


        بسم اهلل الرمحن الرحيم نحمده و نستعني به
        و الصالة و السالم عىل أرشف املرسلني حممد و عىل آله و صحبه و التابعني له إىل يوم الدين

        أما بعد :

ُجوِد .  ِع السُّ كَّ اِئِفنَي َو اْلَقاِئِمنَي َو الرُّ ْر َبْيتِي لِلطَّ ْك ِب َشْيئًا َو َطهِّ ْأَنا إِلْبَراِهيَم َمَكاَن اْلَبْيِت َأْن ال ُتْشِ         قال اهلل تعاىل : } َو إِْذ َبوَّ
ْن ِف النَّاِس بِاْلَجِّ َيْأُتوَك ِرَجااًل َو َعىَل ُكلِّ َضاِمٍر َيْأتنَِي ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق { . َو َأذِّ

        ف الج .. الكل سواسية بألبستهم البيضاء ..
        ففي الج .. تذوب كل الفوارق ..

        فال تعرف الغني من الفقري .. و ال ذوي املناصب من البسطاء ..

        ف الج الكل ذليل .. فقري هلل تعاىل .. فمن سينال العفو اليوم ..
        ف الج .. الكل يكرب و هيلل و يدعو ..

        فهذا يوم االجتهاد .. فمن يغفر له اليوم قد نجى ..
        ف الج ال يسكن القلوب سوى اليقني ..
        و أما الدنيا ال يبقى منها سوى اجلسد ..

        ف الج ختتلط كل اللغات .. متتزج كل األصوات ..
        فال تسمع منها سوى مجلة واحدة ..

        لبيك اللهم لبيك ... لبيك ال رشيك لك لبيك ..
        هنا ختضع القلوب للواحد األحد .. و تسمو األرواح ..

        و تنعقد األلسن سوى من الذكر ..
        هذا الكم اهلائل من البش يتحركون ف وقت واحد ..ي تكلمون بصوت واحد ..

        هنا تتجىل لنا وحدة املسلمني ف العبادة .. فينمو داخلنا األمل بوحدة كاملة متكاملة ..
        خُترج األمة من نفقها املظلم .. و تقفز هبا إىل القمة التي تركتها منذ عقود ..

        نعم إنه الج .. أكرب جتمع ف تاريخ البشية .. حيدث كل عام ..
        فهل يرتك املسلمون هذا الدث يمر مر السحاب ككل عام ؟! ..

                                                                                                                                           آمال صالح
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حقوق اليتيم العشرة في القرآن الكريم

و قد أوىل القرآن الكريم اليتيم عناية خاصة ، و وضع األسس 
الواضحة و القواعد القاطعة و الدود الصارمة لسن رعايته، 
واالهتامم به والفاظ عىل حقوقه العشة حتي يبلغ سن الرشد 

، و هي : 

)1( حرمة المال :

يِِّب  ُلوْا اْلَبِيَث بِالطَّ يقول تعاىل : } َو آُتوْا اْلَيَتاَمى َأْمَواهَلُْم َو الَ َتَتَبدَّ
ِذيَن َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى  ... { النساء 2 ، و يقول تعاىل : } إِنَّ الَّ
اَم َيْأُكُلوَن ِف ُبُطوِنِْم َناًرا .... {النساء 10 ، و يقول تعاىل  ُظْلاًم إِنَّ
ُه  تِي ِهَي َأْحَسُن َحتَّى َيْبُلَغ َأُشدَّ : } َو ال َتْقَرُبوا َماَل اْلَيتِيِم إاِلَّ بِالَّ

{ األنعام 152 .

)2( حرمة القهر :

القهر : هو الغلبة مع عدم القدرة عىل االنتصار للحق أو األخذ 
ا اْلَيتِيَم َفال َتْقَهْر { الضحى  عىل يد املعتدي ، يقول تعاىل: } َفَأمَّ
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) 3( حق اإلكرام:

الكرم : هو اإلعطاء بسهولة دون عوض مادي أو معنوي ، 
و الكرم إذا كان باملال فهو اجلود، و إن كان بكف رضر مع 

القدرة عليه فهو العفو ، و إن كان ببذل النفس فهو الشجاعة ، 
يقول تعاىل : } َكالَّ َبل اَلُتْكِرُمْون اْلَيتِْيم { الفجر 17 .

)4( حرمة الدع ) الدفع (:

ُب  ِذي ُيَكذِّ الدع : الدفع بجفاء و عنف ، يقول تعاىل: } َأَرَأْيَت الَّ
ِذي َيُدعُّ اْلَيتِيَم ) 2 ( { املاعون . يِن ) 1 ( َفَذلَِك الَّ بِالدِّ

)5( حق اإلطعام: 
يقول تعاىل: } َو ُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعىَل ُحبِِّه ِمْسِكينًا َو َيتِياًم َو َأِسرًيا 
{ اإلنسان 8، ويقول تعاىل: } َأْو إِْطَعاٌم ِف َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة َيتِياًم َذا 

َمْقَرَبٍة { البلد 16-15 . 

اليتم : هو انقطاع الصبي عن أبيه قبل بلوغه ، قال الراغب : 
ويف سائر احليوان من قبل أمه ، و كل منفرد يتيم ، يقال : › درة 
يتيمة › تنبيًها عىل أنه انقطع مادهتا التي خرجت منها، و قيل 
: بيت يتيم تشبيها بالدرة اليتيمة ، و قيل : اليتيم: من فقد أباه 
قبل أن يبلغ ، و أما اللطيم: فهو من فقد أمه ، و أما القطيع : 

فهو من فقدمها مًعا .

)6( حق اإليواء:

يقول تعاىل: } َأَلْ َيِْدَك َيتِياًم َفآَوى { الضحى 6 .

في ظالل آية
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)7( حق حفظ الميراث حتى بلوغ سن الرشد:

ا  ُهَ َأُشدَّ َيْبُلَغا  َأْن  َربَُّك  َفَأَراَد  َصاِلًا  ا  َأُبوُهَ َوَكاَن  هَلاَُم  َكنٌْز  َتُه  حَتْ َوَكاَن  امْلَِدينَِة  ِف  َيتِيَمنْيِ  لُِغاَلَمنْيِ  َفَكاَن  َداُر  اجْلِ ا  َوَأمَّ  { تعاىل:  يقول 
ا َرمْحًَة ِمْن َربَِّك { الكهف 82 .  َوَيْسَتْخِرَجا َكنَْزُهَ

)8( حق اإلحسان :

اإلحسان: لغة فعل ماينبغي أن يفعل من الري، و اإلحسان أعم من اإلنعام ، و اإلحسان فوق العدل و ذاك أن العدل أن يعطي 
ماعليه و يأخذ ماله ، أما اإلحسان فإنه يعطي أكثر مماعليه ، و يأخذ أقل ماله ، فتحري العدل واجب ، و حتري اإلحسان ثواب و 
تطوع ، و اإلحسان ف الشيعة : » أن تعبد اهلل كأنك تراه » حديث نبوي رشيف ) صحيح ابن ماجه ( ؛ يقول تعاىل : } َو بِاْلَوالَِدْيِن 
إِْحَساًنا َو ِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى { البقرة 83 ، و يقول تعاىل : } َو آَتى امْلَاَل َعىَل ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَبى َو اْلَيَتاَمى { البقرة 177 ، و يقول 

تعاىل: } َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُينِْفُقوَن ُقْل َما َأْنَفْقُتْم ِمْن َخرْيٍ َفِلْلَوالَِدْيِن َو اأْلَْقَربنَِي َو اْلَيَتاَمى { البقرة 215 .

)9( حق القِسْط :

بكرس القاف و سكون السني ، هو العدل ، والُقسط لضم القاف هو اجلور ، يقول تعاىل: } َو َأْن َتُقوُموا لِْلَيَتاَمى بِاْلِقْسِط { النساء 
 . 127

)10( الحق في الفيء :

الفيء: لغة الرجوع ؛ و عند الفقهاء: هو ماحيل أخذه من أموال الكفار بال قتال كالراج و اجلزية ، و هو لكافة املسلمني و الخيمس، 
وأما املأخوذ بقتال فيسمى : الغنيمة : و البعض يطلق الفيء عىل كل ما أخذه اإلمام ) الليفة ( من أموال الكفار ، غنيمة أو جزية 
أو اخراجا أو مال صلح ، والفيء ف االصطالح : هو مايوضع ف بيت املسلمني ، يقول تعاىل : } َما َأَفاَء اهللَُّ َعىَل َرُسولِِه ِمْن َأْهِل 

بِيِل { الش 7 . ُسوِل َو لِِذي اْلُقْرَبى َو اْلَيَتاَمى َو امْلََساِكنِي َو اْبِن السَّ ِه َو لِلرَّ اْلُقَرى َفِللَّ
)6( حق اإليواء:

يقول تعاىل: } َأَلْ َيِْدَك َيتِياًم َفآَوى { الضحى 6 .
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أخطاء يقع فيها المسلم

انتش ف اآلونة األخرية أنه من أضاع شيئا فليقرأ سورة الضحى 
يعطيك  و لسوف   (  : تعاىل  قوله  بسبب  اهلل يد ضالته  بإذن  و 

ربك فرتىض ( 

َلُكْم  َأْكَمْلُت  اْلَيْوَم   (  : تعاىل  قال  ، كام  الدين  لنا  اهلل  لقد أكمل 
 ) ِدينًا  ْسَلَم  اْلِ َلُكُم  َرِضيُت  َو  نِْعَمتِي  َعَلْيُكْم  َأْتَْمُت  َو  ِدينَُكْم 

املائدة/3 .

وبّلغه لنا الرسول صىل اهلل عليه و سلم كاماًل ، فال نحتاج إىل 
من يزيد عىل ما رشعه اهلل تعاىل لنا .

و من زاد عىل ما رشعه اهلل ، فيلزمه أحد أمرين : إما أنه ال يؤمن 
بكامل الشيعة ، و إما أنه يتهم الرسول صىل اهلل عليه و سلم بأنه 

ل يبلغ لنا الدين كاماًل .
كاملة ال  الشيعة جاءت  إن   «  : اهلل  الشاطبي رمحه  قال  و هلذا 
اْلَيْوَم  حتتمل الزيادة و ال النقصان ؛ ألن اهلل تعاىل قال فيها : ) 
َلُكُم  َرِضيُت  َو  نِْعَمتِي  َعَلْيُكْم  َأْتَْمُت  َو  ِدينَُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت 

ْسَلَم ِدينًا ( . اْلِ

و ثبت أن النبي صىل اهلل عليه وسلم ل يمت حتى أتى ببيان مجيع 
ما حيتاج إليه ف أمر الدين و الدنيا ، و هذا ال خمالف عليه من 

أهل السنة .
إذا كان كذلك فاملبتدع إنام حمصول قوله بلسان حاله أو مقاله: 
يستحب  أو  يب  أشياء  منها  بقي  أنه  و   ، تتم  ل  الشيعة  إن 
متامها من كل وجه  و  لكامهلا  معتقدا  لو كان  ؛ ألنه  استدراكها 
الرصاط  عن  ضال  هذا  قائل  و   ، عليها  استدرك  ال  و  يبتدع  ل 

املستقيم .
قال ابن املاجشون : »سمعت مالًكا يقول : من ابتدع ف اإلسالم 
بدعة يراها حسنة فقد زعم أن حممًدا صىل اهلل عليه و سلم خان 
الرسالة ؛ ألن اهلل يقول : ) اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم ( فام ل يكن 
يومئذ دينا فال يكون اليوم دينًا« انتهى . » االعتصام ص 33« .

و قال الشيخ بكر أبو زيد رمحه اهلل : » و من البدع : التخصيص 
بال دليل ، بقراءة آية ، أو سورة ف زمان أو مكان أو لاجة من 

الاجات ، و هكذا قصد التخصيص بال دليل«.

ومنها :
- قراءة الفاحتة بنية قضاء الوائج و تفريج الكربات .

انتهى   « الاجات  قضاء  بنية  مرة  أربعني  يس  سورة  قراءة   -
باختصار .

» بدع القراءة » )ص/15-14( 

اإلنسان  من  عند ضياع يشء  الضحى  قراءة سورة  فتخصيص 
بدعة من مجلة البدع التي اخرتعها من ال ُيقدر رسول اهلل صىل 

اهلل عليه و سلم حق قدره .
ل  اهلل عليه وسلم  الرسول صىل  قدر  فلو عرف هؤالء   .. وإال 

يزيدوا عىل ما رشعه لنا أبدًا .

اهلل  صىل  النبي  هبدي  املتمسكني  من  يعلنا  أن  تعاىل  اهلل  نسأل 
عليه وسلم وهدي أصحابه.

واهلل أعلم - السلم سؤال وجواب

حكم قراءة سورة الضحى 
عند فقدان الشيء
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اآليات  و  الادثة  من  الدروس  بعض  نستخلص  أن  نحاول  و 
القرآنية التي نزلت فيها ، و من هذه الدروس ما يأيت : 

1- تحويل القبلة إعجاز و تميز لألمة المسلمة :
قبلة  املقدس  بيت  الصالة نحو  بالتوجه ف  نبيه ف مكَة  اهلل  أمر 
ف  السابقة،  الرساالت  لوحدة  ذلك  و  السابقني؛  األنبياء 
هكذا ستة عش  الال  استمر  و   ، غايتها  و  و هدفها  مصدرها 
شهًرا إىل ما بعد اهلجرة ، ثم تكلم اليهود ف ذلك فقالوا : » ما 

بال حممد يتبع قبلتنا و ال يتبع ديننا«.

فنزلت اآليات القرآنية لتبني حقيقة املوضوع ، و يتعلم الناس 
ِمَن  َفَهاء  السُّ َسَيُقوُل   {  : تعاىل  قال   ، تربوية مهمة  منها دروًسا 
النَّاِس َما َوالَُّهْم َعن ِقْبَلتِِهُم الَّتِي َكاُنوْا َعَلْيَها { ]البقرة: 142[. 
هذه اآلية القرآنية من إعجاز القرآن الكريم حيث حتدثت عن 
املقولة قبل وقوعها ، و ل يستطع اليهود أن يكذبوا القرآن فقالوا 
اختباًرا  كانت  و  فرسبوا  لليهود  اختباًرا  كانت  إنا   .. قالوا  ما 
الَّتِي كنت  اْلِقْبَلَة  َو َما َجَعْلنَا   { للصحابة فنجحوا ، قال تعاىل : 
َوإِن  َعِقَبْيِه  َعىَل  َينَقلُِب  َّن  ِم ُسوَل  الرَّ َيتَّبُِع  َمن  لِنَْعَلَم  إاِلَّ  َعَلْيَها 

َكاَنْت َلَكبرَِيًة إاِلَّ َعىَل الَِّذيَن َهَدى اهللَُّ{ ]البقرة 143[ .

و نتعلم عدم املباالة بالصوم ما دام اإلنسان عىل صواب و عىل 
الق املبني ، فلم يلتفت النبي و الصحابة ملا قاله اليهود ؛ ألن 
الذي أمر بالتوجه إىل كلتا القبلتني إنام هو اهلل سبحانه و تعاىل ، 

و هذا يزيد املسلم ثقًة ف هذا الدين و تعاليمه ؛ فاهلداية من اهلل 
ُق َو اْلَْغِرُب َيِْدي َمْن َيَشاُء إَِل  وحده ، قال تعاىل : } ُقْل هللَِِّ اْلَْشِ

اٍط ُمْسَتِقيٍم { ]البقرة 142[ . ِصَ
و نتعلم الصوصية و التميز ، و هو ما كان يسعى إليه النبي و 
يدعو اهلل تعاىل ألجل الصول عليه ؛ فعن ابن عباس ريض اهلل 
أن  ؛ و ذلك  القبلة  القرآن  ُنِسخ من  ما  أول  » كان   : قال  عنهام 
رسول اهلل ملا هاجر إىل املدينة و كان أكثر أهلها اليهود ، أمره اهلل 
عز وجل أن يستقبل بيت املقدس ، ففرحت اليهود ، فاستقبلها 
رسول اهلل بضعة عش شهًرا ، فكان رسول اهلل حيب قبلة إبراهيم 
عليه السالم فكان يدعو و ينظر إىل السامء ، فأنزل اهلل تبارك و 
َمِء َفَلنَُولَِّينََّك ِقْبَلًة َتْرَضاَها{  تعاىل: } َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك يِف السَّ

]البقرة 144[.
و  التصور  ، ف  املسلمة  التميز رضوريان لألمة  و  فالصوصية 
االعتقاد و ف القبلة و العبادة و ف شخصية املسلم و ف كل يشء 

ف حياة املسلمني .

2- التجرد الكامل في السمع و الطاعة :
املسلم الصادق يتبع تعاليم دينه دون جدٍل أو اعرتاض ، و أما 

زاوية نفحات من السيرة

د. أمحد عبد اهلادي شاهني - أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية بجامعة األزهر -

دروس من تحويل القبلة
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حادثة  النبوية  السرية  ف  املهمة  األحداث  بني  من 
القبلة من بيت املقدس قبلة األنبياء السابقني  حتويل 
إىل بيت اهلل الرام أول بيٍت ُوضع للناس ف األرض 
، و قد اخترب اهلل املسلمني و اليهود ف هذه الادثة ف 

السمع و الطاعة و التصديق و التجرد و العمل . 



املنافق حياول اختالق املشكالت و يكثر من السؤال ، ال بقصد 
الفهم و إنام بقصد التشكيك و اجلدل .

صالة  ف  شككوا  و   ، القبلة  حتويل  عىل  اليهود  اعرتض  لقد 
فأنزل   ، القبلة  حتويل  قبل  مات  َمن  خاصًة  السابقة  املسلمني 
اهلل قوله : } َو َما َكاَن اهللَُّ لُِيِضيَع إِيَمَنُكْم إِنَّ اهللََّ بِالنَّاِس َلَرُءوٌف 

َرِحيٌم{ ] البقرة 143[ .

إن التجرد يعل املسلم مستسلاًم هلل ف كل شؤون حياته ، يقبل 
أحكامه بالسمع والطاعة و الب و االستسالم .

 ، الرام  اهلل  بيت  الطواف حول  املسلم ف  يتجرد  أيًضا  كذلك 
س البناء لذاته و ال يقدس حجًرا ال يسمع و ال يعقل  فهو ال ُيقدِّ
، و إنام يعبد و يعظِّم صاحب البناء و رب البيت ، قال تعاىل : } 
َفْلَيْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلَبْيِت * الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َو َآَمنَُهْم ِمْن 

َخْوٍف{ ] قريش 4-3 [ . 

3- مكانة النبي عند ربه سبحانه و تعالى:
كانت الرغبة ف حتويل القبلة تشغل عقل النبي و تفكريه ، لكنه 
ك هبا لسانه ، و قد استجاب اهلل له  ح هبا ف دعائه و ل حُيرِّ ل ُيرصِّ
و حقق له أمنيته ، و هذا يدل عىل مكانة النبي و منزلته عند هلل ، 
فمن منزلة العبد عند ربه أن حيقق اهلل له مقصده دون أن يتلفظ 
َمِء َفَلنَُولَِّينََّك ِقْبَلًة  به ، قال تعاىل : } َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك يِف السَّ
َراِم َو َحْيُث َما ُكنُْتْم َفَولُّوا  َتْرَضاَها َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَْسِجِد احْلَ

ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه { ]البقرة: 144[.

4- أفضلية األمة المحمدية:
لقد شهد اهلل لألمة بالوسطية ف قوله تعاىل : } َو َكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم 
َعَلْيُكْم  ُسوُل  الرَّ َيُكوَن  َو  النَّاِس  َعىَل  ُشَهَداَء  لَِتُكوُنوا  َوَسًطا  ًة  ُأمَّ

َشِهيًدا { ]البقرة: 143[ .

و الوسطية تعني األفضلية و الريية و الرفعة ؛ فاألمة وسط ف 

كل يشء ، ف العقيدة و الشيعة و األخالق و املعامالت ، وهذا 
ا لكل َمن درس تعاليم الدين اإلسالمي بالتفصيل . واضح جدًّ

و من وسطيتها أنا مجعت بني القبلتني فلم يتحقق ذالك ألمٍة 
من األمم السابقة ، بل إنَّ النبي و هو ف مكة كان يعل الكعبة 

القبلتني مًعا و  املقدس مًعا ف اجتاه وجهه ، فجمع بني  و بيت 
منفردين .

و تتبلور الريية أيًضا ف الشهادة عىل األمم السابقة ، قال تعاىل: 
} لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعىَل النَّاِس { ] البقرة 143 [ .

فخريية األمة أنا ف مقام الشهادة و التعليم و الرتبية لآلخرين ، 
ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِاْلَْعُروِف َو  قال تعاىل : } ُكنُْتْم َخرْيَ ُأمَّ

َتنَْهْوَن َعِن اْلُنَْكِر َو ُتْؤِمنُوَن بِاهللَِّ { ] آل عمران 110[ .

5- أهمية الوحدة و االتحاد في اإلسالم:
المس  الصلوات  ف  يتجهون  الغرب  و  الشق  ف  املسلمون 
اختالف  رغم   ، الرام  اهلل  بيت  إىل  الج  فريضة  ف  و  اليومية 
اإلسالمي  الدين  يمعهم  األلوان  و  اجلنسيات  و  األلسنة 
النيف، و هذا ليعلم املسلم أنه لبنة ف بناء كبري واحد مرصوص 
الؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعًضا«  ، و ف الديث : » 

البخاري.

و  تعاطفهم  و  توادهم  يف  الؤمنني  مثل   « أيًضا:  الديث  ف  و 
ترامحهم كمثل اجلسد الواحد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له 

سائر األعضاء بالسهر و احلمى« البخاري.
اهلدف  األمة ف  ، وحدة  القبلة  يتعلمون من وحدة  فاملسلمون 
و الغاية ، و أن الوحدة و االحتاد رضورة ف كل شئون حياهتم 

الدينية و الدنيوية.
نسأل اهلل تعال أن يعلمنا ما ينفعنا و أن ينفعنا بم علمنا.
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الشرح : 

فالنصيحة هلل عزوجل : هي النصيحة لدينه كذلك بالقيام بأوامره و إجتناب نواهيه و تصديق خربه و اإلنابة إليه و التوكل 
عليه و غري ذلك من شعائر اإلسالم و رشائعه .

و النصيحة لكتابه : اإليامن بأنه كالم اهلل و أنه مشتمل عىل األخبار الصادقة و األحكام العادلة و القصص النافعة و أنه يب 
أن يكون التحاكم إليه ف مجيع شؤوننا .

و النصيحة للرسول صىل اهلل عليه و سلم : اإليامن به و أنه رسول اهلل إىل مجيع العاملني و حمبته و التأيس به و تصديق خربه 
و إمتثال أوامره و إجتناب نيه و الدفاع عن دينه .

و النصيحة ألئمة املسلمني : مناصحتهم ببيان الق و عدم التشويش عليهم و الصرب عىل ما حيصل منهم من األذى وغري 
ذلك ، و من حقوقهم املعروفة و مساعدهتم و معاونتهم فيام يب فيه املعونة كدفع األعداء و نحو ذلك . 

النهي  باملعروف و  بالدعوة إىل اهلل و األمر  النصيحة هلم  : أي سائر املسلمني هي أيضا بذل  النصيحة لعامة املسلمني  و 
عن املنكر و تعليمهم الري و ما أشبه هذا ، ومن أجل ذلك صار الدين النصيحة و أول ما يدخل ف عامة املسلمني نفس 

اإلنسان أن ينصح اإلنسان نفسه .

و من فوائد هذا الحديث : 

1- إنحصار الدين ف النصيحة لقول النبي صىل اهلل عليه و سلم : » الدين النصيحة« .
2- أن مواطن النصيحة مخسة : هلل و لكتابه و لرسوله و ألئمة املسلمني و عامتهم .

3- الث عىل النصيحة ف هذه املواطن المسة ، ألنا إذا كانت هذه هي الدين فإن اإلنسان بال شك حيافظ عىل دينه و 
يتمسك به ، و هلذا جعل النبي صىل اهلل عليه و سلم النصيحة ف هذه املواطن المسة .

4- حتريم الغش ألنه إذا كانت النصيحة الدين ، فالغش ضد النصيحة فيكون عىل خالف الدين ، و قد ثبت عن النبي صىل 
اهلل عليه وسلم أنه قال : » من غشنا فليس منا« .

األحاديث النووية ، الحديث السابع 

األحاديث النووية
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عن أيب تيم الداري ريض اهلل عنه ، أن النبي صىل اهلل عليه و سلم قال : » إنم الدين النصيحة 
قالوا : لن يا رسول اهلل ؟ ، قال : هلل و لكتابه و لرسوله و ألئمة السلمني و عامتهم » صحيح 

النسائي



سنن الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
و األمراض العقلية 

هل تعلم أن هناك عالقة بني نشاط الدماغ و نظافة 
األسنان !!

من األمور املفاجئة التي الحظها الطبيب األمريكي 
مايكل رويزن ف خرب منشور عىل موقع CNN أن 

عدم تنظيف األسنان يؤثر عىل الصحة العقلية !

و بنيَّ هذا الطبيب أن غشاء البكترييا ) البالك( 
فعل  رد  يسبب  أن  ممكن  األسنان  بني  العالق 
بحيث   ، القلب  رشايني  عىل  ينعكس  مناعي 
للخاليا  رضورية  مغذيات  وصول  يمنع 
الدماغية ، مما يعني أن تنظيف األسنان يقوي 

الذاكرة و حيمي الدماغ .

و نحن نقرأ مثل هذا الرب العلمي البد أن نتذكر سنَّة النبي األعظم صىل اهلل عليه و سلم ف 
تنظيف األسنان و الرص عىل السواك لدرجة أنه قال: ) لوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم بالسواك عند كل صلة( 

صحيح الرتمذي .

فقد ربط نظافة األسنان بكل صالة يؤدهيا املؤمن ليبقى ف حالة نشاط ذهني ؛ وألن وقت النوم جتد البكرتيا لنفسها 
بيئة خصبة ترتع فيها بأفواهنا كان من النصائح الطبيه لسالمة األسنان تنظيفها قبل النوم و بعد االستيقاظ منه .

و ف ذلك اقرأ ماجاء ف هدي النبي صىل اهلل عليه و سلم ف هذا الصوص ، روي عن حذيفة بن اليامن ريض اهلل 
عنه : ) أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك ( صحيح مسلم .

حتى إن النبي صىل اهلل عليه وسلم قد ربط نظافة الفم بمرضاة اهلل تعاىل ، ليجعل من السواك عادة وعبادة ُنثاب 
عليها ،قال عليه الصالة و السالم : )عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم و مرضاة للرب ( األلباين . صحيح .

فال يفخرالغرب باكتشافاهتم الرائدة ف كل جمال ، ففي ديننا و كتابنا علوم الياة كلها ، 
لكن لنا أن نعض األصابع ندًما عىل مافرطنا فيها.

إحياء سنن الحبيب 
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أنم  أصحاهبا  زعم  اهلجري  الثاين  القرن  ف  بدعة  ظهرت 
قرآنيون و أنم يكتفون بالقرآن كمصدر تشيعي ثابت عن اهلل 
النبي صىل اهلل عليه و سلم و ذلك  إىل ترك سنة  تعاىل و دعوا 
ألهداف خبيثة منها إسقاط العبادات و معظم األحكام الشعية 
التي ال تثبت إال بالسنة إضافة إىل حتريف معاين القرآن الكريم و 
تفسريها عىل هواهم فمن املعروف أن السنة املشفة هي التفسري 

العميل للقرآن الكريم . 
الضالة  البدعة  هذه  وأد  تم  و  األمة  علامء  هلم  تصدى  لقد  و 
هذه  ببعث  قامت  االستعامرية  الدوائر  بعض  لكن  و  وقتها  ف 
املال  ههم  مرتزقة  دعاة  أيدي  عىل  جديد  من  الضالة  األفكار 
و الشهرة و لقد جهر بعضهم بشكل واضح عىل املأل برفضهم 
للسنة النبوية و االكتفاء بالقرآن الكريم أمثال : حممد شحرور و 

الدكتور أمحد صبحي و غريهم . 

بل إن بعضهم قام بإنشاء موقع سامه القرآنيون و جهر بإنكاره 
ما  يقول  بزعمه حيث  السنة  الكريم من  القرآن  ما خيالف  كل 

نصه ف سياق تعريفه للقرآين بزعمه :
)نظرة القرآين للسنة النبوية عىل وجوه ، أوال ما أتفق منها مع 
القرآن فإنه يعمل هبا ألن ذلك هو عمله بالقرآن و ما اختلف 
بنسبه لرسول اهلل ألن  يؤمن  يرفضة و ال  فإنه  القرآن  منها مع 

الديث ال ينسخ القرآن ال لفظا و ال حكم ( . 
قالوا:  املوقع  نفس  ف  ذكره  الوارد  للقرآين  آخر  تعريف  وف 
للتشيع  مصدرا  وحدة  بالقرآن  اكتفى  من  كل  هو  )فالقرآين 
هدى   ، فيه  الريب  الكتاب  ذلك   «  : تعاىل  لقوله  مصداًقا 
للمتقني«، و قوله تعاىل : » أو مل يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 
يتىل عليهم« ، فالقرآين ملا سمع هذا االستفهام االستنكاري ، 

قال: 

و  أنزلته عىل عبدك  الذي  الكتاب  يا رب  كفانا   : قال  ثم   ، بىل 
رسولك حممد صىل اهلل عليه و سلم يتىل علينا ( .

باختصار القرآين بنظرهم هو من يأخذ ما يوافق القرآن من السنة 
بالقرآن  يكتفي  من  و   ، القرآن  خالف  ما  يرتك  و   ) بزعمهم   (

وحده و يرتك السنة ف التشيع .
النبوية  السنة  خيالف  ال  الكريم  القرآن  فإن  معروف  هو  كام  و 
الصحيحة بل إن السنة شارحة للقرآن و مكملة له و كل كالم 
النبي صىل اهلل عليه سياق األحكام الشعية هو وحي من اهلل 
َوى )3(  تعاىل بدون خالف قال اهلل تعاىل : » َو َما َينْطُِق َعِن اْلَ
ٍة  ِمرَّ ُذو   )5( اْلُقَوى  َشِديُد  َمُه  َعلَّ  )4( ُيوَحى  َوْحٌي  إاِلَّ  ُهَو  إِْن 

َفاْسَتَوى« سورة النجم . 

سبحانه  اهلل  أرسله  الذي  سلم  و  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أما 
رمحة للعاملني فقد أخربنا عن هؤالء قبل أكثر من 1400 سنة ، 

بقلم فراس نور الق 
مدير موقع موسوعة اإلعجاز العلمي ف القرآن والسنة 

ظهر منكروا السنة ) القرآنيون (

اإلعجاز العلمي في القرآن و السنة
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و أكد لنا أنم سوف يظهرون مستقباًل ، ف وقت كان الصحابة 
ملتفون حوله و قد ظهرت دعوته و سادت ف جزيرة العرب ، 

و انترص عىل الوثنية ، و كان هذا الرب مثار استغراهبم . 
فهل يعقل أن يظهر من يزعم أنه مسلم و ينكر سنة النبي حممد 
صىل اهلل عليه وسلم الذي أرسله اهلل سبحانه للناس كافة و أمر 

الناس بإتباع أوامره !. 

بعد وفاته كإشارة  الصادق  النبي  به هذا  و لقد حدث ما أخرب 
عىل صدقه و تثبيتًا للمؤمنني و فضحًا هلؤالء ، بل إن عبارهتم 
التي يروجون هبا إىل معتقدهم هي نفسها التي أخرب عنها النبي 

صىل اهلل عليه و سلم . 

فعن املقدام بن معد يكرب الكندي أن رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم قال : ) يوشك الرجل متكئا عىل أريكته حيدث بحديث 
من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب اهلل عز وجل ما وجدنا فيه 
من حالل استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه أال وإن ما 
حرم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مثل ما حرم اهلل ( رواه ابن 

ماجه و األلباين ف صحيح ختريج املشكاة . 

و ف رواية أخرى عن امْلِْقَداِم ْبِن َمْعِد يَكِرَب َعْن َرُسوِل اهللَِّ صىل 
َمَعُه  َوِمْثَلُه  اْلكَِتاَب  ُأوتِيُت  إِنِّى  َأالَ   «  : َقاَل  ُه  َأنَّ اهلل عليه و سلم 
َذا اْلُقْرآِن َفَم  َأالَ ُيوِشُك َرُجٌل َشْبَعاُن َعىَل َأِريَكتِِه َيُقوُل َعَلْيُكْم ِبَ
ُموُه  َوَجْدُتْم فِيِه ِمْن َحَلٍل َفَأِحلُّوُه َوَما َوَجْدُتْم فِيِه ِمْن َحَراٍم َفَحرِّ
ُبِع َوالَ  َمِر األَْهىِلِّ َوالَ ُكلُّ ِذى َناٍب ِمَن السَّ ُم احْلِ َأالَ الَ َيِلُّ َلُكْم حَلْ
ُلَقَطُة ُمَعاِهٍد إاِلَّ َأْن َيْسَتْغنَِى َعنَْها َصاِحُبَها َوَمْن َنَزَل بَِقْوٍم َفَعَلْيِهْم 
َأْن َيْقُروُه َفإِْن مَلْ َيْقُروُه َفَلُه َأْن ُيْعِقَبُهْم بِِمْثِل ِقَراُه ()سنن أب دواد ـ 

باب لزوم السنة ـ اجلزء13 ـ 324(. 

أما أدلة حجية السنة النبوي الشيفة فكثرية و لكن نكتفي منها 
ببعض األدلة من القرآن الكريم : 

دلت عدة آيات من القرآن الكريم عىل حجية السنة ، و وجوب 
متابعة النبي صىل اهلل عليه و سلم و من ذلك : 

- اآليات التي ترصح بوجوب طاعة الرسول صىل اهلل عليه و 
تبديل سنته وأن طاعته  التحذير من خمالفته و  إتباعه و  سلم و 
اهلل  أطيعوا  آمـنوا  الذين  أيـها  يـا   {  : سبحانه  كقوله   ، هلل  طاعة 
قوله  و   ،  33 حممد   } أعملكم  تبطلوا  ال  و  الرسول  أطيعوا  و 
تعاىل : } من يطع الرسول فقد أطاع اهلل ومن تول فم أرسلناك 
عليهم حفيظًا { سورة النساء80 ، و قوله : } و ما آتاكم الرسول 
فخذوه و ما هناكم عنه فانتهوا و اتقوا اهلل إن اهلل شديد العقاب{ 

الش 7 . 
- اآليات التي رتبت اإليامن عىل طاعة رسوله صىل اهلل عليه و 
 : تعاىل  ، كقوله  التسليم ألمره و نيه  الرضا بحكمه و  سلم و 
}و ما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قىض اهلل ورسوله أمرًا أن يكون 
هلم الرية من أمرهم و من يعص اهلل و رسوله فقد ضل ضالالً 
مبينا { األحزاب 36 ، و قوله سبحانه : } فل وربك ال يؤمنون 
حتى يكموك فيم شجر بينهم ثم ال جيدوا يف أنفسهم حرجا ما 
} إنم كان قول  قضيت ويسلموًا تسليًم { النساء 65 ، و قوله : 
الؤمنني إذا دعوا إل اهلل ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا 

وأطعنا و أولئك هم الفلحون { النور51 . 

- اآليات التي تبني أن السنة ف جمملها وحي من اهلل عز وجل 
، و أن الرسول صىل اهلل عليه و سلم ال يأيت بيشء من عنده فيام 
يتعلق بالتشيع ، و أن ما حرم رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم 

بسنته ، مثل ما حرم اهلل ف كتابه :
األقاويل * ألخذنا  تقّول علينا بعض  لو  } و   : كقوله سبحانه 
عنه  أحد  من  منكم  فم   * الوتني  منه  لقطعنا  ثم   * باليمني  منه 
قاتلوا   {  : عال  و  جل  قوله  و   ،  47-44 الاقة   } حاجزين 
الذين ال يؤمنون باهلل و ال باليوم اآلخر و ال يرمون ما حرم اهلل 
حتى  الكتاب  أوتوا  الذين  من  احلق  دين  يدينون  وال  رسوله  و 

 . يعطوا اجلزية عن يد و هم صاغرون { التوبة 29 
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- اآليات الدالة عىل أن الرسول صىل اهلل عليه و سلم مبني للكتاب وشارح له ، و أنه يعلم أمته الكمة كام يعلمهم الكتاب:
قوله تعاىل : } و أنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون { )النحل 44 (، وقوله : }وما أنزلنا عليك الكتاب 

إال لتبني لم الذي اختلفوا فيه و هدى و رمحة لقوم يؤمنون { النحل 64 ، 

و قوله : } لقد َمنَّ اهلل عىل الؤمنني إذ بعث فيهم رسوالً من أنفسهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا 
من قبل لفي ضلل مبني { آل عمران 164 ، و قد ذهب أهل العلم والتحقيق إىل أن املراد بالكمة سنة رسول اهلل صىل اهلل عليه و 
سلم ، قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل : » فذكر اهلل الكتاب و هو القرآن ، و ذكر الكمة ، فسمعت َمن أرىض ِمن أهل العلم 
بالقرآن يقول : الكمة سنة رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم و هذا يشبه ما قال - واهلل أعلم - ألن القرآن ُذكر ، و ُأْتبَِعْته الكمة، 
وذكر اهلل َمنَّه عىل خلقه : بتعليمهم الكتاب والكمة، فلم يز - واهلل أعلم - أن يقال الكمة هنا إال سنّة رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم و ذلك أنا مقرونة بالكتاب ، و أن اهلل افرتض طاعة رسوله صىل اهلل عليه و سلم ، و حتم عىل الناس اتباع أمره ، فال يوز 

أن يقال لقول : فرٌض . إال لكتاب اهلل ثم سنة رسوله : ملا وصفنا من أن اهلل جعل اإليامن برسوله مقرونًا باإليامن به ...« أهـ)4( 

اإلعجاز الغيبي: 

اإلخبار عن ظهور طائفة ممن يزعم أنم من املسلمني و ينكرون السنة النبوية أو ما خالف منها القرآن بزعمهم .
اإلخبار بنص حجتهم وهي تركهم كل ما خيالف القرآن الكريم بزعمهم ، حيث قال النبي صىل اهلل عىل حجتهم عنهم أنم سوف 

يقولون : ) بيننا و بينكم كتاب اهلل عز وجل ما وجدنا فيه من حلل استحللناه و ما وجدنا فيه من حرام حرمناه ( . 
فمن أخرب النبي صىل اهلل عليه و سلم هبذا النبأ املستقبيل؟!!!! 
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كان صىل اهلل عليه و سلم إذا خال بنسائه ألني الناس وأكرم الناس ، ضحاكًا بسامًا ، و كان صىل اهلل عليه وسلم من أفكه الناس . 
قال املناوي : أي من أمزحهم إذا خال بنحو أهله . و كان صىل اهلل عليه و سلم أزواجه حسن املعارشة ، و كانت عائشة ريض اهلل 
عنها تقول : كنت إذا َهَوْيُت شيئًا تابعني صىل اهلل عليه و سلم عليه . كنت أتعرق العظم و أنا حائض فأعطيه النبي صىل اهلل عليه 
و سلم فيضع فمه ف املوضع الذي فيه وضعته ، و أرشب الشاب فأناوله فيضع فمه ف املوضع الذي كنت أرشب منه " رواه أبو 

داود"، و كان يتكئ ف حجري و يقرأ القرآن " البخاري " .

و عن أنس ريض اهلل عنه : أنم كانوا يومًا عند رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم ف بيت عائشة ريض اهلل عنها ، إذ ُأيت بصحفة خبز و 
لم من بيت أم سلمة ، فوضعت بني يدي رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم . فقال : " ضعوا أيديكم " ، فوضع نبي اهلل صىل اهلل عليه 
و سلم يده و وضعنا أيدينا فأكلنا ، و عائشة تصنع طعامًا عجلته ، و قد رأت الصحفة التي ُأيت هبا ، فلام فرغت من طعامها جاءت به 
فوضعته ، و رفعت صحفة أم سلمة فكرسهتا . فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم : " كلوا باسم اهلل ، غارت أمكم " ؛ ثم أعطى 

صحفتها أم سلمة ، فقال : " طعام مكان طعام ، و إناء مكان إناء " رواه الطرباين .

و كان صىل اهلل عليه و سلم إذا ُأيت هبدية قال : " اذهبوا با إل بيت فلنة ، فإهنا كانت صديقة خلدجية - ريض اهلل عنها - إهنا كانت 
حتب خدجية" أخرجه البخاري .

قال القسطالين : و هكذا كانت أحواله عليه الصالة و السالم مع أزواجه ، ال يأخذ عليهن و يعذرهن ، و إن أقام عليهن قسطاس 
عدٍل أقامه من غري قلق و ال غضب . و كان من عادته إذا دخل البيت بادر بالسالم ، و إذا سلم لياًل خافت به حتى تسمعه زوجته 
إن كانت يقظة ، و ال تستيقظ إن كانت نائمة ؛ كام ف حديث املقداد قال : فيجيء من الليل فيسلم تسلياًم ال يوقظ نائاًم و يسمع 

اليقظان . مسلم .

و كان ينصف من أزواجه ف كل يشء : الأكل و اللبس و البيت و النفقة و اللقاء ، و يزور بيت كل واحدة منهن بعد صالة العرص، 
و يسأل عن حاجاهتن ، و يتمع هبن ف بيت برهة بعد صالة املغرب ، و يبيت معهن بالنوبة . 

إعانته صىل اهلل عليه و سلم هلن و مراعاته راحتهن : كانت أم املؤمنني صفية مع النبي صىل اهلل عليه و سلم ف سفر ، فكانت تركب 
مع النبي صىل اهلل عليه و سلم جالسة ف اللف و قد غطت جسمها بعباءة ، فكانت إذا أرادت أن تركب كان رسول اهلل صىل اهلل 

عليه و سلم يلس عند بعريه فيضع ركبته فتضع صفية رجلها عىل ركبته حتى تركب . البخاري .
و كان النبي صىل اهلل عليه و سلم ف سفر، و كانت النسوة ف هوادج عىل اجلامل ، و كان الادي حيدو حتى ترسع اجلامل ف سريها، 

فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم : " وحيك يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير " البخاري .

أحوال النبي صلى اهلل عليه وسلم
 مع أهل بيته 

بيت النبوة
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هو نعيم بن عبد اهلل بن أسيد القرشى العدوى املعروف بالناحم .
و إنام سمي النحام ألن رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم قال : دخلت اجلنة فسمعت نحمة من نعيم فسمي النحام.)1(

و أسلم نعيم قبل هجرة البشة و كان يكتم إسالمه و أقام بمكة و قدم مهاجًرا سنة ست و معه أربعون من أهله فاعتنقه النبي صىل 
اهلل عليه و سلم و قبله . 

و كان نعيم النحام قديم اإلسالم ، يقال : إنه أسلم بعد عشة أنفس قبل إسالم عمر بن الطاب و كان يكتم إسالمه . )2(

أهم مالمح شخصيته :
اجلود و الكرم ، فقد منعه قومه لشفه فيهم من اهلجرة ألنه كان ينفق عىل أرامل بني عدي و أيتامهم و يمونم ، فقالوا : أقم عندنا 
عىل أي دين شئت و أ قم ف ربعك ، و اكفنا ما أنت كاف من أمر أراملنا ، فواهلل ال يتعرض لك أحد إال ذهبت أنفسنا مجيعا دونك. 

)3(
من مواقفه مع الرسول صلى اهلل عليه و سلم :

قال النبي صىل اهلل عليه و سلم له حني قدم عليه : » قومك يا نعيم كانوا خرًيا لك من قومي يل » ؛ قال : بل قومك خري يا رسول 
اهلل؛ قال رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم : » قومي أخرجوين و أقرك قومك » . 

و كانت زينب بنت قسامة حتت أسامة بن زيد ، فطلقها أسامة وهو ابن أربع عشة سنة فجعل رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم يقول: 
من أدله عىل الوضيئة الغنني ) القليلة األكل ( و أنا صهره ؟ ، و جعل رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم ينظر إىل نعيم ، فقال نعيم : 

كأنك تريدين ، قال : أجل ، فتزوجها نعيم فولدت له إبراهيم بن نعيم . )4(
و هذا يدل عىل شدة حب نعيم لرسول اهلل صيل اهلل عليه و سلم ، فعندما رأى أن النبي صىل اهلل عليه و سلم ينظر إليه ، و فطن أن 

الرسول إنام يريده أن يتزوجه ، فقام عىل الفور و تقدم إليها و تزوجها بعد إنقضاء عدهتا .

من مواقفه مع الصحابة رضي اهلل عنهم:
له موقف سوف يظل التاريخ يذكره عندما كان عمر بن الطاب ريض اهلل عنه يريد أن يتوجه لقتل النبي صىل اهلل عليه و سلم ، و 
ألن عمر ف ذلك الوقت ال يزال مشًكا ، فأبلغه نعيم بن عبد اهلل أن أخته فاطمة بنت الطاب و كانت عند سعيد بن زيد بن عمرو 
بن نفيل كانت قد أسلمت ، و أسلم زوجها سعيد بن زيد معها ، و هم يستخفون بإسالمهم من عمر ، و كان نعيم بن عبد اهلل النحام 
رجاًل من قومه من بني عدي بن كعب قد أسلم ، و كان أيًضا يستخفي بإسالمه فرًقا من قومه ، و كان خباب بن األرت خيتلف إىل 
فاطمة بنت الطاب يقرئها القرآن فخرج عمر يوًما متوشًحا سيفه يريد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم و رهًطا من أصحابه ، فُذكر 
له أنم قد اجتمعوا ف بيت عند الصفا ، و هم قريب من أربعني من رجال و نساء و مع رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم عمه محزة 
بن عبد املطلب و عيل بن أب طالب و أبو بكر الصديق بن أب قحافة ف رجال من املسلمني ممن كان أقام مع رسول اهلل صىل اهلل عليه     
                                        و سلم بمكة و ل خيرج فيمن خرج اىل أرض البشة ، فلقيه نعيم بن عبد اهلل فقال له : أين تريد ؟ ، قال :      

                                         أريد حممًدا هذا الصابىء الذي قد فرق أمر قريش و سفه أحالمها و عاب دينها و سب آهلتها فأقتله ، فقال  
                                       له نعيم : واهلل لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر ، أترى بني عبد مناف تاركيك متيش عىل األرض و قد 

نعيم النحام 

صحابة الرسول 
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قتلت حممًدا ؟ ، أفال ترجع إىل أهل بيتك فتقيم أمرهم ، قال: و أي أهل بيتي ؟!! ، قال ختنك و ابن عمك سعيد بن زيد و أختك 
فاطمة بنت الطاب فقد أسلام و تابعا حممًدا صىل اهلل عليه و سلم عىل دينه فعليك هبام ، فرجع عمر عامًدا لتنه و أخته . )5(

إنه موقف رائع لنعيم بن عبد اهلل ؛ فقد رصف عمر عن التوجه إليذاء رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم ، و كان هذا التوجه سبًبا ف 
إسالم عمر ريض اهلل عنه .

الوفاة :

اختلفت اآلراء ف حتديد مكان و زمان وفاة نعيم بن عبد اهلل النحام . 
قال ابن حجر : إن نعياًم استشهد بأجنادين ف خالفة عمر ، و قال : بعض أهل النسب أنه ُقتل يوم مؤتة ف حياة النبي و كذا قال 

ابن الكلبي . 

و قال ابن سعد : إن نعياًم قد هاجر أيام الديبية فشهد مع النبي صىل اهلل عليه و سلم ما بعد ذلك من املشاهد و قتل يوم الريموك 
شهيدا ف رجب سنة مخس عشة . )6(

المراجع:

1- الطبقات الكربى ]جزء 4 - صفحة 138[ 

2- االستيعاب ]جزء 1 - صفحة 476[ 

3- االستيعاب ]جزء 1 - صفحة 476[ 

4- الطبقات الكربى ]جزء 5 - صفحة 170[ 

5- فضائل الصحابة ]جزء 1 - صفحة 279[ 

6- الطبقات الكربى ]جزء 4 - صفحة 138[
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إدريس توفيق

إدريس توفيق، هو كاهن كاثوليكي بريطاين اعتنق اإلسالم مؤخرًا. هذه 
فيتزجريالد  ماري   . تايمز  أيريش  معه عىل جملة  للقاء  ترمجة  املقالة هي 
اعتناق  اهلداية و  فيه عن رحلته نحو  معه و حتدث  لقاء مطوالً  أجرت 
اإلسالم و نحب أن ننقله لكم كام هو للفائدة . إنا القصة التي جتذب 
جتذهبم  و  القاهرة  ف  اليوم  الكائن  منزله  ف  حمارضاته  لضور  الناس 
له  تضمن  هي  و   . االنجليزية  باللغة  حملية  صحيفة  ف  عموده  لقراءة 
اإلسالمية.  املواقع  ف  اإلنرتنت  عىل  املناقشات  ف  العشات  مشاركة 
كاهن  من  حتول  الذي  الربيطاين  الرجل  عن  يعرف  أن  يريد  الكل 
كاثوليكي إىل مسلم ورع ، أو بعبارة أخرى » من الفاتيكان إىل األزهر«. 
إدريس هو رجل متواضع يبلغ االربعني و عدة سنوات ، و يفهم ملاذا 
قصته تثري استغراب ماليني و لكن بالنسبة إليه األمر كان منطقًيا جًدا 

ليصبح مسلاًم .
يقول : أرى حيايت تسري ف خط مستقيم ، مما يؤدي شيًئا فشيًئا إىل حيث 

أنا اليوم .
إدريس درس الكهنوت ف روما . شكوكه حول مهنته أدت به ف ناية 

املطاف إىل مغادرة الكهنوت ، مما أدى إىل فرتة من عدم اليقني بشأن ما هو اإلجتاه الذي سيأخذه ف حياته . و قال إنه قرر أن حيصل عىل إسرتاحة لبعض 
الوقت ، فحجز رحلة إىل مدينة الغردقة املرصية املطلة عىل ساحل البحر األمحر ، و عندما شعر بامللل من الشاطئ ، اجته إىل القاهرة و تعرض لصدمة 
ثقافية خمتلفة متاًما عام كان يتوقع . ألول مرة ف حياته اجتمع و حتدث إىل املسلمني ، و راقب عن كثب الطقوس ، و االستامع إىل الدعوة ، إىل الصالة و 
الشعب يتوقف عن العمل للصالة نحو مكة مما ترك انطباعا عميقًا لديه . يقول عن نفسه : » إن أسبوع اإلجازة أثر ّف أكثر من أي يشء آخر و بدأ يزرع 
بذور اإلسالم ف قلبي ، و كانت هذه هي املرة األوىل كنت قد حتدثت فيها مع املسلمني ؛ رأيت أنم ليسوا متعصبني يقرعون طبول الرب ، كانوا فقط 

ناس عاديني ، أكثر من ذلك أنم شعب لطيف جدًا و يملؤهم اإليامن » .

إدريس عاد إىل بريطانيا حيث عمل أستاذًا للدين ف إحدى املدارس الثانوية ، و بعد أحداث الادي عش من أيلول / سبتمرب ، دفعته هذه األحداث إىل 
معرفة املزيد عن اإلسالم . كام أتيحت له فرصة االجتامع مع يوسف إسالم » سابًقا كات ستيفن » ، ف مسجد لندن املركزي و كان لقاء حمورًيا . يقول: 
قلت له : ماذا تفعل لتصبح مسلاًم ؟ ، فأجاب : أنه ينبغي للمسلم أن يعتقد ف إله واحد ، و يصيل مخس مرات ف اليوم و يصوم خالل شهر رمضان، 
قاطعته قائاًل : إنني كنت أؤمن فعاًل هبذا و بل قد صمت مع طالب املسلمني خالل شهر رمضان . حتى سأل : ماذا تنتظر؟ ، قلت له : ل أكن أنوي 
التحول . » ف تلك اللحظة أذن املؤذن للصالة وكان اجلميع عىل استعداد هلا وقفت خلف خطوط الصالة ، فجلست أبكي و أبكي ، ثم قلت لنفيس : 

من حتاول أن ختدع ؟ »
عملية التحول إىل اإلسالم هو أمر بسيط ، من شأنه أن يقول املسلم الشهادة أمام الشهود ، يعرتف بوجود إله واحد هو اهلل 

مع اإلقرار بنبوة حممد صىل اهلل عليه و سلم .
العودة ( إىل   ( ببساطة  ، و ذلك ألن اإلسالم هو  العودة ( بداًل من حتويل   ( كثري من املسلمني اجلدد يستخدمون كلمة 

الطبيعة القيقية للبشية .

 لماذا أسلم هؤالء ؟
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إدريس حتول رسمًيا إىل اإلسالم ف مسجد األزهر ، و اختذ اسم إدريس 
توفيق ، إدريس اسم النبي و توفيق و هو ف اللغة العربية تعني حسن الظ.
الناس و األحداث دفعتني إىل اإلسالم ، يقول : ما جعلني أغادر الكنيسة ، 
ل يكن يل أي مشكلة معها ، إننا نقدس املايض ف الكنيسة ، لقد استمتعت 
بام فعلت ، و أنا أحب مجيع أولئك الذين تعاونت معهم ، أنا فقط ل أكن 

سعيًدا من داخيل .

و عندما سئل عام يراه ف اإلسالم و تفتقر إليه الكاثوليكية : » هذا سؤال 
مشحون جًدا » يقول بجدية : أكرب فرق إذن ؟ أود أن أقول إنَّ اإلسالم 
: إنا ليست حول ما  يعل اهلل حمور كل يشء ؛ ييب بصورة توضيحية 
فعله يسوع يل ، إنا ليست تقديم صلوات من أجيل ، كل يشء يدور حول 
اهلل . اليشء اآلخر هو أنَّ اإلسالم يشمل كل جانب من جوانب الياة ، إنا 
ليست الذهاب إىل الكنيسة - يوم االحد - ، اإلسالم خيربك كيف حتيي 
الناس ، و كيف تأكل الطعام الاص بك ، و كيف أدخل إىل غرفة .... ، 

كيف نفعل كل يشء ف الياة .
التفكري  عىل  املسلمني  يشجع  اإلسالم  و   ، قديسني  ليسوا  املسلمون  بينام 
ف اهلل ف كل وقت ؛ اإلسالم ف جوهره ينسب كل يشء اىل اهلل ، بالنسبة 

للمسلمني اإلسالم هو كل يشء .
وهل التجربة أثارت لديك شكوك ف كونك حتولت ؟ » ال ، ال يشء عىل 

اإلطالق«

ييب : و رغم أن أحد الواجز ألصبح مسلاًم كان قصة إبراهيم ، يقول 
أنه  يقول  القرآن  و   ، إسحاق  بابنه  ضحى  إبراهيم  أن  املقدس  الكتاب 
إسامعيل . ربام يبدو غريًبا ، لكنني تصارعت مع هذا لفرتة طويلة ، فكرت 
ف أن واحًدا منهام يب أن يكون عىل خطأ ، و لكن ف ناية املطاف تقبلت 
ما يقول اإلسالم . ليس لدي مشكلة مع أنه ال اله اال اهلل ، أنا كنت دائاًم 
أعتقد هذا ، و حممد هو رسوله ، تعلمت هذا و فهمت جوهره . عندما 

تركت الكنيسة ، و تركتها ورائي :
يقول : أنا ال أريد إفساد أي يشء يعتقده الناس ، إذا كان الناس تسألني 
عن حتويل سأقول هلم و لكني أترك االمر عند هذا الد . و هناك القليل 
من البيانات املتاحة عن عدد املتحولني اىل اإلسالم ، ف الواليات املتحدة 
إىل  يتحول  رجل  كل  مقابل  أن  وجد   ، سنة  كل  يتحولون   100,000

اإلسالم ، أربع نساء حيذون حذوه .

أكدت دراسة صدرت حديًثا عن حييى ) الذي كان يعرف سابقا جوناثان( 
، املدير العام السابق هليئة اإلذاعة الربيطانية ، إىل أن هناك اآلن 14200 
من املتحولني البيض ف بريطانيا . أعتقد أن الناس الذين يعتنقون اإلسالم 
نرى أنم يتسمون هبدوء و بساطة ل تظهر من قبل ، يقول إدريس : » ال 
أرى أنه دين جامد ، إنه مولد للطاقة ، اإلسالم هو مجيل حلو و لطيف . 
عاًما  أو 40  قبل 30  إيرلندا  و  بريطانيا  قائمة ف  كانت  التي  القيم  و كل 
خلت مثل احرتام والديك و كبار السن و الكامء هي ما زالت موجودة ف 
مجيع العال اإلسالمي . و قد قام بنش كتاب لغري املسلمني و رشح تعاليم 

اإلسالم .

اإلسالم و الغرب ينظر كل منهام لآلخر بعيون شك و ليس هناك حاجة 
لذلك ، و نحن مجيًعا أناس عاديني مع اختالف توجهاتنا .

طالب  و  مسلمني  من  يأتيني  الذي  اإللكرتوين  الربيد  غالبية   «  : يقول 
ما  تقديم  ف  أسلوب  حيبذون  أنم  أخربوين  مهتمني  و  شباب  جامعات 
الناس ف   ، للمسلمني  قدوات جيدة  نصبح  أننا  لو  و  أقول هلم   ، أعتقده 
الغرب سيجلسون و يالحظون ، و هذا من شأنه أن يثري إعجاهبم ، ينبغي 

لنا كمسلمني أن نحاول إعطاء مثال ممتاز« .

إنَّ أحد األمور التي تغيظني كثرًيا : هو الكالم عن الصدام بني الضارات؛ 
ال يوجد رصاع الضارات عىل اإلطالق و هذا هراء ، ألن اإلسالم هو 
إذا كنت مسلاًم ف بريطانيا كنت بريطانًيا. » هذا   ، الوطن ف أي حضارة 
أن  املمكن  من  كان  سواء  و  املسلمني  والء  حول  بريطانيا  ف  النقاش 
كثرية  نواح  ف  أنه  أعتقد   ، سخف  جمرد  هو  لربيطانيا  خملصون  املسلمني 
والئي  عن  يسألني  أحد  يكن  ل  لندن  إىل  ذهبت  إذا  ؛  عنرصية  مشكلة 
لربيطانيا بسبب لون جلدي ، السبب إذًا ليس ألنم مسلمون فالسبب هو 
أنم اجليل الثاين من الباكستانيني أو البنغاليني أو العرب ، إنه ليس له أي 
عالقة مع اإلسالم » يقول : هناك طرق لتقديم التعاليم اإلسالمية ف شكل 
سهل عىل الناس و مقبول . » إسالمي و إسالم كل مسلم أعرفه ف مرص 
و بريطانيا ، هو أن حتاول أن تكون شخًصا جيًدا كل يوم ، و لن أخوض 

للدفاع عن اإلسالم ألنه أكثر بكثري مما تفخر به« .
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ْعي َبْحًثا عْن ُلقمة العيش تارة ، و تارة أخرى  ال أدري كم مرَّ ِمن الوقت ليدرك أن حياته مؤجلة ، يرسقها الروتني اليومي من السَّ
وتني  ف تلبية احتياجات البيت و األوالد أو تبادل الزيارات ، و ربام ينافس الضجر تلك املهامت ، و يصبح له حظ أيًضا ِمْن ذلك الرُّ
اليومي ، حتى إذا ما اختىل بجزٍء من الفراغ ، تنفَّس الصعداء أمام التلفاز ُيقلب ف القنوات ، أو عىل املْقهى ينتيش فرحة النرص 
ر  ف دور » دومنة« ، و الشيشة أمامه قابعة وجدت هلذا الربكان الذي يغيل بداخلها منفًذا إىل اهلواء ، ثم أفل إىل بيته عائًدا ، و َتَكرَّ
ت عنه تلك املسؤولية اْزداد فرًحا  املشهُد أياًما و شهوًرا و أعواًما ، كلام اقرتب من رؤية أبنائه ف ُبُيوهتم و قد أنوا تْعليمهم ، و تنحَّ
، و شعر أنه أدَّى رسالته ، و حان وقت الراحة و التخفُّف من هذه األعباء الثِّقال ، و لكن هيهات ! ، َل تبدأ حياتك بعد ، ما مجعته 

للفاين فهو فاين ، و اآلن أين ما مجعته للبقاء ؟

ف تلك املرحلة و أنت أقرب لآلخرة منك للدنيا ، لديك أسئلة ُملحة حان وقت التفكري فيها :

دت نيَّتك يوًما أنَّ ما ُقمت به و ما تقوم به ابتغاء مرضاة اهلل ؟ هل جدَّ
هل حرصت عىل نصيبك من اآلخرة كام حرصت عىل نصيبك من الدنيا ؟

كم مرًة فرطت ف هذا النصيب و غلَّبت الدنيا عىل اآلخرة ؟

أين القرآن ف قلبك ؟ أين الذكر ف كالمك ؟ أين االستغفار ف أفعالك ؟ أين خشية اهلل ف دموعك ؟ أين ُحب اهلل ف صرْبك و 
شْكرك ؟ أين توحيدك هلل ف يقينك و رجائك ؟ 

ر نفيس و إياك أنَّ النْفس قد متلُّ و تفرت أحياًنا ، و لكن أن تفرت  يا أخي ، ُأَذكِّ
قة . دوًما ، فهذه هي السارة امُلَحقَّ

فرصة  أمامه  كانت  و   ، يتوفَّ  ثم  وينجب  يشب  و  يأكل  اإلنسان  يعيش  أن 
للتزود من السنات لينجَو هبا من النار بمشيئة اهلل ، أو لتعلو هبا درجته ف اجلنة 
و ل يفعل ، فذاك حياته مؤجلة ، ستبدأ عندما يدرك أن الزائر الذي َل يرتك بيًتا 
إال و دخله سيلقاه يوًما ، فيستعد لتلك الزيارة التي هي مصري أبديٌّ ، إما إىل 
سعادة أو شقاء - نسأل اهلل العفو و العافية - ، و َمْن َل يدرْك تلك القيقة و 
تغافل عنها ، و ظفر من النفس بحظوظها فقد عاش و مات و ل يعلم حقيقة 

تلك الياة املؤجلة ، حياة القلب و الروح .

و حينام َنْحيا أنا و أنت و َمْن حَيْرص عىل الَفْوز باجلنة و النجاة من النار هذه 
الياة املؤجلة ، فمرحًبا بنا عىل الطريق ، طريق الوصول ، فاسجد و اقرتب .

حياة مؤجلةحياة مؤجلة

هموم الشارع المسلم
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تتسارع هذه األيام إجراءات االحتالل ضد األرض الفلسطينية 
و املقدسات و خاصة ضد الرم القديس الشيف ، و بالذات 
حائط الرباق الذي هو اجلدار الغرب للمسجد األقىص ، و الذي 
الائط  هلذا  ملكيته  وهبتانًا  زورًا  اإلرسائييل  االحتالل  يدعي 
هنا  نعرض  و  الكوتيل«.   « أو  املبكى«  »حائط  بـ  يسميه  الذي 
و  علمٍي  بشكل  توضح  التي  و   ، أعددناها  التي  الدراسة  هذه 
سيبقى  الذي  الائط  هبذا  املسلمني  أحقية   ، نزيه  و  موضوعي 
حائط الرباق ، و الذي ال حيق ألحد أن يتامهى مع الصهيونية 
ف ادعائها بملكيته أو أن يتنازل عنه حتت أي ذريعة أو دعوى 
للحرم  الغرب  السور  من  اجلنوب  اجلزء  الرباق  حائط  يشكل   .

حوايل  بطول  الشيف،  القديس 
 17 حوايل  ارتفاع  و  مرتًا   47  (
مرتًا ( ، و ل يتخذه اليهود مكانًا 
للعبادة ف أي وقت من األوقات 
إال بعد صدور وعد بلفور العام 
1917 م ، و ل يكن هذا الائط 
باهليكل  ُيسمى  ما  من  جزءًا 
التسامح  لكن  و   ، اليهودي 
اإلسالمي هو الذي مّكن اليهود 
عىل  البكاء  و  أمامه  الوقوف  من 

زواله و زوال الدولة اليهودية املّدعاة قصرية األجل ف العصور 
الغابرة . و جاء ف املوسوعة اليهودية الصادرة العام 1917 ، أن 
اليهودية حوايل  الدينية  التقاليد  الغرب أصبح جزءًا من  الائط 
العام 1520 للميالد نتيجة للهجرة اليهودية من أسبانيا و بعد 
الفتح العثامين العام 1517 . و ف عهد االنتداب الربيطاين عىل 
فلسطني زادت زيارات اليهود هلذا الائط ، حتى شعر املسلمون 
 ، م   1929/8/23 بتاريخ  الرباق  ثورة  وقعت  و  بخطرهم 
عدد  فيها  قتل  و  املسلمني  من  العشات  فيها  استشهد  التي  و 
املدن  فيها عدد من  اتسعت حتى شاركت  ، و  اليهود  كبري من 
دولية  جلنة  تشكليل  عن  األحداث  متخضت  و   ، الفلسطينية 
كانت  و   ، الرباق  حائط  ف  اليهود  و  املسلمني  حقوق  لتحديد 
اللجنة برئاسة وزير خارجية السويد االسبق » أليل لوفغرن » ، 

و عضوية نائب رئيس حمكمة العدل الدولية األسبق السويرسي 
» تشارلز بارد« ، و بعد حتقيق قامت به هذه اللجنة و استامعها 
إىل وجهتي النظر العربية اإلسالمية و اليهودية ، وضعت تقريرًا 
ف العام 1930 ، قدمته إىل عصبة االمم املتحدة أبدت فيه حق 
املسلمني الذي ال شبهة فيه بملكية حائط الرباق . و قال اليهود 
النبي  زمن  بعد  أجيال  عدة  إىل  عهدها  يرجع  الرباق  قصة  إنَّ 
حممد صىل اهلل عليه و سلم ، و إنَّ الرباق ل يأت ذكره ف القرآن و 
ال توجد قدسية للرصيف الكائن أمام الائط لكون النبي عليه 
السالم مّر به ليلة اإلرساء ، ألنه ل يرد ذكره ف الكتب املقدسة ، 
و إنَّ املسلمني ل يطلقوا اسم الرباق عىل الائط إال ف السنوات 
األخرية ، كام أنَّ الدليل الرسمي 
الذي  الشيف  القديس  للحرم 
اإلسالمي  املجلس  عن  صدر 
قدسية  إىل  يش  ل   1924 العام 
إن  قالوا  و   ، للحائط  خاصة 
ف  تؤثر  ال  املغاربة  حارة  وقفية 
قيام اليهود بفروض العبادة عند 

الائط .

الفريق  أبداها  التي  الجج  أما 
فلسطني عىل  اليهود من  الرومان طردوا  أن  فكانت  اإلسالمي 
و   ، للميالد   70 سنة  اهليكل   « تيطس   « االمرباطور  تدمري  إثر 
آثاره من قبل االمرباطور » هدريان » سنة 135 للميالد  إزالة 
زمن  ف  اإلسالمي  الفتح  لغاية  البالد  البيزنطيون  حكم  ثم   ،
العرب  البالد ف حوزة  الليفة عمر بن الطاب ، و استمرت 
فيها  حكم  سنة  تسعني  باستثناء  جيل  بعد  جياًل  املسلمني  و 
الصليبيون ، و ل تكن فلسطني ف القرن السابع للميالد عندما 
فتحها املسلمون هيودية ، و ل يكن ف القدس أي هيودي ، و ل 

يتعرض املسلمون لليهود بأي أذى ، بل أكرموهم ، و ل يّدع 

زاوية لن ننساك يا قدس

الفهم  و  البراق  حائط 
الكامل للتاريخ
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حائط  ف  الق  هلم  أن  يوم  ف  اليهود 
 1917 العام  بلفور  وعد  أن  و   ، الرباق 
حتريض  و  الالف  وقوع  ف  السبب  هو 
أمام  الصالة  بحق  املطالبة  عىل  اليهود 

الائط . 

من  يتجزأ  ال  جزء  الرباق  حائط  أن  كام 
املسجد األقىص املبارك و الرم القديس 
الشيف ، و هو وْقف إسالمي لعائلة » 
بومدين » اجلزائرية املغاربية املسلمة ، و 
ليس فيه حجر واحد يعود إىل عهد امللك 
سليامن ، و املمر الكائن عند الائط ليس 

سكان  ملرور  فقط  أنشئ  بل   ، عامًا  طريقًا 
حملة املغاربة و غريهم من املسلمني 

و   ، الشيف  الرم  إىل  ثم  من  و  الرباق  مسجد  إىل  ذهاهبم  ف 
قد كان السامح لليهود بالسلوك إىل الائط من قبيل التسامح ف 
املرسوم الصادر عن إبراهيم باشا ف العام 1840 و ليس ألداء 

الصلوات . 
حتى  بالقوة  مزاعمهم  يؤيدوا  أن   1929 العام  حاولوا  اليهود 
يتجزأ من  يدهم عىل جزء ال  القيقية و وضع  نواياهم  ينفذوا 
الرم الشيف ، و رغم أنم قالوا أمام اللجنة الدولية إنم ال 
يرمون ف القيقة  ، فإنم كانوا  امللكية ف الائط  يدعون بحق 
املعارف  دائرة  ف  جاء  ما  ذلك  يؤكد  و   ، الغاية  هذه  حتقيق  إىل 
الريطانية و الذي يقول : » و من أكرب النتائج التي تلفت النظر 
حركة  ظهور  الساميني  نحو  العداء  من  تولدت  التي  العناية  و 
التي  الركة  هي  و  سيايس  بمظهر  اليهود  ف  القومية  اليقظة 
و  افتداء إرسائيل  إىل  يتطلعون  اليهود  إنَّ   . بالصهيونية  عرفت 
اجتامع الشعب اليهودي ف فلسطني ، و استعادة الدولة اليهودية 
العرف  إقامة  و  اهليكل  بناء  إعادة  و 
ثانية و عليه أمري  القدس  الداودي ف 

من نسل داود » . 

 « التالية:  بالنتيجة  تقريرها  الدولية  اللجنة  اختممت  قد  و 
للمسلمني وحدهم تعود ملكية الائط الغرب و هلم الق العيني 
فيه ، لكونه يؤلف جزءًا ال يتجزأ من ساحة الرم الشيف التي 
تعود  أيضًا  للمسلمني  و   . اإلسالمي  الوقف  أمالك  من  هي 
ملكية الرصيف الكائن أمام الائط و أمام املحلة املعروفة بحارة 

املغاربة لكونه موقوفًا حسب أحكام الشع اإلسالمي » . 
استيالئها  و   1967 حرب  بعد  و  االحتالل  سلطات  لكن  و 
عىل  استولت  و   ، املغاربة  حارة  هدمت  القديمة  القدس  عىل 
حائط الرباق مبارشة، و أنشأت ساحة كبرية مبلطة أمام الائط 
ف  و   ، الائط  أمام  للصالة  حيرضون  الذين  اليهود  لتستوعب 
الذي  الشهري  للنفق  األول  الباب  يوجد  اليوم  الساحة  هذه 
حفرته سلطات االحتالل موازيًا للسور الغرب للحرم الشيف 
قديمة طوهلا  رومانية  بقناة  أوصلوه  و  مرتًا   488 حوايل  بطول 
80 مرتًا ، و فتحوا بابًا ثانيًا ف ناية النفق عند مدرسة الروضة 

اإلسالمية العام 1996. 
القدسية  ختلع  أصوات  أحيانًا  تظهر  أنفسهم  اليهود  بني  حتى 
للدين  عالقة  ال  أن  تعترب  و   ،  « املبكى  حائط   « عن  اليهودية 
بني  و  بينه  صلة  أية  وجود  لعدم  نظرًا   ، املوقع  هبذا  اليهودي 
رشيعة النبي موسى ، و ف أيامنا هذه جلأ بعض اليهود املستنريين 

إىل التذكري بانتفاء تلك القدسية .
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وعىل سبيل املثال نشت ترصحيات للحاخام هيورام مزور أمني 
رس جملس اليهودية التقدمية ، ف العدد األول من جملة » بتلم » 
اليهودية الصادرة عن هذا املجلس صيف 1999 ، حتت عنوان 
» هل من املهم تأدية الصالة عىل وجه التحديد عند حائط املبكى 
؟ » ؛ و مما ذكره الاخام مزور ف هذا املقال أنه ال توجد قدسية 
حفالت  إقامة  يرفض  أنه  و  اليهودية  الديانة  ف  املبكى  لائط 
 «  : مزور  الاخام  قال  و   ، هناك  أخرى  شعائر  أي  أو  البلوغ 
اليوم أشخاصًا ف هذا املكان يؤدون  نلتقي طوال ساعات  إننا 
الصالة ف موقع هم الذين قدسوه » ، و أضاف : » إنَّ ذلك يشبه 
عبادة األوثان و إنَّ عىل جملس الاخامات التقدميني ف إرسائيل 

اختيار موقع آخر لصالة اليهود » . 

إجراءاهتا  عىل  االحتالل  دولة  يوافق  أن  أحد  ألي  حيق  ال 
العنرصية و الظاملة و فظاعاهتا ضد التاريخ و املقدسات ، أو أن 
يبارك هذه املجازر ضد حائط الرباق و املقدسات اإلسالمية و 

املسيحية .

كام ال حيق ألي مسلم أو عرب أو فلسطيني و ألي سبب كان أن 
يتنازل عن حجر واحد أو ذرة تراب من حائط الرباق أو غريه 
القديس و  تنازالً عن الرم  املقدسات ، ألن ذلك سيكون  من 

القدس و املقدسات . 
و نقدر عاليًا املوقف الثابت الفلسطيني و العرب و اإلسالمي ، 
الذي يدافع عن الرباق و األقىص و عن كل املقدسات اإلسالمية 
و املسيحية ف فلسطني ما يعلنا نؤكد عىل هذا املوقف ونطالب 

بكل عوامل تعميقه و ديمومته .
-------------

http://www.alquds-on... القدس  مدينة  املصدر: 
933=id&23=php?s
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عجبت ملن يبحث عن األمل ، و ال َينُْشُده إال خارج نفسه !!
كيف ينترُص اإلسالُم بناٍس قلوهُبم معه و سيوُفهم عليه مع كّل 

من يتوّهون أّنه يملك جنَّة الدنيا و جحيَمها ؟! 
~~~

و  الِفصام  أشّد  فام  مكان  ف  سيُفك  و  مكاٍن  ف  قلُبك  كان  إذا 
أعظم املأساة !! 

~~~

َأَحبُّ إيلَّ ألَف مّرة أن تفارق روحي جسدي من أن يفارق سيفي 
قلبي رهبًة من طاغوت أو رغبة إىل طاغوت . 

~~~

قال صديق لصديقه : 
- هل هنالك ما هو أسوأ من أن يكون القلب معك و السيف 

عليك ؟ 
قال الصديق : 

َيرفُع  من  خدمة  ف  السيف  مع  أيضًا  القلب  يكون  أن  نعم،   -
العصا و َيرمي الُفتات .

~~~

ل تتقدم اإلنسانّيُة و ل تشف قطُّ بمن يكونون مع القِّ و املُثل 
العليا إذا كان معها الدنيا ، و َيتخّلون عنها أو يكونون ضّدها إذا 
كانت جهادًا و استشهادًا ، أو صربًا و اضطهادًا ، أو حرمانًا من 

بعض متاع الدنيا و عرضها الزائل !! 
~~~

كيف أكون غريبًا أو وحيدًا و أنا مع اهلل ، و ال أكون غريبًا وحيدًا 
يطمئّن  ، حيث ال  اهلوى  و  النفس  و  اإلنس  ف ركب شياطني 
إنسان  ، و ال يصُدق  إنسان إلنسان  َيفي  ، و ال  إنسان إلنسان 
مع إنسان ، و ال َيَْمُع أكثَر ما َيمُع إال الياُة الدنيا و زينُتها و 

العبوديُة هلا دوَن اهللِ عّز وجّل ؟! 
~~~

التعاون  و  النصيحة  و  املحبة  إال   - أخي  يا   - لك  أملك  ال 
الالص معك عىل الرّب و التقوى إن كنت تريد اهلل و رسوله و 
الدار اآلخرة ؛ أما إذا كنت تطلب الدنيا بالدين فلن جتد عندي 

شيئًا .
~~~

قال صديق لصديقه : 
- ما أوسع ثقافة فالن و ما أثقب فكره و أحىل حديثه ! 

قال الصديق: 
- فيا ليَت له مع سعة الثقافة و ثقوب الفكر ، و حالوة الديث 
، نقاَء الضمري و متانَة اللق و استقامَة النهج ، لتكون مزاياه ف 

خدمة الق ال اهلوى والرّية ال الدكتاتورية و الري ال الّش .
~~~

ما أكثر من يقول عند الشدائد والنكبات والتحّوالت الكربى: 
يا رّب نفيس، وما أقل من يقول: يا رّب أّمتي، ولو انفتحت له 

كفرد كلُّ أبواب النجاة! 
~~~

ينزل  أوُل من  الغرق ، ال  ينزل منها عند  السفينة آخر من  قادُة 
تاركًا أعوانه و سائَر الركاب لألمواج و األسامك .

~~~

عجبت ملن يبحث عن األمل ، و ال َينُْشُده إال خارج نفسه !!
~~~

كيف ينتصر اإلسالم ؟ 

أنصر دينك
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أما علمَت - يا أخي - أّنك أنت نفُسك األمل و املستقبل إن 
، و بذلت غاية  ، و وثقت بربك و نفسك  أخلصت لرسالتك 

جهدك ف أداء واجبك عىل أفضل وجه ممكن ؟! 
~~~

ال أدري من أنت ، و ال أين أنت يا أخي الذي أجتاوب معه و 
يتجاوب معي ، و أحبه و حيّبني ، و أنتظره و ينتظرين من زمن 
بعيد ... و إن كان ال يعرف أحُدنا اآلخر ، و ما التقينا بعُد ف 

دروب الياة !! 
~~~

املثالّيني  أبناَءها  أحيانًا  تقتل  التي  اجلامعات  بتلك  سمعَت  هل 
املتفّوقني ، أو متثل هبم و هم أحياء ، حتى ال ينكشَف هبم نقُصها 
معهم  و  هبم  تتحّمَل  ال  و   ، عليه  هي  ما  قبُح  أو  انحراُفها  أو 
الصعوِد  و   ، الواجب  و  الق  الثيث ف طريق  الّسري  مشقاِت 
ها عن كثرٍي مما  امُلصّمِم املستمّر إىل فوق ، و َفْطِم النفوس أو َصرْبِ

حتب ، و عىل كثرٍي مما تكره .
~~~

أعدى أعداِء املسلمني ، و أكرُب معوقاهتم عن املسري ، ما َيْرُسفون 
به من قيودهم الذاتّية ، و ما يمزق صفوفهم ، و يبّدد جهودهم 

من اجلهل و األهواء و الصغائر و التفاهات .
~~~

مما  كثريًا  آل  و  أشدُّ   ، بأيدهيم   - أحيانًا   - املسلمني  يصيب  ما 
يصيبهم بأيدي األعداء .

ما أفجَع و ما أوجَع أن تتحّوَل واحاُت األمن و السالم املرجّوُة 
ف صحارى الياة إىل جحيِم َقَلٍق و خوف ، وبالٍء و عناٍء !! و 
نا و جمتمعاتنا - وا أسفاه  ليس ذلك بنادر ف بعض بيوتنا و ُأرَسِ

 !! -
~~~

َلَتَحّولت بسامٌت   ، اهلل  الرجاء ف رمحة  الصرب و  اإليامُن و  لوال 
بنا  كثرية إىل دموع ، و ضحكاٌت كثرية إىل آهات ، و عصفت 
و بسعادتنا األعاصرُي الارجية املنظورة ، و األعاصري الداخلّية 

الفّية التي ال تراها العيون .
~~~

بعُض الناس يؤمنون بألفاظهم و يلحدون بأفعاهلم !! و إالّ ملا 
عبدوا الدنيا هذه العبادة ، و آثروها هذا اإليثار ، و أعرضوا هذا 

اإلعراض عن تعاليم اهلل عز وجل !!
~~~

وراء  من  ضمريه  و  عقله  و  اإلنسان  قلب  إىل  نصل  أن  يب 
فواصل األقوام و األوطان ؛ فلن يصلح هذا العال إال بصالح 

اإلنسان .
~~~

عن  فضاًل  اهلل  رسالة  يستوعب  ال  الّضْحل  السطحيُّ  اإلنساُن 
محل رسالة اهلل .

ما أحوجنا و ما أشوقنا إىل املسلم البعيد األغوار و اآلفاق 
أشواق  إطفاء  و  اجلسد  أحاسيس  إشعال  ف  الغاية  بلغوا  لقد 

الروح !! 
~~~

، إلنقاذ  اإلنسانية من جديد  الروح  ُيلهب أشواق  بمن  لنا  َمْن 
الروح و اجلسد مجيعًا ، و إنقاذ اإلنسان ؟ 

و   ، أشواقها  و  الروح  عن  املحرتفني  أو  األدعياء  بعض  حيدثنا 
ليس ف ضلوعهم إال رصاُخ املاّدة و الشهوات ؛ فتأيت كلامهُتم 
مزّورًة مّيتًة ال صدق فيها و ال حرارَة و ال تأثري ؛ فكيف ُتَؤّثُر فينا 
كلامهُتم الزائفة الباردة التي فقدت الصدق و الرارة و الياة ؟! 

~~~
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كّلام اقرتبنا من نايتنا ، زادت قدرُتنا عىل تقويم حياتنا و أعاملنا ، 
و وزنا بميزان حّساس دقيق ؛ فيا ليت لنا هذه القدرة ف مطالع 
حياتنا ، لتكون لنا فرصة كافية لالنتفاع هبا قبل العجز و املوت .

~~~

ما يزال بعض املسلمني يقول : 
- أزمُة املسلمني أزمة علم و فكر .

و بعضهم يقول : 
- أزمة املسلمني أزمة إرادة و عمل .

إرادة و عمل ، ف  ، و  و الق أن األزمة هي أزمة علم و فكر 
ذات الوقت .

مما  يعلمون  ما ال  املسلمون  يتعّلم  ملاذا ال   : بحّق  تساءلنا  إذا  و 
حيتاجون أمّس الاجة إليه ؟! 

فإّن من حقنا أن نتساءل أيضًا : ملاذا ال يعملون بام علموا، و بام 
استبان هلم أنه واجٌب و حّق و صواب ؟! 

~~~

يغني  ، و ال  ينفع علٌم بال عمل  ، و ال  بال علم  ُيقبل عمٌل  ال 
العلم و العمل بال إخالص ؛ فال بّد لفالح اإلنسان ، و صالح 

املجتمع ، من اإلخالص و العلم و العمل مجيعًا .
~~~

عندما يكوُن الطغيان ف بلد حمدودًا أو جزئّيًا يتكّلُم متكّلمون، 
و ينتقُد ناقدون ، و يعارض معارضون ، و عندما يزداُد الطغياُن 
شّدة و شموالً يصمُت أكثُر املتكلمني و الناقدين ، و خيتفي أكثُر 
يتحّوُل  و عنفه  ِشّدته  غاية  الطغياُن  يبلُغ  و عندما   ، املعارضني 
السواُد  و   ، َوالء  إىل  املعارضُة  و   ، ثناء  إىل  األكثرين  النقُد عند 

القاتُم كلُّه إىل بياض !! 
~~~

ُيوالون  املقهورين  و   ، الظاملني  ُيثنون عىل  املظلومني  رأيتم  فإذا 
اجلالدين ، فاعلموا أّن الطغيان و البطش قد بلغ حّده األقىص 
ُزلفى ، هي ف القيقة كلمُة هجاء و  ، و أن كّل كلمة مدح و 
شكوى ، عجزت عن نطقها الشفتان ، و َقَلبها الوف و الفزع 

َغاُر… إىل مديح . واالضطرار أو اجلبن والطمع والصَّ
~~~

َمْن لنا بعلامء و أدباء و شعراء … أحراٍر أحرار ، ُأَصالَء ُأَصالء 
، ُمْبِدعنَي مبدعني ، تصل كلامهتم إىل أبعد و أفسح و أعمق مما 
تصل إليه كلامُتنا املشلولة املسكينة ، و حتمل من كنوز العلم و 
الفكر و الشعور ، و مجال الشكل و املضمون، و روعة الصدق 

و اإلهلام ما ال حتمل ، و تؤّثر ما ال تؤّثر؟ 
هؤالء هم آيات النهضة القيقية و الالص ، و طالئع املستقبل 

اإلسالمّي و اإلنسايّن املأمول .

بقلم : عصام العطار - منقول بترصف -
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د. صهباء بندق 
ثمة أشياء تبدو ف أعيننا بسيطة متواضعة القيمة ، لكن تأملها 
بعني الكمة يكشف لنا عن كنوز صحية ندوس عليها و نحن 
و  بالشحوم  مثقلني   ، املعارصة  املدنية  نحو  طريقنا  ف  نميض 
ا ؛ و من تلك الكنوز  ا و معنويًّ مكتظني بالسكر و ملبكني معويًّ
التي أغفلها برص اإلنسان و ل تغفلها بصرية النبوة " كنز التلبينة".

، ثم  ُيعمل من ملعقتني من دقيق الشعري بنخالته  و هي حساء 
يضاف هلام كوب من املاء و تطهى عىل نار هادئة ملدة 5 دقائق ثم 

يضاف كوب لبن و ملعقة عسل نحل .

قد  و   ، رقتها  و  بياضها  ف  باللبن  هلا  تشبيًها  تلبينة  ُسميت 
ذكرت السيدة  عائشة ريض اهلل عنها أن النبي أوىص بالتداوي 
 ، املريض  لفؤاد  جممة  " التلبينة  ًا:  قائل  بالتلبينة  االستطباب  و 

تذهب ببعض الزن " صحيح البخاري .
ا أن نرصد التطابق الدقيق بني ما ورد ف فضل  و من املذهل حقًّ
أظهرته  ما  و  اإلنسانية  طبيب  و  الرمحة  نبي  لسان  عىل  التلبينة 
الشعري  تناول  إىل  بالعودة  التي تويص  الديثة  العلمية  التقارير 
كغذاء يومي ؛ ملا له من أهية بالغة للحفاظ عىل الصحة و التمتع 

بالعافية .

التلبينة .. تخفض الكولسترول و تعالج القلب
أثبتت الدراسات العلمية فاعلية حبوب الشعري الفائقة ف تقليل 
مستويات الكولسرتول ف الدم من خالل عدة عمليات حيوية 

، تتمثل فيام ييل :
املنحلة املوجودة ف الشعري مع الكولسرتول  أ- تتحد األلياف 

الزائد ف األطعمة ، فتساعد عىل خفض نسبته ف الدم .
ب- ينتج عن ختمر األلياف املنحلة ف القولون أمحاض دسمة 
 ، الكولسرتول  استقالب  مع  تتداخل  و  القولون  من  متتص 

فتعيق ارتفاع نسبته ف الدم .
عىل  تعمل  كيميائية  مركبات  عىل  الشعري  حبوب  حتتوي  جـ- 
املناعية  القدرة  ، و رفع  الدم  الكولسرتول ف  خفض معدالت 

للجسم مثل مادة " بتا جلوكان " B-Glucan ، و التي يعترب 
وجودها و نسبتها ف املادة الغذائية حمدًدا ملدى أهيتها و قيمتها 

الغذائية .
هـ  فيتامينات  مشاهبات  عىل  الشعري  حبوب  حتتوي  د- 
التخليق  إنزيامت  تثبيط  القدرة عىل  التي هلا   ،  Tocotrienol
اليوي للكولسرتول ، و هلذا السبب تشري الدالئل العلمية إىل 
أهية فيتامني هـ الذي طاملا عرفت قيمته لصحة القلوب إذا تم 

تناوله بكميات كبرية .

و عىل هذا النحو يسهم العالج بالتلبينة ف الوقاية من أمراض 
 - التصلب  من  الشايني  حتمي  إذ  ؛  الدموية  الدورة  و  القلب 
خاصة رشايني القلب التاجية - فتقي من التعرض آلالم الذبحة 
احتشاء  ( و   Ischemia  ( الرتوية  أعراض نقص  الصدرية و 

. ) Heart Infarction ( عضلة القلب

أما املصابون فعليًّا هبذه العلل الوعائية و القلبية فتساهم التلبينة 
بام حتمله من خريات صحية فائقة األهية ف اإلقالل من تفاقم 
حالتهم املرضية ؛ و هذا ُيظهر اإلعجاز ف قول النبي : " التلبينة 
جممة لفؤاد املريض ... " ، و جممة لفؤاد املريض أي مرحية لقلب 

املريض .

ديننا صحتنا

التلبينة ... وصية نبوية و حقيقة 
علمية
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التلبينة .. عالج لالكتئاب
كان األطباء النفسيون ف املايض يعتمدون عىل التحليل النفيس 
التقدم  اليوم مع  و   ، النفسية  نظرياته ف تشخيص األمراض  و 
اهلائل ف العلوم الطبية يفرس أطباء املخ و األعصاب االكتئاب 

عىل أنه خلل كيميائي .
كام يثبت العلم الديث وجود مواد تلعب دوًرا ف التخفيف من 
حدة االكتئاب كالبوتاسيوم و املاغنسيوم و مضادات األكسدة 
و غريها ، و هذه املواد جتتمع ف حبة الشعري النونة التي وصفها 

نبي الرمحة بأنا " تذهب ببعض الزن " .
و لتوضيح كيف تؤثر املواد التي حيوهيا الشعري ف االكتئاب و 
و  لالكتئاب  املضادة  املواد  تلك  أهم  نذكر   ، حدته  من  ختفف 

املوجودة ف الشعري ، و منها :
مثل  املعادن  أن  إىل  العلمية  الدراسات  فتشري   : املعادن   -1
البوتاسيوم و املاغنسيوم هلا تأثري عىل املوصالت العصبية التي 
تساعد عىل التخفيف من حاالت االكتئاب ، و ف حالة نقص 
البوتاسيوم يزداد شعور اإلنسان باالكتئاب و الزن ، و يعله 

رسيع الغضب و االنفعال و العصبية .

و  البوتاسيوم  عنرصي  عىل  حتتوي  الشعري  حبة  إنَّ  حيث 
هنا  يالحظ  و   ، االكتئاب  لعالج  تصلح  فالتلبينة  املاغنسيوم 
حاالت  من  " التخفيف  كلمة  تستخدم  العلمية  الدراسات  أن 

االكتئاب " ، و نجد ما يقابلها ف حديث رسول اهلل : " تذهب 

" ، و هذه داللة واضحة عىل دقة التعبري النبوي  ببعض الزن 
الذي أويت جوامع الكلم .

2- فيتامني " B " : فقد يكون أحد مسببات أعراض االكتئاب 
هو التأخر ف العملية الفسيولوجية لتوصيل نبضات األعصاب 

ينصح  لذلك  ؛   "  B" فيتامني  نقص  بسبب  هذا  و   ، الكهربية 
املنتجات  بعض  من  املأخوذة  الكمية  بزيادة  االكتئاب  مريض 

التي حتتوي عىل هذا الفيتامني كالشعري .

مكثفة  جرعات  إعطاء  يساعد  حيث   : األكسدة  مضادات   -3
 )A و E من حساء التلبينة الغنية بمضادات األكسدة )فيتامني
قصرية  زمنية  فرتة  ف  املسنني  لدى  االكتئاب  حاالت  شفاء  ف 

ترتاوح من شهر إىل شهرين .

األميني  المض  عىل  الشعري  حيتوي   : األمينية  األمحاض   -4
اليوي  التخليق  ف  يسهم  الذي   Tryptophan تريبتوفان 
 ،Serotonin العصبية و هي السريوتونني  الناقالت  إلحدى 

التي تؤثر بشكل بارز ف الالة النفسية و املزاجية لإلنسان .

التلبينة .. عالج للسرطان و تأخر الشيخوخة
فيتامني   (  : مثل  األكسدة  مضادات  بوجود  الشعري  حبة  متتاز 
A ( ، و قد توصلت الدراسات الديثة إىل أن مضادات  E و 
األكسدة يمكنها منع و إصالح أي تلف بالاليا يكون بادًئا أو 
حمرًضا عىل نشوء ورم خبيث؛ إذ تلعب مضادات األكسدة دوًرا 
التي   )Free radicals( الرة  الشوارد  من  اجلسم  محاية  ف 
و   ،  DNA النووي  المض  تدمر  و   ، اللوية  األغشية  تدمر 
قد تكون املتهم الرئييس ف حدوث أنواع معينة من الرسطان و 

أمراض القلب بل و حتى عملية الشيخوخة نفسها .

أطباء دور مضادات األكسدة ف  يؤيد حوايل 9 من كل 10  و 
مقاومة األمراض و الفاظ عىل األغشية اللوية و إبطاء عملية 

الشيخوخة و تأخري حدوث مرض الزهايمر .
 ، الضار  غري  الطبيعي  امليالتونني  بوفرة  الشعري  اهلل  حبا  قد  و 
ف  املوجودة  الصنوبرية  الغدة  من  يفرز  هرمون  امليالتونني  و 
إفراز  يقل  العمر  ف  اإلنسان  تقدم  مع  و   ، العينني  خلف  املخ 

امليالتونني .
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من  الوقاية  عىل  قدرته  إىل  امليالتونني  هرمون  أهية  ترجع  و 
أمراض القلب ، و خفض نسبة الكولسرتول ف الدم ، كام يعمل 
عىل خفض ضغط الدم و له عالقة أيًضا بالشلل الرعاش عند 
كبار السن و الوقاية منه ، و يزيد امليالتونني من مناعة اجلسم ، 
كام يعمل عىل تأخري ظهور أعراض الشيخوخة ، كام أنه أيًضا له 

دور مهم ف تنظيم النوم و االستيقاظ .

التلبينة و عالج ارتفاع السكر و الضغط
حتتوي األلياف املنحلة ) القابلة للذوبان ( ف الشعري عىل صموغ 
من  تبطئ  لزجة  هالمات  لتكون  املاء  مع  " تذوب  " بكتينات 
الغذائية ف األطعمة ؛ فتنظم  املواد  عمليتي هضم و امتصاص 
ينظم  مما  ؛  السكريات  الدم وعىل رأسها  املواد ف  انسياب هذه 
طريق  عن  املفاجئ  ارتفاعه  يمنع  و   ، الدم  ف  السكر  انسياب 

الغذاء .

عموم  أن  الدم  سكر  عىل  للشعري  الميد  التأثري  هذا  يعضد  و 
األطعمة الغنية باأللياف - منحلة و غري منحلة - فقرية الدسم 
و قليلة السعرات الرارية ف معظمها ، بينام هلا تأثري مالئ يقلل 
من اندفاعنا لتناول األطعمة الدسمة و النهم للنشويات الغنية 

بالسعرات الرارية .
و ألن املصابني بداء السكري أكثر عرضة لتفاقم مرض القلب 
التلبينة الغنية باأللياف تقدم هلم وقاية مزدوجة  اإلكلييل ؛ فإن 
مضاعفاته  دون  الول  و  ناحية  من  السكري  داء  تفاقم  ملنع 

الوعائية و القلبية من ناحية أخرى .
يساعد  بانتظام  التلبينة  احتساء  إن   : بثقة  القول  يمكننا  وهكذا 

املرىض الذين يعانون من ارتفاع السكر ف دمهم .
كام أكدت األبحاث أن تناول األطعمة التي حتتوي عىل عنرص 
البوتاسيوم تقي من اإلصابة من ارتفاع ضغط الدم ، و حيتوي 
الشعري عىل عنرص البوتاسيوم الذي خيلق توازًنا بني امللح و املياه 

داخل اللية .

كذلك فإن الشعري له خاصية إدرار البول ، و من املعروف أن 

األدوية التي تعمل عىل إدرار البول من أشهر األدوية املستعملة 
لعالج مرىض ارتفاع ضغط الدم .

التلبينة .. ملين و مهدئ للقولون
و اجلدير بالذكر أن الشعري غني باأللياف غري املنحلة و هي التي 
ال تنحل مع املاء داخل القناة اهلضمية ، لكنها متتص منه كميات 
الفاظ  مع  الفضالت  كتلة  من  فتزيد  ؛  داخلها  حتبسه  و  كبرية 
عىل ليونتها ، مما يسهل و يرسع حركة هذه الكتلة عرب القولون ، 
و هكذا تعمل األلياف غري املنحلة املوجودة ف البوب الكاملة 
) غري املقشورة ( و ف نخالة الشعري عىل التنشيط املبارش للحركة 
الدودية لألمعاء ؛ و هو ما يدعم عملية التخلص من الفضالت.

كام تعمل األلياف املنحلة باجتاه نفس اهلدف ؛ إذ تتخمر هالمات 
األلياف املنحلة بدرجات متفاوتة بواسطة بكترييا القولون ، مما 
بالتايل  و   ، الغليظة  األمعاء  ينشط  و  الفضالت  كتلة  من  يزيد 

يرسع و يسهل عملية التخلص من الفضالت .
اإلصابة  تقليل  ف  الشعري  أهية  البحوث  نتائج  أظهرت  و 
برسطان القولون ؛ حيث استقر الرأي عىل أنه كلام قّل بقاء املواد 
املرسطنة املوجودة ضمن الفضالت ف األمعاء قلَّت احتامالت 
اإلصابة باألورام الرسطانية ، و يدعم هذا التأثري عمليات ختمري 
األكسدة  مضادات  وجود  و  املنحلة  لأللياف  القولون  بكترييا 

بوفرة ف حبوب الشعري .

و ف النهاية نقول : إنه إذا كان كثري من الناس يتحولون اليوم 
من  فإن   ، التقليدي  و  الشعبي  الطب  إىل  الدوائي  العالج  من 
النبوي ، و هم ال يرون فيه  أيًضا من يتحول إىل الطب  الناس 
للفوز  فيه سبياًل  يرون  ، بل  الشفاء  جمرد طريقة للحصول عىل 
اهللََّ  حُتِبُّوَن  ُكنُْتْم  إِْن  } ُقْل   : الذنوب  ملغفرة  فرصة  و  اهلل  بمحبة 

بِْبُكُم اهللَُّ َو َيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم { ] آل عمران 31 [ . بُِعويِن حُيْ َفاتَّ

و هكذا يصبح للتداوي مربرات أخرى أعظم من الشفاء ذاته .
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ل خيتلف اليهود كثرًيا عن املشكني, فبعد أن عاهدهم رسول اهلل ووفَّ بعهدهم, وأحسن معاملتهم, ما كان منهم إال اإلساءة, ونكران 
ل عىل اهلل ورسوله وعىل املؤمنني, وحماولة تشكيك املسلمني فيام يعتقدونه من الق, وقد صرب عليهم رسول اهلل كثرًيا,  اجلميل, والتقوُّ

ا ال ُيطاق..  وتغاىض عن الكثري من أخطائهم, ول يعاقبهم عليها رغم فداحتها, إال أن األمر بلغ حدًّ

وأصبح من الكمة بمكان أن يتمَّ اختاذ موقٍف حازٍم إزاء ما يفعله اليهود, فلقد بدأت قبائلهم ف نقض العهود الواحدة تلو األخرى, 
فقام هيود بني قينقاع بفعٍل فاحٍش متالئوا فيه عىل االعتداء عىل رشف امرأة مسلمة, كانت تشرتي من سوقهم بعض حاجتها, كام 

اجتمعوا عىل قتل رجل مسلم]1[.

واليهود هبذا الفعل الفاحش, وهذه اجلريمة التي ارتكبوها, أصبحوا ناقضني لعهدهم مع رسول اهلل , وقد قبل الرسول بإجالئهم وهو 
عىل استطاعة تامة أن يقتلهم مجيًعا, وما فعله الرسول من قبول االكتفاء بإجالئهم عن املدينة ُيَعدُّ عفًوا عظياًم عن أناٍس يستحقون 

القتل لنقضهم العهد, واعتدائهم عىل حرمات املسلمني, ومتالئهم عىل ذلك.

ول يؤاخذ الرسول طوائف اليهود األخرى بفعل إخوانم من بني قينقاع, مع أنه كان باإلمكان إجالؤهم أيًضا, فجميعهم ينتسب 
إىل دين واحد, لكن الرسول أحسن إىل من بقي من طوائف اليهود, وقابل هيود بني النضري هذا اإلحسان باإلساءة, فحاولوا الغدر 

برسول اهلل وحماولة قتله, فبينام كان يلس بينهم, ذهب أحدهم ليلقي صخرة من أعىل عىل رسول اهلل !!

إن اليانة التي ترسي ف دماء اليهود قد دفعتهم إىل هذه اجلريمة التي ال عقاب هلا إال القتل جزاًء وفاًقا عىل ما َدبَّروا, ومع ذلك فقد 
نه اهلل من رقاهبم, وقذف ف قلوهبم الرعب– وأجالهم خارج املدينة, وتلك رمحة غري مسبوقة,  حقن رسول اهلل دماءهم -بعدما مكَّ

ونادرة الدوث من غري املسلمني ف التاريخ البشي..

ول يعاقب رسول اهلل باقي هيود املدينة غري بني النضري, ول يؤاخذهم بُجرم إخوانم الذين أرادوا قتله, فقد كان باملدينة هيود بني 
قريظة وكانوا عىل عهد وميثاق مع رسول اهلل ومع املسلمني, أن يدافعوا مع املسلمني ضد أي عدوٍّ هياجم املدينة, ولكنَّهم خانوا 
عَة حول املدينة, واآلتية من مكة وما حوهلا لغزو املدينة واستباحتها,  املسلمني ف أشد املواقف حرًجا, فقد راسلوا األحزاب املتجمِّ

وتأكد الرسول من صحة هذا األمر..

فعن سعيد بن املسيب رمحه اهلل]2[ -ف سياق قصة األحزاب-: فبينام هم كذلك إذ جاءهم نعيم ابن مسعود األشجعي, وكان يأمنه 
اثبتوا فإنا سنخالف  الفريقان, كان موادًعا هلام, فقال: إين كنت عند عيينة بن حصن وأب سفيان إذ جاءهم رسول بني قريظة: أن 

املسلمني إىل بيضتهم]3[..

غزوات الرسول

غزوات الرسول مع اليهود
د. راغب الرسجاين 
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أي أن اليهود يِعدون األحزاب إن خرج املسلمون إىل قتاهلم أن يعتدي اليهود عىل نساء املسلمني وذرارهيم وأمواهلم وهو معنى 
خمالفة املسلمني إىل بيضتهم.

فهي إذن خيانة عظمى من هذه الفئة التي كانت عىل عهد وميثاق مع الدولة اإلسالمية, ثم هي ف أحلك الظروف تنقض العهد, 
وتتعاون مع العدو املهاجم من خارج الدولة.

عي أحد بعد ذلك  فسبب غزوهم هو نقضهم للعهد الذي كان بينهم وبني النبي ف أحلك الظروف وأصعبها عىل املسلمني, فهل يدَّ
أن العقاب الذي أنزله النبي هبم فيه يشء من اإلجحاف أو الظلم, وماذا لو تمَّ هلم ما أرادوا من غدر وخيانة للمسلمني, إن مصري 
املسلمني ف هذه الالة –من دون شك– هو القتل والتشيد وضياع املال والولد واألهل, وإذا كان اجلزاء من جنس العمل فال شك 
أن ما لق ببني قريظة أمر يستحقونه نظري غدرهم وخيانتهم للعهد وامليثاق, رغم الوفاء الكامل من رسول اهلل واملسلمني هلم, وذلك 

بشهادهتم هم]4[.. 

أما هيود خيرب؛ فقد حتالفوا مع من جاءهم من هيود بني النضري كحيي بن أخطب, وكنانة ابن أب القيق, وَهوذة بن قيس الوائيل, 
فدعوهم  إىل غطفان؛  ثم خرجوا  األحزاب,  املسلمني ف غزوة  والتحزب الستئصال  للتجمع  يدعونم  قريش  إىل  وخرج هؤالء 
إىل حرب رسول اهلل , وجعلوا هلم متر خيرب سنًة, إْن هم نرصوهم, وأخربوهم أنَّ قريًشا قد تابعوهم عىل ذلك, واجتمعوا معهم فيه, 
ثم خرجت هيود إىل بني ُسَلْيم فوعدوهم املسري معهم إذا خرجت قريش, لقد كانوا –إذن- العقل املدبر لتحالف األحزاب ضد 

املسلمني. 

غ ليهود خيرب وحارهبم.. وعندما فرغ رسول اهلل من أمر قريش وَأِمن جانبها بصلح الديبية تفرَّ

ب األحزاب بغرض إبادة مجاعية للمسلمني؟! فهل ُيالُم رسول اهلل عىل حربه ملن حزَّ

]1[ ابن هشام: السرية النبوية 47/2.
]2[ هو سعيد بن املسيب املخزومي القريش, أبو حممد, ُولَِد سنة 13 هـ, سيد التابعني, وأحد الفقهاء السبعة باملدينة, مجع بني الديث 
ي راوية عمر. توف باملدينة سنة 94هـ انظر:  والفقه والزهد والورع, وكان أحفظ الناس ألحكام عمر بن الطاب وأقضيته, حتى ُسمِّ

وفيات األعيان 375/2 - األعالم 102/3.

]3[ انظر مصنف عبد الرزاق )9737( 368/5, من مرسل سعيد بن املسيب, وأبو نعيم, من مراسيل سعيد دالئل النبوة 504/2 
– 505, وقد جاء من حديث عائشة, وأخرجه البيهقي ف الدالئل1008/4, والاكم ف املستدرك34/3 - 35, وقال: صحيح عىل 

ه الذهبي. رشط الشيخني ول خيرجاه, وأقرَّ

]4[ انظر ابن كثري: السرية النبوية 4/ 115, 116.
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ناية سن الثانية حتى سن الامسة و تكون تلك األسئلة 
نامجة عن عدة دوافع كخوف الطفل و رغبته باالطمئنن 
لسعـادته  أو  والديه  انتباه  جلذب  أو  باملعرفة  رغبته  أو 
مـــن  غريها  و  الفهم  و  الكالم  يتقن  أن  استطاع  أنه 

األسباب.

الطفل لبعض األسئلة  اثناء طرح  الوالدين  و قد حيرج 
عليهام ، و ال يدان اإلجابة املناسبة للرد فيعمد بعضهم 
تلك  فيقتلون   ، خاطئة  معلومات  إعطائه  أو  إلسكاته 
و   ، تكرارها  عن  الطفل  يكفون  و  مهدها  ف  األسئلة 

أنام  اكتشف  ما  إذا  بوالديه  الثقة  بعدم  الطفل  يشعر  قد 
يكذبان عليه ، و يعطيانه معلومات خاطئة و يلجأ للخدم أو األصدقاء ف إعطائه تلك املعلومات .

و عندما يكفانه و يمنعانه عن األسئلة يشعر بالذنب فيكون عرضة للقلق أو الجل و زعزعة ثقته بنفسه فكل تلك األساليب بال 
شك خاطئة ، فمن املفرتض أن ال نمل أسئلة الطفل و ال نكفه عن السؤال ، بل يب أن نشوق الطفل إىل املعرفة النافعة و إجابته 
عىل قدر فهمه عن تلك األشياء التي يسأل عنها ، و أن تكون اإلجابة حمددة و مبسطة و قصرية ، ال يتطلب األمر فيها التدقيق و 

الدخول ف تفاصيل و ال تفتح للطفل الطريق إىل التعمق ف أسئلة أخرى .

و عندما يكفانه و يمنعانه عن األسئلة يشعر بالذنب فيكون عرضة للقلق أو الجل و زعزعة ثقته بنفسه فكل تلك األساليب بال 
شك خاطئة ، فمن املفرتض أن ال نمل أسئلة الطفل و ال نكفه عن السؤال ، بل يب أن نشوق الطفل إىل املعرفة النافعة و إجابته 
عىل قدر فهمه عن تلك األشياء التي يسأل عنها ، و أن تكون اإلجابة حمددة و مبسطة و قصرية ، ال يتطلب األمر فيها التدقيق و 

الدخول ف تفاصيل و ال تفتح للطفل الطريق إىل التعمق ف أسئلة أخرى .
- سندرج هنا بعض األسئلة الطفل التي يسأهلا غالبا و كيف ييب املرب عنها :

الطفل : من هو اهلل ؟ و أين يوجد ؟
الكبار برعايتهم و  يأمر  الذي خلق كل يشء و ليس كمثله يشء و هو غفور رحيم رزاق كريم حيب األطفال و  : اهلل هو  الريب 
إفهامهم الري هلم و للناس أمجعني وهو حياسبنا عىل أعاملنا اجليدة و السيئة ثوابا أو عقاًبا ، و اهلل موجود ف السامء و هو يرانا و إن 

كنا ال نراه .
الطفل : هل اهلل إنسان مثلنا ؟

                                         الريب : ال ليس مثلنا ، اهلل خلقني و خلقك و خلق كل الناس خلق األشجار و األنار و البحار و كل يشء  
                                        ف هذه الدنيا هل أستطيع أنا أو أنت أو أي شخص أن نخلق إنسان ؟ فاهلل ليس إنسان مثلنا بل هو مصدر  

                                        القوة و إذا أراد قال لليشء كن فيكون .

زاوية أطفالنا

كيف تجيب على تساؤالت 
طفلك العقدية ؟
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الطفل : ما هو املوت ؟
الريب : هو مثل نومنا ف الليل و لكنه نوم أطول ، نصحو بعده عندما يريد اهلل ف يوم الساب أو يوم القيامة .

الطفل : ما هو يوم الساب يوم القيامة ؟
الريب : يوم الساب يوم حياسب فيه اهلل الناس عىل ما قدموا من أعامل ف هذه الدنيا من عمل خري أو أطاع اهلل يدخله اجلنة و من 

عمل رًشا و عىص اهلل يدخله النار .
الطفل : أين توجد اجلنة و ماذا فيها ؟

الريب : اجلنة مكان مجيل و فيها كل يشء تتمناه فيها مالهي و شوكوالتة و حلويات و لعب و كل يشء حتبه خيبئها ربنا عنده ، يذهب 
إليها الناس الصالني الذين يعملون الري و يسمعون كالم ماما و بابا و ال يؤذون أصحاهبم .

الطفل : أين توجد النار و ماذا فيها ؟
الريب : النار مكان يسء و قبيح ما فيها مكيف حارة و ال فيها ألعاب و ال هواء و ال أي يشء ربنا خمبئها عنده ليعاقب هبا كل من 

يعمل الش و ال يسمع كالم ماما وبابا أو يؤذي أصدقائه أو ال يصيل أو ال يصوم و يعيص اهلل و ال يطيع أوامره .
الطفل : كيف جئت إىل الدنيا ؟

الريب : اهلل خلق كل يشء زوجني : أرنب و أرنبة ، ديك و دجاجة ، رجل و إمرأة ، يتزوجان عىل معرفة من الناس بعقد رشعي 
فتحمل املرأة ف بطنها الطفل تسعة شهور و تلده فيعيش مع أمه و أبيه حتى يكرب ليعود من جديد و يتزوج و يكون أرسة جديدة .

الطفل : ملاذا يولد بعض الناس مشوهني ؟
الريب : لكي يذكرنا اهلل سبحانه وتعاىل بالنعمة التي أنعمها علينا بأن خلق معظمنا أصحاء فنشكره عىل ذلك و ليذكرنا بضعفنا أمام 
قدراته فال نصاب بالغرور بل نتواضع و يعاون بعضنا بعضا و بعد يوم الساب سيعيش الذين يفعلون الري حياة أبدية أصحاء ف 

جنات النعيم إن شاء اهلل.

الطفل: ملاذا هناك أغنياء و فقراء ؟ بل ملاذا يعيش بعض األرشار ف قصور و بعض األخيار ف أكواخ ؟
الريب : أن كل ما ف الياة الدنيا من رزق هو من اهلل سبحانه ، و اهلل يمتحن عباده ، فأحياًنا يعطي اإلنسان الطيب الرزق ليمتحن 
عطاءه لآلخرين ، و أحياًنا حيرمه الرزق ليمتحن صربه وحتمله ف إال يرسق و ال حيقد ، و كلام عاش اإلنسان الطيب ف هذه الياة 
املؤقتة صابًرا عظم ثوابه يوم الساب ، أما اإلنسان الذي كثر رزقه و ل يعط اآلخرين و أساء إليهم ، فإنه سيعذب يوم الساب 

عذاًبا عظياًم ألنه ل يقدر نعمة اهلل .

الطفل : ملاذا ال يلد بابا طفاًل ؟
األم : اهلل خلق النساء لتلد و ترب األطفال ، و خلق الرجال ليقوموا باألعامل التي حتتاج لقوة .
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استقبال مرئيات و صوتيات من زائري الوقع

أخبار وإعالنات النصرة

تولبار موقع ومنتدي نرصة رسول اهلل

إنجازات موقع نرصة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

انضم ايل صفحات نرصة رسول اهلل عيل الفيس بوك 
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