
الـــرؤيـة
ر�شاد والتوجيه الديني واخلريي اأن تكون الدائرة الرائدة يف جمال الإ

قليمي على امل�شتوى الإ

الرسـالة
ادع اإىل �شبيــــــــــل ربك باحلكـمــــــــــــــة واملوعظـــــــــــــة احل�شــنـــــــــــــة

بر الوالدين وتربية األبناء

�شالم من خالل القراآن الكرمي وال�شنة  حر�ص الإ

الرتبية  مــبــداأ  تر�شيخ  عــلــى  ال�شريفة  الــنــبــويــة 

حق  واحــرتام  واملجتمع  الفرد  حياة  يف  ال�شلوكية، 

اأن  ومــوؤكــدًا  اإليهما،  حــ�ــشــان  والإ وبرهما  الوالدين 

�شباب لدخول اجلنة و�شعة الرزق  برهما من اأقوى الأ

واإجابة الدعاء.

عز  اهلل  اإىل  القربات  اأعظم  من  الوالدين  فرب 

وبف�شله  الدعوات  وجتاب  ال�شيئات  تكفر  فبه  وجل 

تن�شرح ال�شدور وتطيب احلياة ويبقى الذكر احل�شن 

بعد املمات.

�شالم العامل الغربي باأكمله يف الهتمام  و�شبق الإ

الرعاية  ورعايتهما  اإليهما  ح�شان  والإ بالوالدين 

مقام  فاإن  الطيبة  املعي�شة  لهما  تكفل  التي  الكرمية 

واإمنا  �شهر  اأو  يوم  به  يفي  ل  �شالم  الإ يف  الوالدين 

ي�شتوعب احلياة بطولها وعر�شها حيث اإنهما و�شيلة 

الوجود املبا�شرة التي جعلها اهلل عز وجل �شببًا خللق 

الب�شر،ومن اأجل ذلك فقد قد�ص حقهما على ذريتهما 

إياه  إال  تعبدوا  أال  ربك  {وقىض  وجــل:  عز  فقال 

وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكرب أحدمها 
أو كالمها فال تقل هلام أف وال تنهرمها وقل هلام قواًل 
كرياًم واخفض هلام جناح الذل من الرمحة وقل رب 

أرمحهام كام ربياين صغريًا} ]اإلرساء 24-23[.
جهد  من  بناء  الأ يبذله  ما  اأن  البيان  عن  وغني 

مما  قلياًل  ولو  �شيئًا  يكافئ  ل  الوالدين  ل�شرت�شاء 

التي  فطرتهما  ومبح�ص  طواعية  الــوالــدان  قدمه 

طبعتهما على العطاء دون مقابل.
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استغرق نسجه 10 سنوات
بعـــد  شـــاغله  وتوفـــي 
إتمامـــه مـــن  أيـــام   3

 كراتشي
اإلهام  حمل  وهو  الب�شر  هداية  م�شدر  الكرمي  القراآن 

املهن  ــاب  واأرب اأ�شحاب  من  وكثري  النا�ص  من  لكثري  وع�شق 

الذين طوعوا فنونهم يف حفظه وخطه وكتابته.. فال تخلو 

و�شيجد  اإل  ن�شان  الإ نحوها  توىل  ر�ــص  الأ بقاع  من  بقعة 

هناك خمطوطات ثمينة حتفظ وت�شون ود ع�شاقها على 

اختالف األوانهم واأجنا�شهم وحبهم لكالم رب العاملني.

يات القراآنية كانت مكتوبة  وت�شري الروايات اإىل اأن الآ

على جلود وعظام البل والغنم واأوراق نبتة التمر وغريها 

وحمربتها كانت م�شنوعة من مادة حمروقة.

الــذي  الهائل  التطور  وبعد  الــراهــن  ع�شرنا  يف  ــا  اأم

�شهدته اآلت الطباعة وا�شتعمال الورق فقد تفنن املهرة يف 

يات القراآنية  لت لطباعة ون�شخ الآ ال�شتفادة من هذه الآ

حتمل  فنية  وروائع  وباأ�شكال  جودة  كرث  الأ وراق  الأ على 

ب�شمات حب هوؤلء املهرة للم�شحف ال�شريف.

ويف اإطار هذا احلب والع�شق يحفظ م�شجد »باد�شا�شي« 

مبدينة »لهور« الباك�شتانية ع�شقا فريدا لن�شخة من ن�شخ 

ن�شج  التي  العامل  يف  الوحيدة  اأنها  يعتقد  الكرمي  القراآن 

�شاحبها اآياتها باخليط اخلا�ص وق�شمها اإىل ثالثني ق�شما 

بقاعة عر�ص خا�شة يف  وهي حتفظ يف �شندوق زجاجي 

امل�شجد.

ويقول ال�شيد حممد يو�شف م�شوؤول ال�شيافة بامل�شجد: 

اإن �شانع هذه الن�شخة يدعى عطار حممد يف العقد الرابع 

اإىل  اأيام، م�شريا  ن�شجها بثالثة  اإمتام  من عمره تويف بعد 

اأن اأحدا مل يعرف عن هذه الن�شخة من القراآن الكرمي اإل 

يات  بعد وفاة �شانعها الذي اأم�شى ع�شر �شنوات يف ن�شج الآ

القراآنية طلبا لنيل الطماأنينة وال�شكينة النف�شية.

 الرياض
احلرمني  خــادم  مطابع  على  الــعــام  امل�شرف  اأعــلــن 

علي  بن  نا�شر  د.  ال�شريف  امل�شحف  لطباعة  ال�شريفني 

بطريقة  كاماًل  القراآن  طباعة  بدء  عن  موؤخرًا  املو�شى 

)برايل( اخلا�شة باملكفوفني، قائاًل: اإن اململكة �شتوزعه 

يف الداخل واخلارج جمانًا.

القراآن  طباعة  اأمتــت  املطابع  )اإن  املو�شى:  وقــال 

املكفوفني  على  جمانًا  توزيعه  �شيتم  حيث  كاماًل  الكرمي 

واملوؤ�ش�شات  املكتبات  وعلى  وخــارجــهــا،  اململكة  ــل  داخ

يف  امل�شلمني  باملكفوفني  تعنى  التي  واملــراكــز  واملعاهد 

ــال عــدد كبري مــن هذه  ــاف اأنــه مت اإر�ــش ــعــامل(. واأ�ــش ال

ال�شريف  النبوي  وامل�شجد  املكي  احلرم  )اإىل  امل�شاحف 

احلجاج  مــن  املكفوفني  اأيـــدي  مــتــنــاول  يف  تــكــون  لكي 

واملعتمرين والزوار(.

من جانب اآخر �شهدت العا�شمة ال�شعودية الريا�ص، 

اإ�شهار 358 �شخ�شًا من جن�شيات خمتلفة اإ�شالمهم؛ نتيجة 

ر�ــشــاد  والإ للدعوة  التعاوين  املكتب  من  دعوية  جلهود 

املكتب  نظم  حيث  واحد.  عام  خالل  اجلاليات  وتوعية 

خمتلف  من  ن�شخة   361183 ووزع  دعويًا  عماًل   1181

ر�شادية بلغات متعددة. �شدارات الدعوية والإ الإ

المصحـــف بطريقة برايل

نسخة من القرآن الكريم
عــــام   500 عــــمــــرهــــا 
ـــي مـــعـــرض بــمــالــيــزيــا ف

 كواالمبور
الكرمي، يرجع تاريخها  القراآن  ن�شخة من  جذبت 

اإىل 500 عام م�شت، اأنظار زائري معر�ص الرتاث املقام 

يف مدينة كوتا باهارو املاليزية.

املعر�ص  منظم  رجب  الرحيم  عبد  الدكتور  وقال 

نباء  الأ وكالة  ن�شرته  ما  بح�شب  موؤخرًا،  اأقيم  الذي 

هذه  به  تنفرد  ما  اإن  )برناما(:  املاليزية  الوطنية 

يتمثل فقط يف عمرها  الكرمي ل  القراآن  الن�شخة من 

واحد  مرت  اإىل  ي�شل  الذي  طولها  يف  اأي�شًا  بل  الزمني 

وعر�شها الوا�شع.

هذه  خطوط  فن  درا�شة  بعد  اأنــه  رجــب  واأو�ــشــح 

كتابة هذه  امل�شتخدمة يف  واملادة  القراآن  من  الن�شخة 

من  ــاءت  ج الن�شخة  هــذه  اأن  يعتقد  فاإنه  اخلطوط 

اأندوني�شيا ومتت كتابتها على اجللد ويرجح اأن تاريخها 

يعود اإىل )500( عام م�شت.

هذه  جانب  اىل  ــه  اأن اإىل  املعر�ص  منظم  واأ�ــشــار 

القراآن  من  ــرى  اأخ ن�شخة  املعر�ص  يعر�ص  الن�شخة 

الكرمي يبلغ طولها ن�شف مرت ومتت كتابتها على �شعف 

النخيل، واأ�شاف رجب اأن الهدف من تنظيم هذا املعر�ص 

هو اإظهار عظمة القراآن الكرمي وم�شاعدة النا�ص على 

اإدراك قيمة فن اخلط القراآين.

إعداد/أشرف محمد شبل

4



أعــالم إسالمية

ـــــاث تـــؤكـــد  ـــــح أب
وجــــــود اإلســـــالم
فــــــي الــــبــــرازيــــل 
ــام ع  1200 ــذ  ــن م

 برازيليا
ذكر اإمام ورئي�ص اجلمعية اخلريية يف 

عثمان،  اأحمد  �شيد  عبدالباقي  الربازيل 

على  تــدل  تاريخية  اأبــحــاثــًا  هــنــاك  بـــاأن 

و�شول امل�شلمني اإىل البالد منذ 1200 عام. 

يف  النقو�ص  بع�ص  بوجود  ذلك  على  مدلال 

�شمال  يف  باهيا  وليــة  يف  جبلية  مغارات 

الربازيل وبها كلمات كتبت باللغة العربية 

وكذلك  1200عــــام.  اإىل  تاريخها  يعود 

الهنود احلمر لهم عادات  وجود قبائل من 

�شالمي)املغربي(  يف اللبا�ص ت�شبه الزي الإ

اللغوية  امل�شطلحات  لبع�ص  وا�شتعمالهم 

العربية. ويقول رئي�ص اجلمعية اخلريية: 

و�ــشــول  مــع  ــم  ــوده وج يــذكــر  البع�ص  اإن 

�شنة  خم�شمائة  منذ  للقارة  الربتغاليني 

الزنوج  اإىل  اإ�شافة  اإبحار  واأدلــة  كبحارة 

اأفريقيا  ــن  م ــروا  احــ�ــش ـــذي  ال امل�شلمني 

كرقيق لعمارة القارة اجلديدة منذ القرن 

ثورات  بعدة  قاموا  وهــوؤلء  ع�شر  ال�شابع 

اإ�شالمية  ــة  دول اإن�شاء  اإىل  تهدف  كانت 

ـــرق الــتــي بــــداأت عـــام 1807  وحتــريــر ال

وانتهت عام 1837 اأ�شف اإىل هذه الدلئل 

ح�شائيات الر�شمية للتجمعات ال�شكانية  الإ

اأنه من  والتي دلت على  1560للميالد  عام 

برنامبوكو يف  ن�شمة بولية  10اآلف  اأ�شل 

فارقة  8 اآلف كانوا من الأ �شمال الربازيل 

واأغلبهم من امل�شلمني.

بنديكيت . . .
يقر بانتشـــار المســـيحية
فـــي أمريكا بحد الســـيف

 روما
اأقر بابا الفاتيكان بنديكيت ال�شاد�ص ع�شر بتعر�ص 

�شليني )للمعاناة والظلم( جراء التب�شري  �شكان اأمريكا الأ

هوغو  الفنزويلي  الرئي�ص  طلب  مــن  اأيـــام  بعد  ــك  وذل

ت�شافيز منه العتذار عما حاق ب�شكان اأمريكا الالتينية 

جراء ن�شر امل�شيحية ق�شرا.

يعقده  الـــذي  �ــشــبــوعــي  الأ اللقاء  يف  البابا  وقـــال 

بطر�ص  القدي�ص  �شاحة  يف  الكني�شة  باأتباع  اأربعاء  كل 

اأمريكا  يف  امل�شيحي  التب�شري  عملية  �شابت  ظالل  )ثمة 

الالتينية(.

وا�شتطرد مقرا باأنه )ل �شك اأن ذكرى ما�ص جميد ل 

ميكن اأن تتجاهل الظالل التي رافقت عملية اأجنلة )ن�شر 

باأنه  معرتفا  الالتينية  اأمريكا  جنــيــل(  والإ امل�شيحية 

انزلها  التي  والظلم  املعاناة  ن�شيان  فعال  املمكن  غري  )من 

�شليني(. امل�شتعمرون امل�شيحيون بال�شكان الأ

ن�شانية  الإ ال�شطالحات  اإن  كــرب:  الأ احلرب  وقــال 

الرئي�شية )غالبا ما ده�شت(.

وكان البابا قد نفى يف �شان باولو موؤخرًا حقيقة فر�ص 

العقيدة امل�شيحية ق�شرا على �شكان اأمريكا الالتينية مبا 

اأودى بحياة ع�شرات املاليني منهم.

ت�شافيز  هوغو  الفنزويلي  الرئي�ص  قام  الفور  وعلى 

اأثر هذا النفي باحلث على اعتذار الكني�شة الكاثوليكية 

�شليني وخا�شة اأمريكا اجلنوبية  والبابا ل�شكان اأمريكا الأ

عما ورد منه يف هذا ال�شاأن حيث قال يف برنامج تلفزيوين 

يف كاراكا�ص: اإن ما وقع يف اأمريكا الالتينية )كان اأ�شواأ 

العاملية  احلرب  اإبان  والبادة  الهولوكو�شت  من  واأخطر 

الثانية(.

اأمريكا  اأهـــل  لــه  تعر�ص  مــا  اأن  ت�شافيز  واعــتــرب 

انكاره  حد  لأ ميكن  )ل  التب�شري  عملية  خالل  الالتينية 

اأر�شنا  اإىل  ياأتي  اأن  ميكنه  ل  الذي  البابا  قدا�شة  حتى 

�شليون(. لينكر البادة التي تعر�ص لها ال�شكان الأ

يرتدي  دولة  )كرئي�ص  يومها  البابا  ت�شافيز  ونا�شد 

ثياب مزارع فنزويلي ب�شيط( على التقدم باعتذار ل�شعوب 

�شليني من  �شليني قائال: )اإن رفات ال�شكان الأ اأمريكا الأ

وروبيون هي خري  �شحايا املذابح التي ارتكبها الغزاة الأ

�شاهد على خطاأ ت�شريحات البابا(.
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 ياوندي
اأكـــــدت الــ�ــشــفــرية 

�شفرية  اإ�شماعيل  منى 

بالقاهرة  الــكــامــريون 

ــاجــد  ــش ــ� امل عـــــدد  اأن 

اإىل  و�شل  بالكامريون 

كما  مــ�ــشــجــد،   1300

توجد 4 معاهد اأزهرية 

زهر ال�شريف  تابعة لالأ

ــل بـــالـــكـــامـــريون  ــم ــع ت

ــج  ــاه ــن ـــني وم ـــش مبـــدر�

اأزهرية م�شرية.

ال�شفرية  ــت  ــال وق

�شالمية بالقاهرة اإن اهتمامنا  نباء الإ ملرا�شل وكالة الأ

�شالمي اأ�شبح �شمة من �شمات �شعب الكامريون  بالتعليم الإ

زهــر  بــالأ يدر�شون  وطالبة  طالبًا   416 لدينا  حيث 

1400 حلقة  وجامعته مب�شر، كما يوجد لدينا قرابة 

لتحفيظ القراآن الكرمي يف م�شاجد الكامريون وغريها.

قرابة  خرجت  التحفيظ  حلقات  اأن  واأ�ــشــافــت 

على  حري�شون  ونحن  الكرمي،  للقراآن  حافظ   5000

اأبناءنا  حتفظ  حيث  التحفيظ،  حلقات  يف  التو�شع 

للتحفيظ، تدعم  �شاذ وتطرف، وهذه احللقات  من كل 

مــارات  والإ الكامريون  يف  اخلريية  اجلمعيات  قبل  من 

وال�شعودية والكويت.

1300 مسجد و4 معاهد 
أزهريـــة فـــي الكاميـــرون

 أسلو
من  الــديــن  علوم  يف  باحثة  فوكت  كــاري  اأكـــدت 

�شالم يزداد  جامعة اأو�شلو الرنويجية اأن الهتمام بالإ

اأن  مبينة  الفتيات،  وخا�شة  الرنويج  يف  ال�شباب  بني 

ال�شبب يف ذلك يعود اإىل اأن هوؤلء ال�شباب وجدوا يف 

وتكرمي  و�شكينة  هدوء  من  عنه  يبحثون  ما  �شالم  الإ

ن�شان واحرتام اإن�شانيته. لالإ

وتبني من هذا البحث اأي�شًا اأن الكثري ممن اأ�شلموا 

تزاوجهم  خــالل  مــن  �ــشــالم  الإ حقيقة  على  اطلعوا 

بع�ص  اأن  لوحظ  حيث  بهم،  اختالطهم  اأو  بامل�شلمني 

وامل�شاجد  �شالمية  الإ املراكز  يرتادون  ال�شباب  هوؤلء 

وقد  وحما�شراتهم،  ئمة  والأ الدعاة  درو�ــص  حل�شور 

�شالم من الرنويجيني اإىل  و�شل عدد الذين اعتنقوا الإ

حوايل 1000 �شخ�ص خالل ب�شعة اأعوام.

تزايد عدد مسلمي النرويج

أميركية طبية  دراســـة 
ـــروح  ـــق ـــد عـــــالج ال ـــؤك ت
ــعــســل ــال ـــســـكـــريـــة ب ال

 واشنطن
القروح  معاجلة  اإن  اأمريكية:  طبية  درا�شة  قالت 

ال�شكرية بالع�شل قد يحول مب�شيئة اهلل دون برت اأطراف 

امل�شابني بال�شكري.

اختبارا  وي�شكن�شون  جامعة  يف  باحثة  اأجرت  وقد 

للت�شجيع على ا�شتعمال العالج بالع�شل على نطاق وا�شع 

برت  جتنب  على  مر�شاها  من   12 نحو  �شاعدت  بعدما 

الع�شل  من  كثيفة  طبقة  بو�شع  العالج  ويتمثل  رجلهم. 

على التقرحات بعد اإزالة اللحم املتاآكل واجلراثيم.

وهي  ايــدي  جينيفر  الربوف�شورة  الباحثة  وقالت 

من كلية الطب وال�شحة العامة يف جامعة وي�شكن�شون: 

مــادة  على  يحتوي  نـــه  لأ اجلــراثــيــم  يقتل  الع�شل  اإن 

ال�شيد ومينع اجلرثومة من تعزيز مقاومتها للم�شادات 

احليوية.

همية  الأ بالغة  امل�شاألة  هذه  اأن  اإىل  ايدي  واأ�شارت 

 30 كل  برت  عملية  اإجــراء  يتم  اأنــه  اإذ  العاملية  لل�شحة 

ثانية يف العامل.

واأكدت الباحثة اأنها جلاأت اإىل العالج بالع�شل بعدما 

خرى.. ف�شلت كل العالجات الأ

جميع  بال�شكري  املر�شى  اإعطاء  اأوقفنا  اإننا  وقالت 

وحينها  بالع�شل  العالج  بداأنا  عندما  احليوية  امل�شادات 

بداأت جراحهم تلتئم ب�شرعة.

وتاأمل الربوف�شورة جينيفر ايدي يف ا�شتكمال اجناز 

هذا البحث ون�شر نتائجه بحلول عام 2008 اأو 2009م.
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 القاهرة
زهر على م�شروع )الب�شمة القراآنية( للقراآن  وافق الأ

جمموعة  اإليه  تو�شلت  الــكــرتوين  جهاز  وهــو  الــكــرمي، 

�شراف  باحثني من اأ�شاتذة اللكرتونيات يف م�شر حتت الإ

زهر، ي�شاعد على اكت�شاف اأي اأخطاء يف ن�شخ  ال�شرعي لالأ

القراآن يف حلظات.

عجاز( و�شيلة علمية  زهر اعتبار برنامج )الإ وقرر الأ

اأي احتمال  ملراجعة امل�شحف ال�شريف، مما يق�شي على 

�شواق، وقال الدكتور  خطاأ يف الن�شخ التي يتم طرحها بالأ

من  املعينة  ال�شرعية  اللجنة  رئي�ص  وا�شل  فريد  ن�شر 

زهر: )اإن هذا الربنامج يعترب فتحًا جديدًا ي�شتفيد  الأ

منه اأ�شاتذة ال�شرع وعلماء الدين، ويو�شح موطنا جديدا 

عجاز لغري امل�شلمني، مما ي�شاعد على تاأكيد  من مواطن الإ

اأن الن�ص القراآين معجز ولي�ص من اإبداع ب�شر(.

اإن اأول ا�شتفادة من برنامج )الب�شمة  وقال وا�شل: 

حول  الفقهي  اخلـــالف  على  الق�شاء  هــو  الــقــراآنــيــة( 

مت  حيث  ل،  اأم  الفاحتة  من  جــزء  هي  وهــل  الب�شملة، 

وىل من الفاحتة، وبالتايل ل  ية الأ التو�شل اإىل اأنها الآ

ت�شح ال�شالة بدونها.

اإبراهيم كامل رئي�ص ال�شركة املنفذة  وقال الدكتور 

معرفة  يف  الربنامج  هذا  من  ال�شتفادة  )متت  للربنامج: 

التي  املتقطعة،  ع�شرة  ربعة  الأ احلروف  اأ�شرار  من  كثري 

يات القراآنية، ومت بناء الربنامج على اأ�شا�ص  بداأت بها الآ

بحيث  الــقــراآن،  من  وكلمة  حــرف  لكل  اللغوية  ــذور  اجل

ي�شتحيل ا�شتبعاد حرف واحد من القراآن دون اكت�شافه يف 

حلظات، مما يق�شي على اأية حماولة لتحريف القراآن(.

كافة  اتخاذ  بعد  الربنامج  طرح  يتم  اأن  املقرر  ومن 

مب�شطا  وجتعله  اخرتاقه،  متنع  التي  العلمية  الو�شائل 

و�شهل ال�شتخدام للجماهري.

جهـــاز يكتشـــف أخطـــاء 
نســـخ المصحف الشريف

 أكسفورد
 40 من  مو�شوعة  بتاأليف  اأك�شفورد  جامعة  قامت 

القراآن  تدري�ص  جمال  يف  �شالم  الإ عاملات  حول  جملدًا 

ونقل احلديث.

وتتحدث هذه املو�شوعة عن �شرية ون�شاطات اأكرث من 

8 اآلف امراأة م�شلمة نا�شطة يف جمال القراآن واحلديث 

�شالم وحتى اليوم. منذ �شدر الإ

الدرا�شات  مركز  يف  �شتاذ  الأ املو�شوعة  موؤلف  وقال 

�شالمية يف جامعة اأك�شفورد حممد اأكرم: اإنه تو�شل  الإ

الن�شاء الالتي ن�شطن يف جمال  اأن هناك الكثري من  اإىل 

حاديث. تدري�ص القراآن ونقل الأ

 8 منذ  املو�شوعة  هذه  بتاأليف  بــداأ  اأنــه  اإىل  واأ�شار 

�شنوات ولكنه مل يكن يتوقع اأن تاأخذ كل هذا الوقت.

وقال: كنت اأظن اأن هذه املو�شوعة �شتنتهي يف جملد 

امراأة   30 اإىل   20 حوايل  ون�شاطات  �شرية  ي�شم  واحد 

عاملة.

ــــــــة عــــن  ــــــــوســــــــوع م
الكريم القرآن  مدرسات 
فــي جــامــعــة أكــســفــورد

�



8

أوال: مقدمات الفتوى:
وال�شنة  الكرمي  القراآن  ن�شو�ص   -1

لــلــفــتــوى،  ول  الأ املـــرجـــع  هـــي 

الثبوت  قطعي  الن�ص  كــان  فــاإن 

والدللة مل يجز خمالفته، وان 

الدللة،  اأو  الثبوت  ظني  كــان 

املجتهدين  لجتهاد  حمال  كــان 

بال اإنكار بينهم.

اأجمع عليه  وجوب اللتزام مبا   -2

مة قطعيا. علماء الأ

فـــادة مــن اجــتــهــادات علماء  الإ  -3

عليها،  والبناء  ال�شابقني،  مة  الأ

ووجـــــوب اللـــتـــزام بــاملــعــايــري 

املــعــتــربة عــنــد اأهــــل الــعــلــم يف 

ال�شتدلل.

�شرورة حتقق املوؤهالت العلمية   -4

الواجب توافرها يف القائم باأمور 

فتاء كالعلم بالقراآن وال�شنة،  الإ

جـــمـــاع، واملــعــرفــة  ــن الإ ــواط وم

مع  ال�شتنباط،  بقواعد  التامة 

مالزمة التقوى.

الرتبوي  للجانب  املفتى  مراعاة   -5

عن  اإجــابــتــه  عــنــد  والتعليمي 

اأ�شئلة امل�شتفتني.

جمالت الجتهاد مق�شورة على   -6

الظنية،  ال�شرعية  حــكــام  الأ

والقيا�شية، وامل�شلحية، واملبنية 

املختلف  دلـــة  والأ العرف،  على 

تغري  اأ�شباب  مراعاة  مع  عليها، 

الفتوى.

بمشاركة الشؤون اإلسالمية في دبي

منهجية  العالمي  المؤتمر 

ميثاق جامع ودليل للمفتي والمستفتي

فتاء(  �شالمية والعمل يف دبي يف املوؤمتر العاملي )منهجية الإ �شاركت دائرة ال�شوؤون الإ

الذي عقد بدولة الكويت ببحث  قدمه الدكتور اأحمد عبد العزيز احلداد رئي�ص ق�شم 

اأهمية  فيه  مفتوح(بني  عامل  يف  فتاء  الإ )ظاهرة  بعنوان  الدائرة  مفتني  كبري  الفتوى 

الربامج الف�شائية يف نفع الب�شرية داخل الدولة وخارجها والعامل كله يف تفقيه النا�ص 

ل�شيما  الربامج  هذه  من  اجلماهري  ا�شتفادة  ومدى  ودنياهم  دينهم  باأمور  وتب�شريهم 

�شالمية يف العامل اخلارجي،  كما بني البحث الذي تقدم به ممثل الدائرة  اجلاليات الإ

فتاء على الف�شاء اإذا �شدر من غري اأهل الخت�شا�ص،  ومدى تاأثري مثل هذه  خماطر الإ

الفتاوى على النا�ص وما ت�شببه من ارتباك لهم . 

التابع  للو�شطية  العاملي  املركز  اأقامه  الــذي  املوؤمتر  يف  امل�شاركون  اعتمد  و  هــذا 

حمد  الأ �شباح  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب   برعاية  �شالمية  الإ وال�شوؤون  وقــاف  الأ لــوزارة 

بعد  املوؤمتر  اأعمال  نهاية  يف  وذلك  اخلتامية  تو�شياتهم  الكويت   دولة  اأمري  اجلابر  

ع�شر جل�شات علمية ف�شال عن جل�شتي الفتتاح واخلتام وا�شتعرا�ص نحو )30( بحثا 

فتاء  الإ وموؤ�ش�شات  واملرجعية  الفتوى  تغيري  وموجبات  الفتوى  مقدمات  على  ا�شتملت 

فتاء و�شروط املفتي. �شول الإ قليات وعوملة الفتوى ودرا�شة ميثاق جامع لأ  والفتوى والأ

وجاءت تو�شيات املوؤمتر كما ياأتي:

ـــــع الــــمــــاثــــل..  ـــــواق ال
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عن  ال�شادرة  الفتوى  تعترب  ل   -7

اإل  �شحيحة،  كــانــت  جهة  اأي 

�شرعي  دليل  على  اعتمدت  اإذا 

معترب، وكانت مت�شقة مع املقا�شد 

ال�شرعية.

ــتــفــادة مــن ذوي  ــش اأهــمــيــة ال�  -8

اخلــــربات يف جمـــالت احلــيــاة 

�شناعة  عملية  يف  املختلفة 

 الفتوى، يف حدود تخ�ش�شاتهم.

ثانيا: تغير الفتوى:
هي  للتغري  الــقــابــلــة  الــفــتــاوى   -1

عــراف،  الأ على  املبنية  الفتاوى 

دلة الجتهادية الفرعية،  اأو الأ

اأو امل�شالح املتغرية، اأو ال�شرورات 

مقام  الــقــائــمــة  احلـــاجـــات  اأو 

ال�شرورات ونحوها.

الغاية من تغري الفتوى هي العمل   -2

ـــور حتــت حكم  م الأ اإبــقــاء  على 

خ�شية  هم  لأ تاأكيدا  ال�شريعة، 

مرونتها،  وهــي  خ�شائ�شها،  من 

و�شالحيتها لكل زمان ومكان.

الفتاوى القائمة على ال�شرورات   -3

يجب اأن تن�شبط بالتايل:

القائمة  الفتوى  تكون  اأن  اأ- 

يخ�ص  فيما  ال�شرورة  على 

اجتهاد  عن  �ــشــادرة  مــة  الأ

بها  ينفرد  اأن  دون  جماعي، 

اإل  واملفتني،  الفقهاء  اآحــاد 

ل  ممــا  الــ�ــشــرورة  تكون  اأن 

يختلف فيها.

تــقــديــر  يف  ــعــان  ــت ــش ــ� ي اأن  ب- 

ال�شرورات واحلاجات امللحة 

مور العلمية املتخ�ش�شة،  يف الأ

كالقت�شاد والطب وغريهما، 

وذلــك  الخت�شا�ص،  بــاأهــل 

فــــــادة الــفــقــهــاء  متــهــيــدا لإ

احلكم  ا�شتنباط  يف   منها 

ال�شرعي لها.

ال�شرورة  بتقدير  يقوم  اأن  ج- 

العادية وامل�شائل  مور  يف الأ

بعد  اأ�شحابها،  ال�شخ�شية 

ــك  وذل للمفتني،  الــرجــوع 

�شخا�ص  اعتبارا  لختالف  الأ

حــــــــوال  والـــــظـــــروف والأ

والبيانات.

اخلا�شة  الفتوى  تعمم  األ  د- 

املبنية على اأ�شا�ص ال�شرورة 

حــــــــوال  عـــلـــى جــمــيــع الأ

�شخا�ص، اإذ اأن  زمان والأ والأ

ال�شرورة تقدر بقدرها.

فتوى  اأن  عــلــى  ــتــاأكــيــد  ال ــــ-  ه

ا�شتثنائية  حالة  ال�شرورة 

ــاء  ــه ــت ــهــي مبـــجـــرد ان ــت تــن

ال�شعي  ـــوب  ووج موجبها، 

قدر  عنها،  بــديــل  يــجــاد  لإ

امل�شتطاع.

ـــع  ـــراج ي اأن  ـــي  ـــت ـــف امل ـــى  ـــل ع  -4

يـــواكـــب  واأن  ـــه،  ـــادات ـــه ـــت اج

ال�شريعة،  املعلومات  تــطــورات 

�شرعية  املعلومات  اأكانت  �شواء 

املقا�شد  ليحقق  حياتية،  اأم 

املرعية. وامل�شالح   ال�شرعية 

ثالثا: مرجعية الفتوى
يف  الفقهية  املجامع  دور  تعزيز   -1

على  والتاأكيد  ـــة،  م الأ ق�شايا 

فـــتـــاء يف  جــهــود مــوؤ�ــشــ�ــشــات الإ

الق�شايا املحلية التي تتعلق بكل 

الجتهاد  اأوعية  وتقوية  بلد، 

وموؤ�ش�شات  جمامع  من  اجلماعي 

بواجبها  للنهو�ص  اإفــتــاء  ودور 

ثقة  لت�شتعيد  ا�شتقاللها،  ودعم 

مة يف مرجعيتها. الأ

الجتهاد  اآلية  تطوير  اأهمية   -2

اجلماعي، وتفعيل دوره، والعمل 

وتي�شري  �شوابطه  و�ــشــع  على 

اإجراءات حتقيقه.

املعايري  توحيد  اإىل  ــوة  ــدع ال  -3

ذات  الفقهية  القواعد  وجتميع 

مفتوح عالم  في  اإلفتاء 
ــجــى ــرت ــم ـــــــــل ال ..واألم

د. اأحمد عبد العزيز احلداد



عــلــى املــفــتــي 

يـــراجـــع  اأن 

اجــتــهــاداتــه، 

يــواكــب  واأن 

تـــــــطـــــــورات 

ـــات  ـــوم ـــل ـــع امل

الــ�ــشــريــعــة، 

�ــشــواء اأكــانــت 

ـــات  ـــوم ـــل ـــع امل

اأم  ــرعــيــة  �ــش

حـــيـــاتـــيـــة، 

لــــيــــحــــقــــق 

ــــد  ــــقــــا�ــــش امل

الـــ�ـــشـــرعـــيـــة 

واملــــ�ــــشــــالــــح 

ـــــة ـــــي ـــــرع امل
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ال�شتنباط  عملية  يف  ـــر  ث الأ

املــالــيــة  ـــجـــالت  امل خــا�ــشــة يف 

وال�شيا�شية  ــاديــة  ــ�ــش والقــت

لتحقيق  وغريها،  عالمية،  والإ

حكام. التقارب يف الفتاوى والأ

فـــــتـــــاء يف  مــــراحــــل اآلــــيــــة الإ  -4

امل�شتجدات، تكون وفق ما يلي

للم�شاألة  الدقيق  التو�شيح  اأ- 

من قبل خرباء متخ�ش�شني

متخ�ش�شة  نـــــدوات  عــقــد  ب- 

ت�شبع امل�شاألة بحثا.

فتاء  الإ جلهات  تقرير  رفع  ج- 

املتخ�ش�شة يبني الجتاهات 

واجلوانب للنازلة امل�شتجدة 

لتقوم هي بتقرير احلكم

ــع الــفــقــهــيــة  ــام ــج ــامل يــحــ�ــشــن ب  -5

ال�شائل  توجيه  الفتوى  وهيئات 

بدائل  اإىل  املهمة  الق�شايا  يف 

مــ�ــشــروعــة عــنــد حتـــرمي بع�ص 

ال�شور املمنوعة.

للعمل  �شالمية  الإ الــدول  دعوة   -6

خــذ  الأ مع  املجمعية،  بالفتوى 

بعني العتبار الظروف اخلا�شة 

بكل دولة.

يف  املجمعي  الجــتــهــاد  تفعيل   -7

بالعالقات  اخلا�شة  الت�شريعات 

اخلا�شة  والتفاقات  الدولية، 

�ــشــالمــيــة على  وحــث الـــدول الإ

العمل بها.

والتكامل  التعاون  روح  تعزيز   -8

بني املرجعيات العلمية والدولة 

يف كل قطر، والحرتام املتبادل 

بينهما، مبا يحقق مقا�شد ال�شرع 

ويرعى م�شالح اخللق.

املعنية  ال�شرعية  اجلهات  على   -9

�شراف على املفتني  يف كل بلد الإ

حت�شني  ــى  عــل ــل  ــم ــع وال ــا،  ــه فــي

�ــشــالــيــب  ـــم، واتـــخـــاذ الأ ـــه اأدائ

من  اأو�ــشــاع  ملعاجلة  املنا�شبة 

يت�شدى للفتوى من غري اأهلها.

الفتاوى  اإ�ــشــدار  اإىل  املــبــادرة   -10

قبل  املــ�ــشــتــجــدة،  الق�شايا  يف 

غري  جهات  قبل  من  ا�شتغاللها 

موؤهلة.

املجامع  بني  التن�شيق  تفعيل   -11

الــفــقــهــيــة حتــقــيــقــا لــلــتــكــامــل، 

يف  والت�شارب  للتناق�ص  وتفاديا 

القرارات.

الر�شمية  باملوؤ�ش�شات  العناية   -12

بالعلماء  وتدعيمها  فــتــاء  لــالإ

الثقات املوؤهلني للفتوى، وتعزيز 

واجبها املنوط بها �شرعا يف ن�شح 

الراعي والرعية، دون ا�شتجابة 

الفتوى  حترف  التي  للموؤثرات 

عن م�شارها ال�شليم.

للتعليم  ومعاهد  مراكز  اإن�شاء   -13

والتدريب على الفتوى وا�شتكمال 

اأدواتها.

ومركز  بيانات  قاعدة  اإن�شاء   -14

جهات  فــتــاوى  يجمع  معلومات 

ـــعـــامل خلــدمــة  ال فــــتــــاء يف  الإ

الباحثني والعمالء.

رابعا: الفتوى واألقليات:
وامل�شالح  املقا�شد  فقه  تفعيل   -1

قليات  لالأ فــتــاء  الإ يف  املعتربة 

حياتهم  �شالمة  على  حمافظة 

الدينية �شواء على م�شتوى الرد 

اأو اجلماعة، وتطلعا اإىل تي�شري 

�شالم. ن�شر دعوة الإ

غري  مع  العالقة  لفقه  التاأ�شيل   -2

يف  الـــدعـــوة(  ــــة  )اأم امل�شلمني 

الواقع احل�شاري والعاملي.

اعــتــبــار املــوؤ�ــشــ�ــشــات واملــراكــز   -3

�شالمية يف بالد غري امل�شلمني  الإ

قائمة مقام التحكيم يف الرجوع 

منازعاتهم  يف  اإليها  والحتكام 

ين�شجم  ــا  مب اأمـــورهـــم  و�ــشــائــر 

ويتوافق مع قوانني تلك الدول.

الفقهية  بالقواعد  الهــتــمــام   -4

قليات،  لالأ فــتــاء  الإ يف  املي�شرة 

ــل مـــراعـــاة الــتــمــيــيــز،  ــث مـــن م

الفتوى  وتــغــري  احلــــرج،  ورفـــع 

بـــتـــغـــري الــــــزمــــــان، وتـــنـــزيـــل 

ــة الـــ�ـــشـــرورة  ــزل ــن ـــة م ـــاج احل

املــاآلت. يف  والنظر   ب�شروطها، 

ومناهج  اتــجــاهــات  خامسا: 
الفتوى في القديم والحديث:
عملية  ـــاء  ـــي اإح ــى  عــل ــعــمــل  ال  -1

الفقهية  حكام  الأ يف  التجديد 

ــغــرية،  ــل مــت ــل ــع واملـــرتـــبـــطـــة ب

كالعرف، وامل�شالح، وال�شرورات، 

ــط  ــواب ــش ــ� ــال مــــع اللـــــتـــــزام ب

ال�شرعية، وذلك لتحقيق م�شالح 

�شالمية. مة الإ الأ

ل ينكر على املخالف يف الق�شايا   -2

فادة من ذلك  الجتهادية، مع الإ

الختالف يف حتقيق التقارب.

القطعية،  الق�شايا  خمــالــفــة   -3

مــة،  الأ عليه  اأجمعت  ما  ومنها 

بال�شرورة،  الدين  ما علم من  اأو 

�شذوذ مردود يجب الت�شدي له، 

و�شذوذه،  �شعفه  مواطن  بك�شف 

ــه،  ــل ــح مـــع قــائ ــش ــا� ــن ــت بــعــد ال

للعدول  باحل�شنى،  وحمــاورتــه 

عنه.

اإذكاء ملكة ال�شتنباط الفقهي،   -4

بالعودة اإىل �شمولية التدري�ص، 

ال�شريعة  عــلــوم  ي�شمل  بحيث 

علوم  وبخا�شة  ـــة،  ل الآ وعــلــوم 

اإغــفــال  دون  الــعــربــيــة  الــلــغــة 

 التخ�ش�ص يف املراحل النهائية.



املجامع  حــث 

ـــة  ـــي ـــه ـــق ـــف ال

ــات  ــش ــ� ــش ــوؤ� وم

الــــــفــــــتــــــوى 

على  باأنواعها 

ال�ــشــتــفــادة 

الو�شائل  مــن 

التكنولوجية 

ــة يف  ــث ــدي احل

ن�شـــــر الفتوى
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سادسا: عولمة الفتوى:
حث املجامع الفقهية وموؤ�ش�شات   -1

الفتوى باأنواعها على ال�شتفادة 

التكنولوجية  ــائــل  الــو�ــش مــن 

احلديثة يف ن�شر الفتوى.

يف  فتاء  الإ فو�شى  من  التحذير   -2

باإبراز  املختلفة  عالم  الإ و�شائل 

�شفات  وحتديد  ال�شلبية  اآثارها 

تتوافر  ممــن  لــهــا،  يت�شدى  مــن 

واملعرفة  ــاء  ــت ف الإ اأهلية  فيه 

بالواقع.

اخلربة  ذوي  من  املفتني  اختيار   -3

فــتــاء مــن خــالل  والــكــفــايــة لــالإ

الف�شائيات.

ورقابي  اإ�شرايف  جهاز  تاأ�شي�ص   -4

فتاء مكون من ممثلي  خا�ص بالإ

ــل التــ�ــشــال احلــديــثــة  ــائ ــش و�

الفقهية  املجامع  عــن  وممثلني 

يهتم مبا يلي:

و�شوابط  معايري  حتــديــد  اأ- 

فتاء على مواقع النرتنت  الإ

عـــامـــة، واملــتــخــ�ــشــ�ــشــة يف 

فتاء خا�شة. الإ

موؤمترات  عقد  اإيل  الدعوة  ب- 

ي�شارك  فــتــاء  لــالإ ونــــدوات 

ــاب  ــح ــش ــون واأ� ــت ــف فــيــهــا امل

على  للوقوف  الف�شائيات، 

فــــتــــاء عرب  مــنــهــجــيــة الإ

الف�شائيات واللتزام بها.

اليجابية  ثــــار  الآ ــــراز  اإب ج- 

على  املــبــا�ــشــرة  ــفــتــوى  ــل ل

الف�شائيات وبخا�شة ل�شكان 

ينعدم  اأو  يقل  التي  البالد 

فيها الفقهاء

ال�شادرة  الفتاوى  متابعة  د- 

عن القنوات ومراجعتها.

ــث املــفــتــني واملــ�ــشــرفــني على  ح  -5

تدعيم  على  الف�شائيات  فتاوى 

املرجعيات  بــقــرارات  فتاواهم 

ال�شرعية املعتمدة.

الربامج  مي  ومقدِّ ي  معدِّ دعــوة   -6

الــديــنــيــة، وحمــــرري الــ�ــشــوؤون 

�شالمية، يف ال�شحف واملجالت  الإ

خــرى،  الأ عــالم  الإ طرق  و�شائر 

بعلماء  ال�شتعانة  �شرورة  اإىل 

�شراف على  ال�شرع املوثوقني، لالإ

براجمهم وعدم فتح الباب اأمام 

حتقيقا  بها  للعبث  املوؤهلني  غري 

لــلــتــعــاون املــثــمــر بـــني اجلــهــات 

عالمية. الإ واجلهات   العلمية 

سابعا: ميثاق الفتوى:
مــيــثــاق  و�ـــشـــع  اإىل  الــــدعــــوة  اأ- 

فتاء. لالإ

لاللتزام  فــتــاء  الإ جهات  دعــوة  ب- 

ببنود هذا امليثاق.

واآخـــر  للمفتى  دلــيــل  اإ�ـــشـــدار  ج- 

التوعية  يت�شمن  للم�شتفتي 

بــثــقــافــة الـــفـــتـــوى. وتــفــعــيــال 

يقرتح  الــ�ــشــادرة  لــلــتــو�ــشــيــات 

امل�شاريع  املــوؤمتــر  يف  امل�شاركون 

التالية:

اإ�شدار ميثاق للفتوى ميثل قالبا   -1

املجامع  مــن  معتمدا  قــانــونــيــا، 

الفقهية ودور الفتوى.

للفتاوى  �شاملة  مو�شوعة  اإن�شاء   -2

املـــعـــا�ـــشـــرة جتــمــع الــفــتــاوى 

املجامع  ال�شادرة عن  والقرارات 

الفقهية وجلان الفتوى.

اأ�ــشــول  لــتــدريــ�ــص  منهج  ــع  و�ــش  -3

�شالمية  فتاء يف اجلامعات الإ الإ

والكليات ال�شرعية.

فتاء  لالإ متخ�ش�شة  برامج  اإنتاج   -4

مــة  الأ ق�شايا  حــول  اجلماعي 

الكربى.

اإنـــ�ـــشـــاء مــعــهــد مــتــخــ�ــشــ�ــص يف   -5

للفقه  والــتــاأهــيــل  الـــتـــدريـــب 

فتاء. والإ

للو�شطية  العاملي  املركز  يتوىل   -6

الخت�شا�ص  جهات  مع  التن�شيق 

نفاذ هذه التو�شيات. لإ

العاملي  املركز  رفــع  اخلتام  ويف 

ال�شمو  �شاحب  مقام  اإىل  للو�شطية 

حـــمـــد  ــاح الأ ــب ــش ــيــخ � مـــــري الــ�ــش الأ

والمتنان،  ال�شكر  عظيم  ال�شباح 

املوؤمتر.  لهذا  ورعايته  ل�شت�شافته 

ال�شيخ  العهد  ويل  ل�شمو  ويــتــقــدم 

ــر الــ�ــشــبــاح،  ــاب حـــمـــد اجل نـــواف الأ

نا�شر  ال�شيخ  الوزراء  ورئي�ص جمل�ص 

والعرفان  بال�شكر  ال�شباح  املحمد 

هذه  ملثل  وت�شجيعهما  ملباركتهما 

املوؤمترات الهادفة، كما يتقدم املركز 

راعي  ممثل  اإىل  والمتنان  بال�شكر 

املوؤمتر على ح�شن ال�شيافة وحفاوة 

ال�شتقبال.
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عجاز يف كتاب اهلل عز وجل �شروب، ل يحيط بها عامل واحد، مهما يوؤت من علوم  لالإ

الدين والدنيا، ويوهب من عمق التفكري ودقة التعبري. فيه اإعجاز كوين، ل يرقى اإىل 

فق كتقدير القمر منازل، وتكوير الليل على النهار . وفيه اإعجاز  عليائه اإل فلكي وا�شع الأ

علمي ل ينفذ اإىل اأ�شراره اإل طبيب اأديب، كتحول نطفة من ماء مهني اإىل اإن�شان �شوي 

الب�شر،  اإل قا�ص در�ص �شرائع  اإعجاز ت�شريعي ليقدره حق قدره  يف قرار مكني، وفيه 

ووقف على ما فيها من تعار�ص وتناق�ص، كاحلدود التي عالج بها القراآن الكرمي املروق 

عجاز، حني ميتلئ اللفظ الي�شري بالفكر  والف�شوق، وفيه اإعجاز بياين يتمثل مرًة يف الإ

الكبري كقوله جّل ذكره: {َوَلُكْم يف الَقَصاِص َحياة} )سورة البقرة، اآلية: 179[
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ويتمثل ثانية يف براعة العر�ص 

باآية  الطوفان  انح�شار  كتلخي�ص 

ـــدة مــن )س��ورة ه��ود،  اآلية:  واح

ماءك  ابلعي  أرض  يا  {وقيل   ]44
ويا سامء أقلعي وغيض املاء وقيض 
وقيل  اجلودي  عىل  واستوت  األمر 
ويتجلى  الظاملني}.  للقوم  بعدًا 
الطروب  الفوا�شل  توقيع  يف  ثالثة 

كالفوا�شل  القلوب  مبجامع  خذة  الآ

املوقعة يف �شورة الرحمن.

هذه  عن  احلديث  يف  واخلو�ص 

اإىل  يحتاج  عــجــاز  الإ من  ال�شروب 

يف  منهم  كل  بــرع  جهابذة،  اأ�شاتذة 

لتعلمه  نف�شه  نــدب  الــذي  ال�شرب 

ــيــلــه وتــفــ�ــشــريه،  ــيــمــه، وحتــل وتــعــل

اأملك  ل  واأدوات،  �شروط  وللتف�شري 

اأثارة منها. ولهذا، فاأنا ل اأجروؤ على 

اأعــرف، بل اجتزئ  اأهــرف مبا ل  اأن 

يعلمنيه  فيما  بالتفكري  التف�شري  من 

التدبر  فعلي  جتــراأت  فــاإذا  العلماء، 

فيما  واحلــرية  الده�شة  بعد  والفكر 

اأ�شمع واأقراأ. غري اأنني اأحيانًا اأح�ص 

ل  وبــاحلــد�ــص  بالعقل،  ل  بالقلب 

حــالوتــه،  اأذوق  ــاز،  ــج اإع باملنطق، 

اأن  اأو  غريي،  اأذيقها  اأن  اأ�شتطيع  ول 

اأنقل ما اأح�ص من ال�شدر اإىل الفكر، 

ومن احلنان اإىل الل�شان لعجزي عن 

الغو�ص مغا�ص املف�شرين.

يات املعجزات التي اأقف  ومن الآ

عندها وقفات تطول، ول متل قوله 

اآلية:  اإلرساء،  )سورة  يف  تعاىل 

24[ {واخفض هلام جناح الذل من 
اأو  ية،  الرمحة}. فهذه اجلملة من الآ
الدرة من العقد تثري يف من اخلواطر 

تذكرين  اأنها  منها  اأمـــورًا  وامل�شاعر 

الب�شر  خلق  رافق  وما  اخللق،  بق�شد 

اإبلي�ص.  ومتــرد  املالئكة  �شجود  من 

مر  ثارة ورودها بعد الأ وعلة هذه الإ

{وقىض  تعاىل:  قوله  يف  بالعبادة 

إياه وبالوالدين  ربك أال تعبدوا إال 
إحسانًا} فيخيل اإيل اأن الولد العاق 
يتمرد  اأن  يــريــد  �ــشــغــري،  �ــشــيــطــان 

والتفرد  التمرد  من  وملنعه  ويتفرد، 

اجلناح  بخف�ص  ال�شريح  مر  الأ نزل 

مر بالعبادة كما اقرتن �شجود  بعد الأ

املالئكة بتمرد اإبلي�ص، ثم بطرده.

فيه  كال�شجود،  اجلناح  وخف�ص 

العاق  ومترد  العبادة،  تقارب  طاعة 

ورف�ص،  كنود  فيه  اإبلي�ص  كتمرد 

اأمتــثــل  فحينما  ــر.  ــف ك والــرفــ�ــص 

اجلــنــاح  خف�ص  يف  ـــد  اأج املــوقــفــني 

مبثله  يظفر  مل  للوالدين،  تكرميًا 

انخف�شت  الذي  اآدم  �شيدنا  اإل  اأحد 

له اأجنحة املالئكة. وملا كانت ال�شلة 

نبياء  الأ على  مق�شورة  باملالئكة 

من  الوالدين-وهما  اهلل  وهب  فقد 

لهما  يخف�ص  �شغريًا،  الب�شر-ملكًا 

نحٍو،  على  الرحمة،  من  الذل  جناح 

حينئذ  دم.  لآ املالئكة  �شجود  ي�شبه 

ل  �شموًا،  مومة  والأ بــوة  الأ يف  اأجــد 

يعدل، �شمٌو اآخر.

تلك وقفة اأو عربة. والثانية اأن 

يو�شف  ب�شيدنا  تذكرين  ية  الآ هذه 

واأبيه، عليهما ال�شالم فاأجد يف خف�ص 

بوة  جالل ما يرقى بالأ اجلناح من الإ

مرتبة  تفوق  مرتبة  اإىل  مومة  والأ

مل  اإن  ال�شالم،  عليه  فيو�شف  امللك. 

يف  كان  فقد  امللوك،  مرتبة  يف  يكن 

مرتبة الوزراء. وحينما التقى ذويه 

رفع  م�شر  اإىل  البداوة  من  القادمني 

الرفعة  وهــذه  العر�ص.  على  اأبويه 

للوالدين،  الولد  اإجالل  ل تدل على 

اأرفع  معنى  على  تدل  واإمنــا  وح�شب 

مــومــة  ـــوة والأ ب ــبــل، وهــو اأن الأ واأن

احلــواجــز  تــخــرتق  اأن  ا�شتطاعتا 

احل�شارية،  والــفــوارق  الر�شمية، 

واأن  ــة،  ــوزاري وال امللكية  واملنا�شب 

عر�ص  اإىل  البداوة  بعري  من  تنتقال 

احل�شارة بال �شلطان ول �شوجلان.

الكرمي  الــقــراآن  اأن  والــثــالــثــة 

اجلــنــاح،  بخف�ص  كـــبـــار  الإ تــرجــم 

بطاأطاأة  ول  الــقــامــة،  بانحناء  ل 

ب�شعفه  الــولــد  يذكر  لكي  ــراأ�ــص،  ال

قبل اأن يقوى، وبلينه قبل اأن ي�شتد، 

وت�شفيقه  ي�شري،  اأن  قبل  وبحبوه 

يطري.  اأن  قبل  الكليلني  بجناحيه 

ينطوي  الك�شري  اجلناح  هذا  وحتت 

ن�شانية  عامل كبري فيه من امل�شاعر الإ

اإحداهما  تف�شي  نبيلتان،  عاطفتان 

وعلى  فترتابطتان،  ـــرى،  خ الأ اإىل 

احلياة،  ا�شتمرار  يتوقف  ترابطهما 

جيال،  الأ وتعاقب  �ــشــرة،  الأ وبناء 

والــولــد،  الــوالــديــن  عاطفتا  وهــمــا 

يف  ـــوة  ب والأ مــومــة  الأ عاطفة  اأي: 

يف  والوفاء  الرب  وعاطفة  الوالدين، 

الولد.

رعتا  فقد  بــوة  والأ مومة  الأ اأما 

الولد،  جناح  الكبرية  باأجنحتهما 

ي�شفق  زغـــب،  الأ كالفرخ  كــان  يــوم 

راأ�شه  ويخرج  يحلق،  ول  بجناحيه 

من الوكر ول يدرج، بل ينتظر غدو 

والــديــه ورواحــهــمــا، فــريزقــانــه مبا 

يرزقانه من حبيبات وقطرات. واأما 

وىل،  عاطفة الوفاء فناجمة عن الأ

والديه  يب�شر  حينما  الولد  يح�شها 

وقد وهت اأجنحتهما وقوي جناحه، 

التحول  هــذا  مــن  الــعــربة  في�شتلهم 

وهذا التحول - واإن ا�شتغرق �شنوات 

من عمر الوالدين والولد - ل ميتد يف 
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عمر الزمان اإل حلظات، فاإذا ال�شعف 

قدرة،  والعجز  �شعف،  والقوة  قوة. 

تتذكر  اأنـــت  واإذا  عــجــز.  ــدرة  ــق وال

الروم،   )سورة  يف  ذكــره  جل  قوله 

من  خلقكم  الذي  54:{اهلل  اآلية: 
ضعف  بعد  من  جعل  ثم  ضعف، 
ضعفًا  قوة  بعد  من  جعل  ثم  قوة، 

العليم  وهو  يشاء،  ما  خيلق  وشيبة، 
القدير}.

اإىل  بــك  يف�شي  التذكر  وهـــذا 

رحب،  اأفق  اأمامك  ينداح  اإذ  ت�شور، 

اجلناحني  مديد  �شقر  فيه  يحلق 

ــد الــعــيــنــني، ثـــم يــحــط على  ــدي ح

طائرين عاثرين، اأقعدهما العجز عن 

الت�شفيق. وهما مع ذلك ينظران اإىل 

املحرت�ص،  ل  امل�شتب�شر  بعني  ال�شقر 

ل   ، ويــكــالأ لــيــدراأ  نــه حط عليهما  لأ

بعد  فت�شكن  ويــفــرت�ــص.  ليقتن�ص 

ا�شطراب، وتطمئن بعد قلق، وتاأمن 

الراحة،  اأح�ش�شت  نك  لأ خوف،  بعد 

وهو  اخلفي�ص،  اجلناح  تراقب  واأنت 

ين�شر ظال من ظالل اخلري والرحمة 

على اأحق النا�ص بها.

اخلف�ص  ــرتان  اق العرب  ورابــعــة 

بالذل، فلماذا ن�ص الذكر احلكيم على 

اأنه جناح ذل ل جناح عطف؟ وملاذا 

العاطفية  لــفــاظ  الأ مــن  يتخري  مل 

كــاأن  الـــرب،  على  ــدل  ت اأخـــرى  كلمة 

اأو  والرعاية،  احلماية  جناح  يقول 

جناح الولء والوفاء؟.

ــظــن اأنــــه تــخــري هــذه  ــب ال غــال

نها  لأ الكلمات،  مــئــات  مــن  اللفظة 

اجلموح،  تروي�ص  على  الكلمات  اأول 

وتطويع الع�شيان. واملتوقع اأن يكون 

واأحب،  �شب  قد  ال�شن  هذه  يف  الولد 

و�شرفته عن والديه حليلة اأو خليلة، 

فهو اإليها اأميل، وعلى الظهور بالقوة 

على  ت�شجعه  وهي  اأحر�ص.  اأمامها 

بالرف�ص،  اأبويه  مواعظ  يتلقى  اأن 

توؤثره  لكي  ل  بالنق�ص،  ون�شائحها 

بالقوة، بل لت�شتاأثر بقوته، وتوجه 

ويجمع،  فيتمرد  ال�شر،  نحو  القوة 

والن�شح.  بالوعظ  �شدره  وي�شيق 

لتك�شر  الذل  ولهذا كله جاءت كلمة 

قدره،  وتعرفه  املتمرد،  الولد  اأنــف 

ال�شباب، و�شمخة  وجترده من غرور 

حقيقة  عــلــى  وتــقــفــه  الــكــربيــاء، 

احلياة.

الــذل  كلمة  يف  مــا  اأجــمــل  ولعل 

مر  الأ قبل-بعد  ذكرنا  وقوعها-كما 

يعني  الــوقــوع  وهـــذا  اهلل.  بعبادة 

كخ�شوعه  للوالدين  الــولــد  ذل  اأن 

فـــاأقـــرب ما  ــالة.  ــش ــ� ال يف حمــــراب 

�شاجد،  وهــو  ربــه  اإىل  العبد  يكون 

وذل  هلل،  وخ�شع  خ�شع  كلما  فهو 

ونباًل  رفعة  ازداد  للوالدين  وانك�شر 

ويخ�شع  يخ�شع  نه  لأ وف�شاًل،  و�شرفًا 

ربياه  ملن  وينك�شر  ويــذل  خلقه،  ملن 

اأعظم من  واأي موقف  اأن خلق.  بعد 

ن�شان خا�شعًا متفكرًا يف �شر  موقف الإ

اخللق؟.

القراآن  اأراد  لو  قائل:  يقول  قد 

مره بخف�ص  اإذلل الولد للوالدين لأ

جناح  وخف�ص  كليهما.  جناحيه 

ــى العــــتــــدال ل  واحــــد دلــيــل عــل

القول  هــذا  على  ـــرد  وال ذلل.  الإ

وعلى  اأذل،  واحــد  جناح  خف�ص  اأن 

يتوازن  ل  الطائر  اإن  اأدل.  النك�شار 

الب�شط  يف  جناحاه  ت�شاوى  اإذا  اإل 

اإن  فهو  واخلف�ص.  والرفع  والقب�ص، 

حط  واإن  معًا،  جناحيه  ب�شط  حوم 

قب�شهما معًا. اأما اإذا انب�شط اأحدهما 

خر اأو انخف�ص  اأو انقب�ص، وارتفع الآ

ي�شطرب  الطائر  ــاإن  ف تناغم،  بــال 

وينقلب األ ترى البهلوان يف ال�شريك 
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يب�شط  وهــو  احلــبــال،  ميتطي  كيف 

ذراعيه، فاإن ب�شط واحدًا فقط، تعرث 

اجلانب  اإىل  انتقلت  فــاإذا  و�شقط. 

الوالدين  وجدت  ال�شورة  من  خر  الآ

ــد واحـــد ذي  ول اأمـــام  مــعــًا  �شاخمني 

اهلل  اأن  حت�ص  حينئذ  واحــد  جناح 

اأعز الوالدين بالجتماع والزدواج، 

وك�شر  ورفعة،  منعة  اإذن  فالتثنية 

جناح واحد تخ�شيع وتطويع.

تنطوي  الــتــي  الــعــرب  وخام�شة 

ــزة  ــج ــع ـــارة امل ـــب ـــع ــيــهــا هــــذه ال عــل

يجاوز  اإن�شاين،  اأفــق  على  ا�شتمالها 

البنية  اإىل  بوالديه  الولد  ارتباط 

من  امل�شلمني  متيز  التي  الجتماعية 

فق ما زالت �شم�ص  الغربيني. وهذا الأ

�شالم تبزغ فيه، بينما راح الظالم  الإ

واإلــيــك  الـــغـــرب.  �ــشــمــاء  يف  يغلفه 

البيان:

ال�شرق  اأن  الكونية  احلقائق  من 

ن�شر اأ�شعة ال�شم�ص يف الغرب قبل اأن 

ملانية )زيغريد  الأ امل�شت�شرقة  توؤلف 

هو نكه( كتابها )�شم�ص العرب ت�شطع 

العربي  ال�شرق  واأن  الــغــرب(،  على 

امل�شلم منذ ع�شرات القرون كان ير�شل 

اإىل الغرب اأنوار النبوات، واأن الغرب 

ال�شهوات،  ظلمات  ال�شرق  اإىل  ير�شل 

)سورة آل  ت�شديقًا لقوله جل ذكره 

عمران،  اآلية: 27: {تولج الليل يف 
النهار، وتولج النهار يف الليل} هذا، 
هذه  نف�شر  اأن  نف�شنا  لأ �شمحنا  اإذا 

ية على �شوء ا�شطراع احل�شارات.  الآ

ومن ينقل هذه احلقيقة الكونية اإىل 

الغرب  اأن  يجد  الجتماعية  البنية 

الذي تفككت اأ�شرته يحاول اأن ميزق 

ثرة  �شالمية مرًة باإثارة الأ �شرة الإ الأ

با�شم  وثــانــيــة  ولد،  الأ نفو�ص  يف 

احلرية الفردية، وثالثة حتت لواء 

العوملة، ورابعة بالوجبات ال�شريعة، 

وكور  من  مهات  الأ باإخراج  وخام�شة 

الرجال،  اأعــمــال  وتكليفهن  الـــدور، 

ثراء على  م توؤثر الإ حتى اأ�شبحت الأ

البناء، وتنمية الر�شيد على تربية 

الوليد. ف�شعف ارتباطها بولدها.

فلما �شاخت و�شب قطفت ثمار ما 

كبريًا  يهجرها  ولدها  بداأ  اإذ  زرعت، 

حتذرنا  ولكي  �شغريًا.  هجرته  كما 

�شرة  ية املعجزة مما يهدد الأ هذه الآ

)واخف�ص  ذكــره:  جل  قال  امل�شلمة 

لهما جناح الذل( ومل يقل: اخف�ص 

املــال  جــنــاح  ن  لأ ـــال،  امل جــنــاح  لهما 

اأبويه  الولد  يلقي  باأن  خف�شه  ميكن 

الــذي  النحو  على  امل�شنني  دور  يف 

يجد  وحينئذ  ــرب.  ــغ ال يف  يــحــدث 

يجدان  ول  واملاأوى،  املثوى  الوالدان 

ويظفران  والطماأنينة،  ال�شكينة 

باللقمة والهدمة، ويحرمان احلرمة 

اأو  نعام  كالأ في�شبحان  والرحمة. 

اأ�شل �شبيال. اأما خف�ص اجلناح فاإنه 

ل�شاق  يل�شق الولد بوالديه، وبهذا الإ

كل  ال�شعيفني  للوالدين  اهلل  يوفر 

كبار  والإ والراأفة  الرحمة  عواطف 

يــــثــــار، والــتــقــديــر والــتــوقــري،  والإ

خــــالء اإىل  ــان، والإ مــــان واحلــن والأ

ينا�ص. ح�شا�ص بالإ الوداد، والإ

البيان  اأهل  اأعجز  من  ف�شبحان 

ح�شان،  بالإ العبادة  وقرن  بالبيان، 

وخف�ص جناح الولد للوالدين لي�شعد 

الثالثة يف الدارين!!.
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من أعالم الحوار مع اآلخر 

�صل،  الأ مراك�صي  الهجري،  ال�صابع  القرن  اأعللام  من  بارز  َعَلم  القرايف 

م�صري املولد والوفاة، احرتق ذكاًء وتوقدًا فمات عن ثمان وخم�صني �صنة، 

فحرر  حياته  يف  هّمه  هذا  كان  وقد  حمللررة،  متميزة  علمية  ثروة  خملفًا 

ثمانية علوم يف اأحد ع�صر �صهرًا .

اأقام يف القرافة مدة ي�صرية فُن�صب اإليها، وطارت �صهرته بها، ثم احت�صنته 

مع اأبرز �صيوخه العز ابن عبد ال�صام يف ثراها . 

الدولة  وانطواء  بغداد  �صقوط  بالقرايف  ال�صهري  اإدري�س  بن  اأحمد  �صهد 

مل  يوبية، كما �صهد عودة الأ العبا�صية، و�صقوط دم�صق وانتهاء الدولة الأ

ال�صارد، وقيام املجد املنهار يف معركة عني جالوت،ثم جولت الظاهر بيرب�س 

املظفرة يف باد ال�صام وم�صر، وحماولته ا�صرتجاع العراق اجلريح.
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يف  �شارك  القرايف  ك��ان  اإن  نعلم  ال 

اأو ال،   الع�شكرية  املعارك  �شيء من تلك 

طليعة  يف  ك��ان  اأن��ه  يقني  على  اأننا  اإال 

الفكرية،  امليادين  يف  املتاأهبة  الكتائب 

مة كلما ا�شت�شرخت  وكان يلبي نداء االأ

بعقولهم  وا�شتنجدت  ال��غ��ي��ارى،  همم 

واأقالمهم.

الن�شارى  بع�ض  اأّل��ف  فيوم  ولهذا 

�شبهة  ع�شرة  خم�ض  تت�شمن  ر�شالة 

على  بالقراآن  االحتجاج  على  م�شتملة 

ال��ق��رايف  ه��ّب  الن�شارى  م��ذه��ب  �شحة 

تلك  وينق�ض  ال�شبهات،  تلك  ليك�شف 

املقوالت.

اأح�شى  اإن���ه  ب��ل  ب��ه��ذا  يكتف  ومل 

كذلك خم�شة ع�شر �شوؤااًل يوردونها على 

امل�شلمني واأجاب عليها، ورمبا اأجاب على 

�شوؤال من ثمانية ع�شر وجهًا !

كان هذا ميثل موقف الدفاع

ثم جاءت جولة ثالثة متثل موقف 

ي���ورد على  امل��ب��ادرة وال��ه��ج��وم فها ه��و 

القوم مئة و�شبعة اأ�شئلة جامعة �شاملة 

من  وك��ان  عليها،  ب��اجل��واب  ويطالبهم 

الثقة بحيث كان يرى اأنه يتعذر عليهم 

اجلواب عليها.

من  ي�����ش��ت��خ��رج��ون  ك��ان��وا  اإذا  ث��م 

ظنًا   - لهم  ي�شهد  م��ا  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن 

فها   – منهم  متعمدًاً  وحتريفًا  خاطئًا 

هو ي�شتخرج من كتبهم اأكرث من خم�شني 

واأمته  ���ش��الم  االإ نبي  عن  تتحدث  ن�شًا 

ت�شريحًا وتلميحًا .

رب���ع انتظم  م��ن ه��ذه اجل���والت االأ

�شئلة  االأ عن  الفاخرة  جوبة  »االأ كتابه 

الفاجرة« 

مئة  قابلتها  منهم  خطوة  ثالثون    

هذا  وك��ان  القرايف،  من  خطوة  و�شتون 

�شالمي و�شالبته  االإ املوقف  يعك�ض قوة 

جانب  اإىل  الفكري  ال�شراع  ميادين  يف 

ي�شهد  ك��ان  ال���ذي  الع�شكري  ال�����ش��راع 

ال�شاحل  يف  ال�شليبي  ال��وج��ود  غ��روب 

خري  ال�شامي وقالعه عدا عكا املعقل االأ

بعودتها  القرايف  عني  تكتحل  مل  التي 

ب�شت  حتريرها  قبل  تويف  اإذ  اأهلها  اإىل 

م�شت�شهدًا  مرتني  ذكرها  وقد  �شنوات، 

مبا يقع للقوم فيها، وهي مدينة من مدن 

متعددة غربية وغريها ذكر القرايف ما 

يفعلون فيها مما يدل على اطالع وا�شع 

على اأحوال ع�شره . 

ماذا ميكن اأن نتعلم من القرايف؟

العامل  مّيز جتربة هذا  ما  اأبرز  اإن 

�شبع اإ�شاءات :

1- علمه الدقيق الغزير ال�شامل مبا لدى 

و�شلوك،  وثقافة  علم  من  خرين  االآ

لهم  وحماججته  وموروثات  وكتب 

تامة،  ا�شتقرائية  ب�شورة  فيها  مبا 

ي�شري  ح���ي���ان  االأ ب��ع�����ض  يف  وك����ان 

التوراة  من  ن�شخ  على  وقوفه  اإىل 

خمتلفة مما يدل على تتبع جاد.

2- علمه الوا�شع الكبري بجهود العلماء 

وال�شيما  الباب  ه��ذا  يف  ال�شابقني 

كان  واإن  املغرب،   و  ندل�ض  االأ اأه��ل 

اأغ��ف��ل ذك��ر هذه  اأن��ه  ي��وؤخ��ذ عليه 

اجلهود.

اأقوالهم  ذك��ر  يف  الق�شوى  اأمانته   -3

واأنقالهم، واإن�شافه لهم،  ون�شيحته 

التقليد  ب��ط��رح  ل��ه��م  امل��خ��ل�����ش��ة 

والتحرر منه.

واأحقية  بنف�شه  ال�شديدة  ثقته   -4

اإن  بقولهم  يبال  مل  ولهذا  موقفه. 

�شالم ا�شتخدم ال�شيف بل عك�ض  االإ

الق�شية وقال : نحن من�شجمون مع 

ياأمركم  فكتابكم  اأنتم  اأما  اأنف�شنا 

ر���ض  االأ مت  م��الأ ذل��ك  وم��ع  بامل�شاملة 

�����ش����الء ف��م��ن اأح���ق  ب��ال��دم��اء واالأ

باجلواب مّنا؟.

�شالمية  مة االإ اإ�شادته الدائمة باالأ  -5

وع��ل��وم��ه��ا،  وم���ا حت��ق��ق ع��ل��ى يد 

مبعاقل  واخت�شا�شها  علمائها، 

العلوم واأزمتها.

التوراة  توافق  اإىل  املهمة  اإ�شارته   -6

بع�ض  يف  ال���ق���راآن  م��ع  جن���ي���ل  واالإ

على  يدل  التوافق  وه��ذا  املوا�شع. 

وهو  التحريف،  م��ن  �شلمت  بقايا 

بالبحث  اجلديرة  املو�شوعات  من 

والتتبع واال�شتق�شاء .

احلاكمة  ال�شلطات  ي�شتعد  مل  اإن��ه   -7

على اأي اأحد بل اكتفى باملحاججة 

واجلدل واحلوار.

�شاءات ال�شبع كلها مما يجب اأن   هذه االإ

نتعلمه من القرايف

ن فما هي اأهدافه ؟  واالآ

تقوية  اإىل  ي��ه��دف  ال��ق��رايف  ك���ان 

خرين  االآ ودع��وة  وتثبيتهم،  امل�شلمني 

ن�شتفيده  ما  اأف�شل  ومن  ���ش��الم،  االإ اإىل 

عن  كتبه  مبا  املتمثل  اأ�شلوبه  هنا  منه 

وعّما  �شالمية،  االإ ال�شريعة  حما�شن 

علوم  م��ن  ن�شانية  لالإ امل�شلمون  ق��ّدم��ه 

�شححوها  قدمية  وع��ل��وم  ابتكروها، 

وبهذه  وطوروها،  وحرروها  ونّقحوها، 

وب��دا  ع�شره،  ال��ق��رايف  �شبق  اللفتات 

وكاأنه يتحدث يف ع�شرنا .

م��رارًا  به  باهى  ما  جانب  اإىل  هذا 

مة  لالأ احل�شاري  امل�شتوى  من  وت��ك��رارًا 

متمثاًل بنظافة ظواهرها وبواطنها اإىل 

حّد ال�شخرية بتدين هذا اجلانب لدى 

خرين . االآ

املنحى  هذا  اإي��الء  اإىل  اأدع��و  اإنني 

حما�شن  اإظهار  يف  القرايف  نحاه  ال��ذي 

العلوم  تقّدم  يف  مة  االأ وف�شل  ال�شريعة 

العناية  اأق�����ش��ى  اإي���الئ���ه  اإىل  اأدع����و 

يف  فعااًل  اأ�شلوبًا  واعتماده  واالهتمام، 

احلوار وتقدمي اأنف�شنا اإىل العامل .

حديثه  القرايف  من  ن�شتفيده  ومما 

�شالمي  املمتع كذلك عن غنى الت�شريع االإ

حقيقة  وذكره  خرين،  االآ لدى  ما  وفقر 

اإىل  رج��وع��ه��م  ك���رثة  ع��ن  ج���دًا  مهمة 

اأحكام امل�شلمني يف حياتهم اليومية، مما 

امل�شلمني  بني  ال�شلمي  التعاي�ض  يك�شف 

امللل  اأه��ل  من  وم�شاكنيهم  وجماوريهم 

م��ن يحاول  ن��رد على  وب��ه��ذا  خ���رى،  االأ

زرع  حم��اواًل  العكر  امل��اء  يف  اال�شطياد 

الفتنة بني امل�شلمني واأهل الذمة .

بحيث  املتانة  من  فكانت  لغته  اأم��ا 

�شخر  يف  نحت  ب��اأن��ه��ا  و�شفها  ميكنك 

ولي�شت هباًء يطري يف الهواء،اإال اأنه كان 

-اأحيانًا-اإذا و�شل اإىل نقطة حا�شمة اأو 

اإىل ذروة اال�شتباك كان ال ميلك  و�شل 

خرين  االآ في�شف  االنفعال  من  نف�شه 

ب�شفات قا�شية ورمبا جارحة، وقد ردد 

مرارًا اأنه ال يريد منهم دلياًل على �شحة 

ي�شوروا  اأن  منهم  يقنع  واأنه  معتقدهم، 

مذهبهم ت�شويرًا يقبله العقل فقط.
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ولكنهم  للقراءة  اأبنائي  )اأدعــو  القراءة(  حتب  ل  )ابنتي  يقراأ(  ل  )ابني 

طويلة  �شاعات  يق�شون  )اأولدي  القراءة(  يف  ابني  اأحبب  )كيف  يرف�شون( 

كتاب( كل هذه  يق�شون خم�ص دقائق يف قراءة  اللكرتونية ول  لعاب  الأ اأمام 

مهات،  ونحن نقول  باء والأ العبارات وغريها ن�شمعها يوميا ترتدد على األ�شنة الآ

ل توجد ع�شا �شحرية حتول الطفل اإىل طفل قارئ بني يوم وليلة ولكن توجد 

طرق وو�شائل ت�شجع وحتبب الطفل يف القراءة فتجعله قارئا جيدًا



اإىل  منك  حتــتــاج  الــطــرق  ــذه  ه

يف  وال�شرب   ــتــزام  والل ال�شتمرار 

نتائج  يف  ترغب  كنت  اإن  تطبيقها 

و�شهلة  ب�شيطة  اأنها  رغم  مر�شية،  

هذه  ومــن  ومــوؤثــرة،  مفيدة  اأنها  اإل 

الطرق : 

1- كن قدوة البنك:
بها  التي ت�شجع  الو�شائل  اإحدى 

يراك  اأن  هي  الــقــراءة  على  طفلك 

متار�ص عادة القراءة .

تقراأ  واأنــت  طفلك  �شاهدك  اإذا 

تختار  اأنك  اأو  تقراأه،  مبا  وت�شتمتع 

على  ي�شجعه  ذلك  فاإن  لتقراأه  كتابا 

و�شتجده  ــقــراءة  ال عــادة  ممار�شة 

مر .  متجها لتقليدك يف نف�ص الأ

اقـــرأ  ــــرأ مـــع طــفــلــك أو  اق  -2
لطفلك:

ق�شة  طفلك  مع  تقراأ  اأن  حاول  	•
على  دقيقة   20 ملــدة  كتابا  اأو 

ــذي  ــت ال ــوق قــــل يــومــيــا . ال الأ

يف  طفلك  مع  يوم  كل  �شتق�شيه 

قراءة الق�شة اأو الكتاب �شيكون 

له  بالن�شبة  وقـــات  الأ اأمتع  من 

فيعتاد  له  مب�شاركتك  و�شي�شعر 

ال�شرب  بــفــارغ  وينتظره  مـــر  الأ

ورمبا يذكرك به . 

يحبون  طــفــال  الأ اأن  تن�ص  ل  	•
ــرية  ــث ــوقــة وامل الــقــ�ــشــ�ــص املــ�ــش

وامل�شحكة فاحر�ص على اختيار 

اأو  طــفــال  الأ دنــيــا  مــن  ق�ش�ص 

اخليال  عامل  اأو  احليوان  عامل 

واملغامرة اأو ق�ش�ص من املا�شي .

حاول اأن تبحث عن ق�ش�ص ذات  	•
حيث  مــن  جـــذاب  فني  اإخــــراج 

ال�شورة ونوع اخلط وحجمه.

قراأتها  التي  الق�ش�ص  بع�ص  	•
مرور  رغــم  �شغريا  كنت  عندما 

اإل  تاأليفها  على  طــويــل  ــت  وق

ميكنك  لذا  قيمة  تكون  قد  اإنها 

قراءتها لطفلك.

نالت  التي  الق�ش�ص  عن  ابحث  	•
وعرفه  وعاملية  حملية  جوائز 

بها واقراأها له .

وأنت  بالمتعة  اشعر طفلك   -3
تقرأ له القصة :

باأجمل  الطفل  ي�شتمتع  ل  قد  	•
لذا  ممال  العر�ص  كان  اإن  ق�شة 

املتعة  روح  اإ�شفاء  على  احر�ص 

خالل:  من  الق�شة  على  واملــرح 

اجلمل  كمراعاة  ال�شوت  تلوين 

 . اأو  التعجبية  اأو  ال�شتفهامية 

تعبريات  الوا�شح،  ال�شوت   ،.  .

�شئلة  الوجه املنا�شبة للجمل، الأ

العر�ص  اأثــنــاء  تطرحها  التي 

هل  مــثــال:  للمتابعة  وتــدفــعــه 

مــاذا  ؟    .  .  . فعل  مــاذا  تعرف 

تتوقع اأن يفعل. . .؟ هل ير�شى 

وهكذا،   .؟   . اأم.  حدث  .مبا   .  .

 . ال�شرد  اأثــنــاء  ال�شور  عر�ص 

العر�ص امل�شوق يزيد من تفاعل 

الطفل مع الق�شة فيكون عالقة 

اإيجابية مع الكتاب . 

الف�شول  ذات  الق�ش�ص  له  اقراأ  	•

1�

اأبنائي  ــو  اأدع

ـــــقـــــراءة  ـــــل ل

ولــــكــــنــــهــــم 

يـــرفـــ�ـــشـــون



املكتبة و�شراء الق�ش�ص والكتب،  

ي�شاهدك  ودعــه  بنف�شك  ــداأ  اب

واأنت ت�شرتي كتابا ثم خذه اإىل 

�شراء  يف  و�شاركه  طفال  الأ ركن 

باأن  طفلك  �شي�شعر  ينا�شبه،   ما 

عن  اأهمية  يقل  ل  الكتب  �شراء 

خرى كاملالب�ص  �شراء اللوازم الأ

واللعب .

طفلك   على  تقرتح  اأن  ميكنك  	•
م�شروفه  من  مبلغ  توفري  لحقا 

ليتمكن من �شراء ق�شة اأو كتاب 

كل �شهر .

تــقــراأ  ــــت  واأن يــ�ــشــاهــدك  دعـــه  	•
الكتاب الذي ا�شرتيته وت�شيفه 

تاأكد  املنزلية،   مكتبتك  اإىل 

باأن ابنك �شيقلدك فيما فعلت. 

خصص ركنا في المنزل يكون   -6
مكتبة لطفلك : 

املنزل  يف  لطفلك  مكتبة  اأن�شئ  	•
ــون �ــشــكــلــهــا جــذابــا  ــك بــحــيــث ي

باأخذ  له  ي�شمح  منا�شبا  وطولها 

الكتب ب�شهولة وي�شر .

و�شعها   ــان  ــك م يف  راأيـــــه  خـــذ  	•
و�شكلها .

املكتبة  حتتوي  اأن  ف�شل  الأ من  	•
على م�شادر متنوعة من  ق�ش�ص 

ــوعــات وجمــالت  ــش وكــتــب ومــو�

طفال . وقامو�ص لالأ

ل  ــــاأن  ب ابــنــك  عــلــى   ــــرتح  اق 	•
اأن  قبل  املكتبة  يف  كتابا  ي�شع 

يقراأه. 

7- قدم الكتاب كهدية البنك:
كهدية  الق�شة  اأو  الكتاب  قدم 

املختلفة،   املــنــا�ــشــبــات  يف  ــك  ــن لب

نه يقدر  �شيقدر ابنك قيمة الكتاب لأ

ال�شخ�ص الذي اأهداه اإياه .

اقرأ الكتب أو القصص التي   -8
قرأها ابنك: 

ابنك  قــراأه  الــذي  الكتاب  اقــراأ 

يف  الكتاب  حــول  حــوارا  معه  وافتح 

اأوقات اجتماعكم، ا�شاأله عن مو�شوع 

الكتاب وما الذي اأعجبه؟ وما الذي 

بقراءته  ا�شتمتع  وهل  ؟  يعجبه  مل 

مر ي�شعره باأهمية  ؟ وملاذا؟،  هذا الأ

وي�شاعده  لــه   ومب�شاركتك  مايقراأ 

�شي�شاعدك  كما  يقراأ  ما  نقد  على 

القراءة  يف  ابنك  ميول  معرفة  على 

واملو�شوعات التي يقبل عليها . 

في  االشــتــراك  على  شجعه   -9
مجالت األطفال:

املعرفة  اأحد م�شادر  باأن  اأخربه 

املجالت،  واعر�ص له جمموعة  هي 

ثم  بها  وعرفه  املفيدة  املجالت  من 

اطلب منه اأن يختار جملة لال�شرتاك 

�شهريا  املجلة  تاأتي  اأن  فكرة   . فيها 

وينتظرها   الطفل  با�شم  املنزل  اإىل 

وت�شعدهم  طــفــال  الأ تعجب  فكرة 

وت�شعرهم بالت�شويق . 

10- هيئ البنك جوا للقراءة:
مكانا  يخ�ش�ص  اأن  عليه  اقرتح  	•
املـــنـــزل  يف  ومـــريـــحـــا  هــــادئــــا 

كر�شيا  يــخــتــار  قــد  ــراءة،   ــق ــل ل

ــان  ــك م يف  ويـــ�ـــشـــعـــه  مـــريـــحـــا 

القراءة.

ابنك  لقراءة  ال�شتماع  ميكنك  	•
يف مكان قراءته .

ـــاإلصـــدارات  ــك ب ــن ـــرف اب 11- ع
الحديثة:

ق�ش�ص  ــدر  ــش ــ� ت ــــام  ع ـــل  ك يف 

طفال يذيع �شيتها وتكون حديث  لالأ

ــار فــاحــر�ــص على  ــب ــك الــ�ــشــغــار وال

احلديث عنها اأمام ابنك وعرفه بها 

و�شجعه على قراءتها .

ابنك  12- حدد وقت مشاهدة 
للتلفاز:

مل�شاهدة  حمدد  زمن  تخ�شي�ص 

ــرب ابــنــك عــلــى اإيــجــاد  الــتــلــفــاز جت

املتبقي،   الوقت  يف  لفعله  اآخر  �شيء 

على  حثه  يف  الوقت  هــذا  فا�شتثمر 

القراءة . 

الكتب  لقراءة  ابنك  وجه   -13
ذات األجزاء المتسلسلة:

بحيث تقراأ ف�شال كل يوم فتثري 

ت�شوقه ملتابعتها.  

4- يوم مع ابنك في المكتبة:
�ــشــبــوع  الأ يف  يـــومـــا  خــ�ــشــ�ــص  	•
املكتبة  اإىل  ابنك  ل�شطحاب 

على  احر�ص  للقراءة،   العامة 

اللــــتــــزام حــتــى تــ�ــشــبــح هــذه 

ابنك  حياة  من  جــزءا  الــزيــارة 

و�شم هذا اليوم )يوم املكتبة(.

وىل عرفه باأركان  يف الزيارة الأ 	•
وطريقة  وحمتوياتها  املكتبة 

ال�شتعارة .

ال�شاعات  عدد  على  معه  اتفق  	•
التي �شتق�شيها معه يف املكتبة.

بطاقة  ت�شتخرج  اأن  ميكنك  	•
ابنك حتى ي�شعر  با�شم  مكتبية 

باأهمية املكان الذي يرتاده. 

شــــارك ابــنــك فـــي شـــراء   -5
كتبه:

لزيارة  ال�شهر  يف  يوما  خ�ش�ص  	•

ابـــــنـــــتـــــي ل 

حتب القراءة

كــيــف اأحــبــب 

ابــــــــنــــــــي يف 

ـــــــراءة ـــــــق ال
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ذات  الكتب  يحبون  ــال  ــف ط الأ

من  النوع  فهذا  املت�شل�شلة،  جــزاء  الأ

يف  والرغبة  الت�شويق  يخلق  الكتب 

بهذه  زوده  لذا   ابنك   عند  املتابعة 

متابعته  لتك�شب  الكتب  من  النوعية 

للقراءة . 

14- القصص االلكترونية:
قد ي�شتمتع ابنك اإن اقتنى ق�شة 

مع قر�ص الكرتوين فيه �شرد للق�شة 

يف  جيدة  طريقة  هــذه  تكون  وقــد 

حتبيبه للقراءة. 

تــأريــخ  كــتــيــب  ــخــدم  اســت  -15
القصص: 

زود ابنك بكتيب يحوي اجلدول  	•
)اأ(

تي  الآ

بعد  اجلدول  تعبئة  منه  اطلب  	•
مــر  الأ قـــراءة كــل ق�شة،  هــذا 

يــ�ــشــفــي مــتــعــة عــلــى الـــقـــراءة 

املتابعة ويعرفك مبيول  ويعوده 

ابنك نحو املو�شوعات التي يحب  

قراءتها.

ابنك  يحتفظ  اأن  املمتع  مــن  	•
بالكتيب كذكرى له حني يكرب.

16- قسم القصص إلى مستويات 
للقراءة: 

ابـــنـــك  جمــــمــــوعــــات  ـــم  قـــ�ـــش 	•
م�شتويات ح�شب  اإىل  الق�ش�شية 

ال�شعوبة .

 . مغاير  بلون  م�شتوى  كل  حدد  	•
من  رف  يف  جمموعة  كــل  �شع  	•

رفوف مكتبته .

يــنــتــقــل  ـــــــاأن  ب ـــه  ـــع م اتــــفــــق  	•
اأخـــــرى   اإىل  جمـــمـــوعـــة  مــــن 

بالرتتيب.

ـــوان  األ متــثــل  بــبــطــاقــات  زوده  	•
املجموعات .

البطاقة  يعطيك  اأن  منه  اطلب  	•
اأنهى  التي  للمجموعة  التابعة 

قراءتها .

بعد  منا�شبة  بــهــديــة  كــافــئــه  	•
انتهائه من كل جمموعة .

قــراءتــه  ــن  م ــاأكــد  ــت ال ميكنك  	•

مــو�ــشــوعــات  حـــول  مبناق�شته 

الق�ش�ص .

17- وظف الوسائل الممتعة: 
كرتونية  �شخ�شية  عن  ا�شاأله  	•

يحبها .

قرب  ال�شخ�شية  �شورة  األ�شق  	•

مكتبته .

على  ــة  ــون ــل امل وراق  الأ قــ�ــص  	•
ج�شم  على  وثبتها  دوائــر  �شكل 

ال�شخ�شية .

ا�شم  ت�شجيل  ابنك  من  اطلب  	•
دائرة  على  قراأها  التي  الق�شة 

من الدوائر .

ا�شم 

الق�شة

تاريخ البدء 

بالقراءة

تاريخ النتهاء 

من القراءة

انطباعاتي حول 

الق�شة 
ال�شبب

مالحظاتي 

حول الق�شة 

جدول )اأ(
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�شيدي  الأ التميمي  حنظلة  روى 

اهلل  ر�شول  عند  كنا  قــال:  الكاتب، 

اهلل  يذكرنا  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 

ونــذكــر اجلــنــة ونــذكــر الــنــار حتى 

ولد  اإىل الأ راأى عني، فخرجت  كاأنا 

كثريًا،  فن�شيت  ولعبت،  ف�شاحكت 

فذكرت الذي كنت فيه فقلت: نافقت 

بكر  اأبـــا  فلقيت  فخرجت  نــافــقــت، 

حنظلة،  نافق  حنظلة،  نافق  فقلت: 

فقال:  له،  وما ذاك فذكرته  فقال: 

�شلى  النبي  اإىل  فانطلقنا  نفعله  اإنا 

نــافــق  فــقــلــت:  ــم،  ــل ــش و� اهلل عــلــيــه 

وما  فقال:  حنظلة،  نافق  حنظلة، 

ذاك؟ فذكرته له، فقال: يا حنظلة، 

عندي،  تكونون  كما  كنتم  اأنكم  لو 

ل�شافحتكم املالئكة على فر�شكم ويف 

�شاعة  حنظلة  يا  ولكن  الطرقات، 

و�شاعة.

ت�شويرا  جند  الرواية  هذه  يف 

ال�شحبة  تعرتي  التي  للحال  دقيقا 

عليه  اهلل  �شلى  النبي  جتال�ص  التي 

و�شلم من يقني القلب و�شفافية الروح 

بني  تف�شل  التي  احلجب  و�شقوط 

املعنى واملبنى، بني الغيب وال�شهادة، 

�شلى  النبي  جل�شاء  وهــم  ل  وكيف 

ما  اأدراك  ومـــا  و�ــشــلــم،  عليه  اهلل 

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  جل�شاء 

عليهم  وتتنزل  الب�شر  مالئكة  اإنهم 

�شلى  النبي  ويعالج  ال�شماء،  مالئكة 

ويــربــي  قلوبهم  و�ــشــلــم  عليه  اهلل 

منح  ــن  م اهلل  منحه  ــا  مب نفو�شهم 

قوامة  من  وخوله  كرمية  واأعطيات 

يف  و�شفه  من  و�شدق  القلوب،  على 

بعث  الذي  {هو  التنزيل:  حمكم 

يف األميني رسوال منهم يتلوا عليهم 

الكتاب  ويعلمهم  ويزكيهم  آياته 
لفي  قبل  من  كانوا  وإن  واحلكمة 
اجلمعة،  ]س��ورة  مبني}  ضللال 
تزكية  يف  ـــوٌل  خم فــهــو  اآلي���ة:2[  
نفو�ص اأ�شحابه بعون من ربه، وكانت 

التزكية،  هذه  م�شحة  هي  جمال�شه 

لي�شعر  فــيــهــا  ــص  ــ� ــال اجل اإن  حــتــى 

عليها  كان  حاٍل  من  الكبري  بالتحول 

وي�شعد  ي�شتلذها  حال  اإىل  قبل  من 

بها ويتمنى اأن ل يخرج منها.

خاطر  على  يلح  تــ�ــشــاوؤل  ورب 

هذه  حتقق  عــوامــل  هــي  مــا  امل�شلم 

النبي  بانتقال  انقطعت  وهل  احلال، 

�شلى اهلل عليه و�شلم اإىل جوار ربه، 

وحرم منها امل�شلمون من بعده؟!.

لقد اأجاب القراآن واأجاب النبي 

هــذا  عــلــى  و�ــشــلــم  عليه  اهلل  �شلى 

الت�شاوؤل بو�شوح وا�شتفا�شة، ف�شمن 

مبثل  وجل  عز  اهلل  حفاوة  القراآن 

وتلبية  اجلمع  ــذا  وه املجل�ص  هــذا 

وجل  عز  اهلل  اأن  فذكر  ت�شوقاته، 

�شغلوا  الذين  القوم  هــوؤلء  يبادل 

اأنف�شهم بذكره، ذكرا بذكر، واإقباًل 

{فاذكروين  العزة  رب  فقال  باإقبال، 

أذكركم، واشكروا يل وال تكفرون} 
وقال    ]152 اآلية:  البقرة،  ]سورة 
ظن  عند  »اأنــا  القد�شي:  احلديث  يف 

فاإن  ذكرين،  اإذا  معه  واأنا  بي  عبدي 

نف�شي،  يف  ذكرته  نف�شه  يف  ذكــرين 

واإن ذكرين يف مالأ ذكرته يف مالأ خري 

تقربت  �شربا  اإىل  تقرب  واإن  منهم، 

ذراعــا  اإىل  تقرب  واإن  ذراعـــًا،  اإليه 

مي�شي  اأتــاين  واإن  باعا  اإليه  تقربت 

اأتيته هرولة« .

نف�شه  ي�شغل  ـــذي  ال فاملجل�ص 

بعناية  م�شمول  يكون  اهلل،  بذكر 

ت�شارع  اأن  معناه  وهذا  ومعيته،  اهلل 

وت�شاركه  فتحفه  ال�شماء  مالئكة 

عليه  تتنزل  اأن  معناه  ثم  وتباركه، 

منه  تفر  اأن  معناه  ثم  ربــه،  رحمة 

�شيطان  يجتمع  ل  اإذ  ال�شياطني، 

دام  وما  اأبــدا،  واحد  مكان  يف  وملك 

ال�شيطان قد فر وهرب، فقد امنحت 

ال�شكينة  وحلت  والقلق  الو�شو�شة 

والطماأنينة وانق�شع اخلوف، وت�شعب 

اآثار  من  كاأثر  واخلــواطــر،  هــواء  الأ

هروب ال�شيطان، وهروبه واختفاوؤه 

القلب  دام  ما  فيها  لمرية  حقيقة 

ومعيته،  اهلل  بذكر  م�شغول  اأ�شبح 

جاثم  ال�شيطان  »اإن  احلديث:  ويف 

اهلل  ــر  ذك اإذا  اآدم،  ــن  اب قلب  على 

هنا  ومن  و�شو�ص«  غفل  واإذا  خن�ص، 

�شمي: الو�شوا�ص اخلنا�ص.

ظل  اأن  مة  بالأ اهلل  رحمة  ومن 

مته بعد النبي  هذا الف�شل واملنحة لأ

حتققت  مــا  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى 

قــبــال  والإ اهلل  ذكــر  وهــي  مقدماته 

يف  فجاء  وحده،  اإليه  والفرار  عليه 

قوٌم  اتخذ  »مــا  ال�شحيح:  احلديث 

جمل�شًا يذكرون اهلل تعاىل فيه، اإل 

حفتهم املالئكة، وغ�شيتهم الرحمة، 

ونزلت عليهم ال�شكينة، وذكرهم اهلل 

ن�شان  بالإ حتف  فحني  عنده«  فيمن 

وتتنزل  الرحمة  وتغ�شاه  املالئكة 

ذكر  على  وي�شري  ال�شكينة،  عليه 

يكون قلق  من اهلل وقرب ومعية، ل 

قد  دامت  ما  حرية،  اأو  ا�شطراب  اأو 

اأحاط  اأغلقت منافذ ال�شيطان، وقد 

م�شدر  بـــاأن  علما  اأتــبــاعــه  ــراآن  ــق ال

احلرية هو ال�شيطان، فقال: {كالذي 

هيا نصافح 
المالئكة...
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استهوته الشياطني يف األرض حريان 
ائتنا  اهلدى  إىل  يدعونه  أصحاب  له 
قل إن هدى اهلل هو اهلدى} )سورة 
األنعام، اآلية: 71[ واأحاطهم علما 
ـــاأن اطــمــئــنــان الــقــلــوب هو  كــذلــك ب

{الذين  تعاىل:  فقال  الذكر  ثمرة 

أال  اهلل  بذكر  قلوهبم  وتطمئن  آمنوا 
]سورة  القلوب}  تطمئن  اهلل  بذكر 
القراآن  و�شمى    ]28 اآلية:  الرعد، 
بال�شكينة،  الطماأنينة  هــذه  اأي�شا 

القلق  من  بخلوها  القلوب  تنعم  اأي 

ــرية وال�ــشــطــراب، وجتــد هذه  واحل

ال�شكينة اأفي�شت على قلوب املوؤمنني 

الفزع  ت�شتدعي  كــانــت  مــواقــف  يف 

اهلل  ذكرت  نها  لأ لكن  وال�شطراب، 

وا�شتغاثت به ربط اهلل عليها وانزل 

قول  اإىل  وانــظــر  ال�شكينة  عليها 

نرصكم  {لقد  وتعاىل:  تبارك  اهلل 

إذ  حنني  ويوم  كثرية  مواطن  يف  اهلل 
عنكم  تغن  فلم  كثرتكم  أعجبتكم 
األرض  عليكم  وضاقت  شيئًا 
ثم  مدبرين  وليتم  ثم  رحبت  بام 
وعىل  رسوله  عىل  سكينته  اهلل  أنزل 
تروها  مل  جنودا  وأنللزل  املؤمنني 
جزاء  وذلك  كفروا  الذين  وعذب 
اآلية:  التوبة،  ]سورة  الكافرين} 
25-26[   وانظر اإىل موقف النبي 
مع  الــغــار  يف  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 

�شاحبه يف موقف تنخلع له القلوب 

وترتعد  نف�ص  الأ ب�شببه  وتتزلزل 

اإطاللة  اإن  اإذ  الفرائ�ص،  اأجله  من 

الــرمــاح  الــغــار على  واحـــدة خـــارج 

نف�ص  امل�شرعة وال�شيوف امل�شهرة والأ

كافية  كانت  الدماء،  اإىل  املتعط�شة 

اأن  قبل  �شاحبها  اإىل  باملوت  لرتتد 

ن القلبني  تتناو�شه ال�شيوف، ولكن لأ

اإليه وغنى  فــرارًا  كانا يف معية اهلل 

فقال  ال�شكينة،  كانت  له  وذكــرا  به 

{إال تنرصوه فقد نرصه اهلل  تعاىل: 

اثنني  ثاين  كفروا  الذين  أخرجه  إذ 
إذ مها يف الغار إذ يقول لصاحبه ال 
حتزن إن اهلل معنا فأنزل اهلل سكينته 
وجعل  تروها  مل  بجنود  وأيده  عليه 
وكلمة  السفىل  كفروا  الذين  كلمة 
حكيم}  عزيز  واهلل  العليا  هي  اهلل 

]سورة التوبة، اآلية: 40[.
اهلل  �شلى  النبي  موقف  وكذلك 

�شلح  قبل  واملــوؤمــنــني  و�شلم  عليه 

الغ�شب  بهم  ا�شتبد  وقد  احلديبية 

هــانــة  بــالإ �ــشــعــروا  حينما  واحلــنــق 

اأن  بلغهم  اأن  بعد  الكرامة،  وجــرح 

ر�شي  عفان  بن  عثمان  قتلت  قري�شًا 

النبي  اأر�شله  ــذي  ال وهــو  عنه  اهلل 

قري�شا  ليبلغ  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 

اأنه ما جاء حلرب واإمنا جاء معظما 

اهلل  �شلى  النبي  فتعاهد  للكعبة، 

عليه و�شلم ومن معه على املوت، رغم 

ومل  اأبـــدًا،  للقتال  خرجوا  ما  اأنهم 

طبيعيا  فكان  حلرب،  اأنف�شهم  يعدوا 

وحده،  اهلل  اإىل  القلوب  تتوجه  اأن 

�شاغل  الــقــلــوب  هــذه  يف  يــكــون  ول 

�شكينته  عليها  اهلل  فــاأفــرغ  �ــشــواه، 

وحـــده،  فــيــه  لثقتها  وطماأنينتها 

عن  اهلل  رىض  {لقد  تــعــاىل:  فقال 

الشجرة  يبايعونك حتت  إذ  املؤمنني 
السكينة  فأنزل  قلوهبم  يف  ما  فعلم 
]سورة  قريبًا}  فتحا  وأثاهبم  عليهم 
الفتح، اآلية: 18[  وهكذا جند هذه 
والقبال  بالذكر  ت�شتنزل  ال�شكينة 

ميان به ثقة واعتمادًا  على اهلل والإ

قــــال تـــعـــاىل: {ه��و ال��ذي أن��زل 

السكينة يف قلوب املؤمنني ليزدادوا 
إيامنا مع إيامهنم وهلل جنود الساموات 
حكياًم}  عليام  اهلل  وكان  واألرض 
]سورة الفتح، اآلية: 4[  وملثل هذا 
ما اأكرث ما دعا احلق تبارك وتعاىل 

اأكرث وقتها يف ذكر  القلوب  اأن تكون 

عز  فقال  ثمرته،  جتني  حتى  اهلل 

اذكروا  آمنوا  الذين  أهيا  {يا  وجل: 

بكرة  وسبحوه  كثريًا.  ذك��رًا  اهلل 
عليكم  يصيل  الذي  هو  وأصياًل 
الظلامت  من  ليخرجكم  ومالئكته 
رحيام  باملؤمنني  وك��ان  النور  إىل 
هلم  وأعد  سالٌم  يلقونه  يوم  حتيتهم 
األح��زاب،  ]س��ورة  كرياًم}  أج��رًا 
اآليات: 41-42-43-44[  ونبه 
من  املطلوب  هو  القلب  ذكــر  اأن  اإىل 

العبادة حيث اإن العبادة ل معنى لها 

بالذكر، ولذلك  القلب  بدون عمران 

عن  تنهى  الصالة  {إن  تعاىل:  قال 

أكرب}  اهلل  ولذكر  واملنكر  الفحشاء 
اآلي��ة:45[   العنكبوت،  ]س��ورة 
وعبادة ال�شالة التي ل تهب �شاحبها 

ل�شاحبها،  فيها  نفع  ل  ال�شكينة، 

وكذلك كل عبادة.

ــان من  ــ�ــش ن وحــتــى ل يــحــرم الإ

وال�شكينة  الوجداين،  ال�شعور  هذا 

على  اأكــد  الــعــبــادات،  بعد  القلبية 

والل�شاين  القلبي  الذكر  من  كثار  الإ

الصالة  قضيت  {فإذا  تعاىل:  فقال 

من  وابتغوا  األرض  يف  فانترشوا 
لعلكم  اهلل كثريا  واذكروا  اهلل  فضل 
اآلية:  اجلمعة،  ]سورة  تفلحون} 
قضيتم  {فإذا  �شبحانه:  وقال    ]10
كذكركم  اهلل  فاذكروا  مناسككم 
الناس  فمن  ذكرا  أشد  أو  آباءكم 
من يقول ربنا آتنا يف الدنيا وماله يف 
اآلخرة من خالق ومنهم من يقول 
ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة 
أولئك   • النار  عذاب  وقنا  حسنة 
رسيع  واهلل  كسبوا  مما  نصيب  هلم 
اآليات:  البقرة،  ]سورة  احلساب} 
200-201-202[  واإذا كان القلب 
م�شغوًل بذكر اهلل، خرج منه �شوط 

لهيب يفزع ال�شيطان ويهيب بالنف�ص 

يف  والــ�ــشــقــوط  املخالفة  حتــذر  اأن 

الهاوية، و�شدق ربنا تبارك وتعاىل 

اإذ يقول: {إن الذين اتقوا إذا مسهم 

طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبرصون} ]سورة األعراف، اآلية: 
201[  وياله من توجيه رباين كرمي 
منة  الآ الهانئة  احلياة  حتقيق  نحو 

الناعمة بال�شكينة والطماأنينة حني 

جند رب العزة يقول: {واذكر ربك 

ودون  وخيفة  ترضعا  نفسك  يف 
واآلصال  بالغدو  القول  من  اجلهر 
]سورة  الغافلني}  من  تكن  وال 
اإن  حيث    ]205 اآلية:  األعراف، 
التي  الوا�شعة  النافذة  هي  الغفلة 

�شويداء  على  ال�شيطان  منها  يطل 

واأ�شاليله  بو�شو�شته  ليلقي  القلب، 

ونفثاته، و�شدق رب العزة يف قوله: 

{ومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض 

وإهنم  قرين،  له  فهو  شيطانا  له 
وحيسبون  السبيل  عن  ليصدوهنم 
الزحرف،  ]سورة  مهتدون}  أهنم 
بعد  ن�شان  والإ   ]37-36 اآليتان: 
قرينا  يكون  اأن  بني  باخليار،  ذلــك 

واهلل  للرحمن،  وليا  اأو  لل�شيطان، 

يقول احلق وهو يهدي ال�شبيل.
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تقييم احلوار بني احل�شارات يف 

تاريخ  درا�شة  واإعــادة  العوملة،  ظل 

نهو�شها  �شالمية،وكيفية  الإ مــة  الأ

ــاريــة كما  ونــ�ــشــر ر�ــشــالــتــهــا احلــ�ــش

العلمي  عــجــاز  الإ وتوظيف  ينبغي، 

العمل  خلدمة  وال�شنة  الكتاب  يف 

ــوي، ومـــدى اتــفــاق واخــتــالف  ــدع ال

الطرح  ما جاء به  الدميقراطية مع 

من  مزيد  ت�شليط  جل  �شالمي،لأ الإ

التي  املو�شوعات  هــذه  على  ال�شوء 

ل تخلو من اجلدل وغريها  ال�شياء 

�شتاذ  التقت يف هذا احلوار معايل الأ

قا�شي  هليل  حممد  اأحمد  الدكتور 

احل�شرة  اإمام  امللك  م�شت�شار  الق�شاة 

يف  �شبق  الأ وقاف  الأ وزير  الها�شمية 

ردن وتاليا ن�ص احلوار: الأ

بحاجة  اإلسالمية  األمــة  هل   •
إلى كتابة تاريخها ؟

�شالمية لي�شت بحاجة  مة الإ الأ

بحاجة  هي  بل  تاريخها  كتابة  اإىل 

هذا  ومتحي�ص  تاريخها  درا�شة  اإىل 

بــه مــن �شوائب  الــتــاريــخ ممــا عــلــق 

قبل  من  ذلك  كان  �شواء  د�شت  رمبا 

اأبنائها  بع�ص  قبل  من  اأو  اأعدائها 

ــادة  اإع من  لبــد  وبالتايل  اجلهالء 

الطويلة  امل�شرية  هذه  تاريخ  درا�شة 

اإىل  اأن ي�شري  �شاأنه  واإزالة كل ما من 

يف  يــدخــل  وهـــذا  لب�ص  اأو  ت�شكيك 

اإطار الهتمام بهذه امل�شرية املباركة 

واخلرية.

النهوض بشكل  • كيف لألمة 
شامل وقوي؟

�شالمي موؤهل   اأعتقد اأن العامل الإ

لذلك بالر�شالة والعقيدة وال�شريعة 

اأنــه  باعتبار  يحمله  ــذي  ال والــديــن 

نبياء واملر�شلني �شيدنا  وريث خلامت الأ

والت�شليم  ال�شالة  اأف�شل  حممد عليه 

خامتة  ــي  ه �ـــشـــالم  الإ ــالــة  ر�ــش واأن 

الدين  هذا  واأن  ال�شماوية  الر�شالت 

هو الذي اختاره اهلل �شبحانه وتعاىل 

للب�شرية جمعاء حيث يقول �شبحانه 

{اليوم  تنزيله  حمكم  يف  وتــعــاىل 

أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم 
اإلس��الم  لكم  ورضيت  نعمتي 
مة موؤهلة  دينا} فمن هذا اجلانب الأ
ن تكون رائدة يف جمالت النهو�ص  لأ

كافة، كيف ل وهي خري اأمة اأخرجت 

للنا�ص؟ وهذه اخلريية من رب العاملني 

مة ملتزمة  جل �شاأنه وطاملا اأن هذه الأ

لهي الرباين يف اللتزام  بالتوجيه الإ

واأي�شا  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  باأوامر 

بتوحيد  القيام   اإىل  مــة  الأ حتتاج 

بني  والتاآلف  كلمتها  وجمع  �شفوفها 

رجل  قلب  على  تكون  واأن  اأبنائها 

واحـــد يف مــيــاديــن اخلــري وجمــالت 

الرب لتن�شر ر�شالتها اخلرية باحلكمة 

الطيبة  والكلمة  احل�شنة  واملوعظة 

التي ميكن اأن توؤثر يف النا�ص جميعا.

ــي ظل  ــضــارات ف ــح • حــــوار ال
العولمة كيف لنا تقييمه؟

مببداأ  يوؤمن  �شالم  الإ اأن  حقيقة 

احلوار بني احل�شارات ولقاء الثقافات 

ويــرفــ�ــص فــكــرة �ــشــراع احلــ�ــشــارات 

�شالمي  الإ والدين  الثقافات  وتنازع 

ميتلك مقومات احل�شارة العاملية التي 

�شافة اإىل  ت�شلح لكل مكان وزمان بالإ

�شالمية حتمل اأفكارا  اأن احل�شارة الإ

احرتام  على  تقوم  وفريدة  متميزة 

العقل واحرتام الفكر والعلم والعلماء 
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أ.د. أحمد محمد هليل للضياء:

يمتلك  اإلسالمي  الدين 
مقومات الحضارة العالمية
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اخلــرافــة  ترف�ص  اأنــهــا  جــانــب  اإىل 

العقل  يحرتم  ل  فكر  واأي  وال�شعوذة 

اأن  جميعا  ونــدرك  العلمي  واجلانب 

�شلى  اهلل  ر�شول  على  نزلت  اآية  اأول 

�شبحانه  قوله  هي  و�شلم  عليه  اهلل 

الذي  ربك  باسم  {اق��رأ  ــاىل  ــع وت

خلق} فهي اأمة اقراأ ويف ظل العوملة 
واأ�شبح  �شغرية  قرية  العامل  اأ�شبح 

فكر العوملة يخرتق احلدود ويتجاوز 

ولذلك  اأحــدا  ي�شتاأذن  ول  ال�شدود 

لهذه  حت�شني  هناك  يكون  اأن  بد  ل 

والتزامها  عودتها  طريق  عن  مــة  الأ

اإىل  ودينها  مبنهجها  وا�شتم�شاكها 

وبناتنا  اأبــنــائــنــا  حتــ�ــشــني  جــانــب 

العوملة  و�شلبيات  اآثــار  من  واأجيالنا 

حم�شا  �شرا  العوملة  نــرى  ل  ولكننا 

كما ل نراها خريا حم�شا فهي ت�شتمل 

على اخلري وال�شر معا فيها نفع وفيها 

�شر وبالتايل يتوجب علينا اأن ناأخذ 

ونحذر  وننبذ  منها  واملفيد  النافع 

ول  واأجيالنا  ملجتمعنا  منها  ال�شار 

على  وفاعلية  تاأثري  لنا  يكون  اأن  بد 

ن ديننا ميثل العاملية وياأمر  العوملة لأ

ي�شال هذه الر�شالة  بالبعد العاملي لإ

ــل الــ�ــشــالة  ــول عــلــيــه اأفــ�ــش فــالــر�ــش

والت�شليم يخاطبه اهلل جل وعال يف 

حمكم تنزيله جل �شاأنه بقوله: {وما 

أرسلناك إال رمحة للعاملني} )األنبياء 
إين  الناس  أهيا  يا  {قل    ]107 اآلية 
)األعراف  مجيعا}  إليكم  اهلل  رسول 
اآلية 158[ٍ {و ما أرسلناك إال كافة 
اآلية  ]سبأ  ونذيرا}  بشريا  للناس 
�شا�ص  28[  اإذ اأن هذه املحاور متثل الأ
الذي يتوجب علينا اأن نكون يف اإطاره 

والتفاعل معه يف ظل العوملة.

• اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم 
المشرفة  النبوية  والسنة 
العمل  لخدمة  يوظف  كيف 

الدعوي؟
نحن ندرك اأن القراآن الكرمي هو 

وي�شمل  دعــوة  وكتاب  هداية  كتاب 

ن�شانية  الإ احلــيــاة  جــوانــب  جميع 

�شرة  ابتداء من النف�ص الب�شرية والأ

مة والعامل والكون كله  واملجتمع والأ

تتوفر  عجازية  الإ اجلوانب  وهــذه 

النبوية  وال�شنة  الكرمي  القراآن  يف 

للنا�ص  نقدمها  اأن  ويجب  ال�شريفة 

جميعا ونوؤثر يف عقلية من ل يتعامل 

عجازية وقد  اإل مبنطق اجلوانب الإ

اأ�شلم الكثري من علماء الغرب نتيجة 

يات القراآنية  اطالعهم وقراءتهم لالآ

عن  تتحدث  علمي  اإعجاز  فيها  التي 

ن�شان  الكون اأو الفلك اأو عن حياة الإ

وعليه  خلقه  ومراحل  اأطوار  عن  اأو 

عجاز  فنحن ميكننا ال�شتفادة من الإ

العلمي يف كتاب اهلل العزيز وال�شنة 

النبوية امل�شرفة كاأ�شلوب من اأ�شاليب 

العمل الدعوي.

• كيف للمسلمين القيام بدورهم 
الحضاري كما ينبغي ؟

املجيد  اهلل  كتاب  اإىل  بالعودة 

وال�شنة النبوية ال�شريفة واللتزام 

بالقراآن الكرمي والثابت ال�شحيح يف 

�شنة امل�شطفى �شلى اهلل عليه و�شلم 

وكذلك ح�شن ال�شلة بالر�شول عليه 

طريق  عــن  وت�شليمه  اهلل  �شلوات 

واأي�شا  ب�شنته  ــتــزام  والل حمبته 

نـــبـــذ اخلـــــالف 

والــ�ــشــقــاق بني 

اأبـــنـــاء الــعــامل 

�ــــــشــــــالمــــــي  الإ

وحتـــــــقـــــــيـــــــق 

مــفــهــوم الــوحــدة 

ثم  ومن  والئتالف 

الر�شالة  هذه  حمل 

بــاإذنــه  الــنــا�ــص  اإىل 

�شبحانه وتعاىل وهي 

ر�شالة خري وتتنا�شب مع 

والفطرة  الب�شرية  الفطرة 

ن�شانية ال�شليمة. الإ

• ما مدى اتفاق 
أو اختــــالف 

الديمقراطية مع ما جاء به 
الطرح اإلسالمي؟

ـــرتام  ـــاح �ـــــشـــــالم يــــوؤمــــن ب الإ

مفهوم  كان  واإذا  وتفكريهم  النا�ص 

الدميقراطية يدخل يف اإطار العوملة 

دون  النا�ص  على  فر�شا  املفرو�شة 

خرين  قناعة وكذلك �شلب حقوق الآ

ولكن  منقو�شة  دميقراطية  فهذه 

�شالمي  الإ باملفهوم  الدميقراطية 

ذي  كل  اإعطاء  يف  تتمثل  احلقيقي 

غري  اأو  م�شلما  كان  �شواء  حقه  حق 

واحـــدة  بــنــظــرة  والــتــعــامــل  م�شلم 

ما  وعليهم  لنا  مــا  لهم  اجلميع  مــع 

ووا�شح  قائم  ال�شورى  فمبداأ  علينا 

{وأمرهم شورى بينهم} ]الشورى 

األمر}  يف  {وشاورهم   ]38 اآلية 
ــذا  وه  ]159 اآلي��ة  عمران  )آل 
جيدة  اأر�شية  يوجد  اأن  �شاأنه  من 

مع  والتفاعل  التعامل  يف  ومتميزة 

فالدميقراطية  الع�شر  م�شتجدات 

بها  جــاء  التي  والــ�ــشــورى  منقو�شة 

�شالم ودعا اإىل العمل بها متكاملة  الإ

ومتوازنة يف خمتلف جوانبها.

عـــــــجـــــــاز  الإ

ـــمـــي يف  ـــعـــل ال

الـــــــــقـــــــــراآن 

ــــــــرمي  ــــــــك ال

ــــة  ــــن ــــش ــــ� وال

الــــنــــبــــويــــة 

الـــ�ـــشـــريـــفـــة 

مـــن اأ�ــشــالــيــب 

اإىل  ــوة  ــدع ال

ــاىل ــع ت اهلل 

علينا اأن ناأخذ  

ــة  ــومل ــع مــــن ال

النافع واملفيد 

ال�شـــار  وننبذ 

منها ملجتمعنـا 

واأجـــيـــالـــنـــا

�ــشـــــــــــــــــالم  الإ

ــن مبــبــداأ  ــوؤم ي

احلـــــــوار بــني 

ـــارات ـــش ـــ� احل
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َفا لهما ذلك وا�شتقرَّ  واإنهما ملا �شَ

قـــراُرهـــمـــا مــــاَت )�ـــشـــديـــٌد( وبــقــي 

مَلَك  حتى  غزواتِه  فاأكمَل  )�شداٌد(، 

الدنيا، ودانْت له ملوُكها.

وكان �شداٌد جباًرا عنيًدا عابًدا 

-والــعــيــاُذ  اهلِل  دوِن  مــن  �ــشــنــاِم  لــالأ

باهلل تعاىل-، وُمولًعا بقراءِة الكتِب 

ذكــِر  على  فيها  مــرَّ  كلما  الــقــدميــِة، 

وليائِه  لأ فيها  اهلل  اأعــدَّ  وما  اجلنِة 

وامل�شاكِن  والف�شِة  الذهِب  ق�شوِر  من 

كانت  نهاُر،  الأ التي جتري من حتِتها 

ارُة بال�شوِء تدعوُه اإىل اأن  مَّ نف�ُشه الأ

الدنيا  يف  له  اجلنِة  هذه  مثل  يجعَل 

ا على اهلِل تعاىل وكفًرا به. ُعُتوًّ

يف  ُمتَّخٌذ  اإين  مــرائــه:  لأ فقال 

)اجلنة(  �شفِة  على  مدينًة  ر�ــِص  الأ

من  رجــٍل  مائَة  ــِر  م الأ بــادىء  َل  فوكَّ

ُوكالِئِه، حتَت يِد كِلّ رجٍل منهم األٌف 

�شوا  يفِتّ اأن  واأمــَرهــم  عـــواِن،  الأ من 

اأطَيبها  ويختاروا  اليمِن  اأرا�شي  يف 

تربًة، واأزكاها هواًء.

اإىل  مــواِل، وكتَب  هم من الأ ومكنَّ

ملوِكِه ياأُمرهم اأن يكتبوا اإىل ُولِتِهم 

كّل  يجمعوا  اأن  بلداِنِهم،  اآفـــاِق  يف 

والف�شِة  الذهِب  من  اأرا�شيهم  يف  ما 

والعنرِب  ــِك  واملـِـ�ــشْ والــيــاقــوِت  ـــدِرّ  وال

واأمَر  اإليه،  ُهوها  ويوِجّ والزعفراِن 

البحاِر  يف  يغو�شوا  اأن  ا�ــشــنَي  الــغــوَّ

ىلَء،  والـــالآ اجلــواهــَر  وي�شتخرجوا 

وُحِمَل  الكثرَي،  ال�شىَء  له  فجمعوا 

اريَن  َه احلفَّ جميُع ذلَك اإليه، ثم وجَّ

بــْرَجــِد  والــزَّ الــيــاقــوِت  مناجِم  اإىل 

منها  فا�شتخرجوا  اجلواهِر  و�شائِر 

�شيًئا عظيًما.

ــا طيبَة  اأر�ــشً الـــُوكـــالُء  ــاَر  ــت اخ

لهم  واأذَن  ــواِء،  ــه ال �شهلَة  الــرتبــِة، 

إرم ذات العماد
 تعاىل: )اأمْل تَر كيَف فعَل رُبَك بعاد، اإرَم ذاِت العماد، التي مل ُيْخَلْق مثُلها يف 

ُ
قال اهلل

يات: 8-6[. البالد( )�شورة الفجر، الآ

يِة الكرميِة اأن مدينَة )اإرَم( ذات العماِد كانت يف اليمِن بني  ُرِوَي يف تف�شرِي هذه الآ

اِد بِن عاد(. َرَمْوَت( و)�شنعاَء( من بناِء )�شدَّ )َح�شْ

اثني ع�شَر ذراًعا يف  اإىل  الواحِد منهم  وقوُم )عاٍد( هوؤلِء كانوا طواًل ي�شُل طوُل 

اٌد( و)�شديٌد(، فمَلكا  ابناِن هما: )�شدَّ اأمتار، وكان )لعاٍد( هذا  �شتة  اأي حوايل  الهواِء 

ا وظلما يف البالد، واأخذاها ُعنوًة وقْهًرا. بعَد والِدهما وجتربَّ
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فيها  العمَل  يــبــداأوا  بــاأن  ــداٌد(  ــش �(

لبناِء جنِته املزعومِة، فاأمَر بالذهِب 

منهما  اجلـــدراُن  واأُقيمت  والف�شِة 

الذهبيُة  احلــجــارُة  تلك  ُغِلَّفْت  ثم 

والعقيِق،  والياقوِت  بالدِر  والِف�شيُة 

ًها  بنيَة ُغَرًفا من فوِقها ت�شبُّ وجعَل الأ

جاعاًل  اجلنِة،  و�شِف  عن  �شمَع  مبا 

ُرخاميٍة  اأعــمــدٍة  على  ــَك  ذل جميَع 

عري�شٍة.

قناًة  املدينِة  حتــَت  اأجـــرى  ثــم 

حتَت  وديـــِة  الأ من  �شاَقها  عظيمًة 

اأمــَر  ثم  فر�شًخا،  باأربعنَي  ـــصِ  ر� الأ

ــَواٍق  ــشَ فـــاأُجـــرَي مــن تــلــَك الــقــنــاِة، �

ال�شوارِع  بنَي  �شكٍك  يف  مت�شي  �شارْت 

واأمَر  ال�شايف،  باملاِء  جتري  ــِة  زقَّ والأ

كِك،  ال�شَّ وجميِع  النهِر  ذلك  َتي  بحافَّ

وجعَل  حــمــِر،  الأ بالذهِب  فُطِلَيْت 

احل�شى املنثورَة يف ِقيعاِنها اأنواًعا من 

ال�شفراِء  امللونِة  الفريدِة  اجلواهِر 

على  ون�شَب  واخل�شراِء،  واحلمراِء 

وعليها  الذهِب  من  اأ�شجاًرا  فاِف  ال�شِ

ِة. ثماٌر من اليواقيِت امل�ِشعَّ

وجـــعـــَل طــــوَل املــديــنــِة اثــنــى 

ذلك  مثَل  ها  وعْر�شَ فر�شًخا  ع�شَر 

اإىل  و�شَل  حتى  كثرًيا  �ُشوَرها  واأعلى 

عري�شٍة  اأحجاٍر  من  ذراٍع  ثالثمائِة 

ــدَر  ــا ن ـــنـــه مب ــذهــِب وزيَّ ــال وطــــالُه ب

امللونِة  املعادِن واحلجارِة  وجوُده من 

لوَف من  الغاليِة الثمِن، وبنى فيها الأ

الق�شوِر مزْخِرًفا بواطَنها وظواهَرها 

لنف�ِشِه  بنى  ثم  اجلواهِر،  باأ�شناِف 

ذلك  �شاطىِء  على  املدينِة  و�شِط  يف 

تلَك  على  ي�شرُف  ُمنيًفا  ق�شًرا  النهِر 

الق�شوِر كِلّها.

اإىل  ُمتجًها  املدينِة  باَب  وجعَل 

ذهٍب  من  بابنِي  عليِه  ون�شَب  الوادي 

منقو�َشنْيِ باأنواِع الُدرِر، واأمَر باتخاِذ 

الــُبــنــُدِق  �شكِل  على  �شغريٍة  ـــراٍت  ُك

تلَك  يف  واأُلقيْت  وزعفراٍن  م�شٍك  من 

ال�شوارِع، ثم بنى خارَج �شوِر املدينِة 

لوَف من  تالًل كهيئِة اجلباِل ت�شُم الأ

ِة  املبنيَّ الهواِء  يف  املرتفعِة  بــراِج  الأ

لي�شكَنها  والف�شِة  الــذهــِب  بقطِع 

خم�شمائِة  بناِئها  يف  ومكَث  جنودُه، 

عاٍم.

ُيقيَم  اأن  اأِذَن  ملا  تعاىل   
َ
اهلل واإنَّ 

ـــداد( وقـــوِمـــه،  ـــش ـــَة عــلــى )� احلـــجَّ

)هوًدا(  �شيَدنا  اإليِه  لر�شالِته  اختاَر 

قوِمه  �شميِم  من  وكان  ال�شالُم  عليِه 

واأ�شراِفهم، ثم اإن )هوًدا( اأتاُه فدعاُه 

قراِر بربوبيِة اهلِل  �شالِم والإ اإىل الإ

لي�َص  واأن اهلل  عزَّ وجلَّ ووحدانيِتِه 

يف  )�ــشــداٌد(  فتمادى  �ــشــيٌء،  كمثِله 

من  فعَل  ما  )اإبلي�ُص(  لُه  َن  وزيَّ كفِرِه 

مثلها  يخلق  مل  التي  املدينِة  بناِء 

اأمـــَره به  ملــا  ــْع  َيــْنــ�ــشَ الــبــالد فلم  يف 

ال�شالم، وذلك حني متَّ  )هوٌد( عليه 

بالعذاِب  فاأُنذَر  عاٍم،  �شبعمائِة  مللِكِه 

ا  َف بزواِل املْلِك، فلم يرتدْع عمَّ وُخِوّ

ما  اإىل  ُيِجْب )هوًدا(  كان عليه ومل 

دعاُه اإليه.

وعاَد الوكالُء اإىل )�شداٍد( وقد 

اأنهوا بناَء املدينِة واأخربوُه بالفراِغ 

منها، فعزَم على اخلروِج اإليها، فخرَج 

يف موكٍب عظيٍم بني حرا�ِشِه ومواليِه 

واأُمراِئِه،  ووزراِئِه  وَح�َشِمِه  وَخَدِمِه 

ــَف عــلــى ُمــْلــِكــِه  ــلَّ ــاَر نــحــَوهــا وخ ــش و�

العرِب  اأر�ــِص  و�شائِر  )بح�شرموَت( 

ابَنه )َمْرَثَد بَن �شداٍد( وكان )مرثُد( 

هذا على ما يقاُل م�شلًما موؤمًنا بنبي 

فلما  الــ�ــشــالم.  عليه  )هــــود(  اهلِل 

َقُرَب )�شداٌد( من املدينِة وباَت على 

من  له  �شاَر  وكان  وليلٍة،  يوٍم  م�شريِة 

�شيحٌة  جاءْت  عاٍم  ت�شعمائِة  العمِر 

اجلميَع  فاجاأِت  ال�شماِء  من  عظيمٌة 

حتى  اأجمعون،  واأ�شحاُبُه  هو  فماَت 

مل يبَق منهم ناقُل خرٍب، وماَت جميُع 

اِع  نَّ من كان باملدينِة من الَفَعَلِة وال�شُ

والُوكالِء، وبقيْت خالًء ل اأني�َص لها، 

وُحجبت عن اأعني النا�ص.

وملا هلَك )�شداُد بُن عاٍد( ومن معُه 

من ال�شيحِة، ملَك بعَدُه ابنُه )مرثُد 

بُن �شداٍد( فاأمَر بحمِل اأبيِه من تلَك 

ال�شحراِء اإىل )ح�شرموَت( ليدِفَنه، 

ال�شخوِر  بــني  حــفــرٌة  لــه  فــُحــفــرت 

واأُلقيْت  ذهٍب  من  �شريٍر  على  وُجعَل 

عليه �شبعوَن ُحلًَّة من�شوجًة بق�شباِن 

منها  بدرهم  ينتفَع  لن  التي  الذهِب 

َع  وُو�شِ �شالِم،  الإ غرِي  على  ماَت  نه  لأ

عند راأ�ِشِه لوٌح عظيٌم ذهبٌي ُكِتَب به 

ل�شاُن حاِل )�شداٍد(:

ــــا املــغـــ ــــه ــــا اأي اعـــتـــــــرْب ي

ـــِد ـــدي ــــــــروُر بــالــعــمـــــِر امل

ـــُن عـــــــاٍد ــــ اُد ب ــــــا �ـــــشـــــدَّ اأن

امل�شيِد ــِن  احلــ�ــش ــاحــُب  �ــش

ـــْر ـــَغ ومــلــكــُت الـــ�ـــشـــرَق وال

ــِد ـــ ــدي ــش � بــ�ــشــلــطـــــاٍن  َب 

َــــا ـــــ ــــّن ـــــوٌد وُك فـــــاأتـــــى هــــــ

هـــــــوِد قـــبـــــــَل  �ــــشــــالٍل  يف 

فـــدعـــانـــــــا لـــــو َقـــِبـــلـــــــنـــا

ـــِر الــر�ــشــيـــــِد مــــ كــــاَن بـــالأ

ـــاُه ونـــــــــــادى ــــ ـــن ـــي فـــعـــ�ـــش

ــل مـــن حمــيــِد مـــا لــكــم؟ هـــ

ـــا �ـــشـــيـــحـــــــٌة تــهـــ  ـــن ـــت ـــاأت ف

الــبــعــيـــــِد فـــــــِق  الأ مـــن  وي 

ــــا كـــــــــزرٍع ـــــ ــــَن ــــْي فــــتــــواَف

ح�شيـِد ــداٍء  ـــ ــي ب ـــــَط  َو�ــشْ
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اإنها حقيقة يجد املوؤمن حالوتها 

كيانه،  يف  طعمها  ويتذوق  قلبه،  يف 

مفردات  جميع  يف  ثمارها  ويجني 

حياته: ويف روؤيته للواقع، وتقديره 

حــداث،  لــالأ وتقييمه  �شخا�ص،  لالأ

�شياء. وتقوميه لالأ

نور  من  ن�شان  الإ يخرج  اأن  ومــا 

من  ظلمة  يف  ويعي�ص  اإل  ــالم  �ــش الإ

ن  الظلمات، اأو يف ظلمات جمتمعة،  لأ

متنوعة،  ظلمات  ظلمات...  الكفر 

وال�شهوة  الهوى  ظلمة  ومتعددة... 

وظلمة   ... والــنــزعــات  والــ�ــشــهــرة 

ـــدفـــاع يف الــتــيــه...  ــرود والن ــ�ــش ال

ـــرية  ــق واحل ــقــل وظــلــمــة الــ�ــشــك وال

والوح�شة  الهدى...  عن  والنقطاع 

وظــلــمــة   ... ـــــن  م الآ اجلـــنـــاب  مـــن 

وتخلخل  املــــوازيــــن...  ــطــراب  ا�ــش

حكام ... وحتلل القيم . الأ

ولن ينقذ النا�ص من هذا الظالم 

... اإل نور اهلل املبني الذي ُي�شرق يف 

قلوبهم باإذن اهلل،  ويغمر اأرواحهم،  

ويهديهم اإىل فطرتهم وهي:

قال  م،  القيِّ الدين  هــذا  فطرة 

َبَع  اتَّ َمِن   ُ اهللهّ بِِه  للِدي  {َيْ تــعــاىل: 

ِن  ِرُجُهم مِّ َاِم َوخُيْ ِرْضَواَنُه ُسُبَل السَّ
ِديِْم إىَِل  وِر بِإِْذنِِه َوَيْ ُلاَمِت إىَِل النُّ الظُّ

ْسَتِقيٍم}]املائدة 16[. اٍط مُّ ِصَ
نور  اهلل  اإىل  الــدعــوة  وطــريــق 

نف�شه  اهلل  و�ــشــف  فقد  ـــور،   ن على 

فقال  ر�ـــص،  والأ ال�شموات  نور  باأنه 

اَمَواِت  السَّ ُنوُر   ُ {اهللَّ قائل:  من  عز 

وو�شف  ]النور:35[،   ْرِض}  َواأْلَ

يف  كما  الــنــور  حجابه  بـــاأن  نف�شه 

اأن  م�شلم  مام  الإ رواه  الذي  احلديث 

قال:  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي 

ْحَرَقْت  لأَ َك�َشَفُه  َلْو  وُر  النُّ »ِحَجاُبُه 

ُرُه  َب�شَ اإَِلْيِه  اْنَتَهى  َما  َوْجِهِه  �ُشُبَحاُت 

ِمْن َخْلِقِه«ِ. 

يف  كما  ــورًا،  ن كتابه  اهلل  وجعل 

َوَرُسولِِه   ِ بِاهللَّ {َفآِمُنوا  تعاىل:  قوله 

َتْعَمُلوَن  باَِم   ُ َواهللَّ َأنَزْلَنا  الَِّذي  وِر  َوالنُّ
َخبرٌِي }]التغابن:8[.

فقال  نــــورًا  ديــنــه  اهلل  وجــعــل 

َصللْدَرُه   ُ اهللَّ َح  َشَ {َأَفَمن  تــعــاىل: 

ِه َفَوْيٌل  بِّ ن رَّ لِْلِْسَاِم َفُهَو َعىَل ُنوٍر مِّ
ُأْوَلئَِك   ِ اهللَّ ِذْكِر  ن  مِّ م  ُقُلوهُبُ ْلَقاِسَيِة  لِّ

يِف َضَاٍل ُمبنٍِي} ]الزمر: 22[.
باهلل  ميان  والإ �شالم  الإ فطريق 

نور على نور غايتها و�شبيلها ومعاملها،  

ــح املـــعـــامل،  وا�ــشــح  �ــشــالم وا�ــش فــالإ

فقد  جوانبه،  كل  يف  بني  حــكــام،  الأ

اْلِكَتاَب  َعَلْيَك  ْلَنا  قال تعاىل: {َوَنزَّ

ٍء} ]النحل: 89[. تِْبَياًنا لُِّكلِّ َشْ
على  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ــول  ــش ر� وتــركــنــا 

يزيغ  ل  كنهارها  ليلها  نقية  بي�شاء 

يجعل  مل  من  ولكن  هالك،  اإل  عنها 

اهلل له نورًا فما له من نور.

يحاربون  اهلل  اأعــداء  كان  ولئن 

نور اهلل �شواء مبا يطلقونه من اأكاذيب 

ود�شائ�ص وفنت،  وهم  يحر�شون على 

حرب هذا النور واأهله، والوقوف �شدًا 

يف وجهه بكل قوتهم واإمكاناتهم، كما 

فاإن  التاريخ،  مــدار  على  الواقع  هو 

اهلل عز وجل وعدنا باأنه �شيتم نوره 

اإلسالم 
والنور

مـــا مـــن كــلــمــة اأ�ــشــدق 

اإخبار  مــن  اأدق  تعبري  ول 

حقيقة  عن  وجل  عز  اهلل 

�ــشــالم بــاأنــه نـــور، وعن  الإ

واقع الكفر باأنه ظلمات كما 

 َويِلُّ 
ُ ّ
يف قوله تعاىل: {اهلل

َن  مِّ ُيْخِرُجُهم  اآَمُنوْا  الَِّذيَن 

ُوِر َوالَِّذيَن  ُلَماِت اإِىَل النُّ الظُّ

اُغوُت  الطَّ ُهُم  اأَْوِلَياآوؤُ َكَفُروْا 

اإِىَل  وِر  النُّ َن  مِّ ُيْخِرُجوَنُهم 

َحاُب  اأَ�شْ ْوَلـِئَك  اأُ ُلَماِت  الظُّ

َخــاِلــُدوَن}  ِفيَها  ُهــْم  ــاِر  الــنَّ

]البقرة : 257[

ــن املــــرزوقــــي ــش ــ� عــــــادل ح
رئي�ص ق�شم الرقابة والتوجيه بدائرة ال�شوؤون 

�شالمية والعمل اخلريي الإ

الرتمذي  روى 

والـــنـــ�ـــشـــائـــي 

والبيهـــــقي اأن 

النبـــي �شلــــى 

اهلل عليـــــــــــه 

ــم قـــال: ــل ــش و�

مـــــن �ــشــــــــاب 

ــة يف  ـــ ـــ ــيــبـــ �ــش

�ــشــــــــــــــــــــالم  الإ

كانــت له نـــورا 

يــوم القيـــامة
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قال  الكافرون،  كره  ولو  و�شيظهره، 

 ِ تعاىل: {ُيِريُدوَن َأن يطفئوا ُنوَر اهللهّ

ُ إاِلَّ َأن ُيتِمَّ ُنوَرُه  بَِأْفَواِهِهْم َوَيْأَبى اهللهّ
َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن} ]التوبة:32[.

ية ت�شور املوقف الدائم  هذه الآ

النري  املنهج  ــذا  ه مــع  اهلل  عـــداء  لأ

احلق  تــعــاىل  اهلل  ديــن  يف  املتمثل 

الذي يهدى للتي هي اأقوم.

ل  الــتــي  تــعــاىل  اهلل  �شنة  واإن 

يتحول،  ل  ــذي  ال وق�شاءه  تتبدل 

باإظهار  نــوره  متم  تعاىل  اأنــه  توؤكد 

فيمكرون  امل�شركون،  كره  ولو  دينه 

تعاىل:{ُهَو  قال  يبور.  مكرهم  لكن 

َوِديِن  بِاهْلَُدى  َرُسوَلُه  َأْرَسَل  الَِّذي 
َوَلْو  ِه  ُكلِّ يِن  الدِّ َعىَل  لُِيْظِهَرُه  قِّ  احْلَ

ُكوَن} ]التوبة : 33[ . َكِرَه امْلُْشِ
لهي حق تطمئن  اإن هذا الوعد الإ

له  وت�شكن  اآمــنــوا،   الذين  قلوب  له 

نفو�ص الذين اتقوا ... فيدفعنا هذا 

اإىل امل�شي يف طريق اهلل،  ل ي�شرنا 

ننا  لأ خالفنا،  مــن  ول  خذلنا  مــن 

يعم  اأن  لبد  النور  هذا  اأن  متيقنون 

ر�ص،  لكنه يعمُّ بامل�شلمني الدعاة  الأ

الذين يحملون هذا النور ومي�شون به 

بني النا�ص وين�شرونه بينهم،  ليحيوا 

الغ�شاوة  ويزيلوا  املوتى،  اهلل  بنور 

عن اأ�شحاب العمى .

َمن  {َأَو  تـــعـــاىل:  اهلل  قــــال 

ُنوًرا  َلُه  َوَجَعْلَنا  َفَأْحَيْيَناُه  َمْيًتا  َكاَن 
يِف  َثُلُه  مَّ َكَمن  النَّاِس  يِف  بِِه  َيْمِش 
َكَذلَِك  ْنَها  مِّ بَِخاِرٍج  َلْيَس  ُلاَمِت  الظُّ
َيْعَمُلوَن}  َكاُنوْا  َما  لِْلَكاِفِريَن  ُزيَِّن 

]األنعام:122[.
اأن  اإل  ــلــمــني  املــ�ــش ــى  ــل ع ــا  ــم ف

ويعت�شموا  اهلل،   بنور  ي�شت�شيئوا 

بحبل اهلل واأن ي�شاألوا اهلل جل وعال 

اأن يفي�ص عليهم من نوره بقدر ما كان 

يدعو  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي 

»اللَُّهمَّ  كما يف احلديث املتفق عليه: 

ــى ب�شري  َوِف ـــوًرا،   ُن اْجــَعــْل يف قلبي 

ُنــوًرا،  َوِفى �شمعي ُنــوًرا،  َوَعْن مييني 

ُنوًرا،  َوَعْن ي�شاري ُنوًرا،  وفوقي ُنوًرا،  

ُنــوًرا،  وخلفي  ُنــوًرا،  واأمامي  وحتتي 

ُنوًرا،  َواْجَعْل يل ُنوًرا«.

دب  الأ يف  البخاري  مام  الإ وروى 

املفرد عن �شقيق قال: كان عبد اهلل 

اأن  يكرث  عنه،  اهلل  ر�شي  م�شعود  بن 

يدعو بهوؤلء الدعوات: »ربنا اأ�شلح 

وجننا  �شالم،  الإ �شبل  واهدنا  بيننا، 

من الظلمات اإىل النور، وا�شرف عنا 

بطن،  ومــا  منها  ظهر  ما  الفواح�ص 

واأب�شارنا  اأ�شماعنا  يف  لنا  وبـــارك 

وتب  وذّرياتنا،  واأزواجــنــا  وقلوبنا 

الرحيم،  الــتــواب  اأنـــت  اإنـــك  علينا 

واجعلنا �شاكرين لنعمتك، مثنني بها، 

قائلني بها، واأمتمها علينا«.

 فعلى امل�شلم اأن يلتزم ب�شرع اهلل 

ولي�شت�شيء  نــوره،  من  اهلل  ليك�شوه 

الواجبات  بفعل  وذلك  ربه،  ب�شياء 

والطاعات، قال النبي �شلى اهلل عليه 

و�شلم : »ب�شر امل�شاءين يف الظلم اإىل 

القيامة«.  يوم  التام  بالنور  امل�شاجد 

رواه الرتمذي واأبو داود.

)كانوا  النخعي:  اإبراهيم  َقــاَل 

يرون اأن امل�شي اإىل ال�شالة يِف الليلة 

اجلنة(.  ل�شاحبها  موجبة  الظلماء 

يوم  لهي  الإ النور  من  اهلل  فوعدهم 

ُيِحيُط  ــِذي  الَّ امِّ  التَّ وِر  ِبالنُّ القيامة 

ِمْن َجِميِع ِجَهاِتِهْم،  وي�شعى بني  ِبِهْم 

َة  َم�َشقَّ َقا�َشْوا  مَلَّا  وباأميانهم،  اأيديهم 

اللَّْيِل يف هذه احلياة  ُظْلَمِة  امْلَ�ْشِي يِف 

يُء  الدنيا فُجِوُزوا على ذلك ِبُنوٍر ُي�شِ

َلُهْم َوُيِحيُطُهْم يوم القيامة، وما ذلك 

للبيوت  املالزمني  ــان  مي الإ هــل  لأ اإل 

فيها  ويذكر  ترفع  اأن  اهلل  اأذن  التي 

ور  ف النُّ : )يِف َو�شْ يِبيُّ ا�شمه، َقاَل الطِّ

َتْلِميح  اْلِقَياَمة  ِبَيْوِم  َوَتْقِييده  امِّ  ِبالتَّ

يِف  اْلِقَياَمة  َيــْوم  ِمِننَي  امْلُوؤْ َوْجــه  اإِىَل 

َبنْي  َيْسَعى  {ُنورهْم  َتَعاىَل:  َقْوله 

َأْتِْم  َنا  َربهّ َيُقوُلوَن  َوبَِأْياَمِنِْم  َأْيِديْم 
يِف  امْلَُناِفِقنَي  َوْجه  َواإِىَل  ُنورَنا}،  َلَنا 
ِمْن  َنْقَتبِس  {ُاْنُظُروَنا  َتَعاىَل:  َقْوله 

ُنورُكْم}.
والــنــ�ــشــائــي  ـــذي  ـــرتم ال وروى 

عليه  اهلل  �شلى  النبي  اأن  والبيهقي 

يف  �شيبة  �ــشــاب  »مـــن  ـــال:  ق و�ــشــلــم 

القيامة«  يوم  نورا  له  كانت  �شالم  الإ

ينتفون  رجــــال  اإن  رجــــل:  ــال  ــق ف

اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  فقال  ال�شيب،  

عليه و�شلم: »من �شاء نتف �شيبه ! اأو 

قال: نوره« .

بي�شاء  واحـــدة  �شعرة  اأن  اأَْي 

منها  ي�شتنكف  –التي  ــاَلِم  �ــشْ اْلإِ يِف 

َلُه  تكون  اليوم-  الرجال  من  الكثري 

ا  لِّ�شً َياًء َوخُمَ ُنوًرا َيْوَم اْلِقَياَمِة، اأَْي �شِ

وُنوًرا  َو�َشَداِئِدِه  امْلَْوِقِف  ُظُلَماِت  َعْن 

اِحُبُه. َيْهَتِدي ِبِه �شَ

يف  قلوبنا  ينور  اأن  اهلل  فن�شاأل 

القلب  يف  دخــل  اإذا  فالنور  الدنيا، 

بال�شعادة  واأحــ�ــص  القلب  انــ�ــشــرح 

عن  التجايف  ذلك  وعالمة  والهناء، 

نابة اإىل دار ال�شرور،  دار الغرور، والإ

ومن  املوت،  قبل  للموت  وال�شتعداد 

ومل  قوله،   يف  اأ�شاب  قلبه  ا�شتنار 

اأعماله  وتكون  منطقه،  يف  يخطئ 

يرى  نه  لأ حمكمة؛  واأفعاله  متقنة، 

عليه  تلتب�ص  فال  هي،   كما  �شياء  الأ

ــوال؛  ح الأ له  تت�شابه  ول  مـــور،   الأ

نه ينظر بنور اهلل،  ومن نظر بنور  لأ

فاأ�شاب  هو،   كما  ال�شيء  اأب�شر  اهلل 

الر�شاد  �شبل  واأدرك  الهداية،  �شبل 

يف اإ�شارته، واهلل هو املوفق واملر�شد، 

باإ�شالمه  ــنــور  ال هــذا  ل  ح�شَّ ومــن 

ين�شر  اأن  فعليه  وعبادته  واإميــانــه 

�شالم  فالإ اإليه،  ويدعو  النور،  هذا 

ولكن  �شالم،  الإ اإل  النور  وما  نور... 

ــن يــحــمــلــون هـــذا الــنــور  ــذي اأيــــن ال

اهلل  فاق؟فن�شاأل  الآ يف  وين�شرونه 

ووجوهنا  الدنيا،  يف  قلوبنا  ينري  اأن 

جميب  اإنـــه  نلقاه  ــوم  ي خــــرة  الآ يف 

الدعاء، واآخر دعوانا اأن احلمد هلل 

رب العاملني.

على امل�شلـم اأن 

ب�شـــرع  يلتـزم 

اهلل ليك�شـــــوه 

نوره،  من  اهلل 

ولي�شت�شـــــيء 

ب�شيـــاء ربــه، 

وذلك بفعــــــل 

الــــواجــــبــــات 

ـــات ـــاع ـــط وال
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ذكرى اإلسراء والمعراج
دروس وعبر

{�شبحان الذي اأ�شرى بعبده لياًل من امل�شجد احلرام 

ق�شى الذي باركنا حوله لرنيه من  اإىل امل�شجد الأ

اآياتنا، اإنه هو ال�شميع الب�شري} ]سورة اإلرساء، اآلية: 1[.
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اهلل  مــعــجــزات  مــن  معجزة  اإنــهــا 

نبيه  بها  اأيــد  التي  وتعاىل  �شبحانه 

الـــكـــرمي، بــل اإنــهــا تــكــرمي مــن اهلل 

حلبيبه امل�شطفى وت�شرية عنه ملا كان 

يلقاه من متاعب واآلم يف �شبيل تبليغ 

ر�ص.  الدعوة، واإعالء كلمة اهلل يف الأ

اهلل  اأرادهــا  روحية  رحلة  اإنها  اأجل! 

�شبحانه وتعاىل ت�شلية لنبيه وتقوية 

حتى  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  لروحه 

اإليه،  اأوحــي  بالذي  م�شتم�شكًا  يظل 

موقنًا اأنه على احلق املبني، واثقًا باأن 

اهلل جل �شاأنه لن يتخلى عنه اأبدًا.

الكرمية  يــــة  الآ حــــّددت  ولــقــد 

جلت  اهلل  هــو  املــ�ــشــري  اأن  بــو�ــشــوح 

قدرته، وامل�شرى به هو النبي الكرمي 

�شلوات اهلل و�شالمه عليه، واأن منطلق 

مكة  يف  احلــرام  امل�شجد  من  الرحلة 

امل�شجد  اإىل  منتهاها  واأن  املكرمة، 

ق�شى يف بيت املقد�ص. الأ

واأن توقيت هذه الرحلة كان لياًل، 

واجل�شد  بــالــروح  كــان  �ــشــراء  الإ واأن 

ثر  الأ هذا  ليحدث  يكن  مل  واإل  معًا، 

بني  الــكــربى  ال�شجة  وتلك  العظيم 

القوم اآنذاك.

املــعــنــى رحلة  بــهــذا  ــراء  ــش � ــالإ ف

اهلل  �شلى  للنبي  حــدثــت  حقيقية 

فقد  وعظمتها  هميتها  ولأ و�شلم  عليه 

�شورة  هي  خا�شة  �شورة  لها  اأفـــردت 

�شراء(. )الإ

وقـــد حــدثــت هـــذه الــرحــلــة يف 

اأنه  ويرجح  للهجرة،  ال�شابقة  ال�شنة 

والع�شرين  ال�شابعة  الليلة  يف  حدث 

�شهر  الأ اأحـــد  ــو  وه رجـــب،  �شهر  مــن 

ربعة احلرم {إن عدة الشهور عند  الأ

يوم  اهلل  اثنا عرش شهرًا يف كتاب  اهلل 
خلق السموات واألرض منها أربعة 
تظلموا  فال  القيم  الدين  ذلك  حرم، 
التوبة،  ]س��ورة  أنفسكم}  فيهن 

اآلية:36[.
يـــة  الآ عــنــد  وقــفــنــا  اإذا  ولعلنا 

عظمة  نتلم�ص  اأن  ن�شتطيع  الكرمية 

املكان الذي انطلقت منه الرحلة وهو 

يكون  اأن  و�ــشــرورة  احلـــرام،  امل�شجد 

مة ووحدتها،  الأ لنه�شة هذه  منطلقًا 

ينبغي  لذا  اأفئدتهم،  مهوى  يكون  واأن 

من  بريئًا  م�شونًا  طــاهــرًا  يبقى  اأن 

ال�شرك والظلم والف�شاد.

يــــة  ـــك فـــــاإن حتـــديـــد الآ ـــذل وك

امل�شجد  وهو  الرحلة  ملنتهى  الكرمية 

ق�شى فيه توجيه وتنويه باأهمية  الأ

يوجب  ما  وهو  املقد�شة،  البقعة  هذه 

ما  بكل  نعمل  اأن  امل�شلمني  نحن  علينا 

لتكون  وحتريرها  لتطهريها  ن�شتطيع 

كما اأرادها اهلل �شبحانه وتعاىل رمزًا 

ميان. وقلعة للتوحيد ومنارة لالإ

احلدث  هذا  عظمة  جوانب  ومن 

وهي  فري�شة  اأعظم  فيه  فر�شت  اأنه 

وركنه  الدين  عماد  هي  التي  ال�شالة 

الركني.

وكذلك فاإن �شالة النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإمامًا 

ال�شماء  اإىل  عروجه  قبل  نبياء  بالأ

النبي  اأن  على  وا�شحة  دللــة  فيه 

الكرمي �شلى اهلل عليه و�شلم هو اإمام 

واأ�شرفهم  املر�شلني  و�شيد  نبياء  الأ

اإ�شارة  وفيه  طــالق،  الإ على  واأف�شلهم 

حملها  الــتــي  الــر�ــشــالــة  عظمة  اإىل 

خامت  ــالم  ــش � الإ ر�ــشــالــة  ــي  وه النبي 

أرسلناك  ال�شماوية: {وما  الر�شالت 

األنبياء،  ]سورة  للعاملني}  رمحة  إال 
اآلية: 107[.

اهلل  �شلى  للنبي  تكرمي  هذا  ويف 

عليه و�شلم ولهذا الدين العظيم على 

اأحمد  ال�شعراء  اأمري  دّر  وهلل  ال�شواء 

الرحلة  هـــذه  يف  قـــال  حــني  �ــشــوقــي 

العظيمة:

مالئكـه اإذ  لياًل  اهلل  بـك  اأ�شـرى 

ق�شى على قدم والر�شل يف امل�شجد الأ

ب�شيدهم التفـوا  بـه  خطـرت  ملــا 

بالعلـم كاجلند  اأو  بالبدر  كال�شهب 

خطـر ذي  كل  منهم  وراءك  �شلى 

ياأمتـم اهلل  بحبيـب  يـفـز  ومـــــن 

بهم فوقهـن  ما  اأو  ال�شموات  جبت 

ـــة الــلـــــجـــــم ــــ ـــورٍة دري ــى مـــنــــ ـــ عــل

لــك مــن عـــًز ومـــــن �شـرٍف ــٌة  ــوب رك

نيـق الر�شـم ل يف اجلياد ول يف الأ

و�شنعته البـاري  اخلالـق  م�شيئـة 

والتهـم ال�شـك  فـوق  اهلل  وقـــدرة 

يطـارلهـا ل  �شمـاًء  بلغـت  حتى 

قـدم على  ي�شعى  ول  جنـاٍح  على 

�شيدي  يا  عليك  وال�شالم  ال�شالة 

ــري بــك من  ــش ــوم اأ� يــا ر�ــشــول اهلل، ي

ق�شى،  امل�شجد احلرام اإىل امل�شجد الأ

وعرج بك اإىل ال�شماوات العال تكرميًا 

لك وترويحًا عنك، واإعالء ل�شاأنك.

ــل  ــن اأه ــون م ــل ــاه ــــاإذا كـــان اجل ف

هذا  قــدر  يعرفوا  مل  والطائف  مكة 

النبي الكرمي فاإن ر�شل اهلل واأنبياءه 

قدره،  يعرفون  واأ�شفياءه  ومالئكته 

وكفى بهم عارفني ومقدرين.

نغو�ص  اأن  نريد  ل  فنحن  وبعد 

كثريًا يف تفا�شيل هذا احلدث العظيم 

ــــرمي مــن  ــــك ت

حلبيبه  اهلل 

املـــ�ـــشـــطـــفـــى 

عنه  وت�شرية 

ملا كان يلقاه من 

واآلم متاعب 
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فقد تولت ذلك كتب ال�شرية، ولكننا 

املحطات  بع�ص  على  نقف  اأن  نريد 

والدرو�ص امل�شتفادة من هذه الذكرى 

وناأخذ  بها،  ننتفع  لعلنا  العظيمة، 

باخلري  علينا  يعود  مبا  العربة،  منها 

والفالح.

من  �ــشــراء  الإ اإىل  اأحوجنا  فما 

الر�شاد،  حياة  اإىل  الف�شاد  حياة 

العقل،  حياة  اإىل  اجلهل  حياة  من 

وال�شالل  والغفلة  اللهو  حياة  مــن 

والك�شب  والعفة  احلياء  حياة  اإىل 

احلالل.

ما اأحوج ال�شيا�شي اإىل معراج من 

حياة  اإىل  ال�شخ�شية  املطامع  حياة 

م�شلحة  تكون  حتى  هلل،  خال�ص  الإ

املنا�شب  ـــوق  وف ـــال  امل فـــوق  مــــة  الأ

�شتكون  التي  الدنيا  وفــوق  الرفيعة 

حطامًا.

معراج  اإىل  الــعــامل  اأحـــوج  ــا  وم

على  ال�شكوت  حياة  مــن  بــه  يرقى 

وقــول  املــنــكــر،  ــكــار  اإن اإىل  املعا�شي 

احلق لدى جائر اأو منكر اأو م�شتهني 

بحرمة الدين.

عبد  ــذي  ال التاجر  اأحـــوج  ومــا 

يخرج  ل  ب�شجن  عليه  فحكم  املــال 

منه اإل بعد موته، اإىل معراج يرقى 

به اإىل حياة البذل للخري يف مدار�شه 

ومعابده وم�شافيه وحياته.

وما اأحوجنا جميعًا كل يف موقعه 

ما  الذكرى  هذه  من  ن�شتلهم  اأن  اإىل 

التقدم  حيث  اإىل  وينقلنا  بنا  يرقى 

مة  الأ لهذه  لنعيد  وال�شمو،  والتطور 

الريادي  ــا  ودوره الالئقة،  مكانتها 

مم وال�شعوب. بني الأ

�شراء!  الإ ياعظة  اأجلك  ما  األ 

وما اأ�شدق وحيك وتوجيهك!.

ــذه الــذكــريــات  األ مــا اأجــمــل ه

النبوية وما اأروعها تهب على العامل 

خـــرى  الأ تلو  ــدة  ــواح ال �ــشــالمــي  الإ

الفواحة  الندية  الن�شمات  كما تهب 

عــلــى مــن عــانــى مــن احلـــر واحلـــرية 

خاماًل  فتن�شط  احلياة،  �شحراء  يف 

اأن  وتلبي �شائاًل، وتهدي �شاًل، يعلم 

جنات  العطرة  نفا�ص  الأ تلك  وراء 

ذات قرار ومعني، ي�شفو فيها النعيم 

ذكــرى  فهذه  وبعد  املــقــام.  ويطيب 

�شراء واملعراج تطالعنا بقد�شيتها  الإ

وفنت،  اأحــداث  حولنا  ومن  ودرو�شها 

ر�شنا  لأ حمتلون  ــزاة  غ وطننا  ويف 

م�شتبيحون حلرماتنا.

وهذه فل�شطني اجلريح وامل�شجد 

وثــالــث  القبلتني  اأوىل  ــى  ــش ــ� ق الأ

وطاأة  حتت  يئن  ال�شريفني  احلرمني 

وي�شت�شرخنا  الغا�شبني  اأولــئــك 

نخل�شه  كــي  عزائمنا  وي�شتنه�ص 

و�شفاءه  األقه  اإليه  ونعيد  ونحرره 

وقد�شيته.
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قال اهلل تعاىل: {ُسْبَحاَن الَِّذي 

َراِم  ى بَِعْبِدِه َلْياًل ِمَن امْلَْسِجِد احْلَ َأرْسَ
َباَرْكَنا  الَِّذي  ْقَص  اأْلَ امْلَْسِجِد  إىَِل 
ِميُع  َحْوَلُه لُِنِرَيُه ِمْن َآَياتَِنا إِنَّه ُهَو السَّ

.
)1(

اْلَبِصرُي}
ــِن َمــاِلــٍك ر�شي اهلل  ــ�ــِص ْب َن اأَ ــْن  َع

عليه  اهلل  �شلى   ِ
ّ

اهلل َر�ُشوَل  اأَّن  عنه 

َوُهَو   - اِق  ِبــاْلــرُبَ ِتيُت  »اأُ َقــاَل:  و�شلم 

َماِر َوُدوَن  َداّبٌة اأَْبَي�ُص َطِويٌل َفْوَق احْلِ

ُمْنَتَهَى  ِعْنَد  َحــاِفــَرُه  ُع  َي�شَ اْلَبْغِل. 

اأََتْيُت  َحّتى  َفَرِكْبُتُه  َقاَل:  	– َطْرِفِه 

ْلَقِة  َبْيَت امْلَْقِد�ِص. َقاَل: َفَرَبْطُتُه ِباحْلَ

. ُثّم 
)2(

ْنــِبــَيــاُء ــِه الأَ ــُط ِب ــْرِب اّلــِتــي َي

 . َرْكَعَتنْيِ ِفيِه  ّلْيُت  َف�شَ امْلَ�ْشِجَد  َدَخْلُت 

.
)3(

ُثّم َخَرْجُت«

كاَن  قــاَل:  ماِلٍك  بِن  اأَن�ِص  وَعــْن 

قاَل:   ِ
َّ

اهلل َر�ُشوَل  اأنَّ  ُث  ُيَحدِّ َذٍر  اأُبــو 

َكَة فنَزَل  »ُفِرَج َعْن �َشْقِف َبْيِتي َواأنا مِبَ

ْدِري ُثم َغ�َشَلُه مِباِء  يُل َفَفَرَج �شَ ِجرْبِ

تِلئ  َزْمَزَم ُثمَّ جاَء ِبَط�ْشٍت ِمْن ذَهٍب مُمْ

ْدِري ُثمَّ  ِحْكَمًة َواإميانًا فاأْفَرَغُه يِف �شَ

َفَعَرج ِبي اإىل  ِبَيِدي  اأخَذ  ُثمَّ  اأْطبَقُه 

ماِء  ا ِجْئُت اإىل ال�شَّ نْيا َفَلمَّ ماِء الدُّ ال�شَّ

ماِء  ال�شَّ خلــاِزِن  جربيُل  قــاَل  ْنيا  الدُّ

اْفَتْح قاَل َمْن َهذا قاَل جربيُل قاَل هْل 

ٌد فقاَل  َمَعك اأَحٌد قاَل َنَعْم َمِعي حُممَّ

َعَلْونا  َفَتَح  ا  َفلمَّ َنعْم  اإَِليِه قاَل  ْر�ِشَل  اأُ اأَ

َعلى  قاِعٌد  َرجٌل  فاإَِذا  ْنيا  الدُّ ماَء  ال�شَّ

 
)4(

اأ�ْشِوَدٌة َي�َشاِرِه  َوعلى  اأ�ْشِوَدٌة  يِنِه  مَيِ

ِحَك َواإَِذا َنَظَر  يِنِه �شَ اإذا َنَظَر ِقَبَل مَيِ

ِقَبَل َي�شاِره َبَكى فقاَل َمْرَحبًا بالَنبيِّ 

رِبيَل  اِلِح ُقْلُت جِلِ ْبِن ال�شَّ اِلِح َوالإِ ال�شَّ

�ْشِوَدُة  َمْن َهذا قاَل َهذا اآَدُم َوَهِذِه الأَ

 َبنيِه فاأْهُل 
)5(

يِنِه َو�ِشِماِلِه َن�َشُم َعْن مَيِ

�ْشِوَدُة  َوالأَ ة  اجَلنَّ اأْهُل  ِمْنُهْم  الَيمنِي 

َنَظَر  فاإِذا  اِر  النَّ اأْهُل  �ِشَماِلِه  َعْن  الَّتي 

ِقَبل  َنــَظــَر  َواإذا  ِحَك  �شَ ينِه  مَيِ ــْن  َع

ماِء  �ِشَماِلِه َبَكى َحتَّى َعَرَج بي اإىل ال�شَّ

َلُه  فقاَل  اْفَتْح  خَلاِزِنَها  فقاَل  اِنيِة  الثَّ

ُل َفَفَتَح« قال  وَّ خاِزُنَها ِمْثَل ما قال الأَ

َمواِت اآَدَم  اأَن�ٌص َفَذَكَر اأَنَُّه وَجَد يِف ال�شَّ

واإْبَراِهيَم  وِعي�َشى  وُمو�شى  َواإِْدِري�َص 

َكْيَف  ُيْثِبْت  ومْل  َعَلْيِهْم   ِ
َّ

اهلل َلواُت  �شَ

َمَناِزُلُهْم َغرْيَ اأنَُّه َذَكَر اأنَُّه وَجَد اآدَم يِف 

َماِء  ال�شَّ يِف  َواإْبَراِهيَم  ْنَيا  الدُّ ماِء  ال�شَّ

يُل  ِجرْبِ َمرَّ  ا  َفَلمَّ اأَن�ٌص  قاَل  اِد�َشِة  ال�شَّ

بيِّ  بالنَّ َمْرَحبًا  قاَل  باإِْدِري�َص  ِبيِّ  بالنَّ

َهَذا  َمْن  َفُقْلُت  اِلِح  ال�شَ ِخ  اِلِح والأ ال�شَّ

مُبو�َشى  ــَرْرُت  َم ُثمَّ  اإْدِري�ُص  َهذا  قال 

ِخ  والأَ اِلِح  ال�شَّ بيِّ  بالنَّ َمْرَحبًا  فقاَل 

اِلِح ُقْلُت َمْن َهَذا قاَل َهَذا ُمو�َشى  ال�شَّ

ِخ  ُثمَّ َمَرْرُت ِبِعي�َشى فقاَل َمْرَحبًا بالأَ

َمْن َهَذا  ُقْلُت  اِلِح  بيِّ ال�شَّ اِلِح والنَّ ال�شَّ

باإِْبَراِهيَم  َمَرْرُت  ُثمَّ  قاَل هَذا ِعي�شى 

والِبِن  اِلِح  ال�شَّ بيِّ  بالنَّ َمْرَحبًا  فقال 

ــَذا  ـــاَل َه ـــَذا َق ــُت َمـــْن َه ــْل ــاِلــِح ُق الــ�ــشَّ

يِن  فاأْخرَبَ �ِشَهاٍب  ابُن  قاَل  اإِْبَراِهيُم 

َة  َحبَّ واأَبــا  ا�ٍص  َعبَّ ابَن  اأنَّ  َحْزم  ابُن 

 : الَنبيُّ قاَل  َيُقوَلِن  كاَنا  اِريَّ  ْن�شَ الأَ

ًى  مِلُ�ْشَتوَّ َظَهْرُت  َحتَّى  بي  ُعــِرَج  »ُثــمَّ 

قال  ْقـــاَلِم«.  الأَ ِريَف  �شَ ِفيِه  اأ�ْشَمُع 

اْبُن َحْزٍم واأَن�ُص بُن ماِلٍك قال النبيُّ 

َخْم�ِشنَي  ــتــي  اأمَّ َعَلى   
ُ َّ
اهلل »َفــَفــَر�ــَص 

اإلســــراء والمعـــــراج م
هي

را
ب اإ

ي 
از

ج
ح
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ــَرْرُت  َم َحتَّى  ِبــَذِلــَك  َفَرَجْعُت  اَلًة  �شَ

َلَك   
ُ َّ
اهلل َفَر�َص  ما  فقاَل  ُمو�َشى  َعَلى 

اَلًة  ِتَك ُقْلُت َفَر�َص َخْم�ِشنَي �شَ َعَلى اأُمَّ

َل  َتَك  اأُمَّ فــاإِنَّ  ــَك  َربِّ اإيل  فاْرِجْع  قال 

َع �َشْطَرَها  ُتطيُق َذِلك َفراَجَعِني َفَو�شَ

َع �َشْطَرَها  َفَرَجْعُت اإِىَل ُمو�َشى ُقْلُت َو�شَ

َتَك ل ُتِطيُق  اأُمَّ َفاإِنَّ  َرِبَك  َراِجْع  فقال 

َفَرَجْعُت  �َشْطَرَها  َع  َفَو�شَ َفَراَجْعُت 

َتَك  اأُمَّ َفاإِنَّ  َك  اإِىَل َربِّ اإَِلْيِه فقال اْرِجْع 

ِهَي  فقال  َفَراَجْعُتُه  ــَك  َذِل ُتِطيُق  َل 

الَقْوُل  ُل  ُيَبدَّ َل  َخْم�ُشوَن  َوْهَي  َخْم�ٌص 

َراِجْع  اإِىل ُمو�َشى فقال  َفَرَجْعُت  َلَدىَّ 

ُثمَّ  َربــيِّ  مْن  ا�ْشَتْحَيْيُت  َفُقْلُت  ــَك  َربَّ

اْنَتَهى بي اإىل �ِشْدَرِة  اْنَطَلَق بي َحتَّى 

املُْنَتَهى وَغ�شَيَها اأْلَوان َل اأْدِري ما ِهي 

 
)6(

َة َفاإَِذا ِفيَها َحَباِئُل ْدِخْلُت اجَلنَّ ُثمَّ اأُ

.
)7(

لوؤِ َواإَِذا ُتَراُبَها املِ�ْشُك« اللُّوؤْ

اإلسراء بالجسد والروح:
رحمه   - عيا�ص  القا�شي  يقول   

�ــشــراء  الإ يف  النا�ص  اختلف  اهلل: 

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  بر�شول 

ـــك يف  فــقــيــل: اإمنــــا كـــان جــمــيــع ذل

املنام، واحلق الذي عليه اأكرث النا�ص 

ومعظم ال�شلف وعامة املتاأخرين من 

اأنه  واملتكلمني،  واملحدثني  الفقهاء 

اأ�شري بج�شده �شلى اهلل عليه و�شلم 

ثار تدل عليه ملن طالعها وبحث  والآ

اإل  عــنــهــا، ول عـــدل عــن ظــاهــرهــا 

بدليل، ول ا�شتحالة يف حملها عليه 

 .
)8(

فيحتاج اإىل تاأويل

قال ابن حجر: نعم جاء يف بع�ص 

خبار ما يخالف بع�ص ذلك، فجنح  الأ

جل ذلك بع�ص اأهل العلم منهم اإىل  لأ

اأن ذلك كله وقع مرتني: 

ومتهيدا،  توطئة  املنام  يف  مرة 

وقع  كما  اليقظة  يف  ثانية  ومـــرة 

امللك  جمــيء  ابــتــداء  يف  ذلــك  نظري 

 .
)9(

بالوحي

وقع  الــذي  ال�شهر  يف  واختلفوا 

�شهر  يف  كــان  فقيل:  �ــشــراء.  الإ فيه 

ول.  الأ ربيع  يف  وقيل:  القعدة،  ذي 

ال�شابع  ليلة  �ــشــراء  الإ كــان  وقيل: 

والع�شرين من رجب. وقيل غري ذلك. 

واهلل اأعلم.

اإلسراء فتنة وابتالء للمؤمنين:
عنها  اهلل  ر�شي   - عائ�شة  عــن 

اهلل  �شلى  بالنبي  اأ�شري  ملا  قالت:   -

ق�شى  الأ امل�شجد  اإىل  و�شلم  عليه 

فارتد  بذلك،  النا�ص  يحدث  اأ�شبح 

و�شدقوه،  به  اآمنوا  كانوا  ممن  نا�ص 

و�شعوا بذلك اإىل اأبي بكر ر�شي اهلل 

�شاحبك،  يف  لك  هل  فقالوا:  عنه 

اإىل بيت  الليلة  اأ�شري به  اأنه  يزعم 

قالوا:  ذلك؟  قال  اأو  قال:  املقد�ص. 

نعم. قال: لئن قال ذلك، لقد �شدق. 

قالوا: فت�شدقه اأنه ذهب الليلة اإىل 

ي�شبح؟!  اأن  املقد�ص وجاء قبل  بيت 

�شدقه مبا هو اأبعد  قال: نعم. اإين لأ

يف  ال�شماء  بخرب  اأ�شدقه  ذلــك،  من 

غدوة اأو روحة. فلذلك �شمي اأبا بكر 

.
)10(

ال�شديق

المسجد  إلـــى  اإلســــراء  حكمة 
األقصى: 

امل�شجد  من  العروج  يف  واحلكمة 

ق�شى دون اأن يكون العروج مبا�شرة  الأ

يجمع  حتى  احلــــرام،  امل�شجد  مــن 

تلك  يف  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي 

ن بيت  الليلة بني روؤية القبلتني، اأو لأ

نبياء  الأ غالب  هجرة  كان  املقد�ص 

يف  اإليه  الرحيل  له  فح�شل  قبله، 

اجلملة ليجمع بني اأ�شتات الف�شائل، 

نه حمل احل�شر، وغالب ما اتفق  اأو لأ

حــوال  الأ ينا�شب  الليلة  تلك  يف  له 

األيق  منه  املعراج  فكان  خــرويــة،  الأ

ــواع  اأن بح�شول  للتفاوؤل  اأو  بذلك، 

التقدي�ص له ح�شا ومعنى اأو ليجتمع 

 .
)11(

نبياء جملة بالأ

احلكمة  جمرة:  اأبي  ابن  وقال 

قبل  املقد�ص  بيت  اإىل  �ــشــراء  الإ يف 

اإظــهــار  اإردة  ال�شماء  اإىل  الــعــروج 

نه  احلق ملعاندة من يريد اإخماده؛ لأ

ال�شماء،  اإىل  مكة  مــن  بــه  عــرج  لــو 

اإىل  �شبيال  العداء  ملعاندة  يجد  مل 

اأنــه  ــر  ــاح، فلما ذك ــ�ــش ي الــبــيــان والإ
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�شاألوه  املقد�ص،  بيت  اإىل  به  اأ�شري 

ــن بيت  ــن تــعــريــفــات جــزئــيــات م ع

اأنه مل  املقد�ص، كانوا راأوها، وعلموا 

اأخربهم  فلما  ذلــك،  قبل  راآهــا  يكن 

فيما  ب�شدقه  التحقيق  ح�شل  بها 

�شراء اإىل بيت املقد�ص يف  ذكر من الإ

لزم  ذلــك  يف  خــربه  �شح  واإذا  ليلة، 

فكان  ذكـــره،  مــا  بقية  يف  ت�شديقه 

وزيادة  املوؤمن،  اإميــان  يف  زيــادة  ذلك 

.
)12(

يف �شقاء اجلاحد واملعاند

عنق  أمانة في  األقصى  المسجد 
كل مسلم:

الت�شريح  القراآنية  يــة  الآ يف   

�شراء، ومن لطائفها ذكر امل�شجد  بالإ

م�شجدًا  يكن  مل  ــه  اأن مع  ق�شى  الأ

اهلل  فاإطالق  معبدًا،  بل  ا�شطالحًا 

تعاىل عليه م�شجدًا بح�شب ما كان 

زل، وبح�شب  يف العلم عنده منذ الأ

ما �شيكون يف امل�شتقبل اإىل اأن يرث 

اأكرب  ويف  عليها،  ومن  ر�ــص  الأ اهلل 

لفتح  ليتقدموا  للم�شلمني  حافز 

امل�شجد  لهذا  ويعيدوا  البالد  تلك 

م�شجدًا  منه  يجعلوا  باأن  كينونته 

يذكر فيه ا�شم اهلل كثريا، كما يهيب 

و�شلم  الر�شول �شلى اهلل عليه  بهم 

البقعة  هــذه  على  يحافظوا  بــاأن 

حوزتهم  يف  تــكــون  واأن  املــبــاركــة 

ي�شد  اأن  من  م�شلم  كل  يتمكن  حتى 

اإليها الرحال يف اأي وقت اأراد، ومن 

اأن  حد  لأ يحق  ل  فاإنه  الفهم  هذا 

ر�ص  يتنازل عن اأي �شرب من هذه الأ

ورحم  امل�شلمني،  لكل  ملك  هي  التي 

ال�شيخ  كــرب  الأ املفتي  �شماحة  اهلل 

اأمني احل�شيني حيث عر�ص  حممد 

جنيه   مليون  ن�شف  اليهود  عليه 

مرتًا  ع�شر  ثالثة  عن  لهم  ليتنازل 

ق�شى فاأجاب يف اإميان  يف امل�شجد الأ

جمعتم  لــو  واهلل  املــوؤمــنــني:  ــز  وع

مال اليهود يف العامل ما تركت لكم 

ن�شف مرت.

ــلــســلــف من  اســـتـــخـــالصـــات ل
الحديث: 

خـــــذ  الأ ـــــــرباق  ال ربـــــط  ويف  	•
وتعاطي  مور،  الأ يف  بالحتياط 

يف  يقدح  ل  ذلك  واأن  �شباب،  الأ

على  العتماد  كان  اإذا  التوكل، 

اهلل تعاىل. 

اأهــل  ــقــاء  ل ا�ــشــتــحــبــاب  ــه  ــي وف 	•
الــفــ�ــشــل بــالــبــ�ــشــر والــرتحــيــب 

لهم  والــدعــاء  احل�شن  والــكــالم 

واإن كانوا اأف�شل من الداعي. 

يف  نــ�ــشــان  الإ مــدح  جــواز  وفيه  	•
عجاب  الإ عليه  اأمن  اإذا  وجهه، 

وغريه من اأ�شباب الفتنة. 

منزلة  علو  على  دلــيــل  وفــيــه  	•
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  نبينا 

ف�شله،  واإبانة  درجته  وارتفاع 

�شائر  منازل  فــوق  ارتفع  حيث 

و�شالمه  اهلل  �شلوات   - نبياء  الأ

من  بــلــغ  حــيــث  ــغ  وبــل  - عليهم 

ملكوت ال�شماوات. 

وبيان  ال�شتئذان  اإثبات  وفيه  	•
اأحــد  ا�ــشــتــاأذن  اإذا  فيما  دب  الأ

بــدق الــبــاب ونــحــوه، فـــاإذا قيل 

ول  فالن،  يقول:  اأنــت؟  من  له: 

يقول: اأنا. 

بــالــلــيــل  ــري  ــش ــ� ال فــ�ــشــل  وفـــيـــه  	•
من  وقــع  ملا  بالنهار  ال�شري  على 

كانت  ولذلك  بالليل،  �ــشــراء  الإ

عليه  اهلل  �شلى  عبادته  ــرث  اأك

�شفره  اأكرث  وكان  بالليل،  و�شلم 

بالليل،  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 

و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  وقـــال 

ر�ــص  الأ ــاإن  ف بالدجلة  »عليكم 

 .
)13(

تطوى بالليل«

يف  ـــوى  اأق التجربة  اأن  وفــيــه  	•
املعرفة  مــن  املــطــلــوب  حت�شيل 

قول  من  ذلك  ي�شتفاد  الكثرية، 

للنبي   - ال�شالم  عليه   - مو�شى 

�شلى اهلل عليه و�شلم: اأنه عالج 

وي�شتفاد  وجربهم،  قبله  النا�ص 

والتنبيه  الــعــادة،  حتكيم  منه 

َمْن  ن  لأ دنـــى؛  الأ على  على  بالأ

اأقـــوى  ــوا  ــان ك مم  الأ ــن  م �شلف 

مة، وقد قال  الأ اأبدانا من هذه 

مو�شى يف كالمه اإنه عاجلهم على 

.
)14(

اأقل من ذلك فما وافقوه

هوام�ص

ية: )1(. �شراء، الآ )1( �شورة الإ

�شول  الأ يف  هو  فكذا  بــه«  يربط  التي  »احللقة   )2(

وهو  احللقة  معنى  على  اأعاده  املذكر،  ب�شمري  به 

املراد حلقة بيت  التحرير:  ال�شيء، قال �شاحب 

م�شجد بيت املقد�ص، واهلل اأعلم. ويف ربط الرباق 

�شباب،  الأ وتعاطي  مور  الأ يف  بالحتياط  خذ  الأ

واأن ذلك ل يقدح يف التوكل اإذا كان العتماد على 

اهلل تعاىل، واهلل اأعلم.

)3( النووي، �شحيح م�شلم ب�شرح النووي، مرجع �شابق 

�شراء. ميان - باب الإِ 2/ 162/209. الإ

ــان،  زم جمع  زمــنــة  كــالأ ــواد،  �ــش جمع  »اأ�ـــشـــودة«   )4(

و�شواد  اجلماعات،  وقيل:  ال�شخ�ص،  وال�شواد 

النا�ص: عوامهم، وكل عدد كثري، واجلمع: اأ�شودة، 

واأ�شاودة جمع اجلمع.

)5( »ن�شم بنيه« الن�شم؛ بفتح النون وال�شني، والن�شمة: 

واجلمع:  نف�ص،  اأي:  ن�شمة  بها  وما  الــروح،  نف�ص 

ن�شم. وهي النف�ص، واملراد اأرواح بني اآدم.

موا�شع  به  اأراد  فيكون  حبائل،  اللوؤلوؤ«  »حبائل   )6(

حبالة،  جــمــع:  كــاأنــه  الــرمــل،  كحبال  مرتفعة 

اللوؤلوؤ  فيها  اأي:  والــعــقــود،  القالئد  واحلبائل 

كحبال الرمل. 

و�شكون  اجليم  ب�شم  جنبذ،  جمع:  اجلنابذ،  و: 

املعجمة:  وبالذال  امل�شمومة  وباملوحدة  النون 

وهو ما ارتفع من ال�شيء وا�شتدار كالقبة.

)7( النووي على م�شلم 2 / 209)259)162(.

)8( النووي على م�شلم 209/2.

)9( فتح الباري 197/7.

اإىل: احلاكم و�شححه وابن  املنثور وعزاه  الدر   )10(

مردوية والبيهقي يف الدلئل.

)11( فتح الباري 197/7.

)12( فتح الباري 201/7.

)13( اأبو داود 2571/28/3.

)14( فتح الباري 217/7.
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ــن حنبل:  ب ــد  ــم اأح مـــــام  الإ قـــال 

بن  حممد  مثل  خرا�شان  اأخرجت  »مــا 

اإ�شماعيل«، واأثنى عليه حممد ابن ب�شار 

يف  اهلل  خلق  اأفقه  باأنه  ببندار  امللقب 

زمانه. وقال حا�شد بن اإ�شماعيل »راأيت 

املنرب  على  جال�شًا  راهويه  بن  اإ�شحاق 

والبخاري جال�ص معه، واإ�شحاق يحدث، 

)يعني: حممد  فاأنكره  بحديث  فمر 

اإ�شحاق  فرجع  �شابًا  وكــان  البخاري(، 

اأ�شحاب  »يامع�شر  وقـــال:  قوله  اإىل 

احلديث انظروا اإىل هذا ال�شاب واكتبوا 

عنه، فاإنه لو كان يف زمن احل�شن بن اأبي 

ملعرفته  اإليه  لحتاج  الب�شري  احل�شن 

باحلديث وفقهه«.)مقدمة فتح الباري 

.)753

عبداهلل  ــو  اأب هــو  ال�شاب  ذلــك  اإن 

حمــمــد بــن اإ�ــشــمــاعــيــل بــن اإبــراهــيــم 

ــبــخــاري، احلــافــظ احلــجــة، املــعــول  ال

�شلى  املر�شلني  �شيد  اأحــاديــث  يف  عليه 

احلديث  اأئمة  �شيخ  و�شلم  عليه  اهلل 

والن�شائي،  والرتمذي  م�شلم  الثالثة: 

وحفظًا  وفقهًا  علمًا  خرا�شان  وحيد 

وعقاًل.

عــال عــن املـــدح حتى مــا يـــزان به

مـــقـــداره ي�شع مـــن  ــــدح  امل كـــاأمنـــا 

قا�شي املراتب داين الف�شل حت�شبه  

كال�شم�ص يبدو �شناها  حني ترتفع

الكتاب هدى يتلو  الذي  الكتاب  له 

ين�شدع لي�ص  طودًا  ال�شيادة  هذي 

مكانته العلمية:
اأ�شرقت �شم�شه وهو ملا يبلغ احللم، 

�شبابه،  ريــعــان  يف  وهــو  نــهــاره  ــج  ــل واأب

ذروة  يف  يزل  ملا  وهو  �شماوؤه  واأ�ــشــاءت 

ال�شغر،  يف  العلم  اإلــيــه  حبب  �شباه، 

واأعــانــه  حفظه،  وعــلــى  عليه  فعكف 

القوية،  وهمته  املفرط  ذكـــاوؤه  عليه 

كان يحفظ يف �شباه �شبعني األف حديث 

من اأحاديث ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

كل  �شند  بــرجــال  معرفته  مــع  و�شلم، 

درايــة  احلــديــث  يحفظ  فهو  حــديــث، 

ورجاًل،  تاريخًا  و�شندًا،  متنًا  وروايــة، 

بل يحفظ لكل حديث اأ�شاًل من الكتاب 

طبقاته  يف  ال�شبكي  قــال  ال�شنة،  اأو 

:)426/1 ال�شافعيةالكربى  )طبقات 

قال حممد بن اأبي حامت: �شمعت �شليم 

حممد  عند  كنت  يــقــول:  جمــاهــد  بــن 

لو جئت  البيكندي فقال يل:  �شالم  بن 

البخاري(  )يعني:  �شبيًا  لراأيت  قبل 

ــــف حـــديـــث، قــال  يــحــفــظ �ــشــبــعــني األ

طلبه  يف  فخرجت  جماهد:  بن  �شليم 

اأحفظ  اأنا  تقول:  اأنت  فقلت:  فلقيته، 

واأكرث،  نعم  قال:  حديث؟  األف  �شبعني 

ال�شحابة  عــن  بحديث  اأجــيــئــك  ول 

اأكرثهم  مولد  عرفت  اإل  التابعني  اأو 

اأروي  ولــ�ــشــت  وم�شاكنهم،  ووفــاتــهــم 

حديثًا من حديث ال�شحابة اأو التابعني 

اإل ويل يف ذلك اأ�شل اأحفظه حفظًا عن  

كتاب اهلل اأو �شنة  ر�شول اهلل �شلى اهلل 

مام البخاري،  عليه و�شلم«. فهذا هو الإ

علمه،   كان  وهكذا  حفظه،  كان  وهكذا 

اأدرك من قبله ومل يلحقه  من بعده.

حفظه للحديث:
ولفت  اأقــرانــه،  حفظه  من  تعجب 

ومعا�شريه،  �شيوخه  اأنــظــار  حفظه 

رقمًا  بلغ  قد  حفظه  فاإن  احلقيقة  ويف 

حكى  اأحـــد.  ي�شتطيعه  قلما  قيا�شيًا 

راهويه  بن  اإ�شحاق  �شمع  اأنــه  اأحدهم 

اإىل  اأنــظــر  ـــاأين  »ك نف�شه:  عــن  يــقــول 

�شبعني األف حديث من كتابي، فقال له 

اأو تعجب من هذا؟!!   البخاري:  مام  الإ

لعل يف هذا الزمان من ينظر اإىل مائتي 

عنى  واإمنـــا  كتابه«.  مــن  حديث  األــف 

ي�شتعيد  فكان  بذلك،  نف�شه  البخاري 

وي�شتظهر مائتي األف  حديث . 

لي�شت  حديث  األف  مائتا  اإنها  نعم 

ول  اآلف  ع�شرة  ول  األــفــني  ول  األــفــا 

اإنه رقم كبري  جدًا ل يحيط  ع�شرين، 

به اإل اإمام حافظ ول يحويه يف ع�شرنا 

احلديثية  املو�شوعات  من  مو�شوعة  اإل 

ــث، ول  ــدي اأو بــرنــامــج مــن بــرامــج احل

وكما  البخاري.  هو  ذلك  يكون  اأن  غرو 

اأتعجب  ل�شاحبه:  اآنفًا  البخاري  قال 

هذا،  من  اأتعجب  لك:  فاأقول  هذا؟  من 

البخاري  اأن  فاعلم   ، نعم  قلت:  ــاإن  ف

األف  مئة  املئتني  تلك  فوق  يحفظ  كان 

حديث اأخرى.

مل  حفظه  اأن  عجبًا  يزيدنا  ومما 

يكن قا�شرًا على منت احلديث ال�شحيح 

وغري  ال�شحيح  يحفظ  كــان  بل  فقط، 

خمرويه:  بــن  حممد  قــال  ال�شحيح، 

البخاري  اإ�شماعيل  بن  حممد  �شمعت 

يقول: »اأحفظ مئة األف حديث �شحيح 

واأحفظ مائتي األف حديث غري �شحيح 

اإنه  اأي   )427/1 لل�شبكي  )الطبقات 

يحفظ ثالثمئة األف حديث.

احلديث  ــامل  ع يف  كبري  ــم  رق اإنـــه 

قد  حفظه  ــاإن  ف كــربه  ومــع  ال�شريف، 

اأن حت�شب  جتاوزذلك بكثري جدًا، ولك 

الرواية  خــالل  من  يحفظ  ما  جمموع 

جعفر  قـــال  ال�شبكي:  قـــال  تـــيـــة،  الآ

بن  حممد  �شمعت  القطان:  حممد  بن 

�شيخ  األف  عن  كتبت  يقول:  اإ�شماعيل 

ع�شرة  منهم  واحــد  كــل  عــن  اأكـــرث،  اأو 
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األف واأكرث، ما عندي حديث اإل اأذكر 

 ،)431/1 لل�شبكي  »)الطبقات  اإ�شناده 

اآلف  ع�شرة  يف  �شيوخه  عدد  فا�شرب 

�شعة  من  ولتعجب  بالنتيجة،  لتفاجاأ 

بلغ  ما  اأنــه  ولتتيقن  واإتقانه؛  حفظه 

اإل مبثل  التي تربعها  واملكانة  الدرجة 

من  الكبرية  القيا�شية  رقــــام  الأ هــذه 

تقان . احلفظ والإ

قد  للحديث  املتني  احلفظ  وهــذا 

اإمامًا  وجعله  قــدره،  واأعلى  �شاأنه  رفع 

�شيوخه  عند  ُمهابًا  اأقرانه،  بني  مهيبًا 

مقدمًا عند اأبناء ع�شره، ثقة يف اأنظار 

اأقرانه  على  متيز  ومعانديه،  خ�شومه 

ــوة حــفــظ احلــديــث  ــق ومــعــا�ــشــريــه ب

حفظ  كان  ولئن  و�شندًا،  متنًا  وكرثته، 

فاإن  ع�شريًا،  متنًا  الكبرية  رقام  الأ هذه 

ع�شرًا  اأ�شد  ورجالها  اأ�شانيدها  حفظ 

فهو  تعجب  ل  ولــكــن  �شعوبة،  واأكـــرث 

ل  الــذي  البخاري  اإنــه  نعم،  البخاري، 

�ص  يخ�شى يف ميدان احلديث اأحدًا ول ُيَلبِّ

عليه اأحٌد �شندًا . 

وسمرقند  بــغــداد  محدثي  امتحان 
لحفظه:

ـــدم بــغــداد فــاجــتــمــع اأ�ــشــحــاب  ق

احلديث فعمدوا اإىل مئة حديث فقلبوا 

كل  منهم،  ع�شرة  وتقا�شمها  اأ�شانيدها 

اأحاديث  ع�شرة  عن  �شاأله  منهم  واحد 

ل  كلها:  عنها  فقال  ال�شند،  مقلوبة 

واثق  حافظ  اإجابة  اإنها  نعم  اأعرفها، 

ارتياب،  اإىل حفظه �شك ول  ليتطرق 

�شانيد بعينها  نعم فهو ل يعرف هذه الأ

حاديث بعينها، ولكنه يعلم هذه  لهذه الأ

حاديث اأخرى ويعرف هذه  �شانيد لأ الأ

فلم يزدهم  اأخرى،  باأ�شانيد  حاديث  الأ

حديث  عن  �شوؤال  كل  عند  قوله  على 

فرغوا  فلما  اأعرفه،  ل  ال�شند:  مقلوب 

حديثك  اأما  فقال:  ول،  الأ اإىل  التفت 

كذا  والثاين  وكذا،  كذا  فاإ�شناده  ول  الأ

منت  كل  فرد  الع�شرة،  اآخــر  اإىل  وكــذا، 

ذلك  مثل  بالثاين  وفعل  اإ�شناده،  اإىل 

اإىل اأن فرغ، فما كان منهم اإل اأن اأذعنوا 

بالف�شل واحلفظ  له  واأقروا  واعرتفوا 

والتميز)الطبقات  مامة  والإ تقان  والإ

لل�شبكي 427/1- 428(.

اأبي  عن  جماهد  بن  �شليم  وحكى 

زهر اأنه قال:»كان ب�شمرقند اأربعمئة  الأ

ممن يطلبون احلديث، فاجتمعوا �شبعة 

اأيام واأحبوا مغالطة البخاري، فاأدخلوا 

واإ�شناد  العراق،  اإ�شناد  يف  ال�شام  اإ�شناد 

تعلقوا  فما  احلرمني،  اإ�شناد  يف  اليمن 

يف  ول  ــاد  ــن ــش � الإ يف  ل  ب�شقطة  مــنــه 

املنت«. )�شري اأعالم النبالء 411/12(، 

متنًا  للحديث  حفظه  من  تعجب  واإن 

اأ�شد، من حفظه  اأن تعجب  و�شندا فلك 

بها  امتحنوه  التي  املقلوبة  �شانيد  لالأ

وحفظها مقلوبة يف جمل�ص واحد ومن 

�شماع واحد.

مر يف احلقيقة جد غريب،  وهذا الأ

منذ  فهو  بغريب،  عليه  لي�ص  ولكنه 

عند  ال�شماع  اإىل  ح�شوره  ومنذ  �شباه 

احلفظ،  يف  ديدنه  ذلــك  كــان  �شيوخه 

واإمنا  يكتب  ل  وهو  يكتبون  فاأ�شحابه 

ي�شمع فيحفظ.

أسباب قوة حفظه:
اأ�شبابه؟  وما  احلفظ؟  هذا  �شر  ما 

وكيف  اأولياته؟  وما  بــوادره؟  هي  وما 

ا�شتطاع  وكيف  املــهــارة؟  هــذه  اكت�شب 

اإن  حتمًا  كــلــه؟!!  املــقــدار  هــذا  حفظ 

لذلك ل�شرًا، ول اأ�شك حلظة واحدة يف 

ن�شاأته ورحالته  اإىل  �شر ذلك يعود  اأن 

وهاك  والديه.  و�شالح  العالية  وهمته 

�شباب الثالثة: طرفًا من تلك الأ

والدتـــــه ونــشــأتــه ورحـــالتـــه  )أ( 
العلمية:

مام البخاري ببخارى اأعظم  ولد الإ

بعد  على  الواقعة  النهر،  وراء  ما  مدن 

فار�ص،  ببالد  �شمرقند  اأيام من  ثمانية 

�شوال  من  ع�شر  الثالث  اجلمعة  يوم  يف 

كنف  حتت  يتيمًا  ون�شاأ  194هــــ،  �شنة 

والدته التقية ال�شاحلة، فارت�شع ثدي 

الف�شل، ومال قلبه اإىل حفظ احلديث 

نف�شه:)األهمت  عــن  ــال  ق وحتقيقه. 

اأتدري  حفظ احلديث واأنا يف الكتاب( 

كــم كـــان عــمــره وهـــو يف الــكــتــاب؟ اإن 

عمره اآنذاك كان ع�شر �شنوات اأو اأقل، 

حفظه  وزاد  وعــلــت،  همته  زادت  ثــم 

وقوي، فمهر يف علل احلديث والطالع 

عدالتهم  ومعرفة  الــرواة  اأحــوال  على 

و�شبطهم واأمانتهم و�شدقهم ومعي�شتهم 

وم�شكنهم ومولدهم ووفياتهم، كما مهر 

وانقطاعًا  ات�شاًل  ال�شند  معرفة  يف 

امل�شائل  ا�شتنباط  يف  ثــم  ومــقــارنــة، 

بفنون  بلغ  حتى  احلديث،  من  الفقهية 

ومنتهاها.  وذروتــهــا  غايتها  احلــديــث 

مام البخاري 49(. )ينظر:�شرية الإ

كانت  فقد  العلمية:  رحالته  واأما 

فيها  توجه  التي  تلك  رحــالتــه  اأوىل 

اأخوه  فرجع  واأخيه،  اأمه  برفقة  للحج 

واأمه، ومكث هو يف مكة يطلب احلديث، 

ومكث  املنورة  املدينة  اإىل  ارحتــل  ثم 

فيها عامًا كاماًل، ثم ارحتل اإىل الب�شرة 

يف  يحج  كــان  �شنني  خم�ص  فيها  ومكث 

القادمني  باملحدثني  ليلتقي  مو�شم  كل 

اإىل  ارحتــل  ثم  مــ�ــشــار،  الأ خمتلف  من 

اإىل  وعـــاد  واجلــزيــرة  وم�شر  الــ�ــشــام 

باحلجاز  اأقام  ثم  مرات،  اأربع  الب�شرة 

�شتة اأعوام وتردد على الكوفة وبغداد 

ترددًا ل يكاد يح�شى عدده. )ينظر: 

411/12، و�شذرات  النبالء  اأعالم  �شري 

البخاري  ــــام  م والإ  ،134/2 الــذهــب 

حمدثًا 29(.

)ب( علو همته:
واأما علو همته فقد قال عن نف�شه: 

اأروي  حتى  قمت  ملا  متّن،  يل:  قيل  »لو 

ع�شرة اآلف حديث يف ال�شالة خا�شة«، 

منت  ما  يقول:  �شمعته  وراقــه:  وقــال 

يف  اأدخــلــت  كــم  ــددت  ع حتى  البارحة 

مائتي  نحو  فاإذا  احلديث  من  ت�شانيفي 

األف حديث«. وقال اأي�شًا: »قلت له مرة 

يف خلوة: هل من دواء للحفظ؟ فقال:

نهمة  من  للحفظ  اأنفع  �شيئًا  اأعلم  ل 

الرجل ومداومة النظر«. )مقدمة فتح 

الباري 757(.

وحتدث حممد بن يو�شف الفربري 

حممد  عند  »كــنــت  فــقــال:  همته  عــن 

ذات  مبنزله  البخاري  اإ�شماعيل  ابــن 

واأ�شرج  قام  اأنه  عليه  فاأح�شيت  ليلة، 

ثماين  ليلة  يف  يعلقها  اأ�شياء  ي�شتذكر 

نف�شه  اأتعب  يــوم  وذات  مــرة«،  ع�شرة 

مل  الليل  يف  يكتب  اأن  اأراد  فلما  بالنهار 

على  فا�شتلقى  جال�شًا  يكتب  اأن  ي�شتطع 

قفاه وكتب. )تاريخ بغداد 14/2(.

)ج( والداه:
�شاحلًا  �شيخًا  فــكــان  والـــده  فــاأمــا 

عنه  وروى  مالك  عن  روى  حمدثًا  عاملًا 

اأبي  »�شمع  البخاري:  قال  العراقيون، 
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املبارك  ابن  و�شافح  اأن�ص  بن  مالك  من 

النبالء  عــالم  ــرياأ  ــش �( ــه«،  ــدي ي بكلتا 

ورعًا  تاجرًا  والــده  وكــان   .)392/12

موا�شع  جمتنبًا  ك�شبه  يف  حمــتــاطــًا 

اأعلم من  نف�شه: »ل  ال�شبهات، قال عن 

ــرام ولدرهــمــًا من  مــايل درهــمــًا مــن ح

�شبهة«. )مقدمة فتح الباري 744(. 

تغذى  املباركة  املــائــدة  هــذه  فمن 

الك�شب  هــذا  ومــن  الــبــخــاري،  مــــام  الإ

الطيب منت اأع�شاوؤه وجوارحه فاأثمرت 

ثمارًا �شاحلة واأنبتت نباتًا ح�شنًا.

امــراأة  كانــت  فقــد  والدتــه  واأمــا 

�شاحلــة تقية عابدة، يدلــك على ذلك 

روؤيتهــا النبي اإبراهيم على نبينا وعليه 

اأف�شل ال�شالة وال�شالم واأنه ب�شرها باأن 

اهلل تعــاىل رد علــى ابنها ب�شــره، وكما 

نبياء حق، وكما تعلم  تعلم فاإن روؤيــا الأ

اأي�شــًا فــاإن الروؤيــا ال�شاحلة تــدل على 

�شالح الرائي ول �شيما اإن �شدقت روؤياه 

وجــاءت كفلــق ال�شبــح، حكــى ال�شبكي 

واخلطيــب   ،)424/1( طبقاتــه  يف 

اأن  تاريخــه)11/2(:  يف  البغــدادي 

اأحمــد بن الف�شل البلخي، قال: »ذهبت 

يف  البخــاري(  )يعنــي:  حممــد  عينــا 

�شغره فراأت اأمه اإبراهيم عليه ال�شالم، 

فقــال: ياهــذه قــد رد  اهلل علــى ابنــك 

ب�شــره بكرثة بكائك اأو دعائك، فاأ�شبح 

وقد رد اهلل عليه ب�شره«. 

هيبة العلماء منه:
مام البخاري هيبة عظيمة  رزق الإ

منذ اأول حياته فكان �شيوخه ومعا�شروه 

يتهيبون احلديث بح�شرته، فهذا �شيخه 

مام احلافظ علي بن املديني كان اإذا  الإ

اإليه  التفت  بح�شرته  والبخاري  حدث 

 ،)18/2 بــغــداد  يهابه.)تاريخ  كــاأنــه 

البيكندي  �شالم  �شيخه حممد بن  وكان 

علي  دخــل  »كلما  يــقــول:  ع�شره  اإمـــام 

البخاري(  )يعني  اإ�شماعيل  بن  حممد 

احلافظ  »فعلق  خائفا  اأزال  ول  حتريت 

بقوله:  املقولة  هــذه  على  حجر  ابــن 

)مقدمة  بح�شرته«  يخطئ  اأن  »يعني: 

فتح الباري 751(.

تالميذه وشيوخه:
اأ�شهرهم  من  كثري،  خلق  عنه  روى 

والن�شائي  والــرتمــذي  م�شلم  مــــام  الإ

واأبوبكر  احلربي  اإ�شحاق  بن  واإبراهيم 

ال�شري  يف  الذهبي  وعد  الدنيا،  اأبي  بن 

»واأمم  قال:  ثم  جماعة،   )397/12(

ل يح�شون«.

اأن  اآنفًا  علمت  فكما  �شيوخه:  واأما 

البخاري قد طوف البالد و�شرق وغرب، 

�شياخ ما يفوق عددهم  فاجتمع له من الأ

لف، قال وراقه:»�شمعته قبل موته  الأ

وثمانني  األــف  عن  كتبت  يقول:  ب�شهر 

رجاًل، لي�ص فيهم اإل �شاحب حديث« . 

ولئن كان املقام هنا لي�شمح ب�شرد 

هذا العدد من �شيوخه، ف�شنقت�شر على 

التي  البالد  جل  من  ــد  واح �شيخ  ذكــر 

اأن  قبل  ببخارى  �شمع  فاأقول:  دخلها، 

البيكندي،  �شالم  بن  حممد  من  يرحتل 

وبني�شابور من يحيى بن يحيى ، وببغداد 

من حممد بن عي�شى ، وبالب�شرة من اأبي 

عبداهلل  من  وبالكوفة  النبيل،  عا�شم 

اأبي عبدالرحمن  بن مو�شى، ومبكة من 

عبدالعزيز  مــن  وبــاملــديــنــة  املــقــري، 

اأبــي  بــن  �شعيد  مــن  ومب�شر  ويــ�ــشــي،  الأ

و�شمع  اليمان،  اأبي  من  وبال�شام  مرمي، 

وببلخ  وبدم�شق  وبحم�ص  بع�شقالن 

اآخرين  من  و�شمع  البالد،  من  وبغريها 

كانوا  اأربعة  اأن  غري  اآنفًا،  ذكر  من  غري 

بالغ  اأثــر  لهم  كــان  الذين  �شيوخه  هم 

احلديثي،  ون�شاطه  العلمية  حياته  يف 

ومالزمته  متينة،  بهم   �شلته  وكــانــت 

اأحمد  هم:  ئمة  الأ اأولئك  طويلة،  لهم 

بن حنبل، وعلي بن املديني، ويحيى بن 

)ينظر:  راهويه.  بن  واإ�شحاق  معني، 

 ،397	–  395/12 النبالء  اأعــالم  �شري 

مام البخاري 42(. والإ

مؤلفاته:
مام العظيم بجامعه  ا�شتهر هذا الإ

الــ�ــشــحــيــح الـــــذي عــــرف )بــ�ــشــحــيــح 

اآخر  كتاب  له  ا�شتهر  وكذا  البخاري(، 

دب املفرد(، ويليهما يف ال�شهرة  هو )الأ

اأحدًا  لو�شاألت  ورمبا  )التاريخ(،  كتاب 

لك  لعّد  احلديث  علم  يف  غريمتخ�ش�ص 

فوقها كتابا اأو كتابني، ولكن الواقع اأن 

وع�شرين  اأربعة  نحو  البخاري  مام  لالإ

موؤلفًا بني كتاب وجزء ور�شالة. )�شرية 

مام البخاري 172-162(. الإ

مكانة الجامع الصحيح:
واأ�شهر  م�شنفاته،  اأعــظــم  فــاأمــا 

ميناه،  خطته  مــا  واأبــــرك  مــوؤلــفــاتــه، 

ب�شحيح  املعروف  ال�شحيح  فهواجلامع 

ال�شبكي  ــام  م الإ نعته  الــذي  البخاري، 

بعد  واأف�شلها  �شالم  الإ كتب  »اأجل  باأنه 

كتاب اهلل«)الطبقات 424/1(.

فهو الكتاب الذي يتلو الكتاب هدى

هذي ال�شيادة  طودا  لي�ص ين�شدع

وما اأح�شن قول اجلرجاين:

�ــشــحــيــح الــبــخــاري لـــو اأنــ�ــشــفــوه

الـــذهـــب ـــــاء  مب اإل  ـــــط   خ ـــــا   مل

هــو الــفــرق بــني الــهــدى والــعــمــى 

والــعــطــب الــعــنــا  دون  الــ�ــشــد  هـــو 

بــــه قـــــام مــــيــــزان ديـــــن الــنــبــي

ــرب ــع ال ــد  ــع ب ــم  ــج ــع ال ـــه  ل ودان 

الع�شقالين  حــجــر  ابـــن  ــه  ــدح وم

بقوله: 

ما املــ�ــشــهــور  عــلــى  كتبهم  واأ�ـــشـــح 

املُْعَظم ذاك  قــال  البخاري  جمع 

له خ�شعت  الــــذي  م�شلم  وتــــاله 

و�شلموا الرجال  اأعناق  احلفظ  يف 

يحتكى فيما  الكتب   اأ�ــشــح  فهما 

مقــــــدم ــو  فــه اهلل  كــتــاب  اإل 

اأما عدد اأحاديث اجلامع ال�شحيح 

فقد بلغت �شبعة اآلف ومئتني وخم�شة 

الباري  فتح  )مقدمة  باملكرر،  و�شبعني 

728(، اختارها من زهاء  �شتمائة األف 

وت�شنيفه  تاأليفه  يف  ومكث   ، حديث 

فيه  يــدخــل  ومل   �شنة،  ع�شرة  �شت 

يكتب  كان  وما  ال�شحيح،  احلديث  اإل 

وي�شلي  ذلك  قبل  يغت�شل  حتى  حديثا 

امل�شجد  يف  م�شودته   و�شنف  ركعتني، 

احلرام، وبي�ص تراجمه بني قرب النبي 

قال  ومــنــربه،  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 

عدة  »�شمعت  همام:  بن  عبدالقدو�ص 

بن  حممد  حــول  يقولون  امل�شايخ  مــن 

اإ�شماعيل البخاري تراجم جامعه بني 

قرب النبي �شلى اهلل عليه و�شلم ومنربه 

وكان ي�شلي لكل ترجمة ركعتني«، وكان 

يخفى  ل  قلب  ظهر  عن  كله  يحفظه 

-9/2 بغداد  )تاريخ  منه.  �شيئ  عليه 

14(. وكذا �شنع يف كتاب التاريخ ، قال 

عن نف�شه: »�شنفت كتاب التاريخ عند 

يف  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  قــرب 

النبالء  اأعالم  )�شري  املقمرة«،  الليايل 
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�شنف  »ملا  العقيلي  جعفر  اأبو  قال 

عر�شه  الــ�ــشــحــيــح  ــاب  ــت ك ــاري  ــخ ــب ال

حنبل  بــن  واأحــمــد  املديني  ابــن  على 

الثالثة  ـــوؤلء  -)وه معني  بن  ويحيى 

رجال  كبار  اآنــذاك  وهم  �شيوخه(  هم 

له  و�ــشــهــدوا  فا�شتح�شنوه  احلــديــث- 

قال  ــث«،  ــادي اأح اأربــعــة  اإل  بال�شحة 

البخاري  قول  فيها  والقول  العقيلي: 

»رحم  احلاكم:  وقال  �شحيحة.  وهي 

فاإنه  مــام  الإ اإ�شماعيل  بن  حممد  اهلل 

وكل  للنا�ص،  وبني  �شول  الأ األف  الذي 

من عمل بعده فاإمنا اأخذه من كتابه«. 

ملا  البخاري  »لول  قطني:  الــدار  وقال 

الفتح  )مقدمة  ولجـــاء«.  م�شلم  راح 

.)760

منهجه في الجامع الصحيح:
ل اأ�شك يف اأن �شبب ال�شحة العالية 

من  �شلف  ما  هو  ال�شحيح،  اجلامع  يف 

الذاتي  ومنهجه  البخاري  مام  الإ هدي 

وانتقاء  جامعه،  وت�شنيف  كتابة  يف 

واإلزام  اأحاديثه واختيارمكان كتابته، 

التامة  الطهارة  على  املحافظة  نف�شه 

امل�شجد  ــار  اخــت فــقــد  الــكــتــابــة،  عــنــد 

الغت�شال  نف�شه  واألزم  مكانًا،  احلرام 

عند  ركعتني  و�شالة  حديث،  كل  عند 

كل حديث اأو ترجمة.

منهجه  فهو  خـــر  الآ ال�شبب  واأمـــا 

ت�شنيفه  يف  عليه  �شار  ــذي  ال العلمي 

للجامع، و�شروطه للحديث الذي ي�شعه 

يف كتابه،  يعرف تلك ال�شروط من �شرب 

ن البخاري نوى  كتابه وتتبع منهجه، لأ

�شروطه ومل ي�شرح بها يف اأي �شيء من 

»اعلم  الق�شطالين:  مام  الإ قال  كتبه، 

عن  ينقل  مل   ... وم�شلمًا  البخاري  اأن 

واحد منهما اأنه قال: �شرطت اأن اأخرج 

يف كتابي ما يكون على ال�شرط الفالين، 

كتبهم«.  �شرب  مــن  ــك  ذل يــعــرف  واإمنـــا 

)اإر�شاد ال�شاري 20/1(.

وشروطه الضمنية التي استنبطها 
العلماء ال تخرج عما يأتي:

اأن يكون جميع رواة احلديث ثقات   -1

اإىل ال�شحابي .

اأن ل يكون انقطاع يف ال�شند.  -2

اإن كانت الرواية بالعنعنة فيجب   -3

اأن يثبت لقاء الراوي ب�شيخه.

�ــشــحــة احلــديــث  عــلــى  يــتــفــق  اأن   -4

مام البخاري  املحدثون من قبل الإ

اأو املعا�شرون له.

الــعــلــة  مــــن  خـــالـــيـــا  ـــون  ـــك ي اأن   -5

وال�شذوذ.

اخلم�شة  الـــ�ـــشـــروط  هــــذه  ومــــع 

الطبقة  مــن  الـــراوي  يــكــون  اأن  يجب 

 ،20/1 ال�شاري  اإر�شاد  العليا.)ينظر: 

مام البخاري 198-197(. �شرية الإ

استنباطاته الفقهية في الجامع: 
يف  البخاري  ــداف  اأه اأهــم  من  كان 

جامعه، هو ا�شتنباط امل�شائل الفقهية،  

باب  لكل  تراجمه  جعل  الــتــزم  فقد 

فكان  ــاب،  ــب ال ذلـــك  فــقــه  عــن  منبئًة 

اأحكامًا  حــاديــث  الأ تلك  من  ي�شتنبط 

يبايل  كان  وما  غريه،  ي�شتنبطها  قلما 

يكرر  يكن  مل  ولكنه  ــنت،  امل تكرار  من 

بل  الوجوه،  كل  من  معًا  �شناد  والإ املنت 

فقط،  املــنت  على  قا�شرًا  كــان  التكرار 

قال عبد ال�شالم املباركفوري: »وبكرثة 

احلديث  يرتفع  املختلفة  �شانيد  الأ

التواتر  اأو  ال�شهرة  اإىل  حـــاد  الآ مــن 

ح�شنًا  يزيده  التكرار  وهــذا  املعنوي، 

اإىل ح�شن«. 

وهو يف ا�شتنباطه للم�شائل ي�شتدل 

ويــراعــي  ــيــة،  ــقــراآن ال يـــات  بـــالآ اأوًل 

ية واحلديث، قال عبد  التوفيق بني الآ

ال�شالم املباركفوري: »وملا كانت امل�شائل 

اأغرا�شه  اأهم  الفقهية وا�شتنباطها من 

�شارة  بالإ ــواب  ب الأ من  كثري  يف  اكتفى 

فالن،  عن  فيه:  فيقول  احلديث  اإىل 

ذكره،  �شبق  الذي  احلديث  اإىل  وي�شري 

واأحيانًا  بعيدًا  اأو  قريبًا  كــان  �شواء 

احلديث  منت  الرتاجم  بع�ص  يف  يذكر 

معلقًا  يذكره  اأو  ال�شند  ويحذف  فقط، 

يذكر  كثرية  واأبـــواب  تراجم  وهناك 

يكتفي  واأحيانا  اأحــاديــث،  عــدة  فيها 

يات  الآ يذكر  واأحيانا  واأحــد،  بحديث 

�شاليب  الأ هــذه  وكــل  فقط،  القراأنية 

تدل على اأن ا�شتنباط امل�شائل الفقهية 

الــبــخــاري  �شحيح  اأهـــــداف  اأهـــم  ــن  م

مام  الإ )�شرية  �شا�شية«.  الأ واأغرا�شه 

البخاري  188- 189(.

هذا  �شاأن  رفعة  يف  ال�شر  هو  فهذا 

من  عظيمًا  ــرًا  اأث اأ�شبح  الــذي  الكتاب 

اآثار البخاري ، وهو الذي خلده واأبقى 

حيث  هذا،  يومنا  حتى  �شدق  ل�شان  له 

كان جماًل خ�شبًا للمحدثني من بعده،  

واحدة،  ميلة  اإليه  املحدثون  مال  فقد 

من  فمنهم  متنوعة:  خدمات  وخدموه 

�شرحه، ومنهم من علق عليه، ومنهم من 

اخت�شره، ومنهم من جمع رجاله، ومنهم 

وتراجمه،  اأبــوابــه  فقه  يف  بحث  مــن 

ا�شتدرك  من  ومنهم  جــرده،  من  ومنهم 

ومنهم  معلقه،  و�شل  من  ومنهم  عليه، 

من  ومنهم  لغريبه.  معجما  �شنع  من 

غريبه،  حل  من  ومنهم  م�شكله،  اأعرب 

ومنهم من األف يف �شروطه ، اإلخ ما هياأ 

اهلل تعاىل له من خدمة تفوق احل�شر، 

وجتل عن العد وتدعو اإىل العجب. 

املباركفوري  ال�شالم  عبد  عد  وقد 

البخاري  مــــام  الإ )�ــشــرية  كــتــابــه:  يف 

مــوؤلــفــًا،  واأربــعــني  و�شتة  مئة   )206

�شملت خمتلف اأنواع ما خدم به اجلامع 

يف  نــظــريه  قــل  رقـــم  وهـــذا  ال�شحيح، 

خرى.  خدمة الكتب الأ

وفاته:
وحفظًا  علمًا  كلها  حياته  كانت 

وعماًل وارحتاًل وامتحانًا، عانى كثريًا 

واأما  وتبليغه،  وحفظه  العلم  �شبيل  يف 

ورغبة  احلياة  يف  زهد  عن  فكان  موته 

عنها، قال عبد القدو�ص بن عبد اجلبار 

ال�شمرقندي: »�شمعته ليلة من الليايل 

وقد فرغ من �شالة الليل يدعو ويقول: 

مبا  ر�ص  الأ علي  �شاقت  قد  اإنه  »اللهم 

اإليك«.)تاريخ بغداد  رحبت فاقب�شني 

.)33 ،6/2

دعــــاءه،  اهلل  ا�ــشــتــجــاب  وهـــكـــذا 

فاأكرمه ب�شيام رم�شان واإمتامه، وتوفاه 

العيد،  ليلة  ع�شاء  �شلى  اأن  بعد  اإليه 

و�شتون  اثنتان  وعمره  256هــــ،  �شنة 

�شنة، ودفن يوم العيد بعد �شالة الظهر، 

بعد  على  الواقعة  )خرتنك(،  بقرية 

فر�شخني من �شمرقند . 

مام الذي  فرحمة اهلل على هذا الإ

�شدق عليه قول اأهل بغداد فيه:

لهــم بقيــت  مــا  بخــري  امل�شلمــون 

ولي�ــص بعــدك خــري حــني تفتقــد
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مكافحة اإلسالم
للمخــدرات

الطرق الوقائية .. والعالجية
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اأوًل: الطريقة الوقائية:

كافحت  �شالمية  الإ ال�شريعة  اإن 

مــتــدرج،  مبنهج  املـــخـــدرات  جــرميــة 

يجمع بني الوقاية والعالج يف اأ�شلوب 

�شباب  الأ فكل  وترهيبي،  ترغيبي 

املخدرات،  لتناول  ن�شان  بالإ الدافعة 

ـــالم الــتــدابــري  ـــش � ــع لــهــا الإ ــش قـــد و�

الوقائية التي متنع وقوعها، فاعتنى 

�شرة واملجتمع. برتبية الفرد والأ

�شالمي  الإ مبنظورها  والرتبية 

هي: )تن�شئة الفرد امل�شلم يف جوانب 

حياته اجل�شمية والعقلية والنف�شية 

�ــشــالم  ـــدي الإ والــ�ــشــلــوكــيــة عــلــى ه

الكون  اإىل  ونظرته  �شريعته  ومبادئ 

معاجلة  ]نــدوة  واحلياة(  ن�شان  والإ

�شالمية مل�شكالت انحرف  ال�شريعة الإ

حداث )�ص: 11(. الأ

التي  الــرتبــويــة  ــب  اجلــوان فمن 

لبناء  خا�شة  عناية  �شالم  الإ اأولها 

عن  البعد  كــل  بعيد  �شالح  اإنــ�ــشــان 

مواطن الزلل وطرق النحراف:

البنيان،  متما�شكة  اأ�شرة  تكوين   -1

ــدة عن  ــي ــع ركــــــــان، ب قـــويـــة الأ

عليها  ويخيم  والــنــزاع  ال�شقاق 

ظلها  يف  الطفل  فين�شاأ  الــوفــاق، 

بالرعاية  حتيطه  �شوية،  ن�شاأة 

وت�شونه عما ل حتمد عقباه.

ــة  ــاحل ــش ــ� ــة ال ــئ ــش ــ� ــن ــت ال  -2

ولد: وقد جــاءت عناية  لــالأ

�شالم �شاملة جلميع اأطوار  الإ

لتقي  الــــولــــد،  حـــيـــاة 

ال�شرور  من  املجتمع 

وجتنب  الــكــثــرية، 

املفا�شد  ولد  الأ

وتعاطي  والرذائل 

املخدرات.

3- تربية النف�ص 

ـــى طـــاعـــة  ـــل ع

�شبحانه  اهلل 

وجل  عز  اهلل  فطاعة  وتعاىل: 

باإتباع اأمره واجتناب نهيه جتعل 

بخالقه،  ال�شلة  دائــم  ن�شان  الإ

بفعل  ــــــدوده  ح عــنــد  وّقــــافــــا 

فاإذا  منهياته.  ويرتك  ماأموراته 

ــدان  وج يف  اهلل  طــاعــة  عظمت 

و�شلم  اإميـــانـــه  كــمــل  نـــ�ـــشـــان  الإ

ويقهر  ال�شعب  في�شت�شهل  دينه، 

النف�ص يف �شبيل طاعته �شبحانه 

وتعاىل. 

�شالمية وتعميم  غر�ص القيم الإ  -4

الوعي باأ�شرار املخدرات: فغر�ص 

على  واحلــث  �شالمية  الإ القيم 

والتزامه  �ــشــالم  بــالإ التم�شك 

من  موقفه  وبيان  حياة،  منهج 

ما  وتف�شيل  املــخــدرات،  تعاطي 

وخماطر  اأ�شرار  من  عنها  ينتج 

ـــرة  �ـــش ــدد اأمــــن الـــفـــرد والأ ــه ت

اأبلغ  من  كله  ذلك  اإن  واملجتمع، 

تقلي�ص  على  املعينة  الو�شائل 

هذه امل�شكلة اخلطرية.

وخمالطة  جمــالــ�ــشــة  ــن  م املــنــع   -5

الــذيــن يــتــعــاطــون املـــخـــدرات: 

اإن رفــقــة الــ�ــشــوء هــي مــن اأهــم 

ـــوؤديـــة  ـــبـــاب امل ـــش � واأخـــطـــر الأ

عنيت  ــذلــك  ــحــراف،ول الن اإىل 

عناية  �ــشــالمــيــة  الإ ال�شريعة 

فقال  ن�شان  الإ بجلي�ص  خا�شة 

)الرجل  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى 

على دين خليله فلينظر اأحدكم 

حديث  داود  ]اأبو  يخالل(  من 

الـــرتمـــذي   ،)4833( رقــــم 

)3378(، وقال: حديث ح�شن 

غريب. 
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ويقول ال�شاعر العربي: 

عن املرء ل ت�شاأل و�شل عن قرينه

يقـتدى باملـقـارن  قرين  فكل 

احلـــــث عـــلـــى الــكــ�ــشــب احلــــالل   -6

عالج  لقد  الــبــطــالــة:  ــة  ــارب وحم

النف�شية  البواعث  كافة  �شالم  الإ

تثبط  التي  العملية،  واملعوقات 

ــن الــعــمــل والــ�ــشــعــي يف  الــنــا�ــص ع

ر�ــص،  الأ مناكب  يف  وامل�شي  الــرزق 

معه  املـــرء  يقف  حا�شمًا  عــالجــًا 

اإجالًل واإكبارًا لهذا املنهج الرائع، 

الذي بداأت الب�شرية تتلم�شه بعد 

فقال  وال�شياع  التخبط  من  قرون 

يف  {َفاْمُشوا  وتــعــاىل:  �شبحانه 

]سورة  رْزِقِه}  من  وُكُلوا  َمَناكبِها 
امللك، اآلية: 15[.

يجد  ل  �ــشــالم  الإ لتعاليم  فاملتبع 

حتمد  ل  مــا  اإىل  يدفعه  فــراغــًا 

عقباه من جرائم ومنكرات.

مر باملعروف والنهي  7 - تعميم مبداأ الأ

 ، اإن تعميم هذا املبداأ  عن املنكر: 

يعني اإيجاد راأي عام تت�شافر فيه 

لتحقيق  الكلمة  وتتحد  اجلهود، 

الرذيلة  يكافح  فا�شل،  جمتمع 

الف�شيلة،  حتقيق  نحو  وي�شعى 

ن�شتطيع  �شا�ص  الأ هذا  فباإحياء 

ي�شتاأ�شل  بتارًا  �شالحًا  منلك  اأن 

من  املجتمع  ويطهر  النــحــراف 

املتعاطني  ويقي  اجلرمية  اأدران 

عن طريق التاأثري فيهم. 

مكافحة  مــالمــح  اأهــــم  هــي  هـــذه 

ال�شريعة  يف  الوقائية  املخدرات 

�شالمية. الإ

ثانيًا :الطريقة العالجية:
قد ل تقف التدابري الوقائية التي 

ومنع  اجلرمية  وقوع  اأمام  ذكرها  �شبق 

النحراف، فال تثبت جدواها ول �شيما 

عند اأ�شحاب القلوب املري�شة اأو النفو�ص 

ال�شيطان، فيقع  اأغواها  التي  ال�شعيفة 

ن�شان فري�شة للمخدرات ،تهدده  هذا الإ

اأخطارها وتوؤمله اآثارها.

انت�شاره  ومنع  الــداء  هذا  ولعالج 

العالجي  �شلوب  الأ ي�شع  �شالم  الإ فاإن 

والعقوبات  العبادات  طريق  عن  وذلك 

على  للق�شاء  فعالتان  و�شيلتان  فهما 

املخدرات ومنع انت�شارها .

ثالثًا: المداواة عن طريق العبادة:
املخدرات  متعاطيي  من  كثري  يربر 

ال�شموم،  تلك  اإقدامهم على  ال�شبب يف 

توتر  من  يعانونه  ما  على  التغلب  هو 

بالنف�ص  الثقة  فقدان  اأو  و�شيق  وقلق 

ل�شغوط  نتيجة  مان  الأ بعدم  وال�شعور 

اقت�شادية،  ظـــروف  اأو  اجتماعية، 

تعاطي  )ظــاهــر  عائلية  م�شكالت  اأو 

احل�شي�ص( د. �شعد املغربي )�ص654(، 

نف�ص  جنب  قد  �شالم  الإ اأن  علموا  وما 

بالرجوع  وذلك  مرا�ص  الأ هذه  املوؤمن 

نابة اإليه فالذي يتعاطى  اإىل اهلل والإ

همومه  يــنــ�ــشــى  لــكــي  الــ�ــشــمــوم  ـــذه  ه

يف  �شين�شاها  وم�شكالته،  واأحــزانــه 

بعد  يفيق  �شوف  ولكنه  مــر  الأ بداية 

يف  وقع  قد  نف�شه  ليجد  وجيزة  فرتة 

ال�شابقة  امل�شكالت  من  اأعظم  م�شكالت 

البدنية والنف�شية  �شرار  ف�شاًل عن الأ

حمد  دمان لأ )دور الدين يف معاجلة الإ

العطاوي - �ص51(.

فالعبادة جتعل �شاحبها يعي�ص يف 

جو  عــن  البعد  كــل  بعيد  اإميـــاين  جــو 

متكنت  وكلما  املنكرات،  وحب  الرذيلة 

حمبة  اأخرجت  القلب  من  اهلل  حمبة 

من �شواه مهما كان هذا املحبوب، ولهذا 

لعالج  دويــة  الأ اأنفع  من  العبادة  كانت 

ومنها  وال�شموم  ــص  ــرا� م الأ مــن  كثري 

تعاطي املخدرات. 

هي  اإلــيــهــا  ن�شري  الــتــي  والــعــبــادة 

ال�شمول  مــن  اللفظة  هــذه  تعنيه  مــا 

والكمال كما اأ�شار اإىل ذلك ابن تيمية 

يف تعريفها: 

)العبادة ا�شم جامع لكل ما يحبه 

عمال  والأ قـــوال  الأ من  وير�شاه  اهلل 

الباطنة والظاهرة( )جمموع الفتاوى 

.)149/10(

كل  من  دواء  بجملتها  فالعبادات 

داء اإذا جاءت من قلب خا�شع خا�شع هلل 

جابة يقول ابن القيم: )وها  موقن بالإ

مرا�ص  دوية التي ت�شفي من الأ هنا من الأ

طباء،  ما مل يهتد اإليها عقول اأكابر الأ

وجتاربهم  علومهم  اإلــيــهــا  ت�شل  ومل 

القلبية  دويــــــة  الأ مـــن  واأقــيــ�ــشــتــهــم 

واعتماده  القلب  ــوة  وق والروحانية 

واللتجاء  عليه  والــتــوكــل  اهلل  على 

يديه  بني  والنك�شار  والنطراح  اإليه 

والتذلل له وال�شدقة والدعاء.

قــد جربتها  ــــة  دوي الأ ــذه  فـــاإن ه

ومللها  اأديــانــهــا  اخــتــالف  على  مم  الأ

ل  ما  ال�شفاء  يف  التاأثري  لها  فوجدوا 

جتربته  ول  طباء  الأ علم  اإليه  ي�شل 

�شعيب  حتقيق  املعاد  )زاد  قيا�شه  ول 

رنوؤوط )11/4(. الآ

املـــرء  )اإن  بـــريـــل:  د.  يــقــول  	•
مر�شًا  يعاين قط  ل  املتدين، حقا 

نف�شيًا(. 

)اإن  كــارجنــي:  ــل  دي د.  ويــقــول  	•
اأن  يــــدركــــون  ــنــفــ�ــص  ال اأطــــبــــاء 

وال�شتم�شاك  ــوي  ــق ال ميـــــان  الإ

القلق  يقهرا  بــاأن  كفيالن  بالدين 

هذه  ي�شفيا  واأن  الع�شبي  والتوتر 

�شالمي  مرا�ص( )روح الدين الإ الأ

لعفيف طبارة )�ص:177(.

بني  عالقة  هناك  فــاإن  وباجلملة 

ال�شموم،  هــذه  تعاطي  وبــني  العبادة 

ن�شان اإذا عبد اهلل �شبحانه ولذ يف  فالإ

حماه ان�شرح �شدره وزالت همومه، ومن 

لعالج  املخدرات  هذه  اإىل  يلجاأ  ل  ثم 

اأن  ذلك  ودليل  حزان  والأ الهموم  هذه 

ر�شوله  خاطب  وتعاىل  �شبحانه  اهلل 

�شلى اهلل عليه و�شلم واأمره باملواظبة 

على العبادة حتى املمات فقال �شبحانه 

َيِضيُق  َأنََّك  َنْعَلُم  {َوَلَقْد  وتــعــاىل: 

بحمِد  َفسبِْح   • َيُقوُلوَن  بام  َص��ْدُرَك 
واعُبْد   • الساجِدين  َن  مِّ وُكن  ربَِّك 
َربََّك حتَّى يأتِيَك الَيقنُي} ]سورة احلجر، 

اآليات: )99-97(.

41



تناول الخمور
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يعترب  اخلمر  اإدمــان  اأن  �شك  ل 

ــن اأكـــرب املــ�ــشــكــالت الــتــي تــواجــه  م

عالجها  �شبيل  يف  ويبذل  املجتمعات، 

واملــيــزانــيــات.  مــــوال  الأ مــن  الكثري 

وخطورتها،  امل�شلكة  ت�شعب  وب�شبب 

ـــن مــ�ــشــكــالت  ــرع عــنــهــا م ــف ــت ــــا ي وم

واقت�شادية  واأمــنــيــة  اجتماعية 

الثقافات،  اختالف  وب�شبب  كثرية، 

فقد تنوعت طرق عالجها. ويف بداية 

الهتمام مبكافحة اخلمور وتعاطيها 

ينظر  كما  اإليها  ينظر  كان  واإدمانها 

التي  واملــيــكــروبــات  اجلــراثــيــم  اإىل 

باملر�ص،  وت�شيبهم  النا�ص  تهاجم 

اإن�شان  املتعاطي  وكــاأن  مــر  الأ فبداأ 

اخلمر  تاجر  ا�شتدرجه  له  اإرادة  ل 

وهذا  يدمنها،  جعلوه  حتى  واأعوانه 

قليلة  حــالت  يف  اإل  �شحيحا  لي�ص 

من  العظمى  الغالبية  يف  اأما  للغاية، 

احلالت فاإن تعاطي اخلمر وما تبعه 

من اإدمان كان عماًل واعيا اأقدم عليه 

وبــاإرادة  واختيار  علم  عن  ال�شخ�ص 

قد  يكون  اأن  منها  ينتق�ص  ل  كاملة 

اجتماعية  اأو  نف�شية  بعوامل  تاأثر 

للعالج  يكن  مل  قريب  وقــت  وحتى 

مياين مكان �شمن ع�شرات الطرق  الإ

املطروحة عامليا ملعاجلة هذه امل�شكلة 

التجربة  اأثــبــتــت  حتى  ــرية،  ــط اخل

النظري  منقطعة  فاعلية  �شالمية  الإ

جعل  مما  �شالمية  الإ املجتمعات  يف 

القائمني ينظرون اإليها بعني العتبار 

همية. والأ

من اأ�شباب اإدمان اخلمور: �شعف 

الب�شرية  النف�ص  يف  الديني  ــوازع  ال

اهلل  نهى  ما  ارتكاب  على  تقدم  فاإنها 

تعاىل عنه بال خوف اأو حياء، وجود 

ال�شباب  خا�شة  البع�ص  لدى  الفراغ 

وعدم وجود و�شائل الرتفيه الربيء، 

ـــال: فــوجــود املــال  اجلــهــل وكـــرثة امل

تعاىل  اهلل  ي�شكر  ل  مــن  مــع  بكرثة 

املهلكات،  اأعظم  من  املــال  نعمة  على 

ــان  ــ�ــش ن الإ يــد  يف  املــــال  وجـــد  واإذا 

اأهلك  اهلل  لنعم  اجلــاهــل  حــمــق  الأ

وتوفر  اخلـــارج  اإىل  ال�شفر  واأبــــاد، 

ثـــر  الأ لــه  ممــا  الــنــقــديــة  ال�شيولة 

ــال مع  يف �ــشــرعــة و�ــشــهــولــة التــ�ــش

خرى والتاأثر بعاداتها  املجتمعات الأ

لها  اأجنبية  عنا�شر  تواجد  ال�شيئة، 

بها  يتاأثر  التي  اخلا�شة  تقاليدها 

�شعف  ويقلدونها،  ال�شخ�شية  �شعاف 

اخلالفات  وكــرثة  �شري  الأ الرتابط 

غالبًا  املدمن  فاإن  �شرة  الأ اأفــراد  مع 

مل  م�شطربة  اأ�ــشــرة  مــن  ينحدر  مــا 

التن�شئة  اأ�شاليب  ا�شتخدام  يف  تفلح 

وي�شودها  ال�شليمة  الجتماعية 

الــتــوتــر يف الــعــالقــات وعـــدم احلب 

بع�ص  جانب  من  والت�شلط  همال  والإ

خ  الأ م،  الأ ب،  الأ مــثــل:  فـــــراد  الأ

دوار  الأ بع�ص  تـــوؤدي  كما  الكبري. 

ال�شباب  دفــع  اإىل  �شرة  لالأ ال�شلبية 

ـــدم فهم  لــتــعــاطــي اخلـــمـــور مــثــل ع

من  واحلد  منوهم،  ملطالب  الوالدين 

احلرية  ــذه  ه ومــ�ــشــادرة  حريتهم، 

كنوع  بهم،  ات�شاًل  مـــور  الأ اأكــرث  يف 

اأو الزواج، الف�شل  اأو العمل  الدرا�شة 

الـــزواج  اأو  العمل  اأو  الــدرا�ــشــة  يف 

قد  واحلرمان  واجلوع  الفقر  اأحيانًا، 

هربًا  التعاطي  اإىل  ن�شان  الإ يدفع 

املعي�شية،  احلياة  وق�شوة  اجلوع  من 

والتقليد  والتجربة  ال�شتطالع  حب 
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خرين وجماملتهم من باب  عمى لالآ الأ

اخلاطئ  العتقاد  الرجولة،  اإظهار 

بينما  بــاجلــنــ�ــص،  ــور  ــم اخل لــعــالقــة 

تاأثري  لها  اخلمور  اأن  علميًا  الثابت 

�شلبي على القدرة اجلن�شية، الرغبة 

يف زيادة القدرة على ال�شهر والعمل، 

والثابت اأن اخلمور توؤدي اإىل ال�شعف 

العمل  على  الــقــدرة  ــدم  وع والــوهــن 

وال�شحبة  ال�شوء  جلي�ص  نــتــاج،  والإ

�شباب واأهمها،  ال�شيئة وهو اأخطر الأ

اأو  جمــامــاًل  ال�شخ�ص  يــكــون  فــقــد 

اأنه يتورط يف قبول  خجوًل لدرجة 

اإليه  يقدمها  التي  �ــشــيــاء  الأ بع�ص 

واملنا�شبات  احلفالت  يف  اأ�ــشــدقــاوؤه 

قلة  ــارات،  ــزي ال يف  اأو  الجتماعية 

اأن معظم متعاطي اخلمر  اإذ  الوعي: 

يف  نق�ص  ولديهم  الــذكــاء  متو�شطي 

البطالة:  انت�شار  �شخ�شيتهم،  تكوين 

للتاأثر  عر�شة  عمل  دون  ن�شان  فالإ

ن�شان العامل. باملغريات اأكرث من الإ

ـــرى كثرية  اأخ اأ�ــشــبــاب  وتــوجــد 

ــص  ــا� ــخ ــش � تــخــتــلــف بـــاخـــتـــالف الأ

لدى  تخلق  معاناة  ت�شبب  وجميعها 

ــة يف قــبــول املـــوت  ــب ــرغ املـــدمـــن ال

التدريجي.

العالج ونواحيه املتعددة: عالج 

وجــه فهو ج�شمي  دمــان متعدد الأ الإ

معا،  واجتماعي  ونف�شي  وعقائدي 

ال�شخ�ص  يتخل�ص  اأن  يتعذر  بحيث 

عالج  على  اقت�شر  اإذا  دمـــان  الإ من 

دون  النف�ص  اأو  النف�ص  دون  اجل�شم 

الذي  الــدور  عن  تغا�شى  اأو  اجل�شم 

فمما  الــعــالج،  يف  املجتمع  بــه  يقوم 

هنا  بــاإيــجــاز  اإلــيــه  ــارة  ــش � الإ ينبغي 

اأو  فعال  لي�ص  ن�شاين  الإ ال�شلوك  اأن 

اأفعال مفتتة، لكنه منظومة متكاملة 

الفردية  والظروف  ال�شلوكيات  من 

والجتماعية والبيئية. و�شواء كان 

العمل اإ�شالحيا اأو عالجيا اأو وقائيا 

ال�شلوك  تعقيد  تفهم  لــه  فينبغي 

الــنــبــوي  احلــديــث  اإن  نـــ�ـــشـــاين،  الإ

منظومة  بــو�ــشــوح  يــبــني  الــ�ــشــريــف 

اأن�ص  فعن  باخلمر.  املرتبط  ال�شلوك 

بن مالك ر�شي اهلل عنه قال: )لعن 

يف  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول 

ومعت�شرها  عا�شرها  ع�شرة،  اخلمر 

اإليه  واملحمولة  وحاملها  و�شاربها 

ثمنها  واآكـــــل  وبــائــعــهــا  و�ــشــاقــيــهــا 

رواه  لــه(.  وامل�شرتاة  لها  وامل�شرتي 

الرتمذي، ف�شرب اخلمر فعل ت�شرتك 

النا�ص،  الع�شرة من  الفئات  فيه هذه 

وتوزيع  اإنتاج  من  املراحل  مبختلف 

وا�شتهالك.

الوقاية  اأو  املكافحة  جهود  اإن 

ينبغي اأن تكون متكاملة ومت�شاندة لي�ص 

�شافة  بالإ ت�شارب،  اأو  تناق�ص  بينها 

اإىل اجلهود الدولية والوطنية ل بد 

من العمل على م�شتوى املجتمع املحلي 

فراد، فاإذا حرمت اخلمر  �شر والأ والأ

فالطرق املو�شلة اإليها حمرمة كذلك. 

الوقت  ويف  �شلوك  ملحاربة  معنى  فال 

املو�شلة  الــطــرق  كــل  ت�شهيل  نف�شه 

اإليه. ينبغي النظر اإىل التعاطي بهذا 

ال�شامل.  والبيئي  ال�شلوكي  املنظار 

باعتباره  اإلــيــه  النظر  عــن  والــكــف 

على  املتعاطي  مع  والتعامل  مر�شا، 

اإعطاء  ينبغي  هنا  من  مري�ص.  اأنــه 

املنا�شب  مــكــانــه  املــدمــنــني  )عــــالج( 

طبي  م�شطلح  فالعالج  اأكـــرث،  لي�ص 

وتعاطي  )املر�ص(  م�شطلح  ينا�شب 

اخلمور لي�ص مر�شا، باملعنى اجل�شدي 

له  منحرف،  �شلوك  هو  بل  للمر�ص. 

اأ�شرار نف�شية واجتماعية وطبية.

احل�شانة  بــنــاء  اأن  وجـــد  لــقــد 

اأف�شل  ــي  ه واملجتمعية  الــذاتــيــة 

اخلمور  اإدمان  ملواجهة  اإ�شرتاتيجية 

فينبغي  املـــدى.  بعيد  امل�شتوى  على 

تبني منهجًا تعزيزيًا مع ال�شباب يقوم 

ال�شباب  قــدرات  وتعزيز  بناء  على 

وال�شلوكية،  والجتماعية  الفكرية 

وتب�شريهم  باأنف�شهم،  ثقتهم  وتنمية 

وت�شهيل  العام،  الجتماعي  بدورهم 

�شهام لهم. ينبغي اأن  جناز والإ �شبل الإ

طفال، واأن  تزداد ثقتنا بال�شباب والأ

باأنف�شهم.  ن�شاعدهم يف زيادة ثقتهم 

جيل  تن�شئة  يف  �ــشــهــام  الإ مــن  بــد  ل 

اأكــرث  ي�شعى  نف�شه،  مــن  واثــق  قــوي 

نحو حتقيق اإجنازات اإيجابية، ولي�ص 

من  ــوف،  ــاخل ب م�شكونًا  اأو  مــرهــوبــا 

ارتكاب اأخطاء اأو التعر�ص ملخاطر اأو 

خرين.  لآ �شحية  اأو  فري�شة  الوقوع 

احلياة  ال�شباب  يــرى  اأن  مــن  فبدل 

اأو  واملــكــائــد،  امل�شائد  مــن  جمموعة 

من  منظومة  يراها  ــاآزق  وامل املخاطر 

التي  والعتبات  والتحديات  الفر�ص 

يتجاوزها ويكت�شب يف كل خطوة قوة 

اأ�شرع  واندفاعًا  اأكرث  واعتزازا  اأكرث 

جناز. نحو اآفاق اأعلى من الإ

ال�شاملة  املكافحة  منظومة  ويف 

دور  �شرة  لالأ يكون  اأن  ينبغي  للخمور 

خط  متثل  �شرة  فالأ ومعترب.  فاعل 

الجتماعية  واحلــ�ــشــانــة  الــدفــاع 

جهود  تكون  لهذا  بـــرز.  والأ وىل  الأ

املقاومة اأو املكافحة ناق�شة وعر�شة 

املنهج الرباين 

هـــــو املـــنـــهـــج 

الـــــعـــــلـــــمـــــي 

احلـــقـــيـــقـــي 

ــة  ــاجل ــع م يف 

ومـــكـــافـــحـــة 

دمــــــــــــــان الإ
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واحــدة  �ــشــرة  الأ تكن  مل  اإن  للف�شل 

ــود، فطبيعة  ــه هــذه اجل اأركــــان  مــن 

�ـــشـــر وخــا�ــشــة  الــ�ــشــلــوك داخــــل الأ

على  كبري  تاأثري  له  الوالدين  �شلوك 

ما ينبغي  واأول  �شرة.  الأ اأفراد  بقية 

الذي  واملثال  القدوة  تاأكيده هنا هو 

ميثله الوالدان ل بد اأن يكونا القدوة 

يف الــ�ــشــلــوك قـــول وفـــعـــال.. فـــاأول 

احل�شنة  القدوة  هو  للوقاية  ح�شن 

وبقية  الوالدين  قبل  من  ال�شاحلة 

�شرة. اأفراد الأ

الوالدين  اأي�شا طبيعة ممار�شات 

لها اأثرها على ذلك ال�شلوك. فقد ل 

اأو  بناء،  الأ تربية  الوالدان  يح�شن 

بالق�شوة  معامالتهم  اأ�شلوب  يت�شف 

اأو  والتدليل.  الت�شيب  اأو  العنف  اأو 

بال�شحناء  ــرة  ــش � الأ جــو  يت�شم  قــد 

والــتــبــاغــ�ــص، والــقــول الــ�ــشــيــئ. اإن 

اأو  اللعن  اأو  بال�شب  اللفظي  يــذاء  الإ

ب�شفات  طفال  الأ و�شف  اأو  هانة  الإ

لنف�شياتهم  قتل  ــذا  ه يف  مــكــروهــة 

�شارة  الإ ينبغي  ومــا  و�شخ�شياتهم. 

اأهمية توعية الوالدين  اإليه هنا هو 

مهارات  على  وتدريبهم  وتب�شريهم 

مومة، وح�شن التعامل مع  بوة والأ الأ

�شن  يف  طفال  الأ مع  خا�شة  اأبنائهم، 

النماء والتن�شئة والتغريات اجل�شدية 

والــعــاطــفــيــة. )مــرحــلــة املــراهــقــة( 

قد  �ــشــرة  الأ معاملة  �شوء  اإن  حيث 

التوجيه  م�شادر  اإىل  بناء  الأ يدفع 

�شرة، حيث رفاق  والهتمام خارج الأ

ال�شوء وقنا�شو النحراف.

واملنهج الرباين يف عالج جمتمع 

هو  الـــداء  هــذا  مــن  ول  الأ امل�شلمني 

املنهج العلمي احلقيقي الذي ي�شتخدم 

دمان ب�شورة عامة  اليوم يف عالج الإ

ب�شورة  الكحوليات  اإدمــان  -وعــالج 

تغيري  عــلــى  يعتمد  وهـــو  خــا�ــشــة- 

ب�شورة  كلها  املــدمــن  حــيــاة  طبيعة 

تعاطي  عن  امتناعه  ولي�ص  �شاملة، 

الكحول اأو املادة املخدرة فقط؛ حيث 

حياة(،  )منط  هو  دمــان  الإ اأن  نوؤمن 

اإل  يتم  لــن  عنه  قــــالع  الإ فـــاإن  ــذا  ل

ن�شان وطريقة  الإ بتغيري منط حياة 

مع  وتعامله  مور  لالأ ونظرته  تفكريه، 

بدون  حياته،  ــور  اأم وكــل  م�شكالته 

ــن املـــادة  قـــــالع ع ذلـــك ل ميــكــن الإ

ن تعاطي املادة  املخدرة اأو الكحول، لأ

هو  ــا  اإمن الكحول  فيها  مبــا  املــخــدرة 

يعتمد  حياة  منهج  عن  التعبري  ذروة 

امل�شكالت،  مواجهة  من  الهروب  على 

من  بدًل  مواجهتها  يف  العقل  وتغيب 

ذلك  املــدمــن  اأدرك  اإذا  اإحــ�ــشــاره.. 

يف  احلقيقية  رادة  الإ ــه  ل تــكــونــت 

قالع عن الكحول واملخدرات، لي�ص  الإ

تعوقه  نها  لأ ولكن  فقط،  �شرارها  لأ

عن اأن يكون اإن�شانًا �شويًا كما ارت�شاه 

اهلل عز وجل �شاحب عقل يقظ هو 

من  يتعجب  بحيث  التكليف،  مناط 

النعمة  تلك  عقله،  يغيب  وهو  نف�شه 

بــهــا على  تــعــاىل  كــرمــه اهلل  ــتــي  ال

هو  فقط  �ــشــالم  والإ املخلوقات.  كل 

لقطع  الوحيد  املوؤهل  ب�شاطة،  بكل 

تعاطي  يحرم  فهو  الوباء  هذا  دابر 

لذا  م�شكر(  كل  هي  )واخلمر  اخلمر 

يدعو القراآن الكرمي املوؤمنني جميعًا 

نه رج�ص واإذا اأراد املوؤمن  لجتنابها لأ

هذا  باجتناب  فعليهم  فالحًا  مة  والأ

الذين  أهيا  {يا  تعاىل:  قال  الرج�ص 

واألنصاب  وامليرس  اخلمر  إنام  آمنوا 
الشيطان  واألزالم رجس من عمل 

]سورة  تفلحون}  لعلكم  فاجتنبوه 
املائدة، اآلية:90[ ويف احلديث ال�شحيح 
و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  عن 

»كل م�شكر خمر... وكل خمر حرام« 

�شالم  رواه م�شلم، لهذا فاإن عقيدة الإ

اخلمر  طوفان  اأمــام  املنيع  ال�شد  هي 

من  املنجية  وحدها  فهي  واأ�ــشــراره، 

خرة. عذاب الدنيا والآ

يف  رادة  الإ هـــذه  ــرت  ــواف ت اإذا 

قالع عن الكحول واملخدرات يف اإطار  الإ

هذا التغيري ال�شامل لطريقة احلياة 

-ناأمل  يحدث  ما  وكل  اإليها،  والنظر 

اأو م�شت�شفى  �شواء من دخول مل�شحة 

اأو  الن�شحابية  عــرا�ــص  الأ لــعــالج 

من  النف�شي  الــدعــم  على  احل�شول 

اأجل القدرة على العودة اإىل احلياة 

وقت  م�شاألة  اإىل  يتحول  الطبيعية- 

متامًا  يتخل�ص  حتى  الفرد  يحتاجه 

يوجد  ول  ال�شيئة..  العادة  هذه  من 

ل�شتحالة  �شرعي  اأو  علمي  اأ�شل  اأي 

على  القدرة  عدم  اأو  دمــان  الإ عالج 

فهم  يف  الف�شل  ولكنه  منه،  التخل�ص 

دون  عرا�ص  الأ مع  والتعامل  امل�شكلة 

�شلية واأ�شبابها  التعامل مع امل�شكلة الأ

تفاقمها  �شبب  هو  ذلــك  احلقيقية. 

والف�شل يف عالجها.

فيمثل  الطبي  الــعــالج  عــن  اأمـــا 

للم�شكلة،  الطبي  البعد  اجلانب  هذا 

من  اخلمور  �شمية  باإزالة  يهتم  وهو 

عرا�ص  الأ ومعاجلة  املتعاطي.  ج�شد 

وال�شلوكية  اجل�شدية  ن�شحابية  الإ

�ــشــافــة  بــالإ ذلـــك،  ــن  ع تنتج  الــتــي 

الطب  اأثبت  فلقد  الطبية  للعقاقري 

ــل فــاعــلــيــة يف كــبــح جــمــاح  ــدي ــب ال

تاأثريا  للع�شل  اأن  فوجد  امل�شكلة، 

متميزا لعالج مدمني اخلمر وذلك يف 

مرا�ص الع�شبية  م�شت�شفى )انكون لالأ

اأعطي  حيث  بربيطانيا(،  والنف�شية 

 %40 للمر�شى حملول الع�شل بن�شبة 

هذا  تاأثري  يرجع  وقد  دافئ،  ماء  يف 

املحلول اإىل وقايته للكبد وتن�شيطه 

الكيميائي  الهدم  اإىل  يعود  اأو  للقلب 

اإىل  اأو  الفركتوز  �شكر  للكحول بفعل 

تاأثري جمموعة فيتامني ب التي توؤكد 

بقايا الكحول املوجودة يف اجل�شم.

دمان  الإ عالج 

ــــــدد  ــــــع ــــــت م

وجـــــــــــــــه  الأ

ج�شمي  فــهــو 

وعــــقــــائــــدي 

ونــــفــــ�ــــشــــي 

ــي  ــاع ــم ــت واج

مـــــــــــــعـــــــــــــا

اأي  يــوجــد  ل 

علمي  اأ�ـــشـــل 

ــي  ــرع ــش � اأو 

ــة  ــال ــح ــت ــش ل�

دمان  الإ عالج 

عــــــدم  اأو 

على  الــقــدرة 

منه التخل�ص 
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اأنقلب ل�شت  –يومًا-  حيا�شك   وعن 

اأرتــقــب؟ ع�شُت  مــا  ــه  ول يل،   ميتد 

جتب؟ كما  التقوى  يل  اأراد   عمن 

�شبب ــا  ــه ــال م تـــــردت  بـــي   مــطــيــة 

تنجذب ــواق  ــش � الأ لــه  الكمال   مــن 

عجب اأمــرهــا  فيو�ٌص  املــتــاب   اإىل 

كرب ــوت  ه كــم  بيقيني  الـــذي   اأنـــا 

اأغرتب ر�ــص  الأ يف  به  بغي�ٌص  �شٌك 
 

لهب رحــلــتــي  يف  بــهــا  اأحــــاط   روٌح 

ر�ص ي�شطرب؟  عما اأريد هوًى يف الأ

يحتجب الغيب  يف  ــا  وم يـــراه   ممــا 

 �شيطانهم وا�شتحت من جهلهم حقب

 واجتاحهم يف مدارات الهوى �شخب

يهب؟! ما  الوهاب  من   ي�شتمطرون 

طــرب للملتقى  يــدفــعــهــم   اإلـــيـــك 

 بالذنب �شاحًا فقد اأودى به العطب

ريب به  دارت  اإِْن  واحفظه   هداك 

رتب قبله..  تطاأها  مل  ذرى   اإىل 

يقرتب منك  وخــطــوي  املــتــاب   بعد 

انقلب؟ ل�شت  يومًا  عنك  الــذي   اأنــا 

اأرتــقــب ع�شت  مــا  اأرى  اأن  مــوؤمــال 
 

يجب مــا  فــوق  بــقــدري  ارتفعت   اأو 

طلب ــــه  اأن فـــعـــذري  تــعــاقــب  واإن 

ـــا بــاحلــب اأقـــرتب يــنــاأون عــنــك اأن
 

�شنًا واأنــت  الدنيا  اأتخذلني  تــرى 
 

منكفئًا اأعــر�ــشــت  اإذا  اأكـــون  ـــْن   وَم

فاعتدلت �شباب  الأ هياأ  �شبحانه 
 

بــحــار يف مــالأ وهـــيـــاأ الــنــفــ�ــص لــالإ
 

 �شبحانه قال: تب فا�شتنفرت ثقتي

 وقفت وقفة �شدق وا�شتدرت خطًى

فـــغـــادرين ربــــي  ــدى  ــه ــل ل  اأرادين 

فارتفعت مـــال  الآ م�شرق  بي   ودار 

ويبعدين اإح�شا�شي  اأينفر  ــرى   ت

وجال يزل  مل  قلبي  اهلل   �شبحانك 

وطــاردهــم جهٌل  بهم  اأ�ــشــر   قومي 

 فمن ترى اأ�شطفى من اأدبروا �شفها

اأنهموا رغم  متادوا  من  اأ�شطفى  اأم 
 

ــذيــن �ــشــعــوا ــل  يـــــارب اأنـــــت مــــالذ ل

ــْح ملــعــرِتٍف ــشِ ــ�  مــا بــني اأقــدامــهــم اأَْف

ملتم�شًا َفـــرَّ  ــٍر  ــْم ُع نــهــايــاٍت  ــل  َجــمِّ
 

هامته اأعليت  ت�شاأ  اإن  الــذي   اأنــت 

ت�شكرين ــب  احل كــوؤو�ــص  اإن   يـــارب 

معذرة عنك  ابتعادي  يجوز   فهل 

 احلــــب يـــــارب لــلــعــلــيــاء يــرفــعــنــي

اأملكه ل�شت  فيما  جتــــاوزت  ـــاإن   ف

فمكرمة تغفر  اإن  اأمـــرك  مــر  فــالأ

من حوارات املحبة
لل�شاعر: ي�ص قطب الفيل
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روجر  الكونت  ا�شتوىل  عندما 

من  اأهلها  وعد  بالريمو،  على  ول  الأ

واأل  ب�شيء  يوؤذيهم  ل  باأن  امل�شلمني 

اأو تعطيل  يحملهم على ترك دينهم 

امللك  بر  وقــد  الدينية،  �شعائرهم 

�شهادة  ح�شب  بوعده  النورماندي 

الذي  دريــ�ــشــي،  الإ اجلغرايف  العامل 

يف  امل�شتاق  )نزهة  كتابه:  يف  يقول 

اأمر  �شار  ملا  ــه  اإن فـــاق(،  الآ اخــرتاق 

�شقلية اإىل روجر وا�شتقر بها �شرير 

اأهلها  يف  الــعــدل  �ــشــرية  ن�شر  ملكه 

و�شرائعهم  اأديــانــهــم  على  واأقــرهــم 

واأمنهم يف اأنف�شهم واأموالهم واأهليهم 

مدة  ذلك  على  اأقــام  ثم  وذراريــهــم. 

املحتوم  جل  الأ وافاه  اأن  اإىل  حياته 

وتق�شاه يومه املعلوم.

وجد  )روجــــر(  اأن  واحلقيقة 

يف  له  عــون  خري  �شقلية  م�شلمي  يف 

قطاعيني  الإ من  خ�شومه  مواجهة 

امل�شادر  تذكره  ومما  النورمانديني، 

ناحية  اإىل  ذهــب  ملا  اأنــه  امل�شيحية 

ل�شرب  الو�شطى  اإيطاليا  يف  نابويل 

ــى مــديــنــة )كـــابـــوا(  ــار عــل ــش ــ� احل

فجاء  اإ�شالميا،  جي�شا  ا�شت�شحب 

�شقف ان�شلموا الكنرتبري ملقابلته  الأ

اجلنود  مــن  ولقـــى  مع�شكره  وزار 

امل�شلمني احتفاء واإكراما حماله على 

امل�شيح  دين  اإىل  مائلون  باأنهم  الظن 

لعتناقه  وم�شتعدون  ال�شالم  عليه 

ف�شاأل  قــائــدهــم  ــن  م اإ�ـــشـــارة  ول  لأ

ياأمرهم  مل  ملـــاذا  ـــر:  روج حا�شية 

جوابهم  فكان  بالتن�شر؟  الكونت 

بل  هكذا،  تقل  )ل  ــد:  واح ب�شوت 

عن  املنع  اأ�شد  امل�شلمني  روجــر  منع 

ترك دينهم(.

عهد  يف  �شقلية  اأ�شبحت  هكذا 

ن�شف  مملكة  النورمان  حكام  اأول 

داري  اإ�شالمية يف دينها ويف نظامها الإ

للم�شلمني  كـــان  فــقــد  والــعــ�ــشــكــري، 

روؤ�شاء  ولقراهم  اخلا�ص،  ق�شاوؤهم 

يلقبون بالقادة، وكان من املاألوف اأن 

ذان من امل�شاجد  �شوات بالأ تنطلق الأ

ويخرج امل�شلمون يف حرية تامة لي�ص 

داء ال�شلوات بل ولالحتفال  فقط لأ

علنا باأعيادهم الدينية.

ويكفي للدللة على عمق الطابع 

اأن  اجلــزيــرة  يف  دارة  لـــالإ �شالمي  الإ

احلكومية  ــرة  ــدائ ال اأن  اإىل  ن�شري 

يقال  مــالك  الأ تقومي  على  امل�شرفة 

لها ر�شميا حتى يف ال�شكوك املحررة 

ــون(  )دي الالتينية  اأو  باليونانية 

وكانت ال�شجالت املقيدة فيها اأ�شماء 

 defetayi مالك ت�شمى  اأ�شحاب الأ

ــــرت( ومــن  ــن لــفــظ )دف ا�ــشــتــقــاقــا م

حت�شل  كان  التي  ال�شرائب  اأ�شناف 

 Rahba �شريبة  )روجــر(  عهد  يف 

اأي الرحبة مبعني �شريبة ال�شوق و

cangemj وهي حمرفة من حجام 
ــا الــ�ــشــريــبــة املــفــرو�ــشــة على  ــه ن لأ

الوقت  يف  كــانــوا  الــذيــن  احلجامني 

نف�شه حالقني.

التي  النقود  اأن  مغزاه  له  ومما 

يف  الــنــورمــانــدي  )روجــــر(  �شربها 

عالمة  عــلــى  ــوت  ــت اح ــد  ق �شقلية 

احلاكم  ا�ــشــم  جــانــب  اإىل  ال�شليب 

باحلروف الالتينية اأما تاريخ �شرب 

العربية  باللغة  �شجل  فقد  النقود 

جانب  اإىل  الــهــجــري  وبــالــتــقــومي 

القتبا�ص القراآين من ]�شورة ال�شف، 

ية: 9[ )هو الذي اأر�شل ر�شوله  الآ

على  ليظهره  ــق  احل وديـــن  بالهدى 

الدين كله ولو كره امل�شركون(.

مل تختلف �شيا�شة روجر الثاين 

اإنه  بل  ــده  وال �شيا�شة  عن  �شيء  يف 

امل�شلمني  على  العــتــمــاد  يف  متــادى 

فكان له جي�ص اإ�شالمي يرافقه يف كل 

اإ�شالميا  ظال  ململكته  وجعل  غزواته 

الغرب  طرابل�ص  على  بال�شتيالء 

تون�ص  اإىل  نفوذه  وب�شط  )1143م( 

مع  اأبــرمــه  جتــاري  اتفاق  بوا�شطة 

�شاحب املهدية.

كان روجر الثاين علمانيا مبعنى 

من  رعــايــاه  بني  يفرق  فلم  الكلمة، 

ملكه  بنى  بل  والن�شارى،  امل�شلمني 

على امل�شاواة والعدل، واأهم من ذلك 

�شالمية  اأنه عرف قيمة احل�شارة الإ

يف جهاتها املادية والعقلية وا�شتفاد 

كـــان فيه  لــلــبــنــاء يف عــ�ــشــر  مــنــهــا 

التخريب يرافق كل ا�شتيالء.

النظام  على  ــر  روج اأبــقــى  فقد 

الولة  تركه  الــذي  املتقن  داري،  الإ

وا�شتكمله  والكلبيني،  غالبة  الأ من 

باإزالة اأ�شباب الفو�شى، وقلد العرب 

املــنــا�ــشــب الــعــالــيــة واتــخــذ ديــوانــا 

وراق  الأ ووقـــع  الــعــربــي  للتحرير 

بعالمة  الــديــوان  هــذا  من  ال�شادرة 

و�شكرا  هلل  )احلــمــد  ن�شها  عربية 

يف  امل�شلمني  ملوك  وحاكى  لنعمه(، 

اأزيائهم و�شاراتهم على قدر ما حاكى 

قيا�شرة بيزنطة واأباطرة الفرجن.
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التي  �شالمية  الإ الر�شوم  ومــن 

تلقبه  الثاين(  حر�ص عليها )روجر 

�شمى  اإذ  امل�شلمني  اخللفاء  األــقــاب 

ن من �شارات  نف�شه )املعز باهلل(، ولأ

�شالم اتخاذ )الطراز( اأي  امللك يف الإ

ت�شجل  التي  العامة  املن�شوجات  دار 

الر�شمية،  اخللع  يف  اخللفاء  اأ�شماء 

اأ�شبح لروجر دار طراز خا�شة  فقد 

ومن اأ�شهر ما اأخرجته عباءة تتويج 

لنحلة  ر�شما  ت�شم  التي  امللك  هــذا 

يفرت�ص  �شد  لأ �شورة  جانبيها  على 

جمال ويف هام�شها ا�شم روجر واألقابه 

الهجرية )528هـ( مكتوبة  وال�شنة 

كلها بحروف كوفية.

ي�شيد  اأن  )روجر(  اأراد  وعندما 

الن�شاك  �شفيع  يوحنا  القدي�ص  دير 

املهند�شني  ا�ــشــتــخــدم  بــالــريمــو،  يف 

وعرفاء البناء امل�شلمني فجاء الدير 

بدير  منه  اإ�شالمي  مب�شجد  اأ�شبه 

م�شيحي.

العرب  ال�شعراء  روجــر  و�شجع 

فق�شدوا بالطه ومدحوه بالق�شائد، 

اجلغرايف  للعامل  ــى  اأوح الــذي  وهــو 

عن  كتابه  يوؤلف  اأن  دريــ�ــشــي(  )الإ

بكتاب  املــعــروف  الــعــامل  جغرافية 

روجــر  كــان  فقد  وباجلملة  روجـــر. 

ل  مــتــوجــا  عــربــيــا  �شلطانا  ــثــاين  ال

كملوك  تاجا  يحمل  اأنه  اأي  معمما. 

فرجن. الأ

حملت  الثاين  روجر  وفاة  ولكن 

العر�ص  اإىل  ول(  الأ )غليام  ابنه 

امل�شلمني  حلماية  حماولته  ورغــم 

امل�شلمات  بــالــريمــو  ن�شاء  اإن  حتى 

�شيعن نع�شه يوم مات بدموع �شادقة، 

قطاعية يف اأرا�شي  طماع الإ اإل اأن الأ

نــريان  اأ�شعلت  مــا  �شرعان  امل�شلمني 

الفتنة بني �شكان اجلزيرة.

اأن  الثاين  غليام  خلفه  وحــاول 

يحفظ للمملكة رعاياها من امل�شلمني، 

فكان  والكفاءات،  املهارات  اأ�شحاب 

ــعــربــي ويــتــلــذذ  يــحــفــظ الــ�ــشــعــر ال

ــكــال  ــش � بــ�ــشــمــاعــه بـــل ويـــدخـــل الأ

املعمارية العربية يف مبانيه.

ندل�شي  وقد اأتيحت للرحالة الأ

�شقلية  زيــــارة  فــر�ــشــة  جــبــري  ابـــن 

جنحت  عندما  املــلــك  ــذا  ه عهد  يف 

كانت يف طريق  التي  مركب احلجاج 

ندل�ص وا�شطر ركابها  عودتها اإىل الأ

اللتجاء  اإىل  جبري،  ابن  فيهم  مبن 

عن  �شجل  وقــد  اجلــزيــرة.  ل�شاطئ 

املال  بنف�شه  دفع  اأنــه  الثاين  غليام 

اإىل  ال�شعود  للحجاج  يتيح  الــذي 

ــف اأحـــوالـــه قــائــاًل:  املــيــنــاء، وو�ــش

ح�شن  يف  عجيب  هذا  ملكهم  )و�شاأن 

وهو  امل�شلمني(.  وا�شتعمال  ال�شرية 

كثري الثقة بامل�شلمني و�شاكن اإليهم يف 

اأن  حتى  اأ�شغاله  من  واملهم  اأحوالهم 

الناظر يف مطبخه رجل من امل�شلمني، 

وله جملة من العبيد ال�شود امل�شلمني 

وعليهم قائد منهم ووزراوؤه وحجابه 

)مبا  امل�شلمني  من  اأكرثهم  الفتيان 

ابن جبري  الذي �شاحب  الفتى  فيهم 

يف  يت�شبه  وهــو  امل�شيح(  عبد  وهــو 
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وترتيب  امللك  نعيم  يف  النغما�ص 

وتق�شيم  اأ�شاليبه  وو�شع  قوانينه 

ومن  امل�شلمني،  مبلوك  رجاله  مراتب 

يقراأ  اأنــه  به  املتحدث  �شاأنه  عجب 

)احلمد  وعالمته  بالعربية  ويكتب 

اأبيه  هلل حق حمده( وكانت عالمة 

)احلمد هلل و�شكرا لنعمه(.

وكانت �شيا�شة غليام الثاين اآخر 

رافق  اإذ  بالت�شامح  للم�شلمني  عهد 

جلو�ص تنكريدي على العر�ص ن�شوب 

وامل�شيحيني  امل�شلمني  بني  النزاعات 

بالريمو  العا�شمة  امل�شلمون  فغادر 

ــني  ــاول ــوا بــاجلــبــال حم ــم ــش ــ� ــت واع

املفقود يف اجلزيرة،  ملكهم  ا�شتعادة 

ولكن  عبادة  ابن  قيادة  حتت  وذلك 

امللك فريدريك الثاين، زحف عليهم 

وقتل  خــرية  الأ ال�شربة  بهم  واأنــزل 

اإىل  �شنقا ونفى معظمهم  ابن عبادة 

بدد  ثم  اأبوليا  يف  )لوجارة(  مدينة 

ونفى  التالية،  ال�شنني  يف  بقاياهم 

خرية اإىل لوجارة  البقية الباقية الأ

�شنة  حــــوايل  ـــايل  ـــط ي الإ ـــرب  ال يف 

1249م.

النهائي  امل�شلمني  جالء  اأن  بيد 

حل�شارة  نهاية  ي�شع  مل  �شقلية  عن 

�شالم يف �شقلية، ذلك اأن فردريك  الإ

الثاين كان متاأثرا بالثقافة العربية 

الرتنيتي  نيقول  معلميه  اأن  ويكفي 

يجمعان  كــانــا  الـــرتاتـــي،  ويــوحــنــا 

اليونانية  هــي:  ثقافات  ثــالث  بــني 

فيل�شوفه  اأما  والعربية،  والالتينية 

فكان  ا�شكوتو�ص(  )مي�شال  الر�شمي 

�ــشــبــانــيــة  بــحــق ممــثــل الــثــقــافــة الأ

العربية  عن  له  ترجم  اإذ  العربية، 

كتاب )احليوان( وعدة كتب اأخرى، 

اليهود  كما عمل عدد من املرتجمني 

الثاين،  فــردريــك  بــالط  خدمة  يف 

اإليه  نقلوا  العربية  وبحكم ثقافتهم 

ترجم  فقد  العربية،  عن  كتب  عدة 

البيطرة  البلرمي( كتاب  له )مو�شى 

ونقل  يطالية،  الإ اإىل  العربية  من 

له يعقوب اأبي ماري �شروح ابن ر�شد 

على كتب �شقراط.

فردريك  اأن  للده�شة  املثري  ومن 

الثاين الذي قام بتهجري امل�شلمني من 

�شقلية اإىل لوجارة، اختار اأن ي�شكن 

مب�شلمي  حمفوفا  املدينة  ــذه  ه يف 

�شقلية املنفيني ومتخذا اإياهم حر�شا 

اأمينا، وراح حتت تاأثري العي�ص معهم 

ويف  اأزيائهم  يف  العرب  ملوك  يقلد 

الت�شري  ويف  بل  بالبيزان..  ال�شيد 

اأي�شا، وباجلملة كان لهذا امللك ف�شل 

يف  العربية  الثقافة  ن�شر  يف  عظيم 

اأوروبا.

الوجود  اأن  فيه  �شك  ل  والــذي 

هــذه  مــنــح  قــد  �شقلية  يف  الــعــربــي 

القارة  �شبه  عن  ف�شال   - اجلــزيــرة 

ال�شبق  ف�شل  املــجــاورة  يطالية  الإ

احل�شارة  مــدارج  يف  وروبيني  الأ بني 

الو�شطي،  الع�شور  ظــالم  من  فــرارا 

الذين  الــعــرب  اأن  مــن  الــرغــم  فعلى 

جاءوا اإىل اجلزيرة كانوا جنودا ل 

داب  والآ بالعلوم  ال�شتغال  يعرفون 

اأن  اإل  املختلفة،  ـــرف  واحل واملــهــن 

معه  حمل  وحت�شرهم  ا�شتقرارهم 

حركة علمية واأدبية مزدهرة ظلت 

ترفد اململكة الرنمندية قرابة قرن 

ون�شف القرن من الزمان.

يف  للزراعة  امل�شلمون  اأداه  ومما 

عندما  تن�شى،  ل  خــدمــات  �شقلية 

وهم  الــرببــر  اجلــزيــرة  اإىل  جلبوا 

امل�شارقة  وبع�ص  نا�شطون،  فالحون 

ـــري واحلـــرث  ممــن خـــربوا طـــرق ال

اإدخــال  عن  ف�شال  النهرين،  بالد  يف 

�شقلية  يف  معروفة  تكن  مل  نباتات 

ا�شتمرت  الذي  القطن  مثل  قبل  من 

من  من�شوجاته  وت�شدير  زراعــتــه 

ن�شطة الرئي�شية يف �شقلية حتى  الأ

اأوائل القرن اخلام�ص ع�شر امليالدي. 

احلكم  اأثناء  ال�شقليون  اأكرث  كذلك 

وتربية  الــتــوت  غر�ص  مــن  العربي 

من�شوجاتهم  ــدت  ــوج ف الــقــز  دود 

كل  يف  عظيما  قــبــول  احلــريــريــة 

العرب  من  تلقوا  اأنهم  كما  �شواق،  الأ

ــار ا�ــشــمــه يف  )الــبــطــيــخ( الــــذي �ــش
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 pasteccq يطالية  الإ الــدراجــة 

.zagara كما يقال لزهره

ملوك  خلفها  التي  املــبــاين  اأمــا 

�شاهد  خري  فهي  �شقلية  يف  النورمان 

تركته  الـــذي  العميق  ـــر  ث الأ على 

واملعمار  الفن  على  �شالم  الإ ح�شارة 

وروبي، وعلى واحدة  يف هذا البلد الأ

اأن  يف  جم�شدة  التاريخ  غرائب  من 

اأوجه  يبلغ  ال�شقلي مل  العربي  الفن 

العرب  �شيطرة  انــقــرا�ــص  بعد  اإل 

القبة  �شمنها  ومــن  اجلــزيــرة.  على 

ب�شاتني  و�ــشــط  القائمة  ال�شغرية 

ال�شقليون  ي�شميها  والتي  بالريمو 

)قبة(  للفظ  ت�شغريا   coablQ
اأن  رغم  اأجزائها  كل  يف  عربية  فهي 

بانيها هو روجر الثاين.

�ــشــيــده  ــر  ــش ــ� ق بـــالـــريمـــو  ويف 

عليه  ا�شمه  و�شجل  الثاين(  )غليام 

اإىل  يعرف  وهو  العربية  باحلروف 

با�شم  ال�شقلية  العا�شمة  يف  اليوم 

القبة )lacaba( وهو �شبيه بق�شور 

اأمراء �شمال اأفريقيا. وقد اأكمل هذا 

ت�شييده  يف  �شلفه  بــداأ  ق�شرا  امللك 

laziza حتريفا  وهو املعروف با�شم 

الدار  الق�شر  ا�شمها  )كــان  للعزيزة 

العزيزة( ورغم اأن هيئته اخلارجية 

ب�شبب  الــ�ــشــيء  بع�ص  تــغــريت  ــد  ق

1636م،  العام  يف  اأجريت  ترميمات 

وا�شحة  تبدو  العربية  املالمح  لكن 

العربية  بنقو�شه  الكبري  بهوه  يف 

التي  املرمرية  ال�شغرية  وبالربكة 

كان املاء ين�شاب اإليها.

ــد �شيد  ــاين ق ــث ـــر ال ـــان روج وك

ـــاف  و�ـــش الأ تــ�ــشــري  قــ�ــشــرا  لنف�شه 

التاريخية اإىل اأنه كان حم�ص تقليد 

كان  اإذ  ال�شهرية،  ندل�شية  الأ للق�شور 

على  اأ�شد  ذو  )�ــشــاذروان(  به  يوجد 

يف  احلمراء(  )ق�شر  �شاذروان  غرار 

غرناطة. وقد و�شف ال�شاعر ال�شقلي 

)الب�شريي( هذا الق�شر قائال:

ـــة وقـــــــــ�ــــشـــــــــور مـــنـــ�ـــشـــوريــــ

ـــرور بــهــا املــطــيـــــة ـــش ـــ� حـــط ال

ـــذي ــــ ـــهـــا ال ـــب مبـــنـــزل ــــ ـــج اع

ــه ـــ  قــــد اأكــــمــــل الـــرحـــمـــن ري

ــى ـــ ــــعــــب الــــزاهـــــــــي عــل واملــــل

ــة ـــ ــي ــش ــد� ــن ــه ــــل املـــبـــــــاين ال ك

ــي ــت ـــ ـــــف ال نــــــ ـــه الأ ــــ ـــش ـــا� وري

ــة ــي ـــا زه ـــي ـــدن ــا ال ـــ ــه عــــــادت ب

ـــة ــــ ـــاذروان ــــ ــــ ـــش ـــــود � ــــــ ـــــش واأ�

ـــاهـــا كـــوثـــريـــــــة تـــهـــمـــي مـــيــــ

ـــالط(  ـــب وحـــتـــى كــنــيــ�ــشــة )ال

بق�شره،  الثاين  روجــر  اأحلقها  التي 

واملعروفة با�شم )الكابال البالطية( 

ر�شومها  جـــاءت  بــالتــيــنــا(  )كــابــال 

ر�شوم  من  املوؤلفة  وزخارفها  دمية  الآ

من  بها  ما  مناظر  واأي�شا  رابي�شك  الأ

بالتاأثري  ناطقة  وحــيــوانــات  طيور 

املعماريون  كان  وقد  ل  وملا  العربي 

واملزخرفون كلهم من امل�شلمني.

�شالمي  ويظهر النفوذ املعماري الإ

اأي�شا يف دير )يوحنا �شفيع الن�شاك( 

الذي �شيده روجر الثاين، ويف كني�شة 

الثالثة  بقبابها  )كــاتــالــدو(  �شان 

التي  مرنئايل  كني�شة  ويف  احلمراء 

اتخذ برج اجلر�ص فيها هيئة �شوانع 

ذان املغربية. الأ

واحلقيقـــة اأن 

)روجر( وجد 

م�شلـــــــــمي  يف 

�شقليــة خـــري 

ــــه يف  ـــــون ل ع

مـــــواجـــــهـــــة 

خ�شـــــومه من 

قطاعيـــني  الإ

النورمانديني
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 هناك اأ�شئلة يطرحها املرء على 

خمتلفة  مراحل  اأو  اأوقــات  يف  نف�شه 

اأنا؟ وما هو هديف يف  من حياته: من 

احلياة؟ ملاذا يبدو بع�ص النا�ص وكاأن 

اأيــن  خــريــن؟  الآ مــن  اأ�شهل  حياتهم 

اأقف واإىل اأين �شاأذهب؟

بجهاز  ن�شان  الإ اهلل  خلق  حيث 

�شور  يــدرك  اأن  به  ي�شتطيع  عظيم 

حقائق  مــن  كــثــريًا  ويفهم  ــارف  ــع امل

املجردة،  املعاين  ودقــائــق  �شياء  الأ

يف  التفكري  عن  م�شوؤول  جعله  وبهذا 

الكا�شفة  للحقائق  املو�شلة  الدلئل 

ــر يف احلـــيـــاة الــدنــيــا  ــش ــ� لــلــخــري وال

عقل  عن  وم�شوؤوًل  خــرة  الآ واحلياة 

اأهوائها  وراء  ــزلق  الن عن  النف�ص 

اإىل ما فيه  التي تتجه به  ونزعاتها 

�شره اأو خريه .

تكون  تــولــد  حيثما  اأنـــك  اأعــلــم 

اأيــة  مــن  نــا�ــشــعــة  بــيــ�ــشــاء  �شفحة 

ولدتنا  ومنذ  مدركات  اأو  معلومات 

ويبداأ  ن�شياب  بالإ املعلومات  تــبــداأ 

من  اإلــيــه  يــرد  مــا  بت�شجيل  ذهــنــك 

اإىل  املدركات  هذه  وتنتقل  مدركات 

ذهنك بثالثة طرق:

أولها:
حوا�شك اخلم�ص الظاهرة.

ثانيها:
م�شاعرنا الوجدانية الداخلية.

ثالثها:
ما ينقل اإلينا من اأخبار.

الربجمة  عليه  ماجتيب  هــذا 

اأخــرى  وم�شائل  الع�شبية  اللغوية 

الذهنية  عملياتنا  عن  ناجتة  كثرية 

يف  مــواقــف  مــن  ن�شادفه  مــا  نتيجة 

حياتنا اليومية ت�شاوؤلت كثرية تنتج 

ن�شان  الإ اإدراك  بني  الختالف  لنزع 

تعلمنا  حيث  �شمريه  وبني  للمواقف 

اإثم و لي�ص  اأن بع�ص الظن  الربجمة 

املواقف  عن  افكار  من  مانكونه  كل 

احلياتية اليومية �شحيحة.

ويف قــ�ــشــة قــد تــكــون قــراأتــهــا 

من  اإليها  �شننظر  ولكننا  قبل  مــن 

هناك  اإيل،  ا�ــشــتــمــع  ــــر   اآخ جــانــب 

املطار  انتظار  �شالة  يف  جل�ص  رجــل 

اإعــالن  ينتظر  وهــو  القهوة  يحت�شي 

لالقالع،  ال�شتعداد  الداخلي  املذيع 

واأخذ ُيقلب طرفه يف النا�ص دون اأن 

ي�شعروا! ويف هذه جاء رجل وجل�ص 

... وبعد  املقابلة له متامًا  يف اجلهة 

وجل�شت  عجوز  امــراأة  جاءت  دقائق 

بجانب ذلك الرجل .. و�شعت اأكيا�شًا 

كانت حتملها وذهبت اإىل دكان �شغري 

من  كي�شًا  لها  ا�شرتت   .. لبيع احللوى 

ل�شغارها  حلوى  اأنها  ..يبدو  احللوى 

حفاد !  الأ

عادت اإىل مقعدها وو�شعت الكي�ص 

الــذي  الــرجــل  د�ــص  فــجــاأة  بجانبه، 

له  واأخـــذ  الكي�ص  يف  يــده  بجانبها 

ب�شرعة..  واأكلها  احللوى  من  قطعة 

نظرة  العجوز  اإليه  نظرت  وابت�شم 

ا�شتنكر  �شاحبنا  وكذلك  ا�شتنكار 

يده  د�ــص  دقائق  بعد  تلك..  فعلته 

قطعة  واأخــذ  اأخــرى  مرة  الكي�ص  يف 

مــرة  يبت�شم  وهـــو  واأكــلــهــا  جــديــدة 

وقطبت  العجوز  غ�شبت  اأخــــرى!! 

حاجبيها �شيقًا، وعلى اجلهة املقابلة 

لديه  وارتفع  اأكــرث  �شاحبنا  غ�شب 

ـــرث،،  اأك واحلــمــيــة  ــرية  ــغ ال من�شوب 

غريب  الرجل  مينع  مل  هذا  كل  لكن 

وبحركة  يده  يد�ص  اأن  من  ــوار  ط الأ

لياأخذ  الكي�ص  يف  و�شريعة  مــاكــرة 

قــطــعــة جـــديـــدة غــ�ــشــبــت الــعــجــوز 

يف  وو�شعته  كي�شها  وحملت  اأكـــرث 

بعد  الوحيد  املــالذ  تظنه  ح�شنها 

ن�شب  اأنــه  اأيقنت  التي  احلياء  مالذ 

على  الغريب،،  الرجل  هــذا  قلب  يف 

اأرعد  �شاحبنا  غ�شب  املقابلة  اجلهة 

واأزبد يف نف�شه وقال حمدثًا نف�شه: 

يا له من قليل اأدب.... اأمل يجد اإل 

دمه  عليها  ي�شتخف  م�شكينة  عجوزًا 

كله  هــذا  لكن  ووقــاحــتــه!!  الثقيل 

مل مينع الرجل الغريب من اأن يد�ص 

خاطفة  و�شرعة  ومكر  بجراأة  يده 

احللوى  من  اأخــرى  جمموعة  لياأخذ 

هنا  وابت�شام،  ومــرح  بفرح  وياأكلها 

على  �شاحبنا  وهــم  العجوز  غ�شبت 

هذا  اإىل  بالذهاب  املقابلة  اجلهة 

ا�شطر  ولــو  در�ــشــًا  وتلقينه  الــرجــل 

اإىل �شربه.. فمثله ي�شتحق اأكرث من 

راأي  الداخلي  للمذيع  كان  لكن  ذلك، 

ــاب  طائرة  رك نــادى على  اآخــر حني 

�شاحبنا بالتوجه اإىل باب الطائرة.

الطائرة  يف  مقعده  على  جل�ص 

وهو يفكر يف الرجل الغريب والعجوز 

الــرجــل  راأى  ـــاأة!  ـــج وف املــ�ــشــكــيــنــة 

بجانب  ــذي  ال املقعد  كــان  الغريب، 

�شاحبنا فارغًا، فاأق�شم اأنه لن ي�شمح 

بجانبه  يجل�ص  اأن  يف  التافه  لهذا 

الرجل  كان  كــان،  ما  الثمن  كان  ولو 

الغريب يبت�شم تلك البت�شامة اإياها 

وكاأنه يريد اأن يغيظ �شاحبنا الذي 

اأمتنى  كم  لنف�شه:  وقــال  اإليه  نظر 

حتى  بقب�شتي  فمه  معامل  اأغــري  لو 

البت�شامة  هذه  وجهه  اإىل  تعود  ل 

اأمام  الغريب من  الكريهة مر الرجل 

الــذي  املقعد  على  وجل�ص  �شاحبنا 

فقط  حينها  متــامــًا  �شاحبنا  خلف 

تنف�ص �شاحبنا ال�شعداء، فجاأة راأى 

�شاحبنا املراآة العجوز اآتية باجتاهه 

وجل�شت بالقرب منه واأخذت العجوز 

�شرخت  وفـــجـــاأة  اأكــيــا�ــشــهــا  تــرتــب 

ما  �شاحبنا:  قــال  اهلل،  يــا  قائلة: 

كي�شًا  اأرى  اأين  عليه:  ــردت  ف بــك؟ 

الذي  للرجل  اأنه  يبدو  معي  جديدًا 

كنت اأجل�ص بجانبه لقد كان مملوءًا 

باحللوى فظننته كي�شي وطفقت اآخذ 

منه وكي�شي ها هو على حاله .. فهم 

�شاحبنا الذي جرى لقد كان الكي�ص 

وطيبته  حياوؤه  ومنعه  الرجل  لذلك 

ظنته  التي  العجوز  مــن  يــاأخــذه  اأن 

كي�شها هنا ا�شرتجع �شاحبنا كل ذلك 

الرجل  اإىل  والتفت  مكانه  من  فقام 

له:  قائاًل  و�شافحه  خلفه  الغريب 

اأنت رجل رائع جدًا.

غياهـب الذات
ــــفــــة  الـــــزعـــــابـــــي  ــــي خــــل

مدير مركز اخلليفة للتدريب
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اأمر  قد  اللبا�ص  اأن  يرى  امل�شلم 

تــعــاىل:  قــولــه  ــه يف  ب تــعــاىل  اهلل 

عند  زينتكم  خ��ذوا  آدم  بني  {يا 
وال  وارشب��وا  وكلوا  مسجد  كل 
املرسفني}  حيب  ال  إن��ه  ترسفوا 
]سورة األعراف، اآلية:31[ وقوله 
تعاىل: {يابني آدم قد أنزلنا عليكم 

لباسًا يواري سؤاتكم وريشا ولباس 
التقوى ذلك خري ذلك من آيات اهلل 
]سورة األعراف،  لعلهم يذكرون} 
اآلية: 26[ واأن ر�شول اهلل �شلى اهلل 
قوله:  يف  بــه  اأمــر  قــد  و�شلم  عليه 

»كلوا وا�شربوا والب�شوا وت�شدقوا يف 

غري اإ�شراف ول خميلة«، كما قد بني 

منه  يجوز  ما  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 

وما  لب�شه  ي�شتحب  وما  يجوز  ل  وما 

يكره فلهذا كان على امل�شلم اأن يلتزم 

داب التالية: يف لبا�شه بالآ

�شالمية يف اللبا�ص  داب الإ من الآ 	•
امل�شلم  الـــرجـــل  يــلــبــ�ــص  ل  اأن 

يف  كــان  �ــشــواء  مطلقًا  احلــريــر 

ثوب اأو عمامة اأو غريهما لقول 

و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول 

»ل تلب�شوا احلرير فاإنه من لب�شه 

خرة«  يلب�شه يف الآ الدنيا مل  يف 

اأخذ  وقد  وقوله  عليه(  )متفق 

وذهبًا  ميينه  يف  فجعله  حريرًا 

هذين  »اإن  �شماله:  يف  فجعله 

)متفق  اأمتي«  ذكــور  على  حــرام 

احلرير  لبا�ص  و»حــرم  عليه(. 

واأحل  اأمتي  ذكور  على  والذهب 

لن�شائهم« )متفق عليه(.

�شالمية يف اللبا�ص  داب الإ ومن الآ 	•
نــ�ــشــان  الإ يطيل  ل  اأن  ــًا  اأيــ�ــش

هــذا  كـــان  ــواء  ــش � ثــوبــه  امل�شلم 

وذلك  غاليًا  اأو  رخي�شًا  الثوب 

الر�شول  لقول  كعبيه  يتجاوز  ل 

»ما  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  	–

زار يف النار«  اأ�شفل الكعبني من الإ

زار  الإ يف  ــال  ــب ــش � والأ ــه:  ــول وق

جر  «مــن  والعمامة  والقمي�ص 

يوم  اإليه  ينظر  مل  خيالء  �شيئًا 

اهلل  ينظر  »ل  وقوله:  القيامة 

اإىل من جر ثوبه خيالء« )رواه 

اأبو داود باإ�شناد ح�شن( واأن يوؤثر 

واأن  غــريه  على  بي�ص  الأ لبا�ص 

يرى لبا�ص كل لون جائزًا لقوله 

–	�شلى اهلل عليه و�شلم:»الب�شوا 
واأطــيــب  اأطــهــر  فــاإنــهــا  البيا�ص 

)رواه  مــوتــاكــم«  فيها  وكــفــنــوا 

�شححه(.  واحلــاكــم  الن�شائي 

ــازب ر�شي  ولــقــول الـــرباء بــن ع

اهلل عنه: )كان ر�شول اهلل �شلى 

ولقد  مربوعًا  و�شلم:  عليه  اهلل 

راأيت  ما  حمراء  حلة  يف  راأيته 

)رواه  منه(  اأح�شن  قط  �شيئًا 

�شح  وملا  �شحيحه(  يف  البخاري 

من  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  عنه 

خ�شر واعتم  اأنه لب�ص الثوب الأ

بالعمامة ال�شوداء.

اأن  �ــشــالمــيــة  الإ داب  الآ ومـــن  	•
لبا�شها  امل�شلمة  املــــراأة  تطيل 

اأن ي�شرت قدميها واأن ت�شبل  اإىل 

خمارها على راأ�شها فت�شرت عنقها 

ونحرها و�شدرها لقوله تعاىل: 

ألزواجك  قل  النبي  أهيا  {يا 
يدنني  املؤمنني  ونساء  وبناتك 
]سورة  جالبيبهن}  من  عليهن 
ولقوله   ]59 اآلية:  األحزاب، 
بخمرهن  {وليرضبن  تعاىل: 

عىل جيوهبن وال يبدين زينتهن 
آباء  أو  آبائهن  أو  لبعولتهن  إال 
أبناء  أو  أبنائهن  أو  بعولتهن 
بني  أو  إخواهنن  أو  بعولتهن 
أخواهتن}  بني  أو  إخواهنن 
 ]31 اآلي��ة:  النور،  ]س��ورة 
ولقول عائ�شة ر�شي اهلل عنها: 

املهاجرين  ن�شاء  اهلل  )يــرحــم 

اأنزل اهلل: {وليرضبن  ول ملا  الأ

�شققن  جيوهبن}  عىل  بخمرهن 
بها(  فاختمرن  مرطهن  اأكثف 

اأم  ــول  ــق ول ــاري(  ــخ ــب ال )رواه 

نزلت  ملا  عنها:  اهلل  ر�شي  �شلمة 

ألزواجك  قل  النبي  أهيا  {يا 
يدنني  املؤمنني  ونساء  وبناتك 
خرج  جالبيبهن}  من  عليهن 
روؤ�شهن  على  كاأن  ن�شار  الأ ن�شاء 

)رواه  ك�شية(  الأ مــن  الغربان 

مام م�شلم يف �شحيحه(. الإ

يف  �ــشــالمــيــة  الإ داب  الآ ومـــن  	•
الرجل  يتختم  ل  اأن  اللبا�ص 

لقول  ــب  ذه مــن  بــخــامت  امل�شلم 

و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول 

اإن هذين  )يف الذهب واحلرير( 

وقوله:  اأمتي  ذكــور  على  حــرام 

والذهب  احلرير  لبا�ص  »حــرم 

على ذكور اأمتي واأحل لن�شائهم« 

راأى خامتًا من ذهب  وقوله وقد 

فطرحه  فــنــزعــه  رجـــل  ــد  ي يف 

اأحـــدكـــم اإىل  وقـــــال: »يــعــمــد 

يده  يف  فيجعلها  نــار  من  جمرة 

فقيل للرجل بعد ما ذهب ر�شول 

خذ  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل 

واهلل  ل  فقال  به  انتفع  خامتك 

ل اآخذه اأبدًا وقد طرحه ر�شول 

و�ــشــلــم«  عــلــيــه  اهلل  �ــشــلــى  اهلل 

ل  �شحيحه(  يف  م�شلم  )رواه 

بخامت  يتختم  اأن  للم�شلم  باأ�ص 

ا�شمه  ف�شه  يف  ينق�ص  اأو  ف�شة 

ويتخذه طابعًا يطبع به ر�شائله 

ال�شكوك  به  ويوقع  وكتاباته 

الــنــبــي �شلى  ــاذ  ــخ ــا لت ــريه وغ

اهلل عليه و�شلم خامتًا من ف�شة 

اهلل(  ــول  ــش ر� )حمــمــد  نق�شه: 

وكان يجعله يف اخلن�شر من يده 

اهلل  ر�شي  اأن�ص  لقول  الي�شرى 

آداب إسالمية
آداب اإلسالم في اللباس
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عنه كان خامت النبي �شلى اهلل 

واأ�شار   - هذه  يف   - و�شلم  عليه 

الي�شرى  يــده  من  اخلن�شر  اإىل 

)رواه م�شلم يف �شحيحه(.

�شالمية يف اللبا�ص  داب الإ ومن الآ 	•
رداء  الــرجــل  يــرتــدي  ل  اأن 

رداء  املــراأة  ترتدي  ول  املــراأة 

�شلى  الر�شول  لتحرمي  الرجل 

بقوله(  )ذلك  و�شلم  عليه  اهلل 

الرجال  من  املخنثني  اهلل  »لعن 

)رواه  الن�شاء«  من  واملرتجالت 

وقوله:  �شحيحه(  يف  البخاري 

لب�شة  يلب�ص  الرجل  اهلل  »لعن 

املراأة واملراأة تلب�ص لب�شة الرجل 

الرجال  من  املت�شبهني  لعن  كما 

الن�شاء  من  واملت�شبهات  بالن�شاء 

الــبــخــاري  )رواه  بــالــرجــال« 

ي�شتمل  ل  واأن  �شحيحه(  يف 

وهي  ال�شماء  ــراأة  امل اأو  الرجل 

ول  اجل�شم  على  الثوب  يلف  اأن 

يرتك خمرجًا منه لليدين لنهي 

النبي �شلى اهلل عليه و�شلم عن 

ذلك واأن ل مي�شي يف نعل واحد 

وال�شالم:  ال�شالة  عليه  لقوله 

»ل مي�شي اأحدكم يف نعل واحد 

جميعًا«  ينعلهما  اأو  ليحقهما 

مام م�شلم يف �شحيحه(  )رواه الإ

واإذا انتعل بداأ باليمني واإذا نزع 

اهلل  �شلى  لقوله  بال�شمال  بــداأ 

عليه و�شلم: »اإذا انتعل اأحدكم 

فليبداأ باليمنى واإذا نزع فليبداأ 

اأولهما  اليمنى  لتكون  بال�شمال 

)رواه  تــنــزع«  واآخــرهــا  تنعل 

م�شلم يف �شحيحه(.

اأن  �ــشــالمــيــة  الإ داب  الآ ومــن  	•
باليمني  الــثــوب  لب�ص  يف  يــبــداأ 

عنها:  اهلل  ر�شي  عائ�شة  لقول 

�ــشــلــى اهلل  ر�ــشــول اهلل  )كــــان 

عليه و�شلم يحب اليمن يف �شاأنه 

كله يف تنعله وترجله وطهوره( 

�شحيحه(.  يف  م�شلم  )رواه 

ثوبًا  لب�ص  اإذا  امل�شلم  يقول  واأن 

جديدًا اأو عمامة اأو اأي ملبو�ص 

اأنت  احلمد  لك  )اللهم  جديد 

خريه  مــن  ا�ــشــاألــك  ك�شوتنيه، 

وخري ما �شنع له، واأعوذ بك من 

�شره و�شر ما �شنع له(.

ــــالم ــــع ال اأعــــــــــــزك  الـــــلـــــغـــــات   اأم 

والــنــهــى ــة  ــاح ــش ــ� ــف وال الـــبـــالغـــة   اأم 

عــروبــتــي لـــ�ـــشـــان  ــــا  ي ــــك  اأحــــب  اإين 

ال�شبا فجر  يف  ــي  وه احلــ�ــشــارة   �شنت 

تقاع�شت حـــني  الــعــلــم  تـــاج   وحــمــلــت 

�ــشــاطــعــا نــــــورا  الــــغــــرب  ــه يف  ــت ــث ــع  وب

معلمًا اأ�ــشــحــت  الــعــ�ــشــمــاء   وحـــروفـــك 

ــي ــت ــــــدر ال  الـــ�ـــشـــعـــر فـــيـــك قـــالئـــد ال

الـــهـــدى ـــــرار  ـــــش اأ� فـــيـــك  اأودع   اهلل 

 ونـــقـــلـــت اإعــــجــــاز الـــ�ـــشـــمـــاء لــ�ــشــفــوة

ــت ــع ــن ــاأي ـــــــه ف ل  وحـــمـــلـــت فــــرقــــان الإ

ــحــبــه ـــنـــبـــي و�ــش  وو�ـــشـــعـــت اآثــــــــار ال

مــــنــــورا فــــيــــك  اهلل  كـــــــالم   فـــــغـــــدا 

ـــــالل كــــل فــ�ــشــيــلــة  �ـــشـــرف يـــفـــوق ج

حتــيــة ـــــود  ـــــوج ال روح  يـــــا   حـــيـــيـــت 

وخـــتـــام قـــويل بــالــ�ــشــالة عــلــى الـــذي

نــــ�ــــشــــام  وتــــعــــطــــرت بــــحــــروفــــك الأ

مـــقـــام ـــقـــني  الـــعـــا�ـــش ــــوب  قــــل يف   لـــــك 

غــــرام الــــبــــديــــع  مــــن  اإيل   و�ــــشــــرى 

قـــــــالم الأ ودك  لــتــخــطــب  ـــعـــت  ـــش  و�

حـــــجـــــام ــــغــــات ولــــفــــهــــا الإ ــــل  كـــــل ال

وهــــــــــــام ــــه الأ ــــق ــــربي  فـــــتـــــبـــــددت ب

ــــــام ــــــه ل ـــــــــوارهـــــــــا الإ ـــــــارة اأن ـــــــن  وم

نــــغــــام ـــى حـــبـــاتـــهـــا الأ ـــت عـــل  رقـــ�ـــش

فـــــهـــــام ـــات تـــكـــ�ـــشـــف �ــــشــــره الأ ـــه ـــي  ه

ــــذ اأعــــــــالم ــــاب ــــه ــــــم لــــلــــبــــيــــان ج  ه

�ـــشـــالم  مــنــك احلــــــروف واأ�ــــشــــرق الإ

ــــــرام ج  وكـــتـــاب مـــن خــ�ــشــعــت لـــه الأ

قـــــــــوام الأ ـــا  ـــه ـــوات ـــل ـــش � يف   تـــتـــلـــوه 

يــــــام ــــدى الأ ــــه ــه مــــن عـــبـــق ال ــي ــت ــت  ف

ـــاه هــيــام ـــش ـــب قــــد كـــ� ـــب �ـــش  مــــن قـــل

ــــا وعـــــــم �ـــشـــالم ــــي ــــدن ـــــه ال عـــــــزت ب

لهـام منـارة الإ

عو�شية اأحمد يو�شف

�شاعرة من ال�شودان
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من أسماء اهلل الحسنى
بقلم: الربان قا�شم ل�شني

الكون  ملعرفة  والتفكر  والتدبر  النظر  على  عباده  املهيمن  اهلل  حث 

الكرمي  القراآن  اآيات يف  من  املنظور ومبا جاء  العظيم وهو كتاب اهلل 

عجاز اللغوي  عجاز العلمي داخل الإ وهو كتاب اهلل املقروء، وذكر الإ

ية الكرمية  البياين وقد اأمرنا اهلل املهيمن على ذلك مبا اأ�شارت اإليه الآ

101 من �شورة يون�ص.

{قل انظروا ماذا يف السموات واألرض} .
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ر�ــص  الأ كوكب  اإىل  نظرنا  فــاإذا 

ـــده �ــشــاكــنــًا  الــــذي نــعــيــ�ــص فــيــه جن

باأي  ن�شعر  اأن  دون  وم�شتقرًا  وثابتًا 

العلمية  ــة  ــروؤي ال �ــشــوى  لــه  حــركــة 

ــروؤيــة  وال والــنــهــار،  الليل  لتعاقب 

ربعة،  الأ الف�شول  لتعاقب  العلمية 

ر�ص  واحلقيقة العلمية اأن لكوكب الأ

هي  وىل  الأ فال�شرعة  �شرعات  اأربع 

مرة  حمورها  حــول  الكوكب  دوران 

اإىل  ت�شل  ب�شرعة  �شاعة   24 كــل 

هذه  عن  وينتج  1044مياًل/�شاعة، 

الليل والنهار، وهو  احلركة اختالف 

احلركة  مع  ثم  الكونية.  يات  الآ من 

ر�ص  اليومية حتدث اإزاحة لكوكب الأ

على مدار بي�شاوي امل�شار حول ال�شم�ص 

مرة كل �شنة �شم�شية ب�شرعة ت�شل 

وينتج  ميل/�شاعة.  ــف  األ  67 اإىل 

الف�شول  ال�شنوية  احلركة  هذه  عن 

ر�ص تتبع ال�شم�ص التي  ربعة، والأ الأ

ـــواة املــجــرة  ــا حـــول ن ــدوره تـــدور ب

مياًل/  497 بحوايل  تقدر  ب�شرعة 

�شاعة، وذلك خالل �شنة كونية تقدر 

اأر�شية،  �شنة  مليون   250 بحوايل 

فيها  مبا  التبانة  درب  جمرتنا  ثم 

جتري  واأقمار  وكواكب،  �شمو�ص،  من 

قدرها  ب�شرعة  الكوين  الف�شاء  يف 

العلماء مبقدار 43 األف ميل/�شاعة، 

وهي جتري يف ذلك نحو جنم الن�شر 

ال�شمال احلقيقي  اإجتاه  الواقع وهو 

ر�ص  اجلديد الذي ي�شري اإليه حمور الأ

بعد مائة األف �شنة حيث ي�شري املحور 

حاليا اإىل النجم القطبي اأحد جنوم 

التحركات،  هذه  كل  �شغر،  الأ الدب 

العلم  عنها  ك�شف  ال�شرعات،  وهــذه 

نــ�ــشــان  احلــديــث ولــكــن هــل فــكــر الإ

غماء  الإ اأو  بــالــدوار  ن�شعر  ل  كيف 

نتيجة هذه احلركات ال�شريعة التي 

ر�ــص؟ بل يبقى  يجري بها كوكب الأ

ل  م�شرتيحا  اأمنا  ر�ص  الأ �شطح  على 

اأ�شالوؤه  تتناثر  ول  اأو�شاله  تتمزق 

الف�شاء  يف  يهوى  ول  املخ،  يرجت  ول 

اإنه هو اهلل املهيمن على عمارة الكون 

التي ل حدود ول نهاية لها، ونوجه 

املهيمن  من  اليوم  كفار  اإىل  اأ�شئلة 

ت�شيطر  التي  الكونية  القوانني  على 

يحتويه  مبــا  الــكــون  حــركــة  عــلــى 

ال�شمو�ص  مثل  كونية  خملوقات  من 

دون  والنيازك  قمار  والأ والكواكب 

بينها  فيما  ت�شادم  اأي  يــحــدث  اأن 

ونتعلم  لنعلم  به  املهيمن  اأمر  مبا  اإل 

يوم  يف  امل�شرتي  لكوكب  حدث  فيما 

�شرب  مت  حينما  1994م  يوليو   16

املذنب  بوا�شطة  العمالق  الكوكب 

�شوميكر-ليفي وتقابل هذه ال�شربة 

نووية  قنبلة  مــائــة  عــن  يــزيــد  مبــا 

ليعلم العلماء بهذه الكارثة وليبلغوا 

لكوكب  ــدث  ح مــا  بـــاأن  الب�شر  بني 

كوكب  على  للحدوث  قابل  امل�شرتي 

املذنب  مع  ر�ــص ونحن على موعد  الأ

هو  اهلل  اأن  2062ولنتذكر  يف  هايل 

املهيمن العزيز اجلبار وهو ما اأ�شارت 

�شورة  من   23 الكرمية  ــة  ي الآ اإليه 

إال  إله  ال  الذي  اهلل  {هو  احل�شر 

املؤمن  السالم  القدوس  امللك  هو 
املهيمن العزيز اجلبار املتكرب سبحان 

اهلل عام يرشكون} .

القادر
يعلم اأعلم علماء هذا الع�شر اأن 

له  ملكوت اهلل الوا�شع ي�شيطر عليه الإ

القادر جل �شاأنه وحده ل �شريك له 

ـــر  ـــك هـــــــــل ف

ـــــان  ـــــش ـــــ� ن الإ

ن�شعر  ل  كيف 

اأو  بــــالــــدوار 

غـــــــمـــــــاء  الإ

نــتــيــجــة هــذه 

احلــــــركــــــات 

الـــ�ـــشـــريـــعـــة 

ــي يــجــري  ــت ال

ـــا كـــوكـــب  ـــه ب

ـــــــــــــص؟ ر� الأ
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ن  يف ملكه ول م�شاعد له يف قدرته لأ

كرام هو الذي  القادر ذا اجلالل والإ

ت�شخر  التي  الكونية  الــقــوى  خلق 

القوانني الكونية ولقد عجز العلماء 

عن حتديد اأبعاد عمارة الكون الذي 

ول هل  نعي�ص فيه، ويكون ال�شوؤال الأ

الكون  هــذا  عــمــارة  يف  وحــدنــا  نحن 

حديثًا  العلماء  اأفــاد  ولقد  الوا�شع؟ 

كوكب  مليون   30 قرابة  يوجد  باأنه 

وذلــك  ر�ــــص  الأ كــوكــب  مــع  يت�شابه 

وبعد  الحتمالت،  لنظرية  طبقا 

اأن قدروا اأن املجرة بها قرابة مائة 

واأن  �شم�شية  جمموعة  مليون  األــف 

مليون  األف  مائة  به  الواحد  الكون 

اإمكانيات  باآخر  العلم  ويقف  جمرة 

بعلم  ح�شابه  ميكن  ما  واآخر  الر�شد 

الريا�شيات واآخر اأجهزة الكمبيوتر 

الــعــمــالقــة حــيــث يــوجــب عـــدد من 

الب�شر  جــهــزة  لأ ميكن  ل  كــــوان  الأ

اهلل  اأ�شار  ولهذا  بح�شرها  تقوم  اأن 

اأن  العاملني حيث  اأنه رب  القادر على 

املطلق  اجلمع  هي  )العاملني(  كلمة 

لكلمة العوامل.

ن�ص اخرتاق اأقطار  لقد حاول الإ

جاء  ملا  تنفيذا  ر�ـــص  والأ ال�شموات 

 23 الكرمية  يــة  الآ كتاب اهلل يف  يف 

اجلن  معرش  {يا  الرحمن  �شورة  من 

واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا من 

فانفذوا  واألرض  السموات  أقطار 
ال تنفذون إال بسلطان}.

ذن  الإ معنى  حتمل  وال�شلطان 

معنى  كــمــا حتــمــل  ــادر  ــق ال مــن اهلل 

اهلل  بــه  يفتح  الــذي  العلم  �شلطان 

الـــقـــادر عــلــى الــعــلــمــاء بــالجــتــهــاد 

ــدار انــطــالق  ــق وانـــطـــالق يــدهــم مب

األ�شنتهم  بانطالق  ولي�ص  فكرهم 

التاريخية  الــرحــالت  اأوىل  وكانت 

القمر  �شطح  اإىل  و�شوله  هي  ن�ص  لالإ

بوا�شطة  1969م  يوليو   20 يوم  يف 

11. ثم تلتها  اأبوللو  مركبة الف�شاء 

دي�شمرب   7 يف   17 اأبــولــلــو  برحلة 

واأطــول  اآخــر  هــذه  وكــانــت  1972م 

وحينما  القمر  �شطح  على  اإقــامــة 

عليه  اهلل  فتح  مبا  ن�شان  الإ ا�شتكرب 

بالعلم جاءت رحلة ت�شالنجر يف 12 

1986م فاإنفجرت املركبة مبا  يناير 

70 ثانية  فيها من رواد الف�شاء بعد 

من  ال�شلطان  اأن  ن�شوا  العلماء  ن  لأ

ا�شم مركبة  القادر فجاء  العلي  اهلل 

بال�شم  اأي  ت�شالنجر  هو  الف�شاء 

ن�ص  العربي املتحدي فاأي حتٍد هذا لالإ

اأما  اهلل؟  هو  القادر  اأن  ن�شوا  الذين 

والتي   2 فواياجور  الف�شاء  مركبة 

1977م  اأغ�شط�ص   20 يف  اأطــلــقــت 

بزيارة  قامت  فقد  رواد  بها  ولي�ص 

واأورن�ص  وزحل  امل�شرتى  من  كل  اإىل 

التاريخ  هذا  من  انطلقت  ثم  ونبتون 

�شابحة  ال�شم�شية  املنظومة  خــارج 

لتذيع  اخلارجي  الكوين  الف�شاء  يف 

لغة   84 بعدد  اخلارجي  العامل  على 

منها اللغة العربية )نحن اأهل كوكب 

ر�ص نود اأن يت�شل بنا من ي�شمعنا(  الأ

�شوى  اإجــابــة  ت�شل  مل  ن  الآ واإىل 

ت�شوي�ص غري معلوم املعنى ول تنتهي 

اأحالم العلماء عند هذا احلد فهم يف 

رواد  يقودها  رحلة  لعملية  طريقهم 

لدرا�شة  املريخ  كوكب  اإىل  الف�شاء 

الكوكب  هــذا  على  احلياة  اإمكانية 

اأما  ر�ص،  الأ يت�شابه مع كوكب  الذي 

غزو النجوم فاحلقيقة العلمية التي 

من  نرى  ل  اأننا  هي  نعرفها  اأن  يجب 

نعرف  ول  فقط  ما�شيها  اإل  النجوم 

جنم  واأقــرب  �شيء  اأي  حا�شرها  من 

اإل  نراها  ل  التي  ال�شم�ص  هو  اإلينا 

وذلك  �شروقها  من  دقيقة   8.3 بعد 

بعد اأن تقطع اأ�شعة ال�شم�ص ب�شرعة 

ال�شوء امل�شافة املتو�شطة التي بيننا 

ميل  مــلــيــون   93 ـــ  ب وتــقــدر  وبينها 

�شروق  ــرى  ن اأن  ميكن  ل  وبــالــتــايل 

ال�شم�ص يف حينه وكذلك اأقرب جنم 

الفاقنطور�ص  وهو  ال�شم�ص  بعد  لنا 

حيث  �شنة   4.5 اإىل  مــر  الأ يحتاج 

اأما  نرى هذا النجم يف ما�شيه فقط 

وال�شهادة  الغيب  عــامل  القادر  اهلل 
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وبالتايل  النجوم  هــذه  خالق  فهو 

فاإنه يعرفها باأفعالها الثالثة املا�شي 

فاإن  وبالتايل  وامل�شتقبل  واحلا�شر 

بــدون عودة  النجوم ذهــاب  رحــالت 

العامل  ع�شره  علماء  اأعلم  وينتهي 

اليهودية  العقيدة  ذو  )اين�شتني( 

باإنه اآمن بوحدانية اهلل القادر على 

كلمته  يف  وجاء  الف�شيح  الكون  هذا 

التي �شجلها التاريخ.

ي�شدر  �شعور  واأجمل  اأعظم  )اإن 

كان  مــا  هــو  الب�شرية  النف�ص  عــن 

يف  والتاأمل  والتفكر  التطلع  نتيجة 

التي  ــعــاده  واأب العظيم  الــكــون  هــذا 

حتديده،  يف  الريا�شيات  علم  ف�شل 

نتيجة  �شعوره  يتحرك  ل  الــذي  اأن 

هـــذا الــتــاأمــل لــهــو احلـــي املــيــت. اأن 

وحالك  اأغــواره  وبعد  الكون  خفاء 

كثرية  اأ�شياء  وراءه  يخفي  ظالمه 

اأن  القا�شرة  عقولنا  ت�شتطيع  ول 

اأولية  بدائية  �شور  يف  اإل  تدركها 

جوهر  هو  للحكمة  دراك  الإ وهــذا 

ديني  ان  الب�شر.  بني  عند  العبادة 

بوجود  والعميق  الكامل  اميــاين  هو 

قدرة واحدة مهيمنة ترتاءى حيثما 

فهام.  نظرنا يف هذا الكون املعجز لالأ

معنى  عندي  يوجد  ميــان  الإ هذا  اإن 

اهلل القادر على كل هذا اخللق(.

هذا  خــالــق  هــو  اهلل  كــان  واإذا 

ــــذي و�ــشــع الــنــظــريــة  ــة ال ــالم ــع ال

الــذرة  ان�شطار  ونظرية  الن�شبية 

فاإن  العميقة  النظريات  من  وغريها 

ذلك يحتم علينا اأن تتذكر قول اهلل 

 :76 يــة  الآ يو�شف  �شورة  يف  تعاىل 

{وفوق كل ذي علم عليم}.

ـــم  ـــظ اأع اإن 

ــــــــل  ــــــــم واأج

ي�شدر  �شعور 

ـــن الــنــفــ�ــص  ع

الـــبـــ�ـــشـــريـــة 

هــــو مــــا كـــان 

نتيجة التطلع 

والــــتــــفــــكــــر 

ـــاأمـــل يف  ـــت وال

هـــــذا الـــكـــون 

ــــم  ــــي ــــظ ــــع ال

واأبــــــــعــــــــاده
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ال�شيا�شات  �شائر  خــالف  على 

�شالم  الإ يدعو  الروحية  والفل�شفات 

يعترب  بل  القت�شادي  الرخاء  اإىل 

هو  املـــادي  والي�شر  الغنى  �ــشــالم  الإ

الــروحــي  وال�شمو  الــتــقــدم  اأ�ــشــا�ــص 

مقدمة  �شالم  الإ يف  بــدان  الأ ف�شحة 

ميكن  ل  واأنــه  ـــان،  دي الأ �شحة  على 

اأن تتوقع من حمروم اأو جائع م�شرد 

�شوى الرذيلة والنحراف.

�ـــشـــالم لــلــتــفــاوت يف  واإقـــــرار الإ

الرثوة والدخول ل يعني كما ت�شور 

�شالم يقر وجود طبقات  البع�ص اأن الإ

�شالم  اأن الإ املال ذلك  متميزة ب�شبب 

ل يعرف ول يقر الطبقية ف�شاًل عن 

اأن النا�ص جميعًا لديه �شواء والعامل 

عامل  هو  النا�ص  بني  املميز  الوحيد 

ل  والعمل  ميـــان  الإ مبفهوم  التقوى 

�ــشــالم  الإ يطلب  لذلك  املـــال،  عامل 

ــوازن  ــت ال لتحقيق  الــدولــة  تــدخــل 

املجتمع  اأفـــــراد  ــني  ب ــادي  القــتــ�ــش

واإذابة الفوارق بينهم.

بالفقر  �ــشــالم  الإ نــدد  ما  وبقدر 

واأنه كاد يكون كفرًا بل الفقر والكفر 

اإىل  مت�شاويان جنده يدعو  يف نظره 

الرثوة والغنى بل يعترب ال�شعي على 

العبادة.  �شروب  اأف�شل  من  الــرزق 

ويعان املرء من مال الزكاة ل�شتكمال 

حاجته ال�شرورية ول يعان من مال 

)يقرر  للعبادة.  لالنقطاع  الــزكــاة 

الفقهاء يف اأحكام الزكاة باأنه يعطى 

يحرم  حني  على  للعلم  للمتفرغ  منها 

عبادة  اأن  ذلك  للعبادة  املتفرغ  منها 

فله  املتعلم  علم  اأمــا  لنف�شه  املتعبد 

ول�شائر النا�ص(.

ــى يف  ــن ــغ ـــــرثوة وال واأ�ـــشـــا�ـــص ال

فضل  {واهلل  الــعــمــل  ــو  ه �ـــشـــالم  الإ

ال��رزق}  يف  بعض  عىل  بعضكم 
{ولكل  اآلية:71[  النحل،  ]سورة 
درجات مما عملوا وليوفيهم أعامهلم 

وهم ال يظلمون} ]سورة األحقاف، 
اآلية: 19[.

وتقوم ال�شيا�شة القت�شادية يف 

امل�شتوى  �شمان  اأ�شا�ص  على  �شالم  الإ

متى  واأنـــه  ــرد،  ف كــل  ملعي�شة  الــالئــق 

�شالمي  توافر لكل فرد يف املجتمع الإ

الكفاية  بقدر  ال�شرورية  حاجاته 

ل الكفاف باعتبار ذلك قوام احلياة 

�شالم ي�شمح بالرثوة  الكرمية، فاإن الإ

وعمله  جــهــده  ح�شب  لكل  والــغــنــى 

باعتبار ذلك زينة احلياة الدنيا.

فرد  لكل  الكفاية  حد  و�شمان 

�شالمي هو حق مقد�ص  يف املجتمع الإ

�شالمية لكل مواطن  تكفله الدولة الإ

اأو  ديــانــتــه  عــن  النظر  بغ�ص  فيها 

�شالم  الإ ي�شمح  ل  بحيث  جن�شيته 

ــالــرثوة والــغــنــى مــع وجـــود الفقر  ب

واحلاجة، واإمنا يبداأ الغنى والتفاوت 

ــد الــكــفــايــة ل  فــيــه بــعــد كــفــالــة ح

الكفاف لكل مواطن.

�شراف  كما اأن ال�شالم ل يقر الإ

والتبذير {إن املبذرين كانوا إخوان 

لربه  الشيطان  وك��ان  الشياطني، 
كفورًا} ]سورة اإلرساء، اآلية: 27[ 
حوال بالرتف  ول ي�شمح بحال من الأ

فيه  أترفوا  ما  ظلموا  الذين  {واتبع 

وكانوا جمرمني} ]سورة هود، اآلية: 
.]116

اأرزاقـــهـــم  ــنــا�ــص يف  فــتــفــاوت ال

بع�ص  فوق  بع�شهم  ورفع  ومعي�شتهم 

بع�ص  على  بع�شهم  وتف�شيل  درجات 

درجات لي�ص اعتباطًا واإمنا هو بقدر 

�شالح  وعمل  جهد  مــن  يبذلونه  مــا 

ليس  {وأن  العظيم  اهلل  ــدق  ــش و�

سعيه  وأن  سعى  ما  إال  لإلنسان 
سوف يرى ثم جيزاه اجلزاء األوىف} 
 ،39 اآلي���ات:  النجم،  ]س��ورة 

.]41،40
التفاوت  عن  �ــشــالم  الإ نهى  وقــد 

بقوله  والدخول  الرثوة  يف  ال�شديد 

بني  دول��ة  يكون  ال  {كي  تــعــاىل: 

احلرش،  ]س��ورة  منكم}  األغنياء 
املقرر  من  فاإنه  ثم  ومــن   ،]7 اآلية: 
عادة  لإ �شالمي  الإ ال�شارع  يتدخل  اأن 

التوازن القت�شادي عند افتقاده، كما 

و�شيانة  املال  بحماية  �شالم  الإ اهتم 

العــتــداء  وحـــرم  فيه  امل�شلم  حــق 

تأكلوا  بالباطل {وال  اأخذه  اأو  عليه 

]سورة  بالباطل}  بينكم  أموالكم 
البقرة، اآلية: 188[.

االقتصاد في اإلسالم
بين الوسطية والتوازن
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تعريفه لغة:

)الزيادة اأو هو النقل والرد(.

ويف املعجم الو�شيط:

ال�شرف يف القت�شاد: )مبادلة 

عملة وطنية بعملة اأجنبية(.

وال�شرف �شرعًا هو:

)بيع النقد بالنقد جن�شًا بجن�ص 

اأو جن�شًا بغري جن�ص(. اأو هو: )بيع 

ثمان بع�شها ببع�ص(. الأ

مشروعيته:
ال�شرف  م�شروعية  على  يــدل 

عموم قوله تعاىل: {وأحل اهلل البيع 

اآلية:  البقرة،  الربا} ]سورة  وحرم 
ال�شامت  بن  عبادة  وحديث   ]275
»�شمعت ر�شول  ر�شي اهلل عنه قال: 

ينهى  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل 

والف�شة  بالذهب  الذهب  بيع  عن 

وال�شعري  ــرب،  ــال ب والــــرب  بالف�شة 

بال�شعري والتمر بالتمر، وامللح بامللح 

فمن  بعني،  عينًا  ب�شواء،  �شواء  اإل 

زاد اأو ازداد فقد اأربى« وقوله عليه 

ال�شالة وال�شالم: »ل تبيعوا الذهب 

ت�شّفوا  ول  مبثل  مثاًل  اإل  بالذهب 

الورق  تبيعوا  ول  بع�ص  على  بع�شها 

ت�شّفوا  ول  مبثل.  مثاًل  اإل  بالورق 

منها  تبيعوا  ول  بع�ص  على  بع�شها 

غائبًا بناجز«.

أنواع الصرف:
بيع  هــو  الـــذي  الــ�ــشــرف  يتنوع 

النقد بالنقد اإىل نوعني:

ول: النوع الأ

ال�شرف مع احتاد اجلن�ص.

النوع الثاين:

ال�شرف مع اختالف اجلن�ص.

النوع األول:
متجان�شني  نقدين  بني  ال�شرف 

يبيع  اأو  بالذهب  الذهب  يبيع  بــاأن 

العملية  وهـــذه  بالف�شة،  الف�شة 

)املــراطــلــة(  الفقهاء  عند  ت�شمى 

نقود  �شرف  النقدية:  وراق  الأ ويف 

اأو  اإماراتية  بنقود  اإماراتية  ورقية 

عراقية بعراقية اأو �شورية ب�شورية 

مثلها وهكذا.

ي�شرتط  حــــوال  الأ جميع  ويف 

فيها �شيئان:

1 -  التقاب�ص يف جمل�ص العقد.

2 - التماثل يف القيمة واملقدار. 

اأن  على  الفقهاء  اأجــمــع  وقــد 

الذهب: تربه وعينه �شواء، وكذلك 

وم�شوغهما  وم�شنوعهما  الف�شة، 

�شيء  يف  التفا�شل  يجوز  ل  �شواء، 

يف  ال�شنعة  لقيمة  اأثـــر  ول  مــنــه، 

ذلك.

النوع الثاني:
اخــتــالف اجلن�ص  مــع  الــ�ــشــرف 

متجان�شني،  غري  نقدين  بني  ويكون 

ــــذا الـــنـــوع ل  كــذهــب بــفــ�ــشــة، وه

ي�شرتط فيه التماثل، واإمنا ي�شرتط 

فيه التقاب�ص فقط وجتوز املفا�شلة 

اأو  بعراقية  اإماراتية  نقود  ك�شرف 

كل  قيمة  ن  لأ وذلــك  مثاًل،  ــدولر  ب

العملة  قيمة  عــن  تختلف  عملة 

دولر  مائة  ياأخذ  اأن  فله  خــرى،  الأ

اأو  عــراقــي  ديــنــار  األـــف   20 مقابل 

مائة دولر مقابل ثلثمائة وثمانية 

و�شتني درهمًا اإماراتيًا، لكن ي�شرتط 

يفرتقا  ول  املت�شارفان  يت�شلم  اأن 

ال�شالة  عليه  لقوله  الت�شليم  قبل 

ــا،  ــالم: »الــذهــب بــالــورق رب ــش ــ� وال

القدير:  فتح  ويف  وهـــاءًا«  اإلهـــاءًا 

جــاز  بالف�شة  ــب  ــذه ال بـــاع  )واإن 

ووجــب  املجان�شة  لــعــدم  التفا�شل 

التقاب�ص(.

شروط الصرف:
تبادل  عند  ال�شرف  يف  يجب 

النقود اأن تتوافر �شروط اأربعة:

1 - التقاب�ص يف جمل�ص العقد.

2 - التماثل يف القيمة اأو املقدار.

3 - انتفاء خيار ال�شرط من العقد.

4 - عدم التاأجيل.

فذلك  املجل�ص  يف  التقاب�ص  اأما 

و�شعر  قيمتها  تختلف  النقود  ن  لأ

واآخــر،  وزمــن  ويــوم  يوم  �شرفها بني 

القب�ص  قبل  املت�شارفان  افرتق  فاإذا 

بطل العقد، حتى ل تفوت الفر�شة 

املتعاقدين  حد  باملال لأ من النتفاع 

خر، يف حالة قب�ص اأحدهما  دون الآ

خر. ومل يقب�ص الآ

ــذر: اأجــمــع كل  ــن )قـــال ابــن امل

على  العلم  اأهل  من  عنه  نحفظ  من 

اأن  قبل  افرتقا،  اإذا  املت�شارفني  اأن 

يتقاب�شا، اأن ال�شرف فا�شد(.

جهزة  ومع تطور الت�شالت والأ

التي ت�شهل العمليات التجارية على 

والهاتف  كالربق  تو�شعها  الرغم من 

الــذي  التقاب�ص  اأن  اإل  ونــحــوهــا، 

يعني : خذ، وهات قد يبدو ع�شريًا، 

تخدم  اأخــرى  عقود  من  لبد  لذلك 

وفقًا  ال�شرف  يف  التجارية  العملية 

لل�شوابط ال�شرعية مما ي�شهل جواز 
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يف  الــرهــن  اأو  الكفالة  اأو  احلــوالــة 

بدل ال�شرف، فيجوز عندما تقت�شي 

املت�شارفني  اأحد  يحيل  اأن  احلاجة 

�شاحبه على رجل اآخر لقب�ص حقه، 

ب�شرط اأن يكون املحال عليه حا�شرًا 

حالة  يف جمل�ص العقد اأو را�شيًا بالإ

امل�شارف.  يف  ــال  احل هي  كما  عليه 

والت�شليم  الت�شلُّم  التوكيل يف  وي�شح 

اأحد  اأو  الوكيلني  وتقاب�ص  اأي�شًا، 

قبل  خـــر  الآ وكــيــل  مــع  املتعاقدين 

والعربة  �شحيح  املتعاقدين  افرتاق 

بقاًء  املوكلني  مبجل�ص  التوكيل  يف 

ن  لأ الــوكــيــل،  جمل�ص  ل  وافــرتاقــًا 

فيتعلق  العقد  حقوق  مــن  القب�ص 

تعذر  اإن  حــالــة  الإ ويف  بالعاقدين 

حالة  الإ �شند  فاإن  له  املحال  وجود 

يقوم  الــعــقــد  جمــلــ�ــص  يف  املــكــتــوب 

حال  يف  كما  له،  املحال  وجود  مقام 

امل�شارف يف اأثناء حتويلها للعمالت.

فيقدم  الكفالة  حــال  يف  واأمـــا 

حق  ب�شمان  كفياًل  املت�شارفني  اأحد 

الكفيل  يكون  اأن  ب�شرط  �شاحبه، 

ليقبل  العقد  جمل�ص  يف  ــودًا  ــوج م

خــر،  الآ الــطــرف  وير�شي  الكفالة 

مقابل  رهنًا  قدم  اإذا  احلال  وكذلك 

بدل ال�شرف ل�شمان حق �شاحبه.

اأراد  من  اأن  اإىل  نتو�شل  وبذلك 

غري  اأخــــرى  بعملة  عملته  �ــشــرف 

من  كــان  العقد  جمل�ص  يف  موجودة 

اآخر  عقدًا  يدخل  اأن  عليه  ال�شهل 

م�شوغًا  لــيــكــون  الــ�ــشــرف  عــقــد  مــع 

فهو  ال�شرعية،  ب�شوابطها  للعملية 

ال�شرف،  مع  احلوالة  يختار  اأن  بني 

اأو الكفالة مع ال�شرف، اأو الرهن مع 

العتبار  بعني  خــذ  الأ مع  ال�شرف، 

جمل�ص  يف  الــ�ــشــرف  �شعر  حتــديــد 

العقد.

واأما التماثل - وهو عند احتاد 

وف�شة  بذهب،  كذهب   - اجلن�شني 

اإماراتية  ورقــيــة  نقود  اأو  بف�شة، 

واإن  املماثلة  فتجب  مــثــاًل،  مبثلها 

الــ�ــشــيــاغــة  اخــتــلــفــت اجلـــــودة يف 

احلــداثــة  اأو  لــلــمــعــادن،  بالن�شبة 

الوراق  يــخــ�ــص  فــيــمــا  والــــقــــدم 

اأتي ر�شول اهلل �شلى  النقدية. فقد 

اهلل عليه و�شلم وهو بخيرب بقالدة 

فيها خرز وذهب - وهي من الغنائم - 

تباع، فاأمر بالذهب الذي يف القالدة 

»الذهب  لهم:  قال  ثم  وحده،  فنُزع 

بالذهب وزنًا بوزن«.

اأما اخليار يف عقد ال�شرف فقد 

بطالن  اإىل  الفقهاء  جمهور  ذهــب 

ن  لأ اخلــيــار  ا�ــشــرتط  اإذا  الــ�ــشــرف 

ينايف  وهو  امللك  ثبوت  مينع  اخليار 

القب�ص امل�شروط.

عدم  �شرط  يف  احلــال  وكــذلــك 

ال�شرطني  هــذيــن  ن  لأ الــتــاأجــيــل، 

وعند  التقاب�ص،  ل�شرط  منافيان 

تاأخر القب�ص يف�شد العقد.

�شهم  الأ اأن  ذلك  على  وتاأ�شي�شًا 

بعد  حتـــّول  ملــا  ــودًا  ــق ن كونها  حــال 

هذه  حتكمها  اأن  يجب  اأعــيــان  اإىل 

املعتربة  ال�شروط  وتلك  ال�شوابط 

بال�شرف لكي تكون خالية من الربا، 

ـــاإن اخــتــل �ــشــرط مــن ذلـــك حــرم  ف

و�شراءها  بيعها  ن  لأ بها،  التعامل 

ولي�شت  نقود  اأنها  اأ�شا�ص  على  مبني 

بالبيع  ت�شتثمر  وحـــني  اأعـــيـــانـــًا، 

وال�شراء ت�شري فيها قوانني ال�شرف 

وتبادل العمالت.
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تعريف البدعة وتقسيماتها
وردنا �شوؤال يقول فيه �شاحبه:

 ما هي البدعة؟ وما الفرق بينها وبني املع�شية؟ واأيهما اأ�شد عقوبة عند اهلل؟.

اجلواب وباهلل التوفيق:

اأي  ر�ــص(  والأ ال�شموات  )بديع  �شبحانه:  قوله  ومنه  �شبق،  مثال  غري  على  ال�شيء  اخرتاع  اللغة:  يف  البدعة 

مبدعهما وحمدثهما من العدم، واأما يف ال�شطالح، فهي ق�شمان:

مام ال�شافعي رحمه اهلل تعاىل فما كان يف خالف ما اأمر اهلل تعاىل به  بدعة هدى، وبدعة �شاللة كما قال الإ

نكار، وما كان واقعًا حتت عموم ما ندب اهلل تعاىل اإليه وح�صَّ  م والإ ز الذَّ ور�شوله �شلى اهلل عليه و�شلم فهو يف حيِّ

ز املدح، وقد ق�شم العلماء هذا النوع اإىل خم�شة اأق�شام: عليه اهلل تعاىل اأو ر�شوله �شلى اهلل عليه و�شلم فهو يف حيِّ

بدعة واجبة: كال�شتغال بعلم النحو الذي يفهم به كالم اهلل تعاىل وكالم ر�شوله �شلى اهلل عليه و�شلم، وذلك   -1

ن حفظ ال�شريعة واجب، وليتاأتى حفظها اإل مبعرفة ذلك، وما ليتم الواجب اإل به فهو واجب.. ومثل ذلك  لأ

�شائر العلوم ال�شرعية التي يتم بها احلفاظ على اأ�شل ال�شريعة، اأو العلوم التي حتتاج اإليها احلياة.

مة. فكار الهدامة لدين اهلل تعاىل كالقدرية واجلربية واملج�شِّ بدعة حمرمة: كاخرتاع الأ  -2

ُبط واملدار�ص والجتماع على اإمام واحد يف �شالة الرتاويح. بدعة مندوبة: كاإحداث الرُّ  -3

بدعة مكروهة: كزخرفة امل�شاجد، والتباهي بها ونحو ذلك.  -4

بدعة مباحة: كالتو�شع يف ملذات الطعام و ال�شراب واللبا�ص ونحو ذلك.  -5

حكام 172/2 وتبعه كل من اأتى بعده  وهذا التق�شيم ل�شلطان العلماء العز بن عبد ال�شالم يف كتابه قواعد الأ

تق�شيم  254/13 وهو  الفتح  ابن حجر يف  النهاية106/1. واحلافظ  ثري يف  الأ كابن  وفقهاء وغريهم  من حمدثني 

ا�شتقرائي وله ما يدل عليه من ن�شو�ص ال�شنة امل�شرفة.

ومن ذلك ما ورد عن �شيدنا عمر ر�شي اهلل عنه من قوله يف جمع النا�ص على �شالة الرتاويح: )نعمت البدعة 

ز املدح �شماه بدعة ومدحه،  ن هذا الفعل ملا كان من اأفعال اخلري وداخاًل يف حيِّ هذه( كما اأخرجه البخاري وذلك لأ

ومثل ذلك كل ما كان مندرجًا حتت اأ�شل عام من اأ�شول ال�شريعة..

واإذا كانت البدعة بدعة �شاللة فاإن اإثمها كبري كما قال �شلى اهلل عليه و�شلم: »من �شن �شنة ح�شنة فله اأجرها 

واأجر من عمل بها اإىل يوم القيامة، ومن �شن �شنة �شيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها اإىل يوم القيامة« وهي مع�شية 

من جملة املعا�شي منها الكبرية وال�شغرية، ولكن قد تكرب ال�شغرية اإذا ا�شتمر العمل بها وهو ما يكون يف بدعة ال�شوء.

�شرار كما لكبرية مع ال�شتغفار. واهلل تعاىل اأعلم عياذًا باهلل تعاىل من ذلك. اإذ ل�شغرية مع الإ

حكم المجاهرة بالمعصية
وردنا �شوؤال يقول فيه �شاحبه:

 ما معنى قوله �شلى اهلل عليه و�شلم: »كل اأمتي معافى اإل املجاِهرون«

اجلواب وباهلل التوفيق:

قبل اأن جنيب عن ال�شوؤال نذكر ن�ص احلديث ليعلم، ون�شه كما اأخرجه البخاري وم�شلم من حديث اأبي هريرة 

ر�شي اهلل عنه قال: �شمعت ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يقول: »كل اأمتي معافى اإل املجاِهرون، واإن من املجاهرة 

اأن يعمل الرجل بالليل عماًل ثم ي�شبح وقد �شرته اهلل فيقول: يافالن، عملت البارحة كذا وكذا وقد بات ي�شرته ربه، 

في�شبح يك�شف �شرت اهلل عليه«.

ن هذا الفعل فيه  فاملجاهرة اإذًا وا�شحة من ن�ص احلديث، وهي اإف�شاء �شر املع�شية التي كانت قد �شرتت، وذلك لأ

باأمر اهلل تعاىل ونهيه، لذلك يعامله اهلل  اأنه غري مكرتث  حمادة هلل تعاىل، وعدم مبالة باملع�شية، ممايدلُّ على 

ن يعفو اهلل تعاىل عنه. تعاىل بعدله، ويعاقبه ب�شوء فعله، فلم يكن جديرًا لأ

اأما من �شرت على نف�شه املع�شية فاإن اهلل تعاىل يقول له: »اإين �شرتت عليك يف الدنيا فاأنا اأغفرها لك اليوم« كما 

اأخرجه البخاري وم�شلم من حديث ابن عمر ر�شي اهلل عنهما.وذلك هو الالئق بالكرمي، حينما يلقاه العبد ال�شعيف 

امل�شفق من ذنوبه. واهلل تعاىل اأعلم
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المعاشرة الزوجية للمطلقة طالقًا رجعياً، تثبت الرَّجعة
وردنا �شوؤال يقول فيه �شاحبه:

اأثناء فرتة العدة حيث كانت تعي�ص مب�شكن الزوجية نويت يف نف�شي  طلقت زوجتي طلقة رجعية واحدة، ويف 

مراجعتها وقمت بتقبيلها وجماعها فهل يعترب ذلك رجعة؟ اأفيدوين باحلكم ال�شرعي لتقدميه للمحكمة اإذا ع�شت 

الرجوع، وجزاكم اهلل خريًا.

اجلواب وباهلل التوفيق:

اإذا ثبت اأن الزوج جامع امراأته املطلقة طالقًا رجعيًا اأثناء عدتها، فاإن املراأة تعود بذلك اإىل ع�شمته مبا بقي له 

ن الرجعة تكون بالفعل عند اجلمهور وهو ما نفتي به خالفًا لل�شافعية كما تكون بالقول  عليها من ع�شمة.  وذلك لأ

اتفاقًا، ومن الفعل الذي تعود به الرجعية اإىل الع�شمة الزوجية النكاح ومقدماته.

حكام، كوجوب النفقة  ن الرجعية مل تزل يف حكم الزوجية يف كثري من الأ واإمنا كان له حق الرجعة يف العدة، لأ

ى اهلل تعاىل املطلق طالقًا رجعيًا بعاًل،  وال�شكنى وحلوق الطالق وبقاء التَّوارث ووجوب العدة وغري ذلك. وقد �شمَّ

يعني زوجًا كما يف قوله �شبحانه وتعاىل: )وبعولتهن اأحق بردهن يف ذلك اإن اأرادوا اإ�شالحًا(

واهلل تعاىل اأعلم.

مسألة في الطالق
وردنا �شوؤال يقول فيه �شاحبه:

توجد م�شاكل بيني وبني زوجتي منذ اأ�شهر وهي مقيمة يف بلدها واأخريًا دار نقا�ص �شاخن جدًا بيننا عرب الهاتف 

وقامت ب�شّبي واأغلقت الهاتف، فقمت بالت�شال مرة اأخرى يف نف�ص الوقت وقامت والدتها بالرد فقلت لها: ابنتك 

)طالق( فقالت: ماذا تقول؟ فقلت: ابنتك )طالق( مع العلم اأن زوجتي حامل يف ال�شهر الثامن وبخ�شو�ص نيتي وقتها 

ل اأ�شتطيع تف�شريها ب�شكل �شليم.وجزاكم اهلل خريًا.

اجلواب وباهلل التوفيق:

م زوجتك: ابنتك )طالق(، هو طالق �شريح يقع طلقة واحدة، اأما تكرار هذا القول ثانيًة، فالظاهر من  قولك لأ

د، اإل اأن تنوي  كَّ ن التاأكيد يف حكم املوؤُ حالك و�شوؤالك اأنه تاأكيد للكالم ال�شابق، فال يتكرر وقوع الطالق به ثانية؛ لأ

�شتئناف فيقع ثانية واأنت اأعلم باإرادتك يف ذلك.  واأما كونها حاماًل فاإن احلمل ل مينع وقوع الطالق، بل اإن  به الإ

ن املراأة يف احلمل ل تزداد �شررًا بتطويل العدة، فعدتها وا�شحة لها، والرجل  طالق احلامل من ق�شم طالق ال�شنة؛ لأ

ل يقدم على طالق احلامل اإل وهو يعلم حاله، وهو م�شتعد لتحمل النتائج، فاأمرها يف غاية الو�شوح. وقد قال النبي 

�شلى اهلل عليه و�شلم لعبد اهلل بن عمر ر�شي اهلل عنهما يف ق�شة تطليقه امراأته وهي حائ�ص: »ثم ليطلقها طاهرًا 

اأو حاماًل« كما يف رواية الرتمذي رحمه اهلل تعاىل. واهلل تعاىل اأعلم

حكم التنازل عن بعض الدين مقابل تعجيل الباقي
وردنا �شوؤال  يقول فيه �شاحبه:

ق�شاط مقابل التنازل  اإن�شان ا�شرتى �شلعة بالدين مع زيادة يف ال�شعر مقابل الدين، فقال امل�شرتي: اأعجل لك الأ

عن هذه الزيادة. فهل يجوز ذلك �شرعًا؟ 

اجلواب وباهلل التوفيق:

نه  ربعة اأن التنازل عن بع�ص الدين مقابل تعجيل الباقي قبل حلول اأجله ل يجوز، لأ ئمة الأ الذي ذهب اإليه الأ

النووي  مام  410/3، والإ امل�شالك  اأقرب  الدردير يف  الربا كما ن�ص عليه  اأبواب  الذي هو من  من باب: �شع وتعجل، 

واأبي حنيفة  ُعيينة  4/5 ونقل ذلك عن مالك وال�شافعي والثوري وابن  املغني  196/4 وابن قدامة يف  الرو�شة  يف 

وغريهم، وعلل ذلك باأنه يبذل القدر الذي حطه عو�شًا عن تعجيل ما يف ذمته، قال: وبيع احللول والتاأجيل ل يجوز، 

نه يبيعه ع�شرة بع�شرين، فلم يجز كما لو كانت معينة. كما ل يجوز اأن يعطيه ع�شرة حالَّة بع�شرين موؤجلة، ولأ

وهذا فيما اإذا كانا قد اتفقا على التنازل عن بع�ص احلق، وهي امل�شاألة املطروحة.  اأما اإذا كان من غري مواطاأة 

جل فاأبراأه عن  ن كل واحد منهما متربع ببذل حقه من غري عو�ص. وكذا يجوز اإذا كان قد حلَّ الأ ول عقد فيجوز، لأ

ة ابن اأبي َحدرٍد ر�شي اهلل عنه الثابتة يف ال�شحيح. واهلل  بع�شه اإما لعجزه عن �شداده كله اأو غريه، فاإنه يجوز؛ لق�شَّ

تعاىل اأعلم
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حكم الوصية للوارث
وردنا �شوؤال يقول فيه �شاحبه:

لدي ولدي عدنان وهو القائم بجميع م�شاحلي واأعمايل ول يرثني �شواه واأمه وهي الزوجة الوحيدة يل. هل 

ي�شح اأن نو�شي له باملرياث؟ مع العلم اأنه ل و�شية لوارث.

م الذين ُيخ�شى اأن يتعر�شوا لولدي يف حالة كونه هو الوارث.  واإمنا اأردت بالو�شية اأن اأقطع �شفاهة اإخوتي من الأ

اأجيبوا م�شكورين وماأجورين.

اجلواب وباهلل التوفيق:

م  حد الورثة كما يف احلديث ال�شحيح، وخوفك بتعر�ص اإخوتك من الأ ن الو�شية لجتوز لأ ل داعي للو�شية لأ

فاإن  ما دام البن موجودًا  لهم من الرتكة  ن البن يحجبهم عن املرياث، ول حظ  لولدك بعد موتك ل حمل له؛ لأ

مر  ب واجلد واإن عال، فاترك الأ �شل الوارث الذكر اأي الأ م ل يرثون مع الفرع الوارث مطلقًا ول مع الأ خوة من الأ الإ

مر ح�شب اإرادتك. واهلل تعاىل اأعلم على ح�شب ما يريده اهلل تعاىل ول ت�شتعجل الأ

مسألة في الرضاع
وردنا �شوؤال يقول فيه �شاحبه:

عندما توفيت اأمي وكان عمري عامًا  واحدًا اخذتني عمتي، وقد كانت حاماًل يف �شهرها الثالث.

�شكال اأين اأردت اأن اأتزوج حفيدتها ابنة اأكرب اأولدها وقد اأخربتني عمتي اأنها اأثناء فرتة تواجدي  واأ�شل الإ

عندها اأعطتني ثديها لغاية اإ�شكاتي مرتني اأو ثالث )اأق�شاها ثالث مرات( اأما عن  وجود احلليب يف ثديها وهي حامل 

فاإنها ل تتذكر ذلك لطول املدة علمًا اأن اآخر ولدة لعمتي منذ 24�شنة فهل يعتمد على احلليب يف �شورة وجوده لدى 

املراأة احلامل - اأي حليب ما قبل الولدة - يف م�شاألة الر�شاع وما حكم ال�شرع حيال وجود�شك من حيث و�شول احلليب 

�شا�ص يف م�شاألة الر�شاع. وكيف ميكن اإثبات الر�شاع  ؟ فهل يكفي جمرد القول بذلك اأم  ملعدة الر�شيع الذي يعترب الأ

ب�شهادة �شهود ؟  وهل تكفي �شهادة الن�شاء يف ذلك.

واأختتم بال�شوؤال عن اإمكانية الزواج من  البنت التي ذكرتها متمنيًا اأن تر�شلوا يل اإجابتكم الوافية .

اجلواب وباهلل التوفيق :

حناف واملالكية يحّرم  التحرمي بالر�شاعة يتحقق بو�شول لنب امراأة جلوف ر�شيع يف مدة احلولني؛ وهو عند الأ  -1

نف . ولو م�شة واحدة اأو بو�شول اللنب اإىل اجلوف عن طريق الأ

اما عند ال�شافعية واحلنابلة فالتحرمي يكون بخم�ص ر�شعات م�شبعات.  -2

وحليب املراأة يف فرتة احلمل وما قبل الولدة يعتمد يف التحرمي اإن وجد.  -3

الر�شاع يثبت اإذا اأقرت املر�شع به اأو ثبت ببينه اأو ف�شا.  -4

ال�شك يف الر�شاع ل يثبت به التحرمي ق�شاء.  -5

ونفتي باأن الورع والحتياط يقت�شي ترك هذا الزواج مادام مل يتم بعد. واهلل تعاىل اأعلم

الوصي مقدم على القاضي في والية النكاح
وردنا �شوؤال تقول فيه �شاحبته:

ب، ولي�ص لدي اإخوة رجال ولي�ص لدي اأحد من  اأنا فتاة مطلقة، اأبلغ من العمر ثمانية وع�شرين عامًا، يتيمة الأ

اأويل  اأن  - على دين وخلق، فهل ميكنني  - واحلمد هلل  �شاب وهو  اإيلَّ  ْيِه تزويجي، وقد تقدم  َولِّ اأُ َمن  العائلة  رجال 

القا�شي تزويجي اأوالو�شي. علمًا باأنه كان وليي يف زواجي ال�شابق؟.

بينوا يل وجزاكم اهلل خريًا.

اجلواب وباهلل التوفيق:

ب الذي اأ�شرت اإليه. فله اأن يلي عقد نكاحك ملن تقدم  اإذا كان حالك ما ذكر يف ال�شوؤال، فاإن وليك هو و�شي الأ

اإليك، ممن تر�شني دينه واأمانته. فاإن مل يوجد الو�شي فالقا�شي ال�شرعي هو الويل لقوله �شلى اهلل عليه و�شلم: ».. 

فال�شلطان ويل من ل ويل له« كما اأخرجه ابن حبان وغريه من حديث عائ�شة ر�شي اهلل عنها. واهلل تعاىل اأعلم
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جــابــة عــلــى هــذه  لــالإ

اتفق  املهمة  الــتــ�ــشــاوؤلت 

ـــال  جم يف  الــــبــــاحــــثــــون 

واأهمهم  ال�شخ�شي  التغيري 

�شاحب  كــويف  �شتيفن  د. 

كـــتـــاب الــــعــــادات الــ�ــشــبــع 

ــرات  8 مــوؤ�ــش ــاك  ــن بــــاأن ه

ــو وجــدتــهــا يف  اأ�ــشــا�ــشــيــة ل

على  لحظتها  اأو  نف�شك 

اأو  اأ�شدقائك  اأو  اأبنائك 

موظفيك، فاأنتم حتتاجون 

ولي�ص  فـــورا،  التغيري  اإىل 

كل  تــكــون  اأن  بــالــ�ــشــروري 

لديك،  موجودة  املوؤ�شرات 

ــرات،  ــش ــوؤ� امل زادت  فكلما 

كلما زادت احلاجة للتغيري 

وزادت ال�شعوبة يف التغيري، 

بنا  فهيا  �شحيح،  والعك�ص 

لنتعرف على هذه املوؤ�شرات 

الثمانية : 

اإلحباط:
ت�شمع  اأو  تــقــول  ــا  رمب

اأطــور ولكن  اأن  اأريــد  )اأنــا 

مــن  حـــمـــا�ـــص  يـــوجـــد  ل 

ل  واأنــهــم   امل�شوؤولني،  قبل 

ثبات  لإ الفر�شة  مينحوننا 

لنا  ــب  ــوه ت ل  قـــدراتـــنـــا، 

ورمبــا   ،)... ال�شالحيات 

لــك احلـــق يف قـــول ذلــك، 

ولكن هل احلل هو اأن نتكلم 

�شيء؟،  اأي  فعل  دون  فقط 

يقني  على  ولتكن  مــاذا؟  اأم 

حتدث  اأن  اأردت  اإن  باأنك 

تــغــيــريا واأنـــــت عــلــى هــذا 

ت�شتطيع،  فلن  حــبــاط  الإ

مــل،  الأ فاقد  املحبط  ن  لأ

وفاقد ال�شيء ل يعطيه !!، 

فهل اأنت حمبط؟ 

الملل:
بق�شة  �ــشــمــعــت  ـــل  ه

ــن عـــادي )كــانــت  عـــادي ب

اإىل  يذهب  عادية  حياته 

اإىل  يــرجــع  ثـــم  ــل،  ــم ــع ال

الغداء  طعام  ياأكل  البيت، 

ثم ينام اإىل الع�شر، يخرج 

مع اأ�شدقائه حتى ال�شاعة 

العا�شرة، يرجع اإىل البيت 

اليوم  يف  وي�شتيقظ  لينام، 

الثاين ... وهكذا( ما راأيك 

يف هــذه احلــيــاة؟ لــو كانت 

حياتك بهذه الطريقة، هل 

�شت�شعر بامللل؟ وعندها هل 

التغيري،  اإىل  حمتاج  ــت  اأن

فكر وقرر . .

كثرة المشاكل:
البيت،  يف  العمل،  يف 

�شرة، مع  ولد، مع الأ مع الأ

يدل  وهذا   ،... �شدقاء  الأ

ي�شتخدم  ال�شخ�ص  اأن  على 

طــريــقــة خــاطــئــة يف حل 

م�شاكله، وحت�شرين مقولة 

ت�شتطيع  ــن  )ل اأين�شتاين 

بنف�ص  املــ�ــشــاكــل  حتــل  اأن 

تلك  اأوجدت  التي  العقلية 

لــذلــك حتى  ــاكــل.(،  ــش ــ� امل

حمتاج  اأنت  م�شاكلك،  حتل 

اإىل اأن تغيري يف اأ�شلوبك يف 

وبعقلية  امل�شاكل  تلك  حل 

النتائج  تكون  لكي  مبدعة 

على قدر تلك العقلية، فهل 

امل�شاكل  كــرثة  مــن  تــعــاين 

و�شعوبة حلها؟

تكرار الفشل:
البع�ص  ي�شعر  اأحيانا 

معظم  يف  فا�شلون  بــاأنــهــم 

الدرا�شة،   ( حياتهم  اأمــور 

الــعــالقــات، الــبــيــت...(، 

ولكنهم رمبا يوؤمنون باملبداأ 

الذي يقول ) اإذا ف�شلت مرة 

 ) النجاح  من  اقرتبت  فقد 

ع�شر  ف�شلت  لو  مــاذا  ولكن 

ـــرات هــل اقــرتبــت اأكــرث  م

على  القليل  اإل  يبقى  ومل 

خلل  هناك  حتما  النجاح؟ 

يف معايري النجاح عند هذا 

الف�شل  وتكرار  ال�شخ�ص، 

دليل  هــو  ال�شخ�ص  عــنــد 

واأنه  بـــداع،  الإ �شعف  على 

بطريقة  حــيــاتــه  ــر  ــدي ي

من  تعاين  فهل  تقليدية، 

تكرار الف�شل؟

اإلنتاجية  مقياس 
في الحياة:

 هــل لــديــك اإجنـــازات 

يف احلـــيـــاة؟ كـــم مــ�ــشــروع 

األفت؟،  كتاب  كم  اأجنــزت؟ 

على  يجيب  الــواقــع  ولكن 

ــول  ــق هــــذا الـــتـــ�ـــشـــاوؤل وي

لي�شت لديهم  النا�ص  معظم 

يعي�شون  نهم  لأ ـــازات،  اإجن

ــول  ــة حت ــي ــن ــي حـــيـــاة روت

طموحاتهم  حتقيق  دون 

عليك  اإذا  واإجنـــازاتـــهـــم، 

حــيــاتــك  ـــط  من ــري  ــغ ت اأن 

اإجنازاتك  لت�شطر  اليوم، 

اأجل  من  تعي�ص  فهل  غــدا، 

اإجنازاتك؟

الـــروتـــيـــن وضــعــف 
اإلبداع: 

ـــــــــــــداع عــكــ�ــص  ب والإ

�شيء  اإيجاد  فهو  الروتني، 

ترى  واأن  عــدم،  من  جديد 

خرون، وهذا  ما ل يراه الآ

باملوؤ�شر  مرتبط  املــوؤ�ــشــر 

قلة  اأن  حــيــث  ــابــق،  ــ�ــش ال

اإنتاجيتك ترجع اإيل �شعف 

البــتــكــار  وروح  ـــــداع  ب الإ

مفكر  ــت  اأن ...فــهــل  لديك 

مبدع اأم مفكر تقليدي؟ 

الحياة  بــأن  الشعور 
ليست مهمة:

وهـــــــي مـــــن اأخــــطــــر 

�شف  التغيري،فلالأ موؤ�شرات 

حباط  ال�شديد قد ي�شل الإ

لدرجة  النا�ص  بع�ص  اإىل 

اأنه يهم�ص دوره يف احلياة، 

ل  له  بالن�شبة  احلياة  واأن 

قيمة، وينتظر املوت، وهذا 

الالمبالة،  قمة  ال�شلوك 

اأن  املـــفـــرت�ـــص  مـــن  ولـــكـــن 

لينتج  العمر  طــول  يتمنى 

اأكـــرث،  اأكــــرث، ويــعــبــد اهلل 

جنـــــــــازات يف  فــيــحــقــق الإ

الدنيا، ويجني احل�شنات يف 

خرى ، ل اأعتقد باأن هذا  الأ

الياأ�ص من �شيم امل�شلم.

  

المنافسين  تــفــوق 
واألقران:

 دعني اأذكرك باأقرانك 

ــويــة الــعــامــة  ــان ــث اأيـــــام ال

الــعــمــل،  ويف  واجلـــامـــعـــة  

حققوا  هل  ن؟  الآ هم  اأيــن 

تفوقوا  هــل  الــنــجــاحــات؟ 

تفوقت  اأنـــت  اأم  عــلــيــك؟ 

التقيت  اإذا  ورمبــا  عليهم؟ 

مكتبه  يف  وهــو  بــاأحــدهــم 

�شالحيات  وبــيــده  الكبري 

مر والنهي، ويخربك عن  الأ

بع�ص م�شاريعه واإجنازاته، 

�شي�شيبك �شيء من الغبطة 

�شعور  حقك  ومــن  جتاهه، 

ذلك كب�شر، ولكن لتكن على 

ثقة باأن اأقرانك الناجحني 

اأنت،  تفعله  مل  اأمــرا  فعلوا 

هل هذا �شحيح؟ اإذا لتفكر 

اأ�شد،  باأع�شاب  التغيري  يف 

وبتفكري اأعمق ...    

هــــذه  هــــــل  ن  والآ

كثرية؟  اأم  قليلة  املوؤ�شرات 

نك  لأ املوؤ�شرات  تلك  حدد 

نف�شك  تــ�ــشــخــ�ــص  بــذلــك 

بعد�شة  مــــــور  الأ ــل  ــل وحت

نحو  اأكــرب  وبرتكيز  اأو�شح 

تغيري اأف�شل!!

كيـــف تبـــدأ بالتغيير؟
للتغيري  املعنى احلقيقي  ما  و  ؟  ف�شل  لالأ اإىل تغيري  اأحتاج  اأحيانا هل  نف�شك  ت�شاأل  رمبا 

بالن�شبة يل ؟  واإذا ما اأردت التغيري فمن اأين اأبداأ؟ وكيف اأبداأ؟

اإبراهيم خادم
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