى سبيل املثال فإن االنتهاء عن اخلمر وامليسر فيه مصاحل
ḥ

ḥ

Ḍ
.
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كثرية للناس مبا يقيهم من ويالت وآالم وخراب فردي واجتماعي ينتج عن تعاطي اخلمر
وامليسر ،وعدم التعدي على حقوق اليتامى يعود ابخلري على اليتامى الذي هم فئة من
فئات اجملتمع ،وعلى اجملتمع أيضاً ،ألن رفع الظلم وإقامة العدل من أسباب الرخاء
والنهوض االجتماعي ،بينما يؤدي الظلم وهضم احلقوق إىل التقهقر والتخلف
االجتماعي.

السابعة :التوجيه إَل عدم تبديد الطاقة العقلية:
ومن خصائص اإلجاابت القرآنية احملافظة على الطاقات العقلية وعدم تبديدها فيما
ال طائل وراءه ،فاهلل عز وجل قد وهب اإلنسان هذه الطاقة ليستخدمها فيما ينفعه يف
دينه ودنياه ويبتعد هبا عما ال جيديه نفعاً أو جيلب التخريب والدمار .ومما فيه تبديد للطاقة
العقلية أن يسأل عن أمور ال يستطيع العقل إدراكها وفهمها ،ألهنا أكرب من قدراته مهما
وح قُ ِل
الر ِ
ك َع ِن ُّ
بلغت ،وأعظم من أن يصل إليها بعلومه ومعارفه ،قال تعاىلَ ﴿:ويَ ْسأَلونَ َ
وح ِم ْن أ َْم ِر َرِِب َوَما أُوتِيتُ ْم ِم َن ال ِْعل ِْم إِالَّ قَلِيالً﴾[اإلسراء .]85 :كما أن السؤال عن
ُّ
الر ُ
الساعة ال جيدي اإلنسان شيئاً وخري من السؤال عنها االستعداد هلا ابلعمل الصاحل ،قال
اع ِة أ َََّي َن مرس َ ِ
اها إِ ََّّنَا
ك َع ِن َّ
ت ِم ْن ِذ ْك َر َاها إِ ََل َربِ َ
تعاىل﴿:يَ ْسأَلونَ َ
يم أَنْ َ
الس َ
ك ُم ْن تَ َه َ
ُْ َ
اها ف َ
اها﴾[النازعات .]45 -42 :ويف ضوء هذا املنهج احلكيم يتعامل
ت ُم ْن ِذ ُر َم ْن ََيْ َ
أَنْ َ
شَ
املعلم مع أسئلة التالميذ فيجيب على ما فيه نفعهم ومصلحتهم ويدع ما عدا ذلك.35

ḥ

ḥ

Ḍ
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ومن ذلك التوسع يف اإلجابة أو اإلنقاص منها وفق مقتضى احلال ،فاألصل يف
اإلجابة على األسئلة  -يف القرآن الكرمي والدراسات الرتبوية احلديثة  -أن يكون اجلواب
على قدر السؤال.36
إال أن املنهج الرتبوي القرآين قد فاق تلك الدراسات ،وذلك ابلتوجيه إىل أنه ليس
من الضروري التطابق بني السؤال واجلواب ،وإمنا يرتك ذلك ملقتضى احلال ،وبذلك جاءت
بعض اإلجاابت على قدر السؤال ،كما هو حال كثري من اإلجاابت اليت تناولناها يف
هذا البحث ،بينما جاءت بعض اإلجاابت أعم من أسئلتها ،كما يف قوله تعاىل﴿:قُ ِل
اَّللُ يُنَ ِجي ُك ْم ِم ْن َها َوِم ْن ُك ِل َك ْر ٍّ
َّ
ب﴾[األنعام .]64 :ويف جوابَ ﴿:م ْن يُنَ ِجي ُك ْم ِم ْن
ظُلُم ِ
ات ال َِ
َْب َوالْبَ ْح ِر﴾[األنعام.]63 :
َ

كما جاءت بعض اإلجاابت أنقص من أسئلتها ،كما يف قوله تعاىل﴿:قُ ْل َما يَ ُكو ُن
ت بُِقر ٍّ
ِِل أَ ْن أُب ِدلَهُ ِمن تِلْ َق ِاء نَ ْف ِسي﴾ [يونس .]15 :يف جواب﴿:ائْ ِ
آن غَ ِْري َه َذا أ َْو
ْ
َ
ْ
بَ ِدلْهُ﴾ وذلك ألن التبديل أسهل من االخرتاع ،وقد نفى إمكانه فاالخرتاع أوىل .37فالتنوع
يف اإلجابة على األسئلة يكسب املعلم حنكة ومقدرة يف التعامل مع أسئلة التالميذ

واإلجابة على كل سؤال منها ابلطريقة املناسبة.

 3.2ربط السنة ابلقرآن وتفسريها له:
عندما يكون املعلم على قدر جيد من العلم الشرعي ،فإن فقه املعلم يقوده إىل ربط
آي القرآن ابلسنة املطهرة ،فالسنة املطهرة هي مفسرة للقرآن الكرمي ،خبالف من يرى
عدم العمل ابلسنة ،وينادون ابالكتفاء ابلقرآن يف كافة الشئون العلمية والعملية ،أو من
Ṣ

ḥ

ṣ
ṭ
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يقوم بتفسري آي القرآن على هواه ،وعندما يكون املعلم على قدر من العلم فإنه يستطيع
التعامل مع تلك الشبهات ،ويقوم بربط القرآن الكرمي ابلسنة ،فعندما أييت على آية:
ِ
ِ
ِ
اَّلل ُُمْلِ ِ
ين ُحنَ َفاءَ﴾ ،يفسرها بقوله ﷺ يف احلديث
صَ
﴿ َوَما أُم ُروا إَِّال ليَ ْعبُ ُدوا ََّ
ني لَهُ الد َ
الذي روته عائشة رضي هللا عنها" :من عمل عمالً ليس عليه أمران فهو رد"( 38خمتصر
صحيح البخاري( :

)) .فهنا أييت دور

) ،وخمتصر صحيح مسلم برقم( :

املعلم يف توضيحه لطالبه أبن كل األعمال مردها إىل أمر هللا ﷻ ،فإن مل تكن األعمال
مرتبطة مبا شرعه هللا ﷻ وشرعه رسوله ﷺ فهي مردودة ،وهذا يشمل الدين كله من ابب
الضرورة ،فال بد أن يكون الدين كله بناء على ما أمر هللا به.

اإلنْس إَِّال لِي ْعب ُد ِ
وعندما مير عليه قوله ﷻَ ﴿:وَما َخلَ ْق ُ ِ ِ
ون﴾[الذارايت:
َُ
ت ا ْجل َّن َو ْ َ
 ،]56يبني لتالميذه أن األصل يف خلق اإلنسان هو عبادة ﷻ ،وهلذه الغاية خلق هللا
اإلنسان ،مث مل يرتكه سبحانه يف تيه وضالل ،ال يدري من أين جاء؟ وملاذا خلق؟ بل ال
زال هللا ﷻ يرسل له الرسل لإلجابة على تلك األسئلة ،وإليضاح تلك الغاية من اخللق،
وجعل هللا هؤالء األنبياء نرباسا يضئ هبم الطريق للعبادة ،وهبم تكون هداية الناس إىل
الصراط املستقيم.

َّاس َعلَى َِّ
ِ
ِ
ين لِئَ َّال يَ ُكو َن لِلن ِ
اَّلل ُح َّجةٌ
ين َوُم ْنذ ِر َ
وإذا تلي عليه قوله ﷻُ ﴿:ر ُس ًال ُمبَش ِر َ
ِ
الر ُس ِل َوَكا َن َّ
يما﴾[النساء ،]165 :فيوضح له أن الرسل رمحة من
بَ ْع َد ُّ
اَّللُ َع ِز ًيزا َحك ً
هللا ﷻ خبلقه أنه ال يعذهبم حىت يقيم عليهم احلجة إبرسال احملجة وهو مصداق لقوله
ض َّل فَِإ ََّّنَا ي ِ
ض ُّل َعلَْي َها َوَال تَ ِزُر َوا ِزَرةٌ ِو ْزَر
تعاىلَ ﴿:م ِن ْاهتَ َدى فَِإ ََّّنَا يَ ْهتَ ِدي لِنَ ْف ِس ِه َوَم ْن َ
َ
ِ
وال﴾[اإلسراء.]15 :
ث َر ُس ً
ني َح ََّّت نَ ْب َع َ
أُ ْخ َرى َوَما ُكنَّا ُم َعذبِ َ
Ṣ ḥ
Ṣ ḥ

ḥ
Ḥ
ṣ
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ول إَِّال نُ ِ
ك ِم ْن َر ُس ٍّ
وحي إِلَيْ ِه أَنَّهُ َال إِلَهَ إَِّال
وعند قوله ﷻَ ﴿:وَما أ َْر َسلْنَا ِم ْن قَ بْلِ َ

أَ ََّن فَا ْعب ُد ِ
ون﴾[األنبياء ،]25 :يعلمهم أن دعوة الرسل صلوات هللا وسالمه عليهم
ُ
أمجعني كانت دعوة واحدة ،على أصل واحد؛ وهو التوحيد اخلالص ،على مدى تريخ

البشرية ،ولذلك كانت طاعة الناس هلل ابتباعهم ألنبيائه ورسله ،وكانت وظيفة الرسل
ليعلموا العباد طريقة العبادة ،ولذلك أوجب على األمم اتباع رسله وأنبيائه ،وكانت دعوة
اجلميع واحدة وهي الدعوة إىل الكلمة اليت حتث مجيع أمم األنبياء على التقوى والطاعة
يف توحيد هللا تعاىل ،لذلك كان األنبياء والرسل يطلبون من األمم إطاعتهم ،لوجوب تلك
الطاعة ،فيتبني أن مجيع األنبياء جاؤوا بدعوة واحدة ،وبكلمة سواء ،حىت كانت رسالة
النيب حممد ﷺ.

ِ
ني﴾[األنبياء،]107 :
وإذا جاء على قوله ﷻَ ﴿:وَما أ َْر َسلْنَ َ
اك إَِّال َر َْحَةً لل َْعال َِم َ
يغرس يف نفوسهم أن هذه من امليزات اليت متيز هبا النيب ﷻ على بقية األنبياء ،فقد كانت

رسالته ﷺ عامة جلميع خلقه ،أنسهم وجنهم ،كما كانت نبوته ،خامتة النبوات والرساالت
ول َِّ
فال نيب بعده ،قال تعاىل﴿:ما َكا َن ُحمَ َّم ٌد أَاب أَح ٍّد ِمن ِرجالِ ُكم ول ِ
َك ْن َر ُس َ
اَّلل َو َخ َاَتَ
َ
َ َ ْ َ ْ َ
ٍّ ِ
ني وَكا َن َّ ِ
ِِ
يما﴾[األحزاب ،]4 :فأصبحت رسالته خالدة إىل يوم
اَّللُ ب ُك ِل َش ْيء َعل ً
النَّبي َ َ

القيام ة .ومن امليزات كذلك أن الكتاب الذي أنزل على حممد ﷺ هو آخر الكتب املنزلة،
وهو انسخ جلميع الكتب السماوية ،وأن هللا ﷻ قد حفظه من التحريف ،وحتدى أهل

العناد أن أيتوا مبثله أو بسورة أو حىت آبية؛ قال تعاىل﴿:قُ ْل لَئِ ِن ْ ِ ِ
س َوا ْجلِ ُّن
اجتَ َم َعت ْاإلنْ ُ
َعلَى أَ ْن َيْتُوا ِِبِثْ ِل َه َذا الْ ُقر ِ
ض ُه ْم لِبَ ْع ٍّ
ريا﴾[األسراء:
آن َال ََيْتُو َن ِِبِثْلِ ِه َول َْو َكا َن بَ ْع ُ
ْ
َ
ض ظَ ِه ً
 ،]88وقال ﷻ﴿:أ َْم ي ُقولُو َن افْ َرتاهُ قُل فَأْتُوا بِع ْش ِر سوٍّر ِمثْلِ ِه م ْف َرتَي ٍّ
ت َوا ْدعُوا َم ِن
َ
ُ ََ
َ َُ
َ ْ
ون َِّ
اَّلل إِ ْن ُك ْن تُم ِ ِ
استَطَ ْعتُم ِمن ُد ِ
ني﴾[هود ،]13 :وقوله ﷻَ ﴿:وإِ ْن ُك ْن تُ ْم ِيف َريْ ٍّ
ب
صادق َ
ْ َ
ْ ْ ْ
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ون َِّ
ِِمَّا نَ َّزلْنَا َعلَى َعبْ ِد ََّن فَأْتُوا بِسورةٍّ ِمن ِمثْلِ ِه وا ْدعُوا ُش َه َداء ُكم ِمن ُد ِ
اَّلل إِ ْن ُكنْ تُ ْم
َ ْ ْ
ُ َ ْ
َ
ِِ
ني﴾[البقرة.]23 :
صادق َ
َ

وأن اإلسالم :هو احلنيفية :اليت حيب هللا ﷻ من عباده أن يلقوه هبا فعن ابن عباس

رضي هللا عنهما قال :قيل لرسول هللا ﷺ :أَي ْاألَداين أَحب إِىل هللا؟ قال " :احلنيفيةالس ْمحة " ،39لذا كانت أصول اإلميان وأصول اإلسالم ،أو ما يتفرع عنهما من بقية
فرائض الدين يف العقيدة واألحكام ،هي األصل الذي ال يقبل هللا ﷻ من أعمال العباد
وال من أفعاهلم القلبية وال أعمال اجلوارح إال ما تدينوا به على شرعه هللا .ويف ذلك ال بد
من استحضار عدة ٍ
معان.
املعىن اْلول :كمال الدين ،وعلى هذا فال جيوز ألحد أن يدعي أن الناس حباجة
إىل أي أمر يقررونه يف العقيدة أو األحكام دون مصادر الدين األصلية.
املعىن الثاِن :أن هذا الدين ٍ
ابق وظاهر إىل قيام الساعة ،فال جيوز ألحد أن يدعي
أن هناك من أمور الدين وأصوله ما اندثر أو حيتاج إىل أن يبدل ،وقد ختفى بعض السنن
لكن ال ختفى على عموم األمة؛ ألنه ال تزال طائفة من األمة على احلق.
املعىن الثالث :أن هللا ﷻ أمت هبذا الدين النعمة على العباد ،وهذا من أبرز فضائل
ت
الدين ،وهو أن هللا حقق ابإلسالم متام النعمة على هذه األمة؛ يستنبط من قولهَ ﴿:وأَ ْْتَ ْم ُ
َعلَ ْي ُك ْم نِ ْع َم ِِت﴾[املائدة.]3 :

ṭ
Ḥ

ḥ
ṭ

ḥ

قرآنيكا ،13،ع( )1يونيو  ،حزيران 2021م.

حلقات تحفيظ القرآن ...

إبراهيم محمد عبده موس ى

املعىن الرابع :أن من فضل اإلسالم أنه حيقق رضا هللا ﷻ ،فاهلل رضيه لعباده ،وأي

شيء أعظم من دين رضيه هللا لعباده؟ قال هللا تعاىل﴿:ور ِ
الم
ض ُ
يت لَ ُك ُم ا ِإل ْس َ
ََ
ِدينًا﴾[املائدة.]3 :
املعىن اخلامس :ال يقبل ديناً سواه؛ فهو :االستسالم والطاعة واالتباع .فليس الدين
هو جمرد تصور يف العقل ،وال جمرد تصديق يف القلب ،إمنا هو القيام حبق هذا التصديق
وذلك التصور؛ وهو حتكيم منهج هللا كله يف أمر العباد ،وطاعتهم واتباعهم له مصداقا
الدين ِع ْن َد َِّ
ِ
اَّلل ِْ
الم﴾[آل عمران.]19 :
اإل ْس ُ
لقوله ﷻ﴿:إِ َّن َ
ري ِْ
اإل ْس َالِم ِدينًا﴾[آل عمران]85 :؛
املعىن السادس :يف قوله ﷻَ ﴿:وَم ْن يَبْ تَ ِغ غَ ْ َ

إي :إن الذين ال يؤمنون هبذا الدين فال مطمع هلم يف هداية هللا ،وال يف النجاة من عقابه،
إال أن يتوبوا ،وأما الذين ميوتون وهم كفار فلن ينفعهم أن يكونوا قد بذلوا ما بذلوا ،ولن
ينجيهم أن يفتدوا مبلء األرض ذهبا.40
إذا؛ فقد تفضل علينا ربنا سبحانه إبنزال الكتاب العزيز الذي بني أيدينا ،مث أمت
علينا النعمة أبن قيض له من يقوم بتعليمه ألبناء املسلمني جيال بعد ،وال أييت تعليم
القرآن جمردا حبفظ حروفه وإتقان خمارجه ،إمنا صاحب ذلك احلث على صقل املمارسات
السلوكية اليت محلها كتاب ربنا بني دفتيه ،وهو ما تقوم به احللقات القرآنية يف كل العصور
من خالل التوجيه واإلرشاد ملرتديها.

 .4اخلاْتة:
ومبا كان البدء يكون اخلتام ،فلقد كان االفتتاح حديثاً مبسوطا عن كتاب هللا علما
وتعلما ،ومنهجا وسلوكا ،ولعل من املناسب اخلتام ابإلشارة إىل عناية حلقات حتفيظ
القرآن الكرمي هبذا الكتاب العظيم ،وعنايتهم حبمله هذا الكتاب من حيت الرتبية السلوكية
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اليت تقدمها لطالهبا ومرتديها ،وقد جاء معنا يف هذه الدراسة املتواضعة الكشف عن
األثر الرتبوي الذي تقوم به وتعتين به احللقات القرآنية يف توجيه وإرشاد أبناء املسلمني،
وذلك إبيضاح ٍ
عدد من املسائل املهمة املتعلقة ابلقرآن الكرمي وتعلمه وتعليمه وصقل
اجلانب السلوكي علميا وعمليا وأثر حلقات القرآن الكرمي على تنمية املمارسات السلوكية
يف طالهبا ،فلقد انتشرت حلقات حتفيظ القرآن الكرمي يف أحناء العامل ،وكلما انتشرت
تلك احللقات انتشر معها كتاب هللا ﷻ ،وعندما ينتشر القرآن ،يظل موجوداً يف الصدور،
وبذا يصبح منهج للحياة.

أهم النتائج:
 التأديب الرتبوي يف احللقات القرآنية ،أصبح ضرورة شرعية يف واقعنا املعاصروبه تتحقق األهداف الرتبوية للحلقات القرآنية.
 إن زايدة املشكالت السلوكية يف اجملتمعات تكون بسبب غياب التأديبالرتبوي للحلقات القرآنية ،واليت تعترب الوسيلة املناسبة لعالج املشكالت
السلوكية؛ السيما تلك السلوكيات املنافية لألخالق واملضادة للمجتمع.
 إن االقتصار على احلفظ يف احللقات القرآنية ،ومنع الربامج الرتبوية املصاحبةاليت تساعد على اجناح احللقات القرآنية بطريقة تربوية إجيابية له آاثر سلبية
على واقع التعليم القرآين وعلى سلوك التالميذ.
 عناية الرتبية اإلسالمية ابلتأديب الرتبوي على مر العصور األمر الذي جيعلاحللقات القرآنية يف واقعنا املعاصر مكاانً مناسباً إلحيائه والدعوة إليه
للحاجة املاسة للتأديب الرتبوي يف هذا الوقت.
 حاجة املعلم إىل والتأهيل الرتبوي بصفة مستمرة حىت يقوموا بواجبهم الرتبويوالدعوي داخل احللقات القرآنية.
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 إن التأديب والرتبية على أخالق القرآن الكرمي يساعد على احلفظ ومينعتسرب الطالب من احللقات القرآنية.
 إن عناية احللقات القرآنية ابألنشطة الرتبوية املناسبة مثل :الزايراتوالرحالت واملسابقات وغريها أحد الوسائل املعينة على احلفظ ،والتحلي
أبخالق القرآن.

التوصيات:
 .1القيام مبزيد من الدراسات حول موضوع التأديب الرتبوي يف احللقات القرآنية.
 .2االستفادة من نتائج هذه الدراسة والسيما فيما يتعلق ابلتأديب الرتبوي،
والربامج الرتبوية املصاحبة.
 .3إقامة مراكز تربوية متخصصة يف كل مدينة لتدريب وأتهيل املعلمني يف احللقات
القرآنية حىت يقوموا أبداء رسالتهم الرتبوية والتعليمية على الوجه املطلوب.
 .4االستمرار يف إقامة الندوات واملؤمترات حول واقع التعليم القرآين وعلومه يف
احللقات القرآنية.
 .5جتديد نشاط التالميذ من خالل التعويض األمثل هلم عن املغرايت اليت تنازع
رغباهتم وميوهلم خارج احللقة مع استغالل هذه النشاطات يف الرتبية والتأديب.
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