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اإلسالم يف مواجهة

افتتاحية العدد

التطرف والغلو
الشيخ حممد حسني  /املشرف العام
دين اإلسالم الذي جاء به النيب الكريم حممد بن عبد اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن رب
العاملني؛ ليبلغه للناس أمجعني ،هو دين هداية ورمحة ،وسبيل قويم ملن يبتغي سعادة الدارين،
وعنه يقول اهلل تعاىل يف حمكم كتابه العزيزَ { :و َه َ
ـذا ِص َر ُ
ات
اط َرِّب َك ُم ْستَ ِقيماً َق ْد َف َّصْلنَا اآليَ ِ
ِل َق ْو ٍم يَ َّذ َّكُرو َن}(األنعام ،)126 :وعلى لسان الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول اهلل تعاىل:
{ َوأَ َّن َه َ
السُب َل َفتَ َف َّر َق ِب ُك ْم َعن َسبِيِلِه َذِل ُك ْم َو َّص ُاكم
ـذا ِص َر ِ
اطي ُم ْستَ ِقيماً َفاتَّبِ ُعوُه َو َال َتتَّبِ ُعواْ ُّ

ِبِه َل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن}(األنعام )153 :وهو ملة إبراهيم ،عليه السالم ،ويف ذلك يقول تعاىلُ{ :ق ْل

يم َحنِيفاً َو َما َكا َن ِم َن المُْ ْش ِر ِك َ
ني}.
إن
َّن َه َداِني َرِّبي إِلىَ ِص َر ٍ
اط ُّم ْستَ ِقيم ِديناً ِقيَماً ِّمَّلَة إِْب َرا ِه َ
ِ يِ
ٍ

(األنعام)161 :

هذا الدين القويم ،وصراط اهلل املستقيم ،واجهه الطغاة والظاملون حبرب ضروس ،تعددت

أشكاهلا ،واختلفت أزمانها ،غري أن هدفها واحد ،يتمثل يف حماولة إطفاء نور هذا الدين ،وأنّى
ذلك؟! وقد كفل اهلل لنوره البقاء رغم كيد الكائدين ،مصداقاً لقوله تعاىلُ{ :ي ِر ُ
يدو َن ِلُي ْط ِف ُؤوا

ُنو َر اهللِ ِبأَْف َوا ِه ِه ْم َو ُ
ورهِ َوَل ْو
اهلل ُمتِ ُّم ُن ِ

َك ِرهَ اْل َكاِفُرو َن}( .الصف)8 :

ومن أنواع احلرب اليت تواجه اإلسالم والدعوة إليه ،التطرف والغلو ،وميثلهما فريقان
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متناقضان ،أحدهما يقف يف صف العداء املعلن لإلسالم والتعصب ضده ،والثاني ميثله
بعض املسلمني الذين يقودهم احلرص املفرط ،والتعصب األعمى إىل محل أفكار تضر
اإلسالم أكثر مما تنفعه ،وجتر عليه الويالت اجلسام ،جراء االنغالق ،وقصر النظر ،وضيق
األفق ،وللفريقني أعمال وأقوال ،تعرب عن منحى التطرف ،الذي يرفضه اإلسالم يف احملصلة
ً
وتفصيال.
مجلة
شواهد حاضرة للتطرف يف العداء املعلن لإلسالم:
من أعظم الشواهد على العداء املعلن لإلسالم من قبل مجاعات التطرف تلك احلرب
املسعورة على أرض فلسطني ومقدساتها وأهلها ،وخباصة املسجد األقصى املبارك ،الذي
يتعرض اآلن إىل محلة متالحقة من املمارسات املعادية ،اليت تستهدف تغيري معامله اإلسالمية،
وجتزئته ،وشرعنة وجود غري املسلمني فيه ،وقد تصل األمور إىل تدمريه ،بفعل احلفريات
الواسعة حتته ،إضافة إىل حماوالت عديدة للنيل منه ،يهدد بها بني احلني واآلخر أشخاص
ومجاعات التطرف الصهيوني ،ومل يبعد عن احلقيقة وزير اخلارجية الفلسطيين الدكتور رياض
املالكي حني حذر قبل أيام ،من أنه إذا مل يتحرك املسلمون إلنقاذ املسجد األقصى ،فلن يبقى
للمسلمني أقصى بعد  6شهور ،وتصريح من مسؤول بهذا املستوى ال يصدر من فراغ ،وال
للتهويل ،وإمنا هي احلقيقة اليت يلمسها ويشاهدها بأم عينه ،وقد جاءت تصرحياته هذه يف
خضم مقابلة أجرتها معه صحيفة األنباء الكويتية ،اليت ملا طرحت عليه سؤاهلا (واقدساه؟) يف
املؤمتر الصحايف املصغر ،الذي عقده خالل مشاركته يف اجتماعات القمة العربية اإلفريقية،
5

العدد  113ربيع األول وربيع الثاني 1435هـ  -كانون الثاني وشباط 2014م

ارتفعت وترية صوته بشكل الفت ،وحتدث حبرقة ظهرت مالحمها على وجهه ،وقال( :أقول
وأحتمل املسؤولية :أنه خالل ستة الشهور املقبلة ،إذا مل تتحرك الدول العربية واإلسالمية
لوقف ما حيدث يف املسجد األقصى ،فلن يبقى لنا كمسلمني مسجد أقصى).
واستعرض املالكي السياسة اإلسرائيلية االستيطانية املمنهجة يف القدس ،والعمل على
إسقاط اجلو التوراتي عليها ،مما سيعطي انطباعاً لزوارها بأنها مدينة يهودية يف األصل ،ومل
يعد فيها أية مظاهر إسالمية عربية على اإلطالق!

()1

فحني يكون املسجد األقصى الذي هو قبلة املسلمني األوىل ،ومسرى نيب اإلسالم حممد،
صلى اهلل عليه وسلم ،يف هذه احلالة من اخلطر الذي يهدد وجوده ،وينذر باندثاره ،فإن األمر
جلل ،يقف وراءه إجرام التطرف الذي يقوده أعداء اإلسالم واملسلمني ،ممن أعمى التعصب
بصائرهم ،وصارت أكرب أهدافهم ترتكز على سلب حقوق املسلمني يف الوجود على أرضهم،
وصارت املساجد مرتعاً جلناياتهم وإجرامهم ،فلم تسلم من تدنيسهم وحرائقهم وختريبهم،
وحسبنا اهلل ونعم الوكيل ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
وللتطرف املعادي لإلسالم صور علنية كثرية أخرى ،متثل بعضها محالت اإلساءة لرموزه
وأتباعه يف كثري من أحناء العامل؛ فتحت ذرائع واهية ،هناك إجراءات قمعية للمسلمات
احملجبات يف بعض البلدان ،ووصل احلقد ببعضها إىل تشريع قوانني صارمة ملعاقبة املرأة
احملجبة ،وحرمانها من التعليم والعمل ،متجاهلني بذلك شعارات احلرية الشخصية ،واحرتام
حقوق اإلنسان ،ومن أحدث صيحات التطرف املعادي لإلسالم ،ما تناقلته األخبار عن أنغوال
 .1جريدة األنباء الكويتية2013/ 11/ 24 ،م ،ص ،11عدد .556 ،13
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اإلفريقية ،من أنها ستعيد النظر يف قانون حرية األديان ،وسوف تقوم بتكثيف حربها ضد
اإلسالم املتطرف الذي ينتشر يف القارة اإلفريقية ،وأنها شرعت يف هدم عدد من املساجد،
مع اإلعالن عن منع بناء املساجد من اآلن فصاعداً ،وذلك على طريق منع اإلسالم ،باعتباره
طائفة ،وليس معتقداً دينياً.

()1

هذا إىل جانب ما نقل عن اإلبادة اجلماعية ،وبأساليب وحشية للمسلمني يف بورما،
املشوهة لإلسالم واملسلمني ،يف إطار محلة عداء
ويتزامن ذلك كله مع بث اإلشاعات املغرضة ِّ
عارمة هلذا الدين احلنيف ،من قبل جهات خمتلفة ،جيمعها قاسم مشرتك ،يقوم على حماربة
اإلسالم ،وعرقلة انتشاره ،وتضييق اخلناق على أتباعه ،وسلب خريات بالده ،وطمس معامله
وآثاره ،وحماولة إحالل معتقدات أخرى ومناهج مكانه.
تطرف بعض املسلمني وغلوهم خيدم أعداء اإلسالم:
يتجاهل بعض املسلمني األهداف الرئيسة لإلسالم ،اليت يتمحور لبها حول الدعوة إىل
اهلل على بصرية ،بهدف إنقاذ الناس من الضالل إىل اهلدى ،ومن اجلحيم إىل النعيم ،وخري ما
ريةٍ أََناْ َو َم ِن َّاتبَ َعن َو ُسبْ َحا َن
يعرب عن ذلك قوله تعاىلُ{ :ق ْل َهـ ِذهِ َسبِيِلي أَْد ُعو إِلىَ اهللِ َعَلى َب ِص
َ
يِ
اهللِ َو َما أََناْ ِم َن املُ ْش ِر ِك َ
ني}( .يوسف)108 :
ويف أضواء البيان أن البصرية هي الدليل الواضح ،الذي ال لبس يف احلق معه ،وينبغي أن
تكون الدعوة إىل اهلل باحلكمة ،وحسن األسلوب ،واللطافة ،مع إيضاح احلق ،إذ يقول تعاىل:
يل َرِّب َك ِبالحْ ِ ْك َمِة َوالمَْْو ِع َظِة الحْ َ َسنَِة َو َجاِدلهُْم ِب َّال ِه َي أَ ْح َس ُن إِ َّن َرَّب َك ُه َو أَ ْعَل ُم
{اْد ُع إِلىِ َسبِ ِ
تيِ
 .1عن وكالة معا اإلخباريةhttp://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=650863 ،
7

العدد  113ربيع األول وربيع الثاني 1435هـ  -كانون الثاني وشباط 2014م

ين}(النحل ،)125 :فإن كانت الدعوة إىل اهلل بقسوة،
مِبَن َض َّل َعن َسبِيِلِه َو ُه َو أَ ْعَل ُم ِبالمُْ ْهتَ ِد َ
وعنف ،وخرق ،فإنها تضر أكثر مما تنفع ،فال ينبغي أن يسند األمر باملعروف إسناداً مطلقاً،
إال ملن مجع بني العلم واحلكمة ،والصرب على أذى الناس؛ ألن األمر باملعروف وظيفة الرسل
وأتباعهم ،وهو مستلزم لألذى من الناس؛ ألنهم جمبولون بالطبع على معاداة من يتعرض هلم
يف أهوائهم الفاسدة ،وأغراضهم الباطلة ،ولذا قال العبد الصاحل لقمان احلكيم لولده فيما
اصبرِ ْ َعَلى َما أَ َصاَب َك}(لقمان ،)17 :وملا قال
قص اهلل عنهَ { :وأُْم ْر ِبالمَْْعُر ِ
وف َواْنَه َع ِن المُْنْ َك ِر َو ْ
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،لورقة بن نوفل ... ( :أَ َو مخُْر ِج َّي ُه ْم؟! َق َ
الَ :ن َع ْم؛ لمَْ يَأْ ِت َر ُج ٌل َق ُّط
ِ
ْل َما ِجئ َ
ْت ِبِه إِال ُعوِد َي  ،)1()...وروي عن أبي ذر ،رضي اهلل عنه ،أنه قال( :ما ترك احلق لي
بمِِث ِ
صديقاً)( ،)2واعلم أنه ال حيكم على األمر بأنه منكر ،إال إذا قام على ذلك دليل من كتاب اهلل
تعاىل ،أو سنة نبيه ،صلى اهلل عليه وسلم ،أو إمجاع املسلمني.

()3

وعلى الرغم من وضوح التوجيهات الربانية يف احلض على إعمال البصرية يف الدعوة
إىل اهلل ،وانتقاء أساليب احلكمة واملوعظة احلسنة يف ذلك ،فإن بعض املسلمني يبالغون يف
التعبري عن حرصهم على متثل الناس لإلسالم ،وتطبيق تعاليمه وأحكامه يف واقع حياتهم،
فيلجأون إىل محل أفكار تتسم باملغاالة والتطرف ،ويعملون على فرض تصوراتهم ،والتنظري
إليها بأساليب وأعمال تنفر عن اتّباع اإلسالم ،أكثر مما جتلب إليه ،علماً أن الرسول ،صلى
 .1صحيح البخاري ،كتاب التعبري ،باب أول ما بدئ به رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،من الوحي الرؤيا الصاحلة.
 .2أنساب األشراف.277/ 2 ،

 .3أضواء البيان.464 - 463/ 1 ،
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اهلل عليه وسلم ،وهو األحرص من بين البشر على هداية الناس إىل اإلسالم ،والدعوة إليه،
إال أنه كان يتمثل األمر اإلهلي املوجه الختيار أساليب الدعوة األنسب لإلسالم ،وكانت
مواقف النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،تعرب عن هذا االمتثال ،فعن ُع ْر َوة أَ َّن َعاِئ َشَة ،رضي اهلل
بيِ
عنهاَ ،ز ْو َج النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ح َّدَثتُْه أنها قالت ِللنَّ ِّ ،صلى اهلل عليه وسلم( :هل

يت ،وكان أَ َش َّد ما
يت من َق ْو ِم ِك ما َل ِق ُ
أتى َعَليْ َك يَ ْو ٌم كان أَ َش َّد من يَ ْو ِم ُأ ُح ٍد؟ قال :لقد َل ِق ُ

يت منهم يوم اْل َع َقبَِة؛ إِْذ َع َر ْض ُت َن ْف ِسي َعَلى اْبن َعبْ ِد يَاِل َ
يل ْب ِن َعبْ ِد ُكال ٍل ،فلم يجُ ِبْن إىل
َل ِق ُ
ِ
يِ
َ
َ
ََ
بَ ،ف َرَف ْع ُت
ما أ َرْد ُتَ ،فانْطل ْق ُت وأنا َم ْه ُمو ٌم على َو ْج ِهي ،فلم أ ْستَ ِف ْق إال وأنا ِب َق ْر ِن الثَّ َعاِل ِ
َرأْ ِسي ،فإذا أنا ِب َس َحاَبٍة قد أَ َظَّلتْنَ ،فن َ
َظ ْر ُت ،فإذا فيها ِجبرْ ُ
يلَ ،فنَادَاِني ،فقال :إِ َّن اهللَ قد مسع َق ْو َل
ِ
يِ
َق ْو ِم َك لك ،وما َردُّوا َعَليْ َك ،وقد َب َع َ
ث اهلل إَِليْ َك َمَل َك الجْ ِبَا ِل ِلتَأُْم َرُه مِبَا ِشئ َ
يه ْمَ ،فنَادَاِني
ْت ِف ِ
ْت ،إن ِشئ َ
يما ِشئ َ
ْت أَ ْن ُأ ْطبِ َق عليهم
َمَل ُك الجْ ِبَا ِلَ ،ف َسَّل َم َعَل َّيُ ،ث َّم قال :يا حممد؛ فقال ذلك ِف َ
َ
َ َ
َ
الب ِه ْم من يَ ْعُب ُد
األ ْخ َشبَينْ ِ  ،فقال النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ :ب ْل أ ْر ُجو أ ْن خُْي ِر َج اهلل من أ ْص ِ

اهللَ َو ْح َدُه ،ال ُي ْش ِر ُك ِبِه شيئاً).

()1

وانطالقاً من هذا الفهم ،جاء رد ربعي بن عامر لرستم قائد الفرس ،حني سئل حبضرة

رستم ،ما جاء بكم؟ فقال( :اهلل ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة اهلل ،ومن
ضيق الدنيا إىل سعتها ،ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم).

()2

فلم يغب عن بال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يوماً أنه مبعوث للناس مجيعاً ،هادياً ومبشراً
 .1صحيح البخاري ،كتاب بدء اخللق ،باب إذا قال أحدكم آمني واملالئكة يف السماء ،فوافقت إحداهما األخرى
غفر له ما تقدم من ذنبه.
 .2البداية والنهاية ،40 - 39/ 7 ،غزوة القادسية ،ابن كثري.
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ونذيراً ،ومل يدفعه تطرف خصومه ضده إىل أن ميارس التطرف ،فقد واجه صنوفاً من األعداء،
ومنهم املنافقني ،وما نسي أن له هدفاً دعوياً ربانياً يريد حتقيقه ،وملا كانت تصدر االستفزازات
من رأس النفاق عبد اهلل بن أبي بن سلول ،كان صلى اهلل عليه وسلم ،يلجأ إىل احلكمة
والروية ،دون أن يندفع وراء رد الفعل املتعجل ،ومن املواقف الثابتة الدالة على ذلك ،ما جاء
ين
اج ِر َ
يف رواية َج ِابر بن عبد اهللِ ،رضي اهلل عنهما ،يقول( :كنا يف َغزَاةٍَ ،ف َك َس َع َر ُج ٌل من املُ َه ِ

ْصار ُّي :يا َل َ
َ
ال من َ
َر ُج ً
ينَ ،ف َس َّم َع َها
اج ِر َ
ألن َ
األن َ
اج ِر ُّي :يا َلْل ُم َه ِ
ْص ِار ،وقال المُْ َه ِ
ْص ِار ،فقال األن َ ِ
اهلل َر ُس َ
ين َر ُج ً
ال من
اج ِر َ
ولُه ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال :ما هذا؟ َف َق ُالواَ :ك َس َع َر ُج ٌل من املُ َه ِ

ْصار ُّي :يا َل َ
َ
َ
ين ،فقال النيب ،صلى اهلل
اج ِر َ
ألن َ
األن َ
اج ِر ُّي :يا َلْل ُم َه ِ
ْص ِار ،وقال املُ َه ِ
ْص ِار ،فقال األن َ ِ

ت َ
ْصاُر حني َق ِد َم النيب ،صلى اهلل عليه
َعو َهاَ ،فإَِّن َها ُمنْتِنٌَة ،قال َج ِاب ٌرَ :و َكاَن ْ
عليه وسلم ،د ُ
األن َ
َ
اجُرو َن َب ْع ُد ،فقال عبد اهللِ بن ُأَب ٍّي :أو قد َف َعُلوا واهللَ ،لئِ ْن َر َج ْعنَا إىل
وسلم ،أ ْكثَ َرُ ،ث َّم َكُث َر المُْ َه ِ

األ َع ُّز منها َ
المَِْدينَِة َلُي ْخر َج َّن َ
األَذ َّل ،فقال ُع َمُر بن الخْ َ َّطاب ،رضي اهلل عنهَ :د ْعن يا َر ُس َ
ول اهللِ
ِ
ِ
يِ

َحد ُ
أَ ْض ِر ْب ُعن َ
َّث الناس أَ َّن محَُ َّم ًدا
ُق هذا المُْنَاِف ِق ،قال النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ :د ْعُه ال يَت َ
يَ ْقت ُ
ُل أَ ْص َحاَبُه).

()1

وإذا كانت هذه مواقف الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،حيال رموز النفاق وسادته،
فكيف بالذين يتخذون املواقف املتشنجة من املسلمني الذين خيالفونهم يف الرأي الفقهي،
أو يف املوقف االجتهادي؟ ملاذا يرمجونهم بالكفر تارة ،وبالفسق تارة أخرى؟! وملاذا يستبيحون
دماءهم وأمواهلم ،وجييزون حربهم وقتاهلم؟ أليس هذا هو الغلو والتطرف بعينه؟! بلى ،ورب
 .1صحيح البخاري ،كتاب التفسري ،باب قوله {إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اهلل}.
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الكعبة ،وقد ملس خماطر هذا التطرف علماء األمة ورموزها ،من السلف واخللف ،ومنهم
العامل اجلليل ابن باز ،رمحه اهلل تعاىل ،فمما جاء يف فتاواه :أن الواجب على الداعية اإلسالمي
أن يدعو إىل اإلسالم كله ،وال يفرق بني الناس ،وأن ال يكون متعصباً ملذهب دون مذهب،
أو لقبيلة دون قبيلة ،أو لشيخه أو رئيسه أو غري ذلك ،بل الواجب أن يكون هدفه إثبات
احلق وإيضاحه ،واستقامة الناس عليه ،وإن خالف رأي فالن أو فالن أو فالن ،وملا نشأ يف
الناس من يتعصب للمذاهب ،ويقول :إن مذهب فالن أوىل من مذهب فالن ،جاءت الفرقة
واالختالف ،حتى َّأدى هذا األمر ببعض الناس إىل أن ال يصلي مع من هو على غري مذهبه،
فال يصلي الشافعي خلف احلنفي ،وال احلنفي خلف املالكي ،وال خلف احلنبلي ،وهكذا وقع
من بعض املتطرفني املتعصبني ،وهذا من البالء ،ومن اتّباع خطوات الشيطان ،فاألئمة أئمة
هدى ،الشافعي ،ومالك ،وأمحد ،وأبو حنيفة ،واألوزاعي ،وإسحاق بن راهويه ،وأشباههم،
كلهم أئمة هدى ،ودعاة حق ،دعوا الناس إىل دين اهلل ،وأرشدوهم إىل احلق ،ووقعت هناك
مسائل بينهم ،اختلفوا فيها خلفاء الدليل على بعضهم ،فهم بني جمتهد مصيب ،له أجران،
وبني جمته ٍد أخطأ احلق ،فله أجر واحد ،فعليك أن تعرف هلم قدرهم وفضلهم ،وأن ترتحم
عليهم ،وأن تعرف أنهم أئمة اإلسالم ،ودعاة اهلدى ،ولكن ال حيملك ذلك على التعصب،
والتقليد األعمى ،فتقول :مذهب فالن أوىل باحلق بكل حال ،أو مذهب فالن أوىل باحلق ،لكل
حال ال خيطئ( ،ال) هذا غلط.
عليك أن تأخذ باحلق ،وأن تتبع احلق إذا ظهر دليله ،ولو خالف فالناً ،وعليك أن ال
11
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تتعصب ،وتقلد تقليداً أعمى ،بل تعرف لألئمة فضلهم وقدرهم.

()1

فالتعصب للرأي ،واملذهب ،واحلزب ،هو الصورة الشاهدة على التطرف والغلو ،الذي
يقف وراء تشويه صورة اإلسالم عند مشاهدتها من قبل عامة الناس وخاصتهم ،وهي على
هذا النحو املشوه من قبل بعض من يظنون أنهم يبذلون اجلهد خلدمته ،والدعوة إليه ،لكن
خيونهم التوفيق يف اختيار األساليب ،واملناهج السوية ،فيلوذون إىل خيمة التعصب اليت
حتجزهم دون بلوغ بعد النظر يف الدعوة ،فيختارون املغاالة منهجاً ،والتطرف أسلوباً ،وتكون
النتائج خراباً طاماً ،وطعناً لإلسالم يف الصدر والظهر ،من حيث يظنون أنهم خيدمونه،
ويعملون من أجل رفع رايته ،وهو بنصوصه ،ومبادئه ،وأحكامه ،وقيمه ،وسرية نبيه ،صلى اهلل
عليه وسلم ،ونهج أصحابه الغر امليامني ،يرفض التطرف ،والغلو ،بغض النظر عن مصدره،
أو مسمى أصحابه ،والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يرشد إىل حسن العمل الدعوي ،فيقول:
ين ُي ْس ٌرَ ،وَل ْن ُي َش َّاد ِّ
(إِ َّن ِّ
استَ ِعينُوا
الد َ
الد َ
ين أَ َح ٌد إال َغَلبَُهَ ،ف َس ِّدُدواَ ،وَق ِارُبواَ ،وأَْب ِشُرواَ ،و ْ

الر ْو َحةَ ِ،و َش ْيٍء من ُّ
الدلجْ َ ِة).
ِباْل َغ ْد َوةِ َو َّ

()2

والغلو الداخلي ال يقل خطره كثرياً عن التطرف اخلارجي يف استهداف اإلسالم ،وإعاقة

الدعوة إليه ،ونشر املصاعب أمام إعطاء الصورة املشرقة عنه ،حتى مييز الناس بني اخلبيث
والطيب ،عن بصرية ورشاد.
ويف اخلتام؛ نطمئن كل حمب لإلسالم ،وحنذر كل معاٍد له ،بالتذكري بوعد اهلل الصادق
 .1فتاوى ابن باز.343 /1 ،

 .2صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب الدين يسر.
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بالنصر املبني لرسله ،وجنده املؤمنني ،ووعيده ،بعذاب الظاملني ،ولو بعد حني ،فاهلل تعاىل يقول:
ت َكِل َمُتنَا ِل ِعبَاِدَنا املُْر َسِل َ
نصوُرو َن* َوإِ َّن ُجن َدَنا لهَُ ُم ال َغاِلُبو َن* َفتَ َو َّل
{ َوَل َق ْد َسبَ َق ْ
ني* إِن ُ
َّه ْم لهَُ ُم املَ ُ

َعنْ ُه ْم َحتَّى ِحني* َوأَْب ِص ْر ُه ْم َف َس ْو َف ُيبْ ِصُرو َن* أََفبِ َع َذ ِابنَا يَ ْستَ ْع ِجُلو َن* َفإَذا َنز َ
احتِ ِه ْم
َل ِب َس َ
ٍ
ِ
اح المُْ َ
ني* َوأَْب ِص ْر َف َس ْو َف ُيبْ ِصُرو َن* ُسبْ َحا َن َرِّب َك َر ِّب
نذ ِر َ
َف َساء َصبَ ُ
ين* َوَت َو َّل َعنْ ُه ْم َحتَّى ِح ٍ
ني* َو َ
اْل ِع َّزةِ َع َّما يَ ِصُفو َن* َو َسال ٌم َعَلى المُْْر َسِل َ
احل ْم ُد لهلِ ِ َر ِّب

اْل َعالمَِ َ
ني}( .الصافات)182 - 171 :

سائلني اهلل العلي القدير أن حيمي اإلسالم ،وينقذه من كل غلو وتطرف ،بغض النظر
عن مصدره ،وغايات أهله ،وأن يرزقنا واملسلمني والناس أمجعني اهلداية إىل صراطه املستقيم،
حتى ننال الفوز بالنعيم ،والنجاة من اجلحيم.
وآخر دعوانا أَ ِن َ
نيَ ،و َسال ٌم َعَلى املُْر َسِل َ
احل ْم ُد لهلِ ِ َر ِّب ال َعالمَِ َ
ني ،وصلى اهلل وسلم وبارك
على نبينا اهلادي حممد ،وعلى آله وأزواجه وأصحابه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.
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من مثل احلبيب

كلمة العدد

حممد صلى اهلل عليه وسلم؟!!
الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل  /رئيس التحرير
للحبيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،مكانة عظيمة يف قلوب املؤمنني ،فهو اهلادي إىل
الصراط املستقيم ،والبشري بالرمحة ،والنذير من العذاب ،وهو صاحب الشفاعة ،وسيد
الناس يوم القيامة ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال :أتي َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم،
ِبَل ْحمَ ،فُرِف َع إليه ِّ
ت ُت ْع ِجُبُه ،فنهس منها نهسةُ ،ث َّم قال( :أنا َسيِّ ُد الناس يوم
الذ َر ُ
اعَ ،و َكاَن ْ
ٍ
اْل ِقيَا َمِةَ ،و َه ْل َت ْدُرو َن ِم َّم ذلك؟ يجَْ َم ُع اهلل الناس َ
األ َّوِل َ
اح ٍدُ ،ي ْس ِم ُع ُه ْم
اآلخ ِر َ
ين يف َص ِعي ٍد َو ِ
ني َو ِ

الدَّا ِعيَ ،ويَنُْف ُذ ُه ْم اْلبَ َصُرَ ،وَت ْدُنو َّ
سَ ،فيَبُْل ُغ الناس من اْل َغ ِّم َواْل َك ْر ِب ماال ُي ِطيُقو َن ،وال
الش ْم ُ

َمُلو َن ،فيقول الناس :أال َت َر ْو َن ما قد َبَل َغ ُك ْم؟ أال َتنْ ُظُرو َن من يَ ْش َف ُع َل ُك ْم إىل َرِّب ُك ْم ؟!)...
يحَْت ِ
وخيرب احلديث أن الناس يأتون آدم ونوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى ،عليهم السالم ،سائلني

الشفاعة ،ثم يأتون حممداً ،صلى اهلل عليه وسلمَ...( ،فيَُق ُ
ولو َن :يا حممد؛ أنت رسول اهللَِ ،و َخ ُ
ات
مِ
َ
األنْبِيَاِء ،وقد َغ َف َر اهلل لك ما َت َق َّد َم من َذنْبِ َك وما َتأَ َّخ َرْ ،
اش َف ْع لنا إىل َرِّب َك ،أال َت َرى إىل ما نحَْ ُن

َ
فيه؟ َفأَن َ
ْطِل ُق َفآِتي تحَْ َ ْ
َح اهلل َعَل َّي من محََا ِم ِدهِ،
اج ًدا ِل َرِّبي ،عز وجلُ ،ث َّم يَ ْفت ُ
شَ ،فأَق ُع َس ِ
ت ال َع ْر ِ
َحُه على أَ َح ٍد َقبِْليُ ،ث َّم ُي َق ُال :يا حممد؛ ا ْرَف ْع َرأْ َس َكَ ،س ْل ُت ْع َطْه،
َو ُح ْس ِن الثَّنَاِء عليه شيئاً مل يَ ْفت ْ
14

من مثل احلبيب حممد صلى اهلل عليه وسلم ؟!!

اش َف ْع ُت َش َّف ْعَ ،فأَْرَف ُع َرأْ ِسيَ ،فأَُق ُ
َو ْ
ولُ :أ َّم يا َر ِّبُ ،أ َّم يا َر ِّبَ ،فُي َق ُال :يا حممد؛ أَْد ِخ ْل من ُأ َّمتِ َك
تيِ
تيِ
َ
َ
ْ
يما ِس َوى ذلك
من ال ِح َس َ
اب الجْ َنَِّةَ ،و ُه ْم ُش َر َكاُء الناس ِف َ
يمَْن من أْب َو ِ
اب عليهم من البَ ِ
اب األ ِ

من َ
األْب َو ِ ُ
َّ َ ْ
َّ
ينْ
يع الجْ َنَِّة كما بني َم َّكَة
اب ،ث َّم قالَ :وال ِذي نف ِسي بيده؛ إِن ما بني املِ ْص َرا َع ِ من َم َص ِار ِ
َوحمِْيرََ ،أو كما بني َم َّكَة َوُب ْص َرى).

()1

فسيادة الناس يوم القيامة ،والشفاعة هلم عند اهلل ،كل ذلك من خصائصه ،صلى اهلل
عليه وسلم ،بإذن ربه عز وجل ،واليت منها غرس حبه يف قلوب املؤمنني ،الذين يعربون عنه
بوسائل خمتلفة وأساليب شتى.
(حممد) أكثر األمساء شيوعًا:
إذا كان التاريخ قد شهد يف املقابل ألواناً من األذى مارسها أعداء اهلل ضد رسوله الكريم
حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،فإنه شهد -وما زال -دالالت احملبة العميقة املكنونة يف قلوب
املؤمنني لنبيهم حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعبرّ املؤمنون عن هذه احملبة املتجذرة يف أعماق
القلوب بأساليب عدة ،فقد نطقت بها ألسنتهم ،وصدقتها جوارحهم ،ولقنوها أوالدهم،
ومحلتها أجياهلم ،حتى أضحى عربهم وعجمهم يتغنون بها ،وحيرصون على تسمية مواليدهم
بامسه ،صلى اهلل عليه وسلم؛ وذلك يشري إىل مدى رغبتهم يف االنتساب إليه ،والتربك بامسه،
واالهتمام باقتفاء أثره ،فتحت عنوان (حممد) االسم األكثر شيوعاً يف العامل ،نقل عن صحيفة
(إيه بي سي) اإلسبانية يف تقرير هلا ،نشرته على صفحتها اإللكرتونية أن اسم النيب حممد،
صلى اهلل عليه وسلم ،هو األكثر شيوعاً ووفرة يف العامل ،حيث إن ما يقرب من  150مليون
شخص حيمل هذا االسم.
 .1صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،باب {ذرية من محلنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً}.
15

العدد  113ربيع األول وربيع الثاني 1435هـ  -كانون الثاني وشباط 2014م

وأوضحت الصحيفة يف تقريرها أن حممداً االسم األكثر شيوعاً يف العامل ،ليس فقط بسبب
عدد السكان يف الدول اإلسالمية ،ولكن يعود ذلك أيضاً إىل أن هناك عدداً كبرياً من
املهاجرين املسلمني يف أحناء العامل مجيعها ،وعلى سبيل املثال؛ فإن حممداً هو االسم األكثر
شعبية للمواليد اجلدد يف بعض اإلدارات الفرنسية ،والسادس يف اململكة املتحدة.

()1

ونشرت بعض املواقع اإلخبارية أن (حممداً) يتصدر األمساء يف وسط عرب الداخل من
املناطق الفلسطينية احملتلة عام 1948م ،وجاء يف اخلرب أنه يف ّ
كل عامُ ،ت َ
نشر معطيات حول
األمساء األكثر شعبيّة لألطفال يف تلك املناطق ،وعند نشر معطيات عام 2012م ،تبني أن اسم
(حممد) حافظ على تصدره لألمساء األكثر شيوعاً ،واألوسع انتشاراً ،إذ متّت تسمية أكثر من

 % 10من األبناء املسلمني الذين ُولدوا فيها عام 2012م به ،ويف املركز الثاني جاء أمحد،
فعمر ،فعلي ،فمحمود ،فأمري.
ثم يوسف ،ثم آدم ،فعبدُ ،
أعظم اخلالدين:
يذكر (مايكل هارت) يف مقدمة كتابه (املائة األوائل) ترتيبه ألعظم مائة من الناس متيزوا
بعطائهم للبشرية ،وكان على رأسهم؛ أي أوهلم يف الرتتيب ،النيب حممد ،صلى اهلل عليه
وسلم ،ويربر هارت هذا االختيار ،فيقول :إن اختياري حممداً ،ليكون األول يف أهم وأعظم
رجال التاريخ قد يدهش القراء ،ولكنه الرجل الوحيد يف التاريخ كله الذي جنح أعلى جناح
على املستويني؛ الديين ،والدنيوي.
فهناك ُرسل وأنبياء وحكماء بدأوا رساالت عظيمة ،ولكنهم ماتوا دون إمتامها ،أو شاركهم

فيها غريهم ،أو سبقهم إليها سواهم ،ولكن حممداً هو الوحيد الذي أمت رسالته الدينية،
 .1جريدة القدس -ص2013/ 10/ 29 ،32م
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وحتددت أحكامها ،وآمنت بها شعوب بأسرها يف حياته ،وألنه أقام إىل جانب الدين دولة
وحد القبائل يف شعـب ،والشعوب يف أمة ،ووضع
جديدة ،فإنه يف هذا اجملال الدنيوي أيضاًّ ،
هلا كل أسس حياتها ،ورسم أمور دنياها ،ووضعها يف موضع االنطالق إىل العامل .أيضاً يف

حياته فهو الذي بدأ الرسالة الدينية والدنيوية ،وأمتها.

()1

وتناقلت وسائل اإلعالم مؤخراً خرباً مفاده ،أن علماء أمريكيني طوروا نظام لوغاريتمات
جديداً صنّف الشخصيات األكثر تأثرياً يف تاريخ اإلنسانية.
وأظهر البحث املستند إىل نظام حسابي ،طوره العلماء ،استناداً إىل ذكريات األشخاص،
وطرق استخدامهم لشبكة اإلنرتنت ،معتربين أن الرجل أو الشخص املهم ،هو من يبقى
حاضراً  200عام بعد وفاته ،هلذا قام الناظم اجلديد بتمشيط اإلنرتنت ،بهدف العثور على ما
كتبه املستخدمون للشبكة الدولية حول الشخصيات املهمة يف خمتلف اجملاالت ،ومت من خالل
هذا الربنامج أو النظام احلسابي متشيط املوسوعة اإللكرتونية (ويكيبيديا) ومصادر معلومات
أخرى ،وفقاً لرتتيب نظام البحث (غوغل) للمواقع اإللكرتونية.
ودرس النظام اجلديد مدى شهرة الشخصيات املعنية على مدى السنني وتأثريها ،إضافة
إىل دراسة مدى طول الفرتة اليت احتفظ بها الشخص بقيمته وتأثريه ،على أساس االفرتاض
أن شخصيات معينة يستمر تأثريها اكثر من غريها ،وذلك وفقاً لطبيعة اإلجناز الذي حققته،
القراء الذين ّ
اطلعوا على قيمة الشخصية ووضعها ،ويف النهاية ُدرس تأثري
كما ُف ِح َ
ص عدد ّ
وقيمية حوالي  800ألف شخصية للوصول إىل القائمة املطلوبة ،واليت حتدد موقع الشخصية
صاحبة التأثري يف تاريخ اإلنسانية وامسها.
 .1مايكل هارت ،حتقيق خالد أسعد عيسى وأمحد غسان سبانوا ،دار قتيبة للطباعة والنشر طبعة  ،13جملد .1
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وتناولت املواقع اإلعالمية العاملية قائمة جتمع أول  50شخصية مؤثرة يف تاريخ البشرية،
وتوصل البحث إىل نتائج مهمة ومثرية.
وكان سيدنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،من أبرزها.
فداؤه باملهج واألرواح:
مل يرتك الصحابة ميداناً لفداء النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،إال وجلوه ،فاحتاج ليلة إىل رجل

صاحل حيرسه ،فماذا جرى؟ جتيب َعاِئ َشة ،رضي اهلل عنها ،فتقول( :أَ ِر َق النيب ،صلى اهلل عليه
ت َر ُج ً
ال َصالحِ ًا من أَ ْص َح ِابي يحَُْر ُسن َّ
ات َليَْلٍة ،فقالَ :ليْ َ
وسلمَ ،ذ َ
السالح،
الليَْلَة؛ إِْذ سمَ ِ ْعنَا َص ْو َت
ِّ
ِ
يِ
قال :من هذا؟ قيلَ :س ْع ٌد يا َر ُس َ
ْت أَ ْحُر ُس َكَ ،فنَا َم النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،حتى
ول اهللِِ ،جئ ُ

سمَ ِ ْعنَا َغ ِط َ
ت َعاِئ َشُة ،قال ِب ٌ
الل:
يطُه ،قال أبو َعبْد اهللَِ ،وَق َال ْ
ت ِش ْع ِري هل أَِب نَ َّ
أال َليْ َ
يت َليَْلًة

ِب َواٍد َو َح ْوِلي إِْذ ِخ ٌر َو َجِل ُ
يل

َفأَ ْخبرَ ْ ُت النيب ،صلى اهلل عليه وسلم).

()1

قوهلا( :أَ ِر َق)؛ أي سهر ،ومل يأته نوم ،واألرق السهر ،وقوله صلى اهلل عليه وسلمَ :
(ليْ َ
ت

َر ُج ً
ال َصالحِ ًا من أَ ْص َح ِابي يحَُْر ُسن َّ
الليَْلَة) فيه جواز االحرتاس من العدو ،واألخذ باحلزم،
يِ
وترك اإلهمال يف موضع احلاجة إىل االحتياط ،قال العلماء :وكان هذا احلديث قبل نزول قوله
َ
ُ
اس} (املائدة)67:؛ ألنه صلى اهلل عليه وسلم ،ترك االحرتاس حني
تعاىلَ { :واهلل يَ ْع ِص ُمك ِم َن النَّ ِ
نزلت هذه اآلية ،وأمر أصحابه باالنصراف عن حراسته ،والغطيط :صوت النائم املرتفع.

()2

ومن شواهد حرص الصحابة البالغ على فداء النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،بأرواحهم ،ما
 .1صحيح البخاري ،كتاب التمين ،باب قوله صلى اهلل عليه وسلم ليت كذا وكذا.
 .2شرح النووي على صحيح مسلم.183 - 182/ 15 ،
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كان من صاحبه أبي بكر الصديق ،يف رحلة اهلجرة إىل املدينة املنورة ،ففي الطريق إىل الغار،
كان أبو بكر يسري أحياناً أمام الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأحياناً خلفه ،فسأله صلى اهلل
الرصد ،فأكون أمامك؟ وأتذكر الطلب ،فأكون خلفك).
عليه وسلم؟ فقال( :أتذكر ّ

()1

وورد يف جممع الزوائد َّ
أن خبيباً بن عدي ُأ ِس َر ،وخرج به القوم ،حتى إذا كانوا بالتنعيم

نصبوا تلك اخلشبة ،فصلبوه عليها ،وقال هلم خبيب عند قتله أطلقوني من الرباط حتى
أصلي ركعتني ،فأطلقوه ،فركع ركعتني خفيفتني ،ثم انصرف ،فقال :لوال أن تظنوا أن بي جزعاً
من املوت لطولتهما ،ولذلك خففتهما ،وقال :اللهم إني ال أنظر إال يف وجه عدو ،اللهم إني
ً
رسوال إىل رسولك ،فبلغه عين السالم ،فجاء جربيل ،عليه السالم ،إىل رسول اهلل ،صلى
ال أجد
اهلل عليه وسلم ،فأخربه بذلك ،وقال خبيب ،وهم يرفعونه على اخلشبة :اللهم أحصهم عدداً،
واقتلهم بدداً ،وال تبق منهم أحداً ،فلما وضعوا فيه السالح ،وهو مصلوب ،نادوه ،وناشدوه،
أحتب أن حممداً مكانك؟ فقال :ال واهلل العظيم ،ما أحب أن يفديين بشوكة يشاكها يف قدمه،
فضحكوا ،وقال خبيب حني رفعوه إىل اخلشبة:
لقد مجع األحـــزاب حولي وألبوا

قبائلهم واستجمعوا كـــــــل جممع

وقد مجعوا أبناءهـــم ونســــاءهم

وقربت من جــــــــــذع طويل ممنع

إىل اهلل أشــــــكو غربيت ثم كربيت وما أرصد األحزاب لي عند مصرعي
فذا العرش صربني على ما يراد بي فقد بضعوا حلمي وقد بـــان مطمعي
وذلك يف ذات اإلله وإن يشــــــأ

 .1أضواء البيان.391/ 8 ،

شــــلو مـــمزع
يبارك على أوصال
ٍ
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لعمري ما أحفــل إذا مت مسلماً على أي حـــــــال كان هلل مضجعي

()1

حتول من بغض الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل حبه وفداه:
من احلاالت الشاهدة على االنتقال النوعي من بغض النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
وكرهه ،واحلرص على إيذائه ،بل قتله؛ للتخلص منه من قبل أشخاص يف عهدهم السابق
إلسالمهم ،ثم تغري حاهلم جذرياً على شكل انقالب من البغض اخلالص إىل احلب العظيم،
ما سجله التاريخ ،وروته كتب السرية والصحاح ،ومن شواهد ذلك ما كان من عمرو بن
العاص ومثامة بن أثال احلنفي ،فعن ابن مِ َ
ْ
اص ،وهو
اسَة المَْْه ِر ِّي ،قالَ :
شَ
(ح َض ْرَنا َع ْم َرو بن ال َع ِ

يف ِسيَاَقِة املَْو ِتَ ،فبَ َكى َطو ً
يال ،وقال :لقد َرأَيْتُن ،وما أَ َح ٌد أَ َش َّد ُب ْغ ًضا ِل َر ُسو ِل اهللِ ،صلى اهلل
ِ
يِ
ت على ِتْل َك الحْ َا ِل،
َم َكنْ ُت منهَ ،ف َقتَْلُتُهَ ،فَل ْو ُم ُّ
عليه وسلمِ ،ميِّن ،وال أَ َح َّ
إلي أَ ْن أَ ُكو َن قد ْ
است ْ
ب ّ
بيِ
َ
َُ
َ
اإل ْسال َم يف َقْل  ،أََتيْ ُت النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
لكنْ ُت من أ ْه ِل النَّ ِار ،فلما َج َعل اهلل ِ
َكَ ،ف ُ
فقلت :اْب ُس ْط يمَِين َ
ألَبايِ ْع َكَ ،فبَ َس َط يمَِينَُه ،قالَ :ف َقبَ ْض ُت يَ ِدي ،قال :مالك يا َع ْمُرو؟ قال:
قلت :أَ َرْد ُت أَ ْن أَ ْشترَ َط ،قالَ :ت ْشترَ ُط بَاَذا؟ قلت :أَ ْن ُي ْغ َف َر لي ،قال :أَ َما َعِل ْم َ َ
اإل ْسال َم يَ ْه ِدُم
ِ مِ
ِ
ت أ َّن ِ
ب
ما كان َقبَْلُهَ ،وأَ َّن الهِْ ْج َرةَ َت ْه ِدُم ما كان َقبِْل َهاَ ،وأَ َّن الحْ َ َّج يَ ْه ِدُم ما كان َقبَْلُه ،وما كان أَ َح ٌد أَ َح َّ

يق أَ ْن أَ ْم َ
إلي من رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،وال أَ َج َّل يف َعيْن منه ،وما كنت ُأ ِط ُ
ن
أل َعيْيَ َّ
َّ
يِ

الال لهَ ،وَل ْو ُسئِْل ُت أَ ْن أَ ِص َفُه ما أَ َط ْق ُت؛ َألِّني مل أَ ُك ْن أَ ْم ُ
منه؛ إ ْج ً
ت على ِتْل َك
ن منهَ ،وَل ْو ُم ُّ
أل َعيْيَ َّ
ِ

الحْ َا ِلَ ،ل َر َج ْو ُت أَ ْن أَ ُكو َن من أَ ْه ِل الجْ َنَِّة.)...

()2

ومل يبعد الصحابي مثامة بن أثال احلنفي عن مشابهة حال الصحابي عمرو بن العاص

 .1جممع الزوائد.200 - 199 /6 ،

اإلس َ
واحلج.
الم ي ْهدم ما قبْله وكذا اهلجرة
ُّ
 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب ك ْون ْ
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يف االنتقال من بغض النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل حبه ووده ،بعد أن شرح اهلل صدره إىل

اإلسالم ،وعن هذا خيرب ،فيقول... ( :يا حممد؛ واهلل ما كان على األرض َو ْجٌه أَْب َغ َ
إلي من
ض َّ

َو ْج ِه َكَ ،ف َق ْد أَ ْصبَ َح َو ْج ُه َك أَ َح َّ ْ
ين أَْب َغ َ
إلي من ِدينِ َك،
ض َّ
ب ال ُو ُجوهِ إلي ،واهلل ما كان من ِد ٍ
َفأَ ْصبَ َح ِدين َ
إلي ،واهلل ما كان من َبَل ٍد أَْب َغ ُ
ب ِّ
ب
إلي من َبَل ِد َكَ ،فأَ ْصبَ َح َبَل ُد َك أَ َح َّ
ُك أَ َح َّ
ض َّ
ين َّ
الد ِ

إليَ ،وإِ َّن َخيَْل َك أَ َخ َذْتن ،وأنا ُأ ِر ُ
يد اْل ُع ْم َرةََ ،ف َماَذا َت َرىَ ،فبَ َّش َرُه رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه
اْلبِالِد َّ
يِ
َم َر ،فلما َق ِد َم َم َّكَة ،قال له َقاِئ ٌلَ :صبَ ْو َت؟ قال :ال َوَل ِك ْن أَ ْسَل ْم ُت مع محَُ َّم ٍد
وسلمَ ،وأَ َم َرُه أَ ْن يَ ْعت ِ
رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،وال واهلل ،ال يَأِْت ُ
يك ْم من اْليَ َما َمِة َحبَُّة ِحنْ َطٍة ،حتى يَأَْذ َن فيها
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم).

()3

منتج الفيلم املسيء جيد الراحة والطمأنينة يف املسجد النبوي:
سبق أن هاجت دنيا اإلسالم غضباً بسبب نشر فيلم (فتنة) الذي وقف وراء إصداره
ونشره حزب احلرية اهلولندي املتطرف ،ومن عجيب األقدار أن منتج ذلك الفيلم املسيء
أثارته محلة الشجب واالستنكار اليت قام بها مسلمون يف شتى أحناء الدنيا؛ انتصاراً لرسوهلم،
صلى اهلل عليه وسلم ،فدفعه ذلك إىل القراءة عن اإلسالم ،والتعمق يف البحث عنه ،حتى
آلت به النتيجة بعد ذلك إىل أن جيد ضالته ومبتغاه يف دين اإلسالم العظيم ،الذي بعث به
النيب الكريم حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،للعاملني ،وبعد أن كان النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
مستهدفاً باإلساءة من قبل ذلك املنتج ،انقلبت األمور رأساً على عقب ،وصار ميثل حبه
العظيم ،ويعرب عن ارتياحه لزيارة قربه ،والصالة يف مسجده ،ويتمنى اإلقامة الدائمة جبواره.
ونقل عن صحيفة عكاظ السعودية خرب يف 2013-10-17م خالل موسم احلج املنصرم،
 .1صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب وفد بين حنيفة وحديث مثامة بن أثال.
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جاء فيه :قال (فاندورن) وهو يطلق آهة الفرحة من قلبه( :هنا وجدت ذاتي بني هذه القلوب
املؤمنة ،ودعواتي أن متسح دموعي كل ذنوبي بعد توبيت ،وسأعمل على إنتاج عمل كبري،
خيدم اإلسالم واملسلمني ،ويعكس أخالق نيب الرمحة بعد عودتي من رحلة احلج ،ومل أجد
راحيت الكاملة إال جبوار قرب املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،حني زرته ،وسأقدم فيلماً عن
هذه الشخصية العظيمة).

()1

حب الرسول من اإلميان:
ليس عجيباً أن حيظى النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،بهذا املستوى الرفيع من احلب الذي
عربت عنه جبالء مواقف أصحابه الفذة ،وفداؤهم اجلم ،فحبه صلى اهلل عليه وسلم ،من
متطلبات اإلميان ومقتضياته ،فال إميان ملن مل حيبه صلى اهلل عليه وسلم ،كما جاء يف احلديث

الصحيح ،عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ( :ف َو َّال ِذي
ب إليه من َواِل ِدهِ َو َوَل ِدهِ).
َن ْف ِسي بيده؛ ال ُي ْؤ ِم ُن أحدكم حتى أَ ُكو َن أَ َح َّ

()2

وحب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ليس هوى جمرداً ،وال عشقاً يف قصص اخليال ،وإمنا هو

حقيقة ،ينبغي أن يتفوق مبوجبها على أي حب ،فاهلل تعاىل يقولُ{ :ق ْل إِن َكا َن آَب ُاؤ ُك ْم َوأَْبن ُ
َآؤ ُك ْم

ريُت ُك ْم َوأَ ْم َو ٌ
ُمو َها َوتجَِا َرةٌ تخَْ َش ْو َن َك َساَد َها َو َم َسا ِك ُن
َوإِ ْخ َواُن ُك ْم َوأَ ْز َو ُ
اج ُك ْم َو َع ِش َ
ال اقْترََ ْفت ُ
َ
اهلل ِبأَْمرهِ َو ُ
ب إَليْ ُكم ِّم َن اهللِ َو َر ُسوِلِه َو ِج َهاٍد َسبِيِلِه فَترََ َّب ُصواْ َحتَّى يَأِْت َي ُ
اهلل َال
َت ْر َض ْوَن َها أ َح َّ ِ
ِ
فيِ

يَ ْه ِدي اْل َق ْو َم

اس ِق َ
ني}( .التوبة)24 :
اْل َف ِ

آخ ٌذ ِبيَ ِد ُع َم َر بن
وعن َعبْد اهللِ بن ِه َش ٍام ،قال( :كنا مع النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وهو ِ

 .1صحيفة عكاظ السعودية2013/ 10/ 17 ،م.

 .2صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب حب الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،من اإلميان.
22

من مثل احلبيب حممد صلى اهلل عليه وسلم ؟!!

الخْ َ َّطاب ،فقال له ُع َمُر :يا َر ُس َ
ول اهللِ؛ َألن َ
ب إلي من كل َش ْيٍء إال من َن ْف ِسي ،فقال النيب،
ْت أَ َح ُّ
ِ

ب إَِليْ َك من َن ْف ِس َك ،فقال له ُع َمُر:
صلى اهلل عليه وسلم :ال َو َّال ِذي َن ْف ِسي بيده ،حتى أَ ُكو َن أَ َح َّ
فإنه اآل َن ،واهلل َألن َ
إلي من َن ْف ِسي ،فقال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم :اآل َن يا ُع َمُر).
ْت أَ َح ُّ
ب ّ

()1

َ
س ،عن
ومن أراد تذوق حالوة اإلميان ،فعليه حبب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فعن أَن ِ

النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ( :ث ٌ
اإلميَا ِن ،أَ ْن يَ ُكو َن اهلل
الث من ُك َّن فيهَ ،و َج َد َحال َوةَ ِ
َو َر ُس ُ
ب المَْْرَء ال يحُ ِبُُّه إال لهلِ َِ ،وأَ ْن يَ ْك َرهَ أَ ْن يَ ُعوَد يف اْل ُك ْف ِر كما
ب إليه ممَِّا ِس َو ُ
اه َماَ ،وأَ ْن يحُ ِ َّ
ولُه أَ َح َّ

يَ ْك َرُه أَ ْن ُي ْق َذ َف يف النَّ ِار).

()2

وعنه ،رضي اهلل عنه( :أَ َّن َر ُج ً َ
السا َعِة ،فقال:
ال َسأ َل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن َّ

ب اهللَ َو َر ُس َ
ولُه ،صلى اهلل عليه
السا َعُة؟ قالَ :و َماَذا أَ ْع َدْد َت هلا؟ قال :ال َش ْيَء إال أَِّني ُأ ِح ُّ
َمتَى َّ

وسلم ،فقال :أنت مع من أَ ْحبَبْ َ
س :فما َف ِر ْحنَا ِب َش ْيٍء َف َر َحنَا ِب َق ْو ِل النيب ،صلى اهلل
ت ،قال أََن ٌ
عليه وسلم :أنت مع من أَ ْحبَبْ َ
ب النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،وأََبا َب ْك ٍر،
سَ :فأََنا ُأ ِح ُّ
ت ،قال أََن ٌ

َ ْ
َ َ َُ َ
ْل أَ ْع َمالهِِ ْم).
َو ُع َم َرَ ،وأ ْر ُجو أ ْن أكون َم َع ُه ْم بحُِ بيِّ إِيَّ ُاه ْمَ ،وإِ ْن مل أ ْع َمل بمِِث ِ

()3

هدانا اهلل لنكون من الذين حيبهم الرسول حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وحيبونه ،ويعملون

بهداه ،ويتأسون بسنته ،لنحشر بإذن اهلل مع حمبيه ،وننال شفاعته ،ونسقى من حوضه ،مع
الذين يرضى اهلل تعاىل عنهم ويرضونه.

 .1صحيح البخاري ،كتاب األميان والنذور ،باب كيف كانت ميني النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.
 .2صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب حالوة اإلميان.

 .3صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب مناقب عمر بن اخلطاب أبي حفص القرشي العدوي ،رضي اهلل عنه.
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مناسبة العدد

من هديه يف ذكرى
مولده صلى اهلل عليه وسلم
د .شفيق عياش  /جامعة القدس
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق وأجلهم ،سيدنا حممد ،صلى
اهلل عليه وسلم ،وعلى آله وصحبه ،ومن اهتدى بهديه إىل يوم الدين ،وبعد؛
فيطيب لنا وحنن يف رحاب ذكرى مولده العظيم ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن تهفو قلوبنا
النابضة حببه ،وحتلق أرواحنا شوقاً إليه ،وهلفاً إىل ذكراه ،فتذرف العيون دموع الشوق إىل
طلعته البهية ،وتلهج األلسنة بسريته وحمبته ،وال منلك إزاء هذا كله ،إال أن نصلي عليه صالة
دائمة ،ما دام الليل والنهار ،وما دام يف الدنيا حياة.
وجيدر بنا حنن أتباع حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن نقدم إىل الناس يف كل مكان يف ذكرى
ميالده ،صلى اهلل عليه وسلم ،هدية من سريته العطرة ،نعرض من خالهلا عليهم قطرات من
حبار فضائله ،وشذرات من هديه وهداه.
فنقول وعلى اهلل سبحانه وتعاىل القبول :إن هديه يف أحاديثه وكالمه كان من أفصح
اخللق حديثاً ،وأعذبهم كالماً ،وأصدقهم منطقاً ،حتى إن كالمه ليأخذ مبجامع القلوب ،ويأسر
ِ
ْت بجَِ َوا ِم ِع اْل َكِلمَ ،وُن ِص ْر ُت
النفوس ،وأوتي جوامع الكلم ،قال صلى اهلل عليه وسلمُ( :ب ِعث ُ
24
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ِ
ب)( ،)1واملقصود (بجَِ َوا ِم ِع اْل َكِلم) كما يروى اإلمام النووي ،عن اهلروي قال( :يعين به
ِب ُّ
الر ْع ِ

القرآن الكريم ،مجع اهلل تعاىل يف األلفاظ اليسرية منه املعاني الكثرية ،وكالمه صلى اهلل عليه
وسلم ،كان باجلوامع ،قليل اللفظ ،كثري املعاني).

()2

ً
وكان صلى اهلل عليه وسلم يتكلم كالماً
مفصال ،يعده العاد عداً ،ليس سرداً يتكرر ،وال
متقطعاً تتخلله السكتات ،فينسي بعضه بعضاً ،فعن أنس ،رضي اهلل عنه ،قالَ ( :كا َن َر ُس ُ
ول

يد َ
اهللَِ ،صَّلى ُ
الكِل َمَة َث َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمُ ،ي ِع ُ
الًثا؛ ِلُت ْع َق َل َعنُْه).

()3

وعن عائشة ،رضي اهلل عنها ،قالتَ ( :ما َكا َن َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،يَ ْسُرُد

َك ْم َه َذاَ ،وَل ِكنَُّه َكا َن يَت َ
َكَّل ُم ِب َك َ
َس ْرد ُ
س إَِليِْه).
ال ٍمَ ،بيُِّنُه َف ْص ٌل ،يحَْ َف ُظُه َم ْن َجَل َ

()4

اكَ ،ق َ
الُ :قْل ُت لجِ َ ِاب ِر ْب ِن سمَُ َرةَ( :أَ ُكنْ َ
ت
وكان صلى اهلل عليه وسلم طويل الصمت ،ف َع ْن سمِ َ ٍ

اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم؟ َق َ
س َر ُس َ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
تَ ،قِل َ
الَ :ن َع ْمَ ،و َكا َن َطو َ
يل َّ
الض ِح ِك).
الص ْم ِ
يل َّ
تجَُاِل ُ
ِ

()5

وكان رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،إذا مر بقوم ،أو التقى بأهل جملس ،يبدؤهم
بالسالم ،وإذا سلموا عليه ،رد حتيتهم بأحسن منها.

الزَبيرْ  ،أَ َّن َعاِئ َشَةَ ،ر ِض َي ُ
اهلل َعنْ َهاَ ،ز ْو َج النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم،
و َع ْن ُع ْر َوةَ ْب ِن ُّ ِ
َخ َل َر ْه ٌط ِم ْن اْليَ ُهوِد َعَلى َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
ت( :د َ
الساُم َعَليْ ُك ْم،
َق َال ْ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ف َق ُالواَّ :

تَ :ف َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
الساُم َو َّ
اهلل َعَليِْه
الل ْعنَُةَ ،ق َال ْ
َق َال ْ
ت َعاِئ َشُةَ :ف َف ِه ْمُت َهاَ ،فُقْل ُتَ :و َعَليْ ُك ْم َّ
 .1صحيح البخاري ،كتاب التعبري ،باب املفاتيح يف اليد.
 .2شرح النووي على مسلم.5/5 ،

 .3سنن الرتمذي ،كتاب املناقب ،باب يف كالم النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وقال األلباني :حسن صحيح.
 .4سنن الرتمذي ،كتاب املناقب ،باب يف كالم النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وحسنه األلباني.
 .5مسند أمحد ،مسند البصريني ،حديث جابر بن مسرة السوائي ،وحسنه األرناؤوط.
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َ
األ ْمر ُكِّلِهَ ،فُقْل ُت :يَا َر ُس َ
َو َسَّل َمَ :م ْه ً
ب ِّ ْ َ
ول اهللِ؛ أَ َولمَْ َت ْس َم ْع َما
ال يَا َعاِئ َشُة؛ إِ َّن اهللَ يحُ ِ ُّ
ِ
الرفق فيِ
()1
َق ُالوا؟ َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ :ق ْد ُقْل ُت َو َعَليْ ُك ْم).
وكان هديه ،صلى اهلل عليه وسلم ،وسريته يف الطعام ،أنه ال يرد موجوداً ،وال يتكلف

مفقوداً ،ويسمي اهلل وحيمده.
فما ُق ِّدم إليه قدر من الطعام إال قبله ،إن اشتهاه أكله ،وإال تركه ،وما عاب طعاماً قط،
ما مل يكن إمثاً أو فيه شبهة.
أما هديه يف نومه ،صلى اهلل عليه وسلم ،فما رواه لنا عبد اهلل بن مسعود ،رضي اهلل عنه،
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،عَلى َح ِصريَ ،ف َقا َم َوَق ْد أََّث َر َجنْبِِهَ ،فُقْلنَا :يَا َر ُس َ
قالَ( :نا َم َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
ول
ٍ
فيِ
است َ
اهللِ؛ َلو اتخََّ ْذَنا َل َك ِو َطاًءَ ،ف َق َ
ُّ َّ
ََ
الَ :ما ِلي َوِل ُّ
َظ َّل تحَْ َ
ت َش َج َرةٍ،
بْ ،
ِ
الدْنيَا إِال َك َرا ِك ٍ
لدْنيَاَ ،ما أنا فيِ

اح َوَت َر َك َها).
ُث َّم َر َ

()2

وكان إذا أوى إىل فراشه يذكر اهلل ً
قائال :بامسك اللهم أحيا وأموت ،بامسك ربي ،وضعت

جنيب ،وبك أرفعه ،إن أمسكت نفسي ،فارمحها ،وإن أرسلتها ،فاحفظها مبا حتفظ به عبادك
الصاحلني.
أما هديه يف مشيه ،صلى اهلل عليه وسلم ،فيصفه أبو هريرة ،رضي اهلل عنه ،بقوله :ما
رأيت أحداً أحسن يف مشيه من رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن الشمس جتري يف وجهه،
وكأمنا األرض تطوى له ،وإنا لنجهد أنفسنا ،وإنه لغري مكرتث بنا ،صلوات اهلل وسالمه عليه.
وسابق رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،غريه من الصحابة ،فسبقهم ،وسابق زوجه
 .1صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب الرفق يف األمر كله.

 .2سنن الرتمذي ،كتاب الزهد عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب منه ،وصححه األلباني.
26

من هديه يف ذكرى مولده صلى اهلل عليه وسلم

ت َم َع النَّبيِ َ ،صَّلى ُ
عائشة ،ف َعنهاَ ،ر ِضي ُ
ت:
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،فيِ َس َف ٍرَ ،ق َال ْ
اهلل َعنْ َها ،أََّن َها َكاَن ْ
الل ْح َمَ ،ساَب ْقُتُهَ ،ف َسبَ َقنَ ،ف َق َ
(َف َساَب ْقُتُه َف َسبَ ْقُتُه َعَلى ِر ْجَل ّيَ ،فَل َّما حمََ ْل ُت َّ
السبْ َقِة).
الَ :ه ِذهِ ِبتِْل َك َّ
يِ
()1

أما بشأن هديه يف مزاحه ،صلى اهلل عليه وسلم ،فعن ابن عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل
عنهما ،أَ َّن َر ُس َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،قال( :إنّي ألمزحَ ،وال أَُق ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
ول إِال َح ّقاً).
ِ

()2

ول اهللِ؛ احمِْ ْلنَ ،ق َ
ال :يَا َر ُس َ
ال أََتى النَّبيِ  ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ف َق َ
و َع ْن أََنس ،أَ َّن َر ُج ً
ال
ٍ
يِ
َع ِب َوَل ِد النَّاَقِة؟ َف َق َ
وك َعَلى َوَل ِد َناَقٍةَ ،ق َ
النَّبيِ  ،صلى اهلل عليه وسلم( :إنَّا َحا ِمُل َ
ال
الَ :و َما أَ ْصن ُ
ِ
بيِ
اإلِب َل إِ َّال الن ُ
ُّوق).
النَّ  ،صلى اهلل عليه وسلمَ :و َه ْل َتِل ُد ِ

()3

وعن احلسن ،رضي اهلل عنه ،قال :أتته صلى اهلل عليه وسلم عجوز ،فقالت :يا رسول
اهلل؛ ادع اهلل لي أن يدخلين اجلنة ،فقال( :يا أم فالن؛ إن اجلنة ال يدخلها عجوز ،قال :فولت
ْشأَْن ُاه َّن إِن َ
تبكي ،فقال :أخربوها أنها ال تدخلها وهي عجوز ،إن اهلل تعاىل يقول{ :إِنَّا أَن َ
ْشاًء *
َاه َّن أَْب َكا ًرا})( .الواقعة)36 - 35 :
َف َج َعْلن ُ

أما هديه يف بكائه صلى اهلل عليه وسلم ،فكان بكاؤه من جنس ضحكه ،مل يكن بشهيق
ورفع صوت ،كما مل يكن ضحكه بقهقهة ،ولكن تدمع عيناه حتى تهمال ،ويسمع بصدره
أزيز حني يبكي رمحة مليت.
(اشت َ
اهلل َعنْ ُه َماَ ،ق َ
ف َع ْن َعبْ ِد اهللِ بن ُع َم َرَ ،ر ِض َي ُ
الْ :
َكى َس ْع ُد ْب ُن ُعبَاَدةَ َش ْك َوى َلُهَ ،فأََتاُه
ِ
 .1سنن أبي داود ،كتاب اجلهاد ،باب فيِ السبق على ال ّر ْجل ،وصححه األلباني.
 .2أخرجه الطرباني يف الصغري واألوسط ،وقال اهليثمي  :8/303إسناده حسن ،وصححه األلباني.
 .3سنن أبي داود ،كتاب األدب ،باب َما جاء فيِ المِْزَاح ،وصححه األلباني.
ِ
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بيِ
َ
اصَ ،و َعبْ ِد
النَّ ّ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يَ ُعوُدُه َم َع َعبْ ِد َّ
الرحمْ ِ
َن ْب ِن َع ْو ٍفَ ،و َس ْع ِد ْب ِن أِبي َوَّق ٍ
اشيَِة أَ ْهِلِهَ ،ف َق َ
اهللِ اْبن َم ْس ُعوٍدَ ،ر ِض َي ُ
اهلل َعنْ ُهمَ ،فَل َّما د َ
الَ :ق ْد َق َضى؟
َخ َل َعَليِْهَ ،ف َو َج َدُه فيِ َغ ِ
ِ
بيِ
بيِ
َق ُالواَ :ال يَا َر ُس َ
ول اهللَِ ،فبَ َكى النَّ ُّ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،فَل َّما َرأَى اْل َق ْوُم ُب َكاَء النَّ ِّ ،صلى اهلل

َ
َ
َ ََ
َ َ ِّ
ْ
ْْ
بَ ،وَل ِك ْن
عليه وسلمَ ،بك ْواَ ،ف َقال :أال َت ْس َم ُعو َن؟ إِ َّن اهلل ال ُي َعذ ُب ِب َد ْم ِع ال َعينْ ِ َ ،وال بحُِ ْز ِن ال َقل ِ

ُي َع ِّذ ُب ِب َه َذا َ -وأَ َشا َر إِلىَ ِل َساِنه  -أَ ْو يَ ْر َح ُم).

()1

وحسبنا هذا القدر اليسري من هديه صلى اهلل عليه وسلم ،جعلنا اهلل تعاىل وإياكم من آله
املفلحني ،وحشرنا يف زمرته ،وحتت لوائه يوم الدين.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب البكاء عند املريض.
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نيب الرمحة واحملبة والسالم
حممد صلى اهلل عليه وسلم
د .خالد حممود شريتح
أكرم اهلل تعاىل اإلنسانية بالعديد من املزايا الطيبة ،كالعقل ،وحسن اهليئة ،ومجال الطباع،

وكثرة النعم اليت ال تعد وال حتصى ،وصدق اهلل تعاىل الذي يقولَ { :وَل َق ْد َك َّر ْمنَا َبن آَد َم
يِ
ات َوَف َّضْلن ُ َ
َّن َخَل ْقنَا َت ْف ِض ً
َاه ْم ِم َن َّ
يال}.
َاه ْم فيِ اْلبرَِّ َواْلبَ ْح ِر َو َر َزْقن ُ
َوحمََ ْلن ُ
ري ممِ ْ
الطيِّبَ ِ
َاه ْم َعلى َكثِ ٍ
(اإلسراء)70 :

ومن أعظم النعم اليت َّ
امنت اهلل تعاىل بها على عباده ،أن بعث فيهم الرسول احلبيب،
خامت األنبياء ،سيدنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،الذي أرسله تعاىل بهذا الدين العظيم ،دين
األنبياء ،من لدن إبراهيم ،عليه السالم ،بل هو دين الكون ،وعقيدة التوحيد ،وصدق اهلل

َ
َ
الس َما َو ِ َ
ض َط ْو ًعا َو َك ْر ًها َوإَِليِْه
ين اهللِ يَبْ ُغو َن َوَلُه أ ْسَل َم َم ْن فيِ َّ
تعاىل القائل{ :أَف َغيرْ َ ِد ِ
ات َواأل ْر ِ
ُي ْر َج ُعو َن}(.آل عمران)83:
لقد كان رسولنا احلبيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،رسول السالم هلذه األمة ،اليت أكرمها
اهلل تعاىل بأن آمنت بهذا الدين ،بل كان عليه الصالة والسالم ،رسول األمن والسالم لسائر
اإلنسانية ،وذلك بتلك الدعوة اليت دعاهم فيها للهداية بهذا الدين؛ لينقذوا أنفسهم من
الضالل املبني ،والفساد اهلائل الذي استشرى يف سائر جماالت احلياة اإلنسانية ،سواًء يف جمال
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السلوك ،واألخالق ،أم السياسة ،واالجتماع ،والقوانني ،وقد عبرّ اهلل تعاىل عن هذه احلالة
من التخبط يف الضالل والفساد ،بقوله تعاىلَ :
ت أَيْ ِدي
{ظ َه َر اْل َف َساُد فيِ اْلبرَِّ َواْلبَ ْح ِر مِبَا َك َسبَ ْ
ض َّ
اس ِلُي ِذي َق ُه ْم َب ْع َ
ال ِذي َع ِمُلوا َل َع َّل ُه ْم يَ ْر ِج ُعو َن}(.الروم)41:
النَّ ِ
إن العامل اإلنساني اليوم ،بطوائفه وجمتمعاته وهيئاته مجيعها ،حباجة ماسة إىل التعلق بهذا

الدين ،والتمسك باإلسالم ،واتّباع شريعة هذا النيب؛ صلى اهلل عليه وسلم ،لينقذوا جمتمعاتهم
من سائر األزمات اليت ألمّ ت بهذه البشرية ،ووضعتها على شفري اهلاوية ،واالنزالق حنو الكارثة،
ولئن كان كثري من غري املسلمني معذورين بأنهم مل يتعرفوا إىل اإلسالم ،وجيهلون سرية النيب
املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،فما عذر املسلمني يف التخلف ،وعدم اتّباع أحكام الشريعة
اإلسالمية وتطبيقها؟ وهم قد عرفوا مزايا اإلسالم ،وصالحيته للمجتمعات اإلنسانية كلها،
وحري بهم أن يكونوا يف طليعة األمم ،يف احلضارة والتقدم؛ ألنهم أتباع
يف العصور مجيعهاّ ،
هذا النيب الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،الذي يدعو إىل سعادة الدنيا واآلخرة ،والذي وصفه

تعاىل بأنه رمحة عامة للعاملنيَ { :و َما أَ ْر َسْلن َ
َاك إِال َرحمَْ ًة

ِلْل َعالمَِ َ
ني}(.األنبياء)107 :

وما أكثر الشمائل اليت اتصف بها رسولنا احلبيب ،صلى اهلل عليه وسلم؛ ومنها ما ورد

ذكره يف الكتب السماوية السابقة؛ ليكون تذكرياً هلذه األمم ،واتباع تلك الديانات ،باتباع

النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وما يدعو إليه ،ومن ذلك ما يرويه َع َطاِء ْبن يَ َس ٍارَ ،ق َ
الَ :
يت
(ل ِق ُ
ِ
اهلل َعنْ ُه َماُ ،قْل ُت :أَ ْخ ْ ِني َع ْن ِص َفِة َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
َعبْ َد اهللِ ْب َن َع ْمرو ْبن اْل َعاصَ ،ر ِض َي ُ
اهلل
ِ ِ
ِ
برِ

َعَليِْه َو َسَّل َم ،التَّ ْو َراةَِ ،ق َ
ال :أَ َج ْل َواهللِ؛ إَِّنُه لمََْو ُص ٌ
ض ِص َفتِِه فيِ اْلُق ْرآ ِن {يَا
وف فيِ التَّ ْو َراةِ ِببَ ْع ِ
فيِ
َاك َشا ِه ًدا َوُمبَ ِّش ًرا َوَن ِذي ًرا} َو ِح ْر ًزا ِل ُ
أَيُّ َها النَّبيِ ُّ إنَّا أَ ْر َسْلن َ
ْت َعبْ ِدي َو َر ُسوِلي ،سمَ َّيْت َ
أل ِّميِّ َ
ني ،أَن َ
ُك
ِ
َ
السيِّئََةَ ،وَل ِك ْن يَ ْعُفو
س ِب َف ٍّظَ ،وال َغِل ٍ
املتَ َو ِّك َلَ ،ليْ َ
السيِّئَِة َّ
اقَ ،وال يَ ْدَف ُع ِب َّ
األ ْس َو ِ
يظَ ،وال َس َّخ ٍ
اب فيِ
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ولوا ال إَلَه إال ُ
يم ِبِه املَِّلَة اْل َع ْو َجاَءِ ،بأَ ْن يَُق ُ
َويَ ْغ ِفُرَ ،وَل ْن يَ ْقبِ َضُه ُ
َح ِب َها أَ ْعُينًا
اهللَ ،ويَ ْفت ُ
اهلل َحتَّى ُي ِق َ
ِ ِ
ُع ْميًاَ ،وآَذاًنا ُص ًّماَ ،وُقُلوًبا ُغْل ًفا)( ،)1بل إن عبد األحد داود اآلشوري يذكر يف كتابه (اإلجنيل
والصلب) :أن العبارة اليت يرتمن بها النصارى يف عيد املسيح ،عليه السالم ،وهي( :اجملد هلل
يف األعالي ،وعلى األرض السالم ،ويف الناس املسرة) أصلها اآلتي( :احلمد هلل يف األعالي،
وعلى األرض السالم ،وللناس أمحد) وهو مصداق قوله تعاىلَ { :وإْذ َق َ
يسى اْب ُن َم ْريَ َم يَا
ال ِع َ
ِ

يل إِّني َر ُس ُ
ول اهللِ إَِليْ ُك ْم ُم َص ِّدًقا لمَِا َبينْ َ يَ َد َّي ِم َن التَّ ْو َراةِ َوُمبَ ِّش ًرا ِب َر ُسو ٍل يَأِْتي ِم ْن
َبيِن إِ ْس َراِئ َ ِ
َب ْع ِدي اسمُْ ُه أَحمْ ُ
َد

(.}...الصف)6 :

وقد أشارت السيدة خدجية ،رضي اهلل عنها ،إىل بعض من اخللق النبوي الفريد بقوهلا:

فَ ،وُت ِع ُ َ
(...إن َ
الضيْ َ
الر ِح َمَ ،وَت ْص ُد ُق الحْ َ ِد َ
يثَ ،وتحَْ ِم ُل اْل َك َّلَ ،وَت ْق ِري َّ
ب
َّك َلت ِ
َص ُل َّ
ِ
ني َعلى َن َواِئ ِ
()2
الحْ َ ِّق.)...
وحسبك بالسيدة عائشة ،رضي اهلل عنها ،اليت أمجلت وصفه عليه الصالة والسالم ،بقوهلا:
( َكا َن ُخُلُقُه اْلُق ْرآ َن).

()3

أهم ما حتتاج إليه يف
ولقد جلبت شخصية املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،لإلنسانية َّ
حياتها ووجودها ،أال وهو األمن والسالم ،وجعل هذا املطلب من أهم األهداف يف هذه
الشريعة ،وأهم األمور اليت متيز خلق املسلم يف اجملاالت مجيعها ،...وبعد أن كانت النفس
البشرية قبل بعثته تتنازعها اهلموم واألنكاد ،يف ظل السجود لألصنام ،وعبادة األوثان ،وبعد
 .1صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب كراهية السخب يف السوق ،وانظر :الشفاء بتعريف حقوق املصطفى ،صلى

اهلل عليه وسلم ،للقاضي عياض ،ج ،1ص.91

 .2صحيح البخاري ،كتاب التعبري ،باب أول ما بدئ به رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،من الوحي الرؤيا الصاحلة.
 .3مسند أمحد ،مسند النساء ،مسند الصديقة عائشة بنت الصديق ،رضي اهلل عنها ،وصححه األلباني.
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أن هدد اجملتمعات اإلنسانية اجلوع واخلوف من الظاملني ،ومن سطوة شياطني اإلنس واجلن،
وكاد العقل اإلنساني يفقد زمامه بفعل األساطري واخلرافة واجلهل ،جاءت رسالة املصطفى،
صلى اهلل عليه وسلم ،سالماً على اجلميع ،ملن كان يف عهده ،ومن أتى من بعده وحتى قيام
الساعة ،ورأينا املسلم احلقيقي يعيش سالماً مع نفسه ،وسالماً يف أسرته ،ومع أفراد جمتمعه،
ومع أقربائه ،وذوي رمحه ،ومع جريانه وإخوانه ،حتى مع غري املسلمني ،كان املسلم ً
مثاال يف

األخالق احلميدة حني يتعامل معهم؛ ألنه كان يقتدى بأخالق نبيه ،صلى اهلل عليه وسلم،
فدخل الناس يف دين اهلل أفواجاً بفعل تلك احملبة ،والرمحة ،والسالم ،والتسامح ،واحلنان،
اليت كانت متيز خلق املسلمني الصادقني ،وحسبك أن تعلم ،أن معظم شعوب جنوب شرق
آسيا من املسلمني مل يدخل بالدهم جيش فاتح ،بل تأثروا بأخالق من تعاملوا معهم من
جتار املسلمني ،الوافدين إليهم ،فأحبوهم ،واتبعوا دينهم ،دين اإلسالم ،دين الرمحة والسالم،
والذي شاء اهلل تعاىل أن تكون حتية أهله السالم ،واختصهم بالسالم والرمحة ،حتية وإشارة،
ورمزاً خاصاً بهذه األمة ،وحيمل هلا معاني األمن ،واألمان ،واملودة ،واإلحسان ،وصفاء القلوب،
وتوثيق عرى احملبة بني أتباعه املؤمنني ،وقد ورد عن أم املؤمنني عائشة ،رضي اهلل عنها ،أن

رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ ( :ما َح َس َدْت ُك ْم اْليَ ُهوُد َعَلى َش ْيٍء َما َح َس َدْت ُك ْم َعَلى
()1
ْ
ني).
َّ
الم َوالتَّأ ِم ِ
الس ِ
وقد أثر عنه صلى اهلل عليه وسلم ،أنه قالَ :
(ال َتد ُ
ْخُلو َن الجْ َنََّة َحتَّى ُت ْؤ ِمنُواَ ،و َال ُت ْؤ ِمنُوا
ُموُه تحََاَببْت ْ َ
ال َم َبيْن ُ
الس َ
َك ْم).
َحتَّى تحََ ُّابوا ،أَ َو َال أَُدُّل ُك ْم َعَلى َشيٍء إَِذا َف َعْلت ُ
ُم؟ أْف ُشوا َّ

 .1سنن ابن ماجه ،كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،باب اجلهر بآمني ،وصححه األلباني.

()2

 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان أنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون ،وأن حمبة املؤمنني من اإلميان ،وأن إفشاء
السالم سبب حلصوهلا.
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بل جعل عليه الصالة والسالم هذه التحية املباركة ،اليت رمبا نقوهلا عشرات املرات على
األقل كل يوم ،وكل لقاء ،حقاً من حقوق املسلم على أخيه املسلم ،حيث قال صلى اهلل عليه
ِ
ِ
ول اهللِ؟ َق َ
يلَ :ما ُه َّن يَا َر ُس َ
ت؛ ِق َ
ال :إَِذا َل ِقيتَُه َف َسِّل ْم َعَليِْه،
(ح ُّق المُْ ْسِلم َعَلى المُْ ْسِلم ِس ّ
وسلمَ :
َوإَذا َد َع َ
س َف َح ِم َد اهللَ فشمتهَ ،وإَِذا َم ِر َ
ض َف ُع ْدُه،
استَنْ َص َح َك َفان َ
اك َفأَ ِجبُْهَ ،وإَِذا ْ
ْص ْح َلُهَ ،وإَِذا َع َط َ
ِ
()1
َوإَِذا َم َ
ات َفاتَّبِ ْعُه).
نعم؛ إن هذا الدين دين الرمحة والسالم ،ودين احملبة ،الذي ينهى عن البغضاء والتنافر،

حتى يف أحوال القتال واحلروب اليت كان خيوضها املسلمون ،فكانت حروبهم نظيفة ،مل يقتلوا
امرأة ،وال ً
طفال ،وال شيخاً ،وال متعبداً يف صومعته ،ومشلت رمحته سائر فئات اجملتمع ،فأمر
باإلحسان إىل األرملة ،واملسكني ،والبنات ،ومن ذلك ما يرويه أنس بن مالك ،رضي اهلل عنه،

أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ ( :م ْن َع َ
ال َج ِاريَتَينْ ِ َحتَّى َتبُْل َغاَ ،جاَء يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة أََنا
()2
َو ُه َوَ ،و َض َّم أَ َص ِاب َعُه).
وكذلك فقد أمر باإلحسان إىل العمال ،واخلدم ،واليتيم ،والصغري ،والكبري ،وحتى احليوان

األعجم ،فقد أمر عليه الصالة والسالم ،برمحة البهائم ،والرفق بها.
إنه صلى اهلل عليه وسلم نور هذا الكون ومشسه وضياؤه ،الذي أنار به احلق ظلمات
هذه الدنيا ،بعد أن كانت ظالماً وهمجية ،ال تعرف ديناً ،وال خلقاً طيباً ،فجاء صلى اهلل عليه
وسلم باحلق املبني ،وقضى على عنصرية السادة ،ورفع من شأن العبيد وحررهم ،ورفع من
مقامهم؛ ألن ميزان التقوى الذي كان يقيس به عليه الصالة والسالم ،رفع من شأن بالل
وغريه من العبيد ،وجعلهم سادةَّ ،
وحط من شأن أبي جهل وأمية بن خلف ،فصاروا يف مزبلة
 .1صحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب من حق املسلم للمسلم رد السالم.

 .2صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب فضل اإلحسان إىل البنات.
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التاريخ ،وإنها الشريعة ذاتها ،وامليزان نفسه ،الذي يرفع كل من آمن واتقى ،ويضع كل جبار
ظامل متغطرس يف كل زمان ومكان ،ولقد نادى عليه الصالة والسالم يف آخر وصاياه بالعدالة
واملساواة بني األمم مجيعها ،وأن ال تفاضل بينهم إال بالتقوى ،كما أوصى برفع الظلم عن
بإكرامهن ،كانت أوروبا يف ذلك
املقهورين واملضطهدين ،وحني قرر حقوق النساء ،وأمر
َّ
الوقت تنظر إىل املرأة على أنها خملوق ناقص ،وأنها سبب اخلطيئة ،واختلف أعضاء جممع
ماكون يف روح املرأة ،هل هي روح إنسان أم روح حيوان؟ ثم اتفقوا بعد ذلك على أنها روح
حيوان يف صورة إنسان.
هذه هي حضارتهم وتراثهم ،وهذا هو تراث احلبيب املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم،
ِّساِء َخيرْ ًا).
الذي يقولْ :
(استَ ْو ُصوا ِبالن َ

()1

وحسبكم بهذا النيب الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأنه ال تكفي حتى اجمللدات العديدة

من إحصاء مشائله وفضائله وصفاته ومزاياه كلها ،وإني ألدعو كل عاقل من بين اإلنسان أن
يقرأ سريته ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأن يتعرف إىل منهجه وشريعته ،وأن يتبع ملته؛ ألنه نيب
هذه األمة ،ونيب اإلنسانية مجعاء ،كما أدعو كل من ينتسب إىل هذا الدين العظيم أن يصدق
يف حمبة هذا الرسول احلبيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأن يتشبهوا بأصحابه من املهاجرين

ث ِفيه ْم َر ُس ً
واألنصار ،وصدق اهلل تعاىل الذي يقولَ :
{ل َق ْد َم َّن ُ
اهلل َعَلى المُْ ْؤ ِمنِ َ
وال ِم ْن
ني إِْذ َب َع َ ِ

أَْنُف ِس ِه ْم يَتُْلو َعَليْ ِه ْم آيَاِتِه َوُيز ِّ
َاب َوالحْ ِ ْك َمَة َوإِ ْن َكاُنوا ِم ْن َقبْ ُل َل ِفي َضال ٍل
يه ْم َوُي َعِّل ُم ُه ُم اْل ِكت َ
َك ِ
ني}( .آل عمران)164 :
ُمبِ ٍ

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 .1صحيح مسلم ،كتاب الرضاع ،باب الوصية بالنساء.
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رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم

مناسبة العدد

جدير بنا أن َن َتفيَّأ بعضـــًا من صفاته
لتتحقق لنا السعادة يف دنيانا وأخرانا

الشيخ /حسن أمحد جابر  /مفيت حمافظة رفح
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،سيدنا حممد ،وعلى آله
ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،أما بعد؛
فالرمحة صفة محيدة ،تدل على صفاء الطبع ،ونقاء املعدن ،وكلما ظهرت الرمحة يف شخص

إنسانَّ ،
دل ذلك على حسن مشائله ،وكريم عاداته ،وقد بلغت الرمحة نسقها يف شخص النيب،
صلى اهلل عليه وسلم ،حيث كان رؤوفاً باملؤمنني ،رحيماً بهم ،فقد بعثه اهلل رمحة للعاملني مجيعاً،
على وجه العموم ،ورمحة للمؤمنني ،على وجه اخلصوص ،فهو الرمحة املهداة والنعمة املسداة
إىل العامل أمجع ،يقول اهلل عز وجلَ { :و َما أَ ْر َسْلن َ
َاك إِال َرحمَْ ًة ِلْل َعالمَِ َ
ني}(األنبياء ،)107 :ويقول تعاىل:
َ
{ل َق ْد َجاَء ُك ْم َر ُس ٌ
ني َرُء ٌ
يص َعَليْ ُك ْم ِبالمُْ ْؤ ِمنِ َ
يم}.
ُّم َح ِر ٌ
وف َر ِح ٌ
ول ِم ْن أَْنُف ِس ُك ْم َع ِزي ٌز َعَليِْه َما َعنِت ْ
(التوبة)128 :

فبمولده صلى اهلل عليه وسلمُ ،
أخرج الناس من الظلمات إىل النور بإذن ربهم ،إىل صراط

العزيز احلميد ،فميالده كان خرياً وبركة على البشرية مجعاء؛ حيث أرسى قواعد العدل يف
بقاع األرض مجيعها ،وأزال أثار الظلم واجلور ،فرمحته عمت املؤمنني وغري املؤمنني ،وخص
ِ
اهلل املؤمنني بها؛ حيث كان رؤوفاً رحيماً بهم ،يعني فقريهم ،وحيمل ضعيفهم ،ويفرج كربهم،
وصدق اهلل العظيم إذ يقولَ { :و َكا َن ِباملُ ْؤ ِمنِ َ
يما}(األحزاب ،)43 :ومن صور رمحته باملؤمنني،
ني َر ِح ً
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والرفق بهم ،ما جاء يف احلديث أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،كان يصلي ذات يوم

بالصحابة ،فلما فرغ من صالتِه ،استدار إليهم بوجهه الشريفً ،
قائال( :أيها الناس؛ أناشدكم
علي حق ،فليقتص مين ،فعجب الصحابة من
اهلل من كنت قد أوقعت به أذى ،أو من له َّ
ذلك ،فكررها النيب مرة أخرى ،فوقف رجل من الصحابة ،يقال له عكاشة ،فقال :يا رسول
اهلل؛ لوال أن ناشدتنا اهلل ملا وقفت هذا املوقف ،إن لي عليك حقاً ،حيث كنت خارجاً معك
يف غزوة ،فسبقت ناقتك ناقيت ،فنزلت عن ناقيت ،وأردت تقبيل فخدك ،فضربتين بقضيب،
فال أدري ملصلحيت أم ملصلحة املسلمني ،فقال النيب :يا بالل؛ قم إىل بييت ،وأحضر القضيب
الذي كنت أصحبه معي يف غزواتي ،فجاء إليه بالل بالقضيب ،فقال النيب :يا عكاشة؛ خذ
علي لباس ،فكشف النيب عن بطنه ،وقال
فاستقض مين ،فقال عكاشة :إنك ضربتين ومل يكن َّ

استقض مين يا عكاشة ،فانقض عكاشة على بطن النيب ،وقبله ،وقال :من تستطيب نفسه أن
يستقضي من النيب ؟!).

()1

فهكذا كان النيب رحيماً باملؤمنني ،رفيقاً بهم ،فيجب على األمة االقتداء بأقواله وأفعاله

كلها ،فريحم كبريهم صغريهم ،وقويهم ضعيفهم ،ومسؤوهلم من حتت يده من الرعية ،فهكذا
تكون الرمحة ،وهكذا يصور النيب ،معنى الرتاحم يف أعظم صوره ،هذه رمحة رسول اهلل ،صلى
اهلل عليه وسلم ،يف الدنيا ،وأما رمحته بأمته يف اآلخرة ،فقد متثلت يف حديث رسول اهلل ،صلى
ُم{:النَّبيِ ُّ أَ ْولىَ
اهلل عليه وسلمَ ( :ما ِم ْن ُم ْؤ ِم ٍن إِال َوأََنا أَ ْولىَ ِبِه فيِ ُّ
الدْنيَا َو ِ
اآلخ َرةِ ،اْق َرُءوا إِ ْن ِشئْت ْ
ِبالمُْ ْؤ ِمنِ َ
ني ِم ْن أَْنُف ِس ِه ْم})( ،)2ففي هذه اآلية ،وهذا احلديث يبني النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
رمحته باملؤمنني يف الدنيا واآلخرة ،ففي اآلخرة يقف النيب ،صلى اهلل عليه وسلم؛ ليبعد املؤمنني
عن النار ،فيقول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف ذلكَ...( :فأََنا ُ
آخ ُذ بحُِ َج ِز ُك ْم َع ِن النَّ ِار ،وهم
 .1جممع الزوائد ،289/ 6 ،وقال رواه الطرباني ورجاله ثقات.

 .2صحيح البخاري ،كتاب االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس ،باب الصالة على من ترك ديناً.
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يقتحمون ِفي َها).

()1

فمن هذه النصوص النبوية نتفهم ونتعلم ما كان يتصف به رسول اهلل ،صلى اهلل عليه

وسلم ،من صفات حسنة ،وأخالق محيدة ،جعلته سيد األنبياء والرسل ،فقد تعلم صحابة
رسول اهلل من قائدهم ومعلمهم ،الرمحة ،والعدل.
فإذا أردنا نصر اهلل وتأييده ،فال بد أن نقتدي برسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وبسلفنا

الصاحل ،فنكون رمحاء فيما بيننا ،يعني بعضنا بعضاً بقدر ما نستطيع أن نقدم من بذل ،وعطاء،
وتآلف ،وإخاء ،متمثلني قول اهلل عز وجل{ :محَُ َّم ٌد َر ُس ُ
ين َم َعُه أَ ِشدَّاُء َعَلى اْل ُك َّف ِار
ول اهللِ َو َّال ِذ َ
َغو َن َف ْض ً
اه ْم ُر َّك ًعا ُس َّج ًدا يَبْت ُ
يم ُاه ْم فيِ ُو ُجو ِه ِه ْم ِم ْن أََث ِر
َه ْم َت َر ُ
ُرحمََاُء َبيْن ُ
ال ِم َن اهللِ َو ِر ْض َواًنا ِس َ
َُ
َ َ َُ
ُّ
الس ُجوِد ذِلك َمثل ُه ْم فيِ التَّ ْو َراةِ َو َمثل ُه ْم فيِ
فما أحوجنا يف هذه األيام الدقيقة من تاريخ شعبنا وأمتنا إىل االقتداء بسلفنا الصاحل ً
قوال
نجْ
يل}(.الفتح)29 :
ِ
اإل ِ ِ

ً
وفعال ،فريحم قوينا ضعيفنا ،وسليمنا سقيمنا ،فنرحم امللهوف ،وذوي احلاجة ،وبذلك يرضى
عنا رب األرض والسماء ،فيأخذ بأيدينا ،ويسدد خطانا؛ ملا فيه خري أمتنا وشعبنا.
ويف اخلتام؛ نسأل اهلل العلي القدير أن يطهر قلوبنا ،ويلهمنا اخلري والصواب ،يف أقوالنا

وأفعالنا كلها ،وأن نرتاحم فيما بيننا ،ويكون لنا عوناً يف بناء صرح دولتنا الفلسطينية
املستقلة ،وعاصمتها القدس الشريف.
إنه على ما يشاء قدير وهو نعم املوىل ونعم النصري

 .1صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب االنتهاء عن املعاصي.
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مناسبة العدد

سرية الرسول
حممد صلى اهلل عليه وسلم
إعداد  :صالح قاسم سعيد الفرا
ً
رسوال
احلمد هلل الذي اختار لنا اإلسالم ديناً ،وجعله طريقاً واضحاً مستقيماً ،وأرسل إلينا
صادقاً آميناً ،وأنزل عليه كتاباً مبيناً ،والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني ،حممد بن
عبد اهلل ،أدبه اهلل فأحسن تأديبه ،وعلمه ما مل يكن يعلم ،وكان فضل اهلل عليه عظيماً.
اللهم صل وسلم وبارك عليه ،وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه ،وسار على منهجه ،ورضي
به شاهداً ومبشراً ونذيراً ،داعياً إىل اهلل بإذنه وسراجاً منرياً ،بعثه اهلل هداية ورمحة للعاملني منذ
أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان ،وما زالت سريته العطرة تتناقلها ألسن العارفني ،وأقالم
الدارسنيً ،
جيال بعد جيل؛ لتقدم للبشرية مجعاء أروع الصور عن الصفحات املثلى اليت حتلى
بها رسولنا الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعن جهاده وكفاحه يف سبيل حتقيق رسالته ،اليت
أداها بأمانة على أمت وجه وأكمله.
نسب سيدنـا حممـد صلى اهلل عليه وسلم ،من جهة أبيه:
هو سيدنا حممد بن عبد اهلل ،بن عبد املطلب ،بن هاشم ،بن عبد مناف بن قصي ،بن
حكيم بن مرة ،بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر( )1بن مالك بن النضر بن كنانة ،بن
 .1فهر  :هو قريش الذي مسيت به القبيلة
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خزاعة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ،ويتصل نسب عدنان إىل
سيدنا إمساعيل ابن سيدنا إبراهيم ،عليهما الصالة والسالم.
نسبه من جهة أمه :أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن حكيم ،الذي هو
اجلد اخلامس للنيب ،عليه الصالة والسالم .
محل أمه به :كان عبد اهلل بن عبد املطلب من أحب ولد أبيه إليه ،فزوجه آمنة بنت
وهب ،وهي يومئذ من أفضل نساء قريش نسباً وموضعاً ،وملا دخل عليها ،محلت برسول اهلل،
صلى اهلل عليه وسلم ،وبعد احلمل بشهرين تويف أبوه يف املدينة ،عند خا ٍل له من بين النجار،
وعمره  18سنة ،تاركاً له مخسة من اجلمال ،وبعض النعاج ،وبركة احلبشية ،املكناة بأم أمين،

ويف رواية بعد والده بشهرين.

()1

مولده :ملا متت أشهر احلمل ،ولد صلى اهلل عليه وسلم مبكة ،فجر يوم اإلثنني من ربيع
األول  20إبريل سنة  571من امليالد ،وهو يوافق عام الفيل ،وكانت والدته يف دار أبي طالب
بشعب بين هاشم على قابلة الشفاء أم عبد الرمحن بن عوف ،ومساه جده عبد املطلب حني
بشر بوالدته حممداً؛ رجاء أن حيمد يف السماء ،ويف األرض ،وقد حقق اهلل رجاءه.
رضاعه وحضانته :أرضعته أمه حنو ثالثة أيام ،ثم ثويبة موالة عمه أبي هلب( )2أيَّاماً عدة،
ثم حليمة السعدية ،اليت اختارها جده عبد املطلب مرضعة له ،وهي من قبيلة هوازن املشهورة
يف العرب بالعراقة ،وكمال الشرف ،واسم زوجها أبو كبشة ،فأخذته حليمة ،ورجعت به إىل
قومها ،فرأوا منه صلى اهلل عليه وسلم خريات كثرية ،أضفت عليهم مدة وجوده بينهم ،حتى
قال زوجها :يا حليمة؛ إني ألراك قد أخذت نسمة مباركة ،وملا انتهى فطامه ،بقي عندها سنتني
 .1ويف رواية بعد وفاة والده بشهرين

 .2أعتقها أبو هلب حني بشر بوالدته عليه الصالة والسالم.
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أيضاً ،حتى بلغ أربع سنني ،قامت والدته حبضانته ،ومعها أم أمين.
وفاة أمه وكفالة جده له :ملا بلغ ست سنوات ،ذهبت به أمه وأم أمين ،لزيارة أخوال أبيه،
فمكثت عندهم حنو شهر ،وبينما هي عائدة أدركتها منيتها يف الطريق ،فماتت باألبواء(،)1
فأوصلته أم أمين إىل جده مبكة ،وتولت وحدها حضانته؛ ولذا كان عليه الصالة والسالم يقول
هلا :أنت أمي بعد أمي ،وقام جده بكفالته خري قيام ،وكان حينو عليه أكثر من أوالده ،ملا ُرأي
عليه من عالمات النجابة واخلري ،وكان يقول :ليكونن البين هذا شأن.
وفاة جده وكفالة عمه أبي طالب له :تويف جده عبد املطلب ،وقد بلغ سنه مثاني سنوات،
فضمه عمه أبو طالب إليه ،فأحسن كفالته ،وأعز جانبه ،وأحبه حباً شديداً ،ثم خرج به حني
بلغ ثالث عشرة سنة يف خرجته ،متاجراً إىل الشام ،فلقيه يف طريقه عند بصرى

()2

حبريا

الراهب ،وهو من األحبار ،فقال ألبي طالب :ارجع بابن أخيك ،فسيكون له شأن عظيم،
واحذر عليه من اليهودَّ ،
فإن زمانه قد قرب ،كما أنبأنا عن ذلك دانيال يف نبوته ،فرجع به إىل
مكة حني فرغ من جتارته ،وحضر معه حرب الفجار( ،)3وهي حرب بني كنانة ومعها قريش،
وبني قيس ،كان عمره أربع عشرة سنة ،وكان جيمع السهام ألعمامه فيها ،ويرمي معهم ،فكلل
اهلل عملهم بالنصر على أعدائهم.
زواجه بالسيدة خدجية :وملا بلغ مخساً وعشرين سنة ،مسعت خدجية بنت خويلد بأمانته
النادرة ،وأخالقه املرضية ،فعرضت عليه خروجه إىل الشام يف جتارة هلا مع غالمها ميسرة،
فقبل وسافر وربح كثرياً ،وعاد إىل مكة ،فأخربها ميسرة بأمانته وكرامته ،وكانت من شريفات
 .1قرية قريبة من املدينة.

 .2هي قرية على احلدود بني بالد الشام وبالد العرب.

.3مسي حرب الفجار أي يوم الفجار ملا فيه من حرمات مكة التى كانت مقدسة عند العرب.
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العرب ،موصوفة بالعقل ،واحلزم ،والثروة ،فعرضت عليه أن يتزوجها ،وكان عمرها يف ذلك
الوقت أربعني سنة ،وكم عظيم خطبها ،وبذل هلا األموال الطائلة! فأبت ،لكنها خطبت السيد
األمني لنفسها ،فأجابها صلى اهلل عليه وسلم ،وتزوجها ،وكان له مخس وعشرون سنة،

()1

أوالده منها إال إبراهيم ،فإنه من مارية القبطية ،اليت أهداها إليه املقوقس ،عظيم القبط مبصر،
ثم ماتت قبل اهلجرة بثالث سنني.
نشأته وأحواله وأخالقه قبل البعثة :نشأ صلى اهلل عليه وسلم ،متأدباً بآداب اهلل تعاىل،
مفطوراً على حماسن الشيم ،ومكارم األخالق ،كفله جده يف حال صغره ،ثم عمه بعد موت
جده ،وملا شب وقوي على العمل ،اشتغل حبرفة األنبياء قبله ،وهي رعي الغنم مع إخوانه من
الرضاع يف البادية ،وملا رجع إىل مكة كان يرعاها ألهله باألجر ،ثم اشتغل بالتجارة ،فاشتهر
عند العرب بصدق احلديث ،وشرف األمانة ،وحسن املعاملة ،ثم تزوج من خدجية ،وعمل يف
ماهلا ،فكانت معيشته من كسب يده ،وقد عاش مع ذلك فقرياً ،ولو أراد الثراء ،لكان له منه
نصيب كبري.
نشأ صلى اهلل عليه وسلم مهذباً ،طاهر العقيدة ،مربأ من الضالالت الوثنية وأوهامها،
وعشرائه كلهم ،من أهل الوثنية ،وخلطائه مجيعهم أولياء أصنام ،ويف نشأته جرياً على املألوف
يف الصبيان ،من تأثر عقوهلم ونفوسهم مبا يرون ويسمعون يف بيئتهم ،ولو كان كذلك لنشأ
( .1قالوا  :ملا أنهى إىل السيد األمني رغبة السيدة خدجية يف زواجها به ،قام عليه الصالة والسالم مع أعمامه حتى

دخل لغى عمها عمرو بن أسد ،فخطبها منه بوساطة عمه أبي طالب ،فزوجها عمها إياه ،عليه الصالة والسالم ،وقد
خطب أبو طالب يف ذلك اليوم ،فقال :احلمد هلل الذي جعلنا من ذرية إبراهيم ،وزرع إمساعيل ،وجعل لنا بيتاً حمجوباً
ً
وحرماً آمناً ،وجعلنا حكام للناس ،ثم أن ابن أخي هذا حممد بن عبد اهلل ال يوزن به رجل شرفاً ً
وفضال .وإن
ونبال

كان املال قال ،فإن املال ظل زائل ،وأمر حائل ،وعارية مسرتدة ،وهو واهلل بعد هذا له نبأ عظيم ،وخطر جليل ،وقد
خطب إليكم رغبة يف كرميتكم خدجية ،وقد بذل من الصداق ،كنزاً ،وعلى ذلك مت األمر).
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على مثل نشأتهم يف التفاخر بالعصبية ،والنعرة اجلاهلية ،ومشاركتهم يف تعظيم األصنام
وعبادتها ،ولكنه صلى اهلل عليه وسلم نشأ على أكمل ما تتحلى به النفوس الطاهرة ،فلم
يسجد لصنم من أصنامهم ،ومل حيفل بعيد من أعيادهم ،ومل يذق حلوم قرابينهم ،ومل يلتفت
إىل هلوهم وعبثهم ،وما كانوا يفعلونه جباهليتهم ،نشأ صلى اهلل عليه وسلم ،كثري النظر ،طويل
الصمت ،لني اجلانب ،موفور احللم ،دائم البشر ،سديد الرأي ،كان ال يشتهي ،وال يشتكي ،وال

يتسخط ،وال يلتمس من أحد شيئاً جيد يف التماسه مهانة ً
وذال ،يرحم الصغري ،ويوقر الكبري،
وال حيقر فقرياً لفقره ،وال يهاب عظيماً لعظمته ،كان يتفقد أصحابه إذا غابوا ،ويالطفهم
إذا حضروا ،كان زاهداً متواضعاً ،جيلس على األرض ،وخيصف النعل ،ويرقع الثوب ،حيسبه
الرائي فقرياً ،وهو أغنى الناس ،وصغرياً ،وهو أكربهم ،وأعظم أثر له عند العرب ،شهد مع
أشراف قريش حلفاً ،يسمى حلف الفضول لدرء املظامل ،ورد احلقوق إىل أهلها ،قال عنه يف
احلديث( :لقد شهدت يف دار عبد اهلل بن جدعان حلفاً لو دعيت به يف اإلسالم ألجبت).

()1

فانظر رعاك اهلل إىل ذلك الشمم العالي ،واهلمة الكبرية ،وتلك املكرمة اجلليلة التى
وضعها صلى اهلل عليه وسلم بني عرب بدو ،وسكان جبال وقفار ،ما قرأوا كتاباً ،وال عرفوا
مدنيّة ،وال خالطوا أمماً مهذبة.

ومما أعظمه يف نفوس العرب من قريش وغريهم أنه حسم نزاعاً كاد يؤدي إىل امتشاق

احلسام ،وسل السيوف من أغمادها ،فإن قريشاً كانت قد هدمت الكعبة بعد تلف جدرانها،
فلما أمتوا بناءها ،وأرادوا وضع احلجر األسود اختلفوا فيمن يضعه ،وتناقشوا فيما بينهم،
واختصموا ،فحكموه ،فأشار بوضع احلجر على ثوب ،وأن متسك كل قبيلة بطرف منه ،ثم
 .1الروض األنف.242/ 1 :
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يرفع ويوضع مكانه ،فرفعوه حتى بلغوا موضعه ،فوضعه صلى اهلل عليه وسلم وعمره 35
سنة ،وخالصة القول إنه صلى اهلل عليه وسلم ،كان قبل البعثة مثال اخللق الفاضل ،والكمال
الوافر ،وقد حفظه اهلل قبل رسالته من كل ما كانت تعمله العرب يف اجلاهلية ،مما حرمه
اإلسالم بعد ،فكان ال يسجد لصنم ،وال وثن ،وما كان يشرب اخلمر ،وال يلعب امليسر ،مع
شيوعهما عند العرب ،شيوعاً كثرياً.
بعثته صلى اهلل عليه وسلم :حببت إليه اخللوة ،فكان خيلو بغار حراء( ،)1يتعبد فيه الليالي
ذوات العدد ،على دين إبراهيم ،عليه الصالة والسالم ،ثم يرجع إىل أهله ،فيتزود ملثلها ،فلما
بلغ أربعني سنة إال أشهر قليلةُ ،ب ِدئ بالرؤيا الصاحلة ،فكان ال يرى رؤيا إال جاءت كفلق
الصبح.
وبينما هو معتكف يف خلوته ،وافاه الوحي جربيل من لدن احلق؛ ليخرج الناس من
الظلمات إىل النور ،وكان ذلك يوم اإلثنني وفق  6أغسطس سنة 610م.

()2

الَ :ما أََنا ِب َق ِار ٍئَ ،ق َ
ال :اْق َرأَْ ،ق َ
فعن عائشة ،رضي اهلل عنها ،قالتَ ... ( :ف َجاَءُه المََْل ُكَ ،ف َق َ
ال:

َفأَ َخ َذِني َف َغ َّطن َحتَّى َبَل َغ ِميِّن الجْ َ ْه َدُ ،ث َّم أَ ْر َسَلنَ ،ف َق َ
ال :اْق َرأُْ ،قْل ُتَ :ما أََنا ِب َق ِار ٍئَ ،فأَ َخ َذِني َف َغ َّطن
يِ
يِ
يِ
الثَّاِنيََةَ ،حتَّى َبَل َغ ِميِّن الجْ َ ْه َدُ ،ث َّم أَ ْر َسَلنَ ،ف َق َ
ال :اْق َرأَْ ،فُقْل ُتَ :ما أََنا ِب َق ِار ٍئَ ،فأَ َخ َذِني َف َغ َّطن
يِ
يِ
ََ ُ َ َ َ َ َ ْ ْ ِ
اسم َرِّب َك َّال ِذي َخَل َق * َخَل َق اِْلنْ َسا َن ِم ْن َعَل ٍق * اْق َرأْ َو َرُّب َك
الثَّاِلثة ،ث َّم أ ْر َسليِن ،فقال{ :اق َرأ ِب ْ
َ
األ ْك َرُم} َف َر َج َع ِب َها َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
ت
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،يَ ْر ُج ُف ُف َؤاُدُهَ ،ف َد َخ َل َعَلى َخ ِد َجيَة ِبنْ ِ
الر ْو ُعَ ،ف َق َ
اهلل َعنْ َهاَ ،ف َق َ
ُخ َويِْل ٍدَ ،ر ِض َي ُ
ال لخِ َ ِد َجيَة،
َمُلوُهَ ،حتَّى َذ َه َ
الَ :ز ِّمُلوِنيَ ،ز ِّمُلوِنيَ ،فز َّ
ب َعنُْه َّ

ت َخ ِد َجيُةَ :كال َواهللِ َما خُْيز َ
يك (يحَُْزُن َك) ُ
اهلل أََب ًدا؛
َوأَ ْخبرََ َها الخْ َبرَََ ،ل َق ْد َخ ِش ُ
يت َعَلى َن ْف ِسيَ ،ف َق َال ْ
ِ
 .1جبل قريب من مكة .

 .2فيكون عمره إذ ذاك أربعني سنة قمرية وستة أشهر ومثانية أيام.
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إن َ
الضيْ َ
فَ ،وُت ِع ُ
الر ِح َمَ ،وتحَْ ِم ُل اْل َك َّلَ ،وَت ْك ِس ُب ( َوُت ْك ِس ُب) المَْْع ُدو َمَ ،وَت ْق ِري َّ
ني
َّك َلت ِ
َص ُل َّ
ِ
َعَلى َن َواِئب الحْ َ ِّقَ ،فان َ
ت ِبِه َو َرَقَة ْب َن َن ْوَف ِل ْب ِن أَ َس ِد ْب ِن َعبْ ِد اْل ُع َّزى،
ت ِبِه َخ ِد َجيُة َحتَّى أََت ْ
ْطَل َق ْ
ِ
ُب ِم َن
ُب اْل ِكت َ
َص َر فيِ الجْ َا ِهِليَِّةَ ،و َكا َن يَ ْكت ُ
َاب اْل ِعبرْ َاِن َّيَ ،فيَ ْكت ُ
اْب َن َع ِّم َخ ِد َجيَةَ ،و َكا َن ا ْم َرأً َق ْد َتن َّ
اإلنجِْيل ِباْل ِعبرْ َاِنيَِّةَ ،ما َشاَء ُ
ت َلُه َخ ِد َجيُة :يَا
ريا َق ْد َع ِم َيَ ،ف َق َال ْ
اهلل أَ ْن يَ ْكت َ
ُبَ ،و َكا َن َشيْ ًخا َكبِ ً
ِ ِ
يكَ ،ف َق َ
اْب َن َع ِّم؛ اسمْ َ ْع ِمن اْبن أَ ِخ َ
ال َلُه َو َرَقُة :يَا اْب َن أَ ِخي؛ َماَذا َت َرى؟ َفأَ ْخبرََُه َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى
ِ ِ

وس َّال ِذي َن َّز َل (أَْنز َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،خبرََ (بخَِبرَ ) َما َرأَى َف َق َ
َل) ُ
ُ
اهلل َعَلى
ال َلُه َو َرَقُةَ :ه َذا النَّاُم ُ
ِ

وسى ،يَا َليْتَن ِفي َها َج َذ ًعاَ ،ليْت َ
ون َحيًّا إْذ خُْير ُج َك َق ْوُم َكَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللِ َ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه
ُم َ
َن أ ُك ُ ِ ِ
يِ
يِ
َو َسَّل َم ،أَ َو مخُْر ِج َّي ُه ْم؟ َق َ
الَ :ن َع ْم ،لمَْ يَأْ ِت َر ُج ٌل َق ُّط بثْل ما جئ َ
ْر ْكن
ْت به إال عودي ،وإ ْن يد
ِ
مِِ ِ َ ِ ِ ِ ِ ُ ِ َ َ ِ ُ ِ يِ
ْص ْر َك َن ْصراً ُم َؤ َّزراً)(. )1
يَ ْوُم َك ،أَن ُ
فرتة الوحي :فرت -انقطع -الوحي عن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،مدة ،فشق ذلك
عليه ،واشتد احلال به عليه الصالة والسالم ،حذراً من قطيعة اهلل ،بعد أن أراه نعمته الكربى،

فتبدى له امللك ً
قائال :أنت رسول اهلل حقاً ،وعاوده الوحي ،وأنزل اهلل عليه{ :يَا أَيُّ َها المُْدِّ
َّثُر
ُن َت ْست ْ
َكثُِر * َوِل َرِّب َك
الر ْج َز َفا ْه ُج ْر * َوال تمَْن ْ
* ُق ْم َفأَْن ِذ ْر* َو َرَّب َك َف َكبرِّ ْ * َوِثيَاَب َك َف َط ِّه ْر * َو ُّ
اصبرِ ْ}(املدثر.)7 - 1 :
َف ْ

()2

 .1صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،باب سورة {اقرأ باسم ربك الذي خلق}.

 .2سورة املدثر  :معنى اآليات (يا أيها املتلفع بالثوب؛ قم حذر الناس من عبادة غري اهلل ،وخصه بالتعظيم ،ونظف
ثيابك ،واترك أسباب الرجز وهو العذاب ،وال تعط بقصد االستكثار ،واصرب على األذى).
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ِ
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َّ
عل َ
مت صحبَ َك نهجاً يهتدون بِه

��ل��ل
حتى َغ���� َدوا َش��ام��ًة يف
ِ
س��ائ��ر املِ ِ

الشمس تمَ
هم النّجوُم َوأن َ
نحهم
ْ��ت
ُ
ْ
ُ

العلل
ن���وراً ودف��ئ��اً وت��ش��ري��ف��اً م��ن
ِ

علمتنا نقتدي ال نبتدع ص��وراً

م��ن ال��ع��ب��ادة يف ال��ت��ن��ظ�ير َو َ
اجل����� َد ِل
ِ

ع��ل��م��ت��ن��ا ن��ق��ت��دي ك���ل مب��وق��ع��ِه

مل
ص��ادق
من
ِ
النهج ب��األق��وا ِل َوال َع ِ
ِ

علمتنا النُّصح ل�لإخ��وا ِن ُن ُ
هم
رشد ْ

بالسيف والعذ ِل
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ُ
ِ
ِ
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ُ
َ
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ُ
ِ
ِ
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ن��ه��اب امل��ن��اي��ا َخ��ش��ي��َة
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ُ
ِ

منكر وخنا
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ٍ

كلل
ع��ل��ى ال��ش��ري��ع��ِة من��ض��ي دومن���ا ِ

َّ
َ
ن��ض��ل بِه
ت��رك��ت فينا ك��ت��اب��اً ل��ن

جبل
ه��دي ال��رس��و ِل كما
ٍ
ن���ور على ِ

رب وح�� ْد مج��وع املسلمني على
ي��ا ِّ

َ
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ْ
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ْ
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ِ

ْ
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مسألة فقهية

ْ
َ
َ
الا؛
م
يف
املرأة
على
ان
ط
ل
ال ُس
َ
هِ
ألح ٍد ِم ْن أوليائها
لزوجها وال َ
ال ِ
الشيخ  /إحسان إبراهيم عاشور  /مفيت حمافظة خانيونس
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،سيدنا حممد وعلى آله وصحبه،
وبعد:
تتص َّر َف يف شيء من ماهلا
فإن كثرياً من الناس يعتقدون خمطئني ،أنه ال يجَ وز للمرأة أن َ
تص َّرفت املرأة يف َمالهِ ا باهلبة ،أو
منعها من ذلك ،ولو َ
إال بإذن زوجها أ ْو َوِليِّها ،وأنه يجَ وز له ُ
يغضب ،وقد يَطُرُدها
الصدقة ،أو اإلنفاق على أهلها ،أو غري ذلك ،دون ِعلمه أو إذنه ،فإنه
ُ
زوجها من َبيْتِه ،وُربمََّا تتسع دائرة اخلالف ،فتشمل األهل ،أو يصل األمر إىل الفراق ،وتشتيت
ُ
األسرة ،خاصة إذا كانت املرأة عاملة ،أو ثـَـ ِريَّة.

والصحيح الذي عليه العلماء ،أن املرأة كالرجل متاماً يف التمتع باحلقوق املالية اخلاصة؛

تص ُّرفاً مشروعاً ،بغري إذن زوجها أو َوِليِّها،
تتص َّر َف يف مالهِ اَ ،
اكتساباً وإنفاقاً ،وأنه يجَ وز هلا أن َ
واألدلة على ذلك من القرآن الكريم والسنة املطهرة كثرية ،أورد يف هذا املقام طائفٍة منها:
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أو ًال  -من القرآن الكريم:
َ
الـمرياث؛ فقال
وج َع َل على رأس ذلك
( )1أعطى اإلسالم للمرأة َح َّق اكتساب الـمالَ ،
َ
الوال َدا ِن
نصيب ممَِّا َت َر َك
نصيب ممَِّا ت َر َك الواِل َدا ِن واألق َرُبو َن وللنساُء
{للرجال
ٌ
ٌ
تعاىلِّ :
واألق َرُبو َن ممَِّا قَـ َّل ِمنُه أو َك ُثـ َر

نصيباً مفروضاً}( .سورة النساء)7:

تص ُّرفَـها يف مالهِ ا يف أكث َر من موضع؛ منها:
( )2كما أجاز القرآن الكريم للمرأة َ

ب لكم عن شيٍء ِمنُه نفساً ُ
أ .قوله تعاىل عن املهر ...{ :فإ ْن ِط نْ َ
فكُلوُه َهنِيئاً َم ِريْئَاً} (النساء،)4:

التص ُّر َف يف شيء من مهرها.
الذي يجُ يز هلا َ

وصيٍَّة ُي ْو ِصينْ َ ِبها أو
ب .وقوله تعاىل يف آيات املواريث من سورة النساء أيضاًِ ...{ :م ْن َبع ِد ِ

وص َي بشيء ِم ْن َمالهَِا لمَِ ْن تشاُء بع َد َموِتها.
تـ ِ
َديْ ٍن (}...النساء ،)12 :وهذا دليل يجُ يز للمرأة أن ُ

يما افتَـ َد ْت ِبِه (}...البقرة ،)229 :الذي
ج .وقوله تعاىل يف سورة البقرة ...{ :فال ُج َ
ناح عليهما ِف َ

وتـحص ُل على الطالق.
نفسها به،
تـخاِل َع َ
ُ
زوجها بشيٍء ِم َن املا ِل ،ت ْفتَـدي َ
يجُ يز للزوجة أن ُ

تص ُّرِفها.
شرت ُط إذ َن الزوج ،أو الوِل ِّي ،لنفاذ َ
وليس يف شيء من هذه اآليات أو غريها ما يَ ِ
ثانيًا  -من السنة املطهرة:
املعامالت املاليَة املختلفَة؛ كالصدقة ،واهلبة،
ثبت يف السنة الصحيحة أن املرأة كانت تباشر
ِ

والعتق ،والبيع ،والشراء ،واإلجارة ،والتوكيل ،وغريها ،ومن ذلك:
 .1أخرج الشيخان ،رمحهما اهلل تعاىل( ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،خ َر َج َو َم َعُه

ِب َ
ت املَْرأَُة ُتْل ِقي اْلُق ْر َط،
الص َدَقِةَ ،ف َج َعَل ِ
ِّساَءَ ،ف َو َع َظ ُه َّنَ ،وأَ َم َر ُه َّن ِب َّ
ال ٌلَ ،ف َظ َّن أََّنُه لمَْ ُي ْس ِم ِع الن َ
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َو َ
اخلاتمَََ ،وِب َ
ال ٌل يَأْ ُخ ُذ َط َر ِف َث ْوِبِه)( ،)1وهذا يدل على جواز صدقة املرأة من ماهلا بغري ُّ
ف
توق ٍ
فيِ

قات عن إذن
على إذن زوجها أو َوِليِّها؛ فإن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،مل يسأل َ
املتص ِّد ِ
أزواجه َّن ،أو أولياِئ ِه َّن لهَُ َّن بالصدقة.
ِ

 .2وأخرج البخاري ،رمحه اهللَّ ،
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
أن ميمونَة ،رضي اهلل عنها؛ َ
زوج ِّ

فلما ْ
تـُه ،قال
أَعتَـقَـ ْ
النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَّ ،
ت َوِلي َدةً هلا (أي جارية) ،ومل تَـ ْستَأِذ ِن َّ
أخبرََ ْ
أخوال ِك كا َن َ
َ
أعظ َم َأل ْج ِر ِك).
َّك َل ْو أعطيتِها
هلا( :أ َما إن ِ

()2

رضي اهلل عنها ،أعتقت جاريتها من غري
ووجه الداللة من هذا احلديث أن ميمونةَ ،
تص ُّر ُف الزوجة العاقلة الرشيدة يف ماهلا
استئذان النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فلو مل يكن َ
وإنـما أرشدها إىل ما هو األفضل؛ وهو إعطاُء
نافذاً ألْب َطَلُه ُّ
النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَّ ،
ال َوِلي َدةِ ألخوالهِ ا؛ َّ
ألن يف هذا اإلعطاء صلةَ َر ِحم ،مع َكوِنِه ِهبًَة ،أو صدقة.
ٍ
رضي اهلل عنها ،أرادت أن تشرتي جارية ِل ُتـعتِقَـها،
 .3وأخرج البخاري أيضاً أن عائشةَ ،
فاشرتط أهُلها أن يكون َوالؤها هلم ،فذ َك َرت ذلك لرسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال هلا:
(اشترَ ِيها فأعتِقيها ،فإنمَّ ا ال َوالُء لمَِ ْن أعت َ
َق).

()3

وهذا يدل على صحة املعامالت املالية الدنيوية الصادرة عن املرأة؛ كالبيع ،والشراء،
واإلجارة.
 .1صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب عظة اإلمام النساء وتعليمهن.
 .2صحيح البخاري ،كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها ،باب هبة املرأة لغري زوجها وعتقها إذا كان هلا زوج ،فهو
جائز إذا مل تكن سفيهة ،فإذا كانت سفيهة مل جيز.
 .3صحيح البخاري ،كتاب املكاتب ،باب إثم من قذف مملوكه ،وباب املكاتب وجنومه يف كل سنة جنم.
49

العدد  113ربيع األول وربيع الثاني 1435هـ  -كانون الثاني وشباط 2014م

تص ُّر ِف املرأة يف مالهِ ا إال
النهي عن َ
وتـجدر اإلشارة هنا إىل أنه ورد يف بعض األحاديث ُ

بإذن زوجها؛ مثل قوله ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :ال ُتنْ ِف ُق املَْرأَُة َشيْئًا ِم ْن َبيْتِ َها ،إِ َّال ِبإِْذ ِن َز ْو ِج َها)(،)1
وهذا النهي حممول على انفاقها من بيتها من مال زوجها ،فهذا ينبغي أن تأخذ إذنه فيه ،أو
تتص َّر َف يف مالهِ ا إال بـمشورة زوجها؛ أدباً واستحباباً،
حممول على التنزيه؛ فال ينبغي هلا أن َ
ال إلزاماً وإيـجاباً.
وخالصة القول يف هذه املسألة؛ إن املرأة البالغة العاقلة الرشيدة ٌ
أهل للتصرف ،وملكية
املال شرعاً ،وال َح َّق لزوجها أو وليها يف ماهلا ،فال يمَ ِل ُك َ
احل ْج َر عليها مِبَنْ ِعها ِم َن التَّ َص ُّر ِف
زواجها ،أو الواليُة عليها ،شيئاً من كمال أهِليَّتِها املالية.
املشروع يف َمالهِ ا ،وال ُينْ ِق ُ
ص ُ

ومع هذا؛ فإنه يستحب هلا أن تشاور زوجها أو وليها فيما تريد التصرف به من ماهلا؛ ألن
مشاورته أدعى إىل ُح ْس ِن ال ِع ْش َرةِ ،ودوام األلفة ،وتؤدي املشاورة غالباً إىل الداللة على ما هو
أفضل ،كما رأينا يف حديث ميمونة السابق ،أو إىل إجياد َح ِّل ملشكلة إن عرضت هلا ،كما يف

حديث عائشة املذكور.
وصلى اهلل على حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 .1مسند أمحد ،باقي مسند األنصار ،حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجالن بن عمرو ،وقال شعيب
األرناؤوط :إسناده حسن.
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الشيخ حممد حسني  /املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية

 .1حكم الزواج اإللكرتوني
السؤال :هل جيوز الزواج اإللكرتوني؛ أي عن طريق عقد إلكرتوني بوجود مأذون شرعي
إلكرتوني ،وما أدلة حكمة؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق سيدنا حممد األمني،
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فاألصل أن اإلجياب والقبول هما ركن عقد النكاح ،ال يصح دونهما ،واإلجياب هو اللفظ
الصادر من الولي ،أو وكيله ،والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله املتضمن
املوافقة على اإلجياب ،ويشرتط أن يتم اإلجياب والقبول يف جملس واحد ،كما نصت على ذلك
املادة ( )14من قانون األحوال الشخصية.
وإجراء عقد النكاح عن طريق الوسائل احلديثة كالسكاي بي واإلنرتنت ،واهلاتف ،جائز

شرعاً ،إذا توافرت شروط النكاح من التلفظ باإلجياب والقبول ،ومساع كل من العاقدين
لآلخر ،ومعرفته له ،ووجود الولي والشهود ،وأن يتوىل العقد القاضي الشرعي ،أو من ينوب

عنه؛ وذلك أخذاً باملعتمد يف احملاكم الشرعية لدينا ،وال جيوز أن يكون ذلك من خالل مأذون
شرعي إلكرتوني.
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 .2حكم بيع اخلرزة الزرقاء
السؤال :ما حكم بيع اخلرزة الزرقاء ،أو الكف على شكل قالدة أو سوار أو ما شابه من
احللي؟
اجلواب :مل يثبت عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وال عن اخللفاء الراشدين ،وال الصحابة،
رضي اهلل عنهم ،فيما نعلم أنهم فعلوا ذلك ،واخلري يف اتّباع هديه صلى اهلل عليه وسلم،
وهدي أصحابه ،وتعليق الرقى والتمائم بالعنق ،أو بأي عضو من أعضاء الشخص إن كان
من غري القرآن فهو حمرم ،والتميمة هي خرز أو قالدة تعلق يف الرأس( ،)1كاخلرزة الزرقاء ،أو
الكف ،أو غريها ،كان العرب يعلقونها على أوالدهم ،يتقون بها العني على حد زعمهم؛
حلمايتهم وأوالدهم ودوابهم من األمراض واألرواح الشريرة.

وعليه؛ فإنه ال جيوز شراء مثل هذه اخلرزات وال بيعها؛ وذلك سداً للذريعة؛ وألن لبسها

وتعليقها يعد باباً من أبواب الشرك ،لقول رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َعَّل َق

()3
()2
الرَقى َوالتَّ َماِئ َم َوالتِّ َوَلَة ِش ْر ٌك)( ،)4أما
تمَِ َ
يمًة َ ،ف َق ْد أَ ْش َر َك)  ،وقوله صلى اهلل عليه وسلم( :إِ َّن ُّ

الرقى فإن كانت بالقرآن ،أو باألذكار واألدعية ،فيجوز ذلك ،فعن عوف بن مالك األشجعي،

ف َت َرى َذِل َك؟ َف َق َ
(كنَّا َن ْرِقي الجْ َا ِهِليَِّةَ ،فُقْلنَا :يَا َر ُس َ
ول اهللِ؛ َكيْ َ
قالُ :
ال :ا ْع ِر ُضوا َعَلي
فيِ
فيِ
ٌ ()5
الرَقى َما لمَْ يَ ُك ْن ِفيِه ِش ْرك).
ُرَق ُاك ْمَ ،ال َبأْ َ
س ِب ُّ
 .1فتح الباري ،ج ،15ص.136

 .2التَّ ِميمُةَ :خرزة َرْقطاء ُتن َ
يم؛ عن ابن جين ،وقيل :هي ِقالدة
السري ثم ُيعقد يف ُ
العنق ،وهي التَّمائم والتَّ ِم ُ
ْظم يف َّ

وع َوذ؛ وحكي عن ثعلب :تمََّ ْمت املَْولود َّ
عل ْقت عليه التَّمائم( .لسان العرب 2/238 :وما بعدها) .
جيعل فيها ُسُيو ٌر ُ
 .3مسند أمحد ،مسند الشاميني ،حديث عقبة بن عمار اجلهين عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ورواه احلاكم وصححه
ووافقه الذهيب ،وقال اهليثمي :رجال أمحد ثقات ،وصححه األلباني.
 .4سنن أبي داود ،كتاب الطب ،باب يف تعليق التمائم ،وصححه األلباني.
 .5صحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب ال بأس بالرقى ما مل يكن فيه شرك.
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 .3حكم املسح على الشعر عند االغتسال من اجلنابة
السؤال :هل جيوز املسح على الشعر عند االغتسال من اجلنابة؟ أم جيب غسله ً
كامال؟
اجلواب :اتفق الفقهاء على أن النية ،وتعميم الشعر والبشرة باملاء ،من فروض الغسل،

َس َل ِم َن
فعن عائشة ،رضي اهلل عنها ،زوج النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالتَ ( :كا َن إَِذا ا ْغت َ
لص َ
ْخ ُل أَ َص ِاب َعُه فيِ المَْاِءَ ،فُي َخِّل ُل ِب َها
الةُِ ،ث َّم ُيد ِ
الجْ َنَاَبِةَ ،ب َدأَ َف َغ َس َل يَ َديِْهُ ،ث َّم يَتَ َو َّضأُ َك َما يَتَ َو َّضأُ ِل َّ
ُأ ُص َ
ب َعَلى َرأْ ِسِه َث َ
ال َث ُغ َر ٍف ِبيَ َديِْهُ ،ث َّم ُي ِف ُ
يض املَاَء َعَلى ِجْل ِدهِ ُكِّلِه)(،)1
ول َش َع ِرهُِ ،ث َّم يَ ُص ُّ
فهذا احلديث جيمع بني الواجب واملستحب يف الغسل ،وكيفيته أن يغسل كفيه قبل إدخاهلما
يف اإلناء ،ثم يفرغ بيمينه على مشاله ،فيغسل فرجه ،ثم يتوضأ وضوءه للصالة ً
كامال ،ثم يفرق

شعر رأسه ،فيفيض ثالث حثيات من ماء ،ثم يفيض املاء على شقه األمين ،ثم يفيض املاء
على شقه األيسر ،فهذا هو الغسل األكمل واألفضل.
وال فرق يف كيفية الغسل بني الرجل واملرأة ،إال أن العلماء اختلفوا يف نقض الشعر إذا

كان جمد ً
ّال يف غسل اجلنابة واحليض بالنسبة إىل املرأة ،والراجح ما ذهب إليه اجلمهور من
احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة ،من أنه ال جيب نقض الشعر املضفور إذا وصل املاء
إىل أصول الشعر ،فعن أم سلمة ،رضي اهلل عنها ،قالتُ( :قْل ُت :يَا َر ُس َ
ول اهللِ؛ إِِّني ا ْم َرأَةٌ أَ ُش ُّد
َض ْف َر َرأْ ِسيَ ،فأَْنُق ُضُه ِل ُغ ْسل الجْ َنَاَبِة؟ َق َ
يك أَ ْن تحَْثِي َعَلى َرأْ ِس ِك َث َ
ات،
ال َث َحثَيَ ٍ
الَ :ال ،إِنمََّا يَ ْك ِف ِ
ِ

ني َعَليْ ِك المَْاَء َفت ْ
يض َ
ين).
َط ُه ِر َ
ُث َّم ُت ِف ِ

()2

أما يف حال كان الشعر متلبداً ،أو غزيراً ،أو مضفوراً ضفراً شديداً ال ينفذ فيه املاء ،فيجب

جيب يف الغسل من اجلنابة أن يصل املاء إىل أصول الشعر ومنابته ،وال جيزئ
نقضه .وعليه؛ ْ
فيه املسح.
 .1صحيح البخاري ،كتاب الغسل ،باب الوضوء قبل الغسل.
 .2صحيح مسلم ،كتاب احليض ،باب حكم ضفائر املغتسلة.
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 .4حكم املشاركة يف مطعم يبيع املشروبات الكحولية
السؤال :أعيش يف قربص اليونانية ،وأرغب يف املشاركة مع صاحب مطعم عربي مسلم،
وذلك يف كل شيء ،عدا املشروبات الكحولية ،فالكحول ال دخل لي فيها من حيث شراؤها،
أو تقدميها ،أو أخذ الربح من بيعها ،أما باقي األشياء فالربح فيها بالنصف ،وننوي يف

املستقبل تنظيف املطعم من الكحول نهائياً ،فما حكم الشرع يف مشاركيت يف هذا املطعم؟

اجلواب :اتفق الفقهاء على حتريم شرب اخلمر وبيعها وتقدميها ،يقول اهلل تعاىل{ :يَا أَيُّ َها

اب َو َ
ين آ َمنُوا إنمََّا الخْ َ ْمُر َوالمَْيْ ِسُر َو َ
س ِم ْن َع َم ِل َّ
اجتَنُِبوُه َل َعَّل ُك ْم
َّال ِذ َ
األن َ
ْص ُ
الشيْ َطا ِن َف ْ
األ ْزالُم ِر ْج ٌ
ِ
ُت ْفِل ُحو َن}(املائدة ،)90 :وقال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ :
(ل َع َن ُ
اهلل الخْ َ ْم َرَ ،و َش ِارَب َها،
َص َر َهاَ ،و َحا ِمَل َهاَ ،والمْحَْ ُم َ
ولَة إَِليِْه).
اص َر َهاَ ،وُم ْعت ِ
َو َساِقيَ َهاَ ،وَباِئ َع َهاَ ،وُمبْتَا َع َهاَ ،و َع ِ

()1

والذي نراه أن الشراكة يف هذا املطعم ال ختلو من احلرام أو شبهته ،واملسلم مأمور باالبتعاد

عن احلرام والشبهات؛ لقول رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إ َّن الحْ َ َ
ال َل َبينِّ ٌَ ،وإِ َّن الحْ َ َرا َم
ِ
اسَ ،ف َم ِن َّات َقى ُّ
استَبرْ َأَ ِل ِدينِِه
َه َما ُم ْشتَبِ َه ٌ
َبينِّ ٌَ ،وَبيْن ُ
الشُب َه ِ
اتَ ،ال يَ ْعَل ُم ُه َّن َكثِ ٌ
ات ْ
ري ِم َن النَّ ِ
لحْ َ
الشُب َه ِ َ
َ
ُّ
وش ُك أَ ْن يَ ْرَت َع
الرا ِعي يَ ْر َعى َح ْو َل الحْ ِ َمىُ ،ي ِ
امَ ،ك َّ
َو ِع ْر ِضِهَ ،و َم ْن َوق َع فيِ
ات َوق َع فيِ ا َر ِ
ِفيِه ،أَ َال َوإِ َّن ِل ُك ِّل َمِل ٍك حمِ ًى ،أَ َال َوإِ َّن حمِ َى اهللِ محََ ِارُمُه ،)2()...وننصح السائل الكريم بأن يلتمس
العمل احلالل البني ،ولو براتب بسيط ،فأبواب الرزق احلالل واسعة ،واحلمد هلل ،وقليل

حالل ،خري من كثري حرام ،ومن ترك شيئاً يبتغي به رضا اهلل ،عوضه اهلل خرياً منه ،قال تعاىل:

َس ُب َو َم ْن يَتَ َو َّك ْل َعَلى اهللِ َف ُه َو َح ْسُبُه
{ َو َم ْن يَتَّ ِق اهللَ يجَْ َع ْل َلُه مخَْ َر ًجا * َويَ ْرُزْقُه ِم ْن َحيْ ُث ال يحَْت ِ

إ َّن اهللَ َباِل ُغ أَ ْمرهِ َق ْد َج َع َل ُ
اهلل ِل ُك ِّل َش ْيٍء
ِ
ِ

َق ْد ًرا}(.الطالق)3 - 2 :

 .1سنن أبي داود ،كتاب األشربة ،باب العنب يعصر للخمر ،وصححه األلباني.
 .2صحيح مسلم ،كتاب املساقاة ،باب أخذ احلالل وترك الشبهات.
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 .5تفسري حديث(َ :أ ْن َت َوم ُ
َال َك َألِب َ
يك)

ْت َو َم ُال َك َألِب َ
السؤال :أود أن أستفسر عن احلديث النبوي الشريف( :أَن َ
يك)؟

اجلواب :مناسبة احلديث أن جابر بن عبد اهلل ،رضي اهلل عنه ،ذكر أن ً
رجال قال :يا رسول

اهلل؛ إن لي ً
ماال وولداً ،وإن أبي يريد أن جيتاح مالي ،فقال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم:
ْت َو َم ُال َك َألِب َ
(أَن َ
يك)( ،)1ومعنى احلديث :أنه إذا احتاج الوالد إىل مال ابنه ،أخذ منه ،وجيوز

له األكل منه ،سواء أذن له الولد أم مل يأذن ،ما دام حمتاجاً ،ومل يكن ذلك على وجه السرف
والسفه ،ال أنه يباح له ماله مطلقاً ،إذ مل يقل به أحد ،فقوله صلى اهلل عليه وسلم( :أَن َ
ْت)

ليست على التمليك ،وكذلك قوله عليه الصالة والسالمَ ( :و َم ُال َك) فالالم يف احلديث الم
اإلباحة ال التمليك ،ولكنها على الرب به واإلكرام له ،ودليل ذلك أن مال الولد له ،وزكاته
عليه ،وهو موروث عنه )2(.وعليه؛ فهذا احلديث يبلغ درجة الصحة ،ويدل على أهمية تعظيم

ْسا َن ِب َواِل َديِْه َ
حمََلتُْه ُأ ُّمُه َو ْهنًا َعَلى َو ْه ٍن َوِف َص ُالُه
اإلن َ
حقوق اآلباء ،واهلل تعاىل يقولَ { :و َو َّصيْنَا ِ

فيِ َعا َمينْ ِ أَ ِن ْ
ري} (لقمان ،)14 :ومن حقوق اآلباء على أبنائهم
اش ُك ْر ِلي َوِل َواِل َديْ َك إَِل َّي املَ ِص ُ
تلبية احتياجاتهم املالية ،وإفساح اجملال هلم للتصرف باملعروف دون سرف ،وال سفه يف أموال
أوالدهم.

واهلل تعاىل أعلم

 .1سنن ابن ماجة ،كتاب التجارات ،باب ما للرجل من مال ولده ،قال اهليثمي يف جممع الزوائد :إسناده صحيح
ورجاله ثقات على شرط البخاري ،وقال املنذري :رجاله ثقات ،وصححه األلباني.
 .2انظر :االستذكار ،525/ 7 ،ونيل األوطار.83 /6 ،
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حبث العدد

املراد باأليام واألعوام

من كالم رب األنام
الشيخ أمحد خالد شوباش  /مفيت حمافظة نابلس
املقدمة :
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،وعلى آله وصحبه أمجعني،
وبعد،

فقد خلق اهلل سبحانه الكون ،وجعله ً
حمال للزمان واملكان ،وعلق بهما أحكاماً شرعية،

وواجبات دينية ،بل إنه جل وعال خلق السماوات واألرض على مراحل يف ستة أيام.
واهلل جل شأنه خلق األجرام السماوية واألفالك الكونية ،اليت يرتتب على حركتها مدد
زمنية ،منها :اليوم ،والشهر ،والعام ،وما فوق ذلك ،وما دونه ،لعلل وحكم ،منها :معرفة

احلساب ،والتاريخ الزمين لألحداث ،قال تعاىلَ { :و َج َعْلنَا َّ
الليْ َل َوالنَّ َها َر آيَتَينْ ِ َف َم َح ْوَنا آيََة
َغواْ َف ْض ً
َّ
الليْ ِل َو َج َعْلنَا آيََة النَّ َه ِار ُمبْ ِص َرةً ِلتَبْت ُ
السنِ َ
اب
ني َوالحْ ِ َس َ
ال ِّمن َّرِّب ُك ْم َوِلتَ ْعَل ُمواْ َع َدَد ِّ
َو ُك َّل َش ْيٍء َف َّصْلنَاُه َت ْف ِص ً
يال} ( .اإلسراء)12:

وتعاقب الليل والنهار جمال رحب للذاكرين والشاكرين { َو ُه َو َّال ِذي َج َع َل َّ
الليْ َل َوالنَّ َها َر
ِخْل َفًة لمَِّ ْن أَ َراَد أَن يَ َّذ َّك َر أَ ْو أَ َراَد ُش ُكوراً} (الفرقان)62 :؛ أي إن تعاقب الليل والنهار ،وحصول
أحدهما بعد اآلخر ذكرى للعابدين ،ودعوة هلم ألخذ العربة والعظة ،بانقضاء األعمار،
وليشكروا اهلل على نعمه.
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وقد ربط الشارع احلكيم أحكاماً شرعية ببعض األزمنة ،فرتب الصلوات اخلمس على
مخسة أوقات ،من الفجر إىل العشاء ،وأمر بصيام أيام معدودات ،وأذن للحجاج بالتعجل
يف يومني بعد أن أمرهم بالوقوف بعرفات اهلل يوم احلج األكرب ،وجعل الزكاة على احلول
يف غالب أموال الزكاة ،وجعل عدة الطالق لغري ذوات احليض واحلمل ثالثة أشهر ،وجعل

عدة املتوفى عنها زوجها من غري احلوامل أربعة أشهر وعشراً ،إىل جانب كثري من أحكام
العقود ،كالبيوع اآلجلة ،واإلجارة ،وعقود العمل ،وغريها ،اليت ال يستغنى فيها عن حتديد
املدة ،وتوقيت العقد.
وهذه الدراسة ،تسلط الضوء بإجياز على بعض املواقيت الزمانية الواردة يف القرآن
الكريم ،وما املقصود منها يف اللغة والشرع ،وما يرتتب عليها من ِحكم وفوائد.
مفهوم اليوم لغة وشرعًا:
ميكن لقارئ كتاب اهلل سبحانه أن يلمح أول وحدة زمنية تدل على مقدار زمين له بداية
ونهاية ،حتمل كلمة (يوم) ،وقد وردت يف كتاب اهلل تعاىل مفردة بني التعريف والتنكري ثالمثائة

ومخساً وستني مرة ،وهو عدد أيام السنة الشمسية ،كما وردت مضافة إىل ضمري املخاطب
(يومكم) ،والغائب (يومهم) عشر مرات ،ووردت مثناة ثالث مرات ،وباجلمع سبعاً وعشرين

مرة ،وبلفظ يومئذ سبعني مرة.

()1

وعند مراجعة اآليات املشار إليها ،نالحظ أن استخدام القرآن الكريم لكلمة يوم واشتقاقاتها
جاء يف سياق احلديث عن اليوم اآلخر ،بإضافة كلمة يوم إىل الدين ،أو اآلخر ،أو القيامة ،وقد يأتي
معرفاً بأل العهد ،لإلشارة إىل يوم القيامة ،أو بوصف يفهم منه أن املراد هو اليوم اآلخر ،كما جاء:
يوم ال ريب فيه ،ويوم تبيّض وجوه ،ويوم جيمع اهلل الرسل ،وغريها من املواضع.

 .1حممد فؤاد عبد الباقي ،املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم ،دار احلديث القاهرة1414 ،هـ1994 ،م ،ص ،941
وما بعدها.
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وملعرفة اليوم حيث أطلق من غري إضافة ،ولكون القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبني،
واملعنى اللغوي يف لسان العرب له حظ كبري يف بيان معنى كالم اهلل ،فاليوم يف قواميس لغتنا
العربية له داللة واضحة ،جاء يف لسان العرب :اليوم معروف مقداره من طلوع الشمس إىل
يكسر إال على ذلك.
غروبها ،واجلمع على أيام ال ّ

()1

ويف املعجم الوسيط :اليوم زمن مقداره من طلوع الشمس إىل غروبها ،والزمن احلاضر،

ومنه يف التنزيل{ :اليَ ْو َم أَ ْك َمْل ُت َل ُك ْم ِدين ُ
يت َل ُك ُم اإل ْس َ
ال َم
َك ْم َوأَتمَْ ْم ُت َعَليْ ُك ْم ِن ْع َمتيِ َو َر ِض ُ
ِ
()2
ِديناً}(املائدة ،)3 :ويف الفلك :مقدار دوران األرض حول حمورها ،ومدته أربع وعشرون ساعة.
وال خيرج عن هذا ما جاء يف معجم مقاييس اللغة ،ومفردات غريب القرآن وغريهما.
ويف أكثر من موضع من كتاب اهلل ،جاءت كلمة يوم يف مقابلة كلمة الليل ،ومقابل الشيء

َه ْم َوَبينْ َ اْلُق َرى َّال َبا َر ْكنَا ِفي َها ُق ًرى
عكسه ،وال يكون جزءاً منه ،قال تعاىلَ { :و َج َعْلنَا َبيْن ُ
تيِ
ني}(سبأ ،)18:فقوله تعاىلَ :
ريوا ِفي َها َليَاِل َي َوأَيَّاماً آ ِمنِ َ
{ليَاِل َي َوأَيَّاماً}؛
السيرْ َ ِس ُ
َظا ِه َرةً َوَق َّد ْرَنا ِفي َها َّ

أي سريوا فيها إن شئتم بالليل ،وإن شئتم بالنهار ،فإن األمن فيها ال خيتلف ،ال ختافون جوعاً

وال عدواً وال عطشاً ،وإن استمر سفركم أياماً وليالي ،أو سريوا ما شئتم من ليل أو نهار.

()3

ب
ويف بيان وجوب صيام رمضان ،قال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ب َعَليْ ُك ُم ِّ
الصيَاُم َك َما ُكتِ َ
ين آ َمنُواْ ُكتِ َ
َات( }...البقرة ،)184 - 183 :وملا شرع يف
َعَلى َّال ِذ َ
ين ِمن َقبِْل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن* أَيَّاماً َّم ْع ُدود ٍ

بيان وقت اإلفطار من الليل ،قالُ :
اس
{أ ِح َّل َل ُك ْم َليَْلَة ِّ
الرَف ُث إِلىَ ِن َسآِئ ُك ْم ُه َّن ِلبَ ٌ
الصيَ ِام َّ
َاب َعَليْ ُك ْم َو َع َفا َع ُ
اهلل أَن ُ
اس لهَُّ َّن َعِل َم ُ
نك ْم َفاآل َن
ُم تخَْتاُنو َن أَنُف َس ُك ْم َفت َ
ُم ِلبَ ٌ
َّك ْم ُكنت ْ
َّل ُك ْم َوأَنت ْ
 .1ابن منظور ،لسان العرب ،مادة يوم.
 .2جمموعة من املؤلفني ،املعجم الوسيط ،مادة يوم.
 .3الزخمشري ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل ،دار إحياء الرتاث العربي ،حتقيق عبد الرزاق املهدي
.587/ 3
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اش َرُبواْ َحتَّى يَتَبَينَّ َ َل ُك ُم الخْ َيْ ُط َ
َب ُ
وه َّن َواْبت ُ
األْبيَ ُ
اهلل َل ُك ْم َو ُكُلواْ َو ْ
ض ِم َن الخْ َيْ ِط
اشُر ُ
َغواْ َما َكت َ
َب ِ
َ
الصيَا َم إِلىَ َّ
الليْ ِل}( .البقرة)187:
األ ْس َوِد ِم َن اْل َف ْج ِر ُث َّم أَتمُِّواْ ِّ
فاأليام املعدودات اليت جيب صيامها مجع يوم ،واليوم يبدأ من اخليط األبيض (الفجر)

وينتهي باخليط األسود (املغرب) بدخول الليل عند الغروب ،فيكون اليوم يف كتاب اهلل من
طلوع الفجر إىل غروب الشمس.

وقد بينت آية كرمية مدة عذاب عاد ،قال اهلل تعاىلَ { :وأَ َّما عَاٌد َفأُ ْهِل ُكوا ِب ِريح َص ْر َص ٍر عَاِتيٍَة*
ٍ
َس َّخ َر َها عَ
َّه ْم أَ ْع َجاُز خَْن ٍل َخ ِاويٍَة}
َليْ ِه ْم َسبْ َع َليَا ٍل َوثمََاِنيََة أَيَّ ٍام ُح ُسوماً فَترََى اْل َق ْو َم ِفي َها َص ْر َعى َكأَن ُ

(احلاقة ،)7 - 6 :فقد استمر العذاب سبع ليال ومثانية أيام ،واأليام غري الليالي.

وقد بينّ العلماء أن اليوم يبدأ بفجره ،فقرروا أن أحكام يوم اجلمعة من اآلداب والسنن
كقراءة سورة الكهف ،واالغتسال ،والتجمل ،ومس الطيب ،يبدأ بفجر اجلمعة ،ويف احلديث
َع ْن َعاِئ َشَة َز ْوج النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
اس يَنْتَاُبو َن يَ ْو َم الجُْ ُم َعِة ِم ْن
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َال ْ
تَ ( :كا َن النَّ ُ
ِ
َ
َازلهِِ ْم َواْل َع َواِل ِّيَ ،فيَأُْتو َن اْل ُغبَ ِارُ ،ي ِصيُب ُه ْم اْل ُغبَاُر َواْل َع َر ُقَ ،فيَ ْخُر ُج ِمنْ ُه ْم اْل َع َر ُقَ ،فأَتى َر ُس َ
ول
َمن ِ
فيِ
ان ِمنْ ُه ْم َو ُه َو ِعنْ ِديَ ،ف َق َ
ال النَّبيِ َُّ ،صَّلى ُ
اهللَِ ،صَّلى ُ
ْس ٌ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ :ل ْو
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،إِن َ
َ ()1
أَن ُ
مُْ ِليَ ْو ِم ُك ْم َهذا).
َّك ْم َت َط َّه ْرت
بل إن اإلمام الشافعي يرى حرمة السفر من فجر يوم اجلمعة ،وصرح املالكية واحلنابلة
ين آ َمنُوا
بكراهته؛ ألن مشروعية اجلمعة مضافة إىل اليوم كله ،يف قوله تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

ُم
إَِذا ُنوِدي ِل َّ
لصالةِ ِمن يَ ْو ِم الجُْ ُم َعِة َف ْ
اس َع ْوا إِلىَ ِذ ْك ِر اهللِ َوَذُروا اْلبَيْ َع َذِل ُك ْم َخيرٌْ َّل ُك ْم إِن ُكنت ْ
َت ْعَل ُمو َن}(اجلمعة ،)9 :وليست مضافة إىل خصوص وقت الظهر ،وهذا يدل على فهم مبدأ
اليوم بالفجر.

()2

 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلمعة ،باب من أين تؤتى اجلمعة وعلى من جتب.
 .2املوسوعة الفقهية الكويتية.211 - 210 / 27 ،
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الفرق بني اليوم والنهار:
ورد ذكر النهار يف القرآن الكريم سبعاً ومخسني مرة ،منها ثالث مرات بالتنكري )1(،وتتناول
من اهلل به على خلقه فيه،
اآليات آية النهار الدالة على عظمة اهلل ،وكيفية تولد النهار ،وما ّ
عد العلماء النهار ،ذلك الوقت الذي ينتشر فيه الضوء ،وهو يف الشرع ما بني طلوع
وقد َّ
الفجر إىل غروب الشمس ،ويف األصل ما بني طلوع الشمس إىل غروبها ،أما الوقت من
طلوع الفجر إىل طلوع الشمس ،فمشرتك بني اليوم والليل ،كما قال بعض أهل العلم.

()2

والفرق بني النهار واليوم ،أن النهار اسم للضياء املنفسح الظاهر حلصول الشمس ،حبيث

ترى عينها أو معظم ضوئها ،وهذا حد النهار ،وليس هو يف احلقيقة امساً للوقت ،واليوم اسم
ملقدار من األوقات يكون فيه هذا السنا أو الضوء ،وهلذا قال النحويون :إذا سرت يوماً فأنت
موقت ،تريد مبلغ ذلك ومقداره ،وإذا قلت سرت اليوم أو يوم اجلمعة ،فأنت مؤرخ ،فإذا قلت

سرت نهاراً أو النهار ،فلست مبؤرخ وال مبوقت ،وإمنا املعنى سرت يف الضياء املنفسح ،وهلذا
يضاف النهار إىل اليوم ،فيقال سرت نهار يوم اجلمعة ،وهلذا ال يقال للغلس والسحر نهار،
حتى يستضيء اجلو.

()3

ودخول الليل قبل النهار أو اليوم يف احتساب الشهر ،أو اليوم اجلديد ،ال يقتضي أن
الليل جزء من اليوم ،واأليام والليالي إذا اجتمعت غلب التأنيث على التذكري ،وهو على
خالف املعروف من غلبة التذكري على التأنيث يف عامة األشياء ،والسبب يف ذلك أن ابتداء
األيام الليالي؛ ألن دخول الشهر اجلديد من شهور العرب برؤية اهلالل ،واهلالل يرى يف أول
 .1عبد الباقي ،املعجم املفهرس.891 - 890 ،
 .2األصفهاني ،املفردات يف غريب القرآن ،حتقيق حممد كيالني ،دار املعرفة  ،507وانظر ابن فارس ،معجم مقاييس
اللغة مادة نهر.
 .3العسكري ،معجم الفروق اللغوية ،عن املكتبة الشاملة.377 ،
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الليل ،فتصري الليلة مع اليوم الذي بعدها يوماً يف حساب الشهر ،والليلة هي السابقة،
فجرى احلكم هلا يف اللفظ ،فإذا أبهمت ،ومل تذكر األيام وال الليالي ،جرى اللفظ على

التأنيث ،وقوله تعاىل{ :يَترََ َّب ْص َن ِبأَنُف ِس ِه َّن أَ ْرَب َعَة أَ ْش ُه ٍر َو َع ْشراً}(البقرة ،)234 :يريد عشرة أيام

مع الليالي ،فأجرى اللفظ على الليالي وأنّث.

()1

هذا وقد ورد ذكر الليل يف القرآن الكريم مفرداً ،معرفاً بأل ،يف أربعة وسبعني موضعاً،

وبالتنكري مخس مرات ،ومضافاً إىل هاء الغائب مرة واحدة ،كما وردت لفظة ليلة مثاني مرات،
وورد جمموعاً على (ليا ٍل) أربع مرات.

()2

من أجزاء اليوم يف القرآن:
ورد يف القرآن الكريم ألفاظ ألجزاء من اليوم والليل والنهار ،تارة بذكر أطرافها من غري
َِ
الص َ
الةَ َط َرفيَ النَّ َه ِار َوُزَلفاً ِّم َن َّ
َات ُي ْذ ِه نْ َ
ات
م
تسمية ،قال تعاىلَ { :وأِق
السـيِّئَ ِ
الليْ ِل إِ َّن الحْ َ َسن ِ
َّ
ب َّ
ِ
َذِل َك ِذ ْك َرى ِل َّ
ين} (هود ،)114 :وأطراف النهار :الصبح ،واملغرب ،أو الصبح والعشاء،
لذا ِك ِر َ
()3
َّ
الليْل َف َسبِّ ْح َوأَ ْط َر َ
اف النَّ َه ِار َل َعَّل َك َت ْر َضى}.
وقيل :الصبح والعصر  ،وقال تعاىلَ { :و ِم ْن آَناء ِ

(طه)130 :

كما ذكرت تلك األجزاء بأمسائها ،فقد ورد ذكر الغدو ومشتقاتها ثالث عشرة مرة ،وورد

ً
(أصيال) أربع مرات ،ووردت كلمة (بكرة) سبع
ذكر األصال باجلمع ثالث مرات ،وباإلفراد
مرات ،وباجلمع على (األبكار) مرتني ،ووردت كلمة العشي بالتعريف والتنكري إحدى عشرة
 .1علي بن إمساعيل بن سيده النحوي ،العدد يف اللغة ،الطبعة األوىل1413 ،هـ1993 ،م ،حتقيق عبد اهلل بن احلسني

الناصر ،وعدنان بن حممد الظاهر ،ص .34
 .2عبد الباقي ،املعجم املفهرس أللفاظ القرآن ،ص.832 - 831
 .3الطربي ،جامع البيان يف تأويل القرآن ،حتقيق أمحد حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1420 ،هـ،
2000م ،ج .32/ 24
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مرة ،وبلفظ العشاء مرتني ،ووردت كلمة الفجر ست مرات ،والصبح ومشتقاتها اثنتني
وأربعني مرة ،أما املساء فقد ورد مرة واحدة ،ووردت مشتقات من الظهر مرتني؛ بلفظ الظهرية
وتظهرون ،وجاءت مشتقات الضحى سبع مرات ،ولفظ العصر مرة واحدة ،وألفاظ الغروب
أربع عشرة مرة ،وبعضها يشري إىل املكان ال إىل الزمان ،بينما وردت مشتقات الشروق سبع
عشرة مرة ،وبعضها يشري إىل الزمان ،واآلخر إىل املكان ،ووردت ألفاظ مشتقة من طلوع
الشمس مخس مرات ،وذكر مطلع القمر مرة واحدة ،وبلفظ البزوغ مرة للشمس ،وأخرى

للقمر ،كما ورد لفظ (حني) أربعاً وثالثني مرة ،ومضافاً إىل (ئ ٍذ) بلفظ (حينئ ٍذ) مرة واحدة،
كما ورد لفظ الرواح ومشتقاته مرتني ،ولفظ السرح مرة واحدة ،ووردت كلمة الساعة مثان

وأربعني مرة ،كلها عن يوم القيامة إال يف موضعني ،يف قوله تعاىلَ { :ويَ ْو َم يحَْ ُشُر ُه ْم َكأَن لمَّْ يَْلبَُثواْ

ين} (يونس:
ين َك َّذُبواْ ِبِل َقاء اهللِ َو َما َكاُنواْ ُم ْهتَ ِد َ
َه ْم َق ْد َخ ِس َر َّال ِذ َ
إِ َّال َسا َعًة ِّم َن النَّ َه ِار يَتَ َعا َرُفو َن َبيْن ُ

َّه ْم يَ ْو َم يَ َر ْو َن َما ُيو َع ُدو َن لمَْ يَْلبَُثوا إِال َسا َعًة ِّمن َّن َه ٍار َب ٌ
الغ َف َه ْل ُي ْهَل ُك
 ،)45وقوله تعاىلَ { :كأَن ُ

إِال اْل َق ْوُم

اسُقو َن}(األحقاف)35:
اْل َف ِ

()1

والفرق بني الغداة واألصيل والبكرة والعشاء والعشي واملساء :أن الغداة اسم لوقت،

والبكرة فعله من بكر يبكر بكوراً ،وهلذا يقال صالة الغداة ،وال يقال صالة البكرة؛ ألنها
تضاف إىل الوقت ،إمنا يقال :جاء يف بكرة ،كما تقول جاء يف غدوة ،ثم كثر استعمال البكرة
حتى جرت على الوقت ،وإذا فاء الفيء بعد زوال الشمس ،مسي الوقت عشية ،ثم أصيل بعد
ذلك ،وقول القائل أتيته عشية أمس ،وسآتيه العشية؛ ليومك الذي أنت فيه ،وسآتيه عشي
غد ،بغري هاء ،وسآتي بالعشي والغداة؛ أي كل عشي ،وكل غداة ،واألصيل وقت غروب
 .1عبد الباقي ،املعجم املفهرس أللفاظ القرآن ،ص ،588 ، 560 - 559 ،842 ،506 ،651 ،587 ،169 ، 44
.472 - 471 ،283 - 282 ،481 ،631
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الشمس عند اصفرارها حتى تغيب ،والعشاء بعد ذلك ،وإذا كان بعيد العصر فهو املساء(،)1
والغدوة والغداة من أول النهار ،وقوبل يف القرآن باآلصال ،والعشي ،وغد يقال لليوم الذي
يلي يومك الذي أنت فيه.

()2

وقد أطلق القرآن الكريم على خروج الشمس لفظ البزوغ ،أو الطلوع ،والشروق ،فالبزوغ
أول الطلوع ،والشروق الطلوع ،لكن الطلوع أعم ،فهو يستخدم للشمس ولغريها.

()3

أما الفجر؛ فهو معروف ،ولقد قال علماء التفسري يف قوله تعاىلَ { :واْل َف ْج ِر} (الفجر)1:

املقصود صالة الفجر ،وقال آخرون هو فجر الصبح ،وعن ابن عباس ،قال :النهار.

()4

والصبح والصباح أول النهار ،وهو وقت ما امحر األفق حباجب الشمس( ،)5والظهرية وقت
الظهر ،وهو معروف ،والضحى انبساط الشمس ،وامتداد النهار ،ومسي الوقت به( ،)6ويف
تفسري قوله تعاىل مقسماً به { َو ُّ
الض َحى}( .الضحى )1:قول بعض املفسرين :هو النهار كله،

وقيلُ :عين به وقت الضحى.

()7

وقوله تعاىلَ { :واْل َع ْص ِر} (العصر )1 :قسم ،أقسم اهلل به ،واملقصود بالعصر الدهر ،وعن ابن

عباس ،قال :هو ساعة من ساعات النهار ،وقال بعضهم العشي ،والصواب من القول يف ذلك
أن يقال :إن ربنا أقسم بالعصر ،وهو اسم الدهر ،وهو العشي والليل والنهار ،ومل خيصص
 .1العسكري ،الفروق اللغوية.262 ،
 .2األصفهاني ،املفردات.358 ،
 .3العسكري ،الفروق اللغوية.69 ،
 .4الطربي ،جامع البيان يف تأويل القرآن ،مؤسسة الرسالة ،احملقق أمحد حممد شاكر ،الطبعة األوىل1420 ،هـ،

2000م.395/ 24 ،
 .5األصفهاني ،املفردات .273
 .6املرجع السابق.294 - 293 ،
 .7ابن جرير الطربي ،جامع البيان.482/ 24 ،
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مما مشله هذا االسم معنى دون معنى ،فكل ما لزم من هذا االسم ،فداخل فيما أقسم اهلل به.

()1

وحيث أتت الساعة يف القرآن معرفة بأل ،فاملراد بها اليوم اآلخر ،وحيث أضيفت إىل
الدنيا (ساعة من نهار) فالساعة هي الوقت املنقطع من غريه ،فهي جزء من الوقت.

()2

ولفظ (احلني) لفظ مشرتك أطلق يف القرآن على أكثر من معنى ،فاحلني اسم جمََع أوقاتاً

متناهية ،سواء أكان سنة أم شهوراً أم أياماً أم ساعات ،وهلذا جاء يف القرآن ملعان خمتلفة ،فهو
زمان قل أو كثر.

()3

معنى الشهر واملقصود به:
ورد ذكر الشهر مفرداً اثنيت عشرة مرة ،وهي عدد األشهر يف كل سنة مشسية أو قمرية،
بينما ورد مثنّى مرتني ،وباجلمع ست مرات.

()4

والشهر مدة مشهورة بإهالل اهلالل ،أو باعتبار جزٍء من اثين عشر جزءاً من دوران الشمس

من نقطة إىل تلك النقطة.

()5

ً
وقوله تعاىل{ :إِ َّن ِع َّدةَ ُّ
الس َما َوات
َاب اهللِ يَ ْو َم َخَل َق َّ
الش ُه ِ
ور ِعن َد اهللِ اْثنَا َع َش َر َش ْهرا فيِ ِكت ِ
َو َ
ين اْل َقيِّ ُم َف َ
األ ْر َ
يه َّن أَنُف َس ُك ْم َوَقاِتُلواْ املُ ْش ِر ِك َ
ض ِمنْ َها أَ ْرَب َعٌة ُحُر ٌم َذِل َك ِّ
ني َك َّآفًة
الد ُ
ال َت ْظِل ُمواْ ِف ِ
َك َما ُي َقاِتُلوَن ُك ْم َك َّآفًة َوا ْعَل ُمواْ أَ َّن اهللَ َم َع المُْتَّ ِق َ
ني} (التوبة ،)36 :تنبيه على عدد الشهور العربية،
وهي اليت تسمى شهور القمر ،وميزان السنة اثنا عشر شهراً؛ ألن القمر جيتمع مع الشمس

يف مدة هذه األيام اثنيت عشرة مرة ،وكانت الشهور عند الفرس وعند الروم اثين عشر شهراً،
 .1املرجع السابق.589/ 24 ،

 .2العسكري ،الفروق.184 ،
 .3املرجع السابق.393 ،143 ،
 .4عبد الباقي ،املعجم .496 - 495
 .5األصفهاني ،املفردات.269 ،
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وكذلك عند العرب ،وألن السنة القمرية أقل من السنة الشمسية حوالي عشرة أيام ،كان
العرب يزيدون يف كل ثالث سنني قمرية شهراً؛ حتى تبقى السنة القمرية موافقة للسنة

الشمسية ،وكان شتاؤهم دوماً يف مجادى األوىل واآلخرة ،ولذلك مسوها بذلك ،وكان رمضان

يوافق حر الصيف دوماً ،فسموه رمضان من الرمض ،وهو احلر الشديد ،وهذا الذي مساه
اهلل (النسيء) ،وحكم عليه بالكفر ،وأوجب إعادة األمر إىل ما كان يوم خلق اهلل السماوات

واألرض ،فرتجع السنة القمرية عشرة أيام إىل أحد عشر يوماً كل سنة ،وتتقلب مواسم
الصيام واحلج على طول السنة مع مرور األيام ،كما جاء يف اآلية السابقة.

()1

وبهذه األشهر القمرية تتعلق أحكام الصيام يف رمضان ،واحلج يف أشهر احلج :شوال،
وذو القعدة ،وعشرة من ذي احلجة ،واألشهر احلرم :ذو القعدة ،وذو احلجة ،واحملرم ،ورجب،
وأحكام احلمل ،واإلرضاع ،والكفارات ،والعدد املقدرة باألشهر على الطالق ،والوفاة ،وما
إىل ذلك من األحكام.
السنة وأمساؤها يف القرآن الكريم:
ورد لفظ السنة باإلفراد يف القرآن سبع مرات ،وباجلمع اثنيت عشرة مرة ،وورد لفظ

العام مفرداً سبع مرات ،كالسنة ،ومضافاً إىل ضمري الغائب اجملموع (عامهم) مرة ،وبالتثنية
مرة واحدة ،وجاء ذكر احلول الزماني مرة واحدة ،ومثنى بلفظ (ح ْولني) مرة كذلك ،كما جاء
حل َجج
ذكر الدهر مرتني ،كما ورد ذكر احلقب مرة ،وبلفظ (أحقاباً) مرة واحدة ،وورد ذكر ا ِ

باجلمع مرة واحدة ( ،)2وكل ذلك من أمساء السنة؛ إذ تسمى احلقبة واحلقب ،واخلريف واجلهر
والعجوز والعام واحلجة واحلول.

()3

 .1املرزوقي ،األزمنة واألمكنة ،املكتبة الشاملة.34 - 33 ،
 .2عبد الباقي ،املعجم املفهرس ،ص .246 ،264 ،281 ،627 ،466
 .3الدمشقي أمحد بن مصطفى ،اللطائف معجم أمساء األشياء ،دار الفصيلة.31 ،
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واحلول السنة اعتباراً بانقالبها ،ودوران الشمس يف مطالعها ومغاربها ،ومنه قوله تعاىل:

َ َ
الر َضا َعَة}(البقرة ،)233:وقوله:
{ َواْل َواِل َد ُ
ات ُي ْر ِض ْع َن أَ ْو َالد ُ
َه َّن َح ْوَلينْ ِ َكا ِمَلينْ ِ لمَِ ْن أ َراَد أن ُيتِ َّم َّ
()1
{متَاعاً إِلىَ الحْ َ ْو ِل َغيرْ َ إِ ْخ َراج}(.البقرة)240 :
َّ
ٍ
والعام كالسنة ،لكن كثرياً ما تستعمل السنة يف احلول الذي يكون فيه الشدة أو اجلدب،

وهلذا يعرب عن اجلدب بالسنة ،والعام مبا فيه الرخاء واخلصب ،قال تعاىلُ{ :ث َّم يَأِْتي ِمن َب ْع ِد
يه ْم أَْل َ
اس َوِفيِه يَ ْع ِصُرو َن}(يوسف ،)49 :وقوله تعاىلَ{ :فَلبِ َ
َذِل َك َعا ٌم ِفيِه ُي َغ ُ
ف َسنٍَة
اث النَّ ُ
ث ِف ِ
()2
إِال خمَ ْ ِس َ
ني َعاماً} (العنكبوت)14 :
وهناك فرق بني العام والسنة باعتبار آخر ،فقالوا :السنة من أول يوم عددته إىل مثله ،والعام

ال يكون إال شتاًء وصيفاً متواليني ،فالعام أخص من السنة ،فكل عام سنة ،وليس كل سنة
عاماً.

()3

والدهر يف األصل اسم ملدة العامل من مبدأ وجوده إىل انقضائه.

()4

واحلني اسم مجع أوقاتاً متناهية ،سواء أكان سنة أم شهوراً أم أياماً أم ساعات ،والدهر يعين
أنه أوقات متوالية ،خمتلفة غري متناهية ،ويطلق على الزمان وعلى الفصل من فصول السنة،
وعلى أقل من ذلك ،ويقع على مدة الدنيا كلها ،واحلقبة اسم للسنة إال أنها تفيد غري ما
تفيده السنة ،وذلك أن السنة تفيد أنها مجع شهور ،واحلقبة تفيد أنها ظرف ألعمال ،وألمور
جتري فيها ،مأخوذة من احلقيبة.
والعصر اسم لكل خمتلفني معناهما واحد ،مثل الشتاء والصيف ،والليلة واليوم ،والغداة
 .1األصفهاني ،املفردات  ،137النووي ،تهذيب األمساء 1062 ،عن املكتبة الشاملة.
 .2األصفهاني :املفردات.354 ،
 .3العسكري ،الفروق.238 ،
 .4الراغب األصفهاني ،املفردات.173 ،
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والسحر ،يقال لذلك كله العصر ،ويطلق العصر على السنني الكثرية.

()1

واحلجج السنون ،مفردها حجة ،إال أن الفرق بينها وبني السنة ،أن احلجة تفيد أنها حيج
اجللسة والقعدة ،ثم مسيت بها
فيها ،واحلجة املرة الواحدة ،من حج حيج ،واحلجة فعلة ،مثل ِ

السنة ،كما يسمى الشيء باسم ما يكون فيه.

()2

مفهوم القرن ومرات ذكره يف القرآن:
ورد ذكر القرن باإلفراد سبع مرات ،بعدد ورود لفظ السنة والعام ،و(بكرة) ومشتقات
الضحى ،وباجلمع أربع مرات( ،)3والقرن مقدار من الزمن ،بينما يرى بعض علماء التفسري
أن املقصود به يف القرآن القوم اجملتمعون يف زمن واحد ،ومجعه قرون.

()4

َ ُ
ويف تفسري قوله تعاىلَ { :و َك ْم أَ ْهَل ْكنَا من اْلُقرون من بعد ُن
وب ِعبَاِدهِ
وح َو َك َفى ِب َرِّبك ِبذُن ِ
ِ َ ُ ِ ِ َْ ِ ٍ

ً
أقواال يف مدة القرن ،فمنهم من قال عشرون ومئة
رياً َب ِصرياً} (اإلسراء ،)17 :ذكر الطربي
َخبِ َ
سنة ،ومنهم من قال مئة سنة ،وقال آخرون أربعون سنة ،وقيل الوقت ،ومسي قرناً؛ ألنه يقرن

أمة بأمة ،وعاملاً بعامل.

()5

وكان عبد اهلل بن أبي رافع كاتب علي ،رضي اهلل عنه ،يفيت أن القرن سبعون سنة.

()6

فالقرن اسم يقع على من يكون من الناس يف مدة سبعني سنة( ،)7والقرن من الثمانني إىل

 .1العسكري ،الفروق.164 ،163 ،143 - 132 ،
 .2املرجع السابق.122 ،
 .3عبد الباقي ،املعجم املفهرس ،ص .690 - 689

 .4األصفهاني ،املفردات.401 ،
 .5ابن جرير الطربي ،تفسري جامع البيان ،408/ 17 ،النووي ،تهذيب األمساء.1342 ،
 .6املرجع السابق.271/ 19 ،
 .7العسكري ،الفروق.290 ،
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املائة ،وصحح بعضهم أن يكون ثالثني إىل أربعني سنة( ،)1وقد احتجوا مبا ورد َع ْن َعبْ ِد اهللِ،
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
َعن النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
الَ :
ين يَُلوَن ُه ْم،
ين يَُلوَن ُه ْمُ ،ث َّم َّال ِذ َ
اس َق ْرِنيُ ،ث َّم َّال ِذ َ
ِ
(خيرُْ النَّ ِ
َ
َ
الر ِاب َعِةَ ،ق َ
َخَّل ُف ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم َخْل ٌ
الُ :ث َّم يَت َ
فَ ،ت ْسبِ ُق َش َهاَدُة أَ َح ِد ِه ْم
َفال أْد ِري فيِ الثَّاِلثَِة أ ْو فيِ َّ
يمَِينَُهَ ،ويمَِيُنُه َش َهاَدَتُه)( ،)2وهذا يدل على أن القرن من ثالثني إىل أربعني سنة.
خامتة:

فقد جلنا يف أمساء األوقات الزمنية ،من اليوم إىل القرن ،مروراً بالعام ،وبياناً ألقسام اليوم
والنهار ،وما ذكرنا فهو مفتاح إىل غريه ،مما ال يتسع له املقام ،ويطول شرحه ،وبهذا يكون قد
اتضح لي وللقارئ الكريم أن اليوم وحدة زمنية متتد من الفجر إىل الغروب ،وهو يقابل
النهار ،لكنه حمل له؛ ألن النهار ال يطلق على الوقت ،وأن الليل ضد النهار واليوم ،كما ورد
ذكر العديد من أجزاء اليوم ،ولكل حدُّه ومعناه ،واستخدم القرآن لفظ السنة وأمساءها ،ولكل
مقصوده ،كما جاء ذكر القرن مرات عدة ،سائلني املوىل أن ينفع به ،فإن أحسنا فمن اهلل ،وإن
أسأنا فمنا ومن الشيطان ،وأرجو اهلل أن يعذرنا ،ويغفر لنا ويعفو عنا.

 .1املرزوقي ،األزمنة واألمكنة ،99 ،شرح النووي على مسلم.85/ 16 ،
 .2صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم.
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أ .ماجد صقر  /مدير دائرة حبوث الدعوة يف وزارة األوقاف
عندما نظرت يف واقع اخلطباء والوعاظ والكتاب يف نشر الفكر الديين ،وجدت أن معظم
اخلطباء واملفكرين اإلسالميني ،يركزون يف وعظهم وكتاباتهم على جانب اخلوف ،أكثر من
جانب الرجاء والرمحة ،إال من رحم ربي ،وإذا حتدثوا عن الرمحة حتدثوا على استحياء ،وكأن
القرب من الدين يتعلق بشدة خوفك من اهلل ومن عذابه فقط ،مع أن ديننا اإلسالمي يركز
على الرجاء والرمحة ،أكثر منه على جانب العذاب واخلوف ،ومن نظر يف الكتب اإلسالمية
جيد الكم األكرب من عناوين الكتب اليت تتحدث عن جوانب الرتهيب ،مثل :عذاب القرب،
وعذاب جهنم ،وأهوال يوم القيامة ،ولكن قليلة هي ،بل نادرة ،تلك الكتب اإلسالمية اليت
تتحدث عن رمحة اهلل بعباده املؤمنني وغري املؤمنني ،فعندما حبثت يف مكتبات كبرية سواء
أكانت مكتبات عامة للقراءة أم مكتبات خاصة لبيع الكتب تفاجأت بندرة الكتب ،إن مل يكن
انعدامها ،اليت تتحدث عن رمحة اهلل بأشكاهلا وصورها وجتلياتها وتطبيقاتها يف الدنيا واآلخرة،
اليت منها ،رمحة اهلل بالبشر مؤمنهم وكافرهم ،ورمحة اهلل بالبشرية بإرسال الرسل ،ورمحة اهلل
باحليوان والكون  ...إخل من الرمحات اليت خلقها اهلل ،واليت ال تعد وال حتصى.
وتساءلت هل من حكمة اهلل يف خلقه لإلنسان أنه خلقه ليعذبه؟! معاذ اهلل أن يكون
ذلك مقصده ،ولكن اهلل ،عز وجل ،رحيم بنا أكثر من رمحة األم بولدها ،فاألم تعاقب ولدها
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ملصلحة ،وحترمه ملصلحة ،وتعطيه ملصلحة ،وهلل املثل األعلى .ومن هذا املنطلق بدأت بالكتابة

حول موضوع الرمحة يف اإلسالم ،مبيناً جوانب رمحة اهلل تعاىل اليت مشلت كل شيء .قال عز من
رب والفاجر،
قائلَ {:و َرحمَْتيِ َو ِس َع ْ
ت ُك َّل َش ْيٍء}( األعراف)156 :؛ فهي تشمل املؤمن والكافر ،وال ّ
حتى احليوان واجلماد والكون ،وكل شيء ،فال أدري ملاذا نضيّق واسعاً؟ ملاذا جنعل من الدين
رعباً؟ حتى انعكس هذا على تربيتنا البيتية ،فاستخدمنا التخويف يف منع الطفل من فعل ما
ال نرغب ،ومل نستخدم الرتغيب واإلقناع يف التعامل مع أبنائنا يف البيوت ،وهذا ما انعكس
على سلوكنا يف الوعظ واإلرشاد ،مع أن العبادة احلقة هي عبادة اهلل عز وجل؛ ألنه يستحق
العبادة ،وليس طمعاً يف جنته ،أو خوفاً من عقابه .فمن َعبَ َد اهلل طمعاً يف جنته وحسب ،فتلك

عبادة التجار ،ومن َعبَ َد اهلل خوفاً من ناره وحسب ،فتلك عبادة العبيد .والعبادة اليت تؤثر يف
سلوك املرء هي عبادة احملبوب للحبيب ،وإن كنا ال نلغي أهمية اخلوف والرجاء يف العبادة،

ولكننا نريد االرتقاء بالعبادة .وهنا علينا أن نتطرق ملوضوع مهم يف العبادة ،وهو انتقال
املسلم من الطاعة إىل حب الطاعة ،فعندما يصل املسلم إىل حب الطاعة يتمنى أن تدوم
الطاعة ،وينتظرها بشوق ،كما فعل خري األنام حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،عندما قال يف حق
َ ِ
الةَ أَر ْحنَا ب َها ،قال ِم ْس َع ٌر :قال َر ُج ٌل ُ
الص َ
(أراُه ِم ْن ُخزَا َعَة)َ :ليْتَن َصَّليْ ُت
ال ُل أَِقم
الصالة( ،يا ِب
َّ
ِ
ِ
يِ
فاسترََ ْح ُتَ ،
ال سمَ ِ ْع ُت َر ُس َ
لك َعَليِْه ،ف َق َ
فكأََن ُه ْم َعاُبوا َذ َ
ول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يَُق ُ
ول :يا
ْ
َ ِ
الص َ
الةَ .أَ ِر ْحنَا ِب َها)( .)1وكذلك الصحابة عندما متنّوا أن يكون العام كله رمضان؛
ِب
ال ُل أَِقم َّ
لشوقهم وحبهم لطاعة اهلل .فهناك فرق بني من يبدأ ِب َع ِّد األيام يف رمضان ،وهو يتمنى انتهاء
رمضان اليوم قبل الغد ،وبني من يتلذذ بصيامه وقيامه.

 .1لقد بعث اهلل ،عز وجل ،نبيه حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،لألمة مجعاء بشرياً وهادياً
ً َ َ
ً ِّ
َ ْ َ
ً
ً
اس ال
اس َب ِشريا َوَن ِذيرا َول ِك َّن أ ْكثَ َر النَّ ِ
ورحيما ،قال عز من قائلَ { :و َما أ ْر َسلنَاك إِال َك َّافة للنَّ ِ
.1سنن أبي داود ،كتاب األدب ،باب يف صالة العتمة ،وصححه األلباني.
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يَ ْعَل ُمو َن}(سبأَ {،)28 :و َما أَ ْر َسْلن َ
َاك إِال َرحمَْ ًة

ِّلْل َعالمَِ َ
ني}(األنبياء)107 :

فهو رحيم حتى مع من عذبوه ،وليس أدل على ذلك من حديث الطائف ،أَ َّن َعاِئ َشَةَ ،ر ِض َي
ت ِللنَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
اهلل َعنْ َهاَ ،ز ْو َج النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم:
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ح َّدَثتُْه أََّن َها َق َال ْ

( َه ْل أََتى َعَليْ َك يَ ْو ٌم َكا َن أَ َش َّد ِم ْن يَ ْوم ُأ ُح ٍد؟ َق َ
يتَ ،و َكا َن أَ َش َّد
يت ِم ْن َق ْو ِم ِك َما َل ِق ُ
الَ :ل َق ْد َل ِق ُ
ِ

يت ِمنْ ُه ْم يَ ْو َم اْل َع َقبَِة إِْذ َع َر ْض ُت َن ْف ِسي َعَلى اْبن َعبْ ِد يَاِل َ
يل ْب ِن َعبْ ِد ُكال ٍلَ ،فَل ْم يجُ ِبْن
َما َل ِق ُ
ِ
يِ
لاَّ َ
َ َ
َ
لىَ َ
َ
ََ
بَ ،ف َرَف ْع ُت
إِ َما أ َرْد ُتَ ،فانْطل ْق ُت َوأَنا َم ْه ُمو ٌم َعلى َو ْج ِهيَ ،فل ْم أ ْستَ ِف ْق إِ َوأَنا ِب َق ْر ِن الثَّ َعاِل ِ
َرأْ ِسيَ ،فإَذا أََنا ِب َس َحاَبٍة َق ْد أَ َظَّلتْنَ ،فن َ
َظ ْر ُتَ ،فإَِذا ِفي َها ِجبرْ ُ
يلَ ،فنَادَاِنيَ ،ف َقال َ:إِ َّن اهللَ َق ْد سمَ ِ َع
ِ
ِ
يِ
َق ْو َل َق ْو ِم َك َل َكَ ،و َما َردُّوا َعَليْ َك َوَق ْد َب َع َ
ث إَِليْ َك َمَل َك الجْ ِبَا ِلِ ،لتَأُْم َرُه مِبَا ِشئ َ
يه ْمَ ،فنَادَاِني
ْت ِف ِ
ال :يَا محَُ َّم ُد؛ َف َق َ
َمَل ُك الجْ ِبَا ِلَ ،ف َسَّل َم َعَل َّيُ ،ث َّم َق َ
ْت إِ ْن ِشئ َ
يما ِشئ َ
ْت أَ ْن ُأ ْطبِ َق َعَليْ ِه ُم
الَ :ذِل َك ِف َ
الأَْ ْخ َشبَينْ َ ،ف َق َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ :ب ْل أَ ْر ُجو أَ ْن خُْير َج ُ
ال النَّبيِ َُّ ،صَّلى ُ
اهلل ِم ْن أَ ْصلاَ ِب ِه ْم َم ْن يَ ْعُب ُد
ِ
ِ
اهللَ َو ْح َدُه لاَ ُي ْش ِر ُك ِبِه َشيْئًا).

()1

 .1فرمحة اهلل ،عز وجل ،تشمل املؤمن والكافر يف الدنيا ،وهذا بإمجاع العلماء ،ولكن إذا

ما تساءلنا هل تشمل رمحة اهلل الكافر والفاسق والعاصي يوم القيامة؟ أقول :إن رمحة اهلل
تشمل املؤمن والكافر والعاصي يف الدنيا واآلخرةَ ،ف َّر ُب الدنيا واآلخرة واحد ،وحكمته

ورمحته موجودة يف الدارين ،بل رمحته يف اآلخرة أعظم ،فقد ورد يف الصحاح :أن رمحة اهلل يف
الدنيا ،جزء من مائة جزء من رمحته يف اآلخرة ،فكيف بالدار اآلخرة اليت تظهر فيها مائة رمحة،
كل رمحة طباق ما بني السماء واألرض ،فرمحة اهلل تشمل العاصي بدخوله اجلنة ،إن رجحت
حسناته على سيئاته ،وحتى لو رجحت سيئاته على حسناته ،فقد يعذب ويدخل النار وقد
يغفر له ،ويدخل اجلنة دون أن يعذبَ ( ،ر ُجال ِن ِم ْن ُأ َّمتِـي َجثَـيَا َبـينْ َ يَ َد ْي َر ِّب ال ِع َّزةَِ ،ف َق َ
ال

 .1صحيح البخاري ،كتاب بدء اخللق ،باب إذا قال أحدكم آمني واملالئكة يف السماء فوافقت إحداهما األخرى غفر

له ما تقدم من ذنبه.
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أخيَ .ف َق َ
َع ِبـأَ ِخ َ
ال اهلل ت َع َالـىَ :كيْ َ
ـم يَبْ َق
ـمتِـي ِم ْن ِ
أَ َح ُد ُه َما :يَا َر ِّب ُخ ْذ ِلـي َم ْظَل َ
ف َت ْصن ُ
يك َوَل ْ
َ
ِم ْن َح َسنَاِتِه َش ْيٌء؟ َق َ
اس أَ ْن
يـم يحَْت ُ
َاج النَّ ُ
اري .إِ َّن ذِل َك الـيَ ْو َم َع ِظ ٌ
ال :يَا َر ِّب َفْلـيَ ْح ِم ْل ِم ْن أ ْو َز ِ
َ
ْظ ْرَ .ف َرَف َع َرأْ َسُه َف َق َ
ار ِه ْمَ .ف َق َ
لطاِلب :ا ْرَف َع َب َص َر َك َفـان ُ
ال اهلل ِل َّ
ال :يَا َر ِّب أَ َرى
يحُْ َم َل َعنْ ُه ْم ِم ْن أ ْو َز ِ
ِ
َ
دائن ِم ْن َذ َهب َوُق ُصوراً ِم ْن َذ َهب ُم َ
ؤلؤ ،لأَِ ِّي َنبِ َ َ
ـــالــل ُ
ُّ
ــك َّ
يق
ـــلَلًة ِب
َم َ
ـي هـذا ،أ ْو لأِ ِّي ِص ِّد ٍ
ٍ
ٍ
ـمِل ُك ذِل َك؟ َق َ
َّم َنَ .
هـذا ،أ ْو َأل ِّي َشهي ٍد هـذا؟ َق َ
ال:
ـم ْن أَ ْع َطى الث َ
ال :هـذا ِل َ
قال :يَا َر ِّب َو َم ْن يَ ْ
ِ
أخيك .قال :يَا َر ِّب؛ َفـإِّنـي َق ْد َع َف ْو َت َعنُْهَ ،ق َ
ـماَذا؟ َق َ
لكُهَ .ق َ
ـم ُ
الَ :ع ْف ُو َك َع ْن َ
أَن َ
ال اهلل:
الِ :ب َ
ْت َت ْ
ِ
أخ َ
ـح َبـينْ َ
ـحوا َذ َ
يكَ ،فـأَْد ِخـْلُه َ
َف ُخ ْذ ِبـيَ ِد ِ
الـجنََّةَّ .اتُقوا اهلل وأَ ْصِل ُ
ات َبـيْنِ ُك ْمَ ،فـإِ َّن اهلل ُي ْصِل ُ

ـم َ
ني يَ ْو َم ال ِقـيَا َمِة)( .)1واآليات واألحاديث يف ذلك كثرية ومنها حديث الرسول ،صلى
الـم ْسِل ِ
ُ
ول اهللِ؟! َق َ
ْت يَا َر ُس َ
اهلل عليه وسلمَ :
ال :لاَ ؛ َولاَ أََنا إِلاَّ
ْخ َل أَ َح ًدا َع َمُلُه الجْ َنََّةَ ،ق ُالواَ :ولاَ أَن َ
(ل ْن ُيد ِ
أَ ْن يَتَ َغ َّم َدِني ُ
محُْسنًا َفَل َعَّلُه أَ ْن
َمنَّينَ َّ أَ َح ُد ُك ْم المَْْو َت ،إِ َّما ِ
اهلل ِب َف ْض ٍل َو َرحمَْ ٍةَ ،ف َس ِّدُدواَ ،وَق ِارُبواَ ،ولاَ يَت َ
ب)( .)2وأما األحاديث اليت تبني أن رمحة اهلل تشمل غري
يَ ْزدَاَد َخيرْ ًاَ ،وإِ َّما ُم ِسيئًا َفَل َعَّلُه أَ ْن يَ ْستَ ْعتِ َ

الرحمَْ َة يَ ْو َم َخَل َق َها
املؤمن فهي كثرية ،منها :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إِ َّن اهللَ َخَل َق َّ
ِماَئَة َرحمَْ ٍةَ ،فأَْم َس َك ِعنْ َدُه ِت ْس ًعا َوِت ْس ِع َ
اح َدةًَ ،فَل ْو يَ ْعَل ُم
ني َرحمَْ ًةَ ،وأَ ْر َس َل فيِ َخْل ِقِه ُكِّل ِه ْم َرحمَْ ًة َو ِ
س ِم ْن الجْ َنَِّةَ ،وَل ْو يَ ْعَل ُم المُْ ْؤ ِم ُن ِب ُك ِّل َّال ِذي ِعنْ َد اهللِ
الرحمَْ ِة لمَْ يَيْئَ ْ
اْل َكاِفُر ِب ُك ِّل َّال ِذي ِعنْ َد اهللِ ِم ْن َّ
ْ َ
اب لمَْ يَأَْم ْن ِم ْن النَّ ِار)( .)3وعن أبي هريرةَ َّ
أن رسول اهللَ ،صلى اهلل عليه وسلم قال:
ِم ْن ال َعذ ِ
ت ِم ْن َخيرْ ؟ َق َ
(إن َر ُج ً
وحُهَ ،ف ِق َ
َّ
يم ْن َكا َن َقبَْل ُك ْم ،أََتاُه المََْل ُك ِليَ ْقبِ َ
يل َلُهَ :ه ْل َع ِمْل َ
ال:
ض ُر َ
ال َكا َن ِف َ
ٍ
ُ
ْظ ْرَ ،ق َ
يل َلُه :ان ُ
َما أَ ْعَل ُمِ ،ق َ
اس فيِ ُّ
يه ْم،
الَ :ما أَ ْعَل ُم َشيْئًا َغيرْ َ أَِّني ُكنْ ُت ُأَبايِ ُع النَّ َ
الدْنيَاَ ،وأ َج ِاز ِ
 .1تفسري ابن كثري ،ج ،2ص .286والبيان والتعريف ،ج ،1صفحة .13
 .2صحيح البخاري ،كتاب املرضى ،باب متين املريض املوت.
 .3صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب الرجاء مع اخلوف.
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وس َرَ ،وأَتجََا َوُز َع ْن المُْ ْع ِسرَ ،فأَْد َخَلُه ُ
اهلل الجْ َنََّة)( .)1قال ومسعته يقول( :إِ َّن َر ُجلاً َح َض َرُه
ْظُر المُْ ِ
َفأُن ِ
ِ
رياَ ،وأَ ْوِق ُدوا ِفيِه َنا ًرا،
س ِم ْن الحْ َيَاةِ ،أَ ْو َصى أَ ْهَلُه ،إَِذا أََنا ُم ُّ
َعوا ِلي َح َطبًا َكثِ ً
تَ ،فاجمْ ُ
المَْْو ُتَ ،فَل َّما يَئِ َ
اط َحنُو َهاُ ،ث َّم ان ُ
ت(َ ،)2ف ُخ ُذو َهاَ ،ف ْ
ْظُروا
ُح َش ْ
ت لحَ ْ ِميَ ،و َخَل َص ْ
َحتَّى إَِذا أَ َكَل ْ
ت إِلىَ َع ْظ ِميَ ،فا ْمت ِ

ت َذِل َكَ ،ق َ
اهللَ ،ف َق َ
احاَ ،فاْذُروُه اْليَ ِّمَ ،ف َف َعُلواَ ،ف َج َم َعُه ُ
ال َلُهَ َ :ف َعْل َ
الِ :م ْن َخ ْشيَتِ َكَ ،ف َغ َف َر
يَ ْو ًما َر ً
فيِ
لمِ
اهلل َلُه)( .)3ومنها حديث قاتل مائة النفس ،عن أبي سعي ٍد ُ
ُ
رضي اهلل عنه ،عن النيب،
اخل ِّ
دريَ ،

يل َر ُج ٌل َقت َ
صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ ( :كا َن َبن إِ ْس َراِئ َ
َل ِت ْس َعًة َوِت ْس ِع َ
ْساًناُ ،ث َّم َخ َر َج
ني إِن َ
فيِ يِ
َلُهَ ،ف َج َع َل يَ ْسأَ ُلَ ،ف َق َ
ال َلُهَ :ه ْل ِم ْن َت ْوَبٍة؟! َق َ
يَ ْسأَ ُلَ ،فأََتى َرا ِهبًاَ ،ف َسأََلُهَ ،ف َق َ
ال :لاَ َ ،ف َقتَ
ال َلُه َر ُج ٌل:

َ
ْرهِ نحَْ َو َهاَ ،ف ْ
الرحمَْ ِة َو َملاَ ِئ َكُة
َص َم ْ
اخت َ
اْئ ِ
ت ِفيِه َملاَ ِئ َكُة َّ
ت َق ْريََة َك َذا َو َك َذاَ ،فأْد َر َكُه المَْْو ُتَ ،فنَاَء ِب َصد ِ
َ
َ
َ
اهلل إلىَ َه ِذهِ أَ ْن َتبَا َع ِديَ ،وَق َ
ْ َ
ُ
ُ
َه َما،
يسوا َما َبيْن ُ
الِ :ق ُ
ابَ ،فأ ْو َحى اهلل إِلىَ َه ِذهِ أ ْن َت َق َّرِبيَ ،وأ ْو َحى ِ
ال َعذ ِ
َف ُو ِج َد إِلىَ َه ِذهِ أَْق َر َب ِب ِشبرْ ٍَ ،ف ُغ ِف َر َلُه)(.)4
وحديث ختفيف العذاب عن عم الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،أبي طالب ،عن أبي
سعي ٍد ُ
َليِْه َو َسَّل َمَ ،وُذ ِك َر ِعنْ َدُه َع ُّمُهَ ،ف َق َ
اهلل عَ
رضي اللهَّ عنه( ،أََّنُه سمَ ِ َع النَّبيِ ََّ ،صَّلى ُ
ال:
اخلدريَ ،

َل َعَّلُه َتنْ َف ُعُه َش َفاع يوم اْلقيامةَ ،فيجع ُل َضح َض
اح ِم ْن النَّ ِار ،يَبُْل ُغ َك ْعبَيِْه ،يَ ْغِلي ِمنُْه ِد َم ُاغُه)(.)5
َ تيِ َ ْ َ ِ َ َ ِ ُ ْ َ فيِ ْ ٍ
فنحن نقول إن رمحة اهلل للكفار ال تعين دخوهلم اجلنة؛ ألن اجلنة حمرمة على الكافرين ،قال
يضواْ َعَليْنَا ِم َن المَْاء أَ ْو ممَِّا َر َزَق ُك ُم ُ
اب الجْ َنَِّة أَ ْن أَِف ُ
اهلل َق ُالواْ إِ َّن
اب النَّ ِار أَ ْص َح َ
تعاىلَ {:وَنادَى أَ ْص َح ُ
ين}( األعراف ،)50 :ولكنها قد تكون بتخفيف عذاب اهلل عنهم يوم
اللهَّ َح َّر َم ُه َما َعَلى اْل َكاِف ِر َ
القيامة ،أو بفنائهم بعد حماسبتهم ،ولكن لنا أن نتساءل هل الكافر يبقى كاف ًرا بعد دخوله
 .1صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب ما ذكر يف بين إسرائيل.

 2حمشته النار وامتحشته  :أحرقته  ،وكذلك احلر .وأحمشه احلر :أحرقه .وخبز حماش :حمرق (من كتاب لسان العرب).
 .3صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب ما ذكر يف بين إسرائيل.

 .4صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب {أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم}.
 .5صحيح البخاري ،كتاب مناقب األنصار ،باب قصة أبي طالب.
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النار ،وتطهريه من خطاياه؟
عم
 .2ومن األدلة على مشول الكفار برمحة اهلل يوم القيامة ،حديث ختفيف العذاب عن ّ

الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،أبي هلب؛ ألنه أعتق اجلارية اليت ّ
بشرت مبيالد الرسول ،عليه
السالم ،وإن ضعفه بعض العلماء فهو يقوي ما نقول به ،وإليكم النص كما ورد يف صحيح
ت :يَا َر ُس َ
ْك ْح ُأ ْخ ِبنْ َ
البخاري (أَ َّن ُأ َّم َحبِيبََة ِبنْ َ
ت أَِبي
ول اهللِ؛ ان
ت أَِبي ُس ْفيَا َن أَ ْخبرََ ْت َها أََّن َها َق َال
ْ
ِ
تيِ
ُ
ُس ْفيَا َنَ ،ف َق َ
ني َذِل ِك؟! َفُقْل ُتَ :ن َع ْم؛ َل ْس ُت َل َك مِب ْ
ال :أَ َو تحُ ِبِّ َ
ب َم ْن َشا َر َكن فيِ َخيرْ ٍ أ ْخ ،
ُخِليٍَةَ ،وأَ َح ُّ
تيِ
يِ
َف َق َ
َّث أَن َ
ال النَّبيِ َُّ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم :إِ َّن َذِل ِك لاَ يحَِ ُّل ِليُ ،قْل ُتَ :فإِنَّا نحَُد ُ
َّك ُت ِر ُ
يد أَ ْن َتنْ ِك َح
ت ُأ ِّم َسَل َمَةُ ،قْل ُتَ :ن َع ْمَ ،ف َق َ
ت أَِبي َسَل َمَةَ ،ق َ
الِ :بنْ َ
ِبنْ َ
الَ :ل ْو أََّن َها لمَْ َت ُك ْن َرِبيبَ فيِ َح ْج ِري َما
تيِ
الر َضا َعِة ،أَ ْر َض َعتْن َوأََبا َسَل َمَة ُث َويْبَُةَ ،فلاَ َت ْع ِر ْض َن َعَل َّي َبنَاِت ُك َّن
ت ِلي ،إَِّن َها لاَ ْبنَُة أَ ِخي ِم ْن
َحَّل ْ
َّ
يِ
بيِ
َ
َ ُ
َ لهََ
لاَ َ لهََ
ت النَّ ََّ ،صَّلى
ب أَ ْعتَ َق َهاَ ،فأَْر َض َع ْ
بَ ،كا َن أُبو ٍ
َوال أ َخ َواِتك َّنَ ،قال ُع ْر َوُة :وُث َويْبَُة َم ْو ةٌ لأِ ِبي ٍ
يت؟ َق َ
ض أَ ْهِلِه ِب َش ِّر ِحيبٍَةَ ،ق َ
ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،فَل َّما َم َ َ لهََ
ب ُأ ِريَُه َب ْع ُ
ال َلُهَ :ماَذا َل ِق َ
ال أَُبو
ات أُبو ٍ
لهََ
يت فيِ َه ِذهِ ِب َعتَاَق ُث َويْبََة)( .)1وجاء يف صحيح البخاري يف
ب :لمَْ أَْل َق َب ْع َد ُك ْم َغيرْ َ أَِّني ُس ِق ُ
ٍ
تيِ
باب ( َوُأ َّم َهاُت ُك ْم اللاَّ ِتي أَ ْر َض ْعن ُ
الر َضا َعِة َما يحَُْرُم ِم ْن النَّ َسب)( ،أن العباس
َك ْمَ ،ويحَُْرُم ِم ْن َّ
شر حال فقال :ما لقيت بعدكم راحة ،إال
قال :ملا مات أبو هلب رأيته يف منامي بعد حول يف ّ
أن العذاب خيفف عين كل يوم اثنني ،قال :وذلك أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ولد يوم

االثنني ،وكانت ثويبة بشرت أبا هلب مبولده فأعتقها)( .)2فهذه األحاديث تبني لنا أن رمحة اهلل
تشمل املؤمن وغري املؤمن يف اآلخرة ،فوعد اهلل تعاىل لعباده املؤمنني سيتحقق؛ ألن اهلل تعاىل

دتنَا َعَلى ُر ُسِل َك َو َال تخُْزَنا يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة إن َ
ال خيلف امليعاد { َرَّبنَا َوآِتنَا َما َو َع َّ
َّك َال تخُِْل ُف المِْي َعادَ}
ِ
ِ
(آل عمران )194 :أما وعيده بالعذاب فلو أخلفه اهلل ،عز وجل ،فليس يف ذلك منقصة يف حقه،

 .1صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب { َوُأ َّم َهاُت ُك ْم اللاَّ ِتي أَ ْر َض ْعن ُ
َك ْم}(النساء ،)23 :وحيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب.

 .2فتح الباري ،باب { َوُأ َّم َهاُت ُك ْم اللاَّ ِتي أَ ْر َض ْعن ُ
الر َضا َعِة َما يحَُْرُم ِم ْن النَّ َسب}.
َك ْمَ ،ويحَُْرُم ِم ْن َّ
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ولكنها رمحة جتلى بها على عباده الذين قصروا ومل يستحقوها بعملهم ،ولكنهم نالوها؛ ألنه
هو أهل هلا ،فهو أهل التقوى وأهل املغفرةَ {،و َما يَ ْذ ُكُرو َن إلاَّ أَن يَ َشاء ُ
اهلل ُه َو أَ ْه ُل التَّ ْق َوى
ِ
َوأَ ْه ُل المَْْغ ِف َرةِ}(املدثر)56:
{الرحمْ ُ َ ْ
استَ َوى}(طـه ،)5 :ويف ذلك إشارة
ش ْ
 .3وقد أخرب القرآن الكريم أن َّ
َن َعلى ال َع ْر ِ

إىل أن مملكة هذا الكون الواسعة مبنية على أساس الرمحة اإلهلية ومنتهية إليها .فاهلل تعاىل يف
تلك اآلية الكرمية مل خيرت من أمسائه إال هذا االسم اجلليل ،الذي جيمع بني الداللة على منتهى
الرمحة وكماهلا .فإنه إذا قيل( :حكم امللك الشجاع) دل ذلك على أ ّن أكرب منجزات هذا
امللك مبنية على شجاعته ،وإن قيل( :حكم امللك العادل) دل ذلك على أن أبرز ما يظهر يف
مملكته هو عدله ،وهكذا .وهذا ما نفهمه من اآلية الكرمية ،فهي مل تقرر معنى االستواء ،بقدر

ما قررت معنى الرمحة ،اليت على أساسها حيكم الكون ،قال تعاىلَّ :
ات
الس َما َو ِ
{ال ِذي َخَل َق َّ
َ ْ
َوالأَْ ْر َ
اسأَ ْل ِبِه َخبِرياً}(الفرقان،)59 :
الرحمْ ُ
ض َو َما َبيْن ُ
َن َف ْ
َه َما فيِ ِستَِّة أَيَّ ٍام ُث َّم ْ
ش َّ
استَ َوى َعلى ال َع ْر ِ
وهذه اآلية تدل على أن العلماء يدركون هذا املعنى ،فلذلك كان أكثر كالمهم يف التحبيب
يف اهلل ،والداللة على أبواب رمحته ،بل كان أعظم من عرف اهلل هو الرسول ،صلى اهلل عليه
وسلم ،فهو الرمحة املهداة.
 .4وهلذا يربط القرآن الكريم بني ُملك اهلل الذي يعين تدبري اهلل لألشياء ،وبني رمحته تعاىل،

ين َع ِسرياً}(الفرقان،)26:
َن َو َكا َن يَ ْوماً َعَلى اْل َكاِف ِر َ
كما قال تعاىل{ :المُْْل ُك يَ ْو َمئِ ٍذ الحْ َ ُّق ِل َّ
لرحمْ ِ
ولذلك ورد يف القرآن الكريم اإلخبار عن سعة الرمحة اإلهلية ومشوهلا ،باعتبار الكون مؤسساً

ت ُك َّل َش ْيٍء}(األعراف ،)156 :وقال تعاىلَ{ :فإِ ْن
عليها إنشاًء وتدبرياً ،قال تعاىلَ {:و َرحمَْتيِ َو ِس َع ْ
َك َّذُب َ
اس َعٍة َوال ُي َرُّد َبأْ ُسُه َع ِن اْل َق ْوم المْجُِْر ِم َ
ني}(األنعام ،)147:فاآليتان
وك َفُق ْل َرُّب ُك ْم ُذو َرحمَْ ٍة َو ِ
ِ
الكرميتان صرحيتان يف سعة الرمحة اإلهلية ومشوهلا لكل شيء ،ومل يرد يف القرآن الكريم اقرتان
السعة بشيء من صفات اهلل إال يف صفيت الرمحة والعلم .لقد اقرتن اسم الرمحن باإلنسان يف
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َن*
{الرحمْ ُ
القرآن الكريم يف مواضع كثرية ،ومن أوهلا وأهمها قوله تعاىل يف سورة الرمحنَّ :

َ
ْ
ْسا َن* َعَّل َمُه اْلبَيَا َن}(الرمحن.)4 - 1 :
اإلن َ
َعَّل َم الُق ْرَءا َن* َخل َق ِ

 .5قد يقال بعد هذا ،أو بعد قراءة ما ذكرنا من مباحث حول الرمحة :أليس يف نشر

مثل هذا الفكر خط ٌر على السلوك اإلسالمي ،الذي يستدعي الرتهيب والتشديد ،سداً
لذرائع االحنراف؟ أو لسنا بهذا نعطي املنحرفني مسوغاً لالحنراف ،بل نوهمهم أن رمحة اهلل
ستشملهم كما تشمل املتقني؟ واجلواب عن ذلك :أن املؤمن يقدم كل ما ورد يف النصوص
على كل ما يرد يف ذهنه من حتليالت وخماوف؛ ألن اهلل تعاىل هو الذي أخرب عن صفاته
وأفعاله ما مألنا شعوراً برمحته اليت وسعت كل شيء ،ومن اخلطر أن نصف اهلل تعاىل بغري

ما وصف به نفسه .فاهلل تعاىل خياطب املسرفني على أنفسهم بألوان الذنوبً ،
قائالُ{ :ق ْل يَا
َطوا ِم ْن َرحمَْ ِة اهللِ إ َّن اهللَ يَ ْغ ِفُر ُّ
ين أَ ْس َرُفوا َعَلى أَْنُف ِس ِه ْم ال َت ْقن ُ
وب جمَ ِيعاً إَِّنُه ُه َو
الذُن َ
ِعبَاِد َي َّال ِذ َ
ِ
عرف نفسه هلؤالء املسرفني بكونه غفوراً رحيماً ،ومن
الر ِح ُ
اْل َغُفوُر َّ
يم}(الزمر ،)53 :فاهلل تعاىل ّ
عرفهم به .بل إن هذا التعريف هو الذي حيرك القلوب للسري حنو
اخلطأ أن نعرفه هلم بغري ما ّ
اهلل ،ويكبح الغرائز عن معارضة الرحيم الودود ،وقد روي أن علياً األسدي حارب ،وأخاف

السبيل ،وأصاب الدم واملال ،فطلبه األئمة والعامة فامتنع ،ومل يقدروا عليه حتى جاء تائباً،
وسبب توبته أنه مسع ً
ين أَ ْس َرُفوا َعَلى أَْنُف ِس ِه ْم ال
رجال يقرأ هذه اآليةُ{ :ق ْل يَا ِعبَاِد َي َّال ِذ َ
َطوا ِم ْن َرحمَْ ِة اهللِ إ َّن اهللَ يَ ْغ ِفُر ُّ
َت ْقن ُ
يم} فوقف عليه ،فقال :يا
الذُن َ
الر ِح ُ
وب جمَ ِيعاً إَِّنُه ُه َو اْل َغُفوُر َّ
ِ
عبد اهلل؛ أعد قراءتها ،فأعادها عليه ،فأغمد سيفه ،ثم جاء تائباً .وكان من صدق توبته أن خرج

جماهداً مع جيش املسلمني يف سبيل اللهّ يف البحر ،فلقوا الروم ،فقربوا سفينته إىل سفينة من
سفنهم ،فاقتحم على الروم سفينتهم ،فهربوا منه إىل شقها اآلخر ،فمالت به وبهم ،فغرقوا
مجيعاً.

ويروى عن عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،أنه افتقد ً
رجال ذا بأس شديد من أهل الشام؛
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فقيل له :تتابع يف هذا الشراب؛ فقال عمر لكاتبه :اكتب من عمر إىل فالن ،سالم عليك،
ِ
ْ
ُ ْ
يز اْل َعِليم * َغاِف ِر
َاب ِم َن اهللِ ال َع ِز ِ
وأنا أمحد اهلل إليك الذي ال إله إال هو{ :حم* َتنْ ِزيل ال ِكت ِ
الذنْب َوَق ِابل التَّ ْوب َش ِدي ِد اْل ِع َقاب ِذي َّ
َّ
ري}( غافر 1:ـ  ،)3ثم ختم
الط ْو ِل ال إَِلَه إِلاَّ ُه َو إَِليِْه المَْ ِص ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الكتاب وقال لرسوله :ال تدفعه إليه حتى جتده صاحياً ،ثم أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة،
فلما أتته الصحيفة جعل يقرؤها ويقول :قد وعدني اهلل أن يغفر لي ،وحذرني عقابه ،فلم
يربح يرددها حتى بكى ،ثم نزع ،فأحسن النزع ،وحسنت توبته .فلما بلغ عمر ،رضي اهلل عنه،
أمره ،قال :هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أحدكم قد زل زلة ،فسدّدوه ،وادعوا اهلل له أن يتوب عليه،
وال تكونوا أعواناً للشياطني عليه.

وأختم حبثي بهذا احلديث الذي يبني رمحة اهلل ،يَُق ُ
ت المَْ َ
ول اهلل َع َّز َو َج َّلَ :
الِئ َكُة َو َش َف َع
(ش َف َع ِ
َ
الراحمِِ َ
نيَ .فيَ ْقبِ ُ
ض َقبْ َضًة ِم َن النَّ ِارَ ،فُي ْخ ِر ُج ِمنْ َها
النَّبِيُّو َن َو َش َف َع المُْ ْؤ ِمنُو َنَ ،ولمَْ يَبْ َق إِ َّال أ ْر َح ُم َّ
لمَ
ُّ
يه ْم فيِ َن ْه ٍر فيِ أَْف َواهِ الجْ َنَِّةُ ،ي َق ُال َلُه َن ْهُر الحْ َيَاةِ.
َق ْوماً ْ يَ ْع َمُلوا َخيرْ اً َقطَ .ق ْد َعاُدوا حمُ ماًَ ،فُيْل ِق ِ
َ
َ َ تخَْ لحْ ُ
السيْل .أَ َال َت َر ْوَن َها َت ُك ُ
ون إِلىَ الحْ َ َج ِر أَ ْو إِلىَ َّ
الش َج ِرَ .ما
يل َّ ِ
فيَ ْخُر ُجون ك َما ُر ُج ا ِبَّة فيِ حمَ ِ ِ
ون ِمنْ َها إلىَ ِّ
ض؟ َف َق ُالوا :يَا َر ُس َ
الظ ِّل يَ ُك ُ
س ُأ َصيْ ِفُر َوُأ َخيْ ِضُرَ .و َما يَ ُك ُ
يَ ُك ُ
ون أَْبيَ َ
ون إِلىَ َّ
ول
ِ
الش ْم ِ
اهللِ! َكأَن َ
َ َ ُّ ُ
ْ
ْل ِؤ ِرَق ِاب ِه ُم الخْ َ َو ُ
َّك ُكنْ َ َ
ََ َ ْ
ات .يَ ْع ِرُف ُه ْم أَ ْه ُل الجْ َنَِّة.
ت ت ْر َعى ِبالبَاِديَِة .قال :فيَخُر ُجون كاللؤ فيِ
مِ
ين أَْد َخَل ُه ُم اهلل الجْ َنََّة ِب َغيرْ َع َمل َع ِمُلوُه َو َال َخيرْ َق َّدُموُهُ .ث َّم يَُق ُ
ول :اْد ُخُلوا
هـ ُؤ َالِء ُعتَ َقاُء اهلل َّال ِذ َ
ٍ
ِ ٍ
نيَ .فيَُق ُ
ُموُه َف ُه َو َل ُك ْمَ .فيَُق ُ
ولو َنَ :رَّبنَا أَ ْع َطيْتَنَا َما لمَْ ُت ْع ِط أَ َحداً ِم َن اْل َعالمَِ َ
ولَ :ل ُك ْم
الجْ َنََّة َف َما َرأَيْت ُ
ولو َن :يَا َرَّبنَا! أَ ُّي َش ْيٍء أَْف َض ُل ِم ْن َ
ِعنْ ِدي أَْف َض ُل ِم ْن َ
هـذا؟ َفيَُق ُ
هـذاَ .فيَُق ُ
ايَ .ف َ
ال أَ ْس َخ ُط
ولِ :ر َض َ
َعَليْ ُك ْم َب ْع َدُه أََبداً)(.)1

 .1صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب معرفة طريق الرؤية.
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قيم وأخالق

من سعادة ابن آدم
أ .كمال بواطنة
قال لي شيخ كبري :إ ّن أكثر ما يقلقين أن متوت زوجي قبلي ،أو أن أموت قبلها؛ ذلك أ ّن
ثم أردف يقول وقد دمعت عيناه :تز ّوجنا منذ أكثر من
أحدنا ال يستطيع العيش دون اآلخرّ ،
أربعني عاماً ،وما أتذكر أنّها أغضبتين ،أو أغضبتها ،ومل حيدث قط أنّي سببتها ،وأنا وهي عشنا
واملرة.
معاً على احللوة ّ

إ ّن كالم هذا الشيخ يفتح األعني على أمجل ما ّ
يرطب احلياة ،وهي الزوجة الصاحلة ،اليت

مسّاها القرآن صاحبة؛ ألنّها أكثر من يصحب املرء يف حياته ،وهي اليت يأوي إليها املرء ،فيجد
عندها املوّدة ،والسكينة ،والرمحة ،والدفء ،واحلنان ،والعطف ،والسعادة ،واحملبّة ،والعفة،
والسرت ،...أمل جيعل اخلالق العظيم الزواج وما يتوّلد عنه من موّدة ورمحة آية عظيمة تد ّل
َس ُكنُوا إَِليْ َها َو َج َع َل
على قدرته؟! فقال تعاىلَ { :و ِم ْن آيَاِتِه أَ ْن َخَل َق َل ُك ْم ِم ْن أَْنُف ِس ُك ْم أَ ْز َو ً
اجا ِلت ْ
َبيْن ُ
ات ِل َق ْو ٍم
َك ْم َم َوَّدةً َو َرحمَْ ًة إِ َّن فيِ َذِل َك آليَ ٍ
واحلقيقة أ ّن املرأة الصاحلة جنة الرجل على األرض ،كما أ ّن الرجل الصاحل للمرأة جنّتها
يَتَ َف َّكُرو َن}(.الروم)21:

مين اهلل به على املرء بعد تقوى اهلل امرأة صاحلة ،تطيعه إن أمرها،
على األرض ،وإ ّن أفضل ما ّ
فيحس
سراً،
ّ
وتسره إن نظر إليها ،وحتفظه يف نفسها وماله إن غاب عنها ،وال تفشي له ّ
ّ
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بالطمأنينة داخل البيت وخارجه ،وال ريب أ ّن الزوجة خري معني للرجل على عمل الدنيا
وعمل اآلخرة؛ فبها يستكمل نصف دينه ،ومبعونتها تهون عليه مصاعب احلياة.
السن ،يقولون بألسنتهم ما ليس يف قلوبهم :اللهم أرحنا من
كنّا نسمع بعض كبار
ّ

ّ
فتحل به طا ّمة ،وتتزلزل حياته ،وتعرتيه
أزواجنا ،وكان حيدث أن متوت امرأة الواحد منهم
متسك بزوجك ،وادع هلا بطول العمر؛ كي
الكآبة،
ّ
وتدب فيه األمراض ،ويوصي من يالقيهّ :
ال يصيبك ما أصابين ،وقد ه ّزني نشيج شيخ كبري على مسمع من املصّلني ،وحنن ننتظر إحدى

الصلوات ،ماتت زوجه قبل أيام ،وملّا سألته عن حاله ذات يوم ،احندرت من عينيه الدموع،
وقال حبسرة :آه لو تعرف حالي!!
وما زال يف خاطري ذلك الشيخ الذي مل يسمح ألحد أن يأخذ سرير زوجه بعد وفاتها،

وكان يتع ّهده طوال حياته ،ويضع عليه شاهلا ،ومنديلها ،وبعضاً من صورها ،وكثرياً ما كان
يتناوهلا ،ويتشممها ،فتغرورق عيناه بالدموع.
حق ،فإذا كانت املرأة صاحلة كانت
يقولون يف األمثال( :زوجك جنّتك أو نارك) ،وهذا ّ

جنّة للرجل ،بل لألسرة كّلها ،وإذا كانت طاحلة ،كانت ناراً حترق بلظاها البيت ومن فيه،

يب ،صلى اهلل عليه وسّلمِ ( :م ْن َس َعاَدةِ اْب ِن آَد َم َثالَثٌة؛ َو ِم ْن ِش ْق َوةِ اْب ِن آَد َم َثالَثٌة؛ ِم ْن
يقول الن ّ
الصا ُ َ ،و ِم ْن ِش ْق َوةِ اْب ِن آَد َم :المَْْرأَُة
الصا ُ َ ،واملَْر َك ُب
الصالحِ َُةَ ،واملَ ْس َك ُن
َس َعاَدةِ اْب ِن آَد َم :املَْرأَُة
َّ
َّ
َّ
لحِ
لحِ
السوُء)( ،)1وقال صلى اهلل عليه وسّلمُّ :
(الدْنيَا َمت ٌ
َاعَ ،و َخيرُْ
السوُءَ ،والمَْْر َك ُب ُّ
السوُءَ ،والمَْ ْس َك ُن ُّ
ُّ
َمتَاع ُّ
الصالحِ َُة)()2؛ ولذا؛ ال غريب أن جند من جنحوا يف احلياة مدينني إىل نسائهم،
الدْنيَا المَْْرأَُة َّ
ِ
ويقولونها صراحة :لو مل تكن لنا زوجات صاحلات متف ّهماتُ ،معينات ،ملا وصلنا إىل ما وصلنا
 .1مسند أمحد ،مسند باقي العشرة املبشرين باجلنة ،مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص ،رضي اهلل عنه ،وصححه
شعيب األرناؤوط.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الرضاع ،باب خري متاع الدنيا املرأة الصاحلة.
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إليه ،وما بالغوا ملا قالوا :وراء ّ
كل رجل عظيم امرأة.

إ ّن بعض الناس يقسو على زوجه!! قد يكون ذلك طبعاً فيه ،وقد تدفعه قسوة احلياة أن

ولكن الزوجات يساحمن ،ويصفحن ،وكم رأينا ً
ِّ
رجاال ،الغلظة
ينفس عن غيظه باإلساءة إليها،
ّ
ولكن نساءهم بقني خملصات طائعات هلم ،ومنهم من مرض ،وجلس
والشدّة من طبعهم،
ّ
قعيداً سنوات كثرية ،وبقني على العهد خيدمنهم عن طيب قلب ،وحيدبن عليهم ،ويساحمنهم
عند موتهم.

األبناء ،وكذلك البنات عندما يتزوجون ،ويسكنون بعيداً ،وجيرفهم تيار احلياة يغفلون

ولكن السعادة اليت جتلبها حمبّة ّ
كل من األبوين لآلخر ،جتعلهما يغفران
أحياناً عن الوالدين،
ّ
غفلة أوالدهم ،وتراهما يلتمسان هلم األعذار على التقصري.

يتحمل فراق أليفه ،فكانت الصدمة عليه قاسية ،مل
كثري من الزوجات ،وكذا األزواج مل َّ

يستطع حتملها ،فكان سريع اللحاق به ،أتذكر ً
زميال لي مات والده ،فدخلت أ ّمه يف غيبوبة؛
حزناً عليه ،وكانت بعد ثالثة أيام قد حلقت به ،وما زلت أتذ ّكر زوجني عجوزين أخذ

أحدهما حيتضر ،فرآه رفيق حياته ،فدخل يف االحتضار ،وماتا معاً!!

إ ّن السعادة ترفرف على بيت فيه زوجان متحاّبان ،يتف ّهم ّ
كل منهما صاحبه ،وحيرص

كل واحدة منهما على سعادة اآلخر ،وإن وقع سوء فهم ،حرص ّ
ّ
كل منهما على أن يسبق
اآلخر إىل الصلح ،وال يقبل أحدهما لنفسه أن ينام ،وهو مع إلفه على خصام ،يقول صّلى

أخربكم بنِساِئ ُكم يف َ
اجلنّة؟ ُقْلناَ :بلى يا َرسول اهلل! َقالُ :ك ّل َودود َولود،
اهلل عليه وسّلم( :أَال
ُ ِ

َحل ِب َغمض َحتّى
إِذا َغ ِضبت أَو ُأ ِسيء إِليهاَ ،غ ِضب َز ْو ُجهاَ ،ق َالتَ :هذهِ يَدي فيِ يَدك ،ال أَ ْكت ِ
حبب ،وهلج لسانه بإطرائها ،واالعرتاف
َت ْر َضى)( ،)1واملرء إذا رأى زوجه حمبّة متفانية ،بادهلا حبّاً ّ
 .1الطرباني يف األوسط ،206/ 2 :وجممع الزوائد ومنبع الفوائد ،361/ 4 ،وقال األلباني يف صحيح الرتغيب حسن لغريه.
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من سعادة ابن آدم

املصري خليل جرجس خليل ،خياطب زوجه فيقول:
جبميلها ،هذا الشاعر
ّ
يا زوجيت فيك العـزاء فليتين أجزيك خريا

أنت احلـــقيقة حني ّ
تعرى
ِ
كل مآثري َو ْه ٌم ّ

احتملت تعثّري وجتبرّ ي عاماً وعشـــرا
أنت
ِ
ِ
أنت اليت سدّدت خطوي ريثما أحرزت نصرا
ِ

أنت اليت قامستِين عيشي املـــــدى ُحلواً وُم ّرا
ِ
ولزمتِين صف َر اليدين وحني ليس يداي صفرا

شجعتِين حتّى بلغت اليــــوم أمرا
ِ
أنت اليت َّ
ت حيــــالي دائماً ِس ّراً وجهرا
أنت اليت َوَق َف ْ
ِ

وبرا
ِ
أنت الـــيت بادلتين حبّاً وإخـــــــالصاً ّ

يـــــا زوجيت فيك العزاء فليتين أجزيك خريا
لقد غبنت بعض الزوجات ممّن تأّثرن حبضارة الغرب والشرق الزائفة ،فرأين طاعة الزوج

حبق املرأة ،وتعاملن مع
ورضاه ومعونته نوعاً من العبودية ،أو نوعاً من العنف الذي ميارس ّ
هن أيضاً؛ وغدت األسرة متخبطة
بهن
أزواجهن ،وشقني ّ
ّ
ّهن ند لند ،فشقي ّ
أزواجهن على أن ّ
ّ
بال ق ّوام ،متضي على غري هدى.

ولقد غنب بعض األزواج ممّن حبثوا عن زوجة كاملة األوصاف ،وغبنت بعض الزوجات

ممّن حبثن عن زوج كامل األوصاف ،وما عرف كالهما أ ّن ً
يكمل صاحبه ،وأنّهما
كال منهما ّ

ِّساُء
نفس تكمل نفساً ،أمل يقل رسول الصدق ،وحبيب ّ
احلق ،صلى اهلل عليه وسّلم( :إِنمََّا الن َ
()1
الر َجا ِل).
َش َقاِئ ُق ِّ
 .1سنن أبي داود ،كتاب الطهارة ،باب يف الرجل جيد البلة يف منامه ،وصححه األلباني.
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قيم وأخالق

النحس من منظور إسالمي
أ .لبيب طه
يشيع بني عامة الناس أن هناك أياماً حنسات ،وطيوراً جتلب الشؤم ،كالبوم والغراب ،وأن
هناك فالناً من الناس جيلب الشؤم ،إىل غري ذلك من اخلرافات.
واإلميان بهذه األشياء هو مما توارثه األبناء عن اآلباء ،يف تقليد أعمى لسنة جاهلية تقوم
على اتّباع السلف على أية ضاللة كانوا.
النحس والشؤم يف اللغة:
س :اجلهد ُ
س
الس ْع ِد من النجوم وغريها ،واجلمع أنحُْ ٌ
والضر ،والنَّ ْح ُ
حنس :النَّ ْح ُ
س :خالف َّ

سات ،من جعله نعتاً ث ّقله،
يس ،من أيام َن ِ
وس ،ويوم ِ
سات ونحَِ ٍ
واحس ونحَْ ٍ
ونحُ ٌ
س ونحَِ ٌ
س ونحَْ ٌ
ناح ٌ
َب َر ْت نحَْساً.
ويف أَيام نحَِ ٍ
سات ،وهي املشؤومات عليهم ،والعرب تسمي الريح الباردة إذا دِ

()1

الطرية هي :التشاؤم  -واملصدر تطري ،مثل :حتري حرية .قال بعض أهل اللغة :مل جييء من

املصادر غري هاتني.

()2

 .1لسان العرب.71/ 14 ،

 .2حممود بن خليفة اجلاسم ،الطرية والفأل (التشاؤم والتفاؤل) يف ضوء الكتاب والسنة ،بريوت :دار ابن حزم

للطباعة والنشر والتوزيع ،1992 ،ص .9
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معنى الشؤم:
الشؤم ضد اليمني ،يقال تشاءمت بالشيء وتيمنت به .وقال ابن عبد الرب( :)1الشؤم يف

كالم العرب النحس ،وكذلك قال أهل العلم بتأويل القرآن يف قوله عز وجل{ :فيِ أَيَّ ٍام
()2
ات} (فصلت ،)16:قالوا :مشائيم.
نحَِ َس ٍ
التطري عادة قدمية:
قال تعاىل يف سورة األعرافَ{ :فإَِذا َجاَءْت ُه ُم الحْ َ َسنَُة َق ُالوا َلنَا َه ِذهِ َوإِ ْن ُت ِصبْ ُه ْم َسيِّئٌَة يَ َّطيرَُّ وا

ُوسى َو َم ْن َم َعُه أَال إِنمََّا َطاِئُر ُه ْم ِعنْ َد اهللِ َوَل ِك َّن أَ ْكثَ َر ُه ْم ال يَ ْعَل ُمو َن}(األعراف ،)131 :فاهلل يبني
مِب َ
لنا أن قوم فرعون إذا أعطاهم اهلل خرياً قالوا لنا هذا ،ويقصدون بهذا أنهم السبب يف نزول

هذا اخلري ،ومن ثم فهو ملك هلم ،ال شريك هلم فيه ،وأما إذا ابتالهم اهلل بسيئة أي ضرر ،فإن
موقفهم هو التطري مبوسى ،عليه السالم ،ومن معه؛ أي التشاؤم مبوسى ،عليه السالم ،وبين
إسرائيل ،واملراد أنهم ينسبون وقوع الضرر إىل وجود موسى ،عليه السالم ،وبين إسرائيل؛
أي يقولون إن السبب يف نزول الضرر هو موسى ،عليه السالم ،ومن معه.

َن َم َع َك َق َ
قال اهلل تعاىل يف سورة النملَ{ :ق ُالوا َّ
ال َطاِئُر ُك ْم ِعنْ َد اهللِ َب ْل
اطيرَّْ َنا ِب َك َومِب ْ

ُم َق ْو ٌم ُت ْفتَنُو َن} (النمل ،)47 :فهنا يبني اهلل أن مثود قالوا لصاحل ،عليه السالم ،اطرينا بك
أَْنت ْ
ومبن معك؛ أي تشاءمنا منك ومبن معك؛ أي أصبنا بسببك وبسبب من معك ،فهم ينسبون
املصائب اليت حدثت هلم إىل صاحل ،عليه السالم ،واملسلمني.
َهوا َلنَ ْرجمَُنَّ ُك ْم َوَليَ َم َّسنَّ ُك ْم
وبالنسبة لقوله تعاىل يف سورة يسَ{ :ق ُالوا إِنَّا َت َطيرَّْ َنا ِب ُك ْم َلئِ ْن لمَْ َتنْت ُ

ِمنَّا ع َ
ُم َق ْو ٌم ُم ْس ِرُفو َن}(يس ،)19 - 18 :يبني اهلل
يم * َق ُالوا َطاِئُر ُك ْم َم َع ُك ْم أَِئ ْن ُذ ِّك ْرت
َذ ٌ
اب أَِل ٌ
مُْ َب ْل أَْنت ْ
 .1التمهيد.)278/ 1( :
.2الصحاح.1957/ 5 ،
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أن أصحاب القرية قالوا للرسل الثالثة ،عليهم السالم{ :إِنَّا َت َطيرَّْ َنا ِب ُك ْم}؛ أي إنا تشاءمنا

منكم؛ أي إنا أصبنا بسببكم ،وهذا يعين أنهم ينسبون املصائب اليت وقعت بهم إىل الرسل
الرد على األقوال الثالثة ،هو طائركم عند اهلل ،أو
الثالثة ،عليهم السالم ،واملالحظ أن َّ
طائركم معكم ،ومعنى الرد عملكم عند اهلل ،والرد الثاني عملكم عليكم ،واملراد بهذا الرد
هو إخبار الناس أنه بسبب عملهم أصيبوا بهذا الضرر ،والدليل هو أن الكفار ملا قالوا
للرسول ،عليه الصالة والسالم ،عند نزول احلسنات :هذه من عند اهلل ،وعند نزول السيئات،
قالوا :هذه من عندك يا حممد ،كان الرد اإلهلي هو أن احلسنات والسيئات كلها من عند اهلل،
ثم أخرب رسوله ،عليه الصالة والسالم ،أن أي ضرر يصيب اإلنسان إمنا هو بسبب نفسه؛ أي
بعمل نفسه ،ويف هذا جاء يف سورة النساءَ { :وإ ْن ُت ِصبْ ُه ْم َح َسنٌَة يَُق ُ
ولوا َه ِذهِ ِم ْن ِعنْ ِد اهللِ َوإِ ْن
ِ
ُت ِصبْ ُه ْم َسيِّئٌَة يَُق ُ
ولوا َه ِذهِ ِم ْن ِعنْ ِد َك ُق ْل ُك ٌّل ِم ْن ِعنْ ِد اهللِ}( .النساء)78 :
آيات النحس يف القرآن الكريم:
قال تعاىل يف سورة فصلت عن قوم عاد ،الذين أرسل اهلل إليهم نبيه هود ،عليه السالم:

َ
{َفأََّما َعاٌد َف ْ ْ
ض ِب َغيرْ ِ الحْ َ ِّق َوَق ُالوا َم ْن أَ َش ُّد ِمنَّا ُق َّوةً أَ َولمَْ يَ َر ْوا أَ َّن اهللَ َّال ِذي
استَكبرَُ وا فيِ األ ْر ِ
َخَل َق ُه ْم ُه َو أَ َش ُّد ِمنْ ُه ْم ُق َّوةً َو َكاُنوا ِبآيَاِتنَا يجَْ َح ُدو َن * َفأَْر َسْلنَا َعَليْ ِه ْم ِر ًحيا َص ْر َص ًرا فيِ أَيَّ ٍام
َ
احليَاةِ ُّ
اآلخ َرةِ أَ ْخزَى َو ُه ْم ال ُينْ َصُرو َن}.
ات ِلُن ِذي َق ُه ْم َع َذ َ
الدْنيَا َوَل َع َذ ُ
اب ِ
اب ا ِ
نحَِ َس ٍ
خل ْز ِي فيِ

(فصلت)16 - 15 :

لقد فهم بعض الناس أن املقصود بذلك أن هناك أيام حنس ،لكن بعض العلماء نفوا
ذلك ،ومنهم الشنقيطي ،حيث جاء يف كتابه( :أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن) يف
معرض تفسريه لسورة فصلت :وما يذكره بعض أهل العلم من أن يوم النحس املستمر،
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هو يوم األربعاء األخري من الشهر ،أو يوم األربعاء مطلقاً ،حتى إن بعض املنتسبني إىل طلب
العلم ،وكثرياً من العوام صاروا يتشاءمون بيوم األربعاء األخري من كل شهر ،حتى إنهم ال
يقدمون على السفر ،والتزويج ،وحنو ذلك فيه ،ظانني أنه يوم حنس وشؤم ،وأن حنسه مستمر
على اخللق مجيعهم ،يف العصور كلها ،ال أصل له ،وال معول عليه ،وال يلتفت إليهَ ،م ْن عنده
علم؛ ألن حنس ذلك اليوم مستمر على عاد فقط ،الذين أهلكهم اهلل فيه ،فاتصل هلم عذاب
الربزخ واآلخرة ،بعذاب الدنيا ،فصار ذلك الشؤم مستمراً عليهم ،استمراراً ال انقطاع له.
أما غري عاد؛ فليس مؤاخذاً بذنب عاد؛ ألنه ال تزر وازرة وزر أخرى.
وقد أردنا هنا أن نذكر بعض الروايات اليت اغرت بها ،من ظن استمرار حنس ذلك اليوم،
لنبني أنها ال معول عليها.

()1

القول إن يوم األربعاء يوم حنس والرد على ذلك:

نحَْ
َم ّر}
س ُم ْست ِ
قال صاحب الدر املنثور :وأخرج ابن أبي حامت عن زر بن حبيش{ :فيِ يَ ْو ِم ٍ
قال :يوم األربعاء.
وأخرج وكيع يف الغرر وابن مردويه واخلطيب بسند ضعيف عن ابن عباس قال :قال
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :آخر أربعاء يف الشهر يوم حنس مستمر).

()2

فهذه الروايات وأمثاهلا ال تدل على شؤم يوم األربعاء على من مل يكفر باهلل ،ومل يعصه؛
ألن أغلبها ضعيف ،وما صح معناه منها ،فاملراد بنحسه شؤمه على أولئك الكفرة العصاة،
الذين أهلكهم اهلل فيه ،بسبب كفرهم ومعاصيهم.
فاحلاصل أن النحس والشؤم إمنا منشأهما وسببهما الكفر واملعاصي.
 .1أضواء البيان للشنقيطي.18 - 17 / 7 ،
 .2املوضوعات ،ابن اجلوزي.73/ 2 ،
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أما من كان متقياً هلل ،مطيعاً له ،يف يوم األربعاء املذكور فال حنس ،وال شؤم فيه عليه ،فمن
أراد أن يعرف النحس والشؤم والنكد ،والبالء والشقاء على احلقيقة ،فليتحقق أن ذلك كله
يف معصية اهلل ،وعدم امتثال أمره ،والعلم عند اهلل تعاىل.

()1

ات}؛ أي مشؤومات؛ قال جماهد
جاء يف تفسري القرطيب آليات سورة فصلت{ :فيِ أَيَّ ٍام نحَِ َس ٍ
وذلك{سبْ َع َليَا ٍل َوثمََاِنيََة أَيَّ ٍام ُح ُسو ًما}
وقتادة كان آخر شوال من يوم األربعاء إىل يوم األربعاء،
َ

ات}باردات؛ حكاه
(احلاقة ،)7 :قال ابن عباس :ما عذب قوم إال يف يوم األربعاء ،وقيل{ :نحَِ َس ٍ
النقاش ،وقيل :متتابعات؛ وقيل ذات غبار ،حكاه ابن عيسى.

()2

النحس يف سورة القمر:
َ ْ َ
نحَْ
س
يقول تعاىل{ :إِنَّا أ ْر َسلنَا َعليْ ِه ْم ِر ًحيا َص ْر َص ًرا فيِ يَ ْو ِم ٍ
ويف معرض تفسري القرطيب لآلية املذكورة من سورة القمر ،فإنه يقول :ومعلوم أنه مل يرد
َم ٍّر}(.القمر)19 :
ُم ْست ِ

بذلك أنه حنس على الصاحلني ،بل أراد أنه حنس على الفجار واملفسدين؛ كما كانت األيام
النحسات املذكورة يف القرآن؛ حنسات على الكفار من قوم عاد ،ال على نبيهم واملؤمنني به
منهم ،وإذا كان كذلك مل يبعد أن ميهل الظامل من أول يوم األربعاء ،إىل أن تزول الشمس،
فإذا أدبر النهار ،ومل حتدث رجعة استجيب دعاء املظلوم عليه ،فكان اليوم حنساً على الظامل؛

ودعاء النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،إمنا كان على الكفار ،وقول جابر يف حديثه( :مل ينزل بي
أمر غليظ) إشارة إىل هذا ،واهلل أعلم.

()3

 .1حممد األمني الشنقيطي ،مصدر سابق.19 - 18 /7 ،

 .2حممد بن أمحد األنصاري القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،بريوت :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،1995 ،
اجمللد الثامن.310 /15 ،
 .3املرجع السابق ،مج.125 - 124 /17 ،9
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أبراج احلظ:
تشيع بني الناس خرافة امسها أبراج احلظ ،واملراد أن الربوج ،وهي جمموعات جنمية عددها
 12برجاً ،لكل منها حظ ،واملراد لكل مولود يف أيامها نصيب من الشر واخلري ،ويتفاوت هذا
النصيب كما يزعمون ،حسب األيام واألرقام ،وغري هذا من التفاهات ،وهو غيب ،والغيب

ً
ْ
ب ال يَ ْعَل ُم َها إِال ُه َو}
ال يعلمه إال اهلل؛ مصداقا لقوله يف سورة األنعام { َو ِعنْ َدُه َم َفاِت ُح ال َغيْ ِ
(األنعام ،)59 :ومن يسمونه الفلكي يقول للناس يف وسائل اإلعالم مجلة عامة ال تتحقق غالباً،
وتكون سبباً يف تعاسة أسرة ،أو سعادتها ،ملدة يوم أو أكثر ،وهذه العملية ليست سوى تفاؤل
أو تشاؤم بال سبب ،سوى تصديق الفلكي الكاذب.

()1

حاالت للتشاؤم والتطري والنحس عند بعض الناس:
 .1يتشاءمون باأليام واألشهر ،كشهري صفر وشوال.
 .2باحليوانات ،كاحلية ،والغراب ،والقط األسود ،ومرور الظباء ،والقرد ،والبومة.
 .3باألشخاص ،كاألعور ،واألسود ،واألحدب ،والقبيح ،واجملذوم.
 .4باألشجار املتجردة من األغصان.
 .5باألرقام كالرقم ( )13ورقم ( ،)7ورقم ( )10عند الروافض؛ لبغضهم العشرة املبشرين
باجلنة.
 .6باألصوات؛ كصوت الغراب ،وصوت املطافئ ،واإلسعاف.
 .7باألحالم املخيفة واملزعجة.
 .8باللون ،كلون الدم.
 .1رض���ا ال��ب��ط��اوي ،ال��ت��ف��اؤل وال��ت��ش��اؤم يف اإلس��ل��ام ،ن��ق��ل إل��ك�ترون��ي ع��ن م��وق��ع:
 ،http://www.ahl- alquran.com/arabic/printpage.php?main_id=3979&doc_type=3مت
الوصول إليه بتاريخ 2012/ 7/ 5م.
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 .9عند انكسار الكأس ،يقولون انكسر الشر.

 .10باملقص إذا كان مفتوحاً.
 .11تقليم األظافر بالليل.

 .12السباحة يف الليل بقصد النظافة.
 .13من اجلنب.
 .14من العطاس.
 .15الضحك الكثري.
 .16عند رفة جفون العيون ،يقولون سيصيبنا مكروه.
 .17تسمية األوالد بتسمية األحياء ،كاألب ،واألم ،وحنوه.
 .18قوهلم( :فالن فقر).
 .19قوهلم( :رجل منحوس ،منزل منحوس ،أو امرأة منحوسة ،أو سيارة منحوسة...إخل).
 .20قوهلم (خري يا طري).
 .21مشاهدة وقوع حادث يف الصباح.
 .22مشاهدة رجل تبغضه فجأة بعد غياب طويل.
 .23عند حكة اليد ،يقولون خري ،وعند حكة الرجل ،يقولون شر.
 .24عند رفة العني اليمنى يقولون خري ،وعند رفة العني اليسرى يقولون شر.

()1

خامتة؛ يتضح مما سبق أن التطري والتشاؤم من العادات اليت ما أنزل اهلل بها من سلطان،
وأن بعض الناس اعتادوا على هذه األمور ،حبيث أصبحت عندهم عادة مستحكمة ،يف حني
أنها صفة غري منطقية ،وال تستند إىل أي سبب شرعي أو عقلي.
 .1حممود بن خليفة اجلاسم ،مصدر سابق ،ص .102 - 100
88

مسألة تربوية

التكيّف املدرسي
أ .يوسف عدوي  /جامعة بيت حلم – كلية الرتبية
األمي حممد ،خامت
احلمد هلل ،الذي عّلم اإلنسان ما مل يعلم ،والصالة والسالم على النيب ّ

األنبياء واملرسلني ،وعلى آله وصحبه ،ومن اس ّ
نت بسنته أمجعني ،وبعد؛

فتع ّد املدرسة املؤسسة الرتبوية بعد األسرة ،إ ّال أ ّن أهميتها بالنسبة إىل الطالب ،وتكوينه

الرتبوي والعلمي ،تأتي بالدرجة األوىل؛ ألنها مصدر العلم واملعرفة ،ومركز إشعاع تربوي
ينري الطريق للفرد واجملتمع ،واملدرسة حتاول جاهدة بشكل دائم إعداد الطالب ملهنة مالئمة
لقدراته ،وإمكاناته ،وميوله من خالل حتقيق أهداف الرتبية اليت تقوم على إعداد الفرد
للحياة ،وما وجدت املدارس إ ّال من أجل تنظيم عملية التعلم ،وتلقي اخلربات واملعارف

والعلوم املختلفة.
التكيف لغة واصطالحًا)Adjustment( :

لغة :كاف الشيء كيفاً :قطعه ،وكيّف الشيءّ :
قطعه ،وجعل له كيفية معلومة ،وكيّف

اهلواء :غري درجة حرارته أو برودته يف مكان ،بوساطة مكيّف هواء ،وتكيّف الشيء :صار على

كيفية من الكيفيات.

اصطالحًا :التوافق والتآلف والتقارب ،واجتماع الكلمة نقيض التخالف والتنافر
والتصادم.
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والتكيّف يف علم النفس هو العملية الديناميكية املستمرة اليت يهدف بها الشخص إىل

أن يغيرّ سلوكه ،ليحدث عالقة أكثر توافقاً بينه وبني البيئة ،وبالتالي يك ّون عالقات مرضية

بينه وبني بيئته.

واملقصود بالتكيف من الناحية النفسية هو تلك العملية السلوكية اليت يستطيع عن

طريقها ّ
كل من اإلنسان واحليوان ،االحتفاظ بتوازن بني حاجاتهما املختلفة ،واملعوقات اليت
يتعرضون هلا يف احمليط الذي يعيشون فيه ،ويبدأ تعاقب التكيّف عند الشعور باحلاجة ،وينتهي

عند االنتهاء من تأمينها.

ما التكيّف املدرسي؟ ()School adjustment

التكيف املدرسي هو قدرة الطالب على تكوين عالقات ُم ْرضية مع مدرسيه ،ورفاق صفه،

وقدرته على حتقيق حاجاته االجتماعية من خالل عالقاته مع زمالئه ومدرسيه ،ومن خالل
مساهمته يف ألوان النشاط االجتماعي املدرسي ،بشكل يؤثر يف صحته النفسية ،ويف تكامله
االجتماعي.
العوامل اليت تؤثر على تكيف الطالب يف املدرسة:

الطالب أحد عناصر اجملتمع الرئيسة ،وهو يتفاعل يومياً مع اجملتمع؛ خدمة حلاجاته ،وحتقيقاً
لقدراته وإمكاناته؛ ألن الشعور بالسعادة نابع من تقدير اجملتمع ألعماله؛ وهناك عوامل
رئيسة تؤثر يف تكيف الطالب ،ويف أدائه ،وهي:
 .1أسرة الطالب:
تشجيع األسرة ودعمها ،وتوفري اجلو النفسي املريح داخلها ،وتهيئة املناخ املناسب للدراسة
واملتابعة اجليدة من قبلها ،كلها تؤدي إىل تكيف الطالب يف املدرسة ،واألسرة تشارك مشاركة

فعلية يف بناء الطالب األخالقي والوجداني ،وسلوكه يتأثر تأثراً كبرياً يف أخالقيات األسرة.
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 .2األقران:
إذا كانت اجملموعة اليت ينتمي إليها الطالب جمدة وحمبة للمدرسة ،يكون التكيف مع

الربنامج املدرسي سليماً ،وإذا كان عكس ذلك؛ فإنه يؤدي إىل سوء توافق.
 .3اجلو املدرسي:

يتمثل اجلو املدرسي بالطلبة واملدرسني واملنهج وطريقة التدريس ،وهذه كلها هلا تأثريات
على تكوين الطالب يف املدرسة ،فمشاركة املدرسني للطالب يف النشاطات الالصفية تؤدي
إىل تكيفه السليم ،واملنهج ،وطريقة التدريس ،والتعامل األبوي داخل قاعة الدراسة هلا
تأثرياتها اإلجيابية على نفسية الطالب ،واهتمام املدرسني مبشكالت الطلبة ،واملساعدة على
حلها هلا تأثري أيضاً.
 .4البيئة الثقافية :
املستويات االجتماعية والثقافية تؤثر يف مستوى الطلبة الدراسي ،وهذا يعكس تأثريه
على تكيف الطلبة ،فعلى سبيل املثال :الوالدان املثقفان يوفران وسائل االستثارة االجتماعية
واملعرفية ألطفاهلما ،وهذا ينعكس على تكيف الطالب يف املدرسة ،وكم يؤثر وجود مكتبة
خاصة يف صقل شخصية الطالب وبنائها وتنميتها! وهذا ال يتأتى إال بوجود أسرة مثقفة،
تقدر أهمية الكتاب ،وأهمية وجوده يف البيت.
 .5عدد األخوة واألخوات:
العالقة بني حجم األسرة ،أو عدد أبنائها ،وحتصيلهم الدراسي عالقة عكسية ،وهذه
العالقة تؤدي إىل التكيف ،أو سوء التكيف للطالب مع املدرسة ،فاألطفال الذين يأتون من
أسر أصغر يف احلجم ،حازوا على درجات أعلى يف تسعة اختبارات لقياس املهارات األساسية،
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مقارنة باألطفال الذين قدموا من أسرة أكرب حجماً ،وأن القبول االجتماعي للصغري من قبل
أقرانه ومدرسيه كان واضحاً)Clifford-1983( .

 .6عدد طلبة الصف:
الصف املكتظ ال يسمح للتلميذ بالتعبري عن قدراته وإمكاناته ،مما يؤدي إىل عدم قدرته

على التوافق ،وإذا كان الصف مالئماً من حيث العدد ،فإن عملية التكيف تكون سليمة،
ولسوء حظ طلبتنا أن اكتظاظ معظم صفوف مدارسنا حيول دون التكيف املدرسي السليم.
بعض مشكالت التكيف يف املدرسة:
 .1احلالة الصحية للطالب :املرض ،واالعتالل ،والغياب املستمر نتيجة احلالة الصحية،
تؤدي إىل سوء التوافق يف املدرسة.

 .2التذبذب يف املعاملة :الدالل الزائد ،واإلسراف يف الرعاية ،يولد ً
طفال معتمداً على

أبويه يف عمل واجباته املدرسية ،مما يؤثر على تكيفه املدرسي ،بسبب عدم وجود بديل
لألبوين.
 .3ضعف الصلة بني املدرسة واجملتمع :يولد هذا سوء تكيف للطالب؛ ألن املدرسة جيب

أن تكون امتداداً حلياة اجملتمع اجليد.

 .4التأخر الدراسي ،وعدم القدرة على متابعة الدرس ،يولد عند الطالب امللل من
املدرسة؛ بسبب عدم قدرته على اإليفاء مبتطلبات الدراسة.
 .5ارتكاب املخالفات داخل املدرسة؛ كالعدوان على الزمالء ،والغش يف االمتحانات،

والتمارض ،والسرقة من الطلبة ،كل هذا يولد طالباً يرفض من قبل املدرسة واألقران ،مما
يؤدي إىل عدم القدرة على التكيف.
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دور املدرسة يف حتقيق التكيف السوي:
يتحقق التكيف السوي من خالل التعليم ،والتوجيه ،واإلرشاد ،خبلق جو تسوده عالقات
طيبة ،تساعد على تقدم الطلبة ،وحتقيق توافقهم يف شتى اجملاالت ،ويتوقف اجلو املدرسي على
العالقات اإلنسانية ،وإمكانات املدرسة املادية ،وينبغي أن يتوافر لدى املدرس قدر مناسب
من الصحة النفسية؛ ملا لشخصيته من أثر على الطلبة ،وأن يؤمن بعمله مع طلبته ،وأن
تتوافر لديه املرونة ،وينبغي عليه أن يتجنب االلتجاء إىل الوسائل اليت تعوق النمو النفسي
للطلبة ،مثل االستهزاء بهم ،أو السخرية منهم ،أو التقصري يف تقديم املعلومات ،وإساءة فهم
سلوكهم االستقاللي ،وإشاعة روح املنافسة الضارة غري البناءة ،والتحيز ،والتحامل بالنسبة
إىل بعض الطلبة ،واملبالغة يف فرض النفوذ ،والسلطة ،واإلسراف يف االمتحانات والواجبات
املدرسية.
املراجع
•إبراهيم مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية ،مجهورية مصر العربية1980 ،م.

•إحسان حممد احلسن ،طبيعة العالقات الرتبوية واالجتماعية بني الطلبة واألستاذ وسبل تطويرها،
دراسات األجيال 1986م.

•سيد عبد احلميد املرسي ،اإلرشاد النفسي ،اخلاجني ،مصر 1975 ،م.

•عاصم حممود ندى احلياني ،اإلرشاد الرتبوي والنفسي ،جامعة املوصل ،العراق1989،م.
•عزيز مسارة وعصام منر ،حماضرات يف التوجيه واإلرشاد ،دار الفكر ،عمان1990 ،م.
•مصطفى فهمي ،اإلنسان وصحته النفسية ،مكتبة األجنلو املصرية1970 ،م.
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وجهة نظر

حوار لغته الرصاص ال يبشر خبري
أ .عودة عريقات
دام بني ممثلي النظام ،وبني
املشاهد ملا جيري يف بعض األنظمة العربية من حوار ٍ
أفراد الشعب املطالبني بالتغيري واإلصالح ،املتمثل يف اإلصالح التشريعي ،واالقتصادي،
والتنظيمي ،واإلداري ،واخلالص من دكتاتورية القرار ،وتوقهم إىل حرية التعبري واالختيار
دون خوف ،ووصف احلقيقة واألشياء كما هي مبسمياتها ،يدرك متاماً أن سبل التواصل باحلوار

احلضاري اجلاد واملتعارف عليه مقطوعة بينهما ،أو أن احلوار اإلنساني وما ميثله من مطالب

إنسانية مشروعة ال يلقى آذاناً صاغية من قبل األنظمة وأصحاب القرار .وهذا األمر يدفعنا
إىل التساؤل :ماذا يريد النظام ورموزه من الشعب؟
وماذا يريد الشعب من النظام؟ وملاذا تصل األمور بينهما إىل حوار الرصاص ،سواء أكان
ذلك من جانب النظام وحده أم من كال اجلانبني؟

دون الدخول يف التفاصيل املعروفة ،فإن أفق اإلنسان يتّسع يوماً بعد يوم ،وبتسارع رهيب،

بسبب التكنولوجيا والعوملة مبفهومها الواسع ،وزيادة احلاجة الفردية إىل اإلنسان؛ بسبب
املتطلبات األساسية الناقصة ،أو بسبب احلاجات اليت أصبح اإلنسان ال يستطيع العيش دون

تأمينها ،ويشعر بالنقص واحلرمان إن مل حيصل عليها؛ انطالقاً من مبدأ املساواة بني أفراد
94

حوار لغته الرصاص ال يبشر خبري

البشر يف اجملتمع الواحد ،وبسبب أن اإلنسان يشعر أن له حق املنافسة على الفرص املتاحة،
والفرص احملجوبة عنه؛ بسبب فساد يف النظام ،واحتكار الفرص ،واهليمنة عليها من قبل فئة
معينة من الشعب ،فالطموحات كبرية لدى أبناء الوطن الكبري يف حرية االختيار ،وخاصة
لدى من يشعرون أنهم مؤهلون علمياً ،ولديهم اخلربات املختلفة ،ولديهم إمكانية إدارية
ومالية ،أو لديهم باإلضافة إىل ذلك دعم عشائري ،أو تنظيمي ،أو شعيب ،وينتظرون إتاحة
الفرص هلم ليخوضوا الصعاب ،وحتقيق أحالمهم ،فمنهم من حيلم أن يكون رئيساً ،أو وزيراً،

أو قائداً ،أو زعيماً اجتماعياً ،أو حيلم بتنظيم بلده بصورة حضارية ،وتغيري أساليب النمط
القديم يف اإلدارة ،والصناعة ،والزراعة ،وتسيري عجلة احلياة يف الدولة ،ودفع عملية التنمية.
احلقيقة أن هذه األحالم مشروعة ،وال ينبغي نفيها ،فهي من حقوق اإلنسان يف احلياة

والتطور ،والتغيري لألحسن ،وضمان حياة كرمية آمنة ألفراد الشعب كافة ،وفقاً لنظام قائم
على القانون واملساءلة والعدالة ،وهي متثل ما يريده الشعب ،ولكن إذا كان النظام يليب
مطالب الشعب بالتغيري واإلصالح ،وبناء دولة القانون ،والشفافية ،ومساع مطالب أفراد
الشعب ودراستها ،والتغيري على ضوئها قدر اإلمكان ،يف نطاق احلفاظ على املصلحة العامة،
وعلى األمن االجتماعي ،فإن احلوار احلضاري يكون متوافراً ،وقائماً بني األطراف أصحاب

العالقة ،ويكون لزاماً على اجلميع االلتزام بهدوء احلوار ،وتبادل األفكار ،وجتنب العنف
الذي مل يعد له داع أو لزوم؛ ألن احلوار قائم بني أصحاب العالقة ،من الشعب والنظام
ٍ
للوصول إىل التغيري املطلوب ،واملقبول من األطراف كافة؛ لتحقيق األهداف والغايات اليت
انبثق احلوار من أجلها.
إذا أمعن النظام يف جتاهل مساع شكاوى اجلمهور ومطالبهم يف اإلصالح والتغيري ،فهنا

يتوجب على أفراد النظام جتنب اللجوء إىل العنف؛ لقمع املطالبني بالتغيري ،وأيضاً هناك
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واجب على أفراد الشعب عدم الدخول يف سراديب األفكار غري احلضارية ،واملنقولة عن
اآلخرين؛ تقليداً ملا يعرض ويشاهد من الفضائيات املختلفة؛ ألن الفرد سواء أكان يف جانب
الشعب ،أم يف جانب النظام ،فإنه يعد عنصراً من مكونات الشعب ،واملكون من جمموعهم،
واملصلحة العامة يعود خريها عليهم مجيعاً ،واألمن واالستقرار ينعكس عليهم مجيعاً ،ويرسي

لديهم الطمأنينة ،ويبقى االحتجاج السلمي للشعب أفضل تعبرياً ،وأكثر احرتاماً ،ويلقى
دعماً من الشعوب ،واألنظمة املراقبة ملا جيري يف البالد من أحداث ،وينزع مربرات النظام يف
استعمال القوة إلنهاء التجمعات.

وأيضاً هناك واجب على األفراد املدافعني عن النظام ،بأن يتفهموا املطالب الشعبية؛ ألنها

مطالب عامة ،وجيب معاجلة االحتجاجات ،والتعامل معها بإنسانية وحكمة ،وحق الشعب على

أفراد النظام عدم قمع االحتجاجات السلمية بالقوة ،وأيضاً عدم اللجوء إىل الفهلوة ،وجتنيد
مجاعة مدنية من املوالني للنظام لقمع احملتجني؛ ألن هذه احلركة باتت مكشوفة ،واستخدمت
يف أكثر من بلد عربي ،رفع فيه الشعب صوته مطالباً بالتغيري واإلصالح؛ ألن العنف يولد
احلقد واالنتقام ،ويراكم األخطاء ،ويدفع للوصول إىل طريق ال رجعة فيه ،وحيفز األطراف
للتمادي يف استعمال القوة ،وإكمال املشوار للنهاية دون خوف من عواقب ،أو حساب حملاذير
حمتملة الوقوع ،وخاصة إذا دعا األمر لتدخل األجنيب؛ حبجة فض االشتباك ،وعني من عيونه
تغمز النظام ،وعينه األخرى تغمز للشعب ،كما جرى يف القطر اللييب الشقيق ،وغايته إنهاك
الطرفني حتى آخر رمق؛ لتنفيذ ما خيدم خمططاته ومصاحله ،وما ستصل إليه األمور بعد ذلك؛
ليتمكن من السيطرة ،وإمالء نفوذه على الطرفني.

َّ
إن حتقق هذا األمر ،يعين دماراً ملقدرات الدولة وأمنها وإقليمها وشعبها ،وحتطيم الشبكة

االجتماعية ،ودخول البالد يف أتون املتاهات والفوضى والضبابية ،وعدم الرؤيا الواضحة ملا
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سيكون عليه احلال ،وعلى األنظمة املختلفة من منطلق احلفاظ على املصلحة العامة املشرتكة،
التجاوب مع مطالب شعوبها وعدم االنتظار ،وعلى كل منها البدء يف تشكيل فريق رمسي
وشعيب لتجاوز أزمة الثقة بني النظام والشعب لعرض املطالب ،وعرض إمكانات حتقيقها يف
الوقت الراهن ،ولن يكون هناك أي صعوبة للبدء يف اإلصالح الشامل والتغيري ،إن توافرت
إرادة االستجابة من قبل النظام ملطالب الشعب.
التغيري سنة مؤكدة ،ال بد منها ،ومن حدوثها ،فاألجيال تتغري ،والرؤيا تتطور ،وتسليم
الراية للغري ،لكي يكمل املشوار شيء ال مفر منه؛ لتستمر عجلة احلياة بالرغم من أن
االستقرار شيء مجيل ،واألمن غاية املطالب ،لكن ال يكون ذلك على حساب احلريات
الفردية ،وال يكون على حساب توزيع الثروة الوطنية دون عدالة ،وال يكون على حساب
حزب حاكم بيده كل شيء ،ومجهور حمكوم ال ميلك شيئاً.

من هنا؛ ملاذا ال يفكر اجلميع؛ أفراداً وشعوباً وأنظمة ،ويقرؤون ما جرى وجيري يف بعض

األقطار العربية الشقيقة ،وما آل إليه املآل ،وما سيؤول إليه يف أقطار أخرى ،والبحث عن
حلول خالقة ،من خالل حوار سياسي ثقايف ،عقالني وأخالقي ،بني رموز النظام واملسئولني
فيه ،وبني ممثلي الشعب ،جينب البالد الفوضى ،وسفك الدماء ،وتعريض مصاحل البلد وأمنه
للخطر ،ويبعد املسافة بني النظام والشعب ،وعدوى الثورة -بغض النظر عن مسماها ،أو
قيمة أهدافها -اليت باتت تنتقل سريعاً ،وعلى املؤثرين فيها ،وأيضاً على النظام وأصحاب
القرار خاصة دراسة األرباح واخلسائر املتولدة عنها ،وأخذ العربة مما جرى يف مصر وتونس
وليبيا ،وفتح حوار فوري مع القائمني عليها ،واخلروج برؤيا وإجابة عن سؤال واحد ،هل
حتقيق أهدافها يساوي جمموع اخلسائر املختلفة واملتنوعة ،واملتوقع أن تلحق بأمن البلد
واستقراره ،وما حيل بأفراد الشعب ،سواء أكانوا مع النظام أم ضده؟
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ً
فمثال؛ ملاذا ال جيري املسؤول األول ومساعدوه حواراً مفتوحاً وجهاً لوجه بطريقة

منظمة مع الشباب بني جيل عشرين عاماً وأربعني؛ ألنهم ميثلون فكر البالد ،وجهدها،
ورؤيتها ،وأملها ،وزنودها لربع قرن قادم على األقل ،ويطلب من األنظمة عدم التصلب
يف مواقفها جتاه مطالب الشعوب ،وسد الطريق أمام توجهاتهم ،واألجدر املطلوب منها
هو البدء يف اإلصالح التشريعي واالقتصادي ،وإرساء أركان احلكم الرشيد ،وفتح هامش
من احلريات ينسجم مع القيم والقانون؛ ألن طغيان القرار واالستفزاز هو الوصف الذي
يصغ إىل املطالب املشروعة للجمهور ،مما يدفع أفراده إىل
سيفهمه الشعب من النظام ،إذا مل ِ
اللجوء إىل السبل كلها؛ لتوصيل رسالتهم ،وحتقيق مطالبهم ،اليت يؤمنون أنها عادلة ،وتعد

يف صلب حقوق اإلنسان املوجود حتت سلطة النظام ،وأيضاً رموز النظام ماذا يريدون من
الشعب؟ البقاء يف دفة املسؤولية واحلكم ،والطلب من الشعب إعالن الوالء حتى يتوفاهم
اهلل ،وبعد ذلك توريث املسؤولية لألبناء ،فلماذا ال حيسم األمر بوساطة صندوق االقرتاع
من خالل انتخابات أو استفتاء دون أدنى تزوير؟ حيث يقبل اجلميع حكم الشعب املودع
يف صندوق االقرتاع ،وهو حكم عمره طويل ،وأطول من حكم الرصاص الذي عمره قصري.
لذلك؛ فإن حوار الرصاص ال يبشر خبري لبالد العرب ،ومل يعد جمدياً ،بل جيلب اخلراب

والدمار للبلد والنظام ،وينعكس بصور مأساوية ،وحيول دون تقدم البالد ،وينعكس سلباً
على الشعوب مبكوناتها كلها ،ويدفع األطراف كافة لطريق مسدود ،حيث ال خيار للرجعة
إال بعد احلسم لصاحل أحد األطراف ،وما يتولد عنه من نتائج وعواقب ،ال تصب يف صاحل
البلد ،والشعب ،والنظام.
إ ّن حكم احلديد والنار ،مبا ميثله من تكريس الطغيان والفساد ،الذي يقتل اإلبداع،
وحيول دون التطور ،لن جيدي ولن يدوم ،ومينع تقدم البالد وازدهارها ،ويزيد من حرمان
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الشعب ،وما حيقق األمن ،واالستقرار ،واالزدهار ،ورفاهية الشعب هو االنسجام والتفاهم
واحلوار احلضاري البناء ،واحلفاظ على حياة اإلنسان ،بغض النظر عن انتمائه احلزبي،
وتوجهاته الفكرية ،وتلبية املطالب اجملمع عليها ،وإيثار املصلحة العامة على مصاحل النظام
وأفراد الشعب والناس واألحزاب ،وتكريس ثقافة تقنع الغالبية على األقل بـ(ال حوار
بالرصاص بعد اليوم) ،وال باهلراوات ،واجلنازير ،والسكاكني ،والسواعد ،واللكمات ،بل
حوار حمبة وانسجام ،حيقق املصاحل العامة للبالد وشعوبها وأنظمتها ،إن أرادوا العزة ،والتقدم،
واالزدهار ،والرخاء.
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باقة من نشاطات
مكتب املفيت العام
ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
إعداد :أ .مصطفى أعرج  /نائب املدير العام للعالقات العامة واإلعالم

على رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية
املفيت العام يشارك يف تكريم األسرى احملررين يف جنني ورام اهلل وبيت حلم
جنني :ترأس مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب

املسجد األقصى املبارك ،وفداً رمسياً من دار اإلفتاء الفلسطينية ،ضم فضيلة الشيخ إبراهيم عوض

اهلل -الوكيل املساعد لدار اإلفتاء ،وعدداً من موظفي الدار ،وذلك للمشاركة يف تكريم األسرى
احملررين ،املفرج عنهم من سجون االحتالل ،يف جنني ورام اهلل وبيت حلم ،وقد ألقى مساحته كلمة خالل
حفل التكريم الذي أقيم يف جنني ،هنأ فيها األسرى وذويهم والشعب الفلسطيين ،وسيادة الرئيس
حممود عباس (أبو مازن) مشيداً حبنكته وقيادته ،وإصراره على وضع األسرى على سلم أولوياته

مع القدس والالجئني
والعودة ،داعياً شعبنا
إىل تعزيز كفاحه حتى
اإلفراج عن آخر أسري،
وحت��ري��ر أرض��ن��ا من
االحتالل واالستيطان.
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املفيت العام يسلم درعًا ألحد األسرى احملررين خالل االحتفال الذي أقيم بهذه الغاية يف جنني

مساحة املفيت العام وبعض كبار املسؤولني املشاركني يف حفل تكريم األسرى احملررين يف قاعة بلدية البرية
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املفيت العام يشارك يف الدورة احلادية والعشرين جملمع الفقه اإلسالمي
الرياض :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املسجد األقصى املبارك ،يف حضور فعاليات الدورة احلادية والعشرين جملمع الفقه اإلسالمي،
الذي عقد يف الرياض ،وذلك بدعوة من أمني عام جممع الفقه اإلسالمي د .أمحد خالد بابكر.

وقدم مساحته إىل املؤمتر حبثاً عنوانه (التقاتل بني املسلمني باسم اجلهاد) بني فيه مفهوم اجلهاد

ومشروعيته وحكمه ،والرجوع إىل ولي األمر يف إعالن اجلهاد.
وأطلع مساحته على هامش املؤمتر الشخصيات والوفود الرمسية والشعبية اليت التقاها
على آخر املستجدات
واالن���ت���ه���اك���ات
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ضد
الشعب

الفلسطيين

ومقدساته.
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املفيت العام يلتقي الوفد اإلعالمي العماني
القدس :التقى مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املسجد األقصى املبارك ،بالوفد اإلعالمي العماني الذي زار فلسطني مؤخراً ،حيث أطلعهم
مساحته على أوضاع مدينة القدس ،ومثن مساحته هذه الزيارة ،معترباً إياها رسالة قوية لسلطات
االحتالل ،تبني أن فلسطني والقدس هي مهوى أفئدة العرب واملسلمني يف كل مكان ،وأشاد
مساحته بالعالقات األخوية والتارخيية بني الشعبني الفلسطيين والعماني.

املفيت العام يرتأس اجللستني العاشرة واحلادية عشرة بعد املائة من جلسات جملس اإلفتاء األعلى
القدس :ترأس مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -رئيس
جملس اإلفتاء األعلى ،اجللستني العاشرة واحلادية عشرة بعد املائة من جلسات جملس اإلفتاء
األعلى ،حبضور أصحاب الفضيلة أعضاء اجمللس من حمافظات الوطن كافة ،وقد استنكر اجمللس
احملاوالت اإلسرائيلية لتقسيم املسجد األقصى زمانياً ومكانياً بني املسلمني واليهود ،منبهاً إىل أن
سلطات االحتالل شرعت يف إقامة مدينة (القدس  ،)2وإكمال املتحف حتت املسجد األقصى،
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كما قدم اجمللس التهاني والتربيكات لألسرى احملررين املفرج عنهم من سجون االحتالل ،مؤكداً
على ضرورة اإلفراج عن األسرى مجيعهم وطالب اجمللس العامل أمجع بتحمل مسؤولياته ،ورفع
الظلم عن الشعب الفلسطيين ومقدساته الذي وقع عليه من أبشع احتالل يف التاريخ ،وقد
ناقش اجمللس العديد من القرارات الفقهية.
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املفيت العام حيذر من تقسيم املسجد األقصى املبارك
القدس :حذر مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املسجد األقصى املبارك ،من خمططات سلطات االحتالل لتقسيم املسجد األقصى املبارك بني
املسلمني واليهود ،وبني مساحته أنه ال حيق ألي جهة مشاركة املسلمني يف املسجد األقصى ،فهو

مسجد إسالمي بقرار رباني ،رافضاً التدخل اإلسرائيلي يف شؤونه سواء أكان بإعماره أم إدارته
أم تنظيم أموره الداخلية ،وحمذراً من انتفاضة جديدة إذا ُق ِّس َم املسجد األقصى زمانياً أو مكانياً،
مبيناً أن املساس بالعقائد والدين وأماكن العبادة واملقدسات هو مساس باألمن ،والسلم ،والقيم
الدينية واألخالقية ،مطالباً أبناء الشعب الفلسطيين باملزيد من الثبات والرباط ،وشد الرحال إليه

وإعماره ،جاءت أقوال مساحته هذه خالل مؤمتر صحفي لعدد من الشخصيات الدينية واالعتبارية
يف القدس.

املفيت العام يشارك يف استقبال نواب كتلة اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة الربملانية
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املسجد األقصى املبارك ،يف استقبال نواب كتلة اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة الربملانية،
وذلك أثناء قيامهم بزيارة تضامنية وتفقدية للمسجد األقصى املبارك ،حيث رحب مساحته
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بالنواب ،مثمناً موقفهم ونضاهلم من أجل فلسطني وقضاياها ،ومن أجل القدس واملسجد

األقصى ،مؤكداً مساحته رفض التنازل عن أي ذرة تراب من املسجد األقصى.

املفيت العام يشارك يف املؤمتر العاملي ألئمة املساجد
جاكارتا :شارك مساحة الشيخ حممد أمحد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
خطيب املسجد األقصى املبارك ،يف املؤمتر العاملي ألئمة املساجد ،الذي ُعقد يف مدينة بيكانبارو

اإلندونيسية ،وقدم مساحته للمؤمتر حبثاً بعنوان (املسجد األقصى قدمياً وحديثاً) ،أشار فيه إىل
االعتداءات اليت يتعرض هلا املسجد األقصى املبارك واألخطار احملدقة به ،مبيناً واجب املسلمني
حنو محايته ،علماً أن املؤمتر عقد خالل الفرتة من  6 - 2كانون األول 2013م.
دار اإلفتاء تعزي بشهيد قلنديا
قلنديا :قدم وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية ،برئاسة فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض
اهلل ،الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية /مفيت حمافظة رام اهلل والبرية ،واجب العزاء بالشهيد
حممود عواد من خميم قلنديا ،وألقى فضيلته كلمة بينّ فيها فضل الشهداء عند اهلل سبحانه
وتعاىل ،ونقل تعازي مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،لذوي
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الشهيد ،سائ ً
ال اهلل عز وجل أن يتقبله مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني ،وحسن
أولئك رفيقاً.
وضم الوفد فضيلة الشيخ حممد سعيد صالح ،مفيت قوى األمن الفلسطينية ،وحممد جاد
اهلل ،مدير عام الشؤون اإلدارية واملالية ،ود .ياسر محاد ،مدير دائرة البحوث ،وبالل الغول ،مدير
الشؤون املالية يف دار اإلفتاء الفلسطينية.
مفيت جنوب اخلليل يشارك يف فعاليات أسبوع الشباب الرياضي
دورا :شارك فضيلة الشيخ د .إبراهيم بو يداين -مفيت جنوب اخلليل-
يف فعاليات أسبوع الشباب الفلسطيين الذي انطلق من مدرسة ذكور
الرازي األساسية إىل مركز شهداء دورا الثقايف ،بدعوة من مديرية الرتبية
والتعليم جنوب اخلليل ،كما شارك فضيلته يف فعاليات إحياء اليوم العاملي للسكري ،بدعوة من
بلدية دورا ،بالتعاون مع مركز السكري واألمراض املزمنة /املطلع.
وشارك السيد إسحق أبو احلالوة -مساعد مفيت جنوب اخلليل -يف لقاء مفتوح حتت عنوان
(واقع اخلدمات املقدمة للمواطنني) يف مدينة دورا ،بدعوة من البلدية.
مفيت جنني يشارك يف ندوات دينية عدة
جنني :شارك فضيلة الشيخ حممد أبو الرب -مفيت حمافظة جنني -يف
العديد من الندوات الدينية اليت عقدت يف احملافظة ،فقد شارك فضيلته
يف ندوة دينية على مرحلتني يف مدرسة جنني الثانوية ،ومدرسة اخلنساء
الثانوية ،بدعوة من قسم اإلرشاد يف مديرية الرتبية والتعليم يف جنني ،بني فيها فضيلته رأي
الدين يف التعديات اجلنسية بني احملارم ،وأن الشريعة اإلسالمية جاءت بأحكام تتعلق باألسرة،
وحتميها من الوقوع يف اجلرائم ،وحث فضيلته اآلباء على مراقبة أبنائهم ،وخاصة عند التعامل
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مع التكنولوجيا احلديثة ،كما شارك فضيلته يف ندوة دينية أخرى يف مدرسة اإلبراهيميني ،حتدث
فيها عن عناية اإلسالم بالطفل وحقوقه وصفاته ورعايته ومحايته.
مفيت حمافظة نابلس يشارك يف حفل افتتاح مدرسة يف بيت فوريك
نابلس :شارك فضيلة الشيخ أمحد شوباش-مفيت حمافظة نابلس-
يف حفل افتتاح مدرسة بنات بيت فوريك األساسية العليا (املدرسة
الربتغالية)؛ وذلك بدعوة من مديرية الرتبية والتعليم يف نابلس و(بلدية
بيت فوريك) ،وقدم فضيلته التهاني للعديد من األسرى الفلسطينيني

املفرج عنهم من سجون االحتالل ،شاكراً جهود سيادة الرئيس حممود عباس (أبو مازن) يف

إطالق سراحهم.
جدير بالذكر أن فضيلته يشارك يف العديد من الربامج الدينية ،اليت تبث عرب وسائل اإلعالم،
جييب فيها عن استفسارات املواطنني باخلصوص.
مفيت حمافظة بيت حلم يستقبل وفداً من الشرطة الفلسطينية
بيت حلم :استقبل فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة -مفيت حمافظة

بيت حلم -وفداً من شرطة بيت حلم ،حيث أشاد فضيلته بعمل الشرطة
واجنازاتها يف جمال حتقيق السالم واألمن اجملتمعي ،وزار فضيلته مستشفى

األمراض العصبية يف بيت حلمّ ،
استُح ِد َث يف
واطلع على التطور الذي ْ
تقديم اخلدمات للنزالء فيه.

وشارك فضيلته يف فعاليات التضامن مع أسر الشهداء الذي أقيم يف ساحة املهد ،وشارك
كذلك يف جلنة توسعة مسجد أحباب اهلل.
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مفيت حمافظة طوباس يشارك يف حفل تكريم مدراء الدوائر املدنية املتقاعدين يف احملافظة
طوباس :شارك فضيلة الشيخ حسني عمر -مفيت حمافظة طوباس -يف
حفل تكريم سبعة من مديري الدوائر املدنية املتقاعدين واملنتقلني ،الذي
عقد يف مقر احملافظة ،حيث ألقى فضيلته كلمة اجمللس التنفيذي للمحافظة
بهذه املناسبة ،وشارك فضيلته كذلك يف حضور الوقفة التضامنية مع
األسرى يف سجون االحتالل ،اليت دعت إليها حمافظة طوباس ،كما شارك يف حفل توزيع جوائز
مسابقة مروان خميرب لإلبداع األدبي والفين ،بدعوة من مكتب وزارة الثقافة.
مفيت سلفيت يشارك يف مهرجان إحياء ذكرى استشهاد القائد ياسر عرفات رمحه اهلل
سلفيت :شارك فضيلة الشيخ مجيل مجعة  -مفيت حمافظة سلفيت -يف
املهرجان املركزي إلحياء ذكرى استشهاد القائد ياسر عرفات ،رمحه اهلل،
الذي عقد يف مدرسة ذكور سلفيت األساسية ،كما شارك يف مهرجان
الزيتون السنوي السابع الذي عقد يف منتزه بلدية سلفيت.
مفيت حمافظة طولكرم يشارك يف ندوة عن التعايش اإلسالمي املسيحي يف فلسطني
طولكرم :شارك فضيلة الشيخ عمار بدوي  -مفيت حمافظة طولكرم-
يف ندوة حول( :التعايش اإلسالمي املسيحي يف فلسطني) اليت أقيمت
يف مقر احملافظة ،حتدث فيها فضيلته عن العهدة العمرية ،اليت أرست
أسس التعايش اإلسالمي املسيحي ،وأوضح فضيلته أن اإلسالم هو دين
التسامح ،وقد أمر باإلحسان والرب ملن مل يقاتل املسلمني ومل خيرجهم من ديارهم.
وألقى فضيلته حماضرة بعنوان( :اإلسالم وبناء الشخصية اإلنسانية) وذلك بدعوة من مدرسة

ذكور شوفة الثانوية ،حتدث خالهلا عن أسس بناء اإلنسان يف اإلسالم فكراً وعاطفة وروحاً يف
اجلوانب االعتقادية والسلوكية.
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مسابقة العدد 113

؟

السؤال األول :ما  ...؟
أ .ركن عقد الزواج.
ب .حكم الرقية بالقرآن واألذكار واألدعية.
َ
َ َ ِّ
ْ
ْْ
بَ ،وَل ِك ْن ُي َع ِّذ ُب ِب َه َذا َ -وأَ َشا َر
ج .الذي أشار إليه الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،حني قال( :إِ َّن اهلل ال ُي َعذ ُب ِب َد ْم ِع ال َعينْ ِ َ ،وال بحُِ ْز ِن ال َقل ِ
إِلىَ  ،...أَ ْو يَ ْر َح ُم).
وردت فيه فقرة( :تدخل األجنيب حبجة فض االشتباك ،وعني من عيونه تغمز النظام ،وعينه األخرى تغمز للشعب).
د .عنوان املقال من هذا العدد الذي ْ
هـ .عنوان البحث الذي قدمه مساحة املفيت العام للدورة احلادية والعشرين جملمع الفقه اإلسالمي يف الرياض.
السؤال الثاني :من...؟
لمَْ ْ
ُّ
ٌ
َ
ْل َما ِجئ َ
ْت ِبِه إِال ُعوِد َي.
أ .القائل .1 :يَأ ِت َر ُجل قط بمِِث ِ
َز منها َ
َ .2لئِ ْن َر َج ْعنَا إىل المَِْدينَِة َلُي ْخر َج َّن َ
األَذ َّل
األع ُّ
ِ
يت َليَْلًة ِب َواٍد َو َح ْوِلي إِْذ ِخ ٌر َو َجِليلُ
ت ِش ْع ِري هل أَِب نَ َّ
 .3أال َليْ َ
 .4لعمري ما أحفل إذا مت مسلماً على أي حال كان هلل مضجعي
مكتوب من َ
األز ِل
حتم واألقداُر ماضية والعمُر يف اللوح
َ .5و ُ
ٌ
املوت ٌ
ِ
َ
ُ
الضيْ َ
الر ِح َمَ ،وَت ْص ُد ُق الحَْ ِد َ
يثَ ،وتحَْ ِم ُل اْل َك َّلَ ،وَت ْق ِري َّ
ف)...
ل
َص
ت
ل
َّك
...( .6إِن َ ِ
َّ
َ
َ
َ
َ
َّك َل ْو أعطيتِها أخوال ِك كان أعظ َم أل ْج ِر ِك)
( .7أ َما إن ِ
أنت اليت قامستِين عيشي املدى ُحلواً وُم ّرا ولزمتِين صف َر اليدين وحني ليس يداي صفرا
ِ .8
ب .قابلة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.
ج .أم إبراهيم ابن النيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم
السؤال الثالث :كم...؟
أ .استغرق عذاب عاد.
ب .مرة ورد ذكر لفظ العشاء يف القرآن الكريم.
ج .تنقص السنة القمرية عن الشمسية سنوياً.
د .عدد اجملموعات النجمية اليت تتعلق بها خرافة أبراج احلظ.
هـ .عدد اختبارات قياس املهارات األساسية اليت تفوق فيها األطفال الذين جاءوا املدرسة من أسر أصغر يف احلجم.

تنبيه :يمكن استخراج إجابة أسئلة المسابقة من محتويات هذا العدد
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غزة

250

 .2حممد حممود مراد

جنني

250

 .3موسى أمحد هماش

بيت حلم

250
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ضوابط ينبغي مراعاتها
عند الكتابة جمللة اإلسراء
حرصاً على التواصل بني جملة «اإلسراء» وبني قرائها الكرام ،فإننا نتوجه إىل أصحاب الفضيلة
العلماء وأصحاب األقالم من األدباء واملفكرين أن يثروا جملتهم بالكتابة ،لالستفادة من عطائهم
الكريم ،آملني أن تصل مشاركاتهم من خالل املقاالت واألحباث والقصائد الشعرية اهلادفة ،إضافة
إىل مالحظاتهم السديدة ،علماً أن موضوعات اجمللة متنوعة ،تشمل اجملاالت الدينية واإلنسانية
والثقافية والعلمية وغريها ،وخيصص لكل موضوع ينشر مكافأة مالية جيدة.

ونلفت االنتباه إىل ضرورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها ،ومنها :
1 .1طباعة املادة املراد نشرها على احلاسوب ،وترسل عن طريق الربيد اإللكرتوني ،أو باليد.
2 .2أال يزيد املقال عن ( )1500كلمة ،والبحث عن ( )3000كلمة.

3 .3كتابة نصوص اآليات من املصحف الرقمي مع تشكيلها ،وتوثيق أرقامها.
4 .4ختريج األحاديث من مظانها املعتربة ،وأن تكون مشكلة ،وصحيحة.

5 .5التوثيق عند االقتباس سواء من اإلنرتنت أو الكتب واملراجع واملصادر األخرى.
6 .6عمل هوامش ختامية ،تشمل املعاني والتوثيق  ...إخل.

مع التنبيه إىل ضرورة جتنب إرسال مقاالت أو حبوث سبق نشرها ،سواء يف جملة اإلسراء
أو غريها ،إضافة إىل االمتناع عن إرسال مقاالت منسوخة عن جمالت أو مواقع الكرتونية
نستقبل املراسالت على العنوان اآلتي :
القدس  :جملة اإلسراء  /فاكس  6262495 :ص.ب20517 :

الرام  :تلفاكس  2348603 :ص.ب 1862

E.mail : info@darifta.org - israa@darifta.org
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