
الثــــورة الدين والحياة٠٧

ــتور لألمة بما يحتويه من دروس، وأخبار،  القرآن دس
وقصص، وعرب، وحكم وموعظة، وعلوم ومعارف، وقواعد 
ــان  أخالقية، وأصول تربوية، وترشيعية ما يجعل اإلنس
ــارصة، وما نراه  ــتغني عن كل النظريات البرشية الق يس
من قصور وخلل يف األساس الرتبوي ما هو إال نتاج اتباع 
نظريات برشية  لم تفلح يف أن ترتقي بالسلوك اإلنساني 
ــب مع  التكريم اإللهي لإلنسان، وبما يناسب  بما يتناس

ما كلف به اإلنسان من عمارة األرض وإصالحها.
ــبحانه قد جعل يف القرآن من األساليب التي  والله س
ــتجيب لها عند مخاطبة عقله  ــان، ويس يتأثر بها اإلنس
ــه الربهان والدليل ملا له  ــا يغري قناعاته وأفكاره، وتقدم ل م
من وقع عظيم يف نفوس املسلمني، ويتجىل األثر الرتبوي 
ــاليب  يف التغيري الجذري الذي يحدثه بما احتواه من أس
وطرق إقناعية تثري العواطف واالنفعاالت، وتربي العقل 

والعاطفة، فهو بحر زاخر لنماذج الرتبية الراقية.
ــلوك اإلنساني، وبناء  والرتبية تستهدف تعديل الس
ــلوك اإلنساني  ــخصية بناًء متكامًال متوازياً، والس الش
ــه، والقرآن  ــمو ب ــة تدفعه وتس ــة إيماني ــاج إىل طاق يحت
ــىل اإليمان الذي  ــلوكيا متكامال يقوم ع وضع منهاجا س
ــلوك الواقعي يف الحياة، فالرتبية التي جاء  يتحقق بالس
ــاملة متكاملة للعقل والنفس والروح  بها القرآن تربية ش

والجسد.
ــليمة  ــائل الرتبية الس ــن ضعفت وس ــا الراه ويف وقتن
ــة، واختلفت  ــاليب الرتبية الغربي ــاب بأس يف ظل اإلعج
أساليب الرتبية يف أوساط املجتمعات اإلسالمية العربية، 
ــك  ــا ظهر الضعف يف األخذ بكتاب الله تعاىل، والتمس كم
ــري من  ــري والكث ــوى الكث ــم ح ــرآن الكري ــه،  والق بتعاليم
ــاليب الرتبوية التي زكى بها النفس البرشية، وربى  األس
ــتقراء،  ــتدالل، والعقل عىل االس ــا الحواس عىل االس به
ــم عىل الحفظ ملجرد  ــب أن ننتقل من النظري القائ فيج
ــيخ  ــعي للعمل والتطبيق لرتس ــظ اللفظي إىل الس الحف
ــات  ــوى  أوارص العالق ــرآن؛ لتق ــالق الق ــة وأخ روحاني
ــانية،  ــني املجتمعات، وتربو النفس اإلنس االجتماعية ب
ــة الرفيعة التي  ــمو روحها، وتتحقق الحياة الكريم وتس

ــه، فالرتبية  ــا الله ل ــان التي كتبه ــع كرامة اإلنس تتفق م
ــة تؤتي  ــاً وعمًال تربي ــرآن فهم ــم الق ــىل تعالي ــة ع املقرتن
ــكت  ــا اليانعة، وهي الحبل املتني الذي إذا ما تمس ثماره
ــن الضالل  ــليمة خالية م ــأة س ــأت نش ــه األجيال نش ب

واالنحراف.
ــاليب التي تعني عىل  ــرآن أفضل األس ــد أوجد الق   وق
ــه  ــان واحتياجات ــة اإلنس ــم طبيع ــان، وتفه ــاء اإلنس بن
ــث عىل إعمال العقل، وعاب تعطيله، ودعا للتفكر يف  فح
ــة بني ما ينفع وما  ــوال األمم والكون، واملقارن الخلق، وأح
ــرص والفوز،  ــوس الرتغيب والن ــعل يف النف ــرض، وقد أش ي
ــان ليصل معه  ــا بالرتهيب والوعيد، وحاور اإلنس وألهبه
ــتوى اإلقناع، وقدم الدليل والحجة وقرب الغيبي  إىل مس
ــيط األمر، وإعطاء القدوة  ــبيه وتبس برضب املثل والتش
ــاَن  ــد احتوى القرآُن اإلنس ــاء والصالحني فق ــن األنبي م

وتكوينه، بل قد احتوى الكون بوسعه.
ــان ولم ينظر إليه إال بمنظار  وراعى خصائص اإلنس
ــانية العقلية  ــكل خصائصه اإلنس ــاملة ل ــة الش الواقعي
ــية، وألن العقول متفاوتة بني الناس  ــمية والنفس والجس
ــرآن ما يحث  ــد يف آيات الق ــور واالرتقاء نج ــة للتط وقابل
ــة، ونجدها يف كثري  ــري والتأمل والتدبر واملوازن عىل التفك
ــرون» «يعقلون»  ــبحانه:  «يتدب ــول س ــات، يق ــن اآلي م
ــدرات العقلية  لدى  ــرآن بالق ــام الق ــرون» فاهتم «يتفك
اإلنسان وتطويرها ألجل االرتقاء والتقدم،  وتحريرعقل 
ــب مع ما  ــدات التي ال تتناس ــن جميع املعتق ــان م اإلنس
ــتعانة بالعقل  كرمه الله به، وحثه عىل ترك التقليد واالس
يف تحديد موقفه من القضايا يقول سبحانه:  {َوإَِذا ِقيَل 
ــا أَْلَفْيَنا َعَلْيِه  ِبُع َم ــْل َنتَّ ــُه َقاُلواْ َب ــوا َما أَنَزَل الّل ــُم اتَِّبُع َلُه
ــْيئاً وََال َيْهَتُدوَن }ومع  آَباءَنا أََوَلْو َكاَن آَباُؤُهْم َال َيْعِقُلوَن َش
ــل يف التعامل والبحث  ــال العق ــرآن يؤكد عىل إعم أن الق
ــق إال أن واقعنا  ــىل املعرفة والحقائ ــر للحصول ع والتفك
اليوم نجده متأخرا علميا وإبداعيا، ومرجع ذلك التأخر 
ــها، بل وتفيش مرض  ــو إهمال الرتبية العقلية وتهميش ه

الخرافة والخيال واستحالة التقدم واالخرتاع.
ــة فراعى  ــم باحتياجات البرشي ــبحانه عال ــه س والل
ــه  ــدي، واحتياجات ــي والجس ــان الروح ــن اإلنس تكوي

ــة القرآنية ما  ــن الرتبي ــل م ــة، وجع ــة واألخروي الدنيوي
ــا وبدنيا  ــديا وروحي ــان عقليا وجس ــع اإلنس ــوازن م يت
ــانا متكامال مقدما له كل املعالجات  ونفسيا؛ لينشأ إنس
التي تؤهله بأن يمارس متطلبات وجوده بثقة وطمأنينة.

ــول واالقتناع؛  ــان مجبول عىل التدرج يف القب واإلنس
ــلوب يف تربية  ــذا األس ــرآن الكريم ه ــتخدم الق لذلك اس
ــح آفاق الفكر  ــواء أكانت تربية إيمانية  تفت ــان س اإلنس
ــان  ــىل الربط والتحليل، وتصل باإلنس ــي القدرة ع وتنم
إىل العلم الذي علمه الله له، والذي يقود إىل معرفة الحق 

وتهيئته بأن يكون إنسانا مثاليا .
ــوط العريضة  ــة ،بوضع الخط ــس البرشي وربى النف
ــب األرواح  ــوس وتعط ــي تصيب النف ــراض الت ــىل األم ع
ــل  ــذي يجع ــدواء، ال ــا ال ــخص له ــوب وش ــت القل وتمي
ــان يتحىل بالثقة بالله والتي تنعكس عىل جوانب  اإلنس
حياته، فالسعادة هي املسعى الذي يسعى إليه اإلنسان 
ــاع نهج الله املنزل يف كتابه بالذكر والتدبر يقول الله  باتب
ــًة َضنًكا  ــبحانه: {َوَمْن أَْعرََض َعن ِذْكرِي َفإِنَّ َلُه َمِعيَش س

وََنْحُرشُُه َيْوَم اْلِقَياَمِة أَْعَمى}.
والفجوات النفسية التي يصاب بها اإلنسان من قلق 
ــؤها قلة اإلدراك التي تؤرق  ــتقرار منش وخوف وعدم اس
ــن يعلم يقينا أنه  ــي الحياة، لكن املؤم ــه يف فهم معان عقل

دائما باألمل والرجاء يف عون الله ورعايته وحمايته.
ــة وأجداها نفعا  ــائل يف الرتبي ــن  أنجح الوس  ولعل م
هي اتخاذ القدوة الحسنة؛ ألنها ترتجم سلوكا وترصفات 
ــاة إن خلت من  ــاعر ومبادئ وأفكاراً، وتجدب الحي ومش
ــىل اتخاذ  ــرآن الكريم ع ــنة؛ لذلك أكد الق ــدوة الحس الق
ــدوة الصالحة واالقتداء بالنبي - صىل الله عليه وآله  الق
وسلم - يقول سبحانه: {َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف رَُسوِل اللَِّه أُْسَوٌة 
ــنة وخاصة  ــة للقدوة الحس ــد الحاج ــَنٌة}. وما أش َحَس
ــي تتمثل يف والديه  ــنوات العمر األوىل والت ــا يف س ألبنائن
اللذين يشكالن حياته، ويؤثران يف سلوكه يقول الرسول 
- صىل الله عليه وآله وسلم - : « مامن مولود إال يولد عىل 

الفطرة فأبواه يهودانه وينرصانه ويمجسانه».
ــىل النفس  ــري يف التأثري ع ــة لها دور كب ــك املوعظ كذل
ــلوب يف مواضع  ــرآن إىل هذا األس ــار الق البرشية، وقد أش

ــَك ِباْلِحْكَمِة  ــِبيِل َربِّ ــبحانه: {اْدُع إِِىل َس ــول س ــرية يق كث
ــَنِة} وال بد من اجتماع القدوة الحسنة  َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَس
ــع املوعظة لتكون أثارها أعظم وأقوى، ومن أبرز ماجاء  م
ــلوب املوعظة ماجاء يف موعظة  يف القرآن عىل أهمية أس
لقمان قال تعاىل: {َوإِْذ َقاَل ُلْقَماُن ِالْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه َيا ُبَنيَّ 

َْك َلُظْلٌم َعِظيٌم } َال ُتْرشِْك ِباللَِّه إِنَّ الرشِّ
ْن  ــاَل َحبٍَّة مِّ ــُك ِمْثَق ــيَّ إِنََّها إِن َت ــاىل: { َيا ُبَن ــه تع وقول
ــَماَواِت أَْو ِيف اْألَرِْض َيأِْت  ــرَْدٍل َفَتُكن ِيف َصْخرٍَة أَْو ِيف السَّ َخ
ــَالَة َوأُْمْر  ــٌري* َيا ُبَنيَّ أَِقِم الصَّ ــُه إِنَّ اللََّه َلِطيٌف َخِب ــا اللَّ ِبَه
ــا أََصاَبَك إِنَّ  ــِربْ َعَىل َم ــِن اْلُمنَكِر َواْص ــَه َع ــُروِف َواْن ِباْلَمْع
َك ِللنَّاِس وََال َتْمِش  ــدَّ ْر َخ ــزِْم اْألُُموِر * وََال ُتَصعِّ ــَك ِمْن َع َذِل
ــوٍر *  ــاٍل َفُخ ــبُّ ُكلَّ ُمْخَت ــهَ َال ُيِح ــا إِنَّ اللَّ ِيف اْألَرِْض َمرًَح
ــِيَك َواْغُضْض ِمن َصوِْتَك إِنَّ أَنَكَر اْألَْصَواِت  َواْقِصْد ِيف َمْش
ــتثريها  ــْوُت اْلَحِمِري } والنفس بطبيعتها ميالة ملا يس َلَص
ــا فعاال  ــلوبا تربوي ــرآن الكريم أس ــأورد الق ــا، ف ويجذبه
ــا، وقد تمثلت يف  ــره يف النفس ويجذبه ــوقا يحدث أث مش
ــاق  ــه باإلبالغ والتوجيه حيث س ــة؛ ليحقق أهداف القص
ــن القصص؛  ــاء، وغريها م ــرية لألنبي ــا كث ــرآن قصص الق
ــص يف التفكر والنظر  ــوي يف هذه القص ــربز الدور الرتب لي
ــتقراء ، كما أن االعتماد عىل قصص القرآن يثري يف  واالس
ــن الحكيم الخبري  ــة إن صدرت ع ــعور باملتع النفس الش
ــن النفس حني يصيغ القصص القرآني بما يتالئم  ببواط

واملستوى الفكري للمتعلمني لتحقق ثمارها اليانعة.
ــا رحبا للرتبية  ــذه القصص القرآنية ميدان وال تزال ه
ــول  ــري يق ــل والتفك ــا، وللتأم ــداف منه ــتنباط األه واس
ُروَن}، ومن  ــْم َيَتَفكَّ ــَص َلَعلَُّه ــبحانه: {َفاْقُصِص اْلَقَص س
أهم معطيات القصة يف القرآن األخالق الحميدة وإيجاد 
ــرآن االقتداء  ــن الق ــري موضع م ــاء يف غ ــد ج ــدوة، وق الق
باألنبياء، يقول تعاىل: {أُْوَلِئَك الَِّذيَن َهَدى الّلُه َفِبُهَداُهُم 
اْقَتِدْه ُقل الَّ أَْسأَُلُكْم َعَلْيِه أَْجرًا إِْن ُهَو إِالَّ ِذْكرَى ِلْلَعاَلِمنَي}.

ــار والتدبر  ــر واالعتب ــص  التفك ــداف  القص ــن أه وم
ــل ، فالتأمل من نوازع الفطرة وكوامن الغريزة، وقد  والتأم
ــا بل ودفع  ــزة وأعطاها حقه ــذه الغري ــى القرآن به اعتن
ــع يف عقله الحكمة  ــل والتفكر؛ لينطب ــان إىل التأم اإلنس
ــم بمظاهره؛  ــه الكون املنتظ ــط ، فصور ل ــام والرتاب والنظ

ــٌة لَُّهْم  ــبحانه: {َوآَي ــان يقول س ــن اليقني واإليم ــد م ليزي
ــْمُس  ْظِلُموَن * َوالشَّ ــإَِذا ُهم مُّ ــُه النََّهاَر َف ــَلُخ ِمْن اللَّْيُل َنْس
ــِز اْلَعِليِم * َواْلَقَمَر  ــا َذِلَك َتْقِديُر اْلَعِزي ــَتَقرٍّ لََّه َتْجرِي ِلُمْس
ُس  ــمْ ــاُه َمَناِزَل َحتَّى َعاَد َكاْلُعرُْجوِن اْلَقِديِم * َال الشَّ رَْن َقدَّ
ــاِبُق النََّهاِر َوُكلٌّ ِيف  ــي َلَها أَن ُتْدرَِك اْلَقَمَر وََال اللَّْيُل َس َينَبِغ

َفَلٍك َيْسَبُحوَن}.
ــتو الناس فمنهم  ومع اختالف طبائع البرشية لم يس
من تفلح معه القدوة، ومنهم من ينتفع باملوعظة، ومنهم 
ــب أوالرتهيب،  ــن الرتغي ــد له م ــم آخر ال ب ــة وقس بالقص
ــل يف ثناياها الثواب  ــد حفل القرآن باآليات التي تحم وق
َها الَِّذيَن  ــا أَيُّ ــبحانه: {َي وأخرى تحمل العقاب، يقول س
َر  ــْم أَن ُيَكفِّ ُك ــا َعَىس َربُّ ــِه َتْوَبًة نَُّصوًح ــوا إَِىل اللَّ ــوا ُتوُب آَمُن
ــن َتْحِتَها  ــاٍت َتْجرِي ِم ــْم َجنَّ َئاِتُكْم َوُيْدِخَلُك ــيِّ ــْم َس َعنُك
ــْوَم َال ُيْخزِي اللَُّه النَِّبيَّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه ُنورُُهْم  اْألَْنَهاُر َي
ــَعى َبنْيَ أَْيِديِهْم َوِبأَْيَماِنِهْم َيُقوُلوَن َربََّنا أَْتِمْم َلَنا ُنورََنا  َيْس

ٍء َقِديٌر}. َواْغِفْر َلَنا إِنََّك َعَىل ُكلِّ َيشْ
ــاىل: {َمن َكاَن  ــبحانه وتع ويف مجال الرتهيب يقول س
ْنَيا َوِزيَنَتَها ُنَوفِّ إَِلْيِهْم أَْعَماَلُهْم ِفيَها َوُهْم  ُيِريُد اْلَحَياَة الدُّ
ــْم ِيف اآلِخرَِة إِالَّ  ــوَن *أُْوَلِئَك الَِّذيَن َلْيَس َلُه ــا َال ُيْبَخُس ِفيَه

ا َكاُنواْ َيْعَمُلوَن }. النَّاُر َوَحِبَط َما َصَنُعواْ ِفيَها َوَباِطٌل مَّ
ــب  ــة بالرتغي ــلوب الرتبي ــرآن أس ــتخدم الق ــد اس وق
والرتهيب يف عدة مجاالت منها الدعوة إىل األخالق بذكر 
ْر  ــاىل {وََال ُتَصعِّ ــد، قال تع ما يرتتب عىل الخلق من مفاس
َك ِللنَّاِس وََال َتْمِش ِيف اْألَرِْض َمرًَحا إِنَّ اللََّه َال ُيِحبُّ ُكلَّ  َخدَّ
ُمْخَتاٍل َفُخوٍر * َواْقِصْد ِيف َمْشِيَك َواْغُضْض ِمن َصوِْتَك إِنَّ 

أَنَكَر اْألَْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِمِري }.
ــائل التي تجعل ذهن املتعلم متقدا حارض  ومن الوس
ــتثمارها  ــه إيصال املعلومة وعرضها واس البديهة وتعلم
ــيلة رضب األمثلة الذي ساقه القرآن  والتفاعل معها، وس
ــتفاد منه يف التذكري والحث والوعظ والزجر وترتيب  ليس
املراد للعقل إذ يميل اإلنسان إىل تغليب عقله وهو بذلك 
ــة الخيال ملا يعرفه  ــيد التصورات، وإحال يميل إىل تجس
ــدة  ــه ويقوم املثل بتحويل الكلمة اىل صورة مجس ويدرك
ويف هذا األسلوب تأثري عىل النفس البرشية مما يؤدي إىل 
التذكري والوعظ والتقرير والزجر واالعتبار وتقريب املراد 

ــول إىل الهدف  ــني عىل الوص ــايل تعني املرب ــل، وبالت للعق
ْبَنا ِللنَّاِس  ــْد َرضَ ــول تعاىل: {َوَلَق ــود من الرتبية،  يق املنش
ــُروَن } وللمثل  ــْم َيَتَذكَّ ــٍل لََّعلَُّه ــرْآِن ِمن ُكلِّ َمَث ــَذا اْلُق ِيف َه
ــوس  ــى املجرد إىل صورة املحس ــىل تصوير املعن ــدرة ع ق
ويوقظ اإلحساس يف القلب ويحرك املشاعر ويؤثرتأثريا 
ــل  ــاع ويذل ــرص االمت ــىل عن ــد ع ــه يعتم ــتداما؛ ألن مس
ــبحانه: {أََلْم  صعوبات الفهم واإلدراك ومن ذلك يقول س
َبٍة أَْصُلَها  رٍة َطيِّ ــجَ َبًة َكَش َتَر َكْيَف َرضََب الّلُه َمَثًال َكِلَمًة َطيِّ
اء * ُتْؤِتي أُُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي ِبإِْذِن َربَِّها  ــمَ َثاِبٌت َوَفرُْعَها ِيف السَّ
ُروَن * َوَمثُل َكِلَمٍة  َوَيْرضُِب الّلُه األَْمَثاَل ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ
َخِبيَثٍة َكَشَجرٍَة َخِبيَثٍة اْجُتثَّْت ِمن َفْوِق األَرِْض َما َلَها ِمن 

َقرَاٍر}.
ــوي ويعتز  ــيشء املعن ــة ال ــع قيم ــال يرف ورضب األمث
ــَن ُينِفُقوَن أَْمَواَلُهْم  َثُل الَِّذي ــاس بفعله يقول تعاىل: {مَّ الن
ٍة أَنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِيف ُكلِّ ُسنُبَلٍة  ِيف َسِبيِل الّلِه َكَمَثِل َحبَّ

ٍة َوالّلُه ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشاء َوالّلُه َواِسٌع َعِليٌم}. َئُة َحبَّ مِّ
ــاليب  ــور من أس ــدال يف كل األم ــزان واالعت إال أن  االت
الرتبية الواردة حيث جاءت آيات كثرية تشري إىل االعتدال 
ــة القرآنية عىل تحقيق االعتدال  والتوازن، وتعمل الرتبي
ــا أَن ُتْدرَِك  ــْمُس َينَبِغي َلَه ــوازن يقول تعاىل:َ{ال الشَّ والت

اْلَقَمَر وََال اللَّْيُل َساِبُق النََّهاِر َوُكلٌّ ِيف َفَلٍك َيْسَبُحوَن}.
ــل لألمور والحكم  ــدال يوطن النفس عىل التأم واالعت
ــول تعاىل:{َواْبَتِغ  ــه من مغبة العجلة، يق الصحيح، وتقي
ْنَيا  ــسَ َنِصيَبَك ِمَن الدُّ اَر اْآلِخرََة وََال َتن ــا آَتاَك اللَُّه الدَّ ِفيَم
ــَن اللَُّه إَِلْيَك وََال َتْبِغ اْلَفَساَد ِيف اْألَرِْض  ــن َكَما أَْحَس َوأَْحِس

إِنَّ اللََّه َال ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديَن}.
ــة  الرتبي ــملته  ش ــذي  ال ــوازن  والت ــمولية  فالش
ــانية وتبتعد عن  ــة اإلنس ــات الرتبي ــة  تلبي رغب القرآني
ــذه  ــة، فه ــاليب الرتبوي ــرتق األس ــي تخ ــالالت الت االخت
ــتنبطة من الكتاب الحكيم  األساليب وغريها الكثري املس
استوفت حاجات النفوس ورغباتها ونزعاتها مما جعل 
ــان عىل  من الرتبية القرآنية تؤتي ثمارها كلما أقبل اإلنس

كتاب الله بتطبيق أساليبه وأسسه .

األساليب الرتبوية القرآنيةاألساليب الرتبوية القرآنية
أ.ُعال الحوثي

التوحد والتعاون.. أولوية وطنية 
ــف العدوان التي تخوض  ــدرك املجتمع الدويل أن أنظمة تحال ي
ــرد واجهات  ــالم ال تعدو كونها مج ــد اليمن املس ــاً عدائية ض حرب
ملنظمات تتبنى العنف، وتسعى أذرعتها التخريبية لزعزعة األمن 

والسلم واختطاف الطمأنينة عىل مستوى املنطقة والعالم.
ــة ويحاول منذ  ــذي ينرش الحروب واألوبئ ــذا التحالف ال إزاء ه
ــل األرض اليمنية،  ــة أعوام أن يقتل الحياة عىل كام ــا يقارب أربع م
ــاني واسع الطيف يناهض مرشوع  تربز مالمح تشكل تحالف إنس
ــعوب واحتكار األوطان، كما هو حال النظامني السعودي  قهر الش
ــغلهما الشاغل أن يكونا مجرد حاملني  واإلماراتي اللذين أصبح ش
ــدة  ــذ أجن ــي وتنفي ــان الصهيون ــة والكي ــات اإلدارة األمريكي لرغب
اإلرهاب الدويل العابر للحدود والهويات وتصوير قضية االختالف 
ــالمية الواحدة كأنها مسألة  املذهبي بني أبناء األمة العربية واإلس
ــواهد التاريخية املاثلة أمامنا  ــاة أو موت بالرغم من وجود الش حي
ــوم من األيام عائقاً أمام  ــكل يف ي التي تؤكد أن تعدد املذاهب لم يش

مسرية التعايش وإنتاج املعرفة.

تحالف العدوان.. اختطاف الطمأنينة

ــدي للعدوان  ــوار التص ــزع  يواصل الوطن اليمن مش ــات وصمود ال يتزع ــكل إيمان وثب ب
السعودي – األمريكي وتقديم أروع صور الفداء والتضحية من أجل مستقبل مزدهر للوطن.
لقد حاول العدوان زرع مشاريع االحرتاب داخل الوطن الواحد، وعمل بكل إمكانياته من 

أجل زعزعة املجتمع اليمني.
ــيكون بإذن الله دافعاً قوياً ملزيد من التالحم  ــتهداف ملقومات الحياة اليمنية س هذا االس

وتحصني الجبهة الداخلية والصف الوطني من كل املشاريع العدوانية.
ندع كافة أبناء اليمن إىل التكاتف والتوحد والكفاح من أجل دحر االحتالل وتطهري أرضنا 
ــع أن مرشوع املحتل  ــة واالحرتاب، لقد أدرك الجمي ــن أرجاس النفاق ودعاة الفتن ــة م الطيب
ــاداً فوق ثرى اليمن الطاهر.. يمن الحكمة  ــذاذ األفاق ليعيثوا فس هو نرش الفوىض وجلب ش

واإليمان.

سمري جولة

ــن  م ــالمية  اإلس ــال  األجي ــة  حماي
ــك  ــري يبدأ بالتمس ــايف والفك ــزو الثق الغ
ــدة  ــت العقي ــة وثواب ــة الوطني أوًال بالهوي
اإلسالمية املتشبع بها املجتمع، ألن تعزيز 
ــازاً للحق  ــالمية يتطلب انحي الهوية اإلس
ــدم الغلو والدعوة إىل التعايش  والعدل وع
ــارة  الحض ــىل  ع ــاح  واالنفت ــاري  الحض

املعارصة.
ــباب البد أن  ــل الجديد من الش إن الجي
ــه التي  ــرشق وأخالقيات ــه امل ــرف ماضي يع

ــعوب ويبدأ ذلك  ــا الكثري من الش تأىس به
ــواة تكوين الفرد  ــة التي تعترب ن من املدرس
ــجيع الشباب عىل النهل  والرتكيز عىل تش
ــة من أجل بناء  ــن مصادر املعرفة الفكري م
ــة هي املرتكز  ــتقبل واعد، تكون الثقاف مس
ــار لحملة  ــادة االعتب ــع وإع ــاء املجتم لبن
ــاعل الفكر والتنوير، وكل ما عدا الفكر  مش
ــع الجاهل ال  ــو رساب، فاملجتم والثقافة ه
ــي أوطاناً وإنما يكون إمعة ملا هب ودب  يبن

من النظريات اآلتية من وراء الحدود.

شباب اليمن.. مستقبل واعد
أ / عبداالله سالم

عادل أبو زينة  

زكاة الزروع والثمار
ــا أخرجت األرض إذا ضم حصاده  ــب الزكاة يف نصاب فأكرث مم تج
ــذا النصاب أحصد يف  ــت بمعنى إذا كان ه ــول من الوقت إىل الوق الح
ــول واحد ولو كان دفعات من موضع أو مواضع متقاربة أو متباعدة  ح

وجبت فيه الزكاة عىل الزارع ال عىل مالك األرض.
ــزكاة فالعربة  ــه ال ــم تجب في ــاده الحول ل ــم أحص ــو لم يض ــا ل فأم

بالحصاد.
ــة أوسق، الَوسق ستون صاعاً كيًال رسًال  والنصاب مما يكال خمس
ــرب بالكيل املذكور ال  ــز  وال رزم، ألن تقدير الصاع عندنا يعت ــن غري ه م

بالوزن. 
ــاع فتحقق أنه  ــد اخترب الص ــاع، وق ــاب ثالثمائة ص ــة النص وجمل
ــكان يوجد فيه  ــط، إذ ليس كل م ــل املتوس ــات بكفي الرج ــع حفن أرب
ــاع يأتي نصف ثمن  ــلََّم، وكل ص ــىلَّ اللُه َعَلْيِه َوآَلُه َوَس ــاع النبي َص ص
قدح صنعاني وثمن قدح صعدي فجملة النصاب بالقدح الصنعاني 
ــبعة وثالثون  ــدح الصعدي س ــع قدح وبالق ــرش قدحاً إالَّ رب ــعة ع تس

قدحاً ونصف قدح.
ــي حنيفة أن الزكاة تجب يف  ــالم وأب وعند بعض األئمة عليهم الس
قليل ما أخرجت األرض وكثريه لقوله َصىلَّ اللُه َعَلْيِه وَآَلُه َوَسلََّم: «فيما 

أسقت الخرضاء (السماء) وأبلت الغرباء (األرض) العرش». 
ــلََّم: «ليس فيما دون  ــهُ َعَلْيِه َوآَلُه َوَس ــة األولني قوله َصىلَّ الل وحج
ــق صدقة» فقالوا: هذا خرب خاص، واألول عام، والخاص  خمسة أوس

أوىل من العام. 
والنصاب من غري املكيل مما أخرجت األرض كأجناس الفواكه كلها 
والخرضوات والبقول والرياحني والحنا والقطن والقضب والزنجبيل 
ــياء  ــات فالنصاب من هذه األش ــا ينبت باإلنب ــري ذلك مم ــات وغ والق
ــاب نقد يف حول  ــغ قيمته من كل جنس وحده نص ــا هو ما تبل ونحوه

واحد وهو مائتا درهم من الفضة أو عرشون مثقاًال من الذهب. 
القدر املأخوذ يف زكاة الزروع والثمار 

يؤخذ يف زكاة الزروع والثمار عرش الخارج أو نصف عرشه. 
ــا ء املطر أو  ــري كلفة كالذي يرشب بم ــقي بغ ــرش %10 فيما س فالع
ــيحاً أو بالسواقي دون أن يحتاج إىل رفعه غرفاً أو بآلة  بماء األنهار س
ــزرع يف األرض التي ماؤها قريب من وجهها  ــرشب بعروقه وهو ما ي أو ي

تصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي.
ــقى بكلفة نصف العرش %5 سواء سقته النواضح  ويجب فيما يس
أو سقي بالدوايل أو السواني أو الدواليب أو الطاقات الشمسية أو غري 
ــاقية إىل أرض فإذا بلغها املاء احتاج إىل  ــك، وكذا لو َمّد من النهر س ذل
ــاج يف رفع املاء إىل وجه  ــه بالغرف أو بآلة، والضابط لذلك أن يحت رفع

األرض إىل آلة أو عمل. 
ــه عمل أن للكلفة أثراً يف  ــة يف تقليل القدر الواجب فيما في والحكم
ــة ونصفها بغري  ــقيت األرض نصف الوقت بكلف ــل النماء وإن س تقلي

كلفة فالزكاة ثالثة أرباع العرش اتفاقاً.
ويعفى لزوماً وسقوطاً عن اليسري إذا بلغ نصف العرش، فلو سقيت 
األرض من ماء السماء حتى لم يغرم عليها إال نصف عرش ما كان يغرم 
لو سقيت مسنى فيجب فيها العرش ويعفى عن تلك املؤنة اليسرية. 

وكذا لو سقيت األرض من املسنى ثم سقيت سيحاً حتى لم ينقص 
ــنى إال نصف العرش فيجب  ــقيها باملس ــا كان يغرم عليها لو تم س مم
ــرية التي نقصت  ــا نصف العرش ويعفى أيضاً عن تلك املؤنة اليس فيه

بسبب السيح. 
ــنى فنصف العرش  ــرتاه من املاء العربة بأصله إن كان مس وفيما اش
ــالً فالعرش، ويجب إخراج زكاة الثمار من املال قبل إخراج  وإن كان غي
ــن دلو أو ثمن  ــام بالزرع نحو حفر برئ أو ثم ــي أنفقها يف القي ــؤن الت امل

مشتقات نفطية أو أجرة دائس وحاصد ونحو ذلك.
هل تجب زكاتان يف مال واحد؟

ــد ويف حول مثال  ــال واحد وعىل مالك واح ــد تجب زكاتان من م ق
ذلك:-

أن يملك الشخص حباً للتجارة فيبذر به أرضاً وهو غري مرضب عن 
التجارة فإذا حصده وبلغ النصاب وجب عليه العرش ألجل الحصاد، 
ــارة زّكاه ربع العرش ألجل  ــذ ملكه بنية التج ــى تم عليه الحول من ومت

الحول، هذا إذا تم الحول قبل الحصاد فيقوم زرعاً، أو بعده فحباً. 
ــة وقت الحصاد وتمام الحول لم يلزمه إال زكاة  فإن اتفق يف الحنط

أحدهما لكن يتعني األنفع.
زكاة العسل ونصابه 

العسل الحاصل من امللك تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابه يف السنة 
ــو كان النحل  ــب فيه العرش، ول ــمعه مائتا درهم فالواج ــا قيمته بش م

يأكل من شجر املسنى.
لحديث أبي سيارة املُتعي قال: قلت يا رسول الله إن يل نحًال، قال: 

أدِّ العرش، قلت: يا رسول الله: احمها يل، فحماها له. 
ــو كان النحل غري  ــذا ل ــه الخمس، وك ــن املباح ففي ــا الحاصل م أم
مملوك ووضع العسل يف مكان مملوك قبل أن يعد له حائزاً فمباح فيه 

الخمس، وما كان بعد اإلحازة فملك صاحبه.
دفع القيمة يف الزكاة

إذا وجب عىل رب املال شاة يف غنمه أو ناقة يف إبله أو نحو ذلك فهل 
ــري بينها وبني أداء  ــياء عينها أم يخ ــم عليه أن يخرج هذه األش يتحت
قيمتها بالنقود مثًال فإذا أخرج القيمة فهل يجزيه وتصح زكاته أم ال. 
اختلف يف ذلك فمنهم من يمنع ذلك، ومنهم من يجيزه، ومنهم من 
ــالم قد قرروا  ــض، فأئمتنا عليهم الس ــز يف بعض الصور دون بع يجي
ــتغالت وجوب زكاة هذه الثالثة  يف زكاة الجواهر وأموال التجارة واملس
ــاء املخرج إىل القيمة حال  من العني أو العدول يف أموال التجارة إذا ش

الرصف أي يوم إخراج الزكاة وباألنفع للفقراء أي األنفق. 
ويف زكاة ما أنبتت األرض من العني ثم إذا تعذر يف امليل اإلخراج من 
ــذرت عليه العني يف ملكه والجنس  ــني أخرج من الجنس، ثم إذا تع الع
يف امليل جاز إخراج القيمة حال الرصف يوم اإلخراج، وال عربة بالقيمة 

يوم وجوب الزكاة.
ــوز للمالك إخراج الجنس واألفضل مع إمكان  ويف زكاة األنعام يج

العني. 
ــلََّم  ــتدل بما روي أن النبي َصىلَّ اللُه َعَلْيِه َوآَلُه َوَس أما من منع فاس
ــاة من  ــذ الحب من الحب، والش ــه إىل اليمن: «خ ــاذ حني بعث ــال ملع ق
ــص يجب الوقوف  ــل، والبقر من البقر» وهو ن ــم، والبعري من اإلب الغن
عنده، فال يجوز تجاوزه إىل أخذ القيمة ألنه يف هذه الحال سيأخذ من 

الحب شيئاً غري الحب .. الخ. وهو خالف ما أمر به الحديث. 
ــتدًال بقوله تعاىل: ﴿ ــا من أجاز إخراج القيمة بدًال عن العني مس أم

ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدَقًة﴾[التوبة:103] أما بيان النبي َصىلَّ اللُه َعَلْيِه 
َوآَلُه َوَسلََّم يف قوله: «يف كل أربعني شاة شاة» فهو للتيسري عىل أرباب 
ــز فيهم النقود،  ــب به، ألن أرباب املوايش تع ــوايش، ال لتقييد الواج امل

واألداء مما عندهم أيرس عليهم. 
وبما رواه البيهقي عن طاووس قال قال معاذ ألهل اليمن: (ائتوني 
ــس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم وخري  بخمي

للمهاجرين باملدينة).
ــعري)  ويف رواية (ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والش
ــجها،  ــة الثياب ونس ــهورين بصناع ــن كانوا مش ــل اليم ــك أن أه وذل

فدفعها أيرس عليهم عىل حني كان أهل املدينة يف حاجة إليها. 
ــا القيمة وإما  ــألة اعتبار املصلحة للفقري إم ــح يف هذه املس والراج

العني.
تعجيل الزكاة وتأخريها

ــارعة إىل أدائها – بصفة عامة- مما دعا  املبادرة إىل الطاعات واملس
اِبُقون * أُْوَلِئَك  ــاِبُقوَن السَّ ــالم ورغب فيه، قال تعاىل: ﴿َوالسَّ إليه اإلس
ــاىل: ﴿ ــال تع ــة:-10  12] وق ــاِت النَِّعيم﴾[الواقع ــون * ِيف َجنَّ ُب اْلُمَقرَّ

ــَتِبُقواْ اْلَخْريَاِت أَْيَن َما َتُكوُنواْ َيأِْت ِبُكُم اللُه َجِميًعا إِنَّ اللَه َعَىل ُكلِّ  َفاْس
ن رَّبُِّكْم  ٍء َقِدير﴾[البقرة:148] وقال تعاىل: ﴿َوَسارُِعواْ إَِىل َمْغِفرٍَة مِّ َيشْ
ْت ِلْلُمتَِّقني﴾ [آل عمران:133]  اَواُت َواألَرُْض أُِعدَّ ــمَ َوَجنٍَّة َعرُْضَها السَّ
ــزكاة ونحوها من  ــح، ففي ال ــٍل صال ــوداً يف كل عم ــذا محم وإذا كان ه
ــح، أو يمنع الهوى،  ــية أن يغلب الش ــوق املالية أكرث حمداً؛ خش الحق
ــراء، يقول تعاىل:  ــة، فتضيع حقوق الفق ــرض العوارض املختلف أو تع
ــول بعض العلماء: إن  ــْوَم َحَصاِدِه﴾[األنعام:141] يق ُه َي ــواْ َحقَّ ﴿َوآُت
ــرض، واملوانع تمنع، واملوت  ــادر به، فإن اآلفات تع ــري ينبغي أن يب الخ
ــة، وأنفى  ــادرة أخلص للذم ــري محمود، واملب ــويف غ ــن، والتس ال يؤم
للحاجة، وأبعد عن املطل املذموم، وأرىض للرب تعاىل، وأمحى للذنب.

ويف الحديث أن النبي َصىلَّ اللُه َعَلْيِه َوآَلُه َوَسلََّم قال: «ما خالطت 
ــادرة إىل أخراجها أمراً  ــت املب ــط إال أهلكته» وإذا كان ــة ماًال ق الصدق
ــدد لها  ــن املوعد املح ــا ع ــا وتقديمه ــوز تعجيله ــل يج ــوداً فه محم

كإخراجها قبل الحول والحصاد. 
تقديم الزكاة قبل موعدها

عند أئمتنا عليهم السالم أن لغري الويص والويل التعجيل للزكاة إىل 
ــري أو اإلمام قبل حول الحول بنية  كونه زكاة ماله إذا كمل الحول  الفق
ــدى ثالث صور فإنه  ــة عليه إال أن يكون التعجيل عىل إح ــي واجب وه

ال يصح.
ــة نصاب وهو ال  ــم يملك نحو أن يعجل زك ــل عما ل األوىل: أن يعج
ــل ال يصح وال  ــإن هذا التعجي ــًال يف أول الحول ف ــاب كام ــك النص يمل
ــم نقص يف  ــًال أول الحول ث ــك النصاب كام ــو كان يمل ــا ل ــزي، فأم يج
ــط الحول، وعجل عنه حال نقصه، ثم أتى آخر الحول وهو يملك  وس

النصاب فإنه يصح لتقدم وجود السبب.
الثانية: أن يعجل عن ما يجب فيه العرش أو نصفه ويكون التعجيل 

قبل إدراكه للحصاد فإن ذلك ال يصح.
الثالثة: أن يعجل الزكاة عن سائمة وحملها فإن ذلك ال يصح.

أما الويص والويل فليس لهما أن يعجال الزكاة عن مال الصغري ومن 
ــة أو يطلبها  ــون يف التعجيل مصلح ــل وجوبها إال أن يك ــه قب يف حكم

اإلمام. 
ــل صدقة العباس  ــا روي يف تعجي ــىل جواز التعجيل م ــل ع والدلي
ــلفنا  ــا احتجنا فاستس ــلََّم: «إنا كن ــِه َوآَلُه َوَس ــُه َعَلْي ــه َصىلَّ الل وقول

العباس صدقة عامني».
ــا أوىل وأفضل؛ إال إذا  ــرك التعجيل وإخراج الزكاة يف حينه هذا وت
ــادة يف املوارد  ــال إىل زي ــك كحاجة بيت امل ــت حاجة تقتيض ذل عرض
لجهاد مفروض، أو لكفاية الفقراء فلإلمام أن يستسلف أرباب األموال 
أو بعضهم كما فعل النبي َصىلَّ اللُه َعَلْيِه َوآَلُه َوَسلََّم مع عمه العباس. 
ــإن تأخريها عن  ــة ف ــة أو مصلح ــزكاة لحاج ــل ال ــاز تعجي وإذا ج
ــب ال يجوز إال لحاجة داعية أو مصلحة معتربة  وقت إخراجها الواج
ــد حاجة من  تقتيض ذلك، كأن يؤخرها ليدفعها إىل فقري غائب هو أش

غريه من الفقراء الحارضين، ونحو ذلك. 
أما تأخريها لغري عذر ولغري حاجة فال يجوز ويأثم بالتأخري، ولهذا 
قال أئمتنا عليهم السالم: وتضيق الزكاة بإمكان األداء، وإمكان األداء 
ــل إمكان  ــد وجوبها، فمتى حص ــا يف املجلس بع ــور مرصفه هو حض

األداء وجبت وجوباً مضّيقاً فال يجوز تأخريها. 
ــكان األداء حتى تلف املال فإنه  ــخص بعد إم وإذا لم يخرجها الش

يضمن الزكاة إال أن يؤخر لغرض أفضل فال يضمن. 
ــت فإنها ال  ــل طلبها إذا تلف ــكان األداء كالوديعة قب ــل إم ــي قب وه
ــه، وإن تلفت من دون  ــت بتفريط الوديع أو بجنايت ــن، إال إن تلف تضم

تفريط وال جناية فال ضمان.

العالمة / عبدالرحمن شمس الدين 
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