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لبيك

ريب شوقي لرحاب البيت يسبقني.
وحسن ظني يف عظيم جودك وغفرانك.
ُيبرشين ويغمرين.
عىل أعتاب بيتك خرت اجلباه ساجدة.
والعني تفيض دمعا من لقاء بعد طول بعد ُيكدرين.
واحلنني مل يربح القلب دأب عىل اجلوارح ُيذكرها و ُيدثرين.
والنفس جادت باخلشوع واللسان لبيك ريب عزي يف ذيل لك وفرحي يف رضا الرمحن.
غنيمة العارفني واملحبني.
فاقبلني،،
نفحة أخرى من نفحات الرمحن جيود هبا عىل عباده ،ما أرمحك يارب جتود
باخلري بعد اخلري عن قليل كنا يف رمضان وامتن عىل عباده املؤمنني بالعتق من النريان
واآلن نحن عىل أعتاب موسم احلج فرصة عظيمة ملن فرتت مهته وتراجعت عزيمته
ليعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه وذلك الفضل والكرم مل خُيتص به احلاج فحسب بل
لكل املسلمني من اجتهد يف الطاعات يف تلك العرش املباركة وأخلص النية سينال
نصيب من هذا الفضل.
جتمع رائع يغبطنا عليه الغرب ولن ترى ذلك املشهد إال يف املسلمني،
وألول مرة ليس لتلك املسميات الفانية أي ثقل يف امليزان مقابل كلمة مسلم ال
اجلنسية وال اللون وال اللغة وال السياسات وال التوجهات فقط مسلم
اهلدف واحد والغاية سامية ارتفعت عن شوائب الدنيا لتظفر برضا الرمحن
والوحدة جتمع القلوب واألبدان التي جتردت من زينة الدنيا وزخرفها استجابة
للرمحن
ما أروع ذلك املشهد نفوس تطأ التشاحن والبغضاء حتت أقدامها رجاء يف رضا رهبا
أقبلت بتوبة وأدبرت بعفو وغفران.
تعرف عىل سعة رمحة ربك وهو ُيباهي بك املالئكة -عىل تقصريك وضعفك -ولكنه
تقرب إليك ذراع وإن أتته متيش
الكريم احلنّان ،الرحيم املنّان إن تقربت إليه شربا ّ
أتاك هروال.
فاهنل من تلك الرمحات واستقبل شهرك بتوبة جتب ما فات ،وحتلل من مظامل العباد،

احلج

ريب

احلج

وعاهد ربك عىل الطاعة واسأله املدد والثبات وقل:

ربنا ءامنّا فاغفر لنا وارمحنا وأنت خري الرامحني.
لبيك اللهم لبيك  ،لبيك ال رشيك لك لبيك إن احلمد والنعمة
لك وامللك ال رشيك لك.
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فضائل احلـج

تشتمل فريضة احلج عىل حكم جليلة كثرية متتد يف حياة املؤمن الروحية ،ومصالح املسلمني مجيعهم يف الدين والدنيا ،منها:
 -1يك ّفر الذنوب الصغائر ويطهر النفس من شوائب املعايص وقال بعض احلنفية :احلج يكفر كبائر الذنوب لقول النبي
– صىل اهلل عليه وسلم « :من حج  ،فلم يرفث ،ومل يفسق ،رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» (.أخرجه البخاري يف صحيحه
«برشح الكرماين» )59،60/8
وعن عائشة أم املؤمنني – ريض اهلل عنها – أهنا قالت « :يا رسول اهلل نرى اجلهاد أفضل العمل ،أفال نجاهد؟ قال :ال ،لكن
أفضل اجلهاد حج مربور» (.أخرجه البخاري يف صحيحه «برشح الكرماين» )185/9
وقال – صىل اهلل عليه وسلم « :العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهام ،واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة» ( .أخرجه مسلم يف
صحيحه «برشح النووي» )118 ،117/9
 -2أن أداء فريضة احلج يؤدي شكر نعمة املال ،وسالمة البدن ،ومها أعظم ما يتمتع به اإلنسان من نعم الدنيا ،ففي احلج
شكر هاتني النعمتني العظيمتني ،حيث جيهد اإلنسان نفسه وينفق ماله يف طاعة ربه والتقرب إليه سبحانه.
 -3أن احلج يريب النفس الصرب والتحمل والنظام الناس فاحلاج يتكبد مشقات األسفار حتى يتجمع احلجاج كلهم يف مكة،
ثم ينطلقون انطالق ًا واحد ًا يوم الثامن من ذي احلجة ألداء املناسك ،فيتحركون مجيع ًا ويقيمون مجيع ًا ،ال تلفتهم مشقات
الزحام ،وال تزعجهم أعباء تلك التنقالت.
 -4جيتمع املسلمون من أقطار األرض ،فيتعرف بعضهم عىل بعض ،ويألف بعضهم بعض ًا ،هناك حيث تذوب الفوارق
بني الناس ،فوارق الغنى والفقر ،فوارق اجلنس واللون ،فوارق اللسان واللغة.
 -5ويف احلج ذكريات تغرس يف النفس اخلضوع ألوامر اهلل ورشيعته ،فعند هذا البيت سكن أبو األنبياء إبراهيم عليه
السالم وزوجته هاجر ووليده إسامعيل.
 -6واحلج يطهر النفس ،ويعيدها إىل الصفاء واإلخالص ،مما يؤدي إىل جتديد احلياة ،ورفع معنويات اإلنسان ،وتقوية
األمل وحسن الظن باهلل تعاىل.
 -7يقوي اإليامن ،ويعني عىل جتديد العهد مع اهلل ،ويساعد عىل التوبة اخلالصة الصدوق ،وهيذب النفس ،ويرقق املشاعر
وهييج العواطف.
 -8يذكر املسلم باميض املسلمني العريق ،وبجهاد النبي – صىل اهلل عليه وسلم – والسلف الصالح.
يعود املسلم عىل الصرب وحتمل املتاعب ،ويعلم االنضباط والتزام األوامر.
ّ -9
 -10باحلج يؤدي العبد لربه شكر النعمة ،نعمة املال ونعمة العافية ،ويغرس يف النفس روح العبودية الكاملة.
 -11يؤدي بال شك إىل تعارف أبناء األمة عىل اختالف ألواهنم ولغاهتم وأوطاهنم.
 -12يشعر احلج بقوة الرابطة األخوية مع املؤمنني يف مجيع أنحاء األرض.
اللهم ال حترمنا حجة مربورة يف سبيلك و مجيع املسلمني.
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وعقب البدء باسم اهلل الرمحن الرحيم جييء التوجه إىل اهلل باحلمد ووصفه بالربوبية املطلقة للعاملني(:احلمد
هلل رب العاملني).
واحلمد هلل هو الشعور الذي يفيض به قلب املؤمن بمجرد ذكره هلل ..فإن وجوده ابتداء ليس إال فيضا من
فيوضات النعمة اإلهلية التي تستجيش احلمد والثناء .ويف كل ملحة ويف كل حلظة ويف كل خطوة تتواىل
آالء اهلل وتتواكب وتتجمع ،وتغمر خالئقه كلها وبخاصة هذا اإلنسان ..ومن ثم كان احلمد هلل ابتداء ًا،
وكان احلمد هلل ختام ًا قاعدة من قواعد التصور اإلسالمي املبارش( :وهو اهلل ال إله إال هو ،له احلمد يف
األوىل واآلخرة [)...القصص ]70

ومع هذا يبلغ من فضل اهلل  -سبحانه  -وفيضه عىل عبده املؤمن ،أنه إذا قال:احلمد هلل .كتبها له حسنة
ترجح كل املوازين ففي احلديث الذي صححه األلباين عن أبو مالك األشعري قال رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم  « :احلمد هلل متأل امليزان  ،و سبحان اهلل و احلمد هلل متآلن أو متأل ما بني السامء و األرض «
والتوجه إىل اهلل باحلمد يمثل شعور املؤمن الذي يستجيشه جمرد ذكره هلل  -كام أسلفنا -أما شطر اآلية
األخري( :رب العاملني) فهو يمثل قاعدة التصور اإلسالمي ،فالربوبية املطلقة الشاملة هي إحدى كليات
العقيدة اإلسالمية ..والرب هو املالك املترصف ،ويطلق يف اللغة عىل السيد وعىل املترصف لإلصالح
والرتبية ..والترصف لإلصالح والرتبية يشمل العاملني  -أي مجيع اخلالئق  -واهلل  -سبحانه  -مل خيلق
الكون ثم يرتكه مهال .إنام هو يترصف فيه باإلصالح ويرعاه ويربيه .وكل العوامل واخلالئق حتفظ وتتعهد
برعاية اهلل رب العاملني .والصلة بني اخلالق واخلالئق دائمة ممتدة قائمة يف كل وقت ويف كل حالة.
والربوبية املطلقة هي مفرق الطريق بني وضوح التوحيد الكامل الشامل ،والغبش
الذي ينشأ من عدم وضوح هذه احلقيقة بصورهتا القاطعة .وكثريا ما كان الناس
جيمعون بني االعرتاف باهلل بوصفه املوجد الواحد للكون  ،واالعتقاد بتعدد
األربابالذين يتحكمون يف احلياة .ولقد يبدو هذا غريبا مضحكا .ولكنه كان وما يزال
قائ ًام.
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مل يكن مستطاعا أن يستقر الضمري البرشي عىل
قرار يف أمر هذا الكون ،ويف أمر نفسه ويف منهج
حياته ،قبل أن يستقر عىل قرار يف أمر عقيدته
وتصوره إلهله وصفاته ،وقبل أن ينتهي إىل يقني
واضح مستقيم يف وسط هذا العامء وهذا التيه
وهذا الركام الثقيل.

ولقد حكى لنا القرآن الكريم عن مجاعة من
املرشكني كانوا يقولون عن أرباهبم املتفرقة( :ما
نعبدهم إالليقربونا إىل اهلل زلفى) [ الزمر  ..]3كام
قال عن مجاعة من أهل الكتاب( :اختذوا أحبارهم
ورهباهنم أربابا من دون اهلل) [ التوبة ..] 31
وكانت عقائد اجلاهليات السائدة يف األرض
كلها يوم جاء اإلسالم ،تعج باألرباب املختلفة،
وال يدرك اإلنسان رضورة هذا االستقرار حتى
بوصفها أربابا صغارا تقوم إىل جانب كبري اآلهلة
ي ّطلع عىل ضخامة هذا الركام ،وحتى يرود هذا التيه
كام يزعمون!
من العقائد والتصورات واألساطري والفلسفات
فإطالق الربوبية يف هذه السورة ،وشمول هذه واألوهام واألفكار التي جاء اإلسالم فوجدها
الربوبية للعاملني مجيعا ،هي مفرق الطريق بني ترين عىل الضمري البرشي ،والتي أرشنا إىل طرف
النظام والفوىض يف العقيدة .لتتجه العوامل كلها منها فيام تقدم صغري [ .وسيجيء يف استعراض
إىل رب واحد  ،تقر له بالسيادة املطلقة ،وتنفض سور القرآن الكثري منها ،مما عاجله القرآن عالجا
عن كاهلها زمحة األرباب املتفرقة ،وعنت احلرية وافيا شامال كامال ].
كذلك بني شتى األرباب ..ثم ليطمئن ضمري هذه
ومن ثم كانت عناية اإلسالم األوىل موجهه إىل
العوامل إىل رعاية اهلل الدائمة وربوبيته القائمة.وإىل
حترير أمر العقيدة ،وحتديد التصور الذي يستقر
أن هذه الرعاية ال تنقطع أبدا وال تفرت وال تغيب،
عليه الضمري يف أمر اهلل وصفاته  ،وعالقته
ال كام كان أرقى تصور فلسفي ألرسطو مثال يقول
باخلالئق ،وعالقة اخلالئق به عىل وجه القطع
بأن اهلل أوجد هذا الكون ثم مل يعد هيتم به ،ألن
واليقني.
اهلل أرقى من أن يفكر فيام هو دونه ! فهو ال يفكر
إال يف ذاته ! وأرسطو  -وهذا تصوره  -هو أكرب ومن ثم كان التوحيد الكامل اخلالص املجرد
الشامل ،الذي ال تشوبه شائبة من قريب وال من
الفالسفة ،وعقله هو أكرب العقول!
بعيد ..هو قاعدة التصور التي جاء هبا اإلسالم،
لقد جاء اإلسالم ويف العامل ركام من العقائد
وظل جيلوها يف الضمري ،ويتتبع فيه كل هاجسة
والتصورات واألساطري والفلسفات واألوهام
وكل شائبة حول حقيقة التوحيد ،حتى خيلصها
واألفكار ..خيتلط فيها احلق بالباطل ،والصحيح
من كل غبش .ويدعها ماكينة راكزة ال يتطرق إليها
بالزائف ،والدين باخلرافة ،والفلسفة باألسطورة..
وهم يف صورة من الصور ..كذلك قال اإلسالم
والضمري اإلنساين حتت هذا الركام اهلائل يتخبط
كلمة الفصل بمثل هذا الوضوح يف صفات اهلل
يف ظلامت وظنون ،وال يستقر منها عىل يقني.
وبخاصة ما يتعلق منها بالربوبية املطلقة .فقد كان
وكان التيه الذي ال قرار فيه وال يقني وال نور ،هو معظم الركام يف ذلك التيه الذي ختبط فيه الفلسفات
ذلك الذي حييط بتصور البرشية إلهلها ،وصفاته والعقائد كام ختبط فيه األوهام واألساطري ..مما
وعالقته بخالئقه ،ونوع الصلة بني اهلل واإلنسان يتعلق هبذا األمر اخلطري ،العظيم األثر يف الضمري
اإلنساين .ويف السلوك البرشي سواء.
و عىل وجه اخلصوص.
7

''ح ِد ُ
اص َع ْن َأ ْكَث ِر َما َرَأى ُق َرْي ًشا َناَلْت ُه
َ
يث اْب ِن اْل َع ِ
الل َصّلى هّ
ول هّ
الل َعَلْي ِه َو َسّل َم''
ِم ْن َرُس ِ
ِ
ي َيى ْب ُن ُع ْر َو َة ْب ِن ال ّز َب رْ ِيَ ،ع ْن َأبِ ِيه ُع ْر َو َة ْب ِن ال ّز َب رْ ِيَ ،ع ْن َع ْب ِد اللهِّ ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن ا ْل َع ِ
إس َح َ
اص،
اقَ :ف َحدّ َثني حَ ْ
َق َال ا ْب ُن ْ
ت ُقري ًشا َأ َصا ُبوا ِم ْن رس ِ
ون ِم ْن َعدَ َاوتِ ِه؟ َق َال
ول اللهّ َص ىّل اللهّ َع َل ْي ِه َو َس ّل َم فِ اَيم كَانُوا ُي ْظ ِه ُر َ
َ ُ
َق َال ُق ْلت َل ُه َما َأ ْك َث َر َما َر َأ ْي َ َ ْ
َ ِ
ِ
ح رَض هُتم و َقدْ اجتَمع َأ رْشا ُفهم يوما يِف حِْ
ال ْج ِرَ ،ف َذك َُروا َر ُس َ
بنَا
َ ْ ُْ َ
ْ َ َ َ ُ ْ ًَْ
ول اللهِّ َص ىّل اللهّ َع َل ْيه َو َس ّل َم َف َقا ُلواَ :ما َرأ ْينَا م ْث َل َما َص رَ ْ
هِ
ِ
ِ ِ
ِ
ب َ
بنَا منْ ُه
جا َع َتنَاَ ،و َس ّ
اءنَاَ ،و َع َ
اب دينَنَاَ ،و َف ّر َق مَ َ
َع َل ْيه م ْن َأ ْم ِر َه َذا ّ
الر ُج ِل َق ّطَ ،س ّف َه َأ ْح اَل َمنَاَ ،و َشت ََم آ َب َ
آل َتنَاَ ،ل َقدْ َص رَ ْ
يِ
ِ
ك إ ْذ َط َل َع َر ُس ُ
َع ىَل َأ ْم ٍر َعظِي ٍم َأ ْو ك اََم َقا ُلواَ :ف َب ْينَا ُه ْم يِف َذلِ َ
الرك َْن
ول اللهِّ َص ىّل اللهّ َع َل ْيه َو َس ّل َم َف َأ ْق َب َل َي ْمش َحتّى ْاس َت َل َم ّ
ُثم مر هِبِم َطائِ ًفا بِا ْلبي ِ
ت َف َل اّم َم ّر هِبِ ْم َغ َمزُو ُه « »290بِ َب ْع ِ
ض ا ْل َق ْو ِل.
َْ
ّ َّ ْ
ك يِف َو ْج ِه رس ِ
َق َال َف َع َر ْفت َذلِ َ
ت
ول اللهّ َص ىّل اللهّ َع َل ْي ِه َو َس ّل َمَ .ق َال ُث ّم َم ىَضَ ،ف َل اّم َم ّر هِبِ ْم ال ّثانِ َي َة َغ َمزُو ُه بِ ِم ْثلِ َهاَ ،ف َع َر ْف ُ
َ ُ
ك يِف َو ْج ِه رس ِ
َذلِ َ
ول اللهّ َص ىّل اللهّ َع َل ْي ِه َو َس ّل َم ُث ّم َم ّر هِبِ ْم ال ّثالِ َث َة َفغ ََمزُو ُه بِ ِم ْثلِ َهاَ ،ف َو َق َ
ش
ف ُث ّم َق َال َأت َْس َم ُع َ
َ ُ
ون َيا َم ْع رَ َ
ُق َر ْي ٍ
شَ ،أ َما َو َا ّل ِذي َن ْف يِس بِ َي ِد ِه َل َقدْ ِج ْئ ُتك ُْم بِ ّ
الذ ْبحِ َ .ق َال َف َأ َخ َذ ْت ا ْل َق ْو َم كَلِ َم ُت ُه َحتّى َما ِمن ُْه ْم َر ُج ٌل اّإل ك ََأن اَّم َع ىَل َر ْأ ِس ِه
ف يا َأبا ا ْل َق ِ
ول ان رَ ِ
ك َل رَ ْي َف ُؤ ُه بِ َأ ْح َس ِن َما جَيِدُ ِم ْن ا ْل َق ْو ِل َحتّى إ ّن ُه لِ َي ُق َ
إن َأ َشدّ ُه ْم فِ ِيه َو َصا ًة َق ْب َل َذلِ َ
اس ِم
َطائِ ٌر َو ِاق ٌع َحتّى ّ
ْص ْ َ َ
ْت َج ُه اً
ول.
َف َو َاللهِّ َما ُكن َ
َان ا ْل َغدُ اجتَمعوا يِف حِْ
ال ْج ِر َو َأنَا َم َع ُه ْم َف َق َال َب ْع ُض ُه ْم لِ َب ْع ِ
ف َر ُس ُ
ض
ْص َ
ول اللهِّ َص ىّل اللهّ َع َل ْي ِه َو َس ّل َم َحتّى إ َذا ك َ
ْ َ ُ
َق َال َفان رَ َ
ك َط َل َع ( َع َل ْي ِه ْم ) َر ُس ُ
ون ت ََر ْكت ُُمو ُهَ .ف َب ْين اََم ُه ْم يِف َذلِ َ
ول
َذك َْرت ُْم َما َب َلغَ ِمنْك ُْم َو َما َب َل َغك ُْم َعنْ ُه َحتّى إ َذا َبا َداك ُْم بِ اَم َتك َْر ُه َ
اللهِّ ص ىّل اللهّ ع َلي ِه وس ّلم َفو َثبوا إ َلي ِه و ْثب َة رج ٍل و ِ
ون َأنْت ا ّل ِذي َت ُق ُ
َان َي ُق ُ
ول ِم ْن
اح ٍد َو َأ َحا ُطوا بِ ِه َي ُقو ُل َ
ول ك ََذا َوك ََذاَ ،ل مِا ك َ
َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ
َ
هِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َع ْي ِ
ب َ
ول اللهِّ َص ىّل اللهّ َع َل ْيه َو َس ّل َم َن َع ْم َأنَا ا ّلذي َأ ُق ُ
ول َر ُس ُ
آلت ِه ْم َودين ِه ْم َف َي ُق ُ
ول َذل َ
كَ .ق َال َف َل َقدْ َر َأ ْيت َر ُج اًل من ُْه ْم َأ َخ َذ
يِ
ِ ِِ
ِ
َ
ون َر ُج اًل َأ ْن َي ُق َ
ض اللهّ َعنْ ُه ُدو َن ُه َو ُه َو َي ْبكِي َو َي ُق ُ
ْص ُفوا
ول َأ َت ْق ُت ُل َ
ول َر يّب اللهُّ؟ ُث ّم ان رَ َ
بِم ْج َم ِع ر َدائهَ .ق َال َف َقا َم أ ُبو َبك ٍْر َر َ
َعنْ ُه َفإِ ّن َذلِ َ
ك أَلَ َشدّ َما َر َأ ْيت ُق َر ْي ًشا نَا ُلوا ِمنْ ُه َق ّط.
من كتاب السرية إلبن هشام
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عن عمر (ريض اهلل عنه) قال :
بينام نحن جلوس عند رسول اهلل «صىل اهلل عليه وسلم» ذات يوم إذ طلع علينا رجل
شديد بياض الثياب ،شديد سواد الشعر ،ال يرى عليه أثر السفر ،وال يعرفه منا أحد.
حتى جلس إىل النبي «صىل اهلل عليه وسلم»  ،فأسند ركبتيه إىل ركبتيه  ،و وضع كفيه
حممد أخربين عن اإلسالم؟!
عىل فخذيه  ،وقال :يا ّ

فقال رسول اهلل «صىل اهلل عليه وسلم» :
«اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهلل ،وأن حممد ًا رسول اهلل ،وتقيم الصالة ،وتؤيت الزكاة ،وتصوم
رمضان،وحتج البيت إن استطعت إليه سبيالً» .
قال :صدقت .فعجبنا له يسأله ويصدّ قه.
قال :فأخربين عن اإليامن؟
قال« :أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه ورشه».
قال :صدقت.
قال :فأخربين عن اإلحسان؟
قال« :أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك».
قال :فأخربين عن الساعة؟
قال« :ما املسؤول عنها بأعلم من السائل».
قال :فأخربين عن أماراهتا؟
قال« :أن تلد األمة ربتها ،وأن ترى احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان» ،ثم انطلق.
فلبثت ملي ًا ،ثم قال« :يا عمر أ تدري من السائل؟»
قلت :اهلل ورسوله أعلم .
قال« :فإنه جربيل أتاكم يع ّلمكم دينكم»( .رواه مسلم) .

رشح وفوائد احلديث

قوله «صىل اهلل عليه وسلم» :أخربين عن اإليامن  :اإليامن يف اللغة :هو مطلق التصديق ،ويف الرشع :عبارة
عن تصديق خاص ،وهو التصديق باهلل ،ومالئكته وكتبه ،ورسله ،وباليوم اآلخر ،وبالقدر خريه ورشه.
وأما اإلسالم  :فهو عبارة عن فعل الواجبات ،وهو االنقياد إىل عمل الظاهر .قد غاير اهلل تعاىل بني
ِ
اب َآمنَّا ُق ْل لمَ ْ ت ْ ُِؤ ُمنوا َو َلكِ ْن ُقو ُلوا َأ ْس َل ْمنَا )
اإليامن واإلسالم كام يف احلديث ،قال اهلل تعاىلَ (:قا َلت األَ ْع َر ُ
احلجرات.14:
أن املنافقني كانوا يصلون ويصومون ويتصدقون ،وبقلوهبم ينكرون ،فلام ا َّدعوا اإليامن َّ
كذ هَبم اهلل
وذلك َّ
تعاىل يف دعواهم اإليامن إلنكارهم بالقلوب ،وصدقهم يف دعوى اإلسالم لتعاطيهم إياه .
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إنك َل َر ُس ُ
وقال اهلل تعاىل ( :إِذا جاءك املنافقون قالوا نشهدُ َ
املنافقني
إن
يعلم إنَّك لرسو ُل ُه واهللُ َي ْش َهدُ َّ
َ
ول اهللِ واهللُ ُ
لك
َاذبون ) املنافقون.1:
َ
أي يف دعواهم الشهادة بالرسالة مع خمالفة قلوهبم  ،ألن ألسنتهم مل تواطئ قلوهبم  ،ورشط الشهادة بالرسالة:
أن يواطئ اللسان القلب فلام كذبوا يف دعواهم َّبني اهلل تعاىل كذهبم  ،وملا كان اإليامن رشط ًا يف صحة اإلسالم
َان فيها ِمن املؤمنني فام وجدْ نَا فيها غري بي ٍ
ت
استثنى اهلل تعاىل من املؤمنني املسلمني قال اهلل تعاىل( :
فأخرجنا َم ْن ك َ
َ َ َ
َ
ْ
َْ
ِمن ِ ِ
ني ) الذاريات.36 -35 :
املسلم َ
َ ْ
ً
َان اهللُ
ك
ا
م
و
(
تعاىل:
اهلل
قال
:
ا
إيامن
الصالة:
تعاىل
اهلل
سمى
وهلذا
االتصال
من
الرشوط
بني
ملا
متصل
استثناء
فهذا
َ
ََ
ليضيع إيامنكم ) البقرة.143 :
وقال تعاىل ( :ما كنت تدري ما الكتاب وال اإليامن ) الشورى ، 52:أي الصالة.
قوله «صىل اهلل عليه وسلم»  ( :وتؤمن بالقدر خريه ورشه ) بفتح الدال وسكوهنا لغتان  ،ومذهب أهل احلق:
إثبات القدر ،ومعناه أن اهلل سبحانه وتعاىل قدر األشياء يف القدم ،وعلم سبحانه وتعاىل أهنا ستقع يف أوقات
معلومة عنده سبحانه وتعاىل ،ويف أمكنة معلومة وهي تقع عىل حسب ما قدره اهلل سبحانه وتعاىل.

و اعلم أن التقادير أربعة :

األول  :التقدير يف العلم وهلذا قيل :العناية قبل الوالية  ،والسعادة قبل الوالدة ،واللواحق مبنية عىل
السوابق ،قال اهلل تعاىل  ( :يؤفك عنه من ُأفِ َ
ك ) الذاريات 9:أي يرصف عن سامع القرآن وعن اإليامن به
يف الدنيا من رصف عنه يف القدم  ،قال رسول اهلل «صىل اهلل عليه وسلم»  ( :ال هيلك اهلل إال هالك ًا ) أي من
كتب يف علم اهلل تعاىل أنه هالك .
يشاء ويثبت
الثانى  :التقدير يف اللوح املحفوظ ،و هذا التقدير يمكن أن يتغري قال اهلل تعاىل( :يمحو اهلل ما ُ
وعنده أم الكتاب ) الرعد ، 39:وعن ابن عمر «ريض اهلل تعاىل عنهام» أنه كان يقول يف دعائه ( :اللهم إن
كنت كتبتني شقي ًا فاحمني واكتبني سعيد ًا ) .
الثالث  :التقدير يف الرحم  ،و ذلك أن امللك يؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد.
الرابع  :التقدير وهو سوق املقادير إىل املواقيت ،واهلل تعاىل خلق اخلري والرش وقدر جميئه إىل العبد يف أوقات
معلومة .و الدليل عىل أن اهلل تعاىل خلق اخلري والرش قوله تعاىل ( :إن املجرمني يف ضالل َو ُس ُع ُر* يوم
ِ
هم ذوقوا َم َّس َس َقر* إنَّا َّ
كل يش خلقنا ُه ب َقدَ ر ِ) القمر ، 49-47:نزلت هذه
ُي َ
سحبون يف النار عىل وجوه ْ
اآلية يف القدرية  ،يقال هلم ذلك يف جهنم  ،وقال تعاىل ( :قل أعوذ برب الفلق* من رش ما خلق ) الفلق
.2-1
وهذا القسم إذا حصل اللطف بالعبد رصف عنه قبل أن يصل إليه.
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ويف احلديث ( :إن الصدقة وصلة الرحم تدفع ميتة السوء وتقلبه سعادة ).
ويف احلديث ( :إن الدعاء والبالء بني السامء واألرض يقتتالن  ،ويدفع الدعاء البالء قبل أن ينزل ).
وزعمت القدرية:
أن اهلل تعاىل مل يقدر األشياء يف القدم ،وال سبق علمه هبا ،وأهنا مستأنفة ،وأنه تعاىل يعلمها بعد وقوعها ،وكذبوا
عىل اهلل سبحانه وتعاىل َّ
جل عن أقواهلم الكاذبة وتعاىل علو ًا كبري ًا ،وهؤالء انقرضوا وصارت القدرية يف األزمان
املتأخرة يقولون :اخلري من اهلل والرش من غريه ،تعاىل اهلل عن قوهلم ،وصح عنه «صىل اهلل عليه وسلم» أنه قال:
( القدرية جموس هذه األمة ) .سامهم جموس ًا ملضاهاة مذهبهم مذهب املجوس ،وزعمت الثنوية أن اخلري من
فعل النور والرش من فعل الظلمة فصاروا ثنوية ،كذلك القدرية يضيفون اخلري إىل اهلل والرش إىل غريه وهو تعاىل
خالق اخلري والرش .
قال «إمام احلرمني» يف كتاب «اإلرشاد» إن بعض القدرية تقول :لسنا بقدرية بل أنتم القدرية العتقادكم أخبار
القدر ،و رد عىل هؤالء اجلهلة بأهنم يضيفون القدر إىل أنفسهم ،ومن يدعي الرش لنفسه ويضيفه إليها أوىل بأن
ينسب إليه ممن يضيفه لغريه وينفيه عن نفسه .
قوله «صىل اهلل عليه وسلم»  :فأخربين عن اإلحسان :
قال ( :اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه ) وهذا مقام املشاهدة ألن من قدر أن يشاهد امللك استحى
أن يلتفت إىل غريه يف الصالة وأن يشغل قلبه بغريه ومقام اإلحسان مقام الصديقني وقد تقدم يف احلديث
األول اإلشارة إىل ذلك .
قوله «صىل اهلل عليه وسلم»  ( :فإنه يراك ) غاف ً
ال إن غفلت يف الصالة وحدثت النفس فيها.

قوله «صىل اهلل عليه وسلم»  :فأخربين عن الساعة :

فقال ( :ما املسؤول عنها بأعلم من السائل) هذا اجلواب عىل أنه «صىل اهلل عليه وسلم» كان ال يعلم
متى الساعة ؟ بل علم الساعة مما استأثر اهلل تعاىل به ،قال اهلل تعاىل ( :إن اهلل عنده علم الساعة ) لقامن.34:
وقال تعاىل ( :ثقلت يف الساموات واألرض ،ال تأتيكم إال بغتة ) األعراف .187:وقال تعاىل  (:وما
يدريك لعل الساعة تكون قريب ًا ) األحزاب.63:
ومن ادعى أن عمر الدنيا سبعون ألف سنة وأنه بقي منها ثالثة وستون ألف سنة فهو قول باطل حكاه
الطوخي يف «أسباب التنزيل « عن بعض املنجمني وأهل احلساب  ،ومن ادعى أن عمر الدنيا سبعة آالف
سنة فهذا يسوف عىل الغيب وال حيل اعتقاده.
قوله «صىل اهلل عليه وسلم»  :فأخربين عن أماراهتا :
قال  ( :أن تلد األمة ربتها ) األمار واألمارة بإثبات التاء وحذفها لغتان  ،و روي رهبا وربتها  ،قال
األكثرون هذا إخبار عن كثرة الرساري وأوالدهن ،فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها ألن مال اإلنسان
صائر إىل ولده ،وقيل معناه اإلماء يلدن امللوك فتكون أمة من مجلة رعيته  ،وحيتمل أن يكون املعنى :أن
الشخص يستولد اجلارية ولد ًا ويبيعها فيكرب الولد ويشرتي أمه ،وهذا من أرشاط الساعة.
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قوله «صىل اهلل عليه وسلم»  ( :وأن ترى احلفاة العراة العالة ،رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان ) إذ العالة هم
الفقراء  ،و العائل الفقري ،و العيلة الفقر وعال الرجل يعيل عيلة أي افتقر .والرعاء بكرس الراء وباملد ويقال فيه
رعاة بضم الراء وزيادة تاء بال مد معناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل احلاجة والفاقة يرتقون يف البنيان والدنيا
تبسط هلم حتى يتباهوا يف البنيان .
قوله ( :فلبث مليا ) هو بفتح الثاء عىل أنه للغائب  ،وقيل :فلبثت بزيادة تاء املتكلم وكالمها صحيح .وملي ًا بتشديد
الياء معناه وقت ًا طويالً .ويف رواية أيب داود والرتمذي أنه قال :بعد ثالثة أيام.
ويف ( رشح التنبيه ) «للبغوي» أنه قال:
بعد ثالثة فأكثر ،وظاهر هذا أنه بعد ثالث ليال .ويف ظاهر هذا خمالفة لقول «أيب هريرة» يف حديثه  ،ثم أدبر
عيل الرجل ) فأخذوا يردونه فلم يروا شيئ ًا فقال «صىل
الرجل فقال رسول اهلل «صىل اهلل عليه وسلم»  ( :ردوا َّ
عيل الرجل ) فأخذوا يردونه فلم يروا شيئ ًا فقال «صىل اهلل عليه وسلم» ( :هذا
اهلل عليه وسلم»  ( :ردوا َّ
جربيل ) فيمكن اجلمع بينهام بأن عمر «ريض اهلل عنه» مل حيرض قول النبي «صىل اهلل عليه وسلم» هلم يف
احلال  ،بل كان قد قام من املجلس فأخرب النبي «صىل اهلل عليه وسلم» احلارضين يف احلال ،وأخربوا
عمر بعد ثالث إذ مل يكن حارض ًا عن إخبار الباقني .
ويف قوله «صىل اهلل عليه وسلم»  ( :هذا جربيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم )  ،فيه دليل عىل أن اإليامن
 ،واإلسالم  ،واإلحسان ،تسمى كلها دين ًا  ،ويف احلديث دليل عىل أن اإليامن بالقدر واجب  ،وعىل ترك
اخلوض يف األمور ،وعىل وجوب الرضا بالقضاء.
دخل رجل عىل «ابن حنبل» رمحه اهلل .فقال :عظني .فقال له :إن كان اهلل تعاىل قد تكفل بالرزق فاهتاممك
ملاذا ؟ وإن كان اخللف عىل اهلل حق ًا فالبخل ملاذا ؟ وإن كانت اجلنة حق ًا فالراحة ملاذا ؟ وإن كان سؤال منكر
ونكري حق ًا فاألنس ملاذا ؟ وإن كانت الدنيا فانية فالطمأنينة ملاذا؟ وإن كان احلساب حق ًا فاجلمع ملاذا ؟ وإن
كان كل يشء بقضاء وقدر فاخلوف ملاذا ؟
«فائدة» ذكر صاحب ( مقامات العلامء ) أن الدنيا كلها مقسومة عىل مخسة وعرشين قس ًام :

مخسة بالقضاء والقدر ،ومخسة باالجتهاد ،ومخسة منها بالعادة ،ومخسة باجلوهر ،ومخسة بالوراثة.

فأما اخلمسة التي بالقضاء والقدر :فالرزق ،والولد ،واألهل ،والسلطان ،والعمر.
و اخلمسة التي باالجتهاد  :فاجلنة  ،والنار  ،والعفة ،و الفروسية ،والكتابة .واخلمسة التي بالعادة :فاألكل
 ،والنوم ،وامليش  ،و النكاح  ،و التغوط.
واخلمسة التي باجلوهر  :فالزهد ،والزكاة ،والبذل ،واجلامل ،و اهليبة .واخلمسة التي بالوراثة :فاخلري
 ،و التواصل ،و السخاء والصدق  ،واألمانة.
وهذا كله ال ينايف قوله «صىل اهلل عليه وسلم»  ( :كل يشء بقضاء وقدر ) .وإنام معناه :أن بعض هذه
األشياء يكون مرتب ًا عىل سبب ،وبعضها يكون بغري سبب  ،واجلميع بقضاء وقدر.
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ملاذا

تبكيها اليوم وعينك عليها ه ّطالة!!! أال تذكر ذلك اليوم وأنت حتد إليها النظر ،أال تذكر تلك الساعة التي مضت
ونظرت
يف جداهلا حتى أعيتها األفكار وعجزت الكلامت إلقناعك ثم انتهى احلوار بصوت مرتفع وباب ُيغلق وعني تدمع
َ
خرجت من البيت وخرجت معك آماهلا تبحث ودعاؤها يلهج لعل اهلل هيديه.
حوهلا فلم جتدك،
َ
ثم ك رَِبت وتزوجت وشغلك بيتك وزوجتك
عنها كُنت تزورها مرة يف األسبوع واآلن أنجبت
وحتولت الزيارة إىل مكاملة هاتفية ثم كرب ابنك
واهتممت بدراسته وهواياته والرتفيه عنه ومل يرى
منك تلك املودة وذلك اإلحسان لتلك اجلوارح
التي ربتك وذلك القلب الذي أحبك واعتاد منك
ذلك اجلحود جتاه أمك ومل يعرف قدرها ألنك
سبقته إىل هذا النكران ،واليوم تذكرت عندما
أوصد الباب خلفه يجُ ادلك تاركا لك احلرسة عىل
ما أنفقت من جهد ومعاناة يف تربيته ولكن كام
تدين تُدان.
هل ذقت ما ذاقته من أمل اجلحود؟؟؟؟
هل شعرت بكم احلزن واملعاناة التي كافأت هبا أمك مقابل ُحسن صنيعها وإحساهنا إليك؟؟
مرت األيام رسيعا تشهد عىل سوء فعالك وأهدتك من العقوق ما أهديته ألمك بل زاد األمر سوء ًا بموهتا الذي مل ُيمهلك
لإلصالح والرب.
ِ
فابك ومالك ال تبكي والندم جيتاحك ،مالك ال تبكي ودينك يف العقوق ُيوفيه ابنك ،مالك ال تبكي وأوسط أبواب اجلنة
أعرضت عنه ومل تأبه له.
مالك ال تبكي وقد أخرب الرسول ( صىل اهلل عليه وسلم ) (( :رغم أنف من أدرك أبويه عند الكرب ،أحدمها أو كالمها فلم
يدخل اجلنة )) [مسلم]
عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :جاء رجل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقال :يا رسول اهلل من أحق الناس بحسن
صحابتي؟ قال :أمك  ،قال ثم من؟ قال :أمك ،قال :ثم من؟ قال :أمك ،قال :ثم من؟ قال :ثم أبوك» .رواه البخاري ومسلم.
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 25سنة مهجورة (اجلزء األول)
(أو ًال) اخلروج ألداء صالة الضحى يف املسجد

ولك فيها ثواب عمرة قال -صىل اهلل عليه وسلم ( -من خرج
من بيته متطهر ًا إىل صالة مكتوبة فأجره كأجر احلاج املحرم،
ومن خرج إىل تسبيح الضحى ال ينصبه إال إياه فأجره كأجر
املعتمر)
[ رواه أبو داود وحسنه األلباين ( )6228يف صحيح اجلامع ]
[ صالة الضحى من بعد رشوق الشمس بنحو ثلث الساعة إىل
أيضا ]
قبيل الظهر بنحو ثلث الساعة ً

ويستحب لكل صالة :لقوله-صىل اهلل عليه وسلم (-لوال أن

(ثاني ًا) االستغفار للمؤمنني واملؤمنات

(خامس ًا) صالة النافلة يف البيوت

قال -صىل اهلل عليه وسلم (-من استغفر للمؤمنني وللمؤمنات
كتب اهلل له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة)
[ رواه الطرباين وحسنه األلباين ( )6026يف صحيح اجلامع ]

(ثالث ًا) احملافظة على الوضوء

أن
قال -صىل اهلل عليه وسلم (-استقيموا ولن حتصوا ،واعلموا َّ
خري أعاملكم الصالة ،ولن حيافظ عىل الوضوء إال مؤمن)
[ رواه ابن ماجه وصححه األلباين ( )197يف صحيح الرتغيب ]

(رابع ًا) السواك

قال-صىل اهلل عليه وسلم (-عليكم بالسواك فإنَّه مطيبة للفم
مرضاة للرب ) [ رواه اإلمام أمحد يف مسنده وصححه األلباين
(  )4068يف صحيح اجلامع ]
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أشق عىل أمتي أو عىل الناس ألمرهتم بالسواك مع كل صالة)
[ متفق عليه ]
وعند دخول البيت :قيل ألمنا عائشة  -ريض اهلل عنها  -بأي
يشء كان يبدأ النبي إذا دخل بيته قالت :بالسواك.
[ رواه مسلم ]
قال -صىل اهلل عليه وسلم ( -عليكم ما قمتم به فصلوا أهيا
الناس يف بيوتكم ،فإ َّن أفضل صالة املرء يف بيته إال الصالة
املكتوبة ) [ متفق عليه ]
قال -صىل اهلل عليه وسلم (-إذا قىض أحدكم الصالة يف
فإن اهلل جاعل يف بيته
مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صالتهَّ ،
من صالته خري) [ رواه مسلم ]

(سادس ًا) صيام ثالثة أيام من كل شهر

عن أيب هريرة قال -صىل اهلل عليه وسلم (-أوصاين خلييل
بثالث ال أدعهن حتى أموت ،صوم ثالثة أيام من كل شهر،
وصالة الضحى ،ونوم عىل الوتر ) [ رواه البخاري ]

 25سنة مهجورة (اجلزء األول)
وهذا الصيام سبب لذهاب الوساوس عن اإلنسان لقوله
صىل اهلل عليه وسلم (-أال أخربكم بام يذهب وحر الصدر؟صوم ثالثة أيام من كل شهر ) [ رواه النسائي وصححه األلبان
( )2608يف صحيح اجلامع ]

(سابع ًا) املشي حافي ًا أحيان ًا

إن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
عن فضالة بن عبيد قالَّ :
كان ينهانا عن كثري من اإلرفاه ( ،وهي االستكثار من الزينة ).
قال :كان النبي -صىل اهلل عليه وسلم -يأمرنا أن نحتفي أحيان ًا.
[ رواه أبو داود وحسنه األلباين ]

(ثامن ًا) البدء باليمنى عند لبس النعل وباليسرى
عند اخللع .
عن أيب هريرة :أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال -صىل
اهلل عليه وسلم( -إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع
فليبدأ بالشامل ولينعلهام مجيع ًا أو ليخلعهام مجيع ًا) [ متفق عليه]

(تاسع ًا)ترك السهر يف الليل والتبكري بالنوم

عن أيب برزة األسلمي أنه قال :كان -صىل اهلل عليه وسلم-
يستحب أن يؤخر العشاء التي ندعوهنا العتمة وكان يكره النوم

قبلها واحلديث بعدها[ ).رواه البخاري ]

(عاشراً) الوضوء قبل النوم

عن ابن عمر ما قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم (-من
بات طاهر ًا بات يف شعاره ملك ،فال يستيقظ إال قال امللك :اللهم
اغفر لعبدك فالن فإنه بات طاهر ًا )
[ رواه ابن حبان يف صحيحه ويف صحيح الرتغيب (] )597
[ الشعار :هو ما ييل بدن اإلنسان من ثوب وغريه ]

(احلادي عشر) النوم على اجلنب األمين والدعاء

عن الرباء بن عازب ريض اهلل عنه قال :قال النبي -صىل اهلل
عليه وسلم (-إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة ثم
اضطجع عىل شقك األيمن ثم قل « اللهم أسلمت وجهي إليك
 ،وفوضت أمري إليك ،وأجلأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك،
ال ملجأ وال منجى منك إال إليك  ،اللهم آمنت بكتابك الذي
أنزلت ،وبنبيك الذي أرسلت ،فإن مت من ليلتك فأنت عىل
الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به) [ متفق عليه ]

(الثاني عشر) نفض الفراش قبل النوم

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم (-إذا أوى أحدكم إىل فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره
فإنه ال يدري ما خلفه عليه ثم يقول باسمك ريب وضعت جنبي
وبك أرفعه إن أمسكت نفيس فارمحها وإن أرسلتها فاحفظها بام
حتفظ به عبادك الصاحلني )[ متفق عليه ]

يتبع باجلزء الثاني
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الذي يقرأ يف سرية الرسول  -صىل اهلل عليه وسلم  -جيد عجب ًا من
حسن تعامله ،ومجال أسلوبه مع كافة طبقات املجتمع عىل سبيل
العموم ،ومع أهل بيته عىل سبيل اخلصوص ،ويكفي مصداق ًا
((وإِن ََّك َل َعلىَ ُخ ُل ٍق َعظِي ٍم)) (القلم:
لذلك ثناء ربه عليه بقولـهَ :
. )4
تقول عائشة -ريض اهلل عنها(( :-إِ َّن ُخ ُل َق نَبِ ِّي اللهَِّ  -صىل اهلل عليه
َان ا ْل ُق ْر َ
وسلم  -ك َ
آن) [.]1
ومن خالل هذه الزاوية سوف نعرض لكم بإذن اهلل تعاىل يف كل
عدد نموذج من نامذج التعامل النبي -صىل اهلل عليه وسلم مع
زوجاته ،بناته واخواته ..يف عددنا هذا سنبدأ بالتعرف عىل كيفية
تعامل النبي صىل اهلل عليه وسلم مع زوجاته.

تعامله  -صلى اهلل عليه وسلم  -مع زوجاته
لقد كانت حياته -صىل اهلل عليه وسلم  -يف بيته وبني نسائه املثىل
األعىل يف املودة ،واملوادعة ،وترك الكلفة ،وبذل املعونة ،واجتناب
هجر الكالم ومره ،وهو الذي يقولَ :
((خيرْ ُ ك ُْم َخيرْ ُ ك ُْم ألَ ْه ِل ِه َو َأنَا
َخيرْ ُ ك ُْم ألَ ْه يِل)) [.]2
ومن خالل النصوص الرشعية يمكن أن نستقرئ ما كان يفعله -
األس َو ِد َق َالَ :س َأ ْل ُت
صىل اهلل عليه وسلم  -يف بيته مع زوجاتهَ :ع ْن ْ
َع ِائ َش َة  -ريض اهلل عنها َ (( :-ما ك َ
َان النَّبِ ُّي -صىل اهلل عليه وسلم
َان َيك ُ
 َي ْصن َُع فيِ َب ْيتِ ِه؟ َقا َل ْت( :ك َُون فيِ ِم ْهن َِة َأ ْه ِل ِه ـ َت ْعنِي ِخدْ َم َة
َأه ِل ِه ـ َفإِ َذا ح رَض ْت الصال ُة َخرج إِلىَ الص ِ
الة)) [ ]3عن ُع ْر َو َة َع ْن
ْ
َّ
َ َ
َّ
َ َ
َان َر ُس ُ
َع ِائ َش َة َأنهَّ َا ُس ِئ َل ْت َما ك َ
ول اللهَِّ -صىل اهلل عليه وسلم َ -ي ْع َم ُل
َان خَِ
ي ُ
فيِ َب ْيتِ ِه؟ َقا َل ْت(( :ك َ
ف َن ْع َل ُهَ ،و َي ْع َم ُل َما َي ْع َم ُل
يط َث ْو َب ُهَ ،و خَي ِْص ُ
الر َج ُال فيِ ُب ُيوتهِِ ْم)) [.]4
ِّ
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وعن عمرة عن عائشة أهنا سئلت :ما كان عمل رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم  -يف بيته؟ قالت(( :ما كان إال برش ًا من البرش كان
يفري ثوبه ،وحيلب شاته ،وخيدم نفسه  -صىل اهلل عليه وسلم)-
[.]5
و َع ْن َع ِائ َش َة َقا َل ْتُ ((:كن ُْت َأشرْ ُب َو َأنَا َح ِائ ٌض ُث َّم ُأن ِ
َاو ُل ُه النَّبِ َّي-
َ
ِ
فيِ
َ
َ
صىل اهلل عليه وسلم َ -ف َي َض ُع فا ُه َعلىَ َم ْوض ِع َّ ف َيشرْ َ ُب،
َو َأ َت َع َّر ُق ا ْل َع ْر َق ـ وهو العظم الذي عليه اللحم ـ َو َأنَا َح ِائ ٌض ُث َّم
ُأن ِ
َاو ُل ُه النَّبِ َّي -صىل اهلل عليه وسلم َ -ف َي َض ُع َفا ُه َعلىَ َم ْو ِض ِع فيِ َّ ))
[]6
وكان  -صىل اهلل عليه وسلم  -من التبسط ورفع الكلفة إىل حدِّ
أن يستبق هو وامرأته كام جاء عن أم املؤمنني عائشة  -ريض اهلل
:خ َر ْج ُت َم َع النَّبِ ِّي -صىل اهلل عليه وسلم -فيِ
عنها  -أهنا َقا َل ْت َ
ار ِه َو َأنَا َج ِ
ض َأ ْس َف ِ
َب ْع ِ
ار َي ٌة لمَ ْ َأحمِْ ْل ال َّل ْح َمَ ،ولمَ ْ َأ ْبدُ ْنَ ،ف َق َال(( :لِلنَّاسِ
َت َقدَّ ُموا)) َف َت َقدَّ ُموا ُث َّم َق َال ليِ َ (( :ت َعاليَ ْ َحتَّى ُأ َسابِ َق ِك))َ ،ف َسا َب ْق ُت ُه
يت،
ْت َون َِس ُ
َت َعنِّيَ ،حتَّى إِ َذا حمَ َ ْل ُت ال َّل ْح َم َو َبدُ ن ُ
َف َس َب ْق ُت ُهَ ،ف َسك َ
ِ
ِ
ض َأ ْس َف ِ
َخ َر ْج ُت َم َع ُه فيِ َب ْع ِ
ارهَ ،ف َق َال للن ِ
َّاسَ (:ت َقدَّ ُموا) َف َت َقدَّ ُموا ُث َّم
ِ
ِ
َق َالَ ( :ت َعاليَ ْ َحتَّى ُأ َسابِ َقك) َف َسا َب ْق ُت ُه َف َس َب َقنيَ ،ف َج َع َل َي ْض َح ُك َو ُه َو
َي ُق ُ
(ه ِذ ِه بِتِ ْل َك) [.]7
ولَ :
بل أحيانا ترفع عائشة  -ريض اهلل عنها  -صوهتا عىل رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم  -ف َع ِن النُّ ْعماَ ِن ْب ِن َب ِش ٍري َق َالَ :جاء َ َأ ُبو َبكْر ٍ
َست َْأ ِذ ُن َعلىَ النَّبِي  -صىل اهلل عليه وسلم َ -فس ِمع ِ
عائ َشة َو ِه َي
َ َ
ّ
ْ
ِ
ِ
ِ
َ
َراف َع ٌة َص ْوتهَ َا َعلىَ َر ُسول اللهَِّ -صىل اهلل عليه وسلم َ -فأذ َن

ني صوت ِ
ِ
َل ُه َفدَ َخ َلَ ،ف َق َالَ :يا ا ْبنَ َة ُأ ِّم ُرو َم َ
َك َ َعلىَ
ان َو َتن َ
َاولهَ َا َأت َْر َفع َ َ ْ
رس ِ
ول اللهَِّ  -صىل اهلل عليه وسلم َ -ق َالَ :ف َح َال النَّبِ ُّي -صىل اهلل
َ ُ
عليه وسلم َ -ب ْينَ ُه َو َب ْين ََهاَ ،ق َالَ :ف َلماَّ َخ َر َج َأ ُبو َبك ٍْر َج َع َل النَّبِ ُّي -
صىل اهلل عليه وسلم َ -ي ُق ُ
اهاَ (( :أال ت ََر ْي َن َأنيِّ َقدْ ُح ْل ُت
ول لهَ َا َيترَ َ َّض َ
الر ُج ِل َو َب ْين َِك؟)).
َبينْ َ َّ
وعن عائشة قالت(( :أتيت النبي -صىل اهلل عليه وسلم  -بخزيرة
ـ حلم يقطع ويصب عليه ماء كثري ،فإذا نضج ذر عليه الدقيق
قد طبختها له ،فقلت لسودة والنبي -صىل اهلل عليه وسلم -
بيني وبينها كيل ،فأبت فقلت :لتأكلن أو أل لطخن وجهك،
فأبت،فوضعت يدي يف اخلزيرة فطليت وجهها ،فضحك النبي-
صىل اهلل عليه وسلم  -فوضع بيده هلا وقال هلا :لطخي وجهها،
فضحك النبي  -صىل اهلل عليه وسلم ]10[ )-

خواين وأخوايت هذا هو تعامل الرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مع
زوجاته  .نتمنى ان نطبق ماقرأناه كي تسعد حياتنا.
ويف اخلتام  ،...هل تريدون أن تزيد حمبة بناتكم لكم و تزداد
عالقتكم هبم اكثر و اكثر ؟

اذن ترقبوا معي يف العدد املقبل بإذن اهلل الذي سيكون عن كيفية
تعامل الرسول صىل اهلل عليه وسلم مع بناته.
املصــــــــــــادر

[ ]1رواه مسلم ()746

[ ]2رواه الرتمذي ورقمه ( )3895وقال هذا حديث
حسن

[ ]3غريب صحيح ،ورواه ابن ماجه ورقمه ( )1977والدارمي
يف سننه ورقمه (.)2260
[ ]3رواه البخاري ورقمه ()676

[ ]4رواه أمحد ( )121/6وابن حبان ( )490/12ورقمه
( )5677وصححه ،وأبو يعىل يف مسنده ( )287/8ورقمه
(.)4876

[ ]5رواه ابن حبان يف صحيحه ( )2136وأبو يعىل يف مسنده
( )4873قال الذهبي يف السري (( :)158/7هذا حديث
صالح اإلسناد أخرجه أبو عيسى الرتمذي يف كتاب الشامئل
(.)293
صالح اإلسناد أخرجه أبو عيسى الرتمذي يف كتاب الشامئل
(.)293
[ ]6رواه مسلم (.)300

[ ]7رواه أمحد يف مسنده ( )264/6و أبو داود ( )2578وصححه
العراقي يف ختريج األحياء ( )40/2واأللباين كام يف آداب الزفاف
ص .276

[ ]8رواه اإلمام أمحد يف مسنده ( )272/4وأبو داود
()4999
[ ]9رواه البخاري )4211

[ ]10قال يف جممع الزوائد ( )315/4رواه أبو يعيل ()4476
ورجاله رجال الصحيح خال حممد بن عمرو بن علقمة وحديثه
حسن.
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نستعرض فيام ييل بالصور ما حيدث للجنني من تطور عندما
يميض عليه  42يوم ًا وكيف يتوافق احلديث الرشيف مع
احلقائق العلمية.....
اعرتض املشككون مرار ًا وتكرار ًا عىل حديث النبي «صىل اهلل عليه وسلم» عندما قال:
فصورها وخلق سمعها وبرصها
( إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث اهلل إليها ملك ًا ًّ
وجلدها وحلمها وعظمها ) رواه مسلم  ،وقالوا إن هذا احلديث ال يتطابق مع العلم
احلديث ومراحل تطور اجلنني .
و لكن العلم يتطور بالفعل ويكشف لنا حقائق جديدة  ،و لو تأملنا آخر األبحاث يف علم
األجنة  ،و درسنا املرحلة التي حتدث عنها النبي «صىل اهلل عليه وسلم»  ،أي عندما يكون
خص النبي األعظم هذا العمر بالذات أي العدد
عمر اجلنني  42يوم ًا  ،ماذا نجد ؟ و ملاذا َّ
اثنان وأربعون  ،ماذا يعني بالنسبة لتطور اجلنني يف بطن أمه ؟
سوف نعرض سلسلة من الصور مع رشحها لنبني كيف يتطور اجلنني و بخاصة خالل
األسبوع اخلامس والسادس والسابع  ،ثم نعود لنرى التطابق الكامل بني النص النبوي
الرشيف وبني أقوال العلامء حديثا ً.
املراحل التي يمر هبا اجلنني منذ أن يكون نطفة وحتى هناية األسبوع السادس ( 42يوم ًا)
 ،و نالحظ أن اجلنني ال يأخذ الشكل اإلنساين له إال بعد مرور  42ليلة عليه  ،و هذا
ما أكده احلبيب األعظم «صىل اهلل عليه وسلم» يف احلديث الرشيف ! الحظوا معي كيف
يكون اجلنني نطفة ال تشبه شكل اإلنسان  ،ثم يتحول إىل علقة ال توحي بأي صورة برشية
 ،ثم يتحول إىل مضغة وهذه أيض ًا ال تشبه شكل اإلنسان  ،و عندما يصبح عمره  42يوم ًا
تظهر الصورة البرشية واضحة عليه و تستمر حتى هناية احلمل  ،فسبحان اهلل !
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صورة حقيقية جلنني عمره مخسة أسابيع وال نرى أية
مالمح برشية عليه  ،و يقول العلامء إن معظم أنواع
احليوانات تأخذ هذا الشكل يف مثل هذا العمر ،وبالتايل
فإن اجلنني مل يتم تصويره بعد بالشكل اإلنساين .وال
نرى السمع والبرص واجللد والعظام !

صورة حقيقية جلنني عمره  47يوم ًا  ،و نالحظ أنه
أخذ الشكل اإلنساين ومن الواضح أن السمع والبرص
قد تشكل ،فنرى األذنني والعينني واجللد  ،كل ذلك قد
بدأ بالتشكل منذ هناية األسبوع السادس  ،و قد بدت
هذه املعامل واضحة متام ًا يف األسبوع السابع .إن قلب
اجلنني يبدأ بالنبض بوضوح منذ األسبوع السادس .

صورة مقارنة بني جنني عمره مخسة أسابيع وبعد أن
أصبح عمره ثامنية أسابيع  ،انظر كم تغريت املالمح
واحلجم والشكل  ،وكيف اتضحت الصورة اإلنسانية
هلذا اجلنني  .و يقول العلامء إن اجلنني منذ هناية األسبوع
السادس أي عندما يصبح عمره  42يوم ًا  ،يبدأ بتمييز
األصوات و التفاعل معها !

19

و يؤكد العلامء أن عمر الـ  42يوم ًا وما بعده هو حد فاصل بني املرحلة التي يكون فيها اجلنني غري مميز  ،و املرحلة التي
يأخذ اجلنني فيها شكله البرشي  ،ولذلك نجد عىل أحد املواقع املهتمة بتطور اجلنني قوهلم باحلرف الواحد :
(خالل األسبوع السادس بعد التخصيب  ،يبدأ اجلنني باالستجابة للمؤثرات اخلارجية من خالل احلركات االنعكاسية
 ،عند هناية األسبوع السادس فإننا نميز الطفل بوضوح مثل كائن برشي وذلك كام يبدو من خالل ) .
و نقرأ عىل موقع آخر قوهلم :
( أن موجات الدماغ تُالحظ عندما يكون عمر اجلنني  43يوم ًا .وقد الحظ الدكتور ستيف أن املوجات الصادرة من الدماغ
يمكن قياسها يف عمر  45-43يوم ًا ،وكذلك التعابري الواعية من املمكن مالحظتها بعد هذا العمر).
جنني عمره ستة أسابيع ،عند هذا العمر يبدأ اجلنني بأخذ شكله البرشي ويبدأ دماغه ببث
املوجات التي يمكن قياسها بأجهزة خاصة  ،و هذا يعترب مؤرش ًا عىل بدء النشاط يف خاليا
الدماغ وقد يكون هذا مؤرش ًا عىل نفخ الروح يف هذه املرحلة  ،واهلل أعلم  .الحظوا معي
كيف بدأ تشكل العينني  ،ويؤكد العلامء أن األسبوع السادس هو العمر الذي تبدأ فيه
فتحة العني بالظهور ،و هذا تصديق لقول احلبيب ( :فصورها وخلق سمعها وبرصها).
أما العني فتبدو واضحة يف اليوم  ، 42و نجد قوهلم حسب «كيث مور» عامل األجنة
الشهري  ( :العيون تبدو واضحة حوايل  42يوم ًا بعد التخصيب ) .
و بعد ميض  42يوم ًا بالتامم و الكامل تبدأ العني واألذن بالتطور برسعة مذهلة ويقولون:
( أن األذنني والعينني تتطوران رسيع ًا خالل األسبوع السابع «أي بعد ميض  42ليلة عىل
النطفة» )  ،و هذا يعني أن هناية األسبوع السادس  ،فإن اجلنني يأخذ صورته البرشية
،وهذا ما أخرب عنه احلديث بدقة متناهية عندما قال  ( :إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة
فصورها وخلق سمعها وبرصها وجلدها وحلمها وعظمها ) !!
بعث اهلل إليها ملك ًا ًّ

تأملوا معي صورة اجلنني عىل اليمني وقد بلغ عمره  41يوم ًا  ،وحتى هذه اللحظة ال نكاد نميز الصورة البرشية له  ،و لكن
بعد اليوم الثاين واألربعني تبدأ مبارشة الصورة اإلنسانية بالوضوح  ،و لذلك فإن الصورة اليرسى نرى فيها مالمح جنني
إنسان ويظهر عليها األذنني والعينني بوضوح وكذلك القدمني واليدين واألصابع  ،فسبحان اهلل !
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بعد األعداد املرعبة حلاالت اإلجهاض يف الدول غري اإلسالمية ،هناك محالت ضد اإلجهاض اليوم ،ويعكف
العلامء والباحثون عىل حتديد العمر الذي ال جيوز بعده إجهاض اجلنني ،فوجدوا أن اجلنني يف هناية األسبوع السادس وبداية
السابع (أي عندما يكون عمره  42يوم ًا) يبدأ دماغه بإصدار موجات مما يدل عىل بداية احلياة عند هذا اجلنني ،فاقرتحوا أنه
ال جيوز قتل اجلنني بعد هذا العمر.
وهنا أتذكر معكم كيف أن بعض فقهائنا استدلوا من حديث النبي األعظم صىل اهلل عليه وسلم ،أنه ال جيوز إجهاض اجلنني
بعد ميض  42ليلة عليه ،ويمكن فعل ذلك قبل هذا العمر إذا كان هناك رضورة طبية تدعو لذلك .وهذه إشارة نبوية رائعة
إىل أن الروح تنفخ يف اجلنني يف هذا العمر ،وقد تم قياس املوجات التي يطلقها الدماغ عند هذا العمر (أي  42يوم ًا) وكذلك
تم تسجيل رضبات القلب ،وكأن هناك عالقة بني الروح وبني عمل الدماغ والقلب ،واهلل أعلم.

جنني باحلجم احلقيقي عمره  42يوم ًا  ،عند هذا العمر يبدأ اجلنني بأخذ
صورته البرشية  ،الحظوا معي هذا احلجم الصغري  ،ولكنه يعترب إنسان ًا
مكتم ً
ال من حيث الصورة  ،و بالتايل يقول بعض الباحثني بعد هذا العمر
ال جيوز إجهاض اجلنني ألنه يعترب إنسان ًا كامال ً !
جنني يدرب نفسه عىل مص أصابعه استعداد ًا ليخرج إىل الدنيا ويبدأ
مبارشة بمص ثدي أمه ،فسبحان الذي علم هذا الطفل ما مل يعلم وقال:
( َواللهَُّ َأ ْخ َر َجك ُْم ِم ْن ُب ُط ِ
الس ْم َع
ون ُأ َّم َهاتِك ُْم اَل َت ْع َل ُم َ
ون َش ْيئًا َو َج َع َل َلك ُُم َّ
ون ) النحل. 78 :
َو أْالَ ْب َص َار َو أْالَ ْفئِدَ َة َل َع َّلك ُْم ت َْشك ُُر َ

و السؤال  :ماذا يعني ذلك ؟

إنه يعني أن هناك تغريات جذرية حتدث بعد مرور  42يوم ًا بالتامم و الكامل و يف اليوم  43يبدأ الدماغ بإطالق املوجات ويبدأ
الطفل بالتفاعل مع حميطه و يبدأ باإلحساس والشعو ر ،إنه يعني أن الروح قد بدأت متارس نشاطها يف جسد اجلنني  ،و يعني
أيض ًا أن النبي األعظم قد سبق علامء الغرب إىل احلديث عن هذه القضية الدقيقة جد ًا ،والتي ال يمكن لبرش أن يتنبأ هبا قبل
أربعة عرش قرن ًا !!
و هذا يعني أنه ال يمكن ألحد أن يقدم أي معلومة عن هذه املرحلة إال إذا كان طبيب ًا خمتص ًا و توافرت له األجهزة الالزمة
،فهل كان النبي األعظم عليه الصالة و السالم طبيب ًا ولديه مثل هذه األجهزة ؟ و هنا البد أن نتوقف من جديد لنؤكد ألولئك
املشككني ونسأهلم :

كيف علم النبي األعظم أن النطفة بعد  42يوم ًا بالضبط ستتحول إىل خملوق برشي له سمع و برص وجلد
وعظم ؟؟!
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اكتشف العلامء حديث ًا أن املنطقة األمامية العليا من الدماغ  ،حيدث فيها نشاط كبري عندما يكذب اإلنسان
 ،و حيدث نشاط كبري يف املنطقة ذاهتا أي منطقة الناصية عندما يرتكب اإلنسان أخطاء حمددة.
و لذلك فقد قرر العلامء بأن مركز الكذب و مركز اخلطأ عند اإلنسان هو يف املنطقة األمامية العليا من الدماغ أو ما يسمى بالفص
َاصي ٍة ك ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َاذ َب ٍة َخاطِئ ٍَة ) [ سورة العلق :اآلية . ] 16-15
اجلبهي ،يقول تعاىل ( :ك ََّل َلئ ْن َل ْ َينْتَه َلن َْس َف َع ْن بِالنَّاص َية * ن َ
وصف القرآن املنطقة العليا و األمامية من رأس اإلنسان و هي الناصية بصفتني  :الكذب و اخلطأ  ،و قد ث ُبت لألطباء حديث ًا علقة هذه

املنطقة بالكذب و اخلطأ عند اإلنسان ،و ل يكن هلم علم بذلك يف زمن نزول هذه اآلية الكريمة.

و لذلك يمكن اعتبار هذه اآلية من دالئل اإلعجاز يف القرآن الكريم و أنه كتاب ال يتناقض مع العلم اليقيني.
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األخوة واألخوات القراء الكرام
نستكمل وإياكم البحث املقدم من قبل الدكتور الشيخ /حممد حممد عبد اهلادي اليف
بعنوان «مـن تاريخ القــدس وواجـب املسلمني نحوها»  ،حيث حتدثنا يف احللقة السابقة عن:
القدس يف القرآن الكريم ،القـدس يف السنـة ،من تـاريخ القـدس ،القدس يف ظل اإلسالم ،وتوقفنا
عند موقع فلسطني اجلغرايف ( القدس) وفيام ييل نقدم بقية البحث .
بعض املخططات واملؤامرات ضد بيت املقدس

طمس اهلوية اإلسالمية والعربية :

 -1حماولة اليهود إغراء السلطان «عبد احلميد» رمحه اهلل للتنازل
عن أرض فلسطني سنة 1901م .
 -2هدم وطمس حارة املغاربة وجعلها ساحة حلائطهم املزعوم
سنة 1967م ،والقيام عىل عملية احلفر حتت املسجد األقىص
بحجة الدراسات التارخيية والبحث عن اآلثار لتدمري املعامل
اإلسالمية .
 -3حرق منرب «صالح الدين األيويب» رمحه اهلل يف:
1969/8/22م .
 -4فتح الرشاشات عىل العاكفني يف املسجد األقىص وقتل
عرشين شهيد ًا عىل أروقة ومصاطب املسجد األقىص يف:
1990/10/8م .
 -5فتح نفق حتت املسجد األقىص بإذن من «تننياهو» يف شهر
سبتمرب سنة 1996م أشعل فتيل املظاهرات واالحتجاجات
تبعها جمزرة عىل مصاطب املسجد األقىص واستشهد أكثر من
ستني شهيد ًا يف1996/9/27 :م .
 -6حتدي «شارون» ملشاعر املسلمني واقتحامه للمسجد
األقىص سنة 2000م واشتعلت انتفاضة األقىص .
 -7هدم باب النبي (باب املغاربة) يف مطلع شهر حمرم1428/هـ
 فرباير2007/م .مل تتوقف احلفريات والتعديات للسعي إىل طمس املعامل
اإلسالمية والعربية يف القدس وكافة قرى ومدن فلسطني

،وقيام املحتلني عىل التزييف والتزوير لتاريخ فلسطني والقدس
بقيامهم عىل تزوير احلقائق التارخيية بتزوير آثار و غرسها يف
فلسطني ليومهوا العامل بأن األرض غري إسالمية .

واجب األمتني العربية واإلسالمية نحو القدس :
إن ظاهر أجندة تاريخ القدس يبني بأن األمة اإلسالمية واألمة
العربية مل تتوقف عن نرصة القدس والدفاع عن أرض فلسطني
 ،وكانت هلم املواقف الثابتة التي هتدف إىل عدم التفريط بشرب
من أرض فلسطني وأوهلم السلطان «عبد احلميد» رمحه اهلل حني
قال قولته املشهورة ( :إين ال أستطيع أن أختىل عن شرب واحد
من أرض فلسطني فهي ليست ملك ًا يل  ،بل ملك املسلمني
الذين ناضلوا يف سبيل أرضها ورووها بدمائهم  ،وليحتفظ
عيل أن أرى
اليهود بماليينهم ،فإن َق ّطع السكني يف بدين ألهون ّ
فلسطني قد ُبرتت. )...
كام وكان للمسلمني الدور الشعبي للدفاع عن فلسطني ،فالكثري
من املجاهدين من العامل اإلسالمي قدموا إىل أرض فلسطني
للدفاع عنها دفعتهم عقيدهتم لالرحتال واجلهاد عن القدس ومن
أبرزهم الشيخ /عز الدين القسام الذي جاء من سوريا الشقيقة
للدفاع عن األرض املقدسة حتى استشهد هبا.
وكانت احلكومات بصفة رسمية تؤازر قضية فلسطني
والقدس والزالت  ،وشكلت اجليوش العربية للدفاع عن
فلسطني  ،وأنشأت منظمة مؤمتر القدس هدفها حترير القدس
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وفلسطني يف املحافل الدولية لتكسب فلسطني والقدس التأييد
العاملي لنرصهتا.
واعلم بأن قضية القدس قضية املسلمني بأرسهم يذكر ذلك
كافة العلامء ومنهم:

د .عدنان النحوي يف كتابه (عىل أبواب القدس):

فلسطني قضية األمة املسلمة.
وأورد حجج ًا وبراهني عىل قوله منها:
إن مسرية األنبياء كلهم إىل فلسطني تربأت من كل عرق أو
عصبية غري عصبية اإلسالم .وإن مسرية صحابة رسول اهلل
«صىل اهلل عليه وسلم» كانت حتمل رسالة اهلل  ،دعوة إسالمية
ورسالة ربانية ،مل ختلط شعار ًا بشعار أبد ًا.
ثم يقول :هذا التعبري ال حيرص املسؤولية يف شعب دون شعب،
وال أرض دون أرض ،وال يرسم هنج ًا وال يقرر سياسة .أما
حني نقول أهنا قضية إسالمية فإننا نتجاوز األرض والشعوب
لنربطها بدين ورسالة وعقيدة  ،إهنا قضية األمة املسلمة كلها،
قضية كل رجل آمن باهلل واليوم اآلخر وسائر رشوط اإليامن،
إهنا قضية كل رجل مسلم ،وس ُيحاسب كل مسلم عن ذلك يوم
القيامة ،بغض النظر عن عرقه وجنسه وجواز سفره  ،كيف
يرىض اإلسالم أن يضع هذا التكليف الرشعي عىل كاهل شعب
حمدود أمام قوى دولية تكاتفت كلها صف ًا واحد ًا مرصوص ًا .
لقد كان لعلامء املسلمني الدور الفاعل بدعوة الناس إىل الدفاع
عن القدس وعن فلسطني وأصدروا البيانات والكتب هبذا
اخلصوص وعقدوا الندوات واملؤمترات من أبرزهم جممع
البحوث اإلسالمية واألزهر الرشيف ،وأصدرت املؤسسات
العلمية والدينية يف مرص وغريها من الدول العربية واإلسالمية
والتي تؤكد حرمة التفريط بثرى فلسطني وقرروا إسالمية هذه
الديار وقالوا :حترير بيت املقدس فريضة رشعية ال جيوز التفريط
بشرب من أرض فلسطني .وحرم العلامء املساومة أو االستبدال
ألرض فلسطني.

ويقول د .حممد عثامن شبري رمحه اهلل يف كتابه ( بيت
املقدس وما حوله):
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أن أرض بيت املقدس وما حوله إسالمية فتحها رسول اهلل «صىل
ا اهلل عليه وسلم» فتح ًا مادي ًا حينام ُأرسي به إليها بروحه وجسده
 ،وفتحها اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب» ريض اهلل عنه» يف
السنة السادسة عرشة للهجرة  ،ومنذ ذلك الوقت اكتسبت
صفة إلسالمية ،ودخلت يف دار اإلسالم ،وأصبحت جزء ًا ال
وم ْن عليها ،فال تزول عنها
يتجزأ منها إىل أن يرث اهلل األرض َ
تلك الصفة ألي عارض من عدوان أو اغتصاب  ،وجيب عىل
املسلمني أن يدافعوا عنها بكل ما يملكون من قوة  ،ويعملوا
عىل حتريرها كاملة غري منقوصة من أيدي الغاصبني الذين
يعملون عىل إزالة معامل اإلسالم العامة فيها كاملساجد واألحياء
القديمة واألسواق اإلسالمية وغري ذلك.
توجب عىل املسلم رفض مجيع احللول االستسالمية املطروحة
يف هذا الوقت حلل القضية الفلسطينية ،ألهنا تتضمن التنازل
الفعيل عن غالبية أرض فلسطني اإلسالمية املباركة لليهود يف
مقابل السالم اهلزيل.
توجب عىل املسلم رفض فكرة الوطن البديل عن أرض اإلرساء
واملعراج.

إن حرص اخللفاء واحلكامء الدائم عىل عامرة املسجد األقىص
وترميمه كلام أصابه يشء من التصدع أو التلف يوجب عىل
حكام املسلمني اليوم يف مجيع بقاع األرض العمل اجلاد عىل
حترير املسجد األقىص من قبضة هيود الذين ُيب ّيتون الن ّية عىل
إزالته من الوجود إلقامة اهليكل املزعوم مكانه.

وخالصة القول /واجب األمتني العربية واإلسالمية
نحو القدس

أوالً :املسلمون والعرب عىل أرض فلسطني :

يلزم العرب واملسلمني عىل أرض فلسطني التشبث عىل أرضهم
مرابطني عىل ثرى هذه األرض املباركة امتثاالً لقوله تعاىل( :
اصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا اهلل لعلكم تفلحون ) .
وليعتقدوا بفضل هذه الديار واملرابطة فيها امتثاالً لقوله

«صىل اهلل عليه وسلم»  ( :يا معاذ إن اهلل سيفتح عليكم الشام
من بعدي من العريش إىل الفرات ،رجاهلم ونساؤهم مرابطون
إىل يوم القيامة ،فمن اختار منكم ساح ً
ال من سواحل الشام أو
يت املقدس فهو يف جهاد إىل يوم القيامة ) .
وليغرس أولياء األمور يف قلوب أبنائهم حب هذه الديار وبيان
أفضليتها مع غرس روح الثبات والصرب وحتذيرهم من مغبة
باهلجرة وتذكريهم بقول النبي «صىل اهلل عليه وسلم»  ( :ال
تزال طائفة من أمتي ظاهرين عىل احلق ولعدوهم قاهرين،
ال يرضهم َم ْن خالفهم حتى يأيت أمر اهلل وهم كذلك .قيل أين
هم يا رسول اهلل؟ قال :يف بيت املقدس وأكناف بيت املقدس).
ثاني ًا :املسلمون والعرب خارج فلسطني :
روى أمحد يف مسنده  ،وأبو داود وابن ماجه يف سننهام :عن
ميمونة «ريض اهلل عنها» موالة النبي «صىل اهلل عليه وسلم»
قالت :قلت يا رسول اهلل افتنا يف بيت املقدس؟ قال( :أرض
املحرش واملنرش ،ائتوه فصلوا فيه ،فإن صالة فيه كألف صالة يف
غريه) قلت :أرأيت إن مل أستطع أن ُأمحل إليه؟ قال(:فتهدي له
زيت ًا يرسج فيه فمن فعل ذلك فهو كمن آتاه).
 فهذا احلديث نداء لكافة املسلمني يف العامل ملؤازرة أهلفلسطني املرابطني عىل أرضهم املباركة ليبقى الفلسطينيون
شوكة يف حلق األعداء الذين يسعون إىل ترحيل الفلسطينيني
ويستولون عىل البالد بال عباد.
 نداء للمسلمني عىل املستوى الشعبي لنرصة بيت املقدسبمد يد العون إلخواهنم املحارصين يف فلسطني الذي يسعى
العدو بسياسته الظاملة لفرض احلصار السيايس واالقتصادي
واالجتامعي عىل الشعب األعزل.

 وعىل املؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية أن تسعى إىلجتذير ونرش الثقافة اإلسالمية املتعلقة بفلسطني والقدس ديني ًا
وتارخيي ًا وجغرافي ًا وسياسي ًا  ،لتظل يف قلوب شبابنا ولينهضوا
لتحريرها.

ويف اخلتام:
إن بيت املقدس ُمع ّظم مبارك ُيع ّظمه املسلمون  ،و يعتقدون
بربكته وما حوله ،وقد ورد يف األثر عن قتادة رمحه اهلل قال:
( إن اهلل اصطفى صفايا من خلقه  ،اصطفى من املالئكة رسالً،
ومن الناس رسالً ،واصطفى من الكالم ذكره  ،واصطفى من
األرض املساجد ...،إىل أن يقول ....:فع ِّظموا ما ع ّظم اهلل ،
فإنام
تعظيم األمور بام عظمها اهلل به عند أهل الفهم  ،وأهل العقل
).
 فهذا نداء للمسلمني كافة لشد الرحال إىل املسجد األقىص ،وللدفاع عنه ،وللعمل عىل حتريرهن والسعي لألخذ بأسباب
النرص الكونية.
وإن استقام املسلمون عىل أوامر رهبم فسيكون النرص والفوز ،
و رسول اهلل «صىل اهلل عليه وسلم» يقول :
( ليبلغن هذا األمر مبلغ الليل والنهار بعز عزيز ،وبذل ذليل،
عز ًا يعز اهلل به اإلسالم ،وذالً يذل به الكفر ) .
هذا واهلل ويل التوفيق.

 وعىل املستوى الرسمي يلزمهم تذليل السبل التي تمُ كنالفلسطينيني من حترير القدس وإقامة دولتهم املستقلة داخل
النظم الدولية واملحلية.
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ج2
كان و ّقاف ًا عند آيات اهلل:
ّملا وقعت حادثة اإلفك وتكلم الناس يف حق
السيدة عائشة ابنة الصدّ يق ريض اهلل عنهام ،كان
ممن تكلم يف حقها ِم ْس َطح ْبن ُأثا َثة ريض اهلل عنه،
وهو من املهاجرين ،وهو ابن خالة الصدّ يق ريض
اهلل عنه ،فحلف الصدّ يق أن ال ينفع ِم ْس َط َح بنافعة
أبدً ا .وهذا رد فعل اجتاه من طعن ابنته ،فلام نزلت
الرباءة وأقيم احلد عىل املتكلمني ،نزلت اآلية
ِ
الس َع ِة َأ ْن
الكريمةَ :
{ولاَ َي ْأت َِل ُأو ُلو ِا ْل َف ْض ِل منْك ُْم َو َّ
ِ
فيِ
ني َوالمُْ َهاج ِري َن َسبِ ِ
يل
ُي ْؤتُوا ُأوليِ ا ْل ُق ْر َب ٰى َوالمَْ َساك َ
اللهَِّ َو ْل َي ْع ُفوا َو ْل َي ْص َف ُحوا َألاَ تحُِ ُّب َ
ون َأ ْن َي ْغ ِف َر اللهَُّ
ِ
يم} [النور] 22:
ور َرح ٌ
َلك ُْم َواللهَُّ َغ ُف ٌ
اَل َي ْأت َْل :أي ال يحَ ْ ِلفُ .أو ُلو ا ْل َف ْضل :وهو وصف
خاص بالصدّ يق ريض اهلل عنه ،وللعلامء تعليقات
رب العاملني ،عىل
كثرية عىل هذه الشهادة من ّ
الصدّ يق أنه من أويل الفضل ،عىل إطالقها فهي
تعني كل أنواع الفضل.
قال الصدّ يق :بىل واهلل إنا نحب أن تغفر لنا يا
ربنا .ثم أرجع إىل مسطح ما كان يصله من نفقة
وقال:واهلل ال أنزعها منه أبدً ا.
جهاده بامله و إنفاق ماله كله يف سبيل اهلل:
ُجبل الصدّ يق ريض اهلل عنه عىل حب العطاء،
حتى لتشعر وأنت تقرأ سريته أنه يستمتع بالعطاء
ويبحث عنه .وكان من رقته وحنانه يشفق عىل
املستضعفني يف مكة ،يقول عبد اهلل بن الزبري ريض
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اهلل عنهام  :كان أبو بكر ُيعتق عىل اإلسالم يف مكة.
بمعنى أنه إذا أسلم الرجل ،أو املرأة ،اشرتاه من
صاحبه وأعتقه .و من الذين أعتقهم ريض
اهلل عنه و أرضاه  :بالل ريض اهلل عنه و أم ُعبيس
ريض اهلل عنها و زنرية ريض اهلل عنها والنهدية
وابنتها ريض اهلل عنهام وأعتق جارية بني مؤمل
بني عدي وكانت جارية لعمر بن اخلطاب ريض
اهلل عنه و كان آنذاك مرشك ًا .ودعا الصدّ يق
ريض اهلل عنه غالمه عامر بن فهرية إىل اإلسالم،
فلام أسلم أعتقه أيض ًا لوجه اهلل .وكام رأينا فإن
الصدّ يق ريض اهلل عنه مل يكن يفرق بني عبد و
َأ َمة ،أو قوي و ضعيف.
و أنزل اهلل تعاىل يف حقه قرآن ًا كري ًام ،قال عز
{و َس ُي َجنَّ ُب َها األَ ْت َقى( )17ا َّل ِذي ُي ْؤتيِ َما َل ُه
وجلَ :
لأِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َيت ََزك َّٰى (َ )18و َما َ َحد عنْدَ ُه م ْن ن ْع َمة تجُ ْ َزى
ف
( )19إِلاَّ ا ْبتِ َغا َء َو ْج ِه َر ِّب ِه األَ ْعلىَ (َ )20و َل َس ْو َ
َي ْرضىَ ([ })21الليل ]17:21
قال ابن اجلوزي :أمجع العلامء أهنا نزلت يف أيب
بكر الصدّ يق ريض اهلل عنه.
الصدّ يق ريض اهلل عنه كان يملك عند إسالمه
أربعني ألف درهم ،أنفقها مجيع ًا يف سبيل اهلل
عز وجل ،أنفق منها مخسة وثالثني ألف درهم
يف مكة ،حتى مل يبق إال مخسة آالف درهم،
أخذها معه يف اهلجرة أنفقها عىل رسول اهلل وعىل
املؤمنني ،حتى فني ماله ،أو قل :بقي ماله .فالذي
يبقى هو الذي ُين َفق يف سبيل اهلل ،والذي يفنى
هو الذي ُي ْم َسك يف يد العبد .سبحان اهلل أنفق

كل هذه الثروة الطائلة يف سبيل اهلل ،و مل يتوقف
عند ذلك بل واصل جهاده بامله الذي كان يكسبه
من التجارة ,فمث ً
ال أنفق يف تبوك أربعة آالف درهم
(حوايل مليون ونصف جنيه مرصي) كانت هي
كل ما يملك من مال ،ومل يرتك ألهله إال كام قال:
تركت هلم اهلل ورسوله.
هذا اإلنفاق العجيب ،والنفس املعطاءة هو الذي
دفع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن يقول
فيام رواه اإلمام أمحد عن أيب هريرة ريض اهلل عنه
وأرضاهَ ( :ما َن َف َعنِي َم ٌال َق ُّط َما َن َف َعنَي َم ُال َأبيِ
َبكْر)َ .ف َبكَى َأ ُبو َبك ٍْر َو َق َالَ :ه ْل َأنَا َو َماليِ إِلاَّ َل َك
َيا َر ُس َ
ول اللهََّ .ويف رواية الرتمذي عن أيب هريرة
ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلمَ ( :ما لأِ َ َح ٍد
ِعنْدَ نَا َيدٌ إِلاَّ َو َقدْ كَا َف ْأنَا ُهَ ،ما َخلاَ َأ َبا َبكْرَ ،فإِ َّن َل ُه
ِعنْدَ نَا َيدً ا ُيكَافِ ُئ ُه اللهَُّ بهِ َا َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِةَ ،و َما َن َف َعنِي
َم ٌال َق ُّط َما َن َف َعنِي َم ُال َأبيِ َبك ٍْر).
جهاده بنفسه ريض اهلل عنه وأرضاه:
شهد مع رسول اللهّ صىل اهلل عليه وسلم بدر ًا
حلدَ يبية وخيرب
و ُأ ُحد ًا واخلندق و َب ْي َعة الرضوان با ُ
وحنَين ًا والطائف وتَبوك .ودفع رسول
وفتح مكة ُ
اللهّ رايته العظمى يوم تبوك إىل أيب بكر وكانت
سوداء ،وكان فيمن ثبت معه يف مواقف كثرية.
ثباته يف بدر :حني استشار رسول اهلل أصحابه
للخروج لقتال قريش كان أبو بكر ريض اهلل
عنه أول الرجال قيام ًا ،يشجع النبي صىل اهلل
عليه وسلم عىل القتال وملا تقرر القتال ،كان
مرافق رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حني أراد
استكشاف مواقع جيش املرشكني وعدهتم وعند

بدء املعركة ،وإلتحام اجليشني ،كان الصدّ يق
ريض اهلل عنه يف أخطر املواقع عىل اإلطالق ،كان
ريض اهلل عنه يقف بجوار النبي صىل اهلل عليه
وسلم ،وال شك أنه أخطر موقع عىل اإلطالق،
ألن القوم كانوا حريصني عىل قتل النبي صىل اهلل
عليه وسلم.
ثباته يف ُأ ُحد :ويوم ُأ ُحد يوم عظيم ،كانت اجلولة
يف بدايتها للمؤمنني ،ثم خالف الرماة وعصوا،
فداول اهلل األيام ،ونقلها إىل قريش ،وأصبحت
الغلبة للمرشكني،
و َف َّر من َف َّر ،و َث َبت من َث َبت ،و كان الصدّ يق من
الثابتني ريض اهلل عنه و كان أول من وصل إىل
الرسول صىل اهلل عليه وسلم ،و قد اجتمع معه
حول الرسول صىل اهلل عليه وسلم جمموعة من
َ
رسول اهلل صىل
السابقني األولني ،ثم ّملا أصاب
اهلل عليه وسلم ما أصابه يوم ُأ ُحد وانرصف عنه
املرشكون،
خاف أن يرجعوا ،قال :من يذهب يف أثرهم؟
فانتدب منهم سبعني رجالً ،كان فيهم أبو بكر كام
روى مسلم يف حديث عائشة-ريض اهلل عنها .
ثباته يف احلديبية :حني َع ِلمت قريش بقدوم النبي
صىل اهلل عليه وسلم للعمرة ،جمَ َ ِ
عت اجليوش
لت َُصدَّ املؤمنني عن الكعبة ،ووصل اخلرب إىل
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فجمع الناس
للشورى نذهب أو ال نذهب؟ قام بطلنا الصدّ يق
ريض اهلل عنه ،وقال :يا رسول اهلل ،خرجت عامد ًا
هلذا البيت ،ال تُريد حرب ًا ،وال قتل َأ َحد ،فت ََو َّجه له،
فمن صدنا عنه قاتلناه .وحترك املسلمون إىل مكة،
ثم كانت املفاوضات ،وانتهى األمر إىل الصلح .و
حني كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم جيلس يف
املفاوضات أمام املرشكني ،كان الصدّ يق ريض اهلل
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عنه واقف ًا وراءه بسيفه ،ويف جلسة من جلسات املفاوضات ،تكلم ُعروة بن مسعود الثقفي
خماطب ًا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بكالم يحُ َ ِّقر فيه من شأن الصحابة وأهنم سيرتكونه عند
القتال ،وهنا مل يع ِ
ط الصدّ يق لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم الفرصة للرد ،بل انطلق يف حمَ َّية
ُْ
وجرأة عجيبتني ،يرد عىل املرشك ،فسبه سبة منكرة شنيعة ،ثم قال يف ثبات واضح له :أنحن نَفرِ
ُّ
عنه و نَدَ ُعه؟ أنحن ن َِف ُّر عنه و نَدَ ُعه؟ و بايع الصدّ يق و بقية من خرج من الصحابة رسول اهلل عىل
املوت ريض اهلل عنهم مجيع ًا.
ثباته يف ُحنَينْ  :يف يوم ُحنَينْ  ،حيث فر كثري من املسلمني ،و حيث كانت الفتنة عظيمةَ ،ي ْظ َه ُر
ثبات الصدّ يق بجالء و وضوح ،و قد فر العديد من املسلمني يف ُحنَينْ  ،و تركوا الرسول صىل اهلل
عليه وسلم تجُ ابهِ ُ ُه مجوع غفرية من هوازن .و قد كان الوقوف مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
يف ُمقابل هذه اآلالف املؤلفة ال يعني إال شيئ ًا واحد ًا ،املوت ،نعم ،كان الصدّ يق ريض اهلل عنه
يستحب املوت ما دام يف سبيل اهلل عز وجل ،فكان ثابت ًا و ُمدافع ًا عن رسول اهلل بكل ما ُأويت من
قوة ريض اهلل عنه وأرضاه.
ان الصدّ يق ثابت ًا يف كل مشاهده مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،و كان ثابت ًا أيض ًا بعد وفاة
الرسول صىل اهلل عليه وسلم و أثناء خالفته يف معاركه.
وفاة احلبيب صىل اهلل عليه وسلم و ثبات الصديق :
«السنْح» ،وكان قد استأذن
كان أبو بكر غائب ًا عند زوجة له يف موضع قريب ًا من املدينة يدعى ُّ
رسول اهلل بعد صالة الفجر من يوم اإلثنني عندما بدا له الرسول يف صحة جيدة ،فقال :يا نبي
اهلل إين أراك قد أصبحت بنعمة من اهلل وفضل كام نحب ،واليوم يوم بنت خارجة (زوجته)،
أفآتيها؟ فأذن له قائالً :نعم.
بالسنْح حتى نزل فدخل املسجد فلم
و عن عائشة قالت :أقبل أبو بكر عىل فرس من مسكنه ُّ
جى بربدة
يكلم الناس حتى دخل عىل عائشة فبرص برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهو ُم َس ًّ
فكشف عن وجهه صىل اهلل عليه وسلم وأكب عليه فقبله ثم بكى فقال :بأيب أنت وأمي ال جيمع
اهلل عليك موتتني ،أ َّما املوتة التي كُتِ َب ْت عليك فقد ِمت ََّها .قال أبو سلمة وأخربين ابن عباس أن
فتشهدَ أبو بكر
أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس ،فقال :اجلس يا عمر ،فأبى فقال اجلس فأبى،
َّ
فماَ َل الناس إليه وتركوا عمر ،فقال :أ َّما َبعدُ فمن كان يعبد حممد ًا فإن حممد ًا صىل اهلل عليه وسلم
َقدْ مات ،و من كان يعبد اهلل فإن اهلل َح ٌّي ال يموت .ثم تال قول اهلل تعاىلَ « :و َما محُ َ َّمدٌ إِلاَّ َر ُس ٌ
ول
الش ِ
ِِ
ِ
«و َس َي ْج ِزي اللهَُّ َّ
اك ِري َن» [ آل عمران ]144 :
الر ُس ُل» إىل قوله تعاىلَ :
َقدْ َخ َل ْت م ْن َق ْبله ُّ
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قالت :فو اهلل لكأن الناس مل يكونوا يعلمون أن اهلل أنزل هذه اآلية حتى تالها أبو بكر فتلقاها منه الناس
فام نسمع برش ًا إال يتلوها .أخرجه الشيخان.
خالفته ريض اهلل عنه منصوص عليها بني الترصيح و التلميح :
ِ
روى البخاري عن أيب سعيد اخلدري قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ( :إِ َّن م ْن َأ َم ِّن الن ِ
َّاس َع يَ َّل
فيِ صحبتِ ِه ومالِ ِه َأبا بك ٍْر ،و َلو ُكن ُْت مت ِ
َّخ ًذا َخ ِليلاً َغيرْ َ َربيِّ لاَتخَّ َْذ ُت َأ َبا َبك ٍْرَ ،و َل ِك ْن ُأ ُخ َّو ُة الإِْ ْسلاَ ِم َو َم َو َّد ُت ُه،
َ ْ
ُ َْ َ َ َ َ
ُ
اب َأبيِ َبك ٍْر).
اب إِلاَّ ُسدَّ إِلاَّ َب ُ
لاَ َي ْب َقينَ َّ َب ٌ
قال العلامء :هذه إشارة إىل اخلالفة ؛ ألنه خيرج منها إىل الصالة باملسلمني.
كام أمره النبي صىل اهلل عليه وسلم وهو يف مرضه أن ُيصيل بالناس وذلك يف احلديث الذي سبق وذكرناه
من الصحيحني حني أرص رسول اهلل بأن يصيل أبا بكر بالناس .ولذا قال عمر ريض اهلل عنه :أفال نرىض
لدنيانا من رضيه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم لديننا؟!
وروى البخاري ومسلم عن عائشة ريض اهلل عنها قالت :قال يل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف
مرضه( :ادعي يل أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاب ًا ،فإين أخاف أن يتمنى متم ٍّن ويقول قائل :أنا أوىل،
ويأبى اهلل واملؤمنون إالّ أبا بكر).
وجاءت امرأة إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم فكلمته يف يشء فأمرها بأمر ،فقالت :أرأيت يا رسول اهلل إن
مل أجدك؟ قال( :إن مل جتديني فأيت أبا بكر) .رواه البخاري ومسلم .
هذه بعض األدلة من الصحاح ألحقية الصدّ يق باخلالفة بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
...يتبع يف العدد القادم « اجلزء الثالث واألخري»...

29

يهودية تعتنق اإلسالم وتتطلع للحج والعمرة

فور اعتناقها اإلســـــالم تيمنت «موران» اليهوديــــــــــة

بآيات املصحف الرشيف فبدلت اسمها إىل «آية» وهي تتطلع

للحج والعمرة ومستعدة لتحمل كل الصعاب من أجل دينها

وال هيمها -حسب ما تقول -سوى طاعة اهلل.

حلمها بزيارة قرب النبي األكرم وأداء فريضة احلج ،كام مل

وموران أو آية سيدة هيودية من مدينة عكا داخل أرايض 48

تكتف بحصوهلا عىل الطمأنينة وحدها فسارعت لتسجيل

إهنا ذاقت طعم الطمأنينة والتقوى للمرة األوىل يف حياهتا.

غريت اسمي ابنتيها إىل آمنة أم الرسول وفاطمة ابنته ،داعية

أشهرت إسالمها رغم احتجاجات شديدة من والدهيا ،وقالت

أوالدها الثالثة رامي ومتام وعمري ،يف مدرسة عربية بعدما

تقول آية ( 31عاما) التي تزوجت من شاب عريب قبل بضع

النساء املسلامت االلتزام بعبادة اهلل وتعاليمه.

بفضل جماورة أهلها للمسلمني يف عكا واحتكاكها مع ذوي

الربيطاين سامي يوسف أن اهلل كتب هلا عمرا جديدا بمنحها

سنوات إن تعاليم اإلسالم كانت تستهوهيا منذ تعرفت عليها

زوجها.

وتعترب آية التي تتمتع بسامع األناشيد الدينية وأغاين املغني
هذه الطمأنينة ،وهي تكثر من ترديد (أال بذكر اهلل تطمئن

وتضيف آية التي تتحدث بلغة ختلط بني العربية والعربية

القلوب) و «يا اهلل يا رب العاملني احفظني مسلمة ليوم الدين».

اعتنقت اإلسالم وبدأت أحس بمخافة اهلل بشكل حقيقي».

القدس للتنازل عن الديانة اليهودية سأهلا أحد احلاخامات عن

«اعتدت قبل إسالمي أن أصيل مخس مرات باليوم إىل أن

وذكرت أهنا عندما توجهت ملجلس احلاخامات اليهودية يف

وتقول «رغم أين مل أمارس طقوس الديانة اليهودية ،لكن اإليامن

حتوهلا لدين اإلسالم فأجابته «أنت لن تعرف ما أشعر به بعد

والراحة النفسية فلم أجدها سوى بالسجود بني يديه».

صدمة الوالد
اعتناق االبنة الشابة لإلسالم صدم عائلتها ،حسب
ما ذكرته ،لكن والدهتا كانت أكثر تفهام ولفتت إىل
أهنا تأمل أن يغري اهلل موقف والدها الرافض العتناقها
اإلسالم.
وأضافت «أنا مستعدة لتحمل أي صعاب ألجل
دين اإلسالم ،وال هيمني سوى طاعة اهلل ،لقد أخربت
والدي بأين ألبس احلجاب وبأنني مسلمة ومستعدة
أن أ ّقبل أيديكام وجبينكام مرضاة هلل الذي أو برىض
الوالدين» .عن اجلزيره نت

باهلل كان ينمو يف قلبي ،وكنت أبحث عن األمان والطمأنينة
وعن قرار اعتناقها اإلسالم قالت آية إهنا قررت إشهار إيامهنا

اجلديد خالل أدائها صالة العرص يف مسجد اجلزار حيث
تواظب عىل أداء الصلوات فيه يوميا مع أخواهتا املسلامت
اللوايت رحبن هبا بحرارة ،كام تقول .وأعربت عن سعادهتا
بقرارها النابع من «تفهمي لدين اإلسالم وجوهره واملعاملة

احلسنة التي تلقيتها من املسلمني الذين وقفوا إىل جانبي» ،وهو

ما شدها إىل اإلسالم ،حسب قوهلا.

احللم

ويبدو أن آية مل تكتف بإشهار دينها ،بل تتحني الفرصة لتحقيق
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النطق بشهادة اإلسالم».

السابق إىل مرشوع ّية سالح املقاطعة و
تطرقنا يف العدد ّ
كنّا قد ّ

لعامل واملوظفني  30ألف موظف وعامل.

نواصل يف هذا العدد احلديث عن فعالية هذا السّالح و جدواه.

 -سفري الدنامرك ورئيس الوزراء والقناة الدنمركية يسعون

*استخدامه ض ّد املسيئني لل ّرسول الكريم صلّى اهلل
عليه و سلّم:

وإذا استمرت املقاطعة فسوف تصل بعد أشهر إىل  40مليار

استعرضنا نامذج من صور املقاطعة االقتصاد ّية عرب التّاريخ و

املقاطعة سالح ف ّعال:

احلق ما شهدت به األعداء:

 -قال رئيس الوزراء الدنمركي اندريس هوج راسامس،

الصور املسيئة لنب ّينا الكريم،
الصحف الدّ نمرك ّية ّ
إثر نرش ّ
«أن حجم خسائر بلده بسبب املقاطعة العربية واإلسالمية

للمنتجات الدنمركية بلغت أكثر من ملياري يورو ،وتوقع أن
تصل هذه اخلسائر االقتصادية خالل األشهر األربعة القادمة

إىل  40مليار يورو يف حال استمرت املقاطعة»

 -الصــحافة الدنمركية تطالب باستقالة رئيس الوزراء.

إىل إيقاف املقاطعة حيث وصلت اخلسائر إىل  2مليار يورو

يورو.

 أعلنت جمموعة من رشكات األلبان الدنمركية أهناستخفض إنتاجها وتتخىل عن  %10من الوظائف لدهيا بعد

أن أ ّدى الغضب يف الدول اإلسالمية إىل انخفاض الطلب
عىل املنتجات الدانمركية بشكل كبري خاصة يف الرشق
األوسط ،الذي يعترب أكرب سوق هلذه املنتجات.

ذكرت رشكة أرال وهي دنمركية سويدية أهنا ستخفض
إنتاجها بمقدار  150طن ًا أسبوعي ًا يف مصنع بسليف ملنتجات

الصناعيني الدنمركيني ،أن نرش
 -من جانبه ،أكّد رئيس احتاد ّ

األلبان يف شامل غرب الدنمرك ،وأن خفض إنتاجها يعني

صادراته الصناعية بشكل كبري،

من الوظائف .وقامت برفع دعوى رضر عىل الصحيفة يف

الرسوم املسيئة لإلسالم يؤثر عىل الدنامرك كثريا ويوقف نمو
 أصحاب الرشكات الدنمركية الضخمة ال يزالون يؤكدونبان إعادة نرش الرسوم املسيئة للرسول الكريم (صىل اهلل عليه
وسلم) تؤثر وترض باإلقتصاد الدنمركي حيث ال يزال خيرس

مئات املاليني من الدوالرات بسبب تنامي املقاطعة.

 أحد أصحاب املصانع الكربى وهو «الرا هود» قال لواستمرت املقاطعة عدة أشهر سنخرس املليارات وسنرسح من

التخيل عن ما بني ثامنية وعرشة باملائة .
املحاكم الدنمركية.

أمثلة ناجحة لدول مقاطعة:
السودان
ّ

السودان باإلعالن عىل لسان رئيس الدولة بمقاطعة
قامت ّ

املنتجات الدّ انمركية ومنع دخول أي دانمركي للبالد.

اليمن
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هذه النامذج وغريها كثري ،تبني لنا بجالء أن املقاطعة

تك ّبدت املنتجات الدّ انمركية ا ّلتي تصدر إىل اليمن خسائر
كبرية تقدّ ر بأكثر من أربعة مليار ريال نتيجة انخفاض اإلقبال

االقتصادية سالح ف ّعال ضد األعداء ،وأهنا حمققة بال ريب

الصناعة والتجارة أن تصل خسائر املنتجات الدانمركية

وإهيان كيدهم وإذالهلم ،وأهنا وسيلة لتحقيق مقصد مرشوع.

عليها ،وتوقع فضل منصور مدير عام التجارة اخلارجية بوزارة
يف بالده إىل أكثر من  4مليار ريال ،إذا ما أصبحت املقاطعة
رسمية مشري ًا إىل أن واردات بالده من الدانمرك خالل العام
املايض 2007م تقدر بنحو  4.5مليار ريال يمني .وأضاف

جلملة من مقاصد اجلهاد يف سبيل اهلل من إرهاب الكفار

املقاطعة سالح لنصرة إخواننا يف فلسطني:

ممّا ثبت بالكتاب والسنة وإمجاع األمة ،أن اجلهاد لتحرير

املنتجات بنسبة  % 30من إمجايل حجم اإلسترياد للعام املايض.

أرض اإلسالم ممن يغزوها وحيتلها من أعداء اإلسالم واجب
حمتم وفريضة مقدسة عىل أهل البالد املغزوة أوالً ،ثم عىل

الصهيوني:
*استخدامه ض ّد العد ّو ّ

املسلمني كافة.

وما استخدام سالح النفط يف وجه أمريكا عامي – 1967
1973م،و ما ترتّب عليه من آثار وتداعيات ،إال مثاالً بسيط ًا

األوىل للمسلمني وأرض اإلرساء واملعراج ،وبلد املسجد
األقىص الذي بارك اهلل حوله؟ وكيف إذا كان غزاهتا هم

خسائر ال يستهان هبا.

أقوى دول األرض اليوم ،وهي الواليات املتحدة األمريكية،

أن إعادة نرش الرسوم تسببت يف انخفاض اإلقبال عىل تلك

عىل أمهية هذا السالح ،وما يمكن أن يوقعه باألعداء من
وقد اهبضت املقاطعة العربية إلرسائيل ،بعد االنتفاضة

الفلسطينية األخرية ضد املامرسات الصهيونية العدوانية وما

املسلمني من حوهلم إذا عجزوا عن مقاومتهم حتى يشمل
فكيف إذا كانت هذه األرض اإلسالمية املغزوة هي القبلة

أشد الناس عداوة للذين آمنوا؟ وكيف إذا كانت تساندها
كام يساندها اليهود يف أنحاء العامل؟
وها نحن نرى اليوم اجلور املس ّلط عىل إخواننا يف أرض
فلسطني املباركة ،تسفك دماؤهم و تستباح أعراضهم وهتدّ م

رافق ذلك من انحياز أمريكي سافر لليهود وما ترتب عليه
من ٍ
إهلاب ملشاعر املسلمني يف كل مكان يف العامل ،كاهل الدولة

بيوهتم عىل مرأى من العامل و مسمع و نراهم يبذلون الدماء

كثري من املسلمني لدعوات املقاطعة االقتصادية التي رفع

الدّ فاع عن املقدّ سات.

الصهيونية وأحلقت باقتصادها خسائر فادحة .فقد استجاب
شعارها بعض علامء املسلمني ،والكثري من اللجان الشعبية

والنقابات املهنية وجلان مقاومة التطبيع مع الصهاينة ،مما ترتب
عليه انخفاض يف أرباح الرشكات األمريكية بنسبة بلغت %20
يف دولة كمرص ،فاضطرت تلك الرشكات إىل تنظيم محالت

دعائية لتحسني صورهتا لدى اجلامهري ،وإثبات اهتاممها
بالقضايا العربية واإلسالمية بصفة عامة وحرصها عىل احلقوق

الفلسطينية بصفة خاصة ،حيث أعلنت تلك الرشكات ،عن
تربعها بجزء من أرباحها لدعم االنتفاضة الفلسطينية.
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بسخاء ،ويقدّ مون أرواحهم رخيصة يف سبيل اهلل و يف سبيل

فاملجازر يف فلسطني املغتصبة مل تعد حدثا موسم ّيا بل
صارت نشاطا يوم ّيا يرتكبه اإلحتالل مع ّ
كل انبالجة فجر
و أصبحت جرائم املعتدين خربا يوم ّيا تتناقله النّرشات.

لذلك صار لزاما عىل املسلمني يف كل مكان ،دعمهم بكل

قواهم (وإن استنرصوكم يف الدين فعليكم النرص) األنفال.
ومن وسائل نرصهتم سالح املقاطعة اإلقتصاد ّية رّ
للشكات
الصهيوين و هذه ليست دعوة الختزال
الدّ اعمة
للعدو ّ
ّ
وسائل النّرصة يف املقاطعة و ال تقزيام للقض ّية الفلسطين ّية

إلقتصاد ّية نوع من أنواع اجلهاد باملال.
إن األمة اإلسالمية تبلغ اليوم مليار ًا وثلث املليار من املسلمني

يف أنحاء العامل يستطيعون أن يوجعوا أمريكا ورشكاهتا
بمقاطعتها .وهذا ما يفرضه عليهم دينهم ورشع رهبم .فكل

مسلم اشرتى من البضائع اإلرسائيلية واألمريكية ما جيد بدي ً
ال
له من دول أخرى ،فقد ارتكب حرام ًا ،واقرتف إث ًام مبين ًا ،وباء

بالوزر عند اهلل ،واخلزي عند الناس.

وإذا كان رشاء املستهلك البضائع اليهودية واألمريكية حرام ًا
وإث ًام ،فإن رشاء التجار هلا لريبحوا من ورائها ،وأخذهم
توكيالت رشكاهتا أشد حرمة وأعظم إث ًام ،وإن خت ّفت حتت
أسامء يعلمون أهنا مزورة ،وأهنا إرسائيلية الصنع يقين ًا.
إن األمة اإلسالمية يف أنحاء األرض مطالبة بأن تثبت

وجودها ،وغريهتا عىل مقدساهتا ،وبأن تعرف ما هلا وما عليها،
من صديقها ومن عدوها ،وال جيوز هلا أن تستسلم للوهن

فإذا كان كل هيودي يف العامل يعترب نفسه جمند ًا لنرصة إرسائيل

بكل ما يقدر عليه ،فإن كل مسلم يف أنحاء األرض جمند

لتحرير األقىص ،ومساعدة أهله بكل ما يمكنه من نفس

ومال وأدناه مقاطعة بضائع األعداء وقد قال تعاىل (والذين
كفروا بعضهم أولياء بعض إال تفعلوه تكن فتنة يف
األرض وفساد كبري).
تم
و قد أثبت هذا السّالح جدواه و أوجع األعداء عندما ّ
تفعيله بعزيمة و حزم و أ ّثر أثرا بالغًا عىل اإلقتصاد الغريب و

السيايس.
بالتّايل عىل القرار ّ

لذلك يذهب علامؤنا األفاضل إىل أ ّن املقاطعة التّجار ّية هلذه
رّ
ألن دفع
الشكات تتجاوز حدّ اإلستحباب إىل الوجوب ّ

العدو و جهاده ّ
بكل الوسائل املمكنة واجب و إذا انحرصت
ّ
الوسائل املمكنة يف املقاطعة صارت هي الواجب ك ّله بحيث

واليأس ،وتقبل السالم اجلائر الذي تفرضه عليها الصهيونية
املغتصبة .يقول اهلل تعاىل (فال هتنوا وتدعوا إىل السلم وأنتم

األعلون واهلل معكم ولن يرتكم أعاملكم).
ويقع عىل عاتق ربات البيوت دور كبري يف هذه القضية لعله
أهم من دور الرجل ،ألن املرأة هي التي ترشف عىل طلبات
البيت ،ورشاء ما يلزم له من السلع واألدوات ،وهي األلصق
بتوجيه البنني والبنات من األطفال ،وإرشاهبم الروح اجلهادية،
وتوعيتهم بام جيب عليهم نحو أمتهم وقضاياها ،وما يلزمهم
نحو أعدائها وخصوص ًا يف جمال املقاطعة ،وإذا وعي األطفال
ذلك التزموه بحامسة وقوة ،وأصبحوا هم بعد ذلك الذين
يوجهون اآلباء واألمهات.

يتبع :
من فوائد املقاطعة
ترسيخ ثقافة املقاطعة

يؤ ّدي تركها إىل ترك الواجب الذي يأثم به اجلميع فاملقاطعة
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هذه دراسة جديدة أجراها علامء أمريكيون عن تأثري «البكاء» وفوائده النفسية
،ونتذكر أن القرآن حتدث عن هذه الفوائد  ،ولكن برشط أن يكون البكاء من
خشية اهلل جل وعال....
ملاذا نميل للبكاء أحيان ًا ومن الذي وضع فينا هذه الفطرة ،فطرة البكاء؟ فاملولود منذ أول حلظة خيرج
للدنيا نراه يبكي ،واإلنسان من شدة الفرح جتده يبكي ،فالبكاء هو غريزة أودعها اهلل يف البرش ،وطاملا
اعتقد امللحدون أن البكاء ال فائدة منه ،ولكن تأيت األبحاث لتثبت عكس ذلك ،وكذلك نجد أن القرآن
ذكر البكاء كصفة جيدة ولكن برشط أن يكون البكاء من خشية اهلل تعاىل.
ونالحظ اليوم أن بعض الباحثني النفسيني يطرحون فكرة العالج بالبكاء !
فقد أفادت دراسة علمية أنجزها باحثون أمريكيون
و هولنديون بأن غالبية الناس يشعرون بتحسن يف
املزاج بعد البكاء ،يف حني تتدهور حالة شخص
واحد من أصل عرشة فقط بعد ذلك .و وجد علامء
نفس يف جامعة «جنوب والية فلوريدا األمريكية»
وجامعة «تيلبريغ اهلولندية» أن األشخاص الذين
بكوا ولقوا دع ًام اجتامعي ًا كانوا يفيدون عن حتسن
يف مزاجهم.
ويف املقابل لوحظ أن مزاج حوايل ثلث األشخاص
الـ 3000الذين شملتهم أبحاث الدراسة مل
يتحسن بعد البكاء .وربطت الدراسة ،التي نرشت
يف جملة علم النفس األمريكية ،بني فوائد البكاء
ومكان وساعة حصول هذا األمر .والحظت
الدراسة أن البكاء يعطي تأثريا مهدئ ًا مثل التنفس
بشكل أبطأ بحيث يساهم يف ختفيض عدد دقات
القلب .وتوقع الباحثون أن يكون هذا األمر هو
السبب وراء تذكر الناس للجانب املرشق من
البكاء وختطيهم للشعور بالتوتر.
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وقام الباحثون بدراسة البكاء يف املخترب فوجدوا
أن نتيجته كانت غالب ًا شعور ًا بالسوء ،فرجحوا
أن السبب هو الظروف املتوترة والتصوير
واملراقبة ،وهي أمور ختلق لدهيم مشاعر سلبية
تعيق الفوائد اإلجيابية املرتبطة بالبكاء.
هذا خرب علمي يؤكد ما جاء يف دراسات سابقة
من فوائد للبكاء ملسها الباحثون يف جمال علم
النفس .ولكن الباحثني ال يعرفون طريقة البكاء
الصحيحة والفعالة! فالبكاء قد يكون عالج ًا
لكثري من األمراض ،ولكن برشط أن يكون
البكاء من خشية اهلل تعاىل ،وهو ما حدثنا عنه
القرآن بقوله تعاىل متحدث ًا عن أولئك املؤمنني
اخلاشعني الذي تأثروا بكالم اهلل تعاىل فامذا كان
ون
(و َخيِ ُّر َ
رد فعلهم؟ يقول عز وجل عنهمَ :
ل ْذ َق ِ
لِ ْ َ
ُون َو َي ِزيدُ ُه ْم ُخ ُشو ًعا) [اإلرساء:
ان َي ْبك َ
.]109

هذه دراسة جديدة أجراها علامء أمريكيون عن تأثري «البكاء» وفوائده النفسية
واخلشوع ،فكالمها يمثل طريقة
معي كيف
وانظروا
البكاءالبكاء من
بنييكون
اإلهلي أن
البيان برشط
ربطولكن
الفوائد ،
عن هذه
،ونتذكر أن القرآن حتدث
رائعة لعالج األمراض النفسية.
خشية اهلل جل وعال....

نسيهخيرج
أول و ُيحلظة
فاملولود ًامنذ
املؤمنالبكاء؟
يزيدفطرة
الفطرة،
منفينا هذه
وضع
ملاذا نميل للبكاء أحيان ًا ومن الذي
مهومه وأحزانه ،ملاذا؟ ألن الذي
من اهلل،
خشوع ًا وخوف
خشية اهلل
فالبكاء
البرش،
اخلالق يف
أودعها اهلل
القيامةهو
أهوالفالبكاء
يبكي،
الفرح جتده
يتأثرشدة
للدنيا نراه يبكي ،واإلنسان من
وطاملاتتضاءل أمامه املشاكل واهلموم
وتعاىل،
تبارك
غريزةعظمة
ويتذكر
ويتصور
بكالم اهلل
القرآن
نجد أن
عكس ذلك،
منه ،ولكن
عىل طريق عالج أي مشكلة ،أن
خطوة
وكذلكأول
مشكلته ،وهذه
لتثبتينسى
األبحاثوبالتايل
تأيت نوعها،
حجمها أو
فائدةكان
اعتقد امللحدون أن البكاء ال مهام
تافهتعاىل.
يشءاهلل
عىلمنأهناخشية
البكاء
هذهيكون
إىل أن
برشط
وقابل للحل ،وبالتايل سوف يتم ح ّلها بسهولة ،وهذا ما يؤكده
املشكلة
ذكر البكاء كصفة جيدة ولكنتنظر
علامء النفس والربجمة اللغوية العصبية يف حل املشاكل واملصاعب.
ونالحظ اليوم أن بعض الباحثني النفسيني يطرحون فكرة العالج بالبكاء !

ولذلك فإن اهلل تعاىل ذكر البكاء يف أكثر من موضع من كتابه املجيد ،وجعله وسيلة للقرب من اهلل تعاىل،
فوجدوا
وقام الباحثون بدراسة البكاء يف
فقد أفادت دراسة علمية أنجزها باحثون أمريكيون
احل ِد ِ
املختربتعاىلَ :
(أ َف ِم ْن َه َذا َْ
ون *
جالله .يقول
جل
خلالقه
خشيته
يف
املؤمن
ومؤرش ًا عىل صدق
يث َت ْع َج ُب َ
نتيجته كانت غالب ًا شعور ًا بالسوء ،فرجحوا
َأن
و هولنديون بأن غالبية الناس يشعرون بتحسن يف
ِ
اس ُجدُ وا هللهَِّ َوا ْع ُبدُ وا) [النجم .]61 -59 :ففي هذا النص
ُون * َوأ ْنت ُْم َسامدُ َ
ُون َو َال َت ْبك َ
َوت َْض َحك َ
ونهو* َف ْ
الظروف املتوترة والتصوير
أن السبب
تتدهور حالة شخص
املزاج بعد البكاء ،يف حني
القرآين أمر لنا أن نبكي من خشية اهلل ،وأن نبتعد عن اللهو وأن نبتعد عن كثرة الضحك ،وال يمنع ذلك
واملراقبة ،وهي أمور ختلق لدهيم مشاعر سلبية
واحد من أصل عرشة فقط بعد ذلك .و وجد علامء
من االبتسامة التي هي عالج أيض ًا.
تعيق الفوائد اإلجيابية املرتبطة بالبكاء.
نفس يف جامعة «جنوب والية فلوريدا األمريكية»
وجامعة «تيلبريغ اهلولندية» أن األشخاص الذين
هذا خرب علمي يؤكد ما جاء يف دراسات سابقة
بكوا ولقوا دع ًام اجتامعي ًا كانوا يفيدون عن حتسن
وأختم يا أحبتي :من فوائد للبكاء ملسها الباحثون يف جمال علم
يف مزاجهم.
نفيس،البكاء
توترطريقة
يعرفون
الباحثني ال
والدعاء ولكن
إن البكاء واخلشوع النفس.
نسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا من الذين
لعالج أي
وصفة رائعة
ِ
ِ
ِ
األشخاصُوا ُي َس ِ
الصحيحة َْ
حوايل ثلث
ني) [األنبياء.]90 :
يكونوكَانُوا َل
والفعالة! ُعو َننَا َر
ون ِيف
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ويف املقابل لوحظ أن مزاج قال
اخل ْ َريات َو َيدْ
ار ُع َ
عالجن ًاَا َخاشع َ
فالبكاء َغ ًباقدَو َر َه ًبا َ
لكثري من األمراض ،ولكن برشط أن يكون
الـ 3000الذين شملتهم أبحاث الدراسة مل
البكاء من خشية اهلل تعاىل ،وهو ما حدثنا عنه
يتحسن بعد البكاء .وربطت الدراسة ،التي نرشت
يفرج مهومنا ويرزقنا
وما أحوجنا يف هذا العرص للدعاء واخلشوع والبكاء ًمن خشية اهلل ،عسى اهلل أن ّ
املؤمنني
أولئك
متحدثا عن
بقوله
فوائد
يف جملة علم النفس األمريكية،
عليه وسلم».
«صىل اهلل
رسول اهلل
تعاىلكام قال
الصرب،
القرآنمن
البكاءعطاء أوسع
أعطى اهلل
بني فام
الصرب،
اخلاشعني الذي تأثروا بكالم اهلل تعاىل فامذا كان
ومكان وساعة حصول هذا األمر .والحظت
ِ
ون
الدراسة أن البكاء يعطي تأثريا مهدئ ًا مثل التنفس
(و َخي ُّر َ
رد فعلهم؟ يقول عز وجل عنهمَ :
ِ
ِ
َ
ِ
الكحيل[اإلرساء:
الدائم ُشو ًعا)
عبد ُه ْم ُخ
ُون
بشكل أبطأ بحيث يساهم يف ختفيض عدد دقات
بقلم َ:و َيزيدُ
ل ْل ْذ َقان َي ْبك َ
القلب .وتوقع الباحثون أن يكون هذا األمر هو
.]109اخلرب العلمي www.aljazeera.net :
مصدر
السبب وراء تذكر الناس للجانب املرشق من
البكاء وختطيهم للشعور بالتوتر.
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 -1التلفظ بالنية عند الوضوء  :وهذا خمالف لسنة النبي «صىل اهلل عليه وسلم» ؛ قال ابن تيمية :
التلفظ بالنية نقص يف العقل والدين ؛ أما يف الدين فألنه بدعة  ،وأما يف العقل فألنه بمنزلة من يريد
أن يأكل طعام ًا فقال  :أنوي بوضع يدي يف هذا اإلناء أين آخذ منه لقمة فأضعها يف فمي فأمضغها ثم
أبلعها ألشبع  .فهذا محق وجهل .
وقال ابن القيم  :و مل يكن النبي «صىل اهلل عليه وسلم»  :يقول يف أول الوضوء نويت رفع احلدث
وال استباحة الصالة ؛ ال هو «صىل اهلل عليه وسلم» و ال أحد من الصحابة البتة  ،و مل يرد عنه يف ذلك
حرف واحد ال بإسناد صحيح و ال ضعيف .
 -2الدعاء عند غسل األعضاء  :بعض الناس يقول عند غسل كل عضو ذكرا خاصا  ،و مل يرد ذلك
يف السنة ؛ قال ابن القيم  :كل حديث يف أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب خمتلق مل يقل رسول
اهلل «صىل اهلل عليه وسلم» شيئا منه .
 -3ترك التسمية عند ابتداء الوضوء  :و قد روى أمحد بإسناد صحيح عن أيب هريرة – ريض اهلل
عنه – أن رسول اهلل «صىل اهلل عليه وسلم» قال  :ال صالة ملن ال وضوء له  ،و ال وضوء ملن مل يذكر
اسم اهلل عليه .
 -4غسل الفرج قبل كل وضوء ولو مل حُيدث  :وهذا خطأ شائع ولكن من أدركته الصالة فام عليه إال
أن يتوضأ  ،و ال حيتاج يف ذلك إىل غسل فرجه  .و من اعتقد خالف ذلك فقد ابتدع يف دين اهلل إضافة
 ،كام أن ذلك رضب ًا من الوسوسة .
 -5عدم إسباغ الوضوء واإلسباغ  :اإلكامل  :قال احلافظ ابن حجر  :أسبغوا  :أي أكملوا .
و يف الصحيحني عن حممد بن زياد قال  :سمعت أبا هريرة – ريض اهلل عنه – وكان يمر بنا و الناس يتوضئون من املطهرة قال:
أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم «صىل اهلل عليه وسلم» قال  :ويل لألعقاب من النار  .و روى مسلم عن عمر بن اخلطاب – ريض
اهلل عنه – أنه قال  :رأى النبي «صىل اهلل عليه وسلم» رج ً
ال ويف قدمه مثل الظفر مل يصبه املاء  ،فقال  :ارجع فأحسن وضوءك .
وعن عثامن بن عفان أن الرسول «صىل اهلل عليه وسلم» قال  :من توضأ فأحسن الوضوء  ،خرجت خطاياه من جسده ثم خترج
من حتت أظفاره ( رواه مسلم ) .
بست غرفات والفصل بينهام  :و هذا ما يقع فيه كثري من الناس فرتاه يفصل بني املضمضة واالستنشاق
 -6املضمضة واالستنشاق ّ
 ،فيتمضمض ثالثا و يستنشق ثالثا  ،وقد قال اإلمام النووي :األفضل أن يكونا بثالث غرفات يتمضمض من كل غرفة ويستنشق
 ،و هذا ما صح عن النبي «صىل اهلل عليه وسلم» .
 -7عدم املبالغة يف االستنشاق  :كان النبي «صىل اهلل عليه وسلم» يويص الصحابة باملبالغة يف االستنشاق عندما ال يكون الرجل
صائام ؛ عن عاصم بن لقيط بن صربة عن أبيه قال قلت يا رسول اهلل أخربين عن الوضوء قال  :أسبغ الوضوء  ،و خلل بني األصابع
 ،و بالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائام ( رواه النسائي وأبو داود والرتمذي وصححه األلباين ) .
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 -8اإلرساف يف املاء أثناء الوضوء  :قال اإلمام البخاري يف أول
كتاب الوضوء  :وكره أهل العلم اإلرساف فيه  ،وأن جياوزا فعل
النبي – صىل اهلل عليه وسلم – ولقد كان النبي «صىل اهلل عليه وسلم»
– يقتصد يف استخدام املاء ؛ عن انس بن مالك – ريض اهلل عنه – أنه
قال  :كان النبي «صىل اهلل عليه وسلم» يتوضأ با ُملد ويغتسل بالصاع
( والصاع مخسة أمداد ) .
قال اإلمام ابن القيم – رمحه اهلل تعاىل  : -وكان «صىل اهلل عليه وسلم»
ي ِّذ ُر أمته من اإلرساف فيه
من أيرس الناس صب ًا ملاء الوضوء  ،وكان حُ َ
،وأخرب أنه يكون يف أمته من يعتدي يف الطهور  ،و ذلك من حديث
عبد اهلل بن مغفل – ريض اهلل عنه – أنه قال  :قال رسول اهلل «صىل
اهلل عليه وسلم»  :أنه سيكون يف هذه األمة قوم يعتدون يف الطهور
والدعاء ( رواه أبو داود وصححه األلباين ) .
 -9اعتقاد بعض الناس أن الوضوء ال يتم إال إذا كان ثالث ًا  :أي غسل كل عضو ثالث مرات وهذا اعتقاد خاطئ ؛ قال
اإلمام البخاري يف صحيحه  :باب الوضوء مر ًة مر ًة  :وذكر حديث ابن عباس – ريض اهلل عنهام – أنه قال  :توضأ النبي
«صىل اهلل عليه وسلم» مر ًة مر ًة .
وقال  :باب الوضوء مرتني مرتني  :وذكر حديث عبد اهلل بن زيد – ريض اهلل عنه – أن النبي «صىل اهلل عليه وسلم» توضأ
مرتني مرتني  .وقال باب الوضوء ثالث ًا ثالث ًا  :وذكر حديث عثامن بن عفان – ريض اهلل عنه – أن النبي «صىل اهلل عليه وسلم»
توضأ ثالث ًا ثالث ًا .
 -10الزيادة يف عدد غسل أعضاء الوضوء أو بعضها أكثر من ثالث مرات  :يظن البعض أن من إسباغ الوضوء الزيادة يف
غسل أعضاء الوضوء عن ثالث مرات  ،وهذا خطأ  ،بل هو إرساف يف استخدام املاء  ،و تلبيس من الشيطان .
فيسم اهلل ثم يغسل كفيه ثم يتمضمض
 -11عدم غسل اليدين من أطراف األصابع إىل املرفقني  :عندما يتوضأ املسلم فإنه يبدأ ِّ
ويستنشق ثم يغسل وجهه ثم يغسل يديه إىل املرفقني  -وهنا مكمن اخلطأ  -فإن كثري ًا من الناس يبدأ بغسل يديه من أسفل
الكف إىل آخر املرفق  ،وفعله هذا فيه نقص ؛ ألن الواجب عليه غسل يديه كلها من أطراف األصابع إىل املرافق ؛ قال ابن
عثيمني  :و انتبهوا ٍ
ألمر خيل به كثري من الناس وذلك أن بعض الناس إذا غسل يديه بعد غسل وجهه بدأ هبام من أطراف
الذراع إىل املرافق  ،وال يغسل الكفني وهذا خطأ ألن داخالن يف مسمى اليد  ،وعىل هذا فيجب تغْسل َي َ
ديك بعد غسل
وجهك من أطراف األصابع إىل املرافق .
 -12ترك ختليل األصابع  :و بخاصة أصابع القدمني عند الوضوء أو الغسل  .بعض الناس عند الوضوء يقوم بصب املاء
عىل قدميه دون أن يدخل املاء بني أصابعه  ،فيبقى ما بني األصابع جاف ًا مل يصل إليه املاء  ،ف ُيخل بوضوئه أو غسله ومن ثم
بصالته ؛ عن املستورد بن شداد – ريض اهلل عنه – أنه قال  :رأيت رسول اهلل «صىل اهلل عليه وسلم» إذا توضأ يدلك أصابع
رجليه بخنرصه (رواه أبو داود وصححه األلباين )  ،و قد سبق أيضا حديث عاصم بن لقيط الذي نصح بتخليل األصابع.
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أسدل الليل سدوله عىل تلك البقعة املباركة هناك يف شبه اجلزيرة العربية  ،ويف املدينة التي آوت و نرصت حبيبنا رسول اهلل  -صىل
اهلل عليه و سلم  ، -خرج اخلليفة الفاروق أمري املؤمنني عمر ابن اخلطاب ثاين اخللفاء الراشدين كعادته ليتفقد حال رعيته  -كام
يكون من احلاكم العادل الذي يعتني برعيته و هيتم ألمرهم  -مع صاحبه و صاحب رسول اهلل  -صىل اهلل عليه و سلم  -عبد
الرمحن ابن عوف ..
نارا موقدة  ،فسار إليها ليتقىص عن شأهنا و يعرف
سار اخلليفة العادل عىل قدميه هو وصاحبه حتى رأى من بعيد يف الصحراء ً
ِ
صاحبها ..و عندما وصل إليها وجد امرأة و حوهلا أطفاهلا جيلسون أمام النار  ،وعليها قدر كبري و بينام هم كذلك إذ ب ُع َمر يسمع
أحد صبياهنا يقول  :أمي ..أمي
نظرت إليه و قالت بحنان  :نعم يا بني
َ
فقال  -والوهن يكسو  -صوته الصغري:
أنا جائع يا أمي أريد أن آكل شيئًافتعاىل صوت أخيه الثاين و هو يقول مثل قول أخيه :
ثالث اً
أماه إين أكاد أموت جو ًعا  ،أرجوك يا أمي هل حرض الطعام ؟  ،منذ زمن و نحن ننتظر َ .فر ّد ٌقائل:
أيضا يا أمي  ،متى ينضج طعامنا ؟
و أنا ًردت األم  -وقلبها يكاد ينفطر حزنًا  ،وهي تدرك أهنا ال متلك ما متنحهم إياه : -
سيجهز قري ًبا يا أحبتي فقط صرب مجيل و اهلل سريزقكم طعاما طيبا  ،أال تصربون يا صغاري !فسكن الصبية و عادوا إىل االنتظار اململ مرة أخرى.
مِ
منهارا ال تكاد قدماه حتمالنه لا رأى.
وقف أمري املؤمنني أمامهم والدهشة متأل نفسه  ،بل وقف
ً
و قال بعطف  -وعيناه تفيضان من الدمع كأهنا ماء السامء
فاضت بامء منهمر  ،وقلبه امتأل أسى و حزنًا : -
-يا أم األطفال ما هذا القدر؟
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فقالت املرأة بأسى وهي ال تعرف أنه أمري املؤمنني احلاكم الذي تدين له كل بالد اإلسالم بالوالء و الطاعة بعد اهلل و رسوله :
ماءا يف القدر ووضعت فيه بعض احلىص
يا هذا إن أطفايل قد اشتد هبم اجلوع  ،وليس عندي من الطعام ما أقدمه هلم فوضعت ً ،ووضعت القدر عىل النار وليس فيه سوى املاء و احلىص و أنا
أشغل األطفال حتى يناموا جوعى.
فقال عمر  -ريض اهلل عنه : -
مما تشكني يا َأ َمة اهلل؟قالت له :
عمر ريض اهلل عنه)و نزلت هذه الكلمة عىل قلب احلاكم العادل
اهللَ اهللَ يف ُعمر (أي تشكو إىل اهلل َيوما يف مثل هذا املوقف
عمر كأهنا الصاعقة  ،فام كان يظن أن يقع ً
وهو احلاكم العادل و أمري املؤمنني الذي
بايعوه ليقوم عىل أمرهم فقال هلا :
و ما شأن عمر يا أمة اهلل ؟فقالت :
أيتوىل أمرنا و يغفل عنا و نحن رعيته !سمع عمر كل هذا و قلبه منفطر هلذه الكلامت ...
فقالت :
أيتوىل أمرنا و يغفل عنا و نحن رعيته !سمع عمر كل هذا و قلبه منفطر هلذه الكلامت ...
فام كان منه إال أن أرسع إىل بيت مال املسلمني و قال للمرأة قبل ذهابه :
ال حتزين يا أمة اهلل  ،لن ينام أطفالك اليوم إال و قد شبعوا بإذن اهللكيسا و قال للحارس :
دخل إىل خمازن الدقيق و محل منه ً
عيل هذا الكيس
امحل َّمستفرسا : -
فقال احلارس -
ً
أعنك أم عليك يا أمري املؤمنني ؟!!قال عمر :
عيل
بل ّمستفرسا  -إذ ك رَُب عليه أن يسري أمري املؤمنني اً
حامل الكيس عىل ظهره.
فكرر احلارس سؤاله -
ً
فقال له أمري املؤمنني عمر :
عيل الكيس  ،فلست أنت من سيحمل عني ذنويب يوم القيامة لو سألني ريب عن أم األيتام
امحل ّفرفع احلارس الكيس عىل ظهر أمري املؤمنني  ،وانطلق عمر مرس ًعا نحو املرأة و أطفاهلا.
اقرتب من األم و أبنائها  ،فوقف وراء صخرة وأخذ يتأمل فيهم
فقال له صاحبه :لنعد إىل البيت يا أمري املؤمنني فالربد شديد
فقال عمر :
-ال و اهلل لن أميض من هنا إال واألطفال يضحكون كام وجدهتم من قبل يبكون .
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خرجت تلك الكلامت من ٍ
ودرس العطف و الرفق يف مدرسة النبوة الرشيفة  ،وذهب عمر
قلب نبيل تدرب عىل حب اآلخرين َ ،
وأعد بنفسه الطعام لأليتام  ،وعندما شبعوا واطمئن عليهم كان خيط النور قد بدأ يغزو السامء  ،وبدأت الظلمة تنحدر نحو األفق
الواسع لتحل مكاهنا نسائم الفجر ونوره اخلافت املتسلل بني خيوط الظالم ،
ويتهادى فوق الرمال الرطبة .
فعاد أمري املؤمنني و صاحبه إىل املسجد لصالة الفجر  ،و كم كان بكاءه شديدً ا
 ريض اهلل عنه  -من شدة تأثره بام حصل يف تلك الليلة العجيبة.و يف اليوم التايل طلب أن ينادوا املرأة التي كان رآها باألمس.
جلس عمر  -ريض اهلل عنه  -و إىل جانبه الصحابيني اجلليلني  :عيل ابن أيب طالب
وعبد اهلل ابن مسعود .و كان عيل  -ريض اهلل عنه  -يقول لعمر  :يا عمر  ،وابن مسعود  -ريض اهلل عنه – يقول  :يا عمر .
فنظرت املرأة للرجل الذي يقولون له يا عمر  ،وأدركت أنه الرجل الذي طبخ ألوالدها عشاءهم  ،وهو الرجل الذي قالت له تلك
الكلامت القاسية فأحست بالوجل ...فلام رأى عمر عليها ُصفرة الوجل و أحس بارتباكها قال :
ال عليك يا ُأخَ َّية  ،أنا ما دعوتك هلذا املكان إال لتبيعي مظلمتك يل و تساحميني ملا كان مني.فقالت :
ألتمس العفو يا أمري املؤمننيفقال:
ال بد أن أشرتي هذه املظلمةفاشرتاها بستامئة درهم من ماله اخلاص  ،وكتب يف ذلك ورقة شهد عليها عل ًّيا و ابن مسعود
فقال حينها ملن حوله :
إذا ِم ُّت فضعوها يف كفني حتى ألقى هبا اهللو هكذا انتهت قصة عمر أمري املؤمنني  -ريض اهلل عنه  -و أم األيتام

نستفيد من القصة ما يلي :
 -1من صفات احلاكم العادل  :اهتاممه بشؤون رعيته و تفقده هلم  ،وحرصه عىل القيام بأعامله بنفسه و التقرب هبا إىل اهلل.
-2عىل املرء أن يعرتف باخلطأ إن أخطأ  -مهام كان ُع ُل ُّو مكانته .-
-3ورع أمري املؤمنني عمر  ،وخشيته اهلل.
فرضا ال اً
-4رفقه باليتامى و املساكني  ،وتصدقه عليهم ً
فضل.
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فعاد أمري املؤمنني و صاحبه إىل املسجد لصالة الفجر  ،و كم كان
بكاءه شديدً ا  -ريض اهلل عنه  -من شدة تأثره بام حصل يف تلك
الليلة العجيبة.
و يف اليوم التايل طلب أن ينادوا املرأة التي كان رآها باألمس.
جلس عمر  -ريض اهلل عنه  -و إىل جانبه الصحابيني اجلليلني :
عيل ابن أيب طالب وعبد اهلل ابن مسعود.
و كان عيل  -ريض اهلل عنه  -يقول لعمر  :يا عمر  ،وابن مسعود
 ريض اهلل عنه – يقول  :يا عمرفنظرت املرأة للرجل الذي يقولون له يا عمر  ،وأدركت أنه
الرجل الذي طبخ ألوالدها عشاءهم  ،وهو الرجل الذي قالت
له تلك الكلامت القاسية فأحست بالوجل ...
فلام رأى عمر عليها ُصفرة الوجل و أحس بارتباكها قال :
ال عليك يا ُأخَ َّية  ،أنا ما دعوتك هلذا املكان إال لتبيعي مظلمتكيل و تساحميني ملا كان مني.
فقالت :
ألتمس العفو يا أمري املؤمننيفقال:
ال بد أن أشرتي هذه املظلمةفاشرتاها بستامئة درهم من ماله اخلاص  ،وكتب يف ذلك ورقة
شهد عليها عل ًّيا و ابن مسعود
فقال حينها ملن حوله :
إذا ِم ُّت فضعوها يف كفني حتى ألقى هبا اهللو هكذا انتهت قصة عمر أمري املؤمنني  -ريض اهلل عنه  -و أم
األيتام
نستفيد من القصة ما ييل :
 -1من صفات احلاكم العادل  :اهتاممه بشؤون رعيته و تفقده
هلم  ،وحرصه عىل القيام بأعامله بنفسه و التقرب هبا إىل اهلل.
-2عىل املرء أن يعرتف باخلطأ إن أخطأ  -مهام كان ُع ُل ُّو مكانته
-3ورع أمري املؤمنني عمر  ،وخشيته اهلل.
فرضا ال اً
-4رفقه باليتامى و املساكني  ،وتصدقه عليهم ً
فضل.

إعالن موقع نصرة رسول اهلل على قناة الناس
إعالن موقع نصرة رسول اهلل على قناة اهلدى
تع ّرف على موقع النصرة
تزكيات املوقع

متت حبمد اهلل
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