


إفتتاحية العدد

ٍد الَّذي جاَء بمنهِج التَّْغيرِي نحو  الُم عىل نبيِّنا حممَّ الُة والسَّ ُل ، والصَّ ُل وال َيتبدَّ ُ ، وُيبدِّ ُ وال َيتغريَّ           احلمُد هللِ الَّذي ُيَغريِّ
اُر ، وبعد :   األفضِل ، وعىل آلِِه األخياِر ، وَصحاَبتِِه األطهاِر ، وعنَّا معهم بَرمحتَِك وفضِلَك يا عزيُز يا غفَّ

نا نبحُث عن ُسُبِل حتقيِقها يف ظِلِّ ما  ًة عىل َمساِمِعنا منذ فرتٍة، بل احتلَّْت تفكرَينا وِصْ تي باتْت ُمنتِشَ التَّْغيرُي هذه الكلمُة الَّ
ِة ، فام هو  ُة اإلسالميَُّة من انحطاٍط وُركوٍد، وكان البدَّ من التَّفكرِي يف تغيرِي َوْضِعنا احلايلِّ واالرتقاِء باألمَّ وصلْت إليه األمَّ

التَّْغيرُي؟؟؟ وكيف يكوُن؟؟؟
توبٌة، وبعد  نوِب  الذُّ فرٌح، وبعد  احلزِن  النَّهاُر، وبعد  ْيِل  اللَّ فبعد  يبقى عىل حالِه  احلياِة فال يشَء  أُسِس  أساٌس من  التَّغيرُي 

اَهْيِ يمكن أْن يكوَن إجيابيًّا أو سلبيًّا..  ... كام بعد النَّهاِر ليٌل ... وبعد ُرِقيٍّ انحطاٌط، التَّغيرُي يف االتِّ االنحطاِط ُرِقيٌّ
اللهَّ الَ  إِنَّ  عدي: » ]  وْا َما بَِأْنُفِسِهْم { )الرعد:11(، قال السَّ ُ ُ َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ قال اللُ تعاىل يف كتابِه العزيز: } إِنَّ اهللهَّ الَ ُيَغريِّ
وْا َما بَِأْنُفِسِهْم [ بأْن ينتقلوا من اإليامِن إىل الكفِر ومن الطَّاَعِة  ُ ُ َما بَِقْوٍم [ من النِّعمِة واإلْحساِن وَرَغِد العيِش،] َحتَّى ُيَغريِّ ُيَغريِّ
َ العباُد ما بأنفِسهم من املعصيِة،  اها.. وكذلك إذا َغريَّ إىل املعصيِة، أو َمْن شكَر نَِعَم اللِ إىل البطِر هبا فَيْسِلُبُهُم اللُ عند ذلك إيَّ

محِة«. انتهى.  وِر والغبطِة والرَّ قاِء إىل اخلرِي والسُّ َ اللُ عليهم ما كانوا فيه من الشَّ فانتقلوا إىل طاعِة اللِ، َغريَّ
 َ ِ ما يف أْنُفِس أفراِده ، فإذا غريَّ ِ املجتمِع راجعًة إىل َتَغريُّ ومعنى هذا أنَّ ِحْكَمَة اللِ تعاىل وإراَدَتُه جلَّ جالُله ، جعلْت مسألَة َتَغريُّ
ُ املجتمِع  األفراُد ما بأنفِسهم نحو األفضِل تغريَّ املجتمُع نحو األفضِل ، وإْن كاَن التَّْغيرُي - والعياُذ باللِ - إىل األسوأ كان َتَغريُّ

نحو األسوأ. 
َتْرَتِقَي أخالُقنا وتعكس مجاَل  مل  إْن  َنْرَتِقَي  لن  الطَّاعاِت،  امَلعاِصَ وصاَحبوا  امُلْسلمون  إذا هَجر  إالَّ   َ َيتغريَّ لن  ِة  األمَّ فحاُل 
ٌد صلَّ اللُ  تي أنزهلا عىل سيِِّد امُلْرَسلَي حبيُبنا حُمَمَّ جوِع إليه وتطبيِق َشيعتِه الَّ نا اهللُ إالَّ بالرُّ وسامحَة دينِنا اإلسالميِّ ولن َيِعزَّ

عليه وسلَّم.
ُد  َ ما بنفِسه، فمعنى اآلية ُيَؤكِّ َ فإنَّ كلَّ واحٍد منَّا قادٌر عىل أْن ُيَغريِّ َ أيَّ إنساٍن آخٍر إْن مل ُيِرْد هو أْن َيَتَغريَّ وألنَّنا ال نستطيُع أْن ُنَغريِّ
أيًضا أنَّ اللَ عزَّ وجلَّ جعَل مسألَة التَّْغيرِي بيِد اإلنساِن ، واألْمَر راجًعا إىل خياِره وقراِره ألنَّه صانُع التَّْغيرِي ، وصاحُب الَقراِر 
وا  ُ ًا نِْعَمًة َأْنَعَمَها َعىَل َقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ ُز هذا قوُله تعاىل : } َذلَِك بَِأنَّ اهللََّ مَلْ َيُك ُمَغريِّ َقه . ولعلَّ ممَّا ُيعزِّ الَّذي بيِده أْن يمِضَ فيه وُيَقِّ

 : األنفال  )سورة   } بَِأْنُفِسِهْم  َما 
من اآلية 53( . 

ْل عىل اللِ وابَدْأ اآلَن  ْر ثمَّ َتَوكَّ فقرِّ
االجيايبِّ  التَّْغيرِي  نحو  رحلَتك 
فهو  تعاىل   اللِ  إىل  بتوبٍة  وابَدْأها 
الَّذي  وهو   ، ُكلُّه  األمُر  له  الَّذي 
يشاُء  الَّذي  وهو   ، األْقداَر  ُر  ُيقدِّ

وخيتاُر. 
والل املستعان .

آمال صالح
بترصف من عدة مواقع 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
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ومانيَِّة - عىل التَّعبرِي  ولقد َدَرَج الغربيُّوَن - ورثُة اجلاهليَِّة الرُّ
ْم: » َقْهُر الطَّبيَعِة « . . وهلذا  عن استخداِم ِقَوى الطَّبيعِة بقوهِلِ
لِة  الصَّ املقطوعِة  اجلاهليَِّة  َنْظَرِة  عىل  الظَّاِهرُة  ِداللُتُه  التَّعبرِي 
امَلْوصوُل  امُلسِلُم  ا  فأمَّ هلل.  املستجيِب  الَكْوِن  وبروِح  باهلل، 
هذا  بروِح  وِح  الرُّ امَلْوصوُل  حيِم،  الرَّ مَحِن  الرَّ بربِّه  القلِب 
الُوجوِد امُلسبِّحِة هللِ ربِّ العاملي. . فُيؤمُن بأنَّ هنالك عالقًة 
أْخرى غرَي عالقِة الَقْهِر واجلَْفَوِة. أنَّه يعتقُد أنَّ اهللَ هو ُمْبِدُع 
هذه الِقَوى مجيعًا . َخلقها كلَّها ِوْفَق ناموٍس واحٍد، لتتعاَوَن 
وأنَّه  النَّاموِس.  رِة هلا بحسب هذا  امُلقدَّ بلوِغ األهداِف  عىل 
ومعِرَفِة  أرساِرها  َكْشَف  له   َ ويسَّ ابتداًء  لإلنساِن  رها  سخَّ
قوانينِها. وأنَّ عىل اإلنساِن أْن َيْشُكَر اهللَ ُكلَّام هيَّأ له أن َيْظفَر 
ُرها له، وليس هو  بمعونٍة من إحداها. فاهللُ  هو الَّذي ُيسخِّ
اَمَواِت َوَما  َر َلُكْم َما يِف السَّ الَّذي يقهُرها : } َأمَلْ َتَرْوا َأنَّ اهللََّ َسخَّ
لْن  األْوهاَم  فإنَّ  اآلية:20وإذن  لقامن،  يِف اأْلَْرِض { سورة 
ُه ُتاه ِقَوى الطَّبيعِة؛ ولْن تقوَم بينه وبينها امَلخاِوُف. .  متأَل ِحسَّ
إنَّه يؤمُن باهللِ وحَده، ويعُبُد اهللَ وحَده، وَيستعُي باهللِ وحَده. 
ُف  ويتعرَّ وَيْأَلُفها  ُلها  يتأمَّ وهو  ربِّه.  َخْلِق  من  الِقوى  وهذه 
أرساِرها.  عن  له  وتكِشُف  معوَنَتها،  له  فتبذُل  أرساَرها، 
فيعيُش معها يف كوٍن مأنوٍس صديٍق ودوٍد. . وما أروَع َقْوَل 
سوِل - صىلَّ اهللُ عليه وسلَّم – وهو ينُظُر إىل جبِل ُأُحد:  الرَّ
يِمُله  ما  كلُّ  الكلامِت  هذه  ففي   » َوُنِحبُُّه  ُيِبُّنَا  َجَبٌل  َهَذا   «
ُودٍّ  اهللُ عليه وسلَّم - من  ُد - صىلَّ  حُمَمَّ ِل  األوَّ املسلِم  َقْلُب 
وُألفٍة وتاُوٍب ، بينه وبي الطَّبيعِة يف أْضَخِم وأْخَشِن َماليها 
؛  ِر اإلسالميِّ يَّاِت األساسيَِّة يف التَّصوُّ . وبعد تقريِر تلك الكلِّ
يبَدُأ يف   . بالعبادِة واالستعانِة.  اِه إىل اهللِ وحَده  وتقريِر االتِّ

عاِء عىل صورٍة ِه إىل اهللِ بالدُّ التَّطبيِق العميلِّ هلا بالتََّوجُّ
ورِة وطبيَعتِها:  يٍَّة تناسُب َجوَّ السُّ  كلُّ

َغرْيِ  َعَلْيِهْم  َأْنَعْمَت  ِذيَن  الَّ اَط  امْلُْسَتِقيَم.ِصَ اَط  َ الرصِّ }اْهِدَنا 
الَِّي {  امْلَْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّ

الطَّريِق  معِرفِة  إىل  وفَّقنا   .  .} امْلُْسَتِقيَم  اَط  َ الرصِّ }اْهِدَنا 
 . معِرفتِِه.  بعد  عليه  لالْستقاَمِة  ووفَّقنا  الواِصِل؛  املستقيِم 

فاملعرفُة واالستقامُة ِكْلتامُها ثمرٌة هلدايِة اهللِ وِرعاَيتِِه ورمَحتِِه. 
بأنَّه وحَده  ه إىل اهللِ يف هذا األْمِر هو ثمرُة االْعتقاِد  والتََّوجُّ
من  امُلؤمُن  يطلُب  ما  ُل  وأوَّ أْعَظُم  هو  األْمُر  وهذا  امُلعُي. 
َضامُن  هي  امُلستقيِم  الطَّريِق  إىل  فاهلدايُة  فيه.  العوَن  ربِّه 
حقيَقتِها  يف  وهي   . يقٍي.  عن  واآلخَرِة  نيا  الدُّ يف  عادِة  السَّ
ينسُق بي حَركِة  الَّذي  اهللِ  ناموِس  فِْطَرِة اإلنساِن إىل  هدايُة 
اِه إىل اهللِ ربِّ العاملَي.  اإلنساِن وحركِة الوجوِد ُكلِّه يف االتِّ
ِذيَن  اَط الَّ اِط امُلستقيِم : } ِصَ ويكِشُف عن طبيعِة هذا الرصِّ
الَِّي {. . فهو  َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ امْلَْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّ
َم هلم نِعمَتُه. ال طريَق الَّذين َغِضَب عليهم  طريُق الَّذين َقسَّ
ملعِرفتِهم احلق ُثمَّ حيدُتم عنه. أو الَّذين ضلُّوا عن احلقِّ فَلْم 
عداِء امُلهتديَن الواِصلَي.  َيتدوا أصاًل إليه. . إنَّه صاُط السُّ
 ، للتِّكراِر يف كلِّ صالٍة  امُلختاَرُة  ورُة  السُّ فهذه هي  وبعد    .
تِلك  ها  ِقرَصِ عىل  وفيها   . صالٌة  بدوِنا  تِصحُّ  ال  والَّتي 
هاِت  ؛ وتلك التَّوجُّ ِر اإلسالميِّ يَّاِت األساسيَِّة يف التَّصوُّ الُكلِّ
صحيِح  يف  َوَرَد  وقد   . ِر  التَّصوُّ ذلك  من  امُلنبثَِقِة  ِة  عوريَّ الشُّ
محن موىل احلرقة عن أبيه  ُمسلم من حديِث العالء بِن عبِد الرَّ
، عن أيب ُهريَرَة عن َرسوِل اهللِ - صىلَّ اهللُ عليه وسلَّم - : 
اَلَة َبْينِي وَبْيَ َعْبِدي نِْصَفْيِ .  ْمُت الصَّ » يقوُل اللُ تعاىل: َقسَّ
َفنِْصُفَها ِل َونِْصُفَها لَِعْبِدي ، َولَِعْبِدي َما َسأَل. . إَذا َقاَل الَعْبُد 
َقاَل  َوإَذا  َعْبِدي.  َحَِدِن   : َقاَل اللُ   . الَعامَلَِي  احَلْمُد للِ َربِّ   :
َمالِِك   : َقاَل  َفإَذا  َعْبِدي.  َعَلَّ  أْثنَى  اللُ  َقاِل  ِحيِم.  الرَّ ْحَِن  الرَّ
اَك  اَك َنْعُبُد َوإيَّ يِن. َقاَل اللُ: َمََّدِن َعْبِدي. َوإَذا َقاَل: إيَّ َيْوِم الدِّ
َفإَذا  َبْينِي َوَبْيَ َعْبِدي َولَِعْبِدي َما َسأَل.  َنْسَتِعُي. َقاَل : َهَذا 
اَط الَّذيَن أْنَعْمَت َعَلْيِهْم  اَط امُلْسَتِقيَم . ِصَ َ َقاَل: اْهِدَنا الصِّ
لَِعْبِدي  َهَذا   : َقاَل   . الَِي  الضَّ َوالَ  َعَلْيِهْم  امَلْغُضوِب  َغْيِ 
حيَح - بعدما  َسأَل « . ولعلَّ هذا احلديَث الصَّ َما  َولَِعْبِدي 
ورِة ما تبيَّ - يكشُف عن رِسٍّ من أرساِر  َتبيَّ من سياِق السُّ
يوٍم  كلِّ  يف  ٍة  مرَّ عَشة  َسْبَع  املؤمُن  َدها  لرُيدِّ ورِة  السُّ اختياِر 

الِة . َدها ُكلَّام قام يْدُعوُه يف الصَّ وليلٍة؛ أو ما شاَء اهللُ أْن ُيَردِّ
انتهى

َراَط اْلُمْسَتِقيَم )6( ِصَراَط الَِّذيَن  »اْهِدَنا الصِّ
َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَل 

الِّيَن )7(« الضَّ
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و هم َبنُو هاشٍم و َبنُو امُلطَِّلب و َبنُو نوفل و َبنُو عبِد 
و  آلِه  و  عليه  اللُ  صلَّ  اهللِ  رسوُل  مَجََعُهْم  شمس، 
جُيِْبُه  فَلْم   ، َرسولِه  و  باهللِ  اإليامِن  إىل  دعاُهم  و  سلَّم 
منهم إالَّ عيلُّ بُن أيب طالٍب ريض اللُ عنه فإنَّه أجاَبه 
آلِه  و  اللُ عليه  صلَّ  اهللِ  امُلؤاَزَرِة، و كاَن رسوُل  عىل 
إالَّ  إَلَه  الَِّذي الَ  َواللِ   « فقاَل:  فيهم  تكلََّم  قد  و سلَّم 
ًة،  َكافَّ النَّاِس  إىَل  ًة و  إَلْيُكْم َخاصَّ اللِ  َلَرُسوُل  إنِّ  ُهَو 
َتْسَتْيِقُظوَن،  َكَم  َلُتْبَعُثنَّ  َو  َتنَاُموَن،  َكَم  َلَتُموُتنَّ  َواللِ 
باإلْحَساِن  َلُتْجَزْوَن  َو  َتْعَمُلوَن،  بَِم  َلُتَحاَسُبنَّ  َو 
ما  طالٍِب:»  أبو  فقاَل   ،» ُسوًء  وِء  بالسُّ َو  إْحَساًنا، 
أَشدَّ  و  لِنَِصيَحتَِك  إْقَباُلنا  و  ُمَعاَوَنُتك  إَلْينَا  أَحبَّ 
اَم  َتْصِديًقا حِلَِديثَِك، و َهُؤالَِء َبنُو أبِيَك ُمَْتِمُعوَن و إنَّ
َما  إىَل  َفاْمِض   ، حُتِبُّ ملَِا  ُعُهْم  أرْسَ أنِّ  َغرْيَ  أَحُدُهْم  أَنا 
ُأِمْرُت بِِه، َفو اهللِ الَ أَزاُل أُحوُطَك و أْمنَُعَك، َغرْيَ أنَّ 

َنْفِس الَ ُتَطاِوُعنِي َعىَل فَِراِق ِديِن آَباِئي و أْجَداِدي«؛ 
ْوَأُة ُخُذوا َعىَل  و َوَقَف أُبو هَلٍَب قائاًل:»هذه واهللِ السَّ
طالٍب  أبو  عليه  فردَّ  ُكْم«،  َغرْيُ َيْأُخَذُه  أْن  َقْبَل  َيَدْيِه 
و  القوُم  اْنرَصَف  .ُثمَّ  َبِقينَا«  َما  َلنَْمنَُعُه  »واهللِ  قائاًل: 
و  عليه  اللُ  صلَّ  اهللِ  َرسوِل  إىل  يشرُي  بعُضهم  أخَذ 
آلِه و سلَّم ساِخريَن قاِئلَي: هذا اْبُن أيب كبشة ُيكلِّم 
أخَذ  و   ،! امُلطَّلِب  عبِد  غالُم  هذا  أَو  امِء!  السَّ يف  من 
بعُضهم َيْلِمُزوَن امُلْؤمني و َيْغتاُبوَنُم و َيْسَتْهِزئوَن هبم 
اْحتِقاًرا هلم ، فأنزَل اهللُ سبحانه و تعاىل عىل َرسولِِه صلَّ 

اللُ عليه و آلِه و سلَّم اآليَة التَّالِيََّة اطمئناًنا وثَِقًة: 
َيْسَتْهِزُئوَن( احلجر  بِِه  إاِلَّ َكاُنوْا  ُسوٍل  ن رَّ َيْأتِيِهم مِّ َوَما   (
11.و يقوُل اهللُ خماطًبا َرسوَل اهلل صىلَّ اهللُ عليه و آلِه و 

ا َكَفْينَاَك امْلُْسَتْهِزِئَي  (احلجر 95 سلَّم:    ) إِنَّ
عزَّ  اهللُ  أْهَلَكُهُم  ُقَرْيِش  من  مجاعٌة  هم  امُلْستهِزئوَن  و 

الُمستهِزئون برسوِل اهلِل صلَّى اهلُل عليه و آِله و سلَّم 
لما نزل قول اهلل تعالى : ) َو َأنِذْر َعِشيَرَتَك اْلَْقَرِبِيَن (
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، و منهم:   وجلَّ
اهلِل  آَذى َرسوَل  الَّذي  املطلب:   بن عبد  العزى  عبد 
صلَّ اللُ عليه و آلِه و سلَّم ، فكاَن َيطَرُح األقذاَر عىل 
َة  باِب داِرِه، و ماَت أبو هلٍب عند ُوصوِل اخلرِب إىل َمكَّ

بانزاِم امُلِشكَي بمعركِة َبْدٍر بمرِض اجلَُدري . 

األسود بن عبد يغوث: الَّذي كاَن يْسَخُر ِمَن الُفقراِء 
امُلْسِلِمَي فيقوُل : هؤالِء ملوُك األرِض الَّذين سرِيثوَن 

ُمْلَك ِكْسى ، و ماَت هذا بمرِض االستسقاِء. 

إنَّ  للنَّاِس:  قاَل  الَّذي  املخزومي:  املغية  بن  الوليد 
جِل  الرَّ أِخيه و بي  املْرِء و  ُق بي  ُيفرِّ  ، ًدا ساحٌر  حممَّ
و زوِجه، و ُقتل هذا الكافُر عندما َعِلَق سهٌم يف ثيابه 
فخدَش ِرجَلُه فامت، و فيه نزلِت اآليُة التَّاليَُّة: )َو اَل 

ِهٍي( القلم 10 ٍف مَّ ُتطِْع ُكلَّ َحالَّ

اهللِ  رسوِل  إىل  جاَء  الَّذي   : اجلمحي  خلف  بن  أيب 
صلَّ اللُ عليه و آلِه وسلَّم و معه َعْظُم َفِخٍذ ، ففته يف 
يِده و قال : زعمَت أنَّ ربَّك  قادٌر عىل إحياِء العظِم و 
هو َرميٌم ، فقاَل َرسوُل اهللِ صلَّ اللُ عليه و آلِه وسلَّم 
اهللُ  أنزَل  ثم   ،  » النَّاَر  ُيْدِخُلَك  َو  َيْبَعُثَك  َو  َنَعْم   «  :
ِمْن  َخَلْقنَاُه  ا  َأنَّ اإِلنَساُن  َيَر  َأَومَلْ   (  : تعاىل  و  ُسْبَحانه 
َب َلنَا َمَثاًل َو َنِسَ  ُنْطَفٍة َفإَِذا ُهَو َخِصيٌم ُمبٌِي . َو َضَ
ِييَها  ُيْ ُقْل   . َرِميٌم  ِهَي  َو  اْلِعَظاَم  ُيِْي  َمْن  َقاَل  َخْلَقُه 
َعِليٌم ( يس  َخْلٍق  بُِكلِّ  ُهَو  َو  ٍة  َمرَّ َل  َأوَّ َأنَشَأَها  ِذي  الَّ
77 – 79 و ٌقتَِل أيَبْ يوَم أُحد ، َقتله رسوُل اهللِ صلَّ 

اللُ عليه و آلِه و سلَّم 

النَّبِيَّ  ُيْؤذي  كاَن  الَّذي   : السهمي  وائل  بن  العاص 
ماَت  فعندما   ، بالكالِم  سلَّم  و  آلِه  و  عليه  اهللُ  صىلَّ 
الَقاِسُم ابُن َرسوِل اهللِ صلَّ اللُ عليه و آلِه و سلَّم قال 
دًا أْبرَتُ ال يعيُش له ولٌد ذَكٌر ، فأنزَل اهللُ تعاىل  : إنَّ حممَّ

قوَله : ) إِنَّ َشانَِئَك ُهَو األْبرَتُ ( الكوثر 3. 

ما   : يقوُل  كاَن  الَّذي   : العبدري  احلارث  بن  النرض 
لَي ، و فيه نزَل قوُله  ٍد إالَّ أساطرُي األوَّ أحاديُث حَمَمَّ
ي هَلَْو احْلَِديِث لُِيِضلَّ  تعاىل : ) َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشرَتِ
هَلُْم  ُأوَلِئَك  ُهُزًوا  َوَيتَِّخَذَها  ِعْلٍم  بَِغرْيِ  اهللَِّ  َسبِيِل  َعْن 
يِد  عىل  املشُك  هذا  ُقتَِل  و   .6 لقامن   ) ُمِهٌي  َعَذاٌب 

عيلٍّ بِن أيب طالٍب ريض اهللُ عنه َيْوَم َبْدٍر . 

عىل  اجلزوِر  أمعاَء  أْلَقى  الَّذي   : معيط  أيب  بن  عقبة 
هو  و  سلَّم  و  آلِه  و  عليه  اللُ  صلَّ  اهللِ  َرسوِل  ظهِر 
َساِجٌد أماَم الكعبِة ، و ُقتل عىل يِد عيلٍّ بِن أيب طالٍِب 

ريض اهللُ عنه يوَم َبْدٍر. 
هشام  بن  عمرو  املِشكَي  و  اِر  الكفَّ ُرؤوِس  من  و 
املخزومي: امُلَكنَّى بأيب احلََكم، و كنَّاه النَّبِيُّ صلَّ اللُ 
عليه و آلِه و سلَّم بأيب َجْهٍل ، كاَن أَشدَّ النَّاِس عداوًة 
صلَّ اللُ عليه و آلِه و سلَّم، و هو الَّذي  لَرسوِل اهللِ 
َوالَِديَّ  فَقَتَل يارًسا و زوَجه ُسَميََّة ،  آَل يارِسَ  َب  عذَّ
ر بِن يارس ريض اللُ عنهم، و كاَن يقوُل: لِئْن َسبَّ  عامَّ
ٌد آهلَتنا سَبْبنا إهلَُه فأنزَل اهللُ فيه قوَله: ) َوال َتُسبُّوا  حممَّ
ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َفَيُسبُّوا اهللََّ َعْدًوا بَِغرْيِ ِعْلٍم  الَّ

( األنعام 108. 
رأى أبو جهٍل النَّبِيَّ صلَّ اللُ عليه وآلِه و سلَّم و هو 
ُيَصيلِّ فنَهاه عن فعِل ذلك ، فأْغَلَظ رسوُل اهللِ صلَّ 
الَقْوَل فغِضب أبو جهٍل و  له  آلِه و سلَّم  اللُ عليه و 
ُدن وأنا أكثُر النَّادي» أي مجاعته « معي ؟  قاَل : أُتَدِّ
ِذي َينَْهى )9( َعْبًدا  ؛ فأنزَل اهللُ تعاىل فيه : ) َأَرَأْيَت الَّ
إَِذا َصىل )10( َأَرَأْيَت إِْن َكاَن َعىَل اهْلَُدى )11( َأْو َأَمَر 
َب َو َتَوىل )13( َأمَلْ َيْعَلْم  بِالتَّْقَوى )12( َأَرَأْيَت إِْن َكذَّ
بِالنَّاِصَيِة  َلنَْسَفًعا  َينَْتِه  مَلْ  َلِئْن  َكال  َيَرى )14(  اهللََّ  بَِأنَّ 
َناِدَيُه )17(  َفْلَيْدُع  َناِصَيٍة َكاِذَبٍة َخاطَِئٍة )16(   )15(
ْب  اْقرَتِ َو  َبانَِيَة )18( َكال ال ُتطِْعُه َواْسُجْد  َسنَْدُع الزَّ

)19( ( العلق .
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احلرث بن قيس السهمي : الَّذي كاَن يأُخُذ حجًرا يْعُبُده فإذا رأى أحَسن منه تَرَكُه وَعَبَد احلجَر الثَّاِن ، و كاَن 
ْهُر ، و فيه نزلِت اآليُة  ٌد أصحاَبه و َوَعَدُهْم أْن يَيْوا بعد املوِت واهللِ ما ُيِْلُكنا إالَّ الدَّ يقوُل لَعنه اهللُ: قد َغرَّ حُمَمَّ
َذ إهَِلَُه َهَواُه ( اجلاثية 18 َهلك هذا الكافُِر بعد أْن أكَل حَلَْم حوٍت مملوٍح و ملْ َيَزْل  َ الكريمُة : ) َأَفَرَأْيَت َمِن اتَّ

بحِة.  يَشُب املاَء حتَّى ماَت بالذَّ

 أمية بن خلف احلجمي : الَّذي قاَل لعقبَة بِن أيب معيط عندما َدعا َرسوَل اهللِ صلَّ اللُ عليه و آلِه و سلَّم إىل 
ٍد؟ ، قال : إنَّام فعلُت ما فعلُت  طعاٍم فاْمتنَع منه إالَّ أْن يشهَد أْن الَ إَلَه إالَّ اهللُ ، فقاَل : يا عقبَة اْعرَتْفَت بديِن حُمَمَّ
ًدا اْمتنَع من طعاِم ُعقبَة، فقاَل ُأَميَّة :  ُد من طعامي، فو اهللِ ال أحبُّ أْن ُيقاَل بأنَّ حممَّ و قلُت ما قلُت ليأُكَل حممَّ
ذ عقبُة ما أراَد أميَّة، فأنزَل اهللُ تعاىل هذه  ًدا فلْم تبصْق يف وْجِهه، و نفَّ َوْجهي من َوْجِهك حراٌم إْن لقيَت حممَّ
ُسوِل َسبِيال  َْذُت َمَع الرَّ ِتِْم : )َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّامِلُ َعىَل َيَدْيِه َيُقوُل َيا َلْيَتنِي اتَّ اآلياِت ليزيَد يف َغْيظِِهْم و َحْسَ
ْيَطاُن لإِلْنَساِن  ْكِر َبْعَد إِْذ َجاَءِن َوَكاَن الشَّ ِْذ ُفالًنا َخِليال )28(َلَقْد َأَضلَّنِي َعِن الذِّ )27(َيا َوْيَلَتى َلْيَتنِي مَلْ َأتَّ
ُن رسوِل اهللِ صلَّ اللُ عليه  َخُذوال )29( ( الفرقان. و قد ُقتل أميَّة بُن َخلف يوَم َبْدٍر عىل يِد باَِلِل احلََبِشِّ ُمؤذِّ

و آله و سلَّم. 

األسود بن املطلب : و ُيَكنَّى بأيب ُزمعة ، كاَن هو و أصحاُبه يتغاَمزوَن بالنَّبِيِّ صلَّ اللُ عليه و آلِه و سلَّم و 
وا هِبِْم  ِذيَن آَمنُوا َيْضَحُكوَن )29( َوإَِذا َمرُّ ِذيَن َأْجَرُموا َكاُنوا ِمَن الَّ أصحابِِه ، فنَزَل فيهم قوُله تعاىل : ) إِنَّ الَّ
َلَضالُّوَن )32( (  إِنَّ َهُؤالِء  َقاُلوا  َرَأْوُهْم  َوإَِذا  َفِكِهَي )31(  اْنَقَلُبوا  َأْهِلِهُم  إىَِل  اْنَقَلُبوا  َوإَِذا  َيَتَغاَمُزوَن )30( 

املطففي. 
الُم باألسوِد بِن عبِد امُلطَّلب ، فَرماه بورقٍة َخْضاِء عندما كاَن جالسًا حتت شجَرٍة  و قد مرَّ جربيُل عليه السَّ

فُعِمَي برُصه. 

ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب : الَّذي كاَن شديَد الَعداَوِة لإلسالِم ، َلِقَي النَّبِيُّ صلَّ اللُ عليه و آلِه 
اٍب ، فإن َصْعَتني و غَلْبَتني َعِلْمُت أنَّك َلصاِدٌق ، و  و سلَّم فقال : يا اْبَن أخي بلَغني عنك أْمٌر و لسَت بكذَّ
اٍت ، فَدعاه َرسوُل اهللِ صلَّ  َعُه النَّبِيُّ صلَّ اللُ عليه و آلِه و سلَّم ثالَث مرَّ ُعُه أحٌد فرَصَ ًا ال يرْصَ كاَن ركانة قويهّ
جَرَة ، فقاَل هلا رسوُل اهللِ صلَّ اللُ عليه  اللُ عليه و آلِه و سلَّم إىل اإلسالِم ، فقال : ال أْسِلُم حتَّى تْدُعَو هذه الشَّ
و آلِه و سلَّم : » أْقبيِِل « فأْقَبَلْت تذ ) تشقُّ ( األرَض ، فقال ركانة : ما رأيُت ِسْحًرا أْعَظَم من هذا ، ثمَّ أَمَرها 

رسوُل اهللِ صلَّ اللُ عليه و آلِه و سلَّم ، فعاَدْت إىل مكاِنا و غالُب الظَّنِّ أنَّ ركانَة هذا ماَت كافًرا .

زاوية  نفحات من السيرة
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عن أمِّ امُلؤمنَي أمُّ عبِد اهللِ عائشَة ريض اهللُ 
اهللُ  َصىلَّ  اهللِ  َرُسوُل  قاَل   [: قالْت  عنها، 
عليه و سلَّم : » َمْن َأْحَدَث ِف أْمِرَنا هـََذا َما 
َلْيُس ِمنُْه َفُهَو َردٌّ «[. رواه البخاري ] رقم 
2697 [ و مسلم ] رقم : 1718[ ويف   :
رواية ملسلم : » َمْن َعِمَل َعَماًل َلْيَس َعَلْيِه 

» َأْمُرَنا َفُهَو َردٌّ
ميزاُن  إنَّه   : فيه  الُعَلامُء  قاَل  احلديُث  هذا 
هو  الَّذي  عمر  حديُث  و  األعامِل  ظاهِر 
  » بالنِّيَّاِت  األْعَمُل  َم  إنَّ  « الكتاِب  ِل  أوَّ يف 
نِيٌَّة و  له  العمَل  باطِِن األعامِل، ألنَّ  ميزاُن 
وَرُة هي ظاِهُر العمِل و النِّيَُّة  له صوَرٌة فالصُّ

باطُِن العمِل.   
و يف هذا احلديِث َفوائٌد : أنَّ َمْن أحَدَث يف 
هذا األْمِر - أي اإلسالُم - ما ليس منه فهو 
َمْردوٌد عليه و لو كاَن َحَسُن النِّيَِّة، و َينبني 
عىل هذه الفاِئَدِة أنَّ مَجِيَع البَِدِع َمْردوَدٌة عىل 

صاِحبها و لو َحُسنَْت نِيَُّتُه.  

و من فواِئِد هذا احلديِث : أنَّ َمْن َعِمَل عماًل و لو كان أْصُلُه مشوًعا و لكْن عمُله عىل غرِي ذلك الَوْجِه 
واَيِة الثَّانيِة يف مسلم . الَّذي ُأِمَر به فإنَّه يكوُن مردوًدا بناًء عىل الرِّ

ٍع لغرِي سبٍب يف َوْقِت النَّْهِي فصالُته  مًا فبيُعه باطٌِل , و َمْن صىلَّ صالَة َتَطوُّ وعىل هذا فَمْن باَع بيعًا حُمَرَّ
ًا ، ألنَّ هذه ُكلَّها ليس عليها أْمُر اهللِ و َرسولِِه فتكوُن  باطَِلٌة و َمْن صاَم َيْوَم العيِد فَصْوُمُه باطٌل و هلمَّ جرهّ

باطَِلًة َمْردوَدًة . 

الحديث الخامس
من األحاديث النووية

زاوية أحاديث األربعين النووية



-  إذا َنزَل امَلَطُر، ُيسنُّ أْن َيِْسَ اإلنساُن عن َجَسِدِه لُيصيَبُه 
منه ؛ حلديِث أنس : » َأَصاَبنَا و َنْحُن َمَع َرُسوِل اهللِ َصىلَّ اهللُ 
َم َمَطٌر ، َفَحِسَ َثْوَبُه َحتَّى َأَصاَبُه ِمَن امَلَطِر ، فُقلنا :  َعَلْيِه و َسلَّ
ِه « رواه مسلم . ُه َحِديُث َعْهٍد بَِربِّ مِلَ َصنَْعَت َهذا ؟ َقاَل : ألنَّ

حلديِث  ؛   » َنافِعًا  َصيِّبًا  اللَُّهمَّ   « امَلَطَر:  َرَأى  إذا  َيُقوَل  أْن   -
عائَشَة عند البخاري

َم َكاَن إَذا َرَأى امَلَطَر قاَل:  » أنَّ َرُسوَل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه و َسلَّ
» اللَُّهمَّ َصيِّبًا َنافِعًا «

 - أْن يْدُعَو أثناَء امَلَطِر ؛ حلديِث َسْهٍل بِن سعٍد مرفوعًا : » 
َعاُء ِعنَْد النَِّداِء و ِعنَْد  اِن - : الدُّ اَم َتُردَّ اِن - أو َقلَّ اثنتان ال ُتَردَّ
َوْقُت  « ، و يف لفٍظ : » و  َبْعًضا  َبْعُضُهْم  َيْلَحُم  الَبْأِس ِحَي 

امَلَطِر«. رواه أبو داود وحسنه األلبان.  
- أْن يقوَل بعد امَلَطِر: »  ُمطِْرَنا بَِفْضِل اهللِ وَرمْحَتِهِ « ؛ حلديِث 
اهللِ  بَِفْضِل  ُمطِْرَنا   : َقاَل  َمْن  ا  وأمَّ  « اجلهني:  خالٍد  بِن  زيٍد 
البخاري،  «.رواه  بِالَكْوَكِب  َكافٌِر  يِب  ُمْؤِمٌن  َفَذلَِك  وَرمْحَتِِه، 

خالصة حكم املحدث: صحيح.
 -إذا زاَدِت األمطاُر وِخيَف من كثَرِة املياِه يقوُل : » اللَُّهمَّ 
وُبُطوِن  والظَِّراِب  اآلَكاِم  َعىَل  اللَُّهمَّ  َعَلْينَا،  والَ  َحَواَلْينَا 
َجِر » الراوي: أنس بن مالك، املحدث:  ِة وَمنَابِِت الشَّ األْوِديَّ
األلبان، املصدر: صحيح النسائي، خالصة حكم املحدث: 

حسن صحيح

َحَواَلْينَا: أي قريًبا ِمنَّا ال عىل نفِس امَلدينِة. 
أْهُلها من كْثَرِة  الَّتي خاَف  َنفِسها  َعَلْينا: ال عىل املدينِة  و الَ 

األمطاِر.
غاُر.   اآلكاُم: اجِلباُل الصِّ

غاُر و هي األماِكُن امُلْرتِفعُة من األرِض  وايبُّ الصِّ الظِّراُب: الرَّ
اآلكاِم  و  الظِّراِب  بي  املعنى  و  امُلنبِسَطُة   اجلباُل  قيَل:  و 

ُمتقاِرٌب.  
ماري  هبا  امَلقصوُد  و  األوديِة  داِخَل  أي  ِة:  األْوِديَّ ُبطوُن   

عاِب. الشِّ
جِر.   تي تكوُن َمنبتًا للشَّ َجِر: األمكنُة الَّ َمنابُِت الشَّ

عنها  اهللُ  عائشَة ريض  َرَوْتُه  ما  يقوُل  يُح  الرِّ إذا عَصفِت   -  
يُح  الرِّ َعَصَفِت  إَذا  َم  وَسلَّ َعَلْيِه  اهللُ  النَّبِيُّ َصىلَّ  )َكاَن  قالْت: 
َما  وَخرْيَ  فِيَها    َما  وَخرْيَ  َها  َخرْيَ أْسأُلَك  إنِّ  »اللَُّهمَّ  َقاَل: 
َما  وَشِّ  فِيَها  َما  وَشِّ  َها  َشِّ ِمْن  بَِك  وأُعوُذ  بِِه  ُأْرِسَلْت 
مسلم،  صحيح  املصدر:  مسلم،  املحدث:  بِِه«(  ُأْرِسَلْت 

خالصة حكم املحدث: صحيح.

تُّ هي من َهْدِي النَّبِيِّ صلَّ الل عليه و سلَّم  نَُن السِّ هذه السُّ
تاِء ، فُيْسَتَحبُّ للمسلِم أن ُييِيها ف نفِسِه  حي صواِرِف الشِّ
النَّبِيَّ  أنَّ  َيِرْد  فَلْم  ْعُد  الرَّ حي  ا  أمَّ و   ، النَّاِس  من  غِيِه  ف  و 
صلَّ اللُ عليه و سلَّم كاَن يقوُل شيئًا ، و الواِرُد عن عبِد اللِ 
 «  : قال  و  احلديَث  ترك  ْعُد  الرَّ َسِمَع  إذا  كان  أنَّه  بي  الزُّ بِن 
؛   » ِخيَفتِِه  َمْن  وامَلاَلئَِكُة  بَِحْمِدِه  ْعُد  الرَّ ُيَسبُِّح  الَِّذي  ُسْبَحاَن 
رواه مالك و البيهقي و هذا اللَّفُظ هو امُلوافُق للقرآِن ف قولِِه 
سورة   } ِخيَفتِِه  ِمْن  َوامْلَاَلئَِكُة  بَِحْمِدِه  ْعُد  الرَّ }َوُيَسبُِّح  تعاىل: 

الرعد، اآلية: 13

تاِء  ِبيِّ َمَع َصَواِرِف الشِّ ُسَنُن النَّ

9

زاوية احياء سنن الحبيب
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»يوسف  األخريِة  الفرتِة  َحتَّى  اسُمه  كاَن  خطَّاب،  ُيوُسف 
يوديٍّ  َتيَّاٍر  أتباِع  من  بدايًة  كان   ، كثريٍة  بمراحٍل  مرَّ   ، كوهي« 
نَِة و منها  ُمتزمِّت » ساطمر « ، و انتقَل إىل حَرَكِة » شاس « امُلَتَديِّ

لينَْضمَّ إىل اإلسالِم. 
مدينِة  اِن  ُسكَّ من  عامًا   34 العمِر  من  البالُغ  خطَّاب  ُيوُسف 

نتيفوت سابًقا.
كاَن كوهي من أتباِع » ساطمر « )تيار يودي( و قِدَم إىل إرسائيَل 
ُأرسِّ  و  األمريكيَِّة،  امُلتَّحدِة  الِوالََياِت  من  سنواٍت  ألربِع  قبل 
نَِة ، لكنَّ األْمَر مل َيُدْم طوياًل. رسيعًا بسْحِر حَرَكِة » شاس « امُلَتَديِّ
خطَّاب،  يوُسف  اليوَم  ُيْدَعى  الَّذي  كوهي  يوُسف  َر  قرَّ فقد 
انتقَل  أْن يشهَر إسالَمُه و مجيُع أفراِد عائلتِِه، و  أْشُهٍر  قبل أربعِة 
قيَِّة. بدأْت طريُق يوُسف كوهي  خطَّاب للعيِش يف الُقْدِس الشَّ
ِة يف حيِّ بروكلي ، و هو من أصٍل حلبيٍّ ، حيث  ) ليونارد( امُللَتِويَّ
َف عىل زوجتِه لونا كوهي  اْنَضمَّ هناك إىل أتباِع »ساطمر« ، و تعرَّ
عن طريٍق َوِسيَطٍة و تزوجا قبل اثنا عَشَ عامًا و هلم من األبناِء 

أربعٌة. 
و  1998، حيث وصَل  عام  إىل إرسائيَل  الُقدوَم  ر كوهي  قرَّ و 
املجمِع  يف  غادير«   « ُمستوطنَِة  إىل  َة  غزَّ قطاِع  إىل  مباشًة  عائلتِه 
ة مل ُتالئْم  االستيطانِّ » غوش قطيف «، إالَّ أنَّ احلياَة يف قطاِع غزَّ
الحٍق  وقٍت  يف  العائلُة  َرِت  َقرَّ و  الَعْهِد،  حديثِة  العائلِة  ظروَف 

كِن يف »نتيفوت« الواقعِة يف جنوِب إرسائيَل.  االنتقاَل للسَّ

ُ َمساَر حياتِه: اإلنرتنت ُتغيِّ
يف  اليهوديِّ  احليِّ  يف  عَمِله  عىل  الفرتِة  تلك  يف  كوهي  د  تردَّ و 
ِل اتِّصاالتِه مع ُمْسِلِمَي ،  الُقْدِس القديمِة ، وبدأ هناك بإجراِء أوَّ
و يف مرحلٍة ُمعيَّنٍَة قاَم كوهي بمراسلِة رجاِل ديٍن ُمْسِلِمَي عرَب 

ِة.    َغِة اإلنجليزيَّ االنرتنت و بدأ يف ِقراَءِة القرآِن باللُّ
غريَّ  و  إسالَمه  فأْعَلَن  احلُدوِد  مجيَع  اجتياَز  كوهي  ر  َقرَّ بعدها   
و  اسَمها  َزوجُته  ت  َ ، و غريَّ  » » يوُسف خطاب  لُيْصبَِح  اسَمه 
َيَتَعلَُّموَن اليوَم يف َمْدَرَسٍة إسالميٍَّة و  ْت أسامَء أوالِده الَّذين  َ غريَّ
َمٍة من تعلُِّم  ثوَن اللُّغَة العربيََّة بطالَقٍة ، و هو يف مراحِل ُمتقدِّ يتحدَّ
الطُّوِر يف  كِن يف حيِّ جبِل  الَعاِئَلُة للسَّ انتقلِت  العربيَِّة ؛ و  اللُّغِة 
ٍة  يعَمُل يف مجعيٍَّة إسالميٍَّة خرييَّ بدأ َخطَّاب  ، و  قيَِّة  الُقْدِس الشَّ

يف املدينِة. 

ُلَطاُت اإلرسائيليَُّة منذ أْن أعَلَن اخلطَّاب عن إسالِمِه  و تقوُم السُّ
اخليَِّة و مع  الدَّ لديَّ مشاكٌل مع وزارِة   « : اخِلنَاِق عليه  بتضييِق 
وزارِة األدياِن حيث ال تريُد هذه الوزارُة االْعرِتاَف بإسالمي ، و 
عيَِّة اخلاضَعِة  ْغِم من أنَّني أْسلمُت ف املحكمِة الشَّ ذلك عل الرَّ

لقوانِي دولِة إرسائيل« 

من عوفاديا إىل عبِد الل: 
ِدَيا  تي كاَن من ُمَؤيِّ ٍة رجاَل َحَرَكِة » شاس « الَّ ينتِقُد خطَّاب بشدَّ
»قِدمُت  َدِد:  الصَّ َخطَّاب يف هذا  يقوُل  و   ، األخرَيِة  الَفرَتِة  َحتَّى 
إىل البالِد بسبِب احلاخام عوفاديا يوسيف ) زعيم حزب شاس 
للحاخام  التَّقديَر  أِكنُّ  ُكنُْت  لقد   ، بسببه  أْسَلمُت  و   ) الروحي 
َي ابني عىل اسِمه ، إالَّ أنَّني  رُت أن أَسمِّ عوفاديا يوسيف ، و قرَّ
ُت اسَمه لعبِد اهللِ بعدما أْسَلمُت«. و تكُتُب جريدُة الصنداي  غريَّ
اْعتنَقوا  عائَلتِِه و كيف  و  يوُسَف  أيضًا حتقيًقا موسًعا عن  تايمز 
التَّحقيُق  يقوُل  و   ، اإلنرتنت  عىل  ْرَدَشِة  الدَّ طريِق  عن  اإلسالَم 
يوُسَف كوهي  إنَّ  أبيب  ِحيَفِة يف تل  الصَّ ُمراسُل  به  َبَعَث  الَّذي 
و زوَجَته لونا وَصال إىل إرسائيَل من أمريكا َقْبَل أْرَبِع سنواٍت ، 
دِة . و  ِة امُلتشدِّ ينِيَِّة اليهوديَّ ام كانا ُعْضَوْيِن يف حركِة شاس الدِّ و إنَّ
ْرَدَشِة  ف يوُسف كوهي عن طريِق ُغَرِف الدَّ بمروِر الوقِت تعرَّ
و   ، خليجيٍَّة  جولٍة  يف  امُلْسِلِمَي  مشايِخ  أحِد  عىل  اإلنرتنت  عىل 
َياناِت و اْقتنَع كوهي بأْن يُصَل  تباَدال اآلراَء و األفكاَر حول الدِّ
ِرَعاَيِة  ، و حتت  بِدراَستِها  يقوُم  الُقْرآِن و  عىل نسخٍة مرتمجٍة من 
يف  َعاِة  الدُّ من  املزيِد  عىل  يوُسف  َف  تعرَّ اإلسالميِّ  اِعَيِة  الدَّ هذا 
قيَِّة و اْعتنَق هو و زوَجُتُه و أطفالِِه اإلسالَم و أْصَبَح  ْ الُقْدِس الشَّ
لرتِك  اْضُطرَّ  يوُسف  أنَّ  إالَّ   ، َخطَّاب  يوُسف  اآلَن  عليه  ُيطلُق 
َواَصَل جرياُنه  أْن  بعد  قيَِّة  الشَّ الُقدِس  فيه يف  يسُكُن  منزٍل  ِل  أوَّ
اإلَشاَرَة إليه باسم » يوُسف خطَّاب اليهودي « ، و ال تزاُل بطاقُة 
ْن نظاُم  ُد دياَنَتُه بأنَّه يوديٌّ ، إذ ملْ يتمكَّ ِة يوُسف خطَّاب حُتدِّ َهِويَّ

ِل . اهِلجَرِة اإلرسائييلِّ أْن َيَتَكيََّف مع هذا التََّحوُّ
و قد قاَم األُخ يوُسف َخطَّاب بإنشاِء موقٍع خاصٍّ بامُلْسِلِمَي الَّذين 
وليَِّة » اإلنرتنت « ،  ِة عىل شبكِة امَلعلوماِت الدَّ لوا عِن اليهوديَّ حتوَّ
ِل  َص املوقُع لَعْرِض َقَصِص إْسالِمِهْم و أسباِب هذا التَّحوُّ َخصَّ

يف حديٍث ُمْستِقلٍّ لكلِّ من هؤالِء اإلْخَوِة و األَخَواِت. 

يوسف كوهين
                     ُعْضُو حركِة شاس اإلسرائيليَِّة

زاوية لماذا أسلموا 
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وحتذر  االجتامعية  العالقات  أمهية  عىل  اجلديدة  األبحاث  تؤكد 
يذر  أنه  نجد  اإلسالم  مبادئ  تأملنا  ولو  العزلة،  خماطر  من 
لآلخرين  واإلحسان  الرحم  صلة  عىل  ويؤكد  أيضًا  العزلة  من 

والرمحة هبم .
بِاْلَغَداِة  ْم  ُ َربَّ َيْدُعوَن  الَِّذيَن  َمَع  َنْفَسَك  َواْصِبْ   [ تعاىل:  يقوُل 
ْنَيا  َياِة الدُّ َواْلَعِشِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َواَل َتْعُد َعْينَاَك َعنُْهْم ُتِريُد ِزينََة احْلَ
َبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرًطا [ َواَل ُتطِْع َمْن َأْغَفْلنَا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا َواتَّ

) الكهف:28(. 
لوا معي إىل ِصياَغِة اآليِة عندما قاَل :  تأمَّ

ْم [ وهنا جاَء األْمُر بصيغِة  ُ ] َواْصِبْ َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَّ
ِب  ْم [، فهذا أْمٌر إىل كلِّ ُمْؤِمٍن بَضورِة التََّقرُّ ُ اجَلْمِع ]َيْدُعوَن َربَّ
ِذْكِرَنا[  َعْن  َقْلَبُه  َأْغَفْلنَا  َمْن  ُتطِْع  َواَل   [ يقوُل:   ثمَّ  امُلؤِمنَي،  من 

ْئَب يأكُل من الغنِم  وهنا جاَء األْمُر بصيغِة امُلْفَرِد، ولذلك فإنَّ الذِّ
الَقاِصَيِة !

لديه  االْنِعزايلَّ  أنَّ  أْوَضحْت  تي  والَّ  ، راسِة  الدِّ هذه  نتائَج  ُنتابُِع 
ِل 4  ِم عىل ُوجوِد اْلتِهاباٍت َتتمثَُّل يف اْرتفاِع ُمعدَّ اٌت يف الدَّ ُمَؤشِّ
اٍت  ُة  »انرتلوكي 6« وُتَعدُّ هذه امَلوادُّ بمثابِة ُمؤشِّ موادَّ منها مادَّ
عىل ُوجوِد االْلتِهاباٍت . ويذكر أنَّ االلتهاباِت قد تلعُب دورًا يف 

ايِي  .  اإلصاَبِة بَتَصلُِّب الشَّ
تي  الَّ املرأِة  بي  خالٌف  ُيوَجُد  ال  أنَّه  إىل  راَسِة  الدِّ نفُس  وانتهْت 
ُتعان العزلَة أو تلك النَِّشَطِة اْجتامعًيا من حيث اْنِعكاِس ذلك عىل 
جاِل والنِّساِء من  راَسَة شملْت 3267 من الرِّ َقْلبِها، ويذكر أنَّ الدِّ
ُط أْعامِرهم 62 عاًما.  خُمَْتَلِف أنحاِء الِوالياِت امُلتَّحدِة وكاَن ُمَتَوسِّ
امَلرأُة  بينام  اجلامعِة  بصالِة  جاَل  الرِّ اهللُ  أَمَر  ملاذا  ُنْدِرُك  ربَّام  وهنا 
وهذه  وأْطفاهَلا  بيَتها  حُتِبُّ  بطبيعتِها  فاملرأُة  بذلك!  مأمورٍة  غرُي 
ليْسعى يف  اهللُ  الَّذي خلَقُه  ُجِل  الرَّ بعكس  احلقيقيَُّة  َسعادُتا  هي 
وسلَّم  عليه  اللُ  صلَّ  النَّبِيِّ  نساَء  اهللُ  خاَطَب  ولذلك  األْرِض، 
اِهلِيَِّة اأْلُوىَل َوَأِقْمَن  َج اجْلَ ْجَن َتَبُّ فقال:  ] َوَقْرَن ِف ُبُيوتُِكنَّ َواَل َتَبَّ
لُِيْذِهَب  اللَُّ  ُيِريُد  َم  إِنَّ َوَرُسوَلُه  اللََّ  َوَأطِْعَن  َكاَة  الزَّ َوَآتَِي  اَلَة  الصَّ
َرُكْم َتْطِهًيا [ )األحزاب : 33(.  ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ َعنُْكُم الرِّ
وطبعًا ال يدلُّ هذا عىل أنَّ امَلرأَة ترُتك العمَل النَّافَِع أو التَّْدريَس 
ؤوِن  الشُّ يف  ُجِل  الرَّ مثُل  ِمْثُلها  املرأَة  ألنَّ  ال  اهللِ،  إىل  ْعَوَة  الدَّ أو 
ٍل للعزلِة أو للُمكوِث  ِة للحياِة ولكنَّ طبيعَة امَلْرأِة أكثُر حتمُّ العامَّ
ها برتبيَِّة األْوالِد وتدبرِي  ُجِل، ألنَّ اهللَ خصَّ يف الَبْيِت أكثر من الرَّ

ْوُج إليها.  البيِت ولَيْسُكَن الزَّ
حيث  الَقِضيَِّة  هذه  حول  الربيطانيُّون  اخلرُباُء  يقوُله  ما  نتابع 
وأقلُّ  للتَّْدخِي،  مياًل  أكثُر  هم  اْجتامعيًّا  امَلْعزولَي  أنَّ  دوَن  ُيؤكِّ

نشاطًا، وهي َعواِمُل تزيُد من خماطِر اإلصاَبِة بمرِض الَقْلِب 
بجامعِة  ِة  العامَّ ِة  حَّ الصِّ مدرسة  من  لوكس«،  »إريك  ويقوُل 

هارفارد يف بوسطن وامُلشاِرُك يف البحث : 
» إنَّ حتليالتِنا ُتشُي إىل أنَّه من األفضِل للَقْلِب أْن يكوَن اإلنساُن 
ِة أْن يكوَن  ِة العامَّ حَّ ٍة فانَّه من األفضِل للصِّ اْجتمعيًّا. وبصفٍة عامَّ
ِصالٌت  له  يكوَن  وأْن  وعائَلتِه،  تِه  بأرْسَ َوثيَقٌة  َعالَقٌة  لإلنساِن 

بيئاٍت اْجتمعيٍَّة ودينيٍَّة، وأْن يكوَن له رشيٌك ف احلياِة« . 
اهللُ عليه  النَّبِيِّ األْعَظِم صىلَّ  َتعاليُم  أليسْت هذه   ! وسبحان اهلل 
بِصَلِة  أمَرنا  َمْن  هو  وسلَّم  عليه  اهللُ  صىلَّ  النَّبِيُّ  أليس  ؟  وسلَّم 

ِحِم ؟ وهو من أمَرنا باإلْحساِن للوالَدْيِن وأن نربَّمها ؟ الرَّ

صحتنا وصلة الرحم !!

زاوية صحتنا ديننا 
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اهللَُّ  َريِضَ  َمالٍِك  ْبِن  َأَنِس  َفَعْن   : واِج وقال  بالزَّ أمَرنا  الَّذي  وهو 
َم مَحَِد اهللََّ َوَأْثنَى َعَلْيِه قاَل: » َفَمْن  َعنُْه َأنَّ النَّبِيَّ َصلَّ اللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

َرِغَب َعْن ُسنَّتِي َفَلْيَس ِمنِّي « ُمتََّفٌق َعَلْيِه 
إنَّ النَّبِيَّ صلَّ اللُ عليه وسلَّم عندما أمَرنا بذلك فإنَّه ُيريُد لنا اخلرَي 
َل إليه الُعلامُء بعد أبحاٍث  عيَدَة ، أليس هذا هو ما َتَوصَّ واحلياَة السَّ

طويلٍة ؟
إنَّ   « الربيطانيَِّة:  القلِب  َسِة  ُمؤسَّ من  روس  كاثي  تقوُل   : لنتابع 
أنَّ  إىل  أشاَرْت  سابقٍة  ِدراساٍت  نتائَج  ُد  ُتؤيِّ راَسِة  الدِّ هذه  نتائَج 
َيزيداِن  عاِمالِن  ومها  نشاٍط،  وأقلُّ  للتَّْدخِي  َمْيٍل  أكثُر  االْنِعزالَّ 
التَّأهيِل  إعاَدِة  َبراِمَج  إنَّ  القلِب،  بأْمراِض  اإلصاَبِة  خطِر  من 
سُة القلِب البيطانيَِّة،  ومموعاِت امُلسانَِدٍة، مثل الَّتي ُتنَظُِّمها ُمؤسَّ
ِهْم وتزيُد من اإلْحساِس بالثَِّقِة وُتقلُِّل  ْعَم للَمْرَض وُأرَسِ ُم الدَّ ُتقدِّ

عوَر بالعزلِة«   .   الشُّ
ا  ألنَّ االْجتامعيَِّة  الَعالقاِت  تأهيِل  إعاَدَة  ُينظِّمون  كيف  انُظروا 
ذلك  لقاَء  األْمواَل  َينِفقوَن  كيف  واْنُظروا  لديم،  مفقودٌة 
التَّعاليَم  هذه  َنِجُد  بينام  االْجتاِمِع،  وُعلامِء  األطبَّاِء  إىل  ويْلَجأون 
ِحِم ال يدخُل اجلنََّة ! يقوُل  هي من أْصِل دينِنا احلَنيِف، فقاطُِع الرَّ

ِحَم :  تعاىل يف حقِّ َمْن يقطُع الرَّ
] َفَهْل َعَسْيُتْم إِْن َتَولَّْيُتْم َأْن ُتْفِسُدوا ِف اأْلَْرِض َوُتَقطُِّعوا َأْرَحاَمُكْم 
ُهْم َوَأْعَمى َأْبَصاَرُهْم [) حممد :  * ُأوَلئَِك الَِّذيَن َلَعنَُهُم اللَُّ َفَأَصمَّ

،)23-22
ِحَم :  ويقوُل أيًضا يف حقِّ َمْن َيِصُل الرَّ

ْم َوَيَاُفوَن  ُ  ] َوالَِّذيَن َيِصُلوَن َما َأَمَر اللَُّ بِِه َأْن ُيوَصَل َوَيَْشْوَن َربَّ
َساِب [)الرعد:21(. ُسوَء احْلِ

رْت دراسٌة أمريكيٌَّة من أنَّ االكتئاَب قد َيزيُد من  نتابع : فقد َحذَّ
أْجَرْتا  دراسٌة  َوَجَدْت  حيث  القلِب.  بأمراِض  اإلصاَبِة  خماطِر 
َيُكونوَن  قد  باالْكتئاِب  امُلصابي  أنَّ  أطالنطا  يف  إيموري  جامعُة 
جيعُلهم  ممَّا  القلِب،  بات  َضَ انتظاِم  بعدِم  لإلصاَبِة  ُعْرَضًة  أكثَر 

عرضًة خلطِر امَلْوِت امُلفاِجِئ. 
أبًدا بل تُده فرحًا برمحِة اهللِ تعاىل،  امُلؤِمَن ال يزن  ولذلك فإنَّ 
َزُنوا َوَأْنُتُم اأْلَْعَلْوَن إِْن ُكنُْتْم  يقوُل جلَّ جالُله : ]َواَل َتِنُوا َواَل حَتْ

ُمْؤِمنَِي [)آل عمران : 139(
َّا  ِم َخْيٌ  ُهَو  َفْلَيْفَرُحوا  َفبَِذلَِك  تِِه  َوبَِرْحَ اللَِّ  بَِفْضِل  ُقْل   [ ويقوُل:  

َيَْمُعوَن[ يونس :58( 
فوائُد هذه املقالِة

اهللِ  عباِد  من  ِب  والتََّقرُّ رمِحِه،  لِصَلِة  دائاًم  يْسعى  امُلْؤِمَن  1-إنَّ 
إْبراهيُم  سيِّدنا  هو  فهذا  األنبياِء،  منهُج  هو  وهذا  احلي،  الصَّ

 ] َي  احِلِ بِالصَّ ْقنِي  َوَأحْلِ ُحْكًم  ِل  َهْب  َربِّ   [ يقوُل:  الُم  السَّ عليه 
) الشعراء :38(. 

2- أثبَت العلُم َفواِئَد احلياِة االْجتامعيَِّة والتَّواُصِل مع اآلَخرين، 
وأثبَت ُخطوَرَة االنعزاِل والَوْحَدِة، ولذلك َنِجُد َتعاليَم اإلسالِم 
الِم وُحبِّ اخلرِي، ََعْن َأيِب مَحَْزَة  ِحِم وإفشاِء السَّ ُد عىل ِصَلِة الرَّ ُتؤكِّ
َعَلْيِه  اللَُّ  َصلَّ  اهللَِّ  َرُسوِل  َخاِدِم  َعنُْه،  اهللَُّ  َريِضَ  َمالٍِك  ْبِن  َأَنِس 
َأَحُدُكْم  ُيْؤِمُن  اَل   « َقاَل:  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  اللَُّ  َصلَّ  النَّبِيِّ  َعِن  َم  َوَسلَّ

، َوُمْسِلُم َحتَّى ُيِبَّ أِلَِخيِه َما ُيِبُّ لِنَْفِسِه «  َرَواُه اْلُبَخاِريُّ
3- العزلُة ُتَؤدِّي إىل االْكتئاِب وقد ُتَؤدِّي إىل االْنتِحاِر أو امَلْوِت 
واِج فقال:  بالزَّ صلَّ اللُ عليه وسلَّم  النَّبِيُّ  أمَرنا  امُلفاِجِئ، لذلك 
ا َعْن اْبِن َمْسُعوٍد َريِضَ اهللَُّ َعنُْه َقاَل َقاَل  مِهَ ِحيَحْيِ َوَغرْيِ َفِفي الصَّ

َم : َرُسوُل اهللَِّ َصلَّ اللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ
ُه َأَغضُّ  ْج َفإِنَّ َباِب َمْن اْسَتَطاَع ِمنُْكْم اْلَباَءَة َفْلَيَتَزوَّ »   يا َمْعَشَ الشَّ
َلُه  ُه  َفإِنَّ ْوِم  بِالصَّ َفَعَلْيِه  َيْسَتطِْع  َلْ  َوَمْن   ، لِْلَفْرِج  َوَأْحَصُن  لِْلَبَصِ 

ِوَجاٌء«   
الُفقراِء،  عىل  بالَعْطِف  وأمَرنا   ، امَلَساكِي  من  ِب  بالتََّقرُّ وأمَرنا 
وسلَّم  عليه  اهللُ  صىلَّ  النَّبِيُّ  أمَرنا  فقد  امُلؤِمِن  َمْوِت  بعد  وحتَّى 

باِع َجنازتِه !!  بإتِّ
َبَقْيَ  لو  فيام  عليِهنَّ  ُخطوَرٌة  هناك  ليست  للنِّساِء  بالنِّسبِة    -4
عِن  تتلُف  املرأَة  أنَّ  يثبُت  وهذا   ، بأوالِدِهنَّ واْعَتنَْيَ  ُبيوِتِنَّ  يف 

ُجِل، يقوُل تعاىل : الرَّ
َكُر َكاأْلُْنَثى [) آل عمران : 36 ( . ولذلك أمَر اهللُ املرأَة  ] َوَلْيَس الذَّ
وامَلْشوعِة،  ِة  وِريَّ الضَّ احلدوِد  يف  إالَّ  جاِل  بالرِّ االْختالِط  بعدِم 
يف  إالَّ  زوَجها،  وُتطيَع  بيَتها  َتْلَزَم  أْن  وأمَرها  باحلجاِب  وأمَرها 
ُل للمرأِة أْن َتُْرَج للعمِل كطبيبٍة أو ُمعلِّمٍة أو  تي ُيفضَّ احلاالِت الَّ
تعمُل عماًل مفيًدا ال ُيْؤذيا وال ُيْؤذي غرَيها، ويعوُد عىل املجتمِع 

بالنَّْفِع.  
َذوي  من  َب  والتََّقرُّ وُمساعدَتم  اآلخريَن  مع  التَّواُصَل  إنَّ   -5
احلاجاِت لقضاِء حاجاِتم هو أمٌر ُمفيٌد وَيقي من أمراِض الَقْلِب 
 ، َ عىل امُلْعِسِ ! ولذلك فإنَّ النَّبِيَّ صلَّ اللُ عليه وسلَّم أمَرنا أن ُنَيسِّ
وأْن نكوَن كالُبنْياِن امَلْرصوِص أو كاجلسِد الواحِد ، يقوُل تعاىل: 

] وََأْحِسنُوا إِنَّ اللََّ ُيِبُّ امْلُْحِسنَِي [ )البقرة : 195( .
 

هم:   نسأُل اهللَ تعاىل أْن جيعَلنا من الَّذين قاَل يف حقِّ
بِامْلَْعُروِف  َيْأُمُروَن  َبْعٍض  َأْولَِياُء  َبْعُضُهْم  َوامْلُْؤِمنَاُت  َوامْلُْؤِمنُوَن   [
َكاَة َوُيطِيُعوَن اللََّ  اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ َوَينَْهْوَن َعِن امْلُنَْكِر َوُيِقيُموَن الصَّ
ُهُم اللَُّ إِنَّ اللََّ َعِزيٌز َحكِيٌم [) التوبة : 71(. َحُ َوَرُسوَلُه ُأوَلئَِك َسَيْ
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د. إبراهيم بن أحد الصبيحي

اللُ  صلَّ  َرسوُلنا  وأَمَرنا   ، وحيِّ  الرُّ و  العقلِّ  و  النَّفيسِّ  و  اجَلسديِّ  امُلستوى  عل  إيابِيٌَّة  آثاٌر  لِلَمْشِ 
ٍة  ُ بصوَرٍة ُمَْتَصَ ًا من امَلْشِ وهو امَلْشُ حافيا،ً وسنبيِّ عليه وسلَّم أْن نفعَل حينًا بعد حٍي نوعًا خاصهّ
و  حيِح  الصَّ باحلديِث  ُمستِدالًّ  التَّأثياِت  بعِض  ف  وامُلتمثَِّلِة  الوْقِت،  لبعِض  حافيًا  امَلْشِ  َفوائِِد  بعَض 

بالرفلكسولوجي ) ِعْلُم االنعكاِس ( وبعِض ما جاَء من الطِّبِّ احلديِث.

ما هو الرفلكسولوجي؟
َجُم  ُترَتْ  )Reflexology( الرفلكسولوجي 
َيتمُّ  علٌم  هو  و   ، االْنِعكاِس  بعلِم  بالعربيَِّة 
عىل  ِعلميٍَّة  بطريقٍة  ْغِط  الضَّ وممارسِة  بدراسِة 
ى بَمناطِِق  نِقاٍط ُمعيَّنٍة يف الَيدْيِن والَقدَمْيِ تسمَّ
الطِّبِّ  من  الِعْلُم  هذا  وُيصنَُّف  ؛  لفعٍل  ٍة  َردَّ
به  َنتداَوى  الَّذي  الكالسيكيِّ  للطِّبِّ  امُلْكِمِل 
وَيِدُف علُم االنعكاِس إىل ُمساَعَدِة اجِلْسِم عىل 

. اْستِعاَدِة تواُزنِِه الطَّبيِعيِّ

احلديُث : أْخَرَج ابُن ماجَة حديثًا برقم 3629، 
برقم  ألحد  والنَّص   ،4160 برقم  داود  وأبو 

22844
»عن َعْبِد اللِ بِن ُبَرْيَدَة : أنَّ َرُجاًل ِمْن أْصَحاِب 
َم َرَحَل إىل ُفضاَلِة اْبِن  النَّبِيِّ َصلَّ اللُ َعَلْيِه وَسلَّ
َلْ  إنِّ  ا  أمَّ  : َفَقاَل  َعَلْيِه  َفَقِدَم   . بِِمْصَ َوُهَو  ُعَبْيَد 
آتَِك َزائِرًا؛ وَلكِنِّي َسِمْعُت أَنا وأْنَت َحِديثًا ِمْن 

َم ، َرَجْوُت أْن َيُكوَن ِعنَْدُكْم ِمنُْه ِعْلٌم. َقاَل: َوَما ُهَو ؟ َقاَل: َكَذا َوَكَذا. َقاَل: َفَم ِل َأَراَك  َرُسوِل اللِ َصلَّ اللُ َعَلْيِه وَسلَّ
َم َكاَن َينَْهاَنا َعْن َكثٍِي ِمَن اإلْرَفاِه . َقاَل : َفَم ِل الَ  َشِعثًا، َوأْنَت َأِمُي األْرِض ؟ َقاَل: إنَّ َرُسوَل اللِ َصلَّ اللُ َعَلْيِه وَسلَّ
َم َيأُمُرَنا أْن َنْحَتِفَي َأْحَيانًا«.إسناد حسن ، وهو َصحيٌح عىل  أَرى َعَلْيَك ِحَذاًء !؟ َقاَل َكاَن النَّبِيُّ َصلَّ اللُ َعَلْيِه وَسلَّ

ا قوله: َنْحَتِفي أي نمش ُحفاًة بدون ِحذاٍء ، وأحيانًا أي حينًا بعد حٍي. ْيَخْيِ أمَّ ِط الشَّ َشْ

امَلْشُ حافيًا و أَثُره عل اجِلْسِم:  
ئتِي عىل  ْغُط عىل َمناطِِق َردِّ الفعِل يف الَقَدِم لبعِض الَوْقِت أثناَء امَلْشِ حافيًا ، ُيثُّ الكبَد والُقولوَن واجللَد و الرِّ الضَّ

ِبيُّ صلَّى اهلُل عليه وسلَّم  » كان النَّ
يأُمُرنا أْن نحتفَي أحيانًا «
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َف عىل وجوِد  موَم امَلْوجودَة فيها بعيدًا عِن اجِلْسِم كام أنَّه ُيمكنُنا  أْن َنتعرَّ ِة ، وَيْستخِرُج السُّ الِقَياِم بوظاِئِفِهُم احليِويَّ
ِة األملِ احلاِصَلِة عند  ٍة بذلك الُعْضِو، وذلك بشدَّ اخلََلِل يف أيِّ ُعْضٍو يف اجِلْسِم ، حتَّى وإْن مل يتمَّ الكشُف عن ُوجوِد ِعلَّ
نقطِة َردِّ الِفْعِل دون غرِيها يف الَقدِم . إنَّ عمليََّة َضْغِط اجلسِم عىل ُنْقَطِة االْنِعكاِس  تقوُم بإْرساِل َموجٍة من النَّشاِط 
ْوِريَّ واألْعصاَب؛ ملساعَدِة الُعْضِو امُلصاِب والقضاِء عىل التََّجلُّطاِت   ُز اجلهاَز الدَّ فِّ تي حُتَ – أكسجي وغذاء... –  والَّ

تي توَجُد فيه. واالْحتِقاناِت الَّ

 امَلْشُ حافيًا وأَثُره عل النَّفِس والعقِل:  
باألُكِسجي  ِل  امُلَحمَّ اجِلْسِم  ِم خلاَليا  الدَّ ُق  َتَدفُّ  : . فمثاًل  الالَِّزمِة  ِة والطَّاقِة  باحليِويَّ املِش يمدُّ اجلسَم  النَّوُع من  هذا 
لبيَِّة، ويعيُد التَّواُزَن  َة حاالِت التََّعِب امُلْزِمِن والكسِل، ويعمُل أيضًا عىل إزاَلِة األحاسيِس السِّ والطَّاقِة ، ُياِرُب كافَّ
كيِز و االنتباه ، وُيساِعُد عىل إزالِة  الُعضِويِّ والفكريِّ ، وهذا بدوِره ُيساِعُد عىل َتَيلِّ األفكاِر وِزياَدِة الُقدرِة عىل الرتَّ

ِة. ُر مناعَة اجلسِم و جيعُله ُعرضًة لإلصابِة باألمراِض الُعضويَّ غِط النَّفس الَّذي يدمِّ الضَّ

وح:   امَلْشُ حافيًا و أثُره عل الرُّ
ِمنا َصلَّ اللُ عليه وسلَّم وإنَّ عمليََّة  وِحيُّ َيْسُموا بالطَّاعاِت ، وامَلْشُ حافيًا هو طاعٌة ألْمِر َرسولِنا وُمعلِّ اجلانُب الرُّ
ِة اإليامِن واْطِمئناِن  نيا واآلخَرِة أيضًا يزيُد من قوَّ ه اهللُ مَلْن أطاَع أْمَرُه ابتغاَء َوْجِه اهللِ الكِريِم يف الدُّ ِر األْجِر الَّذي أعدَّ تذكُّ

القلِب.

ِة أواالمتناَع عن إجراِء  وكام أنَّ علَم االْنعكاِس حَمْدوُد اإلمكانياِت - إذ ال َيستطِيُع بواسطتِِه إيقاَف أيَّ عالٍج باألدويَّ
ِة امَلْشِ حافيًا أيضًا ويمكُن اعتباُر امَلْشِ حافيًا لبعِض  أيِّ عمليٍَّة ِجراحيٍَّة - فإنَّه يمكنُنا القوُل عن إمكانيَِّة حمدوديَّ
الطِّبِّ  ٌل وِوقائيٌّ ، كام هو احلاُل يف علِم االْنعكاِس ؛  هذا واِضٌح يف َنصائِح بعِض أطبَّاِء  بأنَّه عالٌج ُمكمِّ الَوقِت 

بِّيَِّة : كالُفطرياِت يف األقداِم احلديِث لبعِض احلاالِت الطِّ

اِت الَّتي نمِشيها ف األسبوِع ؟ فاإلجابُة عليها تعتِمُد عىل:  ؤاُل كم من الَوْقِت نحتاُج أن نمَش ؟ و كم عدُد املرَّ أما السُّ
غِط  طبيعِة األْرِض ومقاييِس احلَص الَّتي سوف نسرُي عليها، وعىل سمِك جْلِد القدِم والوْزِن والعمِر، و مقداِر الضَّ
املنادين بأمهيَِّة املِش  غِط، مثل هذه األسئلِة هي موضوُع اخلالِف اجلَْوهريِّ بي  عىل القدِم وكيفيَِّة توزيِع هذا الضَّ

حافيًا ، و بي امُلعاِرضي من الباحثي يف الطِّبِّ احلديِث.

ُع بأنَّه  ، وحتَّى ُيصلحوا الفِريقْي ، فإنَّني أتوقَّ إذا انتَظرنا إىل أْن تكتِمَل األجوبُة عىل كلِّ التَّساؤالِت بالبحِث الِعْلميِّ
نَِّة وهذا األْمِر؛ وإجابُة عىل هذه التَّساؤالِت َتْكُمُن من ِوجهِة نَظري يف كلمِة  سوف يفوُتنا الكثرُي من ِحكِم هذه السُّ
نَِّة ؛ و من أْفَضِل  َمْن أوِتَ جواِمع الَكِلِم صلَّ اللُ عليه وسلَّم » أحيانًا « فهي تفي بالغَرِض كام يفَهُمها امُلطبُِّق هلذه السُّ
سوِل صلَّ اللُ عليه  َق برسالِة الرَّ َر وال ِضاَر إنَّ امُلصدِّ ينيَِّة والعقليَِّة: كلُّ إنساٍن عىل نفِسه بصرَيٌة، وال َضَ املعايرِي الدِّ
نيا واآلخَرِة ، وكام أنَّ عدَم معِرَفِة احِلكم من تطبيِق أيِّ ُسنٍَّة ال يعني احِلرماَن  وسلَّم واملطيَع ألوامِره له األْجُر يف الدُّ

ِة اإليامِن. ِة من تطبيِقها تزيُد من قوَّ من احلصوِل عىل منافِِعها ، فإنَّ معِرفَة احِلْكمِة أو الفوائِد امَلْرُجوَّ
منقول بتصف
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 غزوُة بُواط:
اُت امُلْسِلمَي : 200 راكٍب و راجِل.   قوَّ

ٌة يف محايِة 100 راجٍل و راكٍب.   اُت الَعُدوِّ : قافلٌة تاريَّ قوَّ
ِة بي  هدُف الغزوِة : الُوصوُل إىل ُبواٍط عىل الطَّريِق التِّجاريَّ
ِة  املارَّ ِة  التِّجاريَّ ُقرْيِش  قافلِة  االستيالِء عىل  و  اِم  الشَّ و  َة  َمكَّ
نة من 2500 بعرٍي) نوٌع من أنواِع احلرِب  بتلك املنطقِة امُلتكوِّ

  . ) و احلصاِر االقتصاديِّ
امُلسلمَي  بخروِج  ُقريٍش  عيوُن  َعِلَمْت   : الَغزوِة  أحداُث 
طريِق  غرَي  طريقًا  سَلكْت  و   ، بحركتِها  القافلُة  عِت  فأرْسَ
القوافِِل امُلعبَّدِة ، ففاتْت عىل امُلسلمَي و َرَجَع امُلْسلمَي إىل 

املدينِة .  

َغزوُة َبْدٍر األُولى )غزوة سفوان( :  
تارخُيها : مجادى اآلخر 2 هـ.

مكاُنا : وادي سفوان وادي بناحيِة مدينِة َبْدٍر ، و ال ُيعَرُف 
اليوَم َمْوِضٌع هبذا االسِم و إنَّام هناك وادي سفا يف ُمنَْتصِف 

تي تبُعُد 150 كلم عن املدينِة .  املسافِة بي املدينِة و َبْدٍر الَّ
اُت امُلْسِلمَي : 200 راكٍب و راجٍل تقريًبا.   قوَّ

دٍة، بقياَدِة كُزر  ٌة خفيفٌة و رسيعٌة غرُي حُمدَّ اُت الَعُدوِّ : قوَّ قوَّ
بن جابر الفهري .

عىل  أغاَرْت  تي  الَّ امُلِشكَي  اِت  قوَّ ُمطاَرَدُة   : الَغزوِة  هدُف 
غنِم  و  إبِل  بعِض  عىل  اْسَتْوَلْت  و  امَلدينِة  َضواحي  َمراعي 

امُلْسِلمَي و استعاَدِتا منُهْم.  
يف  سلَّم  و  عليه  اهللُ  صىلَّ  سوُل  الرَّ خرَج   : الَغزوِة  أحداُث 
اِت امُلِشكَي اهلاِربِة ، حتَّى وصَل إىل وادي سفوان  َطَلِب ُقوَّ

قريًبا من َبْدٍر و فاَتُه كزر بن جابر وملْ ُيْدِرْكُه
فعاَد إىل املدينِة.   

غزاوات الرسول صلى اهلل عليه وسلم
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رضا فايز

]حَدَث ِخالٌف بي النَّبِيِّ صلَّ اللُ عليه وسلَّم وعائشَة ريض اللُ عنها، فقاَل هلا: » َمْن َتْرَضْيَ َبْينِي وَبْينَِك؟  أَتْرَضْيَ بُِعَمَر؟«، 
قالت: » الَ أْرَض ُعَمَر قط، عمر غليظ«، قاَل : »أَتْرَضْيَ بِأبِيِك َبْينِي َو َبْينَِك ؟« ، قاَلْت: » َنَعْم«، فَبَعَث َرُسوُل اللِ صلَّ اللُ 
ْم وال َتُقْل  ُم ؟ «، قاَلْت: » َتَكلَّ ِمَي أْم أَتَكلَّ ُسوُل صلَّ الل عليه وسلَّم: » َتَتَكلَّ عليه وسلَّم َرسوالً إىل أيب بكٍر فلمَّ جاَء ، قاَل الرَّ
ًا « ، فَرفَع أبو بكٍر يَده فَلَطَم أْنَفها ، فَولَّْت عائَِشُة هاِربًة منه واْحَتَمْت بظهِر النَّبِيِّ صلَّ اللُ عليه وسلَّم ، َحتَّى قاَل له  إالَّ حقهّ
ُسوُل  ا الرَّ َذا « .َفَلمَّ َخَرَج َقاَمْت َعائَِشُة َفَقاَل هَلَ َرسوُل اللِ صلَّ الل عليه وسلَّم : » أْقَسْمُت َعَلْيَك ملَّا َخَرْجَت بأْن َلْ َنْدُعَك هِلَ
ُزوِق ) اللُُّصوِق ( بَِظْهِري« - إيمَءًة  َم ، وَقاَل : » َلَقْد ُكنِْت ِمْن َقْبُل َشِديَدَة  اللُّ صلَّ اللُ عليه وسلَّم : » ُاْدُن ِمنِّي «، َفَأَبْت ؛ َفَتَبسَّ
َكان ف َسالِمُكَم َكَم  ِب أبِيَها هلا -، و ملَّا عاَد أبو بكٍر و َوَجَدمها َيْضَحَكاِن ، قال : » أرْشِ إىل اْحتَمئِها بظهِره خوًفا من َضْ
تي يتَمتَُّع هبا  فيَعِة الَّ مط الثمي(. برغِم امَلكاَنِة الَعظيَمة و امَلنِزلِة الرَّ كُتمِن ف َدْربُِكَم« [. ) رواه احلافظ الدمشقي يف السَّ أرْشَ
تي كاَن يتعاَمُل هبا مع َزوجاتِِه تفوُق الوصَف . و  َة الَّ قَّ ٍع،  فإنَّ الرِّ ُل ُمشفِّ ُل َشفيٍع وأوَّ سوُل الكريُم ، فهو سيُِّد البِش وهو أوَّ الرَّ
َم َأَنا َبَشٌ ِمْثُلُكْم ُيوَحى إَِلَّ «  سورة فصلت، اآلية:6 وكذلك  ، قال اهلل تعاىل : »  ُقْل إِنَّ سوَل صلَّ اللُ عليه وسلَّم َبَشٌ ألنَّ الرَّ
ً ينبغي أْن  َة فارقًا مهامهّ ِة كانْت َتْعرِتُضه بعُض اخِلالفاِت و امُلناَوشاِت بي احلي و احلي ، إالَّ أنَّ َثمَّ َزوجاتِِه،  فإنَّ بيَت النُُّبوَّ
َنْلتِفَت إليه وهو أنَّ اهللَ عزَّ وجلَّ قد َجعَل َرسوَلنا الكريَم هو الُقْدَوُة و األُْسَوُة احلسنُة ، وهو نِعم القدوِة ونِعم األسوِة ، 
يِن  : »ِ َوإِنََّك َلَعَل ُخُلٍق َعظِيٍم « القلم :4. ولذلك إذا اْستعَرْضنا امَلواقَف اخِلالفيََّة  نا يف كتاٍب ُيتىل إىل يوِم الدِّ فقد قال عنه ربُّ
فاتِِه نموذجًا ينْبغي عىل كلِّ ُمسلٍم ومسلمٍة أْن تتدَي به حتَّى ينالوا  بي النَّبِيِّ صلَّ الل عليه وسلَّم وأزواِجه ، فسنِجُد ترصُّ

نيا واآلخَرِة . عادَة يف الدُّ السَّ

بوة ٌة في بيِت النُّ خالفاٌت زوجيَّ
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سوُل صلَّ اللُ عليه وسلَّم ذاَت يوٍم عل زوجتِه السيِّدُة َصِفيَُّة بنُت ُحَيْي ريض اللُ عنها فوجَدها تبكي ، فقاَل هلا:    ]دخَل الرَّ
ي ُموَسى« [)  ٌد و أيِب َهاُروَن وَعمَّ ا َزْوِجي ُمَمَّ »َما ُيْبكِيِك ؟ « ، قاَلْت : » َحفصُة َتُقوُل : إنِّ اْبنَُة َيُوِديٍّ «؛ َفَقاَل : » ُقوِل هَلَ

اإلصابة 127/8(
و هكذا نَرى كيف يلُّ اخلالَف بكلامٍت َبسيطٍة و أسلوٍب طيٍِّب. 

... 
و يف صحيِح مسلم ترِوي لنا السيِّدُة عائشَة ريض اللُ عنها طرفًا من أْخالِق رسوِل اهللِ صلَّ الل عليه وسلَّم فتقوُل : » َما 
َب َرُسوُل اهللِ َشْيئًا َقط بَِيِدِه وال امَرأًة والَ َخاِدمًا إالَّ أْن جُيَاِهَد يِف َسبيِل اهللِ..« وعندما يْشتدُّ الغضُب يكوُن اهلَْجُر يف أدِب  َضَ
النَّفقَة.. حتَّى عندما  زوجاتِِه يوَم أْن ضيَّْقَن عليه يف طلِب  سوُل صلَّ الل عليه وسلَّم  الرَّ ِة أسلوبًا للعالِج، فقد هجَر  النُُّبوَّ
ذلك   ) النَّبِيِّ )نساُء  كتاهِبا  يف  الشاطئ(  )بنت  فتحكي  ًرحياًم،  ودودا  نجُده  زوجاتِِه  إحدى  ُيطلَِّق  أْن  الكريُم  سوُل  الرَّ أراَد 
املوقِف اخلالِد قائلًة عن سودَة بنِت ُزمعة ـ ريض الل عنها ـ ] أرملٌة ُمسنٌَّة غرُي ذاِت مجاٍل، ثقيلُة اجلسِم، كانْت حُتِسُّ أنَّ حظَّها 
َحها  سوِل صلَّ الل عليه وسلَّم آخَر األْمِر أْن ُيسِّ ، وبدا للرَّ محُة وليس احلبُّ سوِل صلَّ الل عليه وسلَّم هو الرَّ من قلِب الرَّ
رساًحا مجياًل كي يعفيها من وضٍع أَحسَّ أنَّه ُيؤذيا وجَيِرُح قلَبها، وانتظَر ليلَتها وترفََّق يف إخباِرها بعزِمه عىل طالِقها.ويف 
ت يَدها مستنجدًة فأمسَكها رسوُل اهلل صلَّ اللُ عليه  روايٍة أخرى أنَّه قد بعَث إليها صلَّ اللُ عليه وسلَّم فأْذَهَلها النَّبُأ ومدَّ
وسلَّم، وقالْت: » واهللِ ما يب عىل األزواِج من ِحْرٍص، ولكنِّي أِحبُّ أْن يبعَثني يوَم القيامِة زوجًة لك« وقالْت له: »ابِقني يا 
ُر صلَّ اللُ عليه وسلَّم ملوقِف سودَة العظيِم؛ فرِيقُّ هلا ويمِسُكها  رسوَل اهللِ، وأَهُب ليلتي لعائشَة« )اإلصابة 117/8(؛ فيتأثَّ
ِة، بل هزَّ  ويبقيها وُيعطينا درسًا آخَر يف امُلروَءِة صلَّ اللُ عليه وسلَّم.ويف حديِث اإلفِك - ذلك احلديُث الَّذي هزَّ بيَت النُُّبوَّ
اُم  تي يكُثُر فيها اتِّ ًة يف تلك اآلِونِة الَّ املجتمَع امُلسلَم بكامِله كان َمْوقُف النَّبِيِّ صلَّ اللُ عليه وسلَّم نرباسًا لكلِّ مسلٍم، وخاصَّ
حيحي قائلًة: »فاْشَتَكْيُت  وجاِت ألزواِجِهنَّ بسبٍب ومن غرِي سبٍب.. فرتوي السيِّدُة عائشُة يف الصَّ األزواِج لزوجاِتم أو الزَّ
ٍء ِمْن َذلَِك، َوُهَو ُيِريُبنِي يِف َوَجِعي أنِّ الَ أَرى ِمْن  ِحَي َقِدْمنَاَها َشْهرًا، والنَّاُس َيِفيُضوَن يِف َقْوِل أْهِل اإلْفِك، والَ أْشُعُر بَِشْ
َم َفَيُقوُل »َكْيَف  اَم َيْدُخُل َرُسوُل اهللِ َصلَّ اللُُ َعَلْيِه وَسلَّ َم اللُّْطَف الَّذي أَرى ِمنُْه ِحَي أْشَتِكي، إنَّ َرُسوِل اهللِ َصلَّ اللُ َعَلْيِه وَسلَّ
تِيُكْم؟« »وعندما خيطُب النَّبِيُّ صلَّ اللُ عليه وسلَّم عىل املنرِب يقوُل: »يا َمْعَشَ امُلْسِلِمي، َمْن َيْعُذُرِن ِمْن َرُجٍل َقْد َبَلَغنِي أَذاُه 
تِه صلَّ اللُ عليه وسلَّم املعهوَدِة  : »  ُث إىل عائشَة يقوُل هلا بِرقَّ يِف أْهيِل، فواهللِ َما َعِلْمُت َعىَل أْهيِل إالَّ َخرْيًا..«، وحي يتحدَّ
ُئِك اهللُ، وإْن ُكنِْت أمْلَْمِت بَِذْنٍب، فاْسَتْغِفِري اهللَ وُتويِب  ُه َقْد َبَلَغنِي َعنِْك َكَذا وَكَذا،فإْن ُكنِْت َبِريَئًة َفَسُيرَبِّ ا َبْعُد يا عائَشَة، فإنَّ أمَّ
إَلْيِه«،)حديث اإلفك مروي يف الصحيحي( حتَّى أنزَل اهللُ من فوِق َسْبِع سمواٍت براءًة فِرَح هبا َقْلُب النَّبِيِّ صلَّ اللُ عليه 

وسلَّم وعاِئَشَة وامُلسلمون مجيعًا. 
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 عن أيب ُهَرْيَرَة – َريِضَ اهللَُّ َعنُْه – َقاَل : 
َنْجٍد،  ِقَبَل  َخْياًل   - َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  اللَُّ  َصلَّ   – النَّبِيُّ  َبَعَث   [
َفَجاَءْت بَِرُجٍل ِمْن َبنِي َحنِيَفَة ُيَقاُل َلُه ُثاَمَمُة ْبُن ُأَثاٍل، َفَرَبُطوُه 
اللَُّ  َصلَّ   - النَّبِيُّ  إَِلْيِه  َفَخَرَج  امْلَْسِجِد،  َسَواِري  ِمْن  بَِساِرَيٍة 

َم – َفَقاَل : » َما ِعنَْدَك َيا ُثَمَمُة ؟«.      َعَلْيِه َوَسلَّ
ُد ! إِْن َتْقُتَلنِي َتْقُتْل َذا َدٍم، َوإِْن ُتنِْعْم  َفَقاَل: ِعنِْدي َخرْيٌ َيا حُمَمَّ

ُتنِْعْم َعىَل َشاِكٍر، َوإِْن ُكنَْت ُتِريُد امْلَاَل َفَسْل ِمنُْه َما ِشْئَت .
َك َحتَّى َكاَن اْلَغُد ُثمَّ َقاَل : » َما ِعنَْدَك َيا ُثَمَمُة ؟« . َفرُتِ

َقاَل: َما ُقْلُت َلَك إِْن ُتنِْعْم ُتنِْعْم َعىَل َشاِكٍر !
َكُه َحتَّى َكاَن َبْعَد اْلَغِد َفَقاَل:»  َما ِعنَْدَك َيا ُثَمَمُة ؟« . َفرَتَ

َفَقاَلك ِعنِْدي َما ُقْلُت َلَك !
َفَقاَل: » َأْطلُِقوا ُثَمَمَة «..

َدَخَل  ُثمَّ  َفاْغَتَسَل،  امْلَْسِجِد،  ِمْن  َقِريٍب  َنْجٍل  إىَِل  َفاْنَطَلَق 
ًدا  ُمَمَّ َأنَّ  َوَأْشَهُد  اللَُّ،  إاِل  إَِلَه  ال  َأْن  َأْشَهُد  َفَقاَل:  امْلَْسِجَد 
َوْجٌه  األْرِض  َعىَل  َكاَن  َما  َواهللَِّ،   ! ُد  حُمَمَّ َيا   ! اللَِّ  َرُسوُل 
اْلُوُجوِه  َأَحبَّ  َوْجُهَك  َأْصَبَح  َفَقْد  َوْجِهَك،  ِمْن  إيَِلَّ  َأْبَغَض 
، َواهللَِّ َما َكاَن ِمْن ِديٍن َأْبَغَض إيَِلَّ ِمْن ِدينَِك، َفَأْصَبَح ِدينَُك  إيَِلَّ
َبَلِدَك،  إيَِلَّ ِمن  َأْبَغُض  َبَلٍد  ، َواهللَِّ َما َكاَن ِمْن  يِن إيَِلَّ َأَحبَّ الدِّ
َوَأَنا  أَخَذْتنِي،  َخْيَلَك  َوإِنَّ   . إيَِلَّ اْلباَِلِد  َأَحبَّ  َبَلُدَك  َفَأْصَبَح 
َعَلْيِه  اللَُّ  اهللَِّ -َصلَّ  َرُسوُل  ُه  َ َفَبشَّ َتَرى؟  َفاَمَذا  اْلُعْمَرَة،  ُأِريُد 
َة، َقاَل َلُه َقاِئٌل : َصَبْوَت  َم- َوَأَمَرُه َأْن َيْعَتِمَرَ َفَلامَّ َقِدَم َمكَّ َوَسلَّ
ٍد َرُسوِل اهللَِّ - َصلَّ اللَُّ  ؟ ! َقاَل : ال، َوَلِكْن َأْسَلْمُت َمَع حُمَمَّ
َم-،َوال َواهللَِّ، اَل َيْأتِيُكْم ِمْن اْلَياَمَمِة َحبَُّة ِحنَْطٍة َحتَّى  َعَلْيِه َوَسلَّ
َم -[  البخاري :4024 َيْأَذَن فِيَها النَّبِيُّ - َصلَّ اللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

ة حوَل القصَّ
ُل  أوَّ هي   – عنه  الل  ريض   – ُمْسِلَمَة  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ُة  رِسيَّ كانْت 
َكْت  حترَّ وقد  وُقَرْيَظَة،  األحزاِب  غزوِة  بعد  عسكِريٍّ  عمٍل 
ٍة  ُة ) ف املحرم من العام السادس للهجرة( يف ُمهمَّ يَّ هذه السَّ
طريِق  ويف   .. َنْجٍد  أرِض  يف  القرطاء  بني  ضدَّ  ٍة  عسكريَّ
ِة؛ َتمَّ أرُس ُثاَممَة بن ُأَثاٍل احلنفيِّ سيُِّد بني حنيفَة،  يَّ عوَدِة السَّ
بساريٍة  وربطوه  املدينَة  به  فَقِدُموا  يعِرُفوَنه،  ال  َحاَبُة  َوالصَّ
اهللُ  – صىلَّ  اهللِ  إليه رسوُل  َخَرَج  فلامَّ  امَلسجِد،  من سواري 

عليه وسلَّم – قال:  »َأَتْدُروَن َمْن َأَخْذُتْم ؟ َهَذا ُثَمَمُة ْبُن ُأَثاٍل 
نَِفيِّ ، َأْحِسنُوا إَساَرُه« ] ابن هشام 638/2[ احْلَ

فقاَل  أهِله،  إىل   - اللُ عليه وسلَّم  اهللِ -صلَّ  ورَجع رسوُل 
هَلُْم: »امِْجَُعوا َما َكان َِعنَْدُكْم ِمْن َطَعاٍم َفاْبَعُثوا بِِه إَلْيِه« .. وقد 
أَمَر – َصلواُت اهللِ وسالُمه عليه – بَِلْقَحتِِه– أْي َناَقتِِه - َأْن 

َب ُثاَممُة من َحِليبِها.  َيْشَ
إليه  ُد  َيَتَودَّ  – وسلَّم  عليه  اللُ  صلَّ   – اهللِ  َرُسوُل  والزاَل 
بفكِّ  أصحاَبه  أَمَر  ثمَّ  اإلسالِم،  إىل  وَيْدعوُه  عليه،  ُد  ويرتدَّ

أرْسِ ُثاَمَمَة.
امَلْسجِد  ِمَن  َقِريٍب  نخٍل  إىل  نفِسِه  تِْلقاِء  من  ُثاَممُة  فذهب 
النََّبِويِّ – ومل َيْذَهْب إىل أْهِلِه – ومن تِلقاِء نفسه – أْيضًا -، 
ًا  ُة هزهّ ِديَّ امُلَحمَّ ْتُه األخالُق  فلقد هزَّ امُلسلمي،  ُغْسَل  اْغَتَسَل 
َماَم قلبِه، وأرسْته يف أرٍس جديٍد ! بيد  عنيًفا، فَمَلَكْت عليه ِزِ
ة عىل  أنَّ هذا األرْسُ عن َطواعيٍَّة . ثمَّ قِدَم إىل امَلْسِجِد هذه املرَّ
ُمْزَنُة  َوْجِهِه  عىل  َهَطَلْت  قد  وٍر،  ورُسُ ٍة  َحرْبَ يف  وساٍق،  قدٍم 
َينْطُِق  به  وإذا  وَوَضاَءًة،  بشاشًة  أساريُره  وتلَّلْت  اإليامِن، 
بكلمِة  التَّْوحيِد، وثنَّاها  رها بشهادِة  ما أمجلها ! صدَّ كلامٍت 
قَصد  فقد  باستئذاٍن،  وَخَتَمها   ، ُحبٍّ بكلمِة  وأْعَقبها   ، حقٍّ
يف  اإلسالميَِّة  ْعَوِة  الدَّ أجناِد  من  جنديٌّ  هو  وكأنَّام  الُعْمَرَة، 
رهًبا   ! َتْيِ  مرَّ ه  الَّذي أرسَّ َقاِئُدُه  له  فأذن  ُضَحاَها،  أو  َعِشيٍَّة 
ثمَّ رغًبا، ثمَّ علَّمه أستاُذه ِصَفَة الُعمرِة عىل منهِج التَّْوحيِد، 

ِك، نقيًَّة طيَِّبًة . ْ نه التَّْلبِيََّة خاليًة من الشِّ ولقَّ
ُه  َ َعريَّ َة،  َمكَّ َقِدَم  فلامَّ  الياممَة،  ثاُممَة، سيُِّد  إْسالِم  وانتش خرُب 
ُقَرْيِشٌّ قائاًل : أَصَبْوَت ؟! أي أكفرَت بديَن اآلباِء ؟ ! فقال - 
ٍد  َقْوَلَة َمْن ُأْطِعَم َغضارَة اإليامِن:»ال، َوَلكِْن َأْسَلْمُت َمَع ُمَمَّ
َته بي  َم« . وهكذا يعلُن هويَّ َرُسوِل اللَِّ - َصلَّ اللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ
َظْهران ُقريٍش – فهو السيُِّد القويُّ صاحُب الَعِزيَمِة - ويعتزُّ 

ُة ولَِرسولِِه وللمؤمني..  بدينِه، ويْفَتِخُر بعقيَدتِه، وهللِ الِعزَّ
قريِش  من  امُلْسِلَمِة،  الياممِة  َمْوِقَف  ويعلُن  قراَره،  َيأُخُذ  ثمَّ 
َحتَّى  ِحنَْطٍة  َحبَُّة  اْلَيَمَمِة  ِمَن  َيْأتِيُكْم  اَل  َواللَِّ،  »َوال   : اجلَاِئَرِة 

َم«..  َيْأَذَن فِيَها النَّبِيُّ - َصلَّ اللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ
  فهي امُلَقاَطَعُة مَلْن حادَّ اهللَ وَرسوَله .. 

امُلَقاَطَعُة مَلْن حاَرُبوا اإلسالَم.. 
بوا امُلسلمَي وفَتنوُهْم يف دينِِهْم ..  امُلَقاَطَعُة مَلْن عذَّ

ِة ثَماَمُة ْبُن أَُثاٍل .. رائُد الُمقاطَعِة اإلسالميَّ
د ُمسعد ياقوت كُتور حممَّ ُمقَتطفاٌت من فيِض قلِم الدُّ
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أوصيك أخي :
التُّجاِر  نفوِس  أْيِقْظها يف  َحَواَلْيك،  النَّاِس  أْحِييها يف  ناَمْت،  كلَّام  ماَتْت وإيقاظِها  كلَّام  إْحياِء »امُلقاطعِة«  تعمَل عىل  أْن   -1

ُة امَلْظلوِم واجبًة، واجِلهاُد باملاِل فريضًة.. وامُلستهلكي ..إنَّ ذلك من الَوالَِء والرَباِء هللِ ولَِرسولِه وللُمْؤمنَي، وُنرْصَ

اَسَة والَقاَدَة بأْن ُيسانُِدوا شعَب َفلسطي امُلسلَم، فُهْم – أي أولياُء األموِر –أْوىَل النَّاِس  2-  أْن ُتطالَِب أولياَء األموِر والسَّ
بالتَّبَِعِة، وأْن جْيلوا َحْوَبَة امُلْسَتْضَعفَي، وَيْكِشفوا ُكْرَبَة امَلْكروبَي، الَِسيَّام وامُلْسِلُموَن يف بقاِع األرِض – كام قاَل ُمعاِويَة بُن أيب 

،وَخائٍِف ِمْن َقْمٍع، وَساكٍِت َمكعوٍم، وداٍع ُمْلٍِص، وُموِجٍع َثَكالن..«.  ُسْفياَن : »بي رشيِد نادِّ
نِيِع، فاخلَرُس  َر سفهاَء األحالِم الِّذين جعلوا من ُمقاطعِة األعداِء بِْدَعًة، من َمَغبَِّة ُظلمِهْم إِلْخواِنِْم هبذا القوِل الشَّ 3-  أْن حتذِّ

اء َتقصرِيِهْم! ُفوَن قارعًة حتلُّ هبم جرَّ خرٌي من اخِلالَبِة، والَبَكُم خرٌي من الَبَذاَءِة. أال يرعوا ! أال َيَتَخوَّ
حقٍّ  بأيِّ  االعرتاِف  ُخُطوَرِة  من  َر  حتذِّ أْن    -4
هلم  فاالعرتاُف  َفلسطي،  يف  َهاِينِة  للصَّ مزعوٍم 
من  أشُّ  ذلك  عن  كوُت  والسُّ ِخَياَنًة،  بذلك 
يف  فتوى  األْزهِر  ُعلامُء  أصدَر  ولقد  َياَثِة،  الدَّ

األول من يناير عام 1956 جاء فيها: 
ْلُح مع اليهوِد أعداِء اهللِ، ُمْغَتِصبي  أ( ال جيوُز الصُّ

َفلسطي
وعاٍت  َمْشُ يف  معهم  خوُل  الدُّ جيوُز  ال  ب( 

ٍة .... استثامريَّ
تي  َوِل الَّ خوُل يف حَتاُلفاٍت مع الدُّ ج( ال جيوُز الدُّ

.. ْهُيونَّ َتْدَعُم الَكياَن الصَّ

ِر  وامُلَقرَّ َمِة،  امُلحرَّ امُلنَْتَجاِت  قوائَم  تنُشَ  أْن    -5
النَّاِس، علِّْقها، انُسْخها،  ها بي  ُمقاطعتِها، انُشْ
واالتِّصاِل  التََّواُصِل  وسائِل  َة  كافَّ ُمْسَتخِدًما 
والنَِّش َوالطَّبِع، فأحرى بك أالَّ َتطعَم طعاًما من 
صنِع أْعَداِئك، وهم يقتُلون إخواَنك، وإخواُنك 
َقُرَحْت  قد  احلصاِر،  من  جوًعا  َيَتَضاُغون 
ْت بطوُنم، وَنقَّ عظاُمهم، وقد  أشداُقهم، وجفَّ
فُكْن   . املصائُب  النَّوائُب،وعقَرْتُُم  َضْعضعْتُهُم 

امح عن فِراِخه. عفاِء كالظَّليِم الرَّ للضُّ

6-  أن تتمَّ بقضيَِّة امُلسلمي يف َفلسطي ويف غرِيها من ُبلداِن االستْضعاِف، وقد جاَء يف األثِر : » َمن مَلْ يَتمَّ بأمِر املسلمي 
النَّاَس عىل  امُلْسَتضعفَي وحثِّ  انُشْ قضيََّة إخوانِك  فيَمْن حولك..  الَفلسطينِيََّة  القضيََّة  تنُشَ  أن  فتستطيُع   ،» ِمنْهم  فليس 
َدْعِمِهْم، واجِلهاِد بالنَّفِس واملاِل واللِّساِن يف سبيِل اهللِ، .. ومع َكالِل احلَُد ونضيِض الوفُر عند إْخوانِنا، يشتدُّ علينا واِجُب 
ُحَف واملجالَِّت ومواقَع  ْر أهَلك وأوالَدك وأقارَبك، حثهّ أصحاَبك وُزمالَئك، راِسِل الصُّ ِة.. ذكِّ النَّْجَدِة، وفرُض النُّرْصَ
نًة بنفِسك عىل اإلنرتنت  ْم ُمدوَّ ناِت، أو َصمِّ بكِة الَعنكبوتيِِّة، شاِرك بمقالٍة أو بمشاَركٍة صغرَيٍة ..شاِرْك يف امُلنتدياِت وامُلدوَّ الشَّ
امَلْعنيَِّة بالقضيَِّة  – يف مجيِع الَفعالياِت  – َقْدَر استطاَعتِك  ْر شباَب امُلسلمي بقضيَِّة َفلسطي، شارْك  تُبثُّ منها الَقضيََّة، وذكِّ

ًا كبريًا لَشْعبِنا يف َفلسطي. الَفلسطينيَِّة من ُمؤمتَراٍت ونَدواٍت وحُماَضاٍت، إنَّ هذه الَفعالياِت ُتعطي دعاًم معنويهّ
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تاريخ القدس 

اُن القدس األصليُّون سكَّ
العربيَِّة-  الكنعانيَِّة  البطوِن  -أحد  اليبوسيي  قبيلُة  سكنْت 
املدينَة حوايل عام 2500 ق.م فأطلقوا عليها اسَم » يبوس«.

العص الفرعون )16 - 14 ق.م(
من  َبْدًءا  الفرعونِّ  املرصيِّ  للنُّفوِذ  القدس  مدينُة  خضعْت 
لغْزِو  َضْت  تعرَّ إخناتون  امللِك  َعْهِد  ويف  ق.م.   16 القرن 
»اخلابريو« وهم قبائُل من الَبْدِو، ومل َيستطِِع احلاكُم املرصيُّ 
أْن  بأيديم إىل  املدينُة  ينترَص عليهم، فظلَِّت  أْن  عبدي خيبا 
ل  ًة أخرى للنُّفوِذ املرصيِّ يف عهِد امللِك سيتي األوَّ عادْت مرَّ

1317 – 1301 ق.م.

العص اليهودي )977 – 586 ق.م(
داَم حكُم اليهوِد للقدِس 73 عاًما طواَل تارخِيها الَّذي امتدَّ 
ْيطرَة عىل  ألكثِر من مخسِة آالِف سنة. فقد اْستطاَع داوُد السَّ
ها مدينة داود وشيَّد  املدينِة يف عام 977 أو 1000 ق.م وسامَّ
َة ُحصون وداَم حكُمه 40 عاًما. ثمَّ خَلفُه من  هبا قرصًا وِعدَّ

بعِده ولُده ُسَلْيامُن الَّذي حكمها 33 عاًما.
رحبعام  ابنه  عهِد  يف  ْولُة  الدَّ اْنقَسمِت  سليامُن  َوفاِة  وبعد 
ُمشتقٌّ  اسٌم  وهو  »أورشليم«  ى  تسمَّ املدينُة  وأصبحِت 
أشاَرِت  الَّذي  ساليم  أو  شاليم  الكنعانِّ  العريبِّ  االْسِم  من 
إلبراهيَم.  صديًقا  كان  يبويس  عريبٌّ  حاكٌم  أنَّه  إىل  التَّْوراُة 
سالُة إىل العربانيِّي يف  18-20، والرِّ )سفر التكوين- 14: 

اإلنجيل 5-6:20،7:1.

العص البابل )586 – 537 ق.م(
اْحَتلَّ امللُك البابيلُّ نبوخذ نرص الثَّان مدينَة القدس بعد أْن 
ق.م،   586 عام  يوشيا  بن  صدقيا  الَيهوِد  ُملوِك  آخَر  هزَم 
ى إىل بابَِل بمن فيهم امللُك  ونقَل َمْن بقي فيها من اليهوِد أرْسَ

صدقيا نفُسه.

العص الفاريس )537 - 333 ق.م(
ثمَّ سمَح امَلِلُك الفاِريسُّ قورش عام 538 ق.م ملن أراَد من 

ى اليهود يف بابل بالعودِة إىل الُقْدِس. أرْسَ

 العص اليونان )333 – 63 ق.م(
الُقدس عام  فيها  بام  َفلسطي  األكرُب عىل  استوىل اإلسكندر 
333 ق.م، وبعد َوفاتِه استمرَّ ُخَلفاُؤه امَلْقدونيُّوَن والبطاملة 
بطليموس  نفِسه  العاِم  يف  عليها  واستوىل  املدينِة،  حكِم  يف 

يرجُع تاريُخ مدينِة الُقْدِس إىل أكثِر من مخسِة آالِف سنٍة، وهي بذلك ُتَعدُّ واحدًة من أقدِم ُمُدِن العالِ. وتدلُّ 
عوُب واألَمُم الَّتي اْسَتْوَطنَْتها  األسمُء الكثيُة الَّتي ُأْطلِقْت عليها عل عمِق هذا التَّاِريِخ. وقد أْطَلقْت عليها الشُّ
أسمًء متلفًة، فالَكنعانيُّوَن الَّذين هاجروا إليها ف األلِف الثَّالثِة قبل امليالد أسموها »أورساليم« وتعني مدينُة 
»يروشاليم«  ِة  بالعبيَّ ُتنطق  الَّتي  »أورشليم«  كلمُة  التَّْسميَِّة  واْشُتقَّْت من هذه  اإلَلِه ساليم.  مدينُة  أو  الِم  السَّ
ة. ثمَّ ُعِرَفْت ف العِص اليونانِّ باسِم » إيلياء »  التَّوارة 680 مرَّ ِذْكُرها ف  َوَرَد  ُس، وقد  امُلقدَّ البيُت  ومعناها 
ومعناه بيُت اللِ. ومن أَهمِّ األعمِل الَّتي قاَم با الكنعانيُّوَن ف الُقْدِس شقُّ َنَفٍق لتأمِي ُوصوِل املياِه إىل داخِل 

املدينِة من نبِع جيحون الَّذي َيقُع ف وادي قدرون والَّذي ُيْعَرُف اليوَم بعي سلوان.
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ها مع فلسطي إىل مملكته يف ِمرْصَ عاَم 323 ق.م. ثمَّ  وَضمَّ
لوقيِّي يف سوريا بعد  يف عاِم 198 ق.م أْصبَحْت تابعًة للسَّ
اُن يف تلك الفرتِة  كَّ َر السُّ ها سيلوكس نيكاتور، وتأثَّ أْن ضمَّ

باحلَضارِة اإلْغريقيَِّة.

القدس حتت احلكم الرومان )63 ق.م – 636م(
عىل   Pompeji بومبيجي  ومانِّ  الرُّ اجليِش  قائُد  استوىل 
ومانيَِّة.  الرُّ ِة  اإلمرباطوريَّ إىل  ها  وضمَّ ق.م   63 عاَم  الُقْدِس 
عاَم  حتَّى  استمرَّ  والَّذي  للقدِس  ومانُّ  الرُّ احلُْكُم  وشهد 
قاَم  70م  إىل   66 من  الفرتِة  ففي  كثرَيًة،  َحواِدَث  636م 
اليهوُد يف القدِس بأعامِل َشغٍب وِعْصياٍن مدنٍّ قمَعها احلاكُم 
َ كثريًا من اليهوِد،  ِة فأحرَق املدينَة وأرسَّ ومانُّ تيطس بالُقوَّ الرُّ
ومانِّ  الرُّ االْحتاِلِل  ظِلِّ  يف  َطبيعتِها  إىل  األموُر  وعادِت 
الِعْصياِن  وإْعالَن  َد  التَّمرُّ اليهوُد  عاَوَد  ثم  َسِة.  امُلقدَّ للمدينِة 
ْيطرِة  نوا بالفعِل من السَّ تي يف عاَمْي 115 و132م ومتكَّ مرَّ
ومانَّ هدريان َتعاَمَل معهام  عىل املدينِة، إالَّ أنَّ اإلمرباطوَر الرُّ
ِة الثَّانيِة، وأْخَرَج  بعنٍف وأْسفَر ذلك عن َتْدمرِي الُقْدِس للمرَّ
اليهوَد امُلقيمي فيها ومل ُيْبِق إالَّ امَلسيحيِّي، ثمَّ أمَر بتغيرِي اسِم 

. املدينِة إىل »إيلياء« واْشرَتَط أالَّ يْسُكنَها يوديٌّ

كنيسُة القيامِة
عاصمِة  َل  أوَّ قسطنطي  ومانُّ  الرُّ اإلمرباطوُر  نقَل 
ومانيَِّة من روما إىل بيزنطة، وأْعَلَن امَلسيحيََّة  ِة الرُّ اإلمرباطوريَّ
ٍل بالنِّسبِة للَمسيحيِّي  وُّ ْولِة فكانْت نقطَة حَتَ ديانًة رسميًَّة للدَّ

يف الُقْدِس حيث ُبنَِيْت كنيسُة الِقياَمِة عام 326م.

َعْودُة الُفْرِس
ِقْسَمْيِ  إىل   395 عام  ومانيَُّة  الرُّ ُة  اإلمرباطوريَّ اْنقَسمِت   
القدِس  عىل  اإلغاَرِة  عىل  الفرَس  َع  َشجَّ ممَّا  ُمَتناِحَرْيِن 
ثمَّ  628م،  إىل   614 من  الفرتِة  يف  اْحتالهِلا  يف  ونجحوا 
الَفْتَح  حتَّى  بأيديم  وظلَّْت  أخرى  ًة  مرَّ وماُن  الرُّ استعاَدها 

اإلسالميَّ عام 636م.

اإلرساُء واملعراُج )621م/ 10هـ(
ٍد صىلَّ  النَّبِيِّ حُممَّ يف عام 621 تقريبًا َشِهَدِت القدُس زيارَة 
إىل  احلراِم  املسجِد  من  لياًل  به  َي  ُأرْسِ فقد  وسلَّم،  عليه  اهللُ 

امواِت الُعىل. املسجِد األْقص ثمَّ صعد إىل السَّ

العص اإلسالمي األول )636 إىل 1072م
دخل اخلليفُة ُعَمُر بُن اخلطَّاِب ريض اهللُ عنه مدينَة الُقْدِس 
املصادِر(  اْختالٍف يف  )أو 638م عىل  هـ  سنة 636م /15 
بِن  عامر  ُعَبْيَدَة  أيب  بقياَدِة  اإلسالميُّ  اجليُش  انترَص  أِن  بعد 
ُعَمُر  َم  يتسلَّ أْن  صفرونيوس  البطريرك  واْشرَتَط  اِح،  اجلرَّ
َوثيَقٌة  وهي   « العمرية  الُعهدة   « معهم  فكتب  بنفِسه  املدينَة 
املدينِة من  اْسَم  ُمقابَِل اجلزيِة. وغريَّ  ينيََّة  الدِّ َة  يَّ احلُرِّ منحتهم 
من  أحٌد  ُيساِكنَُهْم  أالَّ  الَوثيقُة  ِت  ونصَّ القدِس،  إىل  إيلياَء 

اليهوِد.

َذِت املدينُة منذ ذلك احلِي طابَعها اإلْسالميَّ واهتمَّ هبا  واتَّ
األَُمِويُّون )661 - 750م( والعباسيُّون )750 - 878م( 
اآلثاِر  أهمِّ  امَلياديِن. ومن  وشهدت نضًة علميًَّة يف خمتلِف 
بناُه  الَّذي  خَرِة  الصَّ ُقبََّة  مسجُد  الفرتِة  تلك  يف  اإلسالميَِّة 
عبُد امللِك بُن مرواَن  يف الفرتِة من 682 - 691م، وُأعيَد 
بناُء امَلْسِجِد األْقص عام 709م، وشهدِت امَلدينُة بعد ذلك 
نَشبْت بي  تي  الَّ ِة  اعاِت العسكريَّ اْستِقراٍر بسبِب الرصِّ َعدم 
العباسيَِّي والفاطميَِّي والَقرامطة، وخَضعِت القدُس حلكِم 

الجقة عام 1071م. السَّ

ليبيَِّة اَن احلمالَت الصَّ القدُس إبَّ
ليبيَِّي عام 1099م بعد مخسِة  سقطِت الُقْدُس يف أيدي الصَّ
لطِة  السُّ عىل  صاعاٍت  نتيجَة  اإلسالميِّ  احلُْكِم  من  قرون 
وقتل  أنفِسهم.  الجقِة  السَّ وبي  والفاطميَِّي  الجقِة  السَّ بي 
ليبيُّوَن فور دخوهِلم الُقْدس ُقرابَة 70 ألفًا من املسلمي  الصَّ
ساِت اإلسالميََّة. وقامْت يف الُقْدِس منذ ذلك  واْنَتَهكوا امُلقدَّ
فَرَض  َمِلٍك كاثوليكيٍّ  قبل  َكُم من  حُتْ التَّاريِخ مملكٌة التينيٌَّة 
أثار  ممَّا  األرثوذكس  امَلسيحيِّي  عىل  الكاثوليكيََّة  عاِئَر  الشَّ

غضَبهم.

العُص اإلسالميُّ الثان 
ليبيِّي  داَد القدِس من الصَّ ين األيُّويب اْسرِتْ استطاَع صالُح الدِّ
عام 1187م بعد معركِة حطي، وعاَمَل أهَلها معاملًة طيِّبًة، 
املدينِة  بعامرِة  واهتمَّ  خرِة،  الصَّ ُقبََّة  عن  ليَب  الصَّ وأزاَل 

وحَتْصينِها.
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ة أخرى ليبيُّون مرَّ الصَّ
َوفاِة  بعد  املدينِة  عىل  ْيطرِة  السَّ يف  نجحوا  ليبيَِّي  الصَّ ولكنَّ 
ين يف عهد امللِك فريدريك ملُك صقليَّة، وظلَّْت  صالِح الدِّ
امللُك  نائيًا  اْسرتدَّها  أْن  إىل  عامًا   11 ليبيِّي  الصَّ بأيدي 

ين أيُّوب عام 1244م. الُح نجُم الدِّ الصَّ

امَلمليُك
ضِت املدينُة للغزِو امَلغويلِّ عام 1244/1243م، لكنَّ  وتعرَّ
ين قطز والظَّاهر بيربس يف  املامليَك هزموهم بقيادِة َسْيِف الدِّ
ْت فلسطي بام فيها  معركِة عي جالوت عام 1259م، وضمَّ
ْولِة  الدَّ اَم بعد  ِمْصَ والشَّ َحَكُموا  الَّذين  اململيِك  القدُس إىل 

وبيَِّة حتَّى عام 1517م. األيُّ

الُعثمنيُّون
سليم  ْلطاِن  السُّ بقيادِة  فلسطي  الُعثمنيَِّي  ُجيوُش  دخلْت 
ل بعد معركِة مرج دابق )1615 - 1616م( وأصبحِت  األوَّ
أعاَد  وقد  الُعثمنيَِّة.  ِة  لإلمباطوريَّ تابعًة  مدينًة  الُقْدُس 
خرِة.  الصَّ وُقبََّة  املدينِة  أسواِر  بناَء  القانون  ُسَلْيمُن  ْلطاُن  السُّ
فلسطي  أصبحْت  1840م   -  1831 عام  من  الفرتِة  وف 
عاَدْت  ثمَّ  عل  ٌد  ُمَمَّ أقاَمها  الَّتي  ِة  املصيَّ ْولِة  الدَّ من  جزًءا 
ْولُة العثمنيَُّة عام  ًة أخرى. وأنشأْت الدَّ إىل احلكِم الُعثمنِّ مرَّ
1880 مصفيََّة القدِس، وُأزيَل احلائُط القديُم للمدينِة عام 
1898 لتْسهيِل دخوِل الَقْيَص األملانِّ وليام الثَّان وحاِشيتِه 
الُعثمنِّ  احلكِم  حتت  املدينُة  وظلَّْت  للقدِس.  زيارتِه  أثناَء 
الَّتي هزم فيها األْتراُك العثمنيِّي  حتَّى احَلْرَب العامليََّة األوىل 

وُأْخِرُجوا من فلسطي.

االْحتالُل البيطانُّ )1917 - 1948م
سقطِت الُقْدُس بيِد اجليِش البيطانِّ ف 8 - 1917/12/9 
ومنحْت  اللنبي،  البيطانُّ  اجلنرال  أذاَعُه  الَّذي  الَبياِن  بعد 
ُعْصَبُة األَمِم بريطانيا حقَّ االْنتِداِب عل فلسطي، وأصبحِت 
البيطانِّ )1920  االْنتِداب  القدُس عاصمَة فلسطي حتت 
َعْهٍد جديٍد  املدينُة ف  دَخلِت  - 1948(. ومنذ ذلك احلي 
ًة  كاَن من أْبَرِز سمتِه زياَدُة أعداِد امُلهاِجريَن الَيهوِد إليها خاصَّ

بعد َوْعِد بلفور عام 1917.

مشوُع تدويل القدس
العامليَِّة  امُلتَِّحَدِة بعد احلرِب  الُقْدِس إىل األَمِم  ُأحيَلْت قضيَُّة 
نوفمب/   29 ف  قراَرها  ْوليَُّة  الدَّ اهليئُة  فأْصدَرِت  الثَّانيِة، 

تشين الثان 1947 بتْدويِل القدِس.

إهناُء االنتداِب البيطانِّ
فلسطي  ف  االنتداِب  إهناَء  بريطانيا  أْعلنَْت   1948 عام  ف 
ْهيونيَُّة حالَة الفراِغ  اِتا، فاْسَتغلَِّت الِعصاباُت الصَّ وَسْحَب ُقوَّ
ْوَلِة اإلرْسائيليَِّة. وف 3  يايِسِّ والَعْسكِريِّ وأْعلنَْت قياَم الدَّ السِّ
ديسمب/ كانون األول 1948 أْعَلَن ديفيد بن غوريون رئيُس 
ْولِة اإلرسائيليَِّة  ُوَزراِء إرسائيَل أنَّ الُقْدَس الغربيََّة عاِصَمٌة للدَّ
يادِة األردنيَِّة  ِقيَُّة للسِّ ْ الَوليَدِة، ف حي خَضعِت القدُس الشَّ
حتَّى هزيمَة يونيو/ حزيران 1967 الَّتي أْسفَرْت عن ضمِّ 

. القدِس بأكملِها لُسْلَطِة االْحتاِلِل اإلرْسائيلِّ

ـــــــــــــــــ
املصادر:

-  مصطفى مراد دباغ، بالدنا فلسطي.
والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  مدينة،  قصة  القدس..   -
املوسوعة  والعسل،   24 ص  ط1،  تونس،  والعلوم، 

الفلسطينية، املجلد...، ص 813.

دراسات  مركز  والديمغرافية،  اجلغرافية  التغيات   -
املستقبل، جامعة أسيوط، 1996، ص 833.

»قضايا  األسبوعي  التقرير  لفلسطي،  التاريي  التكوين   -  
دولية«، العدد 261، 1995/1/2. 

 - موقع منظمة التحرير الفلسطينية عل اإلنرتنت
-  املوسوعة الفلسطينية، املجلد الثالث، القدس.

املصدر اجلزيرة الوثائقية
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َك « الراوي عبد اهلل  ِك باهللِ لقوِل النَّبِيِّ صلَّ اللُ عليه و سلَّم:   » َمْن َحَلَف بَِغرْيِ اهللِ َفَقْد َكَفَر أو َأْشَ ْ و هو من الشِّ
بن عمر، املحدث: األلبان، املصدر: إرواء الغليل، الصفحة أو الرقم:2561، خالصة حكم املحدث: صحيح

ه أو بأيِّ يْشٍء فإنَّه قد َعظََّم هذا املحلوِف به ، و هذا  و احلالُف بغرِي اهللِ كأْن َيِْلَف بالكعبِة و بالنَّبِيِّ أو بابنِِه أو بأمِّ
ُف لغرِي اهللِ ألنَّه هو الَعظِيُم . التَّعظيُم ال ُيرْصَ

ِة ، و قد َيْسَتِدلُّ بعُض امُلنحِرفَي عن َفْهِم امَلنهِج الُقْرآنِّ بآيٍة من سوَرة البقرة  و هذه ِمَن األموِر امُلنتَشِة بي األمَّ
وا  َعُلوا اهللََّ ُعْرَضًة أِلَْياَمنُِكْم[ ويسكُت وال يكِمُل اآليَة بقولِِه تعاىل : ]َأْن َترَبُّ ، فيقوُل و هو حالٌِف بغرِي اهللِ ]َواَل َتْ

َوَتتَُّقوا َوُتْصِلُحوا َبْيَ النَّاِس [ سورة البقرة، اآلية: 224 . 
ُب آياِت اهللِ َبْعِضَها بَِبْعٍض ، كمن يقوُل ال  ِة اإلسالِم خصوًصا و هي َضْ و هذا االعتقاُد من األموِر اخلَطرَيِة عىل أمَّ

الَة و يسُكُت فإنَّه ال شكَّ أراَد باطاًل بذلك فْلَيْحَذْر وْلَينتِه من كانْت ُتراِوُدُه هذه الِفكَرُة اخلبيثُة.   تقَرُبوا الصَّ
ُل بجاِه النَّبِيِّ صلَّ اللُ عليه وسلَّم التََّوسُّ

ُل بجاِه النَّبِيِّ  اِجِح من قوِل أْهِل العلِم، فَيْحُرُم التََّوسُّ ُل بجاِه النَّبِيِّ صلَّ اللُ عليه وسلَّم ليس بجائٍز عىل الرَّ التََّوسُّ

صلَّ اللُ عليه وسلَّم ، فال يقوُل اإلنساُن : اللَُّهمَّ إنِّ أسأُلك بجاِه َنبِيَِّك كذا وكذا، وذلك ألنَّ الوسيلَة ال تكوُن 
وسيلًة إالَّ إذا كاَن هلا أثٌر يف حصوِل امَلْقصوِد.  

اعي ليس له أثٌر يف حصوِل امَلْطلوِب ، فجاُه النَّبِيِّ صلَّ اللُ عليه وسلَّم  وجاُه النَّبِيِّ صلَّ اللُ عليه وسلَّم بالنِّسَبِة للدَّ
ا نحن فَلْسنَا ننتِفُع بذلك و إنَّام  هو مما خيتصُّ به النَّبِيُّ صلَّ اللُ عليه وسلَّم وحَده وهو مما يكوُن منقبة له وحده ، أمَّ

سوِل صلَّ اللُ عليه وسلَّم و حَمَبَّتِِه.   ننتِفُع باإليامِن بالرَّ
اعي إذا قاَل : اللَُّهمَّ إنِّ أسأُلك بإيامن بَِك وبَِرسولَِك كذا وكذا ، بدالً من أْن يقوَل : أسأُلك  و ما أيَس األمُر عىل الدَّ

بجاِه َنبِيِّك.  
ِمَن األبواِب املحظوَرِة إالَّ وأماَم اإلنساِن أبواٌب كثرَيٌة من  ينَسدُّ باٌب  أنَّه ال  بنا  َعزَّ وَجلَّ وَرمْحَتِِه  نِْعَمِة اهللِ  و من 

األبواِب امُلباَحِة. 

 بغريِ اهللِ
ُ
ف

ْ
 احلِل

زاوية أخطاء يقع فيها المسلم



خالفُته
االختيار:

بكٍر،  أبا  اهللُ  َرِحَم  باخِلالفِة:  ُبوِيَع  أْن  يوَم  فيه عمُر  قاَل  لقد 
لقد أْتَعَب َمْن بعَده. ولقد كاَن عمُر قريًبا من أيب بكٍر، ُيَعاِوُنه 
وهو  اِحُب  الصَّ فهو  وامَلشوَرِة،  أِي  بالرَّ ه  ويمدُّ ويؤاِزُره، 

امُلشرُي.
بأْمِر  إليه  يعَهد  فيَمْن  ُر  يفكِّ راَح  بكٍر  أبو  َمِرَض  وعندما 
سوُل  وَن باجلنَِّة، الَّذين ماَت الرَّ ُ ُة امُلبشَّ املسلمَي، هناك الَعَشَ
ِة  خَي لِصحَّ وهو عنهم راٍض بغض النََّظِر عِن اْختالِف امُلؤرِّ
هم باجلنَِّة. وهناك أْهُل َبْدٍر، وكلُّهم أخياٌر أبراٌر، فَمْن  ِ تبشُّ
تي مترُّ  الَّ ِمْن بعِده؟ إنَّ الظُّروَف  الَّذي خيتاُره للخالفِة  ذلك 
احلُدوِد  عىل  فهناك  قاِق؛  والشِّ بالُفْرَقِة  تسمُح  ال  الباَِلُد  هبا 
املسلمَي  وبي  والُفْرِس،  املسلمَي  بي  رهيبٌة  معاِرٌك  تدوُر 
وَعْوٍن  َمَدٍد  إىل  حتتاُج  القتاِل  ميداِن  يف  واجلُيوُش  وِم.  والرُّ
متَّصٍل من عاصمِة اخلالفِة، وال يكوُن ذلك إالَّ يف جوٍّ ِمَن 
أِي،  بالرَّ التَّأِييِد  إنَّ اجليوَش يف أَمسِّ احلاجِة إىل  االستقراِر، 
جاِل،واملوُت َيقرِتُب،  الِح، والعوِن باملاِل والرِّ واإلمداِد بالسِّ
ُهَو عدالً ورمحًة وحزمًا  َمْن  ُهَو  وال وقت لالنتظاِر، وُعَمُر 
وُزهدًا وَوَرعًا.إنَّه عبقِريٌّ موهوٌب، وهو فوق كلِّ ذلك َمْن 
ُجَلْيِ  ُهمَّ أِعزَّ اإلْساَلَم بِأَحبِّ الرَّ متنَّاه رسوُل اللِ يوم قاَل: »اللَّ
إَلْيَك، ُعَمُر ْبُن اخَلطَّاِب وُعَمُر ْبُن ِهَشاٍم« ]الطربان[، فكاَن 
إىل  حتتاُج  ُة  واألمَّ بكٍر  أبو  خيتاُره  ال  فِلَم  اخلطَّاِب.  بُن  عمُر 
ُة قد عَرَفْت عدَل عمَر كام عَرفْتُه فيام  مثِل عمَر؟ وملْ تكِن األمَّ
أِي مَن  يُق باستشارِة أويل الرَّ دِّ بعد، من أجِل ذلك ساَرَع الصِّ
َحابِة يف ُعَمَر، فام َوَجَد فيهم َمْن يرفُض ُمباَيعَته، وكتب  الصَّ
وا به وسمعوا  عثامُن كتاَب الَعْهِد، فُقِرَئ عىل املسلمَي، فأقرُّ
ُأِخَذْت  اخلالفَة  أنَّ  يَعِة  الشِّ من  طائفٌة  تعتِقُد  و  وأطاُعوا.  له 
صلَّ  ُعنوًة من عيلِّ بِن أيب طالٍب الَّذي وصَّ به َرسوُل اهللِ 
وبعُض  واجلامعِة  نَِّة  السُّ أهلُّ  ينكُره  ما  وهو  وسلَّم  عليه  اللُ 
وصف  الَّذي  الوردي  عيل  أمثاَل  العلامنيَِّي  ًة  خاصَّ يَعِة  الشِّ
ِديُّ  امُلَحمَّ احلزُب  وهو  واحٍد  حزٍب  من  م  بأنَّ وُعَمَر  َعيِلَّ 
معه  ويشرِتُك   ، البشيِّ العقِل  َمْهزلِة  كتاِب  يف  هذا  وجاَء 
يِعيُّ  ينِيُّ الشِّ َث املْرِجُع الدِّ أِي، وحتدَّ حسن العلوي يف هذا الرَّ
يَعِة وأصوهِلا  حممد حسي كاشفًا الغطاِء يف كتاِب أْصِل الشِّ

أيب  بِن  عيلَّ  إنَّ  وقال  بكٍر  أليب  طالٍب  أيب  بِن  عيلِّ  بيعِة  عن 
طالب قد باَيَع وسامَلَ.

ُته بأميِر الُمؤمنين تسميَّ
ٌد صلَّ الل عليه وسلَّم وأْسَتْخَلَف أبا بكٍر  ملا تويفِّ النَّبِيُّ حممَّ
الل  صلَّ  اهللِ  بيه خليفُة رسوِل  مقرَّ بعِض  له من  ُيقاُل  وكان 
أْن وصَّ للخالفِة بعده  أبو بكٍر بعد  عليه وسلَّم. فلام تويفِّ 
لعمَر بِن اخلطَّاِب قيل لعمر خليفُة خليفِة رسوِل اهلل صلَّ الل 
عليه وسلَّم. فأعرَتَض عمُر عىل ذلك قائاًل: فمن جاَء بعد 
عليه  الل  صلَّ  اهللِ  َرسوِل  خليفِة  خليفِة  خليفُة  له  قيل  عمَر 
وسلَّم فيطوُل هذا ولكْن أمْجِعوا عىل اسٍم تْدعوَن به اخلليفَة 
ُيْدَعى به من بعِده اخلُلفاُء. فقاَل بعُض أصحاِب َرسوِل اهللِ 
صلَّ الل عليه وسلَّم نحن امُلْؤِمنوَن وعمُر أمرُينا. فُدعي عمُر 

أمرُي املؤمني.
ُل خليفٍة  وإذا أَردنا زيادَة التَّحقيِق والتَّدقيِق قلنا إنَّه ليس أوَّ
َي بذلك »أمُي املؤمنَي« ألنَّ هذه التَّسميََّة ليست بجديدٍة  ُسمِّ
بأمرِي  َي  ُسمِّ من  ُل  أوَّ هو  األَسديِّ  جحٍش  بَن  اهللِ  عبَد  فإنَّ 
صلَّ الل عليه  د  النَّبِيُّ حممَّ بعَثُه فيها  تي  الَّ ِة  يَّ املؤمني يف السَّ
يف  الَواِرَدِة  حيحِة  الصَّ األحاديِث  حسب  نخلٍة  إىل  وسلَّم 

نَِّة ]25[ كتِب السُّ
يَعُة بأنَّ عيلَّ بَن أيب طالٍب هو الوحيُد الَّذي يِصحُّ  ويعتِقُد الشِّ

تلقيُبُه بأمرِي املؤمني.
بعُض ُخطب عمر

يُت عليكم ولوال رجاًء أْن أكوَن خرَيُكْم  ا النَّاُس إنِّ قد ُولِّ أيُّ
منُهم  ينوُب  بام  استطالعًا  كم  وأشدَّ عَلْيكم  وأقَواُكْم  َلُكْم 
ْيُت ذلك منكم و لكَفى ُعمر مهام حمزنًا انتظاَر  أموَركم ما َولَّ
موافقِة احلساِب بأْخِذ حقوِقكم كيف آُخُذها وَوْضِعها أين 
عمَر  املستعاُن.فإنَّ   َ فريبِّ أسرُي  كيف  فيُكْم  رْيِ  وبالسَّ أَضُعها 
وجلَّ  عزَّ  اهللُ  يتَداَرْكُه  ملْ  إْن  حيلٍة  وال  ٍة  بُقوَّ يثُق  ال  أصبَح 

بَرمحتِِه وعونِِه وتأييِده. 
إنجازاُته اإلداريَّة والحضاريَّة

اإلنجازاِت  من  بالعديِد   » عمر   « الفاروِق  عهُد  اتَّسَم  وقد 
ذ اهلجرَة  ُل َمِن اتَّ ها أنَّه أوَّ ِة، لعلَّ من أمهِّ ِة واحلضاريَّ اإلداريَّ
واويَن،  الدَّ ن  دوَّ من  ُل  أوَّ أنَّه  كام   ، اإلسالميِّ للتَّاِريِخ  مبدًأ 
امُلُدِن  بإنشاِء  اْهَتمَّ  مِن  ُل  وأوَّ املاِل،  بيَت  ذ  اتَّ من  ُل  أوَّ وهو 
األْمصارِ«،  متصُي   « عليه  ُيطَلُق  كان  ما  وهو  اجلديدِة، 

الفاروق عمر بن الخطاب ))الجزء االثاني(

24

زاوية صحابة 



فيه  فأدخَل  عهِده،  يف  سوِل  الرَّ ملسجِد  توسعٍة  ُل  أوَّ وكانت 
غريِة،  َشُه باحلجارِة الصَّ دار »العباس بن عبد املطلب«، وفرَّ
منها  فأعفى  ِة،  مَّ الذِّ أهِل  عىل  اجلزيَة  قنََّن  من  ُل  أوَّ أنَّه  كام 
درمًها  وأربعَي  ثامنيَة  وجعلها  واألطفاَل،  والنِّساَء  يوَخ  الشُّ
طي احلاِل، واثني  عىل األغنياِء، وأربعَة وعشين عىل ُمتوسِّ

عش درمًها عىل الفقراِء.
اِم والعراق وفارس ومرص وبرقة  الشَّ ُفتحْت يف عهِده بالُد 
وطرابلس الغرب وأذربيجان وناوند وجرجان. وُبنِيْت يف 
ى الكوفَة بجمجمِة الَعَرِب  عهِده الَبرصُة والكوفُة وقد سمَّ
ُس  ورأِس اإلسالِم ويقوُل حسُن العلويِّ أنَّ عمَر هو ُمَؤسِّ
ة مثله مثل رسجون األكدي ومحورايب ونبو  افديَّ حضارَة الرَّ
ُل من أخَرَج اليهوَد من اجلزيرِة  خذنرص ]1[. وكان عمُر أوهّ

العربيِة. 
بيُت ُعمر

زوجاُته قبل اإلسالِم
- قريبُة بنُت أيب أَميَّة بِن امُلغيِة بِن مزوم، أْخُت أمِّ املؤمني 
يف  عمُر  َجها  تزوَّ وقد  ِكها،  ِشْ عىل  قريبًة  بقيْت  َسَلَمة،  أمُّ 
له،  زوجًة  ْشِكها  عىل  هي  بقيْت  عمُر  أسلم  فلامَّ  اجلاهليَِّة، 
َحتَّى نزَل قوُله تعاىل ] وال مُتِْسُكوا بِِعَصِم اْلَكَوافِِر [ )املمتحنة 
َجها معاويُة بُن أيب  – 10(. بعد ُصْلِح احلديبيَِّة طلَّقها ثم تزوَّ

ا ولدت لعمر.  سفياَن وكان ُمشكًا، ثم طلَّقها. ومل يِرْد أنَّ
َجها  تزوَّ اخُلزاعيَّة:  جرول  بنُت  )مليكة(  أو  كلثوم  أمُّ   -
بعد  طلَّقها  ثم  اهللِ،  وُعَبْيَد  زيدًا،  له  ولَدْت  اجلاهليَِّة  يف 
بِِعَصِم  مُتِْسُكوا  وال   [ تعاىل:  قولِه  نزوِل  بعد  احلديبيَِّة  ُصْلِح 
جها أبو جهم بُن ُحذيفَة وهو من قوِمها وكاَن  اْلَكَوافِِر[،فتزوَّ

مثَلها مشكًا. 
زينُب بنُت مظعون بِن حبيٍب بِن وهٍب بِن ُحذافَة بِن مجح: 
َة، ثم أْسَلام وهاَجرا معًا إىل املدينِة  َمكَّ َجها باجلاهليَِّة يف  تزوَّ
ومعهام ابنهام عبُد اهللِ بُن عمر. وولَدْت له حفصَة أمُّ املؤمني 

محِن وعبَد اهللِ.  وعبَد الرَّ
زوجاُته بعد اإلسالِم

أخُت  وهي  ِة:  األنصاريَّ األقلح  أيب  بِن  ثابٍِت  بنُت  مجيلُة   -
ها رسوُل اهللِ صلَّ  عاِصم بِن ثابت كان اسُمها عاِصية فسامَّ
ابعِة من اهلجرِة  نِة السَّ جها يف السَّ مجيلة، تزوَّ اللُ عليه وسلَّم 
ولَدْت له ولدًا واحدًا يف عهِد َرسوِل اهللِ صلَّ الل عليه وسلَّم  
حارثة  بَن  زيَد  بعده  جْت  فتزوَّ ُعمر.  طلَّقها  ثم  عاِصم  هو 

محِن بِن زيٍد فهو أخو عاِصم بُن عمر.   فولدْت له عبَد الرَّ

- عاتكُة بنُت زيٍد وهي ابنُة زيٍد بِن عمٍرو بِن ُنفيل بِن ُعدي. 
ين باجلنَِّة، ولدت له  وأخُت سعيد بِن زيٍد أحُد العَشة امُلبشَّ

ولدًا واحدًا هو عياُض بُن ُعمر. 

كانْت حتت  بِن مزوم:  بِن هشام  احلاِرِث  بنُت  أمُّ حكيم   -
عكرمة بُن أيب جهٍل، فُقتل عنها يف معركِة الريموك شهيدًا، 
يوَم  عنها  فُقتل  العاص،  بِن  سعيٍد  بُن  خالُد  عليها  فخلَف 
َجها ُعَمُر بُن اخلَطَّاِب، فولَدْت له  مرج الصفر شهيدًا، فتزوَّ

فاطمَة بنَت ُعمر. 
طالب.  أيب  بِن  عيلِّ  ابنُة  وهي  عل:  بنُت  كلثوم  -أمُّ 
ابعِة عَش  السَّ نِة  السَّ ، وذلك يف  نِّ السِّ جها وهي صغرَيُة  تزوَّ
للهجرة]26[، وبقيْت عنده إىل أْن ُقتَِل، وهي آخُر أزواِجه، 

ا ولَدْت لُعمر زيدًا]27[ وُرَقيََّة.  هري وغرُيه: أنَّ ونقَل الزَّ
من أولويَّاِته

َذ  واتَّ للُمسلمَي  تارخيًا  وضَع  من  ُل  أوَّ أنَّه  ُمؤيِّدوه  يقوُل 
التَّاريَخ من هجرِة َرسوِل اهللِ صلَّ اللُ عليه وسلَّم. 

حاكٌم  يفعْلها  ومل  بنفِسه  اللَّيِل  يف  َعْسَعَس  من  ُل  أوَّ هو   •
قبل ُعمر وال نعلم أحدًا عِمَلها بانتظاٍم بعد عمر. 

للقادِة والوالَِّة وحُماسبتِِهْم  ًة  ُمؤمتراٍت سنويَّ ُل من عقَد  • أوَّ
حالتِِهُم  أْعىل  يف  يكونوا  حتَّى  احلَجِّ  موسِم  يف  وذلك 

اإليامنيَِّة فيْطمئنُّ عىل عباداِتم وأخباِرهم. 
حتَّى  هبا..  وأدَّب  صغرية(  )عصا  َة  رَّ الدُّ ََذ  اتَّ مِن  ُل  أوَّ  •
أسيافِكم  من  أعَظُم  عمَر  ُة  َلُدرَّ واهلل  حابُة  الصَّ قال  أْن 

وأشدُّ هيبًة يف قلوِب النَّاِس. 
َ األمصاَر.  ُل من مرصَّ • أوَّ

َعَثَرْت  )َلْو  هريُة  الشَّ كلمُته  ومنها  الطُُّرَق  د  مهَّ من  ُل  أوَّ  •
ْد هَلا الطَِّريَق يا  َبْغَلٌة ف الِعَراِق َلَسأَلنِي اللُ َتَعاىل َعنَْها ِلَ َلْ مُتَهِّ

ُعَمُر( . 
 أولوياُته في العبادِة

اويِح.  النَّاَس عىل صالِة الرتَّ ُل من مجَع  • أوَّ
ٍد.  ُل من جعَل اخلالفَة شورى بي عدٍد حمدَّ • هو أوَّ

 . النَّبِويَّ ع املسجَد  ُل من وسَّ • أوَّ
القرآِن الكريِم.  ُل من أْعطى جوائَز حلفظِة  • أوَّ

إبراهيَم.  َر مقاَم  ُل من آخَّ • أوَّ
أْربِع تكبرياٍت يف صالِة اجلناَزِة.  النَّاَس عىل  • مجَع 

ة الَعالقاُت العامَّ
اليهوَد عن اجلزيرِة العربيَّة.  • أْجىَل 
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الُفقراِء والعَجزِة من أهِل الكتاِب.  اجِلْزَيَة عن  • أسقَط 
• أْعَطى فقراَء أهِل الكتاِب من بيِت ماِل امُلسلمَي. 

النََّصاَرى.  • منَع هْدَم كنائِس 
امَلعيش.  امُلْسَتَوى  • ُتْؤَخُذ اجلزيُة عىل حسِب 

في مجاِل الحْرِب
ُل من حَرَس احلُدوَد باجلُنِْد.    أوَّ

وَفلسطي  ِدمشق  يف  اِئمَة  الدَّ احلربيََّة  امُلعسكراِت  أقاَم   
واألردن. 

باِب والقاِدرين.  ُل من أَمَر بالتَّْجنِيِد اإلْجباريِّ للشَّ  أوَّ
َة غياِب اجلُنوِد عن زْوَجاِتِْم )أرَبَعُة أشهر(  د مدَّ ُل من حدَّ  أوَّ

 .
اٍت اْحتياطِيٍَّة نظاميٍَّة )مجع هلا ثالثي ألف  ُل من أقاَم ُقوَّ  أوَّ

فرس(. 
لٍة مكتوبٍة بأحواِل  ُل من أَمَر ُقواَده بُموافاتِِه بتقاِريٍر ُمفصَّ  أوَّ

ِعيَِّة من اجليِش.  الرَّ
ن ديوانًا للُجنِْد لتسجيِل أسامِئِهْم وَرواتِبِِهْم.  ُل من دوَّ   أوَّ

وامُلْرشديَن  والُقَضاَة  وامُلرتمجَي  بَّاَء  أطِّ َص  خصَّ من  ُل  أوَّ  
مُلرافقِة اجليِش. 

ِة للجيِش.  ُل من أنَشأ خمازَن لألْغذيَّ  أوَّ
فتوحاته

عليه  اهلل  صىلَّ  سوِل  الرَّ عهِد  من  اإلْسالميَُّة  الُفتوَحاُت   
ِة: وسلَّم وحتَّى نايِة اخِلاَلفِة األمويَّ

املسجد  القدس وأستلم  فتح  الشام -  فتح  العراق -  فتح   
األقص - فتح مرص – فتح

 أذربيجان - فتح بالد فارس. 
 ]عدل[ يف مال السيَّاسة
واِويَن.  َن الدَّ ُل من دوَّ  أوَّ

ِقيِق)التَّموين( .   ََذ داَر الدَّ ُل من اتَّ  أوَّ
ُل من أْوَقَف يف اإلسالِم )األوقاف( .   أوَّ

وطالَبُهْم  وُوالَّتِه  وُقواِده  لِه  ُعامَّ أمواَل  أْحَص  من  ُل  أوَّ  
ْم )من أين لك هذا( .  بَكْشِف ِحَساِب أمواهِلِ

ََذ بيتًا ألمواِل امُلْسِلمَي.  ُل من اتَّ  أوَّ
َر وزَنا.  راِهَم وقدَّ ُل من َضب الدَّ  أوَّ

ُل من أَخَذ زكاَة اخليِل.   أوَّ
ِقيِط من بيِت ماِل امُلسلمَي.  ُل من جَعَل نفقَة اللَّ  أوَّ

َد ِمساحاِتا.  ُل من مسَح األرايض وحدَّ  أوَّ

ياَفِة.  ََذ دارًا للضِّ ُل من اتَّ  أوَّ
ُل من أْقَرَض الفائَض من بيِت املاِل للتِّجاَرِة.   أوَّ

ُل من مَحى احلُدوَد.   أوَّ
ُدعاؤه

أباها  سمعْت  ا  أنَّ اخلطَّاِب  بِن  ُعَمِر  بنِت  َحْفَصَة  عن 
َنبِيَِّك(  َبَلِد  ف  وَوَفاٍة  َسبِيلَِك  ف  َقْتاًل  اْرُزْقنِي  ُهمَّ  يقوُل:)اللَّ
ُهمَّ  ماَدِة وهو عاُم الَقْحِط:)اللَّ وكاَن يقوُل يف ُدعاِئه يف عاِم الرَّ
َعْل  ُهمَّ ال َتْ نِي واْرَفْع َعنَّا الَباَلَء( ويقوُل: ) اللَّ لِْكنَا بالسِّ ال ُتْ
ُهمَّ  )اللَّ اِمِه:  أيَّ أواِخِر  يف  وقاَل    ) َيَديَّ َعَل  ٍد  ُمَمَّ ِة  أمَّ َهاَلَك 
ْت َرِعيَّتِي فاْقبِْضنِي إَلْيَك  ِت واْنَتَشَ ْت ِسنِّي وَضُعَفْت ُقوَّ َكُبَ

ٍط(  .  َغْيَ ُمَضيٍِّع والَ ُمَفرِّ
.مماته

هاَدَة يف سبيِل اهللِ، فقد صعَد املنرَب ذاَت  عاَش ُعَمُر يتمنَّى الشَّ
مَخُْسمَئِة  َلُه  ا  َقْصً َعْدٍن  َجنَّاِت  ف  إنَّ  قائاًل:)  فَخَطَب  يوٍم، 
َيْدُخُلُه  ، الَ  الَعْيِ ِمَن احُلوِر  َباٍب مَخَْسُة آالٍف  باٍب، َعَل ُكلِّ 
صلَّ الل عليه وسلَّم  (، ثم التفَت إىل قرِب َرسوِل اهللِ  َنبِيٌّ إالَّ 
َصديق،  أو  قاَل:  ثم  الَقب(ِ،  َصاِحَب  يا  َلَك  َهنيًئا   ( وقاَل:  
ثم التفَت إىل قرِب أيب بكٍر، وقاَل:)َهنيًئا َلَك يا أبا َبْكرٍ( ، ثم 
َهاَدَة يا  قال: أو َشهيد، وأقبَل عىل نفِسِه يقوُل: )وأنَّى َلَك الشَّ
َة إىل امَلِدينَِة َقاِدٌر  ُعَمَر؟!( ثمَّ قاَل:) إنَّ الَّذي أْخَرَجنِي ِمْن َمكَّ

َهاَدَة(. َعَل أْن َيُسوَق إَلَّ الشَّ
فعندما  يتمنَّاه،  كاَن  ما  له  َق  وحقَّ َدْعوَتُه،  اهللُ  واستجاَب 
احلجة  ذي  من   )26( األربعاِء  يوَم  الَفْجِر  َصاَلِة  إىل  خرَج 
الِة  الصَّ يف  وهو  املُجويِسِّ  لؤلؤَة  أبو  به  تربََّص  سنة)23هـ( 
طعَن  ثمَّ  معه،  كاَن  بخنجٍر  طعنَُه  ثمَّ  سَجد،  حتَّى  وانتَظَر 
ِستَُّة رجاٍل، ثمَّ َطَعَن املُجويِسُّ  اْثنَْي عَشَ رجاًل ماَت منهم 
محِن  الَة عبُد الرَّ نفَسه فامَت.وأْوَص الفاروُق أْن ُيْكِمَل الصَّ
الِة محل امُلسلموَن عمًرا إىل داِره، وقبل  بُن َعْوٍف وبعد الصَّ
خليفًة  أحُدهم  ليكوَن  حاَبِة؛  الصَّ من  ستََّة  اختاَر  يموَت  أْن 
بينِِهْم خليفًة  اْختاُروا من  إالَّ وقد  اٍم  أيَّ يمرَّ ثالثَة  أْن ال  عىل 
يِق أيب  دِّ للمسلمَي، ثمَّ ماَت الفاروُق، وُدفَِن إىل جانِب الصِّ
سأَل  وعندما  اإلسالِم.  رسوُل  ٍد  حممَّ قرِب  ِرحاِب  ويف  بكٍر، 
ْن طعنه ِقيَل له بأنَّه أبو لؤلؤَة املُجويِسِّ فقاَل: )احَلْمُد  ُعَمُر عمَّ
( . وُدفن يف ُحْجَرِة أمِّ املؤمني  للِ إْذ َلْ َيْقُتْلنِي َرُجٌل َسَجَد للِ
ْت  عائشَة ريض اهللُ عنها إىل ِجواِر النَّبِيِّ وأيب بكٍر وقد استمرَّ

خالفُتُه َعْشَ سنَي وستََّة أشهٍر . 
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لْت تلك احلَصاُة إىل حجِر َعْثَرٍة يف طريِق األْمِن و  منذ متى حتوَّ
ٍة تظهُر  األماِن، سمعنا سابقًا عن تِلك األفعاِل كحاالٍت فرديَّ
واستنكاًرا  اْمتعاًضا  ُتالقي  و  َمِن  الزَّ من  بعيَدٍة  َفرَتاٍت  عىل 
اتَّسعْت  أِن  إىل  املُجتمُع  هبا  يتَّسُم  ال  ٍة  شاذَّ كأفعاٍل  شديًدا 
الَبْلَطَجِة«   « ُتْصبَِح ظاهرُة  أن  كاَدْت  و  مِن  الزَّ ُبْؤَرُتا يف هذا 
ُل  األوَّ وْجُهها  لُعْمَلٍة  اآلخُر  الوْجُه  وهي  تتَِّسُع  سوداَء  بقعًة 

مرِي. يِن و انعداُم الضَّ تغييُب الدِّ

ًة َمقولًة أعجبْتني ) ال تصنْع منِّي ُمِرمًا ثمَّ ُتعاقُبني(    سمعُت مرَّ
وأجُدها تنطبُق كثرًيا عىل واِقِع امُلْجَتمِع، فَمْن َسَمَح للفاحشِة 
ألحكاِم  و  تنعِدَم  أن  بِيَِّة  للرتَّ و  يتناَمى  أْن  با  للرِّ و  تنتِشَ  أْن 
ى جانًبا َصنََع ُمِرمَي يف املجتمِع ، و األْمُر يزداُد  يِن أْن ُتنحَّ الدِّ
ًفا ال يرَدُعه  سوًء عندما يِفرُّ اجلان بفعَلتِه ، أو يأتِيِه ُحْكاًم خمفَّ
و  يعترُب،  ملن  ًة  ِعرْبَ ليكوَن  جذوِره  من   ِّ الشَّ دابَِر  يْقَطُع  ال  و 
ى عىل  ما ُيِزُن أكثَر أنَّ القلوَب ازداَدْت قساوًة لنجَد بعًضا ممن يِمي تطبيَق القانوِن ينتِهُك القانوَن و يتعدَّ
ِه يف تطبيِق  حقوِق النَّاِس و دماِئِهْم أال جيعُلنا ذلك نرُصُخ بأعىل أْصواتِنا أنَّ اإلسالَم هو احلَلُّ و ليس يف َحرْصِ
العباداِت و كفى ، و لكْن بتفعيِل أحكاِمِه يف كلِّ َمنَْحى من َمناحي احلياِة ، ألنَّ خشيَة اهللِ ستَظلُّ دوًما وأبًدا 

هي األماُن للفرِد و املجتمِع ِمْن أْن ُتنَْتَهَك ُحُرماُتُه.

َم َيَْشى اللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَمُء ( )فاطر 28( و صدق اهللُ إذ  يقوُل: )إِنَّ
يف  األماُن  و  األْمُن  بعِدها  من  يسوُد  ثمَّ  اخلشيَة  َق  لتتحقَّ دينَُهم  النَّاِس  تعليِم  يف  نْسَعى  ال  ذلك  بعد  لنا  فام 

سَم البياِنَّ يف ُهبوٍط القرتابِنا من النِّهاَيِة املجتمِع، أم أنَّ الرَّ

َتْدِمًيا( )  ْرَناَها  َفَدمَّ اْلَقْوُل  َعَلْيَها  َفَفَسُقوا فِيَها َفَحقَّ  فِيَها  ُمرْتَ َأَمْرَنا  َقْرَيًة  هُنْلَِك  َأْن  َأَرْدَنا  إَِذا  قاَل اهللُ تعاىل: )َو 
اإلرساء 16( 

قاَل اهللُ تعاىل: )َفَم َكاَن اللَُّ لَِيْظلَِمُهْم َو َلكِْن َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظلُِموَن(  )التوبة 70( 
 

بقعٌة سوداء تتسع
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