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  غنية عبد الرمحن النحالوي. د
نـَُهمْ  ُرَمحَاء اْلُكفارِ  َعَلى َأِشداء َمَعهُ  َوالِذينَ  اللهِ  رُسولُ  حمَمدٌ {: قال تعاىل  ُسجداً  رُكعاً  تـَرَاُهمْ  بـَيـْ

 ِيف  َوَمثـَُلُهمْ  التـْوَراةِ  ِيف  َمثـَُلُهمْ  َذِلكَ  السُجودِ  أََثرِ  منْ  ُوُجوِهِهم ِيف  ِسيَماُهمْ  َوِرْضَواناً  اللهِ  منَ  َفْضالً  يـَْبتَـُغونَ 
ِجنيلِ   اللهُ  َوَعدَ  اْلُكفارَ  ِِمُ  لَِيِغيظَ  الزراعَ  يـُْعِجبُ  ُسوِقهِ  َعَلى فَاْستَـَوى فَاْستَـْغَلظَ  َفآَزَرهُ  َشْطَأهُ  َأْخرَجَ  َكَزرْعٍ  اْإلِ
 .29الفتح} َعِظيماً  َوَأْجراً  مْغِفَرةً  ِمنـُْهم الصاحلَِاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الِذينَ 

  ].فقّواه: فراخه املتفرعة يف جوانبه، فآزره: شطأه[
هاماً هو ضرورة الرتبية اإلميانية منذ النشأة  أً يرّسخ مبد) الزرع: (جز للمؤمننيإن هذا الوصف املع

ة للبذار، واليت تقابلها مرحلة االختيار األول بأي منذ مرحلة يئة الرت .. قدراألوىل وأبكر مما قد نُ 
ت الغض؛ كما يرّسخ مبدأ الرعاية والتدرج يف الرتبية نبؤسسني لألسرة، وهذا بالنسبة للللشريكني امل

أو الذين ) ومثاهلم الصحابة الذين تتحدث عنهم اآلية(لذين أسلموا شباناً وكهوًال اإلميانية بالنسبة ل
لصحابة األوائل، فقد تدرج ا وبشأن، )كحال املسلم العاصي أو الغافل(جددوا إميام وقّوموا مسارهم 

هم رعاوخالل ذلك وبعده، استمرت يد اهللا ت) عاماً تقريباً  13(معهم طيلة العصر املكي  �الرسول 
  .باملغفرة واألجر العظيم مباشر تنزل اآلية اليت أوردناها وما فيها من وعد إهليكوتوجههم  

فالوحي مكتمل بني أيدينا .. وال اتصال مباشر مع السماء ي متجددحولكن يف زمننا ال يوجد و 
  :)سرية املصطفى وأحاديثه الصحيحة أي(ومثله معه 
وهم  -بالدقة التامة بالنسبة للصغار سيما وأن أطفالنا لذلك ال بد من تتبع سرية الزرع  :أوالً 

أو هكذا  - يف حماضن إسالمية  ةً ياون بدؤ ينش - مثل أي مولود من بين البشر يولدون على الفطرة
 .-يفرتض

سلمون أو يعاجلون ما اعرتى ذلك قدر اإلمكان بالنسبة للكبار الذين يوال بد من حماولة  :ثانياً 
ض، مع وجود إمكانيات النمو الرتبوي السريع بالنسبة ملن يبذل جهداً فّعاًال من إسالمهم من خلل أو مر 

 ).باختصار املراحل الزمنية(هؤالء 
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: واهللا تعاىل يريد ذلك منا بالتأكيد والتدقيق اقتداًء مبن حنبهم ونتوق للتشبه م يف ذواتنا ويف أبنائنا
؛ فال نرتك الرتبية للعادات والتقاليد، �)) الذين معه((أي الصحابة الذين قالت عنهم اآلية الكرمية أم 

وال للمظاهر والتقليد األعمى ألمم شىت، وال ننساق فيها وراء عواطفنا األرضية اليت حيكمها اهلوى واألنا 
  ).متييزاً عن العواطف الربانية السامية(

تحفزنا الكلمة املعجزة أن ل)) كزرع((أولئك املتميزين األبرار يف معجز تنزيله ولذلك وصف عز وجل 
والرعاية يئة للرتبة، وبذراً وتعهداً بالسقاية : كيف نتقن زراعة اإلنسان املسلم)) الزرّاع((نتعلم من 

والتسميد، ومتابعة بالتهذيب والتعشيب والتغطية من الصقيع والرش من احلشرات، والتغذية والرتطيب من 
فما صورة ذلك وتطبيقاته يف ... بني الزراع وما يزرعون مع تعاطف شعوري ال خيفى على أحدالقيظة، 

  :حياتنا الرتبوية؟
بأمور تدعم اختاذ األسباب وينتظمها التوكل  -مقابل الزراع-يرتجم كل ذلك بالنسبة للمربني : أوالً 

  )وباإلجياز الشديد: (على اهللا وابتغاء مرضاته ذه الرتبية، نذكر منها العناوين التالية
فزراعة اإلنسان ال ينفع معها الرتاخي والكسل، وال .. العاطفي والبدين واالقتصادي بذل اجلهد

 .، والغذاء الروحي املبكر جداً جيب أن يتوازى مع الغذاء املادي-املادي منه والعاطفي- البخل 
دأب إذ الزراعة حتتاج إىل نفس طويل، ومبا أن األمر يتعلق بزراعة اإلنسان، فمن ال: الدأب واملثابرة

نفسه وأساليبه بني حني وآخر ويتعهدها باملتابعة الروحية، والغذاء النفسي الرتبوي )) الزارع((أن يراجع 
 ...).كما أن فاقد الشيء ال يعطيه( ..فال يسأم وال ختور قواه

اليت (الصرب على الصعوبات البيئية واملقاطعات واملفاجآت سواء من داخل أو خارج العملية الرتبوية 
سيما واملريب أياً كان .. ، واملصابرة واملرابطة..)أو السيول والصقيع.. أو اجلفاف.. ها الرياح العاصفةقابل

 .موقعه هو على واحد من أهم الثغور يف اتمع املسلم
ويف كل ما سبق ال بد من القدوة احلسنة، والتعاون وتوفر روح اجلماعة، فمن أكرب أعداء الرتبية 

غياب مبدأ التكامل وعدم االستعانة باخلربات الفتّية، واهللا : الرأي، وأحد أسباب الفشلاإلميانية التفرد ب
 .1ومل يقل الزارع)) الزراع: ((تعاىل قال لنا

                                                           
وقيل هو اهللا سبحانه  - قدوتنا  -، وقال املفسرون يف تلك القراءة أن الزراع هو حممد صلى اهللا عليه ويلم )يعجب الزراع(، إال أن األشيع )يعجب الزارع(هي مع وجود قراءة لآلية الكرمية   1

  ). وانظر تفسري ابن كثري على سبيل املثال(وتعاىل 
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  :بالنسبة للزرع: ثانياً 
 :بناء األسرة الصاحلة -يئة احلقل للزراعة 

والعناوين هنا كثرية وخالهلا يستمر ويتكرر تسليط الضوء على الزراع ألن العالقة شديدة الرتابط 
.. والتداخل بني طريف املعادلة اليت يتحقق جبربها السعادة والفالح للمجتمع واألسرة، ويف هذه العجالة

 أَْزَواجاً  أَنُفِسُكمْ  منْ  َلُكم َخَلقَ  َأنْ  آيَاتِهِ  َوِمنْ {: قال تعاىل: استمهلتين اآلية القرآنية املعجزة التالية
َها لَتْسُكُنوا َنُكم َوَجَعلَ  إِلَيـْ   .21الروم}يـَتَـَفكُرونَ  لَقْومٍ  َآليَاتٍ  َذِلكَ  ِيف  ِإن  َوَرْمحَةً  مَودةً  بـَيـْ

 ا)) يتفكرون((سيما كلمة .. فألزمتين أن أتأملها بتأن اليت ُختمت.  
وإن أعجب فمن دعوٍة للتفكر بشأن تكوين األسرة اليت قد ال يأبه هلا املرء ويظنها أبسط من أن 

بينما هي تكاد متثل أصعب معضلة رياضية ترتكز قوى الشر حينما تريد تدمري شعب من .. فيها) يتفكر(
.. رتفاع شأن األميرتفع شأن األمة أو تنحط با باملقابلالشعوب عليها كما يبدو لنا من تاريخ األمم، 

واألخت فيها، أو احنطاطها، ضمن إطار األسرة الصاحلة اليت تلخص لنا اآلية أهم .. والزوجة.. واالبنة
  :وأبسط ميزاا يف آن

وهي من أهم أدوات زراعة - السكن ، املودة ، الرمحة يف توجيه رباين عميق إىل أن هذه الثالثة 
  !بل هي من صلب تكوينها... الت لألسرةوال مكم) ديكور(هي ليست زينة  -اإلنسان

وعندما تتفكر باآلية توقن أن التواد والرتاحم بني الزوجني هو حق حاصل وموجود جعله اهللا بينهما 
الزوج إىل ) ليسكن(فـ ) متاماً كيقينك بأما خملوقني وموجودين؛ وأن اهللا تعاىل عندما خلقنا ذكوراً وإناثاً (

ناهيك عن اخلصام والشقاق .. (على اآلخر، أو يستصغر، أو يُعرض الزوجة وليس ليهيمن أحدمها
  .. .أكثر منه مادياً .. هلا سكناً روحياً عاطفياً ) يسكن(؛ ولـ)والنكد

تكون البداية الناجحة املثمرة لزراعة .. وذا اليقني، وبالعمل على ترسيخه واقعاً طيباً سليماً 
بناته أمثال هذه األسرة سليمة الفطرة والصبغة، متينة األرجاء ، وبذلك ينتشر الوئام يف جمتمع ل..اإلنسان

  .نقية األجواء
هذا الزرع الذي يبين الكون ويعمره يف .. ومن مثل هذه األسر ينطلق الزوج واألخ واالبن الصاحل

فهي زراعة اإلنسان وصناعة اإلنسان كما (والذي يصنع صناعة خاصة يف األزمات واحملن .. زمن األمن
  .39طه}َعْيِين  َعَلى َولُِتْصَنعَ {: �ب العزة لسيدنا موسى قال ر 
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مث ليدافع يف تلك األزمات عن األرض والعرض والعقيدة، وليثبت على احلق رغم ريح السموم، ومرة 
 }آيَاتِهِ  َوِمنْ {: أخرى تستغرقني تلك الدعوة الربانية احلانية للتفكر وأنا أحلظ أن اهللا تعاىل بدأها بقوله

معجزة  اتعرضه علينا عرب بضع كلمات هي آي ، مث أكد لنا يف ختام اآلية الكرمية أن ما21الروم
هي إذن آيات وليست .. 21الروم}يـَتَـَفكُرونَ  لَقْومٍ  َآليَاتٍ  َذِلكَ  ِيف  ِإن {: تستحق التفكر بقوله عز وجل

  :لعل منها واهللا أعلم !فماذا ميكن أن تكون؟.. آية واحدة
 .ختلق املرأة من الرجل آية أو معجزة أن •
والحظ أن املادي (وتصبح سكناً له .. مث تتسع بعد أن كانت منه ليصبح ساكناً فيها وإليها •

 ).امتزج باملعنوي يف هاتني اآليتني، وخضع له
وكل ذلك يتم مبودة ورمحة جعلها اهللا تعاىل بينهما، ويذهلك أحياناً قوا وعمقها فور  •

 )..كما يف الغالب(ساساً عن بعضهما ومها الغريبني أ! ارتباطهما
  ..والدعوة للتفكر ال زالت قائمة.. ثالث معجزات

  :ن الزرّاععواملزيد ) ب
اجلد واجلدة، املربون يف املدارس، أصدقاء األطفال وأهلهم،  ه دورومما تتضمنوهنا العناوين كثرية 
تربوي من  أثره وكل من سيكون ل ؛اجلريان، القائمون على وسائل اإلعالم.. األهل يف العائلة الكبرية

 2قريب أو من بعيد يف زراعة اإلنسان يف البيت واملدرسة واتمع له أمهية، وهذه أحباث يطول تناوهلا
لني تربوياً من املؤهَ  ِقَبلمن واملؤثرات يف هذه العجالة إىل أنه ال بد من مراقبة تلك العالقات نشري و 

للتكون لديه مع الوقت  الروحي املناسب والرتبية املعنوية الصاحلة احمليطني بالطفل، وتسليحه بالغذاء
  .املقدرة الذاتية على رفض السيئ وقبول احلسن من هذا الغذاء وتلك الرتبية

  :مث ما بعد الزرع) ج
: مما قالته لنا اآلية الكرمية األخرية يف سورة الفتح واليت افتتحنا ا حديثنا وامتداداً ملا سبق، وانطالقاً 

، وخرجت )كما أشرنا(بل هم أنتجوا بدورهم ! وحسبفنموا زرعوا  - أطفالنامثاملؤمنني أن جند أنه ليس 
هلم براعم تفرعت من اجلوانب وتقوت وتآزرت م كما تآزروا ا حىت استقاموا أشّداء، واستوى كل 

أغاظهم مبجرد : يف حلق أعداء اهللا تعاىل، وحىت قبل أن يرد عليهم عدوامشوكة .. منهم مؤمناً قوياً 
                                                           

  .للتوسع يف هذه الفكرة - نشر دار الفكر  -لألستاذ عبد الرمحن النحالوي انظر كتاب أصول الرتبية اإلسالمية يف البيت واملدرسة واتمع   2
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استوائه وقوة شكيمته واستعداده يف كل حلظة لالنقضاض عليهم إن اعتدوا، وهذه أوىل صفات هؤالء 
  ..الشدة على الكفار: األخيار بعد االستواء

 ُرَمحَاء اْلُكفارِ  َعَلى َأِشداء َمَعهُ  َوالِذينَ  اللهِ  ولُ رسُ  حمَمدٌ { :أما بقية الصفات كما توجزها اآلية الكرمية
نَـُهمْ   َذِلكَ  السُجودِ  أََثرِ  منْ  ُوُجوِهِهم ِيف  ِسيَماُهمْ  َوِرْضَواناً  اللهِ  منَ  َفْضالً  يـَْبتَـُغونَ  ُسجداً  رُكعاً  تـَرَاُهمْ  بـَيـْ
ِجنيلِ  ِيف  َوَمثـَُلُهمْ  التـْوَراةِ  ِيف  َمثـَُلُهمْ   الزراعَ  يـُْعِجبُ  ُسوِقهِ  َعَلى َفاْستَـَوى فَاْستَـْغَلظَ  َفآَزَرهُ  َشْطأَهُ  َأْخرَجَ  َكَزرْعٍ  اْإلِ
  .29الفتح  }َعِظيماً  َوَأْجراً  مْغِفَرةً  ِمنـُْهم الصاِحلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الِذينَ  اللهُ  َوَعدَ  اْلُكفارَ  ِِمُ  لَِيِغيظَ 

الرتاحم (م افكما رضعوها مع حليب أمه.. فيما بينهم واملودة وأيضاً وأيضاً الرتاحم  •
؛ ..استمروا يعيشوا بعفوية مع بقية اتمع اإلسالمي... وتنفسوها يف جو بيتهم) واملودة

الذين رغم  انطبقت عليه ظروف الصحابة.. ومن مل تتح له تلك الشروط الصحية ابتداءً 
فتيًة وشباناً وكهوًال : متأخرين وزراعتهم على الرتبة اإلميانية السليمة متثلهم الرتبية الصاحلة

يف توادهم  �إال أم صاروا خري زرع مثمر قوي خلري زارع ) بعد مرحلة الطفولة(
 .ومجيع صفام احلميدة الفذة.. وترامحهم

كثرة الركوع والسجود وظهور أثر ذلك عليهم سيما السمت احلسن وتفصيل ذلك جتده يف  •
 .]76 -63: سورة الفرقان، اآليات[ }الرْمحَنِ  َوِعَبادُ {: آيات أخرى كقوله تعاىل

.. وهذا هو اهلدف الذي جيب أن يعرف اإلنسان أنه خلق ألجله: ابتغاء فضل اهللا ورضوانه •
عرضها رب العزة على السماوات واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن وهذه هي األمانة اليت 

يف توضيح هذا اهلدف .. الزراع.. ومن املؤسف أال يهتم املربون.. ومحلها اإلنسان.. منها
أقل ما ميكن ألراحهم .. منذ املراحل األوىل، ولو فعلوا لغّري هذا الكثري يف سلوكهم.. للناشئة

ولسما م فوق الصغائر وجناهم من التقزم !!.. فرتقات حياممن العشوائية والتشتت يف م
 .أمام اآلخر

ثلتهم ألخوة هلم سبقوهم من صحب األنبياء الكرام، وأخوة هلم آخرين جاؤوا أو سيأتون ام •
متطابقة يف مجيع الكتب بعدهم، فاآلية الكرمية تبني أن تلك األوصاف واخلصال احلميدة 

مد الذين كانوا مع موسى وعيسى، كحال الذين هم مع حم از والرساالت السماوية، ميتا
 .، وكل من سيتبعهم بإحسان إىل يوم الدينعليهم الصالة والسالم أمجعني
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  ..وهذه املماثلة هي من أمارات وحدة الرسالة مع اختالف الرسل
  :ويف اخلتام نقول
 مزّود بإمكانيات ذاتيةيكون منه القوي والضعيف، فكذلك كل إنسان : ىستو ا ذكما أن الزرع إ

 رعالز "ني أو دعامتني لضمان ثبات حدثتنا عن الزرع والزراع إىل ركيزت نآلية بعد أ، لذلك تنبهنا امتيزه
  :امهبعد استوائه " البشري

الذين : ((أي احملافظة على اهلوية الشخصية للمرء أنه من: اإلميان تأسيساً مث جتديداً وتقويةً  •
  )).آمنوا

 من تلك اهلويةوهو القسم العملي التطبيقي هلذه الرتبية والنصف الثاين : عمل الصاحلات •
  .}الصاِحلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الِذينَ { : يؤكدها لنا قوله التايل

واجليل الذي ينطلق يف حياته مستنداً إىل هاتني الركيزتني يستحق الوعد باملغفرة واألجر العظيم، قال 
قال تعاىل عن هذا الزرع البشري وعد اهللا باملغفرة واألجر العظيم، : عن هذا الزرع البشري املتميز تعاىل

 .29الفتح}َعِظيماً  َوَأْجراً  مْغِفَرةً  ِمنـُْهم الصاحلَِاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الِذينَ  اللهُ  َوَعدَ {: املتميز
  .هو وعد مباشر، وعد كرمي، من رب كرمي!! اهللا تعاىل بذاته العلية يعدناوأي شيء أعظم من أن 

ونقول متميزة ألن اهللا .. ثواب متميز موعة متميزة مهمن مغفرة وأجر عظيم ذلك الوعد ومقتضاه 
تنبيهاً لنا حىت ال يطمئن اإلنسان إىل األساس الرتبوي )) منهم((تعاىل خصص من وعدهم بكلمة 

الصاحل، مث مع الرتاخي تغدو العبادة عادة، واألخالق تقاليداً، وتتقاصر اهلمم عن مكارم األخالق ومعايل 
  .األمور

وما أكثر ما حيدث هذا يف - مرء احنراف ما يضعف إميانه ويصرفه عن العمل الصاحل مث إذا عرض لل
؛ إن الرتبية اإلميانية ...3فقد يهوي أمام أول امتحان للثبات على الصراط املستقيم -جمتمعنا مع األسف

تتوقف، هي عملية مستمرة ما دامت احلياة، ال تنتهي وال : هي كالزرع بالنسبة لدورة احلياة يف الكون
ذكر وطاعات، تعلم وتدارس يف (وكل منا ال بد أن يستمر يف تعهد نفسه ا متبعاً كل متاح من الوسائل 

؛ وأن يتحرى عمل الصاحلات اليت ...)االس اليت حتفها املالئكة، قراءات مفيدة يف الكتب واملقاالت
متآزراً يف كل ذلك مع )) ألعمالكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال وا: ((تقع حتت عنوان كبري هو
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وكاألشجار اليت ) حقل الزرع املتآزر(إخوته يف اهللا، يأوي إليهم وحيتمي بتماسكهم من ريح السموم، كـ
  .. .تأىب أن متوت إال واقفة

  .واقبلنا زرّاعاً حمسنني.. اللهم اجعلنا زرعاً مستوياً صاحلاً 


