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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني ، وعلى آله وصحبه أمجعني ،  احلمد
 يوم الدين . ومن تبعهم إبحسان إىل

 أما بعد :
فهذه موسوعة للمفاهيم اإلسالالمية ، دالد مجعاهالا مالن مودالة نالب ة نالور اإلسالالم ، ومالن مودالة األ هالر 
حيث يوجد فيه برانمج املفاهيم اإلسالمية ، وهال  مرتبالة علالى حالروع املع الم ، ففيهالا تعريال  ل  ال  

ض املعلومالات ، أو ر  علالى من املصطلحات اإلسالالمية ،  ودالد عتبالل علالى بع،الها ، إمالا بال   ة بعال
 خطأ.

 ليعمَّ النفة هبا  3ودد دمل بفهرساها على الور  ، ووضعاها يف الشاملة 
 ، وكل واحدة مشفوعة مبصدرها يف الغالب بنهاياها.حوايل أربعمائة وساني  هتااودد بلغل مفر 

 تعاىل أن ينفة هبا جامعها ، ودارئها واننرها والدال عليها . نسال هللا
ْيُل  ََبًدا رَّابًِيا َوِِمَّا يُوِدُدوَن َعلَ عاىل : دال ت ْيِه }أَنَ َل ِمَن السََّماء َماء َفَساَلْل َأْوِ يٌَة ِبَتَدرَِها َفاْحَاَمَل السَّ

ال ََّبُد فالَيْذَهُب ُجَفاء َوَأمَّا يف النَّاِر اْبِاَغاء ِحْلَيٍة َأْو َمَااٍع  ََبٌد مِه الُلُه َكَذِلَك َيْ،ِرُب اّللهُ احْلَقَّ َواْلَباِطَل َفَأمَّا 
ُ اأَلْم َاَل{ )  ( سورة الرعد17َما يَنَفُة النَّاَس فالَيْمُ ُث يف اأَلْرِض َكَذِلَك َيْ،ِرُب اّلله

 مجة وإعدا  
 الباحث يف الترآن والسنة 

 عل  بن اني  الشحو 
 
 م  19/9/2008هال املوافق ل  1429رم،ان  19يف 
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 األخوة
 أواًل : داللة املصطلح :

 لغة : األخوة من األخ وقد يكون الصديق أو الصاحب . -أ 
 اصطالحاً : األخوة يف هللا رابط إمياين يقوم على منهج هللا . -ب 

 اثنياً : األهداف :
 أن يعرف الطالب مفهوم األخوة من منظور إمياين عقدي . -1
 ميانية والصداقة الدنيوية .أن مييز الطالب بني األخوة اإل -2
 أن يعرف الطالب وسائل تقوية األخوة اإلميانية . -3
 أن يعرف الطالب مكدرات األخوة وخوارمها . -4
 أن يعرف الطالب حقوق األخوة اإلميانية وواجباهتا . -5

 اثلثاً : عناصر الدرس :
 . مفهوم األخوة وفضلها .1
 من الصداقات اجلاهلية أو الدنيوية .. الفرق بني األخوة اإلميانية وغريها 2
 . وسائل تقوية األخوة اإلميانية .3
 . مكدرات األخوة وخوارمها .4
 . مثار األخوة اإلميانية وواجباهتا .5
 . من أخالق املؤمن مع أخوانه يف الدعوة .6
 . مشكالت ينبغي عالجها .7

 رابعاً : العرض :
 مفهوم األخوة . -1
 إلميانية والصداقة اجلاهلية .الفرق بني األخوة ا -2
 أساسها اإلميان . -أ 

 هدفها التعاون على اخلري . -ب 
 ومما تتميز به األخوة اإلميانية .. النصرة والتناصح . -ت 
 ومما تتميز به األخوة اإلميانية .. االتصال واالستمرار . -ث 
 ومما تتميز به األخوة اإلميانية .. االحتاد والتآلف . -ج 
 ائل تقوية األخوة .وس -3
 إفشاء السالم وطالقة الوجه . -أ 

 قولك ألخيك : " إين أحبك يف هللا " . -ب 
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 اهلدية . -ت 
 الزايرات األخوية واللقاءات اإلميانية . -ث 
 إدخال السرور إىل قلب أخيك . -ج 
 اإلحساس مبصاب أخيك . -ح 
 مكدرات األخوة وخوارمها : -4
 ئب الدنيوية .النية املشوبة ابلشوا -أ 

 الذنوب واملعاصي . -ب 
 الشح واألثرة وحب الذات أو ما يسمى األاننية . -ت 
 اإلفراط يف احلب والبغض ) العاطفة املفرطة ( . -ث 
 . خيشى من فرط احملبة ما يلي :1
 أن يوافق األخ أخاه على الباطل . -أ 

 التقصري يف النصيحة الواجبة . -ب 
 ابلدعوة . التعلق ابألشخاص ال -ت 
 معرفة احلق ابلرجال ال العكس . -ث 
 وقد تنصرف احملبة املفرطة إىل عالقة غري شرعية . -ج 
 . خيشى مع اإلفراط يف البغض ما يلي :2
 إفشاء األسرار . -أ 

 ترك اإلنصاف . -ب 
 نشر املعايب وكتم احملاسن . -ت 
 االفرتاء والكذب . -ث 
 وقال ابن القيم : االجتماع ابإلخوان قسمان :كثرة الزايرات غري اهلادفة :   -ج 
 . اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت ، وهذا مضرته أكرب من نفعه .1
 . االجتماع هبم على أسباب النجاة والتواصي ابحلق فهذا من أعظم الغنيمة ولكن فيه ثالثة آفات :2
 تزين بعضهم لبعض . -أ 

 .الكالم واخللطة أكثر من احلاجة  -ب 
 أن يصري ذلك شهوة وعادة ينقطع هبا عن املقصود . -ت 
 اإلكثار من املزاح : وللمزاح آداب ينبغي مراعاهتا : -ح 
 . أن ال يتضمن األذى أبحد من الناس .1
 . أن ال يتضمن شيئاً من الكذب .2
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 . أن يكون بقدر مناسب ويف زمن مناسب .3
 املراء واجلدل . -خ 
 مراعاة املصاحل واملفاسد . االنتصار للنفس وعدم -د 
 التمادح ) املبالغة يف املدح ( . -ذ 
 مثار األخوة وواجباهتا : -5
 التناصح ال التفاضح . -أ 

 التغافر ودرء التنافر . -ب 
 الزايرات التفقدية . -ت 
 التعاون على الرب والتقوى : ومن صوره : -ث 
 . التعاون على التفقه واملذاكرة العلمية .1
 عوة إىل اخلري ونشر السنة وهداية الناس .. الد2
 الدعاء يف ظهر الغيب . -ج 
 حسن الظن . -ح 
 التماس األعذار . -خ 
 التواصل ال التهاجر . -د 
 احلقوق املادية . -ذ 
 من أخالق املؤمن مع إخوانه يف الدعوة : -6
 االستشارة .§ 
 الطاعة ابملعروف .§ 
 االعتذار .§ 
 الثقة .§ 
 والبذل .التضحية § 
 مشكالت ينبغي عالجها : -7
 اإلخاء الروتيين اإلداري : -أ 
 التعريف : هو حتول اإلخاء احلقيقي إىل إخاء إداري بني املوظفني .§ 
 املظاهر :§ 
 . عدم اإلحساس ابحملبة األخوية جتاه العضو اآلخر .1
 . عدم السؤال عن األحوال يف حالة الضائقة .2
 وتعزيته إذا مات له قريب .. عدم عيادته إذا مرض 3



 5 

 . فتور الرتحيب عند اللقاء .4
 . عدم التواصل ابهلاتف أو الزايرات عند اختالف مراكز العمل .5
 . التخلي عن مساعدته عند احلاجة .6
 األسباب :§ 
 . قلة الربامج اإلميانية يف منهج املؤسسة .1
 . قلة تواجد القدوات .2
 ة يف املناهج .. ضعف الرتكيز على جانب األخو 3
 . غلبة اجلانب اإلداري التنفيذي على اجلانب اإلمياين .4
 . كثرة دخول العناصر الضعيفة يف املؤسسة .5
 . اجلهل الشرعي أبمهية وواجبات األخوة .6
 . قلة اللقاءات اإلميانية األخوية .7
 . كثرة تنقالت أفراد املؤسسة بني أقسامها .8
 وة أو ضعف القيام هبا .. عدم القيام بواجبات األخ9

 . عدم التوافق يف الطبيعة البشرية .10
 . اختالف اهلمم يف التحرك يف الدعوة واالختالف يف التوافق .11
 . جفاف الطبع ، واجلهل بطرق كسب القلوب .12
 احلل :§ 
 . زايدة إشراك األعضاء بعمل مشرتك .1
 . الرتكيز على اجلانب األخوي والتنبيه عليه .2
 لرتكيز على اجلانب األخوي يف املناهج .. ا3
 . ترمجة املعاين النظرية يف األخوة .4
 . ضبط النظم اإلدارية .5
 . االختيار املناسب للمسؤول .6
 . التهادي بني األعضاء بعمق روابط األخوة .7
 . إجراء بعض الدورات يف فن التعامل والرتحيب .8
 ؤسسة .. أن تكون جزءاً من املنهج القرائي للم9

 . بث بعض العناصر اإلميانية اليت توقظ وتؤلف بني األعضاء .10
 . تضييق اهلوة بني فرتات التقومي حىت يتم استدراك ما مل يتم استدراكه .11
 اإلخاء العاطفي . -ب 
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 بعض التطبيقات العملية املقرتحة لتأكيد معاين الدرس وأهدافه :§ 
 . . أن يقوم الطالب ابلسالم على إخوانه1
 . أن يزور الطالب إخوانه الصاحلني .2
 . أن يناصح الطالب أخاً له يف هللا .3
 . أن يتعارف األخ مع بعض إخوانه تعارفاً شاماًل .4
 . أن يتعارف مع إخوانه على أداء طاعة .5
 . أن يتعاون مع إخوانه يف نشر دعوة .6
 . أن يشارك إخوانه يف نشاطاهتم كالرحالت واملخيمات .7
 أن يلتزم حسن اخللق .. 8
 . أن يقرأ كتاابً يف فقه األخوة .9
 كتاب مقرتح :•  
o . األخوة اإلسالمية لعبد هللا علوان 
o . فقه األخوة جلاسم مهلهل ايسني 
 شريط مقرتح :• 
o . فقه األخوة للفريح 
 قضااي ينبغي التنبيه إليها :§ 
 . التحذير من صحبة أصحاب السوء .1
 المة املقاصد .. التأكيد على س2
 . التحذير من اإلفراط يف العالقات العاطفية .3
 . التأكيد على ضرورة ثقة األخ أبخيه .4

 دار املنطلق –مازن الفريح  –املرجع : الرائد دروس يف الرتبية والدعوة 
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 األمانة 
 أواًل : داللة املصطلح :

 نة ، وائتمن فالانً : وثق به .لغة : األمانة : الوفاء ، وضد اخليا –أ 
 اصطالحاً : جتمع كل ما حيمله اإلنسان من أمر دينه ودنياه قواًل وفعاًل . –ب 
 ويظهر من تعريف األمانة أهنا تشتمل على ثالثة عناصر : -
 . عفة األمني عما ليس له به حق .1
 . أتدية األمني ما جيب عليه من حق لغريه .2
 ا استؤمن عليه من حقوق غريه وعدم التفريط هبا والتهاون بشأهنا .. اهتمام األمني حبفظ م3

 اثنياً : األهداف :
 . التأكيد أن األمانة صفة امتدح هللا هبا املؤمنني .1
 . إيضاح مشولية األمانة جملاالت الدين كافة .2
 ء كلمة هللا .. التأكيد على أمانة الدعوة وتبعات هذه األمانة من بذل وتضحية وصرب ومصابرة إلعال3
 . بيان أن الداعية أمني يف علمه وخلقه ودعوته مقتدايً برسل هللا وأنبيائه .4
 . التأكيد على أن الكتمان ألسرار اإلخوان يف جمالسهم .5
 . التحذير من اخليانة جبميع صورها وجماالهتا .6
 . التعرف على بعض األحكام الشرعية املتعلقة ابألمانة واخليانة .7
 اً : عناصر املوضوع :اثلث
 تعريفها : أحد الفروع اخللقية حلب احلق وإيثاره . وهي ضد اخليانة . -1
 ملاذا نتحدث عن األمانة ؟ -2
 فضيلة األمانة وأهلها . -3
 جماالت األمانة . -4
 أمانة الفطرة ) التوحيد ( . -1
 األمانة يف الدعوة . -2
 األمانة يف الدعوة . -3
 وارح .األمانة يف اجل -4
 األمانة يف احلقوق . -5
 األمانة يف اجملالس . -6
 األمانة يف االستشارة والنصح . -7
 األمانة يف األسرة . -8
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 أمانة إتقان العمل . -9
 التحذير من اخليانة . -5
 أحكام تتعلق ابألمانة . -6
 هل نعامل اخلائن ابملثل ؟ -1
 من أودعت عنده أمانة فتلفت . -2
 شرط من أشراط الساعة . قلة األمناء -3
 أمانة التولية . -4
 صورة مشرقة يف األمانة . -7
 أحاديث يف األمانة )خترجيها وبيان ما ذكره أهل العلم فيها ( . -8

 رابعاً : العرض :
 ملاذا نتحدث عن األمانة : -1
 الفهم القاصر ملفهوم األمانة عند كثري من الناس . 1-1
 واجبات واملسؤوليات اليت هي ملثابة األماانت .التقصري يف الكثري من ال 1-2
 أمهية األمناء يف قافلة الدعوة إىل هللا عز وجل . 1-3
 التحذير من اخليانة وبيان عواقبها . 1-4
 إن األمانة وصية يتواصى املسلمون برعايتها ويستعينون ابهلل على حفظها . 1-5
 جال املهازيل .إن األمانة فضيلة ضخمة ، ال يستطيع محلها الر  1-6
 فضيلة األمانة وأهلها : -2
 األمانة سبيل إىل الفالح . 2-1
 صفة الرسل واألنبياء . 2-2
 األمانة عالمة اإلميان . 2-3
 األمانة تعدل الدنيا وما فيها . 2-4
 جماالت األمانة : -3
 أمانة الفطرة )التوحيد( . -2
 األمانة يف الدعوة . -3
 األمانة يف اجلوارح . -4
 األمانة يف احلقوق . -5
 حقوق هللا عز وجل . -أ 

 حقوق اخللق . -ب 
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 األمانة يف اجملالس . -6
 األمانة يف االستشارة والنصح . -7
 األمانة يف األسرة : -8
 كتمان األسرار الزوجية .  -أ 

 القيام ابلواجبات األسرية على أكمل وجه : فمن األمانة : -ب 
 تطهري البيت من املنكرات .§ 
 إلزام أهل البيت ابلفرائض والواجبات .§ 
 حثهم على الفضائل واملستحبات .§ 
 أمانة إتقان العمل . -9
 التحذير من اخليانة : -4
 . اخليانة صفة من صفات املنافقني .1
 . الفضيحة يوم القيامة .2
 . عدم حمبة هللا للخائنني .3
 . التربؤ من اخلائن والغاش .4
 لنار .. اخليانة طريق إىل ا5
 أحكام تتعلق ابألمانة : -5
 .عدم جواز معاملة اخلائن ابملثل .1
 . من أودعت عنده وديعة فتلفت ال يضمن .2
 . قلة األمناء عالمة من عالمات الساعة .3
 . أمانة التولية .4
 صور مشرقة يف األمانة : -6
 . أمانة العني .1
 . أمانة الفرج .2
 . أمانة األموال .3
 يغ الدعوة ونشر اخلري بني الناس .. أمانة تبل4
 . أمانة األسرار .5
 أحاديث يف األمانة . -7

 خامساً : بعض التطبيقات العملية املقرتحة لتطبيق بعض معاين الدرس :
 التواصي بغض البصر عما تعرضه وسائل اإلعالم . -1
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 التواصي برتك جمالس الغيبة والنميمة . -2
 لس .التواصي بكتمان أسرار اجملا -3
 القراءة يف رايض الصاحلني / ابب حفظ األمانة ، وإلقاء كلمة حول معانيها . -4
 القيام مبنشط دعوي يف األسرة كإهداء شريط أو ... إخل . -5

 دار املنطلق –مازن الفريح  –املرجع : الرائد دروس يف الرتبية والدعوة 
 الالالالالالالالالالالالالالالالال

 



 11 

 االباالء 
 أوال : داللة املصطلح :

 أ لغة واصطالحاً : هو االختبار واالمتحان ، ويكون يف اخلري والشر .
 ب األلفاظ املقاربة للمصطلح أو هلا عالقة هبا :

 الفتنة . -
 احملنة . -

 اثنياً : األهداف : يهدف الدرس إىل :
 تعريف مفهوم االبتالء . -1
 هتيئة النفوس إىل ما يعرتضها من عقبات يف طريق الدعوة . -2
 رض أسباب الثبات عند االبتالءات .ع -3
 ذكر حكم االبتالءات ومثراهتا لإلفادة منها يف تقومي املسار الدعوي . -4
 دراسة أمثلة عديدة لصور االبتالءات يف القدمي واحلديث . -5

 اثلثاً : عناصر املوضوع :
 معىن االبتالء . -1
 أمهية املوضوع . -2
 االبتالء سنة كونية . -3
 البتالء :أنواع ا -4

 أ . االبتالء ابلشر واالبتالء ابخلري .
 ب . االبتالءات الدعوية واالبتالءات الشخصية .

 حكم االبتالءات ومثراهتا . -5
 عوامل الثبات عند االبتالءات . -6
 أمثلة على االبتالءات . -7

 رابعاً : العرض :
 معىن االبتالء . -1
 أمهية املوضوع : -2

 طيئها .أ . هتيئة النفوس وتو 
 ب . عالجاً للنفوس اليت شكت أتخر النصر .

 ت . تصحيحاً للمسار وارتقاء ابلنفس إىل كماهلا .
 ث . معرفة ابلسنن اإلهلية يف احلياة .



 12 

 االبتالء سنة كونية : -3
وَن ال وذ يَن أُوتُووا اْلك تَوابَ  وُكْم َولََتْسوَمُعن  م  لَوُون  يف  أَْموَوال ُكْم َوأَنْوُفس  وَن ال وذ يَن َأْشورَُكوا أَذًى  أ } لَتُوبوْ وْن قَووْبل ُكْم َوم  م 

 َكث رياً { .
َن اأْلَْمَوال  َواأْلَنْوُفس  َوالث َمرَات  { . ُلَون ُكْم ب َشْيٍء م َن اخلَْْوف  َواجْلُوع  َونَوْقٍص م   ب } َولَنَوبوْ

نوا وهوم ال يفتنوون { قوال ت قال اإلمام ابن كثري يف قوله تعاىل : } أحسب الناس أن يرتكووا أن يقولووا آم
 : استفهام إنكار . ومعناه : أن هللا سبحانه وتعاىل ال بد أن يبتلي عباده حبسب ما عندهم من اإلميان .

 أنواع االبتالء : -4
 أ االبتالء ابخلري واالبتالء ابلشر .

 ب االبتالءات الدعوية : األذى الذي يلحق الدعوة والدعاة ، ومن
 صوره :

 عالمية : تشن احلمالت على الدعوة والدعاة ألهداف منها :احلمالت اإل§ 
 . تشويه صورة أولياء الرمحن وخاصة عند الذين ال يعرفوهنم .1
 . تنفري الناس منهم ومن دعوهتم .2
 . إقناع الناس بعدم التعاون معهم ، والتعاطف معهم يف قضاايهم .3
 . تشكيك الناس يف صدق الدعوة والدعاة .4
 ابألذى .التهديد § 
 اإلغراء ابملال واجلاه .§ 

 ت االبتالءات الشخصية : ما يصيب املسلم من هم وحزن ، ومن
 صوره :

 فقد عضو من أعضاء البدن .§ 
 فقد األبناء .§ 
 األحزان واهلموم والغموم .§ 
 حكم االبتالء ومثراته وغاايته : -5
 تكفري السيئات ورفع الدرجات .§ 
 السراء والضراء . حتقيق العبودية هلل يف§ 
 متحيص املؤمنني الصادقني وفضح األدعياء الكاذبني .§ 
 حمق الكافرين .§ 
 اإلانبة إىل هللا ابلتوبة واالستغفار .§ 
 تربية النفوس وصقل الشخصية املسلمة .§ 
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 عوامل الثبات عند االبتالءات : -6
 الصرب والتصرب ، وينشأ الصرب على البالء من أسباب عديدة :§ 
 . شهود جزائها وثواهبا .1
 . شهود تكفريها للسيئات وحموها هلا .2
 . شهود ترتبها عليه بذنبه .3
 . أن يعلم أن املصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله .4
. أن يعلووم أن هللا حيووب أن يوورى عبووده يف السووراء والضووراء ، والنعمووة والووبالء فيسووتخرج منووه عبوديتووه يف 5

 مجيع األحوال .
 هللا وسؤاله الثبات . اللجوء إىل§ 
 معرفة طبيعة الطريق .§ 
 ذكر هللا تعاىل .§ 
 االلتصاق ابلصاحلني .§ 
 أمثلة على االبتالءات .§ 
 . ابتالء يوسف عليه السالم .1
 . ابتالء أيوب عليه السالم .2
 . ابتالء غالم األخدود .3
 . ابتالء املسلمني يف غزوة أحد .4
 . ابتالء إبراهيم .5

 بعض التطبيقات املقرتحة لتأكيد معاين الدرس : خامساً :
 أن يضرب الطالب أمثلة من الواقع لصور االبتالءات اليت تتعرض هلا الدعوة . -1
 أن حيفظ الطالب أدعية مأثورة تقال عند اهلم واحلزن واملرض وسائر ألوان االبتالءات . -2
 اليومية . أن يتعاهد الطالب نفسه ابلتوبة واالستغفار واحملاسبة -3
 أن حيضر كلمة أو درساً يف االبتالء . -4
 زايرة بعض الدعاة الذين ثبتوا عند االبتالء واالستفادة من جتربتهم . -5

 سادساً : قضاايً ينبغي التنبه إليها :
 . التأكيد على أن املؤمن ينبغي أن يكون لصيقاً إبخوانه حال ابتالءه .1
 عبدون هللا على حرف .. التحذير من أن يكون من الذين ي2
. عوودم املبالغووة يف تضووخيم قضووية االبووتالءات وصووورها يف الوقووت احلاضوور ألن املقصووود هتيئووة الوونفس ال 3

 ختويفها أو تيئيسها . ) بشروا وال تنفروا ( .
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 . اإلفادة من جتارب اآلخرين يف االبتالءات اليت مروا هبا .4
 دار املنطلق . –مازن الفريح  –املرجع : الرائد دروس يف الرتبية والدعوة 

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 اإلي ار  
 أواًل : داللة املصطلح :

 لغة : آثره يؤثره إيثاراً : اختاره وفضله . وقال األصمعي : أثرتك إيثاراً : أي فضلتك . –أ 
 وضد اإليثار : األثرة واالستئثار )األاننية( .

 ظوظها الدنيوية ورغبة يف احلظوظ الدينية .اصطالحاً : هو تقدمي الغري على النفس وح -ب
 املصطلحات املقاربة لإليثار : -ج
 اجلود . -
 البذل . -
 السخاء . -

 اثنياً : األهداف :
 بيان أمهية اإليثار وضرورة ختلق املرء به مع إخوانه خاصة ومع أفراد جمتمعة عامة. -1
 التحذير من داء األثرة )األاننية( . -2
 اليت توصل املرء إىل خلق اإليثار .بيان السبل  -3
 توضيح أن اإليثار ال خيتص ابملال فقط وإمنا يشمل األوقات والشهوات . -4
 وصحابته رضوان هللا عليهم . -  -عرض مناذج من إيثار الرسول  -5
  معرفة آداب اإليثار وما ال ينبغي اإليثار فيه . -6

 اثلثاً : عناصر املوضوع :
 قدمي الغري على النفس وحظوظها الدنيوية رغبة يف احلظوظ الدينية .. تعريفه : هو ت1
 . أمهية اإليثار وضرورته .2
 . أنواع اإليثار .3
 . شروط اإليثار احملمود .4
 . السبيل إىل اإليثار .5
 . صور من اإليثار .6
 . التحذير من األثرة .7
 . املوقف من املؤثرين على أنفسهم .8

 رابعاً : العرض :
 أمهية اإليثار وضرورته : -1
 إن اإليثار صفة من صفات املتقني . 1-1
 إن إيثار املسلم أخاه دليل على قوة اإلميان والثقة مبا عند الرمحن . 1-2
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 إن الدعوة إىل هللا عز وجل ال تقوم إال على رجال يؤثروهنا على أنفسهم . 1-3
 إن اإليثار من أكثر الوسائل أتليفاً للقلوب . 1-4
 إن اليد اليت غلها الشح وأمسكها البخل جزاؤها يف اآلخرة القطع . 1-5
 إن اإليثار خصلة ترفع صاحبها يف أعني الناس وجتعله قدوة هلم . 1-6
 إن تربية الطالب على اإليثار من أسباب الثبات على احلق . 1-7
 أنواع اإليثار : -2
 إيثار رضا اخلالق على رضا املخلوق . 2-1
 ابملال .اإليثار  2-2
 إيثار اآلخرة على الدنيا . 2-3
 اإليثار ابلفضل . 2-4
 شروط اإليثار : -3
 أن ال يؤدي إىل حمرم أو مكروه . 3-1
 أن ال يقطع عليك طريقاً . 3-2
 أن ال يفسد عليك وقتك . 3-3
 أن ال يكون اإليثار يف القرب والطاعات . 3-4
 السبيل إىل اإليثار : -4
 قوة اإلميان . 4-1
 سالمة القلب من اآلفات . 4-2
 تذكر عاقبة اإليثار . 4-3
 الزهد يف الدنيا واالستعداد لألخرى . 4-4
 الثقة مبا عند هللا . 4-5
 الدعاء . 4-6
 تعظيم احلقوق . 4-7
 صور من اإليثار : -5
 بثيابه اليت عليه . -  -أثره  5-1
 آثر أخاه بقوته وقوت صبيانه . 5-2
 روا بشيء دون إخواهنم .ال حيبون أن يستأث 5-3
 من آثر إخوانه بشيء مل جيد فقده . 5-4
 إيثار اإلخوان على شهوته . 5-5
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 إيثارهم إلخواهنم يف أمواهلم . 5-6
 التحذير من األثرة . -6
 املوقف من املؤثرين على أنفسهم جيب أن يقابل بنفس متعففة غري مستشرفة . -7

 حة لتأكيد معاين الدرس :خامساً : بعض التطبيقات العملية املقرت 
 تقدمي هدية ألحد اإلخوان . -1
 إيثار راحة إخوانك على راحتك . -2
 إيثار إخوانك مبا حتبه وتشتهيه نفسك . -3
 العفو عن كلمة انبية أو عبارة غليظة . -4
 إيثار إخوانك بوقتك وطاقاتك . -5
 تقدمي شيء من مالك للدعوة إىل هللا عز وجل . -6

 دار املنطلق  –مازن الفريح  –ائد دروس يف الرتبية والدعوة املرجع : الر 
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 اإلميان
 أواًل : داللة املصطلح :

 لغة : ضد الكفر وهو مبعىن التصديق . –أ 
 اصطالحاً : تصديق ابجلنان ، وإقرار ابللسان ، وعمل ابألركان . -ب
 املصطلحات املقاربة : -ج
 العقيدة . -
 اإلسالمي ) وقد انتقد هذا االسم (. التصور -
 اإلسالم . -

 اثنياً : األهداف :
 إدراك أمهية اإلميان يف عاجلته وآجلته . -1
 ضرورة رعاية املسلم إلميانه . -2
 التأكيد على أثر الصحبة الصاحلة . -3
 بيان أمهية االلتزام ابلدعوة إىل هللا . -4
 اثر يتميز هبا املؤمن عن غريه .التأكيد على ضرورة أن يكون لإلميان آ -5
 معرفة بعض األحكام املتعلقة ابإلميان . -6

 اثلثاً : عناصر املوضوع :
 . داللة املصطلح : تصديق ابجلنان وإقرار ابللسان وعمل ابألركان .1
 . منزلة اإلميان وأمهيته .2
 . مكانة املؤمن عند هللا عز وجل .3
 . مثرات اإلميان .4
 . . آاثر اإلميان5
 . تعاهد اإلميان والسبيل إىل تقويته وزايدته .6
 . أسباب ضعف اإلميان .7
 . مظاهر ضعف اإلميان .8
 . مقارنة بني املؤمن وضده .9

 . أحكام ومسائل يف اإلميان .10
 رابعاً : العرض :

 منزلة اإلميان وأمهيته : -1
 إن اإلميان أساس قبول األعمال عند هللا عز وجل . 1-1
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 إلميان أفضل األعمال وأزكاها عند هللا .إن ا 1-2
 أن هللا عز وجل قد أمر به وجعله سبباً للهداية وسبباً للسعادة يف الدنيا واآلخرة . 1-3
 أن هللا عز وجل ذكره أكثر من مثامنائة وأربعني مرة . 1-4
 إن اإلميان موقظ للمؤمن عند املعصية . 1-5
 احل .إن اإلميان معني ال ينضب للعمل الص 1-6
 إن اإلميان أساس شخصيتنا وسر متيزان . 1-7
 مكانة املؤمن عند هللا عز وجل : -2
 معية هللا تعاىل للمؤمنني . 2-1
 الدفاع عن املؤمنني ونصرهم ومحايتهم . 2-2
 األمر إبكرام املؤمن والرفق به . 2-3
 التحذير من أذى املؤمن وخذالنه . 2-4
 مواساة املؤمن يف مصابه . 2-5
 تسديد املؤمن وتوفيقه للهداية . 2-6
 األمر مبصاحبته . 2-7
 منزلة املؤمن يف اآلخرة . 2-8
 مثرات اإلميان : -3
 االغتباط بوالية هللا اخلاصة . 3-1
 الفوز برضاء هللا ودار كرامته . 3-2
 الوقاية من النار . 3-3
 أن هللا يدفع عن املؤمنني مجيع املكاره وينجيهم من الشدائد . 3-4
 احلياة الطيبة يف الدارين . 3-5
 حمبة هللا للمؤمن وحمبة املؤمنني له . 3-6
 الرفعة واإلمامة يف الدين . 3-7
 حصول البشارة بكرامة هللا واألمن التام من مجيع الوجوه . 3-8
 االنتفاع ابملواعظ . 3-9
راء وكسب اخلري يف كل اإلميان حيمل صاحبه على الشكر يف حالة السراء ، والصرب يف حالة الض 3-10

 أوقاته .
 قطع الشكوك اليت تضر ابلدين . 3-11
 الطمأنينة عند اخلوف والقوة والشجاعة والثبات . 3-12
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 اإلميان الصحيح مينع العبد من الوقوع يف املوبقات املهلكة . 3-13
 آاثر اإلميان : -4
 االنقياد للشرع . 4-1
 اجتناب لواثت الشرك اخلفي واجللي . 4-2
 احلب يف هللا . 4-3
 اجلهاد يف سبيل هللا . 4-4
 الوالء والرباء . 4-5
 اخللق احلسن . 4-6
 تعاهد اإلميان والسبيل إىل قوته : -5
 االلتزام ابلفرائض والقيام ابلواجبات . 5-1
 الذكر . 5-2
 الصحبة الصاحلة . 5-3
 تذكر املوت . 5-4
  والسنة .معرفة أمساء هللا احلسىن الواردة يف كتاب هللا 5-5
 اللقاءات اإلميانية بني اإلخوان ) احملاضن الرتبوية واألجواء اإلميانية ( . 5-6
 التفكر . 5-7

 أ التفكر يف آايت الكون وما خلق هللا يف السماوات واألرض .
 ب التفكر يف نعيم هللا وآالءه العامة واخلاصة .

 زات :وهناك نوعان من املعج -  -قراءة معجزات الرسول  5-8
 أ معجزات مادية حسية .

 ب معجزات معنوية .
 االجتهاد يف األعمال الصاحلة . 5-9
 الدعاء . 5-10
 الدعوة إىل هللا تعاىل وتوطني النفس على حتمل تكاليفها . 5-11
 أسباب ضعف اإلميان : -6
 استصغار الذنوب . 6-1
 تنافس الدنيا . 6-2
 الغفلة عن ذكر هللا . 6-3
 املباحات . اإلغراق يف 6-4
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 اآلفات القلبية . 6-5
 خمالطة أصحاب األهواء . 6-6
 كثرة الضحك واملزاح .  6-7
 االنقطاع عن حلق التذكري والوعظ . 6-8
 عدم احملافظة على الصلوات يف املسجد . 6-9
 إمهال حماسبة النفس وعدم مؤاخذهتا يف تقصريها . 6-10
 مظاهر ضعف اإلميان . -7
 ن والكافر .مقارنة بني املؤم -8
 أحكام ومسائل يف اإلميان : -9
 اإلميان يزيد ابلطاعة وينقص ابملعصية . 9-1
 ماذا يفعل املؤمن إذا خطر على قلبه خواطر شيطانية ؟ 9-2
 ؟ -  -ماذا يقصد بنفي اإلميان يف بعض أقواله  9-3

 خامساً : بعض التطبيقات العملية :
 حفظ أذكار الصباح واملساء . -1
 افظة على الورد اليومي من القرآن .احمل -2
 زايرة املقابر واتباع اجلنائز وزايرة املرضى لالعتبار ومعرفة نعمة هللا على عبده . -3
 التصدق بشيء من املال على املساكني والفقراء . -4
 احلرص على قيام الليل والتعاون مع اإلخوان يف ذلك . -5
 حضورها وعدم التغيب عنها إال لعذر قاهر . املشاركة يف حلق الذكر واحملافظة على -6
 املشاركة يف الرحالت اإلميانية والزايرات األخوية . -7
 االلتزام ابلواجبات الدعوية واحلرص على أداء املسؤوليات على أفضل وجه . -8
 احلرص على اخللوة ابلنفس وحماسبتها . -9

 ئق والزهد .مساع مواعظ إميانية بشكل دوري مع قراءة كتب الرقا -10
 دار املنطلق . –مازن الفريح  –املرجع : الرائد دروس يف الرتبية والدعوة 

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 آ اب اإلسالم عن   رة أخيك أو صديتك
 
 . دخول بيت املزور بغض البصر عند الدخول1
 عندما تدخل منزل غريك عليك احلفاظ على بصرك من أن يقع على عورة فيه.• 
 نظرك على عورة يف املنزل إساءة منك ألهل البيت. إن وقوع• 
: هكذا  يستأذن مستقبل الباب، فقال له النيب  عن سعد بن عباده أن رجاًل جاء فقام على النيب • 

 عنك مث قال: ) فإمنا االستئذان من أجل النظر(.رواه البخاري
لم) ال حيول ملوريء أن ينظور إىل جووف وعن ثوابن رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسو• 

 بيت حىت يستأذن، فإن فعل فقد دخل( أي أنه أمث. رواه البخاري
قبول أن  -أي سواحته وداخلوه  -وقال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنوه ) مون موأل عينوه مون قاعوة بيوت • 

 يؤذن له فقد فسق(.
 . خلع احلذاء عند الدخول ملنزل به فرش أو حنوه.2
 منزاًل اخلع حذاءك يف حمله.عندما تدخل • 
لبس اليمىن أواًل، وخلع اليسرى أواًل لقول النيب صولى هللا عليوه وسولم:)إذا انتعول أحودكم فليبودأ ابليموىن • 

 وإذا انتزع فليبدأ ابليسرى ولتكن اليمىن أوهلما تنعل وآخرمها تنزع (.رواه مسلم
ا رأيوووت فيهموووا شووويئا مووون آاثر الطريوووق قبووول الووودخول إىل بيتوووك أو بيوووت أخيوووك انظووور يف نعليوووك ، فوووإذ• 

 نظفهما قبل الدخول فإن اإلسالم دين النظافة.
 . اجللوس والقبول إلكرام صاحب املنزل3
 ال تنازع مضيفك يف املكان الذي جيلسك فيه من منزله، بل ال جتلس إال حيث جيلسك هو.• 
الودار، أو فيوه إحوراج لسواكنيه،  قد يكون املكان الذي تريد أن جتلس فيه إطالل على عورة من عوورات• 

 فعليك ابستماع ما أيمرك به مضيفك.
، فأكرمه ابجللوس على وسادة وجلوس رسوول هللا  يقول عدي بن حامت الطائي: )أنه قدم على النيب • 
  على األرض. مث يقول عدي : مث مضى يب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، حىت إذا دخل بيته، تناول

حمشوووة ليفووا، فقووذفها إ  فقووال : اجلووس علووى هووذه، قلووت : بوول أنووت قووال : بوول أنووت،  وسووادة موون أدم
 ابألرض (. نقله احلافظ ابن كثري . فجلست عليها، وجلس رسول هللا 

 . التصرف يف بيت املضيف أبدب والبعد عن التفحص فيه.4
غوض بصورك يف إذا دخلت بيت أخيك أو صديقك، فال تتفقده ببصرك تفقد الفاحص املمحص، بول • 

 أثناء قعودك.
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ال تفتح مغلقا من خزانة، أو صندوق، أو حمفظة، أو صرة ملفوفة، أو شيء مسوتور، فوإن هوذا خوالف • 
 أدب اإلسالم واألمانة اليت خولك هبا أخوك أو حمبك.

 اعرف لزايرتك آداهبا، واعرف حلسن املعاشرة أبواهبا، تزداد عند مضيفك حباً.• 
 سب للزايرة ومدة الزايرة.. اختيار الوقت املنا5
ينبغي أن تتخري الوقت املالئم للزايرة، وأن جتلس املدة املناسبة الويت تتالقوى موع مقاموك عنود املوزور وموع • 

 احلال اليت هو عليها.
 فال تطل وال تثقل، وال أتت يف وقت غري مالئم لزايرته، كوقت الطعام أو النوم أو الراحة أو السكون .• 
 حلديث واحملادثة يف الزايرة مع األكرب منك واألصغر. األدب يف ا6
 إذا حتدثت عند من تزوره فال تتحدث إال مبا يناسب املقام مع اإلجياز.• 

إذا كنووت صووغري القوووم يف اجمللووس، فووال تووتكلم إال إذا علمووت أن حووديثك وكالمووك سوويقع موونهم يف موقعووه 
 ويسرهم ويرضيهم.

 املقام يف هيئة جلوسك وأسلوب كالمك وخطابك. ال تكثر يف احلديث وال تغفل عن أدب• 
 
 . أدب التحية على صاحب البيت واجلالسني7
 إذا دخلت إىل جملس فابدأ ابلسالم على من فيه مجيعاً.• 
 إذا أردت املصافحة ملن فيه فابدأ ابألكرب أو األعلم وحنو ذلك.• 
لسوون "، رواه البخوواري ومسوولم . وقوووال : "كوورب كوورب" . ويف روايووة: "كووورب الكوورب يف ا قووال رسووول هللا • 

 "ابدؤوا ابلكرباء أو قال ابألكابر"، رواه أبو يعلى والطرباين يف " األوسط ".
 
 . أدب اجللوس يف بيت املضيف مع الزائرين8
 إذا دخلت جملسا فال جتلس بني جليسني، ولكن خذ انحيتهما مييناً أو يساراً.• 
 لني إال إبذهنما". رواه أبو داود.: "ال جيلس بني رج قال رسول هللا • 
يستحب ملن جلس بوني اثنوني إذا فسوحا لوه وأكرمواه بوذلك : أن جيموع نفسوه وال يرتبوع إن كوان املكوان • 

 ضيقاً.
قووال بعووض احلكموواء: اثنووان ظاملووان: رجوول أهووديت لووه نصوويحة فاختووذها ذنبووا  ورجوول وسووع لووه يف مكووان • 

 ضيق فقعد مرتبعا.
 تلق بسمعك إىل حديثهما، إال إذا كان غري سر وال خاص هبما.وإذا جلست إليهما فال • 
: "من استمع إىل حديث قوم وهوم لوه كوارهون صوب يف أذنيوه اآلنوك يووم القياموة" .  قال رسول هللا • 

 أي الرصاص املذاب، رواه البخاري.
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 وانقطاعوواً ال جيوووز أن تسووار جليسووك حبووديث إذا كنووتم ثالثووة، فإنووك هبووذا توقووع علووى اثلثكمووا توحشوواً • 
 عنكما، فتمر بذهنه اخلواطر البعيدة والقريبة، وهذا غري الئق ابملسلمني.

 هذا اخللق فقال : "ال يتناجى اثنان بينهما اثلث "، رواه اإلمام مالك وأبو داود. هنى رسول هللا • 
 واملناجاة.سئل ابن عمر فقيل له : فإذا كانوا أربعة؟ قال ال يضرك، أي ال أبس حينئذ ابملسارة • 

 عبد الفتاح أبو غدة.-املرجع: من آداب اإلسالم
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 آ اب اإلسالم يف عيا ة املريض
 
 . أدب املسلم يف زايرة أخيه املريض1
من حق أخيك املسلم إذا مرض أن تعوده ،ففي ذلك تعهد وسقيا لشجرة األخووة والرابطوة اإلسوالمية، • 

 ويف ذلك أيضا أجر جزيل لك.
: )إن املسوولم إذا عوواد أخوواه املسوولم، مل يووزل يف  احلوورص علووى زايدة حسووناته لقووول سوويدان رسووول هللا  •

 خرفة اجلنة حىت يرجع، قيل اي رسول هللا، وما خرفة اجلنة؟ قال : جناها(.رواه مسلم .
ا جلووس إن الرمحووة تتنووزل علووى العائوود ألخيووه )موون عوواد مريضووا مل يزلووه خيوووض يف الرمحووة حووىت جيلووس، فووإذ• 

 اغتمس فيها(.رواه اإلمام أمحد.
 
 . أدب املسلم أثناء عيادة املريض زمناً.2
 آداب الزايرة ، حىت تكون الزايرة رافعة من معنويته، معينة على ختفيف آالمه، زائدة يف صربه.• 
 احة.ألن املريض حيتاج للر  -إال إذا رغب املريض بذلك-ينبغي لعائد املريض أن ال يطيل اجللوس عنده• 
 فعيادة املريض، كجلسة اخلطيب. أي كجلسة اخلطيب يوم اجلمعة بني اخلطبتني يف قصرها وخفتها.• 
 قيل يف هذا أيضا: أدب العيادة أن تكون مسلماً وتكون يف أثر السالم مودعاً.• 
يوف وقيل أيضا : حسن العيادة يوم بني يومني، ويكفيك أن تسأله حبرف. يعين قوول العائود للعليول : ك• 

 أنت ؟ شفاك هللا .
قال احلافظ اإلمام ابن عبود الورب رمحوه هللا تعواىل،يف آخور كتابوه "الكوايف ": "ومون زار صوحيحا، أو عواد • 

مريضا، فليجلس حيث أيمره، فاملرء أعلم بعورة منزله، عيادة املريض سنة مؤكودة، وأفضول العيوادة أخفهوا، 
 ون صديقا أينس به، ويسره ذلك منه".وال يطيل العائذ اجللوس عند العليل، إال أن يك

 
 . أدب املسلم يف عيادة املريض لباساً ونظافًة وحتداثً وبعداً عن املكدرات.3
 ينبغي لعائد املريض أن يكون نقي الثوب.• 
 وأن يكون طيب الرائحة طيب نظافة، لتنشرح نفسه.• 
 وال حيسن أن يدخل إليه مبالبس الزينة واألفراح.• 
أن يكون متطيباً بطيب شديد الرائحوة، فقود يوزعج املوريض ويؤذيوه، لضوعف حتملوه ووهون  كما ال حيسن•  

 قوته.
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ينبغوي للعائود أن ال خيورب املوريض أو يتحوودث عنوده مبوا يغموه، مون خوورب جتوارة خسورت لوه فيهوا سووبب أو • 
صوحته صلة، أو ذكر ميت، أو خرب سيء للمريض، أو حنو ذلك مما يكدر املريض أو حيزنه أو يؤثر علوى 

 أو شعوره.
ال ينبغي للعائد أن يستخرب عن مرض املريض استخبار موتقص، فوإن ذلوك التقصوي مون العائود ال ينفوع • 

 املريض إال أن يكون طبيباً له عالقة مبرضه.
ال ينبغي للعائد أن يشري على املريض بدواء وال بغذاء قد كان نفعه هو، أو مسع أبنوه انفوع ، فوإن ذلوك • 

أن يسوتعمله ، فيضوور بووه ويفسوود علووى الطبيووب عملووه، ورمبووا   -جبهلووه أو لشوودة مووا بووه  -ض رمبوا محوول املووري
 كان ذلك سببا هلالك املريض.

ال ينبغووي للعائوود أن يعووارض الطبيووب حبضوورة املووريض، إذا مل يكوون موون أهوول العلووم واالختصوواص، فيوقووع • 
 للمريض الشك فيما وصفه الطبيب.

 أبو غدة. عبد الفتاح-املرجع: من آداب اإلسالم
 الالالالالالالالالالالالالالالالال

 



 27 

 آ اب الصدادة والصديق
 آداب الصداقة والصديق

 مقدمة
 للصحبة آداب. -
 إذا مل تراعى اآلداب قد تنقلب احملبة إىل عداوة. -

 من آداب الصحبة اليت جيب مراعاهتا:
 أن تكون الصحبة واألخوة يف هللا عز وجل. -
 أن يكون الصاحب ذا خلق ودين. -
 الصاحب ذا عقل راجح. أن يكون -
 أن يكون عداًل غري فاسق، متبعاً غري مبتدع. -

 من آداب الصاحب:
 أن يسرت عيوب صاحبه وال ينشرها. -
 أن ينصحه برفق ولني ومودة، وال يغلظ عليه ابلقول. -
 أن يصرب عليه يف النصيحة وال ييأس من اإلصالح. -
 أن يصرب على أذى صاحبه. -
 به مهما كانت الظروف.أن يكون وفياً لصاح -
 أن يزوره يف هللا عز وجل ال ألجل مصلحة دنيوية. -
 أن يسأل عليه إذا غاب، ويتفقد عياله إذا سافر. -
أن يعوووده إذا موورض، ويسوولم عليوووه إذا لقيووه، وجييبووه إذا دعوواه، وينصوووح لووه إذا استنصووحه، ويشووومته إذا  -

 عطس، ويتبعه إذا مات.
 ه.أن ينشر حماسنه ويذكر فضائل -
 أن حيب له اخلري كما حيبه لنفسه. -
 أن يعلمه ما جهله من أمور دينه، ويرشده إىل ما فيه صالح دينه ودنياه. -
 أن يذّب عنه ويرّد غيبته إذا ُتكلم عليه يف اجملالس. -
 أن ينصره ظاملاً أو مظلوماً. ونصره ظاملاً بكفه عن الظلم ومنعه منه. -
 معونته، فالصديق وقت الضيق. أال يبخل عليه إذا احتاج إىل -
 أن يقضي حوائجه ويسعى يف مصاحله، ويرضى من بره ابلقليل. -
 أن يؤثره على نفسه ويقدمه على غريه. -
 أن يشاركه يف أفراحه، ويواسيه يف أحزانه وأتراحه. -
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 أن يكثر من الدعاء له بظهر الغيب. -
 أن ينصفه من نفسه عند االختالف. -
 فاحلّر من راعى وداد حلظة. أال ينسى مودته، -
 أال يكثر عليه اللوم والعتاب. -
 أن يلتمس له املعاذير وال يلجئه إىل االعتذار. -
 أن يقبل معاذيره إذا اعتذر. -
 أن يرحب به عند زايرته، ويبش يف وجهه، ويكرمه غاية اإلكرام. -
 أن يقدم له اهلدااي، وال ينساه من معروفه وبره. -
 ه، ويتجاوز عن هفواته.أن ينسى زالت -
 أال ينتظر منه مكافأة على حسن صنيعه. -
: } إذا أحوب أحودكم أخواه فلُيعلموه أنوه حيبوه {  أخرجوه أمحود  أن يُعلمه مبحبته له. كموا قوال النويب  -

 وصححه األلباين[.
 أال يعرّيه بذنب فعله، وال جبرم ارتكبه. -
 أن يتواضع له وال يتكرب عليه. -
ماراة واجملادلة، وال جيعل ذلك سبياًل هلجره وخصامه.أال يكثر مع -

ُ
 ه امل

 : } إايكم والظن، فإن الظن أكذب احلديث {  رواه مسلم[. أال يسيء به الظن. قال النيب  -
 أال يفشي له سراً، وال خيلف معه وعداً، وال يطيع فيه عدواً. -
 أن يسارع يف هتنئته وتبشريه ابخلري. -
 من معروفه ولو كان قلياًل.أال حيقر شيئاً  -
 أن يشجعه دائماً على التقدم والنجاح. -

 دار الوطن.-املرجع:آداب الصداقة والصديق
 الالالالالالالالالالالالالالالالال

 آفات اللسان
 مقدمة:

قد سرت أمراض خبيثة يف أمة اإلسوالم حتصود احلسونات وجتلوب السويئات، يقووم هبوا خملووق صوغري هوو • 
 عه.من نعم هللا العظيمة ولطائف صن

 إنه اللسان الذي به تظهر الرفعة والدنو والسقطة والعلو.• 
يف بعووووض اجملووووالس انصوووورف هووووذا اللسووووان إىل مووووورد خبيووووث ومنزلووووق خطووووري حموووورم، أال وهووووو السووووخرية • 

واالستهزاء، ينبئك ذلك عن سوء طوية، وسواد قلب، وقله دين، قال تعاىل: } أييها اَي أَيوَُّها ال وذ يَن آَمنُووا 
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ُهن  {اَل َيْسوو وونوْ وون نّ َسوواء َعَسووى أَن َيُكوون  َخوورْياً مّ  ُهْم َواَل ن َسوواء مّ  وونوْ وون قَوووْوٍم َعَسووى أَن َيُكونُوووا َخوورْياً مّ   َخْر قَووومم مّ 
 [.11 احلجرات:

معىن السوخرية: االسوتهانة والتحقوري والتنبيوه علوى العيووب والنقوائص، وقود يكوون ذلوك ابحملاكواة يف الفعول 
 شارة واإلمياء.والقول، وقد يكون ابإل

 أنواع السخرية واالستهزاء:
إن أشوود أنوووواع االسوووتهزاء وأعظمهوووا خطوووراً: االسوووتهزاء ابلوودين وأهلوووه، خلطورتوووه وعظوووم أموووره فقووود أمجوووع • 

 العلماء على أن االستهزاء ابهلل وبدينه وبرسوله كفر بواح، خيرج من امللة ابلكلية.
  وآايته ورسوله كفر يكفر صاحبه بعد إميانه.قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: إن االستهزاء ابهلل• 
ولقوود تفوونن يف أنووواع السووخرية واالسووتهزاء، فهنوواك موون يهووزأ ابحلجوواب، وآخوور يسووخر بتنفيووذ األحكووام • 

 الشرعية، وملن أمر ابملعروف وهنى عن املنكر نصيب من ذلك.
يب مون مرضوى القلووب، فظهور كما أن سنة نبينا حممد بن عبد هللا عليوه الصوالة والسوالم أيضواً هلوا نصو•  

 االستهزاء ابللحية وقصر الثوب وغريه.
يف جواب اللجنة الدائموة لإلفتواء علوى مون قوال آلخور: "ابحليوة" مسوتهزالً: إن االسوتهزاء ابللحيوة منكور • 

عظيم فإن قصد القائل بقوله: "ابحلية"، السخرية فذلك كفر، وإن قصد التعريف فليس بكفر، وال ينبغوي 
 بذلك.أن يدعوه 

ولونعلم خطووورة االسووتهزاء علووى ديوون الرجوول.. فلنسووتمع إىل مووا يتلووى يف سووورة التوبووة قووال تعوواىل: }َولَووئ ن • 
ّلّل  َوآاَيت ه  َوَرُسول ه  ُكنُتْم َتْستَوْهز ُئوَن ، َا ُكن ا ََنُوُض َونَوْلَعُب ُقْل أاب  مُت بَوْعوَد اَل تَوْعتَوذ ُروْا قَوْد َكَفورْ  َسأَْلتَوُهْم لَيَوُقوُلن  إ من 
ُْم َكانُوْا جُمْر م نَي {  التوبة: هن  نُكْم نُوَعذّ ْب َطآئ َفًة أبَ   [.66-65إ ميَان ُكْم إ ن نو ْعُف َعن َطآئ َفٍة مّ 

وقوود ورد يف سووبب نزوهلووا أن رجوواًل موون املنووافقني قووال: مووا أرى قووراءان هووؤالء إال أرغبنووا بطوووانً، وأكووذبنا • 
فرفووع ذلووك إىل الرسووول فجوواء إىل رسووول هللا وقوود ارحتوول وركووب انقتووه فقووال اي ألسوونة، وأجبننووا عنوود اللقوواء. 

ّلّل  َوآاَيت ووه  َوَرُسووول ه  ُكنووُتْم َتْسووتَوْهز ُئوَن {إىل قولووه }جُمْوور م نَي {  رسووول هللا: إمنووا كنووا َنوووض ونلعووب فقووال: } أاب 
 ة رسول هللا .وإن رجليه لتنسفان احلجارة، وما يلتفت إليه رسول هللا وهو متعلق بنسع

واثبت مون سورية رسوول هللا أنوه أرحوم النواس ابلنواس، وأقبول النواس عوذراً للنواس، وموع ذلوك كلوه مل يقبول • 
 عذراً ملستهزئ، ومل يلتفت حلجة ساخر ضاحك.

الحظت يف اآلية الكرمية أن هللا شهد هلم ابإلميان قبول االسوتهزاء فقوال: } قَوْد َكَفوْرمُت  -أخي  –لعلك • 
 إ ميَان ُكْم{.بَوْعَد 
 قال ابن اجلوزي يف زاد املسري: وهذا يدل على أن اجلد واللعب يف إظهار كلمة الكفر سواء.• 
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: إن االستهزاء ابهلل ورسووله كفور خيورج عون الودين، ألن أصول الودين -رمحه هللا  -قال الشيخ السعدي • 
مناف هلذا األصل ومناقض له أشود مبين على تعظيم هللا وتعظيم دينه ورسله، واالستهزاء بشيء من ذلك 

 املناقضة.
: ومن الناس ديدنه تتبع أهل العلم لقيهم أو مل يلقهوم، مثول -رمحه هللا  -وقال الشيخ حممد بن إبراهيم • 

 قول: املطاوعة كذا وكذا. فهذا خيشى أن يكون مرتداً، وال ينقم عليهم إال أهنم أهل الطاعة.
هزئني ابملووؤمنني وبووني مووراتبهم يف الوودار اآلخوورة فقووال تعوواىل: } زُيّ ووَن ولقوود فضووح هللا تعوواىل موقووف املسووت• 

َن ال ذ يَن آَمُنوْا َوال ذ يَن اتو َقوْا فَووْوقَوُهْم يَووْوَم اْلق   نْوَيا َوَيْسَخُروَن م  َياَموة  َواّلّلُ يَووْرُزُق َمون َيَشواُء ل ل ذ يَن َكَفُروْا احْلََياُة الدُّ
َساٍب {  البقر   [.212ة:ب َغرْي  ح 

البعض إذا قيل له هذا من ابب االستهزاء ابلدين، قال: حنون مل نقصود الودين، ومل نقصود الرجول بذاتوه، • 
 بل منرح ومنزح.. وما علم إىل أين يؤدي به هذا املرح وذاك املزاح؟

 إنه خزي يف الدنيا وعذاب يف اآلخرة. هالك ودمار يف العاجلة. وعذاب مقيم يف اآلجلة.• 
ْن ع بَواد ي يَوُقولُووَن رَبو نَوا آَمن وا فَواْغف  قال هللا•  ْر لَنَوا  تعاىل: }َقاَل اْخَسُؤوا ف يَها َواَل ُتَكلّ ُمون  ، إ ن ُه َكاَن َفر يقم مّ 

ُهْم تَ  ونوْ ْخر اّيً َحىت  أَنَسووُْكْم ذ ْكور ي وَُكنوُتم مّ  ْضوَحُكوَن ، إ يّن  َجوزَيْوتُوُهُم َواْرمَحَْنا َوأَنَت َخرْيُ الر امح  نَي، َفاخت َْذمُتُوُهْم س 
ُْم ُهُم اْلَفائ ُزوَن {  املؤمنون: َا َصرَبُوا َأهن   [.111-108اْليَوْوَم مب 

السخرية واالستهزاء للشخص العادي نوع من أنواع األذى والتعدي، فما ابلك إذا كان من املؤمنني أو • 
نَوووات  ب غَووورْي  َموووا املؤمنوووات، وامللتوووزمني وامللتزموووات. قوووال هللا جووول وعوووال: }  َوال وووذ يَن يوُوووْؤُذوَن اْلُموووْؤم ن نَي َواْلُمْؤم 

 [.58اْكَتَسُبوا فَوَقد  اْحَتَمُلوا هُبَْتاانً َوإ مْثاً مُّب يناً {  األحزاب:
هذا اللسان الصغري الذي خلقه هللا عوز وجول للطاعوة والعبوادة قود يوودي بصواحبه إىل املهالوك، خاصوة • 

 فظ وال حترز، فرتاه يغمز هذا، ويلمز ذاك.إذا كان يطلق بدون حت
ومن أتمل يف حال البعض رأى أن هناك جمالس طويلة قامت على الضوحك والنكوت السواذجة، يقوول • 

رسول هللا صلي هللا عليه وسلم حمذراً ومبيناً عظم األمر وخطورته: } إن الرجول ليوتكلم ابلكلموة ليضوحك 
 {  رواه أمحد[. هبا جلساءه يهوي هبا من أبعد من الثراي

 اخلامتة:
احووذر أخووي املسوولم اجللوووس يف جمووالس يعصووى هللا عووز وجوول فيهووا، فإهنووا هللا تعوواىل يقووول: } َوقَووْد نَوووز َل • 

َوووا فَووواَل تَوْقُعوووُدوْا َمَعُهوووْم  َوووا َوُيْسوووتَوْهزَأُ هب  ْعوووُتْم آاَيت  اّلّل  يَُكَفوووُر هب  وُضووووْا يف  َحوووىت  خيَُ َعلَوووْيُكْم يف  اْلك تَووواب  أَْن إ َذا مسَ 
يعًا{  ال ُع اْلُمَناف ق نَي َواْلَكاف ر يَن يف  َجَهن َم مجَ  ثْوُلُهْم إ ن  اّلّلَ َجام   [.140نساء:َحد يٍث َغرْي ه  إ ن ُكْم إ ذاً مّ 

 عليك اإلنكار عليهم مع القدرة، أو القيام مع عدمها.• 
 [.118إ ال  َلَدْيه  َرق يبم َعت يدم {  ق:اجعل أمام عينيك هذه اآلية: } َما يَوْلف ُظ م ن قَوْوٍل • 
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احرص على حفظ لسانك ففي حديث رسول هللا صلي هللا عليه وسلم يقول: }.. وهل يكوب النواس • 
 إال حصائد ألسنتهم {  رواه الرتمذي[. -أو على مناخرهم  -على وجوههم 

 طهر هللا ألسنتنا، ونزه أمساعنا من كل ما يشني.• 
 دار القاسم.-عبدامللك القاسم-ا معهم املرجع:فال تقعدو 

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 آل البيل
 اختلف أهل العلم ىف أهل البيت من هم؟

خاصوة ، ال رجول معهون ، وذهبووا إىل أن البيوت أريود بوه  فقال عطاء وعكرمة وابن عباس: هم زوجاتوه 
 .34لقوله تعاىل: }واذكرن ما يتلى ىف بيوتكن{األحزاب مساكن النىب 

هبوت فرقوة مونهم أبوو سووعيد اخلودرى ومجاعوة مون التوابعني موونهم جماهود وقتوادة والزخمشورى والكلوىب أهنووم: وذ
 علىُّ وفاطمة واحلسن واحلسني خاصة.

واحلسوون واحلسووني ،  وذهووب فريووق موونهم الفخوور الوورازى والقسووطالأ وآخوورون إىل أهنووم آوالده وأزواجووه 
  صلى هللا عليه وسلم.وعلىُّ منهم ؛ ملعاشرته فاطمة ومالزمته النىب

، وآل عقيوول ، وآل جعفووور، وآل  وذهووب زيوود بوون أرقوووم إىل أهنووم موون حتووورم علوويهم الصوودقة، وهوووم آل علووىٍّ
 العباس ، وهو الراجح.

قووال السوويوطى: هووؤالء هووم األشووراف حقيقووة ىف سووائر األعصووار وهووو مووا عليووه اجلمهووور، وهووو معووىن روايووة 
صوولى هللا عليووه وسوولم: )أمووا بعوود..أيها النوواس إمنووا اان بشوور  مسوولم عوون زيوود بوون أرقووم قووال: قووال رسووول هللا

يوشووك أن أيتيوووىن رسوووول ر، فأجيووب ، وأان ثرك بيووونكم ثقلوووني: أوهلموووا: كتوواب هللا ، فيوووه اهلووودى والنوووور، 
فخذوا بكتاب هللا واستمسكوا بوه( فحوث علوى كتواب هللا ورغوب فيوه ، مث قوال: )وأهول بيوىت، أذكوركم هللا 

هلا ثالاث، فقال له حصني: ومن أهل بيته اي زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قوال: نسواؤه ىف أهل بيىت( قا
من أهل بيته ، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده ، قال: ومن هم؟ قال: آل علّى، وآل عقيل ، وآل 

 جعفر، وآل العباس رضى هللا عنهم.
حلسووني رضووى هللا عوونهم ، لكوون روايووة زيوود بعلووّى وفاطمووة واحلسوون وا والشوويعة خيصووون أهوول بيووت النووىب 

 السابقة تدل على أن آله من ُحرم الصدقة، أو أنه ليس املراد ابألهل األزواج فقط بل هم مع آله.
ومالووك  موون هووم فقيوول: أمتووه وهووذا قووول طائفووة موون أصووحاب النووىب  وقوود تنووازع النوواس ىف آل حمموود 

فوووة مووون أصوووحاب أمحووود وغوووريهم واسوووتدلوا حبوووديث وغوووريهم ، وقيووول: املتقوووون مووون أمتوووه ، وإليوووه ذهوووب طائ
هوم خوواص  موضوع هو: "آل حممد كل مؤمن تقى" وبىن على ذلوك طائفوة مون الصووفية أن آل حممود 

 األولياء كما ذكر احلكيم الرتمذى.
 وهو املنقول عن الشافعى وأمحد رمحهما هللا. لكن الصحيح أن آل حممد هم أهل بيته 

هم أخورج ابون سوعد: "قوال رسوول صولى هللا عليوه وسولم: )استوصووا أبهول بيوىت جيوب حوب وآل بيته النىب 
خووريا، فووإأ أخاصوومكم عوونهم غوودا، وموون أكوون خصوومه: خصوومه هللا( ، ونقوول القوورطىب عوون ابوون عبوواس ىف 

. قال: رضوا حممود أاّل يودخل أحود مون أهول بيتوه 5قوله تعاىل: }ولسوف يعطيك ربك فرتضى{الضحى:
ن ابون عمور قوال آبوو بكور: خطوب النوىب فقوال: )أذكوركم هللا ىف أهول بيوىت ثوالاث( النار. وأخرج البخوارى عو

قووال: )إن هللا سوووائلكم كيوووف خلفتموووأ ىف كتووواب هللا وأهووول بيوووىت(.  وروى االمووام أمحووود أن رسوووول هللا 
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وروى احلاكم والرتمذى، وصححه على شرط الشيخني ، قال صلى هللا عليه وسلم: )أحبوا هللا ملا يغذوكم 
ه ، وًاحبوأ حبب هللا وأحبوا أهل بيوىت حبوىب( ، وهنواك آاثر كثورية تودل علوى وجووب حوب آل بيوت النوىب ب

 صلى هللا عليه وسلم.
تودل علوى حتورمي بغوض آل البيوت منهوا: موا أخرجوه الطورباأ والبيهقوى وغريمهوا أن  -أيضوا-وكثري من اآلاثر

رمحى؟ ومن آذى نسىب وذوى رمحى فقد آذاأ،  قال: )ما ابل أقوام يؤذونىن ىف نسىب وذوى رسول هللا 
ومن آذاأ فقد آذى هللا(. وروى أمحود مرفوعوا: )مون أبغوض أهول البيوت فهوو منوافق(. وروى أبوو الشويخ: 

)ما ابل رجال يؤذونىن ىف أهل بيىت؟ والذى نفسى بيده ، ال يومن عبد حىت حيبىن، وال  قال رسول هللا 
اكم وصووحته علووى شوورط الشوويخني ، قووال رسووول هللا صوولى هللا عليووه حيبووىن حووىت حيووب ذريووىت(. وروى احلوو

وسولم: )ال يبغضونا أهول البيوت أحود إال أدخلوه هللا النوار(. وقود بلوغ مون عظويم أدب السولف الصواحل أهنوم  
ونفسوه ، موع أهنوا قورآن منوزل.  كانوا ال يقرءون ىف الصالة بسورة "املسد" حفاظا على قلب رسوول هللا 

 وهللا أعلم.
 عبد الصبور مرزوق/أ.د

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
 أبو ب ر الصديق رض  هللا عنه

 مقدمة:
 قراءة سرية الصحابة واإلقتداء هبم، هنج غفل عنه البعض وطواه النسيان عند آخرين. -
 معرفة سريهتم وفضائلهم سببم حملبتهم وتقرب إىل هللا بذلك. -
 .: } املرء مع من أحب {  رواه مسلم[ قال الرسول  -
 يتأكد الفضل واخلري يف اخللفاء األربعة لسابقتهم يف اإلسالم وبالئهم وجهادهم. -
 عن مسروق أنة قال: ) ُحبُّ أيب بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة (. -
 قيل للحسن: حب أيب بكر وعمر من السنة؟ قال: ) ال، بل فريضة (. -
هوم حوب أيب بكور وعمور كموا يعلمووهنم السوور موون ذكور ابون اجلووزي: ) أن السولف كوانوا يُعلموون أوالد -

 القرآن (.
قووال شوويخ اإلسووالم ابوون تيميووة: ) وأمووا اخللفوواء الراشوودون والصووحابة فكوول خووري فيووه املسوولمون إىل يوووم  -

القيامة من اإلميان، واإلسالم، والقورآن، والعلوم، واملعوارف، والعبوادات، ودخوول اجلنوة، والنجواة مون النوار، 
لكفار، وعلو كلمة هللا، فإمنا هو بربكة ما فعلوه الصوحابة الوذين بّلغووا الودين وجاهودوا يف وانتصارهم على ا

سبيل هللا. وكل مؤمن آمون ابهلل، فللصوحابة رضوي هللا عونهم الفضول إىل يووم القياموة، وخوري الصوحابة تبوع 
، كوانوا وهللا أفضول خلري اخللفاء الراشدين، فهم كانوا أقووم بكول خوري يف الودنيا والودين مون سوائر الصوحابة

هذه األمة، وأبرها قلوابً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، قووم اختوارهم هللا لصوحبة نبيوة وإقاموة دينوه فواعرفوا 
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هلووم فضوولهم، واتبعوووهم يف آاثرهووم، ومتسووكوا مبووا اسووتطعتم موون أخالقهووم وديوونهم فووإهنم كووانوا علووى اهلوودى 
 املستقيم(.

ر يَن َواألَنَصوار  َوال وذ يَن  أثىن هللا عليهم يف آايت كثرية - وَن اْلُمَهواج  اب ُقوَن اأَلو لُووَن م  منها قوله تعاىل: } َوالس 
ُهْم{  التوبة: َي اّلّلُ َعنوْ  [.100اتو بَوُعوُهم إب  ْحَساٍن ر ض 

اء َعَلى اْلُكف ار  ُرمحََ  - د  تَوغُووَن وقوله تعاىل: }حمَُّم دم ر ُسوُل اّلل   َوال ذ يَن َمَعُه َأش  نَوُهْم تَورَاُهْم رُك عاً ُسوج داً يَوبوْ اء بَويوْ
ووْورَاة  َوَمووثوَ  ووُجود  َذل ووَك َمووثَوُلُهْم يف  التو  ووْن أَثَوور  السُّ وويَماُهْم يف  ُوُجوووه ه م مّ  ووَن اّلل   َور ْضووَواانً س  يوول  َفْضواًل مّ  ُلُهْم يف  اإْل جن 

ُ ال وذ يَن َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطَأُه َفآَزرَُه َفاْسوتَوْغَلَظ فَ  واَر َوَعوَد اّلل  وُب الوزُّر اَع ل َيغ ويَظ هب  وُم اْلُكف  اْسوتَوَوى َعلَوى ُسووق ه  يُوْعج 
ُهم م ْغف رًَة َوَأْجراً َعظ يمًا{  الفتح: نوْ َات  م  ُلوا الص احل   [.29آَمُنوا َوَعم 

 الوذين يلووهنم، مث أنه قال: } خري القرون: القرن الوذي جئوت فيوه، مث ثبت يف الصحيحني عن النيب  -
 الذين يلوهنم {  رواه مسلم[.

ومن أفضل الصحابة وأجلهم وأكثرهم نفعاً لألمة، اخللفاء الراشدون: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي  -
 رضي اّلّل عنهم أمجعني.

 اخلليفة األول:
 أبو بكر الصديق رضي هللا عنه

نيب يف مرة بن كعب، وكنيته أبوو بكور، وعثموان هو عبدهللا بن عثمان بن عامر بن كعب، وجيتمع مع ال -
 هو إسم أيب قحافة والد أيب بكر.

 ولد أبو بكر بعد عام الفيل بسنتني وستة أشهر. -
 وكان ثجراً مجع األموال العظيمة اليت نفع هبا اإلسالم حني أنفقها. -
 

 صحبته للرسول صلى هللا عليه وسلم:
 هو أول من أسلم من الرجال. -
لرسول ابلصديق، فعن أنس بن مالك قال: صعد رسول هللا أُحداً ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وصفة ا -

 فرجف هبم فقال: } اثبت أحداً، فإمنا عليك نيب وصديق وشهيدان {  رواه مسلم[.
 : } إن من أمنّ  الناس علي  يف صحبته وذات يده أبو بكر {  رواه الرتمذي[. قال عنه الرسول  -
 هللا يقضي يف مال أيب بكر كما يقضي يف مال نفسه. كان رسول  -
: } موا نفعوين موال قوط موا نفعوين موال أيب بكور {  رواه أمحود[.  عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا  -

 فبكى أبو بكر وقال: ) وهل أان وما  إال لك ايرسول هللا (.
 أليب بكر ذروة سنام الصحبة، وأعالها مرتبة. -
 حني بعثه هللا إىل وفاته. صحب الرسول من -
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 صحبه يف أشد أوقات الصحبة، ومل يسبقه أحد فيها، فقد هاجر معه واختبأ معه يف الغار. -
َ اثْونَونْي  إ ْذ مُهَوا يف   - وُل  اْلغَوار  إ ْذ يَوُقوقال هللا تعاىل: } إ ال  تَنُصُروُه فَوَقْد َنَصرَُه اّلّلُ إ ْذ َأْخَرَجُه ال ذ يَن َكَفوُروْا اَثين 

ُُنوٍد ملْ  تَوَرْوَها{  ا ب ه  اَل حَتَْزْن إ ن  اّلّلَ َمَعَنا َفأَنَزَل اّلّلُ َسك ينَوَتُه َعَلْيه  َوأَي َدُه جب   [.40لتوبة:ل َصاح 
 اببنة أيب بكر وكانت أحب نسائه إليه عائشة ابنة الصديق رضي هللا عنهما. تزوج النيب  -

 فضائله:
 زه هللا هبا أاب بكر عن غريه كثرية، منها:الفضائل واخلصائص اليت ميّ 

( ال وذ ي يوُوْؤ   َمالَوُه 17الصديق أتقى األمة بداللة الكتاب والسونة، قوال تعواىل: } َوَسوُيَجنو بُوَها اأْلَتْوَقوى ) -
ووى ) وون نّ ْعَمووٍة جُتْووَزى )18يَوتَوزَك  ََحووٍد ع نووَدُه م  [. 20-17ْعلَووى{  الليوول:( إ ال  ابْت غَوواء َوْجووه  رَبّ ووه  اأْلَ 19( َوَمووا أل 

 وقد ذكر غري واحد من أهل العلم أهنا نزلت يف أيب بكر.
 أبو بكر أول من دعا إىل هللا من الصحابة. -
أسلم علوى يديوه أكوابر الصوحابة، ومونهم: عثموان بون عفوان، وطلحوة، والوزبري، وعبودالرمحن بون عووف،  -

 وأبو عبيدة، رضي هللا عنهم أمجعني.
 .هو أزهد الصحابة -
 وأشجع الناس بعد رسول هللا صلى عليه وسلم. -
 وهو أحب اخللق إىل رسول هللا، ومل َيُسؤُه قط. -
 هو أفضل األمة بعد النيب عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم. -
 وهو أحق الناس ابخلالفة بعد رسول هللا . -
اليوووم صووائماً؟ فقووال: أبووو ألصووحابه: } موون أصووبح موونكم  هووو أحوود املبشوورين ابجلنووة قووال رسووول هللا  -

بكر: أان، قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أان، قال: هل فيكم من عاد مريضاً؟ قال أبو 
بكر: أان، قال: هل فيكم من تصودق بصودقة؟ فقوال أبوو بكور: أان، قوال: موا اجوتمعن يف امورئ إال دخول 

 اجلنة {  رواه مسلم[.
  وعامر بن فهرية وغريمها كثري رضي هللا عنهم أمجعني.أعتق أبو بكر الصديق بالالً  -
كتب هللا أليب بكر أن يكون موع الرسوول اثين اثنوني يف اإلسوالم، فقود كتوب لوه أن يكوون اثين اثنوني يف   -

 غار ثور، وأن يكون اثين اثنني يف العريش الذي ُنصب للرسول يف يوم بدر.
 

 توليه اخلالفة:
 ه من الرسول وفضله وسابقة إسالمه، فقد ابيعوه بعد وفاة الرسول ابخلالفة.لعلم الصحابة مبكانه وقرب -
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كووان أموور وفوواة الرسووول ذا حووزن وفووزع وصوودمة عنيفووة، وقووف هلووا أبووو بكوور لوويعلن للنوواس يف إميووان عميووق   -
وت قائاًل: ) أيها الناس، من كان يعبد حممداً فإن حممداً قود موات، ومون كوان يعبود هللا فوإن هللا حوي  ال ميو

ُم م يّ ُتوَن{  الزمر:  [.30(، مث تال على الناس قول هللا عز وجل لرسوله} إ ن َك َميّ تم َوإ هن 
 متت البيعة إبمجاع من املهاجرين واألنصار. -
كانت سياسته العامة واخلاصة خريم لإلسالم واملسلمني و الناس كافة، أوجزها يف كلموة قاهلوا خطيبواً يف   -

د أخذ البيعة قال: ) أيها الناس، إين قد ُولّ يت عليكم ولسوت ريوريكم، فوإن أحسونت مسجد رسول هللا بع
فأعينوين، وإن أسأت فقوّ موين، الصدق أمانوة، والكوذب خيانوة، والضوعيف فويكم قوويم عنودي حوىت آخوذ 
يف احلق له إن شاء هللا، والقوي فيكم ضعيفم عندي حىت آخذ احلق منه إن شاء هللا، ال يدع قوم اجلهواد 

سبيل اّلّل إال ضرهبم هللا ابلذل، وال تشيع الفاحشة يف قوم قوط إال عمهوم هللا ابلوبالء، أطيعووين موا أطعوت 
 هللا ورسوله، فإذا عصيُت هللا ورسوله فال طاعة   عليكم (.

 أهم أعماله بعد توليه اخلالفة:
أن سوار يف  ه الرسوول . أنفذ جيش أسوامة بون زيود، وبلوغ مون تكورمي أيب بكور هلوذا اجلويش الوذي جهوز 1

 توديعه ماشياً على قدميه.
. وقف للردة اليت وقعت بعد وفاة الرسول موقفواً ال هووادة فيوه وال ليونوة، وقوال كلمتوه املشوهورة: ) وهللا 2

ألقاتلن من فّرق بني الصالة والزكاة، فإن الزكاة حق املال، وهللا لوو منعووين عقوااًل كوانوا يؤدوهنوا إىل رسوول 
 تلتهم على منعها (.هللا لقا

. وج ه اجليوش إىل اجلهاد يف أرض فارس والروم، وجعل على قائد جبهوة الفورس خالود بون الوليود رضوي 3
 هللا عنه، وعلى قائد جبهة الروم أبوعبيدة عامر بن اجلراح رضي هللا عنه.

حوووىت كتوووب . مجوووع القووورآن الكووورمي، وقووود عهووود بوووذلك إىل زيووود بووون اثبوووت رضوووي هللا عنوووه، فقوووام ابألمووور 4
 املصحف يف صحف مُجعت كلها ووضعت عند أيب بكر.

 
 وفاته:

 هو .13مرض أبو بكر وتويف يف مجادى اآلخر سنة  -
 دفن جبوار الرسول صلى هللا عليه وسلم. -
 كانت مدة خالفته سنتني وثالثة أشهر.  -
 عهد للخالفة من بعده إىل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه. -

 دار القاسم.-عبدامللك القاسم-أبو بكر الصديق رضي هللا عنه -املرجع: فضل الصحابة 
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 أبو عبيدة بن اجلرهاح
 
 . إسالمه.1
دار  أسلم على يد أيب بكر الصديق رضي هللا عنه يف األايم األوىل لإلسالم.، قبل أن يدخل الرسول • 

 الرقم.
منها ليقف إىل جوار رسووله يف بودر، وأحود، وبقيّوة املشواهد هاجر إىل احلبشة يف اهلجرة الثانية، مث عاد • 

 مجيعها.
 
 . مواقفه وشدة إميانه.2
منذ بسط ميينه مبايعاً رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهو ال يرى يف نفسه، ويف أايمه ويف حياته كلها • 

ء حظ من حظوظ نفسوه. وال سوى أمانة استودعها هللا إايها لينفقها يف سبيله ويف مرضاته، فال جيري ورا
 تصرفه عن سبيل هللا رغبة وال رهبة.

وملووا وىّف أبووو عبيوودة ابلعهوود الووذي وىف بووه بقيووة األصووحاب، رأى الرسووول يف مسوولك ضوومريه، ومسوولك • 
حياته ما جعله أهال هلذا اللقب الكرمي الذي أفائه عليه،وأهداه إليه، فقال عليه الصالة والسالم: } أمني 

 و عبيدة بن اجلرّاح{.هذه األمة، أب
إن أمانووة أيب عبيوودة علووى مسووؤولياته، هلووي أبوورز خصوواله ففووي غووزوة أحوود أحووّس موون سووري املعركووة حوورص • 

املشركني، ال على إحراز النصر يف احلرب، بل قبل ذلك ودون ذلك، على اغتيال حياة الرسوول صولى هللا 
يباً من مكان الرسول ومضى يضرب بسيفه عليه وسلم، فاتفق مع نفسه على أن يظل مكانه يف املعركة قر 

 األمني مثله، يف جيش الوثنية الذي جاء ابغياً وعادايً يريد أن يطفئ نور هللا.
 
 . شدة حبه وخوفه على الرسول صلى هللا عليه وسلم.3
كلما استدرجته ضرورات القتال وظروف املعركة بعيداً عن رسوول هللا صولى الوه عليوه وسولم قاتول وعينواه •  
ويقاتول، ترقبانووه يف حوورص  تسوريان يف اجتوواه ضورابته بوول مهووا متجهتوان دومووا إىل حيوث يقووف الرسووول  ال

 وقلق.
كلمووا ترائووى أليب عبيوودة خطوور يقوورتب موون النوويب صوولى هللا عليووه وسوولم، اَنلووع موون موقفووه البعيوود وقطووع •  

 سول منااًل.األرض وثباً حيث يدحض أعداء هللا ويرّدهم على أعقاهبم قبل أن ينالوا من الر 
يف إحودى جوالتوه تلووك، وقود بلوغ القتووال ذروة ضوراوته أحوواط أبيب عبيودة طائفوة موون املشوركني، وكانووت • 

عينوواه كعادهتمووا حتووّدقان كعيووين الصووقر يف موقووع رسووول هللا، وكوواد أبووو عبيوودة يفقوود صوووابه إذ رأى سووهما 
نه مائة سيف، حىت فّرقهم عنوه، ينطلق من يد مشرك فيصيب النيب، وعمل سيفه يف الذين حييطون به وكأ
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وطار صواب رسول هللا فرأى الدم الزكي يسيل على وجهوه، ورأى الرسوول األموني ميسوح الودم بيمينوه وهوو 
 يقول:" كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبّيهم، وهو يدعهم إىل رهبم".؟

ن يوم أحود، ورموي ما أمجل أن نرتك احلديث أليب بكر الصديق يصف لنا هذا املشهد بكلماته:" ملا كا• 
حوووىت دخلوووت يف وجنتوووه حلقتوووان مووون املغفووور، أقبلوووت أسوووعى إىل رسوووول هللا صووولى هللا عليوووه  رسوووول هللا 

وسوولم، وإنسووان قوود أقبوول موون قبوول املشوورق يطووري طوورياانً، فقلووت: اللهووم اجعلووه طاعووة، حووىت إذا توافينووا إىل 
د سوبقين، فقوال: أسوألك ابهلل اي أاب بكور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وإذا هو أبو عبيودة بون اجلورّاح قو

أن ترتكين فأنزعها من وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. فرتكته، فأخذ أبو عبيدة بثنّية إحودى حلقويت 
املغفور، فنزعهووا، وسووقط علووى األرض وسووقطت ثنيتووه معوه..مث أخووذ احللقووة األخوورى بثنيووة أخوورى فسووقطت 

 فكان أبو عبيدة يف الناس أثرم.".
 
 شجاعته وأمانته .4
عندما اتسعت مسؤوليات الصحابة وعظمت، كان أبو عبيدة يف مستواها دومواً بصودقه وأبمانتوه..فإذا • 

يف غزوة اخلوبط أمورياً علوى ثالمثائوة وبضوعة عشور رجواًل مون املقواتلني ولويس معهوم زاد سووى  أرسله النيب 
 جراب متر واملهمة صعبة، والسفر بعيد.

واجبووه يف تفووان وغبطووة، وراح هووو وجنوووده يقطعووون األرض، وزاد كوول واحوود موونهم اسووتقبل أبووو عبيوودة • 
 طوال اليوم حفنة متر، حىت إذا أوشك التمر أن ينتهي، يهبط نصيب كل واحد إىل مترة يف اليوم.

حىت إذا فرغ التمور مجيعواً راحووا يتصوّيدون اخلوبط، أي ورق الشوجر بقسوّيهم، فيسوحقونه ويشوربون عليوه • 
 ن اجل هذا مسيت هذه الغزوة بغزوة اخلبط.املاء وم

لقد مضوا ال يبالون جبوع وال حرمان، وال يعنيهم إال أن ينجزوا مع أمريهم القووي األموني املهموة اجلليلوة • 
 اليت اختارهم رسول هللا هلا.

 
 أليب عبيدة. . حب الرسول 5
 اً وآثره كثرياً.لقد أحب الرسول عليه الصالة والسالم أمني األمة أاب عبيدة كثري • 
يف يووووم جووواء وفووود جنوووران مووون الووويمن مسووولمني، وسوووألوه أن يبعوووث معهوووم مووون يعلمهوووم القووورآن والسووونة • 

واإلسووالم، قووال هلووم رسووول هللا: } ألبعووثن معكووم رجوواًل أمينوواً، حووق أمووني، حووق أمووني.. حووق أمووني{ ومسووع 
م لوو يكوون هوو الوذي يقوع اختيوار الصحابة هذا الثناء من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فتمىن كل مونه

 الرسول عليه، فتصري هذه الشهادة الصادقة من حظه ونصيبه.
يقووول عموور بوون اخلطوواب رضووي هللا عنووه:" مووا أحببووت اإلمووارة قووط، حوويّب إايهووا يومئووذ، رجوواء أن أكووون • 

وعوون الظهور، سوولم، مث نظور عوون ميينوه،  صواحبها، فرحوت إىل الظهوور مهّجورا، فلمووا صولى بنووا رسوول هللا 
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يسواره، فجعلوت أتطواول لوه لورياين فلوم يوزل يلوتمس ببصوره حوىت رأى أاب عبيودة بون اجلورّاح، فودعاه، فقووال: 
 أخرج معهم، فاقض بينهم ابحلق فيما اختلفوا فيه.. فذهب هبا أاب عبيدة؟.

 
 . موقف من حياته بعد وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم6
عاش بعد وفاة الرسول أمينا حبمل مسؤولياته يف أمانوة تكفوي  أمينا، كما عاش أبو عبيدة مع الرسول •  

 أهل األرض لو اغرتفوا منها مجيعا.
لقد سوار حتوت رايوة اإلسوالم أأ سوارت، جنوداّي، كأنوه بفضوله وإبقداموه األموري.. وأمورياً، كوأن بتواضوعه • 

 وإبخالصه واحدا من عامة املقاتلني.
إلسووالم يف إحوودى املعووارك الفاصوولة الكووربى واسووتهل أمووري عنوودما كووان خالوود بوون الوليوود يقووود جيوووش ا• 

 املؤمنني عمر عهده بتولية أيب عبيدة مكان خالد.
مل يكود أاب عبيوودة يسووتقبل مبعووث عموور هبووذا األموور اجلديود، حووىت اسووتكتمه اخلورب، وكتمووه هووو يف نفسووه • 

فتقووّدم إليووه يف أدب جليوول طوواوايً عليووه صوودر زاهوود، فطوون، أمووني.. حووىت أمّت القائوود خالوود فتحووه العظوويم.. 
بكتووواب أموووري املوووؤمنني   ويسوووأله خالووود: " يرمحوووك هللا اي أاب عبيووودة. موووا منعوووك أن ختوووربين حوووني جوووواءك 
الكتوواب"..؟؟ فيجيبووه أمووني األمووة: " إين كرهووت أن أكسوور عليووك حربووك، ومووا سوولطان الوودنيا نريوود، وال 

 للدنيا نعمل، كلنا يف هللا إخوة".
 األمراء يف الشام، ويصري حتت إمرته أكثر جيوش اإلسالم عتاداً وعدداً.أصبح أاب عبيدة أمري • 
 فما كنت حتسبه حني تراه إال واحداً من املقاتلني وفرداً عادايً من املسلمني• 
حوني تراموى إىل مسعوه أحاديوث أهول الشوام عنوه، وانبهوارهم أبموري األموراء هوذا مجعهوم وقوام فويهم خطيبواً • 

ين رآهم يفتنون بقوته، وعظمتوه " اي أيهوا النواس إين مسولم مون قوريش وموا مونكم مون فانظروا ماذا قال للذ
 أحد، أمحر، وال أسود، يفضلين بتقوى إال وددت أين يف إهابه".

هو كأمري األموراء، وقائود ألكثور جيووش اإلسوالم عودداً، وأشوّدها أبسواً، وأعظمهوا فووزا أموا هوو كحواكم • 
فووذ كوول ذلووك ومثلوه معووه، ال ينووال موون انتباهووه لفتووة، ولوويس لووه يف تقووديره لوبالد الشووام، أمووره مطوواع ورأيووه ان

 حساب أي حساب.
 
 . احلزن الشديد على مماته7
ذات يوم، وأمري املؤمنني عمر الفاروق يعاجل يف املدينة شؤون عامله املسلم الواسع، جاءه الناعي، أن قد • 

لووودموع..وغاض الووودمع، ففوووتح عينيوووه يف موووات أبوووو عبيووودة وأسوووبل الفووواروق جفنيوووه علوووى عينوووني غّصوووتا اب
 استسالم.. ورّحم على صاحبه، واستعاد ذكرايته معه رضي هللا عنه يف حنان صابر.

 قال فيه عمر الفاروق " لو كنت متمنّيا، ما متنّيت إال بيتا مملوءاً برجال من أمثال أيب عبيدة".• 
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 . وفاته8
 ية الفرس، واضطهاد الرومان.مات أمني األمة فوق األرض اليت طهرها من وثن• 
 هناك اليوم حتت ثرى األردن يثوي رفات نبيل، كان مستقراً لروح خري، ونفس مطمئنة.• 

 خالد حممد خالد.-املرجع: رجال حول الرسول
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 أبواب األجر وم فرات الذنوب
 مقدمة:

غفور هللا لوه مجيوع ذنوبوه حوىت ال يسوأله  أن الغاية الكربى لكل مسلم هوي أن خيورج مون هوذه الودنيا وقود -
 هللا عنها يوم القيامة ويدخله جنات النعيم خالداً فيها ال خيرج منها أبداً.

 الصحيحة. نذكر بعض األعمال اليت تكفر الذنوب واليت فيها األجر الكبري من أحاديث الرسول  -
 
قبل أن تطلع الشمس من مغرهبوا ثب التوبة: حيث قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم } من ثب  -1

 [ .2703هللا عليه {  مسلم:
اخلوروج يف طلووب العلووم: حيوث قووال رسووول هللا صوولي هللا عليوه وسوولم(: موون سولك طريقوواً يلووتمس فيووه  -2

 [.2699علماً سهل هللا له به طريقاً إىل اجلنة (  مسلم:
أال أنبأكم ريري أعموالكم، وأزكاهوا عنود  ذكر هللا تعاىل: حيث قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم: ) -3

ملوويككم، وأرفعهووا يف درجوواتكم، وخووري لكووم موون إنفوواق الووذهب والفضووة وخووري لكووم موون أن تلقوووا عوودوكم 
 [.3347فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ( قالوا بلى، قال: ) ذكر هللا تعاىل (  الرتمذي:

سووول هللا صوولي هللا عليووه وسوولم: ) كوول معووروف اصووطناع املعووروف والداللووة علووى اخلووري: حيووث قووال ر  -4
 [.1005[،  مسلم:10/374صدقة، والدال على اخلري كفاعله (  البخاري:

الودعوة إىل هللا: قووال رسوول هللا صوولي هللا عليوه وسوولم :) موون دعوا إىل هوودى كوان لووه مون األجوور مثوول  -5
 [.2674أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاً (  مسلم:

موور ابملعووروف والنهووي عوون املنكوور: قووال رسووول هللا صوولي هللا عليووه وسوولم: } موون رأى موونكم منكووراً األ -6
 [.49فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان {  مسلم:

ن فإنووه أي  قوراءة القوورآن الكورمي وتالوتووه: حيووث قوال رسووول هللا صولي هللا عليووه وسوولم: } اقورؤوا القوورآ -7
 [.804يوم القيامة شفيعاً ألصحابه {  مسلم:

تعلم القرآن الكرمي وتعليمه: قال رسوول هللا صولي هللا عليوه وسولم: } خوريكم مون تعلوم القورآن وعلموه  -8
 [.9/66{  البخاري:

حتابوا، السالم : قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم : } ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا وال تؤمنوا حىت  -9
 [.54َأَوال أدلكم على شيء لو فعلتموه حتاببتم: أفشوا السالم بينكم{  مسلم:

احلوووب يف هللا : قوووال رسوووول هللا صووولي هللا عليوووه وسووولم :} إن هللا تعوووا  يقوووول يووووم القياموووة: أيووون  -10
 [.2566املتحابني جبال ، اليوم أظلهم يف ظلي يوم ال ظل إال ظلي {  مسلم:
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ض : حيووث قووال رسووول هللا صوولي هللا عليووه وسوولم :} مووا موون مسوولم يعووود مسوولماً مريضوواً زايرة املووري -11
غودوة إال صوولى عليوه سووبعون ألووف ملوك حووىت ميسوي، وإن عوواد عشووية إال صولى عليووه سوبعون ألووف ملووك 

 [.969حىت يصبح، وكان له خريف يف اجلنة {  الرتمذي:
 عليووه وسولم :} موون يسور علووى معسوور، مسواعدة النوواس يف الودين: حيووث قوال رسووول هللا صولي هللا -12

 [.2699يسر هللا عليه يف الدنيا واآلخرة {  مسلم:
السرت على النواس: قوال رسوول هللا صولي هللا عليوه وسولم :} ال يسورت عبود عبوداً يف الودنيا إال سورته  -13

 [.2590هللا يوم القيامة {  مسلم:
الرحم معلقة ابلعورش تقوول مون وصولين وصوله  صلة الرحم: قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم :} -14

 [.2555[  مسلم:10/350هللا، ومن قطعين قطعه هللا {  البخاري:
عن أكثر ما يدخل الناس  حسن اخللق: قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم :) ُسئل رسول هللا  -15

 [.2003اجلنة؟ ( فقال: } تقوى هللا وحسن اخللق {  الرتمذي:
ث قال رسوول هللا صولي هللا عليوه وسولم :} علويكم ابلصودق فوإن الصودق يهودي إىل الصدق: حي -16

 [.2607، مسلم:10/423الرب، وإن الرب يهدي إىل اجلنة {  البخاري:
كظوم الغوويظ: قووال رسووول هللا صوولي هللا عليووه وسوولم :} موون كظووم غيظوواً وهووو قووادر علووى أن ينفووذه،   -17

 [.2022حىت خيريه من احلور العني ما شاء {  الرتمذي: دعاه هللا على رؤوس اخلالئق يوم القيامة
كفارة اجمللس: قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم :} من جلس يف جملس فكثور فيوه لغطوه؟ فقوال   -18

قبول أن يقوووم موون جملسووه ذلوك: ) سووبحانك اللهووم وحبموودك، أشوهد أن ال إلووه إال أنووت، أسووتغفرك وأتوووب 
 [.3/153يف جملسه ذلك {  الرتمذي: إليك ( إال غفر هللا له ما كان

الصرب: قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم :} ما يصيب املسلم من نصب وال وصب وال هم وال  -19
 [.10/91حزن وال أذى وال غم حىت الشوكة يشاكها إال كفر هللا هبا من خطاايه {  البخاري:

رغم أنفه مث رغم أنفه مث رغم أنفه { قيل: من  بر الوالدين: قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم :} -20
اي رسوووووووول هللا؟ قوووووووال: } موووووووون أدرك والديوووووووه عنوووووووود الكووووووورب أحووووووودمها أو كالمهووووووووا مث مل يووووووودخل اجلنووووووووة { 

 [.2551 مسلم:
السووعي علووى األرملووة واملسووكني: قووال رسووول هللا صوولي هللا عليووه وسوولم :} السوواعي علووى األرملووة  -21

{ وأحسوووووووبه قوووووووال: } وكالقوووووووائم ال يفووووووورت، وكالصوووووووائم ال يفطووووووور {  واملسوووووووكني كاجملاهووووووود يف سوووووووبيل هللا
 [.10/366 البخاري:

كفالوووة اليتووويم : قوووال رسوووول هللا صووولي هللا عليوووه وسووولم :} أان وكافووول اليتووويم يف اجلنوووة هكوووذا، وقوووال   -22
 [.10/365إبصبعيه السبابة والوسطى {  البخاري:
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: } مووون توضوووأ فأحسووون الوضووووء خرجوووت  الوضووووء: حيوووث قوووال رسوووول هللا صووولي هللا عليوووه وسووولم -23
 [.245خطاايه من جسده، حىت خترج من حتت أظفاره {  مسلم:

الشهادة بعد الوضوء: حيث قال رسول هللا صولي هللا عليوه وسولم : } مون توضوأ فأحسون الوضووء  -24
جعلوين مون مث قال: ) أشهد أن ال إله إال هللا وحوده ال شوريك لوه وأشوهد أن حمموداً عبوده ورسووله، اللهوم ا

 [.234التوابني واجعلين من املتطهرين ( فتحت له أبواب اجلنة يدخل من أيها شاء {  مسلم:
الرتديد خلف املؤذن: حيث قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم : } من قال حوني يسومع النوداء:  -25

ابعثه مقاماً حمموداً الوذي ) اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة، آت حممداً الوسيلة والفضيلة، و 
 [.2/77وعدته (، حلت له شفاعيت يوم القيامة {  البخاري:

بناء املساجد: قال رسوول هللا صولي هللا عليوه وسولم :} مون بوىن مسوجداً يبتغوي بوه وجوه هللا بوين لوه  -26
 [.450مثله يف اجلنة {  البخاري:

أن أشق علوى أمويت ألمورهتم ابلسوواك موع كول السواك: قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم :} لوال  -27
 [.252، مسلم:2/331صالة {  البخاري:

الذهاب إىل املسجد: قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم :} من غدا إىل املسجد أو راح أعد هللا  -28
 [.669، مسلم:2/124له نُزاًل يف اجلنة كلما غدى أو راح {  البخاري:

هللا صوولي هللا عليووه وسوولم : } مووا موون اموورئ مسوولم حتضووره صووالة  الصوولوات اخلمووس: قووال رسووول -29
مكتوبووة فيحسوون وضوووءها وخشوووعها وركوعهووا إال كانووت كفووارة ملووا قبلهووا موون الووذنوب مووا مل تووؤت كبوورية، 

 [.228وذلك الدهر كله {  مسلم:
 صووالة الفجوور وصووالة العصوور: قووال رسووول هللا صوولي هللا عليووه وسوولم : } موون صوولى الووربدين دخوول -30

 [.2/43اجلنة {  البخاري:
صالة اجلمعة: قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم : } من توضأ فأحسن الوضوء، مث أتى اجلمعوة  -31

 [.857فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبني اجلمعة األخرى وزايدة ثالثة أايم {  مسلم:
: } فيهووا سوواعة ال يوافقهووا عبوود سواعة اإلجابووة يوووم اجلمعووة: قووال رسووول هللا صولي هللا عليووه وسوولم  -32

 [.852[  مسلم:2/344مسلم وهو قائم يصلي يسأل هللا شيئاً، إال أعطاه إايه {  البخاري:
السنن الراتبة مع الفرائض: قال رسوول هللا صولي هللا عليوه وسولم : } موا مون عبود مسولم يصولي هلل  -33

 [.728هللا له بيتا يف اجلنة {  مسلم:تعاىل كل يوم اثنيت عشرة ركعة تطوعا غري الفريضة إال بىن 
صوالة ركعتوني بعود الوقووع يف ذنووب: قوال رسوول هللا صولي هللا عليوه وسوولم : } موا مون عبود يووذنب  -34

 [.1521ذنباً، فيحسن الطهور مث يقوم فيصلي ركعتني، مث يستغفر هللا إال غفر له {  أبو داود:
لم : } أفضول الصوالة بعود الفريضوة صوالة الليول { صالة الليل: قال رسول هللا صلي هللا عليه وسو -35

 [.1163 مسلم:
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صووالة الضووحى: قووال رسووول هللا صوولي هللا عليووه وسوولم : } يصووبح علووى كوول سووالمة موون أحوودكم  -36
صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل حتميدة صدقة، وكل هتليلة صدقة وكول تكبورية صودقة، وأمور ابملعوروف 

 [.720من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى {  مسلم:صدقة وهني عن املنكر صدقة، وجيزئ 
الصالة على النيب: قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم : } مون صولى علوي  صوالة صولى هللا عليوه  -37

 [.384هبا عشراً {  مسلم:
الصوووم: قووال رسووول هللا صوولي هللا عليووه وسوولم : } مووا موون عبوود يصوووم يوموواً يف سووبيل هللا تعوواىل إال  -38

 [.1153[  مسلم:6/35ابعد هللا بذلك اليوم وجهه عن النار سبعني خريفاً {  البخاري:
صيام ثالثة أايم من كول شوهر: قوال رسوول هللا صولي هللا عليوه وسولم : } صووم ثالثوة أايم مون كول  -39

 [.1159[  مسلم:4/192شهر صوم الدهر كله {  البخاري:
ليه وسولم : } مون صوام رمضوان إميواانً واحتسواابً غفور لوه صيام رمضان: قال رسول هللا صلي هللا ع -40

 [.760[  مسلم:4/221ما تقدم من ذنبه {  البخاري:
صيام ست من شوال: قال رسول هللا صلي هللا عليوه وسولم : } مون صوام رمضوان وأتبعوه سوتاً مون  -41

 [.1164شوال كان كصوم الدهر {  مسلم:
 عليووه وسوولم : } صوويام يوووم عرفووة يكفوور السوونة املاضووية صوويام يوووم عرفووة: قووال رسووول هللا صوولي هللا -42

 [.1162والباقية {  مسلم:
صيام يوم عاشوراء: قوال رسوول هللا صولي هللا عليوه وسولم : } وصويام يووم عاشووراء أحتسوب علوى  -43

 [.1162هللا أن يكفر السنة اليت قبله {  مسلم:
:} من فطر صائماً كوان لوه مثول أجوره،غري أنوه  تفطري الصائم: قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم -44

 [.807ال ينقص من أجر الصائم شيئاً {  الرتمذي:
قيام ليلة القدر: قال رسول هللا صلي هللا عليوه وسولم :} مون قوام ليلوة القودر إميواانً واحتسواابً، غفور  -45

 [.1165[  مسلم:4/221له ما تقدم من ذنبه {  البخاري:
هللا صلي هللا عليوه وسولم :} الصودقة تطفوئ اخلطيئوة كموا يطفوئ املواء النوار { الصدقة: قال رسول  -46

[. احلوج والعموورة: قوال رسووول هللا صولي هللا عليوه وسوولم :} العمورة إىل العموورة كفوارة ملووا 2616 الرتموذي:
 [1349بينهما، واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة {  مسلم:

ل رسول هللا صلي هللا عليه وسلم: } ما من أايم العمل الصاحل العمل يف أايم عشر ذي احلجة: قا -47
أحب إىل هللا فيهن من هذه األايم { يعين أايم عشر ذي احلجة، قالوا: وال اجلهاد يف سبيل هللا؟ قال: } 

 [.2/381وال اجلهاد يف سبيل هللا إال رجاًل خرج بنفسه وماله مث مل يرجع من ذلك بشيء {  البخاري:
د يف سبيل هللا: قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم: } رابط يوم يف سبيل هللا خري من الدنيا اجلها -48

 [.6/11وما عليها وموضع سوط أحدكم من اجلنة خري من الدنيا وما عليها {  البخاري:
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اإلنفوواق يف سووبيل هللا : قووال رسووول هللا صوولي هللا عليووه وسوولم :} موون جهووز غووازايً فقوود غووزا، وموون  -49
 [.1895[  مسلم:6/37لف غازاي يف أهله فقد غزا {  البخاري:خ

الصالة على امليت واتبواع اجلنوازة: قوال رسوول هللا صولي هللا عليوه وسولم :} مون شوهد اجلنوازة حوىت  -50
يصلى عليها فله قرياط، ومن شهدها حىت تدفن فله قرياطان { قيل: وما القرياطان؟ قال: } مثل اجلبلني 

 [.945[  مسلم:3/158خاري:العظيمني {  الب
حفظ اللسان والفرج: قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم :} من يضمن   ما بني حلييه وموا بوني  -51

 [.265[  مسلم:11/264رجليه أضمن له اجلنة {  البخاري:
ل: فضل ال إله إال هللا، وفضل سبحان هللا وحبمده: قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم :} من قا -52

"ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كل شيء قدير" يف يوم مائة مرة كانت 
لوه عودل عشور رقواب، وكتبووت لوه مائوة حسونة، وكانووت لوه حورزاً مون الشوويطان يوموه ذلوك حوىت ميسووي، ومل 

هللا وحبمده" يف يوم أيت أحد أبفضل مما جاء به إال رجل عمل أكثر منه { وقال: } من قال: "سبحان 
 [.2691[  مسلم:11/168مائة مرة حطت خطاايه وإن كانت مثل زبد البحر {  البخاري:

 
 دار القاسم. -املرجع:أبواب األجر ومكفرات الذنوب

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 أحا يث األح ام
 أحاديث األحكام مفهوم مركب من كلمتني )أحاديث األحكام(:

ى غري القياس حلوديث ، وهوو اسوم لكول موا يتحودث بوه مون كوالم وخورب، قول )أ( األحاديث لغة: مجع عل
 (1أوكثر، كما ىف خمتار الصحاح.)

 (2غري القرآن من قول ، أو فعل ، أو تقرير.) واصطالحا: ما ورد عن رسول هللا 
م )إمنووا األعمووال ابلنيووات ، وإمنووا لكوول اموورئ مووا نوى(احلووديث رواه البخووارى ومسوول فووالقول: مثوول قولووه 

 (3وغريمها.)
من أفعال ليست جبلية )خلقيوة(، مثول أداء الصوالء هبيئتهوا املعهوودة،  والفعل: وهو ما صدر عن النىب 

 وكيفية وضوئه صلى هللا عليه وسلم.
عن إنكار فعل ، آو قول صدر من أحد من أصحابه ىف حضرته آو غيبته وعلم  والتقرير: وهو سكوته 

 به صلى هللا عليه وسلم.
من اإلانء الواحد مجيعا( أخرجه  ول ابن عمر )كان الرجال والنساء يتوضؤون ىف زمان رسول هللا مثل ق

 (4البخارى وأبو داو وغريمها.)
 (5)ب( األحكام لغة: مجع حكم ، ويطلق على القضاء، كما ىف خمتار الصحاح.)

 (6ري أو الوضع.)واصطالحا: خطاب هللا تعاىل املتعلق أبفعال املكلفني ابالقتضاء، أو التخي
أحاديث األحكام اصطالحا: من تعريف احلديث واحلكم ميكن استنباط معىن شرعى ملصطلح "أحاديث 

من قول أو فعل أو تقرير يتضمن خطااب شرعيا يفهم منه طلب الفعل  األحكام" هو "ما ورد عن النىب 
 ، أو الكف عنه ، أو جعل شئ سببا أو شرطا لشئ أو مانعا منه..".

 ل ذلك:ومثا
ثالثوة أايم وليواليهن للمسوافر، ويوموا  قال )جعول النوىب -كرم هللا وجهه-ما روى على بن أ، طالب-1

 (.8( رواه مسلم)7وليلة للمقيم( يعىن ىف املسح على اخلفني)
أيمران إذا كنا علوى سوفر أن ال ننوزع خفوا  ما روى عن صفوان بن عسال أنه قال: )كان رسول هللا -2

 (.9لياليهن ، إال من جنابة ، ولكن من غائط وبول ونوم( رواه الرتمزى)ثالثة أايم و 
وأحاديث األحكام ىف عرف احملدثني يطلق على تلك الكتب الىت اشتملت على أحاديث األحكام فقوط 
، وهى أحاديثه انتقاها مؤلفو هذه الكتب من املصنفات احلديثية األصول ، ورتبوهوا علوى أبوواب الفقوه ، 

 ( وأشهرها:10، ومنها املتوسط ، ومنها الصغري، وهى كثرية)منها الكبري
 هو.581األحكام الكربى أل، حممد عبد احلق ابن عبد الرمحن األشبيلى ت-1
 هو.600األحكام لعبد الغىن بن عبد الواحد املقدسى ت  -2
 هو.602اإلمام ىف أحاديث األحكام حملمد بن على ، املعروف اببن دقيق العيد ت -3
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 هو.652نتقى ىف األحكام لعبد السالم بن عبد هللا بن تيمية احلراأ ت امل-4
 هو.852بلوغ املرام من أدلة األحكام للحافظ أمحد بن على بن حجر العسقالأ ت -5

 (11وقد شرحت أكثر هذه الكتب ، وطبع بعضها طبعات متعددة ، وحدها أو مع شرحها.)
 أ.د/على مرعى

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 الترآنأح ام 
لغة: مجع حكم ، وأصل مأخذه ىف العربية من مادة تدوركلها حول معىن املنوع ومنوه َحَكموة اللجوام ملنعهوا 
الدابة مون االنطالقوا علوى خوالف موراد صواحبها، ومنوه احلكموة املضوادة للعبوث والسوفه. واألحكوام مبعوىن 

 (.1املنع من الفساد وغري ذلك )
ن األحكام الشرعية ابملعىن األصوىل والفقهوى املعوروف للحكوم واصطالحا: خصوص ما جاء ىف القرآن م

الشوورعى، والووذى يتعلووق بفعووٍل موون خماطبووات القوورآن اجمليوود علووى سووبيل الطلووب أو التخيووري أو الوضووع ألى 
 منهما.

فقوهلم على سبيل الطلب أو التخيريهو احلكم الشورعى التكليفوى، وهوو لودى مجهورهتم أقسوام نسوة؛ ألن 
يكووون طلبووا للفعوول ، أو طلبووا للكووف ، وكوول منهمووا إمووا أن يكووون جازمووا أو غووري جووازم ، الطلووب إمووا ان 

فطلب الفعل إما أن يكون جازما فهو االيتاب ، وإما أن كان غري جازم فهو الندب ، وطلوب الكوف إن  
 كان جازما فهو التحرمي وإن كان غري جازم فهو الكراهة، وأما التخيري فهو اإلابحة.

ضوع ألى منهموا. يعنووون بوه احلكوم الشوورعى الوضوعى ، والوذى هوو عبووارة عون جعول الشووىء وقووهلم: أو الو 
 (.2سببا أو شرطا أو مانعا)

وقد اعتىن معظم املفسرين والسيما أصحاب التفاسري املبسوطة منهم هبذا النوع من مقاصد القرآن العظيم  
احلووديث ، قووال الزركشووى ىف كوول حسووب مشووربه ومذهبووه. بوول أفوورده ابلتصوونيف مجاعووة كثوورية ىف القوودمي و 

الربهان )أوهلم الشافعى مث تواله مون أصوحابنا الكيوا اهلوراس ، ومون احلنفيوة أبوو بكور الورازى ، ومون املالكيوة 
القاضى إمساعيل ، وبكر بن العالء القشريى ، وابن بكر، ومكى، وابن العر، ، ومن احلنابلة القاضى أبو 

نهج القوورآن العظويم ىف سوياق أحكامووه وطوريقتهم ىف اسووتنباطها ( وقوود بوني علمواء القوورآن مو3يعلوى الكبوري)
منووه ، ويووتلخص احلووديث عوون املوونهج ىف نظوورتني ، وموون خالهلمووا يتبووني للقووارىء بعووض طوورق العلموواء ىف 

 االستنباط:
إحدامهأ: أن ينظر إليه ابعتبار سياقه لألحكام من حيث اجلملة ، أى بقطوع النظور عون طريقتوه ىف التعبوري 

حود مون أقسوام احلكوم الشورعى. وتتمثول فيموا أفواد صواحب املوافقوات إذ يقوول: تعريوف القورآن عن كل وا
ابألحكووام الشوورعية أكثووره كلووى ال جزئووى، فمأخووذه علووى الكليووة إمووا ابالعتبووار أو مبعووىن األصوول ، إال مووا 

 َخص ه الدليل مثل خصائص النىب صلى هللا عليه وسلم.
املعتوورب أنووه حمتوواج إىل كثووري موون البيووان. فووإن السوونة علووى كثرهتووا وكثوورة ويودل علووى هووذا املعووىن بعوود االسووتقراء 

مسائلها إمنا هى بيان للكتاب... وإذا كان كذلك ، فالقرآن على اختصاره جامع ، وال يكون جامعا إال 
واجملموووووووع فيووووووه أمووووووور كليووووووات ، ألن الشووووووريعة متووووووت بتمووووووام نزولووووووه لقولووووووه تعوووووواىل }اليوووووووم اًكملووووووت لكووووووم 

، وأنت تعلم أن الصالة والزكاة واجلهاد وأشباه ذلك مل تبني مجيع أحكامها ىف القرآن ،  3دينكم{املائدة:
إمنا بينتها السنة وكذلك العديد مون األنكحوة والعقوود والقصواص واحلودود وغريهوا ، وأيضوا فوإذا نظوران إىل 
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ضورورايت واحلاجيوات رجوع الشريعة إىل كلياهتا املعنوية وجدانها قد تضمنها القرآن على الكموال وهوى ال
 (.4والتحسينات )

ومكمول كوول واحوود منهووا ، وهوذا كلووه ظوواهر أيضووا ، فاخلوارج موون األدلووة عوون الكتواب هووو السوونة واإلمجوواع 
والقيوواس ، ومجيووع ذلووك إمنووا نشووأ عوون القوورآن ، وقوود عوود النوواس قولووه تعوواىل:}لتحكم بووني النوواس مبووا اًراك 

 .7آثكم الرسول فخذوه{احلشر: . متضمنا للقياس وقوله: }وما115هللا{النساء:
 ، متضمنا لإلمجاع وهذا أهم ما يكون. 115متضمنا للسنة وقوله }ويتبع غريسبيل املومنني{النساء:

( اخل. فبلغ ذلك امرأة من بىن 5()000وىف الصحيح )عن ابن مسعود قال: لعن هللا الوامشات واملستومشا
تته ، فقالت: حديث بلغىن عنك أنوك لعنوت كوذا وكوذا أسد، يقال هلا أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن ، فأ

وهوو ىف كتواب هللا ، فقالوت املورأة. لقود قورات  فذكرته. فقال عبدهللا: وماىل ال ألعن من لعن رسول هللا 
موابني لووحى املصووحف فموا وجدتووه. فقوال لووئن كنوت قرأتوه لقوود وجدتيوه ، قووال هللا عوز وجوول }وموا اثكووم 

. فعلووى هوذا الينبغووى ىف االسووتنباط موون القوورآن االقتصووار 7فانتهوا{احلشوور: الرسوول فخووذوه وماهنوواكم عنووه
عليووه دون النظوور ىف شوورحه وبيانووه وهووو السوونة ، ألنووه إذا كووان كليووا وفيووه أمووور جمملووة كمووا ىف شووأن الصووالة 
والزكاة واحلج والصوم وحنوها، فال حميص من النظر ىف بيانه ، وبعد ذلوك ينظور ىف تفسوري السولف الصواحل 

ه إن أعوزته السنة، فإهنم أعرف به من غريهم وإال فمطلق الفهم العر، ملن حصله يكفوى فيموا أعووز منوه ل
 (.6ذلك ، وهللا أعلم)

اثنيهما: أن ينظور إليوه مون حيوث طريقتوه ىف التنواول لتفاصويل تلوك األقسوام ؛ وتتمثول ىف مقولوة السويوطى 
قووال الغووزاىل وغووريه: آايت األحكووام نسوومائة آيووة ، ونقلووه عوون العووز بوون عبدالسووالم رمحهمووا هللا إذ يقووول: 

وقال بعضهم مائة ونسون ، وقيل لعل مرادهم املصرح به ، فإن آايت القصص واألمثال وغريها يسوتنبط 
منها كثري من األحكام ، قال الشيخ عز الدين بون عبدالسوالم ىف كتواب اإلموام ىف أدلوة األحكوام: معظوم 

مشتملة علوى أداب حسونة ، وأخوالق مجيلوة، مث مون اآلايت موا صورح فيوه آى القرآن ال خيلو عن أحكام 
ابألحكام ومنها ، ما يؤخذ بطريق االستنباط ، كاستنباط صوحة أنكحوة الكفوار مون قولوه }وامرأتوه محالوة 

 .4احلطب{املسد:
، واسوتنباط أن أقول احلمول  187وصحة صوم اجلنب من قولوه }فواآلن ابشوروهن.... مون الفجر{البقورة:

، موووع قولوووه: }وفصووواله ىف  15ة أشوووهر مووون قولوووه تعووواىل }ومحلوووه وفصووواله ثالثوووون شوووهرا{األحقاف:سوووت
، قال: ويستدل على األحكام ثرة ابلصيغة وهو ظاهر ، وثرة ابألخبار مثول }أحول  14عامني{لقمان:
 ، وثرة 183، و }كتب عليكم الصيام{البقرة: 3. و }حرمت عليكم امليتة{املائدة:187لكم{البقرة:

مبارتب ىف العاجل أو اآلجل من خري أو شر أو ضر ، وقود نوو ع الشوارع ذلوك أنواعواً كثورية، ترغيبواً لعبواده 
( مث قسوم الشويخ عوز الودين موا أمجول مون تلوك األنوواع حسوبه أقسوام احلكوم 7وترهيبا وتقريبا إىل أفهامهم)

 الشرعى، مبا يطلب من مظانه هنالك.
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 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 أخطاء يف أ ب احملا ثة واجملالسة
 أخطاء يف أدب احملادثة واجملالسة

 . الثرثرة .1
 . االستئثار ابحلديث .2
 . احلديث عن النفس على سبيل املفاخرة .3
 . الغفلة عن مغبة الكالم .4
 . قلة املراعاة ملشاعر اآلخرين .5
 . التعميم يف الذم .6
 وتعمد اإلحراج فيها .. كثرة األسئلة 7
 . سرعة اجلواب .8
 . احلرص على إبداء الرأي يف كل صغرية وكبرية .9

 . التعرض للسفلة والسفهاء .10
 . احلديث مبا ال يناسب املقام .11
 . احلديث عند من ال يرغب .12
 . تكرار احلديث .13
 . التعا  على السامعني .14
 . ترك اإلصغاء للمتحدث .15
 فاف حبديث املتحدث .. االستخ16
 . املبادرة إىل إكمال احلديث عن املتحدث .17
 . القيام عن املتحدث قبل أن يكمل حديثه .18
 . املبادرة إىل تكذيب املتحدث .19
 . التقصري يف حمادثة الصغار .20
 . الوقيعة يف الناس .21
 . التسرع يف نشر األخبار قبل التثبت منها ومن جدوى نشرها .22
 لكذب .. ا23
 . مساع كالم الناس بعضهم ببعض وقبول ذلك دون متحيص أو تثبت .24
 . رفع الصوت .25
 . الغلظة يف اخلطاب .26
 . الشدة يف العتاب .27
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 . التقصري يف أدب اهلاتف ، ومن مظاهر ذلك :28
 قلة املباالة بصحة الرقم املطلوب .§ 
 شدة الغضب حال االتصال اخلطأ .§ 
 لوقت االتصال .قلة املراعاة § 
 اإلطالة ابملكاملة بال داع .§ 
 قلة االعتداد ابلسالم من املتصل بداية وهناية .§ 
 سكوت املتصل إذا رفع السماعة .§ 
 التعمية على املتصل عليه .§ 
 خضوع املرأة ابلقول حال املهاتفة ، واسرتساهلا ابحلديث مع الرجال .§ 
 إزعاج الناس ابألخبار الكاذبة .§ 
 سجيل صوت املتكلم دون إذنه وعلمه .ت§ 
 املعاكسات اهلاتفية .§ 

 . التقصري يف أدب احلوار ، ومن جوانب ذلك ما يلي :29
 قلة اإلخالص .§ 
 الدخول يف النيات .§ 
 الغضب .§ 
 اهلجر والصرم .§ 
 إغفال اجلوانب العاطفية .§ 
 قلة اإلنصاف .§ 
 التهكم ابحملاور .§ 
 التحدي واإلفحام .§ 
 تفخيم النفس . §
 جتاهل اسم احملاور .§ 
 التنازل عن املبدأ الثابت .§ 
 اإلصرار عل اخلطأ ، واألنفة من الرجوع إىل احلق .§ 
 قلة العلم مبادة احلوار .§ 
 إصدار األحكام يف مستهل احلوار .§ 
 قلة املراعاة لعامل الزمان واملكان .§ 
 التشعب يف احلوار ، واخلروج عن املضمون .§ 
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 حماورة ذي املهابة العظيمة .§ 
 . اجلدال واملراء واخلصومة .30
 . حب املعارضة واملخالفة .31
 . بذاءة اللسان والتفحش يف القول .32
 . التقعر يف الكالم .33
 . اخلوض فيما ال طائل حتته .34
 . كثرة التالوم .35
 . كثرة الشكوى إىل الناس .36
 . كثرة احلديث عن النساء .37
 كثرة اهلزل .  .38
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 أخطاء يف الرتبية
 األخطاء يف الرتبية . -1
 عدم مراعاة جوانب الرتبية املختلفة .• 
 عدم التدرج يف الرتبية .• 
 اخلطأ حبجة التدرج . أحياان حيدث• 
 عدم اكتشاف املواهب .• 
 رمبا تكون املوهبة موجودة ولكن َنفق يف احملافظة عليها .• 
 عدم اعرتاف املريب ابخلطأ إذا حصل .• 
 عدم إغضاء املريب عن اهلفوات والزالت الصغرية اليت حتدث من بعض الشباب .• 
 القصور يف معاجلة اخلطأ .• 
 ن املدعوين أبدا فيما يوكل إليهم من أعمال .إرادة عدم اخلطأ م• 
 سوء الظن واهتام اآلخرين .• 
 كثرة التقريع والتوبيخ ألفراد اجملموعة واهتامهم ابلتقصري .•  
 اعتقاد أن مجيع من عنده البد أن يكونوا طلبة علم وإال ال فائدة منهم .• 
 ة .وضع برانمج موحد للجماعة كلها دون مراعاة الفروق الفردي• 
 التكليف قبل النضج .• 
 اهتام من تربيهم بعدم النضج .• 
 عدم مراعاة املرحلة اليت مير هبا املدعو .• 
 عدم مراعاة الظروف االجتماعية للشاب املدعو .• 
 قطع العالقة مع والد املدعو وحصرها يف املدعو فقط .• 
 ابليت أيمر هبا .عدم مراعاة العادات والتقاليد اليت مل حيرمها الشارع فكيف • 
 قصر الشباب على املكتبة حبيث ال يعمل إال من خالل املكتبة .• 
 اعتماد املريب على بعض الشباب وإمهال اآلخرين متاما .• 
 عدم فتح فرصة لألشخاص الذين معه لالنفراد .• 
 ية .عدم االعتماد على بعض الشباب يف جتهيز بعض األعمال أو إعداد الدروس والربامج الثقاف•
 إشعار الشباب أن األعمال اليت أوكلتها إليهم ليست ذات فائدة .• 
 إشعار الفرد من الشباب أنه ال يتقن إال هذا العمل وال يتقن غريه .• 
 ربط الشباب بشخص معني .• 
 عدم التخطيط والتنظيم .• 
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 أن يكون هناك أهداف يسعى للوصول إليها ولكنها غري واقعية .• 
 تخدام احلق .التعسف يف اس• 
 أنه يريد من الشباب التسليم له دون مناقشة .• 
 أن املريب ال يستشري و ال يستشري غريه من املربني أو من ذوي اخلربة .• 
 زرع القناعات املسبقة يف أفراد احملضن الرتبوي .• 
 اجملاملة لبعض األشخاص وعدم مصارحتهم لتقصريهم .• 
 املركزية يف العمل .• 
 ية .االتكال• 
 ازدواجية التوجيه .• 
 الرتبية على العلة واالنفراد وعدم املشاركة يف النشاطات العامة .• 
 اإلفراط يف اخللطة .• 
 االهتمام ابلكثرة على حساب التقصري .• 
 عدم الرتبية على النقد اهلادف البناء وتبيينه هلم .• 
 الرتبية على نقد كل شي سواء كان نقدا بناء أم ال .• 
 التثبيط عن العمل .• 
 إغفال مبدأ الثواب والعقاب .• 
 التفاعل الوقيت مع األحداث .• 
 إطالع املدعو على سوء التفاهم احلاصل أحياانً بني الدعاة .• 
 جعل الدعوة حكرا على نوع معني .• 
 قلة الدروس الرتبوية .• 
 االستعجال .• 
 الفصل بني القول والعمل .• 
 هي حبجة جذب الشباب .الظهور مبظهر الفكا• 
 عدم التشجيع على التفوق الدراسي .• 
 الغفلة عن الرتبية الذاتية .• 
 ضعف املتابعة .• 
 أسباب الوقوع يف األخطاء . -2
 تو  غري املؤهلني عملية الرتبية . -
 عدم الفهم الصحيح لكيفية الرتبية . -
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 عدم وجود النقد البناء . -
 عمد االستشارة . -
 النقد البناء والتصحيح املوجه إليه على أنه وجهة نظر للناقد ال يلزم األخذ هبا.تفسري  -
 التربير ألخطائه أبن هذا أفضل املمكن . -
 تو  عملية الرتبية أانس تربوا على أخطاء سابقة من مربيهم . -
 صفات مطلوبة يف املريب : -3
 اإلخالص . -
 القدوة احلسنة . -
 الصرب وسعة الصدر . -
 رجاحة العقل وسداد الرأي . -
 العدل . -
 الوعي بطرق الرتبية الصحيحة وما يتعلق هبا . -
 حماولة االطالع على جتارب اآلخرين من املربني . -

 دار الوطن . –عبد الرمحن العائد  –املرجع : أخطاؤان يف الرتبية 
 الالالالالالالالالالالالالالالالال

 
 أخطاء يتة فيها بعض الصائمني والصائمات 

 
 مجلة من األخطاء اليت يقع فيها بعض الصائمني والصائمات يف شهر رمضانفهذه 

 
. موون األخطوواء: اسووتقبال بعووض املسوولمني هلوووذا الشووهر الكوورمي ابملبالغووة يف شووراء األطعمووة واملشوووروابت 1

 بكميات هائلة بداًل من االستعداد للطاعة واالقتصاد ومشاركة الفقراء واحملتاجني.
السحور، وهو ما يقع من بعض الصائمني، وهذا فيه تفريط يف أجر كثوري، ألن . من األخطاء: تعجيل 2

السوونة يف ذلووك أن يووؤخر املسوولم سووحوره ليظفوور ابألجوور املرتتووب علووى ذلووك القتدائووه ابلنوويب صوولى هللا عيووه 
 وسلم.

. وموون األخطوواء: يف بعووض الصووائمني ال يبيووت النيووة للصوويام، فووإذا علووم الصووائم بوودخول شووهر رمضووان 3
قوله: } من مل يبيت الصيام من الليل فال صويام لوه  عليه تبييت نيته ابلصيام. فقد ورد عن النيب وجب 

{  رواه النسووائي[. وقولووه: } موون مل يبيووت الصوويام قبوول طلوووع الفجوور، فووال صوويام لووه {  رواه الوودارقطين 
 والبيهقي وصححه األلباين[.
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 بل يكفي أن يبيت النية يف نفسه. على العكس من ذلك: البعض يتلفظ ابلنية وهذا خطأ،• 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: )والتكلم ابلنية ليس واجباً إبمجاع املسلمني، فعامة املسلمني إمنوا • 

 [.275ص: -25يصومون ابلنية وصومهم صحيح(  الفتاوى:ج
ًة إذا كوان املوؤذن . ومن األخطاء: تعمد الشورب أثنواء أذان الفجور، وهوذا بفعلوه قود أفسود صوومه خاصو4

 دقيقاً يف توقيته لألذان.
قوال الشوويخ ابوون عثيمووني رمحوه هللا: األذان لصووالة الفجوور إمووا أن يكووون بعود طلوووع الفجوور أو قبلووه، فووإن  • 

يقوول: } إن  كان بعد طلوع الفجور فإنوه جيوب علوى اإلنسوان أن ميسوك مبجورد مسواع األذان ألن النويب 
حوىت تسومعوا أذان ابون أم مكتووم فإنوه ال يوؤذن حوىت يطلوع الفجور { فوإن   بالاًل، يؤذن بليل فكلوا واشوربوا

 كنت تعلم أن هذا املؤذن ال يؤذن إال إذا طلع الفجر فأمسك مبجرد أذانه.  دروس وفتاوى احلرم[.
. ومون األخطواء: عودم إمسوواك مون مل يعلوم بوودخول شوهر رمضوان، كوأن يكووون مسوافراً أو انئمواً أو غووري 5

اليت حتول بينه وبني معرفة دخول الشهر، وهذا خطأ منه. فينبغي على املسلم مىت علم ذلك من األسباب 
بدخول الشهر أن ميسك بقية يومه، ملا ورد عن سلمة بن األكوع قال: } إن النيب بعث رجواًل ينوادي يف 

 سلم[.الناس يوم عاشوراء: "إن من أكل فليتم أو فليصم ومن مل أيكل فال أيكل" {  رواه البخاري، وم
. ومن األخطاء: جهل البعض بفضل شهر رمضان، فيستقبلونه كغريه من أشهر السونة، وهوذا خطوأ ملوا 6

أنه قال: } إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة، وغلقوت أبوواب النوار، وصوفدت الشوياطني  صح عنه 
 { ويف رواية: } وسلسلت الشياطني {  رواه البخاري، و مسلم[.

عوووض النووواس إذا بلغوووه أن هوووذه الليلوووة هوووي أول ليلوووة يف رمضوووان ال يصووولي صوووالة . وموون األخطووواء: أن ب7
الرتاويح، وهذا خطأ فإنه مبجرد رؤية هالل رمضان يكوون املسولم قود دخول يف أول ليلوة مون ليوا  رمضوان 

 فمن السنة أن يصلى الرتاويح مع مجاعة املسلمني يف املسجد يف تلك الليلة.
الناس من ترك الشارب أو اآلكل يف هنار رمضان انسياً أيكل ويشرب  . ومن األخطاء: ما يفعله بعض8

 حىت يفرغ من حاجته.
قال الشيخ ابن ابز: )من رأى مسلماً يشرب يف هنار رمضان، أو أيكل، أو يتعاطى شيئاً من املفطرات • 

 نفوس األخرى، وجب اإلنكار عليوه؛ ألن إظهوار ذلوك يف هنوار الصووم منكور ولوو كوان صواحبه معوذوراً يف
األمر، حىت ال جيرتئ الناس على إظهار حموارم هللا مون املفطورات يف هنوار الصويام بودعوى النسويان(.  جملوة 

 [.1186الدعوة:
. ومن األخطاء: إنكار البعض على بناهتم إذا أردن الصيام حبجوة أهنون صوغريات وقود تكوون الفتواة ممون 9

أهلهوا مون ذلوك حبجوة أهنوا صوغرية دون سوؤاهلا عون بلغت سن احمليض فرتيد الصويام ألهنوا مكلفوة فيمنعهوا 
 جميء احليض.
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قووال الشوويخ ابوون جووربين: )فووإن الكثووري موون اإلانث قوود حتوويض يف العاشوورة أو احلاديووة عشوور موون عمرهووا • 
فيتساهل أهلها ويظنوهنا صغرية فال يلزموهنا ابلصويام وهوذا خطوأ فوإن الفتواة إذا حاضوت فقود بلغوت مبلوغ 

 م التكليف(  فتاوى الصيام[.النساء وجرى عليها حك
. وموون األخطوواء: حتوورج بعووض النوواس إذا تووذكر أنووه أكوول أو شوورب انسووياً يف أثنوواء صوويامه ويشووك يف 10

 صحة صيامه.
: } إذا نسي أحودكم فأكول وشورب فليوتم صوومه فإمنوا أطعموه هللا وسوقاه {  أخرجوه  قال رسول هللا • 

 البخاري[
 ن وضع احلناء يف أثناء الصيام.. ومن األخطاء: حترج بعض النساء م11
قوال الشوويخ ابون عثيمووني: )إن وضوع احلنوواء أثنوواء الصويام ال يفطوور وال يوؤثر علووى الصويام شوويئاً كالكحوول • 

 وقطرة األذن وكالقطرة يف العني فإن ذلك كله ال يضر الصائم وال يفطره(  نور على الدرب[.
صيام مما يقع فيه البعض خاصة مع بدايوة . ومن األخطاء: جهل بعض الناس مبفطرات ومفسدات ال12

رمضووان، وهووذا خطووأ عظووويم، فموون الواجووب علوووى الصووائم أن يعوورف قبيووول رمضووان مووبطالت ومفسووودات 
 الصيام، حىت يتحرز من الوقوع فيها.

. ومن األخطاء: حترج البعض من استعمال السوواك يف هنوار رمضوان، ورمبوا ظون أن اسوتعمال السوواك 13
: } لوال أن أشق على أميت المرهتم ابلسواك عنود كول صوالة {  متفوق عليوه[.  يفطر، وهذا خطأ قال 

 قال البخاري رمحه هللا: )ومل خيص النيب الصائم من غريه(.
وقاد الشيخ ابن عثيمني: )وال يفطر الصائم ابلسواك بل هو لوه سونة ولغوريه يف كول وقوت يف أول النهوار • 

 وآخره(.
نني ال يؤذن إال بعد انتشار الظالم وال يكتفي بغياب الشومس ويوزعم . ومن األخطاء: أن بعض املؤذ14

أن ذلووك أحوووط للعبووادة، وهووذا خمووالف للسوونة ألن السوونة أن يووؤذن حووني تغوورب الشوومس متاموواً، وال عووربة 
 بغريها.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: إذا غاب مجيع القرص أفطور الصوائم وال عوربة ابحلمورة الشوديدة الباقيوة يف • 
 [.25/215فق.  جمموع الفتاوى:األ

. ومن األخطاء: غفلة بعض الصائمني عن الودعاء ملون قوام، إبفطوارهم، فمون السونة إذا أفطور الصوائم 15
 عند قوم أن يدعو هلم مبا دعا به الرسول حني يفطر عند قوم.

صووحيح كووأن يقووول: } أفطوور عنوودكم الصووائمون، وأكوول طعووامكم األبوورار، وتنزلووت علوويكم املالئكووة {  •  
 اجلامع الصغري[. أو يقول:

 اللهم أطعم من أطعمين واسق من سقاين {  رواه مسلم[. أو يقول:• } 
 اللهم ابرك هلم فيما رزقتهم واغفر هلم وارمحهم {  رواه مسلم[.• } 
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. ومن األخطاء: اعتقاد البعض حتورمي معاشورة النسواء يف ليول رمضوان، وهوذا خطوأ فوالتحرمي يكوون يف 16
وَيام  الر فَوُث إ ىَل ن َسوآئ ُكْم ُهون  ل بَواسم ل ُكوْم َوأَنوُتْم النهار أم لَوَة الصّ  ول  َلُكوْم لَيوْ ا يف الليل فحالل، قال تعواىل }أُح 

 .187ل َباسم هل ُن  {البقرة
 

. وموون األخطوواء: امتنوواع بعووض النسوواء عوون الصوويام إذا طهوورت قبوول الفجوور ولوون تووتمكن موون الغسوول 17
 تنع عن الصيام حبجة أن الصبح أدركها وهي مل تغتسل من عادهتا.لضيق الوقت، فإهنا مت

قال الشيخ ابن جربين: إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجور أو قبلوه بقليول صوح صوومها وأجوزأ عون • 
 الفرض ولو مل تغتسل إال بعد أن أصبح الصبح.  فتاوى الصيام[.

بصوت مرتفع، ولكن البكاء عند قراءة القرآن . ومن األخطاء: ما يسمع من بعض الناس من البكاء 18
 يدل إن شاء هللا على أتثر املصلي مبا يسمع من كالم هللا العظيم فهذا أمر حممود وال شك فيه وال ريب.

لكوون املشوواهد واملسووموع موون بعووض املصوولني البكوواء بصوووت مرتفووع حبيووث يتسووبب إبشووغال مجلووة موون • 
ات املصواحبة للبكواء، والعجوب كلوه أن بعضوهم يكوون بكائوه املصلني الذين حوله. أضف إىل ذلوك احلركو

 يف أثناء القنوت دون القراءة للقران.
 مثل هذا يقال له: األوىل: أن يكون البكاء والتأثر عند مساع القرآن.• 

. وموون األخطوواء: حتوورج بعووض النوواس عنوودما بصووبح جنبوواً فوويظن أن صووومه ابطوول وعليووه القضوواء وهووذا 19
ومه صحيح وليس عليه قضاء، فقد كوان النويب يدركوه الفجور وهوو جنوب مون أهلوه خطأ، والصحيح أن ص

 مث يغتسل ويصوم.
ويقول مساحة الشيخ ابن ابز: )االحتالم ال يبطول الصووم، ألنوه لويس ابختيوار الصوائم وعليوه أن يغتسول • 

 غسل اجلنابة إذا رأى املاء(.  جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة[.
بعووض النسوواء إذا خوورجن لصووالة الوورتاويح، كووذلك عوودم التسوورت الكاموول ومووا . وموون األخطوواء: تطيووب 20

حيصول أيضواً موون رفوع األصووات يف املسوواجد، وهوذا اجلود ذاتووه موضوع فتنوة فكيووف إذا كوان الزموان فاضوواًل 
 واملكان فاضاًل.

. وموون األخطوواء: أتخووري بعووض الصووائمني صووالة الظهوور والعصوور عوون وقتيهمووا لغلبووة النوووم، وهووذا موون 21
 .5-4{ال ذ يَن ُهْم َعن َصاَلهت  ْم َساُهوَن {املاعون 4عظم األخطاء قال تعاىل: }فَوَوْيلم لّ ْلُمَصلّ نَي }أ
 
:  قال بعض أهل العلم: هم الذين يؤخروهنا عن وقتها. ويف الصحيح عن ابن مسعود أنه سأل النيب • 

  رواية: } على أول وقتها {.أي الصالة خري؟ قال : } الصالة على وقتها {، أو يف وقتها، ويف



 61 

. ومن األخطاء: أتخري اإلفطار، فمن السنة أن يعجل الصائم إفطاره مىت أتكد من دخول الوقت ملا 22
قال: } ال يزال الناس ريري ما عجلوا الفطر {  متفق  ورد عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول هللا 

 عليه[.
 اب إلفطار وأخروا السحور {  صحيح اجلامع الصغري[. : } بكروا وعن أنس قال: قال رسول هللا • 

. ومون األخطوواء: أن بعوض الصووائمني ال يفطور إال بعوود انتهواء املووؤذن مون أذانووه احتياطواّ وهووذا خطووأ، 23
فموىت أتكوود موون مسواع املووؤذن فعلووى الصوائم أن يفطوور وموون أتخور حووىت هنايووة األذان فقود تنطووع وتكلووف مبووا 

 ة تعجيل الفطر وأتخري السحور.ليس مطالباً به. بل من السن
. ومن األخطاء: غفلة بعض الصائمني عن الدعاء عنود اإلفطوار فمون السونة الودعاء عنود اإلفطوار ملوا 24

 يف ذلك من الفضل العظيم والصائم من الذين ال ترد دعوهتم.
الوود، : } ثووالث دعوووات ال توورد: دعوووة الو  عوون انووس بوون مالووك رضووى هللا عنووه قووال: قووال رسووول هللا • 

 ودعوة الصائم، ودعوة املسافر {  رواه أمحد وصححه األلباين[.
ومون األدعيووة الووواردة الصووحيحة موا كووان يقولووه عنوود اإلفطووار: } ذهوب الظمووأ، وابتلووت العووروق، وثبووت • 

 األجر إن شاء هللا {  صحيح أيب داود[.
راء املالبووس واحللوووى . ومون األخطوواء: انشووغال بعووض املسوولمني يف العشوور األواخور موون رمضووان يف شوو25

ْن أَْلف  َشْهٍر {  القدر: َلُة اْلَقْدر  َخرْيم مّ   [.3وتضييع أوقات فاضلة فيها ليلة القدر اليت قال هللا فيها: }لَيوْ
ومما يتبوع انشوغاهلم عون القيوام والتهجود مون السوهر يف األسوواق السواعات الطويلوة يف التجوول والشوراء، • 

  من املسلمني.وهذا أمر مؤسف يقع فيه الكثري
والواجب عليهم اتباع سنة نبيهم أنه إذا دخل العشر األواخر شود املئوزر وأيقوظ أهلوه وأحيوا ليلوه، هكوذا  • 

 كان دأب النيب وصحابته رضي هللا عنهم أمجعني.
. وموون األخطوواء: حتوورج بعووض املرضووى موون اإلفطووار واإلصوورار مووع وجووود املشووقة، وهووذا خطووأ فوواحلق 26

رفع احلورج عون النواس وقود رخوص للموريض أن يفطور، ويقضوي بعود ذلوك، قوال تعواىل: سبحانه وتعاىل قد 
وَن اهْلُوَدى َواْلُفْرقَوان  َفَمون َشوه َد  وْهَر }َشْهُر َرَمَضاَن ال ذ َي أُنوز َل ف يوه  اْلُقوْرآُن ُهوًدى لّ لن واس  َوبَويّ نَواٍت مّ  ونُكُم الش  م 

ٍم أَُخووَر يُر يووُد اّلّلُ ب ُكووُم اْلُيْسووَر َواَل يُر يووُد ب ُكووُم اْلُعْسووَر  فَوْلَيُصووْمُه َوَموون َكوواَن َمر يضوواً َأْو َعلَووى ووْن أاي  ةم مّ  َسووَفٍر َفع وود 
ُوْا اّلّلَ َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعل ُكْم َتْشُكُروَن {البقرة َة َول ُتَكربّ  ُلوْا اْلع د   185َول ُتْكم 

عون متابعوة أذان املغورب، وهوذا خطوأ فإنوه يسوون  . ومون األخطواء: انشوغال بعوض الصوائمني ابإلفطوار27
قوووال: } إذا  للصووائم وغوووريه أن يتووابع املوووؤذن ويقووول مثووول قولووه، فعووون أيب سووعيد اخلووودري أن رسووول هللا 

مسعتم النداء فقولوا مثل ما يقول املؤذن {  متفق عليه[. ويكون متابعة املؤذن مع مواصلة اإلفطوار وعودم 
 ن األكل حال متابعة املؤذن وترديد األذان وهللا أعلم.االنقطاع لعدم ورود النهي ع
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. ومن األخطاء: عدم تعويد الصبيان والفتيات على الصيام لصوغر السون، واملسوتحب تعويودهم علوى 28
الصويام قبوول البلوووغ فيووؤمرون بووه للتموورين عليووه، خاصووة إذا أطوواقوه ملووا ورد عوون الربيووع بنووت معوووذ قالووت: } 

هلم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه، ذاك حىت يكوون  فكنا نصوم صبياننا وجنعل
 عند اإلفطار {  متفق عليه[.

. ومن األخطاء: أن هناك من يعيب على املسافر الفطر، وهذا خطأ، فإن للمسافر يف رمضان الفطر 29
 أو الصوم، وهذا على حسب حالته، وحالة املسافر ال خترج عن ثالثة:

يشق عليه "الصيام، فالصوم ملن قوي عليوه أفضول مون الفطور، لعمووم قولوه تعواىل: } َوأَن َتُصووُموْا  إذا مل• 
 [.184َخرْيم ل ُكْم إ ن ُكنُتْم تَوْعَلُموَن {  البقرة:

إن شق عليه الصوم وأعرض عن قبول الرخصة، فوالفطر يف حقوه أفضول عون الصووم لعمووم قولوه تعواىل: • 
: } إن هللا حيوووب أن توووؤتى رخصوووه كموووا  [. وقولوووه 286ْفسووواً إ ال  ُوْسوووَعَها {  البقووورة:}اَل يَُكلّ وووُف اّلّلُ نوَ 

: } لوويس موون الوورب الصوويام يف  حيووب أن تووؤتى عزائمووه {  رواه ابوون حبووان، الطوورباين يف الكبووري[. ولقولووه 
 السفر {  رواه البخاري، ومسلم من حديث جابر رضي هللا عنه[.

خيري بني الصووم والفطور ملوا ورد عون محوزة بون عمورو األسولمي قوال للنويب صولى  إن مل تتحقق املشقة فإنه• 
فقال : "إن شئت فصم، وإن شئت فافطر"  -وكان كثري الصيام  -هللا عليه وسلم: } أأصوم يف السفر؟ 

ملووا  -أي: حووال السووفر -{  رواه البخوواري[. ومل يعووب أصووحاب النوويب بعضووهم بعضوواً يف الصوووم واإلفطووار
س بوون مالووك قووال: } كنووا نسووافر مووع النوويب فلووم يعووب الصووائم علووى املفطوور، وال املفطوور علووى ورد عوون أنوو

 الصائم {  متفق عليه[.
. ومن األخطاء: سرعة الغضب والصخب والرفث، يف هنار رمضان وينبغي للصائم أن يتمثل حبديث 30
به أحوود أو شووامته : } الصوووم جنووة فووإذا كووان يوووم صوووم أحوودكم فووال يرفووث وال يصووخب، فووإن سووا النوويب 

 فليقل: ين صائم {  رواه البخاري، ومسلم[.
والصيام ال يكون عن األكل والشرب فقط، وإمنا هو صيام يشمل صيام اجلوارح عن املعاصوي، وصويام • 

 اللسان عن الفحش ومساوئ األخالق.
ية وموووا . ومووون األخطووواء: إهووودار األوقوووات الفاضووولة مووون هنوووار رمضوووان يف متابعوووة املسوووابقات الفضوووائ31

 يصاحبه ذلك من املوسيقى والغناء واملسلسالت املائعة.
وهذا بال شك يضعف اإلميان، ويضيع على الصائم أجوراً عظيمة جيب اغتنامها يف هذا الشهر الكرمي، • 

 وكيف يستبدل املسلم ما هو أدأ مبا هو خري؟
هللا عوز وجول وقوراءة القورآن، فالواجب على املسلم احلرص على استغالل كل وقته يف رمضوان يف طاعوة • 

والذكر، والدعاء، وقراءة الكتب النافعوة، واملكووث يف املسوجد، وحضوور جموالس العلوم حوىت حيصود األجور 
 والثواب يف هذا الشهر العظيم.
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. وموون األخطوواء: املسووارعة يف قووراءة القوورآن بووال توودبر أو ترتيوول هبوودف االنتهوواء موون اسووتكمال قراءتووه 32
له هو الصحيح، ولكنه هو على خطر عظيم ألن القرآن نزل يف هذا الشهر على رسول معتقداً أن ما يفع

 [.4وقال هللا فيه }َأْو ز ْد َعَلْيه  َورَتّ ل  اْلُقْرآَن تَوْرت ياًل{  املزمل: هللا 
 فالواجب: الرتتيل يف القراءة، والتأين، وتدبر معانيه.• 

رة عليها ابلرغم من حصول الكثريين على إجوازة يف . ومن األخطاء: إضاعة سنة االعتكاف مع القد33
 ذلك الوقت إال أهنم ال يطبقون سنة االعتكاف يف املسجد.

. ومن األخطاء: حترج بعض الصائمني من حلوق الشوعر، أو قوص األظوافر، أو نتوف اإلبوط، أو حلوق 34
 العانة يف هنار رمضان حبجة أن ذلك يفسد الصيام.

 طر الصائم وال يفسد صومه، بل هو من السنن املستحبة.والصحيح: أن كل ذلك ال يف• 
. ومون األخطواء: حتورج بعووض الصوائمني مون بلوع الريووق يف هنوار رمضوان وموا يصوواحب ذلوك مون كثوورة 35

 البصق حبجة عدم إفساد صومه، وأتذي املسلمني هبذا.
ولكون إذا كوان بلغمواً  والصحيح: أنه ال أبس من ابتالع الريق ولو كثر ذلك، وتتابع يف املسوجد وغوريه،• 

 غليظاً كالنخامة فال يبلع بل يبصق يف منديل وحنوه. وال يكون ذلك بصوت يؤذي من حوله.
. وموون األخطوواء: املبالغووة يف التمضوومض واالستنشوواق يف هنووار رمضووان بووال حاجووة حبجووة شوودة احلوور 36

 وختفيف وطأة احلر عليه.
سووووبغ الوضوووووء، وخلوووول بووووني األصووووابع، وابلووووغ يف قووووال الشوووويخ ابوووون العثسوووومني: )قووووال رسووووول هللا : } أ• 

االستنشاق إال أن تكون صائماً { وهذا دليول علوى أن الصوائم ال يبوالغ يف االستنشواق، وكوذلك ال يبوالغ 
 يف املضمضة؛ ألن ذلك قد يؤدي إىل نزول املاء إىل جوفه فيفسد به صومه(  فقه العبادات[.

 ستعمال البخاخ خوفاً من فساد صومه.. ومن األخطاء: حترج بعض مرضى الربو من ا37
ويف هذا يقول الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا: )استعمال هذا البخواخ جوائز للصوائم سوواء كوان صويامه يف • 

رمضان أم يف غري رمضان، وذلك ألن هوذا البخواخ ال يصول إىل املعودة، وإمنوا يصول إىل القصوبات اهلوائيوة 
ان تنفسوواً عووادايً بعوود ذلووك. فلوويس هووو مبعووىن األكوول والشوورب( فتنفووتح ملووا فيووه موون خاصووية ويتوونفس اإلنسوو

  كتاب الدعوة[.
. ومن األخطاء: حترج بعض الصوائمني مون وضوع قطورة العوني، أو قطورة األذن، أو وضوع احلنواء علوى 38

 الرأس، أو االكتحال.
لماء، الوذي ال والصحيح: أن كل هذا ال يفطر به الصائم ومن املباحات أثناء الصيام يف أصح قو  الع• 

 جيوز هو قطرة األنف ألهنا منفذ إىل املعدة.
 دار القاسم.-املرجع: أخطاء يقع فيها بعض الصائمني والصائمات

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 أ ب اإلسالم يف الدخول واخلروج من املن ل
  

 مقدمة:
 إن  لإلسالم آداابً وفضائل َتدُخُل يف كل شأن من شؤون احلياة.• 
 اب دعا اإل سالم إليها، وحض  عليها،لتكامل الشخصية املؤمنة، وحتقق  االنسجام بني الناس.هذه اآلد• 
 التحلّ ي هبذه اآلداب والفضائل طاعة هلل أواًل، وهي من لباب الشريعة ومقاصدها.• 
، ويُدنيوه التحلّ ي هبذه اآلداب والفضائل يزيد يف مجوال سولوك املسولم، ويُعوزّ ز حماسونه، وحُيبّ وُب شخصويَتهُ • 

 من القلوب.
ْلحاً، وأَدبك َدقيقاً. أي استكثر من األدب حىت -العامل الصاحل-قال ُرَومْي •  البنه : اي ُبيَن  اجعل عملك م 

، وكثوري األدب موع قليول مون العمول الصواحل -يف العجوني-يف الكثرة نسبة الدقيق إىل امللوح» تكون نسبُتُه.
 خري من العمل مع قلة األدب.

 
 دخول واخلروج من املنزل.أدب ال

 . الدخول واخلروج من بيتك ابلتلطف وحسن التصرف.2
 إذا دخلت دارك أو خرجت منها، فال تدفع ابلباب دفعاً عنيفاً، أو تدعه ينغلق لذاته بشدة وعنف.• 
 ألن هذا مناٍف للطف  اإلسالم.• 
 بل أغلقه بيدك إغالقاً رفيقاً.• 
ال رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م: )إن الرّ فوَق ال يكوون يف شويٍء إال  عن عائشة رضي هللا عنها قالت ق• 

 زانه، وال يُنزَُع من شيء إال  شانه( رواه مسلم.
 . التحية يف الدخول واخلروج على أهلك بتحية اإلسالم.3
ورمحوة إذا دخلت بيتك أو خرجت منه، فسلّ م على من فيه من أهلك، بتحية اإلسالم )السالم عليكم • 

 هللا وبركاته(.
 ال تَوْعد ل عن هذه التحية إىل غريها من ) صباح اخلري( أو )مرحبا( أو حنو مها.• 
: " اي بُوين  إذا دخلووَت علوى أهلوك فَسوولم، يكوون بركووًة  قوال أنوس رضووي هللا عنوه : قوال   رسووول هللا • 

 عليك وعلى أهلك " . رواه الرتمذي.
 م على أهلك فهم أحقُّ من سل مَت عليهم.قال قتادة: إذا دخلت بيتك فسلّ  • 
 
 . إشعار أهل الدار عند الدخول عليهم.4
 إذا دخلت دارك، فأشعر من فيها بدخولك قبل وصولك إليهم.• 
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 لئال يرثعوا مبفاجئتك.• 
ص  هلم.•   وال تكن كاملتخوّ ن الفاح 
إذا دخول  -عبودهللا بون مسوعود – قال أبو ُعبيدة عوامر بون عبودهللا بون مسوعود رضوي هللا عنوه: كوان أيب• 

 وتكل م ورفع صوته حىت يستأنسوا. -أي أشعر أهلها مبا يؤنسهم-الدار استأنس
 قال اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل: إذا دخل الرجل بيته، استحب له أن يتنحنح أو حيرك نعليه.• 
إىل البيت، َيْضر بم برجله قبل من املسجد  -أي رجع-قال عبد هللا ابن اإلمام أمحد: كان أيب إذا دخل• 

 أن يدخل الدار، حىت يسمع ضرب نعله لدخوله إىل الدار، ورمبا تنحنح ، ليعلم من يف الدار بدخوله.
 
 . االستئذان على أهله يف داخل بيته.5
إذا كان بعض أهلك قار اً يف حجرته من دارك، وأردت الدخول عليوه فاسوتأذن، لوئال توراه علوى حوال ال • 

 و ال حتب أن تراه عليها.حيب أ
 هذا األدب حىت لو كان من احلالئل كاألم أو األب أو البنات و األبناء .• 
فقال : )أأسوتأذ ُن علوى أُموي؟ فقوال : نعوم، فقوال الرجول: إين معهوا يف البيوت،  سأل رجل رسول هللا • 

:  خادمهووا، فقووال رسووول هللا فقوال رسووول هللا صوول ى هللا عليووه وسلم:اسووتأذ ْن عليهووا، فقووال الرجوول : إين 
 استأذ ْن عليها، أحتب أن تراها عراينة؟  قال:ال، قال: فاستأذ ْن عليها(. رواه مالك.

 وقال ابن مسعود: يستأذن الرجل على أبيه وأمه وأخيه وأخته.• 
 قال جابر رضي هللا عنه : يستأذن الرجل أمه وإن كانت عجوزاً، وأخيه وأخته وأبيه.• 
 
 الباب على من تقصده وكيفية الطرق. . أدب طرق6
 إذا طرقت ابب أخيك أو صديقك أو أحداً تقصده، فدق الباب دقاً رفيقاً يعرفه وجود طارق ابلباب.• 
 ال تدقه بعنف وشدة كدق الظلمة والزابنية فرتوعه.• 
، ودقوت رضوي هللا عنوه ، لتسوأله عون شويء مون أموور الودين  -جاءت امرأة إىل اإلمام أمحد بون حنبول • 

 . -مجع شرطي -الباب دقا فيه بعض العنف، فخرج وهو يقول : هذا الشرط 
وهوذا الودق اللطيوف الرفيوق مطلووب فويمن كوان جلوسوه قريبواً مون اببوه، وأموا مون بعود عون البواب فيقوورع • 

 عليه قرعاً يسمعه يف مكانه من غري عنف.
ئ موون وضووئه يف مهوول، ولينتهوي املصوولي موون ينبغوي أن جتعوول بوني الوودقتني زمنواً غووري قليول، ليفوورغ املتوضو• 

 صالته يف مهل، وليفرغ اآلكل من لقمته يف مهل.
قدر بعض العلماء االنتظار بني الدقتني مبقدار صوالة أربوع ركعوات، إذ قود يكوون يف بودء طرقوك البواب • 

 قد بدأ بصالهتا.
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 خلرج إليك، فانصرف. إذا طرقت ثالث مرات متباعدة، ووقع يف نفسك أنه لو كان غري مشغول عنك• 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إذا استأذن أحدكم ثالاثً فلم يؤذن له فلينصرف ". رواه البخاري • 

 ومسلم .
إذا أتووى ابب  ال تقوف عنوود اسووتئذانك أموام البوواب، ولكوون خوذ مينووة أو يسوورة، فقود "كووان رسووول هللا • 

 األمين أو األيسر" . رواه أبو داود. قوم مل يستقبله من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه
 
 . إعالم الطارق بنفسه بذكر امسه ملن يطرق عليهم.7
 إذا طرقت ابب أحد، فقيل لك: من هذا؟ فقل: فالن ابمسك الصريح الذي تعرف به.• 
 ال تقل : واحد، أو أان، أو شخص.• 
ال يصح لوك أن تعتمود علوى هذه األلفاظ ال تفيد السائل من خلف الباب معرفة ابلشخص الطارق، و • 

أن صوتك معروف عند من تطرق عليه، فإن األصوات تلتبس وتشتبه، وليس كل من يف الدار اليت تطرق 
 ابهبا يعرف صوتك، أو مييزه، والسمع يف متييزه األصوات خيطئ ويصيب.

 قول الطارق: )أان(، ألهنا ال تفيد شيئاً. كره النيب •  
فودققت البواب، فقوال  : مون هوذا؟ فقلوت   عنوه قوال :)أتيوت النويب عن جابر بون عبود هللا رضوي هللا• 

 : أان أان؟  كأنه كرهها". رواه البخاري ومسلم. :أان، فقال النيب 
 هلذا كان الصحابة رضي هللا عنهم يسمون أنفسهم إذا قيل هلم : من هذا؟.• 
ميشووي وحووده، فجعلووت  هللا  عوون أيب ذر رضووي هللا عنووه قووال: خرجووت ليلووة موون الليووا ، فووإذا رسووول• 

 أمشي يف ظل القمر، فالتفت فرآين، فقال: من هذا؟ فقلت : أبو ذر". رواه البخاري ومسلم.
 عبد الفتاح أبو غدة.-املرجع: من آداب اإلسالم
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 أ ب البحث واملناظرة
ت السوتبعاد اخلطوأ والشوك مون اصطالحا: علم يتعلوق بقواعود نظريوة وأخالقيوة تضوبط املباحثوات واملنواظرا

 النتائج الىت يتوصل إليها املتناظران.
وقد يعرب عنه بعلم "اجلدل" ألن اجملادل مناظر ايضا ورمبوا يفسوق بينهموا أبن اجلودل اليكوون إال بوني اثنوني 

 متحاورين ، والنظر قد يكون من جانب شخص واحد يتأمل ويستنبط لنفسه.
إفحوام اخلصوم والتغلوب عليوه بصوورة أو أبخورى فهوى حورام وممنوعوة وإن   والغرض من املناظرة إن كوان جملورد

كانت املناظرة إلظهار احلق أو إللزام اخلصم ابحلق والصواب فهوى مشوروعة ، وتكوون فورض كفايوة ، ألن 
إظهار احلق مصلحة عامة ومن فروض الكفاية ويدل عليه قوله تعاىل }وال جتادلوا أهل الكتواب إال ابلوىت 

 .125، وأيضا: }وجادهلم ابلىت هى أحسن{النحل  46لعنكبوت:هى أحسن{ا
واجلدل جدالن: جدل حسن وجدل موذموم ، وفيصول التفرقوة بينهموا هوو: معرفوة احلوق والباطول: او تبوني 
اخلطوووأ والصوووواب ، ومووووا ورد مووون ذم الشوووورع للجووودل ىف بعووووض آايت القووورآن الكوووورمي واألحاديوووث النبويووووة 

 فسطة واملكابرة ، أو اجلدل فيما ال جمال للعقل فيه.فاملقصود منه اجلدل مبعىن الس
وعلووم املنوواظرة أو اجلوودل علووم إسووالمى خووالص ، وموون العسووري تعيووني بدايتووه الزمنيووة علووى وجووه التحديوود ، 
وأغلب الظن أنه نشأ على يد املتكلمني األوائل من املعتزلة وغريهم ، ىف النصوف األول مون القورن الثالوث 

هوووو( رد علوووى 324هوووو( أن األشوووعرى )ت 406دير ، فقووود ذكووور ابوون فوووورك )ت اهلجوورى ، علوووى أقووول تقووو
البلخى ىف كتابه الذى زعم فيه أنه أصلح غلط "ابن الراوندى" ىف أدب اجلدل ، وابون الراونودى هوذا ولود 

هو ، ويرجع ابن خلدون بعلماء هذا الفون إىل عصور متوأخر ، وذلوك أثنواء 245هو ومات سنة 205سنة 
هو( املطبقة ىف الفقه واألحكام 493ناظرة وقواعدها إىل طريقني: طريقة "البزدوى" )ت تقسيمه آلداب امل

هوو( املطبقوة ىف كول دليول يسوتدل بوه ، سوواء ىف العلووم 615الشورعية ، وطريقوة ركون الودين العميودى )ت 
 الشرعية أو العلوم العقلية ، وهذا العلم يعاجل أركان املناظرة ، وهى أربعة:

ب واالعوورتاض واالسووتدالل يبينهووا ىف مباحووث ابلغووة الدقووة واملنهجيووة املنطقيووة مثوول: أدوات السووؤال واجلوووا
 السؤال وأقسامه:

السؤال الصحيح والفاسد ، أقسام اجلواب ، ما يلزم السائل واجمليب ، املعارضة ، املنع ، النقض ، القودح 
 ، القلب ، الكسر ، الدليل...اخل.
قواعد مجلة من اآلداب تتعلق بسلوك املتنواظرين مثول:احلرص علوى إظهوار وعادة ما يلحق املؤلفون هبذه ال

احلق ، وعدم رفع الصوت ولزوم اهلدوء والسكينة وعودم االسوتهانة ابخلصوم مهموا كوان ضوعيفا ، ووجووب 
الصووورب علووووى السووووائل حوووىت يفوووورغ موووون كالمووووه ، والتنبوووه إىل الفوووورق بووووني اليقوووني وغالووووب الظوووون واالحتتوووواج 

 والتقريب...اخل.
 أ.د/أمحد الطيب
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 أ ب املسلم مة ال ب  واملتارن
 

 أدب املسلم مع الكبري يف مماشاته وحمادثته وسائر معاملته.
 اعرف للكبري قدره وحقه.• 
 إذا ماشيته فسرعن ميينه متأخراً عنه بعض الشيء.• 
 إذا دخلت أو خرجت فقدمه عليك يف الدخول واخلروج.• 
 به فأعطه حقه من السالم واالحرتام. إذا التقيت• 
 إذا اشرتكت معه يف حديث فمكنه من الكالم قبلك، واستمع إليه إبصغاء واحرتام.• 
 إذا كان يف احلديث ما يدعو للمناقشة فناقشه أبدب وسكينة ولطف.• 
 غض من صوتك يف حديثك إليه.• 
 إذا خاطبته أو انديته فال تنس تكرميه يف اخلطاب والنداء.• 
، ليحووداثه حبادثوة وقعووت هلمووا، وكووان أحودمها أكوورب موون أخيووه ، فووأراد أن  جواء أخوووان إىل رسووول هللا • 

.  -أي أعوط الكبوري حقوه، ودع ألخيوك األكورب الكوالم -: "كرب كرب".  يتكلم الصغري، فقال له النيب 
 رواه البخاري ومسلم .

 -ويف روايوة:" لويس منوا مون مل يووقر كبوريان -"، : "ليس منوا مون مل جيول كبوريان وقال سيدان رسول هللا • 
 ويرحم صغريان، ويعرف لعاملنا حقه ". رواه اإلمام أمحد.

 
 أدب الصحبة بني املتقاربني يف السن والعلم.

أي -وحنن شيبة متقاربون  قال الصحايب اجلليل: مالك بن احلويرث رضي هللا عنه : "أتينا رسول هللا • 
رحيموواً رفيقوواً، فظون أننووا قوود  ، فأقمنووا عنووده عشورين ليلووة، وكوون رسوول هللا  -ن شوباب متقوواربون يف السو

اشووتقنا أهلنوووا، فسوووألنا عووون موون تركنوووا مووون أهلنوووا؟ فوووأخربانه، فقووال : ارجعووووا إىل أهلووويكم ، فوووأقيموا فووويهم، 
 وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكربكم ". رواه البخاري ومسلم.

حكووووى احلووووافظ ابوووون رجووووب احلنبلووووي رمحووووه هللا تعوووواىل، يف ترمجووووة الفقيووووه )أيب احلسوووون علووووي بوووون مبووووارك • 
: إذا مشويت موع مون تعظموه، أيون  -وأان أمشي معوه  -الكرخي(.فقال : قال   القاضي أبو يعلى يوماً 

له اجلانب األيسر، متشي منه ؟ قلت : ال ادري ، قال : عن ميينه ، تقيمه مقام اإلمام يف الصالة، وختلي 
 فإذا أراد أن يستنثر أو يزيل أذى، جعله يف اجلانب األيسر .

 عبد الفتاح أبو غدة.-املرجع: من آداب اإلسالم
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 أ ب تتدمي ال،يافة
 البدء فيها ابألكرب أو األعلم مث من على ميينه.

كامهما(.عن حذيفوة بون اليموان رضوي روى مسلم يف "صحيحه "يف )ابب آداب الطعام والشراب وأح• 
فيضوع يوده  إىل طعام، مل نضع أيدينا حىت يبودأ رسوول هللا  هللا عنه قال:) كنا إذا دعينا مع رسول هللا 

.) 
عقد اإلمام النووي رمحه هللا تعاىل، يف كتابه "رايض الصاحلني " ابابً خاصواً بعنووان "ابب تووقري العلمواء • 

 ميهم على غريهم، ورفع جمالسهم وإظهار مرتبتهم".والكبار وأهل الفضل وتقد
رََة َويَوْرُجو َرمْحََة رَبّ وه  قُولْ •  داً َوَقائ ماً حَيَْذُر اآْلخ  َهوْل َيْسوَتو ي  قال هللا تعاىل: }أَم ْن ُهَو َقان تم آاَنء الل ْيل  َساج 

َا يَوَتذَك    .9ُر أُْوُلوا اأْلَْلَباب  {الزمرال ذ يَن يَوْعَلُموَن َوال ذ يَن اَل يَوْعَلُموَن إ من 
: " يوؤم القووم  عن أيب مسعود عقبة بن عمرو البدري األنصاري رضي هللا عنه قال : قال رسوول هللا • 

أقوورؤهم لكتوواب هللا"، فوووإن كووانوا يف القوووراءة سووواء فوووأعلمهم ابلسوونة، فوووإن كووانوا يف السووونة سووواء فأقووودمهم 
 مهم سناً". رواه مسلم .هجرة،فإن كانوا يف اهلجرة سواء فأقد

: "ليلوين مونكم أولوو األحوالم والنهوى، مث  عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: قوال رسوول هللا • 
 الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم ". رواه مسلم .

القورب، مث يقوول : كون جيموع بوني الورجلني مون قتلوى أحود، يعوين يف   عن جابر رضي هللا عنه، أن النويب • 
 أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشري إىل أحدمها قدمه يف اللحد. رواه البخاري .

قال: أراين يف املنام أتسوك بسواك ، فجواءين رجوالن أحودمها  عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن النيب • 
 منهما . رواه مسلم .أكرب من اآلخر،فناولت السواك األصغر، فقيل   :كرب ، فدفعته إىل األكرب 

: "إن مون إجوالل هللا تعواىل أكورام ذي  عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه قال : قال رسوول هللا • 
الشوويبة املسوولم، وحاموول القوورآن غووري الغووا  فيووه واجلووايف عنووه، وكوورام ذي السوولطان املقسووط". رواه أبووو داود 

 وهو حديث حسن .
تعاىل، أن عائشوة رضوي هللا عنهوا مور هبوا سوائل، فأعطتوه كسورة، ومور  عن ميمون بن أيب شبيبة رمحه هللا• 

:" أنزلووا النواس  هبا رجل عليه ثياب وهيئة، فأقعدته فأكل ، فقيل هلا يف ذلك ؟ فقالت:قال رسول هللا 
 رواه أبو داود واحلاكم. -منازهلم" . 

غالمواً، فكنوت  رسوول هللا عن أيب سعيد مسرة بن جندب رضي هللا عنه قال :" لقد كنت على عهد • 
 أحفظ عنه، فما مينعين من القول إال أن ها هنا رجااًل هم أسن مين" . رواه البخاري ومسلم.

 السنة يف الضيافة والتكرمي البدء ابألكرب أو األفضل أو األعلم به مث مبن على ميينه.• 
متسواوون متقواربون يف اخلصوال السنة البودء مبون كوان يف أول اليموني للمضويف حينموا يكوون احلاضورون • 

 أو الفضائل أو السن.
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قال ابن رشد ، يف كتابه "البيان والتحصيل ": "إذا استوت أحوال اجملتمعوني أو تقاربوت، كانوت البدايوة • 
 ابليمني مما يستحيي مكارم األخالق".

 يف ذلك من ترك إظهار ترفيع بعضهم على بعض ابلتبدئة به.• 
مبوواء، وعوون ميينووه أعوورايب، وعوون يسوواره أبوووبكر،  -أي مووزج -أ  بلووق قوود شوويب ،  ورد أن رسووول هللا • 

 فشربه مث أعطاه األعرايب وقال: : " األمين فاألمين" .
ال يعطي الذي على يساره وإن كان أحق ابلتبدئة من الذي علوى ميينوه، لعلموه أو خوريه وسونه، إال بعود • 

 أن يستأذنه يف ذلك.
  بشراب فشرب منه، وعن ميينه غالم، وعن يساره األشياخ، فقال للغوالم :) ، أ ورد أن رسول هللا • 

 أأتذن   أن أعطوي هوؤالء؟ فقوال :ال وهللا اي رسوول هللا ، ال أؤثوور بنصوييب منوك أحوداً، فتلوه رسووول هللا 
 (.-أي وضعه يف يد الغالم بقوة وعزم إشارة وإيذاانً منه إىل أنه حقه -بيده 
 طلقاً مشروع إذا مل يكن هناك وصف فاضل يقتضي التقدمي لصاحبه على من سواه.فالبدء ابليمني م• 
أما يف حال طلب السقي من صغري أو مفضوول أو حنووه، فقود صوار هوو صواحب احلوق إبجابتوه والبودء • 

 به لطلبه، مث مبن على ميينه بعده.
منه أو أفضل ، له توجوه إىل موا أن من هو أكرب  –عند تقدمي ما طلبه إليه من املاء أو سواه -إذا حلظ • 

 قدم إليه ، فآثره ابلبدء به، رعاية لألدب اإلسالمي يف اإليثار، فذاك فضل كبري قد حازه.
 عبد الفتاح أبو غدة.-املرجع: من آداب اإلسالم

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 أسباب احلياة السعيدة
 
 . من أعظم األسباب للحياة السعيدة اإلميان والعمل الصاحل1
وون ذََكووٍر َأْو أُنثَووى َوُهووَو ُمووْؤم نم فَوَلُنْحي يَون ووُه َحيَوواًة طَيّ بَووًة َولََنْجووز يَونو   • اً مّ  ووَل َصوواحل  ُهْم َأْجووَرُهم قووال تعوواىل: } َمووْن َعم 

ْحَسن  َما َكانُوْا يَوْعَمُلوَن {  النحل:  [.97أبَ 
يف هذه الدار، وابجلزاء احلسن يف هذه وعد هللا أنه من جيمع بني اإلميان والعمل الصاحل، ابحلياة الطيبة • 

 الدار ويف دار القرار.
إن مووع املووؤمنني ابهلل حووق اإلميووان أصووول وأسووس يتلقووون فيهووا مجيووع مووا يوورد علوويهم موون أسووباب السوورور • 

 واالبتهاج، وأسباب القلق واهلم واألحزان.
 ينفع أهنم يتلقون احملاب واملسار بقبوٍل حسن وشكٍر عليها، واستعماهلا فيما• 
أهنم يتلقون املكاره واملضار واهلم والغم ابملقاومة ملا ميكنهم مقاومته، وختفيف ما ميكنهم ختفيفه، والصرب • 

اجلميول عليهووا وبووذلك حيصوول هلوم موون آاثر املكوواره موون املقاومووات النافعوة، والتجووارب والقوووة، وموون الصوورب 
 وحتل حملها املسار واآلمال الطيبة.واحتساب األجر والثواب أمور عظيمة تضمحل معها املكاره، 

الطمع يف فضل هللا وثوابه، كما عرب النيب عن هذا يف احلديث الصحيح أنه قال: } عجباً ألمر املؤمن، • 
إن أمره كله خري، إن أصابته سراء شكر فكان خرياً له،وإن أصابته ضراء صرب فكان خورياً لوه ولويس ذلوك 

 ألحد إال للمؤمن {  رواه مسلم[.
فوواملؤمن يتضوواعف أجووره وخووريه ومثوورات أعمالووه يف كوول مووا يطرقووه موون السوورور و املكوواره. هلووذا جتوود اثنووني • 

تطرقهمووا انئبووة موون نوائووب اخلووري أو الشوور فيتفوواوثن تفوواوثً عظيموواً يف تلقيهووا، وذلووك حبسووب تفاوهتمووا يف 
 اإلميان والعمل الصاحل.

ا ذكورانه مون الشوكر والصورب وموا يتبعهموا، فيحودث هذا املوصوف هبذين الوصفني يتلقى اخلري والشر مب• 
له السرور واالبتهاج، وزوال اهلم والغم، والقلق، وضيق الصدر، وشقاء احلياة وتتم له احلياة الطيبة يف هذه 
الوودار. واآلخوور يتلقووى احملوواب أبشووٍر وبطووٍر وطغيووان. فتنحوورف أخالقووه ويتلقاهووا كمووا تتلقاهووا البهووائم جبشووع 

 إنه غري مسرتيح القلب، بل مشتته من جهات عديدة.وهلع، ومع ذلك ف
فوواملؤمن إذا ابتلووي مبوورض أو فقوور، أو حنوووه فإنووه إبميانووه ومبووا عنووده موون القناعووة و الرضووى مبووا قسووم هللا لووه • 

فيكون قرير العني، ال يتطلب بقلبوه أموراً مل يقودر لوه، ينظور إىل مون هوو دونوه، وال ينظور إىل مون هوو فوقوه، 
 ته وسروره وراحته على من هو متحصل على مجيع املطالب الدنيوية، إذا مل يؤت القناعة.ورمبا زادت هبج

الوووورب والفوووواجر، واملووووؤمن والكووووافر يشوووورتكان يف جلووووب الشووووجاعة االكتسووووابية، ويف الغريووووزة الوووويت تلطووووف • 
تسوابه لثوابوه املخاوف وهتوهنا، ولكن يتميوز املوؤمن بقووة إميانوه وصوربه وتوكلوه علوى هللا واعتمواده عليوه، واح
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أموراً تزداد هبا شجاعته، وختفف عنه وطأة اخلوف، وهتون عليه املصاعب، كما قوال تعواىل: } إ ن َتُكونُووْا 
َن اّلّل  َما اَل يَوْرُجوَن{  النساء: ُْم أَيَْلُموَن َكَما أَتَْلموَن َوتَوْرُجوَن م   [.104أَتَْلُموَن َفإ هن 

 والقلق . من األسباب اليت تزيل اهلم والغم2
 اإلحسان إىل اخللق ابلقول والفعل وقول املعروف واإلصالح بني الناس• 
يهون هللا على املوؤمن بوذل املعوروف ملوا يرجووه مون اخلوري، ويودفع عنوه املكواره إبخالصوه واحتسوابه، قوال • 

وون جن ْووَواُهْم إ ال  َمووْن أََمووَر ب َصووَدَقٍة َأْو مَ  ْعووُروٍف َأْو إ ْصوواَلٍح بَوونْيَ الن وواس  َوَموون يَوْفَعووْل تعوواىل: } ال  َخوورْيَ يف  َكث وورٍي مّ 
 [.114َذل َك ابْوتَوَغاء َمْرَضات  اّلّل  َفَسْوَف نُوْؤت يه  َأْجراً َعظ يمًا{  النساء:

أن هذه األمور كلها خري ممن صدرت منه. واخلري جيلب اخلري، ويدفع الشر. وأن املؤمن احملتسب يؤتيوه • 
 مجلة األجر العظيم: زوال اهلم والغم وحنوه. هللا أجراً عظيماً ومن

 . من أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر األعصاب وحنوه3
االشوتغال بعمول موون األعموال أو علوم موون العلووم النافعوة. فإهنووا تلهوي القلوب عوون اشوتغاله بوذلك األموور • 

 الذي أقلقه.
 هناك فرق كبري بني املؤمن وغريه من حيث التأثري عليه.• 
ملؤمن ميتاز إبميانه وإخالصه واحتسابه يف اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلموه أو يعلموه، إن كوان عبوادة فا• 

فهوو عبوادة، وإن كوان شووغاًل دنيووايً أو عوادًة أصووحبها النيوة الصواحلة. وقصود االسووتعانة بوذلك علوى طاعووة 
 هللا، فلذلك أثره الفعال يف دفع اهلم و الغموم واألحزان.

ابتلووي ابلقلوووق ومالزموووة األكوودار، فحلوووت بوووه األمووراض املتنوعوووة، فصوووار دواؤه النووواجع  فكووم مووون إنسوووان• 
 )نسيانه السبب الذي كدره وأقلقه، واشتغاله بعمل من مهماته(.

مما يدفع إىل اهلم والقلق اجتماع الفكر كله على االهتمام بعمل اليوم احلاضر، وقطعه عون االهتموام يف • 
 على الوقت املاضي.الوقت املستقبل، وعن احلزن 

اسووتعاذ النوويب موون اهلووم واحلووزن، يف احلووديث الووذي رواه البخوواري ومسوولم، فووال ينفووع احلووزن علووى األمووور • 
 املاضية اليت ال ميكن ردها وال استدراكها

قد يكون اهلم الذي حيدث بسوبب اخلووف مون املسوتقبل، فعلوى العبود أن يكوون ابون يوموه، جيموع جوده • 
ومه ووقته احلاضر، فإن مجع القلب على ذلك يوجب تكميل األعمال، ويتسلى به واجتهاده يف إصالح ي
 العبد عن اهلم واحلزن.

كان النيب إذا دعوا بودعاء أو أرشود أمتوه إىل دعواء فإمنوا حيوث موع االسوتعانة ابهلل والطموع يف فضوله علوى •  
 اجلد واالجتهاد يف التحقق حلصول ما يدعو حبصوله.

 فعه يف الدين والدنيا، ويسأل ربه جناح مقصده ويستعينه على ذلكالعبد جيتهد فيما ين• 
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: } احرص على ما ينفعك واستعن ابهلل وال تعجز، وإذا أصابك شيء فال تقل: لو  قال رسول هللا • 
أين فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكون قول: قودر هللا وموا شواء فعول، فوإن لوو تفوتح عمول الشويطان {  رواه 

بووني األموور ابحلوورص علووى األمووور النافعووة يف كوول حووال واالسووتعانة ابهلل وعوودم االنقيوواد مسوولم[ مجووع النوويب 
 للعجز الذي هو الكسل الضار وبني االستسالم لألمور املاضية النافذة، ومشاهدة قضاء هللا وقدره.

 . من أعظم األسباب اليت تشرح الصدر وتطمئنه4
يف انشوووراح الصووودر وطمأنينتوووه، وزوال مهوووه وغموووه، قوووال اإلكثووار مووون ذكووور هللا فوووإن لوووذلك أتثووورياً عجيبووواً • 

[، فلوووذكر هللا أثووور عظووويم يف حصوووول هوووذا املطلووووب 28تعووواىل:}َأاَل ب وووذ ْكر  اّلّل  َتْطَموووئ نُّ اْلُقلُووووُب{  الرعووود:
 خلاصيته، وملا يرجوه العبد من ثوابه وأجره.

دفع هللا به اهلم والغم، وحيث العبد على التحدث بنعم هللا الظاهرة والباطنة، فإن معرفتها والتحدث هبا ي• 
الشووكر الووذي هووو أرفووع املراتووب وأعالهووا حووىت ولووو كووان العبوود يف حالووة فقوور أو موورض أو غريمهووا موون أنووواع 

 البالاي.
الصرب على املكاره واملصائب إذا ابتلى هللا هبا العبد، وأدى فيها وظيفة الصرب والرضى والتسوليم، هانوت • 

العبد ألجرها وثواهبا والتعبد هلل ابلقيام بوظيفة الصرب والرضى، يدع األشياء املرة حلوة  وطأهتا، وكان أتميل
 فتنسيه حالوُة أجرها مرارة صربها.

حيووث يقووول: } انظووروا إىل موون هووو أسووفل موونكم وال تنظووروا إىل موون هووو  اإلقتووداء حبووديث الرسووول • 
 البخاري[. فوقكم فإنه أجدر أن ال تزدروا نعمة هللا عليكم{  رواه

إزالوة األسوباب اجلالبووة للهمووم ويف حتصوويل األسوباب اجلالبووة للسورور وذلوك بنسوويان موا مضووى عليوه موون • 
املكاره اليت ال ميكنه ردها، ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من ابب العبث واحملال، وأن ذلك محق وجنون، 

سوتقبله، مموا يتومهوه مون فقور أو خووف أو فيجاهد قلبه عن التفكر فيها وكوذلك جياهود قلبوه عون قلقوه ملوا ي
غريمها من املكاره اليت يتخيلها يف مستقبل حياته. فيعلم أن األمور املستقبلة جمهول ما يقوع فيهوا مون خوري 

 وشر وآمال وآالم، وأهنا بيد العزيز احلكيم، ليس بيد العباد.
ديين الذي هو عصمة أمري وأصلح  استعمال األدعية األ  اليت كان النيب يدعو به: } اللهم أصلح  • 

  دنيوواي الوويت فيهووا معاشووي، وأصوولح   آخوور  الوويت إليهووا معووادي، واجعوول احليوواة زايدة   يف كوول خووري، 
واملوت راحة   من كل شر {  رواه مسلم[. وكذلك قولوه: } اللهوم رمحتوك أرجوو فوال تكلوين إىل نفسوي 

  رواه أبو داود إبسناد صحيح[. طرفة عنْي وأصلح   شأين كله، ال إله إال أنت {
وضع أسوأ االحتماالت اليت تنتهي به مصيبتك ، ويوطن على ذلك نفسوه، فوإذا فعول ذلوك فليسوع إىل • 

ختفيووف مووا ميكوون ختفيفووه حبسووب اإلمكووان، فبهووذا التوووطني وهبووذا السووعي النووافع، تووزول مهومووه وغمومووه، 
 امليسورة للعبد. ويكون بذل ذلك السعي يف جلب املنافع، وفد دفع املضار

 . من أعظم العالجات ألمراض القلب العصبية و البدنية5
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قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله لألوهوام واخليواالت الويت جتلبهوا األفكوار السويئة. والغضوب والتشووش • 
موون األسووباب املؤملووة وموون توقووع حوودوث املكوواره وزوال احملوواب، أوقعووه ذلووك يف اهلموووم والغموووم واألمووراض 

 لقلبية والبدنية، واالهنيار العصيب الذي له آاثره السيئة اليت قد شاهد الناس مضارها الكثرية.ا
اعتموود القلوووب علووى هللا، وتوكلوووه عليوووه، وال يستسوولم لألوهوووام وال ملكتوووه اخليوواالت السووويئة، ووثوووق ابهلل • 

البدنيووة والقلبيووة، وطمووع يف فضووله، انوودفعت عنووه بووذلك اهلموووم والغموووم، وزالووت عنووه كثووري موون األسووقام 
وحصول للقلوب مون القووة واالنشووراح والسورور موا ال ميكون التعبوري عنووه واملعواىف مون عافواه هللا ووفقوه جلهوواد 
وْل َعلَوى اّلل   فَوُهوَو  نفسه لتحصويل األسوباب النافعوة املقويوة للقلوب، الدافعوة لقلقوه، قوال تعواىل: }َوَمون يَوتَووَك 

 [.3َحْسُبُه {  الطالق:
بوني الونعم احلاصول عليهوا واملكوروه الوذي أصوابه فعنود املقارنوة يتضوح كثورة موا هوو فيوه مون الوونعم،  املقارنوة• 

واضمحالل ما أصابه من املكاره وكذلك املقارنة بني ما خيافه من حدوث ضرر عليه، وبوني االحتمواالت 
ة وبوذلك يوزول مهوه الكثرية يف السالمة منها فال يدع االحتمال الضعيف يغلب االحتماالت الكثورية القويو

 وخوفه.
معرفة أن أذية الناس لك وخصوصاً يف األقوال السيئة، ال تضرك بل تضرهم، إال إن أشغلت نفسك يف • 

االهتمام هبا، وسوغت هلا أن متلك مشاعرك، فعند ذلك تضرك كما ضرهتم، فوإن أنوت مل تضوع هلوا اباًل مل 
 تضرك شيئاً.

ت أفكاراً فيما يعوود عليوك نفعوه يف ديون أو دنيوا فحياتوك طيبوة اعلم أن حياتك تبع ألفكارك، فإن كان• 
 سعيدة. وإال فاألمر ابلعكس.

أن توووطن نفسووك علووى أن ال تطلووب الشووكر إال موون هللا، فووإذا أحسوونت إىل موون لووه حووق عليووك أو موون • 
 ليس له حق، فاعلم أن هذا معاملوة منوك موع هللا. فوال تبوال بشوكر مون أنعموت عليوه، كموا قوال تعواىل يف

َا نُْطع ُمُكْم ل َوْجه  اّلل   اَل نُر يُد م نُكْم َجزَاء َواَل ُشُكوراً {  اإلنسان:  [.9حق خواص خلقه: } إ من 
اجعول األمووور النافعووة نصووب عينيوك واعموول علووى حتقيقهووا، وال تلتفوت إىل األمووور الضووارة لتلهووو بووذلك • 

 النفس على األعمال املهمة. عن األسباب اجلالبة للهم واحلزن واستعن ابلراحة وإمجاع
حسووم األعمووال يف احلووال، والتفوورغ يف املسووتقبل ألن األعمووال إذا مل حتسووم اجتمووع عليووك بقيووة األعمووال • 

السوابقة، وانضوافت إليهوا األعموال الالحقوة، فتشوتد وطأهتوا، فوإذا حسومت كول شويء بوقتوه أتيوت األموور 
 املستقبلة بقوة تفكري وقوة عمل.

عمووال النافعووة األهووم فوواألهم، وميووز بووني مووا متيوول نفسووك إليووه وتشووتد رغبتووك فيووه، فووإن أن تتخووري موون األ• 
ضده حيدث السآمة وامللل والكدر، واستعن على ذلك ابلفكر الصحيح واملشاورة، فما ندم من استشار، 

 لني.وادرس ما تريد فعله درساً دقيقاً، فإذا حتققت املصلحة وعزمت فتوكل على هللا إن هللا حيب املتوك
 دار الوطن.-عبدالرمحن السعدي-املرجع: الوسائل املفيدة للحياة السعيدة
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 أسباب نرح الصدر
 مقدمة

 ينتاب املسلم القلق واألرق أحياانً. -
 تطول مدته القلق مع قوم وتقصر مع آخرين. -
 ترى الرجل إذا أصابته تلك احلالة: -
 كئيباً كسرياً تتغري حاله.•  
 تتنكر له نفسه •
 قد يعاف الطعام والشراب.• 
 يف حالة بكاء وحزن.• 
 يكاد أن يقدم على خطوات تغري جمرى حياته مثل:• 
o .طالق للزوجة 
o .ترك للوظيفة 
o .انتقال عن املنزل 
o .قد يصل أمره إىل اإلنتحار 
 إن للهّم أسباابً حّسية ومعنوية. -
 رف له سبباً.وقد يكون اهلم مفاجئاً لصاحبه ال يع -

 أسباب انشراح الصدر كثرية:
 السبب األول: قوة التوحيد

 تفويض األمر إىل هللا تعاىل. -
 االعتقاد اجلازم أن هللا عز وجل وحده الذي جيلب النفع ويدفع الضر. -
 أنه تعاىل ال راّد لقضائه وال معقب حلكمه. -
 م ربك أحداً.أنه تعاىل عدل يف قضائه، يعطي من يشاء بعدله، وال يظل -

 السبب الثاين: حسن الظن ابهلل
 أن تستشعر أن هللا تعاىل فارجم هلمك كاشفم لغمك. -

 السبب الثالث: كثرة الدعاء
 اإلحلاح على هللا بذلك. -
 اعلم أن هللا تعاىل أرحم بك من أمك وأبيك وصحابتك وبنيك. -

 السبب الرابع: املبادرة إىل ترك املعاصي
 ادرة إىل ترك املعاصي.تفقد النفس واملب -
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 حماسبة النفس حماسبة صدق وإنصاف، حماسبة من يريد مرضاة ربه واخلري لنفسه -
 السبب اخلامس: أداء الفرائض واملداومة عليها

 اإلكثار من النوافل من صالة وصيام وصدقة وبر وغري ذلك. -
 السبب السادس: جمالسة الصاحلني

 خطة للشيطان.اجللوس مع هؤالء مرضاة للرمحن، مس -
 فالزم جلوسهم وجمالسهم واطلب مناصحتهم. -
 ال جتلس وحيداً. -

 السبب السابع: قراءة القرآن
 قراءة القرآن الكرمي تدبراً وأتماًل. -

 السبب الثامن: أذكار الصباح واملساء
 يتبع ذلك أذكار اليوم والليلة. -
 شياطني اجلن واإلنس. هذه األذكار حتصن العبد املسلم بفضل هللا تعاىل من شر -
 تزيد العبد قوًة حسّية ومعنوية إذا قاهلا مستشعراً ملعانيها موقناً بثمارها ونتاجها. -
 كان رسول هللا يقول عند الكرب:  -
)ال إلوووه إال هللا العظووويم احللووويم، ال إلوووه إال هللا رب العووورش العظووويم، ال إلوووه إال هللا رب السوووماوات ورب • 

 مي(.األرض ورب العرش الكر 
 اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن والعجز والكسل... (.• ) 
 اي حي اي قيوم برمحتك أستغيث(.• ) 
 اللهم رمحتك أرجوا فال تكلين إىل نفسي طرفة عني وأصلح   شأنه كله ال إله إال أنت (.• ) 
ضووواؤك، اللهوووم إين عبووودك وابووون عبووودك وابووون أمتوووك، انصوووييت بيووودك، مووواض يف حكموووك، عووودل يف ق• ) 

أسألك بكل اسم لك مسيت به نفسك أو أنزلته يف كتابك، أو علمته أحوداً مون خلقوك، أو اسوتأثرت بوه 
 يف علم الغيب عندك، أن جتعل القرآن ربيع قليب ونور صدري، وجالء حزين وذهاب غمي(.

 دار القاسم. -عبدالعزيز السدحان-املرجع:من أسباب شرح الصدر
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 غفرة الذنوبأسباب م
 مقدمة:

 كلنا ذوو خطأ.  -
 كلنا حباجة ماسة إىل مغفرة الذنوب واملعاصي اليت نقرتفها ابلليل والنهار.  -

 أسباب مغفرة الذنوب
 اإلسالم. – 1
 اهلجرة يف سبيل هللا. وهي االنتقال من دار الكفر إىل دار اإلسالم . - 2
 احلج املربور. - 3
 الذكر عند مساع األذان. - 4
وهو قول:) أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، رضيت ابهلل رابً  -

 ومبحمد رسواًل وابإلسالم ديناً (.
 من وافق أتمينه أتمني املالئكة. - 5
 من وافق قوله: ) مسع هللا ملن محده ( قول املالئكة. - 6
 صالة ركعتني ال سهو فيهما. - 7
 حلجر األسود والركن اليماين.مسح ا - 8
 االجتماع على ذكر هللا. - 9

 مرض اإلنسان. - 10
 أسباب دفع العقوابت

 ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن املؤمن إذا فعل سيئة، فإن عقوبتها تندفع بنحو عشرة أسباب: -
 أن يتوب توبة نصوحاً، ليتوب هللا عليه، فإن التائب من الذنب كمن ال ذنب له. -1
 أن يستغفر هللا، فيغفر هللا له. -2
 أن يعمل حسنات ميحو هبا تلك السيئة . -3
 أن يدعو له إخوانه املؤمنون، ويشفعوا له حياً وميتاً. -4
 أن يهدي له إخوانه املؤمنون من ثواب أعماهلم ما ينفعه هللا به. -5
 أن يشفع فيه نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم. -6
  الدنيا مبصائب يف نفسه وماله وأوالده وأقاربه ومن حيب وحنو ذلك.أن يبتليه هللا يف -7
 أن يبتليه يف الربزخ ابلفتنة والضغطة وهي عصر القرب، فيكفر هبا عنه. -8
 أن يبتليه هللا يف عرصات القيامة من أهواهلا مبا يكّفر عنه. -9

 أن يرمحه أرحم الرامحني. -10
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 أسباب النجاة من النار
 ه ثالثة من الولد وصرب.من مات ل - 1
 من عال ثالث بنات أو أخوات، وأحسن إليهن. - 2
 الذّب والدفاع عن عرض املؤمن وهو غائب. - 3
 من صلى أربعني يوماً يف مجاعة يدرك التكبرية األوىل. - 4
 حسن اخللق. - 5
 احملافظة على صالة الفجر والعصر. - 6
 غبار اجلهاد. - 7

 موجبات اجلنة
 ابلشهادتني مع العمل مبقتضامها.التلفظ  - 1
 إحصاء أمساء هللا احلسىن. - 2

 واإلحصاء معناه: اإلميان هبا وحفظها والعمل مبقتضاها.
 قراءة آية الكرسي دبر كل صالة. - 3
 قراءة سورة تبارك. - 4
 الصدقة. – 5
 كفالة اليتيم.  - 6
 ترك سؤال الناس شيئاً. - 7
 .حفظ اللسان والفرج عن احملارم - 8
 الصرب على فقد األحباب من األوالد وغريهم. - 9

 طاعة املرأة لزوجها. - 10
 املرأة متوت يف نفاسها. - 11
 الرباءة من الكرب والغلول والَدين. - 12
 صاحب السلطان املقسط والرجل الرحيم القلب والعفيف املتعفف ذو العيال. - 13
 رمحة احليوان. - 14
 .إماطة األذى عن الطريق - 15
 التجاوز عن املعسر. - 16
 من سأل هللا اجلنة ثالاثً واستجار من النار ثالاثً. - 17

 أسباب أخرى للنجاة
 الوضوء بعد احلدث وصالة ركعتني بعد الوضوء. - 1
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 صوم يوم عرفة وعاشوراء. - 2
 من أقال مسلماً . - 3

 دار الوطن. -املرجع: أسباب مغفرة الذنوب
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 ط علم الساعةأنرا
 أشراط الساعة : هي عالمات القيامة اليت تسبقها وتدل على قرهبا . -
 أقسام أشراط الساعة : -
o . أشراط صغرى 
o . أشراط كربى 
o : وقسم بعض العلماء أشراط الساعة من حيث ظهورها إىل ثالثة أقسام 
 قسم ظهر وانقضى .§ 
 قسم ظهر وال يزال يظهر ويتتابع ويكثر .§ 
 سم مل يظهر إىل اآلن .ق§ 
 أشراط الساعة الصغرى : -
 . -  -. بعثة النيب 1
 . -  -. موت النيب 2
 . فتح بيت املقدس .3
 . طاعون عمواس .4
 . استفاضة املال واالستغناء عن الصدقة .5
 . ظهور الفنت ، ومن عواصم الفنت ما يلي :6
 اإلميان ابهلل واليوم اآلخر .§ 
 مني .لزوم مجاعة املسل§ 
 االبتعاد عن الفنت .§ 
 التعوذ منها .§ 
 . ظهور مدعي النبوة .7
 . انتشار األمن .8
 . ظهور انر ابحلجاز .9

 . قتال الرتك .10
 . قتال العجم .11
 . ضياع األمانة .12
 . قبض العلم وظهور اجلهل .13
 . كثرة الشرط وأعوان الظلمة .14
 . انتشار الزان .15
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 . انتشار الراب .16
 . ظهور املعازف واستحالهلا .17
 . كثرة شرب اخلمر واستحالهلا .18
 . زخرفة املساجد والتباهي هبا .19
 . التطاول يف البنيان .20
 . والدة األمة ربتها .21
 . كثرة القتل .22
 . تقارب الزمان .23
 . تقارب األسواق .24
 . ظهور الشرك يف هذه األمة .25
 م وسوء اجلوار .. ظهور الفحش وقطيعة الرح26
 . تشبب املشيخة .27
 . كثرة الشح .28
 . كثرة التجارة .29
 . كثرة الزالزل .30
 . ظهور اخلسف واملسخ والقذف .31
 . ذهاب الصاحلني .32
 . ارتفاع األسافل .33
 . أن تكون التحية للمعرفة .34
 . التماس العلم من األصاغر .35
 . ظهور الكاسيات العارايت .36
 رؤاي املؤمن . . صدق37
 . كثرة الكتابة وانتشارها .38
 . التهاون ابلسنن اليت رغب فيها اإلسالم .39
 . انتفاخ األهلة .40
 . كثرة الكذب وعدم التثبت يف نقل األخبار .41
 . كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة احلق .42
 . كثرة النساء وقلة الرجال .43
 . كثرة موت الفجأة .44
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 ناكر بني الناس .. وقوع الت45
 . عود أرض العرب مروجاً وأهناراً .46
 . كثرة املطر وقلة النبات .47
 . حسر الفرات عن جبل من ذهب .48
 . كالم السباع واجلمادات لإلنس .49
 . متين املوت من شدة البالء .50
 . كثرة الروم وقتاهلم للمسلمني .51
 . فتح القسطنطينية .52
 . خروج القحطاين .53
 . قتال اليهود .54
 . نفي املدينة لشرارها مث خراهبا أخر الزمان .55
 . بعث الريح الطيبة لقبض أرواح املؤمنني .56
 . استحالل البيت احلرام وهدم الكعبة .57
 . التقليد واتباع سنن األمة املاضية .58
 . فتنة األحالس والدمهاء .59
  .. الفرار ابلدين إىل شعف اجلبال من شدة الفنت60
 . رفض السنة النبوية .61
 . تداعي األمم على األمة اإلسالمية .62
 . قطع املال والغذاء عن العراق وغريها من بالد اإلسالم .63
 . كثرة الروم .64
 أشراط الساعة الكربى : -
 . املهدي :1
 امسه وصفته .§ 
 وصفته الواردة .§ 
 مكان خروجه .§ 
 األدلة من السنة على ظهوره .§ 
 املسيح الدجال : .2
 معىن الدجال .§ 
 صفة الدجال .§ 
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 مكان خروج الدجال .§ 
 اتباع الدجال .§ 
 فتنة الدجال وسبب هذه الفتنة :§ 
 ظهور زهرة الدنيا واخلصب معه ، واستجابة اجلماد ألمره .• 
 جييء الدجال معه مثل اجلنة والنار يتبعه هنران .• 
 ليت ال يستطيع دخوهلا .سرعة انتقاله يف األرض والبالد ا• 
 استجابة الشيطان ألوامره .• 
 قتله للشاب املؤمن مث إحياءه .• 
 والوقاية من هذه الفتنة أبمور :§ 
 التمسك ابإلسالم والتسلح بسالح اإلميان .• 
 التعوذ من فتنة الدجال وخاصة يف الصالة .• 
 حفظ آايت من سورة الكهف .• 
 منه واألفضل سكىن مكة واملدينة .الفرار من الدجال واالبتعاد • 
 هالك الدجال .§ 
 . نزول عيسى عليه السالم .3
 . أيجوج ومأجوج .4
 . اخلسوفات الثالثة .5
 . الدخان .6
 . طلوع الشمس من مغرهبا .7
 . الدابة .8
 . رفع القرآن واندراس اإلسالم .9

 . النار اليت حتشر الناس .10
 دار الوطن. –عوض بن علي بن عبد هللا  –غرى والكربى املرجع : خمتصر أشراط الساعة الص

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 1-العمر -السنة  -الشهر –األسبوع  –أعمال اليوم 
 

 أواًل: أعمال اليوم والليلة
نيَ •   َلُه الدّ يَن أن جتدد النية وختلص الوجهة هلل تعاىل، كل ليلة قال تعاىل:}َوَما أُم ُروا إ ال  ل يَوْعُبُدوا اّلل َ خُمْل ص 

 (.5ُحنَوَفاء َويُق يُموا الص اَلَة َويُوْؤُتوا الز َكاَة َوَذل َك د يُن اْلَقيّ َمة  { )البينة
أن حتافظ على تكبورية اإلحورام والصوف األول يف صوالة الفجور يف املسوجد، موا وسوعك ذلوك. عون أيب • 

ما يف النداء والصف األول، مث مل جيدوا إال  : " لو يعلم الناس هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا 
قال: "ركعتا  أن يستهموا عليه الستهموا عليه" )متفق عليه(. وعن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا 

 الفجر خري من الدنيا وما فيها" )رواه مسلم(.
فرضواً يف البيوت أن حتوافظ علوى أداء الصولوات اخلموس يف مجاعوة أوىل يف املسوجد موا أمكون وال تصولي • 

 (.103إال لضرورة. قال تعاىل: } إ ن  الص اَلَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤم ن نَي ك َتاابً م ْوُقوثً {)النساء
أن تكثوور موون تووالوة القوورآن الكوورمي، وأال يقوول وردك اليووومي عوون جووزء، واجتهوود أن تكووون الووتالوة بتوودبر • 

 (.4ل  اْلُقْرآَن تَوْرت ياًل { )املزملوخشوع. قال تعاىل: }َأْو ز ْد َعَلْيه  َورَتّ  
ع  •  أن تصوولي موون الليوول، ولووو ركعتووني بصووفة دائمووة إن أمكوون قووال تعاىل:}تَوَتَجوواىَف ُجنُوووهُبُْم َعوون  اْلَمَضوواج 

َناُهْم يُنف ُقوَن {)السجدة ُْم َخْوفاً َوَطَمعاً َومم  ا َرَزقوْ نَوْفسم م ا أُْخف َي ( . وقال تعاىل:}َفاَل تَوْعَلُم  16يَْدُعوَن َرهب 
َا َكانُوا يَوْعَمُلوَن {السجدة ن قُور ة  أَْعنُيٍ َجزَاء مب   .17هَلُم مّ 

أن تسوتغفر هللا وقوت السوحر بسويد االسوتغفار: "اللهوم أنوت ريب، ال إلوه إال أنوت، خلقتوين وأان عبودك، • 
لوي وأبووء بوذنيب وأان على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك ع

 فاغفر  ، فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت"، وأن تداوم على ذلك.
يصولي الضوحى مثواين ركعوات كول يووم،  أن حتافظ على صالة الضوحى، ولوو ركعتوني، وقود كوان النويب • 

وأوصى أاب هريرة رضي هللا عنه بركعيت الضحى، ونص احلديث يف الصوحيحني: "أوصواين خليلوي بوثالث: 
 ثة أايم من كل شهر، وركعيت الضحى، وأن أوتر قبل أن أانم".صيام ثال

أن حتووافظ علووى األدعيووة وأذكووار الصووباح واملسوواء، وتتووذكر إخوانووك يف مشووارق األرض ومغارهبووا وقووت • 
ووْمس   َْموود  رَبّ ووَك قَوْبووَل طُلُوووع  الش  ْ َعلَووى َمووا يَوُقولُوووَن َوَسووبّ ْح حب  َوقَوْبووَل  الغوروب وتوودعو هلووم. قووال تعوواىل: }َفاْصوورب 

ْن آاَنء الل ْيل  َفَسبّ ْح َوأَْطرَاَف النو َهار  َلَعل َك تَوْرَضى {طه َا َوم   . 130ُغُروهب 
 أن حتاسب نفسك يومياً، ولو مبقدار نس دقائق قبل النوم، وجتدد العزم على التوبة:• 
نظورة واحودة صوادقة مون أن تتفكر يف خلق هللا )الكون، البحور، السوماء، اجلبوال، األشوجار...(، ولوو ب• 

 .191القلب وتقول: } رَبو َنا َما َخَلْقَت َهذا اَبط اًل ُسْبَحاَنَك َفق َنا َعَذاَب الن ار  {آل عمران
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أن حتافظ علوى وضووئك طووال اليووم، وإذا فقدتوه سوارع بتجديوده مورة أخورى، فالوضووء سوالح املوؤمن،  • 
 كما ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم.

وورَْأ َورَبُّووَك  أن تقورأ•  يف ختصصووك إن كنوت موون أهول االختصوواص، ولوو مبقوودار صوفحة. قووال تعواىل: " }اقوْ
 (.3اأْلَْكَرُم { )العلق

أن متارس رايضة، ولو مبقدار عشر دقوائق يوميواً )مشوي، سوويدي، ضوغط، جوري يف املكوان....(. عون • 
"املؤمن القوي خوري وأحوب إىل هللا مون أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 املؤمن الضعيف، ويف كل خري..." )رواه مسلم(.
 ال تسرف يف السهر، بل من مبكراً، واستيقظ مبكراً، فهذا من هدي املصطفى صلى هللا عليه وسلم.• 
ئ َك ال وذ يَن أن حتتك ابملتميزين خلقياً وعملياً، كلما أتيحت لك الفرصة وحتذو حذوهم قال تعاىل: }أُْولَ • 

َتد ْه ُقل ال  َأْسأَُلُكْم َعَلْيه  َأْجراً إ ْن ُهَو إ ال  ذ ْكَرى ل ْلَعاَلم نَي { )األنعا  (.90مَهَدى اّلّلُ فَب ُهَداُهُم اقوْ
أن حتدد أولوايتك بوضوح، وال تنشغل ابملفضول عن الفاضل، قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه: " • 

 يل ابلنهار وال عمل النهار ابلليل، وال يقبل هللا النافلة حىت تؤدى الفريضة".ال يقبل هللا عمل الل
 أن تكتب لنفسك نسة أهداف واضحة وحمددة وقابلة للتنفيذ، وأن تبدأ بتنفيذها فوراً، وال تسوف.• 
زَنُوووا َوأَنووُتُم أن تكووون متفووائاًل وعنوودك أموول يف تغيووري نفسووك إىل األفضوول، قووال تعوواىل: }َواَل هتَ نُوووا َواَل حتَْ • 

 (.139اأَلْعَلْوَن إ ن ُكنُتم مُّْؤم ن نَي { )آل عمران
أن تتصف ابلصرب واملصابرة واجملاهدة واحتساب األجر وتعب النفس عند هللا وأن تعيد جتديد نشاطك • 

ُوْا َوَصواب ُروْا َورَاب   طُووْا َواتو ُقووْا اّلّلَ َلَعل ُكوْم تُوْفل ُحووَن { عند كل مناسبة، قال تعاىل : }اَي أَيوَُّها ال ذ يَن آَمنُووْا اْصورب 
 (.200)آل عمران

أن جتلس مع أوالدك وأهلك ولو مبقدار نصف ساعة على قصة قصورية أو خواطرة أو طرفوة أو خلوق أو • 
 أدب أو آية من القرآن أو حديث شريف.

الزوجوة، حقووق األوالد،  أن تلتزم أبداء حقوق الغوري وال تقصور فيهوا، وخاصوة حقووق الوالودين، حقووق• 
 حقوق اجلريان، حقوق األرحام واألقارب، حقوق اإلخوان، حقوق األصحاب، قال الشاعر:

 وابدأ أبهلك إن دعوت فإهنم ** أوىل الورى ابلنصح منك وأقمنُ 
 وهللا أيمر ابلعشرية أواًل ** واألمر من بعد العشرية هنيُ 

رية واالثنني واخلميس واملناسبات الدينية وشوهر هللا احملورم، أن تكثر من صيام التطوع وخاصة األايم القم• 
وشهري رجب وشوعبان، والتسوع األوائول مون ذي احلجوة.. عون أيب هريورة رضوي هللا عنوه قوال: قوال رسوول 

فيما يرويه عن رب العزة سبحانه وتعاىل: "كل عمل ابن آدم لوه إال الصووم فإنوه   وأان أجوزي بوه"  هللا 
 )رواه البخاري(.
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أن حتووافظ علووى غووض البصوور وكووف األذى وعوودم الغيبووة وحفووظ اللسووان مووا أمكنووك ذلووك، وأن تتحوورى • 
ووْمَع َواْلَبَصووَر َواْلُفووَؤاَد ُكوولُّ  احلووالل يف املأكوول واملشوورب. قووال تعوواىل:}َواَل تَوْقووُف َمووا لَووْيَس لَووَك ب ووه  ع ْلوومم إ ن  الس 

 (.36أُولئ َك َكاَن َعْنُه َمْسُؤواًل { )اإلسراء
أن توداوم علووى الووذكر يف مجيووع األحوووال واألوقووات، يف الركوووب والرتحووال والووذهاب والعووودة مووا وسووعك • 

وَماَوا وُروَن يف  َخْلوق  الس  ت  َواأَلْرض  ذلك. قال تعاىل }ال ذ يَن يَْذُكُروَن اّلّلَ ق َياماً َوقُوُعوداً َوَعَلَى ُجنُووهب  ْم َويَوتَوَفك 
 (.191اَبط اًل ُسْبَحاَنَك َفق َنا َعَذاَب الن ار  { )آل عمرانرَبو َنا َما َخَلْقَت َهذا 

أن تكتووب لنفسووك قائمووة أعمووال يوميووة، وتسووعى يف حتقيووق هووذه األعمووال والووذي ال يُنجووز يرحوول لليوووم • 
َمْت ل غَو َوا التا : قال تعواىل }اَي أَيوَُّهوا ال وذ يَن آَمنُووا اتو ُقووا اّلل َ َوْلَتنظُوْر نَوْفوسم م وا قَود  ٍد َواتو ُقووا اّلل َ إ ن  اّلل َ َخب وريم مب 

 (.18تَوْعَمُلوَن { )احلشر
ال تكثر من النووم وال توزد يف يوموك علوى سوت سواعات وميكون تقسويمها إىل سواعة واحودة يف القيلولوة • 

 ونس ساعات لياًل، وال ترهق نفسك يف العمل البدين أكثر مما جيب حىت تشعر بلذة العبادة.
ر من ذكر هادم اللوذات ومفورق اجلماعوات: املووت، وأن تعويش يف هوذه الودنيا كأنوك غريوب أو أن تكث• 

لعبد هللا بن عمر: " كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل"، وكان  عابر سبيل. وقد قال رسول هللا 
اح، وخوذ ابن عمر رضوي هللا عنهموا يقوول: "إذا أصوبحت فوال تنتظور املسواء وإذا أمسويت فوال تنتظور الصوب

 من صحتك ملرضك، ومن حياتك ملوتك".
إايك والشبع وكثرة تناول الطعام، واسوتجب لوصوية الرسوول صولى هللا عليوه وسولم: " حنون قووم ال  كول • 

 حىت جنوع وإذا أكلنا ال نشبع".
أن حتقووق يف نفسووك الصووفات العشوور للمسوولم امللتووزم وهووي: قوووي اجلسووم، متووني اخللووق، مثقووف الفكوور، • 

ى الكسب، سليم العقيدة، صحيح العبادة، جماهود لنفسوه، حوريص علوى وقتوه، مونظم يف شوؤونه، قادر عل
 انفع لغريه.

 اخللق احلسن.-اجلندية-الصالة-التالوة-أن تتوافر يف شخصيتك مسات الدعوة وهي: البساطة• 
 

 اثنياً: أعمال األسبوع
يف املسوجد حوىت بعود شوروق الشومس أن تصلي فجر اجلمعة يف املسجد، وتظل يف ذكر وتوالوة القورآن • 

 بربع ساعة، مث تصلي الضحى يف املسجد، مث تنصرف.
 أن حتافظ على تالوة سورة الكهف صبيحة يوم اجلمعة.• 
 أن حتضر مبكراً إىل صالة اجلمعة، وتلزم الصف األول ما أمكن ذلك.• 
 أن حترص على حضور درس علم يف األسبوع ما أمكن.• 
 ء وجه هللا أسبوعياً وتواظب على ذلك.أن خترج صدقة ابتغا• 



 90 

أن حتوورص علووى غسوول اجلمعووة وقووص األظووافر، والنظافووة العامووة، والتطيووب ولووبس أمجوول الثيوواب وغسوول • 
 األسنان، والوضوء قبل خروجك إىل املسجد.

 أن حتافظ على لقائك الرتبوي، وال تتخلف عنه إال لعذر قهري.• 
 أعمال األسبوع القادم.أن ختتلي بنفسك ساعة كل أسبوع لتخطط • 
 أن تعود مريضاً أو تزور أخاً لك يف هللا أو أكثر، وأن حتاول املواظبة على ذلك.• 
 أن تقوم بنزهة خلوية أو رحلة حقلية أو برية مع أهلك وأوالدك ما أمكن ذلك.• 
-احةسوب-عودو-مشي-كرة طائرة-أن متارس رايضة ما بني ساعة إىل ساعتني أسبوعياً، مثل: كرة قدم• 

 ركوب خيل دراجات...-رماية
 أن جتدد التوبة وتعزم أن يكون األسبوع القادم أفضل من األسبوع احلا .• 
 أن تصل األرحام مرة على األقل أسبوعياً وتواظب على ذلك.• 
 أن تستعد للقاء هللا وأن توقن أن قيام الساعة سيكون يوم مجعة.• 
 ليلة اجلمعة ويوم اجلمعة.  أن تكثر من الصالة والسالم على رسول هللا• 
 أن حتافظ على صيام يوم على األقل يف األسبوع االثنني أو اخلميس.• 
أن جتلووس مووع أهلووك وأوالدك مبووا ال يقوول عوون سوواعة يف األسووبوع بقووراءة قوودر موون القوورآن الكوورمي، مووع • 

 حديث وقصة وبعض اخلواطر واألخالق واآلداب اليت نتحلى هبا خالل األسبوع.
تكتب االستفادة اليت حصلت عليها هذا األسبوع من درس علم أو قراءة كتاب أو معلومة جديودة أن • 

 يف ختصصك أو نصيحة من غريك وكذلك ابقي أفراد أسرتك.
 

 اثلثاً: أعمال الشهر
 أن ختتم القرآن الكرمي مرة على األقل كل شهر وتواظب على ذلك ما أمكن.• 
 ل، وتلخص ما قرأت.أن تقرأ كتاابً كل شهر على األق• 
 حماولة كتابة مقالة وإرساهلا إىل بعض الصحف أو اجملالت.• 
 زايرة املقابر واالتعاظ ابملوتى.• 
 القيام برحلة يوم كامل للرتويح عن النفس واألهل واألوالد.• 
أن ختصص ميزانية شهرية لك وألهل بيتك ولزوجك وأوالدك وتقسمها حسب: الضرورايت احلاجيات • 

 ينات "الكماليات".التحس
 أن حتفظ حزابً من القرآن الكرمي كل شهر أي مبعدل ربع كل أسبوع ما أمكن ذلك.• 
 

 رابعاً: أعمال السنة
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أن حتوووافظ علوووى صووويام شوووهر رمضوووان إميووواانً واحتسووواابً وجتتهووود يف قيوووام الليووول وكثووورة الصووودقات وإفطوووار • 
هلل، قووال تعوواىل:}اَي أَيوَُّهووا ال ووذ يَن آَمنُوووْا ُكت ووَب الصوائمني، وأن تعتوورب هووذا الشووهر فرصووة طيبووة حلسوون الصولة اب

َياُم َكَما ُكت َب َعَلى ال ذ يَن م ن قَوْبل ُكْم َلَعل ُكْم تَوتو ُقوَن { )البقرة  (.183َعَلْيُكُم الصّ 
أن جتتهد يف عمل عمرة خالل العام وأفضلها عمرة رمضان، ألهنا تعدل حجة مع رسوول هللا صولى هللا • 

 وسلم.عليه 
 %، بشرط أن يبلغ املال النصاب، وأن حيول عليه احلول.2.5أن خترج زكاة مالك خالل العام وهي • 
أن تتحوورر موون الووديون؛ ألن اآلجووال بيوود هللا فووال تقابوول ربووك وأنووت موودين ألحوود موون النوواس، واعلووم أن • 

 الشهيد يغفر له كل شيء إال الدين، كما وضح املصطفى صلى هللا عليه وسلم.
أن حتاول إتقان إحدى اللغات جبانب لغة القرآن اللغة العربية، فقد أتقن زيد بن اثبت لغة السراينية يف • 

 " اي زيد تعلم السراينية". نسة عشر يوماً بعد أن أمره النيب 
 

 خامساً: أعمال العمر
فوورض علوويكم احلووج : "أيهووا النوواس إن هللا  أداء فريضووة احلووج موورة واحوودة علووى األقوول، فقوود قووال النوويب • 

فحجوووا"، فقووال رجوول: أيف كوول عووام اي رسووول هللا؟ وكررهووا ثووالاثً، فقووال النوويب صوولى هللا عليووه وسوولم: " لووو 
 قلت نعم لوجبت وملا استطعتم...".)رواه مسلم(.

سوعد ابون  توفري مسكن مناسب ومصدر رزق طيب ألهلوك وألوالدك مون بعودك، فقود أوصوى النويب • 
فقوال: "ألن تودع ورثتوك أغنيواء خوري لوك مون أن تودعهم عالوة يتكففوون النواس"  أيب وقاص رضي هللا عنوه

 )متفق عليه(.
أن تكون من حفظة كتاب هللا تعاىل، فإن مل تستطع فحفّ ظ أبناءك، فوإن مل تسوتطع فعلوى األقول واحوداً • 

وم القياموة من أبنائك، أو بناتوك، يكوون حافظواً لكتواب هللا، حوىت يكوون شوفيعاً لوك عنود هللا عوز وجول يو
 وتلبس ثج الوقار، الياقوتة فيه خري من الدنيا وما فيها.

أن ترتك أثراً يف هذه احلياة يشهد لك عند هللا يووم القياموة، " تبوين مسوجداً أو تنشوئ معهوداً، أو توورث • 
بوك علماً، أو تزرع شجرة، أو هتدي رجاًل، أو متهل معسراً، أو تكفول يتيمواً أو أكثور، أو تسوتقطع مون رات

شووهرايً حملتوواجي املسوولمني بشووكل دائووم، أو تنشووئ وقفوواً هلل، أو أي عموول يشووهد لووك عنوود هللا يوووم القيامووة 
 ويكون خالصاً هلل سبحانه وتعاىل".

رد املظامل إىل أهلها، وطلب الصفح من اخللق إن كانت هناك مظلمة وال تكن مفلساً يووم القياموة أت  • 
  العباد عندك كثرية.بصالة وصيام وحج وصدقة، ولكن مظامل

أن تكتووب وصوويتك الشوورعية وختوورب هبووا زوجتووك وأوالدك ، وكوون عوواداًل مووع أبنائووك وأهلووك، وأال توصووي • 
 أبكثر من الثلث، كما أمران املصطفى صلى هللا عليه وسلم.
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 وأخرياً:

َهاد ه  ُهَو اْجتَوَباُكْم َوَموا َجَعولَ  ل وَة أَب ويُكْم  يقول تعاىل: }َوَجاه ُدوا يف  اّلل   َحق  ج  وْن َحورٍَج مّ  َعلَوْيُكْم يف  الودّ ين  م 
اء َعلَوى الن واس  إ بْورَاه يَم ُهَو مَس اُكُم اْلُمْسل منَي م ن قَوْبُل َويف  َهَذا ل َيُكوَن الر ُسوُل َشوه يداً َعلَوْيُكْم َوَتُكونُووا ُشوَهدَ 

ُموا اب   رُي { )احلج َفَأق يُموا الص اَلَة َوآُتوا الز َكاَة َواْعَتص   (.78ّلل   ُهَو َمْواَلُكْم فَن ْعَم اْلَمْوىَل َون ْعَم الن ص 
 

 عبداحلميد البال .-املصدر: خطة إميانية شاملة
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 أمهات املؤمنني
 .6ىف قوله تعاىل: }وأزواجه أمهاهتم{األحزاب: أمهات املؤمنني كنية كرم هبا القرآن الكرمي أزواج النىب 

وهوو احلكوم  وكان اهلدف من إطالق هذه الكنية على أزواج النوىب تقريور حرموة الوزواج هبون بعود مفارقتوه 
الوارد ىف قوله تعاىل: }وما كان لكم أن تؤذوا رسول هللا ، وال أن تنكحوا أزواجه مون بعوده أبودا إن ذلكوم  

 .53كان عند هللا عظيما{األحزاب:
للمووؤمنني مبثابووة وسووام وضووع علووى صوودورهن تكرميووا هلوون ، وتقووديرا  أمهووات وكووان اعتبووار زوجووات النووىب 
 لدورهن ىف مسرية الدعوة.

ومل جيتمع ىف عصومته يف ترفوه مون  وقد أطلقت هذه الكنية على ثالث عشرة امرأة تزوج هبن رسول هللا 
 الزوجات ىف وقت واحد أكثر من تسع نساء. وكان اقرتانه هبن على الرتتيب التاىل:

قبل الوحى ريمس عشرة سونة، وولودت لوه ذكورين وأربوع إانث ،  خدجية بنت خويلد واقرتن هبا  األوىل:
 وتوفيت ىف العاشر من رمضان سنة عشرة للبعثة.

ىف رمضوووان سووونة عشووورة للبعثوووة، وتوفيوووت ىف آخووور زموووان عمووور بووون  الثانيوووة: سوووودة بنوووت زمعوووة تزوجهوووا 
 اخلطاب.

ىف شووال موون السوونة األوىل للهجورة وهووى الوحيوودة  هوا النووىب الثالثوة: عائشووة بنوت أ، بكوور الصووديق تزوج
من بني نساء النىب الوىت تزوجهوا بكورا وتوفيوت عائشوة ىف ليلوة السوابع عشور مون رمضوان مون السونة الثامنوة 

 واخلمسني للهجرة.
ىف منتصوف السونة الثالثوة للهجورة، وتوفيوت ىف  الرابعة: حفصة بنت عمر بن اخلطاب ،تزوجها الرسوول 

 بان من السنة اخلامسة واألربعني للهجرة.شع
ىف رمضوووان مووون السووونة الثالثوووة  اخلامسوووة: زينوووب بنوووت خزميوووة بووون احلوووارث اهلالليوووة، تزوجهوووا رسوووول هللا 

 للهجرة. ولبثت عنده مثانية أشهر، وماتت ابملدينة وعمرها حنو ثالثني سنة.
ىف العشوور األواخوور موون شوووال سوونة  السادسووة: أم سوولمة، امسهووا هنوود بنووت سووهيل ، تزوجهووا رسووول هللا 

 أربعة للهجرة، وتوفيت ىف رمضان سنة تسع ونسني للهجرة.
السابعة: زينب بنت جحش ،زوجها هللا لرسوله حيث قال تعاىل: }فلما قضى زيود منهوا وطورا زوجناكهوا 

يوووه . وبوووىن رسوووول هللا صووولى هللا عل37لكوووى ال يكوووون علوووى املوووؤمنني حووورج ىف أزواج أدعيوووائهم{األحزاب:
وسلمبها ىف هالل ذى القعودة مون العوام اخلوامس للهجورة ، وماتوت سونة عشورين للهجورة ىف خالفوة عمور 

 بن اخلطاب.
سونة سووت للهجورة، وهووى أول سورية للرسووول ، وتوفيووت ىف  الثامنوة: جويريووة بنوت احلووارث تزوجهوا النووىب 

 ربيع األول سنة ست ونسني للهجرة.
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امسهووا رملووة وهوواجرت مووع زوجهووا عبوود هللا ابوون جحووش إىل احلبشووة التاسووعة: أم حبيبووة بنووت أ، سووفيان و 
إىل النجاشوى أن يزوجوه أم حبيبوة بتوكيول منوه ، وعوادت  فتنصر وثبتت هى على إسالمها فأرسول النوىب 

 إىل املدينة ىف احملرم سنة سبع للهجرة، وتوفيت سنة آربع وأربعني ىف خالفة أخيها معاوية بن أ، سفيان.
بنتووه ُحوَ ّ بون أخطووب ،وهوى السورية الثانيووة، أسولمت فأعتقهوا وأصوودقها عتقهوا وتزوجهووا،  العاشورة: صوفية

وكان أبوها ح  ابن أخطوب مون بوىن النضوري، وبوىن هبوا ىف ربيوع األول للسونة السوابعة للهجورة، وماتوت ىف 
 السنة الثانية واخلمسني للهجرة.

هوووا ىف ذى القعوودة سوونة سووبع للهجووورة، احلاديووة عشوورة: ميمونووة بنووت احلوووارث ، وهووى أخووت جويريووة تزوج
وكانوووووووت قووووووود وهبوووووووت نفسوووووووها لوووووووه كموووووووا جووووووواء ىف قولوووووووه تعووووووواىل: }وامووووووورأة مؤمنوووووووة إن وهبوووووووت نفسوووووووها 

 ، توفيت عام واحد ونسني للهجرة. 50للنىب{األحزاب:
بوني اإلسوالم والعتووق والوزواج أو البقوواء علوى اليهوديووة  الثانيوة عشورة: رحيانووة بنوت زيوود، خريهوا رسووول هللا 

تارت االسالم وكان ذلك ىف أواخر السنة اخلامسة للهجرة وعاشت رحيانة بضع سنوات مث توفيوت ىف فاخ
 أواخر السنة العاشرة للهجرة.

فبقيوت ىف بيوت النبووة ملوك  الثالثة عشرة: مارية القبطية، وهى الىت أهداها عظويم القوبط مبصور للرسوول 
حبكوم موقعهوا مون النوىب تعتورب مون أمهوات املوؤمنني ميني حوىت محلوت إببوراهيم فصوارت أم ولود حموررة، وهوى 
 ،وقد ماتت ىف احملرم من السنة السادسة عشر للهجرة.

 أ.د/عبد الصبور شاهني
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 أم  األمراء
لغووة: يقووال رجوول إم وورم وإم وورةم وأم ووارة: يسووتأمر كوول أحوود ىف أمووره ، واألمووري: امللووك لنفوواذ أمووره ، بَوونّي اإلمووارة 

 (1ألمارة، واجلمع أمراء، كما ىف اللسان.)وا
واصطالحا: كان يُلّقب به القائد األعلى للجيش ، تلقب به "مؤنس اخلادم" قائد القواد، أو أمري األموراء 

 العباسى.
م 936-هو324مث أصبح مرتبة من مراتبه التشريف أدخلها اخللفاء العباسيون على نظامهم االدارى سنة 

م( حمموود بووون رائووق أموووري 940-933هوووو/329-322خلليفووة العباسوووى الراضووى )، وذلووك عنوودما عووونّي ا
منطقوة واسووط والبصورة، أمووريا لألموراء ىف حماولووة منوه لتحسووني األوضواع املرتديووة ىف الدولوة آنئووذ، وقود أسووند 

أبن خُيطَوب لوه  -إليه اخلليفة أمور اخلوراج ، والضورائب ، و الودواوين ، واجلويش ،واملعاونوة ىف كول شوئ وأمور
 لى املنابر جبانب اخلليفة، وأصبح الوزير جبانبه ال يساوى شيئا.ع

ومع ضعف سلطان اخلالفة استبد حاملو هذا اللقب ، وحتّولوا إىل ملوك أو سالطني ،وكانوا سببا سواعد 
علووى نشووأة الوودويالت املسووتقلة عوون اخلالفووة العباسووية، وأضووحى اخللفوواء جبووانبهم أشووباحا، وبوودال موون أن 

ا املنصووب علووى حوول مشوواكل الدولووة العباسووية، أضووافت أعبوواء إىل أعبائهووا، وكانووت موون تسوواعد نشووأة هووذ
 عوامل ضعفها مث اهنيارها.

 أ.د/عبد هللا حممد مجال الدين
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 أم  املؤمنني
لقب إسالمى مل يعرف مبعناه املتداول إال منذ عهد اخللفاء الراشدين فقيل: إن بعض الصحابة دعا "عمر 

 ن اخلطاب" ملقبا إايه بلقب "أمري املؤمنني" فاستصوبه الناس ودعوه به. فأريد به رئيس دولة اإلسالم.ب
وكان قواد البعوث يلقبون به فيعىن قائد اجلند، ولق ب الصحابة به "سعد ابن أ، وقواص" وقوالوا إنوه "أموري 

 املؤمنني"، ألنه كان أمريا على جيش القادسية.
استعمال هذا اللقب داال على خليفة املسلمني: أن بريدا جاء ريرب الفتح مون بعوض وقيل: إن السبب ىف 

الووبالد الووىت أرسوولت قوووات إسووالمية لفتحهووا. ودخوول حاموول الربيوود املدينووة املنووورة وهووو يسووأل عوون عموور بوون 
ت اخلطاب رضى هللا عنه يقول: أين أمري املؤمنني؟ ومسعها الصحابة فاستحسونوا هوذا اللقوب وقوالوا: أصوب

 وهللا امسه ، إنه وهللا أمري املؤمنني حقا ، فدعوه بذلك ، وذهب لقبا توارثه اخللفاء.
ويرى بعض الباحثني أن إطالق هذه الكلمة على رئيس دولة اإلسالم يشوري إىل أن املسولمني قود أصوبحوا 

لك يتمشى قوة حيسب هلا ألف حساب ، وأن عمر رضى هللا عنه أصبح أمريا هلذه القوة، وإطالقه على ذ
 مع عهد الفتوحات االسالمية ملا ىف اللفظ من معىن اجلمع بني السلطتني: احلربية واالدارية.

أضووف إىل هووذا أن اللقووب ميثوول تعبووريا دقيقووا عوون مهمووة اخلليفووة وعوون طبيعووة السوولطة الووىت خولتهووا األمووة 
كموا تنفوى   ول الووحى عليوه ، حلاكمها. حبيث تنتفى عنه شوبهة الوراثوة ملهموة النوىب الدينيوة املتمثلوة ىف نوز 

 عنه شبهة استبداد امللوك أو جترب القياصرة أو األكاسرة على النحو الذى كان معروفا آنئذ.
ومهما يكن من أمرفقد استمر اللقب مستخدما منذ عهد عمور رضوى هللا عنوه حوىت العصور العثمواأ، إىل 

 جانب ما استخدمه السالطني وامللوك من ألقاب بعد ذلك.
ح من كل ما سبق أن كلمات: اإلمامة العظمى، واخلالفة، وإمرة املؤمنني هى كلمات ثالث مرتادفة وواض

 تشري مجيعها إىل قيادة أو رالسة الدولة اإلسالمية.
 أ.د/عبد هللا مجال الدين

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
 

 أمهية بناء النفس .
 التقصري امللحوظ يف هذا املوضوع من قبل املسلمني . -
 الفنت والشهوات يف هذا العصر . كثرة  -
 أن ما تعود عليه اإلنسان يف صغرية يستمر معه يف كربه . -
 أن املسلم داعية يعمل على بناء اآلخرين . -
 اآلاثر اإلجيابية املرتتبة على بناء النفس . -
 اآلاثر السلبية املرتتبة على ترك بناء النفس . -



 97 

القيوام أبعموال تقورب إىل هللا موع تورك أعموال خيواف مون أتثريهوا  معىن بناء النفس : تربية النفس على -2
 على السري إىل هللا .

 مكوانت بناء النفس . -3
 طلب العلم الشرعي . -
 العبادة . -
 الدعوة إىل هللا عز وجل . -
 األمر ابملعروف والنهي عن املنكر . -
 ترك املعصية . -
 حسن اخللق . -
 ضابط ذلك :ترك التوسع يف املباحات ، و  -
 إذا كان املباح وسيلة إىل مأمور به فإنه ال ينهى عنه . -1
 إذا كان املباح وسيلة إىل منهي عنه فأنه ينهي عنه كالشبع . -2
 ال تداوم على مباح ليس وسيلة إىل مأمور به مداومة تشغلك عما هو أهم مثل الرحالت . -3
 :ال يكن تركك املباح إال ألحد األسباب التالية  -4

 أ ( أن يكون هذا مانعا من عبادة .
 ب ( إذا رأيت هذا املباح سيسبب لك تغريا يف نفسك كدخول الغرور .

 ت ( إذا رأيت أن يف هذا املباح شبهة فتورع عن الشبهات .
 ث ( إذا كان يف تناولك هلذا املباح إسراف .

 ج ( إذا مل يكن لديك رغبة شخصية هلذا الشيء فإنه ال أبس أن
 .ترتكه 

 العوامل املساعدة يف بناء النفس . -4
 الصرب واجملاهدة . -
 احملاسبة . -
 املراقبة . -
 معرفة طبيعة النفس . -
 معرفة وظيفتك يف احلياة . -
 البيئة الصاحلة . -
 معرفة األجر يف ذلك . -
 قراءة سري السلف الصاحل . -
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 التأهب للقاء هللا . -
 املمارسة العملية . -
 لب من األدران املشغلة .تطهري الق -
 إشعار النفس يف التقصري . -
 علو اهلمة . -
 تدبر القرآن الكرمي -
 الدعاء . -
 معوقات بناء النفس . -5
 الرتبية اخلاطئة منذ الصغر . -
 الوسط السيئ . -
 االنفراد . -
 اإلخالد إىل الشهوات املباحة . -
 التسويف . -
 الوقوع يف املعاصي . -
 ملوت والدار اآلخرة .قلة ذكر ا -
 التهاون مع النفس . -
 اخلجل املزيف املذموم املقعد عن القيام ابحلق . -
 االستعجال . -
 إشغال النفس مبا ال فائدة منه . -
 اجلهل آباثر ترك بناء النفس . -
 دنو اهلمة والرضا عن واقعه الذي هو فيه . -
 آاثر عدم بناء النفس . -6
 السيما الصغائر .االستهانة ابلذنوب و  -
 قسوة القلب ورمبا موته . -
 اتباع اهلوى . -
 االلتزام األجوف . -
 االهنيار يف وقت احملن والشدائد . -
 املساءلة بني يدي هللا غدا . -
 مناذج من البناء . -7
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 طلب العلم -
 الدعوة إىل هللا . -
 األمر ابملعروف والنهي عن املنكر . -
 ترك املعاصي . -
 خللق .حسن ا -
 ترك التوسع يف املباحات . -

 دار الوطن . –عبد الرمحن العائد  –املرجع: بناء النفس 
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 أ م العرب
اصوطالحا: ذكور الوورواايت العربيوة عوون احلوروب واملعووارك الوىت نشوبت بووني القبائول العربيووة ىف اجلاهليوة، وقوود 

ىف يوووم "ذى قووار" حيووث كووان الفوورس ميثلووون طرفووا  يكووون مووع أحوود الطوورفني قوووات غووري عربيووة كمووا حوودث
 رئيسيا ىف املعركة، ويعاوهنم بعض العرب.

وأايم العرب كثرية وخمتلفة األمهية ، فمنها ما هو واسع النطاق اشرتكت فيه قبائل كثرية، ومنها ماهو ضيق 
 النطاق حدث بني عدد من القباتل.

، مثل حرب البسوس الىت مسُّ يت ابسم البسوس خالة وأايم العرب تسمى بشىء ابرز اتصل هبذه احلروب 
جّسوواس بوون موورة، وهووى صوواحبة الناقووة الووىت كانووت سووببا ىف هووذه احلوورب ، ومثوول ذلووك يقووال عوون داحووس 
والغرباء فهما امسوان لَفرَسوني كواان سوبب هوذه املعوارك ، وقود تعورف ابسوم املكوان الوذى جورت فيوه املعركوة، 

واسوط والكوفوة، وقود اتبوع ذلوك ىف تسومية املعوارك اإلسوالمية فيموا  مثل معركة "ذى قوار" فهوو مكوان بوني
 (1بعد كغزوة بدروأحد.)

ويقال:إن أايم العرب بلغت سبعمائة وألف يوم ، وهو رقم مبوالغ فيوه إال إذا الحظنوا املعوارك الصوغرية الوىت  
 كانت تقع بني الرعاة بعضهم البعض.

 وسنعرض هنا مناذج عن أشهر هذه املعارك:
 س:البسو 

من أهم أايم العرب ، الىت كانت احلورب فيهوا بوني بكور وتغلوب ، وقود اسوتمرت أربعوق سونة، وسوببها: أن  
كليبوا بووني ربيعووة مون تغلووب رمووى ابلنبول انقووة البسوووس بنوت منقووذ، وهووى خالوة جسوواس بوون مورة موون بكوور، 

وواس ، فقتوول ج سوواس كليبووا، فقامووت  وكووان كليووب زوجووا جلليلووة أخووت جسوواس ،فاسووتجارت البسوووس جبس 
احلرب الىت أهنكت اجلميع ،وعندما جلست نساء تغلب ىف مأمت كليب طلق أن خترج جليلة أخته القاتل 

 من املأمت ،فخرجت ابكية، وأنشدت قصيدة تُوَعد  من جيد الشعر العر،، أهم ما جاء هبا:
 اي قتيال قَوو ض الدهرُبه * سقف بيىت  مجيعا من َعل  

 ُه * وأثىن ىف هدم بيىت األول  هدم البيَت الذى استحدثتُ 
َهلَهُل أخو كليب ىف وصف هذه املعارك:

ُ
 ومما قاله امل

 "قد فىن احلي ان ، وثكلت األمهات ، وتيتم األوالد ، دموع ال تنقطع ، وأجساد ال تدفن".
 داحس والغرباء:

ن ذبيان ، وقود مها فرسان ، وكانت داحس ملكا لقيس بن زهريمن عبس ، والغرباء ملكا حلمل بن بدر م
أقوويم سووباق بووني الفرسووني وكووان السووبق لووداحس ، ولكوون رجووال موون ذبيووان لطمووه ؛ فشووغله ، وأضوواع عليووه 

 السبق ، فبدأ الصراع الذى طال وامتد، وهلك فيه عدد كبري من الناس واحليوان واملتاع.
 يوم ذى قار:
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، وقيووول بعووود ذلوووك. و"ذو  يووووم مووون أايم العووورب ىف اجلاهليوووة، ويقوووال: إنوووه حووودث يووووم مولووود الرسوووول 
قار"،موضع بني واسط والكوفة على مشارف الصحراء ، وكان ذلك اليوم بني الفرس تؤيدهم تغلب وإايد 
وبوني جيشوون عور، اشوورتكت فيووه ربيعوة وبكوور وبنوو عجوول وبنووو شويبان. وقوود اهنزموت الفوورس وولوووا األدابر، 

ققت بذلك نصرا عظيما. ويعود هوذا اليووم وتبعتهم بكر تضرب وتقتل ، وال تلتفت لغنائم أو أسرى ، فح
)هووذا أول يوووم انتصووفت فيووه العوورب موون الفوورس و،  موون مفوواخر التوواريخ العوور، ، ومنووه يقووول الرسووول 

 نصروا(
 أ.د/أمحد شلىب

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 إع ا  الترآن ال رمي
: فاتوه ومل يدركوه ، لغة: يقال عجزعن الشىء عجوزا وعجوزاان: ضوعف ومل يقودر عليوه وأعجوز الشوىء فوالان

 (1وأعجز فالن: ُسب ق فلم يُدَرك ، كما ىف الوسيط.)
واصطالحا: من إضافة املصدر إىل القرآن: أن مجيع من عدا هللا من اإلنس واجلن قد أعجزهم القرآن عن 
اإلتيان مبثله قل  ذلك الكالم أو أكثر ، مع تكرار التحدى بوه ومطالبوة مون زعوم أن القورآن لويس مون عنود 

 هللا أبن يثبتوا صدقا دعواهم ابإلتيان بكالم مياثل القرآن ىف بالغته وفصاحته وعلو شأنه.
أقوول موون السووورة ، أو -وقوود طولووب املتحوودوُّن أبن أيتوووا بسووورة موون مثلووه ، أو بعشوور سووور أو مبثلووه مطلقووا 

جوورة ، فعجووروا متووام طولبوووا هبووذا ىف مكووة قبوول اهلجوورة ، وطولبوووا بووه ىف املدينووة بعوود اهل -فوووق السووور العشوور
العجز ، مع شدة حاجتهم إىل حتقيق ما طلب منهم ، فدل ذلك على عجزهم التام عون حماكواة القوران ، 
ملا رأوا فيه من علو الشأن ، وإحكام األسلوب ، وروعة املعاأ ، ووصفه الوليد بن املغرية وكان كوافرا أبنوه 

 يعلو وال يعلى عليه.
القرآن ىف كتاب هللا العزيز مرات ىف سورة البقورة ويوونس وهوود وغريهوا ، مث  وقد ورد التحدى ابإلتيان مبثل

ورد اإلقناط من إمكان حماكاة القرآن ىف قولوه تعواىل }قول لوئن اجتمعوت اإلنوس واجلون علوى أن أيتووا مبثول 
 .88هذا القرآن ال أيتون مبثله ولوكان بعضهم لبعض ظهريا{اإلسراء:

ىف القوورون الثالثووة األوىل اهلجريووة ، وإمنووا عوورف واشووتهر بعوود أن وضووع معروفووا  ومل يكوون مصووطلح اإلعجوواز
 هجرية. 306حممد بن يزيد الواسطى كتااب مساه "إعجاز القرآن" سنة 

وليس معىن ذلك أنه مل يكن موجودا من قبل ، فقد كان البحث واجلدل حوول إعجواز القورآن يودور علوى 
د علمواء الكوالم ، وقود وضوع اجلواحظ كتوااب حوول هوذه ورياصوة عنو أوسع نطاق ىف بيئات العلوم والعلمواء

 هجرية. 255الفكرة مساه "نظم القرآن" واجلاحظ توىف
 فليست العربة ابملصطلح نفسه بل ابلفكرة الىت حيويها ، ومعروف أن األفكار تسبق دائما مسمياهتا.

كالم واألصول واملفسورون وقد كثر اجلدل حول الوجوه الىت كان هبا القرآن معجزا ، حتدث عنها علماء ال
وعلماء البالغة وغريهم ، وما يوزال البحوث يكشوف عون جديود ، ورياصوة ىف هوذا العصور الوذى ازدهورت 
فيوووه العلووووم والفنوووون واالكتشوووافات العلميوووة احلديثوووة ىف الووونفس والفضووواء واألرض وموووا فيهوووا ، وىف الطوووب 

 ونظائره من العلوم اإلنسانية والعملية.
 ند القدماء يدور حول الوجوه اآلتية:واإلعجاز القرآأ ع

 )أ( األخبار والوعود الصادقة.
 )ب( اإلخبار عن الغيوب الىت وقعت كما أخرب عنها القرآن.

 )ج( فصاحة ألفاظه ، وسالمة معانيه وشرفها.
 )د( نظمه احملكم ، وأتليفه البديع ، وسالمته من الطعون.
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كثووري موون ميوووادين املعرفووة الووىت طرقهووا اإلعجوواز العلموووى أمووا عنوود احملوودثني فقوود ظهووور اإلعجوواز العلمووى ىف  
احلديت مما يضيق املقام عون ذكوره ، فقود ظهور االعجواز ىف الدراسوات الطبيوة والنفسوية والنباتيوة وطبقوات 
األرض وغريهوا ، ففوى كول هوذه اجملواالت ظهورت حقوائق يقينيوة طابقوت إشوارات القورآن إليهوا منوذ نسووة 

 آن انزال بعلم هللا من عند هللا ، ملا ظفران فيه بشىء من هذه اخلوارق العظيمة.عشرقران ، ولو لو يكن القر 
 أ.د/عبد العظيم إبراهيم املطعىن

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 إفشاء السالم
 مقدمة:

 إىل قيام الساعة. -عليه السالم  -السالم سنة قدمية منذ عهد آدم  -
 [.10ْم ف يَها َساَلمم{  يونس:هي حتية أهل اجلنة،قال تعاىل: } َوحتَ يو تُوهُ  -
 هي من سنن األنبياء، وطبع األتقياء، وديدن األصفياء. -
 يف هذه األايم أصبح بني املسلمني وحشة ظاهرة وفرقة واضحة. -
 ترى أحدهم مير جبوار أخيه املسلم وال يلقي عليه حتية اإلسالم. -
 البعض يلقي السالم على من يعرف فقط. -
أن يلقووى علوويهم السووالم موون أانس ال يعرفوووهنم  حووىت اسووتنكر أحوودهم موون ألقووى إليووه  آخوورون يتعجبووون -

 السالم وقال متسائاًل: هل تعرفين؟ 
 احلث على إفشاء السالم.

يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: } ال تودخلوا اجلنوة حوىت تؤمنووا، وال تؤمنووا حوىت حتوابوا. أال أدلكوم  -
 أفشوا السالم بينكم {  رواه مسلم[.على شيء إذا فعلتموه حتاببتم؟ 

: } أي اإلسالم خري؟ قال: } تطعم الطعام، وتقورء السوالم علوى مون عرفوت  سأل رجل رسول هللا  -
 ومن مل تعرف { متفق عليه.

كان ابن عمر رضي هللا عنهما يغدو إىل السوق ويقول: ) إمنا نغدو من أجل السالم، فنسلم على من   -
 لقيناه (.

 
 شاء السالم.فضائل إف

 السالم يدل على تواضع املسلم وحمبته لغريه. -
 السالم ينبئ عن نزاهة القلب من احلسد واحلقد والبغض والكرب واالحتقار. -
 هو من حقوق املسلمني بعضهم على بعض. -
 هو من أسباب حصول التعارف واأللفة وزايدة املودة واحملبة. -
 جلنات.هو من أسباب حتصيل احلسنات ودخول ا -
 يف إشاعته إحياء لسنة املصطفى صلى هللا عليه وسلم. -
قال عليه الصالة والسالم: } نس جتب للمسلم على أخيه: رد السالم، وتشميت العواطس، وإجابوة  -

 الدعوة، وعيادة املريض، وإتباع اجلنائز {  رواه مسلم[.
، فعون أيب سوعيد اخلودري أن النويب  ول الواجب على من ألقي عليه السالم أن يورد امتثوااًل ألمور الرسو -
  ،قووال: } إايكووم واجللوووس يف الطرقووات { فقووالوا: اي رسووول هللا: مووا لنووا موون جمالسوونا بووّد نتحوودث فيهووا
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فقال: } إذا أبيتم إال اجمللس، فأعطوا الطريق حقه { قالوا: وما حق الطريق اي رسوول هللا؟ قوال: } غوض 
 مر ابملعروف والنهي عن املنكر {  متفق عليه[.البصر، وكف األذى، ورد السالم، واأل

سولم مجاعوة فهوو  -
ُ
قال اإلمام النووي رمحه هللا: ) واعلم أن ابتوداء السوالم سونة ورده واجوب، وإن كوان امل

سوونة كفايووة يف حقهووم، وإذا سوولم بعضووهم حصوولت سوونة السووالم يف حووق مجوويعهم، فووإن كووان املسوولم عليووه 
مجاعة كان الرد فورض كفايوة يف حقهوم، فوإن رد واحود مونهم سوقط احلورج  واحد تعني عليه الرد، وإن كانوا

 عن الباقني، واألفضل أن يبتدئ اجلميع ابلسالم وأن يرد اجلميع (.
 صيغ السالم:

سوولم عليوووه واحووداً فأقلوووه )  -
ُ
قووال النووووي: ) وأفضووول السووالم أن يقوووول: ) السووالم علووويكم ( فووإن كوووان امل

: ) السالم عليكم ( ليتناوله وملكيه، وأكمول منوه أن يزيود ) ورمحوة هللا السالم عليك ( واألفضل أن يقول
 ( وأيضاً ) وبركاته (، ولو قال: ) سالم عليكم ( أجزأه.

 رد السالم:
يقووول اإلمووام النووووي: ) وأمووا صووفة الوورد، فاألفضوول واألكموول أن يقووول: ) وعلوويكم السووالم ورمحووة هللا  -

علوويكم ( فلووو حووذفها جوواز وكووان ثركوواً لألفضوول، ولووو اقتصوور علووى )  وبركاتووه ( فيووأ  ابلووواو ) الوويت تسووبق
وعلوويكم السووالم ( أو ) علوويكم السووالم ( أجووزأه، ولووو اقتصوور علووى ) علوويكم ( مل جيووزأه بووال خووالف، ولووو 

 قال: ) وعليكم ( ابلواو، ففي إجزائه وجهان ألصحابنا (.
 مراتب السالم:

 السالم ثالث مراتب: -
 فضلها: ) السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته (أعالها وأكملها وأ• 
 مث دون ذلك ) السالم عليكم ورمحة هللا (• 
 أقله ) السالم عليكم (.• 
 واملسلم إما أن أيخذ أجراً كاماًل، وإما أن أيخذ دون ذلك، على حسب السالم. -
الم علوويكم (، ورد أن رجوواًل دخوول املسووجد ورسووول هللا جووالس وأصووحابه عنووده فقووال الووداخل: ) السوو -

فقال : } وعلويكم السوالم، عشور{ مث بعود ذلوك دخول رجول آخور فقوال: ) السوالم علويكم ورمحوة هللا (، 
فقال : } وعليكم السوالم ورمحوة هللا، عشورون { مث بعود ذلوك دخول رجول آخور فقوال: ) السوالم علويكم 

اتووه، ثالثووون {   رواه أبووو داود ورمحووة هللا وبركاتووه ( فقووال رسووول هللا : } وعلوويكم السووالم ورمحووة هللا وبرك
 والرتمذي[، أي عشر وعشرون وثالثون حسنة.

 من آداب السالم:
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. السنة إذا تالقى اثنان يف طريوق، أن يسولم الراكوب علوى املرتجول، والقليول علوى الكثوري، والصوغري علوى 1
ثوووري {  رواه : } يسووولم الراكوووب علوووى املاشوووي، واملاشوووي علوووى القاعووود، والقليووول علوووى الك الكبووري، قوووال 

 مسلم[.
. ينبغي للمسلم أن تكون حتيته للمسلمني السوالم، ولويس " صوباح اخلوري" أو "مرحبوا" أو " ألوو". وإمنوا 2

 يبدأ ابلسالم مث يرحب بعد ذلك مبا شاء من الرتحيب اجلائز.
ك : } إذا دخلوت علوى أهلو . يستحب إذا دخل املسلم بيته أن يسلم فإن الربكة تنزل ابلسوالم قوال 3

فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك {  رواه الرتمذي[. وإن مل يكن فيوه أحود ليقول: } السوالم علينوا 
 وعلى عباد هللا الصاحلني {  رواه مسلم[.

. ينبغي أن يكون التسليم بصوت مسوموع ال يوزعج املسوتمع وال يووقظ النوائم، عون املقوداد قوال الرسوول 4
للنوويب نصوويبه موون اللووق، فيجوويء موون الليوول، فيسوولم تسووليماً ال يوووقظ صوولى هللا عليووه وسوولم: ).. كنووا نرفووع 

 انئماً ويسمع اليقظان (   رواه مسلم[.
 . استحباب إعادة السالم وتكوراره للرجول إذا فوارق أخواه ولوو لفورتة وجيوزة، فعون أيب هريورة عون النويب 5

ار أو حجور مث لقيوه فليسولم قال: } إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهموا شوجرة أو جود
 عليه {  رواه أبو داود[.

. أجاز كثري من العلماء سالم الرجل على املرأة، واملورأة علوى الرجول إذا أمنوت الفتنوة، فتسولم املورأة علوى 6
حمارمهوا، وجيوب أن تورد علويهم السوالم، كموا يسولم الرجول علوى حمارموه وجيوب أن يورد علويهم السوالم، وإن  

ة فوال أبس موون إلقواء السووالم عليهوا، وإن سولمت يوورد عليهوا السووالم، إذا أمنوت الفتنووة، كانوت املورأة أجنبيوو
 وبدون مصافحة وال ريبة، وال خضوع ابلقول.

. مموا شوواع بووني النوواس أن يكوون السووالم إميوواءة وإشووارة ابليود. فووإن كووان املسوولم بعيوداً ونطووق مووع اإلشووارة 7
حينئوذ دليول السوالم وليسوت انئبوة عنوه، وكوذلك يقوال  ابلسالم فال أبس ما دام ال يسمعك، ألن اإلشارة

 يف الرد.
: } إذا انتهووى أحوودكم إىل اجمللووس  . يسووتحب للجووالس أن يسوولم إذا قووام موون اجمللووس لقووول الرسووول 8

 فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست األوىل أبحق من اآلخرة {  رواه أبو داود[.
وبسوط اليود ألخيوك املسولم قوال الرسوول صولى هللا عليوه وسولم: } . استحباب املصافحة عند السالم، 9

 ما من مسلمني يلتقيان فيتصافحان إال غفر هلما قبل أن يفرتقا {  رواه أبو داود والرتمذي[.
. عن أنس بن مالك قال: } كان النيب إذا استقبله الرجل فصافحه ال ينوزع يوده مون يوده حوىت يكوون 10

 لرتمذٍي[.الرجل الذي ينزع {  رواه ا
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: } وتبسومك  . احرص على البشاشة وطالقة الوجه واالبتسامة عند السالم حيث يقوول الرسوول 11
يف وجه أخيك صدقة {، وقوله : } ال حتقرّن من املعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجوه طليوق {  رواه 

 مسلم[.
يف هذا تبسط هلم، وزرع للثقة يفعل ذلك، و  . استحباب السالم على الصبيان كما كان رسول هللا 12

 يف نفوسهم، وغرس لتعاليم اإلسالم يف قلوهبم.
: } ال تبدأوا اليهود وال النصارى ابلسالم، فإذا لقيوتم أحودهم  . عدم بداءة الكفار ابلسالم لقوله 13

: } إذا سووولم علووويكم أهووول الكتووواب فقولووووا:  يف طريوووق فاضوووطروه إىل أضووويقه {  رواه مسووولم[. وقوووال 
 كم {  متفق عليه[.وعلي

 دار القاسم.-عبدامللك القاسم-املرجع: أفشوا السالم
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 إمارة اجليش
هوى إحوودى الوووالايت أو اإلموارات اخلاصووة، ويقوووم موون يتوالهوا بتوودبري أموور اجلنود ومحايووة احلوودود ، وتنفيووذ 

رب ، واالعتماد على القيادات سياسة الدولة العسكرية، أى أن على متوليها تنظيم اجليش ىف مصاف احل
املدربة املتمرسة ابلقتال ، ومعاجلوة شوىت ألووان اخللول ،وتفقود الصوفوف وإعوداد السوالح واملوؤن واحلاجوات 
الضرورية للجند ، وعليوه االهتموام بتودريبهم وعودم التغريور هبوم واختواذ كول موا يلوزم لسوالمتهم مون الكموائن 

اقوووتالع كووول مظووواهر الفسووواد بيووونهم ، وعمووول كووول موووا يرفوووع مووون وموووؤامرات األعوووداء موووع النظووور ىف أمووورهم و 
معنوايهتم ، وتنظيم أجازاهتم ، ومن الواجبات املنوطوة بوه ، مجوع أخبوار العودو ليتسوىن مواجهتوه وفوق خطوة 

 حمكمة تضمن النصر إبذن هللا.
تقسويم  وإذا اقتصرت مهمة أمر اجليش على ذلك ، اعتوربت فيوه شوروط الواليوة اخلاصوة، أموا إذا فووض ىف

الغنائم وعقد الصلح ، فعندئذ ينبغى أن تتوافر فيه شروط الوالية العامة، وقد تدخل مهمة تسيري احلجويج 
 ضمن واليته.
قائووود جووويش املسووولمني ،وكوووذلك كوووان اخللفووواء الراشووودون. ومبووورور الوووزمن ، واتسووواع الدولوووة  وكوووان النوووىب 

هبووا إىل موون عوورف ابلشووجاعة واشووتهر حبسوون اإلسووالمية، صووعب علووى اخلليفووة القيووام هبووذه املهمووة، فعهوود 
 التدبري والذكاء.

 أ.د/عبد هللا مجال الدين
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 ابن السبيل
 هو املسافر املنقطع عن بلده ، وليس لديه من املال ما يعينه على الوصول إليها.
ولوه:}إمنا الصودقات للفقوراء وهو من األصناف الثمانية الذين تدفع هلم الزكاة ، وقد ذكرهم هللا تعاىل ىف ق

واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم وىف الرقاب والغارمني وىف سوبيل هللا وابون السوبيل فريضوة مون هللا 
 .60وهللا عليم حكيم{التوبة:

وابن السبيل املنقطع به طريقه نوعان ؛ ألنه إما غريب مسافر جيتاز ابلبلد، وإما منشئ سفراً من بلد مقيم 
 ه ولوكان وطنه.ب

وقد ذهب اإلموام مالوك وأمحود بون حنبول رضوى هللا عنهموا إىل أن املسوتحق للزكواة هوو ابون السوبيل اجملتواز 
دون املنشئ ألن السبيل: الطريق ، وابنها: املالزم هلا الكائن فيها، والقاطن ىف بلده ليس مبسافر، ويعطوى 

من املال ببلده موا يفوى بقرضوه فوال يعطوى الزكواة بشرط أال جيد مقرضا يقرضه ، فإن وجد مقرضا وكان له 
 ويعطاها أيضا عندمها إن وجد مقرضا لكن ليس له ىف بلده ما يكفى السداد.

وأما الشافعية: فابن السبيل عندهم يعطى من الصدقة مطلقا سواء أكان منشئا سفرا من بلد مقيم به ولو  
كوان هنواك مون يقرضوه كفايتوه ولوه ببلوده موا يقضوى   كان وطنه ، أم كان غريبا مسافرا جيتاز ابلبلد حىت لوو

 به دينه.
وقوود اشوورتط الفقهوواء أن يكووون سووفره ىف طاعووة، أو ىف غووري معصووية واختلفوووا ىف السووفر املبوواح: فالشووافعية 

 على أنه يعطى منها حىت لو كان سفره للتنزه.
 أ.د/عبد الصبور مرزوق

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 األمحدية
إبقلويم البنجوواب ابهلنوود )ابكسوتان حاليووا( ىف القورن الثالووث عشور اهلجوورى التاسووع هوى حركووة دينيوة ظهوورت 

 عشر امليالدى.
أطلق عليها األمحدية نسبة إىل مؤسسها مريزا غالم أمحد ، ويطلق عليها أيضا القاداينية نسبة إىل قواداين 

ا مؤسوس هوذه احلركوة ىف )وهى قرية تقع إبقليم البنجاب وتبعد بنحو ستني ميال عن الهور( الوىت ولود فيهو
 م.1839هو/1252عام 

وألن هذه احلركة ظهرت ىف جمتمع إسالمى على يد مسلم يعدها املؤرخون وعلماء األداين حركة إسالمية 
، كمووا أن أتباعهووا يعتووربون أنفسووهم مسوولمني ، إال أن جلنووة كوهنووا شوويخ األزهوور برالسووة الشوويخ عبوود اجمليوود 

قامت ببحث حالوة طوالبني ينتسوبان  -ين ىف ثالثينيات القرن العشرينأول عميد لكلية أصول الد-اللبان 
إىل هووذه اجلماعووة ، كوواان يروجووان ملووذهبهما ىف مصوور ، وكووان القوورار الووذى أصوودرته هووذه اللجنووة يوونص أبن 

 القاداينيني كافرون ، كما قضت بفصل الطالبني من األزهر.
ى أسواس موا ادعواه مؤسسوها موريزا غوالم أمحود أبن وقد ُبىن  احلكم بكفر من يعتنق أفكار هذه الطائفوة علو

املسويح مل يرفووع ببدنوه إىل السووماء ، بول بروحووه ، أموا بدنووه فمودفون ىف اهلنوود ، وكوان هووذا أول رأى خووالف 
فيه مجهوور املسولمني ، مث ادعوى أن روح املسويح قود حلوت فيوه فعوودة املسويح الوىت يوؤمن هبوا املسولمون قود 

جسووده ، كمووا ادعووى أنووه املهوودى املنتظوور ، فهووو مرسوول ليجوودد أموور الوودين حتققووت حبلووول روح املسوويح ىف 
 اإلسالمى فما يقوله هو احلق ، وليس ألحد أن ينكره ؛ إذ هو يتكلم عن هللا تعاىل.

مل يكتف هبذا ، بل ادعى أن الالهوت قد حول ىف جسوده ، وأن املعجوزات قود ظهورت علوى يديوه ، فهوو 
خووامت النبيووني فهووو يفسوور خووامت النبيووني ىف قولووه  تنوواىف مووع كووون حمموود رسووول موون عنوود هللا ، ورسووالته ال ت

، أبن كوول  40تعوواىل: }مووا كووان حمموود أاب أحوود موون رجووالكم ولكوون رسووول هللا وخووامت النبيني{األحووزاب:
 (.15، التعليم ص 27رسول جيئ من بعده يكون ريامته وإقراره وحي  شرعه وجيدده )حقيقة الوحى ص

 لتعاليم اإلسالم أنه: ومن آرائه املخالفة
ألغووى فريضووة اجلهوواد ، معلووال ذلووك أبنووه قوود اسووتنفد أغراضووه فووال داعووى إليووه بعوود أن زالووت الفتنووة ىف  -1

 (.17الدين )تبليغ الرسالة ص
 عدم جواز صالة األمحدى خلف إمام غري أمحدى. -2
 احلكم على من مل يؤمن بدعوته ابلكفر. -3
 محدى.عدم جواز زواج األمحدية بغري أ -4

خلفووه ىف رالسووة احلركووة احلكوويم نووور الوودين ، وبعووده انقسوومت  1908وبعوود موووت مووريزا غووالم أمحوود ىف 
 احلركة إىل شعبتني:



 111 

األوىل: تزعمهووا بشووري الوودين حممووود بوون غووالم أمحوود ، وهووى شووعبة قوواداين وقوود حووافظ املنتسووبون إىل هووذه 
 يا.الشعبة على أفكار مريزا غالم أمحد وتشددوا ىف تنفيذها حرف

 الثانية: تزعمها حممد على الالهورى وهى شعبة الهور ، ومن معتقداهتم:
)أ( عدم إنكار إهلامات مريزا غالم أمحد ، إال أهنم أنكروا ادعاءه النبوة ، وفسروا ما ورد عنه من نصووص 

 ىف هذا الصدد أبهنا تعبريات جمازية.
 را ، ولكنهم أطلقوا عليهم اسم الفاسقني.)ب( حتاشوا تسمية املسلمني الذين مل يؤمنوا بدعوهتم كفا

يطلق على هاتني الشوعبتني )شوعبة قواداين ، شوعبة الهوور( احلركوة األمحديوة ، وهلموا نشواط واسوع ىف كثوري 
 من أقطار األرض يتمثل ىف بناء املساجد وإنشاء املراكز الثقافية.

 أ.د/حممد شامة
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 األحوال الشخصية
 ئ: صفته ، وحال اإلنسان ما خيتص به من أموره املتغرية احلسية واملعنوية.لغة: حال الش

والشخص: يطلق على كل جسم له ارتفاع وظهور ، وغلوب ىف اإلنسوان ، مجعوه أشوخاص و شوخوص ، 
وتعوووىن األحووووال الشخصوووية ىف مووودلوهلا هوووذه الصوووفات الوووىت متيوووز إنسووواان مووون غوووريه )لسوووان العووورب/املعجم 

 الوسيط(.
هى األحكام واملبادئ واملسائل املنظمة للعالقوات داخول األسورة ، مبوا يشومل أحكوام اخلطبوة  واصطالحا:

والووزواج ، واملهوور ، ونفقووة الزوجووة وواجباهتووا جتوواه زوجهووا ، والطووالق وتفريووق القاضووى بووني الووزوجني واخللووع 
 والنسب والرضاع وحضانة األوالد واملرياث والوصية والوقف.

 لشخصية بعض األمور املالية كاملرياث والوصية والوقف.وتتضمن مسائل األحوال ا
ومصطلح األحوال الشخصية مصوطلح حوادث مل يعرفوه القودامى ، وقود ابتدعوه الفقوه اإليطواىل ىف القورنني 

 الثاأ عشر والثالث عشر حني واجهته مشكلة "تنازع القوانني" لظهور نظامني قانونيني آنذاك:
 ذى كان له التطبيق العام ىف إيطاليا كلها.األول: هو القانون الروماأ ال

الثوواأ: القووانون احمللووى الووذى كووان يطبووق ىف مدينووة معينة.خاصووة وقوود جلووأ القووانون الروموواأ لتمييووز هووذين 
النظامني وإىل إطالق "حال" علوى النظوام الثواأ مث قسوم هوذه األحووال إىل أحووال تتعلوق ابألمووال ، وإىل 

القوانني الغربية هذا التقسيم الذى استقر فيها ، وصار يطلوق مصوطلح  أحوال تتعلق ابألشخاص وأخذت
األحوووال الشخصوووية علوووى تلوووك القواعووود اخلاصوووة ابلوووروابط الشخصوووية ىف مقابووول األحووووال العينيوووة ، وهوووى 

 األحوال املتعلقة ابألموال.
نني ، علوى حوني وختتلف األحوال العينية عن األحوال الشخصية ىف عموم تطبيوق األوىل علوى مجيوع املوواط

 تتعدد القواعد القانونية املنظمة للعالقات واملراكز القانونية للمواطنني ابختالف طوائفهم ومعتقداهتم.
م معووووىن مصووووطلح 1934/ 6/ 21وقووود حووووددت حمكمووووة الوووونقض املصوووورية يف حكمهوووا الشووووهري بتوووواريخ 

يتميوز بوه اإلنسووان  األحووال الشخصوية ، فونص هوذا احلكوم علوى أن: "األحووال الشخصوية هوى جممووع موا
عن غريه من الصفات الطبيعية أو العائلية الىت رتب القانون عليها أثرا قانونيا ىف حياته ككونه إنساان ذكرا 
أو أنثى وكونه زوجا أو أرمل أو مطلقا أو ابنا شرعيا ، أو كونه ثم األهليوة أو انقصوها لصوغر سون أو عتوه 

بسووبب موون أسووباهبا القانونيووة ، أمووا األمووور املتعلقووة ابملسووائل أو جنووون أو كونووه مطلووق األهليووة أو مقيوودها 
املالية فكلها حبسب األصل من األحووال العينيوة ، وإذن فوالوقف واهلبوة والوصوية والنفقوات علوى اخوتالف 
أنواعها ومناشئها من األحوال العينية لتعلقها ابملال وابستحقاقه وعدم استحقاقه ، غري أن املشرع املصرى 

الوقووف واهلبووة والوصووية وكلهووا موون عقووود التربعووات تقوووم غالبووا علووى فكوورة التصوودق املنوودوب إليووه وجوود أن 
داينة ، فأجلأه هذا إىل اعتبارها من قبيل مسائل األحوال الشخصية ، فيما خيرجها عن اختصاص احملواكم 

 قرير أحكامها".املدنية الىت ليس من نطاقها النظرىف املسائل الىت قد حتوى عنصرا دينيا ذا أثرىف ت
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ومل يسوولم هووذا التعريووف موون الغموووض والنقوود إىل احلوود الووذى أوجووب توودخل املشوورع لتوودارك نقووص تعريووف 
موون الئحووة التنظوويم القضووائى للمحوواكم املختلطووة  28حمكمووة الوونقض املصوورية وغموضووه إذ جوواء ىف املووادة 

نازعوات واملسوائل املتعلقوة م موايلى: "متثول األحووال الشخصوية امل1937لسونة  49الصوادرة ابلقوانون رقوم 
بنظام األسرة ، وعلى األخوص اخلطبوة والوزواج وحقووق الوزوجق وواجباهتموا املتبادلوة واملهور ونظوام األمووال 
بني الزوجني والطالق والتطليق والتفريق والبنوة واإلقرار ابألبوة وإنكارها والعالقات بني األصول والفروع ، 

صهار وتصحيح النسوب والتبوىن والوصواية والقواموة واحلجور واإلذن ابإلدارة ، وااللتزام ابلنفقة لألقارب واأل
وكووذلك املنازعووات واملسووائل املتعلقووة ابهلبووات واملواريووث وغريهووا موون التصوورفات املضووافة إىل مووا بعوود املوووت 

 وابلغيبة وابعتبار املفقود ميتا".
ر واخلاصوووة بنظوووام القضووواء والسووولطة وقووود جووواءت القووووانني الصوووادرة بعووود الغووواء احملووواكم املختلطوووة ىف مصووو

 القضائية ىف مصر ، لتؤكد هذا التعريف.
وتتميووز أحكووام موضوووعات األحوووال الشخصووية ابسوووتمدادها موون الفقووه اإلسووالمى وأخووذها موون مذاهبوووه 
املعروفووة ، وذلووك ىف معظووم بووالد العووامل اإلسووالمى )ومل يشووذ عوون ذلووك سوووى تركيووا الووىت اعتموودت القووانون 

 م بشقيه الشخصى والعيىن( وذلك كمصر والسودان والباكستان.1927ى عام املدأ السويسر 
على حني أخذت بعض البالد اإلسالمية بتقنني أحكام األحوال الشخصية تقنينا شامال كسووراي واألردن 
، ومع ذلك فقد شهدت قوانني األحوال الشخصية ىف العامل اإلسالمى الكثوري مون االجتهوادات املعاصورة 

قتضيات احلياة االجتماعية احلديثة وذلوك كتوثيوق الوزواج واملنوع مون زواج الصوغار ، والتوسوع ىف استجابة مل
 حق املرأة ىف طلب التفريق من زوجها والوصية الواجبة لألحفاد.

 أ.د/حممد سراج
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 األخذ ابألخ 
 (.1أخًذا: تناولته.)لسان العرب()لغة: األخذ خالف العطاء ، وهو أيًضا التناول ، أخذت الشئ آُخُذه 

 (.2واألخف خالف األثقل.)لسان العرب()
 (.3واصطالحا: يقصد به األخذ اًبخف األقوال حىت يدل الدليل على األخذ ابألثقل)

ويعترباألخوذ ابألخووف تعبوريا واصووطالحا قريبووا مون قوووهلم األخوذ أبقوول مووا قيول ، وإن مل يكوون هوو عينووه فووإن 
ن األخووذ أبقوول مووا قيوول يشوورتط فيووه أن يكووون املختلفووون ىف املسووألة متفقووني علووى بينهمووا خالفووا؛ وذلووك أل

 (.4األقل حىت يقال به ، وهذا ال يشرتط فيه هذا.)
والقوووول ابألخوووذ أبخوووف القوووولني مووون مجلوووة طووورق االسوووتدالل ، وقووود ذهوووب الوووبعض إىل أنوووه واجوووب علوووى 

(: لقولوه تعواىل }يريود 5ذ أبقول موا قيول )املكلف أن اًيخذ ابألخف ، كما عربوا هناك بقوهلم: جيب األخو
, واعلووم أن  78وقولووه تعوواىل }ومووا جعوول علوويكم ىف الوودين موون حوورج{احلج  85هللا بكووم اليسوور{البقرة:

( ، وقود يكوون 6األخذ ابألخف قد يكون بني املذاهب ، وقد يكون بني االحتماالت املتعارضة أماراهتا)
 (.7بني أقوال الرواة )

( 8متفقأ على القول به ، فقود ذهوب الوبعض إىل القوول بوجووب األخوذ ابألشوق )واألخذ ابألخف ليس 
وهذا الدليل يرجوع حاصوله إىل أن األصول ىف املوالذ اإلذن ، وىف املضوار املنوع ، واألخوف فيهموا هوو ذلوك 

(9.) 
وكمووا اسووتدل موون قووال بوجوووب األخووذ ابألخووف ابآلايت القرآنيووة واألحاديووث النبويووة الدالووة علووى اليسوور 

التخفيوف ، وأن هووذه الشووريعة مبنيووة علووى رفووع احلوورج عون العبوواد ، فقوود اسووتدل موون قووال بوجوووب األخووذ و 
( }فاسووتبقوا 10ابألشووق واألثقوول موون القووولني ، أبنووه أكثوور ثوووااب ، فكووان املصووري إليووه واجبووا لقولووه تعوواىل)

 .148اخلريات{البقرة:
على أهنما قووالن متعارضوان فيسوقطان ،  وهناك فريق اثلت مل يوجب األخذ بشىء منهما ، وحجته مبنية

وانووه ال معووىن هلووذا اخلووالف ىف مثوول هووذا؛ ألن الوودين كلووه يسوور ، والشووريعة مجيعهووا مسحووة سووهلة ، والووذى 
جيب األخذ به ويتعني العمل عليه هوو موا صوح دليلوه ، فوإن تعارضوت األدلوة مل يصولح أن يكوون األخوف 

ري إىل املرجحات املعتربة عند األصووليني وعلمواء اخلوالف مما دلت عليه أو األشق مرجحا ، بل جيب املص
(11.) 

 أ.د/على مجعة حممد
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 األخالق احلميدة
 أواًل : أسباب اكتساب حسن اخللق :

 سالمة العقيدة . -1
 الدعاء . -2
 اجملاهدة . -3
 احملاسبة . -4
 التفكر يف اآلاثر املرتتبة على حسن اخللق . -5
 ظر يف عواقب سوء اخللق .الن -6
 احلذر من اليأس من إصالح النفس . -7
 علو اهلمة . -8
 الصرب . -9

 العفة . -10
 الشجاعة . -11
 العدل . -12
 تكلف البشر والطالقة ، وجتنب العبوس والتقطيب . -13
 التغاضي والتغافل . -14
 احللم -15
 اإلعراض عن اجلاهلني . -16
 الرتفع عن األسباب . -17
 االستهانة ابملسيء . -18
 نسيان األذية . -19
 العفو والصفح ومقابلة اإلساءة ابإلحسان . -20
 السخاء . -21
 نسيان املعروف واإلحسان إىل الناس . -22
 الرضا ابلقليل من الناس وترك مطالبتهم ابملثل . -23
 االحتساب عند هللا عز وجل . -24
 جتنب الغضب . -25
 جتنب اجلدال . -26
 التواصي حبسن اخللق . -27
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 قبول النصح اهلادف ، والنقد البناء . -28
 قيام املرء مبا يسند إليه من عمل على أمت وجه . -29
 التسليم ابخلطأ إذا وقع ، واحلذر من تسويفه . -30
 لزوم الرفق . -31
 لزوم التواضع . -32
 استعمال املداراة . -33
 لزوم الصدق . -34
 م والتعنيف على من أساء .جتنب كثرة اللو  -35
 جتنب الوقيعة يف الناس . -36
 أن يضع املرء نفسه موضع خصمه . -37
 أن يتخذ الناس مرآة لنفسه . -38
 مصاحبة األخيار وأهل األخالق الفاضلة . -39
 االختالف إىل أهل احللم والفضل وذوي املروءات . -40
 أن ينتفع اإلنسان بكل من خالطه وصاحبه . -41
 توطني النفس على االعتدال حال السراء والضراء . -42
 معرفة أحوال الناس ، ومراعاة عقوهلم ومعاملتهم مبقتضى ذلك . -43
 مراعاة أدب احملادثة واجملالسة . -44
 احملافظة على الصالة . -45
 الصيام . -46
 قراءة القرآن بتدبر وتعقل . -47
 تزكية النفس ابلطاعة . -48
 . لزوم احلياء -49
 إفشاء السالم . -50
 إدامة النظر يف السرية النبوية . -51
 . -رضي هللا عنه  -النظر يف سري الصحابة الكرام  -52
 قراءة سري أهل الفضل واحللم . -53
 قراءة كتب الشمائل والكتب يف األخالق ، ومن الكتب ما يلي : -54

 أ كتاب الشمائل احملمدية .
 ن .ب كتب األدب من الصحاح والسن
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 ت أدب الدنيا والدين .
 ث روضة العقالء ونزهة الفضالء .

 ج هبجة اجملالس وأنس اجملالس، وشحذ الذاهن واهلاجس .
 ح عيون األخبار .

 خ األخالق والسري يف مداواة النفوس .
 د اآلداب الشرعية واملنح املرعية .

 ذ عني األدب والسياسة وزين احلسب والرايسة .
 ر جوامع اآلداب .

 رسائل اإلصالح . ز
 االطالع على احلكم املأثورة . -55
 معرفة األمثال السائرة . -56

 507صو  –دار ابن خزمية  –حممد احلمد  –املرجع : رسائل يف الرتبية واألخالق والسلوك 
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 األخالق
وسلوكه دون غريه مون  جيىء لفظ "اخللق" ولفظ األخالق وصيغ أخرى تنبثق منهما وصفا لفكر اإلنسان

املخلوقات: ذلك ألن اإلنسان هو املخلوق الوحيود الوذى منحوه هللا طاقوات متميوزة مون اإلدراك والتفكوري 
 وحرية اإلرادة لذا جاء سلوكه مرتبطا ابلفكر ، ومتوافقا مع ما يدين به من اعتقاد.
ا خووري وذاك شوور ، وهووذا كووذلك فووإن اإلنسووان منووذ نشووأته ميووارس احلكووم األخالقووى علووى األشووياء ، فهووذ

 حسن ، وذاك قبيح ، وهذا انفع ، وذاك ضار األمر الذى جعله يستحق وصف أنه كائن أخالقى.
ويطلق لفط اخللق ويراد به القوة الغريزية الىت تبعث على السولوك كموا يوراد بوه السولوك الظواهر "أى احلالوة 

 ".املكتسبة الىت يصريهبا اإلنسان خليقا أن يفعل شيئا دون شئ
( ويشوهد 1وعلى هذا املعىن األول جاء احلديث: )خريما أعطى الناس خلق حسن( رواه أمحد والنسائى)

للمعىن قوله صلى هللا عليه وسلم: )ما مون شوئ أثقول ىف ميوزان املوؤمن يووم القياموة مون خلوق حسون ، وان 
"أخووالق" بصووويغة  ( ومل يسووتخدم القوورآن الكوورمي لفووظ2هللا ليووبغض الفوواحش البووذىء( أخرجووه الرتمووذى )

 .4اجلمع ، وإمنا جاء اللفظ مفردا كما ىف قوله تعاىل: }وإنك لعلى خلق عظيم{االقلم:
أما السنة الصحيحة فقد ورد فيها بلفظ اجلموع وإن ورد بلفوظ املفورد أكثور ، فقود جواء لفوظ "أخوالق" ىف 

ن دين من احلوديث ( ومل ختل حضارة فضال ع4حديث: )إن من خياركم أحاسنكم أخالقا( رواه مسلم )
عن األخالق الرتباطها ابإلنسان ففى احلضارة املصرية القدميوة حوديث عون الوصوااي ، والفضوائل حوىت أن 

 بعض مؤرخى الفكر اعترب املصريني أول من تكلم ىف مسائل األخالق.
وىف احلضووووارة الصووووينية حووووديث عوووون الفضووووائل ، وأمهيتهووووا للفوووورد واجلماعووووة ، كمووووا جوووواء فيمووووا نقوووول عوووون  

 فشيوس وغريه.كون
وأما اليوانن فاهتمامهم ابألخالق أمر مقرر من خالل ما عرفته ثقافتنا اإلسالمية من خالل حركة الرتمجة 

 ىف العصر العباسى.
فووإذا أضووفنا إىل ماسووبقت اإلشووارة إليووه ماجوواء ىف الووداينتني السووماويتني اللتووني سووبقتا اإلسووالم )اليهوديووة ، 

الصودد أمكننوا أن نقورر أن االهتموام ابألخوالق قاسوم مشورتك بوني كول واملسيحية( من هدى إهلى ىف هوذا 
املووذاهب واألداين ابعتبووار أهنووا خصيصووة لإلنسووان الكووائن األخالقووى ، وأمكننووا كووذلك أن نفهووم ىف ضوووء 

 (.5هذا احلديث: )إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق()
هبذا األمر إىل حد أن فسر اإلسوالم علوى  واإلسالم الذى جاء ليتم البناء األخالقى لإلنسان متيز اهتمامه
، قووال ابوون عبوواس علووى ديوون عظوويم أى  4أنووه اخللووق ففووى قولووه تعوواىل: }وإنووك لعلووى خلووق عظوويم{القلم:

 اإلسالم.
 ويتضح هذا حني نشري إىل حقائق مهمة منها:
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ونوووووا مووووع الصوووولة الوثيقووووة بووووني اإلميووووان عقيوووودة واألخووووالق سوووولوكا }اي أيهووووا الووووذين آمنوووووا اتقوووووا هللا وك -1
 ، وىف احلديث: )ما آمن ، من ابت شبعان وجاره جائع( متفق عليه. 119الصادقني{التوبة 

 العبادات ذات أثر أخالقى البد من حتققه ىف حياة اجلماعة ، وهذه بعض األمثلة: -2
 .45}إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر{العنكبوت: -
 .103وبة:}خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم{الت -
 .197}فال رفث وال فسوق وال جدال ىف احلج{البقرة:-
األخوووالق شووورط لصوووحة املعوووامالت:}اي أيهوووا الوووذين آمنووووا ال ثكلووووا أمووووالكم بيووونكم ابلباطووول إال ان  -3

، وىف احلديث )من غشنا فليس  1}ويل للمطففني{املطففني: 29تكون جتارة عن تراض منكم{النساء:
 منا( )رواه مسلم(.

دود ىف اإلسووالم زواجوور عوون جوورائم خلقيووة )حوود القتوول ، السوورقة ، الووزان..( ولعوول املتأموول ىف هووذه احلوو -4
احلقائق يدرك البعد االجتماعى لألخالق ىف اإلسالم ابعتباره دينا للحياة ينظم عالقات األحياء ببعضهم 

د أدى فهم علمواء اإلسوالم وابحلياة حوهلم حيواانت أو مجادات مما يسمى ابلبيئة أو الكون احمليط بنا. وق
ألمهيوة األخووالق ابعتبارهووا دينووا إىل بووذل جهووود علميوة شووكلت علمووا يسوومى بعلووم األخووالق اإلسووالمى ، 

 ريصائصه الىت متينره عن جهود غريهم ىف احلضارات األخرى ىف هذا اجملال.
لوم ، فأهول احلوديثا ومل يكن هوذا االهتموام خاصوا بعلمواء دون غوريهم ، بول أسوهم اجلميوع ىف إثوراء هوذا الع

بدعوا بعمل اليوم والليلة ، ووصلوا إىل كتب متخصصة ىف موضوع واحد مثل "جامع بيان العلم وفضله ؛ 
البن عبد الربوغريه كما امتألت كتب الفقوه ابحلوديث عون احلسوبة والشوروط اخللقيوة لكثوري مون التصورفات  

قويم ، كموا حتودث الصووفية عون التزكيوة كذلك حتدث الفالسوفة املسولمون عون السوعادة وعون الفضوائل وال
واجملاهدة وحنو هذا ، بل إن أهل اللغوة واألدب أسوهموا ىف نضووج هوذا العلوم مثول الراغوب األصوفهاأ ىف 

 الذريعة إىل مكارم الشريعة ، واملاوردى ىف آدب الدنيا والدين..وغريمها.
دهم وثقوافتهم وتشوكل كوامال قبول أن األمر الذى جيعلنا نقول: إن للمسلمني علم أخالقوا أنبثوق مون معتقو

 يعرف املسلمون البحوث األخالقية ىف ثقافات اآلخرين.
 أ.د/أبو اليزيد أبو زيد العجمى

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 األ ارسة
م علوى يود اإلموام إدريوس بون 789هوو /172يقصد ابألدارسة الدولة الىت قامت ىف املغرب األقصى سونة 

، وينسووب إدريووس هووذا إىل الفوورع احلسووىن ، فوالووده هووو عبوود هللا الكاموول بوون عبوود هللا ، وبووه مسيووت الدولووة 
احلسن املثىن ابن احلسن بن على بن أ، طالب ، وكان عاملا جليال ، وقد احتل منزلة مرموقة ىف جمتمعه ، 

 ( ، وقد نشأ على جانب من اليسر.1وهو شيخ بىن هاشم ورئيس العلويني ىف ذلك الوقت )
م على بن أ، طالب ، أخذ البيت العلوى يصارع ىف سبيل الوصوول إىل مقعود اخلالفوة ، وبعد مقتل اإلما

وقد استمر هذا الصراع ىف عهد الدولتني: األموية والعباسية ألهنم كانوا يرون أهنم أصحاب احلوق الشورعى 
و ىف منصووب اخلالفوووة لووذا انووودلعت عوودة ثوووورات وموون هوووذه الثووورات ثوووورة أحوود زعمووواء البيووت العلووووى وهووو

م واشورتك فيهوا 786هوو/169احلسني بن على بن احلسون بون احلسون ابون علوى بون أ، طالوب ىف املدينوة 
( ابن عبد هللا مث انتقول الثووار إىل فوخ وهوو مكوان قريوب مون مكوة وكوان اللقواء بوني الثووار 2اإلمام إدريس)

( أموا 3تلط ابحلجواج )والعباسيني وانتهى مبقتل احلسني ومائة من أهل بيتوه ومون بقوى مون أهول البيوت اخو
اإلمام إدريس بن عبد هللا قد فر إىل مصر ومنها إىل بالد املغرب األقصى حيث توجوه إىل مدينوة )وليلوى( 

( الووذى رحووب بووه 4وهنوواك نووزل علووى زعوويم قبيلووة أوربووة وهووو إسووحاق بوون حمموود ابوون عبوود احلميوود األور،)
( وبوذلك 5م )789هوو/172قبائول ملبايعتوه سونة وأكرم وفادتوه وابيعوه ابالماموة هوو وقبيلتوه مث دعوا بقيوة ال

 قامت دولة األدارسة.
وقوود تضووافرت عوودة عواموول علووى مبايعووة االمووام إدريووس بوون عبوود هللا منهووا معرفووة الرببوور أبحووداث املشوورق ، 
وتطلووع قبائوول الربيوور إىل زعامووة دينيووة وسياسووية مووع مميووزات شخصووية ىف اإلمووام ادريووس مث أتييوود قبيلووة اوربووة 

 ديدة.للدولة اجل
ما أن استقرت األمور ىف )وليلى( عاصمة الدولوة حوىت خورج اإلموام إدريوس بون عبود هللا علوى رأس جيشوه 
إلخضواع بقيوة منواطق املغورب لوذا خورج ىف ثوالث محوالت األوىل إىل اجلنووب والغورب والثانيوة إىل اجلنوووب 

إىل الشورق حيوث اسوتوىل علوى وذلك للقضاء على الضالالت املنتشرة ىف تلك املناطق أما الثالثة فكانت 
مدينة تلسومان ، هوذا النجواج أقلوق اخلليفوة هوارون الرشويد ىف بغوداد ومون مث دبور موؤامرة الغتيالوه علوى يود 
أحد أتباعه وهو سليمان جرير املعوروف ابلشوماخ وقود جنوح ىف تنفيوذ مهمتوه وقتول اإلموام إدريوس بون عبود 

 (.6م)791هو/175هللا بواسطة السم سنة 
وزعمووووواء الرببركفالوووووة إدريوووووس بووووون إدريوووووس بعووووود مقتووووول والوووووده حوووووىت بلوووووغ أشوووووده وبويوووووع سووووونة  توووووىل راشووووود

م. وشهدت البالد ىف عهده رخاء واستقرارا مع هجرة كثري من القبائل العربية من القوريوان 804هو/188
واألنودلس إىل )وليلوى( ممووا اضوطر معووه اإلموام إدريووس بون إدريوس إىل البحووث عون مكووان جديود للعاصوومة 

( مث ثبوع اإلموام إدريوس بون إدريوس نشواط والوده 7م)808هوو/192االختيار على مدينة فاس سنة  ووقع
العسكرى فخرج ىف محلتني األوىل جتاه بالد املصامدة والثانية إىل تلمسان وقد حقق جناحوا كبوريا حوىت إذا  
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قسوم منواطق  م توىف اإلمام إدريس بن إدريوس ليتووىل خلفوا لوه ابنوه حممود الوذى828هو/213كانت سنة 
الدولة على إخوته وذلك مبشورة جدته كنزة الىت رأت أن ذلك ىف صاحل الدولة؛ إال أن هذا التقسويم محول 
ىف طياتووه بووذور اخلووالف والشووجار ، وحوودث صووراع بووني األخوووة مث تعاقووب أمووراء األدراسووة علووى املنوواطق 

لة بن حبوس املكناسى أحد قادة املختلفة ، وبدأت الدولة تفقد وحدهتا ومتاسكها حىت وصل القائد وصا
 م.917هو/305الدولة الفاطمية سنة 

لقد كان لألدارسة دور مؤثر وخطري ىف حياة املنطقة إذ جنح األدارسة ىف توحيد املغورب األقصوى ، وذلوك 
نتيجة عدة خطوات منها إقامة حكومة مركزية ىف وليلى مث ىف العاصمة اجلديدة "فاس" ختضع هلوا خمتلوف 

كما كانت احلمالت العسكرية املتكوررة جمواال حلشود هوذه القبائول حتوت رايوة واحودة وصوهرها ىف   القبائل ؛
جمتمع واحد متجانس يضاف إىل ذلك ترحيب األدارسة ابلوفود العربية القادمة وما ترتب علوى ذلوك مون 

 صر.نشر للثقافة اإلسالمية والعربية وإنشاء العاصمة اجلديدة فاس الىت ضمت خمتلف هذه العنا
وىف جمال نشر االسالم وخدمة الدين احلنيف فقد بذل أمراء األدارسة خطوات كوربى ىف هوذا اجملوال ومون 
هذه اخلطوات القيام حبركة مقدسة الغرض منها القضاء على الوثنية املنتشرة ىف املنطقوة ، وكوذلك القضواء 

ار السياسوووى واالقتصوووادى علوووى املوووذاهب اخلارجيوووة الوووىت استشووورى خطرهوووا ىف الوووبالد فضوووال عووون االسوووتقر 
 ودورمها املؤثر ىف دخول الرببر ىف االسالم ، وكان املذهب املالكى هو مذهب الدولة.

ومن أبرز أعمال األدراسة ىف املنطقة والىت خلدت امسهم ىف التاريخ بناء مدينة فواس الوىت لعبوت دورا كبوريا 
القبليوة الوىت كانوت تعيشوها املنطقوة إىل نظوام ىف تقدم املنطقة وازدهارها إذ أهنوا أسوهمت ىف تبوديل الصوورة 

حضارى يسهم ىف نشر اإلسالم والثقافة العربية وإليها أقبل الدارسون من كل مكان ومنها انطلق العلمواء 
 لنشر اإلسالم والثقافة العربية وما زالت مدينة فاس تلعب دورها احلضارى حىت يومنا هذا.

 أ.د/حسن على حسن
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 األ ب اإلسالمى
 األدب اإلسالمى قسم من األدب العر، ، ويقابله األدب اجلاهلى.

ويبوودأ األدب اجلوواهلى ابسووتقالل عوورب الشوومال )العووداننيون( عوون عوورب اجلنوووب )اليمنيووون( ىف منتصووف 
 م. 622القرن اخلامس امليالدى ، وينتهى بظهور اإلسالم سنة 

اآلن ، وقووود قّسووومه علمووواء ثريوووخ األدب حبسوووب الوووزمن ،  ويبووودأ األدب اإلسوووالمى بظهوووور اإلسوووالم إىل
 وأطلقوا على كل حقبة زمانية عصرًا على الوجه األتى:

)أ( عصوور صوودر اإلسووالم ، ويشمل:عصوور النبوووة واخللفوواء الراشوودين ودولووة بووىن أميووة حووىت سووقوطها عووام 
 هو.132

علوووى أيووودى التتوووار عوووام  هوووو إىل سوووقوط بغوووداد132)ب( العصووور العباسوووى ، ويبووودأ بقيوووام دولوووتهم عوووام 
 هو.656

 هو.1230)ج( العصر اململوكى ، ويبدأ من سقوط بغداد مث ينتهى بظهور النهضة احلديثة سنة 
 (.1)د( العصر احلديث ، ويبدأ حبكم حممد على ملصر ، وما يزال إىل اآلن )

الم وقيمه ، وحترر من ومثة ضوابط أخرى متيز بني األدب اإلسالمى قد ثًثر ىف صورته ومعناه مببادئ اإلس
 (.2األعراف والتقاليد واملوضوعات واألغراض الىت خضع هلا األدب اجلاهلى شعرا ونثرًا)
( ودعووا إىل الفضووائل 3فعف ووت ألفاظووه ، ومسووت معانيووه ، واسووتهدف نصوورة احلووق الووذى جوواء بووه اإلسووالم )

 (.4واألخالق الكرمية ، وسار مع الدعوة اإلسالمية حيث سارت.)
هووذا التحووول علووى أيوودى شووعراء الوودعوة اإلسووالمية ىف املدينووة املنووورة بعوود اهلجوورة الكووربى إليهووا ،  وقوود بوودأ

 أمثال: حسان بن اثبت.وعبدهللا بن رواحه ، وكعب بن زهري.
ومع قيام الصحوة االسالمية املعاصرة برز معىن جديد ملصطلح األدب االسالمى ، وهو حصورمفهومه ىف  

جيهووات اإلسووالم شووكال ومضووموان وانصوور قضوواايه ، فخموورايت أ، نووواس وغزلووه كوول نتوواج فووىن ، التووزم بتو 
ابملذكر تعد من األدب اإلسالمى حسب التقسويم الوزمىن أموا ىف ظول املفهووم اجلديود فخارجوة عنوه ، كموا 
ختوورج بعوووض أعموووال األدابء املعاصووورين أمثوووال: انزك املالئكوووة ىف بعوووض قصوووائدها ، وعبووود الووورمحن البيووواتى 

 ، وبعض كتاابت جنيب حمفوظ ، وإحسان عبدالقدوس وغريهم.وأودونيس 
( رغووم اهتمامووات بعووض اجلامعووات اإلسووالمية هبووذا النوووع موون 5بيوود أن هووذا املفهوووم مل يسووتقر حووىت اآلن)

 األدب اإلسالمى.
واألدب اإلسوالمى ىف املفهووم العوام املعاصور ال مينوع مون عوّد األعموال األدبيوة الوىت تعواجل مشوكالت اخلوري 

لشر أداب إسالميا شوريطة أن تكوون النهايوة هوى انتصوار اخلوري ، وأال يهوتم فيهوا ابملغواالة ىف وصوف الشور وا
ابلبطولووة أو االمتووداد الووزمىن داخوول العموول األد، نفسووه ، لووئال يوورتك ثًثووريا قووواي ىف طبوواع املتلقووى ورياصووة 

 (.6النشء)
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 أ.د/عبد العظيم إبراهيم املطعىن
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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  باأل
لغة: أََدَب القوَم: دعاهم إىل مأدبته ، واألدب: رايضة النفس ابلتعليم والتهذيب ، وقد ورد هذا املعوىن ىف 

 (.2( واألدب:اجلميل من النظم والنثر كما ىف الوسيط )1احلديث الشريف )أدبىن ر، فأحسن أتديىب()
قوول النثورى والشوعرى وكول موا نوتج واصطالحا: أطلق ىف ابدىء األمر على ما أثر عون العورب مون فنوون ال

 عن القرائح.
وقد ظهرت بعض الكتب حتمل هذه الداللة ىف عناوينها مثل: أدب الكاتب البن قتيبوة ، وكتواب األدب 

 ىف صحيح البخارى وغريمها كثري.
سم والعالقة بني املعىن اللغوى "الدعوة إىل الطعام" واملعىن االصطالحى "فنون القول" أن األول غذاء للج

 (.3، والثاأ: غذاء للعقل والروح)
وىف العصر احلديث قصرت كلمة "األدب" علوى الكوالم اإلنشوائى البليوغ الوذى حيمول الكثوري مون األخيلوة 

( علوى حنوو موا يطلوق 5(. وكان قبل ذلك يطلق علوى كول موا تنتجوه القورائح )4والتصويرات واإلحياءات )
 مجيعا اخلياىل والعقلى كالتاريخ والفلسفة والرواية والقصيد.( فيشمل فنون القول 6عليه األروبيون اآلن )

 أ.د/عبد العظيم إبراهيم املطعىن
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 األ هر
 مجهورية مصر العربية. -القاهرة-املؤسسة الدينية العلمية اإلسالمية العاملية 

ا ابسم )جامع القواهرة، الوذى يسجل التاريخ أن )األزهر( أنشئ ىف أول عهد الدولة الفاطمية مبصر جامع
م 970هوو/359مسى األزهر فيما بعد( حيث أرسى حجر أساسه ىف الرابوع والعشورين مون مجوادى األوىل 

، وصوولى فيووه اخلليفووة املعوووز لوودين الفوواطمى اثأ خلفووواء الدولووة الفاطميووة صوووالة اجلمعووة األوىل موون شوووهر 
للدولووة اجلديوودة ، ومقوورا لنشوور املووذهب  م ، إيووذاان ابعتموواده اجلووامع الرمسووى972هووو/361رمضووان سوونة 

الشوويعى ىف حلقووات الوودروس الووىت انتظمووت فيووه ، وبوودأها القاضووى أبووو حنيفووة بوون حمموود القووريواأ قاضووى 
اخلليفة املعز لدين هللا ، وتوىل التدريس أبناء هذا القاضى من بعده ، وغريهم من علمواء املوذهب الشويعى 

 القراءات واملنطق والفلك.، وجانب علوم أخرى ىف الدين واللغة و 
هووو( حتركووت بكوول اجلهوود إلزاحووة املووذهب الشوويعى وطمووس رسوووم 567وبقيووام الدولووة األيوبيووة ىف مصوور )

الدولوووة الفاطميوووة ، وإحوووالل موووذهب أهووول السووونة ىف جوووامع األزهووور ، وىف عووودة مووودارس أنشوووئت لتعزيوووزه 
 ومنافسته ىف حركته املذهبية والعلمية اجلديدة.

كى مبصر اجتهت مهة السالطني من املماليوك إىل إعموار اجلوامع األزهور ، وإسوباغ الرعايوة وىف العصر اململو 
على علمائه وطالبه ابملنح واهلبات واألوقاف ، وأتيح لألزهوريني املشواركة ىف النهضوة العلميوة واالجتماعيوة 

 اسة احلكم.والثقافية ىف الدولة ، وتصاعدت هذه املكانة إىل أن كان هلم دور أكثر ىف توجيه سي
 وىف عهد اخلالفة العثمانية برتكيا:

أنشئ منصب )شيخ األزهر( ىف أواخر القرن احلادى عشر اهلجرى )السابع عشر امليالدى( وحدث ركود 
عاصمة الدولوة -نسىب إثر قيام السلطان سليم األول العثماأ برتحيل عدد من علماء األزهر إىل األستانة 

ة من نوواب القضواة علوى املوذاهب السونية األربعوة ، فضوال عون ترحيول عودد  وكانوا طائفة صاحل -العثمانية
 كبري من الصناع املهرة والعمال الفنيني.

م ، وفيمووا خيووص األزهوور أدرك انبليووون بوووانبرت قائوود 1798مث جوواءت احلملووة الفرنسووية علووى مصوور سوونة 
ىف التوودد إىل  -وجنح-فحاول  احلملة مدى أمهية األزهر ، وقوة أتثري شيوخه ىف نفوس الشعب املصرى ،

طائفووة موونهم ، وجعوول ينتهووز الفرصووة تلووو الفرصووة لالجتموواع هبووم ، ويتحوودت إلوويهم ىف موضوووعات علميووة 
حول بعض آى القرآن ، ويشعرهم ابحرتامه لنىب اإلسالم ، فيخرجون من عنده وكلهوم لسوان ثنواء عليوه ، 

 يشيعونه فيمن خيالطوهنم.
ضوم إىل عضوويته هوؤالء املشوايخ ،  -مركوزا للشوورى وتبوادل الورأى-القواهرة(  وعندما أنشأ انبليوون )ديووان

وكوووانوا أغلبيوووة ىف املركوووز واالجتماعوووات ، لكووون هوووذا مل يغوووب عووون الشوووعب املصووورى إن السياسوووة الفرنسوووية 
سياسة خداع وختديرة فثاروا على انبليون وقواده أكثر من ثورة ، وشاركهم األزهريون أنفسوهم ىف ثووراهتم ، 

 ل كانوا ىف مقدمة الثائرين.ب
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وملووا اسووتقر األموور لدولووة )حمموود علووى الكبووري( واجتووه إىل االسووتفادة موون احلضووارة األوربيووة آنووذاك واجتووه إىل 
إرسال البعوث العسكرية واملدنية إىل إيطاليا وفرنسا وروسيا وغريها ، اختار أعضائها مجيعوا مون األزهوريني 

حركوووة علميووة انشوووطة ، غطووت سووواحات  - عهوووده وعهووود أبنائووهىف-، وبعووودهتم تباعووا انبعثوووت ىف مصوور 
 العمل امليداأ من انحية وساحات الرتمجة والتعليم واإلعالم والقانون من انحية أخرى.

وحىت ذلك التاريخ كان التعليم ىف األزهور قائموا علوى االختيوار احلور ، حبيوث خيتوار الطالوب أسوتاذه واملوادة 
توواب الووذى يقوورؤه لطالبووه ، ويعوورض نصوصووه نًصووا نًصووا ، فووإذا امت الطالووب الووىت يقوووم بتدريسووها ، أو الك

حفظه من علم األستاذ ، وأنس من نفسه التجويد تقدم ألستاذه ليمتحنوه مشوافهة ، فوإذا أظهور اسوتيعااب 
ونبوغا منحه األستاذ إجازة علمية مكتوبة ، وكانت هذه اإلجازة كافية لصالحه ابًن يشتغل ابلتدريس ىف 

رس أو ىف املسوواجد أو ىف جووامع األزهوور نفسووه ، وظوول العموول علووى ذلووك حووىت أواخوور القوورن التاسووع املوودا
 عشر ، حيث استعيض عنه بنظام التعليم احلديث ، أو بنظام قريب منه حبسب األحوال.

 وواكب ذلك إصدار عدة قوانني لتنظيم العمل ابألزهر.
م يونظم طريقوة احلصوول علوى العامليوة 1872ا ىف سونة وأول هذه القوانني قانوان القرن التاسع عشر: أوهلمو

م ، وأهم ما تناوله: حتديد صفة من يتصدى ملهنة التدريس يف جوامع 1885وموادها ، واثنيهما ىف سنة 
األزهر أن يكون قد انتهوى مون دارسوة أمهوات الكتوب ىف أحود عشور فنوا واجتواز فيهوا امتحواان ترضوى عنوه 

 ألزهر.جلنة من ستة علماء يرأسهم شيخ ا
ىف عهود املشويخة الثانيوة للشويخ حسوونة النوواوى ،  1908وىف بداية القرن العشرين استصدر قانون سنة 

وفيووه مت أتليووف جملووس عووال إلدارة األزهوور برالسووة شوويخ األزهوور ، وعضوووية كوول موون مفووىت الووداير املصوورية ، 
ا تقسيم الدراسة لوثالث مراحول: وشيوخ املذهب املالكى واحلنبلى والشافعى واثنني من املوظفني.وفيه أيض

أولية واثنوية وعالية ، ومدة التعليم ىف كل منها أربع سنوات ، مينح الطالب الناجح ىف كل مرحلوة شوهادة 
 املرحلة.

 وفيه: 1911لسنة  10مث تاله القانون رقم 
ر العلموواء جتديود اختصوواص شوويخ األزهور ، وانشوواء جملووس األزهوور األعلوى هيئووة إشوورافية ، وتنظويم هيئووة كبووا

ونظووام التوظووف ابألزهوور ، وإثوور صوودور هووذا القووانون لوووحظ إقبووال املصووريني علووى األزهوور ، وأنشووئت عوودة 
 معاهد ىف عواصم املدن املصرية.

م ، 1930لسونة  49وىف عهد املشيخة األوىل للشويخ حممود مصوطفى املراغوى أعود مشوروع القوانون رقوم 
الظووواهرى وجيمووع الوورأى علووى أن هووذا القووانون مثّوول  لكنووه اصوودر ىف عهوود مشوويخة الشوويخ حمموود األمحوودى

خطووووة موفقوووة إلصوووالح األزهووور ، ومكنوووه مووون مسوووايرة التقووودم العلموووى والثقووواىف واملعووورىف.وىف هوووذا القوووانون 
 حددت مراحل التعليم أربعة مراحل:
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ول ابتدائيووة ملوودة أربووع سوونوات ، واثنويووة ملوودة نووس سوونوات ، وثووالث كليووات للشووريعة اإلسووالمية ، وأصوو
الدين ، واللغة العربية ، مدة الدراسة بكول منهوا أربوع سونوات ، مث ختصوص مهوىن مدتوه سونتان ىف القضواء 
الشرعى واإلفتاء ، وىف الوعظ واإلرشاد ، وىف التدريس مث ختصص املادة ملدة نس سنوات تؤهول النواجح 

ضووواه الكليوووات الوووثالث للحصوووول علوووى العامليوووة موووع درجوووة أسوووتاذ ويعووود هوووذا القوووانون الوووذى أنشوووئته مبقت
 103والتخصصووات املدنيووة والعلميووة هووو اإلرهوواص ملوويالد جامعووة األزهوور القائمووة اآلن مبقتضووى القووانون 

 م. 1961لسنة 
وصووارت جامعووة األزهوور هيئووة موون هيئووات األزهوور الشووريف ، ختووتص ابلتعلوويم العوواىل ابألزهوور ، إىل جانووب 

 ، وأخووورى للمجلوووس األعلوووى لألزهووور ، واثلثوووة جملموووع هيئوووات أخووورى للتعلووويم قبووول املرحلوووة اجلامعيوووة األوىل
البحوث اإلسالمية الذى خيتص بنشر الثقافة اإلسالمية وجتلية الرتاث وتنقيته من الشوائب الىت علقت به 
، وبشئون الدعوة والوفود الطالبية ىف العامل اخلارجى وإعاشتهم ، وقد أنشئت هلوم مدينوة سوكنية لإلعاشوة 

البدنية والنفسية ، وخاصة ملون أيتوون األزهور علوى مونح يقودمها هلوم ، ابإلضوافة إىل املونح واإلقامة والرعاية 
الووووىت تقوووودمها وزارة األوقوووواف املصوووورية )اجمللووووس األعلووووى للشووووئون اإلسووووالمية( هووووذا ابإلضووووافة إىل الوفووووود 

د األوروبيوة األمريكيوة اإلسالمية املتبادلة ، واملراكز الثقافية اإلسالمية الىت أقامتها مصور ىف عديود مون الوبال
 واألفريقية وكذلك املعاهد التعليمية.

م وحتوووول النظووووام التعليمووووى إىل الوووونظم 1961لسوووونة  103وال ننسوووى أنووووه بصوووودور القوووانون األخووووري رقووووم 
التعليميووة احلديثووة ، وتوسووع األزهوور ىف نوعيووات وختصصووات التعلوويم والبحووث العلمووى للبنووني والبنووات علووى 

يووات الشووورعية والعربيووة كليوووات للطووب وطوووب األسوونان والصووويدلة والعلوووم والرتبيوووة السووواء ، وضوووم إىل الكل
واهلندسووة ، واإلدارة واملعوووامالت ، واللغووات والرتمجوووة ويتلقوووى طالهبووا قووودرا ال أبس بووه ىف العلووووم الدينيوووة ، 

 لتحقيق املعادلة الدراسية بينهم وبني نظرائهم ىف الكليات األخرى.
 أ.د/حممد السعدى فرهود

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 األسرة
لغة: الدرع احلصني ، وأهول الرجول وعشوريته ، واجلماعوة الوىت يربطهوا أمور مشورتك ، واجلموع أسور، كموا ىف 

 (1الوسيط.)
 واصطالحا: هى أصغر وحدة ىف النظام االجتماعى، وخيتلف حجمها ابختالف النظم االقتصادية.

كووورب وزوجتوووه ، ومعوووه أوالده وأزواجهوووم وأوالدهوووم ففوووى اجملتمعوووات القدميوووة تتكوووون األسووور مووون أب أ -1
وعبيوودهم ، وهووم يقيمووون ىف مسووكن مشوورتك أو ىف وحوودات سووكنية مسووتقلة، ولكوون معيشووتهم مشوورتكة، 

 وحتت إشراف رئيس العائلة الذى يتوىل مسئوليتهم.
املكونوة ويطلق على األسرة الىت يكون للرجل أكثر من زوجة ىف علم االجتمواع: األسور املركبوة، وهوى  -2

من الرجل وزوجاته وأبنائه منهن ، ويقوم رئيس العائلة بنفس الدور كزوج وأب جلميع األبناء، وتوجد هذا 
 األسرة ىف اجملتمعات الىت تسمح بتعدد الزوجات.

واألسرة الصغرية أصبحت هى النموذج الوحيد لألسرة ىف اجملتمعات الصناعية، وهى تتكون مون زوج  -3
 بلغوا سن الثامنة عشرة.وزوجة وأبناء مل ي

 واألسرة هى اخللية األوىل ىف اجملتمع وهى البناء االجتماعى السائد على امتداد التاريخ.
وقد تدخلت الدولة ىف العصر احلديث بقوانينها وخدماهتا ، لشد أزر األسرة من قوانني الزواج والطالق ، 

 صحيا واجتماعيا. وحقوق كل طرف كما قدمت خدماهتا لتعليم األطفال ورعايتهه
وأساس تكوين األسرة الزواج فهو نظام اجتماعى تبدأ به األسرة وتُبىَن عليه ، وهو نظام معرتف به ىف كل 
زمان ومكان ،كأساس لنشأة العالقات األسرية، كما أنه النظام املشروع الذى يرضى عنه اجملتمع وتعورف 

 الشرائع السماوية إلجناب األطفال.
تماعيووة لصوواحل اجملتمووع، ألنووه يوونظم العالقووات بووني الووذكورواإلانث ،كمووا أنووه يووؤدى إىل والووزواج ضوورورة اج

 عمران اجملتمع ابلناس الذين لوالهم ملا تكون اجملتمع.
لذا عىن اإلسالم ابحلديث عن العالقة بني الرجل املرأة ، وتنظيمها ، وإضفاء صفة القدسية عليها، فذكر 

ثووى هووى قاعوودة احليوواة البشوورية، وبووني أن عنصوورى األمة)الووذكرواألنثى( موون أوال أن العالقووة بووني الووذكر واألن
أصوول واحوود، فووال فووارق بينهمووا ىف أصوول اخللووق ،وأن مووا تكوواثر موون بووىن البشوور علووى وجووه األرض إمنووا هووو 
منبثوق منهمووا، وعالقتهمووا املقدسووة سووبب مباشوور إلعمووار الكوون ، فقووال تعوواىل }ايأيهووا النوواس اتقوووا ربكووم 

بووني  1موون نفووس واحوودة وخلووق منهووا زوجهووا وبووث منهمووا رجوواال كثووريا ونساء...{النسوواء:الووذى خلقكووم 
اإلسووالم أن اللبنووة األوىل ىف بنوواء اجملتمووع هووى األسوورة، وأن املووودة والرمحووة مهووا أسوواس احليوواة الزوجيووة، كووى 
وا يسووكن كوول إىل اآلخوور ويطمووئن إليووه فقووال تعوواىل }موون آايتووه أن خلووق لكووم موون أنفسووكم أزواجووا لتسووكن

 .21إليها وجعل بينكم مودة ورمحة إن ىف ذلك آلايت لقوم يتفكرون{الروم:
 مث شرع أحكاما للزواج بعضها قبل الدخول حيث بني:



 129 

)تُنكح املرأة ألربع: ملاهلا وحلسبها ومجاهلا ولدينها، فأظفر بذات  أساس االختيار، فقال رسول هللا  -1
 (2رة ()الدين تربت يداك()راوه البخارى عن أ، هري

رؤية كل منهما اآلخر قبل اخلطبة، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )انظر إليها فإنوه أحورى أن  -2
 يؤدم بينكما( )رواه الرتمزى (.

 أتدية املهر فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )التمس ولو خامتا من حديد( )رواه البخارى(. -3
 وبعضها بعد الدخول حيث أوصى:

مراعوواة كوول منهمووا حقوووق اآلخوور، حووىت يكووون التووألف والتووآزر بينهمووا قووائم علووى أسوواس املعووروف ال  - 1
 على أساس اهلوى والنزوة.

يقووم ابإلنفواق علوى األسورة وللمورأة  -أساسوا  -كما حدد اإلسالم لكل وظيفته ىف األسرة، فالرجول   -2
واألسورة الوىت تقووم علوى أسوس إسوالمية ذلك إن دعت الضرورة، ومل ينتج عنه ضورر حبقووق بيتهوا وزوجهوا 

ىف االختيار، ورعاية كل حلقوق اآلخر، وثًدية كل عليه من واجبات هى البيئوة الصواحلة لرتبيوة األطفوال ، 
ومحايتهم من االحنراف ، ووقايتهم من كل موا يفسود أخالقهوم ، ويتعوودون علوى السولوك األمثول مموا يرونوه 

 ما.من تعاطف بني األبويني وحمبة بينه
كما حث االسالم األبناء على اإلحسان إىل االابء والرب هبم ، فجعل عقوق الوالدين ىف مرتبوة تلوى مرتبوة 
الشووووورك ابهلل ، فقوووووال تعووووواىل }وقضوووووى ربوووووك أال تعبووووودوا إال إايه وابلوالووووودين إحسووووواان إموووووا يوووووبلغن عنووووودك 

. واخفوض هلمووا جنوواح الووذل موون الكربأحودمها أوكالمهووا فووال تقوول هلمووا أف وال تنهرمهوا وقوول هلمووا قوووال كرميووا
)أال أنبووئكم أبكوورب  ( وقووال رسووول هللا 24-23الرمحووة وقوول رب ارمحهمووا كمووا ربيوواأ صغريا{)اإلسووراء:

 وكووان رسووول هللا -أو قووول الووزور  -الكبووائر ثووالاث: اإلشووراك ابهلل ، وعقوووق الوالوودين ، وشووهادة الووزور 
 (3رواه مسلم.)متكئا فجلس ، فمازال يكررها حىت قلنا: ليته سكت(

وللزواج نظامان شوائعان منوذ القودم: زواج فوردى وهوو النظوام الوذى يكوون فيوه للرجول زوجوة واحودة، وهوو 
السائد ىف معظم دول العامل ، ورياصة الدول املسيحية، ألن الكنيسة ال تعرتف بتعدد الزوجات ، كما أن 

عنووود  -اموووة ىف الوووزواج ، وتسووومح للرجووول القاعووودة الع -أى النظوووام الفوووردى  -الشوووريعة اإلسوووالمية تعتوووربه 
أبن يكون له أكثرمن زوجة ىف حدود أربع زوجات ، إال أن الزواج الفردى ال يزال مون الناحيوة  -الضرورة 
 %.96هو الشائع ىف الدول اإلسالمية، إذ تبلغ نسبته ىف بعض األقطار اإلسالمية أكثر من  -العملية 

 أ.د/حممد شامة
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 ألسطورةا
 لغة: مفرد األساطري، وهى األابطيل واألحاديث العجيبة.

واصطالحا: هى حكاايت غريبة خارقة ظهرت ىف العصور املوغلة ىف القدم ،وتناقلتها الذاكرة البشرية عرب 
 األجيال ، وفيها تظهرآهلة الوثنيني وقوى الطبيعة مبظهر بشرى.

لطبيعيوة أو العقائود الدينيوة أو األحوداث التارخييوة املوغلوة وكان القصد من هذه احلكاايت تفسري الظواهر ا
 ىف التاريخ القدمي.

أساطريهم وخرافواهتم ، ومنهوا موا كوانوا يقولونوه  -مثل كل األمم الوثنية  -وقد كانت للعرب ىف جاهليتهم 
قموان عن سوهيل ، والشوعرى، والقميصواء ، والغويالن ، والسوعاىل ، وعزيوف اجلون ، واهلاموة، والصودى، ول

 والنسر لَُبد ،وزرقاء اليمامة... اخل.
وقد ظهر ىف األعوام األخورية تيوار نقودى يفسور الشوعر اجلواهلى تفسوريا أسوطوراي، لكنوه جيونح لألسوف إىل 
اإلسووراف واالعتسوواف ، إذ ال يكوواد يوورتك شوويئا ىف ذلووك الشووعر إال وحيملووه ابملضووامني األسووطورية خالعووا 

 ن ، واإلغريق ، وغريهم من األمم القدمية.عليه أساطري السومريني ، والكلدا
وبعوود التقوودم احلضووارى والعلمووى الكبووري الووذى أجنزتووه اإلنسووانية احنسوورت األسوواطري، وحلووت حملهووا النظوورة 
العقلية والقانون العلمى، وإن ظول األدابء والفنوانون ىف كثوري مون األحيوان يسوتخدموهنا ألغوراض فنيوه ، ال 

 قطعية.عن اعتقاد منهم أبهنا حقائق 
 أ.د/إبراهيم عوض

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 األمساء احلسىن
 لغة: االسم مشتق من السمو، أى الرفعة.

واصطهالحا: االسم ما دل على الذات.واألمساء احلسىن هى أمساء هللا تعاىل،الىت ارتضاها لنفسه ىف كتابه 
آايت أربووع ، منهووا قولووه تعوواىل  ولووذا نوورى أن القوورآن الكوورمي قوود وصووفها بووذلك العنوووان ىف أو سوونة نبيووه 

 (.1)180}وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا{األعراف:
وقد ورد كثريمن هذه األمساء متفرقا ىف القرآن الكرمي واحلوديث الشوريف ، كموا ورد نوص ىف احلوديث علوى 

دخول  عددها، وهو تسعة وتسعون ، فعن أ، هريرة أنوه قوال )هلل تسوعة وتسوعون امسوا ال حيفظهوا أحود إال
 ( وىف رواية أخرى )من أحصاها دخل اجلنة (.2اجلنة(رواه البخارى)

( ، 3علوى العودد بيواان تفصويليا حيودد هوذه األمسوواء) -غوري البخوارى ومسولم  -وزادت بعوض كتوب السونة 
وإن مل تتفووق علووى قائمووة واحوودة، واختووار احلووافظ ابوون حجوور قائمووة اإلمووام الرتمووذى الووىت رواهووا موون طريووق 

سلم عن أ، هريرة، واعتربها أقرب الورواايت إىل الصوحة. وعلوى هوذه القائموة عوّول غالوب مون الوليد بن م
وواج" ىف )تفسووري أمسوواء هللا احلسووىن( والوورازى ىف )شوورح أمسوواء هللا احلسووىن(  شوورح األمسوواء احلسووىن مثوول "الّزج 

 والبيهقى ىف )كتاب األمساء والصفات(، ونص هذه القائمة كالتاىل:
 إله إال هو الرمحن الرحيم امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب اخلالق هو هللا الذى ال

البووارئ املصووور الغفووار القهووار الوهوواب الوورزاق الفتوواح العلوويم القووابض الباسووط اخلووافض الرافووع املعووز املووذل 
لَعل وّى الكبووري احلفوويظ املقيووت السوميع البصووري احلكووم العودل اللطيووف اخلبووري احللوويم العظويم الغفووور الشووكور ا

احلسوويب اجلليوول الكوورمي الرقيووب اجمليووب الواسووع احلكوويم الووودود اجمليوود الباعووث الشووهيد احلووق الوكيوول القوووى 
املتوني الووىل احلميوود احملصوى املبوودئ املعيود احملووى املميوت احلووّى القيووم الواجوود املاجود الواحوود الصومد القووادر 

خوور الظوواهر البوواطن الووواىل املتعووال الوورب التووواب املنووتقم العفووّو الوورؤوف مالووك املقتوودر املقووّدم املووؤخر األول اآل
امللك ذو اجلالل واإلكرام املقسط اجلامع الغىن املغىن املانع الضار النافع النور اهلادى البديع الباقى الوارث 

 (.4الرشيد الصبور(. رواه الرتمزى عن أ، هريرة رضى هللا عنه )
ايت ىف أحاديث األمساء احلسىن اباب أمام العلماء: ليتجادلوا حوهلا أهى مطلقة العدد، وقد فتح تعدد الروا

أم حمصورة ىف تسعة وتسعني؟ ففريق تقيد حرفيوا مبوا ورد ىف حوديت أ، هريورة السوابق ، وأطلوق فريوق آخور 
 العدد قائال إن هذه األمساء غري حمددة، وأهنا تشمل كل ما يليق بذاته املقدسة.

 ذا الفريق، ما أيتى:ودليل ه
 تعدد الرواايت ىف حصر هذه األمساء. -1
أن بعوض األمسوواء الووىت وردت ىف قائمووة الرتمووذى مل توورد ىف القوورآن الكوورمي ،مثوول: اجلليوول ، واخلووافض ،  -2

والرشيد ، والصبور،والعدل. كما أن بعض ما ورد ىف القرآن الكرمي مل يرد ىف قائمة الرتمذى، مثل: املوىل ، 
 ري، والناصر، واحلَف ّى ، واخلاّلق ،واملدبر ، ورب املشرقني ، ورب املغربني ،واألعلى، والغالب.والنص
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ورود التوقيووف أبمسوواء تزيوود علووى التسووعة والتسووعني: مثوول: السوويد، ففووى اخلوورب أن رجووال قووال للرسووول  -3
نّوان ، واملنّوان ، فقود كوان صلى هللا عليه وسلم: ايسويد، فقال:)السويد هوو هللا تعواىل( ومثول: الوداّين ، واحل

( ومثول الرفيوق ، واجلميول ، وممَقلّ وب القلووب. ومون 5من دعاء الرسول: )اي حنان ، ايمّنان(رواه البخارى)
 آصحاب هذا الرأى ابن عباس ،والفخر الرازى، وابن كثري، والغزاىل،والقرطىب والبيهقى.

، وأن حماولووة حصوورها كانووت جموورد اجتهوواد موون فووإذا تبووني أن أمسوواء هللا تعوواىل غووري حمصووورة ىف عوودد معووني 
 العلماء، فكيف يُفَهم هذا على ضوء األحاديث الىت نّصت على العدد؟

هناك أكثر من تفسوري هلوذه األحاديوث ،آقرهبوا إىل القبوول: أن الكوالم مل يوتم بقوول احلوديث: إن هلل تسوعة 
، أو: من أحصاها دخل اجلنة. وهذا مبنزلة وتسعني امسا، وإمنا متامه بقوله: ال حيفظها أحد إال دخل اجلنة

قوووول أحووودهم: إن حملمووود ألوووف جنيوووه أعوووّدها للصووودقة، فوووال يعوووىن هوووذا أنوووه ال ميلوووك سووووى هوووذه األلوووف ، 
فكذلك احلديث الشريف ال يعىن آنه ليس هلل من األمساء سوى هذه التسعة والتسعني ، وإمنا يعىن أن هلل 

 (.6من أحصاها أو حفظها دخل اجلنة. ) آمساء كثرية ختتص تسعة وتسعون منها أبن
وقيووول إن تلوووك اآلمسووواء احلسوووىن شوووائعة غوووري حموووددة ىف أمسووواء هللا تعووواىل الوووواردة ىف الكتووواب والسووونة والوووىت 
جتوواوزت املووائتني ، وتكووون قوود أخفيووت كمووا أخفيتووه ليلووة القوودرفما الَعشوور األواخوور موون رمضووان ، وسوواعة 

ى ىف سووائر الصوولوات حووىت جيوود املسوولم ىف طلووب اخلريويَوَتَشووّوف اإلجابووة ىف يوووم اجلمعووة، والصووالة الوسووط
 لفعل كل ذلك ، ليوافق الفضيلة الزائدة ىف تلك األشياء.

وقد يرى أن األمساء احلسىن هى تلك التسعة والتسعون الىت وردت ىف القورآن الكورمي ، والوىت اجتهودت ىف 
يلى: )اآلخر، اإللوه ، املوؤمن ، البوارئ ،  استخالصها ،وأوردها مرتبة حسب جذرها اللغوى هجائيا، كما

الرب، البصري، الباطن ، التواب ، اجلبار، ذو اجلالل ،اجمليب ، احلسيب ، احلافظ ، احلفيظ ، احلفّى، احلق 
، احلكم ، احلكيم ، احلليم ، احلميد ،احمليط ، احلى، اخلبري، اخلالق ، اخلاّلق ،الرؤوف ، الرب ، الرمحن ، 

ق الورزاق ، الرقيوب ، السوالم ، السوميع ، الشاكر،الشوكور، الشوهيد ، الصوادق ، الصومد ، الرحيم ، الوراز 
املصوووّور،ذو الطوووول ، الظووواهر، ذو املعوووارج ، العزيوووز، العظووويم ، العفوووّو، العلووويم ، األعلوووى، العلوووى، املتعوووال 

قتوودر، القوودوس ، ،الغّفووار، الغفووور، الغالووب ، الغووىن، الفوواتح ، الفتوواح ،ذو الفضوول ، القووادر، القوودير، امل
القريب ، القاهر، القهار، املقيت ، القيوم ،ذوالقوة ، القوى ، الكبري، املتكرب، األكرم ،ذواإلكرام ، الكرمي 
ل يوك ، الناصور، النصوري، 

َ
ل وك ،امل

َ
لك ، امل

ُ
، الكفيل ، الكاىف ، الطيف ، املتني ، اجمليد ، املالك ، مال ك امل

ادى ، املهيمن ، األحد ، الواحد ،الودود ، الووارث ، الواسوع ، الوكيول ،الووىّل ذوانتقام ، املنتقم ،النور، اهل
 (.7، املوىل ، الوّهاب ،األول()

 أ.د/أمحد خمتار عمر
 الالالالالالالالالالالالالالالالال

 



 133 

 األسواق
لغووة: مجووع سوووق ، وهووو املوضووع الووذى جيلووب إليووه املتوواع والسوولع للبيووع واالبتيوواع )تؤنووث وتووذكر، كمووا ىف 

()ا( ، وقد ذكرت ىف القرآن فقال تعاىل: }وقالوا موال هوذا الرسوول أيكول الطعوام وميشوى  املعجم الوسيط
 .7ىف األسواق{الفرقان:

 واصطالحا: مكان جيتمع فيه الناس للبيع والشراء، وهى الطريقة الىت يتم هبا اتصال البائعني واملشرتين.
ملقايضة السلعية إىل املبادلة النقديوة، وازدهورت وىف التاريخ القدمي منت األسواق منوا كبريا بعد التحول من ا

 بعض املدن قدميا بسبب شهرة أسواقها، بينما كان عدم وجود السوق ىف بعض املدن يدل على ختلفها.
وكانووت األسووواق قوودميا أشووبه ابملعووارض ،وتعقوود بصووفة دوريووة خووالل العووام أو ىف مواسووم معروفووة، وأشووهر 

وصوووحبه مووون مكوووة إىل املدينوووة املنوووورة أقوووام  وبعووود هجووورة النوووىب أسوووواق العووورب قبووول اإلسوووالم "عكووواظ"، 
 املسلمون فيها سوقا إثر تعنت جتار اليهود، وفرضهم رسوما على من يدخل أسواقهم.

وخضعت سوق املسولمني لرقابوة علوى املووازين واملكاييول والسولع للتأكود مون عودم الغوش للكوم أو النووع ، 
( وعون االحتجوار، كموا حوارب االحتكوار 2لودخول السووق ) عن فورض جزيوة )رسوم( وهنى رسول هللا 

موووربرا  بشووودة لوووذلك حتوووددت األسوووعار بقووووى الطلوووب والعووورض التنافسوووية اخلالصوووة، ومل جيووود رسوووول هللا 
 (3للتسعريحينما سئل عن ذلك ملا غال السعر.)

لعووودل ىف ورأى بعوووض الفقهووواء فيموووا بعووود جوووواز التسوووعريىف السووووق إذا سووواده االحتكوووار لتحقيوووق مقصووود ا
الشريعة، وجنسدت تشريعات تنظيم سوق املدينة فيما بعد فيما يعرف بنظام "احلسبة" ، وأصبح احملتسب 

 فيما بعد عصرالرسالة مسؤوال عن مراقبة السوق وحسم اخلالفات فيها.
ويالحووظ أن بعووض أسووواق املوودن األوربيووة قوود خضووعت للتنظوويم واملراقبووة خووالل العصووور الوسووطى، وذلووك 

قة املوازين واملكاييل وحسم اخلالفات وإقرار القانون بسلطة "حمكمة" السوق ، وتضومن التنظويم لضمان د
( مموا هوو ىف 4حتديد فئات الرسووم علوى السولع املباعوة واملعروضوة لصواحل مالوك مسواحة أو أبنيوة السووق )

 صاحل االحتكارعلى خالف تشريع السوق ىف اإلسالم.
صوة للسولع الصوناعية علوى مسوتوى البلودان الصوناعية واملسوتوى وىف العصر احلوديث نصوت أسوواق متخص

الدوىل، وأقيمت أسواق دولية للمصونوعات ىف شوكل معوارض ىف بعوض املودن الكوربى موا بوني عوام وآخور 
 خالل القرن العشرين.

كذلك منت أسواق دولية منظمة ىف جتارة بعوض املعوادن واحلبووب والقطون بعقوود حاضورة وآجلوة، وبورزت 
خصصووة للخووودمات )كالنقوول البحووورى واجلوووى والسووياحة، وأسوووواق للصوورف األجنوووىب واألوراق أسووواق مت

املاليووووة، وختضووووع األخوووورية للوووووائح تنظيميووووة دقيقووووة، وحيتوووواج املتعوووواملون فيهووووا عووووادة إىل خوووودمات الوسووووطاء 
والسماسوورة، كمووا ظهوورت ىف النصووف األخووري موون القوورن العشوورين األسووواق املشوورتكة مثوول السوووق األوربيووة 

ملشرتكة، وتعىن بداية )اتفاق دولتني أو أكثر على ختفيض أو إزالة القيود على حركة التجارة بوني أسوواقها ا
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بصفة خاصة( وساعد على منو األسواق الدولية املتخصصة خالل القرن العشورين التقودم التقوىن اهلائول ىف 
 وسائل املواصالت واالتصاالت.

 أ.د/عبد الرمحن يسرى أمحد
 الالالالالالالالالالالالالالالالال

 



 135 

 األسوة
 تعريف األسوة : ما يتأسى به ويقتدي به يف مجيع األحوال . -1
 أنواع األسوة : -2
 . -  -أسوة حسنه : من اتبع ما جاء به الرسول  -
 . -  -أسوة سيئة : من خالف ما جاء به الرسول  -
 أمهية وجود األسوة احلسنة . -3
 وة وسيلة يف ذلك .. املسلم مطالب أبن يدعو إىل دينه ، واألس1
 . الدعوة األسوة احلسنة دعوة ابلفعل .2
 . إن وجود األسوة احلسنة يشجع اآلخرين على أن حيذو حذوها .3
. وجود األسوة احلسنة يقنع اآلخرين أبن بلوغ درجات أكرب مما هم عليه أمر ممكن مبقدورهم أن يفعلوه 4
. 
 وأعماله وأقواله دون أن يعلم .. أن األسوة موضوع حتت جمهر يراقب يف حتركاته 5
 . أنه رمبا استفاد الناس من األسوة احلسنة دون أن يشعر .6
 . يكون أسوة حسنة تبتعد عن الذم أبن قولك خيالف فعلك .7
 حرص اإلسالم على إجياد األسوة احلسنة . -4
 إن الشارع احلكيم توعد من خالف قوله فعله . -1
 سي به أجر من أتسى به يف اخلري .إن الشارع احلكيم جعل ملن تؤ  -2
 إن الشارع احلكيم جعل على من توسي به وزر من أتسي به يف الشر . -3
 إن الشارع احلكيم أمر العصاة ابالستتار . -4
 الصفات املطلوبة يف املتأسى به : -5

 أ . حسن اخللق ، ومن األخالق احلسنة :
 * الصدق .
 * الصرب .
 * الرمحة .
 * الرفق .

 لم .* احل
 ب . موافقة القول والعمل .

 ت . العلم .
 ث . عدم التوسع يف املباحات .
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 اآلاثر السلبية لفقد األسوة احلسنة : -6
 يوجد جيال مشوها يعتقد شيئا وخيالف ما يعتقده . -1
 يريب املرتبني على النفاق . -2
 يشجع على تكذيب شرع هللا . -3
 املعرفة احلقيقة . رمبا كان فتنة ملن ال يعرف اإلسالم -4
 إن أعداء هللا لن جياهبوا بصورة اإلسالم وإمنا البد من احلقيقة . -5
 معوقات التأسي ابألسوة . -7
 إتباع العادات والتقاليد . -1
 ضعف اإلميان وسيطرة اهلوى والشهوات . -2
 أن خيالف قول األسوة فعله . -3
 أن خيفي األسوة عمله . -4
 عند من يفرتض أن يتأسوا به .تشويه صورة األسوة  -5
 الرتبية ابألسوة . -8

 أ أن يقوم أوال مبا أيمر به وينتهي عما ينهي عنه .
 ب أن يبني األسوة سبب تصرفه الذي قد يؤاخذ عليه .

 مناذج من القدوات : -9
 . -  -الرسول  -1
 حياة الصحابة : -2

 أ . يف العبادة .
 ب . طلب العلم .

  .ت . يف الدعوة إىل هللا
 دار الوطن . –عبد الرمحن العائد  –املرجع: التأسي ابلسلف الصاحل 

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
 األْسطُُرالب

كلمة يواننية األصل معناها: مرآة النجوم ، وقد أطلقت على جهاز فلكوى   Astrolobeاألْسطُُرالب: 
لكوورة )أوالقبووة( السووماوية ذى أشووكال خمتلفووة منهووا الكووروى واملسووتوى واخلطووى، حبسووب مووا إذا كووان ميثوول ا

 ذاهتا ، أو ميثل مسقط هذه الكرة على سطح مستو أو مسقط هذا املسقط على خط مستقيم.
ويعد "كالوديوس بطليموس" أول من أعطى معلومات علمية تتعلق ابستخدام األسطرالب لقياس ارتفاع 

رعوووا ىف تطوووير صووناعة ق.م.ولكوون علموواء احلضووارة اإلسووالمية ب 150الكواكووب والنجوووم ،وذلووك حووواىل 
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األسطرالابت أبنواعها املختلفة وأكثروا من التأليف ىف وصوفها وفوائودها وطورق اسوتعماهلا ، وُلقّ وب بعوض 
 املشهورين منهم ىف هذه الصناعة ابإلسطرال،.

م( رسوائل مهموة ىف االسوطرالب ، وضوع 1051-973هوو/443-362وقد ألف أبو الرحيان البوريوأ )
بسيطة ملعرفة مقدار حميط األرض ما زألت: تدرس ىف مناهج تعليم الفيوزايء حوىت اليووم. ىف إحداها نضرية 

م( "االسووطرالب الزورقووى" املبووىن علووى أسوواس أن األرض 1024-هووو415واخوورتع السجسووتاأ )توووىف حنووو
 تدور حول حمورها.

الد العربيوووة وقوود شوواع اسوووتعمال "االسووطرالب" ىف أورواب إابن عصوور النهضوووة لكنووه ظوول مسوووتخدما ىف الووب
واإلسووالمية حوووىت القووورن التاسوووع عشووور املووويالدى، وابسوووتخدام السووواعات امليكانيكيوووة واحلسووواابت الفلكيوووة 
واآلالت املسووواعدة أصوووبحت تقنيوووة االسوووطرالب غوووري ضووورورية ىف عصووور الفضووواء، ولكنهوووا مل تفقووودقيمتها 

 التارخيية ابعتبارها متثل اجليل األول من أجهزة الرصد الفلكية.
 د فؤاد ابشاأ.د/أمح

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 األصول ال الثة وأ لاها
 

 قال اإلمام العالمة اجملدد حممد بن عبدالوهاب عن األصول الثالثة وأدلتها:
 اعلم أنه جيب عليك تعلم أربع مسائل:

 األوىل: العلم، وهو معرفة هللا، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين اإلسالم ابألدلة.
 الثانية: العمل به.

 الثة: الدعوة إليه.الث
 الرابعة:الصرب على األذى فيه.

 األدلة على ذلك:
نَسووواَن َلف ووووي ُخْسووووٍر )1الووودليل يف ذلووووك قولوووه تعوووواىل:} َواْلَعْصوووور  )•  لُوووووا 2( إ ن  اإْل  ( إ ال  ال وووذ يَن آَمنُوووووا َوَعم 

لص رْب { العصر: حلَْقّ  َوتَوَواَصْوا اب  َات  َوتَوَواَصْوا اب   [.3-1الص احل 
 قال الشافعي: ) لو ما أنزل هللا حجة على خلقه إال هذه السورة لكفتهم (.• 
ُ َواْسوتَوْغف ْر •  قال البخاري: ) ابب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعاىل:} فَواْعَلْم أَن وُه اَل إ لَوَه إ ال  اّلل 

 [. فبدأ ابلعلم قبل القول والعمل (.19ل َذنب َك { حممد:
 

 نه جيب على كل مسلم تعلم هذه الثالث مسائل، والعمل هبن:اعلم أ
األوىل: أن هللا خلقنوا ورزقنوا ومل يرتكنووا مهواًل، بول أرسوول إلينوا رسوواًل، فموون أطاعوه دخول اجلنووة، ومون عصوواه 

َنا إ ىَل ف ْرَعووْوَن َرُسووواًل دخوول النار.والوودليل قولووه تعوواىل:} إ ان  أَْرَسووْلَنا إ لَووْيُكْم َرُسووواًل َشوواه داً َعلَووْيُكْم َكَمووا أَْرَسوولْ 
 [.16،15( فَوَعَصى ف ْرَعْوُن الر ُسوَل َفَأَخْذاَنُه َأْخذاً َوب ياًل { املزمل:15)

الثانيوووة: أن هللا ال يرضووووي أن ُيشوووورك معووووه أحوووود يف عبادتوووه ال ملَووووك مقوووورب وال نوووويب مرسوووول.والدليل قولووووه 
َد ّلل    َفاَل َتْدُعوا   [.18َمَع اّلل   َأَحداً { اجلن:تعاىل:}َوأَن  اْلَمَساج 

الثالثووووة: أن موووون أطوووواع الرسووووول ووّحوووود هللا ال جيوووووز لووووه مووووواالة موووون حوووواد هللا ورسوووووله، ولووووو كووووان أقوووورب 
ور  يوُوَوادُّوَن َموْن َحواد  اّلل َ َوَرُسوو  ّلل   َواْليَوْوم  اآْلخ  ْو َكوانُوا َلُه َولَوقريب.والدليل قوله تعاىل:}ال جتَ ُد قَوْوماً يُوْؤم ُنوَن اب 

ميَوواَن َوأَي ووَدُهم  ووريهََتُْم أُْولَئ ووَك َكتَووَب يف  قُولُوووهب  ُم اإْل  ُلُهْم آاَبءُهووْم َأْو أَبْونَوواءُهْم َأْو إ ْخووَواهَنُْم َأْو َعش  ْنووُه َويُووْدخ  ب ووُروٍح مّ 
ُهْم َورَ  ُ َعنوْ َي اّلل  ْزَب اّلل   َجن اٍت جَتْر ي م ن حَتْت َها اأْلَهْنَاُر َخال د يَن ف يَها َرض  ْزُب اّلل   َأاَل إ ن  ح  ُضوا َعْنُه أُْولَئ َك ح 

 [.22ُهُم اْلُمْفل ُحوَن{ اجملادلة:
 ما هي األصول الثالثة؟

 األصل األول: معرفة الرب.
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فووإذا قيوول لووك:من ربووك؟ فقوول: ريب هللا الووذي رابين ور، مجيووع العوواملني بنعمووه، وهووو معبووودي لوويس   • 
 معبود سواه.

[ وكل من سووى هللا عوامل، وأن واحود مون ذلوك 2ليل قوله تعاىل:}احلَْمُد ّلّل  َربّ  اْلَعاَلم نْي{ الفاحتة:الد• 
 العامل.

فإذا قيول لوك: ع عرفوت ربوك؟ فقول آبايتوه وخملوقاتوه، ومون آايتوه الليول والنهوار والشومس والقمور، ومون • 
 ينهما.خملوقاته السموات السبع، واألرضون السبع، ومن فيهن وما ب

وْمس  َواَل ل ْلَقَمور  •  ْن آاَيت ه  الل ْيُل َوالنو َهاُر َوالش ْمُس َواْلَقَمُر اَل َتْسُجُدوا ل لش  َواْسوُجُدوا الدليل قوله تعاىل:}َوم 
ُه تَوْعُبُدوَن  فصلت: وَماَوات  [، وقولوه تعواىل: إ ن  رَب ُكوُم اّلّلُ ال و37ّلل    ال ذ ي َخَلَقُهن  إ ن ُكنُتْم إ اي  ذ ي َخلَوَق الس 

ووْمَس وَ  َهوواَر َيْطلُبُووُه َحث يثوواً َوالش  ووي الل ْيووَل النو  ٍم مثُ  اْسووتَوَوى َعلَووى اْلَعووْرش  يُوْغش  ووت ة  أاي  اْلَقَمووَر َوالنُُّجوووَم َواأَلْرَض يف  س 
َْمر ه  َأاَل َلُه اخْلَْلُق َواأَلْمُر تَوَباَرَك اّلّلُ َربُّ ا  [.54ْلَعاَلم نَي { األعراف:ُمَسخ رَاٍت أب 

ون قَوبلُكم •  ي َخَلَقُكوم َوالوذّ يَن م  الرب هو: املعبود. والدليل قوله تعاىل: } أَييوَُّها الن اُس اعبُوُدوا رب ُكوُم الوذ   
وَمآء  َمو21َلَعل ُكوم تَوتو ُقووَن) ووَن الس  ومآَء ب نووآًء َوأنوَزَل م  وون ( الّووذ ي َجَعوَل َلُكووُم األرَض ف رَاًشوا َوالس  اًَء فَووأخرََج ب وه  م 

 [.22،21الث مرات  ر زًقا ّلُكم َفاَل جَتَعُلوْا ّللَ   أنَداًدا َوأنُتم تَوَعُلموَن{  البقرة:
 قال ابن كثري رمحه هللا تعاىل: ) اخلالق هلذه األشياء هو املستحق للعبادة (.• 
حسووان، ومنووه الوودعاء، واخلوووف، والرجوواء، أنووواع العبووادة الوويت أموور هللا هبووا، مثوول اإلسووالم، واإلميووان، واإل• 

والتوكوول، والرغبووة، والرهبووة، واخلشوووع، واخلشووية، واإلانبووة، واالسووتعانة، واالسووتعاذة، واالسووتغاثة، والووذبح، 
د ّلل    َفال تَودُعوا  ََساج 

والنذر، وغري ذلك من أنواع العبادة اليت أمر هللا هبا، كلها.الدليل قوله تعاىل:}َوأن  امل
 [.18اّلل   أَحدًا{ اجلن:َمَع 
فموون صوورف منهووا شوويئاً لغووري هللا فهووو مشوورك كافر.والوودليل قولووه تعوواىل:}َوَمن يَووْدُع َمووَع اّلل   إ هَلوواً آَخووَر اَل • 

َسابُُه ع نَد رَبّ ه  إ ن ُه اَل يُوْفل ُح اْلَكاف ُروَن{ املؤمنون: َا ح   [.117بُوْرَهاَن َلُه ب ه  َفإ من 
ْب َلُكووْم إ ن  يف احلووديث: } •  الوودعاء مووخ العبووادة {.والوودليل قولووه تعوواىل: } َوقَوواَل رَبُُّكووُم اْدُعوووين  َأْسووَتج 

ر يَن {  غافر: ُوَن َعْن ع َباَد   َسَيْدُخُلوَن َجَهن َم َداخ   [.60ال ذ يَن َيْسَتْكرب 
 األصل الثاين: معرفة دين اإلسالم ابألدلة.

النقيوواد لوووه ابلطاعووة، والووورباءة موون الشووورك وأهلووه، وهوووو ثووالث مراتوووب: هووو االستسووالم هلل ابلتوحيووود، وا• 
 اإلسالم، واإلميان، واإلحسان، وكل مرتبة هلا أركان.

 املرتبة األوىل:اإلسالم
فأركووان اإلسووالم نسووة: شووهادة أن ال إلووه إال هللا وأن حممووداً رسووول هللا، وإقووام الصووالة، وإيتوواء الزكوواة،  -

  احلرام.وصوم رمضان، وحج بيت هللا
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معىن شهادة أن ال إله إال هللا:أنه ال معبود حبق إال هللا وحده )ال إلوه( انفيواً موا يعبود مون دون هللا. )إال  -
 هللا( مثبتاً العبادة هلل وحده ال شريك له يف عبادته، كما أنه ليس له شريك يف ملكه.

ما أخرب، واجتناب ما هنوى عنوه وزجور، معىن شهادة أن حممداً رسول هللا: طاعته فيما أمر، وتصديقه في -
 وأن ال يعبد هللا إال مبا شرع.

وونَي لَووُه الوودّ يَن ُحنَوَفوواء  - ووُروا إ ال  ل يَوْعبُووُدوا اّلل َ خُمْل ص  دليول الصووالة والزكوواة وتفسووري التوحيوود قولووه تعاىل:}َوَمووا أُم 
 [.5يّ َمة  { البينة:َويُق يُموا الص اَلَة َويُوْؤُتوا الز َكاَة َوَذل َك د يُن اْلقَ 

ون قَووْبل   - وَياُم َكَموا ُكت وَب َعلَوى ال وذ يَن م  ُكْم دليل الصيام قوله تعواىل:} اَي أَيوَُّهوا ال وذ يَن آَمنُووْا ُكت وَب َعلَوْيُكُم الصّ 
 [.183َلَعل ُكْم تَوتو ُقوَن{ البقرة:

ونَ  - وجُّ الَبي وت م  َ َغوين  دليل احلج قولوه تعواىل: } وّلل    َعلَوى النواس  ح  اسوَتطَاَع إلَيوه  َسوب ياًل َوَمون َكَفوَر فَوإن  اّلل 
 [.97ع ن الَعاَلم نَي{ آل عمران:

 املرتبة الثانية: اإلميان
هو بضع وسبعون شعبة، فأعالها قول: ال إله إال هللا، وأدانها إماطة األذى عن الطريق، واحلياء شوعبة  -

 من اإلميان.
 الئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وابلقدر خريه شره.أركانه ستة: أن تؤمن ابهلل، وم -
 الدليل على هذه األركان الستة قوله تعاىل:}ل ْيَس اْلرب   أَن تُوَولُّوْا ُوُجوَهُكْم ق بَوَل اْلَمْشور ق  َواْلَمْغور ب  َوَلك ون   -

ر  َواْلَمآلئ َكة  َواْلك   ّلّل  َواْليَوْوم  اآلخ   [.177َتاب  َوالن ب يّ نَي{ البقرة:اْلرب   َمْن آَمَن اب 
 [.49دليل القدر قوله تعاىل:}إ ان  ُكل  َشْيٍء َخَلْقَناُه ب َقَدٍر{ القمر: -

 املرتبة الثالثة: اإلحسان
 ركن واحد، وهو: ) أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك (. -
وووُنوَن { النحووول:الووودليل قولوووه تعووواىل:} إ ن  اّلّلَ َموووَع ال وووذ   - [. وقولوووه تعووواىل: 128يَن اتو َقووووْا و ال وووذ يَن ُهوووم حمُّْس 

يم  ) ْل َعَلى اْلَعز يز  الر ح  نَي تَوُقوُم )217}َوتَووَك  د يَن )218( ال ذ ي يَورَاَك ح  واج  ( إ ن وُه 219( َوتَوَقلُّبَوَك يف  الس 
 [.220و 217ُهَو الس م يُع اْلَعل يُم { الشعراء:

 لثالث: معرفة نبيكم عليه الصالة والسالماألصل ا
وهوو حممود بون عبودهللا بون عبوداملطلب بون هاشوم. وهاشوم مون قوريش، وقوريش مون العورب، والعورب موون • 

ذريوة إمساعيول بون إبوراهيم اخلليول، عليوه وعلوى نبينوا أفضول الصوالة والسوالم. ولوه مون العمور ثوالث وسوتون 
ثّ ُر . وبلوده مكووة، سونة، منهوا أربعوون قبوول النبووة، وثوالث وعشوور  ورَْأ وأرسول بووو اْلُمود  ون نبيواً رسوواًل. نوىبء بووو اقوْ

 بعثه هللا ابلنذارة عن الشرك، ويدعو إىل التوحيد.
ثّ ُر )•  ْ )2( قُووْم َفأَنوذ ْر )1الودليل قولوه تعواىل:} اَي أَيوَُّهوا اْلُمود  وْر )3( َورَب وَك َفَكوربّ  ( َوالرُّْجووَز 4( َوث َيابَوَك َفَطهّ 
ْ{ املدثر:6( َواَل مَتُْنن َتْسَتْكث ُر )5ُجْر )َفاهْ   [.7و1( َول رَبّ َك َفاْصرب 
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ْر أي طهر •  ْ عظمه ابلتوحيد َوث َياَبَك َفَطهّ  معىن ُقْم َفأَنذ ْر ينذر عن الشرك ويدعو إىل التوحيد َورَب َك َفَكربّ 
كها وأهلها والرباءة منها وأهلها، أخذ على أعمالك من الشرك َوالرُّْجَز َفاْهُجْر الرجز: األصنام، وهجرها تر 

هذا عشر سونني يودعو إىل التوحيود، وبعود العشور عورج بوه إىل السوماء، وفرضوت عليوه الصولوات اخلموس، 
 وصلى يف مكة ثالث سنني، وبعدها أمر ابهلجرة إىل املدينة.

 أن تقوم الساعة.اهلجرة فريضة على هذه األمة من بلد الشرك إىل بلد اإلسالم، وهي ابقية إىل • 
ْم قَوواُلوْا ف وويَم ُكنووُتْم قَوواُلوْا  •  ووه  ُكن ووا الوودليل علووى ذلووك قولووه تعوواىل:} إ ن  ال ووذ يَن تَوَوف وواُهُم اْلَمآلئ َكووُة ظَووال م ي أَنْوُفس 

ُروْا ف يَها َفُأْولَ  َعًة فَوتُوَهاج  رياً ُمْسَتْضَعف نَي يف  اأَلْرض  َقاْلَوْا أملَْ َتُكْن أَْرُض اّلّل  َواس  ئ َك َمْأَواُهْم َجَهن ُم َوَساءْت َمص 
يلَوووًة َواَل يَوْهتَوووُدوَن َسوووب ياًل 97) وووَن الرّ َجوووال  َوالنّ َسووواء َواْلو ْلوووَدان  اَل َيْسوووَتط يُعوَن ح  ( 98)( إ ال  اْلُمْسَتْضوووَعف نَي م 

ُهْم وََكاَن اّلّلُ َعُفّواً َغُفو   [.99و 97رًا{ النساء:َفُأْولَئ َك َعَسى اّلّلُ أَن يَوْعُفَو َعنوْ
الدليل على اهلجرة من السنة قوله:} ال تنقطع اهلجرة حوىت تنقطوع التوبوة، وال تنقطوع التوبوة حوىت تطلوع • 

 الشمس من مغرهبا {.
فلما استقر يف املدينة، أمر ببقية شرائع اإلسالم، مثل الزكاة، والصوم، واحلج، واألذان، واجلهاد، واألمر • 

ن املنكر، وغري ذلك من شرائع اإلسالم. أخذ على هوذا عشور سونني، وبعودها توويف، ابملعروف، والنهي ع
 صالة هللا وسالم عليه، ودينه ابٍق.

هذا دينه ال خري إال دله األمة عليوه، وال شور إال حوذرها منوه، واخلوري الوذي دهلوا عليوه: التوحيود، ومجيوع • 
يع موا يكوره هللا وأيابه، بعثوه هللا إىل النواس كافوة، ما حيبه هللا ويرضاه. والشر الذي حذرها منه: الشرك ومج

 وافرتض طاعته على مجيع الثقلني: اجلن واإلنس.
يعوووًا{ األعراف:•  [. 158الووودليل علوووى ذلوووك قولوووه تعووواىل:} قُوووْل اَي أَيوَُّهوووا الن ووواُس إ يّن  َرُسووووُل اّلّل  إ لَوووْيُكْم مجَ 

 وكمل هللا به الدين.
ُووووم م يّ تُوووووَن )الوووودليل علووووى موتووووه قولووووه تعاىل•  ( مثُ  إ ن ُكووووْم يَوووووْوَم اْلق َياَمووووة  ع نووووَد رَبّ ُكووووْم 30:}إ ن ووووَك َميّ ووووتم َوإ هن 

ُموَن{  الزمر:  [.31،30خَتَْتص 
َهوا َُنْور ُجُكْم َثرًَة أُْخورَ •  نوْ َهوا َخَلْقنَواُكْم َوف يَهوا نُع يودُُكْم َوم  نوْ  ىالناس إذا ماتوا يبعثون، والودليل قولوه تعواىل:} م 

 [.55{  طه:
الناس بعد البعث حماسبون وجمزيون أبعماهلم والدليل قول تعاىل:} َوّلل    َما يف  الس َماَوات  َوَما يف  اأْلَْرض  • 

حْلُْسىَن { النجم: ُلوا َوجَيْز َي ال ذ يَن َأْحَسُنوا اب  َا َعم   [.31ل َيْجز َي ال ذ يَن َأَساُؤوا مب 
َعووُثن  مثُ  مون كوذب ابلبعووث كفور والوودل•  َعثُووا قُووْل بَولَوى َوَريبّ  لَتُوبوْ يل قولوه تعوواىل:} َزَعوَم ال ووذ يَن َكَفوُروا أَن ل وون يُوبوْ

ريم { التغابن: ْلُتْم َوَذل َك َعَلى اّلل   َيس  َا َعم   [.7لَتُونَوبو ُؤن  مب 
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وو•  ر يَن َوُمنووذ ر يَن ل ووَئال  َيُكوووَن وأرسوول هللا مجيووع الرسوول مبشوورين ومنووذرين والوودليل قولووه تعوواىل: } رُُّسوواًل مَُّبشّ 
[. وأوهلوم نووح عليوه السوالم، وآخورهم حممود وهوو خوامت 165ل لن اس  َعَلى اّلّل  ُحج ةم بَوْعَد الرُُّسل  { النساء:

 النبيني.
كل أمة بعث هللا إليها رسواًل من نوح إىل حممد أيمرهم بعبادة هللا وحده، وينهاهم عن عبادة الطواغوت •  

[. 36يل قولووه تعاىل:}َوَلَقووْد بَوَعثْونَووا يف  ُكوولّ  أُم ووٍة ر ُسووواًل أَن  اْعبُووُدوْا اّلّلَ َواْجَتن بُوووْا الط وواُغوَت {  النحوول:والوودل
 وافرتض هللا على مجيع العباد الكفر ابلطاغوت، واإلميان ابهلل.

 ود، أو متبوع، أو مطاع(.قال ابن القيم رمحه هللا: ) معىن الطاغوت ما جتاوز به العبد حده من معب• 
الطواغيت كثريون، رؤوسوهم نسوة: إبلويس لعنوه هللا، ومون عبود وهوو راض، ومون دعوا النواس إىل عبوادة • 

نفسوه، ومون ادعووى شويئاً موون علوم الغيووب، ومون حكوم بغووري موا أنووزل هللا والودليل قولووه تعواىل:}اَل إ ْكوورَاَه يف  
وون اْلغَووي َ الرُّْشوود م  ْلُعووْرَوة  اْلوووُوثْوَقى اَل  الوودّ ين  قَوود تو بَووني  ّلّل  فَوَقوود  اْسَتْمَسووَك اب  َفَمووون َيْكُفووْر ابلط وواُغوت َويوُووْؤم ن اب 

 [. وهذا هو معىن ) ال إله إال هللا (.256انَف َصام هَلَا َواّلّلُ مسَ يعم َعل يمم{ البقرة:
 بيل هللا {.يف احلديث: } رأس األمر اإلسالم، وعموده الصالة، وذروة سنامه اجلهاد يف س• 

 دار القاسم -حممد بن عبدالوهاب-املرجع: األصول الثالثة وأدلتها
 الالالالالالالالالالالالالالالالال

 



 143 

 األضحية
لغة: اسم ملا يضحى به أايم عيد األضحى ، وجتمع على ضحااي وأضاح ، ومسيت بذلك ألهنا توذبح يووم 

ك ال تظمووؤا فيهووا وال (وموون هووذا قولووه تعوواىل: }وأنوو1األضووحى وقووت الضووحى )كمووا ىف املعجووم الوووجيز()
 .119تضحى{طه:

 وشرعا: عرف الفقهاء األضحية كما يلى:
 (2عند احلنفية: ذبح حيوان خمصوص بنية القربة ىف وقت خمصوص.)

وعنوود املالكيووة: هووى مووا يتقوورب بزكاتووه موون جووذع ضووأن أو أنثووى سووائر الوونعم سووليمني موون عيووب ، مشووروطا 
 (3الة العيد. )بكونه ىف هنار عاشر ذى احلجة أو ثليه بعد ص

 (4وعند الشافعية واحلنابلة: ما يذبح من النعم تقراب إىل هللا تعاىل من يوم العيد إىل آخر أايم التشريق )
 .2وشرعت األضحية ىف السنة الثانية من اهلجرة. مبثل قوله تعاىل }فصل لربك واحنر{الكوثر:

قوال:  أن النوىب  -رضوى هللا عنوه-و هريرة و من تركها مع القدرة على فعلها مبا رواه أب وحذر الرسول 
 )من كان له سعة ومل يضح فال يقربن مصالان( )أخرجه أمحد وابن ماجه والبيهقى(.

وهى سنة على الكفاية إن تعدد أهل البيت فإن فعلها واحد من أهل البيت كفى عن اجلميع ، واال فإهنوا 
 تكون سنة عني ، وذلك على غري احلاج.

أن  -رضوى هللا عنهوا-من أحب األعمال إىل هللا تعاىل يوم النحر ملا روته السيدة عائشة وتعترب األضحية 
قال: )ماعمل ابن آدم يوم النحرمن عمل أحل إىل هللا تعاىل من إراقوة الودم  -صلى هللا عليه وسلم-النىب 

يقوع علوى األرض فطيبووا  ، واهنا لتأتى يوم القيامة بقروهنا وأظالفها ، وإن الدم ليقع من هللا مبكان قبل أن
 هبا نفسا( )رواه الرتمذى واحلاكم وصححه(.

وال تصح األضحية إال من نعم اإلبل والبقر والغنم بسائر أنواعها لقوله تعاىل: }ولكل أموة جعلنوا منسوكا 
. وقوله سبحانه وتعاىل }والبدن جعلناها لكم 34ليذكروا اسم هللا على ما رزقهم من هبيمة األنعأم{احلج:

 .36شعائرهللا لكم فيها خري{احلج: من
 واحلكمة من تشريعها:

شوووكر هللا علوووى نعموووه املتعوووددة وتكفوووري السووويئات والتوسوووعة علوووى أسووورة املضوووحى وغوووريهم: }كوووذلك  -
 .36سخرانها لكم لعلكم تشكرون{احلج:
دماؤها ولكن ( اسرتشادا بقوله تعاىل: }لن ينال هللا حلومها وال 5وال جيزئ فيها دفع القيمة على الراجح)

 .37يناله التقوى منكم{احلج:
 أ.د/حممود العكازى
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 األعمال امل،اعفة
 . طوال العمر زايُد يف اخلري عند املسلم1
ملا سئل : ) من خري الناس؟ ( قال: } من طوال عموره وحسون عملوه {  رواه الرتموذي  قال الرسول • 

 وأمحد[
ن األعمووال الصوواحلة واالسووتكثار منهووا؛ لكووي يوورثح اإلنسووان بعوود موتووه، هووذه الوودار هووي دار التووزود موو• 

 ويرضى عن سعيه.
قوال الرسووول صوولى هللا عليووه وسولم: }إن أعمووار أموويت مووا بووني السوتني والسووبعني، وليسوووا كأعمووار األمووم • 

 السابقة {
ظيم، الوذي يعووض دهلم على أعمال وأقوال جتمع بني قلتها وسهولتها، وبني أجرها الع لكن الرسول • 

اإلنسوووان عموووا يفوتوووه مووون سووونني طويلوووة مقارنوووة أبموووم أخووورى، وهوووذه األعموووال هوووي موووا يسووومى )ابألعموووال 
 املضاعفة( وليس كل إنسان يعرفها.

من يزداد منا عمره فليزداد يف عمره اإلنتاجي يف هذه الدنيا، ليكون ممن يعرفون من أيون تؤكول الكتوف، • 
 النفس، وأعظمها يف األجر. فيتخريون من األعمال أخفها على

 فهو كمن جيمع اجلواهر الثمينة من بطن البحر بني أانس جيمعون األصداف.• 
 قال الشاعر:• 

 من   مبثل سريك املدلل *** متشي رويدا وجتيء يف األول
 . من األعمال اليت تضاعف للمسلم األجر2
يف رزقوه، وأن ينسوأ لوه يف أثوره، فليصول صلة الرحم: قال صلى هللا عليه وسلم:} مون سوره أن يبسوط لوه • 

 رمحه {  رواه البخاري ومسلم[.
ُحسن اخللق: قال صلى هللا عليه وسلم:} صلة الرحم وحسن اخللق وحسن اجلوار يعمرن الداير ويزدن • 

 يف األعمار {  رواه أمحد[.
 مسجدي هذا أفضل اإلكثار من الصالة يف احلرمني الشريفني: لقوله صلى هللا عليه وسلم:} صالة يف• 

من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام، وصوالة يف املسوجد احلورام أفضول مون مائوة ألوف صوالة فيموا 
 سواه {  رواه أمحد وابن ماجة[.

صالة اجلماعة مع اإلمام: لقوله صولى هللا عليوه وسولم:} صوالة اجلماعوة أفضول مون صوالة الفورد بسوبع • 
 ومسلم[.وعشرين درجة {  رواه البخاري 

ألم محيود  النساء صالهتن يف بيوهتن أفضل من صالهتن يف املسجد، ولو كان املسجد النبوي؛ لقوله • 
إحدى الصحابيات: } قد علمت أنك حتبني الصالة معي، وصالتك يف بيتك خري لك من صوالتك  -

 يف حجرتووك، وصووالتك يف حجرتووك خووري لووك موون صووالتك يف دارك، وصووالتك يف دارك خووري لووك موون
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صووالتك يف مسووجد قومووك، وصووالتك يف مسووجد قومووك خووري لووك موون صووالتك يف مسووجدي {  رواه 
 أمحد[.

أداء النافلة يف البيت: لقوله صلى هللا عليه وسلم:} فضل صالة الرجل يف بيته على صوالته حيوث يوراه • 
الة املورء الناس كفضل الفريضة على التطوع {  رواه البيهقي[. ويشهد له قوله يف الصحيح: } أفضل صو

 يف بيته إال املكتوبة {  رواه البخاري ومسلم[.
التحلي ببعض اآلداب يوم اجلمعة: وهي ما ورد يف قوله صلى هللا عليه وسلم:} من غس ل يوم اجلمعة، • 

مث بك ر وابتكر، ومشى ومل يركب، ودان من اإلمام، فاستمع ومل يلغ، كان له بكل خطووة عمول سونة، أجور 
 {  رواه أهل السنن[. صيامها وقيامها

صووالة الضووحى: لقولووه صوولى هللا عليوووه وسوولم:} ُيصووبح علووى كوول ُسوووالمى موون أحوودكم صوودقة، فكووول • 
تسبيحة صدقة، وكل حتميدة صدقة، وكل هتليلة صدقة، وكل تكبرية صدقة، وأمر ابملعروف صدقة، وهني 

. ومعوىن } ُسوالمى { عن املنكور صودقة، وجيوزئ مون ذلوك ركعتوان تركعهموا مون الضوحى {  رواه مسولم[
 أي: م فصل من مفاصل اإلنسان، وهي ثالمثائة وستون مفصاًل.

يف مجاعووة، مث قعوود يووذكر هللا حووىت تطلووع  -أي الفجوور  -صووالة اإلشووراق: لقولووه:} موون صوولى الغووداة • 
الشوومس، مث صوولى ركعتووني كانووت لووه كووأجر حجووة وعموورة ثمووة، ثمووة، ثمووة {  رواه الرتمووذي وصووححه 

 األلباين[.
حضووور دروس العلووم يف املسوواجد: لقولووه صوولى هللا عليووه وسوولم:} موون غوودا إىل املسووجد ال يريوود إال أن  •

 يتعلم خريا أو يعلمه كان له كأجر حاج ثماً حجته {  رواه الطرباين وصححه األلباين[.
 االعتمار يف شهر رمضان: لقوله صلى هللا عليه وسلم:} عمورة يف رمضوان تقضوي حجوة معوي {  رواه• 

 البخاري[.
أداء الصلوات املكتوبة يف املسجد: لقوله صلى هللا عليه وسولم:} مون خورج مون بيتوه متطهوراً إىل صوالة • 

 مكتوبة فأجره كأجر احلاج احملرم {  رواه أبو داود وصححه األلباين[.
ذا فوووإ -أي املؤذنوووون  -أن تقووول كموووا يقوووول املوووؤذن: لقولوووه صووولى هللا عليوووه وسووولم:} قووول كموووا يقولوووون • 

 انتهيت فَسل تُعطه {  رواه أبو داود والنسائي[.
صيام رمضان وسٍت من شوال بعده لقوله صولى هللا عليوه وسولم:} مون صوام رمضوان مث أتبعوه سوتاً مون • 

 شوال كان كصيام الدهر {  رواه مسلم[
فوذلك صيام ثالثة أايم من كل شهر: لقوله صلى هللا عليه وسولم:} مون صوام مون كول شوهر ثالثوة أايم • 

صيام الودهر، فوأنزل هللا عوز وجول تصوديق ذلوك يف كتابوه مون جواء ابحلسونة فلوه عشور أمثاهلوا اليووم بعشورة 
 أايم {  رواه الرتمذي[.
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تفطري الصائمني لقوله صلى هللا عليه وسلم:} من فطر صائماً كان له مثل أجره غري أنوه ال يونقص مون • 
 .أجر الصائم شيئاً {  رواه الرتمذي وابن ماجة[

ووْن أَْلووف  َشووْهٍر {  القودر:•  لَووُة اْلَقووْدر  َخورْيم مّ  [ أي: أفضوول موون عبووادة 3قيوام ليلووة القوودر لقولوه تعوواىل: } لَيوْ
 ثالث ومثانني سنة تقريباً.

اجلهاد: لقوله صلى هللا عليه وسلم:} مقام الرجل يف الصف يف سبيل هللا أفضل مون عبوادة سوتني سونة • 
 ين[.{  رواه احلاكم وصححه األلبا

الوورابط: لقولووه صوولى هللا عليووه وسوولم:} موون رابووط يوموواً وليلووة يف سووبيل هللا كووان لووه كووأجر صوويام شووهر • 
وون الفتووان {  رواه مسوولم[.  وقيامووه، وموون مووات مرابطوواً لووه مثوول ذلووك موون األجوور، وأجووري عليووه الوورزق وأُمّ 

 والفت ان هو عذاب القرب.
 عليووه وسوولم:} مووا موون أايم العموول الصوواحل فوويهن العموول الصوواحل يف عشوور ذي احلجووة: لقولووه صوولى هللا• 

أحب إىل هللا من هذه العشر {، فقالوا: اي رسول هللا، وال اجلهاد يف سبيل هللا،؟ فقال: } وال اجلهواد يف 
 سبيل هللا، إال رجل خرج بنفسه وماله ومل يرجع من ذلك بشيء {  رواه البخاري[.

عليوه وسولم:} قول هوو هللا أحود تعودل ثلوث القورآن، و قول اي  تكرار بعض سور القرآن: لقوله صلى هللا• 
 أيها الكافرون تعدل ربع القرآن {  رواه الطرباين وصححه األلباين[.

الذكر املضاعف: وهو كثري، ومنه أن رسول هللا خورج مون عنود جويريوة أم املوؤمنني رضوي هللا عنهوا بُكورة • 
ضوووحى وهوووي جالسوووة، فقوووال صووولى هللا عليوووه حوووني صووولى الصوووبح وهوووي يف مسوووجدها، مث رجوووع بعووود أن أ

وسلم:} مازلوت علوى احلوال الويت فارقتوك عليهوا؟ { قالوت: نعوم. فقوال:} لقود قلوُت بعودك أربوع كلموات 
وثالث مرات لو ُوزنت مبا قلت منذ اليوم لووزنتهن: سوبحان هللا وحبموده، عودد خلقوه، ورضوا نفسوه، وزنوة 

 عرشه، ومداد كلماته {  رواه مسلم[.
ار املضاعف: لقوله صلى هللا عليه وسلم:} من اسوتغفر للموؤمنني واملؤمنوات كتوب هللا لوه بكول االستغف• 

 مؤمن ومؤمنة حسنة {  رواه الطرباين وحسنه األلباين[.
قضاء حوائج الناس: لقوله صلى هللا عليه وسلم:} ألن أمشي مع أخي املسلم يف حاجة أحب إ  من • 

 ابن أيب الدنيا وحسنه األلباين[. أن أعتكف يف املسجد شهراً {  رواه
األعمال اجلاري ثواهبا إىل موا بعود املووت: وهوي موا وردت يف قولوه صولى هللا عليوه وسولم:} أربعوة جتوري • 

ول  عليهم أجورهم بعد املوت: رجل مات مرابطواً يف سوبيل هللا، ورجول عل وم علمواً فوأجره جيوري عليوه موا ُعم 
يه ما جرْت عليه، ورجل ترك ولداً صاحلاً يدعو له {  رواه أمحود به، ورجل أجرى صدقة فأجرها جيري عل

 والطرباين[.
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استغالل الوقت: أبن يعمر املسلم وقته ابلطاعات: كقراءة القرآن، والذكر، والعبادة، واستماع األشورطة • 
م:} نعمتوان النافعة، لكي ال يضيع زمانوه هودرا، فُيغوق يووم ال ينفعوه الغَوْق، كموا قوال صولى هللا عليوه وسول

 مغبون فيهما كثري من الناس: الصحة، والفراغ {  رواه البخاري[.
 دار الوطن.-سليمان بن صاحل اخلرشي-املرجع: األعمال املضاعفة
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 األدصوصة
لغة: هى إحدى الكلمات الوىت اشوتقت ىف العصور احلوديث مفوردا ألقاصويص ، ومل تعرفهوا املعواجم العربيوة 

 ، وإن عرفت كلمة "أقاصيص" مجعا لقصة أو قصص.القدمية 
 واصطالحا: هى ما يدل على القصة بكلمة واحدة.

ىف مواجهوة "الروايوة" ، وإن كانوت هنواك فوروق أخورى بوق  -عوادة-وتوضع األقصوصة من حيوث الطوول 
موون  هووذين اجلنسووني األدبيووني أكثوور أمهيووة ، ىف مقوودمتها: األثوور الواحوود الووذى جيووب أن يسووود األقصوصووة

 مبتدئها إىل منتهاها.
أموا عناصورها: فهوى نفوس عناصور الروايوة مون: شخصوية ، وحودث ، وحووأر ، ووصوف ، وحتليول ، فضووال 

 عن قيام هذه العناصر على أساس من التحليل املقنع ، واالبتعاد ما أمكن عن املصادفة.
م شخصوووية مووون ولووويس شووورطا أن حيتووول احلووودث املكوووان الرئيسوووى ىف األقصوصوووة ، فقووود تووودور حوووول رسووو

الشخصويات ، أو قوود تكووون غايتهووا األوىل وصووف منظوور مون املنوواظر ، ووقعووه علووى نفووس بطلهووا ، أو قوود 
 يقوم بناؤها أساسا على احلوار... وهكذا.

بكووول -وقووود عووورف األدب العووور، القووودمي احلكووواايت: ثرخييوووة ، وواقعيوووة ، وخرافيوووة ، وكثوووري منهوووا يصووولح 
وكتوب األدب العور، القودمي زاخورة أبمثلوة ال تكواد تنتهوى مون هوذا أن يصنف داخل هوذا الفون ،  -سهولة
 النوع.

 أ.د/ابراهيم عوضى
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 األمان
 (1لغة: عدم توقع مكروه ىف الزمن اآلتى، وهو مصدر للفعل "أمن".)

م وفقهووووا: رفووووع اسووووتباحة دم احلوووور، ورقّووووه ومالووووه حووووني قتالووووه أو العووووزم عليووووه ، مووووع اسووووتقراره حتووووت حكوووو
 (3اإلسالم.)

واألصل أن إعطاء األمان أو طلبه مباح ،وقد يكون حراما أو مكروها إذا كان يؤدى إىل ضورر أو إخوالل 
 بواجب أو مندوب.

وابألمووان يثبووت ألهوول الكفوور األموون موون القتوول والسووىب واغتنووام أمووواهلم ؛ فيحوورم علووى املسوولم قتوول رجوواهلم 
 (3وسبئ نسائهم وذراريهم واغتنام أمواهلم.)

واألمان يكون من اإلمام أو من آحاد املسلمني ، أما من آحاد املسلمني فهو ال يكوون عنود اجلمهوور إال 
لعدد حمصور كأهل قرية صغرية ريالف غري احملصور فهو من خصائص االمام ، وخالف احلنفية فهم على 

 (.4أنه يكون من الواحد جلماعة كثرية أو قليله فال فرق )
 (5ؤدى الغرض من صريح اللفظ أو كتابته ، وأبى لغة أو برسالة، أو إبشارة مفهمة.)وينعقد األمان مبا ي

ومن شروطه: انتفاء الضرر ولو مل تظهر منه مصلحة، وعلى ذلك اجلمهور من املالكية، واحلنابلة ، وأكثر 
 الشافعية.

 عداؤهم أقوايء.ضعفاء وا -مثال-واحلنفية على أنه يشرتط وجود مصلحة ظاهرة للمسلمني أبن يكونوا 
وذلك عند اجلمهور خالفا حملمد بن احلسن فهو على -وللمؤمن شروط وهى: اإلسالم ، العقل ، البلوغ 

 (6وعدم اخلوف من احلربيني.) -عدم اشرتاطه
 أ.د/عبد الصبور مرزوق

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
 



 150 

 األمانة
د به إىل اإلنسان من التكاليف ( وهى تطلق على كل ما عه1لغة: ضد اخليانة. كما ىف خمتار الصحاح.)

الشوورعية كالعبادة،والوديعووة. وموون األمانووة: األهوول والولوود. وكثووري موون اآلايت القرآنيووة، والألحاديووث النبويووة 
حتوووث عليهوووا، وأتمووور هبوووا، وحتوووذر مووون اخليانوووة، مثووول قولوووه تعووواىل }إن هللا أيموووركم أن توووؤدوا األمووواانت إىل 

 27ا الذين آمنوا الختونووا هللا والرسوول وختونووا أماانتكم{األنفوال:وقوله تعاىل: }ايأيه 58أهلها{النساء:
( وقوله صلى هللا عليوه وسولم: 2وقوله صلى هللا عليه وسلم: )أد األمانة ملن ائتمنك والختن من خانك( )

 (.4(أو )ليس منا من غش()3)من غش فليس مىن()
 (5واصطالحا: تستعمل عند الفقهاء مبعنيني)

ملوجود عند األمني ،وذلك إنه أبن تكون هى املقصد األصلى ىف العقد كالوديعة ، فكل أحدمها: الشىء ا
وديعة أمانة ، أو تدخل األمانة ىف العقد تبعا كما اإلجارة، والعارية، واملضاربة، والوكالة، والشركة، والرهن 

وذلووك مايسوومى  ، أو كانووت بوودون عقوود أصووال كاللقطووة، وكمووا إذا ألقووت الووريح ىف دار أحوود مووال جوواره ،
 ابألماانت الشرعية.

 اثنيهما: مبعىن الصفة وذلك ىف أمور، منها:
ما يسمى ببيع األمانة، كاملراحبة، والتولية، وهوى العقوود الوىت حيوتكم فيهوا املبتواع إىل ضومري البوائع وأمانتوه ، 

تووب علووى  أو ىف الوووالايت سووواء كانووت عامووة كالقاضووى، أم خاصووة كالوصووى وانظوور الوقووف ، أو فيمووا يرت 
 كالمه حكم كالشاهد، وكذلك تستعمل ىف ابب األميان كمن أقسم هبا على أهنا صفة من صفاته تعاىل.
ومثة معىن اثلث لألمانة مبعىن حريوه االختيوار واالسوتعداد لتحمول املسوئولية وهوو موا أشوار إليوه قولوه تعواىل: 

ا وأشوفقن منهوا ومحلهوا اإلنسوان أنوه  }إان عرضنا األمانة على السوموات واألرض واجلبوال فوأبني أن حيملنهو
 .72كان ظلوما جهوال{األحزاب:

فهووى تعووىن قبووول اإلنسووان حلريووة االختيووار مقابوول حتموول املسووئولية عوون نتووائج أعمالووه ومووا يرتتووب عليهووا موون 
 ثواب أو عقاب بينما السموات واألرض واجلبال ذلك وقبلت "التسخري" إشفاقا من تبعات محل األمانة.

 بور مرزوقأ.د/عبد الص
----------------------- 

 األمانة
 عثمان بن مجعة ضمريية

 الطائف
 غري حمدد

 حمامد و أدعيةطباعة اخلطبة بدون حمامد وأدعية
------------------------- 
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 ملخص اخلطبة
مشول  -3األمانة أعم يف أداء املال إىل أصحابه.  -2األمانة يف األخالق اليت حتفظ وحدة اجملتمع.  -1

 -األموواة يف يوود حكامهووا  -يف األموواانت أمانووة العقوول ابجلسووم  -4األمانووة مجيووع التكوواليف وااللرتامووات. 
 مناذج لألمانة عند السلف. -5العلم عند العلماء.  -الدين عند البشر 

------------------------- 
 اخلطبة األوىل

 أما بعد :
متاسك بنيانه ، أن ينتشر بني أفراده: خلق األمانة ، من األخالق االجتماعية اليت تدل على مسو اجملتمع و 

وموون بواعووث الشووكوى والقلووق وازدايد اخلصووومات واجلوورائم أن تكثوور اخليانووة يف النوواس ، فووال أيموون صووديق 
 صديقه ، وال زوج زوجه ، وال أب ولده .

ه األمانووة قيامووا وال أحوود ينووازع يف أن األمانووة موون ألووزم األخووالق للفوورد واجلماعووة علووى السووواء وليسووت هووذ
حبفظ املال الذي يف نودعه عند اإلنسان فحسب ، فإن هذا أضيق معاين األمانة ، يقوول هللا: إان عرضونا 
األمانة على السماوات واألرض واجلبال فوأبني أن حيملنهوا وأشوفقن منهوا ومحلهوا اإلنسوان إنوه كوان ظلومواً 

فوذلك موا ال يفيوده نوص اآليوة الكرميوة ، وإمنوا  جهواًل . وبديهي أن األمانة هنا ليست حفوظ املوال فقوط ،
نستشعر أن املراد ابألمانة هنا شيء أتابه طبيعة العوامل كلها إال اإلنسان الذي أّهله هللا حلمل هذه األمانة 
واالتصاف هبا فأصح حتديد هلذه األمانة يف اآلية هو : التزام الواجبات االجتماعية وأداؤها خري أداء كما 

 سبحانه وتعاىل للناس . شرعها هللا
واإلنسووان وحووده مووون بووني هوووذه العوووامل كلهوووا هووو الووذي يسوووتطيع أن يووتحكم يف ميولوووه وغرائووزه فيخضوووعها 
ملقاييس احلق ويكون بني الناس وفيا مبا التزم حنوهم من عهود ، عامال على بث الطمأنينة يف أوساطهم ، 

األذى ، ظاملوا لنفسوه وجملتمعوه ، جواهال مبووا  فوإن نكول بعود ذلوك الواجوب كوان خائنوا لألمانووة عوامال علوى
 جتره اخليانة عليه وعلى الناس من شر وفساد .

وعلووووى هووووذا . . أيهووووا املؤمنووووون تكووووون األمانووووة شوووواملة لقيووووام جبميووووع التكوووواليف وااللتزامووووات االجتماعيووووة 
 واألخالقية :

ه بطاعة هللا كان مؤداي لألمانوة فالعقل لدى اإلنسان أمانة إن عمل مبقتضاه ونظم ابلعلم واملعرفة وعمل في
 خري أداء .

 واجلسم أمانة لديك فإن أنت غذيته وصححته ورفقت به ومل ترهقه كنت حمسنا حمافظا على األمانة .
وزوجك وولدك ووالوداك وكول مون تشورتك معهوم يف أواصور القور، ويلزموك حفظهوم والنصوح هلوم هوم أمانوة 

 وأبعودت عونهم األذى كنوت قائموا ابألمانوة أحسون قيوام: عندك ، فإن رعيت حقوقهم وأسديت هلوم اخلوري
 اي أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم انراً .
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وحق اجملتمع عليك يف نشر اخلري فيه وإشاعة الطمأنينوة أمانوة تلوزم ابلوفواء هبوا ، فوإن مل تفعول كنوت مسويئا 
 إىل الناس خائنا لألمانة .

مانووة ، فووإن قوواموا مبووا جيووب علوويهم حنوهووا موون نصووح ورعايووة وصوويانة األمووة يف أيوودي املسووؤولني واحلوواكمني أ
لكرامتها وحريتها أو أقاموها على شريعة هللا : كانوا أمناء أوفياء ، ))اإلمام راع وهو مسؤول عن رعيته (( 

 وإال كانوا من أكثر الناس غشا وخيانة ))من ابت غاشا لرعيته مل جيد رائحة اجلنة((.
ق علمائه ، إن بينوه للناس وصانوه من التحريف والتالعوب كوانوا أوفيواء ألقودس موا يف والدين أمانة يف عن

احليوواة موون معووىن كوورمي وإن مل يفعلوووا كووانوا موورتكبني ألبشووع صووور اخليانووة: وإذ أخووذ هللا ميثوواق الووذين أوتوووا 
 الكتاب لتبيننه للناس .. .

نية وكشوفوا عون أسوراره يف هوذا الكوون مبوا يودل والعلم أمانة يف نفوس العلماء إن اسوتعملوه يف خوري اإلنسوا
علووى قوودرة هللا كووانوا أمنوواء أوفيوواء ، وإن اسووتعملوه فيمووا يشوويع الووذعر ويشووقي األمووم ويشووجع الطغوواة علووى 
العودوان واإلجورام ونشوور الفاحشوة بووني النواس ، كوانوا خونووة أشوبه ابجملوورمني يلحوق هبوم العووار وحتقوق علوويهم 

لعناهم وجعلنا قلوهبم قاسية حيرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظأ مموا ذكوروا  اللعنة: فبما نقضهم ميثاقهم
 به .

واملووال يف أيوودي النوواس أمانووة، فووإن أحسوونوا التصوورف بووه والقيووام عليووه وأداء احلقوووق االجتماعيووة فيووه كووانوا 
ظووواملني وسوووفهاء أمنووواء أو فيووواء، هلوووم الوووذكر اجلميووول يف الووودنيا والنعووويم املقووويم يف اآلخووورة، وإال كوووانوا خونوووة 

مبذرين: والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل هللا فبشرهم بعذاب أليم . إن املبذرين كانوا 
 إخوان الشياطني . وهكذا.

أيها املؤمنون: جند األمانة تنظم شؤون احلياة كلها : من عقيدة وعبوادة وأدب ومعاملوة وتكافول اجتمواعي 
 حسن كرمي .وسياسة حكيمة رشيدة وخلق 

واألمانة هبذا املعىن وهذه احلودود ، سور سوعادة األموم ، ويووم كانوت أمتنوا مون أصودق الشوعوب واألموم يف 
 محل هذه األمانة والوفاء هبا كانت أمتنا خري أمة أخرجت للناس .

سرقت امرأة عربية يف عهد الرسول فجاء أهلها يتشوفعون لودى الرسوول ليسوقط عنهوا العقوبوة ووسوطوا يف 
لك أسامة ابن زيد فغضب عليه الصالة السالم وقال: ))أيها الناس إمنا أهلك من كان قبلكم أهنم كانوا ذ

إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سورق فويهم الوضويع أقواموا عليوه احلود ، أموا والوذي نفوس حممود بيوده لوو 
ذ القوانون علوى النوواس أن فاطموة بنوت حممود سورقت لقطوع حممود يودها (( فهوذه هوي أمانوة احلواكم يف تنفيو

 مجيعا .
واسووتدان ابوون عموور بوون اخلطوواب موون أيب موسووى األشووعري حووني كووان واليووا علووى الكوفووة أمووواال موون خزينووة 
الدولة ليتاجر هبا على أن يردها بعود ذلوك كاملوة غوري منقوصوة ، واجتور ولود عمور فوربح ، فبلوغ ذلوك عمور 

ن ألنوك ولود أموري املوؤمنني ، وملوا بعوت زاد لوك فقال له : إنك حني اشرتيت أنقوص لوك البوائعون يف الوثم
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املشوورتون يف الووثمن ألنووك ولوود أمووري املووؤمنني ، فووال جوورم أن كووان للمسوولمني نصوويب فيمووا رحبووت ، فقامسووه 
نصف الربح ، واسرتد منوه القورض وعنفوه علوى موا فعول ، واشوتد يف العقواب علوى أيب موسوى ألنوه أسورف 

له ، وهذه أمانة احلاكم الذي يسهر على مال األمة فال حيوايب فيوه من أموال الدولة ما ال يصح أن يقع مث
 صديقا وال قريبا .

ويذكر التاريخ أن القائد املسلم صالح الدين األيويب رمحه هللا كان من أكثر ملوك عصره توفيقا يف الفتووح 
يزال بعض آاثره والنصر وكان نصيبه من الغنائم كبريا جدا وقفه كله مدارس ومستشفيات ومساجد مما ال 

ابقيا حىت اليوم ، ومل يرتك لنفسه وألوالده شيئا من ذلك حىت قوالوا إنوه حوني موات ، موات وهوو مون أفقور 
 الناس رمحه هللا ، وهذه هي أمانة القائد الذي أي، أن يتاجر جبهاده ، ويرضى ابهلل وجنته وثوابه بديال .

نواس ، فقوال لوه : أتعورف أحكوام القورآن وانسوخه ومر علي بن أيب طالب يف املسجد فرأى واعظوا يعوظ ال
ومنسوووخه ، فقووال : ال ، فقووال علووي ، هلكووت وأهلكووت ، مث منعووه موون التحوودث إىل العامووة لووئال يفسوود 

 عليهم دينهم جبهله ، وهذه أمانة يف صيانة العلم وحفظ عقائد الناس من أن يفسدها اجلاهلون.
 أيها األخوة املؤمنون:

نة يف جمتمع كانت فيه األمانوة خلقوا ابرزا يتعامول بوه النواس بعضوهم موع بعوض ، هذه بعض أحاديث األما
واليوم وقد ارتفعت الشكوى من احنسار هذا اخللق الكرمي ، ختلى كثريون عن أداء األمانة الويت كلفهوم هللا 

ؤوال عنوه ، تعاىل القيام هبا ، فهل جتدون عالجا لذلك إال أن يعود كل منا فيما جعله هللا قيما عليه ومسو
يعود إىل القيام هبذه األمانة كاملوة ، فيفويء كول منوا إىل ربوه ويرجوع إىل ضومريه ويوذكر اجلنوة وموا أعوده هللا 
لألولياء ويف أمانتهم من ثواب مقيم ، وما أعوده هللا للخوائنني يف وعهوودهم مون عوذاب مقويم ، وإن ذلوك 

إىل رسوووله : ))كلكووم راع وكلكووم مسووؤول عوون ليسووري علووى هللا أحبووا قلبووه بتعوواليم دينووه السوومحة واسووتمع 
 رعيته((.

 الالالالالالالالالالالالالالالالال 
 
  
 

 األم ال
لغة: مجع َمَثل واملثل ، هو الشىء الوذى يضورب لشوىء موثال، فيجعول مثلوه ، واألصول فيوه التشوبيه ، كموا 

 (1ىف اللسان.)
اجاهتوا ىف املنطوق ، واصطالحا: حكمة العرب ىف اجلاهلية واإلسالم ، وهبا كانت تبلوغ موا حاولوت مون ح

 (.2ومتثل هبا هو ومن بعده من السلف ) وقد ضرهبا النىب 
 وجيتمع ىف املثل أربعة ال جتتمع يف غريه من الكالم ، فهو هناية البالغة:
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 إجياز اللفظ. -1
 إصابة املعىن. -2
 حسن التشبيه. -3
 (.3جودة الكناية) -4

مشووفوعا ابألمثووال والقصووص عوون األمووم ، ونطقووت  ولوذلك كووان أكثوور أدب القوودماء ومووا دونوووه موون علووم
(؛ 4ببعضه على ألسن الطري والوحش حىت يكون اخلري، مقروان بوذكر عواقبوه ، واملقدموة موحيوة بنتائجهوا)

 ألن الكالم إذا جعل مثال كان أوضح للمنطق ،وأوسع لشعوب احلديث.
ابلتأنيووث، بقووى علووى أتنيووث ىف كوول  واألمثووال ال تغووري، بوول جتوورى ىف القووول كمووا جوواءت ، فووإذا ورد املثوول.

األحووووال ، فقولوووك: الصووويف ضووويعت اللوووق ، هوووو ىف األصووول خطووواب المووورأة ضووويعت األمووور، مث أرادت 
استدراكه فمنعت عنه ، فإذا ضربته اآلن ملفرد موذكر أو مثوىن أو مجوع ، بقوى علوى حالوه بكسور التواء، وال 

 (.5يغري عن صيغته الىت ضرب هبا)
 (.6م العرب كثري، نظما ونثرا ، وأفضله أوجزه ، وأحكمه أصدقه )واملثل السائر ىف كال

 أ.د/عبد القادر حسني وقد وردت األمثال ىف القرآن الكرمي ،والسنة النبوية، وخرجت خمرج املثل السائر.
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 األمن
 (1لغة: ضد اخلوف ، وهو: عدم توقع مكروه ىف الزمان اآلتى، كما ىف خمتار الصحاح.)

 (2واصطالحا: ال خيرج استعماله عند الفقهاء عن املعىن اللغوى له.)
واألمن للفرد واجملتمع والدولة من أهم مقومات احلياة، إذ بوه يطموئن النواس علوى ديونهم وأموواهلم وأنفسوهم 

 (3وأعراضهم ،ويتفرغون ملا يصلح أمرهم ويرفع شأهنم وشأن جمتمعهم.)
 (4الفوضى وحيرس الدين والدنيا وتتعلق به مسئوليته.) وال يتحقق األمن إال إبمام مينع

واألمن مقصود ىف شريعة االسالم ىف عباداته ومعامالته على حد سواء، فالعبادة يقصد هبا سالمة النفس 
واملال والعرض والدين والعقول ، وهوى الضورورات الوىت البود مون حفظهوا لقيوام مصواحل الودين والودنيا، وقود 

ن أمون اإلنسوان علوى نفسوه ومالوه وعرضوه شورط ىف تكليفوه ابلعبوادات ، ألن احملافظوة اتفق الفقهاء على أ
 (5أوىل من تعريضها للضرر بسبب العبادة.) -للقيام مبصاحل الدنيا واالخرة-على النفوس واألعضاء 

، ويالحظ هذا ىف كثري من العبادات ففى الطهارة: يعدل عن الطهارة ابملاء إىل التويمم عنود خشوية الضورر
وىف الصووالة: يسووقط عوون اخلووائف شوورط اسووتقبال القبلووة ويصوولى علووى حالووه ، وكووذلك صووالة اجلمعووة مووع 
فرضيتها تسقط عن اخلائف على نفسه أوماله أبن وجد قطاع طريق خيشاهم مثال، وكذلك تسقط صوالة 

لم: )مون اجلماعة عن املسلم عند عدم حتقق األمن على نفسه أو مالوه قوال رسوول هللا صولى هللا عليوه وسو
مسع املنادى فلم مينعه من اتباعه عذر ، مل تقبل منه الصالة الىت صالها قوالوا: وموا العوذر قوال: خووف أو 

 (6)0مرض(
وىف احلووج: يشوورتط لوجوبووه أموون الطريووق حووىت تتحقووق االسووتطاعة الووىت حووددها هللا ،وكووذلك يشوورتط حتقووق 

ة أكوول امليتووة للمضووطر حفاظووا علووى نفسووه ، األموون ابلنسووبة لالمتنوواع عوون احملرمووات ، وهووذا يظهوور ىف إابحوو
وإابحوة تنواول اخلمور إلزالوة الغصووة عنود فقود املواء، والوتلفظ بكلمووة الكفور ابلنسوبة للمكوره ، وغريهوا كثووري، 
وكذلك األمر ىف سائر العبادات ، يشرتط حتقق األمن إما ىف جانب األداء أو االمتناع فإذا ما فقد األمن 

 (7شرعى.)وحتقق اخلوف تغري احلكم ال
فيشوورتط األموون مووثال ملوون يريوود السووفر مبووال  -أيضووا-أمووا ابلنسووبة للمعووامالت: فيشوورتط حتقووق األموون فيهووا 

 (.8الشركة أو املضاربة أو الوديعة، وكذلك ىف بعض تصرفات الشركاء أو العقود واملعامالت الشرعية )
وماهلم وعرضهم وعقلهم وديونهم وإذا كان املقرر أن حكم اإلسالم ابلنسبة للمسلمني هو عصمة أنفسهم 

 والتكفل بتحقيق األمن هلم ، فإن غري املسلم يتحقق له األمن بتأمني املسلمني له إبعطائه األمان.
 أ.د/عبد الصبور مرزوق

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 األانة
 لغة: تعىن األانة ىف لغة العرب عددا من املعاأ مثل: احللم ، العقل ، الرزانة ، الوقار.

الحا: هى الروية والتفكري قبل احلكم ، لتضاد بذلك معوىن "العجلوة" ىف اإلقودام علوى قورار أو حكوم اصط
 قبل التبصر والتثبت.

وتتفوواوت درجووات النوواس ىف اسووتجابتهم للمثووريات حوووهلم ، فموونهم موون يسووتثار ألتفووه األسووباب فيطوويش 
كموة وأانة، فيخورج مون شودهتا وخيطوئ علوى عجول ، ومونهم مون تسوتثريه الشودائد فيتعامول معهوا بعقول وح

مأجورا مشكورا ومع هوذا التفواوت فهنواك عالقوة وثيقوة بوني ثقوة الفورد ىف نفسوه وبوني أانتوه موع اآلخورين ، 
وجتوواوزه عوون خطووئهم ، فكلمووا مسووا دينووه وخلقووه اتسووع صوودره ، ووسووع غووريه بعلمووه ،وعووذر موون أخطووأ ، 

 وتسامح مع من سفه عليه.
زمة لألنبياء، مارسوها مع الناس ، ونبهوا على أمهيتها ىف حياة اإلنسان صفة ال -احللم-وقد كانت األانة 

، لوذا كوان رد األنبيوواء علوى أقووامهم املكووذبني واملتهموني هلوم معلمووا للبشورية، فنوىب هللا "هووود" عليوه السووالم 
 رسوول يقول ملن قالوا: }إان لنراك ىف سفاهة وإان لنظنك من الكاذبني. قال ايقووم لويس ، سوفاهة ولكوىن

 .68-66من رب العاملني. أبلغكم رساالت ر، وأان لكم انصح أمني{األعراف:
مووع األعوورا، الووذى قووال لووه: اعوودل فإنووك مل تعوودل حووني رد الرسووول الكوورمي:  ومووا موقووف الرسووول حمموود 

 )وحيك فمن يعدل إذا أان مل أعدل( إال شاهد على أانته.
ألشوج  اجب شورعى فامتوداحها ىف مثول قوول النوىب حممود واألانة صفة ممدوحة إال أن تكون أتخرا عن و 

( ومووون 1عبووود القووويس: )إن فيوووك خصووولتني حيبهموووا هللا: احللوووم واألانة( أخرجوووه مسووولم بروايوووة ابووون عبووواس)
املذموم قول الرسول ملن أتخر عن الصالة وجاء يتخطى رقواب النواس: )اجلوس فقود أذيوت وأنيوت( )رواه 

 (.2ابن ماجه()
 عجمىأ.د/أبو اليزيد ال

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
 األندلس

هو االسم الذى يطلق على ما كان أبيدى املسلمني من شبه جزيرة إيرباي )إسبانيا والربتغال اليوم(، الواقعة 
 Vandalosىف أقصى اجلنوب الغر، من القارة األوروبية. واسم "األندلس" تعريوب للفوظ الونودال ... 

د منوذ أوائول القورن اخلوامس املويالدى. وقود فوتح املسولمون هوذه إحدى القبائل القوطيوة الوىت حكموت الوبال
م ىف عهد اخلليفة األموى الوليد بن عبود 711-هو92البالد بقيادة طارق بن زايد وموسى بن نصري سنة 

 امللك.
 وينقسم ثريخ األندلس إىل سبعة مراحل:

 م:756-711هو 138-92فرتة الوالة التابعق للخالفة األموية  -1
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اإلسوالم وتعريوب الوبالد، رغووم  -علوى حكوم األنودلس فيهووا حنوو عشورين واليوا ، ومت خالهلوا انتشووار تعاقوب
نشوووب حووروب أهليووة ترتووب عليهووا انسووحاب املسوولمني الووذين اسووتوطنوا مشووال الووبالد وبوودء حركووة املقاومووة 

 املسيحية هناك.
 م:929-756هو 316-138فرتة اإلمارة املستقلة  -2

بووون معاويوووة الوووداخل وجتديووود الدولوووة األمويوووة بعووود اهنيارهوووا ىف املشووورق أبيووودى  بووودأت بقووودوم عبووود الووورمحن
العباسيني. فاستقل عبد الرمحن )صقر قريش( ابألندلس وأورث اإلمارة نسله بعده. ومن أعظم أمراء هذه 

م الذى إليه الفضل ىف توطيود احلكوم 852-822هو 238-206الفرتة عبد الرمحن بن احلكم األوسط 
 ىف عدد من املنجزات احلضارية و العمرانية والثقافية.اإلسالمى و 

 (:1031-422/929-316عصر اخلالفة ) -3
م وىل حكم األندلس عبد الرمحن بن حممود، وكان الضعف قد دّب ىف دولة سلفه 912هو 300ىف سنة 

إىل الوبالد  وجده األمري عبد هللا بسبب الثورات الداخلية، فتمكن عبد الورمحن مون إعوادة السوالم والوحودة
، وما زال ينهض ابألندلس حىت أصبحت على جانب كبري من القوة والرخاء، وحينئذ أعلن نفسه خليفة 
وأمريا للمؤمنني ، واختذ لقب "الناصر لدين هللا" متحداي بذلك اخلالفتني العباسية والفاطمية، ويعد عصر 

احلضارة األندلسية ىف مجيع امليادين. وخلف اخلالفة الذى امتد حيت هناية القرن الرابع اهلجرى أزهى عصور 
الناصوور ابنووه احلكووم املستنصوور الووذى اهووتم ابلثقافووة والعلوووم ، وبعووده احلاجووب املنصووور بوون أ، عووامر الووذى 

 فرض هيمنته على كل شبه اجلزيرة.
 م:1091-1031هو 484-422فرتة ملوك الطوائف  -4

يوة بوني الفئوات املتنازعوة علوى السولطة ملودة ربوع م اندلعت الفتنوة أى احلورب األهل1008هو 399ىف سنة 
قرن ، أعلن بعدها إلغاء اخلالفة وقيام موا يعورف بودول الطوائوف ، إذ اسوتقل حكوام الووالايت أبعمواهلم ، 

،حىت متكون ألفونسوو السوادس ملوك قشوتالة )أقووى  اإلسالمونشبت بينهم حروب انتهت إبضعاف دولة 
م ، وإزاء عجووز ملوووك الطوائووف 1085هووو 478الء علووى طليطلووة ممالووك إسووبانيا املسوويحية( موون االسووتي

وتوواكلهم اسووتنجد الشووعب األندلسووى أبموري املوورابطني يوسووف بوون ثشووفني الوذى كووان قوود أنشووأ ىف املغوورب 
م ، وبعوود 1086هووو/479دولووه إسووالمية قويووة، فوودخل األنوودلس وهووزم امللووك ألفونسووو ىف معركووة الز ال قووة 

 ملوك الطوائف وضم األندلس إىل ملكه.ذلك ريمس سنوات قام ريلع 
 م: 1147-1091هو 541-484دولة املرابطني  -5

حكم املرابطون األندلس وجاهدوا ىف احلفاظ على ما بقى أبيدى املسلمني من البالد، ولكن جهوودهم مل 
حتوول دون سووقوط "الثغوور األعلووى" )سوورقطة ومووا حوهلووا( ىف يوود ألفونسووو األول ملووك أرغووون )وهووى مملكووة 

م. ونشوووبت ىف أواخووور عهووودهم ثوووورات ىف األنووودلس ، وىف املغووورب 1118هوووو 512سووويحية أخووورى( ىف م
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واجهوا ثورة أخرى أخطر قام هبا حممد بن تومرت املهدى زعيم دولة املوحدين وخلفه عبد املؤمن بن على 
 ومبصرع ثشفني ابن على اهنارت دولة املرابطني.

 م:1247-1147هو 645-541دولة املوحدين  -6
ورث املوحدون عبد املؤمن وخلفاؤه دولة املرابطني ابملغرب واألندلس وظل ملكهم قوواي متماسوكا ىف ظول 

م ، 1195هووو 591اخللفوواء الثالثووة األوائوول ،وأحوورزوا علووى نصووارى الشوومال نصوورا كبووريا ىف موقعووة األرك 
عوودها احلواضوور م( الووىت هتوواوت ب1313هووو 609ولكوون اهلزميووة حاقووت هبووم بعوود ذلووك ىف معركووة العقوواب )
 األندلسية واحدة بعد أخرى ىف الشرق والوسط والغرب.

 م:1492-1247هو 897-645دوله بىن األمحر  -7
مل يبق أبيدي املسلمني منذ منتصف القرن السوابع اهلجورى إال مملكوة غرانطوة الصوغرية الوىت تبلوغ مسواحتها 

ر احلفوواظ علووى دولووتهم حنووو قوورنني حنووو عشوور شووبه اجلزيوورة، ومووع ذلووك فقوود اسووتطاع ملوكهووا موون بووىن األمحوو
ونصووف قوورن ، ولكوون النزاعووات الداخليووة بووني آخوور ملوووكهم واحلمووالت النصوورانية ضوودهم وتقوواعس الووبالد 
االسووالمية اجملوواورة عوون جنوودهتم؛ كوول ذلووك أدى إىل اهنيووار دولووتهم ، فسووقطت غرانطووة ىف أيوودى امللكووني 

 م.1492هو 897الكاثوليكيني 
ذين ُدعووووا "ابملوريسوووكيّ ني" خاضوووعني للسووولطة املسووويحية الوووىت تعقبوووتهم بكووول وأصوووبح مسووولمو األنووودلس الووو

هو 1023-1018ضروب االضطهاد حىت انتهى األمر بطرد مئات اآلالف منهم إىل خارج إسبانيا بني 
 م.1609-1614

وعلوووى الووورغم مووون ضوووعف الدولوووة األندلسوووية املتزايووود فوووإن الشوووعب األندلسوووى اسوووتطاع أن حيقوووق منجوووزات 
وثقافية وفنية ابلغة األمهية، مثول مسوجد قرطبوة اجلوامع وقصوور إشوبيلية ومحوراء غرانطوة، كموا كوان حضارية 

 للحضارة األندلسية فضلها الكبري على إسبانيا وعلى النهضة األوربية.
 د/حممود على مكى

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 األنصار املهدية
م 1886هوو ، موارس 1298يع الثاأ عام مصطلح يطلق على أتباع مهدى السودان، الذى اّدعى ىف رب
، وكوان حممود أمحود املهودى زاهودا تقيوا،  أنه املهدى املنتظر، وأطلق علوى اتباعوه األنصوار، أتسويا ابلنوىب 

وزعيمووا دينيووا، قووادرا علووى حتريووك اجلموواهري الووىت قامووت بوودور ملموووس كإحوودى حركووات التصوودى للغووزو 
 األورو، للعامل اإلسالمى.

ملهوودى ىف تكوووين نووواة مجاعووة األنصووار، عنوودما عوواد موون احلووج وهوواجر إىل جزيوورة آاب )ىف وقوود بوودأ حمموود ا
، وإعالنووه أنووه يقوووم حبركووة لتجديوود اإلسووالم  النيوول األبوويض( ومناداتووه بنفسووه مهووداي وخليفووة لرسووول هللا 

 رق السودان.(، فبايعته القبائل ىف كردفان ودارفور وحبر الغزال وش1وحترير بالده من الرتك واإلجنليز)
وكوان جلماعووة األنصوار دور ىف قطووع وسووائل املواصوالت بووني نوواحى السووودان املختلفووة مموا سووبب مشوواكل 
مجّووة للقوووات املصوورية هنوواك حيووث منيووت القوووات الووىت بعثهووا حكموودار السووودان آنووذاك رؤوف ابشووا أبول 

ة اإلجنليزيووة تضووغط علووى هزميووة تواجووه احلكومووة هنوواك منووذ فووتح إمساعيوول ابشووا للسووودان ممووا جعوول احلكوموو
 -م إلخالء السودان ، فكان هلا ما أرادت خاصة بعدما امتد نفوذ األنصار1884مصر ابتداء من يناير 

 ليغطى كل مناطق السودان.
هو ، دب اخلالف بني خلفائه األربعة الذين اختارهم قبل 1302وبعد وفاة حممد املهدى ىف رمضان سنة 

حممود الّتعايشووى الوذى لقبوه املهودى ابألموني الصوديق أ، بكور، ىف تزعمووه  وفاتوه ، ولكون جنوح عبود هللا بون
لألنصووار وذلووك ألنوووه كووان يقوووود أقوووى فوورق األنصوووار وهووم مووون البقووارة واجلعليووني والدانقلوووة وهووؤالء كوووانوا 

التعايش ، أما األعمال اإلدارية واملالية فكانت تقوم هبا مجاعوة  -يكونون القوة العسكرية لألنصارىف عصر
 من الدنقالوية من أهل بيت حممد أمحد املهدى ويلقبون ابألشراف.

م ، الوذى كوان 1884وقد تزعم األنصوار بعود اسوتعادة السوودان ،عبود الورمحن املهودى بون حممود املهودى 
م الووذى كووان أيضووا زعيمووا 1911زعيمووا حلووزب األمووة السوووداأ ، مث خلفووه جنلووه السوويد صووديق املهوودى 

 روحيا.
األمة السوداأ الصادق املهدى، الذى شغل منصب رئيس جملس الوزراء ىف السودان  ويتزعم حاليا حزب

 فيما بعد.
 أ.د/فاروق عبد اجلواد شويقة

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 األهلية
 (1لغة: اجلدارة ألمر ما، يقال: هو أهل لكذا، أى: جدير به ، كما ىف القاموس احمليط.)

 (2قوق املشروعة له وعليه.)واصطالحا: هى صالحية اإلنسان لوجوب احل
فاألهليووووة صووووفة ىف االنسووووان يقوووودرها الشووووارع ىف الشووووخص جتعلووووه حمووووال صوووواحلا ألن يتعلووووق بووووه اخلطوووواب 
التشوووريعى، ابعتبوووار أن الشوووارع فيموووا شووور ع إمنوووا خياطوووب النووواس ابألحكوووام آمووورا وانهيوووا ، ويُلوووز ُم بتنفيوووذها 

 (3واحرتامها.)
 هلية أداء. وكل منهما إما انقص ، وإما كامل ، فاألقسام أربعة:وتنقسم األهلية إىل: أهلية وجوب ،وأ

)أ( أهليووة الوجوووب الناقصووة: وهووى صووالحية اإلنسووان ألن تكووون لووه حقوووق ، ولكوون ال يصوولح ألن جيووب 
 عليه شىء، مثل أهلية اجلنني ، فهى اثبتة له ىف بطن أمه ، وهبا كان أهال الستحقاق اإلرث والوصية.

لكاملة: وهى صالحية اإلنسان لوجوب احلقوق لوه ، وثبووت الواجوب عليوه. وهوذه )ب( أهلية الوجوب ا
 األهلية تثبت لإلنسان من والدته إىل موته ، فريث ويورث ، وجتب له النفقة كما جتب يف ماله.

)ج( أهليووة األداء الناقصووة: وهووى صووالحية اإلنسووان لصوودور بعووض التصوورفات دون بعووض ، ومنوواط هووذه 
 يز حىت يبلغ االنسان عاقال.األهلية هو التمي

)د( أهلية األداء الكاملة: وهى صالحية اإلنسان لصدور األفعال منه علوى وجوه يُعتَوّد بوه شورعا ، وتثبوت 
 (4هذه األهلية للبالغ الرشيد؛ فيكون صاحلا إلبرام مجيع التصرفات من غري توقف على إجازة غريه.)

 كالصووغر واجلنووون ، ومكتسووب موون جهووة العبوود كالسووفه وعوووارض األهليووة نوعووان: موون قبوول هللا عووز  وجوول  
 (5)0واإلكراه 

 أ.د/على مرعى
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 اأَلعراب
هم سكان البادية من العرب خاصوة ، والنسوبة إلويهم "أعورا،" ، ولويس األعوراب مجعوا ل "عورب" بول هوو 

 (1اسم جنس. )
ذات مووا جيوورى علووى البوودو موون أحكووام ،  وإذا كووان األعووراب بوودوا فووإن األحكووام الووىت جتوورى علوويهم هووى

واألصل ىف الشرع أن األحكام تتعلق بكل مكلف ، بغوض النظورعن مكوان إقامتوه ، وعليوه فوإن األحكوام 
الىت جتورى علويهم هوى عوني موا جيورى علوى أهول احلضورمن أحكوام إال موا ورد اسوتثناء مون ذلوك الخوتالف 

 طبيعة كل منهما.
هووا عوون أهوول احلضوور: أن اجلمعووة ال جتووب علوويهم ىف ابديووتهم ، لعوودم وموون بعووض األحكووام الووىت خيتلفووون في

( ومنهوا: أن البوودوى ال 2االسوتيطان ، إال إذا أقواموا مبوضووع يسومعون فيووه نوداء احلضوورفإهنا جتوب علوويهم.)
يودخل ىف عاقلوة القاتول احلضورى ، وال احلضورى ىف عاقلوة البودوى القاتول ، لعودم التناصور بينهموا ، وعليووه 

(ومنهووووا: أن احلنفيووووة علووووى أنووووه تكووووره إمامووووة األعوووورا، ىف الصووووالة ، لغلبووووة اجلهوووول ابألحكووووام 3املالكيووووة.)
 (4عليهم.)

ومنها: أن شوهادهتم علوى أهول احلضور خمتلوف فيهوا ، فواجلمهور علوى اجلوواز ، واملالكيوة منعوهوا ، ريوالف 
 (5على وجها.) شهادة أهل احلضر فإهنا جائزة ، وعلة هذا املنع أهنم غالبا ال يضبطون الشهادة

 واذا ما انتقل األعرا، من البادية إىل احلضر أصبح من أهل احلضر وجرت عليه سائر أحكامهم.
 أ.د/عبد الصبور مرزوق

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 اأَلعراع
 (1لغة: مجع عرف ، وكل مرتفع ُيسم ى عرًفا ، ومنه عرف الديك كما ىف اللسان.)

 (2اجلنة والنار.)واصطالحا: سور عال مشرف قائم بني 
واألعووراف سووورة مكيووة هووى السووابعة ىف ترتيووب املصوووحف ، وهووى إحوودى السووبع الطوووال ، وشووأهنا شوووأن 
أمثاهلوا موون القسووم املكووى ىف توجيووه أقصووى العنايووة إىل العقائوود األمهووات )اإلهليووات والنبوووات والسوومعيات( 

ىف افتتواح تسوع وعشورين سوورة ، والوىت أتصيال وتدليال ، وهى مفتتحة أبربعوة مون احلوروف املقطعوة الواقعوة 
يوودل االفتتوواح هبووا علووى التحوودى البووالغ أقصووى غاايتووه ابلقوورآن موون ق بَوول أنووه ُمؤل ووف موون عووني احلووروف الووىت 
يؤلفون منها كالمهم ، بل الوىت ال نظوم لكالمهوم إال منهوا ، فموا عجوروا عون اإلتيوان مبثلوه إال لكونوه لويس 

 لق القوى والُقَدر.من كالم البشر ، وإمنا هو قول خا
هووو  -فوووق بلوووغ ذروة البيووان الشووامل جلميووع القوورآن-وأبوورز ألوووان اإلعجوواز املتحووّدى بووه ىف هووذه السووورة 

اإلخبار أبنباء الغيب ، وال سويما ىف جانوب املاضوى السوحيق املتمثول ىف القصوص احلوق ، الوذى مشول مون 
 السورة مثانية أعشارها أو يزيد.
نظرا لوورود قصوة أصوحاب األعوراف فيهوا وسوراين روح هوذه القصوة املتمثلوة ىف ومسيت هذه السورة ابمسها 

 بيان عالمات أهل اهلدى وأهل الضالل ىف مجيع السورة سراين املاء ىف العود األخضر.
هووو مووا عليووه مجوواهري  -حكاهووا القوورطىب وغووريه-واملوورتجح ىف أصووحاب األعووراف موون بووني اثووىن عشوور قوووال 

وابن مسعود وابن عباس وغري واحد من السلف واخللف وكما قال احلافظ ابن   املفسرين ، واختاره حذيفة
كثري من أهنم قوم استوت حسناهتم وسيئاهتم ، فحالت هبم حسناهتم عن دخول النار ، وعاقتهم سويئاهتم 
عوون دخووول اجلنووة ، حووىت أنعووم هللا علوويهم أخووريا وتفضوول بوودخوهلم اجلنووة ، يقووول تعوواىل }وبينهمووا حجوواب 

عوووراف رجوووال يعرفوووون ُكوووال بسووويماهم واندوا أصوووحاب اجلنوووة أن سوووالم علووويكم مل يووودخلوها وهوووم وعلوووى األ
 .46يطمعون{األعراف:

 أ.د/إبراهيم عبد الرمحن خليفة
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
 اأَلغالبة

أسوورة عربيووة تنتمووى إىل إبووراهيم بوون األغلووب ابوون سووامل التميمووى ، وكووان عووامال علووى الووز اب مث قووبض علووى 
هو هبا ، وأقوام دولوة مسوتقلة 193-170إفريقية )تونس( فثبته اخلليفة العباسى هارون الرشيد  السلطة ىف

 ىف ظل اخلالفة العباسية ، وكان احلكم فيها وراثيا واختذت القريوان عاصمة هلا.
م( ، وآخورهم 800هوو/184وقد توىل احلكم ىف هذه األسرة أحد عشر أمريا ، أوهلم إبراهيم املوذكور )ت 

 م.908هو/296م( ، وبقى حكمها حىت أسقطها الفاطميون 908هو/296ضر زايدة هللا )ت أبو م
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م ىف عهد األمري السابع ، وتوىل قيادة احلملة 827هو/212ومما يذكر آنه مت فتح شبه جزيرة صقلية سنة 
 الفقيه أسد بن الفرات قاضى قضاة القريوان.

ظل بىن األغلب ، وهنواك آاثر بنيوت ىف عهودهم موا  وقد نعمت إفريقية بنهضة حقيقة ىف كل اجملاالت ىف
زالووت ابقيووا معظمهووا حووىت اآلن ، منهووا مدينووة القصوور القوودمي أو العباسووية الووىت بناهووا إبووراهيم بوون األغلووب 

 جنو، القريوان لتكون معسكرا جلنده ومقرا له وعرفت ابلقصر القدمي متييزا هلا عن القصر اجلديد.
ىن األغلوب مركوزا للحيواة الدينيوة والعلميوة واألدبيوة ، وازدهورت فيهوا املدرسوة وقد كانت القوريوان ىف عهود بو

املالكية ، وكان من أبورز علمواء تلوك املدرسوة أسود بون الفورات وغوريه ممون لعبووا دورا مهموا ىف هنضوة الفقوه 
قبول  املالكى ، وتصدوا للخوارج الوذين كوانوا خطورا علوى أهول السونة وعلوى سولطان بوىن العبواس ىف إفريقيوة

 وبعد حكم األغالبة.
لقد ساد حكم األغالبوة حنوو قورن مون الزموان ، عرفوت الوبالد خاللوه االسوتقرار السياسوى نسوبئا وأصوبحت 
مدهنا مراكز للعلم والتجارة ونشطت حركة العمران. وعمرت األسواق وازدهرت صناعة السفن إىل جانب 

راكوز التجاريوة ، واشوتهرت مدينوة "رفوادة" ومثلهوا العناية ابلزراعة والرى حىت أضوحت القوريوان مون أكورب امل
 مدينة العباسية.

وكانت إفريقية تصدر القمح والشعري إىل األسكندرية وتصدر الرقيق إىل بوالد الشوام ، والنسويج واألقمشوة 
الفاخرة واألبسطة إىل "بغداد" كما استوردوا بعض حماصويل املشورق ، وهلوذا راجوت ىف زمونهم دور صوناعة 

وأمكووونهم بفضووول موووواأ سوسوووه ، وتوووونس ، وجبايوووة ، علوووى البحووور األبووويض املتوسوووط ، تكووووين السوووفن ، 
 األساطيل وحتقيق االنتصارات البحرية.

وتعتوورب فوورتة إبووراهيم بوون األغلووب وابنووه زايدة هللا أزهووى فوورتات هووذه الدولووة ، حيووث سوواد الرخوواء ، وضووربت 
شووطت دار الطوورز ، وابختصووار كووان بووالط األغالبووة الووداننري والوودراهم ، ودونووت دواويوون اخلووراج واخلووامت ون

 صورة مصغرة للبالط العباسى.
وانتهووووت هووووذه الدولووووة ىف عهوووود أ، نصوووور زايدة هللا الثالووووث عنوووودما جنووووح الفوووواطميون ىف االسووووتيالء علووووى 

 م.908هو/296عاصمتها "رقادة" سنة 
 أ.د/حسن على حسن

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 اإلحسان
  

 مع اإلجادة ىف الصنع )كما ىف املعجم الوجيز(.لغة: فعل ما هوحسن ، 
 شرعا: أن تعبد هللا كاًنك تراه ، فإن مل تكن تراه ، فإنه يراك.

فهوفعل ما ينبغى أن يفعل من اخلري فضال وحمبة، واألفضل أن يكون ذاتيوا دائموا دون نقوص أو انقطواع ، 
 (.3ألنه عمل ابلفضائل ، وألنه قربة إىل هللا تعاىل)

دة "حسن" ىف القورآن الكورمي جبميوع صويغها موا يقورب مون مائوة ونوس وتسوعني مورة منهوا اثنتوا وجاءت ما
عشورة مورة بلفووظ "إحسوان" وهووذا دليول علوى أمهيووة هوذا املقووام ىف اإلسوالم ، حيوث أموور بوه هللا عزوجوول ىف 

 .90مثل: }إن هللا أيمر ابلعدل واإلحسان{النحل:
م واإلميان واإلحسان. فاالحسان: جزء مون عقيودة املسولم ،  ويقوم اإلسالم على ثالثة أمور، هى: اإلسال

كما دل عليه حديث جربيل وهو متفق عليه فقد سأل جربيل عليه السالم عن هذه الثالثة، وقال رسول 
)هووذا جربيوول أثكووم لوويعلمكم أموور ديوونكم( فسوومى الثالثووه دينووا ، وىف اإلجابووة عوون اإلحسووان قووال  هللا 

وسووولم: )اإلحسوووان أن تعبووود هللا كانوووك توووراه فوووإن مل تكووون توووراه فإنوووه يوووراك( رواه  رسوووول هللا صووولى هللا عليوووه
 البخارى.

 وأوضحت السنة النبوية أن اإلحسان كالروح جيب أن يسرى ىف كل أمور املسلم.
 قال النىب صلى هللا عليه وسلم: )إن هللا كتب اإلحسان على كل شئ..( رواه مسلم.

كمال شوروطها وأركاهنوا، واسوتيفاء سوننها وآداهبوا موع اسوتغراق املوؤمن واإلحسان ىف العبادات: يكون ابست
ىف شعور قوى أبن هللا عز وجل مراقبه حىت لكاًنه يراه تعاىل ويشعر ابًن هللا تعاىل مطلوع عليوه ، كموا جواء 

 يف حديث جربيل.
يهموا ، وكوف واإلحسان ىف ابب املعامالت: يكون برب الوالدين ، مون حيوث طاعتهموا ، وإيصوال اخلوري إل

 األذى عنهما ، والدعاء واالستغفار هلما ، وإكرام صديقهما ، وإنفاذ عهدمها.
قووال تعوواىل: }واعبوودوا هللا وال تشووركوا بووه شوويئا وابلوالوودين إحسوواان{ مث ذكوورت االيووة مثانيووة أصووناف أخوورى 

نووب والصوواحب جيووب هلووا اإلحسووان وهووى }وبووذى القوور، واليتووامى واملسوواكني واجلووارذى القوور، واجلووار اجل
وكذلك ورد توجيه نبووى ىف االحسوان إىل اخلوادم ،  36ابجلنب وابن السبيل وما ملكت أميانكم{النساء:

وذلك إبعطائه أجره قبل آن جيف عرقه ، وبعدم تكليفه ما اليطيق. فإن كان مقيما ابلبيت فليأخوذ حقوه 
قوال: )إذا أتوى أحودكم خادموه   من الطعام والكساء، كما ىف حديث أ، هريرة رضى هللا عنوه عون النوىب

بطعوووام ، فوووإن مل جيلسوووه معوووه ، فليناولوووه لقموووة أو لقمتوووني ، أو أكلوووة ًاو أكلتوووني ، فإنوووه َوىل  عالجوووه(رواه 
 البخارى.
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واإلحسان إىل الزوجة كذلك بعض ما أمر به االسالم ىف حسون معاملتهوا وإيفائهوا كافوة حقوقهوا وحسون 
ختلفوا، وعودم االضورار هبوا بوجوه مون الوجووه كموا ورد فموا غريآيوة مون عشرهتا، واالحتكام إىل أهلهما إن ا

)استوصوووا ابلنسوواء خووريا فووإهنن عوووان عنوودكم(. وقولووه صوولى هللا عليووه وسوولم: )خووريكم  القوورآن وىف قولووه 
 خريكم ألهله واان خريكم ألهلى(.

العطوف علويهم موع األقووال وهكذا يتنوع اإلحسان تبعا ألحوال االخرين: فهو لألقرب بربهم والرمحة هبم و 
 واألفعال الطيبة.

 ولليتامى: بصيانة حقوقهم ، وأتديبهم ، وتربيتهم ، وعدم قهرهم.
 وللمساكني: بسد جوعتهم ، وسرت عورهتم ، واحلث على إطعامهم ، وإبعاد األذى والسوء عنهم.

 يتهم.وألبناء السبيل: بقضاء حاجتهم ،وسد خّلتهم ، وصيانة كرامتهم وإبرشادهم وهدا
ولعامووة النوواس: ابلتلطووف ىف القووول ، واجملاملووة ىف املعاملووة ، مووع األموور ابملعووروف والنهووى عوون املنكوور، ورد 

 حقوقهم ، وكف األذى عنهم.
 واإلحسان للحيوان: إبطعامه إذا جاع ،ومداواته إذا مرض ، والرفق به ىف العمل ،وإراحته من التعب.

و كمووا روى ابووون عبوواس: )كوووان  رمضوووان اقتووداء برسوووول هللا وموون اإلحسوووان: كثوورة اجلوووود وال سوويما ىف 
 أجود الناس ، وكان ًاجود ما يكون ىف رمضان حني يلقاه جربيل...( رواه مسلم. رسول هللا 

واإلحسوووان ىف العمووول إمنوووا يكوووون إبجادتوووه ، وإتقوووان صووونعته ، موووع البعووود عووون التزويووور والغوووش ، روى ىف 
 مل أحدكم عمال اًن يتقنه( واإلتقان إحسان الصنع.احلديث النبوى: )إن هللا حيب إذا ع

 أ.د/عبداللطيف حممد العبد
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 اإلخالص
 . داللة املصطلح :1
 لغة : خلص ، خلوصاً ، وخالصاً ، وأخلص الشيء : أصفاه ونقاه من شوبه . -أ 

 اصطالحاً : هو إفراد احلق سبحانه ابلقصد يف الطاعة. -ب 
 . األهداف :2
 أن يعرف املسلم أمهية اإلخالص يف قبول العمل عند هللا عز وجل . -أ 

 أن جياهد العبد نفسه لتحقيق اإلخالص يف عمله وجهاده هلل تعاىل . -ب 
 أن يعرف العبد حكم العمل املشوب بشائبة رايء ابتداء أو عرضاً . -ت 
 أن يتقي العبد األسباب اليت تشوش عليه إخالصه . -ث 
 خذ السلف قدوة يف إخالصهم يف دعوهتم .أن يت -ج 
أن يعوورف العبوود مثوورات اإلخووالص يف الوودنيا واآلخوورة ممووا يزيوود موون تعلقووه بووه وحرصووه عليووه وجماهوودة  -ح 

 نفسه للوصول إليه .
 . عناصر املوضوع :3
 ملاذا احلديث عن اإلخالص ؟ -أ 

 النية وأثرها يف األعمال . -ب 
 مثرات اإلخالص . -ت 
 من املخلصني ؟هل أنت  -ث 
 صور من إخالص السلف . -ج 
 أحكام وتنبيهات حول اإلخالص . -ح 
 السبيل إىل اإلخالص . -خ 
 . العرض :4
 ملاذا احلديث عن اإلخالص ؟ -أ 
 . أنه من أهم أعمال القلوب .1
 . أنه أحد شرطي قبول العمل .2
 . أنه يعظم العمل الصغري حىت يزن عند هللا جباًل .3
 املؤمن من نزغات الشياطني . . أنه حصن4
 . أنه مما كان السلف يعنون به .5
 . معاانة الكثري من الدعاة من شوائب مقاصدهم مما شغلهم عن سريهم .6
 . تلويث الدعوة ابلرايء يذهب يف النفوس أثرها . 7
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 . معرفة حقيقة اإلخالص من أعظم األسباب املعينة على اإلخالص .8
 عمل :النية وأثرها يف ال -ب 
 . النية هي القصد إىل الشيء والعزمية على فعله .1
 . أثر النية يف األعمال : وتنقسم إىل ثالثة أقسام :2
 املعاصي . -أ 

 الطاعات . -ب 
 املباحات . -ت 
 مثرات اإلخالص : -ت 
 . قبول األعمال .1
 . النصر والتمكني .2
 . نقاء القلب من الغل واحلقد واخليانة .3
 لذنوب .. مغفرة ا4
 . قلب املباحات إىل طاعات .5
 . تنفيس الكروب ، وإجابة الدعاء .6
 . قلة الوساوس واألوهام .7
 . الظفر ابحلكمة ونفاذ البصرية .8
 . إدراك األجر وإن عجز عن العمل .9

 . إدراك األجر وإن أخطأ يف االجتهاد ومل يصل إىل املراد .10
 . النجاة من الفنت .11
 نعيم املقيم يف جنات النعيم .. الفوز ابل12
 . حمبة هللا عز وجل للمخلص .13
 . مضاعفة احلسنات .14
 . اإلظالل يف ظل هللا عز وجل .15
 . تثبيت هللا للمخلصني .16
 هل أنت من املخلصني ؟ ) صفات املخلصني ( : -ث 
 . يريدون وجه هللا .1
 . عمل اخللوة أحب إليهم من عمل اجللوة .2
 مر من ظاهرهم .. ابطنهم أع3
 . مههم خدمة الدعوة يف أي موقع كانوا .4
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 . خائفون من عدم القبول .5
 صور من إخالص السلف : -ج 
 . املاوردي مل يظهر شيئاً من تصانيفه يف حياته .1
 . ) عامر بن عبد قيس والكنز الذي وجده وأعاده ومل خيرب به ابمسه (2
 يعلم به أحد . . علي بن احلسني وإنفاقه ابلليل دون أن3
 ... ( . -الصيام  –. إخالصهم يف عبادهتم ) الصالة 4
 . إخالصهم يف دعوهتم وجهادهم ) قصة األعرايب الذي قال للنيب ? ما على هذا تبعتك ؟ ( .5
 أحكام وتنبيهات حول اإلخالص : -ح 
 . سرور العبد عند ثناء الناس عليه هل يقدح إخالصه ؟1
 اخلري عند رؤية العابدين ، وجمالسة الصاحلني يعد رايء ؟ . هل نشاط العبد يف عمل2
 . ترك العمل خشية الرايء .3
 . ما حكم العمل املشوب ابلرايء ؟4
 السبيل إىل اإلخالص : -خ 
 . معرفة هللا عز وجل أبمسائه وصفاته .1
 . اللجوء إىل هللا ابلدعاء .2
 . معرفة عواقب الرايء .3
 . معرفة مثرات اإلخالص .4
 . إخفاء العبادة وإسرارها .5
 . صحبة املخلصني ، وعباد هللا الصاحلني .6
 . الزهد مبا عند الناس .7
 . حماسبة النفس .8
 . القراءة يف سري السلف .9
 . تنبيهات دعوية تتعلق ابإلخالص :5
 منها :. تربية املريب تالميذه على صفة اإلخالص ويعلمهم اإلخالص بني احلني واآلخر بصور عديدة 1
 طرح موضوع اإلخالص . -أ 

 تكليف بعضهم إبلقاء كلمة عن اإلخالص . -ب 
 ذكر صور من إخالص السلف بني احلني واآلخر . -ت 
 مساع حماضرات عن اإلخالص . -ث 
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. حب الظهور واحلديث عن النفس ) لغري مصلحة شرعية راجحة ( من اآلفات اليت تبدوا على بعوض 2
 مثل هذا :الدعاة ولذلك يراعى مع 

 تذكريه بطريقه غري مباشرة مبوضوع اإلخالص والرايء . -أ 
 عدم املدح والثناء عليه ألن املدح عندئذ مفسدة تزيد من مرضه . -ب 
 تضييق دائرة مسئوليته ، مع حماسبته على تقصريه وتوضيح مواطن خطئه  -ت 
اخلووف مون الورايء مودخل شويطاين  . تضييع بعض الفرص اليت ميكن استثمارها للدعوة بني الناس حبجوة3

 والواجب أن يصحح املرء نيته .
 . من التطبيقات العملية هلذا الدرس :6
 أن يشجع التلميذ على صدقة السر . -أ 

 أن يشجع التلميذ على صالة الليل وصالة الوتر يف اجلوف األخري . -ب 
 أن يشجع التلميذ على جعل نوافله يف بيته . -ت 
 عاء اللهم إان نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك ملا ال نعلمه (.أن حيفظ ) د -ث 

 دار املنطلق . –مازن الفريح  –املرجع الرائد دروس يف الرتبية والدعوة 
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
 اإل مان

وَن علووى الشوئ: لزمووه ، وأدمون الشووراب وغوريه: أدامووه ومل يقلوع عنووه ، ويقوال أدموون األمور ، واظوو ب لغوة: َدم 
 (.1عليه.)كما ىف املعجم الوسيط()

اصووطالحا: تعوواطى املووواد الضووارة طبيووا واجتماعيووا وعضووواي بكميووات أو وجرعووات كبوورية ولفوورتات طويلووة ، 
 جتعل الفرد متعودا عليها وخاضعا لتأثريها ويصعب أو يستحيل عليه اإلقناع عنها.

لووى املخوودرات أو حووىت بعووض األدويوووة واإلدمووان قوود يكووون إدموواان علووى اخلموور واملسووكرات ، أو إدموواان ع
 والعقاقري.

ولكنه ىف كل األحوال أكثر تعقيدا من جمرد االشتهاء اجلسمى ألنه يؤثر على أجهزة اجلسم ورياصوة علوى 
اجلهاز العصىب والنفسى لإلنسان والقاعدة ىف الشريعة اإلسوالمية تقورر أنوه ال حيول للمسولم أن يتنواول مون 

قتله بسرعة أو ببطء أو ما يضره ويؤذيه ، فإن املسولم لويس ملوك نفسوه ، وإمنوا األطعمة أو األشربة شيئا ي
هو ملك دينه وأمتوه ، وحياتوه وصوحته ومالوه ونعوم هللا كلهوا عليوه وديعوة عنوده ، وال حيول لوه التفوريط فيهوا 

قتلووا ، وقوال سوبحانه وتعواىل: }وال ت 195قال سبحانه وتعاىل: }وال تلقوا أبيوديكم إىل التهلكوة{البقرة:
، فقد أثبتت األحباث الطبية واالجتماعية أن أشر موا ميكون  29أنفسكم إن هللا كان بكم رحيما{النساء:

 أن يؤدى إىل التهلكة هو اإلدمان.
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وليس هناك أكمل من البيان القرآأ وحجية السنة املطهرة لبيان ما ينطوى عليه من خطورة ، فاهلل عندما 
جورائم احلودود ، كموا قوال سوبحانه: }ايأيهوا الوذين آمنووا ال تقربووا  شرع العقوبة جعول شورب اخلمور ضومن

، وقووال جوول شووأنه:}ايأيها الووذين آمنوووا إمنووا  43الصووالة وأنووتم سووكارى حووىت تعلموووا مووا تقولون{النسوواء:
اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.إمنا يريد الشيطان أن 

العوووووداوة والبغضووووواء ىف اخلمووووور وامليسووووور ويصووووودكم عووووون ذكووووورهللا وعووووون الصوووووالة فهووووول أنوووووتم  يوقوووووع بيووووونكم
 .91-90منتهون{املائدة:

كما وصفها الرسول الكرمي أبهنا أم الكبائر وأم اخلبائث ألهنا تزين لإلنسان الشر وتدفعه إليوه ، ولوذا فقود 
مفورت" رواه اإلموام أمحود عون أم عون كول مسوكر و  لعن ابئعها وعاصورها وحاملهوا فلقود "هنوى رسوول هللا 

 (.2سلمة)
ويعترب اإلدمان ىف العصر احلوديث مون أشود املشوكالت إيالموا ألسور املودمنني واجملتموع إذ يوؤدى إىل حالوة 
من التدهور ىف الشخصية هتتز معها القيم واملعايري فال يعود املدمن قوادرا علوى التوافوق السوليم موع القوانون 

 ة.واحلياة االجتماعية السوي
ورياصووة ىف أنسوواق -إن اإلدمووان ظوواهرة اجملتمعووات الووىت حتتوووى علووى كثووري موون العناصوور البنائيووة املتناقضووة 

ويبدو أن هذا ما انتبهت إليه احلضارة احلديثة متأخرة ، حيث بدأت كثري من الدول الىت ال تودين  -القيم
القووووانني الصوووارمة علوووى اخلمووور بووودين اإلسوووالم ابألخوووذ بنظووورة اإلسوووالم والتفكوووري جوووداي ىف وضوووع القيوووود و 

 واملخدرات أن مل يكن حترميها.
 أ.د/حممود أبو زيد

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 اإلسراع والابذير
 مفهوم اإلسراف :• 

 أ لغة : جماوزة احلد .
 ب اصطالحاً : ما أنفق يف غري طاعة هللا فهو سرف وإن كان قلياًل .

 أسباب اإلسراف والتبذير :•
 عاليم الدين الذي ينهى عن اإلسراف بشىت صوره .. جهل املسرف بت1
 . النشأة األوىل .2
 . الغفلة عن طبيعة احلياة الدنيا وما ينبغي أن تكون .3
 . السعة بعد الضيق .4
 . صحبة املسرفني .5
 . حب التباهي والظهور .6
 . احملاكاة والتقليد .7
 . الغفلة عن اآلاثر املرتتبة على اإلسراف والتبذير .8
 من مناذج اإلسراف :• 
 . اخلمور واملخدرات والدخان .1
 . اإلفراط يف الطعام .2
 . اإلعالن والعادات الشرائية اخلاطئة .3
 . جنون األزايء وتعدد أمناط املنتجات .4
 . املبالغة يف اإلنفاق العسكري .5
 بعض املتناقضات من األولوايت العسكرية واالجتماعية والبيئية :• 
 مليون دوالر . 450رانمج األمم املتحدة للبيئة وعلى مدى عشر سنوات . أنفق ب1
 مليار دوالر . 35. بلغ إمجا  قيمة املساعدات اإلمنائية الرمسية السنوية املقدمة إىل البلدان النامية 2
( مليووون دوالر للقضوواء  700( سوواعات موون اإلنفوواق العسووكري العوواملي )  7-6. ميكوون اسووتخدام ) 3

 راي .على املال
 مليار دوالر . 1.5م  1991. يعادل يوم واحد من حرب الكويت 4
 اآلاثر املرتتبة على اإلسراف والتبذير .•
 . اإلسراف خطر على العقيدة .1
 . اإلسراف نوع من التسرع والتهور .2
 . اإلسراف ودواعي الشر واإلمث .3
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 . اإلسراف وأتثريه على البيئة .4
 عومة والليونة .. الرتف والدعوة إىل الن5
 . التبذير واهلوى .6
 . عدم الرعاية واالهتمام ابآلخرين .7
 اإلسراف والتبذير يف واقع الناس .• 
 معاجلة ظاهرة اإلسراف والتبذير :• 
 . الناحية االقتصادية .1
 . االستهالك يف حدود الوسط واالعتدال .2
 . جتنب الفخر واخليالء .3
 . االبتعاد عن احلرام .4
 ترشيد وتنظيم االستهالك .. 5
 . تناول املنتجات االستهالكية وادخارها عند السري والرخاء .6
 أنواع االستهالك :• 
 . منطقة القوام ) الوسطية واالعتدال ( .1
 . منطقة الزينة ) الطيبات وإظهار الغىن ( .2
 . منطقة الورع ) التقشف والزهد ( .3
 . منطقة التقتري ) البخل والشح ( .4
 . منطقة اإلسراف ) التبذير والرتف ( .5
 قواعد حاكمة لعملية االستهالك :• 
 . النهي عن حياة الرتف .1
 . النهي عن اإلسراف والتبذير والسفه .2
 . األمر ابالعتدال يف اإلنفاق .3
 . االبتعاد عن استهالك املنتجات احملرمة والضارة .4
 . عدم املباهاة واخليالء .5
 فس البشرية ابجلوع ، ومن فوائد اجلوع :. تذليل الن6

 أ صفاء القلب ونفاذ البصرية .
 ب زوال البطر واألشر .

 ت تذكر بالء هللا وعذابه .
 ث كسر شهوات املعاصي .
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 ج املواظبة على العبادة .
 ح اإليثار والتصدق ابلفضل .

 ا يلي :يف تربية أصحابه م -  -. الرتبية االقتصادية ، ومما كان عليه النيب 7
 أ الرتبية على أن الغىن غىن النفس .

 ب الرتبية على العمل وكسب العيش .
 ت الرتبية على االعتماد الذا  واالكتفاء ابلدخل الشخصي .

 ث الرتبية على العطاء .
 دار الوطن –زيد الرماين  –املرجع : اإلسراف والتبذير 

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 اإلسراع:
 أواًل : معىن اإلسراف

 لغة: اإلسراف يف اللغة يطلق ويرد به :ما أنفق من غري طاعة .أو التبذير وجماوزة احلد.
اصطالحا: أموا يف اصوطالح الودعاة فورياد بوه جمواوزة حود االعتودال يف الطعوام والشوراب واللبواس والسوكىن 

 وحنو ذلك من الغرائز الكامنة يف النفس البشرية.
 

 اثنياً: أسباب اإلسراف :
 باب وبواعث توقع فيه وتؤدى إليه ونذكر منها :لإلسراف أس

 النشأة األو  : -1
 قد يكون السبب يف اإلسراف النشأة األو  أي احلياة األو .• 
 ذلك أن املسلم قد ينشأ يف أسرة حاهلا اإلسراف والبذخ.• 
 فيكون منه سوى اإلقتداء والتأسي إال من رحم هللا على حد قول القائل :• 

 الفتيان منا على ما كان عوده أبوهوينشئ انشئ 
 
هبووذا نوودرك شوويئاً موون أسوورار دعوووة اإلسووالم وأتكيووده علووى ضوورورة إنصوواف الووزوجني والتووزامهم بشوورع هللا • 

 وهديه :
وْن ع بَواد ُكْم َوإ َموائ ُكْم إ ن َيُكونُووا فُوَقورَاء يُوْغون   - ونُكْم َوالص واحل  نَي م  ون قوال تعواىل: }َوأَنك ُحووا اأْلَاَيَموى م  ُ م  ه ُم اّلل 

عم َعل يمم {النور ُ َواس   32َفْضل ه  َواّلل 
ووون مُّْشووور َكٍة َولَوووْو أَْعَجبَووووْتكُ  - نَوووةم َخووورْيم مّ  ْم َواَل قوووال تعووواىل: }َواَل تَنك ُحووووْا اْلُمْشووور َكات  َحوووىت  يوُوووْؤم ن  َوأَلَموووةم مُّْؤم 

نُوووْا َوَلَعْبوودم مُّوو وور ك نَي َحووىت  يُوْؤم  وون مُّْشوور ٍك َولَووْو أَْعَجووَبُكْم أُْولَئ ووَك يَووْدُعوَن إ ىَل الن ووار  َواّلّلُ تُنك ُحوووْا اْلُمش  ْؤم نم َخوورْيم مّ 
ُ آاَيت ه  ل لن اس  َلَعل ُهْم يَوَتذَك ُروَن {البقرة  . 221يَْدُعَو إ ىَل اجْلَن ة  َواْلَمْغف رَة  إب  ْذن ه  َويُوَبنيّ 

تنكح املرأة ألربع : ملاهلوا وحلسوبها ومجاهلوا ولودينها فواظفر بوذات قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم:)  -
 الدين تربت يداك (.

 
 السعة بعد الضيق: -2
 قد يكون اإلسراف سببه السعة بعد الضيق.• 
ذلك أن كثورياً مون النواس قود يعيشوون يف ضويق أو حرموان أو شودة أو عسور وهوم صوابرون حمتسوبون بول • 

فيحدث أن تتغري املوازين وأن تتبدل األحوال فتكون السوعة بعود الضويق أو وماضون يف طريقهم إىل رهبم، 
 اليسر بعد العسر.
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حينئذ يصعب علوى هوذا الصونف مون النواس التوسوط أو االعتودال، فينقلوب علوى النقويض متامواً فيكوون • 
 اإلسراف أو التبذير .

الدنيا، وأوصوى أبن يكوون النيول  لعلنا هبذا ندرك بعض األسرار اليت من أجلها حذر الشارع احلكيم من• 
 منها بقدر.

يقول النيب صلى هللا عليه وسلم:) فأبشروا وأملوا ما يسركم فوهللا ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى • 
عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على مون كوان قوبلكم فتتنافسووها كموا تنافسووها هتلككوم كموا 

 أهلكتم (. أخرجه البخاري.
أيضاً:) إن الدنيا حلوة خضرة وإن هللا مستخلفكم فيها فينظر كيوف تعلموون فواتقوا الودنيا واتقووا  ويقول• 

 النساء فإن أول فتنة بىن إسرائيل كانت يف النساء(. أخرجه مسلم.
 
 صحبة املسرفني : -3
 قد يكون سبب اإلسراف صحبة املسرفني وخمالطتهم.• 
ق صواحبه وخليلوه السويما إذ طالوت هوذه الصوحبة وكوان هوذا ذلك أن اإلنسوان غالبواً موا يتخلوق أبخوال• 

 الصاحب قوى الشخصية شديد التأثري.
 لعلنا بذلك ندرك السر يف أتكيد اإلسالم وتشديده على ضرورة انتقاء الصحاب أو اخلليل.• 
 
 الغفلة عن زاد الطريق: -4
، واجلنووة ليسووت طريقوواً مفروشووة إمنووا ذلووك الغفلووة عوون زاد الطريووق هووي أن الطريووق املوصوولة إىل رضوووان هللا• 

ابحلرير والورود والرايحني، بول ابألشوواك والودموع والعورق والودماء واجلمواجم وولووج هوذه الطريوق ال يكوون 
 ابلرتف والنعومة واالسرتخاء.

 إمنا ابلرجولة والشدة هو زاد الطريق والغفلة عن هذا الزاد توقع املسلم العامل يف اإلسراف.• 
ُتْم أَن تَوْدُخُلوْا اجْلَن وَة  لعلنا بذلك•  وبوْ ندرك سر حديث القرآن املتكرر املتنووع عون طبيعوة الطريوق : }أَْم َحس 

ُهُم اْلَبْأَسواء َوالض ور اء َوزُْلز لُووْا َحوىت  يَوُقوولَ  وتوْ ون قَووْبل ُكم م س  ا أَيْت ُكم م ثَوُل ال وذ يَن َخلَوْوْا م    الر ُسووُل َوال وذ يَن آَمنُوواْ َوَلم 
 .214َمَعُه َمىَت َنْصُر اّلّل  َأال إ ن  َنْصَر اّلّل  َقر يبم {البقرة

وونُكْم َويَوْعلَووَم الص وو•  ووا يَوْعلَووم  اّلّلُ ال ووذ يَن َجاَهووُدوْا م  ُتْم أَن تَووْدُخُلوْا اجْلَن ووَة َوَلم  ووبوْ اب ر يَن {آل وقووال أيضوواً }أَْم َحس 
 .......إىل غري ذلك من اآلايت.142عمران 

 
 الزوجة والولد : -5
 إذ قد يبتلى املسلم بزوج وولد دأهبم وديدهنم اإلسراف.• 



 176 

 وقد ال يكون حازماً معهم فيؤثرون عليه ومبرور األايم وطول املعاشرة ينقلب مسرفاً مع املسرفني• 
اء لعلنا بذلك نفهم بعض األسرار اليت قصد إليها اإلسالم حني أكد ضرورة انتقواء واختيوار الزوجوة. أثنو• 

 احلديث عن السبب األول وحني أكد على ضرورة االهتمام برتبية الولد والزوجة .
قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم:) أال كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فاإلمام الذي على الناس • 

ل بيوت راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عون رعيتوه واملورأة راعيوة علوى أهو
 زوجها وولده وهي مسئولة عن عنهم ......احلديث (. أخرجه البخاري.

 
 الغفلة عن طبيعة احلياة الدنيا وما ينبغي أن تكون : -6
قد يكون السبب يف اإلسراف الغفلة عن طبيعة احلياة الدنيا وما ينبغي أن تكون ذلوك أن طبيعوة احليواة • 

 احد.الدنيا أهنا ال تثبت وال تستقر على حال و 
بول هوي متقلبوة تكوون لوك اليووم وعليوك، وصوودق هللا العظويم }إ ن مَيَْسْسوُكْم قَوورْحم فَوَقوْد َموس  اْلَقوْوَم قَووورْحم • 

ونُكْم ُشوَهَداء وَذ م  ُم نُوَداو هُلَا بَونْيَ الن واس  َول ويَوْعَلَم اّلّلُ ال وذ يَن آَمنُووْا َويَوت خ  ثْوُلُه َوت ْلَك األاي  بُّ الظ وال م نَي َواّلّلُ اَل حيُ و مّ 
 .140{آل عمران 

 الواجب يقتضي أن نكون منها على وجل وحذر.• 
جيب وضع النعمة يف موضعها وأن ندخر ما يفيض عن حاجتنا الضرورية اليوم من مال وصوحة ووقوت • 

 إىل الغد أو بعبارة أخرى : ندخر من يوم إقباهلا ليوم إدابرها .
 
 التهاون مع النفس : -7
نفس البشرية تنقاد وختضع ويسلس قيادها ابلشدة واحلزم وتتمرد وتتطلع إىل الشوهوات وتلوح ذلك أن ال• 

 يف االنغماس فيها ابلتهاون واللني.
 إن املسلم العامل إذا هتاون مع نفسه ولىب كل مطالبها أوقعته ال حمالة يف اإلسراف.• 
 للنفس أوال وقبل كل شيء.لعلنا بذلك نفهم السر يف أتكيد اإلسالم على ضرورة اجملاهدة • 
ن نَي {العنكبوت•   .69وأيضاً }َوال ذ يَن َجاَهُدوا ف يَنا لَنَوْهد يَونو ُهْم ُسبُوَلَنا َوإ ن  اّلل َ َلَمَع اْلُمْحس 
 
 الغفلة عن شدائد وأهوال يوم القيامة: -8
 قد يكون السبب يف اإلسراف الغفلة عن الشدائد وأهوال يوم القيامة.• 
يووم القياموة يووم فيوه مون الشودائد واألهووال، موا ينعقود اللسوان وتعجوز الكلموات عون الوصووف ذلوك أن • 

 والتصوير.
 من ظل متذكرًا ذلك متدبراً فيه قضى حياته غري انعم بشيء يف هذه احلياة الدنيا.• 
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 أما من غفل عن ذلك فإنه يصاب ابإلسراف والرتف بل رمبا ما هو أبعد من ذلك.• 
رك شوويئا موون أسوورار دوام خشوويته صوولى هللا وعيووه وسوولم لربووه وقلووة تنعمووه ونيلووه موون احليوواة لعلنووا هبووذا نوود• 

 الدنيا.
 يقول صلى هللا عليه ويسلم : ) لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا (. أخرجه البخاري.• 
 
 نسيان الذي حتياه البشرية عموماً واملسلمون على وجه اخلصوص: -9
بب يف اإلسوراف إمنوا هوو نسويان الواقوع الوذي حتيواه البشورية عمومواً واملسولمون علوى وجوه قد يكوون السو• 

 اخلصوص.
 إن املسلمني صاروا إىل حال من الذل واهلوان يرثى هلا ويتحسر عليها.• 
من بقى مستحضراً هذا الواقع وكان متبلد احلس ميت العاطفة فإنه ميكن أن يصاب ابلرتف واإلسراف • 

 زهرة الدنيا وزينتها. والركون إىل
أبموور البشوورية قبوول البعثووة وبعوودها حووىت عاتبووه ربووه  لعلنووا بووذلك نوودرك شوويئاً موون أسوورار حزنووه واهتمامووه • 

 وهناه عن ذلك.
ََذا احْلَد يث  َأَسفاً {الكهف•  عم نو ْفَسَك َعَلى آاَثر ه ْم إ ن ملْ  يُوْؤم ُنوا هب   .6قال تعا  }فَوَلَعل َك اَبخ 
 

 لة عن اآلاثر املرتتبة على اإلسراف:الغف -10
قود يكووون السووبب يف اإلسووراف الغفلوة عوون اآلاثر املرتتبووة علووى اإلسوراف ذلووك أن لإلسووراف آاثراً ضووارة • 

 وعواقب مهلكة على حنو الذي سنعرض له بعد قليل .
 ره وعواقبه.لقد عرف من طبيعة اإلنسان :أنه غالباً ما يفعل الشيء أو يرتكه إذا كان على ذكر من آاث• 
أما إذا غفل عن هذه اآلاثر فإن سلوكه خيتل وأفعاله تضطرب فيقع أو يسقط فيما ال ينبغي ويهمول أو • 

 يرتك ما ينبغي .
 وعليه فإن املسلم العامل إذا غفل عن اآلاثر املرتتبة على اإلسراف يكون عرضة للوقوع يف اإلسراف.• 
بووووذكر احلكووووم واملقاصوووود املنوطووووة بكثووووري موووون األحكووووام  لعلنووووا بووووذلك نفهووووم السوووور يف اهتمووووام اإلسووووالم• 

 والتشريعات.
 

 اثلثاً : آاثر اإلسراف :
 هذا ولإلسراف آاثر ضارة وعواقب مهلكة سواًء على العاملني أو على العمل اإلسالمي.

 اآلاثر على العاملني :
 علة البدن : -1
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 أي أن األثر الذي يرتكه اإلسراف إمنا يكمن يف علة البدن.• 
 ذلك أن هذا البدن حمكوم بطائفة من السنن والقوانني اإلهلية. •
 حيث إذا جتاوزها اإلنسان ابلزايدة أو ابلنقص تطرقت إليه العلة.• 
وحووني تتطوورق إليووه العلووة فإنووه يقعوود ابملسوولم عوون القيووام ابلواجبووات واملسووئوليات امللقوواة علووى عاتقووه أو • 

 املنوطة به.
 
 قسوة القلب : -2
 لب ذلك أن هذا القلب يرق ويلني ابجلوع أو بقلة الغذاء.قسوة الق• 
 يقسو وجيمد ابلشبع أو بكثرة الغذاء.• 
 حني يقسو القلب أو جيمد فإن صاحبه ينقطع عن الرب والطاعات.• 
 
 نول الفكر : - 3
 ذلك أن نشاط الفكر ونوله مرتبط بعدة عوامل : البطنة أحدها.• 
 فإذا خلت البطنة نشط الفكر.• 
 وإذا امتألت اعرتاه اخلمول حىت قالوا قدميا :) إذا امتألت البطنة انمت الفطنة (• 
 ويوم أن يصاب الفكر ابخلمول يوم أن حيرم املسلم الفقه واحلكمة.• 
 حينئذ يفقد أخص اخلصائص اليت متيزه عن ابقي املخلوقات.• 
 
 حتريك دواعي الشر واإلمث : -4
 س طاقة ضخمة.ذلك أن اإلسراف يولد يف النف• 
 وجود هذه الطاقة من شأنه أن حيرك الغرائز الساكنة أو الكامنة يف هذه النفس.• 
 حينئذ ال يؤمن على املسلم العامل الوقوع يف اإلمث واملعصية إال من رحم هللا.• 
 لعل ذلك هو السر يف أتكيد اإلسالم على الصوم ملن مل يكن قادراً على مؤن النكاح.• 
اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصون للفورج ومون : )  يقول • 

 مل يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاء (.
 
 االهنيار يف ساعات احملن والشدائد : - 5
 ذلك أن املسرف قضى حياته يف االسرتخاء والرتف فلم أيلف احملن والشدائد.• 
 ة ال يلقى من هللا أدأ عون أو أتييد فيضعف وينهار.مثل هذا إذا وقع يف شدة أو حمن• 
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 ألن هللا عز وجل ال يعني وال يؤيد إال من جاهد نفسه.• 
ُ َعوون  اْلُمووْؤم ن نَي إ ْذ يُوَباي ُعونَووَك حَتْووَت •  ووَي اّلل  وكووان صووادقاً خملصوواً يف هووذه اجملاهوودة، قووال تعوواىل: }َلَقووْد َرض 

ْم َوأاََثهَبُْم فَوْتحاً َقر يباً {الفتحالش َجرَة  فَوَعل َم َما يف  قُوُلو   .18هب  ْم َفأَنَزَل الس ك يَنَة َعَلْيه 
 
 عدم الرعاية أو االهتمام ابآلخرين: -6
 ذلك أن اإلنسان ال يراعى اآلخرين وال يهتم غالباً إال إذا أضناه التعب وعصبته احلاجة.• 
ئن األرض موا كوان يشوبع أبوداً فلموا سوئل عون كما أثر عن يوسف عليه السالم : أنه ملوا صوار علوى خوزا•  

 ذلك قال : أخاف أن شبعت أن أنسى اجلياع .
 واملسرف مغمور ابلنعمة من كل جانب فأأ له أن يفكر أو يهتم ابآلخرين.• 
 
 املساءلة غداً بني يدي هللا: -7
 .8رقال سبحانه وتعا : }مثُ  لَُتْسأَُلن  يَوْوَمئ ٍذ َعن  الن ع يم  {التكاث• 
:)... مووون نوووقش احلسووواب يووووم  جموورد الوقووووف بووني يووودي هللا للمسوواءلة واملناقشوووة عووذاب كموووا قووال • 

 القيامة عذب (.
 
 الوقوع حتت وطأة الكسب احلرام: -8
ذلوووك أن املسووورف قووود تضووويق بوووه أو تنتهوووي مووووارده فيضوووطر تلبيوووة الووويت ألفهوووا إىل الواقوووع والعيووواذ ابهلل يف • 

 الكسب احلرام.
 حديث النيب صلى هللا عليه وسلم:) كل جسد نبت من سحت فالنار أوىل به (.جاء يف • 
 
 املسرفني أخوة الشياطني: -9
 .27قال سبحانه وتعاىل: }إ ن  اْلُمَبذّ ر يَن َكانُوْا إ ْخَواَن الش َياط ني  وََكاَن الش ْيطَاُن ل رَبّ ه  َكُفوراً {اإلسراء• 
 االنضمام إىل حزهبم.أخوة الشياطني تعىن الصريورة و • 
 

 احلرمان من حمبة هللا : -10
 قال تعاىل } َواَل ُتْسر ُفوْا إ ن ُه اَل حيُ بُّ اْلُمْسر ف نَي {.• 
 

 آاثر اإلسراف على العمل اإلسالمي:
 سهولة القضاء عليه أو على األقل أتخريه إىل الوراء عشرات السنني.• 
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 املسلمون أعداء هللا أال وهو اإلميان. نظراً ألن السالح الوحيد الذي يواجه به• 
 إمنا يتأثر اإلميان أشد ما يكون التأثري ابإلسراف والرتف والراحة والنعيم.• 
 

 رابعاً : الطريق لعالج اإلسراف:
 مادامت هذه آاثر وعواقب اإلسراف وتلك أسبابه وبواعثه فإن طريق العالج تتخلص يف :

تبووة علووى اإلسووراف فووإن ذلووك موون شووأنه أن حيموول علووى توودارك األموور التفكوور يف اآلاثر والعواقووب املرت  -1
 والتخلص من اإلسراف قبل فوات األوان.

احلزم مع النفس وذلك بفطمهوا عون شوهواهتا ومطالبهوا ومحلهوا علوى األخوذ بكول شواق وصوعب مون  -2
 قيام ليل إىل صوم تطوع إىل صدقة إىل مشى على األقدام إىل محل األثقال ....وحنو ذلك .

وسووريته فإهنووا مليئووة ابلتحووذير موون اإلسووراف بوول وجماهوودة الوونفس واألهوول  دوام النظوور يف سوونة النوويب  -3
:) واملؤمن أيكل يف معي واحد والكافر أيكل يف سبع أمعواء  والعيش على اخلشونة والتقشف إذ يقول 

ه فوإن كوان ال حمالوة (. وقال أيضاً(:ما مأل آدمي وعاء شراً من بطنه حبسوب ابون آدم أكوالت يقمون صولب
 فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه (.

حتكووى أم املووؤمنني عائشووة رضووي هللا تعوواىل عنهووا لعووروة بوون الووزبري بوون أختهووا فتقووول: ) إن كنووا لننظوور إىل • 
انر ، فيقووول هلووا عووروة ، مووا كووان  اهلووالل ، ثالثووة أهلووة يف شووهرين ، ومووا أوقوودت يف أبيووات رسووول هللا 

 لت : األسودان : التمر و املاء (.يعيشكم ؟ قا
 من أدم وحشوه من ليف (. وإذ تقول أيضاً : ) كان فراش رسول هللا • 

 منذ قدم املدينة من طعام بر ثالث ليال تباعاً حىت قبض ( أخرجه البخاري. ما شبع آل حممد • ) 
 :) اللهم ارزق آل حممد قوثً ( أخرجه البخاري. كان من دعائه •  
املسوولم العامووول لووودين هللا حوووني يقوووف علوووى ذلوووك، وعلوووى غوووريه تتحووورك مشووواعره. وتتوووأجج عواطفوووه وأن • 

 فيرتسم خطاه صلى هللا عليه وسلم. ويسري على هديه اقتداء وأتسياً وطمعاً يف معيته يف اجلنة :
وون ذُ •  ووَن الن ب يّ وونَي م  ُ َعلَووْيه م مّ  وون ُذرّ ي ووة  قووال تعوواىل: }أُْولَئ ووَك ال ووذ يَن أَنْوَعووَم اّلل  رّ ي ووة  آَدَم َومم  ووْن مَحَْلنَووا َمووَع نُوووٍح َوم 

َلى َعَلْيه ْم آاَيُت الر مْحَن َخرُّوا ُسج داً وَ  َنا إ َذا تُوتوْ  .58بُك ّياً {مرميإ بْورَاه يَم َوإ ْسرَائ يَل َومم  ْن َهَديْوَنا َواْجتَوبَويوْ
 
 دوام النظر يف سرية سلف هذه األمة. -4
 فكان عيشهم كفافاً. ة اجملاهدين والعلماء العاملني فقد اقتدى هؤالء به مثل الصحاب• 
 وال هم هلم من الدنيا إال أهنا معرب أو قنطرة توصل لآلخرة.• 
فرأي عنده حلماً، فقال : ما هذا  -رضي هللا تعاىل عنهما  -دخل عمر بن اخلطاب على ابنه عبد هللا • 

 اشتهيت شيئاً أكلته ؟ كفي ابملرء سرفاً أن أيكل كل ما اشتهاه (.اللحم ؟ قال : أشتهيه قال : وكلما 
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يف مرضوه الووذي مووات فيووه فقووال :  -رضووي هللا تعوواىل عنهمووا  -أتوى سوولمان الفارسووي أاب بكوور الصوديق • 
فقووال أبووو بكوور : ) إن هللا فوواتح علوويكم الوودنيا فووال أيخووذن منهووا أحوود إال  أوصوويين اي خليفووة رسووول هللا 

 بالغاً (.
وهووو علووى الكوفووة يسووتأذنه يف  -رضووي هللا عنهمووا  -كتووب سووعد بوون أ، وقوواص إىل عموور بوون اخلطوواب •  

بناء بيت يسكنه فوقع يف كتابه : ) ابن ما يسورتك مون الشومس ويكنوك مون الغيوث، فوإن الودنيا دار بلغوة 
.) 
اراً قوائاًل : قود استكسواه إز  -رضي هللا تعاىل عنهما  -حكي ميمون أن رجاًل من بين عبد هللا بن عمر • 

خترق إزاري ، فقال له عبد هللا :) اقطع إزارك مث اكنسوه ( فكوره الفوىت ذلوك فقوال لوه : وحيوك اتوق هللا وال 
 تكونن من القوم الذين جيعلون ما رزقهم هللا تعاىل يف بطوهنم وعلي ظهورهم(.

حوب السوري علوى نفوس  وأن املسلم العامل حني يقف على هذه األخبار يتحورك مون داخلوه فيتولود عنوه• 
 املنهج، فرتاه يطرح الرتف والسرف ويعيش على اخلشونة والتقشف ليكون انجياً مع الناجني.

 
 االنقطاع عن صحبة املسرفني. -5
 مع االرمتاء يف أحضان ذوى اهلمم العالية والنفوس الكبرية.• 
حيواة إسوالمية كرميوة، تصووان الوذين طرحووا الودنيا وراء ظهوورهم، وكرسووا كول حيواهتم مون أجول اسوتئناف • 

 فيها الدماء واألموال واألعراض.
 ويقام فيها حكم هللا عز وجل يف األرض غري مبالني مبا أصاهبم ويصيبهم يف ذات هللا.• 
 إن ذلك من شأنه أن يقضى على كل مظاهر السرف والدعة والراحة.• 
 ن ويف موكب السائرين.بل وجينبنا الوقوع فيها مرة أخرى، لنكون ضمن قافلة اجملاهدي• 
 
 االهتمام ببناء شخصية الزوجة والولد. -6
 فإن ذلك من شأنه أن يقضى على كل مظاهر الرتف، وأن حيول دون التورط فيها مرة أخرى.• 
بوول ويعووني علووى سوولوك طريووق اجلووادة حووني تنقضووي هووذه احليوواة أبشووواكها وآالمهووا ونوورد إىل ربنووا فنلقووى • 

 نعيم املقيم.حظنا هناك من الراحة و ال
 دوام التفكر يف الواقع الذي حتياه البشرية عموماً واملسلمون على وجه اخلصوص. -7
 إن ذلك يساعد على التخلص من كل مظاهر اإلسراف.• 
 بل وحيول دون التلذذ أو التنعم بشيء من هذه احلياة.• 
 حىت ميكن ملنهج هللا وترفع الراية اإلسالمية من جديد.• 
 ر يف املوت، وما بعده من شدائد وأهوال.دوام التفك -8
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 فإن ذلك أيضاً يعني على نبذ كل مظاهر اإلسراف والرتف.• 
 وحيول دون الوقوع فيها مرة أخرى استعداداً لساعة الرحيل ويوم اللقاء.• 
 تذكر طبيعة الطريق، وما فيها من متاعب وآالم. -9
 ل ابخلشونة واحلزم والتقشف.وأن زادها ما يكون ابإلسراف واالسرتخاء والرتف ب• 
إن ذلوووك لوووه دور كبوووري يف عوووالج اإلسوووراف وجماهووودة الووونفس، والقووودرة علوووى اجتيووواز وختطوووى املعوقوووات • 

 والعقبات.
 السيد حممد نوح.-املرجع:آفات على الطريق

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
 اإلسراع

ىف الكووالم ، وأسوورف ىف  لغوة: جتوواوز احلود ىف كوول فعول يفعلووه اإلنسوان ، فيقووال أسورف ىف مالووه ، وأسورف
 (1القتل ، وسرف املاء: ما ذهب منه ىف غريسقى وال نفع كما ىف الوسيط.)

واصوووطالحا: جمووواوزة احلووود ىف إنفووواق املوووال ، ويقوووال: ثرة ابعتبوووار القووودر وثرة ابعتبوووار الكيفيوووة وقووود ذكووور 
 الفقهاء أن لإلسراف حالتني:

 أن يقع اإلنفاق ىف احلرام. -1
اق فيما هو مباح األصل لكن ال على وجه مشروع ، كإنفاق املوال الكثوري ىف الغورض أن يكون اإلنف -2

 اخلسيس ، وكأنه يضعه فيما حيل له لكن فوق االعتدال ومقدار احلاجة.
 وقد أشارت اآلايت القرآنية إىل اإلسراف واملسرفني ىف إحدى وعشرين موضعا.

جوووب طاعوووة هللا وعبادتوووه ،وجتووواوز حووودود تلوووك أوال: اخوووتص أكثووور مووون نصوووفها ابلتفوووريط والتقصوووري ىف وا
 الطاعة، وذلك:

إبسراف العباد على أنفسهم ىف املعاصى واآلاثم ، ىف قوله }قل اي عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم  -1
، }ربنوووووا اغفووووور لنوووووا ذنوبنوووووا واسووووورافنا ىف أموووووران وثبوووووت أقووووودامنا{آل 53التقنطووووووا مووووون رمحوووووة هللا{الزمووووور:

 .147عمران:
ىف الضووووالل واالهنموووواك ىف الشووووهوات وعوووودم تصووووديق كووووالم هللا وآايتووووه البينووووات ىف قولووووه اإلسووووراف  -2

. وقولووه }كووذلك يضوول هللا موون هووو مسوورف 127}وكووذلك جنووزى موون أسوورف ومل يووؤمن آبايت ربه{طووه:
 .34مرثب{غافر:

الوعود  اإلسراف ىف العصيان واإلجورام وجتواوز احلودود وقتول األنبيواء والرسول ، ىف قولوه }مث صودقناهم -3
، وقولووووه }مث إن كثوووريا موووونهم بعوووود ذلووووك ىف األرض  9فأجنينووواهم وموووون نشوووواء وأهلكنوووا املسوووورفني{األنبياء:

، وقولوه }وال تطيعووا  12، وقوله }كذلك زين للمسرفني ما كوانوا يعملون{يوونس: 32ملسرفون{املائدة:
،  5مسرفني{الزخرف: ، وقوله }أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما 151أمر املسرفني{الشعراء:
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، وقوله }وأن مردان إىل هللا وأن املسرفني هم أصحاب 34وقوله }مسومة عند ربك للمسرفني{الذارايت:
 .43النار{غافر:

اإلسراف ىف جتاوز احلودود مون كول شوىء واخلوروج علوى الفطورة، كموا قوال لووط لقوموه }بول أنوتم قووم  -4
 .81مسرفون{األعراف:

رأس املسرفني لتجاوزه احلد ىف الطغيان واإلجرام إىل حد ادعائه للربوبية، ىف وضع القرآن فرعون على  -5
 .83قوله }وإن فرعون لعال ىف األرض وإنه ملن املسرفني{يونس:

اثنيووا: بينووت اآلايت كووذلك أن التجوواوز الووذى يكووون ىف احلقوووق والواجبووات يسوومى إسوورافا، ينهووى احلووق 
 تعاىل عنه.

}ومن قتل مظلوما فقود جعلنوا لوليوه سولطاان فوال يسورف ىف القتول إنوه   كما ىف حق القصاص ىف قوله  -1
 .33كان منصورا{اإلسراء:

 .6وىف حق اليتامى ىف قوله }والأتكلوها إسرافا وبدارا أن يكربوا{النساء: -2
وىف حووووووق زكوووووواة الووووووزروع والثمووووووار ىف قولووووووه }وآتوووووووا حقووووووه يوووووووم حصوووووواده وال تسوووووورفوا إنووووووه ال حيووووووب  -3

 .141املسرفني{األنعام:
، فهوووو  31وىف حوووق األكووول والشووورب }وكلووووا واشوووربوا وال تسووورفوا إنوووه ال حيوووب املسووورفني{األعراف: -4

 سبحانه ال حيب املسرفني املتعدين حلدود هللا فيما أحل وفيما حرم.
قوووال:  وقوود أكووودت األحاديوووث النبويوووة النهوووى عووون اإلسوووراف ىف اإلنفووواق ، فعووون أ، أماموووة أن الرسوووول 

 (3املال والنفقة، وعليكم ابالقتصاد، فما افتقر قوم قط اقتصدوا(رواه الديلمى.) )إايكم والسرف ىف
كمووووا عوووور ف عليووووه السووووالم اإلسووووراف ىف األكوووول بقولووووه عوووون أنووووس: )إن موووون السوووورف اًن ثكوووول كوووول مووووا 

( وقولوه عون عائشوة )أكثورمن أكلوه كول يووم سورف(رواه البيهقوى ىف شوعهب 3اشوتهيت(رواه ابون ماجوه. )
 اإلميان.

إلسوووالم ينهوووى عووون شوووىت صوووور اإلسوووراف الوووذى هوووو خوووروج عووون الوسوووط واالعتووودال ابلوووزايدة ىف كووول إن ا
ذلوك أنووه يرتتووب علوى اإلسووراف االقتصوادى خاصووة: إهوودار  -وإن كانوت حووالال  -التصورفات اإلنسووانية 

دمات عن تلبية احلاجات اإلنسانية، وتوفري السلع واخل -على وفرهتا  -الوقت واجلهد واملوارد ، وقصورها 
الالزمة إلشباعها ، مما جيعل اإلسراف أحد األسباب الرئيسية ملا يعانيه العامل من مشاكل اقتصادية تتمثل 
ىف عوودم كفايووة املوووارد لتحقيووق حاجووات البشوور، وهووو مووا تؤكووده اإلحصووائيات الدوليووة موون إصووابة الووبعض 

 شر.أبمراض التخمة والسمنة، بينما يقضى اجلوع على أعداد متزايدة من الب
 أ.د/نعمت عبد اللطيف عاشور

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 اإلسالم
مفهوم كلمة اإلسوالم مبعنواه الشوامل يعىن:االستسوالم واالنقيواد للخوالق جول وعوال، فهوو هبوذا اسوم للودين 
الوووووذى جووووواء بوووووه مجيوووووع األنبيووووواء واملرسووووولني. فنووووووح عليوووووه السوووووالم قوووووال لقوموووووه:}وأمرت أن أكوووووون مووووون 

ب يوصوووى أوالده }ايبوووىن إن هللا اصوووطفى لكوووم الووودين فوووال متووووتن إال وأنوووتم . ويعقوووو 72املسووولمني{يونس:
مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب املوت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد إهلك وإله 

. وموسى يقول لقومه 132،133أابئك إبراهيم وإمساعيل وإسحاق إهلا واحدا وحنن له مسلمون{البقرة:
 .84كنتم آمنتم ابهلل فعليه توكلوا إن كنتم مسلمني{يونس:  }ايقوم إن

خووامت األنبيوواء  أمووا املعووىن اخلوواص لكلمووة اإلسووالم فهووو يعووىن: تلووك الشووريعة الووىت جوواء هبووا سوويدان حمموود 
واملرسلني إىل العاملني ، والىت ال تقتصر على جنس أو قوم ولكن إىل الناس كافة، وهوى هبوذا شوريعة عامليوة  

 كاملة.
كان يرسل إىل قومه خاصة كما حكت آايت القرآن ىف قوله }واىل عاد   ل على هذا: أن النىب قبله ويد

.}واىل مووووووووودين أخووووووووواهم 73. }واىل مثوووووووووود أخووووووووواهم صووووووووواحلا{األعراف:65أخووووووووواهم هوووووووووودا{األعراف:
، أما رسول اإلسالم فقد أرسل للناس كافة وخاطبه القرآن بقوله }وما أرسلناك إال  85شعيبا{األعراف:

 .28،}وما أرسلناك إال كافة للناس{سبا: 107محة للعاملني{األنبياء:ر 
وعلى هوذا املعوىن اخلواص جواءت نصووص القورآن والسونة النبويوة الشوريفة، فمون القورآن الكورمي قولوه تعواىل: 

،}موا كوان حممود  3}اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمىت ورضيت لكم اإلسالم دينا{املائدة:
 .40رجالكم ولكن رسول هللا وخامت النبيني{األحزاب:أاب أحد من 

)بوووىن اإلسوووالم علوووى نوووس: شوووهادة أن ال إلوووه إال هللا وأن حممووودا رسوووول هللا ، وإقوووام  ومووون السووونة قولوووه 
 (ومنهوا قولوه 1الصالة،وإيتاء الزكاة،وصوم رمضان ، وحج البيت من استطاع إليوه سوبيال( متفوق عليوه )

اإلسوالم )أن تشوهد أن ال إلوه إال هللا وأن حممودا رسوول هللا ، وتقويم الصوالة، جلربيل حني جاء سائال عون 
( ومن هذين احلديثني 2وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان ، وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال(.رواه مسلم )

 تظهر أركان اإلسالم اخلمسة الىت يدل عليها هذا اإلطالق اخلاص لإلسالم.
 دة خصائص ينفرد ويتميز هبا عن غريه من األداين ، ومن هذه اخلصائص:ولإلسالم ابملعىن اخلاص ع

الرابنية: فهو من عند هللا فمصدره وُمشرّ ع أحكامه هو هللا تعاىل ريالف الشرائع الوضوعية فمصودرها  -1
 اإلنسان. والنصوص الشرعية الىت تدل على رابنية هذا الدين كثورية منهوا: قووىل تعواىل }إن الودين عنود هللا

، وقوله تعواىل }ومون يبتوغ غوري اإلسوالم دينوا فلون يقبول منوه وهوو ىف اآلخورة مون  19اإلسالم{آل عمران:
 ، وكثري من اآلايت الدالة على أن اإلسالم بدوره من عند هللا. 85اخلاسرين{آل عمران:
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ن ، الشمول: فهو جيمع بوني مصواحل الودنيا والودين ، وهوو شوامل لكول شوئون احليواة، وسولوك اإلنسوا -2
وهوو رسووالة الووزمن كلووه ،والعووامل كلووه واإلنسووان كلوه ىف أطوووار حياتووه ،وجماالهتووا كلهووا وهنوواك مشووول ىف مجيووع 

 التعاليم اإلسالمية.
الوسووطية: ويعوورب عنهووا أيضووا ابلتوووازن ويعووىن هبووا التعووادل بووني طوورفني متقووابلني أو متضووادين حبيووث ال  -3

وحبيوث ال أيخوذ أحود الطورفني أكثورمن حقوه ، ويطغوى علوى  ينفرد أحدمها ابلثأثري ويطرد الطرف املقابول ،
مقابلوه وحييوف عليووه. ومون اآلايت الدالووة علوى هووذه اخلصيصوة قولوه تعوواىل }وكوذلك جعلنوواكم أموة وسووطا 

 .143لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا{البقرة:
اقعوة ووجوود مشواهد، ولكنوه يودل علوى الواقعية: يعىن هبا مراعاة واقع الكوون مون حيوث هوو حقيقوة و  -4

حقيقة أكرب منه ، ووجود أسبق وأبقوى مون وجووده ، هوو وجوود الواجوب لذاتوه ، وهوو هللا تعواىل. وكوذلك 
مراعاه واقوع احليواه مون حيوث هوى حافلوة ابخلوري والشور تنتهوى ابملووت توطئوة حليواة أخورى. وكوذلك مراعواة 

ا علووى اجلانووب الروحووى واجلانووب املووادى. وهبووذا مل يكوون واقووع اإلنسووان موون حيووث ازدواج طبيعتووه واشووتماهل
اإلسوالم كغووريه جموورد وصوااي ومووواعظ ، وإمنووا كوان للوودين والوودنيا وللعقيودة والشووريعة والعبووادات واملعووامالت 

 واألخالق.
 اجلمع بني الثبات واملرونة: -5

اثبوووت ىف تشوووريعه  فاإلسوووالم ديووون مووورن متطوووور ىف أحكاموووه وتعاليموووه ، وىف الوقوووت ذاتوووه هوووو ديووون خالووود
وتوجيهه ، فهو هبذا دين متوازن. وهناك أنظمة لإلسالم يتكون كل نظام منهوا مون جمموعوة مون األحكوام 

 ومن هذه الألنظمة:
نظوام األخوالق ونظوام اجملتمووع ، ونظوام اإلفتواء، ونظووام احلسوبة، ونظوام احلكووم ، ونظوام االقتصواد واملووال ، 

 ونظام األسرة ونظام العالقات الدولية ونظام العالقة ابآلخر.ونظام اجلهاد ونظام اجلرمية والعقاب 
احتواء توجيهاته على مقومات العطاء احلضارى الىت مارسها سلف املسلمني فصونعوا حضوارة كانوت  -6

 هى األساس الذى قامت عليه النهضة األوربية.
 أ.د/عبد الصبور مرزوق

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
 



 186 

 اإلمساعيلية
ى الفرق الشويعية ويسومون أيضوا: السوبعية، الباطنيوة، احلشاشوون ، الفداويوة، ويطلوق اصطالحا: هى إحد

عليهم خصومهم اسم: املالحدة، كما ينكر هؤالء اخلصوم على أئمتهم أهنم من ساللة حممد ابن إمساعيل 
 بوون جعفوور الصووادق وينسووبوهنم إىل أحوود الغووالة موون الشوويعة وهووو عبوود هللا بوون ميمووون القووداح ، الووذى يعوود

 املؤسس احلقيقى هلذه الفرقة.
واإلمساعيلية تتفق مع الشيعة اإلمامية )االثنا عشرية( على صحة إمامة األئمة الستة األول ابتداء من على 

رضى هللا عنهم ، لكن اخلالف وقع بني الفريقني حوول أى مون أبنواء  -بن أ، طالب إىل جعفر الصادق 
أم إمساعيول ، وقود تبوع الشويعة اإلماميوة موسوى، بينموا تبوع  جعفر أحق من أخيه ابإلمامة: موسوى الكواظم

اإلمساعيلية إمساعيل ومن بعده ابنه حممد بن إمساعيل فسموا اإلمساعيلية، وكان هلم اجتاه عقائدى متطورف 
 يباعد بينهم وبني عقائد الشيعة اإلمامية وتقاليدها احملافظة.
السوووووادس جعفووووور الصوووووادق نفسوووووه )تووووووىف سووووونة وبووووودت بووووووادر هوووووذا االجتووووواه املتطووووورف ىف حيووووواة اإلموووووام 

م(إذ هالووه أن يوورى مجعووا موون أصووحاب املقوواالت والفوورق الغاليووة يلتووف حووول ابنووه إمساعيوول 765هووو/148
وعّد ذلك نذير شؤم. وقد حتققت نبوءة اإلمام الصادق ،فضمت فرقة اإلمساعيلية منذ نشأهتا عددا كبوريا 

ارا حلركات الغلُو فيه ، وظهر هوذ الغلوو ىف حركوة القرامطوة من القيادات املتطرفة ىف التشيع ،وغدت استمر 
 اإلمساعيلية.

وتدورعقائد اإلمساعيلية ، حول اإلمام ، فالدين أمرمكتوم ، ال يُعرف إال عن طريق إموام خمتواز عنوده علوم 
التأويوول وتفسووري ظووواهر األمووور والنصوووص ، فلكوول تننريوول أتويوول ، ولكوول ظوواهر ابطوون ، وشوورائع اإلسووالم 

فرائضه كالصالة والزكاة واحلج وغريها هلا معان أخرغريمعانيها الظاهرة، ال يقف عليها إال اإلموام ودعاتوه و 
 الكبار املهديون.

واإلمام قد يكوون مسوتورا وقود يكوون ظواهرا، فوإن كوان مسوتورا فدعاتوه ظواهرون ، وان كوان ظواهرا فدعاتوه 
قود  -الذى بدأ مبحمد بون إمساعيول  -دور السرت مستورون يعملون ىف خفية عن أعني الرقباء، وزعموا أن

م(الىت أقام هبا الدولوة الفاطميوة. 909هو/629انتهى بظهوراإلمام عبيد هللا املهدى ىف بالد املغرب )سنة 
م(تزايد طموحهم لبسوط سويطرهتم علوى العوامل 972هو/362وحني دخلت مصرىف قبضة الفاطميني سنة )

حمكم دقيق لبث دعواهتم ىف العوراق واملنواطق الشورقية اخلاضوعة للخالفوة اإلسالمى كله ، فتحركوا ىف تنظيم 
 العباسية، يدعون الناس هبا إىل اعتناق مذهبهم واخلضوع ابلتاىل لنفوذ اخلالفة الفاطمية ابلقاهرة.

وحتقوووق أول جنووواح هلوووم ىف املشووورق اإلسوووالمى ىف عهووود املعوووز لووودين هللا ، حوووني أقوووام دعووواة االمساعيليوووة ىف 
لتووووووو
ُ
دولوووووووة إمساعيليوووووووة خطوووووووب فيهوووووووا للخليفوووووووة الفووووووواطمى منوووووووذ سووووووونة  -ىف ابكسوووووووتان احلاليوووووووة-ان" "امل
م( 1010هوو/401م(. ولكن السلطان حممود الغزنوى قضى على هذه الدولة ىف سونة )959هو/348)

م( استطاع واحد من كبوار دعواة الفواطميني ودهواهتم وهوو احلسون بون الصوباح 1090هو/483وىف سنة )
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عيليوة قويوة ىف املنطقوة اجلبليوة الواقعوة جنوواب حبرقوزوين وجيعول مون قلعوة "أملووت" املنيعوة أن يؤسس دولة إمسا
عاصمة هلا، وأنشأ منظمة إرهابية أطلقووا علوى أعضوائها اسوم "الفداويوة" كوان نشواطها قائموا علوى اغتيوال 

اجملواورة طيلوة ألفورتة املناوئني ، فاغتالوا عددا من اخللفاء والسالطني والوزراء وأقّضوا مضجع حكوام الودول 
عليهوووووووا املغوووووووول بقيوووووووادة هوالكوووووووو سوووووووونة  -الوووووووىت عاشوووووووتها دولوووووووة اإلمساعيليوووووووة ىف إيوووووووران حوووووووىت قضوووووووى 

 م(.1256هو/654)
كان اإلمساعيلية ىف إيوران قود قطعووا عالقوتهم املذهبيوة ابخلالفوة الفاطميوة مبصور عقوب وفواة املستنصور ابهلل 

"نوزار" هوو -ى عرش اخلالفة، وقالوا إن االبن األكورب م( وتوىل ابنه األصغر املستعل1093هو/487)سنة 
فعرفوووا منووذ ذلووك احلووني ابلنزاريووة، واسووتقلوا عوون مركووز التشووريع املووذهىب ابلقوواهرة، ومضوووا  -األوىل ابخلالفووة

إىل  -شوطا بعيدا ىف األخذ ابلتأويل الذى بلغ أقصى درجاته عندهم ، ىف عهد ملكهم احلسن بن حممد 
 ية كلها عن الناس ، وإنزال العقوابت الصارمة مبن يواظب على أداء العبادات.رفع التكاليف الشرع

وهو ركن الدين  -وقد استقرت إمامة اإلمساعيلية النزارية ىف ملوك أََلُموت حتما قضى املغول على آخرهم 
ن م( ، وتتناقض الرواايت املتعلقة بتسلسول األئموة الوذين خلفووا ركون الودي1256هو/654خورشاه سنة )

حىت أصبح من الصعب حتديد أمسائهم وسىن حياهتم ، وقد قيل: إهنم استتوا ىف أذربيجوان مث كونووا طريقوة 
صوفية عرفت ابسم "نعمة إهلى" أى النعمة اإلهلية، وشارك بعضوهم ىف احليواة السياسوية ىف إيوران ىف القورن 

سياسووية، وأختووذ موون بومبوواى  الثووامن عشوور، مث إن إمووامهم حسوون علووى شوواه انتقوول إىل بووالد اهلنوود ألسووباب
م،فأصبحت بومباى منذ ذلك احلني مقرا إلمامة اإلمساعيلية النزاريوة. وحوني تووىف 1843مركزا له ىف سنة 

 م خلفه األغاخان احلاىل: كرمي خان.1957سلطان حممد شاه ىف سنة 
يوران وآسويا الوسوطى وينتشر اإلمساعيلية ىف الوقوت احلواىل ىف منواطق عديودة مون العوامل ىف سووراي وعموان وإ

 وابكستان ، ويكثرون ىف اهلند وشرق إفريقيا.
 أ.د/حممد السعيد مجال الدين

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 اإلصالح
لغة: ضد اإلفساد وهو من الصالح املقابل للفساد ، وللسيئة.. وىف القرآن الكرمي:}خلطووا عموال صواحلا 

. فاإلصوالح هوو التغيوري 56صالحها{األعراف:، }وال تفسدوا ىف األرض بعد إ 102وآخرسيئا{التوبة:
إىل األفضل ، فاحلركات اإلصوالحية هوى الودعوات الوىت حتورك قطاعوات مون البشور إلصوالح مافسود ، ىف 

 امليادين االجتماعية املختلفة ، انتقاال ابحلياة إىل درجة أرقى ىف سلم التطور اإلنساأ.
سوتوى التغيوري ومشولوه ، وإمنوا مون حيوث األسولوب ىف واصطالحا: ال يفورق بينوه وبوني مصوطلح الثوورة ىف م

يعوىن التغيوري الشوامل والعميوق ، لكون الثوورة تسولك سوبل العنوف  -إسوالميا-التغيري وزمون التغيوري فكالمهوا 
غالبا والسرعة ىف التغيري ، بينما تتم التغيوريات اإلصوالحية ابلتودريج ، وكثوريا موا تعطوى الثوورة األوليوة لتغيوري 

ينما تبدأ مناهج اإلصالح عادة بتغيري اإلنسان: وإعادة صياغة نفسه وفق الدعوة اإلصوالحية ، الواقع ، ب
 وبعد ذلك ينهض هذا اإلنسان بتغيري الواقع وإقامة النموذج اإلصالحى اجلديد.

ولوذلك وصووفت رسوواالت الرسول علوويهم الصووالة والسوالم أبهنووا دعوووات إصوالح فيقووول رسووول هللا شووعيب 
 .88إن أريد إال اإلصالح ما استطعت{هود:عليه السالم: }

والناظر ىف ثريخ اجملتمعات اإلنسانية يرى سلسلة من التدافع بني دعوات اإلصالح وحركاته وبني الفساد 
واإلفساد ىف تلك اجملتمعات ، وعلى سبيل املثال ، جند احلركة اإلصالحية الىت قادها مجال الدين األفغاأ 

التاسوع عشور ، بودءا مون مصورومشوال لكول العوامل اإلسوالمى متثول إحيواء وجتديودا منذ النصوف الثواأ للقورن 
للفكور اإلسووالمى ابلعووودة إىل منابعووه اجلوهريوة "القوورآن الكوورمي والسوونة النبويوة الصووحيحة" ومنوواهج السوولف 

 الصاحل.
 وقد عرب اإلمام حممد عبده عن أهداف هذ احلركة فقال: )إهنا ثالثة(:

من قيد التقليد ، وفهم الدين على طريقة سلف األمة قبول ظهوور اخلوالف ، والرجووع األول: حترير الفكر 
ىف كسووب معارفوووه إىل ينابيعهووا األوىل ، واعتبووواره موون ضووومن مووووازين العقوول البشووورى الووىت وضوووعها هللا لتوووتم 

 حكمة هللا ىف حفظ نظام العامل اإلسالمى.
 الثاأ: هو إصالح أساليب اللغة العربية ىف التحرير.

الثالوث: هوو التمييوز بووني موا للحكوموة موون حوق الطاعوة علوى الشووعب وموا للشوعب موون حوق العدالوة علووى 
 (1احلكومة. )

وهكووذا مثلووت هووذه احلركووة اإلصووالحية منهاًجووا وسووطًا بووني أهوول اجلمووود والتقليوود وبووني املتغووربني املنبهوورين 
الفكووور الوووديىن ، واللغوووة العربيوووة ابلنمووووذج احلضوووارى الغووور، ، وكانوووت دعوهتوووا اإلصوووالحية شووواملة مليوووادين 

 وعلومها وآداهبا ، وعالقات احلاكمني ابحملكومني.
ولقود حتولوت فكريووة هوذه الودعوة اإلصووالحية إىل روح سوارية ىف الكثوري موون الودعوات واحلركوات واملشوواريع 

  االسالم.الفكرية للعديد من العلماء واملفكرين على امتداد العقود الىت تلت ، وعلى امتداد أقاليم عامل
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 أ.د/حممد عمارة
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 اإلطناب
 (1لغة: املبالغة واإلطالة واإلكثار كما ىف اللسان.)

واصطالحا: أن تكوون األلفواظ أكثور مون املعواأ الوىت يقتضويها املقوام ، وقود قسوم علمواء "املعواأ" الكوالم 
 ابعتبار الداللة ثالثة أقسام هى:

 أللفاظ أقل من املعاأ.اإلجياز: وهى أن تكون ا -1
 املساواة: وهى أن تكون األلفاظ مساوية للمعاأ. -2
 اإلطناب: وهى أن تكون األلفاظ زائدة على املعاأ.-3

بيد أن الزايدة إذا خلت من الفائدة فال يسمى الكالم معها إطنااب ، بول تطوويال أو حشووا ، وهوو موذموم 
 ن فائدة.( واإلطناب ممدوح ألنه بالغة وال خيلو م2)

 ولصور الزايدة ىف اإلطناب ضوابط عند علماء البالغة منها:
)أ( الووزايدة ابالعووورتاض ، وهوووو موووا يقووع بوووني كالموووني متصووولى املعووىن ، كقولوووه تعووواىل }وجيعلوووون هلل البنوووات 

 . وقد أفادت الزايدة هنا تنزيه هللا عن نسبة البنات إليه.57سبحانه وهلم ما يشتهون{النحل:
ذكر اخلاص بعد العام ، كقوله تعاىل }مون كوان عودوا هلل ومالئكتوه ورسوله وجربيول وميكوال )ب( الزايدة ب

. فووذكر جربيوول وميكووال ومهووا داخووالن ىف )مالئكتووه( ذكوور خوواص بعوود 98فوإن هللا عوودو للكووافرين{البقرة:
 عام ، وفائدته زايدة تشريف اخلاص.

ن قوالوا نشوهد إنوك لرسوول هللا وهللا يعلوم إنوك )ج( الزايدة ابالحرتاس ، كقوله تعاىل: }إذا جاءك املنوافقو 
. فقولوووه تعووواىل }وهللا يعلوووم إنوووك لرسووووله{إطناب 1لرسووووله وهللا يشوووهد إن املنوووافقني لكاذبون{املنوووافقون:

جىء به لدفع ما يتوهم إرادته إذ لوواله لوقوع ىف الووهم ان هللا يقضوى بكوذب املنوافقني ىف شوهادهتم برسوالة 
 ( وهو كالم مثله يدفع توهم إرادة غري املراد.3هنا ب "االحرتاس" )، ويسمى اإلطناب  حممد 

 أ.د/عبد العظيم ابراهيم املطعىن
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 اإلعدا  الذايت للداعية
 أواًل: أمهية اإلعداد الذا .

وال حتقق  ? يعد اجلانب الذا  مهماً وأساسياً يف برامج الرتبية والتدريب، ومن دونه ال تنجح هذه الربامج
 أهدافها.

? منهوواج العموول اإلسووالمي يعتموود غالبوواً يف النجوواح والفاعليووة علووى اجلهوود الووذا  والصووفات الفرديووة لوودى 
 الدعاة.

? املووونهج اإلسوووالمي يف الرتبيوووة العبوووادة يووورى هوووذه الرؤيوووة، فالعبوووادات واملعوووامالت تنبثوووق مووون رقابوووة ذاتيوووة 
يل رضا هللا تعاىل، والشعور أبنه يراقبوه دائمواً وينتظور الثوواب ومسؤولية لدى املسلم مع احلرص والرغبة يف ن

 وخياف العذاب.
? تؤكوود اآلايت واألحاديووث علووى ضوورورة وعووي األهووداف واحلكووم موون العبووادات، وحووني نفكوور يف حتقيووق 
حكوووم العبوووادات و جوهرهوووا؛ جنووود أن الووودافع الوووذا  واحلووورص علوووى الشوووعور هبوووا هوووو الوووذي يسووومو هبوووذه 

 يها املسلم أداًء حياً يسري يف حياته اليومية.العبادات فيؤد
 

 ? أمثلة:
ون قَووْبل ُكْم َلَعل ُكو - وَياُم َكَموا ُكت وَب َعلَوى ال وذ يَن م  ْم تَوتو ُقووَن قال تعاىل: }اَي أَيوَُّها ال ذ يَن آَمُنوْا ُكت َب َعلَوْيُكُم الصّ 

الوذي شورع الصووم مون أجلوه. وإن   فإن مل حيقوق املسولم ابلصووم التقووى؛ فقود أخول ابلغورض 183{البقرة
كوان يشووارك املسوولمني ابلشووعائر الظوواهرة للصوووم، قووال صوولى هللا عليووه و سوولم : )رب صووائم لوويس لووه موون 

 صومه إال اجلوع، ورب قائم ليس له من قيامه إال التعب والنصب(.
ُوا وقال تعاىل: }َلن يَونَواَل اّلل َ حُلُوُمَهوا َواَل د َماُؤَهوا َوَلك ون يَوَنالُوهُ  - َرَها َلُكوْم ل ُتَكوربّ  ونُكْم َكوَذل َك َسوخ   التو ْقوَوى م 

ن نَي {احلج ر  اْلُمْحس   . فالغرض هو التقوى.37اّلل َ َعَلى َما َهَداُكْم َوَبشّ 
َهوى َعون  اْلَفحْ  - وَن اْلك تَواب  َوأَق وم  الص واَلَة إ ن  الص واَلَة تَونوْ وَي إ لَْيوَك م  َشواء َواْلُمنَكور  وقال تعاىل: }اْتُل َموا أُوح 

ُ يَوْعلَووُم َمووا َتْصوونَوُعوَن {العنكبوووت ، وقووال صوولى هللا عليووه و سوولم : )موون مل تنهووه  45َولَووذ ْكُر اّلل   َأْكوورَبُ َواّلل 
صالته عن الفحشاء و املنكر مل تزده من هللا إال بُعداً(. فالصالة الصحيحة ال بد أن تنهى عون الفحشواء 

 واملنكر.
 اعد يف اإلعداد الذا :اثنياً: خطوات تس

. يكووف معظووم النوواس بعوود سوون اخلامسووة والعشوورين بسووبب مشوواغل احليوواة وزايدة املسووؤولية، وضووعف 1
احلموواس والتقوودم يف السوون، وضووعف الصووحة عوون ممارسووة مواهووب انفعووة، يكفووون عوون املطالعووة والقووراءة و 

الوه اقتصواص وقوت مناسوب للقوراءة املشاركة يف األنشطة العامة، لكن على الداعية أن يلتزم مهما تكن ح
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واملشاركة والرايضة والكتابة واألعمال الفنية واحلرفية، فإنه إن مل يفعل سيجد نفسه بعد سنوات فقد صلته 
 ابجملتمع احمليط واألجيال الصاعدة.

يط، و . أن يرسم الداعية خطة للثقافة الذاتية اجلادة لتحقق فهماً لإلسالم وأحكامه واجملتمع الواقوع احملو2
العمل اجلماعي وأصوله وقواعده تعتمد على املصادر األولية والبحث العلمي، وتتجواوز الكتوب املبسوطة، 

 أو الكتب املختصرة املتكررة.
. أن يشوورتك الداعيووة يف مكتبووة عامووة ويتتبووع اجملووالت املختصووة والنتوواج الفكووري اجلديوود يف جمووال واحوود 3

 خيتاره.
ملؤسسووات الوويت يعموول هبووا أو يوودرس، كالوودورات مووثاًل، وال يزهوود فيهووا أو . اغتنووام الفوورص الوويت تتيحهووا ا4

 متنعه مشاغله أو ضعف مهته وإرادته لتحول بينه وبينها.
. حيووازة أكوورب قووودر ممكوون مووون املهووارات العمليوووة والفنيووة واحلرفيوووة، كرخصووة السووووق واحلاسوووب واملقالوووة 5

نية كصيانة السيارات واألجهوزة واحلودادة والنجوارة وكول الصحفية واألدبية والرسم، أو املهارات اليدوية والف
مووووووا ينفووووووع املسوووووولم واملسوووووولمني، والسووووووعي الوووووودائم يف االعتموووووواد علووووووى الوووووونفس يف أداء األعمووووووال اليوميووووووة 
واالحتياجوات، قوال صولى هللا عليوه وسولم:) موا أكول أحوود طعامواً قوط خوري مون أن أيكول مون عمول يووده، 

 يده(. وإن نيب هللا داود كان أيكل من عمل
 . املشاركة يف الدورات اليت تعقدها مؤسسات شىت لقاء أجر، كاملراكز املهنية األهلية املختلفة.6
 . إتقان لغة أجنبية يوسع الداعية ويزيد ثقافته.7

 اثلثاً: شروط تلزم الداعية واملشاركني يف العمل اإلسالمي:
 . رحابة الصدر وسعة األفق.1
 . احتمال الرأي اآلخر.2
 م األحداث اجلارية وربطها و تفسريها.. فه3
. فهم اجملتمع احمليط فهماً أصياًل حييط بتارخيه ونشأته وأسبابه احلضارية والثقافية واالقتصادية واخلدمات 4

 واملرافق.
. دراسوووة ثريوووخ الووودعوة اإلسوووالمية ومبادئهوووا، وسوووورب أعمووواق العمووول اإلسوووالمي االجتماعيوووة والتنمويووووة 5

 والنقابية.
 ام الوقت وحسن تقسيمه.. اغتن6
 . القدرة على اإلدارة والتخطيط، وإدراك أصول العمل اجلماعي وقواعده العلمية.7

رابعاً: أخالق تلزم الداعية يف إطار التكووين الوذا  وبودوهنا يفقود العمول معنواه، وال خيتلوف عون سوواه مون 
 األعمال:

 . تقوى هللا وعبادته واإلانبة إليه.1
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 واحللم واألانة. . الشجاعة والكرم2
 . القدوة احلسنة.3

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 اإلعراب
لغة: اإلفصاح والتبيني والكشف ، يقال: أعرب فالن عما ىف نفسه أى أابن وأفصوح ، واإلعوراب مصودر 

 (.1الفعل الرابعى أعرب ، كما ىف اللسان )
 اجلملة ، والعوامل الداخلة واصطالحا: هو تغيري يطرأ على أواخر الكلمة نطقا وضبطا حسب موقعها ىف

 (.2عليها)
 ومن تعريفات النحاة لإلعراب:

 ما جىء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. -
 (.3تغيري أواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا) -
 (.4ة عليه ، وما يقتضيه كل عامل )تغيري العالمة الىت ىف آخر اللفظ بسبب تغيري العوامل الداخل -

وهووذه التعريفووات متقاربووة املعووىن ، فجميعهووا يوودور حووول التغيووري الووذى يعوورتى احلوورف األخووري ىف كوول كلمووة 
 معربة.

 ولإلعراب عوامل:
 )أ( معنوية مثل: وقوع الكلمة مبتدأ أو فاعال أو حاال.

 هتا)ب( لفظية ، مثل: ظن وأخواهتا ، وكان واخواهتا ، وإن وأخوا
)ج( واحلووروف ، مثوول: لوون ، مل ، إن ، ىف ، علووى. وأنووواع اإلعووراب أربعووة: الرفووع والنصووب واجلوور واجلووزم ، 

 فالرفع والنصب يدخالن ىف األمساء واألفعال ، واجلر خاص ابألمساء ، واجلزم خاص ابألفعال.
 ولكل نوع عالمات أصلية وفرعية:

للنصووووب ، والكسوووورة للجوووور ، والسووووكون للجووووزم ،  فالعالمووووات األصوووولية هووووى: الضوووومة للرفووووع ، والفتحووووة
والعالمات الفرعية هى: األلف ىف املثىن ، والوواو ىف مجوع املوذكر السوامل واألمسواء السوتة ، وثبووت النوون ىف 
األفعال اخلمسة للرفع ، والياء ىف املثىن ومجع املذكر السامل ، واأللف ىف األمساء السوتة ، والكسورة ىف مجوع 

، وحذف النوون ىف األفعوال اخلمسوة للنصوب ، واليواء ىف املثوىن ومجوع املوذكر السوامل واألمسواء املؤنث السامل 
الستة ، والفتحة ىف املمنووع مون الصورف للجور ، وحوذف النوون ىف األفعوال اخلمسوة وحوذف حورف العلوة 

 للجزم.
 واإلعراب قسمان:

 من رفع ونصب وجر وجزم. )أ( االعراب اللفظى ، وهو ظهور ما تقتضيه العوامل على آخر الكلمة
ب( اإلعراب التقديرى ، وهو ما ال ميكن ظهوره يف النطق على أواخر الكلمات ملانع ، كأن يكوون آخور 

 الكلمة ألفا مقصورة ، مثل:
 (.5الفىت ، يسعى ، أو ايء مكسورا ما قبلها مثل كتا،)
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،  282قوا هللا ويعلمكم هللا{البقرة:ومن أمثلة ذلك التغيري الذى يطرأ على أواخر الكلمة قوله تعاىل }وات
فاسم اجلاللة ىف اجلملة األوىل منصوب ابلفتحة على املفعولية ، وىف الثانية مرفوع ابلضمة على الفاعلية ، 

، فالنواس األوىل  173وقوله }الوذين قوال هلوم النواس إن النواس قود مجعووا لكوم فاخشووهم...{آل عموران:
 ثانية منصوبة ابلفتحة؛ ألهنا اسم "إن".مرفوعة ابلضمة على الفاعلية ، وال

 أ.د/عبد العظيم إبراهيم املطعىن
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 اإلدطاع
لغة: هو ما يقطعه وىل األمرلنفسه ، أو لغريه من أرض أو غريها، من أى نوع من أنواع املال الثابت ، أو 

 املنقول ، واقتطع من ماله قطعة أخذ منه شيئا.
طعه اإلمام ، أو احلاكم من األراضى العامة الىت ليسوت ملكوا ألحود، لينتفوع هبوا ىف واصطالحا: هو ما يق

 زرع ، أو غرس ، أو بناء، استغالال، أو متليكا.
 وقد قسم اإلقطاع إىل ثالثة اقسام: إقطاع متليك ، واقطاع استغالل،واقطاع إرفاق.

 ومن األحكام الفقهية لإلقطاع:
 ليس ألحد التصرف ىف األمالك العامة غريه.أن ال يقطع غري اإلمام ، إذ  -1
 أن ال يقطع من يقطعه أكثر مما يقدر على إحيائه ، وتعمريه. -2
 من أقطعه اإلمام أرضا، مث عجز عن تعمريها، اسرتدها اإلمام منه حمافظة على املصلحة العامة. -3
سوواق ، والسواحات العاموة، من شاء من الرعااي جموالس للبيوع "ىف األ-إقطاع إرفاق-لإلمام أن يقطع -4

والشوارع الواسعة، إن مل حيصل بذلك ضرر لعامة الناس ، وال ميلك املقطووع لوه ذلوك ، وإمنوا يكوون أحوق 
به من غريه فقط ، لقوله صلى هللا عليه وسلم: )من سبق إىل مامل يسبق إليه مسلم فهوًاحق به(. رواه أبو 

 داود.
 )ال ضرر وال ضرار(. سبب ىف إحلاق الضرر أبحد لقوله ليس ملن أقطعه اإلمام إقطاعا أن يت -5
ال يقطع ،وال ميلك ابإلحياء ما يضر بكافة املسولمني كوالكأل، واآلابر الوىت يشوربون منهوا، أو املعودن  -6

سوووواء كوووان ملحوووا، أو نفطوووا لتعلوووق مصووواحل املسووولمني بوووه ، ومووون هنوووا متلوووك الدولوووة املنووواجم ، وال ميلكهوووا 
 األشخاص.
قطاع ىف العصر اململوكى، كما كان ىف األصل متليكا للمنفعة ال للرقبوة، فهوو إقطواع انتفواع ال وقد كان اال

إقطوواع ملووك ، فكووان املقطووع حيوول حموول السوولطان ىف التمتووع بغووالت إقطاعووه وإيراداتووه فحسووب ، مث يووؤول 
عنود إخوالل املقطوع  مجيعه إىل السلطان مبجرد انتهاء مدة االقطاع املتفق عليها، أو عند وفاة املقطع ، أو

بشروط العقد القائم ، سواء ىف ذلك موا يسومى ابسوم إقطواع التمليوك ، وهوو اإلقطواع العوادى، او إقطواع 
 االستغالل ، وهو إقطاع شخصى جلهة معينة.

ومون انحيوة أخورى ارتبطوت كلموة اإلقطواع ىف االصوطالح ابلنظوام االقتصوادى، والسياسوى ، واالجتموواعى 
ملسيحى ىف العصور الوسطى، والذى يقووم علوى عالقوة التبعيوة بوني السويد اإلقطواعى الذى متيز به الغرب ا

ومون يقطعوه أرضوا للمنفعوة ال للرقبوة، لقواء تعهوده بتقودمي ،  -املالك ملساحات كبرية من األرض الزراعية-
 عمل أو مال يدفعه وفاء اللتزامات التبعية اإلقطاعية ، واملساعدة العسكرية.

اإلقطاعى نفوذا واسعا حيث كان يتمتع ابلعديد من احلقوق على سكان إقطاعيته ، مما وكان نفوذ السيد 
 ولد نظاما من االستغالل ، والقهر.
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وقوود أدى منووو واتسوواع احلركووات التحريريووة األوروبيووة إىل مهامجووة النظووام اإلقطوواعى وإعووالن إلغائووه علووى يوود 
 م.1917م ، والثورة البلشفية ىف روسيا 1789الثورة الفرنسية 

 أ.د/نعمت عبد اللطيف مشهور
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 اإلدطاعات
لغة: األرض املقطعة تسمى قطيعة، ومجعها قطائع وإقطاعات. واصطالحا: هى اجلزء ىف األرض املقطعوة 

 الىت ميلكها احلاكم ملن يريد من أتباعه منحة، وتطلق أيضا على اجلنود الذين أقطعوا هذا اإلقطاع.
أول موون أقطووع ، ال اخووتالف ىف ذلووك بووني علمائنووا، وقوود بينووت كتووب الفقووه والوورتاث   وكووان رسووول هللا

قوال: )عوادى األرض هلل ورسووله مث هوى لكوم( يعوىن أهنوا  ذلك ، فقد جاء عن طاووس ، أن رسول هللا 
أنوه أقطوع مجاعووة مون املهواجرين واألنصوار موون أمووال بوىن النضووري،  تقطوع للنواس ، وروى عون رسووول هللا 

خالصة، فكان فيمن مسى ممن أعطى أبو بكر أعطاه )بئر جمر(، وعمر أعطاه  وكانت صفيا لرسول هللا 
 )بئر جرم( وأقطع صهيبا الصراطة وأقطع فرات بن حبان أرضا ابليمامة.

على هنجه ىف إقطاع املوات من األرض ملن حيييها ويعمل  وقد سار اخللفاء الراشدون بعد وفاة الرسول 
هتوا، فوأقطع أبوو بكور عبود الورمحن بون زيود أرضوا قورب املدينوة، وقود أقطوع عمور بون اخلطواب ابون علي عمار 

 سندر أرضا ميتة مبصر، كما أقطع الصحابة كذلك.
موون  وتطبيقووا ألحكووام االقطوواع ، راجووع عموور بوون اخلطوواب بووالل بوون احلووارث املووزأ فيمووا أقطعووه الرسووول 

، فأخوذ منوه موا عجوزعن عمارتوه فقسومه بوني املسوولمني.   أرض عريضوة طويلوة مل يقووعلى عمارهتوا ابلكامول
كما عارض عمر بن اخلطاب يف اإلقطاع من أرض الفتوح العتبارهوا ملكوا للمسولميني عاموة، وقود أقطوع 
عثمان بن عفان املغرية بن شعبة دارا ابلبقيع ، وقد أمر اخلليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز برد القطائع الىت 

 بىن أمية. أقطعها أهل بيته من
وقد توالت إقطاعات والة وملوك الدولة االسوالمية املتعواقبني ، فكوان للجنود القوائمني علوى محايوة حودود 
ثغوور الدولووة اإلسوالمية مكووانتهم املتميووزة، فوأقطعهم الوووالة األراضووى الزراعيوة لتكووون غلتهووا هلوم رزقووا مقابوول 

ة ىف السووواحل موون الصووواىف، كمووا أقطووع بنووو محووايتهم للووبالد، موون ذلووك أن عثمووان بوون عفووان أقطووع املقاتلوو
 العباس اجلند األتراك ىف فارس.

وتزخر كتب الرتاث والتاريخ اإلسالمى إبقطاعات امللوك واخللفاء الذين أقطعوا األراضى املووات ملون حيبهوا 
يدهم ، ، فضال عن إقطاع املساحات الواسعة ، للمواىل واملقربني إىل والة األمور ، ومن يرجى نفعهم وأتي

أو تقووديرا ملكووانتهم العلميووة واألدبيووة ، وكووان آخوور اإلقطاعووات. الووىت سووجلتها كتووب الوورتاث. هووى إقطوواع 
 السلطان سليم الفاتح للشيخ عبد احلكيم بن على.

 أ.د/نعمت عبد احلميد مشهور
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 اإلحلا 
، أى ترك القصد فيما  25بظلم{احلج: لغة: امليل عن القصد، أخذ من قوله تعاىل: }ومن يرد فيه إبحلاد

أمووووور بوووووه ،وموووووال إىل الظلوووووم قوووووال تعووووواىل: }لسوووووان الوووووذى يلحووووودون إليوووووه أعجموووووى وهوووووذ لسوووووان عووووور، 
 ، فمن قرأ: يَلحدون ، أراد: مييلون ، ومن قرأ: يُلحدون ، أراد يعرتضون. 103مبني{النحل:

 واصطالحا: الشك ىف هللا أو ىف أمرمن املعتقدات الدينية.
د ثريووخ طويوول حافوول ، ولووه صووور كثوورية متنوعووة، غووري أن أوسووع معووىن يعووزى إليووه ، هووو أنووه إنكووار ولإلحلووا

للنصوص السائدة عن هللا أو املعتقدات الدينية، فقد أطلقت كلمة "ملحد" على "اسبينوزا" ألنه ربط بني 
 هللا والعلم على حنو خمالف للفكرة الدينية اليواننية عن اآلهلة.

سالمى اختلفت اسباب اإلحلاد، فمنهم من أحلد ألسباب من العصبية القومية، محلته على وىف اجملتمع اإل
 أن يتعصب لدين آابئه من اجملوس والوثنية املانوية، كما فعل ابن املقفع وبشار.

وهناك فريق أحلد فرارا من تكاليف الودين وطلبوا لسولوك مسولك احليواة املاجنوة كموا هوو احلوال ابلنسوبة اىل  
 الشعراء ممن ينتسبون اىل عصبة اجملان على حد تعبري أ، نواس.كثريمن 

وهنواك فريوق اثلوث يتنازعوه العوامالن ؛ فجموع بوني سولوك اجملوان ، وبوني عصوبية الشوعوبيني ، مثول أابن بون 
 عبداحلميد.

ومن هنا أطلق على كل صاحب بدعة، بل انتهى األمور أخوريا إىل أن أطلوق لفوظ "ملحود" علوى مون كوان 
اة اجملون من الشوعراء والكتواب. وأشوهر مون وصوفوا ابإلحلواد: ابون الراونودى الوذى عواش ىف القورن حي  حي

 الثالث اهلجرى.
 أ.د/حممد شامة

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 اإلمارة
هو مصطلح إدارى معموول بوه يف الودول اإلسوالمية، مشوتق مون الفعول أمور أى صوار أموريا، كموا قصود بوه 

 ته قريبة من مهمة احملافظ أومديرالناحية ىف وقتنا احلاضر.الوالية على اإلقليم ، ومهم
الذى بعث أمراءه علوى األقواليم ، لكون اخلليفوة عمور بون  ونظام اإلمارة كان معروفا منذ زمن رسول هللا 

 اخلطاب رضى هللا عنه هو أول من وضع نظاما دقيقا ألوضاع وأحوال األمراء.
 :واإلمارة على أنواع منها العام واخلاص

ومن أنواع اإلمارة العامة: إمارة االستكفاء وهى الىت يعقدها اخلليفة ملن يريده من كبار رجال دولته إلدارة 
 إقليم ما.

كذلك من أنواع اإلمارة العامة إمارة االستيالء، وهى الوىت يعقودها رئويس الدولوة مضوطرا ملون يسوتبد إبدارة 
كنووه يعوورتف ابخلالفوة خوفووا موون سوخط العامووة . عندئووذ إقلويم موون األقوواليم ويسوتوىل علووى السوولطة فيوه ، ول

يوليووه اخلليفووة أموور االقلوويم ، وهووذا النوووع موون اإلمووارة عرفتووه الدولووة اإلسووالمية ىف النصووف الثوواأ موون القوورن 
 الثالث اهلجرى التاسع امليالدى.

ل إموارة اجلويش ، أو أما اإلمارة اخلاصة: فهى الىت يوليها اخلليفة أحد رجال دولته ؛ ألداء مهمة بعينها مث
 احلج .

 أ.د/عبد هللا حممد مجال الدين
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 اإلمام
لغة: هى من َأَ م  مبعىن قصد،وقد جواء ىف كتوب اللغوة أن اإلموام كول مون ائوتّم بوه قووم كوانوا علوى الصوراط 

 املستقيم أو كانوا ضالني فهومن يقتدى به.
إمووام  ح لووه ، فووالقرآن إمووام املسوولمني ، وسوويدان حمموود واصووطالحا: اإلمووام كوول شووىء لووه قيمووه ،واملصوول

 األئمة، واخلليفة إمام الرعية، وإمام اجلند قائدهم ، واإلمام ما ائتم به من رئيس ، أو غريه.
ومعىن ذلك كله ، أن هذه الكلمة تفيد معىن التقدم والقصد إىل جهة معينة واهلداية واإلرشاد ، والقيادة، 

 ء قدوة.وأهلية أن يكون املر 
وىف آايت القووورآن الكوووورمي مووووا يؤكوووود هووووذه املعوووواأ مجيعهوووا، موووون ذلووووك قولووووه تعوووواىل: }يوووووم نوووودعوكل أانس 

، أى بنبوووووويهم ، أو كتوووووواهبم ، أو شوووووورعهم: }وموووووون قبلووووووه كتوووووواب موسووووووى إمامووووووا  71إبمامهم{اإلسووووووراء:
فووأمتهن ،  ، }وإذ ابتلووى إبووراهيم ربووه بكلمووات 74، }واجعلنووا للمتقووني إماما{الفرقووان: 17ورمحووة{هود:

، }ووهبنا لوه إسوحاق ويعقووب انفلوة وكوال جعلنوا صواحلني ،  124قال إأ جاعلك للناس إماما{البقرة:
، }ونريووود أن منووون علوووى الوووذين استضوووعفوا ىف األرض  73، 72وجعلنووواهم أئموووة يهووودون أبمران{األنبيووواء:
 الشر أو اهلدايوة إليوه ، ، وإذا استخدمت الكلمة إلفادة معىن 5وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثني{القصص:

فإن استعماهلا ىف اهلداية إىل اخلري أكثر، وهلذا قال بعض املفسرين إهنا ال تفيد إال معىن اهلداية إىل اخلوري، 
فوووإذا أريووود منهوووا معوووىن الشووور، فالبووود مووون الووونص علوووى ذلوووك كقولوووه تعووواىل: }وجعلنووواهم أئموووة يهووودون إىل 

، وقوود كثوور اقوورتان كلمووة إمووام مبوون  12ال أميووان هلم{التوبووة:، }فقوواتلوا أئمووة الكفوورإهنم 41النار{القصوص:
يؤم الناس ىف الصلوات ، حىت أصبح هذا املعىن هو األكثر شيوعا، مث اتسع حىت مشل القيادة ىف أداء كل 
الواجبوووات الدينيوووة، وإذا أطلوووق اللفوووظ فإنوووه ال يعوووىن إال صووواحب اإلماموووة الكوووربى، أى اخلالفوووة أو رالسوووة 

 تسمى الدولة، على حني
 الصالة اإلمامة الصغرى. وتلك اإلمامة من أهم أعمال الوالة ىف أمصار، أو والايت الدولة اإلسالمية.

وكلمة إمام عند الشيعة تعىن صاحب احلق الشرعى املنصوص على إمامته ، وقد أخذ هذا املفهوم يتضوح 
النظورى املتعلوق ابإلماموة، امووا  عنودهم اعتبوارا مون النصوف الثوواأ للقورن األول اهلجورى حينموا تبلوور فكوورهم

 عند بقية الفرق اإلسالمية، فإن مصطلح إمام مرادف لكلمىت: خليفة، وأمري املؤمنني.
 أ.د/عبد هللا مجال الدين

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 اإلمامة
 لغة: من مادة )أّمّ ( مبعىن قصد، وأمهم: تقدمهم ، فهى تفيد معىن التقدم والقصد إىل جهة معينة.

 حا: اهلداية واإلرشاد ، واألهلية ألن يكون املرء قدوة.واصطال
وهناك آايت عديودة ىف القورآن الكورمي وردت فيهوا هوذه املوادة، يسوتنبط مون جمموعهوا أن اإلماموة هوى كول 
نظام تكوون دعامتوه العمول وفوق شوريعة مساويوة، وإذا أطلقوت كلموة "إماموة" فإهنوا تعوىن القيوادة الشواملة أو 

عىن رالسوة الدولوة، أموا إذا أريود هبوا إماموة الصوالة، فإهنوا عندئوذ تسومى اإلماموة الصوغرى اإلمامة الكربى مب
" إىل أن هووذه الكلمووة قوود يووراد هبووا أيضووا معووىن موون املعوواأ اخلاصووة، 90/ 4"ويشووري ابوون حووزم ىف الفصوول 

فوالن..  وعندئذ فالبد من إضافة اللفظ إىل ما يدل على ذلك ، فيقوال فوالن إموام ىف الودين.. وإموام بوىن
 إخل.

أما "ابن خلودون" فيقورر أن إطوالق لفوظ اإلماموة الكوربى أو العظموى علوى متووىل قيوادة الدولوة اإلسوالمية 
تشووبيها هلووا إبمامووة الصووالة،فإمام الصووالة جتووب علينووا متابعتووه واالقتووداء بووه وكووذلك احلووال ابلنسووبة لإلمامووة 

 الكربى أو العظمى.
الشيعة هم الذين بدأوا البحث ىف علم اإلماموة، ومون مث هوم الوذين  ولعل من املفيد أن نشري إىل أن طائفة

اختوواروا مصوووطلحاته ، وهوووم الوووذين أفووردوا لوووه مكووواان بوووني مباحوووث علووم الكوووالم اإلسوووالمى، وكانوووت هوووذه 
املباحووث واملصووطلحات املتعلقووة ابإلمامووة نتيجووة للمناقشووة بووني هووؤالء الشوويعة وبووني خمووالفيهم موون اخلوووارج 

السنة، وإذا كانوا هم الذين بدأوا، فإنه من الطبيعى أن تكون كلموات هوذا العلوم الفنيوة مون واملعتزلة وأهل 
 وضعهم ، ومضى خصومهم جيادلوهنم بنفس لغتهم.

ومصوطلح "اإلماموة" عنوود الشويعة أخووص وأكمول مون مصووطلح "اخلالفوة" ألن اإلمامووة عنودهم ال تعووىن إال 
فه ،سووواء توووىل السوولطة ابلفعوول أم مل يتووول ، أمووا صوواحب الشوورع املنصوووص عليووه املعووني موون قبوول موون سوول

"اخلالفوة" فتشوري إىل صواحب السولطة الزمنيووة أو الواقعيوة ولوو مل يكون صواحب حووق وقود يؤيود احلوق مركووزه 
 الواقعى، وعندئذ فإنه يتساوى مع اإلمام.

ل موون بلقووب اإلمووام كموا خصوووا بووه كوو -كوورم هللا وجهووه-وهوذا هووو السووبب ىف أن الشوويعة خيصووون "عليوا" 
يسوقون إليه منصب اإلماموة مون بعوده ، فاحلسون بون علوى وجعفور الصوادق كالمهوا إموام حوىت لوو مل يتوول 
منصب رالسة الدولوة االسوالمية ابلفعول ، ومعاويوة بون أ، سوفيان رضوى هللا عنوه خليفوة ولويس إماموا ألنوه 

 توىل السلطة الزمنية، وإن مل يكن صاحب حق أو سلطة روحية.
لشوويعة تثبووت ابلوونص ، ألهنووا موون أصووول الوودين الووىت ال ينبغووى أن توورتك ألحوواد األمووة الووىت واإلمامووة عنوود ا

تفوض إىل نظور األموة ، ويتعوني القوائم هبوا بتعييونهم ، بول هوى ركون الودين وقاعودة االسوالم ،وال جيووز لنوىب 
 والصغائر.إغفاله وال تفويضه اىل األمة، بل جيب عليه تعيني اإلمام هلم ويكون معصوما من الكبائر 
 فاإلمامة إذن امتداد للنبوة، ومهام اإلمام هى نفسها مهام النىب إن مل تكن أوسع وأمشل.
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أمنوا ختتوارة األمووة  -عنود معظمهوا-وال تتفوق بقيوة الفورق اإلسوالمية موع وجهوة نظور الشوويعة هوذه ، فاإلموام 
بوني مون تتووافر فويهم شوروط  اإلسالمية ممثلة ىف أهول احلول والعقود أو أهول االختيوار، ويكوون اختيارهوا مون

-وأن يكوون مون يتووىل قرشويا  -عزوجول-اإلمامة من سداد الرأى والشوجاعة، وااللتوزام ابلوفواء لشورع هللا 
 وهؤالء يردون على املخالفني ويبطلون أدلتهم مبا ال جمال لعرضه هنا. -عند البعض

 أ.د/عبد هللا حممد مجال الدين
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 اإلن شارية
نكشارية فرقة مشاة خاصة داخل اجليش العثماأ، تكونت ىف عهد السلطان مراد األول بناء على أمره اإل

، ونفذها الوزير جاندارىل خليل ابشا لتقتصر مهمتها على احلرب وتتفرغ هلا، وبوذلك أصوبحت أول فرقوة 
 عسكرية نظامية ىف التاريخ.

العثمانيووووة وفتوحاهتووووا ىف أورواب والبلقووووان والشوووورق كانووووت اإلنكشووووارية وسوووويلة فعالووووة ىف انتصووووارات الدولووووة 
 األوسط ، كما تسببت ىف هزائم الدولة ونكساهتا.

تكونوت ىف البدايوة موون ألوف فورد دون مراعوواة السون مث صودرت القوووانني املتتاليوة لتنظويم سوون االلتحواق هبووا 
 .20-8فأصبح من 

موون املووال لتعليموووه اللغووة الرتكيوووة وآداب  كووان الفوورد مووونهم قبوول التحاقوووه يسوولم إىل أسوورة تركيوووة نظووري ُجعووول
اإلسوالم مث يؤخووذ إىل الفرقووة لينووتظم فيهوا. وصوول بعووض أفرادهووا إىل أعلوى املناصووب ىف الدولووة العثمانيووة ىف  

 كافة امليادين مثل املعمار سنان وتسابقت األسر املسيحية إلحلاق أوالدها هبا.
رغووم عووودم -م وكووان حيضووور ىف الووديوان السووولطاأ موون أمسوواء رتوووبهم الكبوورية: أغوووا اإلنكشووارية وهوووو رئيسووه

ليقدم تقريرا عن الفرقة إىل السلطان. من رتبهم الكبرية أيضا سكبان ابشوى، وابشوجا ويوش  -عضويته فيه
 ، ومن رتب ضباطهم الصغرية: الشورجبى، والسقا ابشى، واوضه ابشى.
درة الثكنوووات والوووزواج واالخوووتالط اتبعووووا نظاموووا صوووارما ىف التووودريب والطاعوووة املطلقوووة، وحووورم علووويهم مغوووا

 ابملدنيني والعمل ابلتجارة، وأمروا ابلتفرغ التام للجندية.
وملا أصاب التأخر االنكشارية فقد أفرادها روحهم القدمية وخرجوا من الثكنات ، وأسسوا بيووث وعوائالت 

ول حركة عصيان قاموا إىل التمرد عليها. أ -وهم عماد السلطنة-وأهلتهم التجارة عن احلروب حىت وصاوا 
على ارتقاء السلطان حممد الفاتح ، العرش ، حمتجني حبداثة سنه وكوان  -وهم اجلنود-هبا عندما اعرتضوا 

 أول مترد حركى منهم ، ىف عهد السلطان القانوأ الذى أدهبم ونكل بقادهتم.
،ويفرون مون جبهوة القتوال وصل التدهور ابإلنكشارية إىل أن أفرادها كانوا يرفضوون اخلوروج للحورب أحيواان

أحيووواان، ويعينووووون موووون يريووودون ىف املناصووووب العليووووا ىف الدولوووة، ويطووووالبون بوووورؤوس كبوووار رجووووال الدولووووة إذا 
 خالفوهم.

وملوووا كثووور متووورد اإلنكشوووارية ودب فووويهم الفسووواد ، وأسوووس السووولطان سوووليم الثالوووث جيشوووا جديووودا ، دعوووا 
لوووا السوولطان وقتلوووه ، وملووا توووىل السوولطان حممووود الثوواأ اإلنكشووارية إىل االَنووراط فيووه ، فرفضوووا ومتووردوا وعز 

احلكووم قووام إبلغوواء اإلنكشووارية وضوورب ثكنوواهتم ابملوودافع ، وقضووى علوويهم ىف مذحبووة شووهرية ابسووم "الواقعووة 
 م.1825اخلريية" عام 

 أ.د/حممد حرب
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 اإليوان
شهر اإليواانت القدمية إيوان كسرى ابلعراق ، هى كلمة من أصل فارسى، ومجعها إيواانت وأواوين. ومن أ

واسوتخدمت الكلموة بوصووفها مصوطلحا أثووراي إسوالميا للداللووة علوى قاعووة مسوتطيلة املسووقط األفقوى وغووري 
مسدودة الوجه ، ومسقوفة ىف كثريمن األحيان بقبو، ويفتح جانبها غري املسدود على فناء غالبا ما يكون 

 غري مسقوف.
خاصة ىف عمارة املدارس اإلسالمية منذ عصور السوالجقة. وتشوتمل املدرسوة علوى  استخدم اإليوان بصفة

فناء مربع أو مستطيل قد يفتح عليوه إيووان واحود هوو إيووان القبلوة، أو إيوواانت متقوابالت أو أربعوة أواويون 
ن القبلوة حمورية أكربها إيوان القبلة، ومن أبرز أمثلتها ىف مصر مدرسة السلطان حسن ابلقواهرة، ويعود إيووا

 هبا أكرب يوان بعد إيوان كسرى.
 وعرف اإليوان ىف منشات إسالمية أخرى كاخلوانق واملساجد.

 أ.د/حسن الباشا
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 االحتا 
يقصد به أن تصري ذات ذاث أخرى من غري أن يزول عن الذات األوىل شىء من خصائصها، أو ينضاف 

 إليها شىء آخر.
 مسووتحيل الوقوووع عقووال ووجووودا ، ألن هوواتني الووذاتني إن بقيتووا بعوود االحتوواد كمووا مهووا واالحتوواد هبووذا املعووىن

متميزتني فال معىن لالحتواد بينهموا ، وإن ُعودمت إحودامها وبقيوت األخورى فوال احتواد بينهموا. وإن ُعودمت 
حتوواد الووذاثن وصووار األموور إىل ذات اثلثووة فلووم حيوودث احتوواد أصووال، وهووذا هووو دليوول العقوول علووى بطووالن اال

 ابملعىن احلقيقى بني أى شيئني أو ذاتني ، ومن هنا قيل: "االثنان ال يتحدان ".
ولالحتواد معووىن آخوور جموازى وهووو الصووريورة أو التغوري، مبعووىن أن شوويئا موا ينتقوول إىل شووئ آخور بعوود أن تووزول 

ة املواء وتبودهلا عنه صورته النوعية، وحتصل له صورة أخرى مغايرة، مثول صوريورة املواء هوواء بعود زوال حقيقو
إىل حقيقوة جديودة، هوى حقيقوة اهلوواء، ومثول صوريورة الورتاب واملواء عون طريوق الرتكيوب طينوا، وهوذا املعووىن 

 اجملازى لالحتاد جائز وواقع ، لكن ال يسمى احتادا حقيقيا.
إلهلى، وىف الصوفية تستخدم مبعان عدة، تدور حول االحتاد مبعىن: استناد املوجودات أبسرها إىل الوجود ا

والنظوور إليهووا علووى أهنووا معوودومات ال وجووود هلووا ابحلقيقووة. أو مبعووىن مرتبووة القوورب الووىت تضوومحل فيهووا ذات 
السالك ، وتفىن إرادته ىف إرادة هللا تعواىل، وصوفاته ىف صوفاته ، وتغيوب عون كول موا سوواه ،حبيوث ال يورى 

يسمع به وبصره الوذى يبصوربه( أو  ىف الوجود إال هللا تعاىل، على ما يشريإليه حديث: )كنت مسعه الذى
حالة العبد عنود تالشوى هويتوه ىف مقوام الكثورة، وحتققوه مبظهور األحديوة. وحيورص مجهوور علمواء التصووف 
على التنبيه على أن مصطلح "احتاد" ىف علومهم إمنا هو "حال" أو درجوة مون "الشوهود" يتحود فيهوا موراد 

مووراد احملبوووب ، وأن اجلووامع لووذلك حتقيووق شووهادة "أال إلووه إال احملووب مبووراد احملبوووب ، وتفووىن إرادة احملووب ىف 
 هللا" علما ومعرفة وعمال وجالال وقصدا.

وأن االحتاد ال يتضمن من قريب أو بعيود أن للعبود وجوودا خاصوا يتحود ابلوجوود اإلهلوى، فوإن ذلوك حموال 
واحوذرمن االحتواد، فوإن ابلضرورة عندهم وعند غريهم. ينبه على ذلوك الشويخ األكورب "ابون عور،" فيقوول "

االحتوواد ال يصووح...فإن الووذاتني ال تكووون واحوودة، وامنووا مهووا واحوودان "ويطلووق االحتوواد عنوود الفالسووفة علووى 
معووان عوودة كاجملانسووة واملماثلووة واملشوواكلة واملشوواهبة واملسوواواة واملطابقووة واالضووافة. ولكوول معووىن منهووا حوودُّ 

 معني ومفهوم خاص.
 أ.د/أمحد الطيب

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 1-االحايال والاغرير وأكل أموال الناس عن طريتهما
 االحتيال والتغرير وأكل أموال الناس عن طريقهما

 بعض مظاهر محاية الشريعة ألموال الناس
 . حرمت أكل أموال الناس ابلباطل، والنصوص الشرعية يف ذلك كثرية.1
 موال الناس.. رتبت العقوابت احلدية والتعزيرية على من يعتدي على أ2
 . أابحت للشخص الدفاع عن ماله، ولو أدى ذلك إىل قتل الصائل على املال.3
 . أوجبت التضمني على من أتلف مال غريه، سواء ابملباشرة أو التسبب.4
 . هنت عن بيوع الغرر واجلهالة.5
 . حرمت الرشوة وحذرت منها .6
  جرمية االحتيال، والتغرير.. هنت عن الغش والتدليس يف املعامالت، اليت هي ركن يف7
 

 -بعض الوقفات املتعلقة ابالحتيال والتغرير:
. يُوَعوور ُف االحتيوووال ابعتبووواره مووون اجلووورائم الواقعوووة علوووى األمووووال أبنوووه )االسوووتيالء علوووى موووال مملووووك للغوووري 1

 ريداعه، ومحله على تسليم ذلك املال(.
اآلخر بوسائل احتيالية، قوليوة أو فعليوة حتملوه علوى )هو أن خيدع أحد العاقدين  -. يُعر ف التغرير أبنه:2

 الرضا مبا مل يكن يرضى به بغريها(.
. االحتيال يدخل ضمن النظام اجلنائي، والتغرير يدخل ضمن النظام املدين، وكل منهما يعترب التدليس 3

هووو يهوودف إىل ال خيتلووف موون حيووث الطبيعووة، ف -اجلنووائي واملوودين–ركنوواً فيووه، والتوودليس يف كووال النظووامني 
 إيقاع اجملين عليه يف الغلط، ويؤدي إىل أن يقوم اجملين عليه بعمل ال ميكن أن يقوم به لو عرف احلقيقة .

إذ أن النظوام املودين يكتفوي مبجورد الكوذب أو -اجلنائي واملدين-. مع ذلك خيتلف التدليس يف النظامني4
ؤولية اجلنائية، ألن النظوام اجلنوائي ال يتودخل الكتمان لبطالن التصرف، وهذا وحده ال يكفي لرتتيب املس

ل أفعال اجلواين نفسويًة خطورًة، ولوذلك يونص  يف معامالت الناس إال يف احلاالت الضرورية، وعندما مُتث   
القووانون اجلنووائي علووى طوورق التوودليس علووى سووبيل احلصوور، وبنوواء عليووه فإنووه يرتتووب علووى ثبوووت التوودليس يف 

عكووس، مبعووىن أنووه يف حوواالت كثوورية ميكوون عوودم ثبوووت االحتيووال لكوون يثبووت االحتيووال ثبوووت التغريوور، وال 
 التغرير املوجب للضمان، إذ أنه يكفي يف ثبوته جمرد الكذب، أو الكتمان.

. يرتتب على ثبوت االحتيال، احلق العام، واحلق اخلاص، ويرتتب على ثبوت التغرير احلق اخلاص، وهو 5
 الضمان.

 تلحق كاًل من األصيل والوسيط، ويرتتب عليها مسؤولية جنائية، ومدنية.. املسؤولية يف االحتيال 6
 . أيضاً تلحق املسؤولية يف التغرير كاًل من األصيل والوسيط.7
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. حيوووق للمتضووورر بسوووبب االحتيوووال أو التغريووور أن يطالوووب كووواًل مووون األصووويل والوسووويط، بووول إن مطالبوووة 8
وسيط هو الذي أخذ املال، فهو املتلف له، سواء أكان املتضرر للوسيط أوىل من مطالبته لألصيل، ألن ال

 ذلك عن طريق املباشرة أم التسبب.
-صلى هللا عليه وسلم–. إبمكان الوسيط أن يرجع على األصيل بعد ذلك، وهذا يدل عليه قول النيب 9

عليوه، : )على اليد ما أخذت حىت تؤديه( فإن يد الوسيط هوي الويت أخوذت موال املتضورر فتتوجوه املطالبوة 
ومووىت ثبووت عليووه االحتيووال أو التغريوور ضوومن، وال ينفووع الوسوويط هنووا أن يكووون قوود أخووذ سوونداً موون املتضوورر 

 يفيد براءة ذمته، ألن ذلك داخل ضمن عملية االحتيال، أو التغرير فهو داخلم ضمن أركاهنا.
وسوويط مسووؤولية . علووى افوورتاض عوودم ثبوووت االحتيووال، وعوودم ثبوووت التغريوور، وإمنووا حلووق األصوويل أو ال10

التقصوري، فإنوه يلزموه الضومان، وهوذا مموا تتفوق عليوه الشوريعة اإلسوالمية والقووانني الوضوعية، وهوو داخول يف 
 الشريعة اإلسالمية ضمن الضمان، وداخل يف القوانني الوضعية ضمن املسؤولية املدنية.

 
 -بعض صور االحتيال والتغرير:

جملين عليه بوجود مشروع كاذب، أو حادث، أو أمر ال حقيقة استعمال طرق احتيالية من شأهنا إيهام ا• 
لووه، أو إحووداث األموول عنوود اجملووين عليووه بووربح ومهووي، أو بتسووديد املبلووغ الووذي أُخووذ بطريووق االحتيووال، أو 

 اإليهام بوجود سند دين غري صحيح، أو سند خمالصة مزور.
 للتصرف فيه. التصرف يف مال منقول أو غري منقول وهو يعلم أنه ليس له صفة• 
 اإليهام ابسترياد سلع وبيعها مع عدم حصول شيء من ذلك.• 
 تدوير أموال الناس، وإعطاء أرابح للسابقني من أموال الالحقني.• 
 أخذ عموالت على جمرد تدوير األموال.• 
 أخذ عموالت فاحشة على عمليات بيع صورية، واإلثراء على حساب اآلخرين بسبب ابطل.• 
حتيال على الناس، أو التغرير هبم قيام الوسيط بعمليات بيع لألصيل مع معرفته عودم قودرة من صور اال• 

 األصيل على األداء، وقيام الوسيط بتدوير األموال على األصيل، وأخذ عموالت على ذلك.
 -من وسائل إثبات االحتيال أو التغرير:

 . الشهود، خاصة ممن يعملون مع األصيل أو الوسيط.1
 احلساابت البنكية، فهي قرائن قوية على ثبوت االحتيال أو التغرير. . كشوفات2
. النظوور إىل احلالووة املاديووة للمووتهم، أو املوودين قبوول االحتيووال، أو التغريوور، وبعووده، فووإن الثووراء الفوواحش يف 3

فورتة قصوورية خموالف للعوورف والعوادة عنوود التجوار وغووريهم، وهوو ميثوول إثوراًء علووى حسواب الغووري بودون سووبب 
–روع، وذلوك يعتوورب قرينوة قويووة وظواهرة علووى اإلدانوة، وثبوووت املسوؤولية، وقوود كوان عموور بون اخلطوواب مشو

يعتمد علوى ذلوك يف حماسوبته لعمالوه، ويقوول هلوم: مون أيون لوك هوذا؟  وهوو هبوذا قود قورر  –رضي هللا عنه



 210 

اقعوة. ولوو أمهول القضواء هذا املبدأ قبل القوانني الوضعية، واحلساابت البنكيوة تفيود كثورياً يف إثبوات هوذه الو 
 العمل ابلقرائن لضاعت كثريم من احلقوق، ولذا جند قضاة السلف يهتمون هبا، ويبنون عليها أقضيتهم.

. قيام املتهم أو املدين بتهريب أمواله أبي صورة من الصوور ومون ذلوك نقول ملكيتهوا ابسوم غوريه، فهوذه 4
 قرينة قوية على اإلدانة وثبوت املسؤولية.

فوإن قيوام املوتهم أو املودين بتهريوب أموالوه يعتورب يف أنظموة الودول األخورى جرميوة مسوتقلة يعاقووب . للعلوم 5
 عليها القانون، وذلك خلطورهتا حيث تفضي إىل ضياع أموال الناس، وغياهبا عن عني العدالة.

 
 -التوصيات:

تعزير، أو التضمني، أسوًة . نوصي اجلهات التنظيمية بسن أنظمة للجرائم الواقعة على األموال املوجبة لل1
بنظوووام الرشووووة، واالخوووتالس والتزويووور، وغسووول األمووووال...اخل حوووىت يكوووون ذلوووك ملزمووواً جلهوووات التحقيوووق 

 والقضاء، فال تضيع حقوق الناس.
. نوصووي جهووات التحقيووق واإلدعوواء العووام ابالهتمووام هبووذه اجلوورائم، واحلووزم مووع املتهمووني، واعتبووار هتريووب 2

 ًة يعاقب عليها.األموال وإخفائها جرمي
. نوصي اجلهات القضائية املختصة ابلعناية هبذه القضااي سواًء أكانت جنائية، أم مدنية، فاجلنائية مثل 3

جرميووة االحتيووال، وجرميووة هتريووب األموووال، وجرميووة غسوول األموووال، واملدنيووة مثوول التغريوور املوجووب للتضوومني، 
 وكذا ثبوت التقصري املوجب للتضمني أيضاً.

نوصي اجلهات القضائية ابلعناية ابلقرائن املفيدة للقطع أو غلبة الظن يف اإلثبوات، والتنبوه إىل أن  . كما4
 التضمني املرتتب على التغرير أو التقصري يثبت مبجرد الكذب أو الكتمان، أو التقصري.

مي أول دعووى . كما نوصي اجلهات القضائية بسرعة جتميد أموال املتهمني ابالحتيال واملدينني منوذ تقود5
 ضدهم، وعدم إعطائهم الفرصة لتهريب أمواهلم، أو التصرف هبا تصرفاً يضر بدائنيهم.

للمظلوووم يف احلصووول علووى  –بعوود هللا-. كمووا نووذكّ ر اجلهووات القضووائية أن تستشووعر أهنووا امللجووأ األخووري 6
 حقه.

 صر بن حممد اجلوفان.د. ان-املصدر: أكل أموال الناس عن طريق االحتيال، أو التغرير أو هبما معاً 
 الالالالالالالالالالالالالالالالال

 االخاالط
 مقدمة:

قال الشيخ علي الطنطاوي: أما احلرب اليت تواجه اإلسالم اآلن فهي أشد وأنكي من كل ما كان، إهنا • 
عقول كبرية جداً، شريرة جداً، متدها ُقوى قوية جداً، وأموال كثرية جداً، كل ذلك مسخ ر حلرب اإلسوالم 

 مة، واملسلمون أكثرهم غافلون.على خطط حمك
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دُّ أعداؤهم ويهزلوون، ويسوهر خصوومهم وينوامون، أولئوك حيواربون صوفاً واحوداً، واملسولمون قود فر قوت •  جيَ 
 بينهم خالفات يف الرأي، ومطامع يف الدنيا.

 يدخلون علينا من اببني كبريين، حوهلما أبواب صغار ال حُيصى عددها.• 
هما ابب الشبهات وابب الشهوات. أما الشوبهات فهوي كواملرض الوذي يقتول مون أما الباابن الكبريان ف• 

يصويبه، ولكون سوراينه بطويء وعودواه ضوعيفة. فمووا كول شواب وال شوابة إذا ألقيوت عليوه الشوبه يف عقيدتووه 
 يقبلها رأساً ويعتنقها.

مون نفوس  أما الشهوات فهي داء ميورض وقود ال يقتول، ولكون أسورع سورايانً وأقووى عودوى، إذ يصوادف• 
الشاب والشابة غريزة غرزها هللا، وغرسها لتنتج طاقة تستعمل يف اخلري، فتنشئ أسرة وتنتج نساًل، وتقوي 

 األمة، وتزيد عدد أبنائها، فيأ  هؤالء فيوجهوهنا يف الشر، للذة العاجلة اليت ال تثمر.
 هذا هو ابب الشهوات وهو أخطر األبواب.• 
 لوه، وأول هذا الطريق هو االختالط.عرف ذلك خصوم اإلسالم فاستغ• 
بدأ االختالط من رايض األطفال، مث برامج األطفال فصاروا جيمعوون الصوغار مون الصوبيان والصوغريات • 

 من البنات.
حنن ال نقول أن الصغرية كالكبرية البالغة، ولكن نقول أن من يرى هذه تُذَكّ رُُه بتلك، فتدفعه إىل حماولوة • 

 رؤيتها.
صول العقائد، وبذور العادات ومبوادئ اخلوري والشور، إمنوا تغورس يف العقول البواطن لإلنسوان، مون مث إن أ• 

حيث ال يشعر يف السنوات اخلمس أو الست األوىل من عمره، فإذا عودان الصيب والبنت علي االختالط 
 فيها، أال تستمر هذه العادة إىل السبع والثمان ؟

لفووىت ، وتشووب الفتوواة، فيكووربان ومهووا عليووه ؟ وهوول تنتقوول البنووت يف يوووم مث تصووري أمووراً عووادايً ينشووأ عليووه ا• 
معني من شهر معني، من الطفولوة إىل الصوبا يف سواعات معودودات، حوىت إذا جواء ذلوك اليووم حجبناهوا 

 عن الشباب ؟
أم هي تكرب شعرة شعرة، كعقرب الساعة تراه يف الصباح اثبتاً فوإذا عودت إليوه بعود سواعتني وجدتوه قود • 
نتقل من مكانه. فهو إذن ميشي وإن مل تر مشيه، فإذا عودان األطفوال علوى هوذا االخوتالط فموىت نفصول ا

 بينهم ؟
والصغري ال يدرك مجال املرأة كما يدركه الكبري، وال حيس إن نظر إليها مبثول موا حيوس بوه الكبوري، ولكنوه • 

 سنة.خيتزن هذه الصورة يف ذاكراته فيخرجها من خمزهنا ولو بعد عشرين 
مث إن من ُتْشر ف على تربيته النساء يالزمه أثر هذه الرتبية حياتوه كلهوا، يظهور يف عاطفتوه، ويف سولوكه، • 

 يف أدبه، إذا كان أديباً.
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وال تبعوووود يف ضوووورب األمثووووال، فهوووواكم اإلمووووام ابوووون حووووزم حيوووودثكم يف كتابووووه " طوووووق احلمامووووة " حووووديثاً • 
 مستفيضاً يف املوضوع.

النساء بعضهم من بعض، ولكن ضرب بينهم بسوٍر له ابب ابطنه فيوه الرمحوة وظواهره خلق هللا الرجال و • 
موون ق َبل ووه  العووذاب. فموون طلووب الرمحووة واملووودة واللووذة والسووكون واالطمئنووان دخوول موون البوواب، والبوواب هووو 
ق الووزواج. وموون تسووو ر اجلوودار أو نقووب السووقف، أو أراد سوورقة متعووة ليسووت لووه حبووق، ركبووه يف الوودنيا القلوو

 واملرض وازدراء الناس، وأتديب الضمري، وكان له يف اآلخرة عذاب السعري.
هذا ما قاله الشيخ عن بالٍد غري بالدان وزمان غري زماننا، والسعيد من ُوع وَظ بغوريه ومل يوتعظ بوه النواس، • 

 حيُ بُّوووَن أَن فليحووذر الووذين يدنوودنون حووول هووذا املوضوووع يف بووالدان أن يشووملهم قولووه تعوواىل: } إ ن  ال ووذ ينَ 
رَة  {  النور: نْوَيا َواآْلخ  َشُة يف  ال ذ يَن آَمُنوا هَلُْم َعَذابم أَل يمم يف  الدُّ يَع اْلَفاح   [.19َتش 

 جنبنا هللا مسالك أهل الفساد واإلفساد، وجعلنا من اهلُداة املهتدين.• 
 دار القاسم. -سليمان بن صاحل اخلراشي -املرجع:هكذا بدأ االختالط

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
 

 االخاالط
 مقدمة:

قال الشيخ علي الطنطاوي: أما احلرب اليت تواجه اإلسالم اآلن فهي أشد وأنكي من كل ما كان، إهنا • 
عقول كبرية جداً، شريرة جداً، متدها ُقوى قوية جداً، وأموال كثرية جداً، كل ذلك مسخ ر حلرب اإلسوالم 

 غافلون.على خطط حمكمة، واملسلمون أكثرهم 
دُّ أعداؤهم ويهزلوون، ويسوهر خصوومهم وينوامون، أولئوك حيواربون صوفاً واحوداً، واملسولمون قود فر قوت •  جيَ 

 بينهم خالفات يف الرأي، ومطامع يف الدنيا.
 يدخلون علينا من اببني كبريين، حوهلما أبواب صغار ال حُيصى عددها.• 
الشهوات. أما الشوبهات فهوي كواملرض الوذي يقتول مون أما الباابن الكبريان فهما ابب الشبهات وابب • 

يصويبه، ولكون سوراينه بطويء وعودواه ضوعيفة. فمووا كول شواب وال شوابة إذا ألقيوت عليوه الشوبه يف عقيدتووه 
 يقبلها رأساً ويعتنقها.

أما الشهوات فهي داء ميورض وقود ال يقتول، ولكون أسورع سورايانً وأقووى عودوى، إذ يصوادف مون نفوس • 
غريزة غرزها هللا، وغرسها لتنتج طاقة تستعمل يف اخلري، فتنشئ أسرة وتنتج نساًل، وتقوي  الشاب والشابة

 األمة، وتزيد عدد أبنائها، فيأ  هؤالء فيوجهوهنا يف الشر، للذة العاجلة اليت ال تثمر.
 هذا هو ابب الشهوات وهو أخطر األبواب.• 
 هو االختالط.عرف ذلك خصوم اإلسالم فاستغلوه، وأول هذا الطريق • 
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بدأ االختالط من رايض األطفال، مث برامج األطفال فصاروا جيمعوون الصوغار مون الصوبيان والصوغريات • 
 من البنات.

حنن ال نقول أن الصغرية كالكبرية البالغة، ولكن نقول أن من يرى هذه تُذَكّ رُُه بتلك، فتدفعه إىل حماولوة • 
 رؤيتها.

عادات ومبوادئ اخلوري والشور، إمنوا تغورس يف العقول البواطن لإلنسوان، مون مث إن أصول العقائد، وبذور ال• 
حيث ال يشعر يف السنوات اخلمس أو الست األوىل من عمره، فإذا عودان الصيب والبنت علي االختالط 

 فيها، أال تستمر هذه العادة إىل السبع والثمان ؟
يكووربان ومهووا عليووه ؟ وهوول تنتقوول البنووت يف يوووم مث تصووري أمووراً عووادايً ينشووأ عليووه الفووىت ، وتشووب الفتوواة، ف• 

معني من شهر معني، من الطفولوة إىل الصوبا يف سواعات معودودات، حوىت إذا جواء ذلوك اليووم حجبناهوا 
 عن الشباب ؟

أم هي تكرب شعرة شعرة، كعقرب الساعة تراه يف الصباح اثبتاً فوإذا عودت إليوه بعود سواعتني وجدتوه قود • 
ن ميشي وإن مل تر مشيه، فإذا عودان األطفوال علوى هوذا االخوتالط فموىت نفصول انتقل من مكانه. فهو إذ

 بينهم ؟
والصغري ال يدرك مجال املرأة كما يدركه الكبري، وال حيس إن نظر إليها مبثول موا حيوس بوه الكبوري، ولكنوه • 

 خيتزن هذه الصورة يف ذاكراته فيخرجها من خمزهنا ولو بعد عشرين سنة.
ف على تربيته النساء يالزمه أثر هذه الرتبية حياتوه كلهوا، يظهور يف عاطفتوه، ويف سولوكه، مث إن من ُتْشر  • 

 يف أدبه، إذا كان أديباً.
وال تبعوووود يف ضوووورب األمثووووال، فهوووواكم اإلمووووام ابوووون حووووزم حيوووودثكم يف كتابووووه " طوووووق احلمامووووة " حووووديثاً • 

 مستفيضاً يف املوضوع.
ولكن ضرب بينهم بسوٍر له ابب ابطنه فيوه الرمحوة وظواهره خلق هللا الرجال والنساء بعضهم من بعض، • 

موون ق َبل ووه  العووذاب. فموون طلووب الرمحووة واملووودة واللووذة والسووكون واالطمئنووان دخوول موون البوواب، والبوواب هووو 
الووزواج. وموون تسووو ر اجلوودار أو نقووب السووقف، أو أراد سوورقة متعووة ليسووت لووه حبووق، ركبووه يف الوودنيا القلووق 

 س، وأتديب الضمري، وكان له يف اآلخرة عذاب السعري.واملرض وازدراء النا
هذا ما قاله الشيخ عن بالٍد غري بالدان وزمان غري زماننا، والسعيد من ُوع وَظ بغوريه ومل يوتعظ بوه النواس، • 

فليحووذر الووذين يدنوودنون حووول هووذا املوضوووع يف بووالدان أن يشووملهم قولووه تعوواىل: } إ ن  ال ووذ يَن حيُ بُّوووَن أَن 
رَة  {  النور:َتش   نْوَيا َواآْلخ  َشُة يف  ال ذ يَن آَمُنوا هَلُْم َعَذابم أَل يمم يف  الدُّ  [.19يَع اْلَفاح 
 جنبنا هللا مسالك أهل الفساد واإلفساد، وجعلنا من اهلُداة املهتدين.• 

 دار القاسم. -سليمان بن صاحل اخلراشي -املرجع:هكذا بدأ االختالط
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 ساحساناال

 
ما حسن من كل شىء: فهو استفعال من  -حمركة  -لغة: مشتق من احلسن: قال ابن منظور: "واحلسن 

احلسن ، يطلق على ما مييل إليه اإلنسان ويهوواه ، حسوّيا كوان هوذا الشوىء أومعنوواي، وإن كوان مسوتقبحا 
 (1عند غريه" أ.هو.)

بعضهم: إنه دليل ينقدح ىف نفس اجملتهد،  واصطالحها: اختلف األصوليون ىف تعريف االستحسان فقال
 (2وتقصر عنه عبارته.)

وقوال آخوورون: هوو العوودول عوون موجوب قيوواس إىل قيواس أقوووى منووه ، أو هوو ختصوويص قيواس بوودليل أقوووى 
 (3منه.)

 وقيل: هو العمل أبقوى الدليلني ، أو األخذ مبصلحة جزئية ىف مقابلة دليل كلى.
 (5ن تعريف االستحسان يتلخص ىف أمرين:)وابلنظر إىل هذه التعريفات جند أ

 ترجيح قياس خفى على قياس جلى بناء على دليل. -1
 استثناء مسألة جزئية من أصل كلى، أو قاعدة عامة بناء على دليل خاص يقتضى ذلك. -2

 (6أنواعه: لالستحسان أنواع عدة منها:)
ازها ألهنا متليوك مضواف ملوا بعود االستحسان ابلكتاب: مثل الوصية، فإن مقتضى القياسى عدم جو  -1

املوت ، وهو زمن تزول فيه امللكية، إال أهنا استثنيت من تلك القاعدة العامة بقوله تعاىل }من بعد وصية 
 .12-11يوصى هبا أودين{النساء:

االستحسووان ابإلمجوواع: مثوول إمجوواع العلموواء علووى جووواز عقوود االستصووناع وهووو أن يعقوود شووخص مووع  -2
من الثياب أو احلذاء بثمن معني ، فإن مقتضى القيواس بطالنوه ، ألن املعقوود عليوه  آخرعقدا لصنع شىء

وقت القصر معدوم ، ولكن أجيز العمل به لتعامل الناس به كل األزمان من غري إنكوار  -وهو العمل  -
 العلماء عليه.

االستحسوووان وهنووواك أنوووواع أخووورى لوووه منهوووا: االستحسوووان ابلعوووادة والعووورف ، واالستحسوووان ابلضووورورة، و 
 ابلسنة، واالستحسان ابملصلحة، واالستحسان ابلقياس اخلفى وأمثلتها مبثوثة ىف كتب األصول.

حجيتووه: هووو حجووة شوورعية عنوود: احلنفيووة واملالكيووة واحلنابلووة، وأنكوور حجيتووه الشووافعية والظاهريووة واملعتزلووة 
 والشيعة فليس عندهم بدليل يعتد به.

 أ.د/على مجعه حممد
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 االساصحاب
لغووة: طلووب املصوواحبة، يقووال: استصووحب الشووىء: الزمووه ، ويقووال استصووحبه الشووىء: سوواله أن جيعلووه ىف 

 (1صحبته.)
واصووطالحا: هووو احلكووم بثبوووت أموور أو نفيووه ىف الزمووان احلاضوور أو املسووتقبل بنوواء علووى ثبوتووه أو عدمووه ىف 

 (2الزمان املاضى، لعدم قيام الدليل على تغيريه.)
(: جعل احلالة السابقة دليال على احلالة الالحقة، أو إبقاء الشىء على حكموه السوابق 3ة أخرى )وبعبار 

 ما مل يغريه مغريشرعى.
 (4اًمثلة له:)

األصل ىف البكر بقواء البكوارة حوىت تثبوت الثيوبوة بودليل ، واألصول بقواء امللكيوة للمالوك حوىت يثبوت نقلهوا 
 ثبت عدمها بدليل.بدليل ، واألصل ىف املاء الطهارة حىت ي

 ( وله نسة أنواع:5اًنواع االستصحاب:)
استصحاب حكم اإلابحوة األصولية لألشوياء الوىت مل يورد دليول علوى حترميهوا،ومعىن هوذا أن املقورر عنود  -1

مجهور األصوليني ،بعود ورود الشورع: هوو أن األصول ىف األشوياء النافعوة الوىت مل يورد فيهوا مون الشورع حكوم 
 كما أن األصل ىف األشياء الضارة هو احلرمة.  معني هو اإلابحة،

 استصحاب العموم إىل أن يرد ختصيص أو استصحاب النص إىل أن يرد نسخ. -2
استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه ، وقد عورب عنوه ابون القويم ابستصوحاب الوصوف  -3

قد أو الوراثة، أو غريمها من أسباب املثبت للحكم حىت يثبت خالفه كامللك ، عند وجود سببه ، وهو الع
 امللك.

استصحاب العدم األصلى املعلوم ابلعقل ىف األحكام الشرعية أى انتفاء األحكام السمعية ىف حقنوا  -4
قبل ورود الشرع، كاحلكم برباءة الذمة من التكاليف الشرعية حىت يوجد دليل شرعى يودل علوى التكليوف 

 ويسمى هذا ابلرباءة األصلية.
ستصووحاب حكووم اثبووت ابإلمجوواع ىف حموول اخلووالف بووني العلموواء مثالووه: إمجوواع الفقهوواء علووى صووحة ا -5

الصالة عند فقد املاء، فإذا أمت املتويمم الصوالة قبول رؤيوة املواء صوحت الصوالة، وأموا إذا رأى املواء ىف أثنواء 
منعقد على صحتها  الصالة فهل تبطل الصالة أم ال؟ قال الشاىف ومالك ، ال تبطل الصالة ألن اإلمجاع

قبول رؤيوة املواء، فيستصوحب حوال اإلمجواع إىل أن يودل دليوول علوى أن رؤيوة املواء مبطلوة، وقوال أبوو حنيفووة 
وأمحد: تبطل الصالة وال اعتبار ابإلمجاع على صحة الصالة قبول رؤيوة املواء، فوإن اإلمجواع انعقود ىف حالوة 

 جود: فعليه البيان والدليل.العدم ال ىف حالة الوجود ، ومن أراد إحلاق العدم ابلو 
 وللعلماء مذاهب ىف القول حبجية االستصحاب من عدمها موضعها كتب األصول فلرتاجع.

 أ.د/على مجعة حممد
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 االساعارة
لغة: مأخوذة من "العارية" أى نقل منفعة شوئ موا مون شوخص إىل آخور يقوال: تعواوروا الشوىء واعتووروه: 

 ( وال ينفك هذا املعىن اللغوى عن املعىن االصطالحى.1اللسان) تداولوه ، كما ىف
 واصطالحا: هلا عدة تعريفات وضوابط ومن أدقها وأوجزها:

 تعريف اخلطيب القزويىن، وهو: "االستعارة هى ما كانته عالقته تشبه معناه مبا وضع له". - 1
وا: االستعارة هى استعمال اللفظ ىف غوري ( تعريفا جامعا مانعا فقال2وقد عرفها البالغيون املتاخرون) -2

(، وهذا التعريوف هوو موا عليوه مجيوع 3ما وضع له لعالقة املشاهبة مع قرينة مانعة من إرادة املعىن الوضعى)
 أهل الذكر اآلن.

وبعووض أهوول العلووم خيتصوورون تعريفهووا فيقولووون: "االسووتعارة تشووبيه حووذف أحوود طرفيووه" غووري أن فيوووه  -3
 ىل العالمة والقرينة املانعة ويشرتط لتحقق االستعارة أن يتوفرفيها ثالثة أركان هى:قصورا ألنه مل يشر إ

 النقل: أى نقل اللفظ من معناه الوضعى إىل املعىن اجملازى املراد من االستعارة. -1
 العالقة املسوغة للنقل ، وهى تشبيه املستعار له ابملستعار. -2
 غوى )الوضعى( مع إرادة املعىن اجملازى.القرينة الىت متنع إرادة املعىن الل -3

ومن أمثلتها قول املتنىب ميدح سيف الدولة احلمداأ وقد انتصور علوى الوروم ىف وقعوة األحيودب وهوو جبول 
 دارت عليه املعركة:

 نثرهتم فوق األحيدب نثرة * كما نثرت فوق العروس الدراهم
التفريوق(وذكر املشوبه بوه )النثور( والعالقوة شوودة شوبه تفريوق األعوداء )مووتى( بنثور الودراهم ،وحوذف املشوبه )

 (.4البطش وأما القرينة املانعة من إرادة املعىن اللغوى فألن النثر يكون لألجسام الصغرية دون الكبرية)
 أ.د/عبد العظيم ابراهيم املطعىن

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
 

 االساع ال
 مقدمة:

 سالمي البد أن حيذروها وأن يتخلصوا منها.االستعجال آفة يصاب هبا بعض العاملني يف العمل اإل
 ولكي يكون لدنيا التصور الدقيق عن هذه اآلفة سنتناوهلا على النحو التا :

 
 أواًل : معىن االستعجال

 لغة:
 االستعجال واإلعجال كلها مبعىن واحد.• 
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يعجوول يف  هوو : االسوتحثاث وطلوب العجلوة أي السورعة أو اسووتعجل الرجول الرجول أي حثوه، وأموره أن• 
 األمر.

ْم َأَجُلُهووْم فَونَووذَ •  وَي إ لَووْيه  خْلَوورْي  َلُقض  وور  اْسووت ْعَجاهَلُم اب  وُل اّلّلُ ل لن وواس  الش  ُر ال ووذ يَن اَل منوه قولووه تعوواىل : }َولَووْو يُوَعجّ 
 .11يَوْرُجوَن ل َقاءاَن يف  طُْغَياهن  ْم يَوْعَمُهوَن {يونس

به على أنفسهم عند الغضب وعلى أهليهم وأوالدهم واستعجلوا  أي لو عجل هللا للناس الشر إذا دعوا• 
 به كما يستعجلون ابخلري فيسألونه اخلري والرمحة لقضى إليهم أجلهم فماتوا (.

 
 اصطالحا:

معنوواه يف اصووطالح الوودعاة إرادة تغيووري الواقووع الووذي حييوواه املسوولمون اليوووم يف حملووة أو يف أقوول موون طرفووة • 
 عني.
 واقب ودون فهم للظروف واملالبسات احمليطة هبذا الواقع.دون نظر يف الع• 
 ودون إعداد جيد للمقدمات أو لألساليب و الوسائل.• 
حبيث يغمض الناس عيوهنم مث يفتحوهنا أو ينوامون ليلوة مث يسوتيقظون فوإذا هبوم يورون كول شويء عواد إىل • 

ية اإلسالمية من جديود ، ووجود كول وضعه الطبيعي يف حياهتم، وزالت اجلاهلية من طريقهم ، ورفعت الرا
 إنسان إنسانيته، وخلصت الفطرة من كل ما يكدرها ويعكر صفوها.

 
 اثنياً : نظرة اإلسالم إىل االستعجال:

ملووووا كانووووت العجلووووة واالسووووتعجال موووون طبيعووووة اإلنسووووان بشووووهادة خالقووووه وصووووانعه، وموووودبر أمووووره، قووووال • 
وورّ  ُدَعوواءهُ  لش  نَسوواُن اب  نَسوواُن َعُجووواًل {اإلسووراء تعاىل:}َويَووْدُع اإل  خْلَوورْي  وََكووواَن اإل  ، وقووال تعووواىل:}ُخل َق  11اب 

ُلون  {األنبياء ْن َعَجٍل َسُأر يُكْم آاَي   َفاَل َتْستَوْعج  نَساُن م   . 37اإْل 
فإن اإلسالم ينظر إىل االستعجال نظرة عدالة وإنصاف، فال حيموده ابملورة، وال يذموه ابملورة، وإمنوا حيمود • 

 ويذم البعض اآلخر. بعضه،
 فاحملمود منه :

مووا كووان انشووئاً عوون تقوودير دقيووق لووآلاثر والعواقووب، وعوون إدراك ثم للظووروف واملالبسووات، وعوون حسوون • 
 إعداد وجودة ترتيب.

}َوَموووا  -عليوووه السوووالم  -وهوووذا النووووع مووون االسوووتعجال هوووو املعوووىن يف قولوووه تعووواىل حكايوووة عووون موسوووى • 
ووَك اَي  ْلووُت إ لَْيووَك َربّ  ل رَتَْضووى {طووه83ُموَسووى {أَْعَجلَووَك َعوون قَوْوم  -83}قَوواَل ُهووْم أُواَلء َعلَووى أَثَوور ي َوَعج 

84. 
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إذ الظروف مناسبة و الفرصة مواتيوة والعاقبوة حمموودة و الونفس صوافية مشورقة، فموا الوذي حيمول موسوى • 
 على التواين والتأخري ؟

 املذموم منه:
العاقبووة وموون اإلحاطووة ابلظووروف و املالبسووات، وموون أخووذ  مووا كووان جموورد ثووورة نفسووية خاليووة موون تقوودير• 

 األهبة واالستعداد.
رضي هللا  -حني قال خلباب بن األرت  -  -وهذا النوع األخري هو الذي عناه رسولنا الكرمي حممد • 

يشكو ما يلقاه هو وإخوانه مون األذى واالضوطهاد، ويطلوب منوه  -  -وقد جاء إىل النيب  -تعاىل عنه
تنصوور ربووه، وأن يوودعوه قووال لووه : )كووان الرجوول فوويمن كووان قووبلكم حيفوور لووه يف األرض فيجعوول فيهووا أن يس

فيجاء ابملنشوار فيوضوع علوى رأسوه فيشوق اثنتوني، وموا يصوده ذلوك عون دينوه، وميشوط أبمشواط احلديود موا 
 دون حلمه من عظم أو عصب وما يصوده ذلوك عون دينوه وهللا ليوتمن هوذا األمور، حوىت يسوري الراكوب مون
صنعاء إىل حضرموت، ال خياف إال هللا و الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون (. وهو الذي نعنيه هنوا 

 أيضاً.
 

 اثلثاً : مظاهر االستعجال :
 االستعجال له مظاهر عديدة منها :

 . ضم أشخاص إىل قافلة الدعاة قبل االستيثاق، والتأكد من مواهبهم وقدراهتم واستعداداهتم.1
 ببعض الدعاة إىل مستوى رفيع قبل اكتمال نضجهم واستواء شخصيتهم.. االرتقاء 2
 . القيام بتصرفات طائشة صغرية تضر ابلدعوة وال تفيدها.3
 

 رابعاً : آاثر االستعجال:
 كل هذه املظاهر املذكورة آنفاً، وغريها تكون هلا آاثر، وعواقب:

ل صولى هللا عليوه وسولم: ) أحوب العمول إىل قد تؤدى إىل الفتور، وقليل دائم خري من كثوري منقطوع، قوا• 
 هللا أدومه وإن قّل ( .

 وقد تؤدى إىل موهتا، فال يكون من ورائها عائد أو مثرة.• 
 وهنالك تكون املسئولية و املعاتبة بني يدي اجلبار األعلى.• 
 القصة التالية برهان عملي ملا نقول :• 

ات: يشووق طريقوه بوني مجيووع البيئوات، واألوسوواط كموا تشووق ) كوان التيوار اإلسووالمي مبصور يف هنايووة الثالثينو
السفينة البحر اهلادئ والريح رخاء، و صوته مسموع يف مجيع القضااي سواء علوى املسوتوى احمللوى أو علوى 

 املستوى العاملي.
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يف هذه األثناء وقف أحد أبنائها هو :) أمحود رفعوت ( يعورتض علوى األسواليب املسوتخدمة ويودعو إىل • 
 أخرى. أساليب

 ومل يكن يف هذا ما يلفت النظر ابتداء، فللجميع احلق يف نقد ما يرى أنه يستحق النقد.• 
 مث تكون مناقشة بني األطراف تنتهي إىل األصوب والطريق األقوم.• 
بيود أن الووذي اسوورتعى االنتبوواه، ولفوت النظوور هووو أن هووذه الودعوة لقيووت آذاانً صوواغية واسووتجابة سووريعة • 

 لدى الكثري.
 عقد لقاء ملعرفة اعرتاضات، ومطالب أمحد رفعت واحنصرت يف ثالثة أمور.• 

األول: أنووه يوورى أن احلركووة جتامووول احلكومووة وتتبووع سياسووة اللوووف والوودوران ، و الواجووب يقتضووي مواجهوووة 
َوا اْسوُتحْ  ن يُّوَن َواأَلْحَباُر مب  ون ك تَواب  اّلّل  وََكوانُوْا احلكومة ابحلقيقة اليت قررها القرآن الكرمي : َهاُدوْا َوالر اب  ف ُظوْا م 

َو اَي   مَثَنواً َقل وياًل َوَمون ملْ  حَيُْكوم مب  ا أَنوَزَل اّلّلُ َفُأْولَئ وَك ُهوُم َعَلْيه  ُشَهَداء َفاَل خَتَْشوُْا الن اَس َواْخَشْون  َواَل َتْشورَتُوْا آب 
 . 44اْلَكاف ُروَن {املائدة

تخذ أي إجراء عملي يف موضوع سوفور املورأة وتربجهوا، مكتفيوة ابلنصويحة و الثاين: أنه يرى أن احلركة مل ت
الكالم ، و الواجب يقتضي أن تووزع احلركوة نفسوها يف شووارع القواهرة وموع كول واحود مون أبنائهوا زجاجوة 
حرب، وكلما مورت أماموه فتواة أو امورأة متربجوة، ألقوى عليهوا مون هوذا احلورب، حوىت يلطوخ مالبسوها، فيكوون 

 عاً هلا.هذا راد
الثالث: أنه يرى أن وقوف احلركة يف مساعدة جماهدي فلسطني عند حد الدعاية هلوم ومجوع املوال إمنوا هوو 
تقصري يف حق هذه القضوية، وقعوود عون اجلهواد ، وختلوف عون املعركوة، وعلوى مجيوع أبنواء احلركوة أن يرتكووا 

 أعماهلم ويتطوعوا يف صفوفهم وإال كانوا من املخالفني.
 
 عض احلاضرين للرد على ) أمحد ( بشأن املطلبني األولني فقال :تصدى ب• 
 إن مواجهة احلكومة جيب أال يكون إال بعد توفر عاملني : -1
توعيوة الشوعب ابحلقوائق اإلسوالمية الويت ال زال حوىت اليوووم خوا  الوذهن منهوا السويما عالقوة اإلسووالم  -أ 

 ابحلكم وعالقة اإلسالم ابلتشريع.
كووة قووة شووعبية تسوتند إىل مواجهووة أي ظوروف تتعوورض هلوا وال زالووت احلركوة حووىت اليوووم اكتسواب احلر  -ب 

 حركة وليدة يف حاجة إىل تثبيت دعائمها وبسط لرواقها.
أما موضوع املرأة فكان ردهم عليه هو أننا لو أخذان ابقرتاح ) أمحد ( لكانت النتيجة يف اليووم األول  -2

على مجيوع أبنواء احلركوة، وجيورى معهوم التحقيوق، ويودعووا السوجون لألخذ هبذا األسلوب أن يلقى القبض 
حىت حياكموا أمام القضاء الذي يقضى ابلسجن والغرامة، وإذا قضوا العقوبة وعادوا إىل نفس األسولوب، 
فوإن العقوبووة تضواعف، ومووا دامووت الويت لطخووت ثياهبوا سووتعوض مثوون هوذا الثيوواب مضواعفاً، مث توورى الووذي 
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السجن، فما الذي مينعها من لبس ما كانت تلبسوه، وإذن فوال جودوى مون وراء هوذا  لطخ ثياهبا قد أودع
 األسلوب يف ردع املتربجات السافرات.

أما موضوع فلسطني، فقد أجاب عنه كتاب مساحة مفوىت فلسوطني السويد أموني احلسويين رّد بوه علوى  -3
 احلركة اإلسالمية يف مصر.

ة يف الدعاية لقضية فلسطني يف مصر هو القدر املطلوب و الذي مضمونه :" أن اجملهود الذي تبذله احلرك
 حنن يف أمس احلاجة إليه، وال يستطيعه غريها، ولسنا يف حاجة إىل متطوعني " .

رغوووم وضووووح اجلووووواب فقووود أصووور  ) أمحوووود ( علوووى موقفووووه، وزاد عووودد مؤيديوووه، وصوووواروا يسوووبون احلركووووة • 
 والقائمني.

فض من كانوا حوله ورأي يف نفسه عزلة ثمة قرر السفر إىل فلسطني لينضوم وملا قاطعه أبناء احلركة، وان• 
 إىل اجملاهدين يف حماربة اإلجنليز واليهود.

 وهنا أشفقت عليه احلركة وأرسلت له تطلب منه احلضور لتجهزه ابملال والسالح.• 
 يؤمنوا له الطريق. مث تسلمه إىل جمموعة من اجملاهدين الفلسطينيني الذين كانوا يتصلون هبم حىت• 
ويعدونوه جاسوسواً علويهم  –موا دامووا ال يعرفونوه  -ألن اجملاهدين يشكون يف كل من يرونه يف طوريقهم • 

 ويقتلونه، فرفض وأصر على الذهاب وحده.
 على أيدي اجملاهدين ( . -وذهب فعاًل ولقي مصرعه كما كانت احلركة تتوقع • 
مووع السووطحية يف فهووم كتوواب هللا ،وثريووخ الوودعوة اإلسووالمية ،  إن هووذه القصووة تبووني لنووا عاقبووة احلموواس• 

 واقع احلياة.
 إن عاقبة ذلك إمنا هي االستعجال وآاثر االستعجال.• 
 هذا الفرد مل يكن ذي معرفة بقواعد اإلسالم والقرآن والسرية والتاريخ اإلسالمي.• 
 حني اقتنع ابلفكرة اإلسالمية انقض عليها حبماس ابلغ.• 
 أن يتزود بكل معامل الطريق اندفع اندفاعاً غري بصري ، فاصطدم وحتطم.قبل • 
إن اإلستعجال يؤدي لتعطيل العمل، أو على األقل الرجوع به إىل الوراء عشرات السنني وذلك فيوه موا • 

فيوووه موووون اسووووتمرار توووودنيس احليووواة، واملضووووي يف االعتووووداء علووووى الووودماء واألموووووال واألعووووراض وزايدة وضووووع 
 العقبات على الطريق.األحجار و 

 
 خامساً: أسباب االستعجال :

 هنالك أسباب كثرية توقع يف االستعجال َنص منها:• 
 الدافع النفسي : -1
 ذلك أن االستعجال طبيعة مركوزة يف فطرة اإلنسان.• 
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ْن َعَجٍل َسُأر يُكْم آاَي   َفاَل َتْستوَ •  نَساُن م  ُلون  {األنبياءقال املوىل تبارك وتعاىل :} }ُخل َق اإْل   37ْعج 
نَساُن َعُجواًل {اإلسراء•  خلَْرْي  وََكاَن اإل  لش رّ  ُدَعاءُه اب  نَساُن اب   . 11}َويَْدُع اإل 
إذا مل يعمل الداعية على ضبط نفسه وإجلامها بلجام العقل والتخفيف من غلوائها فإهنا تدفعه ال حمالة • 

 إىل االستعجال.
 انية:احلماسة أو احلرارة اإلمي -2
مووا مل يووتم السوويطرة عليهووا -ذلووك أن اإلميووان إذا قوووى، ومتكوون موون الوونفس، ول وود طاقووة ضووخمة، تنوودفع • 

 إىل أعمال تؤذى أكثر مما تفيد وتضر أكثر مما تنفع. -وتوجيهها 
 و املوؤمنني يف املرحلوة املكيوة إىل الصورب لعل هذا هو السر يف أن هللا سبحانه وتعاىل توىل توجيه النيب • 

ياًل {املزمل ْ َعَلى َما يَوُقوُلوَن َواْهُجْرُهْم َهْجراً مجَ   . 10و اجللد، وقوة التحمل فقال }َواْصرب 
ف ن َك ال ذ يَن اَل يُوق ُنوَن {الروم•  ْ إ ن  َوْعَد اّلل   َحق  َواَل َيْسَتخ   . 60}َفاْصرب 
َن اْلُمْرَسل نَي إ ال  •  َلَك م  ُْم لََيْأُكُلوَن الط َعاَم َومَيُْشووَن يف  اأْلَْسوَواق  َوَجَعْلنَوا بَوْعَضوُكْم ل وبَوْعٍض }َوما أَْرَسْلَنا قَوبوْ  إ هن 

رياً {الفرقان ُوَن وََكاَن رَبَُّك َبص  َنًة أََتْصرب   ... إىل غري ذلك من اآلايت . 20ف توْ
 طبيعة العصر: -3
 ة.ذلك أننا نعيش يف عصر ميض بسرعة ويتحرك فيه كل شيء بسرع• 
 فاإلنسان يكون هنا وبعد ساعات يكون يف أقصى أطراف األرض.• 
واإلنسان يضع أساس بيت اليوم ويسكنه غداً بسبب التمكن من وسائل العمارة احلديثوة ، وقوس علوى • 

 ذلك أشياء كثرية يف حياة اإلنسان.
 معه.فلعل ذلك مما حيمل بعض العاملني على االستعجال ملواكبة ظروف العصر والتمشي • 
 واقع األعداء : -4
 قد يكون واقع األعداء هو السبب يف االستعجال.• 
 ذلك أنه ما مير من يوم اآلن إال وأعداء هللا حيكمون القبضة وميسكون بزمام العامل اإلسالمي.• 
 فلعل ذلك مما حيمل بعض العاملني على االستعجال ، قبل أن يتفاقم اخلطر ويصعب اخلالص .• 
 ليب األعداء:اجلهل أبسا -5
ذلوووك أن أعوووداء هللا هلوووم أسووواليبهم اخلبيثوووة، واملتنوعوووة يف الوصوووول إىل قلوووب العوووامل اإلسوووالمي، وإحكوووام • 

 القبضة عليه.
أخطر هوذه الوسوائل وأشودها دهواء ومكوراً أن يواجوه املسولمني نفور مون بيونهم يعلنوون اإلسوالم ويبطنوون • 

 الكفر واحلقد و الضالل.
من الكيد حيول دون التعبئة العامة يف األمة، وما أكثور هوؤالء، ملواجهوة الشور أو إن مثل هذا األسلوب • 

الباطل وإزاحته من الطريق، بل إنه ليجعل العامة معهم ويف صفهم ولقد جلأ أعداء هللا ملثل هذا األسلوب 
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لون يغوىن عونهم  ، بعد أن جربوا زماانً طوياًل، ومرات عديودة، أسولوب املواجهوة الصورحية السوافرة، ورأوا أنوه
شيئاً، وأنه حيمل املسلمني حىت املفرطني واملستهرتين منهم على التصدي وبوذل الغوا  والورخيص، حوىت ال 

 تكون فتنة ويكون الدين كله هلل.
 فلعل اجلهل مبثل هذا األسلوب وغريه من الكيد يكون سبباً من األسباب اليت توقع يف االستعجال.• 
 أبسلوب تغيريها: شيوع املنكرات مع اجلهل -6
 ذلك أن اإلنسان ال يتحرك حركة اآلن إال وقد أحاطت به املنكرات، ولفته من كل جانب.• 
واجووب املسوولم حوووني يوورى ذلوووك أن يعموول علووى تغيوووري املنكوور وإزالتوووه مووا يف ذلووك شوووك ، لووئال تتحوووول • 

 األرض إىل بؤرة من الشر و الفساد.
 َوقَوَتَل َداُووُد َجاُلوَت َوآَثُه اّلّلُ اْلُمْلوَك َواحلْ ْكَموَة َوَعل َموُه مم  وا َيَشواُء َولَوْواَل قال تعاىل : }فَوَهَزُموُهم إب  ْذن  اّلّل  • 

 . 251َدْفُع اّلّل  الن اَس بَوْعَضُهْم ب بَوْعٍض ل َفَسَدت  اأَلْرُض َوَلك ن  اّلّلَ ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلم نَي {البقرة
ُو }ال ذ يَن أُْخر ُجوا•  ُ َوَلْواَل َدْفُع اّلل   الن اَس بَوْعَضُهم ب بَوْعٍض هل  ْم ب َغرْي  َحقٍّ إ ال  أَن يَوُقوُلوا رَبوَُّنا اّلل  دّ َمْت م ن د اَير ه 

ُ َمووون يَنُصوورُُه إ   ُد يُوووْذَكُر ف يَهووا اْسوووُم اّلل   َكث وورياً َولََينُصوووَرن  اّلل  ُع َوب يَوووعم َوَصووَلَواتم َوَمَسووواج  ن  اّلل َ َلَقوووو ي  َعز يوووزم َصووَوام 
 . 40{احلج

:) من رأي منكم منكراً فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه وذلك  -  -قال • 
 أضعف اإلميان (.

) مثوول القووائم علووى حوودود هللا و الواقووع فيهووا ، كمثوول قوووم اسووتهموا علووى سووفينة فأصوواب  -  -قووال • 
بعضووهم أسووفلها ، فكووان الووذين يف أسووفلها إذا اسووتقوا موون املوواء مووروا علووى موون فوووقهم بعضووهم أعالهووا ، و 

فقووالوا : لووو أان خرقنووا يف نصوويبنا خرقوواً ، ومل نووؤذ موون فوقنووا ، فووإن يرتكوووهم ومووا أرادوا هلكوووا مجيعوواً ، وإن 
 أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا مجيعاً (.

 على الفور.بيد أنه ليس كل منكر جتب إزالته أو تغيريه • 
إمنوا ذلوك مشوروط أبال يوؤدى إىل منكور أكورب منووه فوإن أدى إىل منكور أكورب منوه وجوب التوقوف بشووأنه، • 

مووع الكراهووة القلبيووة لووه، ومووع مقاطعتووه، ومووع البحووث عوون أجنووح الوسووائل إلزالتووه، واألخووذ هبووا، ومووع العووزم 
 الصادق على الوقوف يف أول الصف حني تتاح فرصة التغيري.

 ة و السرية شواهد على ذلك :ويف السن• 
يبعث واألصنام متأل جوف الكعبة، وحتيط هبا وتعلوها من كل جانب، مث ال يقبول  فهاهو رسول هللا • 

على إزالتها ابلفعل إال يوم فتح مكة يف العام الثامن من اهلجرة أي أهنا بقيت منذ بعث إىل يوم حتطيمهوا 
 إحدى وعشرين سنة.

بتحطيمها من أول يوم، قبل أن حيطمها من داخول النفووس ألقبلووا علوى تشوييدها  أبنه لو قام ليقينه • 
 وزخرفتها بصورة أبشع، وأشنع فيعظم اإلمث، ويتفاقم الضرر.
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لذلك تركها، وأقبول يُع ود الرجوال، ويزكوى النفووس، ويطهور القلووب حوىت إذا مت لوه ذلوك أقبول هبوم، يفوتح • 
 .81َجاء احلَْقُّ َوَزَهَق اْلَباط ُل إ ن  اْلَباط َل َكاَن َزُهوقاً {اإلسراء مكة ، ويزيل األصنام مردداً : }َوُقلْ 

خياطب أم املؤمنني عائشة قوائاًل :) أمل تورى أن قوموك ملوا بنووا الكعبوة اقتصوروا عون قواعود   -وها هو • 
ابلكفور لفعلوت  إبراهيم ؟ فقلت اي رسول هللا أال تردها على قواعود إبوراهيم ؟ ، قوال : لووال حوداثن قوموك

هنووا توقووف يف شووأن جتديوود الكعبووة ، وإعادهتووا إىل قواعوود إبووراهيم. خوفوواً موون أن يووؤدى  -  -(، فووالنيب 
 ذلك إىل منكر أكرب، وهو الفرقة والشقاق.

إن املسلم حني يسكت عن منكر خوفاً من أن يؤدى إىل منكر أكرب، مع الرفض القليب واملقاطعة وموع • 
ل للتغيري ومع العزم الصادق على أنه حني تتاح الفرصة لن يكون هناك توان وال البحث عن األفضل السب

َهوا  تباطؤ، ال يكون آمثاً بذلك وهللا سوبحانه يقوول :}اَل يَُكلّ وُف اّلّلُ نَوْفسواً إ ال  ُوْسوَعَها هَلَوا َموا َكَسوَبْت َوَعَليوْ
وويَنا َأوْ  ووْذاَن إ ن ن س  وون  َمووا اْكَتَسووَبْت رَبو نَووا اَل تُوَؤاخ  نَووا إ ْصووراً َكَمووا مَحَْلتَووُه َعلَووى ال ووذ يَن م  ووْل َعَليوْ َأْخطَووْأاَن رَبو نَووا َواَل حَتْم 

ْلنَوووا َمووا اَل طَاقَوووَة لَنَووا ب ووه  َواْعوووُف َعن ووا َواْغف وووْر لَنَووا َواْرمَحْنَووا أَنوووَت َمووْواَلانَ  َفانُصوووْراَن َعلَووى اْلَقوووْوم   قَوْبل نَووا رَبو نَووا َواَل حُتَمّ 
 .286يَن {البقرةاْلَكاف ر  

وُكْم َوَمون يُووَق ُشوح  •  َنُفس  ووه  ويقوول سوبحانه:}َفاتو ُقوا اّلل َ َموا اْسوَتَطْعُتْم َوامْسَُعووا َوأَط يُعووا َوأَنف ُقوووا َخورْياً ألّ   نَوْفس 
 .16َفُأْولَئ َك ُهُم اْلُمْفل ُحوَن {التغابن

يف االستعجال لظنه، أو  -ال حمالة  -لته وقع فإذا نسى العامل أو الداعية فقه أسلوب تغيري املنكر وإزا• 
 لتصوره أن األمر جيب تنفيذه فوراً وأنه آمث ومذنب إن مل يقم بذلك .

 العجز عن حتمل املشاق، ومتاعب الطريق: -7
 قد يكون العجز عن حتمل املشاق ومتاعب الطريق هو السبب يف االستعجال.• 
 اعة ومحاساً لعمل وقيت، ولو أدى به إىل املوت.ذلك أن بعضاً من العاملني ميلك جرأة وشج• 
 لكنه ال ميلك القدرة على حتمل مشاّق ومتاعب الطريق لزمن طويل.• 
مع أن الرجولة احلقوة هوي الويت يكوون معهوا صورب، وجلود، وحتمول، ومثوابرة، وجود، واجتهواد حوىت تنتهوي • 

 احلياة.
 ستمرار فاستعجل وانتهي.ويف العصر احلاضر ظهر صنف من هذا عجز عن التحمل واال• 
وصنفاً آخر أوذي يف هللا عشرات السنني فصرب ، وحتمل واحتسب ألن الظروف غري مالئمة و الفرص • 

غوري مواتيوة ، و العواقووب غوري حمموودة و املقوودمات انقصوة أو قاصورة وكانووت العاقبوة أن وفقهوم هللا وأعوواهنم 
 فثبتت أقدام على الطريق وال تزال.

 املقدمات، أو ببعض الوسائل مع عدم تقدير العواقب:الظفر ببعض  -8
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قد يكون الظفر ببعض املقدمات أو ببعض الوسائل مثل العدد البشرى، ومثل األدوات مع عدم تقدير • 
العواقب، من زايدة تسلط أعداء هللا ومن حدوث فتنة وردة فعل، لدى مجاهري الناس قد يكون كل ذلوك 

 هو السبب يف االستعجال.
هووذا هوووو السوور يف أمووور اإلسووالم ابلصوورب علوووى جووور األئموووة مووا مل يصوول األمووور إىل الكفوور الصوووريح  لعوول• 

 واخلروج السافر عن اإلسالم .
: ) من رأي من أمريه شيئاً يكرهه فليصرب، فإنه من فارق اجلماعة شورباً فموات إال موات  -  -يقول • 

 ميتة جاهلية (.
فبايعناه ، فقال فيما أخذ علينوا  -  -دعاان النيب -اىل عنه رضي هللا تع -ويقول عبادة بن الصامت • 

:) أن ابيعنا على السمع و الطاعة يف منشطنا ومكرهنا وعسران ويسران وأثرة علينا، وأال ننوازع األمور أهلوه 
 إال أن تروا كفراً بواحاً عندكم من هللا فيه برهان (.

 أمنت الفتنة ، وتوفرت القدرات واإلمكاانت.بل حىت الكفر البواح ال يكون معه خروج إال إذا • 
 هذا ال مينع اإلنكار عليهم ابللسان وابلقلب.• 
يف شرح حديث عبادة : معىن احلوديث : )ال تنوازعوا والة األموور يف  -رمحه هللا  -يقول اإلمام النووي • 

د اإلسوالم، فوإذا رأيوتم ذلوك واليتهم ، وال تعرتضوا علويهم إال أن توروا مونهم منكوراً حمققواً تعلمونوه مون قواعو
فوأنكروه علويهم وقولووا ابحلووق حيثموا كنوتم، وأمووا اخلوروج علويهم وقتواهلم فحوورام إبمجواع املسولمني، وإن كووانوا 

 فسقة ظاملني(.
 عدم وجود برانمج أو منهاج يستوعب الطاقات، وخيفف من حدهتا وغلوائها: -9
وخيفوف مون حودهتا وغلوائهوا هوو السوبب يف  قد يكون عدم وجود برانمج أو منهاج يستوعب الطاقات• 

 االستعجال.
 ذلك أن نفس اإلنسان اليت بني جنبيه إن مل يشغلها ابحلق شغلته ابلباطل .• 
لعل ذلك هو السر يف أن اإلسالم غمر املسلم بربانمج عمل يف اليوم والليلة ، ويف األسبوع ويف الشهر • 

 ه كانت خطوته دقيقة وكانت جهوده مثمرة.ويف السنة ويف العمر كله حبيث إذا حافظ علي
لعلووه السوور أيضوواً يف تشووديد اإلسووالم علووى األئمووة أن يسووتفرغوا كوول مووا يف وسووعهم وكوول مووا يف طوواقتهم • 

 الستنباط ما ميأل حياة املسلمني ابلعمل اجلاد املثمر اخلا  من الضر والشرر وإال حرموا اجلنة .
 ملسلمني مث ال جيهد هلم وينصح إال مل يدخل معهم اجلنة ".: " ما من أمري يلي أمر ا-  -يقول • 

 العمل بعيداً عن ذوى اخلربة والتجربة : -10
 ذلك أن اإلنسان يولد وال علم له بشيء يف هذه احلياة .• 
ووون بُطُوووون  أُم َهوووات ُكْم اَل تَوْعَلُمووووَن َشوووْيئاً َوَجَعوووَل َلُكوووُم •  وووْمَع َواألَْبَصووواَر قوووال سوووبحانه : }َواّلّلُ َأْخوووَرَجُكم مّ  اْلس 

 . 78َواأَلْفئ َدَة َلَعل ُكْم َتْشُكُروَن {النحل
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التعلم ، والتعلم ال يكوون مون الكتوب  –عن طريق ما وهبه هللا من السمع واألبصار واألفئدة  -مث يبدأ • 
ارب مون وحدها، بول يوتم أيضواً بواسوطة التجربوة، و املمارسوة والعامول الوواعي هوو الوذي ينتفوع ريوريات وجتو

 سبقوه على الطريق ليوفر على نفسه اجلهد، و الوقت والتكاليف.
أمووا إذا مشووخ أبنفووه و ي بنفسووه وبوودأ العموول بعيووداً عوون ذوى اخلووربة التجربووة فسووتكون لووه أخطوواء، وقوود • 

 يكون االستعجال واحداً منها.
 -  -فضول حيوث يقوول لعل السر يف وصية اإلسالم ابحرتام العلماء وكبار السن الصواحلني وذوى ال• 

:" يوؤم القووم أقورأهم لكتواب هللا ، فوإن كوانوا يف القوراءة سوواء فوأعلمهم ابلسونة، فوإن كوانوا يف السونة سووواء 
 فأقدمهم هجرة".

 الغفلة عن سنن هللا يف الكون ويف النفس ويف التشريع: -11
راحول موع أنوه قوادر علووى خلوق السوموات واألرض يف سوتة أايم وخلوق اإلنسوان واحليووان والنبووات علوى م• 

َا يَوُقوُل َلُه ُكون فَوَيُكووُن  خلق كل ذلك وغريه بكلمة " كن " }بَد يُع الس َماَوات  َواأَلْرض  َوإ َذا َقَضى أَْمراً َفإ من 
 . 117{البقرة

وموون سوونن هللا يف الوونفس: أهنووا ال تضووحي وال تبووذل وال تعطووى إال إذا عوجلووت موون داخلهووا، واقتلعووت • 
لَووووَح َموووون منهووووا كوووول ا حلظوووووظ، وأدركووووت قيمووووة وفائوووودة التضووووحية والبووووذل والعطوووواء، قووووال تعوووواىل: } قَووووْد أَفوْ

 .10-9{ الشمس10{ َوَقْد َخاَب َمن َدس اَها}9زَك اَها}
 ذلك ال يتم بسهولة ويسر ، وإمنا البد له من جهد ووقت وتكاليف ومن سنن هللا يف التشريع :• 
لراب، وإذا نسى العامول أو الداعيوة هوذه السونن كانوت السورعة و أن اخلمر حرمت على مراحل وكذلك ا• 

 العجلة.
أمووا حووني تظوول ماثلووة أمووام عينيووه ، حاضوورة يف ذهنووه وفووؤاده، فإهنووا هتوودئ موون نفسووه ، وتضووبط حركتووه، • 

 وتبصره مبوضع قدميه.
 نسيان الغاية اليت يسعى إليها املسلم: -12
 هللا.ذلك أن املسلم يسعى أساساً لتحقيق مرضات • 
هوووذا إمنوووا يتحقوووق ابلتوووزام منهجوووه، وعووودم التفوووريط فيوووه، والثبوووات عليوووه إىل يووووم اللقووواء قووودر الطاقوووة موووع • 

ودم َفَمون َكواَن يَورْ  َوا إ هَلُُكوْم إ لَوهم َواح  ثْوُلُكْم يُوَحى إ َ   أمن  َا أاََن َبَشرم مّ  ُجوو ل َقواء رَبّ وه  اإلخالص، قال تعاىل: }ُقْل إ من 
اً َواَل ُيْشر ْك ب ع َباَدة  رَبّ ه  َأَحداً {الكهففَوْليَوْعَمْل   . 110َعَماًل َصاحل 

وووه  فَ •  ووُكْم َوَمووون يُوووَق ُشووح  نَوْفس  َنُفس  ُأْولَئ ووَك ُهوووُم }فَوواتو ُقوا اّلل َ َمووا اْسوووَتَطْعُتْم َوامْسَُعوووا َوأَط يُعوووا َوأَنف ُقووووا َخوورْياً ألّ 
 . 16اْلُمْفل ُحوَن {التغابن

يسووأل عنهووا املسوولم بوني يوودي هللا يوووم القيامووة وعليهووا تكوون النجوواة أو عوودم النجوواة أمووا  تلوك مقوودمات• 
 النتائج من التمكني أو عدم التمكني فال يسأل عنها.
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 ألهنا بيد هللا أي  هبا حيث يشاء وكما يشاء .• 
 فإن حدث ونسى العامل أو الداعية هذه احلقيقة فإنه يقع ال حمالة يف االستعجال .• 

 الغفلة عن سنة هللا مع العصاة واملكذبني: -13
ذلك أن من سنة هللا موع العصواة واملكوذبني، اإلمهوال، وعودم االسوتعجال }َوأُْمل وي هَلُوْم إ ن  َكْيود ي َمت ونيم • 

 . 183{األعراف
وَل هَلُوُم اْلَعو•  َوا َكَسوُبوا َلَعج  وُذُهم مب  ون ُدون وه  }َورَبَُّك اْلَغُفوُر ُذو الر مْحَة  َلْو يُوَؤاخ  وُدوا م  ُوم م ْوع ودم ل ون جيَ  َذاَب بَول هل 

 . 58َمْوئ اًل {الكهف
 ومن سننه كذلك معهم :

وووَي ظَال َموووةم إ ن  َأْخوووَذُه أَل ووويمم َشووود يدم  -1 أنوووه إذا أخوووذهم مل يفلوووتهم }وََكوووَذل َك َأْخوووُذ رَبّ وووَك إ َذا َأَخوووَذ اْلُقوووَرى َوه 
 . 102{هود

ُزوَن {األنفال}َواَل حَيَْسَق  ال ذ ي ُْم اَل يُوْعج   .59َن َكَفُروْا َسبَوُقوْا إ هن 
ُ َوْعووَدُه َوإ ن  يَوْوموواً ع نووَد رَبّ ووَك  -2 ْلَعووَذاب  َولَوون خُيْل ووَف اّلل  ُلوَنَك اب  أن أايمووه ليسووت كأايمنووا هووذه }َوَيْسووتَوْعج 

وَن {احلج  . 47َكأَْلف  َسَنٍة ممّ  ا تَوُعدُّ
عون هوذه السونن اسوتعجل قوائاًل: ننواجزهم قبول أن يسوتفحل شوأهنم، وقبول أن  إذا غفل العامل أو الداعيوة

 ميسكوا بزمام األمور، فتستحيل إزاحتهم بعد ذلك من طريق الناس .
 صحبة نفر من ذوى العجلة وعدم التأين: -14
 ذلك أن الطبع يعدي، واملرء على دين خليله.• 
سويما إذا   -به ال حمالة يف ما يعتنق ويف كل ما يسولك إذا مل حيسن املسلم اختيار صاحبه، فإنه يقتدي • 

 قد يكون من بني ذلك االستعجال. –كان هذا الصاحب قوى الشخصية 
 لعل هذا هو سر أتكيد اإلسالم على ضرورة مراعاة الدقة واألمانة يف اختيار الصديق والصاحب.• 

 سادساً : طريق عالج االستعجال:
باب الويت توؤدى إىل االسوتعجال ، فإنوه صوار مون السوهل علينوا أن نودرك ما دمنا قد وقفنوا علوى أهوم األسو

 طريق العالج وتتلخص يف :
إمعوان النظور يف اآلاثر والعواقوب املرتتبووة علوى االسوتعجال، فووإن ذلوك مموا يهوودئ الونفس وحيمول علووى  -1

 الرتيث و التأين.
الكوون ويف الونفس ، ويف التشوريع  دوام النظر يف كتاب هللا عوز وجول، فوإن ذلوك يبصوران بسونن هللا يف -2

 ومع العصاة و املكذبني و البصرية هبذه السنن هتدئ النفس وتساعد على التأين و الرتوي.
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ُلون  {األنبيووواء -3 وووْن َعَجوووٍل َسوووُأر يُكْم آاَي   فَووواَل َتْسوووتَوْعج  نَسووواُن م  . وقوووال  37قوووال هللا تعووواىل : }ُخل وووَق اإْل 
، وقوال سوبحانه: }إ ن  َهوَذا اْلُقوْرآَن ي ْهود ي  2رَْيَب ف يه  ُهًدى لّ ْلُمت ق ونَي {البقورة سبحانه: }َذل َك اْلك َتاُب الَ 

َات  أَن  هَلُْم َأْجراً َكب رياً {اإلسراء ُر اْلُمْؤم ن نَي ال ذ يَن يَوْعَمُلوَن الص احل  َوُم َويُوَبشّ   . 9ل ل يت  ه َي أَقوْ
مون  -  -نبوية ، فوإن ذلوك مموا يوقعنوا علوى مقودار موا القوى النويب دوام املطالعة يف السنة والسرية ال -4

 الشدائد واحملن، وكيف أنه حتمل، وصرب ومل يستعجل، حىت كانت العاقبة له، وللمنهج الذي جاء به.
}َلَقووْد َكوواَن َلُكووْم يف   -  -ومعلوووم أن الوقوووف علووى ذلووك ممووا يضووبط حركووة املسوولم ، إقتووداء وأتسووياً بووه 

َر َوذََكَر اّلل َ َكث رياً {األحزابَرُسول  ا  . 21ّلل   أُْسَوةم َحَسَنةم لّ َمن َكاَن يَوْرُجو اّلل َ َواْليَوْوَم اآْلخ 
مطالعووة كتووب الوورتاجم والتوواريخ، فووإن ذلووك ممووا يعرفنووا مبوونهج أصووحاب الوودعوات والسوولف يف جماهبووة  -5

ه حيمول علوى اإلقتوداء والتأسوي، أو علوى األقول الباطل، وكيف أهنم أتنوا وتريثوا حىت مكن هلم، وهذا بودور 
 احملاكاة واملشاهبة على حد قول القائل :)فتشبهوا إن مل تكونوا مثلهم إن التشبه ابلرجال فالح(

العموول يف ظوول ذوى اخلووربة والتجربووة مموون سووبقوا علووي الطريووق فووإن ذلووك موون شووأنه أن جيعوول خطوووات  -6
 - لكثوري مون اجلهود والوقوت وابقوي التكواليف وقود لفوت النويب العاملني دقيقة حمسوبة وأن يووفر علويهم ا

 النظر إىل ذلك حني قال : ) ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني ( .
العمل من خالل منهاج وبرانمج واضح األركان حمدد املعامل يستوعب احلياة كلها وأيخذ بيود العامول  -6

 جييب على تساؤالته ويرفع من مستواه.من طور إىل طور ومن مرحلة إىل مرحلة فيشبع تطلعاته و 
الفهووم الووودقيق ألسوواليب وخمططوووات األعووداء فوووإن ذلووك مووون شووأنه أن حيمووول العاموول علوووى النظووور يف  -7

 عواقب األمور وعلى الرتيث والتأين والتصرف حبكمة وعلى بينة .
ذلوك ميكون  عدم الرهبة أو اخلوف من تسلط األعوداء وإحكوامهم القبضوة علوى العوامل اإلسوالمي ألن -8

 أن يزول يف حلظات وما هو على هلل بعزيز.
 . 196قال تعاىل: }اَل يَوُغر ن َك تَوَقلُُّب ال ذ يَن َكَفُروْا يف  اْلب اَلد  {آل عمران• 
وْا َعن َسب يل  اّلّل  َقْد َضلُّوْا َضاَلاًل بَع يداً {النساء•   . 167قال تعاىل: }إ ن  ال ذ يَن َكَفُروْا َوَصدُّ
وْا َعن َسب يل  اّلّل  َفَسيُنف ُقوهَنَا مثُ  َتُكونُ  •  َعَلْيه ْم َحْسرًَة مثُ  قال تعاىل: }إ ن  ال ذ يَن َكَفُروْا يُنف ُقوَن أَْمَواهَلُْم ل َيُصدُّ

 . 36يُوْغَلُبوَن َوال ذ يَن َكَفُروْا إ ىَل َجَهن َم حُيَْشُروَن {األنفال
 اإلسالم يف أنفسنا وفيمن حولنا بكل ما منلك وبكل ما نستطيع. بيد أن هذا الشرط أبن تقيم• 
وون بَوْعوود ه  َوَعلَووى•  اّلّل   قوال تعوواىل: }إ ن يَنُصوورُْكُم اّلّلُ فَوواَل َغال ووَب َلُكووْم َوإ ن خَيْوُذْلُكْم َفَموون َذا ال ووذ ي يَنُصوورُُكم مّ 

 . 160فَوْليَوتَووَكّ ل  اْلُمْؤم ُنوَن {آل عمران
َات  لََيْسووَتْخل َفنو ُهم يف  اأْلَْرض  َكَمووا اْسووَتْخَلَف قووال تعوواىل: }وَ •  لُوووا الص وواحل  وونُكْم َوَعم  ُ ال ووذ يَن آَمنُوووا م  َعووَد اّلل 

وون بَوْعووود  َخووْوف ه مْ  ْم َولَُيَمكّ وووَنن  هَلُووْم د يووونَوُهُم ال ووذ ي اْرَتَضوووى هَلُووْم َولَيُوبَووودّ لَنو ُهم مّ  ووون قَوووْبل ه  ُدوَنين  اَل أَْمنووواً يَوْعبُووو ال ووذ يَن م 
ُقوَن {النور  . 55ُيْشر ُكوَن يب  َشْيئاً َوَمن َكَفَر بَوْعَد َذل َك َفُأْولَئ َك ُهُم اْلَفاس 
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جماهدة النفس وتدريبها على ضرورة الرتيث والتأين والرتوي فإمنا احللم ابلتحلم ومون يتصورب يصوربه هللا  -9
 والرجولة ال تكون إال بذلك.

ة أو اهلودف الوذي مون أجلوه حييوا املسولم فوإن ذلوك حيوول دون االسوتعجال وحيمول االنتباه إىل الغايو -10
 على إتقان املقدمات والوقوف عندها وعدم جتاوزها إىل النتائج .

االنتباه إىل موقف املسلم من املنكرات وأسلوب تغيريهوا فوإن ذلوك يبصوره مبعوامل الطريوق وحيوول بينوه  -11
 وبني االستعجال.

 
 ال ومنهج احلركة اإلسالمية املعاصرة:سابعا : االستعج

جوودير ابلووذكر أن نشووري إىل أن االسووتعجال علووى النحووو الووذي ذكووران غووري وارد يف موونهج احلركووة اإلسووالمية 
 املعاصرة.

 وهو جزء من منهج هذه احلركة يصدق ذلك : -بل أنه مرفوض صراحة والنص التا  
 :أيها املسلمون ورياصة املتحمسون املتعجلون منكم 

امسعوهووا مووىن كلمووة عاليووة داويووة موون فوووق هووذا املنوورب يف مووؤمتركم هووذا اجلووامع إن طووريقكم هووذا مرسووومة • 
 خطواته موضوعة حدوده ولست خمالفاً هذه احلدود اليت اقتنعت كل اقتناع أبهنا أسلم طريق للوصول .

واملثوابرة واجلود والعموول أجول قود تكوون طريقوا طويلوة ولكون لويس هنواك غريهوا إمنوا تظهور الرجولوة ابلصورب • 
 الدائب.

فمون أراد موونكم أن يسووتعجل مثوورة قبوول نضووجها أو يقتطووف زهوورة قبوول أواهنووا فلسووت معووه يف ذلووك حبووال • 
وخووري لووه أن ينصوورف عوون هووذه الوودعوة إىل غريهووا موون الوودعوات وموون صوورب معووي حووىت تنمووو البووذرة وتنبووت 

 ولن يفوتنا وإايه أجر احلسنيني : إما النصر الشجرة وتصلح الثمرة وحيني القطاف فأجره يف ذلك على هللا
 والسيادة وإما الشهادة والسعادة .

 أيها املسلمون :
أجلموووا نووزوات العواطووف بنظوورات العقووول وأنووريوا أشووعة العقووول بلهووب العواطووف وألزموووا اخليووال صوودق • 

وا كول ميول فتوذروها كاملعلقوة وال احلقيقة والواقوع واكتشوفوا احلقوائق يف أضوواء اخليوال الزاهيوة الرباقوة وال متيلو
تصووادموا نووواميس الكووون فإهنووا غالبووة ولكوون غالبوهووا واسووتخدموها وحولوووا تيارهووا واسووتعينوا ببعضووها علووى 

 بعض وتراقبوا ساعة النصر وما هي منكم ببعيد.
• 

 اثمنا : الداعية بني الفتور واالستعجال :
قوع الداعيوة إن موقعوه جيوب أن يكوون وسوطا بوني يظهر من حديثنا عن الفتوور واالسوتعجال : حتديود مو • 

 الفتور واالستعجال .
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علي معىن أنه مع املقدمات كخلية النحل دائب النشواط واحلركوة ال يقصور وال يتوواأ حلظوة مون ليول أو • 
 من هنار وال يضيع فرصة تتاح له أما أوانه مع النتائج.

 أوانه وإال عوقب حبرمانه . فهو هادئ مرتيث متأن غري متهور ال يستعجل شيئا قبل• 
هوذا ومل يفووت احلركووة اإلسووالمية املعاصوورة أن حتوودد هووذا املوقوع وتلووك كلماهتووا أحوورف موون نووور ومشوواعل • 

علوى الطريوق :) إن ميودان القوول غووري ميودان اخليوال ، وميودان العمول غووري ميودان القوول ، وميودان اجلهوواد 
 ن اجلهاد اخلاطئ.غري ميدان العمل ، وميدان اجلهاد احلق غري ميدا

 يسهل على كثريين أن يتخيلوا ، ولكن ليس كل خيال يدور ابلبال يستطاع تصويره أقوال ابللسان.• 
إن كثريين يسوتطيعون أن يقولووا ولكون قلوياًل مون هوذا الكثوري يثبوت عنود العمول ، وكثوري مون هوذا القليول • 

 هاد الشاق و العمل املضين.يستطيع أن يعمل ، ولكن قلياًل منهم يقدر على محل أعباء اجل
هوووؤالء اجملاهووودون وهوووم الصوووفوة القالئووول مووون األنصوووار قووود خيطئوووون الطريوووق وال يصووويبون اهلووودف إن مل • 

 تتداركهم عناية هللا.
يف قصووة طووالوت بيووان ملووا أقووول ، فأعوودوا أنفسووكم وأقبلوووا عليهووا ابلرتبيووة الصووحيحة واالختبووار الوودقيق • 

 وامتحنوها ابلعمل.
قوى البغيض لديها الشاق عليها، وافطموها عن شهواهتا ومألوفاهتوا وعاداهتوا..... وال تضويعوا العمل ال• 

 دقيقة بغري عمل وعند ذلك يكون عون هللا وأتييده، ونصره (.
 السيد حممد نوح.-املرجع:آفات على الطريق

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
 

 االسافهام
عنووووه ، ليحسوووون صوووووره كمووووا ىف املعجووووم لغووووة: اسووووتفهم موووون فووووالن عوووون األموووور: طلووووب منووووه أن يكشووووف 

 (1الوسيط.)
واصووطالحا: طلووب الفهووم ، والفهووم هووو حصووول الشووىء ىف الووذهن بعوود أن مل يكوون ،وهووو موون األسوواليب 
اإلنشائية الىت يكثر ورودها ىف الكالم البالغى، وىف احملادثوة اليوميوة عنود مجيوع النواس ، والسوني والتواء فيوه 

 عن كذا، أى طلب اإلخبار عنه.( فيقال: استفهم فالن 2للطلب )
 ولالستفهام أدوات تستعمل فيه ، ولكل أداة منها معىن:

 (3فاهلمزة لطلب التصديق أو التصور)
 وهل لطلب التصديق

 ومىت للسؤال
 وأين للحال
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 وكم للعدد
األصووول ىف االسووووتفهام أن يكووووون ممووون جيهوووول املسووووتفهم عنوووه ويريوووود موووون املخاطوووب إعالمووووه بووووه ،ويسوووومى 

احلقيقى، فإذا كان املستقهم )اسم فاعل(عاملا مبوا اسوتفهم عنوه مسوى االسوتفهام جموازاي، ويقصود االستفهام 
منه حينئذ معان بالغية لغورض يقصوده املسوتفهم وىف ذلوك يقوول اخلطيوب: "مث إن هوذه األلفواظ كثوريا موا 

االسوتفهام تنقسوم ( واملعاأ الىت خيرج إليهوا 4تستعمل ىف معان غري االستفهام حبسب مايناسب املقام..)
 قسمني كبريين ، يندرج حتت كل قسم منهما معان فرعية ال تكاد حتصر:

 القسم األول: وهو استفهام التقرير )اإلثبات(
 القسم الثاأ: وهو استفهام اإلنكار )النفى(

 أما املعاأ الفرعية الىت تتولد عن التقرير واإلنكار حبسب املقام فكثرية، منها:
كري، احلووث ، والتحضوويض ،التوبيووغ ، التعجووب ، االسووتبطاء ، االسووتبعاد ،األموور، النهووى، االمتنووان ، التووذ 

 التشويق ، وغريها كثري.
، واالمتنوان موع  18فالتذكريمع التقريرحنو قول فرعون ملوسى ىف قوله تعاىل }أمل نربك فينوا وليدا{الشوعراء:

بيووغ مووع اإلنكووار كقولووه تعوواىل }أكفوواركم ، والتو  1التقريوور كقولووه تعوواىل }أمل نشوورح لووك صدرك{االنشووراح:
،  20، والتعجوووب موووع اإلنكوووار حنوووو قولوووه }مووواىل ال أرى اهلدهووود{النمل: 43خوووري مووون أولئكم{القمووور:

 واالستبعاد مع اإلنكار مثل قول امرىء القيس:
 أيقتلىن املشرىف مضاجعى * ومسنونة زرق كأنياب أغوال

 أ.د/عبد العظيم إبراهيم املطعىن
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 االنرتاكية
لغووة: مصوودر صووناعى موون االشوورتاك ، يقووال: اشوورتك الوورجالن أى كووان كوول منهمووا شووريك اآلخوور )لسووان 

 العرب(.
واصووطالحا: هووى نظووام اجتموواعى متكاموول خيتلووف عوون النظووام الرأمسوواىل موون حيووث إلغوواء امللكيووة اخلاصووة 

 لوسائل اإلنتاج ، وعدم وجود طبقات.
لك الدولة ابلنيابة عن اجملتمع ألدوات اإلنتاج والصناعات واخلدمات دون : متّ Webleواالشرتاكية عند 

األفراد ، كما أن اهليئات الصناعية واالجتماعية ىف الدولة ال جيوورأن ُتوّجوه حنوو الوربح أو حنوو خدموة فورد ، 
 وإمنا توجه خلدمة اجملتمع.

 ها ، وتلك اخلصائص هى:وهناك كثريون من املفكرين حياولون تعريف االشرتاكية بذكر خصائص
 امللكية العامة لوسائل اإلنتاج. -1
أن توودار وسووائل اإلنتوواج بواسووطة اجملتمووع ، والدولووة انئبووة عنووه ، وأن يكووون اهلوودف موون إدارهتووا إشووباع  -2

 حاجة األفراد ، ولذلك يراعى إنتاج األهم فاملهم.
والبشرية والطبيعية ووفقوا حلاجوات الشوعب يتم اإلنتاج طبقا لربانمج دورى يرسم وفقا للموارد القومية  -3

لتووووتم املواءمووووة بووووني اإلنتوووواج وبووووني احلاجووووات ، فووووال حتوووودث حاجووووة ، وال يبقووووى فووووائض يسووووبب األزمووووات 
 االقتصادية.

التوزيوووع يوووتم علوووى أسوووس مووون العووودل واملسووواواة ، ويراعوووى ىف التوزيوووع عمووول كووول فووورد طبقوووا للقاعووودة  -4
 اإلنتاج قد ال يكفي لسد حاجاث كل األفراد. االشرتاكية: لكل فرد بنسبة عمله ، ألن

 ولقد مر النظام االقتصادى الغر، مبراحل ، هى:
 مرحلة النظام اإلقطاعى ، وحصر النفوذ السياسى واالقتصادى ىف أيدى املالك املزارعني. -1
،  وعنوودما توودهور النظووام اإلقطوواعى صووعدت الطبقووة املتوسووطة الووىت اعتموودت علووى الثووورة الصوووناعية -2

 واهتمت ابلصناعة والتجارة ، وتلك هى الطبقة الىت رعت الرأمسالية وامللكية اخلاصة.
وظهووورت مآسوووى الرأمساليوووة ىف الظلوووم االجتمووواعى وعووودم رعايوووة حقووووق العموووال وأسووورهم ، فظهووورت  -3

 االشرتاكية.
من م( هو أول 1825م وأن"سان سيمون")1800ويبدو أن اصطالح االشرتاكية مل يستخدم قبل سنة 

مشووووتقة موووون كلمووووة  Socialismاسووووتعمل عبووووارات ربووووط فيهووووا اجملتمووووع ابالقتصوووواد , فظهوووورت كلمووووة 
Society  ويقووال إن "روبوورت أويوون" أول موون اسووتعمل كلمووة ،Socialism  ولكوون احلركووات الووىت ،

 حتارب الظلم االجتماعى ترجع إىل القرن السادس عشر ، وأمهها:
 م.Thomas More Esir 1478 االشرتاكية الطوبية ، الىت اندى هبا -
 م.1796اشرتاكية ابييف ودعاة املساواة  -
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 م.1858-1771مشروعات روبرت أوين  -
 م.1825-1760سان سيمون واملسيحية اجلديدة  -

 وكلها تطالب ابلعدل االجتماعى والرفق ابلعمال وأسرهم.
الفرديوووة ، ويقووور التفووواوت بوووني واالشووورتأكية وإن كانوووت تعوووارض مبووودأ الرأمساليوووة الوووذى يقووووم علوووى امللكيوووة 

الطبقات ، فإهنا ليست وليدة الرأمسالية ، ألهنوا وجودت قبول الرأمساليوة ، فقود قوال هبوا أفالطوون ، وحتودث 
عنها الفارا، ، وتالقت مع دعوات األداين اىل العودل االجتمواعى ، وىف اإلسوالم حتودث املعاصورون عون 

ة ىف القورن العشوورين إليهوا محووال لرفضووه التفواوت الكبووري بووني أ، ذر الغفوارى ، الووذى نسوبه دعوواة اإلشوورتاكي
 الطبقات يف عصره ، وما كان هو من دعاهتا.

التوزيع ملناهضتها وسائل خمتلفوة -وىف القرن التاسع عشر كثر الذين يتحدثون عن االشرتاكية ، ويقرتحون 
لفردية. لكن االشورتاكية مل توربز إال ىف أثور منها: نشر النظام التعاوأ ، أو إلغاء املرياث ، أو إلغاء امللكية ا

 الثورة الصناعية.
بيد أن االشرتاكية ومثلها الشيوعية مل تصمدا ىف ميدان الصناعة مع الرأمسالية ، فقد ظهر أن العمل الوذى 

جع ،  يدار مجاعيا ال ينال العناية الىت يهتم هبا الفرد ىف املشروع اخلاص ، وبينما كانت االشرتاكية هلذا ترتا
كانت الرأمسالية ختفف من غلوائها ، مث تدخلت الدولة حلماية الطبقة العاملة، وظهرت تشريعات خاصوة 
ترمووى إىل توووذويب الفوووارق بوووني الطبقووات ، واعرتفوووت الدولووة ابلنقووواابت العماليووة ، ورفوووع األجووور ، وحوووق 

 العمال ىف االضراب لتحسني ظروف العمل.
 ة. وقدرت إجازات للعمال.وأخضعت املشروعات الكربى للمراقب

وهكذا حققت الرأمسالية كثريا من األهداف الىت كان العمال يتطلعون إليها ، وأخذت بذلك الزمام الذى  
 كانت االشرتاكية تتظاهر به.

 أ.د/أمحد شلىب
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 االعا اع
 

عُكوف ويعك وف. )كموا ىف لغة: اإلقامة على الشئ ولزومه ، وحبس النفس عليه ، وأيتوى مضوارعه علوى ي
 (1املعجم الوجيز()

 وشرعا: عرفه الفقهاء بتعاريف خمتلفة لفظا ، متقاربة معىن كالتاىل:
 (2فعند احلنفية: هو اللبث ىف املسجد الذى تقام فيه اجلماعة مع الصوم ونية االعتكاف.)

 (3وعند املالكية: هو لزوم مسلم مميز مسجدا بصوم ليلة ويوم لعبادة بنية. )
 (4وعند الشافعية: هو اللبث ىف املسجد من شخص خمصوص بنية.)

وعند احلنابلة: هو لزوم املسوجد لطاعوة هللا علوى صوفة خمصوصوة مون مسولم عاقول ممينورا طواهرا مموا أوجوب 
 (5غسال.)

 )وهو جماور ىف املسجد( )متفق عليه(. ويسمى "جوارا" لقول السيدة عائشة رضى هللا عنها عن النىب 
مث قووود بووودا ىل اًن  -يعوووىن األوسوووط-أ، سوووعيد اخلووودرى مرفوعوووا )كنوووت أجووواور هوووذا العشووور  وىف حوووديث

 أجاورهذا العشر األواخر فمن كان اعتكف معى فليبت ىف معتكفه( )متفق عليه واللفظ ملسلم(.
رضوى هللا عونهم: )أن -واالعتكاف سنة: إال أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به ملا رواه ابن عموروأنس وعائشوة 

 كان يعتكف العشر األواخر من رمضان منذ قدم املدينة إىل أن توفاه هللا )متفق عليه(.  النىب 
واالعتكاف معروف ىف الشراثع السابقة.قال تعاىل }وعهدان إىل إبراهيم وإمساعيل أن طهرا بيىت للطوائفني 

 .125والعاكفني والركع السجود{البقرة:
ه يكون ىف رمضان أفضل من غوريه ، وأفضول أماكنوه للرجوال: وهو مستحب ىف مجيع أوقات السنة غري أن

 املسجد احلرام مث املسجد النبوى مث املسجد األقصى ، مث املسجد اجلامع.
اهلدف من االعتكاف: حتقيق صفاء القلب مبراقبة هللا عز وجل ، واإلقبال عليوه لعبادتوه ىف أوقوات الفوراغ 

 الكرمي إذا كان عن إخالص مع الصوم.، وهو من أشرف األعمال وأحبها إىل املوىل 
 أ.د/حممود العكازى

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 االداباس
لغة: اقتبس الشعلة من النار ، فعل ماض مبعىن أخذ ، واالقتباس مصدر الفعل اخلماسوى: اقتوبس كموا ىف 

 (1ترتيب القاموس.)
على كول كوالم ضومنه صواحبه   واصطالحا: له اآلن معنيان: معىن ىف العرف اللغوى العام حيث يطلق فيه

كالما آخور لغوريه ، وىف البحووث العلميوة )األكادمييوة( يسمى:االستشوهاد إموا لتوكيود فكورة ، أو نقودها ، 
 أو نقضها.

واالقتباس عند البالغيني أخص داللة مون العورف الغووى العوام ، فهوم خيصوونه بتضومني الكوالم كالموا مون 
 (2القرآن الكرمي ، أو احلديث الشريف )

فيكون االقتباس ىف النثر ، والشعر: فمن أمثلته يف النثر قول احلريرى:"فلم يكن إال كلمح البصر ، أو هوو 
أقووورب ، حوووىت أنشووود فوووأغرب.. ، فهوووو مقتوووبس مووون قولوووه تعاىل}وموووا أمووور السووواعة إال كلموووح البصووورأوهو 

 ، ومن الشعر قول ابن عباد: 77أقرب{النحل:
 قال ىل إن رقيىب * س ء اخللق فداره

 قلت دعىن ، وهل * اجلنة ُحف ت إال ابملكاره
 فهو مقتبس من احلديث الشريف )حفت اجلنة ابملكاره وحفت النارابلشهوات( رواه البخارى.

 وقول ابن الرومى يذم رييال مدحه فلم يعطه شيئا:
 لئن أخطأت ىف مدحيك * ما أخطأت ىف منعى

 فقد أنزلت حاجاتى * بواد غري ذى زرع.
،  37ن قوله تعاىل }ربنا إأ أسكنت من ذريىت بواد غريذى زرع عنود بيتوك احملرم{إبوراهيم:فهو مقتبس م

وبالغة االقتباس أنه يكسوب الكوالم قووة ، وشورفا شوريطة أال خُيطوئ املقتوبس بوضوع النصووص املقتبسوة ىف 
 غري موضعها ، أو يذكرها ىف أغراض الغزل ، واجملون ، وما أشبهها.

 يم املطعىنأ.د/عبد العظيم إبراه
 الالالالالالالالالالالالالالالالال

 
 االداصا  اإلسالمى

لغة: من مادة "قصد" قصد ىف األمور: توسوط فلوم يفورط ، واقتصود ىف النفقوة: مل يسورف ، ومل يقورت )كموا 
 (1ىف لسان العرب(.)

االقتصوواد اإلسووالمى اصووطالحا: هووو دراسووة مووا جوواء ابلشووريعة اإلسووالمية متعلقووا ابالقتصوواد ىف أقسووامها 
العقيدة والفقه ، واألخالق ، وجاءت كلمة "قصد" ومشتقاهتا ىف القرآن الكرمي ىف ستة مواضع ،  الثالثة:

 من هذه املواضع:
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 .32}فلما جناهم إىل الرب فمنهم مقتصد{لقمان:-
 .66}منهم أمة مقتصدة{املائدة:-

سوورة املائوودة ،  ( أموا مقتصوود الوواردة ىف2فّسور الزخمشورى مقتصود الووواردة ىف سوورة لقموان مبعووىن متوسوط )
 (3فقال عنها الفخر الرازى: "معىن االقتصاد ىف اللغة االعتدال ىف العمل من غريغلو ، وال تقصري".)

يشووري مصووطلح االقتصوواد اإلسووالمى إىل نوووعني موون املعرفووة: األول مووا يتعلووق ابلشووريعة ، الثوواأ: مووا يتعلووق 
ملعرفووووة ميووووثالن مووورحلتني ىف الكتابووووة عوووون ابلتحليووول االقتصووووادى ، وميكوووون القوووول أن هووووذين النوووووعني مووون ا

االقتصوواد اإلسووالمى وموون مث فهمووه ، واسووتيعابه. ىف املرحلووة األوىل يووتم التعوورف علووى مووا جوواء ابلشووريعة ، 
ويكون له ارتبواط ابالقتصواد ، أموا املرحلوة الثانيوة فإهنوا تتضومن التحليول االقتصوادى ملوا جواء ابلشوريعة مون 

 مة لألمور االقتصادية.أحكام ، أو قيم ، أو آداب منظ
والتحليل االقتصادى يعىن تتبع أمر اقتصادى معني للتعرف على العوامل املؤثرة فيوه ، والسوتنتاج سولوكه ، 
فمصطلح االقتصواد اإلسوالمى: هوو حتليول األموور االقتصوادية الوىت تنشوئها األحكوام الشورعية ، وابإلحالوة 

 الىت تنشئها األحكام الفقهية. إىل الفقه فإنه يتضمن حتليل األمور االقتصادية
فاالدخار ، واالستهالك ، واالسوتثمار أمثلوة ملوضووعات اقتصوادية يقووم االقتصواد اإلسوالمى بتحليلهوا ىف 
جمتمع يطبق أحكوام الشوريعة اإلسوالمية كوأثر الزكواة ىف املوضووعات الثالثوة ، وكوذا أثور املورياث علوى توزيوع 

 الثروة.
فووإن تصوورفات العبوواد موون األقوووال ، واألفعووال نوعووان ، عبووادات يصوولح هبووا  وكمووا يوورى اإلمووام ابوون تيميووة ،

ديوونهم ، أوجبهووا هللا ، وال يثبووت األموور هبووا إال ابلشوورع ، وعووادات حيتوواجون إليهووا ىف دنيوواهم ، واالقتصوواد 
اإلسالمى يدخل ىف جانب العوادات ، والوىت تنقسوم إىل نووعني: نووع جواءت فيوه أحكوام ونووع مل تورد فيوه 

م ، ومون مث فوإن االقتصواد بووه منطقوة واسوعة تركوت لإلنسوان ليعموول فيهوا بعقلوه ، وبتجربتوه ، وذلووك أحكوا
 مشروط أبن تكون ىف إطار القيم اإلسالمية العامة.

فوالرتاث اإلسووالمى ىف االقتصواد جوواءت بووه مسوامهات كثوورية تصونف ىف املنطقووة الووىت مل تورد فيهووا أحكووام ، 
راء للدمشوووووقى ، وآراء البوووون خلووووودون ، وآراء للمقريووووزى ، أثبتوووووت وموووون أمثلووووة ذلوووووك آراء للجوووواحظ ، وآ

الدراسووات أن هووذه اآلراء أهنووا ال تتعووارض مووع مووا هووو مقوورر إسووالميا ، لووذلك فإهنووا توودخل ىف مصووطلح 
 االقتصاد االسالمى.

ء مل فاالقتصوواد اإلسووالمى يسووع اآلراء االقتصووادية الووىت قاهلووا املفكوورون املسوولمون عوورب التوواريخ ، وهووذه االرا
يثبووت األموور هبووا ابلشوورع ، وهووى ال تتعووارض مووع مووا جوواء بووه اإلسووالم ككوول ، كمووا يشوومل نفووس املوضوووع 

 اآلراء الىت يقوهلا املفكرون املسلمون ىف العصر احلاىل ، أو عصور مقبلة.
 أ.د/رفعت العوضى

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 االناتام
ىف الكراهيووة لشووئ مووا، وجيووئ لفووظ "االنتقووام"  لغووة: توودل مووادة )نقووم( بكسوور القوواف وفتحهووا علووى املبالغووة

 مصدرا للفعل انتقم ليدل على املبالغة ىف العقوبة.
 شرعا: يعىن العقاب من أجل انتهاك حرمات هللا.

وقود وردت مووادة االنتقووام ىف القوورآن الكوورمي صووفة هلل سوبحانه توودل علووى عقابووه للكووافرين آبايتووه واملكووذبني 
نهم فأغرقنوووووووواهم ىف الوووووووويم أبهنووووووووم كووووووووذبوا آبايتنووووووووا وكووووووووانوا عنهووووووووا ابحلووووووووق الووووووووذى أرسوووووووول: }فانتقمنووووووووا موووووووو

 .136غافلني{األعراف:
ووصوف سوبحانه ذاتوه أبنوه عزيوز ذو انتقوام: }إن الوذين كفوروا آبايت هللا هلوم عوذاب شوديد وهللا عزيووز ذو 

 .4انتقام{آل عمران:
( واالنتقوام 1فينوتقم هلل هبوا()لنفسه إال أن تنتهك حرمة هللا  وىف احلديث الشريف: )ما انتقم رسول هللا 

 احملمود هو الذى حيدث من اإلنسان غرية على دينه وحرمات ربه.
أما االنتقام املذموم فهو التشفى وجتاوز حد العدل ىف العقوبة على موايكره إذا وجوه إليوه أو موس شخصوه 

 بشكل أو آبخر.
ضوب يوقوف العقول عون التفكوري وهو مذموم ألنه ينتج عن الغضب اهلائج من أجول الوذات ، وهيجوان الغ

السليم ، فيطيش املنتقم ظنا منه إن هذه قووة وىف احلقيقوة هوى ضوعف ألن احلوديث الشوريف يقورر: )لويس 
( وأجل الناس شجاعة وأفضلهم جماهودة 3الشديد ابلصرعة إمنا الشديد الذى ميلك نفسه عند الغضب()
ظمني الغيظ والعافني عن الناس وهللا حيب وأعظمهم قوة من يكظم الغيظ وعلى ذلك قوله تعاىل: }والكا

 .134احملسنني{آل عمران:
ولوو علووم النواس أن لووذة العفوو خووري مون لووذة التشوفى؛ ألن العفووو أيتوى ابحلموود والتشوفى أيتووى ابلنودم ، لووو 
علموا هذا موا انوتقم لنفسوه إنسوان ، ألنوه لوو فعول كول إنسوان هوذا وانوتقم لنفسوه الحنوّط عوامل اإلنسوان إىل 

 سباع والوحوش.درك ال
 أ.د/أبو اليزيد العجمى

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
 

 االنا اسة
 االنتكاسية مبفاهيمه الثالثة:

 االرتداد عن دين هللا. -أ 
 ترك االستقامة و التمسك بتعاليم هللا. -ب 
 ترك العمل يف حقل الدعوة. -ت 
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 و يف مفهومها اللغوي: هو االنقالب
 أسباب اختيار املوضوع:

 كتب عن التوبة و قصص التائبني اليت تؤدي هبم إىل  كثرة من  -أ 
 االنتكاس.

 عدم معرفة كثري من األسباب اليت تؤدي هبم إىل االنتكاس.-ب 
 قلة من كتب يف هذا املوضوع. -ت 

 أسباب االنتكاس :
 . عدم االهتمام ابلدعاء.1
 . عدم سؤال هللا اهلداية.2
 . امليل للعزلة.3
 . الشهوة.4
 املاضي و عدم القضاء على آاثره.. احلنني إىل 5
 . عدم اإلخالص والصدق يف االلتزام.6
 . النفاق.7
 . ترك االلتزام ألجل مواقف معينه.8
 . اخلطأ يف التعامل مع بعض املربني.9

 و من األمثلة على بعض أخطاء املربني :
 الرتكيز على الشكليات. -أ 

 املباهاة يف احملافل. -ب 
 ق طاقته.الطلب من الشاب فو  -ت 
 عدم وضع الفرد املناسب يف املكان املناسب. -ث 
 قد خيطئ املريب يف تقدير العقاب على اخلطأ. -ج 
 وضع أنظمه و ضوابط ال تراعي أحوال الناس. -ح 
 هناك بعض الشباب مييل للعزلة واالنفراد. -خ 
 عدم التفريق بني الكبار و الصغار يف العقوبة. -د 
 .عدم مراعاة الظروف -ذ 
 عدم مراعاة الفروق الفردية. -ر 
 عدم التمييز. -ز 
 اعتقاد بعض املربني أنه وصل إىل القمة و أنه جتاوز مرحلة النقد. -س 
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 اهلروب من املنافسة. -ش 
 . عدم حتمل األذى يف سبيل هللا .10

 من سبل التحمل يف سبيل هللا ما يلي :
 أن يبتعد عن الفتنه بقدر املستطاع. -أ 

 علم أن ما أصابه ما كان ليخطئه و ما أخطئه ما كان ليصيبه.أن ي -ب 
 أن يعلم أنه لو ضحى بدينه خوفا من عذاب الدنيا فإن وراءه عذاب اآلخرة. -ت 
 أن يعلم أن هذا ابتالء من هللا رمبا كان بسبب ذنوبه فعليه أن حيتمل ما يرتتب عليه. -ث 
 .و االعتماد عليه -تعاىل –اللجوء إىل هللا  -ج 
 أن يسنت مبن مات و أن يسلي نفسه بذكر ربه. -ح 
 أن يصرب و حيتسب. -خ 
 . استعجال النصر و انتظار قطف الثمر.11
 . عدم حتمل ضريبة االلتزام ) التضحية ( .12
 . السري مع أصحاب السوء.13

 ومن أضرار السري مع أصحاب السوء:
 حرمان صاحبه من جمالسة أهل اخلري. -أ 

 به من طلب العلم و حفظ كتاب هللا.حرمان صاح -ب 
 حرمان صاحبه من زايدة اإلميان. -ت 
 تشويه السمعة. -ث 
 التأخر عن الصالة و رمبا تركها ابلكلية. -ج 
 تعرض صاحبه للسقوط يف البالء ، كشرب الدخان و تناول -ح 

 املخدرات والسرقة.
 أتخره الدراسي و ختلفه يف هذا املضمار. -خ 
 العبادة.حرمان لذة  -د 
 قسوة القلب و تالشي اإلميان وسوء العاقبة يف الدنيا و اآلخرة. -ذ 
 حرمان الرزق. -ر 
 عقوق الوالدين. -ز 
 إضاعة الوقت واملال فيما ال ينفع. -س 
 التسكع يف الشوارع و املعاكسات. -ش 
 االحنراف اخللقي. -ص 
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 املشاجرات و املشاحنات. -ض 
 .التفحيط و أذية املسلمني -ط 
 . عدم اهلجرة.14
 . الغلو يف الدين و حتميل النفس ماال يطيق.15
 . الغرور.16

 ومن دوافع الغرور ما يلي:
 املال. -أ 

 اجلاه و املكانة. -ب 
 العلم. -ت 
 . احلرص على الرتبية الروحية.17

 و من وسائل الرتبية الروحية ما يلي أواًل قيام الليل:
 معوقات قيام الليل:

 كل و خصوصا طعام العشاء.كثرة األ  -أ 
 النوم على جنابة. -ب 
 السهر و كثرة املزاح. -ت 
 الذنوب و املعاصي. -ث 
 األعمال الدنيوية كالوظائف و الدراسة. -ج 

 اثنياً صيام النوافل .
 . احلياة مع الناس.18
 . حب املال و خوف الفقر.19
 . ضغط الزوجة.20
 . عدم حتمل ضغط األهل.21
 .. ضغط البيئة22
 . عدم التكيف مع األوضاع و عدم االقتناع بتغري األحوال.23
 . ضعف اإلميان.24
 . عدم بذل اجلهد للمحافظة على االلتزام.25
 . عدم القدرة على التحمل.26
 . موت القلب.27
 . االستهزاء ابلدين.28
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 . االلتزام من أجل املصاحل الشخصية .29
 . عدم احملاسبة.30
 التوبة. . عدم بذل اجلهد يف31
 . عدم اختيار ما يالئم.32
 . سوء الظن.33
 . عدم التطبيق العلمي للدراسات النظرية) عدم العمل ابلعلم(.34
 . االكتفاء مبا سبق و عدم التكيف مع الوضع.35
 . حب الرالسة و الصدارة.36
 . عدم وجود القدوة و عدم الرجوع إىل العلماء.37
 . احلسد.38
 . عدم املتابعة.39
 الزوج. .40
 . عدم مالحظة التقصري.41
 . الرتخص و التساهل.42
 . الزيغ.43
 . األمن من االنتكاس.44

دار ابون  -صواحل بون مقبول العصويمي  -املرجع / كتاب من أخبار املنتكسني ) مع األسباب و العالج ( 
 خزمية .

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 البابية
ملون كلموة ابب للداللوة علوى الشويخ أو األسواس ، والنصوريية البابية نسوبة إىل البواب ، واإلمساعيليوة يسوتع

أول من أطلقوا كلمة ابب على سلمان الفارسى، وأما الدروز فيطلقوهنا على الوزير الروحواأ األول الوذى 
 يستعمل العقل الكلى.

 وقوود ادعووى علووى حمموود الشووريازى أنووه ابب اإلمووام الغائووب الووذى تنتظووره طوائووف الشوويعة،وانه ابب مظهوور
 احلقيقة اإلهلية.

م أو بعد ذلك بعام أو عامني ، وتوىف أبوه وهو صغري فكفله خاله 1819-هو1235ولد ىف شرياز عام 
، ورحوول بووه إىل بوشووهر، وبعووث بووه إىل معلووم ، مث افتووتح لووه متجوورا، ولكنووه انصوورف عوون التجووارة إىل قووراءة  

لنفسوى والعقلوى، فكوان يصوعد إىل كتب التصوف والنجووم ، وبودت عليوه بووادر تودل علوى عودم االتوزان ا
السطح ىف شدة احلر ويظل جالسا عارى الرأس لفرتات طويلة مغمغما ببعض األوراد ،واسوتمر علوى هوذه 
احلال حىت وقع فريسة لنوابت عصوبية ولوواثت هيسوتريية،والتقى بوه رجول مون تالميوذ الرشوىت يسومى جوواد 

ن قرب ظهور املهدى، فاستهواه حديثه ، وأخوذ الطباطباأ أخذ حيدثه عن بشارات اإلحساش والرشىت ع
 يقرأ ىف كتب املشعوذين واملنجمني وأتثريات الكواكب الروحية.

وزاد اضوطرابه النفسووى والعصوىب فبعووث بوه خالووه إىل كوربالء ، أمووال ىف شوفائه وقوود طواب لووه املقوام هنوواك ، 
إىل جملوس الرشوىت:فوجد فيوه بغيتوه  ولفت تالمذة الرشىت انطواؤه وعكوفه على التهجد والتالوة، فذهبوا به

، وأعجب مبا يقوله ويكتبه ، فآخذ يقلده ، وىف حلقات الرشىت، تلقفه جاسوس روسى فعقد معه أواصر 
 الصداقة واملودة، وتبادال الزايرات ، وانعقدت بينهما اجملالس ىف جوف الليل على دخان احلشيش.

شووريازى فريسووة سووهلة، فأخووذ يوووحى إليووه أبنووه وموون خووالل هووذه اجللسووات ، اكتشووف ذلووك الروسووى أن ال
 هوذلك القائم الذي يبشربه الرشىت، وينادى بصاحب األمر وصاحب الزمان.

وىف جملوس الرشووىت سووئل عوون املهوودى أيوون هووو؟ فأجوواب أان ال أدرى وقوود يكووون معنووا ىف اجمللووس ، فتلقووف 
 هذا الروسى هذه اإلجابة؛ وأخذ يلقى شباكه على الشريازى.

ذلك املوعود، وىف ذلك يقول:"رأيت ىف اجمللس املريزا على حممد الشريازى فتبسمت وصممت  ليصنع منه
 ىف نفسى أن أجعله ذلك املهدى املزعوم.

وقد أمثرت هذه االحياءات الشيطانية مثرهتا، فبعد أن انتقل الشوريازى مون كوربالء إىل بوشوهر أرسول خطوااب 
نووه البوواب ويوودعوه إىل اإلميووان أبنووه انئووب صوواحبه العصوور، م خيووربه فيووه أ1844هلووذا الروسووى ىف مووايو سوونة 

وابب العلم فكان جوابه عليه:"إنه يؤمن أنه صواحب الزموان وإموام العصور، ال اببوه واننبوه راجيوا أال حيرموه 
مما عنده من حقائق ، وال حيجبوه عون أصووله ، ألنوه أول مون يوؤمن بوه مث يعقوب قوائال:.. ومحودت هللا أن 

 ، وأن جهودى الىت انفقف فيها اجلهد والوقت واملال قد أمثرت مثرهتا وآتت أكلها.سع  مل يضع هباء
 وقد ساعد على ظهور احلركة البابية ىف إيران:
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 االستعداد الذهىن الذى ينتظم غلبية السكان هناك من إمياهنم ابنتظار ظهور اإلمام الغائب. -1
ا موون النوواس آنووذاك نتيجووة ملووا كانووت تنووادى بووه هتيئووة اجلووو النفسووى العووام الووذى كووان يسووود عووددا كبووري  -2

طائفووة الشوويخية علووى يوود شوويخيها أمحوود اإلحسووائى وكوواظم الرشووىت اللووذين كوواان يكثووران موون احلووديث عوون 
 ظهور املوعود الذى حان أوانه.

نشوواط االسووتعمار الروسووى بواسووطة رجالووه وحماولتووه اصووطناع اتبوواع لووه أيمتوورون أبمووره وحيققووون أهدافووه  -3
 القالقل والبلبلة ىف صفوف اجملتمع اإليراأ. إباثرة

وجود الشخص املؤهل نفسيا وعقليوا للقيوام مبوا يطلوب إليوه تنفيوذه وقود حتقوق ذلوك ىف شوخص علوى  -4
حممود الشووريازى )البوواب( وأعلون البوواب عوون نفسووه أبنوه ابب املهوودى أوال، مث أعلوون بعود ذلووك أنووه املهوودى 

فتقبلهوا بعوض النواس ، ورفضوها الغالبيوة، وبودأ صوراع انتهوى بقتوول وكوان لوه أعووان أخوذوا ينشورون دعوتوه ، 
 الباب.

وللبابية تعاليم تتناول العقائد والعبادات خرجوا فيها على اإلسالم ، وخالفوا موا جواء ىف الكتواب والسونة، 
ح ، فهم يرون أن هللا حيل ىف البشر، وأن حلوله ىف بشر يعتربمظهرا إهليا ىف هيكل بشورى، وهوذا كفور ُصورا 

وأمنا ظهور هللا ىف هيكل تعودد بتعودد األنبيواء والرسول ، وأن الظهوور األخوري أمت مون الظهوور األول ، ومون 
هنا يعترب الباب نفسه أكمل مظهر بشرى للحقيقة اإلهلية وهم يكفرون ابآلخوره ، كموا جواءت ىف القورآن 

يني الووذين حتوودث عوونهم القووورآن الكوورمي فووال يؤمنووون ببعووث وال جبنووة وال انروال حسوواب موووثلهم مثوول الوودهر 
. والقياموة 24الكرمي حني قال:}وقالوا ما هى إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا وما يهلكنا إال الدهر{اجلاثية:

عنووووودهم قيوووووام الوووووروح اإلهلوووووى ىف مظهووووور بشووووورى جديووووود ، وألغووووووا الصووووولوات اخلموووووس ، وجووووواء ىف كتووووواب 
ال تسووع عشوورة ركعووة واحوودا واحوودا بقيووام وقنوووت "البيووان":)رفع عوونكم الصووالة كلهووا إال موون زوال إىل زو 

وقعود لعلكم يوم القياموة بوني يودى تقوموون مث تسوجدون مث تقنتوون..( والقبلوة هوى بيوت البواب أو سوجنه 
أو البيووت الووىت عواش فيهووا، والصوووم عنودهم تسووعة عشوور يوموا، ويسوومونه شووهر العوالء، ألن الشووهر تسووعة 

اة عنودهم ُنوس العشوار، وتسولم إىل اجمللوس القوائم علوى شوئون عشر يوما والسنة تسعة عشر شوهرا، والزكو
 اجلماعة

واحلج إىل األماكن الىت جعلها الباب قبلة هلم ، ويصح للرجل أن يطلق زوجته تسع عشرة طلقوة، وعودهتا 
تسعة عشر يوما، وإذا كانت أرملة تكون عدهتا نسة وتسعني يوما،والذين هلوم حوق املورياث سوبعة:الذرية 

 نات بدون تفريق ، والزوج والزوجة، والوالد والوالدة ، واألخ ، واألخت.بنني وب
 أ.د/حممد إبراهيم اجليوشى

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 البدو
والبادية؛ فضاء واسع  100لغة:البادية، وسكان البادية، وىف التنزيل العزيز}وجاء بكم من البدو{يوسف:

غوووري قيووواس ،واألنثوووى بدويوووة، ومجوووع ابديوووة بوووواد ، وهوووى  فيوووه املرعوووى واملووواء، والنسوووبة إىل بدو:بووودوى علوووى
 (1الصحراء، ريالف احلاضرة كما ىف املنجد.)

واصوطالحا:كانت تطلوق علووى منطقوة جنووب غوورب آسويا مون اجلزيوورة العربيوة، وهوى منطقووة ختوص القبائوول 
 العربية الرُّح ل ، فكان منهم قبائل قيس ىف مشال بالد العرب ،واليمن ىف جنوهبا.

د هبووم حاليا:أهوول اجلزيوورة العرييووة ووسووط آسوويا ومشووال أفريقيووا موون الرعوواة الرحوول وأشووباه الرحوول مموون مل ويقصوو
يستقروا بعد، حيث يعيشون ىف مناطق جافة وشبه جافة حيث ال تسومح األحووال األيكولوجيوة إال حبيواة 

 (.2الظعن واحلركة)
ر والفووور )احلصوووان(، فكانوووت ثقافوووة وكوووان االعتمووواد علوووى حيووووان احلمووول والتحمووول )اجلمووول( وحيووووان الكووو

وحضارة خاصة متيزت مبميزات قائموة علوى مكووانت هوذين احليووانني ىف الغوذاء والكسواء واملواوى وموا إىل 
 ذاك.

كل هذا كان قبل أن يظهر زيت البرتول ، ويستخرج بكميات كبورية منحوت لسوكان هوذه البيئوات دخوال  
 ا بدل احلال واملعيشة كثريا.كبريأ فدخلت األدوات التكنولوجية املتقدمة مم

واملالحظ أن هذه املناطق الىت ظهور هبوا البورتول يشوغلها الووطن العور، ومعظوم العوامل اإلسوالمى، فكوان أن 
 أصبحت نعمة ومنحة هللا للعرب واملسلمني اختبارا وابتالء وحمنة هلم ، حىت يكونوا أهل تكافل وتعاون.

 أ.د/فاروق عبد اجلواد شويقة
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 الرببر
يقصوود ابلرببوور اجلماعووة الووىت أقامووت منووذ أحقوواب بعيوودة ىف الشوومال اإلفريقووى ىف األرض املمتوودة موون برقووة 

 شرقا حىت احمليط األطلسى غراب، وهذه املنطقة أطلق عليها لفظة املغرب مبدلوهلا العام.
 وأما لفظة بربر الىت عرفوا هبا فقد اختلف املؤرخون ىف تفسريها:

 (.1السالوى ينسب كلمة بربر إىل بر بن قيس )ف -1
وابن خلدون يرجع الكلمة إىل ما قاله إفريقى بن صيفى من ملوك التبابعة حني مسع كالمهم قال:موا  -2

 (.2أكثر بربرتكم ، فسموا ابلرببر، والرببرة بلسان العرب هى اختالط األصوات غري املفهومة)
 وتعىن الرافضة للحضارة الرومانية.كلمة بربر مأخوذة من لفظ برابردس ،  -3

وعوواش الرببوور علووى شووكل مجاعووات وبعضووهم عوواش داخوول املوودن ، واختلطوووا مبوون احتوول الووبالد كالرومووان 
والونوودال وغووريهم ، والغالبيووة عاشووت علووى شووكل قبائوول ومجاعووات ، واختووذت موون سووهول وجبووال املنطقووة 

 موطنا وسكنا.
وطنهم األصلى جيد اختالف وتباينا ىف أقووال املوؤرخني ، فوابن والباحث ىف اجلذور األوىل لشعب الرببر وم

( وابون خلودون 3حزم قال:إهنم من بقااي ولد حام بن نوح عليه السالم وادعت طوائف منهم إىل الويمن )
( ، وابون خرداذبووة يشوري إىل أن مووواطنهم األوىل فلسووطني ، 4يوذكر أن فلسووطني ، كانوت موووطنهم األول )

ذلووووك ميكننووووا أن نسووووتخلص أن جيوووول الرببووووركغريه موووون األجيووووال الووووىت عموووورت األرض  ومبناقشووووة اآلراء ىف
 وساحت ىف أرجائها:

 طلبا للرزق وسعيا وراء العيش مث اختذت هلا موطنا ىف أرض املغرب حيث تناسلت وتكاثرت.
هنم وقد قسم النسابون العرب الرببر إىل شعبني كبريين ، يقول ابن خلودون:"وأما شوعوب هوذا اجلبول وبطوو 

فووإن علموواء النسووب متفقووون علووى أهنووم صوونفان عظيمووان ومهووا:برنس ومووادغيس ويلقووب مووادغيس ابألتوورب 
فلووذلك يقووال لشووعوبه التوورب، ويقووال لشووعوب بوورنس الووربانس ، ومهووا معووا ابنووا بوور وقوود اختلووف املؤرخووون ىف 

عليهوا صوفة البوداوة  تعليل انقسام الرببر إىل هذين القسمني ؛ ورمبا كان مرجع ذلوك أن قبائول التورب تغلوب
فمووواطنهم الوووداين العاليووة والوطيئوووة وكووذلك املنوواطق الرعويوووة وشووبه الرعويووة الووىت متتووود امتوودادا متصووال مووون 
طوورابلس إىل ثزا ، وكوووذلك ينتشووورون ىف أقووواليم النخيووول املمتووودة مووون غووودامس إىل السووووس األقصوووى، وهوووم 

 بذلك يكونون غالبية سكان القرى والصحراء.
انس فتغلووب عليهووا صووفة احلضووارة ، إذ تنتشوور الغالبيووة منهووا ىف منوواطق السووهول الووىت حتوويط أمووا قبائوول الوورب 

 ابلساحل وكذلك املناطق اجلبلية الىت متتد عرب املغرب.
وأما أشهر قبائل الترب فهم:زواغة وزوادة ولواتة ومزاتة وتفوشة. ومفيلة وزانتة ومطغرة وغريهوا وأشوهر قبائول 

 وأورية وكتامة وصنهاجة وغريها. الربانس:املصامدة وغمارة
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وقوود أشووار ابوون خلوودون إىل حيوواهتم فهووم يسووكنون ىف بيوووت موون احلجووارة أو الطووني أو الشووعر ، ويشووتغل 
( وقد جبلوا على كثري من الفضائل اإلنسانية منها محاية اجلوار ورعوى 6بعضهم ابلرعى وآخرون ابلزراعة )

لثبات ىف الشدائد ورمحة املسكني وبر الكبري وتوقري أهل العلم األذمة والوفاء ابلقول والصرب على املكاره وا
 وقرى الضيف وعلو اهلمة وإابء الضيم.

 أ.د/حسن على حسن
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 الرب ة
 

لغة:كسووواء يُلتحوووف بوووه ومجعوووه:بُوُرد، والووورُبد، بضوووم فسوووكون:ثوب خمطوووط مجعوووه أ بوووراد ، وأ بووورد ، وبوُوووُرود. 
( وىف حديث سهل بون سوعد أنوه قوال للقوم:أتودرون 1هدب فهى بردة) وقيل:إذا جعل الصوف شقة وله

( 2مووا الوووربدة؟ فقووال القووووم:هى مشلووة، فقوووال سووهل:هى مشلوووة منسوووجة فيهوووا حاشوويتها. )رواه البخوووارى()
 يتوشح هبا ويتلفع. -أى أهداب-والشملة:شقة من الثياب ذات نل 

 وما يتعلق هبا. هللا واصطالحا:حني يذكر لفظ )الربدة( يتبادر منه بردة رسول 
 بردتني مها: وقد خل ف رسول هللا 

 الربدة الكعبية والربدة األيلية.
أما الوربدة الكعبية:فقود روى أن كعوب ابون زهريكانوت لوه مالحواة موع أخيوه جبوري حوني أسولم ، تعورض  -1

فطوور إىل  فيهووا أل، بكوور رضووى هللا عنووه ، فكتووب جبووري إليووه حيووذره قووائال:إن كانووت لووك ىف نفسووك حاجووة
وأنشوده قصويدة يظهور هبوا إسوالمه  ، فإنوه ال يقتول أحودا أثه ثئبوا، فقودم علوى رسوول هللا  رسوول هللا 

 ،وميدحه فيها، وهى قصيدة مشهورة مطلعها:
 ابنت سعاد فقلىب اليوم متبول * متيم إثرها مل يفد مكبول

دة ، وحوددت بعوض الورواايت أنوه وأعطواه بردتوه ، ولوذلك مسيوت هوذه القصويدة ابلورب  فعفا عنه الرسوول 
 ألقاها إليه عند قوله:

 إن الرسول لسيف يستضاء به * مهند من سيوف هللا مسلول
يقول ابن كثري:وهذا من األمور املشهورة جدا ولكن مل أر ذلك ىف شئ من هوذه الكتوب املشوهورة ابسوناد 

 (.3أرتضيه ، فاهلل أعلم )
بعشورة آالف ،  عوث إىل كعوب بون زهري:بعنوا بوردة رسوول هللا فلما كانت خالفة معاوية بن أ، سفيان ب
أحدا، فلما موات كعوب بعثوا معاويوة إىل أوالده بعشورين ألفوا  فوجه إليه:ما كنت ألوثر بثوب رسول هللا 

 (.5(، وهى الىت يلبسها اخللفاء ىف العيدين )4وأخذ الربدة)
بون حممود اشورتاها بثالمثائوة دينوار، وأهنوا هوى الوربدة  وأما الربدة األيلية:فقود روى أن أاب العبواس عبودهللا -2

 الىت توارثها خلفاء بىن العباس.
فالربدة الىت كانوت عنود العباسويني قود تكوون هوى الكعبيوة، ورثوهوا مون األموويني ، أو األيليوة، اشورتاها أول 

م حسوون أن ( ويووروى حسوون إبووراهي6اخللفوواء العباسوويني ؛ إذ كانووت عنوودهم بووردة واحوودة أحرقهووا هوالكووو)
(، فلعلها إحدى هاتني 7الكعبية بيعت للمنصور العباسى أبربعني ألفا والتزال ىف القسطنطينية إىل اليوم )

 الربدتني.
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بربدتووه ، وكانووت خمصصووة ملدحووه ، فقوود اختووذها  وملووا كانووت قصوويدة كعووب قوود أجيووزت موون رسووول هللا 
القصووائد ىف مدحووه ، تقووراب إىل هللا وتنفيسووا  دلوويال ينسووجون علوى منوالووه الشوعراء موون احملبووني لرسووول هللا 

 عن عواطفهم ، وما يزال ذلك دأهبم.
ومون أشووهر القصوائد ىف ذلووك قصوويدة )بوردة املووديح( لإلموام شوورف الوودين أ، عبودهللا حمموود بون سووعيد بوون 

 محاد البوصريى الصنهاجى، ومطلعها:
 أمن تذكرجريان بذى سلم * مزجت دمعا جرى من مقلة بدم

حود أبويووه مون بوصوري، واثنيهموا موون دالص ، وكالمهوا مبصور الوسوطى، ولوود سونة مثوان وسووتمائة وقود كوان أ
م ، وقوود لقيووت قصوويدته 1296م ، وتوووىف سوونة سووت أو أربووع وتسووعني وسووتمائة للهجوورة 1212هجريووة 

هووذه قبوووال عامووا مووون املسوولمني ، حووىت عقووودوا لقراءهتووا اجملووالس ، ورتبوووا هلوووا طوورق االنشوواد، معتقووودين ىف 
كاهتا، حيث إن انظمها كان قد أصيب ابلفاجل حىت أبطل نصفه ، وأعيا األطباء ، فصح عزمه علوى أن بر 

يتشفع هبا إىل هللا ، ويرجو منه الربء والشفاء، يقول:إنه ملا ختمها رأى  ينظم قصيدة ىف مدح املصطفى 
 ىف لوقته.ىف منامه ميسح عليه بيده املباركة. ويلفه ىف بردته الشريفة فعو  املصطفى 

وكما كانت قصيدة كعب بن زهريمن عيون الشعر، كانته بردة البوصريى؛ حىت رأى فيها الشوعراء اجمليودون 
مسوتوى رفيعووا يتبوارون ىف سوواحته ، سوواء ابملعارضووة أو التشوطري، أو التخموويس ، أو التسوبيع ، ورأى فيهووا 

هوا حوىت جواوزوا السوبعني عوددا ، ومون أشوهر العلماء ميداان لفنووهنم العلميوة ، لغويوة وأدبيوة وحديثيوة، وغري 
 من عارضها ىف العصر احلديث أمري الشعراء أمحد شوقى بقصيدة عصماء مطلعها:

 رمي على القاع بني البان والعلم * أحل سفك دمى ىف األشهراحلرم
 أ.د/عبد الفتاح عبد هللا بركه

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 الرب خ
أو مكوانني ، وقود ورد الوربرخ هبوذا املعوىن ىف القورآن الكورمي ىف قولوه  لغة:يقصد به كول موا حيجوز بوني شويئني

، وقولوه تعواىل:}وهو الوذى مورج 20،  19تعاىل:}مرج البحرين يلتقيان. بينهموا بورزخ ال يبغيوان{الرمحن:
 .53البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما بررخا{الفرقان:

ن موووت اإلنسوان إىل بعثووه ، وذلووك عنوود النفخووة الثانيووة. وقوود ورد واصوطالحا:يطلق علووى الفوورتة املمتوودة موو
الوووووووربرخ هبوووووووذا املعوووووووىن ىف القووووووورآن الكووووووورمي مووووووورة واحووووووودة ىف قولوووووووه تعووووووواىل:}ومن ورائهوووووووم بوووووووررخ إىل يووووووووم 

، وال يعووود الوووربزخ منوووزال مووون منوووازل الووودنيا أو االخووورة عنووود علمووواء الكوووالم. وهوووو  100يبعثون{املؤمنوووون:
 املمتدة بني املوت والبعث ، ومكاأ وهو:القرب. نوعان:زماأ وهو الفرتة

وللربزخ عند الصوفية أيضا مراتبه حسية ومعنوية تفصل بني عاملني ، فيطلق عنودهم ويوراد بوه املعوىن الوديىن 
وهو:العامل الذى ندخله بعود املووت ، ويعدونوه أيضوا مون أول منوازل اآلخورة. كموا يطلوق علوى العوامل الوذى 

ألرواح ىف حالة النوم ؛ ويستعمله ابن العر، ىف عوامل عديدة أبرزها ما يسميه ابخليوال ترحل إليه األنفس وا
املطلق أو عامل اجلربوت الذى يفصل بني عامل امللك وامللكووت ، وهوذا الوربزخ فاصول وجوامع ىف آن واحود 

  اثبت.، وهو قابل للمتضادات ، فهو:ال موجود وال معدوم ، وال معلوم وال جمهول ، وال منفى وال
 ومن برازخ ابن العر، أيضا:

 بررخ عامل املثال. -1
 برزخ الثبوت "وهو الفاصل بني مرتبة العدم ومرتبة الوجود". -2
 برزخ العامل املشهور بني عامل املعاأ والصور. -3

 أ.د/أمحد الطيب
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 البطالة
 (1لعامل:عطله ، وبطل العمل:قطعه )حمدثة()لغة:يقال َبَطَل العامل:تعطل فهو بط ال ،وَبط َل ا

 واصطالحا:هى التوقف عن العمل أو عدم توافر العمل لشخص قادر عليه وراغب فيه.
والبطالوووة قووود تكوووون حقيقيوووة أو بطالووووة مقنعوووة، كموووا قووود تكوووون بطالووووة دائموووة أو بطالوووة جزئيوووة ومومسيووووة، 

 أوقوووات الكسوووواد االقتصووووادى، وكووووان وتتضووواعف أتثرياهتووووا الضووووارة إذا اسوووتمرت لفوووورتة طويلووووة وخاصووووة ىف
الشووخص عووائال أو راب ألسوورة، حيووث تووؤدى إىل تصوودع الكيووان األسوورى وتفكووك العالقووات األسوورية وإىل 

 إشاعة مشاعر البالدة واالكتئاب.
وأاي مووا كانوووت األسوووباب املؤديووة إىل البطالوووة كوووأن تكوووون أثوورا ملوووا يوجووود ىف اجملتمووع مووون تناقضوووات ىف بنووواء 

جة للتخصص املتزايد والتنافس الشديد ىف اإلنتاج الرأمسواىل ، فوال سوبيل إىل مكافحتهوا إال الفرصة، أو نتي
إبثحووة فوورص العموول الووىت تصوووهنا الضوووابط العادلووة موون شوورع هللا والووىت هتووتم ابحلاجووات العامووة لإلنسووان ، 

 فالدين والعمل مها إذن طوق النجاة من شرور البطالة واألزمات االقتصادية.
ت الدولووة تشووعر بنوووع موون االلتووزام األخالقووى حيووال املتعطلووني فووإن العموول ميثوول خطووا أساسوويا ىف وإذا كانوو

اإلسالم لدرجة أن الكثوري مون اآلايت الكرميوة توربط جوذراي بوني اإلميوان والعمول الصواحل. قوال تعاىل:}فوإذا 
ل الكوورمي:)إن ، كمووا يقووول الرسووو  10قضوويت الصووالة فانتشووروا ىف األرض وابتغوووا موون فضوول هللا{اجلمعووة:

 (.2طلب كسب احلالل فريضة()
وىف هذا ضومان خوري ضومان إلشوباع احلاجوات مون انحيوة، وحتقيوق املواءموة بوني املصولحة العاموة واخلاصوة 

 من انحية اثنية.
 أ.د/حممود أبوزيد

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 الب اء من هللا
 

 أواًل : داللة املصطلح :
 قيته أي حذرته .لغة : الوقاية : احلذر ويقال ات –أ 

 اصطالحاً :هي اخلوف من اجلليل والعمل ابلتنزيل والقناعة ابلقليل واالستعداد ليوم الرحيل . –ب 
 التقوى عندما تقرن ابلرب . -جو 
 من األلفاظ مقاربة للتقوى يف الداللة واملعىن ، الورع . –د 

 اثنياً : األهداف :
 .إبراز أمهية التقوى يف الرتبية والدعوة  -1
 احلث على االجتهاد يف الوصول ابلنفس إىل منزلة التقوى . -2
 تربية الطالب على تقوى السر ومراقبة هللا يف اخللوة . -3
 عرض صور مشرفة لسلفنا الصاحل . -4

 اثلثاً : عناصر املوضوع :
 م الرحيل .. مفهوم التقوى : هي اخلوف من اجلليل والعمل ابلتنزيل والقناعة ابلقليل واالستعداد ليو 1
 . أمهية التقوى يف دين هللا والدعوة .2
 . فضل التقوى ومنزلة املتقني .3
 . من هو التقي ومىت يعد اإلنسان تقياً ؟4
 . شجرة التقوى .5
 . مراتب التقوى .6
 . تقوى السر .7
 . كيف نصل إىل منزلة التقوى ؟8
 . مواقف يف التقوى والورع للسلف الصاحل .9

 لتقوى .. أحاديث يف ا10
 رابعاً : العرض :

 مفهوم التقوى . -1
 أمهية التقوى يف دين هللا والدعوة . -2
 أن التقوى ركيزة عظمى ترتكز عليها أصول اإلسالم ومبادئه .2-1
 ابلتقوى تقوى األخوة يف القلوب وتثبت ركائزها يف النفوس . 2-2
 ائره .أن القلب التقي من أشد القلوب تعظيماً حلرمات هللا وشع 2-3
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 أهنا تعصم صاحبها من كثري من الداناي والسيئات . 2-4
 أهنا عدة يف الفتنة وزاد يوم احملنة فما صرب على احلق وال ثبت إىل 2-5

 املتقون .
 التقوى نور للدعاة يبصرون به احلق ومييزونه عن الباطل . 2-6
 عوته .لتبليغ د -  -أهنا الوصية النبوية للدعاة الذين كان يرسلهم  2-7
 كما أهنا صلة تربط القلب ريالقه فرياقبه وخيشاه .  2-8
 أن احلديث عن التقوى يف هذا الزمان أصبح ضرورة لتذكري الناسي 2-9

 وإيقاظ الغافل .
 فضل التقوى ومنزلة املتقني : -3
 التقي هو األكرم عند هللا . 3-1
 املتقون أولياء هللا وأحباؤه . 3-2
 .معية هللا للمتقني  3-3
 أتييد هللا للمتقني ابلقوة واملدد . 3-4
 تيسري األمور وسعة األرزاق . 3-5
 الفوز ابجلنة ونعيم اآلخرة . 3-6
 هدايته سبحانه هلم وتعليمه إايهم . 3-7
 إصالح العمل وتكفري السيئات . 3-8
 من هو التقي ؟ أو ما هي صفات املتقني ؟ -4
 أداء الفرائض واجتناب احملرمات . 4-1
 احلفاظ على حقوق الناس . 4-2
 حسن معاشرة الناس ) حسن اخللق ( . 4-3
 املسارعة إىل التوبة وعدم اإلصرار على املعصية . 4-4
 . -  -التوقري للرسول  4-5
 البذل والتضحية . 4-6
 الثبات على العهد . 4-7
 العدل واإلنصاف . 4-8
 كف اللسان عن األذى .  4-9
 حماسبة النفس وهضمها . 4-10
 علي رضي هللا عنه يصف املتقني . 4-11
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 شجرة التقوى : -5
 زاد التقوى . 5-1
 كلمة التقوى .  5-2
 لباس التقوى . 5-3
 إهلام التقوى . 5-4
 حق التقوى . 5-5
 مراتب التقوى : -6

 أ التوقي من العذاب املخلد ابلتربؤ من الشرك .
 ب جتنب كل ما يؤمث من فعل أو ترك حىت الصغائر .

 نزه عما يشغل سره عن ربه وهو التقوى احلقيقية املطلوبة .ت الت
 تقوى السر . -7
 كيف نصل إىل منزلة التقوى :  -8
 العلم . 8-1
 التزام الفرائض واإلكثار من النوافل . 8-2
 قراءة القرآن بتدبر . 8-3
 الدعاء . 8-4
 صحبة املتقني . 8-5
 القراءة يف سري املتقني . 8-6
 لتزام .اجلدية يف اال 8-7
 عدم اإلغراق يف املباحات . 8-8
 االبتعاد عن الشبهات ومواطن الريب . 8-9
 تذكر املوقف بني يدي احلق عز وجل . 8-10
 مواقف يف التقوى والورع لسلفنا الصاحل : -9
 ال أيكل أجر عمل مل يقم به . 9-1
 من أكل طعاماً حراماً وهو ال يعلم . 9-2
 الورع .التقلل وترك الشهوات من  9-3
 التقوى يف الفتوى . 9-4

 أحاديث يف التقوى والورع : -10
 هل تتعارض التقوى مع الغىن . 10-1
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 من اتقى دخل اجلنة . 10-2
 كرم املرء تقواه .  10-3
 اتقوا الدنيا .. اتقوا النساء . 10-4

 خامساً : بعض األمور العملية املقرتحة لتأكيد معاين الدرس وحتقيق أهدافه :
 اجللوس عند التلفاز ، حال عرضه للنسوان ومزامري الشيطان وسائر احملرمات. عدم -1
 اإلقالل من الذهاب لألسواق . -2
 هجر جمالس الغيبة والنميمة . -3
 غض البصر عن احملرمات . -4
 احلرص على املال احلالل يف البيع والشراء . -5
 كف اللسان عن عيوب الناس وغيبتهم .  -6
 لفسقة والظلمة إال ملصلحة شرعية راجحة .عدم خمالطة ا -7
 االعتدال يف املطعم واملسكن ألن ذلك من صفات املتقني . -8
 القراءة من سري الصاحلني . -9

 كثرة األذكار وزايرة املقابر .  -10
 دار املنطلق –مازن الفريح  –املرجع : الرائد دروس يف الرتبية والدعوة 

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 البالغة
ة:الوصووول واالنتهوواء ومشووارفة الغايووة.كما ىف اللسووان. يوصووف هبووا الكووالم واملووتكلم ، وال توصووف هبوووا لغ

الكلموووة إال علوووى سوووبيل اجملووواز. قوووال الزخمشووورى ىف أسووواس البالغوووة، ومووون اجملاز:حفظوووت كلموووة احلويووودرة 
 )الشاعر( لقصيدته ، وهذه كلمة شاعرة.

ته ، واحلووال ويسوومى املقووام:هو األموور الووذى يوودعو واصووطالحا:مطابقة الكووالم ملقتضووى احلووال مووع فصوواح
املووتكلم إىل أن يعتوورب ىف كالمووه خصوصووية مووا، فيووأتى بكالمووه علووى حنووو خوواص موون الصووياغة والتعبووري موون 
تقدمي وأتخري أو ذكر أو حذف أو تعريف أو تنكري أو قصرأو إنشاء وغريذلك من املعاأ الىت تورتجم عون 

لكل مقام مقال ، ولكل كلمة مع صاحبتها مقام وجموىء الكوالم معوربا عون فكر املتكلم وقلبه ،ولذا قالوا:
حووال صوواحبه مالئمووا حلوووال املخاطووب يسوومى مقتضووى احلوووال ، أو االعتبووار املناسووب، فووذكاء املخاطوووب 
يقتضووى اإلجيوواز، واالنكووار يقتضووى التوكيوود ، واإلنكووار يقتضووى التعريووف والتكووذيب والتوووبيخ اقتضووى مهووزة 

رى ىف قوووووووووول هللا تعووووووووواىل ردا علوووووووووى عقائووووووووود املشركني:}أصوووووووووطفى البنوووووووووات علوووووووووى االسوووووووووتفهام اإلنكوووووووووا
، وهكوووذا تتغوووري األسووواليب وتتنووووع خصوووائص التعوووابري لتشووومل كووول كوووالم بليوووغ ،  114البنني{الصووافات:

واالعتبار املناسب يقابل مصطلح "النظم" أو نظريوة الونظم الوىت طورهوا وأوىف هبوا الغايوة اإلموام عبود القواهر 
 هو.474اجلرجاأ 

بالغوووة املتكلم:هوووى حالوووة راسوووخة، أو ملكوووة عنووود البليوووغ يعربويبووودع ىف ذوق ورهافوووة حوووس ، ودقوووة فكووور 
 ومطابقة ملقتضى احلال.

مراتوووب البالغوووة:يتفاوت البلغووواء ىف تعوووابريهم وإملوووامهم ابملقاموووات وموووواهبهم وثقوووافتهم وقووووة خيووواهلم ونفووواذ 
م القووورآأ مموووثال لإلعجووواز الوووذى فووواق القووووى، والقووودرة فكووورهم ، تفووواوث كبوووريا ، شوووعرا ونثووورا مث أيتوووى الووونظ

والفصاحة داخلة ىف مفهوم البالغة الىت تتوج علووم العربيوة وفنوهنوا مون اللغوة والنحوو والصورف والتعموق ىف 
 األدب شعرا ونثرا ليكون الشكل واملضمون كال ال يتجزأ.

ن تشووبيه وجموواز ، وكنايووة ، وعلووم البووديع وقوود تفوورع موون البالغووة علووم املعوواأ أو الرتاكيووب ، وعلووم البيووان موو
 مبحسناته املعنويه واللفظية ، إن برئت من التكلف واقتضاها املقام.

 أ.د/صّباح عبيد دراز
 الالالالالالالالالالالالالالالالال

 



 257 

 البهائية
البهائية نسبة إىل هباء هللا ، وهو حسني على املازندراأ، الذى مسى نفسه هباء هللا ،وكوان لوه دور كبوري ىف 

ة احلركوووة البابيوووة، وختطيطوووه هلوووا مووون ورأء سوووتار، مسوووتغال لكووول الظوووروف والشخصووويات ىف دعمهوووا مسووواند
 لتحقيق مآربه ، وهو خمتف حىت ال ينكشف أمره.

وقد تعاون مع الروس وعمالئهم عندما كان ىف إيران ، وملا انتقل إىل تركيا مث فلسطني أخذ ىف التعاون مع 
 عمار اإلجنليزى.املؤسسات اليهودية العاملية، واالست

وملا وجد أن أخاه يزامحه على زعامة احلركة بعد هالك الباب هّم بقتلوه ، ودبور مذحبوة مون أشونع موا عورف 
ىف التواريخ ، قضووى فيهوا علووى أعووان أخيووه قوتال ابلسووواطري واجلنوازير املسوومومة ىف وحشوية ينوودى هلوا جبووني 

 اإلنسان خزاي وعارا.
خليفووة القوائم )البوواب( مث ادعووى أنووه القووائم نفسووه ، مث تقوودم خطوووة  بعود أن هلووك البوواب ادعووى البهوواء أنووه

أخرى فادعى أن القائم )الباب( كان ممهدا له ، فلهوذا فهوو.. القيُّووم مث انتحول مقوام النبووة، وأخوريا ادعوى 
،  األلوهيوة والربوبيوة، وأنووه مظهور احلقيقووة اإلهليوة، الووىت مل تصول إىل كماهلووا األعظوم إال حينمووا جتسودت فيووه

وأن كل الظهورات اإلهلية الىت سبقت منذ آدم مرورا ابألنبياء مجيعا كانت درجوات أدأ حوىت وصولت إىل  
 كماهلا ىف جتسدها ىف شخصه وذلك ألهنم يؤمنون ابحللول.

وكان البهاء يغطى وجهه بقناع مومها من يلقواه أن هبواء هللا يعلووه وقود تورك البهواء بعوض الكتوب والرسوائل 
 منها:

 يقان ، وقد كتبه ملا كان ىف بغداد أتييدا لدعوى "الباب".اإل -1
ولوووه عووودة رسوووائل بعضوووها كتبوووه ابلعربيوووة وبعضوووها ابلفارسوووية، ومووون أمسووواء هوووذه الرسوووائل "األلوووواح"،  -2

 "االشراقات"، "اهليكل"، "الكلمات الفردوسية"، "العهد".
ادعوى أن األحكوام الوىت وردت فيوه وأشوهر كتبوه "األقودس" وقود كتبوه ىف السونوات األخورية مون حياتوه  -3

نزلوووت مووون مسووواء املشووويئة اإلهليوووة، وأن مجيوووع موووا نوووزل ىف الكتوووب املقدسوووة قووود نسوووخ لعووودم انسوووجامها موووع 
احتياجات اإلنسان املعاصر، وكتاب "األقدس" جمموعة من اخلواطر تتحدث عون اإلهلوام واحلوالل واحلورام 

 الىت تشري إىل احلروف مثل قوله: واملواعظ ، وخماطبة األمم وامللوك ، وبعض األلغاز
 اي أرض الطاء ال حتزأ من شىء قد * جعلك هللا مطلع فرح العاملني.
 اي أرض اخلاء نسمع فيك صوت الرجال * ىف ذكر ربك الغىن املتعال.

وبعد موته آل أمر احلركة إىل ابنه عباس عبد البهاء، ومن بعده حفيده شوقى رابأ، مث آل األمر إىل أحد 
 هود األمريكان ، وكان امسه ميسون.الي



 258 

ومن عقائدهم أهنم يعبدون البهاء ، ويتوجهون إىل قوربه ابلعبوادة ، وحيجوون إليوه ، ومون كالموه ىف ذلوك:" 
من توّجه إىّل فقد توجه إىل املعبود أما الذين يتوجهون بعبادهتم إىل هللا ، فإمنا يتوجهون هبا إىل وهم أفكته 

 الظنون".
تسووع ركعووات ىف الصووباح والووزوال واآلصووال أوقووات طلوووع الشوومس وتوسووطها ومغيبهووا، والصووالة عنوودهم 
( ألنه جمموع حروف )هباء( والقبلة كانت ىف حياة البهواء إىل قصوره ، وبعود موتوه إىل 9ويقدسون العدد )

 مثقاال. 19يوما ، والزكاة ملن ميلك مائة مثقال من الذهب يؤخذ منه  19قربه ،والصوم 
 ر البهاء ىف حياته وإىل قربه بعد موته.واحلج إىل قص

والزواج للرجل أن يورتوج ابمورأتني ، ومل حيورم مون النسواء إال األم فقوط ، وإذا اقورتن الزوجوان عاموا ومل يتفقوا 
 انفصال ابلطالق والراب مباح واجلهاد حمرم ، واملرياث حسب ما اتبع البابية.

الباطنيووة موون قبوول وهلووم أتويووالت حيرّ فووون هبووا الكووالم عوون وهووم يكفوورون ابآلخوورة متابعووة ألسووالفهم البابيووة و 
 معانيه ، ومن أمثال هذه التأويالت:

 القيامة: حلول روح هللا ىف جسد بشرى.
 البعث:اليقظة الروحية.

 رؤية هللا:هى رؤية اجلسد البشرى الذى حّلت فيه روح هللا.
 اجلنة:رايض املعرفة الىت فتحت أبواهبا ىف عهد البهاء.

 :احلرمان من معرفة احلقيقة اإلهلية الىت ظهرت ىف جسد الباب أو الكفر أبن البهاء هو رب العاملني.النار
وهلووم أتويووالت كثوورية ترجووع مجيعهووا إىل الكفوور ابليوووم اآلخوور كمووا جوواء ىف القوورآن الكوورمي والكتووب املقدسووة 

 أ.د/حممد إبراهيم اجليوشى السابقة.
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
 البوذية

ن العاملية من حيث عدد من يعتنقوهنا ، إذ هى الودين السوائد ىف كثوريمن دول آسويا )الصوني ، أحد األداي
الياابن ، نيبال ، جاوة، سومطرة، بورما ، سيالن ، سيام( نسبتا إىل اللقوب الوذى اشوتهربه مؤسسوها بووذا 

 ق.م(، ومعناه ىف اللغة السنسكريتية:املستنري، أو العامل ، أو العارف. 560-480)
ولود بووذا ىف بلوودة هنديوة علوى حوودود نيبوال ألسوورة نبيلوة، إذ كوان أبوووه أموريا، وتوزوج ىف التاسووعة عشورة موون 
عموره. وعنوودما بلووغ العووام التاسوع والعشوورين انصوورف إىل الزهوود والتأمول ، فهجوور زوجتووه ، وخوورج هائمووا ىف 

احليواة. وبعود سوت سونني  األحراش راغبا عن الدنيا، غوري معوىن إال ابلتوأمالت ،رائضوا نفسوه علوى خشوونة
ادعوووووى أن نوعووووووا مووووون املعرفووووووة قووووود وقووووووع ىف نفسوووووه ، وقووووووذف بنوووووور ىف قلبووووووه ، ويقوووووول ىف وصووووووف هووووووذا 
اإلحساس:"مسعت صوث من داخلى يقول بكل جالء وقوة:نعم ىف الكوون حوق ، أيهوا الناسوك ، هنالوك 

الليلوة مون شوهر  حق ال ريب فيه ، جاهود نفسوك اليووم حوىت تنالوه. فجلسوت حتتوه تلوك الشوجرة ىف تلوك
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األزهار،وقلت لعقلى وجسدى:امسعا ال تربحا هذا املكان حىت أجد ذلك احلق ، لينشف اجللد، ولتنقطع 
العروق ، ولتنفصل العظام ، وليقف الدم عن اجلراين ، لن أقوم من مكاأ حىت أعرف احلق الذى أنشده 

 ، فينجيىن.
 كووان يرتقبهووا. ويراهووا بعووض البوواحثني الغووربيني وحيووا، ويووذكر أيضووا أنووه مت لووه ىف هووذه اجللسووة اإلشووراقة الووىت

ويصورها بوذا أبهنا صوت حادثه ، مما دفعه إىل الدعوى إىل تعاليمه ابلقول والعمل ، فآمن بدعوته كثري، 
وانطلقووا ىف شووبه اجلزيوورة اهلنديووة دعوواة ومرشوودين فنموا عووددهم مبوورور األايم ، وانتشوور مووذهبهم ، وبوووذا موون 

 حبمسهم إىل أن مات ىف الثمانني من عمره. ورائهم يدفعهم
كانت حياته ساذجة، ال تعقيد فيها وال تزيد عن زهد ىف احلياة، وميل إىل تعوذيب اجلسود ليوتخلص كليوا 
موون األمل بعوود املوووت ،كمووا كووان يوودعو إىل سوولوك "املموور األوسووط" بووني التلووذذ والزهوود اخلووالص ىف الوودنيا، 

، هى:اآلراء السليمة، والشعور الصائب ،والقول احلق ، والسلوك احلسون ويقول:إن هلذا املمر مثاأ شعبه 
 ، واحلياة الفضلى، والسعى املشكور، والذكرى الصاحلة والتأمل الصحيح.

كما يرى أن املرء مير أبربعة أطوار، تنكسرخالهلا مجيع القيود الىت تكبل اإلنسان ، ومتنعه من الوصول إىل 
الطووور الرابووع يكووون قوود أدرك اهلوودف الووذى يسووعى إليووه وهووو النرفووار ومووا هووى الكمووال اإلنسوواأ فووإذا بلووغ 

النرفووار؟ هووى الطووور الرابووع الووذى يبلغووه الزاهوود، ولكنووه مل يووذكر شوويئا عوون "العلووة األوىل" الووذى يوودير دفووة 
الكوون. ومون هنوا جواء اخلوالف بوني العلمواء حوول وضووع اإللوه ىف تعواليم بووذا ، فهنواك مون يورى أنوه أنكوور 

إله خالق للكون ، ويقول أنصار هذا الرأى:إنه كان يعتقد أن ىف العامل فقط روحا عاموا موتغلغال ىف   وجود
 كل شئ. ومنهم من يرى أن مذهبه إصالحى خلقى أكثر منه ديىن.

وقد أحدث بوذا إبمهاله االجتاه اإلهلى ارتباكا ىف الفكور بوني أتباعوه ، فلعبوت هبوم األهوواء ، فاجتوه بعضوهم 
قوواد أبن بوووذا لوويس إنسوواان حمضووا، بوول إن روح هللا قوود حلووت فيووه ، بوول تطوووراألمرإىل اعتبوواره كائنووا إىل االعت

إهليووا، وضووعوا لووه متثوواال بووني آهلووة اهلندوسووية ومل يعووارض اهلنوودوس ذلووك ، ألن العقوول اهلنوودى ال يضووريه أن 
 ينضم إله جديد إىل ما يعرتف به من آهلة.

زلة ، وال ينسبون ما فيهوا إىل جانوب إهلوى ، بول هوى عبوارات منسووبة أما كتب البوذيني فال يدعون أهنا من
 إىل بوذا ، أو حكاية ألفعاله ،أو نقل ملا أقروه من أعمال أتباعه.

وال تعتورب البوذيووة ىف تعاليمهوا إضووافة ىف عوورض اآلراء علوى يوود غووري املسوتأثرين هبووا قوودميا مون سوودنة الكهنووة 
 واحملراب.

 أ.د/حممد شامة
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 البوسنة
، وهووى  Sarajevoوعاصوومتها سووراييفو  2كووم  51.123بلوود بلقوواأ ذات نظووام مجهووورى، مسوواحتها 

 4.618.804م هوو 1939مدينة إسالمية صورفة ذات طوابع إسوالمى. وجممووع سوكاهنا طبقوا لتعوداد 
كيلوو نسومة ىف ال 90.3نسومة. وتبلوغ الكثافوة السوكانية  252.980نسمة، ويقطن العاصمة، وحدها 

 مرت املربع. ويقطنها األجناس البشرية التالية:
% ولغتها الرمسية البوسنية )الصرب   17.2% ،وكروات  31.3% ، وصرب  43.7مسلمون سالف 

 كرواتية(.
 والدايانت السائدة فيها:اإلسالم ، األرثوذكسية الشرقية والكاثوليكية الرومانية.

 م.1964ورئيس مجهوريتها على عزت بيجوفيتش 
وهبوووا جملوووس تشوووريعى يسووومى "اجلمعيوووة الوطنيوووة"، وتنقسوووم إداراي إىل مائوووة وحووودة. أموووا املواصوووالت ففيهوووا 

كووم طوورق ، وال يوجوود هبووا مينوواء رئيسووى، وهبووا مطووار رئيسووى   21.168كووم سووكك حديديووة، و  1.039
 م.1992واحد. واعرتف هبا دوليا ىف ربيع عام 

ابلبوسنة( إحدى اجلمهورايت اليوغوسالفية. وحتدها من  وكانت البوسنة واهلرسك )وغالبا ما يشار إليهما
الشرق الصرب واجلنوب اجلبل األسود ، والشمال والغرب كرواتيا، واشتقت البوسنة إمسها من هنر البوسنة 
الوذى ميوورىف قسووم كبووريمن أراضوويها. أمووا اهلرسووك فهووى أقوول بكثووري موون مسوواحة البوسوونة وتقووع ىف اجلنوووب ، 

 وأهم مدهنا موستار.
م وىف عهود السولطان موراد 1386هوو/788حلكم العثماأ:توالت غارات األتراك علوى البوسونة منوذ عوام ا

م حىت إن السولطان جورح جرحوا مميتوا أثنواء سوري املعركوة 1388هو 79 0وقع اثأ غزو على البوسنة عام 
ثمانيوووة م. رفوووض ملووك البوسووونة أداء اجلزيوووة فغزهتوووا اجليووووش الع1463هوووو/867ومووات بسوووببها. وىف سووونة 
م أنشووئت إايلووة البوسوونة. ممووا أحوودث تغيووريات كبوورية اجتماعيووة 1580هووو/988وفتحهووا سووريعا. وىف سوونة 

ودينية وعرقية مشلت السكان مجيعا ودخل الناس ىف اإلسالم أفواجا مما سبب ىف خلق قاعدة عريضوة مون 
 حني أيضا.املسلمني العسكريني واملوظفني املدنيني ال من أهل املدن فحسب ، بل من الفال

وعندما نشبت احلورب بوني الدولوة العثمانيوة وكول مون الصورب واجلبول األسوود،، تودخلت الودول العظموى، 
وقضووت معاهوودة "سووان اسووتيفانو" أبن متوونح تركيووا البوسوونة واهلرسووك اسووتقالال ذاتيووا. مث وضووعت البوسوونة 

ولقيوت اجليووش النمسوواوية م. 1878حتوت انتوداب إمرباطوريوة النمسوا واجملور طبقووا لشوروط معاهودة بورلني 
م ، واستمر هذا الوضع قائما حىت عام 1878مقاومة من مسلمى البوسنة، انتهى ابالحتالل ىف أكتوبر 

1914. 
ورغووووم اشوووورتاك مسوووولمى البوسوووونة مووووع الصوووورب املسوووويحيني ىف مقاومووووة النفوووووذ النمسوووواوى إال أن الصوووورب 

 من املعاداة للمسلمني. األرثوذكس غدروا هبم بعد االستقالل ومارسوا ألواان بشعة
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م حاول مسلمو البوسنة اسرتداد مكوانتهم فقوابلهم تيتوو حبورب شرسوه. 1945وبعد احلرب العاملية الثانية 
وارتكب احلكم الشيوعى من املذابح الشىء الكثريما بوني القتول رميوا ابلرصواص أو خوالل مسوريات املووت 

 لى ربع مليون نسمة.م ما يزيد ع1946-45القسرية أو ىف معسكرات االعتقال 
ونظر تيتو إىل اإلسالم على أنه عقيدة رجعية آسيوية جيب القضاء عليه ىف بلده ة فوألغى احملواكم الشورعية 

م وإغووالق الكتاتيووب ومجيووع التكووااي 1950م(، وأصوودرقانون منووع النسوواء موون ارتووداء احلجوواب  1946)
 م.1952وحظرنشاط مجيع الطرق الصوفية 

الشويوعى طموس اهلويوة اإلسوالمية ىف البوسونة علوى أمول إذابوة هويوة املسولمني يف  وابختصار حواول النظوام
هوية الصرب والكروات. وعندما أصر املسلمون على هويتهم الدينية قامت احلكوموة اليوغوسوالفية إبلغواء 

 بند "مسلم" من التعداد ، ومسح له بسجيل أنفسهم "يوغوسالف غري معيىن القومية ".
واحنووالل االحتوواد اليوغوسووالىف، اشووتعل الصووراع بووني الصوورب والكووروات ، ووقفووت البوسوونة وبعوود وفوواة تيتووو 

علووى احليوواد، وىف حماولووة للصوورب اسووتعادة مووا كووان للدولووة اليوغوسووالفية موون مكانووة اصووطدمت ابلبوسوونة 
وحاولوت تقسوويمها إىل ثوالث منوواطق إلضوعاف املسوولمني. فوقفوت توودافع عون كياهنووا فأمطروهوا وابووال موون 

ئفهم حىت دمرت متاما، كما حواولوا جتويوع املسولمني ومتوزيقهم ، لكون الشوعب البوسونوى وقوف صوامدا قذا
أمام إجرام الصرب مما دفع ابلدول األوروبية والوالايت املتحدة التدخل ألنقاذ البوسونة؛ وانتهوى األمور أبن 

ضوومامها لعضوووية األمووم ابسووتقالل البوسوونة وتبووع ذلووك ان 1992اعرتفووت الوودول األوروبيووة ىف شووهر أبريوول 
 املتحدة كدولة مستقلة ذات سيادة.
 أ.د/عبد السالم عبد العزيز فهمى

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 البيل احلرام
هوووو بيوووت هللا الوووذى فووورض هللا احلوووج إليوووه ملووون اسوووتطاع إليوووه سوووبيال وهوووو البيوووت احملووورم ، والبيوووت العتيوووق ، 

عبووة، وأموور هللا املسوولمني أن يتخووذوه قبلووتهم ىف واملسووجد احلوورام ، وكانووت العوورب تسوومى كوول بيووت مربووع ك
صالهتم ، وهو أول املساجد الثالثة الىت ال تشد الرحوال إال إليهوا:وهى املسوجد احلورام ، واملسوجد النبووى 

 ىف املدينة، واملسجد األقصى.
صووراط والبيووت احلوورام هووو أول بيووت مبووارك وضووع للنوواس ليعبوودوا فيووه هللا عووز وجوول ، ويهتوودوا بفضووله إىل ال

 .96املستقيم:}إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعاملني{آل عمران:
وحني أتذن هللا سبحانه وتعاىل أبن ترفع قواعده بوأ إلبراهيم اخلليل مكانه ، وأمره أن يشيده ويرفع قواعده 

 ، ومعه ابنه إمساعيل عليهما السالم.
األزرقوى الكعبوة الوىت بناهوا إبوراهيم عليوه السوالم أبهنوا كانوت  ووصف أبو الوليد حممد بن عبد هللا بون أمحود

،  32، والشووماىل 31ذراعوا ،والغور،  32أذرع وطووول جوداره الشورقى  9بنواء ذا جوانوب أربعوة، ابرتفواع 
 (1،وكان ابهبا إىل األرض ) 20واجلنو، 

وهلووا، مث أعيوود بنوواء وجعوول إبووراهيم عليووه السووالم ىف جوودارها احلجوور األسووود عالمووة علووى بوودء الطووواف ح
ىف أعمال البناء مع أشراف قوريش ورجاهلوا ، وكوان  الكعبة قبل البعثة بنحوعشر سنوات ، واشرتك النىب 

ميالديوة، الوىت أشوار إليهوا القورآن الكورمي ىف 570ذلك بعد محلة أبرهة الفاشلة علوى البيوت احلورام ىف سونة 
 سورة الفيل.

ري الكعبة مما فيها من متاثيل وصور وأصنام ، ومل يكن للبيت احلرام بتطه وبعد فتح مكة مباشرة أمرالنىب 
جووودران حتوووده إىل أن قووورر عمووور بووون اخلطووواب رضوووى هللا عنوووه بعووود أن وىل اخلالفوووة أن يبوووىن حولوووه جووودراان 

 ارتفاعها أقل من القامة، وذلك ىف السنة السابعة عشر بعد اهلجرة.
يوة ىف السونة السادسوة والعشورين بعود اهلجورة، ويقوال إنوه وأجرى عثمان بن عفوان رضوى هللا عنوه توسوعة اثن

 جعل للمسجد أروقة.
وأجريت على البيت احلرام عمائر أمهها:بناء الكعبة على يد عبد هللا بن الزبريىف العقد السابع بعد اهلجرة، 

ف وإعادة بنائها على يد احلجاج بن يوسف الثقفى ىف عهد عبد امللوك بون موروان بعود ذلوك ببضوع سونوا
،وعمرت األروقة ىف عهد الوليد بن عبد امللك ، وىف عهد اخلليفة العباسى املهدى بن املنصور، وىف عهد 
السلطان اململوكى الناصر فرج بن برقوق ، والسلطان األشرف برسباى، وأعيود بنواء الكعبوة مون جديود ىف 

 هو ىف عهد السلطان العثماأ مراد الرابع.1040سنة 
صووار احلوورم مسووتطيال أقوورب إىل الرتبيوع ، وحيوويط بووه موون جهاتووه األربووع أروقووة تشووتمل  ونتيجوة هلووذه العمووائر

علووى صووفوف مووون األعموودة حتموول عقوووودا ، وتسووقف كوول بالطوووة حتووف هبووا أربعوووة أعموودة قبووة ، قاعووودهتا 
مستديرة ، وقمتها مدببة ، وتقوم الكعبة املكرمة ىف وسط احلورم ، ولكون مبيول إىل اجلنووب وجبانبهوا حجور 
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عيول وحوهلووا املطوواف ، وىف شورقها بئوور زمووزم ، وجبووار املطوواف مقووام إبوراهيم ،وابب الكعبووة مرتفووع عوون إمسا
 األرض ، وللمسجد نسة وعشرون اباب ، وسبع مآذن.

وكانووت احلكومووة املصوورية تتشوورف بكسوووة الكعبووة املكرمووة حووىت قيووام اململكووة العربيووة السووعودية الووىت أولووت 
 حيث التوسعة والعمارة والتجهيز، كما قامت بعمل كسوة الكعبة الشريفة. البيت احلرام عناية فائقة من

 أ.د/حسن الباشا
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 البيطرة
وى البيطار:معواجل الوودواب ،  لغوة:بطر الشوئ يبطووره بطورا، فهوو مبطووور وبطري:شوقه ، والبطر:الشوق ، وبووه مسُّ 

 (.1ىف اللسان )وهو يبيطر الدواب أى يعاجلها، ومعاجلته:البيطرة. كما 
واصووطالحا:العلم الووذى يبحووث ىف أحوووال اخليوول ىف حوواالت الصووحة واملوورض ، ولقوود اسووتخدم مصووطلح 
البيطووورة بعووود ذلوووك وحوووىت اآلن للعلوووم الوووذى يبحوووث ىف أحووووال احليووووان بوجوووه عوووام مووون حيوووث وقايتوووه مووون 

 األمراض وعالجها.
ة مبعوىن بيطورى، هوو كلموة عربيوة الذى يستخدم ىف اللغوات األوروبيو Veterinaryويعتقد أن مصطلح 

 .Veterinaryاألصل ، جاءت من كلمة بيطار الىت حتولت إىل كلمة فيتار، ومنها اشتق مصطلح 
ولقد عرف العرب ىف اجلاهلية طباع احليوان وأمراضه وعالجها ، حيث تشري بعض أبيات الشعر اجلاهلى 

 اجلمال غري املصابة ابملرض. إىل عالج اجلمل املصاب ابجلرب بدهانه ابلقطران وعزله عن
 وتزخر املكتبة العربية مبخطوطات عديدة عن الطب البيطرة كتبها علماء العرب واملسلمني ، من أمهها:

 كتاب الفروسية واخليل حملمد بن أ، حزام.  -
 كتاب البيطرة البن البيطار.  -
ريمن أنسوووجة احليووووان كتووواب احليووووان البووون سوووينا الوووذى حتووودث فيوووه عووون فنوووون التشوووريح ووصوووف الكثووو  -

 وأعضائه.
وحتوودث علموواء العوورب عوون صووحة األلبووان واللحووووم وخواصووها وطرائووق حفظهووا ، كمووا عرفوووا الكثووري مووون 
 األمراض الباطنة واملعدية الىت تصيب احليوان ، مثل الكزاز )التيتانوس( ىف اخليل ، والسعار ىف الكالب.

 أ.د/عز الدين الدنشارى
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 ةالبي
لغووة:البيع هووو مطلووق املبادلووة ماليووة كانووت أو غريماليووة وموون مث جوواء قووول احلووق تبووارك وتعاىل:}فاستبشووروا 

. فقد أطلق هللا سبحانه وتعاىل البيع على بوذهلم أنفسوهم وأموواهلم ىف 111ببيعكم الذى ابيعتم به{التوبة:
الشووووووووىء وضووووووووده  سووووووووبيل هللا ليظفووووووووروا جبنووووووووات النعوووووووويم. وهووووووووو مصوووووووودر الفعوووووووول )ابع( ويطلووووووووق علووووووووى 

كووالقرء:للطهرواحليض ، فيقووال ابع كووذا إذا أخرجووه عوون ملكووه أو أدخلووه فيووه. والبيووع اسووم املبيووع ، والبيعووة 
املبايعة الىت هى عبارة عن املعاقدة واملعاهدة. فقد جواء ىف احلوديث النبووى الكورمي قوول املعصووم صولى هللا 

 (1عليه السالم:)أال تبايعوأ على اإلسالم()
البيع ىف اصووطالح الفقهوواء عبووارة عوون مبادلووة املووال املتقوووم مبثلووه علووى وجووه خمصوووص ، وبووذا واصووطالحا:

يكون اصطالح الفقهاء جاراي على استعمال البيع مبعىن اإلدخوال ىف امللوك ، ومون مث قوالوا:"البيع سوالب 
حمتاجوووا والشوووراء جالوووب". وحكموووة مشوووروعية البيوووع أن هللا سوووبحانه وتعووواىل خلوووق اإلنسوووان وجعلوووه بطبعوووه 

للتعاموول مووع بووىن جنسووه ، رغبووة منووه ىف احلصووول علووى مووا يسوود رمقووه ، وتبقووى بووه حياتووه إذ هووو وحووده ال 
يستطيع القيوام مبهوام شوئونه املختلفوة الوىت يتطلبهوا أمرمعاشوه. مون هنوا شورع احلكويم اخلبوري البيوع ، نظورا ملوا 

هم ومجاعوواهتم ، وبوووذا تنووتظم حيووواهتم يرتتووب عليووه مووون تبووادل املنوووافع بووني النوواس وحتقوووق التعوواون بوووني أفووراد
وينطلق كل واحد مونهم إىل موا ميكنوه احلصوول عليوه مون وسوائل العويش فوالزارع يغورس األرض ليبيوع مثارهوا 
وحاصالهتا ملن ال يستطيع الزراعة إال أنه يستطيع احلصول على الوثمن مون طريوق آخور هيوأه هللا لوه. وكوذا 

 ية كى يبيعها ملن هم ىف حاجة إليها.التاجر حيضر السلعة من جهات بعيدة انئ
فالبيع والشراء من أهم الوسائل الىت تبعث على النهوض وترقى أبسباب احلضوارة والعموران ، فلوو مل يشورع 
هللا سووبحانه وتعوواىل البيووع ؛ الحتووواج اإلنسووان إىل أخووذ موووا بيوود غووريه ،إمووا ابلغلبوووة والقهوور، وإمووا ابلسوووؤال 

 اهلوالك. وال شوك أن هوذا حوال ال يقووم معوه نظوام األموم ملوا فيوه موون واالسوتجداء وإال توذرع ابلصورب حوىت
 الفساد والذل والصغار واهلالك.

ودليوول مشووروعية البيووع:القرآن الكوورمي ،والسوونة النبويووة املطهوورة، واالمجوواع أمووا القوورآن الكوورمي ، فهنوواك آايت  
. وقوله:}وأشوووهدوا إذا 275رة:كثووورية منهوووا قوووول احلوووق تبوووارك وتعاىل:}وأحووول هللا البيوووع وحووورم الراب{البقووو

 .282تبايعتم{البقرة:
ومنهووا قولووه جوول وعال:}يهووا أيهووا الووذين آمنوووا ال أتكلوووا أموووالكم بيوونكم ابلباطوول إال أن تكووون جتووارة عوون 

 .29تراض منكم{النساء:
فهووذه اآلايت الكرميووة صوورحية ىف حوول البيووع ومشووروعيته وإن سوويقت ألغووراض أخوورى كأفووادة اآليووة الثانيووة 

ر ابالستشهاد عند التبايع ، دفعا للخصوصية ، وحسما للنزاع حىت ال يقوع اجلحوود أو اإلنكوار بينموا لألم
 سيقت اآلية الثالثة للنهى عن أكل أموال الناس ابلباطل إال بطرق البيع وحنوه من كل جتارة مشروعة.
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، بول جعول الوراب أدخول ىف  أما اآلية األوىل فقد سيقت للتفرقوة بوني البيوع والوراب ردا علوى مون سووى بينهموا
 احلل من البيع.

سئل عن أطيب الكسب فقال:)عمل الرجل بيده وكل  واًما السنة النبوية املطهرة فقد روى أن املعصوم 
 (.2بيع مربور( )رواه اإلمام أمحد والطرباأ()

 واملربور من البيع ما ال غش فيه.
ذهب ، والفضووة ابلفضووة، والوورب ابلوورب والشووعري وجوواء ىف احلووديث قولووه صوولى هللا عليووه وسوولم:)الذهب ابلوو

ابلشووعري والتموور ابلتموور وامللووح ابمللووح مووثال مبثوول يوودا بيوود فموون زاد أو اسووتزاد فقوود أر،،اآلخووذ واملعطووى فيووه 
 (3سواء()

وقووال املعصوووم صوولى هللا عليووه وسوولم:)التاجر الصوودوق حيشووريوم القيامووة مووع الصووديقني والشووهداء( )رواه 
 (.4الرتمذى()

والنواس يتبوايعون فوأقرهم علوى  حاديث ىف هذا اجملال مستفيضة تبلغ حد التواتر املعنووى، وقود بعوث واأل
 ما مل خيالف الشريعة الغراء.

وأموووا اإلمجووواع فوووإن األموووة اإلسوووالمية جبميوووع طبقاهتوووا، وخوووالل كووول عصوووورها توافقوووت علوووى جوووواز البيوووع ، 
مون من لدن الصدر األول حوىت يومنوا هوذا دون وأمجعت على أنه أحد أسباب امللك وقد تعامل به املسل

 نكري، فكان ذلك إمجاعا قطعيا على مشروعية البيع.
موون األدلووة السووابقة )قوورآان وسووهنة وإمجاعووا( نقووف علووى أن األصوول ىف البيووع اإلابحووة إال أنووه قوود يطوورأ موون 

كراهة، أو التحرمي األحوال واملالبسات ما خيرجه عن هذا األصل إىل أحد طرىف الطلب وهو احلظر أى ال
، أو الفعل وهو الندب أو اإلجياب ، أو االفرتاض إذ البيوع قود يكوون مفروضوا، وذلوك للمضوطر اضوطرارا 
شديدا حبيث إذا مل حيصل على الشئ املبيع فورا فإنه يهلك أو يتلف عضو من أعضائه ،والبائع إذا امتنوع 

ان:"إن القاضووى لووه أن جيووربه علووى البيووع إنقوواذا عوون البيووع واحلالووة هووذه فإنووه يكووون آمثووا وموون مث قووال فقهوواؤ 
للمضطر" وقد يكون واجبا وذلك كالبيع للمضطر الذى مل يبلغ به االضطرار حدا يوودى بوه إىل اهلوالك ، 
بل يوجد عنده حرجا ومشقة ال يزوالن إال ابحلصول على املبيع حبيث ، إذا مل حيصل عليه من صاحبه ال 

 يصل إليه من غريه.
 ندواب وذلك كبيع الشى ممن حيلف أن يشرتيه منه وليس للبائع حاجة إليه.وقد يكون م

وقد يكون حراما وذلك كبيع املسلم اخلمر واخلنزيورأو غريمهوا مون كول موا هنوى عون بيعوه لذاتوه أو لصوفة فيوه  
 كالبيع مع الشروط الفاسدة غري أنه قد يكون ابطال كاخلمر وما ماثله.

 ابلشرط الفاسد. وقد يكون فاسدا كالبيع املقرتن
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وأخريا قد يكون البيع مكروها، ومثال ذلك كل ما هنى عنه ألمر جماور ال خللول ىف األركوان أو الشوروط ، 
وذلوك كوالبيع عنود اآلذان األول لصوالة اجلمعوة الووارد ىف قوول احلوق تبوارك وتعاىل:}ايأيهوا الوذين آمنوووا إذا 

 .9روا البيع ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون{اجلمعة نودى للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكرهللا وذ
وإذا ما مت عقد البيوع مسوتكمال أركانوه مسوتوفيا شوروطه ، يكوون قود حواز درجوة االعتبوار شورعا ، وعندئوذ 
يرتتب عليه انتقال ملك كل من الطرفني عما بذله ، وثبوت ملكه فيما أخذه ليثبت ملك البائع ىف الثمن 

يووع ، وعنوودها حيوول لكوول منهمووا التصوورف فيمووا انتقوول ملكووة إليووه هووو أهوول لووه موون ، وملووك املشوورتى ىف املب
واسووطة السووعادة بووني النوواس أفوورادا ومجاعووات فتنووتظم  -كمووا شوورعه هللا-التصوورفات الشوورعية ويصووبح البيووع 

حيووواهتم ويتفووورغ كووول مووونهم ملوووا يسوووره هللا لوووه مووون سوووبل العووويش ىف أمووون وأموووان وهووودوء واسوووتقرار وسوووعادة 
 واطمئنان.

 .د/حممد عبد اللطيف مجال الدينأ
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 الاألي 
 (.1لغة:هو مجع الشىء إىل نظريه تقول:ألفت بني الشيئني أتليفا فتألفا وأتلفا)

 (.2وتقول:أتلف القوم وائتلفوا أى اجتمعوا)
(، وهووو مووأخوذ موون األلفووة وموون االجتموواع أيضووا وقوود يطلووق 3واصووطالحا:مجع مسووائل علووم ىف كتوواب )

 اللفظ على املؤلف وقد يسمى التأليف تصنيفا، ويسمى الكتاب املؤلف مصنفا.
واملؤلف صاحب رسالة يريد أن ينقلها إىل القارىء ة ولذا فإن االقتصوار علوى سورد اآلراء ومجوع النصووص 

 املتعلقة مبوضوع معني ال يعد أتليفا، ألنه ال يضيف فكرا جديدا.
( ألن الفكورة األصوولية 4مجووة النصووص األجنبيوة ال يسوومى أتليفوا)كوذلك فوإن حتقيووق النصووص القدميوة وتر 

واإلضووافة احلقيقيووة هووى ملؤلووف الوونص األصوولى وليسوووت للمحقووق أو املوورتجم ، ويقوواس علووى هووذا القووووائم 
الببليوجرافيووة الووىت حتصووى املؤلفووات ىف موضوووع معووني ، فووإن القووائم هبووا ال يعوود مؤلفووا وإمنووا جامعووا. وهلووذا 

 ، وال نقول:أتليف فالن.نقول:إعداد فالن 
ولعووول هوووذا هوموووا يفسووورلنا ظهوووور مصوووطلح "السووورقات األدبيوووة" ىف تراثنوووا األد، وظهوووور مصوووطلح "حوووق 
التوأليف" وقووانني محايووة حوق املؤلوف أو حووق امللكيوة الفكريووة ىف العصور احلوديث ، صوويانة لثمورات العقووول 

 من أن تستباح فسرقة األفكار، ال تقل شناعة عن سرقة املتاع.
( ويكتبهووا ىف صووورة 5جيمووع مادتووه العلميووة موون مصووادرها املختلفووة وحيللهووا ويناقشووها) -عووادة  -واملؤلووف 

مبدئية تسمى "املسودة" وهوذه املسوودة ختضوع للتغيوري والتبوديل والتقودمي والتوأخري واحلوذف واإلضوافة حوىت 
ا علووى النوواس. وقوود يعيوود إذا اسووتقر صوواحبها علووى الصوويغة الووىت يرتضوويها، بيضووها ىف صووورة هنائيووة ينشووره

املؤلف النظر فيما كتب ، وقد يعدل عن بعوض آرائوه فيصودر مون كتابوه إصودارة جديودة أو طبعوة جديودة 
يصفها أبهنا "مزيدة ومنقحة" وتلك ظاهرة صحية ال تعيب املؤلف وإمنا حتسب له وتغلى من قودره وتودل 

 على ما يتصف به فكره من تطور ونضج ومناء، وأمانة أيضا.
 العصور القدمية كان اإلمالء إحدى طرق التأليف ، وكوان العوامل جيلوس ىف املسوجد أو أى مكوان عوام وىف

ومن حوله تالميذه ومريدوه ، يكتبون عنه ما ميليه فالسيوطى يذكر أن اإلمالء كان أعظم وظائف احلفاظ 
( 7مول علوى أمجوال ")( وابون النودمي يوذكر أن ابون األعورا، "أملوى علوى النواس موا حي6من أهول احلوديث )

وتراثنووا العوور، حيفوول بكتووب كثوورية حتموول ىف عناوينهووا كلمووة "األموواىل" أو "اجملووالس" وقوود أحصوواها حوواجى 
خليفة ىف كتابه "كشف الظنون" ومن بعده إمساعيل البغدادى ىف "إيضاح املكنون ىف الوذيل علوى كشوف 

 الظنون" وأشهرها أماىل أ، عالء القاىل وجملس ثعلب.
شووورت جموووالس اإلموووالء ىف احلواضووور اإلسوووالمية خوووالل القووورنني الثالوووث والرابوووع اهلجوووريني وحتووودث وقووود انت

( ووصوف ضوخامتها وكيوف 8اخلطيب البغدادى ىف مواضع متفرقة من "ثريخ بغداد" عن تلك اجملوالس )
أن بعضها كان حيضره عشورات األلووف ورمبوا جتواوز عودد احلاضورين مائوة ألوف كمجلوس عاصوم الواسوطى 
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( وكان طبيعيا أال يسمع صوت الشيخ تلك األعداد الكبرية من السامعني وهلذا ظهورت 9هو()221)ت 
فئووة "املسووتملني" الووذين يوورددون كووالم الشوويخ وراءه كوول موونهم يبلووغ صوواحبه حووىت تسوومع مجوووع احلاضوورين 

 نتباه.( ومهما تكن ىف هذه األرقام من مبالغة،فإهنا تدل على تضخم تلك اجملالس لدرجة تلفت اال10)
 أ.د/عبد الستار عبد احلق احللوجى

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 الاأمني أنواعه وأح امه
(1/2) 

 11/3/1423منصور بن تركي املطريي 
23/05/2002 

خالل السنوات العشر املنصرمة وأان يف بداية التكوين العلمي سواء من خالل الدراسة النظامية يف املعهود 
رمحوه هللا  –ا  للقضاء أو من خالل الدراسة على الشويخ حممود ابون عثيموني العلمي والكلية مث املعهد الع

، ما زلت مقتنعا جبوانب من الكالم على موضوع التأمني التجاري، لكن كنت أعتقد أن هناك جوانب -
 متثل خلال حيتاج إىل مزيد حبث ونظر.

اشر يف مسوألة التوأمني، وتغوريت  خاصة وقد تزايدت احلاجات إىل النظر املب –وبعد مدة من إمعان النظر 
وجوودت أن كثووريا موون القضووااي املتعلقووة  –كثووري موون الظووروف الوويت توودعو إىل بيووان شوواف يف حكووم التووأمني 

حبكم التأمني ال يزال فيها أخطاء علمية مل أجد من وضحها، كما أن هناك بعض املسائل واألدلة مل يشور 
هوا وإبرازهوا، وال شوك أن مسوألة التوأمني مسوألة حادثوة يف إليها ومل ميعن النظور فيهوا لوذا سوعيت إىل إظهار 

 العصور املتأخرة ويف الوقت نفسه شائكة ومشكلة نوعا ما.
(، 1والتأمني أيخذ ثوالث صوور وأنوواع رئيسوة هوي التوأمني اخلوريي، والتوأمني التعواوين، والتوأمني التجواري )

م األغنيواء، واملسووتفيدون منوه هوم الفقووراء. حيوث يقووم اخلووريي علوى مبودأ الزكوواة والصودقة، والودافعون لووه هو
وأمووا التعووواوين فيقوووم علوووى اشوورتاك مجاعوووة موون النووواس يف دفووع أقسووواط يؤديهووا اجلميوووع وموون خالهلوووا ميكووون 
اسووتفادة أي موونهم هبووذه املبووالغ عنوود حصووول احلووادث أو الضوورر، وتوودير هووذا التووأمني مجعيووة تعاونيووة، أمووا 

 دف إىل الربح، وتديره شركة رحبية جتارية.التجاري فهو مثل التعاوين إال أنه يه
فالتووأمني اخلووريي متفووق علووى مشووروعيته علووى تفاصوويل أحكامووه املعروفووة يف كتووب الفقووه، والتعوواوين أجووازه 

وممن أجازه هيئة كبار العلماء. والتجواري وهوو موضووع حوديثنا خمتلوف فيوه بوني  –الكثريون ومنعه البعض 
يف الكالم علوى هوذا النووع مون التوأمني هوو التزايود يف التودليل مون كوال  العلماء، ومن األمور اليت الحظتها

الطرفني املبيحني مطلقوا واملوانعني مطلقوا، كموا أين الحظوت وجوود حوق يف أدلوة كول فريوق، وعليوه سوأظهر 
الرأي الوسط يف هذا املقال املختصر والذي أيخذ بكول حوق عنود اآلخور وتبيوني موا عنوده مون خطوأ بقودر 

 لذي أعتقد أن االهتمام به وتفعيله سيؤدي إىل تقريب كبري لوجهات النظر املتباينة.اإلمكان، وا
 حقيقة التأمني التجاري

أريد أن أبني هنا أن كالمي يف هذا املقال منصب على حكم جوهر التأمني وذاته، ولست أقصود الكوالم 
سوواء يف الشوروط أو يف بعوض على عقود شركات التأمني احلالية الويت يتضومن كثوري منهوا خمالفوات شورعية 

أنواع التأمني اليت يقول مبخالفتهوا للشوريعة حوىت القوائلون إبابحوة التوأمني مطلقوا، والتوأمني اصوطالح عوريب 
( ويعووين حتقيووق Insurance( واإلجنليووزي: )Assuranceحوديث، يقابوول يف االصووطالح الفرنسووي )
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( ومن هذين اللفظني دخلت كلمة Security( وابإلجنليزية )Securiteاألمان، واألمان ابلفرنسية )
( وقود اسوتخدمت يف بعوض البحووث 2)سوكرة( أو )سوكرثة( إىل بعض اجلهات العامليوة يف مثول الشوام )

 القدمية.
وتعريفه القانوين كما عرفوه بعوض البواحثني فقوال: هوو التوزام طورف آلخور بتعوويض نقودي يدفعوه لوه أو ملون 

 يف العقد مقابل ما يدفعه له هذا اآلخور مون مبلوغ نقودي يف قسوط يعينه عند حتقيق حادث احتما  مبني
 (.3أو حنوه )

 التأمني التجاري قمار وغرر ولكن ...
كثري من القائلني حبرمة التأمني مطلقا يصووغون ثالثوة أدلوة أو أكثور وهوي عنود التحقيوق ويف احلقيقوة تعوود 

مار، وألنوه غورر وجهالوة، وألنوه رهوان وخمواطرة، (، فيقولون: التأمني حرام ألنه ميسر وق4إىل دليل واحد )
وألنه أكل ألموال الناس ابلباطل، وهذا األخري من آاثر ما سبقه من تعليالت وليس مستقال عنهوا، وكول 
مووا سووبق يف الواقووع دليوول واحوود، وأان أسووتغرب موون حماولووة التعووداد والتكوواثر ملعوواين مرتادفووة، أو علووى األقوول 

ن املؤكد هو اتفاقهوا وتطابقهوا يف أغلوب القضوااي املعينوة، فإهنوا وإن تفاوتوت يف معاين متقاربة جدا، بل وم
املفهوم، فقد تطابقت يف كثري من املصادقات اليت منهوا التوأمني، وإظهوار التبواين يف مووطن االتفواق خلول 

 وعيب.
ج: حتوري بصودره والقمار يف اللغة من قمر يقمر مقامرة وقمارا وقمرا من ابب نصر، يقال: قمور الرجول الوثل

من الثلج، وتقمر الصيد: خدعه، وتقمر املرأة خدعها وطلب غرهتا، وتقمر عدوه: تعاهد غرته ليوقوع بوه، 
(، ففي معىن القموار يف اللغوة التغريور ابلشوخص جلهالوة عاقبوة أموره، وهوذا مقوارب 5وتقمره: راهنه فغلبه )

 للمعىن االصطالحي الذي سيأ .
الفقهوواء واسوتعماالهتم، وهوول هوو خواص ابللعووب ابملوال، كمووا يقوول الوودكتور ويبحوث معوىن القمووار يف لغوة 

(، أو هوو عوام لكول غورر اشوتمل علوى 6رفيق املصري عوازاي ذلوك إىل أيب عبيود صواحب كتواب األمووال )
خمواطرة بوني حصوول الغونم أو الغوورم؟. جنود بعود التتبوع ألقووال العلموواء والفقهواء واسوتعماالهتم للفوظ القمووار 

( وتبعوه يف ذلوك أصوحابه،  7مون معناه: فقود أطلوق اإلموام مالوك علوى بعوض بيووع الغورر قموارا )أهنم يعم
كمووا أطلووق الشووافعي القمووار علووى معووامالت لوويس فيهووا لعووب مثوول قولووه املعووروف يف شووركة املفاوضووة أبهنووا 

ل علوى (، وأما احلنابلة فهم أيضا يوسعون معوىن القموار، ودليو9(?، وكذلك كثري من األحناف )8قمار )
ما ذكران: كالم السولف عنود قولوه تعواىل: يسوألونك عون اخلمور وامليسور قول فيهموا إمث وكبوري ومنوافع للنواس 

(، حيث قال كثوري مونهم: "امليسور هوو القموار كلوه"، وقوالوا أيضوا: "القموار 10وإمثهما أكرب من نفعهما )
عوان متقاربوة عون ابون عبواس، امليسر"، وقال بعضهم: "كل شيء له خطر فهو من امليسر" ورد مثول ذل مب

 (.11واحلسن، وقتادة ومعاوية بن صاحل، وابن سريين، وعطاء، وجماهد، وطاوس، وغريهم )
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يقول ابون تيميوة: "لفوظ امليسور هوو عنود أكثور العلمواء يتنواول اللعوب ابلنورد والشوطرنج ويتنواول بيووع الغورر 
الوذي هوو ميسور، إذ القموار معنواه أن يؤخوذ اليت هنوى عنهوا صولى هللا عليوه وسولم، فوإن فيهوا معوىن القموار 

مال اإلنسان وهو على خماطرة هل حيصل له عوضه أو ال حيصل ... وعلوى هوذا فللفوظ امليسور يف كتواب 
أنووه هنووى عوون بيووع الغوورر يتنوواول كوول مووا فيووه  هللا يتنواول هووذا كلووه، ومووا ثبووت يف صووحيح مسوولم عوون النوويب 

(. وقال 13ول العاقبة فإن بيعه من امليسر الذي هو القمار" )(، وقال أيضا: "الغرر هو اجمله12خماطرة )
(، وقال ابن مفلح: "الغورر 14ابن القيم: "اجلهالة املانعة من صحة العقد اليت تؤدي إىل القمار والغرر" )

 (.15ما تردد بني الوجود والعدم فهو من جنس القمار الذي هو امليسر وهو أكل املال ابلباطل" )
ن معاين امليسور والقموار والرهوان واملخواطرة والغورر متقاربوة إن مل تكون متطابقوة هنوا مون حيوث وهبذا يتبني أ

املقاصوود، وعليووه فإنووه وابلنظوور إىل التووأمني وحقيقتووه جنوود أنووه مشووتمل علووى وجووود املقووامرة واملخوواطرة ألن 
ب فيكوون املؤمن عليه الذي دفع قسطه قد حيصل عليه حادث أو حوادث فيحصل على التعويض املناس

راحبا وقود ال حيصول عليوه شويء فيكوون خاسورا، والتوأمني مبوين علوى عنصور اخلطور واالحتموال، فوال يكوون 
التأمني أبدا على حادث حمقق الوقوع، ووجود الغرر والقمار يف التأمني أمر معرتف به عند الغوربيني، فهوو 

وهوي عقوود الغورر، أو  (Contrats aleatoirsيودخل عنود رجوال القوانون الفرنسوي فيموا يسومى : )
 (.16العقود االحتمالية، وهو عندهم مستثىن من القمار احملرم )

 تساؤالت وأجوبة:
 هل حترمي القمار )امليسر( أو الغرر كان سدا للذريعة فيباح حينئذ للحاجة؟ -1لكن ... 

 وهل حترمي امليسر كله يف درجة واحدة من التحرمي أو يف درجات متفاوتة؟ -2
  القمار )امليسر( أو الغرر مثل حترمي الراب؟ وعليه، ما موقف التأمني من كل ذلك؟.هل حترمي -3
ابلنظوور يف كثووري موون األدلووة واألحكووام وكووالم العلموواء جنوود أن القمووار )امليسوور( والغوورر ممووا حوورم سوودا  -1

 اجملمووع لوه، للذريعة، وقد توسع يف ذلك ابن تيمية يف كتابه )القواعود النورانيوة( ويف بعوض أجوبتوه كموا يف
ويدل عليه قوله تعواىل: "إمنوا يريود الشويطان أن يوقوع بيونكم العوداوة والبغضواء يف اخلمور وامليسور، ويصودكم 

(، فوأخرب سووبحانه أن امليسور يوقوع العوداوة والبغضوواء، 17عون ذكور هللا وعون الصوالة فهوول أنوتم منتهوون" )
(، وأيضا ما جاء يف احلديث الذي 18وس ذلك )فإن املطالبة بال فائدة وأخذ املال بال حق يوقع يف النف

يتبايعون الثمار فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال  رواه زيد بن اثبت: كان الناس يف عهد رسول هللا 
املبتوواع )أي املشوورتي(: إنووه أصوواب الثموور دمووان، أصووابه موورض، أصووابه قشووام عاهووات حيتجووون هبووا، فقووال 

يف ذلك: "وامي وهللا فال تتبايعوا حوىت يبودو صوالح الثمور" كاملشوورة  ملا كثرت عنده اخلصومة –رسول هللا 
 عن ذلك ما أفضت إليه من خصام. يشري هبا لكثرة خصومتهم، فقد أخرب أن سبب هني النيب 
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القاعوودة الفقهيووة تقووول: مووا حوورم سوودا للذريعووة يبوواح للحاجووة أو للمصوولحة الراجحووة" كمووا قوورر ذلووك  -2
(، وضوابط 19عبدالسالم، والقرايف، وابن تيمية، وابون القويم، واملقوري، وغوريهم )مجهور العلماء كالعز بن 

 احلاجة هو كوهنا متضمنة ملصلحة راجحة على املفسدة املفضية إليها الوسيلة.
إىل أن الذريعوة أو الوسويلة تتفواوت مون وسويلة  -لإلجابوة علوى التسواؤل الثالوث –جيدر اإلشوارة هنوا  -3

لوسوويلة مقصوودا وغايووة ملووا دوهنووا، وقوود تكووون الوسوويلة تفضووي إىل شوورور ومفاسوود إىل أخوورى، فقوود تكووون ا
قطعية وكثرية، وقد تفضي إىل مفاسد وشرور ظنية أو حمتملوة وقليلوة، وعليوه فاحلاجوة الويت تبويح األخورية ال 
تبيح اليت قبلها لالختالفات، بل قد تصل تلك إىل كوهنا أشد يف جنسها من بعض ما حورم حتورمي مقصود 

ن غريهووا، وامليسوور ريصوصووه يشوومل أنواعووا موون املسووائل الوويت يتفوواوت إفضوواؤها إىل الشوورور واملفاسوود قوووة موو
وضووعفا، وقلووة وكثوورة، لووذا يقووول ابوون تيميووة: "امليسوور اشووتمل علووى مفسوودتني: مفسوودة يف املووال وهووي أكلووه 

بووني، وكوول موون ابلباطوول، ومفسوودة يف العموول وهووي مووا فيووه موون مفسوودة املووال وفسوواد القلووب وفسوواد ذات ال
املفسدتني مستقلة ابلنهي فينهى عن أكل املال ابلباطول مطلقوا، ولوو كوان بغوري ميسور كوالراب، وينهوي عموا 
يصوود عوون ذكوور هللا وعوون الصووالة ويوقووع ابلعووداوة والبغضوواء ولووو كووان بغووري أكوول مووال، فووإذا اجتمعووا عظووم 

(، ويقووول يف 20ك قبوول حتوورمي الووراب )التحورمي فيكووون امليسوور املشووتمل عليهووا أعظوم موون الووراب وهلووذا حوورم ذلو
موضع آخر: "وهذا أصل مستمر من أصول الشريعة كما قد بسطناه يف قاعدة سد الذرائع وغريها، وبينوا 
أن كل فعل أفضى إىل ذلك احملرم كثريا كان سببا للشر والفساد فإذا مل يكن فيوه مصولحة راجحوة شورعية، 

ضووي إىل الفسوواد هنووي عنووه إذا مل يكوون فيووه مصوولحة وكانووت مفسوودته راجحووة هنووي عنووه، بوول كوول سووبب يف
راجحووة فكيووف مبووا كثوور إفضوواؤه إىل الفسوواد، وهلووذا هنووي عوون اخللوووة ابألجنبيووة، وأمووا النظوور هلووا فقوود كانووت 
احلاجوة توودعو إىل بعضووه وخوص منووه فيمووا توودعو لوه احلاجووة، ألن احلاجووة سوبب اإلابحووة، كمووا أن الفسوواد 

 (.21جح أعالمها )والضرر سبب التحرمي فإذا اجتمعا ر 
األصوول يف امليسوور أنووه أقوول حرمووة موون الووراب إال أنووه قوود يزيوود عليووه إذا اجتمعووت فيووه الشوورور واملفاسوود  -4

القطعية والكثرية، لذا قال ابن تيمية: "فتبني أن الراب أعظم من القموار الوذي لويس فيوه إال جمورد أكول املوال 
ال أعظم من القمار ... فلو مل يكن يف امليسر إال جمرد (، وقال أيضا: "فالراب يف ظلم األمو 22ابلباطل" )

(، ويف موضع 23القمار لكان أخف من الراب لتأخر حترميه، وقد أابح الشارع أنواعا من الغرر للحاجة" )
آخوور يقووول: "وحتوورمي الووراب أشوود موون حتوورمي امليسوور الووذي هووو القمووار ألن املوورايب قوود أخووذ فضووال حمققووا موون 

(، ويقول: "ومفسدة الغرر أقل من الراب فلذلك 24فقد حيصل فضل وقد ال حيصل" ) حمتاج، وأما القمار
(، وهبوذا يتبوني أن القموار 25رخص فيما تدعو احلاجة منوه، فوإن حترميوه أشود ضوررا مون ضورر كونوه غوررا )

الذي ليس فيه إال جمرد القمار أقول حرموة مون الوراب. هبوذا السوياق نصول إىل نقطوة مهموة وهوي: موا موقوف 
لتووأمني ممووا سووبق؟: عنوود أتملنووا للتووأمني جنوود أنووه جموورد خموواطرة ابملووال مبنيووة علووى اسووتفادة املووؤمن عليووه عنوود ا

حصول احلادث احملتمل وقوعه، وخسارته قسطه عند عدم هذا احلادث وربوح املوؤمن يف هوذا احلوال، فوإذا 
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 وعون الصوالة، وعوودم علمنوا خلوو التوأمني موون املفاسود املنصووص عليهوا يف اآليووة وهوي الصود عون ذكوور هللا
وقوع العداوة والبغضاء به، خاصة إذا قام عقد التأمني على قواعود بنوود واضوحة وغوري جمملوة، وكوان حموررا 
مون جهوة )شورعية أنواعوه(. مل تكوون مشوكلته حينئوذ إال جمورد القموار الووذي يغمور يف جانوب احلاجوة املاسووة 

تعطيوول املصوواحل الغالبووة خوفووا موون املفاسوود النووادرة، واملصوولحة الراجحووة، والقاعوودة الفقهيووة تقووول: ال جيوووز 
 (.26والقاعدة األخرى: أغلب ما بين عليه الشرع جلب املصاحل الظاهرة ودرء املفاسد البينة" )

فكان النظر وقتها حمصورا يف مدى "احلاجة للتأمني" ومدى أرجحية مصلحته ابلنسبة ملفسودته بنواء علوى 
 حرم سدا للذريعة يباح للحاجة واملصلحة الراجحة.القاعدة اليت ذكرهتا وهي أن ما 

-------------------- 
 (.57( احلظر والتأمني، د. رفيق املصري ) ص 1
 (.33( نفس املرجع )ص 2)
 (.40( التأمني وأحكامه للدكتور سليمان الثنيان )ص 3)
ميوة واإلفتواء  (، وحبث لبعض أعضاء اللجنة الدائموة للبحووث العل240 – 212( نفس املرجع )ص 4)

 (.126 – 71( )ص 19كما يف جملة البحوث )عدد 
 (.598( القاموس احمليط )ص 5)
 (.73)ص  –مرجع سابق  –( د. املصري 6)
 (.255/3( املدونة، كتاب الغرر )7)
 (.237/3( اإلمام الشافعي )8)
 (.132/4(، وتبيني احلقائق للزيلعي )101/15( انظر املبسوط للسرخسي )9)
 (.219البقرة )آية  ( سورة10)
(، واملصنف البن أيب شيبة 450/1(، وأحكام القرآن للجصاص )370/2( انظر تفسري الطربي )11)
(280/5( )194/6.) 
 (.194(، وانظر القواعد النورانية )ص 283/19( جمموع الفتاوى )12)
 (.22/29( اجملموع )13)
 (.266/3( إعالم املوقعني )14)
 (.430/4( الفروع )15)
 (.66)ص –مرجع سابق  –( د. املصري 16)
 (.91( سورة املائدة )آية 17)
 (.30/4( انظر الفتاوى الكربى )18)
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( 62/2(، والفوووروق للقووورايف )77/2(، )123/1( انظووور القواعووود الكوووربى للعوووز بووون عبدالسوووالم )19)
عوواد (، وزاد امل228/32(، و )46/29(، و)298/22(، وجمموووع الفتوواوى البوون تيميووة )58الفوورق )

 (.146( والقواعد للمقري )ق 722/3( و بدائع الفوائد له )242/2البن القيم )
 (.473/4( الفتاوى الكربى )20)
 (.472/4( نفس املرجع )21)
 ( نفس املرجع.22)
 ( نفس املرجع.23)
 (341/20( جمموع الفتاوى )24)
 (.83/1(، و )138/1( القواعد الكربى للعز )25)
 (.2)( انظر اهلامش رقم 26)

 ـــــــــــــــــ
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 الابال
لغووة: القطووع ، والتبتوول: االنقطوواع ، ومنووه: موورمي البتووول ، أى: املنقطعووة عوون الرجووال ، ومنووه أيضووا: فاطمووة 

 النقطاعها عن نظرائها من نساء الدنيا حسنا وشرفا. البتول ، ابنة سيد األنبياء 
ه تعوووووواىل:}واذكر اسووووووم ربووووووك وتبتوووووول إليووووووه وقوووووود ورد التبتوووووول ىف القوووووورآن الكوووووورمي بصوووووويغة "تبتيوووووول" ىف قولوووووو

 .18تبتيال{املزمل:
 واصطالحا:االنقطاع إىل هللا إبخالص العبادة.

وقد يطلق التبتل ويراد منه االنقطواع عون النسواء، وتورك النكواح والرهبنوة، والتبتول هبوذا املعوىن منهوى عنوه ىف 
 بات ما أحل هللا.ومل أيذن فيه ؛ ألنه من ابب حترمي طي اإلسالم ، وقد رده النىب 

على عثمان ابن مظعوون التبتول ، ولوو أذن  وقد ورد ىف احلديت عن سعد بن أ، وقاص:)رد رسول هللا 
( ويعوووىن التبتووول عنووود الصووووفية االنقطووواع إىل هللا 8لوووه الختصوووينا( )صوووحيح البخوووارى كتووواب النكووواح ابب 

 تعاىل، والتجرد إليه جتردا خالصا، وهو على درجات ثالث:
 العامة وهو:االنقطاع عن الناس.تبتل  -
 تبتل املريد وهو:االنقطاع عن النفس. -
 تبتل الواصل وهو:تصحيح االستقامة واالستغراق ىف التوجه. -

 أ.د/أمحد الطيب
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 الا ويد
 (1لغة:مصدر جّوده:أى صريّه جيدا ، واجليد ضد الردىء)

ئه حقه من الصفات الالزموة، ومسوتحقه مون الصوفات واصطالحا:إخراج كل حرف من خمرجه ،مع إعطا
 (، ىف تالوة القرآن الكرمي.2العارضة)

وعلووووم التجويوووود:هو العلووووم الووووذى يعوووورف منووووه خموووورج كوووول حوووورف ، وحقووووه موووون الصووووفات الالزمووووة كوووواجلهر 
واالسووتعالء، ومسووتحقه موون الصووفات العارضووة كووالتفخيم واالخفوواء، مث أقسووام الوقووف واالبتووداء، إىل غووري 

 ذلك.
وطريوق حتصويله رايضووة اللسوان وكثورة التكوورار بعود العورض والسووماع ابلنطوق الصوحيح علووى يود شويخ مووتقن 

 لقراءة القرآن الكرمي.
وحكم العمل به الوجوب العيش على كل مكلف يقرأ شيئا من القورآن ، وحكوم تعلويم هوذا العلوم الوجوواب 

 حلروف وصفاهتا وأحكامها.الكفائى مادام هناك أكثرمن عارف به ، وأشهر مباحثه:خمارج ا
هوو(، والرعايوة ملكوى بون أ، طالوب )ت 325وأشهر كتبه قدميا وحديثا:اخلاقانية ملوسوى بون عبيود هللا )ت 

هووو(، وهنايووة القووول املفيوود حملموود 833هووو(، والتمهيوود وكووذا اجلزريووة حملموود بوون حمموود بوون اجلووزرى )ت 437
 مكى نصر، من أبناء القرن الرابع عشر اهلجرى.

( وقود كثورت األدلوة والفتواوى ونصووص 3هوو( )1409ة القارئ لعبود الفتواح عجموى املرصوفى )ت وهداي
 . فهذا أمر، واألمر للوجوب.4العلماء على وجوبه ، ومنها:}ورتل القرآن ترتيال{املزمل:

 28وفسره سيدان على فقال:"الرتتيل جتويد احلروف ومعرفة الوقوف ". }قورآان عربيوا غوريذى عووج{الزمر:
 من عوجه برتك تطبيق التجويد فقد ارتكب احملظور.، ف

، مرسوولة، أى بوودون املوود الواجووب ،فقووال ابوون مسووعود:ما  60قوورأ رجل:}إمنووا الصوودقات للفقراء{التوبووة:
 أقرانيها:)للفقراء( فمدها. هكذا أقرانيها رسول هللا 

كوذا ومون وراءهوم علوى ذلوك مل يقورأ إال ابلتجويود، وتلقواه الصوحابة عنوه ه فاإلمجاع على أن رسول هللا 
 (4جيال فجيال)
(:إن من التحريف تغيري األوصاف من جهورومهس وتفخويم... فعلمنوا أن هوذا حورام ،وأن 5قال يعقوب )

 ضده وهو التجويد واجب.
وقال الشيخ حسنني خملوف:"وقد أمجعوا على أن النقص ىف كيفية القرآن وهيئته كالنقص ىف ذاتوه ومادتوه 

 ة والتفخيم والرتقيق كرتك حروفه وكلماته ، ومن هنا وجب جتويد القرآن".، فرتك املد والغن
 أ.د/عبد الغفور حممود مصطفى

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
 



 278 

 الاحليل
لغة:حل ل العقدة، فك ها، وحل ل الشىء:أرجعه إىل عناصره ، وحل ل نفسية فالن:درسها لكشف خباايها، 

 (.1منها. كما ىف الوسيط )وحتليل اجلملة:بيان أجزائها ووظيفة كل 
 واصطالحا:على وجهني ، وجه العموم ووجه اخلصوص.

 فعلى وجه العموم هو إرجاع ظاهرة مركبة إىل أبسط عناصرها أو أجزائها.
وأما على وجه اخلصوص فيستخدم ىف علوم إنسانية وطبيعية كثرية مبعان متعددة، لكنها مجيعا ترتبط هبوذا 

 املعىن العام.
مبثابووة طريقووة لدراسووة الظوووواهر جتووزئ الشووىء املوودروس إىل وحووودات -املنطووق يعتربالتحليووول ففووى علووم  -1

 متشاهبة، إما ابلتقسيم املادى وإما ابلتفكري ىف أجزاء أو صفات الشىء املتمايز كل على حدة.
 وىف علم النفس فإن التحليل هو حتديد مكوانت أية خربة كلية أو مركبة أو عملية عقليوة، ويسوتخدم -2

لفووظ التحليوول )اختصووارا للتحليوول النفسووى( للداللووة علووى موونهج ومزاولووة التحليوول النفسووى )وهووو مووا يطلووق 
عليه جتاوزا:نظرية التحليل النفسى(، حيث تدرس األحالم والتداعيات غري املقهورة وأحالم اليقظة بتوجيه 

ل تبعا هلذا، فالتحليل الفعال هوو من القوانني وقواعد التفسري، وتتمايز أنواع خمتلفة من التحلي -عدد كبري
الطريقة الىت ال تقصرفيها احمللل نفسه على تسجيل وتفسوري التوداعيات احلورة، بول يتودخل جبوده وفاعليوة ، 
إاثرة ارتباطووات ذات داللووة، ومقوودما النصوووح علووى أسوواس احملتوووى الصوووريح. وحتليوول الووذكرايت هووو حبوووث 

 الشخص نفسه ، وىف بقيته من أقرانه ومعارفه. التاريخ العقلى للفرد املستمد ىف جزء منه من
وىف علووووم الرتبيوووة يطلوووق حتليووول املناشوووط علوووى أسووولوب يعمووود إىل جتزئوووة السووولوك املركوووب واملعقووود إىل  -3

 وحدات أصغر، هى أكثر نوعية وحتديدا ، ويستخدم هذا بصفة خاصة ىف املفردات الدراسية.
فة أو اجلانب ىف الدراسات الوىت تسوتهدف إجيواد ذلوك وىف علوم االجتماع يستخدم تعبري حتليل الص -4

موون مسووة معينووة ىف جمموعووة مدروسووة موون النوواس ،علووى حنووو مووا حيوودث ىف دراسووة الثقافووات -اجلانووب املتميووز
املختلفوة، وذلووك لتحليوول املعوواأ والصوفات املشوورتكة املرتبطووة ابلقوويم املختلفوة. وحتليوول املضوومون يقووودان إىل 

النتشووار اآلن ىف الدراسووات اإلعالميووة واألدبيووة، تعووىن بتحليوول اخلطوواب الووذى دراسووات موسووعة وشووائعة ا
يدىل به الشخص على أساس ما يقوال ال علوى أسواس كيوف قيول ، ومبعنواه العوام فوإن حتليول املضومون قود 
يكوووون مبثابوووة اجلدولوووة املوضووووعية للتكووورار، الوووىت تظهووور عناصووور معينوووة ىف الووونص أحمللووول ، وهوووو إذن مبثابوووة 

 وتبويب األفكار واملشاعر واحلقائق واألطر املرجعية وفق خطة منظمة. اكتشاف
وىف الطووب بصووفة عامووة يعووىن األطبوواء بتحليوول مضوومون شووكوى املووريض ، للحصووول علووى املعلومووات  -5

الووىت تتعلووق بعناصوور املوورض ، ويوودربون ىف دراسووتهم اإلكلينيكيووة علووى القوودرة علووى حتليوول مووا يتوواح هلووم موون 
و كانت ظاهرة البطالن ، فالذى يشكو مما ليس فيوه يريود مبثول هوذه الشوكوى الكاذبوة معلومات ، حىت ل

 شيئا آخر يستطيع األطباء استنتاجه ، والوصول إليه حبكم خربهتم الطويلة مبثل هذه احلاالت.
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 وىف الطب النفسى يطلق التحليل املباشر على إحدى الطرق املتبعة ىف عالج املصابني ابنفصام. -6
حطوووم اإلحصوواء يسووتخدم لفووظ التحليوول ىف كثووري موون املصووطلحات اإلحصووائية، ومنهووا التحليوول  وىف -7

التوووزيعى. أمووا حتليوول متعوودد املتغووريات فأسوولوب إحصووائى يسووتخدم بكثوورة وافوورة اآلن ىف البحوووث العلميووة 
والطبيووة، ويهوودف إىل بيووان أثوور عوودة متغووريات وهووى تتفاعوول معووا ، وذلووك موون خووالل عوودة طوورق خمتلفووة 
)كتحليل العوامل املتعددة وحتليل التبواين االقورتاأ(.. أموا حتليول التبواين فهوى طريقوة لتحديود موا إذا اثنوت 
الفروق )ويعرب عنهوا ابلتبواين( املوجوودة ىف املتغوري التوابع تتجواوز موا ميكون أن نتوقعوه عون طورق املصوادفة.. 

 وقد يعامل كل متغري بدوره على أنه املتغري التابع.
 لوم الصوتيات يطلق حتليل الصوتيات على جتزئة تتابع صوتى إىل وحدات أصغر.وىف ع -8
وىف علوم الكيمياء يطلق على العملية الىت تثبت العناصر املختلفة املكونة ملركب ما، وقد تطورق هوذا  -9

شوف عون املعىن إىل حتليل لبول والدم والرباز وسوائل اجلسم األخرى بل وأنسجته ىف املختربات الطبية للك
 عناصرمعينة تنىبء عن حالة املرض ، أو نسبة معينة من مكون معني تنىبء زايدهتا عن املرض وتطوره.

 أ.د/حممد حممد اجلوادى
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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  الرتبية اإلميانية للدعاة 
 مقدمة:

يف أول شوووبايب، يووووم كنوووت صوووغرياً بعووود يف عوووداد انشوووئة املسووواجد، ويف وقوووت مبكووور قبووول أربعوووني سووونة: • 
ة النفسوية الويت سوادت األموة عقوب ضوياع فلسوطني، واسوتبدت يب عوزائم اجلود فطمتين عن اللهو تلوك اهلوز 

اليت كانت تتصاعد كلموا قورأت رسوالة مون رسوائل فكور الودعوة اإلسوالمية، فلوم أتوردد يف االسوتجابة ألول 
 داع يدعوين إىل " الدار "، دار الدعوة.

د األعظمي يتوسط شباابً يقربون من دخل بعد صالة املغرب، فإذا شاعر الدعوة اإلسالمية األستاذ ولي• 
 عشرين يتدارس معهم فصاًل من " الرتغيب والرتهيب " للحافظ املنذري.

 منذ ذلك اليوم القدمي كان يعظين ويعظ شباب جيلي.• 
كان يقف وقفاته املباركة يف اجلموع احلاشدة يف حفالت املساجد وغريها، فيزجمر ثرة، ويرفق يف أخرى •  

 بني معاين اخلري، ويغرس غرسه يف القلوب، كأن يقول:ويتلطف، يتنقل 
 كن رابط اجلأش وارفع راية األمل *** وسر إىل هللا يف جد بال هزل

 وإن شعرت بنقص فيك تعرفه *** فغذ روحك ابلقرآن واكتمل
 وحارب النفس وامنعها غوايتها *** فالنفس هتوى الذي يدعو إىل الزلل

 
 ليب، فنشأت معتقداً وجوب أمناط الرتبية اإلميانية يف الطريق الدعوي.وكان أن استقرت مواعظه يف ق• 
 وأن جتاوزها إىل الشكل السياسي احملض حمفوف ابملخاطر.• 
وقوود ينووتج أفئوودة فيهووا قسوووة، لوويس هلووا موون الصووفاء وفوورة نصوويب، ويووؤدي إىل رجحووان الوونفس األمووارة • 

 ابلسوء على النفس الزكية.
م وسننه يدرك متامواً أن هوذا السووء املعوين لويس مون شورطه أن يكوون حالكواً وكل من يفقه آداب اإلسال• 

ثقيل الوطوأة مووغاًل يف اإلغوراب واإليوذاء، وإمنوا يكفيوه أن يكوون ملمواً وصوغائر وحواالت رايئيوة وحتاسودية، 
 مثال.
كوون حمويط إن امليزان اإلمياين حساس جداً، ولفظ السوء يشمل هذه األمراض القلبيوة، ومون مث لوزم أن ي• 

 الدعاة بريئاً منها، بعيداً عنها.
 

 من أهم جوانب الرتبية ما يلي:
 البعد عن الغفلة -1
 جيب وراثة الرعيل الدعوي األول يف الرتبية.• 
 هنا نرفع شعار " االكتمال من خالل تغذية الروح ابلقرآن الكرمي والسنة املطهرة ".• 
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مسجداً، فرأى فيه حلقة ظنهم يف ذكور، فجلوس إلويهم، فوإذا كان أبو مسلم اخلوالين رمحه هللا قد دخل •  
هوم يتحودثون يف الودنيا، فقوال: "سوبحان هللا  هول تودرون اي هوؤالء موا مثلوي وموثلكم؟ كمثول رجول أصووابه 
مطر غزير وابول ، فالتفوت فوإذا هوو مبصوراعني عظيموني ، فقوال: لوو دخلوت هوذا البيوت حوىت يوذهب عوين 

ت ال سووقف لووه. جلسووت إلوويكم وأان أرجووو أن تكونوووا علووى خووري، علووى أذى هووذا املطوور، فوودخل، فووإذا بيوو
 ذكر، فإذا أنتم أصحاب دنيا " .

وقوود أسوورين هووذا املثوول، وجتلووت   فيووه حالووة رهووط الوودعاة إذا غفوول ومل ينشووغل ابلرتبيووة، وكثوور فيووه ذكوور • 
 األموال واألسعار والنساء والسيارات.

 
 القناعة -2
 ة، تدعو إىل القناعة.جاءت اآلايت يف القرآن زاجر • 
نَيا ل نَوْفت و•  ُهْم َزْهورََة احْلَيَواة  الودُّ ونوْ نَوْيوَك إ ىَل َموا َمتو ْعنَوا ب وه  أَْزَواجواً مّ  نَوُهْم ف يوه  َور ْزُق رَبّ وَك قال تعاىل: }َواَل مَتُد ن  َعيوْ

 الفسقة. ..وقوله تعاىل: } أزواجا منهم { : أي أصنافا من الكفرة أو131َخرْيم َوأَبْوَقى {طه
لقد شدد املتقون يف وجوب غض البصر عن أبنية الظلمة وُعَدد الفسقة، يف مالبسهم وموراكبهم، حوىت • 

قووال احلسووون : " ال تنظوووروا إىل دقدقووة مهووواليج الفسوووقة، ولكوون انظوووروا كيوووف يلوووح ذل املعصوووية مووون تلوووك 
 الرقاب   " (.

لبصوووري، لنتجووواوزه إىل رؤيتوووه للظووواهرة وأان وإايك لفوووي غوووىن عووون معرفوووة لفوووظ غريوووب يف كوووالم احلسووون ا• 
الواضحة يف مواعظ احلياة، واليت ال يلحظها غري مسلم يصون نفسه، وهو متييزان لذل املعصية الثقيل على 
رقاب أهل الدنيا، فلقد صدق رمحه هللا، وإهنا ملسحة تعلو املرتفني والالهني فيسفلون، إذ طائع ربه العابد 

 يسمو حنو املعا .
 ريد أن نعيذك ابهلل من الغفلة والركون إىل زهرة احلياة الدنيا ، ليس غري.إننا ن• 
جيوب علووى املسوولم علووى أن يسووعى ويسوويطر علووى حصووة اإلسووالم يف األسووواق واملووزارع واملصووانع، ولكوون • 

 ليكون املال يف يدك .. ال يف قلبك، وعلى نية منافسة حصة الفسوق والعصيان.
يضووة، وهتوواجر، وتقوويم وتسوويح، وتتوواجر، وتتصوودى ألنووواع موون اخلووري تظنهووا، إنووك لتتقلووب يف الووبالد العر • 

وتطلووب التمكووني، وترجووو السووطوة والعووز، فأنووت ومووا يوفقووك هللا إليووه، ال حنسوودك علووى فضوول تنالووه، وال 
أيهوا  -ننهاك عن طلب ثروة وسعة، وال نسألك كشف حسواب أو ضوريبة أو حصوة إرث، وإمنوا نسوألك 

ك وتوحيدك وتوكلك وإخباتك ونوااي املعروف، ونتشبه حبرص يعقوب عليه السالم عن دين -األخ العزيز 
 ملا سأل البشري:

 ? كيف يوسف ؟
 ? قال: هو ملك مصر 
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 ? فقال: ما أصنع ابمللك؟ على أي دين تركته؟
 ? قال: على دين اإلسالم.
 ? قال: اآلن متت النعمة .

 
 االستقامة -3
ووريم {} قوال تعوواىل : }َفاْسوَتق ْم َكَمووا•  َوا تَوْعَملُوووَن َبص  وْرَت َوَموون َثَب َمَعووَك َواَل َتْطغَوْوْا إ ن ووُه مب  { }َواَل 112أُم 

وووْن َأْول يَووواء مثُ  اَل تُنَصوووُرو  ووون ُدون  اّلّل  م  وووُكُم الن ووواُر َوَموووا َلُكوووم مّ  -112َن {هوووودتَورَْكنُووووْا إ ىَل ال وووذ يَن ظََلُمووووْا فَوَتَمس 
113. 

 ليستقم من ثب عن الكفر ورجع إىل هللا خملصا.يعين: فاستقم أنت، و • 
 عن احلسن: جعل هللا الدين بني الئني: وال تطغوا، وال تركنوا.• 
 الطغيان : كل جماوزة للحد تؤدي إىل الغفلة واإلعراض عن الذكر.• 
الركووون إىل الظووامل : يتنوواول صوووراً كثوورية، ولوويس هووو أن نكووون موون جنووده فحسووب، بوول ورجوواء خووري منووه • 

 أيضاً، والثقة به، وطلب نصرته لنا، ومتين مثل ما عنده.
إن الواعظ ليدرك ثقل مثل هذه املعاين على النفوس الويت تقوادم عهودها يف درب اإلسوالم، كأهنوا تتكورب • 

عليها وتظن أن قد جتاوزهتا، ولكن اجملرب يدرك أن الشيطان يرتصد، وله غزوات، وماذا على موعوظ إذا 
 املمنوحة له جماانً فادكر ورأى الالءات القرآنية اثنية واثلثة كما رآها أول مرة. تقبل هذه الكلمات

 كان يقال: )النصيحة منيحة، تدرأ الفضيحة(•  
وكم من فضيحة غشيت مسلمني وثقوا بظامل وظنوا أن بيده مفتاح الفرج  ففريق منهم يثوق بظوامل فاسوق • 

من وراء دار اإلسالم، وفاز َوق افم عند حدود احلالل واحلرام من أبناء جلدتنا، وفريق يثق بظامل كافر أي  
 واستعلى على مجيع الظاملني وفاصلهم مفاصلة قلبية ولسانية وعملية .

 
 اخلوف -4
ولذلك كان من موازين احلسن البصري رمحه هللا: ترجيح مذهب التخويف يف الرتبية، احتياطاً وتعجوياًل • 

تصحب أقواما خيوفونك حىت تبلغ املأمن: خري لك من أن تصحب أقواما يف االستدراك، فيقول : ) ألن 
 يؤمنونك حىت تبلغ املخاوف(.

وال تستغربن ذلك، كأنك لست املعين، أو كأن جيلك بدعة يف األجيال، أو قومك ليسوو علوى طبوائع • 
كثر، موون سوولف موون األقوووام، بووول الوونفس هووي الوونفس دائمووا، وشوووكل عنفواهنووا واحوود : يرخووى هلووا، فتسوووت

وتستطرد، فتستكرب، وتغفل، فتخرج إىل ظلم، حىت يغلب على القرية الظلوم، وتكوون متموردة علوى وصوااي 
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األنبياء، فيأتيها احلصاد. وكوان أيتيهوا يف األايم الغوابرة يف صوورة حجوارة مون السوماء، وهوو أي  اليووم عورب 
 من الرتف. هزة اقتصادية، أو حرب، أو تفكك اجتماعي، فيكون الضيق من بعد دهر

ووا 11}وََكْم َقَصْمَنا م ن قَوْريٍَة َكانَوْت ظَال َموًة َوأَنَشوْأاَن بَوْعوَدَها قَوْومواً آَخور يَن} 11قال تعاىل: •  وا َأَحسُّ { فَوَلم 
َهووووووا يَورُْكُضوووووووَن} نوْ ُتْم ف يووووووه  َوَمَسوووووواك ن ُكْم 12أبََْسووووووَنا إ َذا ُهووووووم مّ  ُعوووووووا إ ىَل َمووووووا أُتْوووووور فوْ َلَعل ُكووووووْم { اَل تَورُْكُضوووووووا َواْرج 

ووويداً 14{ قَووواُلوا اَي َويْوَلنَوووا إ ان  ُكن وووا ظَوووال م نَي}13ُتْسوووأَُلوَن} { َفَموووا زَالَوووت تّ ْلوووَك َدْعوووَواُهْم َحوووىت  َجَعْلنَووواُهْم َحص 
ووود يَن} . أي ال تركضووووا وارجعووووا إىل منوووازلكم وأمووووالكم لعلكوووم تسوووألون موووااًل 15-11{ األنبيووواء15َخام 

 وخراجاً فال تقتلون.
 التحذير من الفنت -5
كان الفقه اإلميواين يرتكوز علوى التفريوق بوني نفسوني، والتحوذير مون اللهوو أو السودر يف السوهو، ومقاربوة •  

 أسباب الفتنتني، يف دعوة للعلو، وخوف من اهلبوط.
ذلك هو الذي جعل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يكثر التخويف، استنباطاً مون مثول قولوه تعواىل : • 
.فيقوول: )أي سواهون عون  12-11{}ال ذ يَن ُهْم يف  َغْمرٍَة َساُهوَن {الذارايت 10ت َل اخْلَر اُصوَن {}}قُ 

أمر اآلخرة، فهم يف غمرة عنها، أي فيما يغمر قلوهبم مون حوب الودنيا ومتاعهوا، سواهون عون أمور اآلخورة 
 وما خلقوا له. فالغمرة تكون من اتباع اهلوى، والسهو من جنس الغفلة.

 هلذا قال من قال: السهو: الغفلة عن الشيء وذهاب القلب عنه. وهذا مجاع الشر: الغفلة والشهوة.• 
 الغفلة عن هللا والدار اآلخرة: تسد ابب اخلري الذي هو الذكر واليقظة.• 
، والشهوة: تفتح ابب الشر والسهو واخلوف، فيبقوى القلوب مغمووراً فيموا يهوواه وخيشواه، رائوداً غوري هللا • 

 ساهياً عن ذكره، قد اشتغل بغري هللا، فانفرط أمره، وران حب الدنيا على قلبه.
اَهووا {}•  لَووَح َموون زَك   9وواصوول صوواحبه ابوون القوويم رمحووه هللا طريقتووه، فيقووول يف مثوول قولووه تعوواىل: }قَووْد أَفوْ

اَها {الشمس  وأظهرهوا، وقود :)املعىن : قود أفلوح مون كربهوا وأعالهوا بطاعوة هللا10{}َوَقْد َخاَب َمن َدس 
 خسر من أخفاها وحقرها وصغرها مبعصية هللا(.

َاب  {النحول•  ُه يف  الورتُّ ، فالعاصوي يودس نفسوه يف  59أصل التدسية: اإلخفاء، ومنه قوله تعاىل: } يَُدسُّ
املعصية، وحيمي مكاهنا، ويتوارى من اخللق من سوء ما أي  بوه، قود انقموع عنود نفسوه، وانقموع عنود هللا، 

 قمع عند اخللق.وان
فالطاعة والرب تكورب الونفس وتعزهوا وتعليهوا حوىت تصوري أشورف شويء وأكوربه وأزكواه وأعواله، و موع ذلوك • 

 فهي أذل شيء وأحقره وأصغره هلل تعاىل، وهبذا الذل حصل هلا هذا العز والشرف والنمو.
نظره إليها عون أتمول عواقبهوا  وكان ابن اجلوزي رمحه هللا يرى أن: من انزعته نفسه إىل لذة حمرمة فشغله• 

وعقاهبا، ومسع هتاف العقل يناديه: وحيك ال تفعل، فإنك تقف عون الصوعود، وأتخوذ يف اهلبووط، ويقوال 
 لك: ابق مبا اخرتت. فإن شغله هواه فلم يلتفت إىل ما قيل له: مل يزل يف نزول.
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كيف تطفئوه . فورب زلوة أوقعوت يف بئور مث رفع صوته ينادي : ) فاهلل هللا يف حريق اهلوى إذا اثر، وانظر  • 
بوار، ورب أثر مل ينقلع، والفائت ال يستدرك على احلقيقة، فابعد عن أسباب الفتنوة، فوإن املقاربوة حمنوة ال 

 يكاد صاحبها يسلم (.
فلئن كان اإلمجاع يف فقه األموال: إمجاع الصحابة، أو إمجاع جيل مون أجيوال املسولمني إذا وقعوت هبوم • 

ة، فإن هاهنا يف فقه األحوال يرتاكم إمجاع الصحابة والتابعني ومجيع األجيال، وكان عبدالوهاب انزلة غريب
عزام يصر على هذا املذهب الرتبووي فلويس حيتواج إال إىل ملسوة ليسوتدرك أو يقصود اخلوري بعود كول ضوياع، 

 وروى جتربته يف ذلك:
 تسفل النفس ابلصغائر حينا ***** وتضيق احلدود واآلماد

 القيود عنها فتسمو ****** فإذا يب اآلزال واآلابد فأحل
 

 خامتة:
يف هذا تقرير حلقيقة إميانية مهمة: أن مذهبنا يف اخلوف مون الغفوالت حوق، ولكون هنواك حقيقوة أقووى • 

من ذلك وأظهور وأجلوى: أن هللا يؤيود املوؤمن ابلعوزائم، فتكوون إرادتوه أقووى مون نوداء الشوهوات، ومون هنوا 
اعدة يف الرتبية اإلسالمية: إن املؤمن يليق له أن يثق بنفسه، وأن حيسن الظن هبا، وأنه نستطيع أن نضع ق

مؤهل لألعمال اجلليلة اليت ندبه هللا هلا، من خالفة يف األرض، وإصالح بني الناس، وتقومي كل اعوجاج، 
ار، الشيطان يثريه، وألن وما اخلوف إال طبيعة رقابية تتوىل احلفظ والتنقية من الشوائب، ألن احمليط فيه غب

 الطريق فيه عثار، إبليس ميد رجله بني أرجل الراكضني ...
 حممد أمحد الراشد.-املرجع: حنو املعا 

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
 اجلزء الثاين-الرتبية اإلميانية للدعاة

 مقدمة:
ى االلتووزام بوودقائق يلحووظ املراقووب الناقوود لصووفات األجيووال الدعويووة املتعاقبووة نوعوواً موون اهلبوووط يف مسووتو • 

 األخالق اإلميانية والذوقية.
 إذ ليس الالحق على مثل جودة السابق.• 
 مع احتمال أن يكون أوعى منه سياسيًاً  وعلمياً، وأطلق لساانً، وأحكم تنظيماً.• 
ولرمبووا وجوودت اليوووم شوويئاً موون الغيبووة، وسوووء الظوون، وسوورعة الغضووب، وورود اللفووظ اخلشوون علووى لسووان • 

 وعدم إابء أُُذن جليسه السامع هلذا اللفظ.املتكلم، 
وهوي أموور مل يووربأ اجليول األول منهوا، ولكنهووا كانوت اندرة، أت  كالفلتوات، أو يقوول عودد املتوورطني هبووا، • 

 بينما ترتادف اليوم، ويزداد االستدراج، حبيث أصابت الصورة املثالية ثلمة.
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 لكن درجات اإلحسان توجب براءة شبه ثمة.• 
 

 اب:األسب
يظن البعض أن هذا التباين إمنا هوو ظواهرة طبيعيوة انجتوة مون ارتفواع مهوة مون يتووىل التأسويس، تبعواً ملعوىن • 

 التحدي عند نشوء الدعوة يف كل بلد.
الراجح أن هذه الثلمة إمنا هي من أتثر ابحمليط العام والبيئوة السياسوية والفكريوة واإلعالميوة الويت تعقودت • 

 ة يف كثري من البالد.بعد التحوالت الثوري
فووإن الداعيووة فوورد يف هووذا اجملتمووع العووام قبوول انضوومامه لتيووار الوودعوة، خاضووع للمووؤثرات فيووه، مث هووو بعوود • 

انضوومامه خيووالط الفجوورة مثلمووا خيووالط الووربرة، يف اجلامعووة أو عنوود أداء عملووه املهووين، ويف السوووق والشووارع 
بوني شوقيق أو ابون عوم وخوال، فيقلودهم يف أشوياء، إذا  واملنتدايت العامة، بل خيالط فجرة من عائلته، مون

 غفل، ويسري إليه عيبهم دون أن يشعر.
فيفعل النشاز الذي أيابه الذوق أو ترفضه املروءة، إذا شاهد فاجراً يوذهب يف اإلسوفاف إىل أبعود منوه،  • 

 ار.كأنه يفيت نفسه أبنه أفضل من ذاك املسف املبعد، بداللة االقتصار منه ومدى االختص
كذلك ردود الفعل ألساليب األحزاب العلمانية وأنوواع تصورفات منتسوبيها وأفكوارهم الويت يعرضووهنا، إذ •  

تكون ردود الداعية أحياانً على غري ما فقه صائب إذا استفزه احلزبيون، وكذلك اللغة الصوحفية واإلذاعيوة 
تيمة وظلوم واسوتهزاء وحشوو، كول ذلوك الرديئة املبىن واجلرس والنربة فضاًل عما فيها من معوىن منحورف وشو

يقسي قلب املسلم عن طريوق التقليود الالشوعوري ملوا يسومع ويورى، وجيعول اجلورأة علوى الفاضول مستسواغة 
عنده، فيقل احرتام الكبري، من أستاذ أو شيخ مرب أو أمري متقدم، وتكون منه أنواع مون املنافسوة للقورين 

صوبح يضويق بوه ذرعوا إذا رآه أي  مون العمول موا يعجوز املماثل، من حسود خفوي أو صوريح، وتكوذيب، وي
عنوووه أو يكوووون أفصوووح يف درس أو كتابوووة مقوووال ، ولرمبوووا جتووواوز عدوانوووه الكبوووري والقووورين ليصووويب املسوووتجد 

 والتلميذ والناشئ الصغري، فيتعامل معهم بال رفق، ويكثر منه الزجر هلم والقسوة عليهم.
لبيئة، إال من رحم ربك، وقليل ما هوم، وأموا الغالبيوة فقود أملوت أو لقد أتثر جيل بكامله برداءة احمليط وا• 

 قارفت، وكأهنا تورطت، لكن منهم املوغل املكثار، ومنهم املتخفف، ومنهم صاحب الفلتات النادرة.
واملووتفحص لألموور، املقووارن بووني قصووص احليوواة اليوميووة احلاضوورة واملاضووية، جيوود أن التووأثر ابلسوووء حاصوول • 

دى مجيووع النواس بصووورة أعمووق، وأن اخلوري والفعوول اجلميول يف تنوواقص، بول أن الووذي نسووبناه بصوورة عامووة لو
 للدعاة ما هو إال مبقدار عشر املعشار منه.

وتولودت يف النواس غلظوة وجفوووة وقطيعوة رحوم مووا كوان يعرفهوا اجليوول الوذي عاصور حيوواة موا قبول احلوورب • 
العثمانية ينبض، حىت أصوبحنا نورى مون عقووق الوالودين  العاملية األوىل مثال، يوم كان العرق األخري للدولة
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والعوودوان علووى اجلووريان والغووش يف التعاموول والبخوول علووى الضوويف والظلووم عنوود املقوودرة أشووياء كووان يتعفووف 
 عنها الناس سابقا، أغلب الناس.

يووال وحووىت أصووبحت احلكوواايت احلقيقيووة ملكووارم األخووالق، والوويت كانووت اعتياديووة: ضوورابً موون الرمووز واخل• 
املسووتبعد تكووراره يف تقوودير موون يسوومعها، وهووذا الوضووع كووان ومووا يووزال مسووتمراً يف بووالد عديوودة، وبداايتووه 
تتزامن مع تطبيق مناهج التعليم احلديثة قبل ما معدله ستني سنة، أو أقل أو أكثر قلياًل، ومع ما صاحب 

العامليوة الويت يسويطر عليهووا  ذلوك مون انفتواح علوى الغوورب والشورق، وموع نشووء الصوحافة املقلوودة للصوحافة
 التوجيه اليهودي.

بل جنزم أن بالد النصارى يف الغرب، وبالد البوذية وأمثاهلا يف الشرق، كانت حياهتا املاضية ال ختلو من • 
 تراحم بني أهلها، وبقااي عفة، وآاثر مروءة، هي خالية منها اآلن.

 
 العالج لظاهرة نقص الرتبية اإلميانية:

ذا الكالم أن نقذف أيساً يف قلووب الودعاة، أو نولود إحباطواً وشوعوراً مون األسوف أو الزهود . ال نريد هب1
ابلعمل اإلسالمي ونتائجه، ومل نسرد خرب األمس واليوم من أجل متعة ثرخيية أو إثبات حقيقة إحصائية، 

 وإمنا أردان توجيه الغد، وأن يكون لنا يف التجربة موعظة.
ليول والتسووبيب يوسوع آفواق تفكوري الوودعاة إذا أرادوا فهوم ظواهرة معينوة يف احليوواة . إن إيوراد منوط مون التح2

الدعويووة، حبيووث تتكشووف جووذور املسووألة وجووذور املووداخالت الوويت حتوويط هبووا، وضووغط اجملتمووع، وأتثووريات 
 السياسة.

تأمول، . جيب إخراج الداعية من اإلطالق يف احلكم على األموور، إىل النسوبية، ومون االسوتعجال، إىل ال3
 ومن العفوية، إىل املنهجية، ومن الغفلة، إىل نقد الذات والتدقيق مع النفس.

. إن هذه األجيال إمنا هي ضحية البيئة امللوثة أخالقياً وفكرايً وسياسياً، وأن اخلريية مركووزة فيهوا أيضواً، 4
كلوه مون دالالت الظواهرة ولكن تغطى شيئاً منها األدران احمليطوة أو متيول هبوا العواصوف الدامهوة  وأن هوذا  

 الرتبوية العامة اليت جتعل أتثر كل فرد ابملسموع واملنظور حمتماًل، ومن نتائج تضاد الرتبيات املتزامحة.
. وجوب الرتبية اليت تعواجل هوذه السولبيات األخالقيوة، وضورورة أن يتواضوع كول داعيوة أموام موا تسوتوجبه 5

فوووة، ويعيووود ذكووور بوووديهيات الطريوووق وأسوووس اإلميوووان هوووذه الظووواهرة مووون خضووووع ملووونهج يعوووظ القلووووب بكثا
واألخوالق ، ولويس بصووواب أن يضوع داعيوة نفسووه فووق الرتبيوة، ويسووتعلي علوى حوديث يزجووره عون السوووء 

قابليوة لطويش يف أوقوات الغفلوة، فتنوزل إىل مسوتوى  -كول النفووس   -ولو مسعه مائة مورة، فوإن يف النفووس 
واص الفقهوواء العبوواد دهوورا، أو حوواز علووى أعلووى شووهادة وأرقووى العوووام، وان اسووتقام صوواحبها علووى ديوون اخلوو

 منصب وأضخم رصيد ما ، بل وإن ابيضت حليته وجتاوز الكهولة سنه.
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. التخطيط الدعوي إلصالح أخالق الناس عامة وأذواقهم وأعرافهم، وإعوادة إحيواء عوواطفهم، وجتديود 6
نفيذ له ابتداء من يومنا هذا يف مرحلتنا اليت حنن احلس اإلمياين بعد ضموره فيهم، ويبدأ هذا التخطيط والت

فيها، رغم ثقل أمحالنا وجزالوة مهومنوا، مث ميتود إىل مراحول التمكوني، بول جيوب أن يرتكوز هوذا التوجوه آنوذاك 
ويشتد، ولويس مون شوأننا أن َنطوط سياسوياً واقتصوادايً فقوط، أو نبوث علوم اللسوان فحسوب، فوإن طريقنوا 

اد وخوالف الفقهواء بتطهوري اجلنوان. إن دعوتنوا هوي دعووة املوروءة والنبول والعفوة، مير قبول السياسوة واالقتصو
ورقة التعامل والذوق الرفيع، قبل أن تكون دعوة سياسية، أو محلة جهاديوة، أو مدرسوة علميوة، ولون ينوزل 

 الطغاة إىل هناايهتم ما مل تتسام أخالقنا صعداً، ونعود إىل بداايتنا.
 مد أمحد الراشد.حم-املرجع: حنو املعا 

 االندفاع الواثق-اجل ء اخلامس-الرتبية اإلميانية للدعاة 
  

 مقدمة:
يهب صاحبه السوكينة الداخليوة وهودوء الونفس، ميونح  -كما ذكر يف اجلزء الرابع–إن تفويض األمر هلل • 

 صاحبه أيضاً صورة ظاهرية فيها هيبة، فتكون له مكانة حمرتمة بني الناس.
لوووويت حتوووورك املفوووووض إىل اإلنكووووار علووووى الظلووووم السياسووووي ألن النوووواس مأسووووورة إىل صووووور وتكملووووه العووووزة ا• 

 الشجاعة، وتفتأ تشتاق إىل احلرية، فيكون هلا اقتداء مبن يلقنهم إايها.
حني ننظر إىل ثريخ الدعوة اإلسالمية وواقوع الودعاة املعاصور فنقورر أن الودعاة حيتلوون مكواان مهموا مون • 

 ذين مينحون للحياة مجاهلا ومعناها ومغزاها.احلياة، فالدعاة هم ال
 كيف احلياة إذا خلت ***** منا الظواهر والبطاح؟
 أين األعزة واألسنة ******* عند ذلك والسماح؟

ففي غياب دعاة اإلسالم اليوم عن الصدارة صار غوري األعوزة فيهوا، فورتى تبعيوة للودول الكوربى، وخوفوا • 
يوة نفسوية. وغابوت األسونة، وموا عوادت رؤوس احلوراب تلموع بوني الوروايب، من يهود، وترقيعوا فكوراي، واهنزام

 وال النبال. وافتقد السماح، وحضر للناس التعذيب واحلديد واحلبال.
 

 الرتشح لقيادة األمة
لكوول مووا سووبق جنوود أن الوودعاة هووم املؤهلووون لقيووادة األمووة لكوون بعووض الوودعاة يتلكووأ، بسووبب ضوووباب يف 

 هات معرتضة، ألن هذه املعوقات إمنا هي جنس مألوف يف الصراع.الطريق، أو يرتدد بسبب شب
 

 بعض الشبهات اليت تثار على الطريق
 ضعف بعض الدعاة عن بلوغ الصور املثالية. -1
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ينظر الداعية اجلاد إىل نفسه، وإىل إخوانه يف الرهط الدعوي، فريى نقصاً عن بلووغ الصوورة املثاليوة الويت • 
 وتستوقفه بقااي ضعف أو طمع أو جهل. تصفها أسطر فقه الدعوة،

فيأخذ يتهم ذاته واآلخرين، وتزيده االهتامات الظاملة اليت تطريها أجهزة اإلعالم املعادية إحباطاً، ولويس • 
 ذلك بصواب أبداً.

 مالذان قاعدة صرحية يف الفقه: )إن عقد اإلسالم ال ينحل ابزدحام اآلاثم، وترتفع ألف حوبة بتوبة(.• 
هبنووا جووداًل أن حيوواة بعووض الوودعاة تووزدحم بووذنوب، فووإن التوبووة تعوودل ذلووك وتعوواجل األموور معاجلووة فلووو ذ• 

 ثمة.
منهجية الرتبية الدعوية تفرض رقابة صوارمة علوى األداء واملمارسوات، وتعواجل كول ظواهرة سولبية، فتكوون • 

جحووة علووى جمموووع أحوووال النتيجووة دوموواً نوعوواً موون االتووزان الووذي تكووون كتلتووه النوعيووة يف العموووم ثقيلووة را
 اإلحسان الفردية اليت ميثلها أشخاص متفرقون خارج حميط الدعوة.

فقد يبلغ مسولم درجوة يف العبوادة ومكوارم األخوالق ال يبلغهوا داعيوة، وتتكورر هوذه الصوورة يف عودد مون • 
سووالمي هووو األفاضوول، و لكوون اجملتمووع الوودعوي ميثوول حضوووراً تعبوودايً وأخالقيوواً وعلميوواً يف حيوواة كوول قطوور إ

 أنفذ وأقوى وأبعد أتثريا من أتثري العناصر املفردة.
إال ظواهرة متوقعوة حمسووبة مهموا وصوفت الكتواابت  -لوو كوان  -وما النقصان يف مستوى أفراد الودعاة • 

العلوووو املطلووووب، ألن هوووذا العلوووو إمنوووا يضووورب كمثووول ورموووز وغايوووة، ليصووول مووون يصووول إىل نصوووف الوصوووف 
ابعه، وما يكاد يقارب األعا  احلقيقية إال قالئل، وال يوتقمص املالئكيوة أحود، النموذجي وثلثيه وثالثة أر 

 إمنا هو التسديد واملقاربة والتشبه واحملاولة والرجاء.
وتزداد درجة احملاسن النسبية للدعاة وضوحاً إذا كانت املقارنة بينهم وبني مجهرة السوء يف اجملتمع، وكل • 

األموة اليووم إمنووا هوم غثواء، وفويهم موون أنوواع الغفوالت والشوطط والفسوواد  منصوف يعلوم أن الكثوري موون أبنواء
والعدوان ما فيهم، وفيهم كل مرتدية ونطيحة وما أكل السبع، ومن لوثوه الوراب وأذهلوه اخلمور، والودعاة بوني 

 ظهرانيهم يتفردون ابملناقب والصدق والعفاف واجلد واهلدي النقي.
ن يثقوووا أبنفسووهم أهنووم أمثوول مون يف السوواحة، وأهنووم أهوول لإلصووالح، لوذلك يليووق بوودعاة اإلسووالم اليووم أ• 

وجدير هبم أن ال يلتفتوا إىل وسوسة شويطان أو أكاذيوب املوأل الوذين يتحلقوون حوول الظواملني، بول علويهم 
 أن يشقوا الطريق صاعدين، مبا حكر اإلميان هلم من أولوية ووالية.

 
 أن عدد الدعاة قليل، وللباطل سواد عظيم. -2
 قال الشاعر:• 

 تعريان أبان قليل عديدان فقلت هلا: إن الكرام قليل
 وما قل من كانت بقاايه مثلنا شباب تسامى للعال وكهول



 292 

 فهي ظاهرة أخرى من ظواهر احلياة إذن، جيب أن ننتبه هلا: أن الكرام قليل.• 
 آكل احلرام.وأما األكثرين فدون ذلك، يف درجات متنازلة، حىت يكون اللئيم والكاذب و • 
 فهي حكمة رابنية جعلت نقباء الفضل يف الناس األقل.• 
لكن قوة التأثري إمنا أت  من وحدة املونهج العوا ، ومون وحودة األجيوال حوني تتووارث اخلوري. فهوو مونهج • 

يصووعد أبصووحابه )حنووو املعووا (، وال حيوووم حووول السووفليات الدنيويووة واملطووامع وغصووب احلقوووق، وإمنووا هووو 
 سامي.منهج الت

مث هووم شووباب وكهووول، يف وحوودة قلبيووة تووربط اجليلووني وموون قبلهمووا موون فتيووان وموون بعوودمها موون شوويوخ، • 
وجتعلهم حيسون بركة السلف واحلاجة للمجرب، حىت تكوون الوصوية بيونهم أن: كوربوا، كوربوا، وأهول الودنيا 

 عليه طول اللبث.يلعن بعضهم بعضاً، ويتربأ الالحق من السابق، وينعته برجعية وختلف، وينقم 
ون ف ئَوٍة َقل يلَوٍة َغَلبَوْت ف ئَوًة َكث وريًَة إب  ْذن  اّلّل  َواّلّلُ َموَع الص واب ر  •  يَن وبذلك حنقق عنصر امتياز وتفوق، و } َكم مّ 

 . 249{ البقرة
 
 يظن بعض القوم أن دعاة اإلسالم بطاء. -3
لة، وكأنه أصبح ضجراً من طول الودرب، يف حوني هتمة، رمبا يتهم الداعية هبا رهطه، يريد النتيجة العاج• 

 جُيمع الفقهاء والساسة والفالسفة واألدابء على أن احلكمة ال أتذن بقفز يتجاوز التدرج.
 الشاعر البدوي أدرك جوهر التخطيط بفطرته، فقال:• 

 منا األانة وبعض القوم حيسبنا ****** أان بطاء ويف إبطائنا سرع
: حنون ال نعموول عموال وال منضووي رأاي إال بعود التووأين والورتوي، فلووذلك بعوض القوووم قوال التربيوزي: )املعووىن• 

 الذين ال جتربة هلم يظنون أان بطاء، وال يعلمون أن إبطاءان فيه سرعة(.
أما كيف يكون اإلبطاء سرعة فاحلساب بسويط، ذلوك أن االسوتعجال يقوود إىل فشول، فتضوطر لتكورار • 

ووقووت االسووتئناف الثوواين لكووان أطووول موون وقووت واحوود علووى الطريقووة العموول، ولووو مجعووت الوقووت األول 
 احملكمة املنتجة.

ويتنادى الدعاة اليووم إىل محلوة تكشوف فقوه التخطويط الصوحيح وقواعوده وتوورد أمثلوة تفسوريية لوه، وقود • 
بودأت بنجواح، وطرحوت يف أوسواط الودعاة حبووث عديودة، وهوذا املنحوى هوو يف غايوة األمهيوة، وينبغوي أن 

صل الكتابة فيه، وأن أيخذ مكانه البارز يف املونهج، فوإن احملويط معقود، ولون تنفعنوا بدائيوة وجزافيوة، إمنوا نوا
يصل بنا تقعيد وتنظري، وتنويع ملصادر التأثري، وإحصاء للطاقات وسبل صرفها، واسوتدراك علوى الونقص، 

 وتطوير، وتقومي انقد.
 
 ه اخلصوم علينا.عدم وجود القوة بسبب احلصار احملكم الذي فرض-4
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شبهة رابعة تنفي القوة عنا حوني تورى احلصوار احملكوم الوذي فرضوه اخلصووم علينوا حوىت احتكوروا أشوكال • 
 القوة العرفية، وحصروان يف الزاوية الضيقة كدعوة خالية الغمد.

ة وليس هذا التعميم بصواب، ألن قووهتم مقرتنوة بغوغائيوة يقودهوا جهول، وأتسورهم أذواق فاسودة منحرفو• 
عن الفطرة، وتسوريهم أخوالق مصولحية نفعيوة هوي عون املكوارم انئيوة، موع فوضوى يف التفكوري، ومزاجيوة يف 

 القرار، وخيانة يف األداء.
بينما ننطلق حنون مون منهجيوة رصوينة خيسوأ الضوالون أن يقاربوهوا، ومون قاعودة معرفيوة عريضوة تنضوجها • 

قدمات احلضارية املدنية الويت تفورض نفسوها يف ختصصات متكاملة، حىت أصبح عملنا ميثل سلسلة من امل
الساحة وفق قاعدة البقاء لألصلح، وهذا هو مكمن القوة عنودان، وذلوك ألن مرجوع النواس يف اآلخور إىل 
حتكيم العقل، مهما طاشت هبم السكرات، وأوبتهم إىل موازين الفطورة يف املوآل، مهموا انتكسوت األذواق 

 أايم الغفالت .
سوووفان الغربيووان بيكووون وهوووبز قبوول أكثوور موون قوورنني معادلووة صووحيحة أوجووزا فيهووا خوورب ولقوود وضووع الفيل• 

 التاريخ وجتارب الصراع، فقاال: ) إن املعرفة معناها : القوة (.
وهوو شوعار جود صوحيح، ونظوورة عميقوة حلركوة احليواة، والربهوان علووى ذلوك: النتيجوة التفوقيوة الويت وصوول • 

يق املعرفة أثناء رالسته لوزراء بريطانيا، مث ملا واصل من بعده االندفاع يف إليها الغرب ملا سريه بيكون يف طر 
هووذا الطريووق املعووريف، فكانووت القوووة والقيووادة والسووبق وفنووون اإلدارة واملخرتعووات والنهضووة الصووناعية وقهوور 
رب األمووم األخوورى وامتصوواص أمواهلووا، وكانووت التخطيطووات االسوورتاتيجية البعيوودة املوودى وتنفيووذهم هلووا بصوو

وصمت وإحاطتها بسور دفوني، وبقوي غوريهم ختدعوه العواطوف واالرجتوال، وانظور إىل احلورب العامليوة األوىل 
وإجهازهم علوى الدولوة العثمانيوة، مث انظور إىل تكامول تودبريهم يف عاصوفة الصوحراء كمثول أخوري، واعتمواد 

وفيييت ومتزيقووه، ومل يصوول صوودام علووى الزجموورات وهتوواف الغوغوواء، مث انظوور إىل مسلسوول تركيووع االحتوواد السوو
 املشهد بعد إىل هنايته.

وهكووذا، فووإن مواصوولة الوودعوة اإلسووالمية سووريها املنهجووي علووى قواعوود اإلدارة املتطووورة يف طريووق املعرفووة • 
الشمولية والعلوم التطبيقية التخصصية والفنون املدنية إمنا هو ردها احلاسم على القوة الطائشة يف األايدي 

 امللوثة .
 ل الرتجيح لصاحل الدعاة:عوام

 األول: االمتداد العاملي املستغرق للقارات اخلمس، انطالقاً من بؤرة العامل اإلسالمي.
وأصبح متاحاً بفضل هللا تعاىل حشد الطاقوات وتنواغم األداء وتناصور اجلبهوات، يف وحودة معنويوة وفكريوة 

 ايت والتعصبات، حىت تفرقوا.يعجز عن مثلها املنافسون، الذين استبدت هبم األاننية والقطر 
 

 الثاين: هنينا عن املنكر.



 294 

الذي يضعنا يف مرتبة فريدة بني التيارات واجلماعات واألحزاب، فهوم ال يتنواهون عون منكور فعلووه ويفعلوه 
غريهم، وكأن املسلم ينفرد يف فهم مغزى التاريخ وحركته عرب مفاد آيوة سوورة هوود، يف قولوه تعواىل: }فَولَوْواَل 

َناَكاَن م   َهْوَن َعن  اْلَفَساد  يف  اأَلْرض  إ ال  َقل ياًل ممّ  ْن َأجَنيوْ ُهْم َواتو بَوَع ال وذ يَن  َن اْلُقُرون  م ن قَوْبل ُكْم أُْوُلوْا بَق ي ٍة يَونوْ نوْ م 
 .116ظََلُموْا َما أُْتر ُفوْا ف يه  وََكانُوْا جُمْر م نَي {هود
 رض.فمرتبة الفضل: النهي عن الفساد يف األ

 ومهنة الرجال أساتذة الرجولة: أن يكونوا هناة يف ثغر النذارة.
وحركة التاريخ اليت توجه تعاقب القرون: كامنوة يف تفورد هوذه الثلوة املؤمنوة فيموا هوي فيوه مون إنكوار السووء، 

 فيأتيها التمكني من هللا تعاىل .
شوبهات، فإمنوا نصوول وجنوول بتوفيوق وحق هذا العامل الرتجيحي أن يُقودم ويُوذكر قبول األول وقبول ردود ال

موون هللا، وإمنوووا أتخوور إشوووارة إىل حشوود األسوووباب مث التفوورغ الستشوووعار التوكوول واالعتمووواد علووى هللا تعووواىل، 
تشبها بصف النيب صولى هللا عليوه وسولم. صوفوف املهواجرين واألنصوار يووم بودر، مث تنحيوه جانبواً يلوح يف 

وقع رداؤه عن منكبه الشريف، وإمنا نصل هذا التضرع األخري التضرع والدعاء وطلب النصر الرابين، حىت 
 بذاك التفويض األول، فيكون مبتدأ أمران وخامتته: حسن الظن ابهلل تعاىل.

لكنها سنة احلياة أن ال ننال الذي نرجو إال ابلبذل واجلهد وتقدمي الثمن، ليس ابجملوان، وهوي الويت أدركهوا 
 الشاعر ملا قال:

 ى فلم أرها **** تنال إال على جسر من التعببصرت ابلراحة الكرب 
وكأن املفهوم الساذج يصرفه إىل تعب العضالت واألبدان فقط، وإىل احتمال حلر وبورد، وجووع وعطوش، 
وقطوع مفوواوز وعبووور جبووال، وهووو كووذلك، ولكوون فقووه الصووعود حنووو املعووا  جيوواوزه إىل التأكيوود علووى اخلطووة 

 املعرفية ذات البعد احلضاري.
 لك ومفتاحه أن ترجع إىل احلروف والسطور والكتاب، فتقرأ، مث تقرأ، مث تقرأ.وأول ذ

 
 حممد أمحد الراشد.-املرجع: حنو املعا 

 1-التراءة وأمهياها-اجل ء اخلامس-الرتبية اإلميانية للدعاة 
  

 ? مقدمة:
 لآلخرين. يشتهر بني الناس تشبيه األولني لعمل املصلح املتجرد بشمعة، حترق نفسها، لتضيء• 
كووووان الكوووواتبون، أصووووحاب األقووووالم، والتوووودوين، والتووووأليف، والصووووحف، يوووورون أنفسووووهم أصووووفى هووووذه •  

الشومعات، ويظنوون شوعاعهم أوهوج اللمعوات، ملوا يف وصوف النواس للعلوم ابلنوور مون قرينوة تصورف تفسووري 
 التشبيه إليهم.
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 إليه، والسباق إىل التحلي به. ذاك شرف، نعّما هو، حيق معه هلم ولغريهم أن يتنافسوا يف االنتساب• 
 

 ? دور األقالم والصحف يف التوجيه:
هناك من خفي احلكمة ما هو أبورع يف وصوف األقوالم، ودورهوا يف التوجيوه، والبهجوة الويت تبعثهوا، فقود • 

أطول ذكووي علووى سوواحة احليوواة، يتتبووع مكووامن البسوومات بعوود أن امووتألت أحووزاان، فاكتشووفها فقووال:) مل أر 
 تبسما من القلم (.ابكيا أحسن 

 هكذا هو الكاتب، وإهنا لكذلك األقالم حقاً إذا سال منها املداد، وذرفت الدمعات السود.• 
جيووب صواحب القلووم الكبوري امليووادين، وتكوون لووه سوياحة يف آفوواق األعموال، كوول األعموال، وينقووب يف • 

تسوطر دمعوات قلموه التجوارب املاضي يستخرج السوابق، مث يرجع خيتلوي، يقويس ويقوارن، وحيلول ويعلول، ل
 وما وجد، لتجف دمعات قلوب التائهني، ويكون مث ابتسام.

 إهنا متاهات احلياة يهيم فيها أكثر البشر، فتأ  جتارب املربني، عرب دموع األقالم.• 
 تعصم من اخلطأ وتوجه، وتنتشل من التخبط وتسدد، وترسم الطريق وختطط.• 
نوافس قوانع، ويتوأأ متهوور، وموا بوني هوذا التعقول والتنوافس، واإلسوراع فيعقل سواذج، ويتملمول راقود، ويت• 

واإلبطوواء: تكووون البصوووائر، وتتكشووف أصووول املبووواهج، فتغموور القلوووب بوورودة السووكينة، بعووود حوورارة القلوووق 
 ولذعات احلرية، وتنفرج أسارير الوجه عن ابتسام وضاء، بعد عبوس أو ذهول.

 يه إذا بني دالئل التوحيد، وحدد قواعد السلوك الشرعي.يتوىل دور األديب يف إمتام دور الفق• 
يفسوور، ويستشووهد بتووواريخ النوواس ومووا كانووت هلووم موون مواقووف، ويووذهب يف اإلقنوواع إىل موودى التفصوويل • 

 والتبسيط والتمثيل بعد إمجال أوجزه الفقيه.
 األحداث احمليطة.إن السطور البامسة تستلزم خلفية من التجريب ومن االنغماس الفعلي يف األعمال و • 
ال ميكن أن توصف للكاتب التجارب وصفاً جمرداً، وتروى له رواية، لينقلها بني أسوطره، فوإن مثول هوذا • 

وهووذا كمثوول سووائح وراكووب طووائرة، فووإن موون ركوواب الطووائرات موون تنووزل بووه طائرتووه قبوول وصوووله مقصووده يف 
صووف لووك حسوون رومووا وجنيووف مطووارات موودينتني وثووالث. يوورى هووذه املوودن موون مسووافة بعيوودة، وأيخووذ ي

وابريس، وحيلف لك األميان أنه رآها، وما كذب، وإن كان مل يزر متحفاً، وال اسوتمتع بشواطئ حبورية، وال 
صعد برجاً، وإمنا هو راءها من انفذة الطائرة حني كانت تقرتب من املطار وتونخفض، وحوني كانوت تقلوع 

 وتعلو.
حة تعورف، يضوطر خالهلوا األديوب أو املوريب إىل أن كال، بل هي ساعات أتمول، وخلووات تفكور، وسويا•  

يعصووور قلبوووه عصوووراً، لتسووويل مووون قلموووه الووودمعات، لتبتسوووم علوووى الوووورق الكلموووات، تشوووارك يف مووونح شووويء 
 للناس.... امسه االبتسام.
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هلذا يكوون اإلعوراض عون القوراءة مون كبوائر النواس الكبورية، فوإن املتلقوني جتوب علويهم مهوة للقوراءة تووازي • 
 مة اليت عصرت احلكمة من قلوب الكاتبني.تلك اهل

إن من مصائب أمتنا اليوم: أهنوا ال تقورأ، وموع ذلوك فوال يتجوه هوذا اخلطواب هلوا، ألن طريوق االسوتدراك • 
طويل، ويبدأ بيقظوة اخلاصوة مون دعواة اإلسوالم، ليقوودوا البقيوة، وإمنوا اخلطواب متجوه هلوذه اخلاصوة الرائودة 

 يامني، الذين هم قادة املستقبل.القائدة، بل ولفتيان الدعوة امل
لقوود عرفووت شووباب اإلسووالم، وصوواحبتهم، واقرتبووت موونهم، فوجوودهتم موون أنقووى النوواس سووريرة، وأنصووعهم • 

 طهراً، وأصفاهم عقيدة، وأجزهلم وعياً، ورأيت منهم تشمرياً إىل اخلري، يف حرص دائب.
تووب التفسووري واحلووديث والفقووه والتوواريخ لكنهووا كثافووة املطالعووة تنقصووهم، ولووو أهنووم أحنوووا ظهووورهم علووى ك• 

 طوياًل، واكتالوا هلم من األدب والثقافة العاملية العامة جزياًل، لكملت أوصافهم، ولتفردوا يف املناقب.
 

 ? توجيهات للدعاة:
العجب من دعاة اإلسالم الذين نراهم اليوم، كيف جيرؤ أحودهم علوى إطالوة العنوق يف اجملوالس، والنشور • 

قبل أن جيمع شيئاً من البيان مجعه الطربي يف أتويل آايت القرآن، وقبل أن يرفع له رايوة موع يف الصحف، 
ابوون حجوور يف فتحووه، ومل ينوول بعوود موون رفووق أم الشووافعي وحناهنووا، وال كووان لووه انبسوواط مووع السرخسووي يف 

 مبسوطه، أو موافقة للشاطيب يف موافقاته؟
 كتب ابن تيمية، وابن القيم، والغزا ، وابن حزم؟  كيف يقنع الداعية وهو مل يقرأ بعد املهم من•  
كيوووف يسووورع داعيوووة إىل ذلوووك وهوووو مل يكثووور مووون مطالعوووة كتوووب األدب العوووريب القووودمي، ومل يعكوووف موووع •  

 اجلاحظ وأيب حيان، أو ابن قتيبة وأدييب أصبهان؟
كأنوووه غوووري العجوووب أكثووور مووون هوووذا الداعيوووة أثوووري محاسوووه هلوووذه العلووووم واآلداب فيقوووول: لووويس   وقوووت،  • 

 مطالب إبتعاب نفسه تعباً مضاعفاً، وال شرع له السهر 
مث أعجب أكثر إذا ذكورت لوه كتواابً، فيوأتيين مون الغود مغاضوباً، خلطوأ وقوع فيوه كاتبوه، أو بدعوة طفيفوة،  • 

كووأن العلووم ال يؤخووذ إال موون صوواحب سوونة حمضووة وكتوواب مصووون  موواذا عليووك لووو أنووك قوورأت ونقحووت، 
 وأعرضت؟ وختريت وانتقيت، وأخذت

إن األصل يف التعلويم: صوحة املونهج، أبن تتلقوى نصووص القورآن واحلوديث الصوحيح ابلتجلوة والتعظويم، • 
 والتقدمي هلا، بال تلكؤ وال رد.

إنوك إن التزموت ذلووك: مل يضورك موا يقووع بيودك موع كتووب التفسوري واحلوديث والفقووه، ومون كتووب األدب • 
موا ال يضواد النصووص، وختضوع صوواهبا خلدموة منهجوك، والفكر العاملي وصحف السياسوة، تقتوبس منهوا 
 مفرتضاً يف نفسك الشجاعة والعقل والتمييز.
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إنووه ال داعووي الهتووام نفسووك بضووعف أمووام خطووأ املفكوورين وإغووراب الكوواتبني، مووا دام منهجووك صووواابً، • 
 ونفرتض فيك مقدرة وافية على اكتشاف اخلطأ وامليل واالبتداع.

ي مووا زال حيبووو : نوصوويه ابلقوورب وعوودم اإليغووال، وابلتجووزيء وتوورك االكتيووال، إمنووا ذاك هووو املبتوودئ الووذ• 
 واباللتزام واإلستئذان، حنجر عليه ونراقبه.

توؤدي بنوا هوذه املعواين واحلقوائق إىل ميوزان مهوم جيودر بنوا وبناقودينا اللجووء إليوه، مفواده: أن كوون املسولم • 
مننحوه شوهادة بوراءة مون البودع والورأي اخلواطئ والتأويول  من أعضاء مجاعوة الودعاة إىل هللا ال حيوتم علينوا أن

 البعيد.
إن كان انتماؤه قرينة على علو مهته، وصفاء نيته، وإخالص قصده، بل هو دارج علوى مودارج الفضول، • 

 سائر حنو تكميل وعيه وعلمه.
ومووا زال التتلمووذ،  قود جيمووع املوورء بووني نبوول اهلوودف واجلهوول، ومسوو الغايووة والسووذاجة، وإمنووا العلووم ابلووتعلم،• 

 وحوار األقران، واعتكاف املطالعة: وسائل ضرورية ملن أراد احلكمة.
إمنووا ميوونح السووابقون الالحووق اهلمووام صووفة االنتموواء ليتوواح لووه حتصوويل العلووم هبووذه الوسووائل، وليعينوووه عوون • 

 قرب، إذ هو يف دارهم، وليس االنتماء هناية سري، وال هو دليل على اجتياز املراحل.
 
 امتة:خ
 فانظر أخي دمعات األقالم: جتد خطها ابمسا.• 
 واقرأ: تعصم سريك من اخلطأ، مث ال تزال ابمسا..• 
 وارفق مببتدئ يرعاه الدعاة: يفقه، وتكتمل له األسباب ما دمت له ابمسا.• 
 

 حممد أمحد الراشد.-املصدر: حنو املعا 
 ية وال تة ابهللالعلم والا ك-اجل ء الرابة-الرتبية اإلميانية للدعاة

 العلم والتزكية والثقة ابهلل-الرتبية اإلميانية للدعاة
 مقدمة:

يف الزمن القدمي، أايم عمر بن عبدالعزيز رمحه هللا، كانت هنواك مشواكل مشواهبة لواقعنوا وإحبواط وحالوة • 
 حزن ترهق املؤمنني، بسبب الفنت واملظامل اليت تراكمت، فعاجلها عمر:

 ? ابلعلم.
 ? والعدل.

 ? وابنتصابه قدوة لألمة يف التجرد وابتذال النفس.
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فكتب لكل وال من والته أن: )أما بعد: فمور أهول الفقوه والعلوم مون عنودك فلينشوروا موا علمهوم هللا يف • 
جمالسهم ومساجدهم(. وقد كان منهم األداء، فكانت النهضة العلمية اليت قادها عمر هي اليت رمموت موا 

 صف اخلالف من قبله.هدمته سيوف التأول وعوا
وأموووران شوووبيه، ولنوووا بوووه اقتوووداء، وإذا كوووان حتليلنوووا ينتهوووي إىل أن يف األموووة اإلسوووالمية اليووووم ختلوووف وفووونت • 

وافرتاق، أو أن الدعوة اإلسالمية تشكو من تعاكس املواقف، فإن العلم يتكفل بتوضيح الرؤية وتوحيدها، 
 والتأثري إجياابً يف أخالق الرجال.

 أن نعلم فوق ذلك أنه منزلة اختصاص وتفضيل، كما فهمها أبو بكر اآلجري حني قال:وجيدر بنا • 
)إن هللا عز وجل وتقدست أمساؤه: اختص من خلقه من أحب، فهداهم لإلميان، مث اخوتص مون سوائر • 

املوووؤمنني مووون أحوووب، فتفضووول علووويهم فعلمهوووم الكتووواب واحلكموووة، وفقههوووم يف الووودين، وعلمهوووم التأويووول، 
 سائر املؤمنني وذلك يف كل زمان وأوان، رفعهم ابلعلم، وزينهم ابحللم(. وفضلهم على

فهوذا احللووم هووو الثموورة األخالقيووة اإلجيابيوة الوويت نعنيهووا، وهووو أسوواس عوالج الفوونت واالفوورتاق، ومووا ينتجووه • 
احللووم موون التووأين وهوودوء الوونفس مهووا أيضوواً أسوواس البحووث املسووتفيض العقووالين الووذي يوودرأ تعوواكس التأويوول 
املسوؤول عوون تعوواكس املواقووف، لكوون العاطفوة حووني تسووتبد: تشوورق وتغوورب، وذلوك هووو سوور اخلرييووة الووذي 
أشار إليه النيب صلى هللا عليه وسلم، كما يف احلديث الصحيح عند البخاري، حني قال: )مون يورد هللا بوه 

 خريا: يفقهه يف الدين( .
 

 األمة أواًل: أمهية العلم الشرعي ودوره يف حتقيق وحدة أجيال
إن داعيووة اإلسووالم إذ يعوويش يف جمتمووع الصووخب احلاضوور إمنووا يقبوول علووى الكتوواب والعلووم إقبووااًل يتعوودى • 

احلافز الشرعي واإلحساس احملرك اإلمياين ليجد سولوة وحتقيقوا حلاجوة نفسوية يسورتوح هلوا تنسوجم موع مستوه 
، فيجود يف الكتوواب الصوواحب اإلصوالحي وإعراضووه عون اللغووو، ألنووه يكوره نفوواق املوداهنني وحتاسوود النوواس

 الويف، كما قال الشاعر:
 نعم اجلليس إذا خلوت به *** ال مكره خيشى وال شغبه

فالكتواب أمووني ال يغوودر، صووامت ال يهوذر، انصووح ال يشوواغب، وهووذه أوصواف عاليووة وأخووالق صووافية • 
 لإلصوالح. مث ليس يف هذه الدنيا أحد أفرح هبا من داعية مسلم أحاطه اجلد فدق علوى صودره وقوال: أان

يدق اثنية ويقول: أان ملواصلة الودرب، وأان صولة األجيوال. وذلوك أن األموة إمنوا بقيوت حيوة انبضوة القلوب 
 حبياة العلم الشرعي وحياة العلماء اليت أفصح عنها الشاعر بقوله:
 ما مات قوم إذا أبقوا لنا أداب *** وعلم دين وال ابنوا وال ذهبوا

ة األمة يف كل أجياهلا، وأهنا طبقات متصلة جمتمعة حاضورة، غوري منقطعوة وال الوارث هلم يستشعر وحد• 
متفرقة وال غائبة، وذلك أن ثلة الفقهاء األولني املتتواليني مل متوت، ومل تتنواثر حلقاهتوا، وإمنوا هوم أحيواء بيننوا 
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م، ومبسوتوى بكتبهم وحروفهم، وميكن أن نصدق أو نكذب يف دعوى وراثتهم مبقدار الوفاء الذي نكنه هل
 اهلمة اليت حتركنا إىل مطالعة أوراقهم.

قيل لبعض احلكماء: )ع كنت أعلم قرانئك؟ قال: ألين أنفقت يف زيت املصباح لدرس الكتب مثل ما • 
 أنفقوا يف شرب اخلمر(.

فهذا فرق ما بوني اجلموع العلموي املبوارك والورهط الزكوي، وبوني آخورين مون أبنواء جلودتنا تلهويهم حفوالت • 
 عازف ورانت الكؤوس.امل
إال أن اجلهل قد تقطعه انتفاضة تتمرد على االسرتسال يف الصدود، ولوذلك وصوف العلوم أبنوه: )بدايوة • 

تذكرة للغافلني(، لكن خرييته ال تنقطع، بل تزداد وتتعاظم، فيكون أيضا: )سبب منافسوة بوني املطيعوني(، 
عورض، وإمنوا هوو دافوع يودفع التقوي علوى أن يعودد وبذلك ال يقتصر على أن يؤدي دوره يف جتديد حيواة امل

صوابه، ويوسع دوائره، صواعدا سولم ارتفواع يظول أبودا يسومو، ومسوتنريا بشوعاع هواد مسوتمر يف االنتشوار، 
 تومض به قمة كل منار.

لكوون قابليووة هووذا العلووم علووى التووأثري يف محلتووه والتعوودي إىل آخوورين متوقفووة علووى أن يكووون علووى السوونية • 
التباع الصوارم، واالنتسواب إىل موا كوان عليوه السولف فهموا وعموال، وهوذا االنتسواب معلوم ابرز احملضة، وا

من معامل متييز البدعة أشار إليه النسفي يف تفسريه ملا وصوف هللا تعواىل بوه نفسوه أنوه : " بوديع السوماوات 
ق إليوه يقوال لوه: واألرض "، فقال: )أي خمرتعهما ومبدعهما ال على مثال سبق. وكل من فعول موا مل يسوب

أبوودعت . وهلووذا قيوول ملوون خووالف السوونة واجلماعووة : مبتوودع، ألنووه أي  يف ديوون اإلسووالم مووا مل يسووبقه إليووه 
 الصحابة والتابعون رضي هللا عنهم(.

وجيتمع هذا التمييز إىل متييز آخر كامن يف الوضوح الذي حواه الدعاء الذي لقنه هللا تعاىل لكل موؤمن • 
سووَتق يَم {الفاحتووةفهووو يقولووه بكوورة و 

ُ
وورَاَط امل أي : ) ثبتنووا علووى املنهوواج  6أصوويال، ويتضوورع أن: }اهوود اَن الصّ 

 الواضح(، كما قال النسفي.
فصووواحب السووونة ظووواهر مفووواخر مشووواور، واحملووودث ابطووون شوووائن موووائن. وذو االتبووواع أبوووداً يف العرصوووات • 

 توارى.عالنية، واملبتدع يهرب أبداً إىل الدهاليز واألقبية والظالم، ي
 وكأن هذه اإلحساسات هي اليت أنطقت الشاعر يف تشبيهه للسماء، فقال:• 

 وكأن النجوم بني دجاها *** سنن الح بينهن ابتداع
قال السكاكي: )فإنه حني رأى ذوي الصياغة للمعاين شبهوا اهلدى والشريعة والسنن وكل موا هوو علوم • 

مس فيهتودي إىل الطريوق املعبود، فوال يتعسوف فيعثور ابلنور، جلعل صاحبها يف حكم من ميشي يف نور الش
ثرة علوووى عووودو قتّوووال، ويووورتدى أخووورى يف مهوووواة مهلكوووة، وشوووبهوا الضووواللة والبدعوووة وكووول موووا هوووو جهووول 
ابلظلمة، جلعل صاحبها يف حكم من خيبط يف الظلماء فال يهتودي إىل الطريوق، فوال يوزال بوني عثوور وبوني 
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يف الوضووووح علوووى النجووووم، وتنزيووول البووودع يف اإلظوووالم فووووق  توووردد: قصووود يف تشوووبيه هوووذا تفضووويل السووونن
 الدايجي(.

مث إن الدعوة إىل )العلم اإلسالمي( هي أبعد من جمرد دعوة تعميمية إىل علوم إسوالمي ملفوق مون أقووال • 
علموواء املسوولمني بووال قاعوودة حتوودد االختيووار واالنتقوواء، وإمنووا هووي دعوووة ختصيصووية للرجوووع إىل علووم شوورعي 

األصالة الذي تركتوه لنوا واضوحا مجهورة أئموة املوذاهب األربعوة ومون قوارهبم مون السولف القودمي، على منهج 
وهو علم وقاف عند النصوص احلديثية الصحيحة، مستنبط ملا فيها من معان وفق قواعد فن أصول الفقه 

 وضوابطه الدقيقة.
لى أن تتكفل بتحجويم ) املنهجيوة إهنا إذن دعوة إىل العلم مرتبطة مبنهجية صارمة هي وحدها القادرة ع• 

العقلية ( اليت رفعت رأسها جمدداً على طريقة التوسع يف التوأول يف إطوار املدرسوة االعتزاليوة املعروفوة، والويت 
رمبووا سووتجلب مزايوودات غووري حموودودة يف الوورتخص والتسووهيل والتجووانس مووع احليوواة العلمانيووة السووائدة تبعووا 

ء والتوصويف والتعليول، والودليل علوى ذلوك أن مون حواز علوم األصوول الختالف عقول املشاركني يف اإلفتا
 من أصحاب هذه املدرسة ال زال أقل إغرااب من غريه وأسلم قوال.

حنن دعاة )االجتهاد( واإلبداع والنظر الشمو ، وال فخر، ولنا يف ذلك حبمد هللا صوالت، وتشهد لنوا • 
قل والوقوف عند أقوال الفقهاء الذين ال تسند النصووص موا واثئق، ولسنا نقبل اجلمود والتقليد وإلغاء الع

ذهبوا إليه، ولكن االجتهاد الذي نرومه إمنا هو اجتهاد منضبط، وحمروس بسنن، وهو يتجول حبرية داخل 
العرصات الواسعة اليت منحتها )القواعد الفقهيوة( للمتفقوه واملفويت، حبيوث يوذهب موع املصواحل والضورورات 

ن اجتهادان قد ألزم نفسه أن يقرتب موا أمكون مون منطوق الشواطيب يف موافقاتوه، مثلموا إىل أبعد مدى، لك
يقبس من جرأة ابن حزم يف حماله، متجنباً غرائبه القليلة، وأن يقرتب من احتياطات ابن حجور يف فتحوه، 
 ومن تورددات النوووي بوني التهيوب وإحوداث قوول جديود يف جمموعوه، مثلموا يسواير ومياشوي توسويعات ابون
تيميووة يف فتوواواه، وأمثووال ذلووك ممووا أتووى بووه علووم فطاحوول آخوورين كووأن القوودر مجووع علووم بعضووهم إىل بعووض 
لتكتموول صووورة فقهيووة انضووجة تفوورض نفسووها علينووا بقوووة حججهووا ووضوووح تقعيوودها. وغايووة اجتهووادان أن 

دات السلف يستجيب للمستجدات اليت أتت هبا احلياة املعقدة املعاصرة من خالل االرتباط الويف ابجتها
األولووني، وليسووت غايتووه نووبش وقلووب صووورة الفقووه الوويت تكونووت يف قوورون الفضوول األوىل موون خووالل ظنووون 
وأتوالت ترتك الناس يف فوضى أمام زخوم العقالنيوات الويت قود تكوون متضوادة بونفس حجوم تضواد العقوول 

شوكل إحودى أهوم هوذه البشرية واخللفيات اليت ينطلق منها اخلائضون، حىت أن رغبات السالطني ابتوت ت
 اخللفيات اليت حتاول التمرد، فتحيص حيصة مفضوحة كلما حاصرهتا عوازم الفقه وجوازم اإلميان .

مث حيرس اجتهادان نفسه مرة أخرى مبظلة من العقيدة السنية النصوية، يف وفواء اثن حلودود عقيودة اإلموام • 
لووت يف التعطيوول والتمثيوول، وحنوون نوودرك أن أمحوود بوون حنبوول الوويت ميزهووا عوون االسووتطرادات البدعيووة الوويت أوغ



 301 

املدرسووة العقليووة الفقهيووة الوويت يريوودها االعتووزال اجلديوود سووتقوده إىل نزعووة عقليووة يف االعتقوواد وال بوود، ألن 
 احملركات واحدة.

 اثنياً: التزكية أمهيتها ودورها
ر وإخووالص الطاعووات قوال بعووض الصوواحلني: )مووا فووتح هللا تعوواىل علووى عبوود حالووة سوونية إال ابتبوواع األواموو• 

ولووزوم احملاريووب(، واستشووهد بوودعاء زكووراي وكيووف أن هللا تعوواىل وهبووه حيوو  وبشووره بووه وهووو قووائم يصوولي يف ا 
 حملراب.

 والتأثري يف اآلخرين هو أمسى هذه الصور السنية اليت نطمح هلا، ولن تكون إال من خالل احملاريب.• 
 ف معا، وهي أحوال قلبية وممارسات عملية معا.وإمنا حيرك احملراب فينا معاين الرجاء واخلو • 
أما الرجاء: فرجاء الكرامة والفوز والنجاة، وطريق هذه النعم معروف، بينته معادلة شورطية يف القورآن يف • 

َي َفاْرَهُبون  {البقرة  .40قوله تعاىل : } َوَأْوُفوْا ب َعْهد ي أُوف  ب َعْهد ُكْم َوإ اي 
إلشارة:) أوفوا يف دار حمنيت، على بساط خدميت، حبفظ حرميت : أوف يف دار قال النسفي: قال أهل ا• 

 نعميت، على بساط كراميت، بسرور رؤييت(.
وأما اخلوف: فمن فزع يومئذ، وأقل هذا الفزع ما صوره صاحل املري ملا قورأ قوارئ: }َوأَنوذ ْرُهْم يَووْوَم اآْلز فَوة  • 

ر  َكواظ   ويٍم َواَل َشوف يٍع يُطَواُع {غوافرإ ذ  اْلُقُلوُب َلَدى احْلََناج  وْن محَ  . فقطوع صواحل عليوه 18م نَي َموا ل لظ وال م نَي م 
القراءة وقال: " كيف يكوون لظوامل محويم أو شوفيع واملطالوب لوه رب العواملني؟ إنوك وهللا لوو رأيوت الظواملني 

مزرقوة عيووهنم،  وأهل املعاصوي يسواقون يف السالسول واألنكوال إىل اجلحويم، حفواة عوراة مسوودة وجووههم،
ذائبة أجسوادهم، ينوادون: اي ويلنوا اي ثبووران، مواذا نوزل بنوا؟ مواذا حول بنوا؟ أيون يوذهب بنوا، مواذا يوراد منوا؟ 
واملالئكة تسوقهم مبقامع النريان، فمرة جيرون على وجوههم ويسوحبون عليهوا منكبوني، ومورة يقوادون إليهوا 

ني صارخ طائر القلب مبهوت. إنوك وهللا لوو رأيوتهم مقرنني، من بني ابك دما بعد انقطاع الدموع، ومن ب
 على ذلك لرأيت منظرا ال يقوم له بصرك، وال يثبت له قلبك، وال تستقر لفظاعة هوله على قرار قدمك.

 مث حنب وصاح: اي سوء منظراه  اي سوء منقلباه  "
 وبكى وأبكى الناس.

 فقام فىت فقال: أكل هذا يف يوم القيامة اي أاب بشر؟
 نعم وهللا اي ابن أخي، وما هو أكثر. قال:

فصاح الفىت: إان هلل، واغفلتاه عون نفسوي أايم احليواة، وا أسوفا علوى تفريطوي يف طاعوة هللا، وا أسوفاه علوى 
تضييعي عمري يف دار الدنيا  مث بكوى، واسوتقبل القبلوة فقوال: اللهوم إين أسوتقبلك يف يوومي هودا بتوبوة ال 

قبلين على ما كان يف، واعف عموا تقودم مون فعلوي، وأقلوين عثور . مث اسوتقام خيالطها رايء لغريك، اللهم فا
 حىت مات.
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وإمنا تتاح لك مثل هذه الذكرى اليت تنفعك وتنفع املوؤمنني إذا طالعوت كتوب الرقوائق واملوواعظ وقصوص • 
 أهل الصالح وأصحاب احملاريب.

رأيووت االشووتغال ابلفقووه ومسوواع احلووديث ال وهووي جتربووة ابوون اجلوووزي رمحووه هللا، الوويت يشوودد عليهووا. قووال: )• 
يكووواد يكفوووي يف صوووالح القلوووب، إال أن ميوووزج ابلرقوووائق والنظووور يف سوووري السووولف الصووواحلني، ألهنوووم تنووواولوا 
مقصوود النقوول، وخرجووا عوون صوور األفعووال املووأمور هبوا إىل ذوق معانيهووا واملوراد هبووا. وموا أخربتووك هبووذا إال 

احملدثني وطوالب احلوديث مهوة أحودهم يف احلوديث العوا  وتكثوري بعد معاجلة وذوق، ألين وجدت مجهور 
 األجزاء، ومجهور الفقهاء يف علوم اجلدل وما يغالب به اخلصم، وكيف يرق القلب مع هذه األشياء؟

وقد كان مجاعة من السلف يقصدون العبد الصاحل للنظر إىل مسته وهديه، ال القتباس علمه، وذلك أن • 
ته، فافهم هذا، وامزج طلوب الفقوه واحلوديث مبطالعوة سوري السولف والزهواد يف الودنيا، مثرة علمه: هديه ومس

 ليكون سببا لرقة قلبك(.
ولذلك حذران يف مناسبة أخرى من طريقة الفقهاء يف جتريود دراسوة األحكوام، حوني )جعلووا النظور جول • 

وأصوحابه، ومعلووم  سرية الرسول اشتغاهلم، ومل ميزجوه مبا يرقق القلوب من قراءة القرآن ومساع احلديث و 
أن القلوب ال ختشع بتكرار إزالة النجاسة واملاء املتغري، وهي حمتاجوة إىل التوذكار واملوواعظ لتونهض لطلوب 

 اآلخرة، ومسائل اخلالف وإن كانت من علم الشرع إال أهنا ال تنهض بكل املطلوب(.
وارح واألبوودان، وذلووك نصووف اإلسووالم، وأمووا وذلووك ألن هووذا النظوور إمنووا يفتيووك الفتوواوى الوويت حتكووم اجلوو• 

نصفه اآلخر فعلم يكشف لك أحوال القلوب ومكانتهوا مون اإلخوالص والتجورد والرضوا والشوكر والتوبوة، 
 يف مائة منزل تنزهلا قلوب السالكني إذ هي يف مدارج اإلميان الصاعدة.

 
 اثلثاً: الثقة ابهلل تعاىل وتفويض األمور إليه وأمهيتها ودورها

وكما يكون يف أحكام اجلوارح )اجتهاد( و )موذاهب(: يكوون يف علوم القلووب )اجتهواد( و )موذاهب( • 
 أيضاً.

وذلووك أن املوووؤمن يظووول يوووزداد أتمووواًل يف أحووووال القلوووب حوووىت يووودخل مرحلوووة )االجتهووواد اإلميووواين(، رمبوووا، • 
. فمموا ال يدركوه كثوري موون ويسوعفه اإلهلوام والتوفيوق، فيكوون أقووى فراسوة وأدق متييوزاً وأكثور مجعواً للمصواحل

النوواس أن االجتهوواد كمووا يكووون يف أحكووام فقووه احلووالل واحلوورام يكووون يف فقووه اإلميووان أيضوواً، فيفاضوول بووني 
منازل األخالق، أو يكون له ذوق يف املزج بني منزلتني، أو تتابعهما، أو الفصل بينهما، مثال. ومن أمجل 

بني الدعاء وتركوه،  -فيما يروى عنه يف سريته  -اري رمحه هللا وأبرع )االجتهادات اإلميانية(: اجتهاد البخ
وقولووووه أنووووه قوووود دعووووا هللا تعوووواىل موووورتني فاسووووتجاب لووووه، فهووووو يسووووتحي أن يسووووتطرد يف الوووودعاء، أو خيشووووى 

 االستدراج.



 303 

وال يفهم الناس هذا التمنع، ويظنونه عدواًل عن سنة، فإن الدعاء سنة إميانيوة حمكموة، بول هوو مطلووب • 
وهوو عالموة ثقووة املوؤمن بربوه وتعويلوه علووى إحسوانه وكرموه، ولكون البخوواري إمنوا ينتقول عورب هيبتووه منودوب، 

تلك هلل تعاىل إىل سونة أخورى يراهوا يف مذهبوه واجتهواده أحكوم وأبلوغ يف اإلخبوات والتواضوع والتوذلل بوني 
اء وخيتووار لوووه يوودي حكمووة هللا تعوواىل، وهوووي سوونة )التفووويض(، فإنووه يكووول األموور إىل ربووه يفعوول بوووه مووا يشوو

األصلح يف دينه ودنياه، وهوذا نووع آخور مون الثقوة ابهلل تعواىل هوو قسويم الثقوة احملركوة للودعاء، وتعبوري آخور 
 عنها، ويسع اجملتهد يف فقه اإلميان أن يفاضل بينهما.

 ومما يزيد يف توضيح معىن االجتهاد اإلمياين وإثبات وجوده أن تعلم ما ارتكبه بعض املسلمني مون خطوأ• 
يف السلوك ابسوم التصوفية والتزكيوة والورتويض والرتبيوة ، مموا كثور عنود بعوض املتصووفة، أو مون خطوأ يف فهوم 
العقيدة حىت استحال خطؤهم إىل بودع متتاليوة، وكول ذلوك إمنوا هوو )اجتهواد( لكنوه خواطئ، و )موذهب( 

إن ذلك يعىن إمكانية يف التأويل، لكنه قاصر. وإذا كان هناك اجتهاد مثل هذا هو عن الصواب مبعزل، ف
 أن يكون هناك اجتهاد له من التوفيق والصحة نصيب.

وانظر يف هذا ما يروى عن رابعة العدوية من عدول عن التعبود بنيوة الثوواب أو خووف العقواب، مموا هوو • 
عدول عن عبادة سونية حمضوة: يتضوح لوك مثول مون أمثلوة اخلطوأ يف االجتهواد اإلميواين. ويف إرهواق الونفس 

عوون املباحووات مثوول آخوور فعلووه ويفعلووه آخوورون خووالف السوونة، ويف فعوول الكراميووة الووذين يرتكبووون وفطمهووا 
أوثوق. ولكوون مبقابوول ذلووك دارت اجتهوادات أخوورى يف دائوورة املمكوون  -بووزعمهم  -القبوائح لتكووون توووبتهم 

ورات والسائغ واملقبول، كمفاضلة البعض بني الشكر والصرب أيهموا أفضول وأعلوى، مموا هوو مشوهور يف حموا
 أصحاب القلوب، والتأمل يف هذه األمثال يفتح لك ابب الفهم ملعىن االجتهاد اإلمياين.

ومن شعب هذا اإلميان: االستسالم للقدر حني يرى العبد أن األسباب الظاهرة املألوفوة عنود النواس موا • 
يوة، وأن هللا سوبحانه عادت جتدي أو توصله إىل مبتغاه ومراده، فيدرك أن يف األمر سراً رابنيواً وحكموة خف

حوني مينعوه عون نيول موا ينالوه النواس، رمبوا حوىت فواجرهم، بول كوافرهم، فيطورح نفسوه  -رمبوا  -يريد به لطفواً 
على ابب ربه متذلاًل مفوضاً، وخيتط لنفسوه موذهبا قودرايً خاصواً، فيفويت نفسوه أبن يكوون ريشوة يف مهوب 

ري علوى طريقووة عبوود القووادر الكوويالين املشووهورة ريوح القوودر، وقوود كووان موون قبول يصووارع قوودر الشوور بقوودر اخلوو
الصحيحة السنية، وقد أثها وحاول وأجهد نفسه وقواه ورصد األسباب فسولكها وخواض الغموار وأوغول 
يف العمق واحتال بكل احليل، لكنه فشل، فيغمره إدراك حينئذ ملوقعه، وأنه حموروس، بلطوف ورعايوة إهليوة، 

معاقب ممنوع، من جبار منتقم بعودل، فيتميوز لوه طريوق التوبوة إذ هوو يف مما يظنه خرياً وهو شر له، أو هو 
حالة اإلذعان املبوالغ فيوه واإلخبوات الوذي يوصوله إىل أدأ درجوات املسوكنة ونكوران الوذات واإلزراء علوى 
نفسووه وتوبيخهووا وردعهووا واهتامهوووا ومنعهووا موون االعتوووذار والتووأول، فيسوود عليهوووا مسووارب الووتملص كلهوووا، 

سؤولية كاملة، حىت يرهقها حماسبة، فعسى عندئذ أن يفتح له ابب مون التوفيوق يلوج مون زاويتوه وحيملها امل
هاراب، أو يسلك يف الدرب الذي بعده صاعداً، وهذا مذهب سين صحيح لويس لوه موع موذهب االبتوداع 
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شوأن القلوب القدري التقاء، وإمنا مييزه قدماء أهل املعاانة فقط، ولن يوؤذن لطوارئ أن يقوارب مغوزاه، وهوو 
 وأحاسيس اللجج، ال شأن اللسان ودعاوى اللجاج.

فإذا استوى على أمواج القدر، وهتف به من جانب األفق هاتف يف صورة صاحب صالة يتلو ويبشوره • 
يف ذاك األوان ، فلوويس  38أن }إ ن  اّلل َ يُووَداف ُع َعوون  ال ووذ يَن آَمنُوووا إ ن  اّلل َ اَل حيُ ووبُّ ُكوول  َخووو اٍن َكُفوووٍر {احلووج

أسعد منه وال أكثر منه وثوقاً يف املستقبل، فيدرك أن العاقبة للمتقوني، وأهنوا حمجووزة لوه حمتكورة إذا اسوتقام 
. فوإن قلبوه جيود إىل الطمأنينووة  6-5{ إ ن  َموَع اْلُعْسوور  ُيْسورًا{ الشورح 5. وإذا قورأ }فَوإ ن  َموَع اْلُعْسور  ُيْسورًا}

ر موون مكووان قريووب أو يرمووى بووه إليووه هديووة وعليهووا امسووه وعنوانووه ملفوفووة بوثيقووة سووبياًل، وكأنووه يتنوواوش اليسوو
امتيواز يؤهلوه لتصوورف غوري ذي حوود وال انتهواء، إال أن يكووون هوو الناكوول بعودما يتوودخل حسود الشوويطان، 
فينكبح، فتكون له قصة توبة اثنية ليست لوذة االسوتئناف فيهوا أبقول مون لوذة الرفول بتلوك السوكينة األوىل 

 ان مستمرا.لو ك
ورياً {الفرقوان•  َن اْلُمْجر م نَي وََكَفى ب رَبّ َك َهاد ايً َوَنص  ٍّ َعُدّواً مّ  ، أو  31أما إن مسع }وََكَذل َك َجَعْلَنا ل ُكلّ  َنيب 

َْعوُروٍف َوَأْشو َْعوُروٍف َأْو فَوار ُقوُهن  مب  وُكوُهن  مب  ونُكْم أحاطته معاين } َفإ َذا بَوَلْغَن َأَجَلُهون  َفَأْمس  ه ُدوا َذَوْي َعوْدٍل مّ 
ور  َوَمون يَوت وق  اّلل َ  ّلل   َواْليَووْوم  اآْلخ  َهاَدَة ّلل    َذل ُكوْم يُووَعُظ ب وه  َمون َكواَن يوُوْؤم ُن اب  { 2 جَيَْعول ل وُه خَمَْرجوًا}َوأَق يُموا الش 

وْل َعلَوى اّلل    ُب َوَمن يَوتَووَك  ْن َحْيُث اَل حَيَْتس  ُ ل ُكولّ  َشوْيٍء َويَوْرزُْقُه م  فَوُهوَو َحْسوُبُه إ ن  اّلل َ اَبل وُغ أَْمور ه  قَوْد َجَعوَل اّلل 
ئ ووي ملَْ حيَ  3قَووْدرًا} هُتُن  َثاَلثَوووُة َأْشووُهٍر َوالال  ووُتْم َفع وود  وون نّ َسوووائ ُكْم إ ن  اْرتَوبوْ وويض  م  وووَن اْلَمح  ئ ووي يَئ ْسووَن م  ْضوووَن { َوالال 

وْن أَْمور ه  ُيْسورًا}َوأُْواَلُت اأْلَمْحَال  َأَجُلهُ  { َذل وَك أَْموُر اّلل   أَنزَلَوُه 4ن  أَن َيَضوْعَن مَحَْلُهون  َوَمون يَوت وق  اّلل َ جَيَْعول ل وُه م 
. فإنوه سويبلغ ذروة عاليوة، وكوأن 5-2{ الطوالق 5إ لَْيُكْم َوَمن يَوت ق  اّلل َ يَُكفّ ْر َعْنُه َسيّ َئات ه  َويُوْعظ ْم َلُه َأْجرًا}

م الصووعاب يف يديووه، فمووا موون شوووارد، وال صوووائل. ويظوول يووزداد ثقووة إذا قوورأ أمثووال } َفَأم ووا َموون أَْعطَووى زمووا
حْلُْسىَن}5َواتو َقى} َق اب  رُُه ل ْلُيْسَرى}6{ َوَصد  . ويف القرآن الكورمي مبشورات كثورية 7-5{ الليل7{ َفَسنُوَيسّ 

شوائر الويت نقلهوا عمور هبواء الودين األموريي رمحوه أخرى، ويف احلديث الشريف، ويف شعر املؤمنني، وهوي الب
 هللا، حني وصف صاحب اليقني فقال:

 وال يرى من فزع رهن أسى *** يقينه كالطود يف القلب رسا
 يبصر يف غور اخلطوب قبسا *** من نصرة هللا إذا ما استيأسا

لوب املوؤمن هوزة التمحوويض، مث اسوتطرد شوعراء اإلميوان يف مجعهوم للمعواين الكبورية يف ألفوواظ صوغرية هتوز ق• 
لترتكه يستقر اثبتا عند ركن التفويض، أو طائفاً حول حماور العمل على سنة الرتويض، فهو يكفيه موعظة 
أن يذكره شاعر أبن عيون الناس قد انموت قاطبوة، )لكون عوني هللا مل تونم(، فويحس معوىن احلراسوة الرابنيوة، 

موع الووريح، ألنوه يف كووالءة هللا تعواىل ولطفووه، تلحظوه عووني وأن لوه أن يسورتيح، وأن يسوويح، خافقواً جبناحيووه 
الرعاية أينما انقلب، فرتد عنوه العودو وصوور الشور، فتكوون لوه جورأة علوى االقتحوام يف موواطن يتلكوأ عنهوا 
الغافلون احملرومون من حتسس تلك الكالءة، ويقدم على التحدي وهو رابط اجلأش، بفؤاد متني، مث حيس 
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معىن الرقابة الرابنية أيضا، وأنه حماصر هبا أينموا ذهبوت بوه حيول التفلوت، فيودرك عجوزه يف انعطافة مباشرة 
عن االختباء يف زاوية أو يف قعر كهف أو بني جدران، فهو مفضوح مكشوف أينما ذهب، ولويس لوه إال 

 تونم( أن يذعن ويستسلم ويضع نفسه يف تيار التعبود الودائب، وهكوذا يظول املوؤمن املووقن أبن )عوني هللا مل
متقلبا بني هذين اإلحساسني اإلجيابيني، فهو رافل بسكينة اللطف من جانب، متدرع، من جانب آخر، 
بطمأنينة إبراء الذمة فيما يظون، بعود أن قودم مون العمول شويئا والذ بوركن الرجواء، طامعوا بورب رب هوو عنود 

 حسن ظن عبده به.
لم عليه من آخرين، بال مقاومة أو انشغال ابلرد، ومن فروع هذا التفويض أيضا: قبول املؤمن لوقوع الظ• 

وبوووال سووووعي إىل التقاضووووي ورفوووع اخلصووووومة لوووودى احملووواكم، أو الشووووكاية إىل أو  األموووور أو إىل ذي مكانووووة 
يستطيع أن يردع الظامل، بول يسوكن، ويتعفوف، ويورى أن مكانتوه اإلميانيوة أعوز مون أن يتسواوى يف الظواهر 

ويورى أن املوروءة تودعوه إىل أن يشومخ علوى الوذي يبودي اإلسوفاف،  مع ذي العيوب الذي اعتودى عليوه،
وأن يرتفووع عوون موقووف يقوووده إىل رفووع صوووت أو إاثرة فضووول الغوورابء أو جوودل أو جلوواج، فيلوووذ ابلصوومت، 
ويووركن إىل معوواين التوكوول علووى هللا: أنووه هووو سووبحانه الووذي سيعوضووه خوورياً ممووا سوولب منووه، إن كووان موواال: 

آخر. أو كوان ذمواً: فسويفتح قلووب النواس حملبتوه وحيسون ذكوره يف اآلفواق. أو كوان فسيبارك له من مصدر 
حرماان من منصب أو رالسة: فسيهبه نقابة املؤمنني والصدارة يف مجاعة اخلري. وأان نفسي قد اخرتت هذا 

إذا  النوع من التفويض يف حيا  فوجدته لذيذاً جداً، ووجدت كرم هللا معي غاية الكرم، يعوضين الضعف
سلبين أحد درامهي، ويبعث   من يسمعين ألفاظاً مجيلة إذا جتاوز علي متجاوز فاستفزين، وهكذا صرت 
أأتول اخلري وحسن العقىب حىت يف صغار األمور اليومية، كأن أيخوذ أحود دوري يف دخوول حمول أو ركووب 

بوووة املنوووافس أو حافلوووة، موووثاًل، أو حصوووول غوووش مووون ابئوووع  ، فاسوووتولت علوووي سوووجية االسرتسوووال موووع رغ
الطامع، وبقلب ابرد مطمئن إىل أن ما هو أحسن إمنا هو يف انتظاري، يف حني أرى غريي يشتاط ويزجمر 

 ويدخل املعارك يف مثل ما أستقبله أان ابلتجمل.
ويتوسووع األموور السوولمي ومفهوووم الوداعووة حووىت يشووكل سلسوولة موون الووذوقيات الرفيعووة الوويت وصووفتها يف • 

عوووروف، بووول صوووغتها ألصوووحايب يف قووووانني تعامليوووة ذات حساسوووية مسووورفة يف التعفوووف تقريوووري امليوووداين امل
والدماثة وهضم حقوق النفس يف سبيل إرضاء الغري، مع حياء فيه مبالغة، وحرص على التشبه أبصحاب 
مكوارم األخووالق وتقليوود النووبالء، ومووا زال يتوسووع عوودد الورهط الووذين ارتضوووا هووذه القوووانني، ولكوون مووا زال 

موون ال يصوورب علووى الووألواء الظاهريووة هلووذه املسوواملة، غووري منتبووه إىل مووا يف ابطنهووا وعواقبهووا موون لذائووذ هنوواك 
 روحية حني يرى املسامل نفسه يف األماكن العوا .

لكن هذا الباب إمنا هو إزاء احلقوق الشخصية، أما الظلم السياسي فشأنه مغاير، وإمنوا شورع هللا األمور • 
ملنكوور ملثلووه، وتوورتجم معوواين اإلميووان إذا وقووع هووذا الظلووم يف صووورة رفضووه ومنازعتووه ابملعووروف والنهووي عوون ا
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ومقاومته، ألن الظوامل إمنوا سولب حقواً إسوالمياً عامواً، واعتودى علوى شوعرية مون شوعائر هللا، وقود نودب هللا 
 تعاىل املؤمنني إىل أن يكونوا أعزة يعلمون الناس اإلابء ... والشوق إىل احلرية.

 حممد أمحد الراشد.-و املعا املرجع: حن
---------------------  

 ضع  اهلمة يف بعض جمامعات الدعاة -الرتبية اإلميانية للدعاة 
  

 مقدمة:
 دعاة اإلسالم على خري كثري بفضل هللا تعاىل.• 
 والدليل على هذه اخلريية الوافرة اجلميلة : ما عندهم من حساسية إميانية.• 
 م، عن ظاهرة ضعف اهلمة: ما أسباهبا وما عالجها؟جتدهم يف سؤال دائ• 
إن هذا السؤال املتكرر يكشف لوحده عن مهة ضافية، والقرينة تصرف الطلب إىل طلب كموال اهلموة، • 

 ودرجاهتا العالية، وطورها النموذجي.
 فإهنم إذ يسألون، يسدر غريهم من املسلمني يف الغفلة.• 
 

 صور من فضائل دعاة اإلسالم:
املفتش عن صور العمارة اإلميانية املأثورة عون السولف، مون جمواميع زهواد يتجوردون، أو أرهواط أقووايء إن • 

جياهدون، أو عشاق جنة يتهجدون: جيد الدعاة يف هذا العصر قدر ورثوا أكثر بقاايهوا، واسوتبدوا ابحلوظ 
 األوفر من أسهمها.

ا، ويلهيووه الصووفق ابألسووواق، يسووتهويه وغووريهم يقتتوول علووى أسووهم الشووركات ال يوودقق حالهلووا موون غررهوو• 
نشواز ضووجيجها وصووخبها، أو تشووغله املناصوب ومفوواتن النسوواء، ورمبووا كووان أعلوى السووائبني مهووة موون يلهووو 
ابملبوواح، ويظوون أن التعفووف عوون احلوورام أبعوود املناقووب وأشوورفها، وإهنووا كووذلك، لوووال أن إنكووار املنكوور أشوورف 

 منها.
نة الرتبية منهم بصفة خاصة: ليس فوقهم إال املالئكة، مبوا هلوم مون إن دعاة اإلسالم اليوم، ومن على س• 

نقاء قلب وطهارة جوارح، وغريهم من النواس أيكول قلووهبم التحاسود، ويعّمهوم التحايول، ويورتبص بعضوهم 
 بعرض بعض ومباله، حىت ال أيمن الرجل ابن عمه فضال عن جاره.

فإن أحالم الفالسفة املثاليني القدماء قد تبددت، وال  بل يتميز دعاة اإلسالم حىت وفق املقياس املدين،• 
ميكن أن جيدوا اليوم رجااًل تنطبق علويهم أوصواف اجملتموع الفاضول الوذي دعووا إليوه يف غوري املتودينني . بول 
حىت أخالق فروسية العصور الوسوطى آلوت إىل االنوداثر، مون النجودة والشوهامة واملوروءة، ومل تعود جمسودة 

 سالم.يف غري دعاة اإل
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لقد كان فضول هللا علينوا عظيموا، مث فضول الرتبيوة الدعويوة الويت أهلمهوا هللا الرعيول األول الوذي أشواعها، • 
حىت بتنا مرفوعي الرأس نتباهى بشرفنا وميزاتنا، ولكن مع ذلك يبقى السؤال عن عالج الالمباالة والفتور 

لوب الكموال سونة املوؤمن، واهتوام الونفس وضعف اهلموة سوؤااًل واقعيواً، واجلوواب عنوه واجوب، وذلوك ألن ط
 ابلتقصري عالمة إميانية، وإمنا كان فخران ابخلريية والسمو على أانس يشوهبم النفاق ال على قوم مؤمنني.

 حتليل أسباب ضعف اهلمة يف بعض جمتمعات الدعاة:
لسريع اهلمام، كذلك تظهر واقعية السؤال من ابب آخر: إن جمتمع الدعاة على طبقات، منهم القدوة ا•  

وموونهم املقووواد املتثاقووول، والواجوووب أن منوود يووودا مووون املسووواعدة جاذبوووة، وأخوورى ماسوووحة حانيوووة، هلوووذا الثووواين 
 البطيء.

أن النفووس خمتلفوة، لكول نفوس هويتهووا اخلاصوة الويت ال تكواد أن تشواهبها نفووس أخورى، حوىت ألهنوا مثوول • 
دا، وإن كانوووت تتقوووارب، فهنووواك لكووول بصووومات األصوووابع يف داللتهوووا علوووى هويوووة الشوووخص، ال تتكووورر أبووو

شخص )هوية نفسية( جيب أن نفحصها ونتعورف عليهوا قبول أن حنكوم عليوه يف قضوية يتعلوق احلكوم فيهوا 
 هبذه اهلوية ويتأثر بنوعيتها، وقضية الفتور يف العمل الدعوي من ضمن هذه القضااي.

خلطوة( أو )موزيج( أو )تركيبوة( وإمنا تنشأ اختالفوات النفووس مون حقيقوة أن كول نفوس هوي عبوارة عون )• 
 من صفات شىت متضادة، صفات خري، وصفات شر.

فموون جانوووب توجوود الشوووجاعة، ويوجوود الكووورم واحللووم والصووورب، وبقيووة الصوووفات اإلميانيووة احلسووونة، ومووون • 
جانووب آخوور يوجوود اجلووق والبخوول واحلسوود وسوووء الظوون وبقيووة الصووفات السوويئة، وخيووتلط مقوودار موون هووذه 

 حدة ومبقادير معينة، فتكون نفس فالن، ومبقدار آخر، فتكون نفسية أخرى.وهذه يف بوتقة وا
إن )اخللطة( الواحدة اليت تتكون منها نفس شخص موا ليسوت دائموة، بول هلوا تغوري كبوري واضوح يف كول • 

حقبوة، وأصووغر منوه يف كوول سونة، وأصووغر منوه يف كوول موسوم، وأصووغر منوه يف كوول يووم، ولووو كانوت النفوووس 
التغووري ملووا كووان للوووعظ دور، وال للرتبيووة معووىن، لكوون أغلووب هووذا التغووري إمنووا يكووون ابلتطبووع جامودة ال تقبوول 

وقسوور الوونفس علووى الظهووور مبظوواهر معينووة والقيووام أبعمووال ثقيلووة عليهووا، وإن كووان طووول التطبووع قوود ينسووي 
 النفس طبعها القدمي وتتحول املغالبة إىل عادة ميسورة.

لعوالج، بول ال بود مون دراسوة ميدانيوة للظوواهر العاموة وتشوخيص من هنا ينتفوي صوواب وصوفة مطلقوة ل• 
أسباهبا وثريخ ظهورها، وال بد من إقامة عالقة ثنائية مباشرة قبل اإلفتاء يف الظواهر الفرديوة اخلاصوة تتويح 

 اكتشاف جذورها .
ملعىن مستفاد تعلق املسألة النفسية ببقااي الفطرة يف كل شخص كمثل تعلقها ابإلميان املكتسب، وهذا ا• 

: )الناس معادن، خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا( . فالذي ال يسعفه  من قول النيب 
أساس فطري متني ال يرقى به إميان مستحدث ألكثر من الدرجات الدنيا، ويبقى العلو صوعباً عليوه، وقود 

نبياء أوفر ما تكون، ابقية بتمامها، ويشري تكون الفطرة يف شخص ما متالشية ليس هلا بقااي، وهي يف األ
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يووده إىل اللووق يف املعووراج وتوورك  إىل ذلووك قووول جربيوول عليووه السووالم: " أخووذت الفطوورة "، ملووا موود النوويب 
 اخلمر، وما بني األنبياء وأصحاب الفطر املتالشية درجات ال حصر هلا .

ابنيوة احملضوة ملون حيسون إميانوه، مثول اإلهلوام، يوجد عنصر مؤثر اثلث غري اإلميان والفطورة، وهوي املونح الر • 
وصدق الورؤاي، وصوحة الفراسوة، واحملبوة أو املهابوة الويت تلقوى يف قلووب النواس ملوؤمن موا، وأنوواع أخورى مون 
الكرامات املعنوية، وهي من فروع اإلميان ومثراته بوال شوك، لكنهوا فورع مسوتقل مكوافئ، وهوذا االسوتقالل 

زماانً أو كمية وفق القوانني احلياتية الظاهرة احملسوسة اليت ميكون أن تعورف آت من أن حصوهلا ال ينضبط 
ابلقياس واملشاهدة واالستدالل وحتمية االرتباط بني املقدموة والنتيجوة، وأمثوال ذلوك، وإمنوا حتصول بفضول 

س، ألن حبت من هللا تعاىل، وصحيح أهنا إمنا متنح ألهل اإلميان العا ، لكن هذه القاعودة ال ختضوع لقيوا
اإلميوووان سووور، وال يووودري حوووىت املوووؤمن نفسوووه يف أي أجوووزاء اإلميوووان وأخالقوووه تكمووون األمهيوووة، ألهنوووا متعلقوووة 
ابلظروف احمليطة وابألشخاص املقابلني الذين يتعامل معهم املؤمن، وقود تكوون كلموة معوروف يف آن جتواه 

ل أنثووى ولووو كووافرة، شووخص، أو حكووم بعوودل : أفضوول موون عبووادة طويلووة، مووثال ، وكووذلك سوورت مؤمنووة بوو
للكلمة اليت تدخل قائلها اجلنة أنه )ال أيبه هلا(، وتتواىل ظنون اخلري يف أفعال  ويشهد هلذا وصف النيب 

حىت ليغفر ملومس تسقي كلبوا، كموا أخورب النويب صولى هللا عليوه وسولم، وكول ذلوك  -بل املؤمنني  -الناس 
 ض املبتدعة، بل إن شاء.من فضل هللا عز وجل، ليس عليه بواجب كما توهم بع

إن )خلطة( الصفات هذه ال تكون اكتيااًل لكل ما هو حمموود منهوا، جزافواً دون اختيوار ومقودار، وإمنوا • 
جيب أن حيل التناسب بينها إن مل يكن التكافؤ واالنتقاء، فإن يف القلب قناة وحيزاً لكل صفة فاضلة، لو 

ا حلصووول طغيوووان يف تلوووك الصوووفة زائووود عووون حووود فووورغ منهوووا ومألتوووه صوووفة أخووورى تضووواعف حيزهوووا ومكاهنووو
االعتوودال، فيخوورج املوورء إىل تطوورف، ففووي القلووب مووثاًل أموواكن للشووجاعة والكوورم والصوورب واحللووم، فمووا موون 
مبوالغ يف صووفة موون هووذه الصووفات إال كانووت مبالغتووه علوى حسوواب الصووفات األخوورى، انحتووة منهووا، وقوود 

وقووود يكوووون هووذا هوووو سوور لغوووز اهنيووار بعوووض املبوووالغني يف  أشووار اإلموووام الغووزا  إىل قريوووب موون هوووذا املعووىن،
احلماسة واملناوشة والتحدي وحب الصدام عند احملن والفنت، ألن صفاهتم هذه حنتت من صربهم وأزاحته 

 وسكنت مكانه، واختل التوازن الكمي يف خلطة صفاهتم، وهللا أعلم.
قووط، بوول يووؤثر فيهووا السوولب أيضوواً، بقوودرة هللا إن هووذه احليوواة ال تووؤثر فيهووا الصووفات النفسووية اإلجيابيووة ف• 

تعاىل، فاملظلوم املتحرق، واحلزين املنكسر، وامللهوف املشتاق، والتائه التواق، كل أولئك يف تعطل وانعزال 
وانسحاب وسكون وتسليم، ال يقودرون يف أكثور األحيوان علوى شويء مون املدافعوة واختواذ األسوباب، فوإذا 

: انتصر هلم بال فعل منهم غري املعىن الذي تفور به قلووهبم، حوىت الكوافر ينتصور فوضوا أمرهم إىل هللا تعاىل
 هللا له من ظامله.

جيووب أن ال نتعسووف يف نسووبة فتووور لداعيووة يف ميوودان مل خيلووق لووه، بوول كوول ميسوور ملووا خلووق لووه، ولوويس • 
يكووون موهووواب يف  االتصووال ابلنوواس ونشوور الوودعوة بيوونهم هووو املقيوواس الوحيوود جلديووة الداعيووة، بوول ميكوون أن
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الفقه، فانسب له الفتور يف التفقه إن عطل ذكاءه وموهبته، وميكن أن يكون موهواب يف األدب، ولوك أن 
تفووتش عوون أسووباب قلووة كتابتووه وانسووداد قرحيتووه، وقوود يكووون موواهرا يف التحليوول السياسووي، فتسووتغرب أن ال 

النووواس، ومووون السياسوووي التشووومري موووع  يكتوووب التقوووارير أو املقووواالت، أموووا أن تريووود مووون الشووواعر دق أبوووواب
 الناشئة ورحالهتم وجتواهلم، فقد أرهقت نفسك مثلما أرهقتهم.

إن التحقيق الذي يقرتن به استحضار هذه املوازين يف فهم النفس وأحواهلا وما ينتظر هلا أو يوهب هلوا: • 
سووتولت فربطووت أقووداماً يبودي أن داران لوويس فيهووا مووتهم، بول الكوول ثقووات، واجلميووع نووبالء، ولكون اهلموووم ا

 مسرعة، ولفت أشرعة مبسوطة، وأثقلت أجنحة لطاملا رفرفت.
 إهنا زايدة هم استولت فدوخت، ليس مث كسل وتفريط وفتور ونقص مهة.• 
نعم، هناك فتور وضعف يف اهلمة، لكنه ال يظهر كعائق نفسوي أصويل، وإمنوا هوو ظواهرة عرضوية جانبيوة • 

واجلووذور املكنونوة هلووذا الواقووع وتشخيصووها أول العووالج، ومث مبتوودأ لواقوع صووعب، والكشووف عوون األسووباب 
 اجلواب.

قد يكون الداعية مشتاقاً للبذل، حمبا للعمل، لكن تعقله متاعب تثريهوا زوجوه، أو رسووب يف امتحوان، • 
 أو خسارة يف جتارة، أو عالقة متوترة مع رئيس يف املهنة.

رهووا ظلووم مركووب متعوودد األنووواع، موون بووني قتوول قريووب أو وهوول موون داعيووة اليوووم ختلووو حياتووه موون أن يعك• 
حبيب، أو سجن حىت قضبان الزنزانوة متول مون طولوه وتضوجر مون قسووة وراءهوا، أو تشوريد إىل دار هجورة 
يقل فيها مورده من بعد عز، ويضوطر فيهوا أن يوداري، ويغوض الطورف ويسوكت ، وقود كوان هوو مون قبول 

 ؟أستاذ الصراحة، فصيح اللسان رفيع الصوت
وأي داعية أصبح ال يقول للصعلوك الثوري يف بلده، أو للحودث احلوا  يف دار هجرتوه: أيهوا األسوتاذ، • 

 وأحدمها ال يساوي فلسني أمحرين؟
 وأي داعية ليست تعركه مشكلة الواثئق وجواز السفر واإلقامة والغرامات ومقابلة مانعي حقوقه؟• 
 املدارس؟ وأيهم مل تفركه تعقيدات أحوال األوالد يف• 
 وأي مهاجر مشرد ال تشتاق زوجه إىل أمها وأخواهتا وبنات عمها وال ختنقها العربات؟• 
 وأي رجل متوت أمه وال حيضر جنازهتا مث يصرب، وميوت أبوه وال يصلي عليه؟• 
هذا كله إذا كوان عودمي اإلحسواس بقضوااي األموة، وال يقشوعر جلوده ملوذابح بورموا والبوسونة، وال تسوتفزه • 
 أساة األفغان، وال تفجر شفقته جماعة أفريقيا.م
إهنووا بطولووة حقيقيووة أن يصوومد داعيووة أمووام كوول هووذه الضووغوط النفسووية، اخلاصووة والعامووة، وأن ال ينهووار، • 

 وقد أرته السنون جنوم النهار... 
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 ويتوهم بعوض األخووة حوني يظنوون أن هوذا الونمط مون االعتوذار عون أصوحاهبم والتوكول عونهم يف التعبوري• 
عن أحاسيسهم وقضاايهم نوعاً من التلقني هلم، وتشجيعا للفاترين أن يفلسفوا بورودهم، وأن احلوث أوىل، 

 واإلدانة أدعى.
ولسنا نرى ذلوك، فوإان إمنوا أردان إثبوات منقبوة أولئوك العواملني الوذين موا زالووا حيلقوون يف األجوواء العاليوة • 

ترين يف التعوورض لكوول تلووك املتاعووب، لكوونهم جتاهلوهووا ويسوورعون يف املوودارج الصوواعدة، فووإهنم شووركاء الفووا
وحتدوها فكانت نفوسهم أكرب من هذه املثبطات، ويف اإلشارة إىل منقبة هؤالء موعظة ألهل الفتوور أبلوغ 
مون التبكيووت، إذ هوي قصووص يوميوة موون التسوامي علووى الظوروف املعاكسووة تودعو القتووداء والتحواق بركووب 

ى املكارة والنظر إىل أجر هو يف اآلخرة جزيل، وتطرد هذه املنقبوة حوىت اجلد واحتقار املصاعب والصرب عل
ملون مل تصووبهم حبمود هللا حمنووة مون أهوول بوالد الغووىن والوورتف، مثول اخللوويج، فوإن املتجووردين مون الوودعاة فيهووا، 

عليهما وفتنة املنصب احلكومي واجلاه املتاح، ليستا أقل تسبيبًاَ  للفتور من املصاعب واآلالم، ويف التعا  
 منقبة وبطولة.

 
 ليس املقصد يف هذا تربئة الفاترين والذين ابتلوا أبمراض أخرى.• 
إن املقصود: أن املالمة ال حترك متكاساًل، وال تشوفي مريضواً، وأنوه ال بود مون التحوول إىل التفتويش عون • 

 فأذهلت.األسباب اخلفية ومعرفة الثغرة اليت وجل منها األمل فأقعد، أو تسللت منها اللذة 
إن بعض الفتور غري نفسي، وإمنا تتهم يف تسببه خطط التشغيل، وهذا مبحث تستوفيه اآلراء املطروحة • 

حووول عواموول اجلديووة اجلماعيووة، ويف ذلووك إشووارة إىل أن قضووية الفتووور ال يسووتوعبها نظوور واحوود موون زاويووة 
 ذا الكالم هي الزاوية النفسية.واحدة، بل جيب النظر إليها من زوااي كثرية، وزاوية النظر هاهنا يف ه

لكن كول هوذا النضوال عون القووم الوذين ظلمووا ففورتوا فتووهم العواملون ضوعفهم وتسويبهم ال ينفوي وجوود • 
أفراد يف الصف أهلتهم عون اجلود أموراض القلوب، وركون هبوم حوب الودنيا عون جنودة إخوواهنم املسولمني، ولوو 

واملغالطووة املفضوووحة، لكوونهم العوودد األقوول، ويبقووى ميووزان  أنكووران وجووود هووؤالء لوقعنووا يف املبالغووة املذمومووة
التفتوويش عوون خلفيوواهتم النفسووية صووحيحاً أيضوواً وضوورورايً للكشووف عوون أسووباب فتووورهم، فموونهم موون جتووده 
حسن التوجه ويفهم الدعوة، لكن قلبه ما زالت تعكره بقية من حسود يشوغله عون العمول الصواحل إذا ربوح 

ل مركزاً مرموقاً. ومنهم من يعشق الرالسة والصدارة، فيظل ساخطاً إذ أبعد عنهوا، قرين له رحباً جتارايً أو ان
فيصوورفه سوووخطه عووون التصووودي إلرشووواد النووواس، وكووول خلووق آخووور موووذموم ميكووون أن يوووؤدي إىل شوووكل مووون 
أشكال احلياة السلبية، وهؤالء الرهط تنفع معهم املوعظة، فتكون ابإلمياء، وإال فبالصراحة وإال فباخلشونة 

لتقريع، ولن ينفوك خملوص عون اتعواظ إذا كوان معدنوه صوافياً ومل يوزد ذهولوه عون أن يكوون غفلوة اعورتت، وا
وذو الشوائب يبتئس ويتعاىل على النصوحية، فينوتكس، ولويس الصوف عليوه حبوريص، ونتوأول ألنفسونا أهنوا 
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قلبووه لوجووود جتربووة جتميووع معرضووة للخطووأ والصووواب، أصووابت كثوورياً، والربكووة فوويمن ثبووت وتواضووع وانشوورح 
 انصح له، وأخطأت قليال، وسلوتنا أن السرية املطهرة مل تربأ من ظاهرة املخلفني.

كل هذه املوازين سهلة االكتشاف والتطبيوق إذا كانوت األخوالق املسوتولية علوى الشوخص املودروس مون •  
 إزاء حالووة األخووالق املشووهورة والصووفات الواضووحة الرئيسووة، حممووودة كانووت أم سوويئة، لكننووا نكووون أحيوواانً 

 مشكلة إذا كانت الصفات املسببة من الصفات اخلفية.
من أمثال ذلك: ضيق الداعية ذرعاً مبن خيالفه يف الرأي، وعدم استيعابه لوه: هوو مون األخوالق اخلفيوة، • 

 وسبب عزوف املخالفني عن العمل.
األخووالق،  وكووذلك: قسوووة األمووري علووى أعوانووه، وفهمووه وجوووب الطاعووة بشووكل ايبووس، هووو موون خفووي• 

ابملؤمنني رحيما، والرمحوة وخفوض اجلنواح  وتسبب النفور الذي هو أبعد من الفتور، وقد كان رسول هللا 
 تليق لكل أمري.

كوووذلك حيووول ابألتبووواع إزاء هوووذين اخللقوووني موووا هوووو مثيووول هلموووا يف السووووء، فبمقابووول ضووويق الداعيوووة بووورأي •  
واالعرتاض حوىت لكأنوه يتنطوع. ومبقابول قسووة األموري املخالفني يكون إحلاح التابع، وطول نفسه يف اجلدل 

يكوون إسوراف املقوود يف التفلوت وعودم االكورتاث ابلنصويحة وكثورة اسوتنباط األعوذار وطوول التشوكي، ومووا 
إىل ذلك .. وإمنا أردان من هذين املثالني وعكسهما اإلشارة إىل أن نقص النفس املؤدي إىل الفتور يكوون 

 رة شهادة عصمة، وال االنقياد مربر تدلل واتكال.يف الطرفني، وليست اإلما
ومووع ذلووك فووإن احلووذر يف التشووخيص واجووب، إذ أن بعووض حوواالت الفتووور هووي حوواالت وقتيووة طارئووة، • 

أن ) لكوول عموول شوورة،  وعلينووا أن نسووتقبلها كظوواهرة طبيعيووة دومنووا جفلووة واسووتكبار، وقوود أخووربان النوويب 
مون بعود كول جود فتوور، وهوذا يعوين أن حيواة املوؤمن ضوفرية مون ولكل شرة فرتة( ، والشورة: أقصوى اجلود، و 

سلسلتني، سلسلة جد وسلسلة فتور، تتوداخالن، فبوني كول جودين فتوور، وبوني كول فتوورين جود، واإلميوان 
يزيوود ويوونقص تبعووا لووذلك، وألسووباب أخوورى علمهووا عنوود هللا، أي كووأن هنوواك ثوابووت نفسووية تسووبب الشوورة 

ط املتأرجحوة غوري الثابتوة تورجح مودة ودرجوة كول منهموا، وقود رصود بعوض والفتور وتعاقبهما، لكون األخوال
 الصحابة للقلوب إقباال وإدابرا، فأوصى إبلزامها العمل عند إقباهلا، والرفق هبا عند إدابرها.

 
 العالج:

فوووإن كوووان التشوووخيص فلووويكن العوووالج الرفيوووق، وقووود غلوووط الصووووفية إذ سووونوا سووونة عقاهبوووا حبرماهنوووا مووون • 
اإلثقووال عليهووا يف األعمووال، يريوودون اسووتدراك تفووريط املاضووي مبضوواعفة واجباهتووا، ومثوول هوودا املباحووات، و 

اإلرهاق قد يؤدي إىل نتيجة عكسية وإىل ملول بعود حوني قود جيور إىل نكووص، واملنبوت ال أرضواً قطوع وال 
 ظهراً أبقى.
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بون عبودالعزيز هلوا أما أن بعض النماذج تتحمول األثقوال فتلوك هوي النفووس القويوة، وحوني يضورب عمور • 
مثال أو أضرابه فلكي يكون رمزاً لو كنا على عشر ما كان عليه لكنا على خري وافر، وأموا حرفيوة االقتوداء 
فتلك أمنية بعيدة املنال، يهب الزمان هلا واحداً يف األمة على مودى قورن، ولكون نسودد ونقوارب، والنواس  

 قة واحدة.كإبل مائة، هزال مرتحنة مسرتخية، وراحلة شديدة سبا
فوووإن مل يكووون إرهووواق الووونفس سوووائغاً، وال انتظوووار الووونفس الرمزيوووة وارداً: مل يبوووق لنوووا إال الطريوووق األوسوووط • 

األقرب، طريق توالوة القورآن، والصوالة، واللبوث يف املسواجد، وحلوق الوذكر، وهتجود الثلوث األخوري، وزايرة 
وحووة أموور األصووحاب ابملعووروف إذا آب، القبووور، وجمووالس العلووم، وغوودوة النهووي عوون املنكوور إذا انطلووق، ور 

وعلى هذا دل اهلدي النبوي الشريف، ومن مل حتلق به روحه إذ هو على حصرية املسجد البالية فلن يطري 
 به بساط السندابد.

إن عالج الفتور ال يكوون بتقريوع، بول ابنتصواب الوبعض قودوات، والقودوة إماموة بوال إموارة، وعنووان بوال • 
اً دومنوا تكلوف أو إشوارة، ولويس شورف مون يوفوق للتأسوي أبقول مون شورف موؤمن رائود تسمية، تنبثوق تلقائيو

 استتم له النبل فصار مبوضع األسوة.
والدعاء من قبل ومن بعد هو الذخرية، يتذلل هبا الداعيوة بوني يودي رب غفوور ودود كورمي لطيوف، هوي • 

ح هلوم نفوسوهم بعود إغوالق، وتفوتح أول الطريق، وهي آخره، فليحرص عليها الودعاة، وليقولووا مثلهوا: تفوت
 هلم قلوب الناس بعد إدابر، وتفتح هلم قالع العدو بعد امتناع.

 حممد أمحد الراشد.-املرجع: حنو املعا 
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 الرتع
 (.1لغة: ترف فالن:تنع م فهو َتر فم كما ىف الوسيط )

الف أصونافها ، أو اقتنائهوا ، أو هوو رفوه ىف واصطالحا:التنعم ابستهالك وفري من الكماليات ، علوى اخوت
إشباع رغبات النفس فوق ضوروراهتا وحاجياهتوا العاديوة، ومون مث فوالرتف قورين الثوراء، ولكون العكوس لويس 

 ابلضرورة صحيحا.
وقووود بوووني القووورآن أن املرتفوووني أثووورايء بوووال عقيووودة، فقوووال تعووواىل }وقوووالوا حنووون أكثووور أموووواال وأوالدا وموووا حنووون 

، وأن كثوورهتم أو حتكمهووم ىف جمتمووع موودعاة هلالكووه فقووال تعوواىل }وإذا أردان أن هنلووك  35:مبعذبني{سووبأ
 .16قرية أمران مرتفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرانها تدمريا{اإلسراء:

عون األكول ىف صوحاف الوذهب والفضوة، والشوبع مون الطعوام ، ولبواس الشوهرة،  وهنى حممد رسول هللا 
ة، ولبس الرجال للحريور، والتحلوى ابلوذهب ، والبنواء فووق احلاجوة تفواخرا ، وكلهوا مظواهر والفخر واملباها

 (.3للرتف )
وىف املسيحية دعا اآلابء األوائل إىل نبذ الرتف ، وارتبط ذلك بكراهوة تكووين الثوروة وحوب الزهود ، ولكون 

وتشوددت ىف إدانوة الورتف ،  الكنيسة الربوتستانتية اعتبارا من القرن السادس عشور أابحوت تكووين الثوروة،
أن هوذة العقيودة أدت إىل  Max Weberفودعت رعاايهوا إىل نبوذ االسوتهالك غوري الضورورى ، ويورى 

 منو املدخرات من ثروة متزايدة، ومن مث منو االستثمار، وبروغ الرأمسالية احلديثة.
نظم إنفاق املسلم حبيوث ويالحظ أن اإلسالم مل حيرم تكوين الثروة طاملا كانت من كسب حالل ، ولكنه 

ال يوودخل الوورتف حياتووه ، فحووث علووى االعتوودال ىف االنفوواق ، فقووال تعوواىل }وال جتعوول يوودك مغلولووة إىل 
. وهنى عن التبذير فقال تعاىل }وآت ذا 29عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما حمسورا{اإلسراء:

بذرين كانوا إخوان الشياطني وكوان الشويطان لربوه  القر، حقه واملسكني وابن السبيل وال تبذر تبذيرا. إن امل
 ، وفرض الزكاة، وحث على الصدقات والقرض احلسن. 27-26كفورا{اإلسراء:

وقوود قوودم ابوون خلوودون حتلوويال ألثوور الوورتف علووى النشوواط االنتوواجى، فوورأى أنووه يووؤدى إىل تنوووع الكماليووات 
ا، وأن ذلوووك يووونعكس علوووى األسوووواق ، املنتجوووة، وإتقوووان صووونعتها وزايدة قيمتهوووا، ومووون مث دخوووول صوووانعيه

فيزداد اإلنفاق فيها وتنتعش ، ولكنه رأى أيضا أن أحوال الرتف الىت تصيب احلكوام تزيود مون إنفواقهم مموا 
يتطلب موارد مالية إضافية ال حيصلون عليها إال بزايدة اجلباية من الرعية فيفسد ذلك نشاطهم اإلنتاجى، 

 (.3ويؤدى إىل خراب الدولة)
 االقتصاديون احملدثون ىف حتليل أثر الرتف على النشاط اإلنتاجى. واختلف

فوورأى التقليووديون أن إنتوواج السوولع الرتفيووة أقوول أتثووريا ىف النشوواط االقتصووادى والنمووو موون إنتوواج السوولع  -1
 األخرى الىت يزداد عليها طلب عامة الناس.
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دودة ليسوت موظفوة ابلكامول دائموا ىف ورأى الكنزيون معارضة الرأى السوابق ، ألن مووارد اجملتموع احملو -2
األجل القصري، كما أعتقد التقليديون ، فإذا كان بعضها معطوال فوإن اسوتخدامه ىف إنتواج سولع الورتف أو 

 غريها ينعش االقتصاد.
والوورأى التقليوودى أكثوور رجاحووة ىف األجوول الطويوول إذا اعتووربان التضووحية الووىت يتحملهووا اجملتمووع بتخصوويص 

 ودة النتاج سلع خاصة ابألقلية املوسرة.بعض موارده احملد
ولقود تبووني لعوودد ممون تنوواول موضوووع الورتف ىف القوورن العشوورين أن مشوكلة كثووري مموون يعمول بكفوواءة ويووزداد 
دخلوووه وتتعووواظم ثروتوووه أنوووه ال يسوووتطيع أن ينفوووق موووا حصووول عليوووه بكفووواءة أو برشووود، بووول رمبوووا كوووان سووولوكه 

 (.4مشينا)
 أ.د/عبد الرمحن يسرى أمحد

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 الرتويح
(. والرتويح عن الونفس إبدخوال السورور عليهوا 1لغة:إدخال الراحة والسرور على النفس. كما ىف اللسان)

واألخووذ أبسووبابه ممووا نوودب إليووه الشووارع احلكوويم ، حووىت يتجوودد للوونفس نشوواطها وتقبوول علووى العبووادة مبزيوود 
لم:)روحوا عون القلووب سواعة بعود سواعة، شغف وبكثري حب ، وهذا هو صريح قوله صولى هللا عليوه وسو

 (.2فإن القلوب إذا كلت عميت()
واصطالحا:إدخال الراحة والسرور علوى الونفس علوى أن يكوون مشوروع الوسويلة واملقصود، أبن ال يرتكوب 

 به اإلنسان خمالفة شرعية ىف حق نفسه أو حق غريه.
 خووريىف عموول يلهووى عوون ذكوور هللا ، أمووا ىف حووق نفسووه:فبأن ينشووغل عوون عبووادة ربووه ويلهووى عنووه ، ألنووه ال

واملفروض أن الرتويح جتديد لنشاط العبد حىت يقوى على متام الطاعة، وكذلك أبن يرتكب خمالفة شورعية  
كوووأن يظهووور عوووورة أمووور هللا أن تسووورت، أو أن يطلوووع علوووى عوووورات النووواس ، أو أن يسوووتخدم ىف ذلوووك قبووويح 

 ن.األلفاظ والعبارات ، إىل غري ذلك مما يضر اإلنسا
وأموووا ىف حوووق غريه:فبوووأن يكوووون ىف تروحيوووه موووثال سوووخرية واسوووتهزاء ابآلخووورين ، أو غيبوووة هلوووم ، أو إضووواعة 

 حلقوقهم.
والرتويح البد أن يكون موافقوا ملوا أمور هللا بوه ، قوال تعاىل:}قول بفضول هللا وبرمحتوه فبوذلك يفرحووا هووخري 

 .58مما جيمعون{يونس:
 .162ومماتى هلل رب العاملني( األنعام: وقال تعاىل:}قل إن صالتى ونسكى وحمياى

 فكل ما ليس عليه أمرالشارع فهو مردود على اإلنسان يستوى ىف ذلك جده ولعبه.
 أ.د/عبد الصبورمرزوق

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 الاسلط
لغة:َتَسل َط عليه:حتكم ومتكن وسيطر،وسلطه:أطلق السلطان والقدرة، وسلطة عليه:مكنه منه وحكمه فيه 

 (.1ىف املعجم الوسيط())كما 
 واصطالحا:حالة تنطوى على معاأ اإلمالء والتحكم والرغبة ىف فرض السيطرة على اآلخرين.

والتسوولط هبووذه املعوواأ قوود توصووف بووه الوودول واحلكومووات أو حووىت األفووراد اجلماعووات حيووث يوودين الكوول 
 .ابالستبداد والقهر إلمالء ما يرونه دون مراعاة للحرايت أو حلقوق الغري

ومع أن التسلط ينطوى على مضمون نفسى يرتبط ابلدوافع والنزعات الالشعورية الوىت يوتم إسوقاطها علوى 
الغري، إال أن خطره يبدو إذا ما ارتبط ابلسلطة السياسية فيما يعرف ابلتسلطية الىت تركوز عناصور القووة ىف 

ائل القموع املوادى واملعنووى كموا هوو يد فرد أو مجاعة مما جيعلها قادرة على فرض إرادهتوا مبوا متلوك مون وسو
 (.3احلال ىف كل النظم اجلماعية الشمولية املستبدة)

ولقوود كووان للشووريعة اإلسووالمية فضوول السووبق ىف تقوودمي احلوول األمثوول لكوول مشووكالت التسوولط والتسوولطية 
عنوودما أرسووت مبوودأ الشووورى وأوضووحت مقاصوودها السووامية الووىت تتمثوول ىف قيووام مصوواحل النوواس ىف الوودين 

 .159لدنيا. يقول سبحانه وتعاىل:}وشاورهم ىف األمر{آل عمران:وا
كموووا جووواء ىف احلوووديث القدسوووى:)اي عبوووادى إأ حرموووت الظلوووم علوووى نفسوووى وجعلتوووه بيووونكم حمرموووا فوووال 

 (.3تظاملوا{رواه مسلم عن أ، ذر)
م فوإن وها هوو ذا أبوو بكور الصوديق يقوول ىف خطبوة توليوه:)أيها النواس إأ قود وليوت علويكم ولسوت ريوريك

أحسوونت فووأعينوأ وان أسووأت فقوموووأ( فيضووع بووذلك قاعوودة هامووة لتحديوود سوولطة رئوويس الدولووة؛ لكووى 
تكون دستورا ملن جييء من بعده منعوا لالسوتبداد ابلورأى والتسولط ىف مصوائر النواس دون رقابوة وتقوومي مون 

 (.4األمة الىت هى مصدر السلطات )
 أ.د/حممود أبو زيد

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
 عالاصو 

ميثل التصوف نزعة إنسانية، ميكن القول أبهنا ظهرت ىف كل احلضوارات علوى حنوو مون األحنواء، وهوو يعورب 
عون شوووق الوروح إىل التطهوور، ورغبتهوا ىف االسووتعالء علوي قيووود املوادة وكثافتهووا، وسوعيها الوودائم إىل حتقيووق 

 مستوايت عليا من الصفاء الروحى والكمال األخالقى.
ستثناء من هذه القاعودة، فقود ظهور التصووف لوديهم مثلموا ظهور لودى مون سوبقهم أو ومل يكن املسلمون ا
 عاصرهم من األمم.

وقد قدم الصوفية تفسريات متعددة هلذه النسبة الىت متريوا هبا عن غريهم من الفرق والطوائف الوىت ظهورت 
 ىف اجملتمع اإلسالمى، ومن هذه التفسريات ما يلى:
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 األسرار ونقاء اآلاثر.إن التصوف مأخوذ من صفاء  -
 إنه نسبة إىل الصف األول ىف الصالة. -
وقد الحظ القشريى أن هذه التفسوريات ليسوت  إنه نسبة إىل عمل أهل الصفة من صحابة الرسول  -

 صحيحة من الناحية اللغوية.
 إن التصوف نسبة إىل صوفة القفا. -
صوفة بن بشر، وعلق ابن تيميوة أبن النسوبة إنه منسوب إىل رجل كان جياور مبكة قبل اإلسالم يسمى  -

إىل هذا الرجل أو إىل قبيلته نسبة ضعيفة "... ألن غالب من تكلم ابسم الصووىف ال يعورف هوذه القبيلوة، 
 وال يرضى أن يكون مضافا إىل قبيلة ىف اجلاهلية، وال وجود هلا ىف اإلسالم ".

اء، وشووعار الصوواحلني واألوليوواء، ولبوواس أهوول إن هووذه التسوومية نسووبة إىل الصوووف ،الووذى هووو زى األنبيوو -
 الزهد والتقشف والتواضع واإلقبال على هللا ، وهم يتميزون به عن أهل الرغبة ىف الدنيا.

وال يووورفض القشوووريى هوووذا التفسوووري، ولكنوووه ال يقبلوووه قبووووال ثموووا، وىف ذلوووك يقول:"فأموووا مووون قال:إنوووه مووون 
ال تقمص إذا لبس القميص؟ فذلك وجه ، ولكون الصوف؟ وهلذا يقال:تصوف إذا لبس الصوف كما يق

القوم مل خيتصوا بلبس الصوف ". ومع ذلك يبقى أن هوذا التفسوري هوو أقورب التفسوريات إىل القبوول، وإن  
كان شيوخ التصوف قد أوضحوا أن التصوف يهتم ابجلوهرقبول املظهور ويعوىن ابحلقوائق واألعموال أكثورمن 

 عنايته ابلرسوم واألشكال.
فات التصوف فإهنا كثرية جدا، وقد ذكر السهروردى أن له أكثر من ألوف تعريوف بول ذكرالشويخ وأما تعري

زروق أهنا تبلغ حنو األلفوني وترجوع هوذه الكثورة إىل أن كول واحود ممون عرفووا التصووف كوان يعورب عون ذوقوه 
د أنفووووس ووجووووده وحالووووه ، وهلووووذا اختلفووووت العبووووارات ، ألن الطوووورق إىل هللا تعوووواىل بعوووودد النجوووووم أو بعوووود

 السالكني.
 وميكن تصنيف هذه التعريفات إىل أنواع حبسب الطابع الغالب عليها:

)أ( فبعضووها يركووز علووى اجلانووب العملووى، الووذى يهووتم مبجاهوودة الوونفس ومقاومووة شووهواهتا ، وذلووك كالووذكر 
 واملراقبة ، وحماسبة النفس والزهد ىف الدنيا، ومن مناذج هذه التعريفات:

 ، والسكون إىل هللا تعاىل والفرار من الناس. التصوف:قلة الطعام -
 التصوف:ضبط حواسك ، ومراعاة أنفاسك ، وهكذا. -

 )ب( وبعضها يتجه إىل مالحظة اجلانب األخالقى، الذى هو من أهم أركان التصوف ،
 ومن هذه التعريفات:

 التصوف:هو الدخول ىف كل خلق َسىن ّ، واخلروج من كل خلق دّأ. -
 فمن زاد عليك ىف اخللق فقد زاد عليك ىف الصفاء.التصوف:خلق  -
 وقال اهلروى األنصاوى: واجتمعت كلمة الناطقني ىف هذا العلم ان التصوف هو اخللق. -
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)ج( وكووان بعضووها يهووتم جبانووب املعرفووة، وهووى املعرفووة إالهلاميووة الذوقيووة الووىت هووى موضووع اعتووزاز الصوووفية 
ر عون علوم التصووف الوذى هوو "مثورة للعمول واحلوال ، ولويس وفخرهم. ومن هوذه التعريفوات موا قوال العطوا

نتيجة للحفظ والقال ، وإنه من العيان ال من البيان ، ومون األسورارال مون التكورارومن العلوم اللودأ ال مون 
 العلم االكسىب...".

فع )د( ومن التعريفات ما جيمع هذه اجلوانب كلها، ويضيف إليها ضوابط للسولوك املقبوول عنودهم مبوا يود
 التهم عن طريق الصوفية، ومن هذه التعريفات تعريف ابن خفيف للتصوف.

وقوود نشوووأ التصووووف عنوود املسووولمني ألسوووباب متعووددة، بعضوووها مووون داخوول البيئوووة اإلسالمية،وبعضوووها مووون 
 خارجها.

وكوان الزهود هوو البيئوة الطبيعيوة الويت نشوأ فيهووا التصووف ، وكوان الزهود نفسوه مثورة لعوامول دينيوة واجتماعيووة 
حيث طرأ على احلياة عند املسلمني أمناط من العيش وصور من السلوك ، مل تكن مألوفة ىف حياة الصدر 
األول من املسلمني الذين كانوا يتميوزون ابلبسواطة والقناعوة، والبعود عون التفونن ىف مطواعمهم ومشوارهبم ، 

لرتف والغىن إىل منواذج مون أخذا ابلورع وخشية من احلساب ، ولكن احلياة حتولت فيما بعد، وعند أهل ا
السرف الفاحش الذى يستثري أهل الفقر واملسكنة، املستمسكني مبا كان عليه السلف من زهد وبساطة، 
وكان ذلك من دواعى نشأة التصوف عند املسلمني كما يقول ابن خلدون:"واصل هذه الطريقة العكوف 

قبوووول عليووووه اجلمهووووور موووون لووووذة ومووووال علووووى العبووووادة... واإلعووووراض عوووون زخوووورف الوووودنيا ، والزهوووود فيمووووا ي
وجاه...وكان ذلك عاما ىف الصحابة والسلف ، فلما فشا اإلقبال على الدنيا، ىف القرن الثاأ وما بعده ، 

 وجنح الناس إىل خمالطة الدنيا،اختص املقبلون على العبادة ابسم الصوفية واملتصوفة ".
فدة من نظم صوفية أخرى، جاءت من خارج البيئة على أن التصوف مل خيل من التأثر ببعض املؤثرات الوا

بشوعوب أخورى كوان هلوا  -بعود الفتوحوات-اإلسالمية، بسبب الرتمجة أحيواان أو بسوبب اتصوال املسولمني 
قدم راسخة ىف التصوف كاهلند وفوارس ، وقود كوان بعوض الصووفية مون أصوول ترجوع إىل هوذه الشوعوب ، 

كوانوا يعيشوون بوني املسولمني بعوض التوأثري أيضوا ، وكوان   وليس ببعيد أن يكون لبعض أهل الكتواب الوذين
من آاثر هذه العوامل كلها أن ظهر لدى بعض الصوفية أقوال ونظرايت مشاهبة لبعض موا ظهور ىف الونظم 

 الصوفية األخرى.
وأدى ذلووووك إىل أن تتفوووواوت نظوووورة املسوووولمني إىل التصوووووف ، وقوووود انقسووووموا حولووووه إىل أنصووووار يوووورون ىف 

واليووة، وسووبيل الصووفاء والعرفووان ونيوول الكرامووات وخوورق العووادات ، وهووؤالء هووم الصوووفية التصوووف طريووق ال
 ومن ارتضى طريقتهم.

وإىل خصوم يرون التصوف بدعة وضاللة، واستعالء على الشوريعة بودعوى احلقيقوة، وإعوالء للبواطن علوى 
ول ، ووحودة الوجووود حسواب الظواهر، وتروجيوا لألفكووار واملوذاهب الدخيلوة الووىت تتحودث عون الفنوواء واحللو
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وإسووقاط التكوواليف ، ووقوعووا ىف أسوور البطالووة والتواكوول واجلمووود والسوولبية، واإلعووراض عوون العلووم بوودعوى 
 العلم اللدأ.

وكان من بني املسلمني من اختذ موقفا وسطا بني هوؤالء وهوؤالء ، ومون أبورز ممثلوى هوذا االجتواه ابون تيميوة 
و( وقد أشار كل منهما إىل مواقف الفريقني ، وذكر ابن تيمية ه751هو( وتلميذه ابن قيم اجلوزية )728)

أن "الصواب هو اإلقرار مبا فيها ، وىف غريها من موافقة الكتاب والسنة، واإلنكار ملا فيهوا وىف غريهوا مون 
 خمالفة الكتاب والسنة".

ون الوذين هوم مون أهول وإذا طبقنا هذا املعيار فسنجد أنه يوجد بني الصوفية: السابقون املقربوون واملقتصود
اليمني ، وفيهم من هو ظامل لنفسه ، وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة ولكن احملققني من 

 الصوفية يتربأون منهم وينكروهنم.
ولعوول هووذا املوقووف هووو أوىل اآلراء ابلقبووول ، ألنووه أقوورب إىل املوضوووعية واإلنصوواف ، وأبعوود موون التعموويم 

 والتعصب املذموم.
وينبغى وحنن نتحدث عن التصوف أال نغفل عما حفول بوه التصووف مون تربيوة أخالقيوة وحتلويالت نفسوية  
كانت موضع إعجاب الدارسني ىف الشرق والغرب ، وقد كان للصوفية املسلمني دورهم ىف نشر اإلسالم 

 ف لدى املؤرخني.، ىف كثري من بقاع األرض ىف آسيا وإفريقيا قدميا ، وىف أورواب حديثا ، وهو دور معرو 
 أ.د/عبد احلميد مدكور

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 الاعاون
 أواًل : داللة املصطلح :

لغووة : أعانووه علووى الشوويء : أي سوواعده . تعوواون القوووم : أي عوواون بعضووهم بعضوواً ، واسووتعان فووالن  –أ 
 بفالن : أي طلب منه العون .

 عز وجل .اصطالحاً :املساعدة على احلق ابتغاء األجر من هللا  -ب
 اثنياً : األهداف :

 غرس روح اجلماعية يف النفوس وتقدمي املصلحة العامة على اخلاصة . -1
 الرتغيب يف خلق التعاون بني املؤمنني . -2
 بيان سبل تقوية خلق التعاون يف النفوس . -3
 بيان األحكام الشرعية واآلداب املرعية للتعاون بني املؤمنني . -4

 وضوع :اثلثاً : عناصر امل
 . داللة املصطلح : املساعدة على احلق ابتغاء األجر من هللا عز وجل .1
 . أمهية التعاون يف واقعنا املعاصر .2
 . مشروعية التعاون على احلق .3
 . فضل التعاون .4
 . من صور التعاون .5
 . سبل تقوية التعاون بني املؤمنني .6
 . ضوابط املعونة واملناصرة .7
 تعاون السلف .. مواقف من 8
 . أحاديث ومسائل يف التعاون .9

 رابعاً : العرض :
 أمهية التعاون يف واقعنا ) أسباب عرض املوضوع ( : -1
 إن العون مبدأ من مبادئ اإلسالم . 1-1
 إن التعاون يشيع روح األلفة واحملبة بني املؤمنني وجيعلهم كاجلسد الواحد . 1-2
 كات املهدرة والطاقات املعطلة .إن التعاون عالج ملشكلة املل 1-3
 من طبيعة الفرد النقص وحمدودية اإلنتاج والطاقة ، فهو حباجة إىل معونة . 1-4
 حاجة الدعوة اليوم إىل تعاون أبنائها ملواجهة تيارات الكفر . 1-5
 إن يف التعاون بعداً عن اخلطأ وسالمة إبذن هللا من االحنراف . 1-6
 ء قوة يف مواجهة عقبات الطريق .إن التعاون يكسب املر  1-7
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 مشروعية التعاون : -2
 فضل التعاون على اخلري . -3
 املستعان . 3-1
 حمبة هللا عز وجل للمتعاونني فيه . 3-2
 . -  -التعاون صفة من صفاته  3-3
 مغفرة الذنوب . 3-4
 النجاة من كرب يوم القيامة . 3-5
 اإلعانة للمسلمني من أفضل األعمال . 3-6
 معونة هللا للمتعاونني . 3-7
 دخول اجلنة . 3-8
 دوام نعمة هللا على عبده . 3-9
 التعاون أفضل من انفلة االعتكاف .3-10
 أن هللا يثبت قدم الباذل للمعونة يوم تزل األقدام . 3-11
 من صور التعاون على الرب والتقوى : -4
 التناصح . 4-1
 طلب العلم والتفقه يف الدين . 4-2
 تعاون يف الدعوة إىل هللا .ال 4-3
 التعاون يف الثبات على احلق والتواصي به . 4-4
 التعاون يف الداللة على احلق ، ميكن أن يكون : 4-5
 ابلنصيحة . –أ

 ابالستشارة . -ب
 الداللة على أمر اطلع عليه طرف وجهله اآلخر . -جو 
 التعاون يف النصرة على احلق . 4-6
 كرابت وسد احلاجات .التعاون يف تفريج ال 4-7
 سبل تقوية التعاون بني املؤمنني : -5
 التعارف . 5-1
 معرفة املسلم حلقوق املسلم عليه . 5-2
 احتساب األجر . 5-3
 تنمية روح اجلماعية . 5-4
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 فقه الواقع . 5-5
 تطهري القلب من األمراض . 5-6
 ضوابط املعونة واملناصرة : -6
 أن يكون التعاون على احلق . 6-1
 العلم . 6-2
 أن ال يرتتب على النصرة أو املعونة مفسدة أكرب من مفسدة ترك النصرة . 6-3
 أن ال يرتتب على التعاون حمذور شرعي . 6-4
 مواقف من تعاون السلف الصاحل : -7
 تعاون آل أيب بكر مع رسول هللا يف هجرته . 7-1
 . -  -تعاون الصحابة يف بناء مسجده  7-2
 نصار مع املهاجرين يف إيوائهم ومقامستهم أمواهلم وبيوهتم .تعاون األ 7-3
 مع أصحابه يف حفر اخلندق . -  -تعاونه  7-4
 تعاون ذي القرنني مع أصحاب السد ) فأعينوين بقوة ( . 7-5
 موسى عليه السالم يسأل هللا أن جيعل أخاه معيناً له على دعوته . 7-6
 سلمة لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إىل اخلري .معاذ بن جبل يتعاون مع شباب بين  7-7
 تعاون النساء يف الدعوة وخدمة املسلمني . 7-8
 أحاديث ومسائل يف التعاون : -8
 : ) ثالثة حق على هللا عوهنم ... ( . -  -قال  8-1
 : ) على كل مسلم صدقة ... ( . -  -قال  8-2
 جزاء التعاون على الباطل . 8-3
 تعاون الزوجني على أمور اآلخرة . 8-4
 سؤال إبراهيم عليه السالم إمساعيل معاونته على بناء البيت . 8-5
 وال تعينوا الشيطان . 8-6
 سؤال هللا املعونة على األعداء . 8-7

 خامساً : بعض التطبيقات العملية املقرتحة لتأكيد معاين الدرس :
 نه للقيام برحلة أو كتابة مسابقة .تكليف الطالب أبن يتعاون مع بعض إخوا -1
 التعاون يف االستيقاظ لصالة الفجر . -2
 التعاون يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر . -3
 التعاون يف مجع الصدقات والزكاة ، وإيصاهلا ملستحقيها . -4
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 التعاون مع بعض املؤسسات اخلريية اإلغاثية . -5
 دار املنطلق . –مازن الفريح  –الدعوة املرجع : الرائد دروس يف الرتبية و 

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 الاعاون
 معىن اإلعانة لغة : أعانه وأجاره وأيده . -1
معىن التعاون شرعاً : اإلتيان بكل خصلة من خصال اخلري املأمور بفعلها . واالمتناع عن كل خصلة  -2

 من خصال الشر املأمور برتكها .
 ، واإلمث والعدوان . الفرق بني الرب والتقوى -3
 قواعد مؤكدة يف التعاون : -4
 أن املعاونة على الرب  بر .§ 
 التعاون مع البشر من فطرة هللا اليت فطر الناس عليها .§ 
 األسباب الدافعة للتعاون على الرب والتقوى : -5
 حتصيل ثواب امتثال األمر الوارد .§ 
 زايدة األجر واملضاعفة .§ 
 احلاجة .§ 
 قان العمل وسهولة القيام به .إت§ 
 جماالت التعاون على الرب والتقوى : -6
 التعاون يف جمال الدعوة ونصرة الدين :§ 
o . نصرة اإلسالم وأهله 
o . جهاد الكفار واملنافقني 
o . التعاون على قتل ووعي النبوة 
 التعاون على إقامة العبادات .§ 
 التعاون يف بناء املساجد .§ 
 يف جمال طلب العلم .التعاون § 
 التعاون يف الدعوة والتعليم وإنكار املنكر .§ 
 املعاونة يف إقامة األنشطة اخلريية واألعمال اإلسالمية .§ 
 التعاون يف القيام حبقوق املسلمني : منها :§ 
 إعانة امللهوف .• 
 إعانة الضعفاء واملظلومني ومحايتهم من االعتداءات .• 
 شدائد العيش .التعاون يف مواجهة • 
 تعاون أصحاب املسؤوليات فيما بينهم .• 
 التعاون على الشيطان .• 
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 مباذا يكون التعاون على اإلمث والعدوان : -7
 التعاون على إقامة الشرك والكفر .§ 
 االستعانة ابلشياطني على السحر واالعتداء وإيذاء املسلمني .§ 
 التعاون على إحياء البدع وإقامتها .§ 
 يعاون الظلمة أبخذ املكوس .أن § 
 أن يدل رجاًل على مطلوب ليقتل ظلماً .§ 
 املعاونة يف األغاين ، نظماً ، وتلحيناً ، وتنظيماً .§ 
 املعاونة على املنكر عموماً .§ 

 دار الوطن . –حممد املنجد  –املرجع : كونوا على اخلري أعواانً 
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 الاغي  االجاماع 
 (.1تغيري والتبديل ، تقول:غريت الشىء فتغري ، أى بدلته فتبدل )لغة:ال

 (.2واصطالحا:هو إحداث شىء لو يكن قبله )
 وإذا كان التغيري اجتماعيا أمكننا أن نعرفه أبنه:إحداث شىء ىف اجملتمع مل يكن موجودا من قبل.

ه إىل حالوه الشوىء املتغوري فواألليق أن ويالحظ ىف التعبري بلفظة "التغيري": عمل الغوري ، أموا إن أردان أن ننبو
 (.3نعرب ابلتغري، فهو: انتقال الشىء من حالة إىل حالة أخرى)

وكثريا ما يرتادف مفهوم "التغيري االجتماعى" مع مصطلحات: "النهضة"، و "اليقظة" ، و "التطوور" ، و 
صووووالح العوووورب "النمووووو" ، و "اإلصووووالح"، و "التقوووودم"، وهووووى مفووووردات شوووواعت لوووودى رواد الفكوووور واإل

واملسووولمني ىف العصووور احلوووديث ، فاسوووتخدام هوووذه الكلموووات يتضووومن معوووىن واحووودا هوووو الصووويغة اإلراديوووة 
 للتغيري.

 والتغيري االجتماعى له عناصر ال يتم إال هبا ، وهى:األشخاص ، واألشياء ، واألفكار.
تماعية لإلنسان. وال خيفى ارتباط فالتغيري يقوم على متابعة حتليلية حلركة هذه العناصر ىف إطار احلياة االج

هذه العناصر ببعضوها ارتباطوا وثيقوا وإن شوكلت األفكوار ىف عمليوة التغيوري االجتمواعى العنصور ذا األمهيوة 
البالغوووة، فوووأى عمووول فوووردى أو اجتمووواعى ال ميكنوووه التحووورك دون توجيوووه منهوووا ، وهوووى توووؤثر ىف اجملتموووع إموووا  

 (.4النمو االجتماعى)كعوامل هنوض ، وإما كعوامل تعوق التحرك و 
 حقيقة التغيريىف منهج القرآن:

ورؤية القرآن ىف "التغيري" ال تقف عند تغيريما بظواهر األحياء واألشياء ألن هذا النووع ال يعودو أن يكوون 
 تبدال من حال إىل حال ، ومن مظهر إىل مظهر أيتى الالحق فينسخ السابق.

وىف األنفس والىت قوامها تغيري ما ابلنفس أى التغيري الداخلى  أما التغيرياحلق فهوبعض سنن هللا ىف اآلفاق
لونفس اإلنسووان وهووو مووا يووتم عووادة بتغيووري الفكوور الووذى يووتم معووه تغيووري السوولوك ، وتقوواس بووه أحوووال األقوووام 

 واألمم بني الضعف والقوة وبني السقوط والنهوض.
أنعمهوا علوى قووم حوىت يغوريوا موا أبنفسوهم  وهذا موا قورره القورآن ىف قولوه:}ذلك أبن هللا مل يوك مغوريا نعموة

وأن هللا مسيع عليم كودأب آل فرعوون والوذين مون قوبلهم كوذبوا آبايت رهبوم فأهلكنواهم بوذنوهبم وأغرقنوا آل 
 .54فرعون وكل كانوا ظاملني{األنفال:

 .11وقوله سبحانه:}إن هللا ال يغريما بقوم حىت يغريوا ما أبنفسهم{الرعد:
لقرآنيوة الوىت قوامهوا االلتوزام مبونهج هللا أو البعود عنه:تسوري مصوائر األفوراد واألموم بوني وىف ضوء هذه السونة ا
 االزدهار واالنكسار.

 أ.د/عبد الصبور مرزوق
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 الافريد
 

 لغة:تفرد ابألمر انفرد، واستفرد الشىء: أخذه فردا ال اثأ له وال مثل.
 ة مبعان عديدة منها:واصطالحا: يستعمل التفريد عند الصوفي

أن يكوون وصووفا للعبود، وهووو حوال يصوول إليوه السووالك بعود وصوووله إىل التجريود، ويعوورف الكووالابذى  -1
التفريد هبذا املعوىن أبنوه هوو "أن يتفورد عون األشوكال ، وينفورد ىف األحووال ،ويتوحود ىف األفعوال ، وهوو أن 

راعوواة خلووق وال مطالعووة عوووض ، ويتفوورد ىف تكووون أفعالووه هلل وحووده ، فووال يكووون فيهووا رؤيووة نفووس ، وال م
األحووال عوون األحووال ، فووال يورى لنفسووه حواال بوول يغيووب برؤيوة حيوهلووا عنهوا، ويتفوورد عون األشووكال ، فووال 

 (.1أينس هبا، وال يستوحش منها")
وهو معىن من معاأ توحده إبفراده عن احملداثت ، إذ  -جل جالله-أمنا يكون التفريد خمتصا ابلرب  -2

 (. فهو واحد آحد، فرد صمد، متفرد ىف ذاته وصفاته وأفعاله.3السة بينه وبينها)ال جم
ومن الصوفية من يفهم هذا املصطلح ىف سياق املذهب القائل بوحدة الوجود ومون هوؤالء: القاشواأ  -3

الذى يعورف التفريود أبنوه "شوهود احلوق وال شوىء معوه ،فيشوهده منفردا،وذلوك لفنواء الشواهد ىف املشوهود. 
ومن مل يذق هذا املشهد انزعه عقله ىف فهم هذا املعىن.. فيقال له:ألست تشهد نفسك بنفسك؟ مع أن 
ذلك ال يناىف اإلفراد، فهو الشاهد من الشواهد، واملشوهود مون املشوهودة إذ ال حقيقوة لغوريه ، وألن الكول 

 (.3تعيناته ")
نوب التصووف وىف كول مرحلوة مون والتفريد عند الكمشخانوى معىن عام سوار ىف كول جانوب مون جوا -4

مراحله "... وصورته ىف البداايت:ختليص اإلشارة إىل احلق ابلعبارة،وىف األبواب:ختليص اإلشارة إ  احلوق 
ابلعقيدة. وىف املعوامالت تفريود االشوارة إىل احلوق ابلتوأثري والتصوريف. وىف األخوالق: تصوريف االشوارة إىل 

 احلق ابحلق والبعث.
االشارة إىل احلق قصدا وسلوكا ، وىف األدوية:ختليص اإلشارة ابحلق حمبة وغرية، وىف  وىف األصول:ختليص

الووووالايت:ختليص اإلشوووارة ابحلوووق ؛ افتخوووارا وغووورية. وىف احلقوووائق:ختليص اإلشوووارة ابحلوووق شوووهودا واتصووواال 
("4.) 

 أ.د/عبد احلميد مدكور
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 الافس 
مطلقا سواء أكان هذا الكشف لغمووض لفوظ أم لغوري ذلوك ، يقوال  لغة:تدور مادته حول معىن الكشف

 (.1فسرت اللفظ فسرا من ابب ضرب ونصر، وفسرته تفسريا شدد للكثرة إذا كشفت مغلقه )
واصطالحا:كشف معاأ القرآن وبيان املراد منه ، وهو أعم من أن يكون حبسب اللفظ املشوكل وغوريه ، 

 (.2قصود منه )وحبسب املعىن الظاهر وغريه ، وامل
وهول يتوقوف هووذا اإليضواح علوى القطووع ابملعوىن املوراد أبن يكووون اللفوظ نصوا ال حيتموول إال معوىن واحوودا أو 

، أو ال يتوقف على شىء من ذلك حبيث يكفى فيه غلبة الظون ابملعوىن  الرواية الصحيحة عن املعصوم 
غلبوة الظون أال يقطوع املفسور أبن املعوىن  املراد؟ الصواب هوو عودم التوقوف ، غايوة األمور أنوه يلوزم عنود جمورد

الذى غلب على ظنه هومراد هللا من النص. بل يقول ما يشعر بعدم اجلوزم كقولوه:املعىن عنودى وهللا أعلوم 
 ، وأشباه ذلك من العبارأت املشعرة بعدم القطع فيما ال قاطع فيه.
اكيبوه سوواء تعلوق البيوان بشورح لغوة، أم والتفسري هبوذا املعوىن يشومل مجيوع ضوروبه البيوان ملفوردات القورآن وتر 

ابستنباط حكم أم بتحقيق مناسبة، أو سبب نزول ، أم بدفع إشكال ورد على النص ، أو بينه وبني نص 
 آخر أم بغري ذلك من كل ما حيتاج إليه بيان النص الكرمي.

عضوا. وقود حيتواج وقد عرف القول ىف تفسوري القورآن منوذ عهود نوزول القورآن ذاتوه ، فوالقرآن يفسور بعضوه ب
كمووا ىف قولووه تعاىل:}وأنزلنووا إليووك الووذكر   بعووض الصووحابة إىل بيووان شووىء موون القوورآن فيوووافيهم بووه النووىب 

، ومن مث عرف العلماء وذكروا ىف تصانيفهم ألواان شىت من تفسوري  44لتبني للناس ما نزل إليهم( النحل:
 القرآن للقرآن ومن تفسري السنة للقرآن.

فمن بعودهم علوى هوذا املنووال مون البيوان لكول موا حيتواج إىل بيوان مون القورآن فتكونوت ، مث سار الصحابة 
املودارس املتقدموة للتفسووري ىف مكوة واملدينووة والشوام ، والعووراق وهلوم جوورا ، وحوىت دونووت املصونفات الووىت ال 

حكام ، تكاد حتصى ىف التفسري، كل على حسب مشرب صاحبه من العناية ابللغة والبالغة أو الفقه واأل
أو حتقيوق أمووور العقيودة ومباحثووه علوم الكووالم ، أو التصوووف وأذواقوا املتصوووفة وإشواراهتم ، مث موون إسووهاب 
إىل إجياز إىل توسوط ىف التنواول ، وهكوذا صوار تفسوري القورآن علموا قائموا برأسوه وضوعت فيوه املئوات إن مل 

 (.3تكن األلوف من اجمللدات )
 خيتلف ابختالفها ، وهذه االعتبارات هى:ولتقسيم التفسري اعتبارات متعددة 

أوال: أن ننظور إىل التفسوري مون حيوث إمكوان حتصويله وهووو هبوذا االعتبوار ينقسوم إىل أربعوة أقسوام أخرجهووا 
 ابن جرير الطربى عن طريق سفيان الثورى عن ابن عباس فيما يلى:

 )أ( وجه تعرفه العرب من كالمها.
 )ب( وتفسري ال يعذر أحد جبهالته.

 وتفسري يعلمه العلماء. )ج(
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 (.4)د( وتفسريال يعلمه إال هللا )
اثنيووا: أن ينظوور إىل التفسووريمن جهووة اسووتمداده موون الطريووق املعتوواد نقووال كووان موون القوورآن نفسووه ، أو موون 

 السنة، أو من كالم الصحابة، أو التابعني ، أو كان رأاي واجتهادا.
 لفيض ، فالتفسري ينقسم هبذا االعتبار إىل ثالثة أقسام:أو من غريهذا الطريق أبن يكون بطريق اإلهلام وا

 )أ( تفسري ابلرواية، ويسمى التفسري ابملأثور.
 )ب( تفسري ابلدراية، ويسمى التفسري ابلرأى.

 (.5)ج( تفسري ابلفيض واإلشارة، ويسمى التفسري اإلشارى)
للغوة، مث ملعوىن اجلملوة أو اآليوة علوى اثلثا: أن ينظور إىل التفسوريمن جهوة كونوه شورحا جملورد معوىن اللفوظ ىف ا

 سبيل اإلمجال ، وهو هبذا االعتبار ينقسم إىل قسمني:
 )أ( إمجاىل.

 (.6)ب( حتليلى)
رابعووا: أن ينظوور إىل التفسووري موون جهووة خصوووص تناولووه ملوضوووع مووا موون موضوووعات القوورآن الكوورمي ، عامووا  

 وهو هبذا االعتبار ينقسم إىل: كان كالعقيدة واألحكام أو خاصا كالصالة والوحدانية وحنوها.
 (.7)أ( تفسري عام )

 ب( تفسري موضوعى.
 أ.د/ابراهيم عبد الرمحن مهمد خليفة

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 الاتاومي
التقومي ىف علوم الفلك:حسواب الوزمن ابلسونني والشوهور واألايم ، وقود اختوذت شوعوب كثورية مون وحودات 

خاصة، مثل التقومي املصرى )القبطى( واليوانأ  Calendarsاليوم والشهر والسنة أساسا لوضع تقاومي 
 والفارسى واهلندى واليهودى وغريها.

وهذه التقاومي وإن كانت ختتلف ىف خصائصها الدقيقة عن بعضها البعض إال أنه ميكن إمجاهلا عموموا ىف 
 نوعني رئيسني:

 أحدمها:قمرى، أساسه دوران القمر حول األرض.
دوران األرض حووول الشوومس. ويعتوورب التقوميووان اهلجوورى واملوويالدى خووري مثووالني واآلخوور: مشسووى، أساسووه 
 هلذين النوعني من التقاومي.

أما التقومي اهلجرى فيتخذ من رؤية اهلالل بعد غروب الشمس بداية للشهر اهلجرى ىف اليوم التاىل للرؤية، 
 30أو  29، ويبلوغ الشوهر اهلجورى ويبدأ اليوم ىف التقومي اهلجرى بغروب الشمس وينتهى ابلغروب التاىل

 يوما، وكل اثىن عشرشهرا تساوى عاما كامال.
مون مكوة املشورفة إىل املدينوة  وقد بدأ إحصاء التاريخ اهلجرى منذ أول احملورم لسونة هجورة الرسوول حممود 

 املنورة.
يوع اآلخور، ومجوادى وىف هذا التقومي يبودأ ترتيوب الشوهور اهلجريوة بودءا ابحملورم ، مث صوفر، وربيوع األول ،ورب

األوىل، ومجووادى اآلخوورة ، ورجووب ، وشووعبان ، ورمضووان ، وشوووال ،وذو القعوودة، وذو احلجة.ومنووذ بدايووة 
القوورن العشوورين زاد االهتمووام بطوورق الرصوود الوودقيق لتعيووني موودارات القموور والكواكووب ، وأصووبح ابالمكووان 

ايضية ملداره حول األرض ومدار األرض حتديد حلظة ميالد اهلالل بدقة كبرية عن طريق حل املعادالت الر 
الظوواهرى حووول الشوومس ، وبلغووت هووذه احلسوواابت موون الدقووة مووا جعلهووا تصوولح للتحديوود املسووبق ملواقووع 
الكواكب واألقمار، وضمان الوصول اآلمن إليها ىف الفضاء بعد رحالت قد تستغرق سنني عديودة، وقود 

 الل ، واالكتفاء ابحلساابت الفلكية.حفزذلك أقطارا إسالمية لالستغناء كلية عن رؤية اهل
وحسووب نتووائج الرؤيووة ىف اليوووم التاسووع والعشوورين موون كوول شووهر هجوورى، يووتم اإلعووالن عوون دخووول الشووهر 

 اجلديد ىف اليوم التاىل أو الذى يليه.
وأما التقومي امليالدى الذى يعتمود علوى دوران األرضور حوول الشومس فقود طورأت عليوه تعوديالت جوهريوة  

موودى القوورون ، إىل أن اسووتقر علووى يوود البووااب جسرجيورى،وأصووبح يعوورف ابلتقووومي اجلرجيووورى، كثوورية علووى 
شوووهرا طوهلوووا  12وصووار أساسوووا عامليووا للتوووأريخ واألحووداث ، وتشوووتمل السووونة اجلرجيوريووة )امليالديوووة( علووى 

لثامن حىت يوليو( والشهور الزوجية من ا -مايو  -مارس  -الشهور الفردية من األول حىت السابع:)يناير 
يوما، بينما تكون ابقى الشهور ثالثني يوما فيما  31ديسمرب( وتبلغ  -أكتوبر  -الثاأ عشر:)أغسطس 

 29يوموا ىف السونة البسويطة )الوىت ال تقبول القسومة علوى أربعوة( و  28عدا الشهر الثاأ )فربايور( فيكوون 
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ات ، أى ىف السونة الوىت تقبول القمسوة يوما، وأتتى كل أربوع سونو  366يوما ىف السنة الكبيسة الىت طوهلا 
 على أربعة.

 أ.د/أمحد فؤاد ابشا
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 الاتريب
 (.1لغة:مصدر "قرب" ابلراء املفتوحة املشددة، كما ىف خمتار الصحاح )

واصووطالحا:هو سوووق املقوودمات علووى وجووه يفيوود املطلوووب ، وقيل:سوووق الوودليل علووى الوجووه الووذى يلووزم 
ل الووودليل مطابقوووا للمووودعى، وال يوووتم التقريوووب إال إذا كوووان املطلووووب الزموووا ، والوووالزم املووودعى، وقيل:جعووو

 مطلوب.
 والتقريب كاصطالح عام يدخل ىف كثري من اجملاالت ، ومنها:

التقريب بني وجهات النظر املختلفة سواء أكان ذلوك فيموا يقوع للنواس ىف أموور معاشوهم وطرائقهوا ،  -1
 ض الفروع الفقهية واختالفهم بشأهنا من جهة ما يعرتيها من أحكام.لبع -مثال-أم كان ىف نظرهتم 

وموون التقريووب هبووذا املعىن:حماولووة التقريووب بووني املووذاهب اإلسووالمية، خاصووة بووني أهوول السوونة والشوويعة ، ملووا 
 يرتتب على ذلك من تقوية ملفهوم األخوة اإلسالمية اجلامعة، بعد أن عبثت هبا نوازع الفرقة.

صرمنتصف القرن الثالث عشر للهجرة التاسع عشر للميالد دعوة للتقريب بوني املوذاهب وقد ظهرت ىف م
اإلسوالمية دعوا إليهووا الشويخ حممود تقووى الودين القموى حتموول اسوم "مجاعوة التقريووب" وسوجلت هبوذا االسووم 
وضوومته َنبووة موون كبارعلموواء مصوورمنهم الشوويخ حممووود شوولتوت والشوويخ عبوود اجمليوود سووليم والشوويخ إبووراهيم 

وش والشيخ حممد املدأ وغريهم ، وكان من نتائج عملها أن درست ىف كليات الشريعة ابألزهر بعض محر 
املذاهب الشيعية األقرب إىل "أهل السنة" كالزيدية لكنها توقفت ، ومل حيواول آخورون جتديودها والتمكوني 

 عامل.لدورها ىف التقريب بني الشيعة والسنة ومها اجلناحان األعظمان للمسلمني ىف ال
التقريووب ىف األحكووام الشوورعية، وذلووك أبنووه يتعووني علووى الفقيووه أن جيوود ملسووألته دلوويال مباشوورا صوورحيا،  -2

حني يتجاذب املسألة أكثر من دليل وأكثور مون أصول ، أو حوني جيود فيهوا نوعوا مون الغمووض والتقصوري، 
ول:األقرب إىل الصووواب فوالتحقيق يفوورض عليوه أن يصوووغ اجتهواده ىف هووذه احلالووة صوياغة تقريبيووة كوأن يقوو

فيها كوذا ، أو األشوبه ابحلوق ، وغوري ذلوك. ومون أمثلوة هوذا النوع:مسوألة األراضوى املفتوحوة الوىت أشوكلت 
علووى الصووحابة فوواختلفوا فيهووا، واختلووف فيهووا األئمووة موون بعوودهم فووذهب بعضووهم إىل جعلهووا غنيمووة توووزع 

 على الفاحتني ، والبعض على أهنا ىفء.
ضع لالجتهاد ولالعتبارات املصولحية وهوو موا اسوتقر عليوه مجهوور الصوحابة، وأشوذ وقيل:التصرف فيها خي

 به مجهور العلماء.
ولعل القضاة واملفتني هم أكثر الفقهاء احتياجا إىل التقريب ىف االجتهادات واألحكام ، لكثرة ما يعورض 

أمووام قضووااي ال نووص فيهووا هلووم موون غريووب النوووازل والقضووااي املسووتجدة ممووا جيعلهووم ىف أحووايني كثوورية يقفووون 
 وحتتاج إىل التقريب ما أمكن.

التقريب ىف األوصواف ، وهوذا يتجلوى ىف الصوفات املطلوبوة ىف اخلليفوة والقضواة، والشوهود وغوريهم ،  -3
فإن الشروط املطلوبة ىف هذه النوعيات كثريا ما تتخلف، والتوقف عن تقليد هؤالء مناصبهم حىت تكتمل 
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ده واقع سوليم ، بول يكوون اللجووء إىل التقريوب الختيوار األكمول ضورورة يفرضوها الشروط فيهم قول ال يؤي
 املتاح.

التقريب ىف املقادير، وهو ال خيتلف ىف حقيقته عن النوع السوابق فاملقوادير الوىت حوددها الشورع سوواء  -4
صوووب أن أكانووت مكيلووة أم موزونووة أم معوودودة أم غووري ذلووك قوود يتعووذر اإلتيووان هبووا بتمامهووا ، وعليووه فاأل

 يؤتى مبا يقارهبا خصوصا إذا كانت الفروق فيها طفيفة.
 فالتقريب هو نوع تصرف تفرضه الظروف.وخصوصا إذا تعذر املباح فيتعني املتاح.

 أ.د/ عبد الصبور مرزوق
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 الاتص  يف تربية األوال  
 أواًل : التحذير من التقصري يف تربية األوالد .

 مظاهر التقصري واخلطأ يف تربية األوالد : اثنياً : من
 تنشئة األوالد على اجلق واخلوف واهللع والفزع . -1
 تربيتهم على التهور ، وسالطة اللسان والتطاول على اآلخرين وتسمية ذلك شجاعة . -2
 تربيتهم على امليوعة ، والفوضى ، وتعويدهم على الرتف والنعيم والبذخ . -3
 الد وإعطاؤهم كل ما يريدون .بسط اليد لألو  -4
 إعطاؤهم ما يريدون إذا بكوا حبضرة الوالد ، خصوصاً الصغار . -5
 شراء السيارات هلم وهم صغار . -6
 الشدة والقسوة عليهم أكثر من الالزم . -7
 شدة التقتري عليهم . -8
 حرماهنم من العطف والشفقة واحلنان . -9

 االهتمام ابملظاهر فحسب . -10
 ملبالغة يف إحسان الظن ابألوالد .ا -11
 املبالغة يف إساءة الظن هبم . -12
 التفريق بينهم . -13
 التسخط ابلبنات ، وفيه عدة حماذير منها : -14
 أنه اعرتاض على قدر هللا عز وجل . -أ 

 أن فيه رداً هلبة هللا بداًل من شكرها . -ب 
 أنه تشبه أبخالق أهل اجلاهلية . -ت
 على السفه واجلهل واخللل يف العقل .أنه دليل  -ث
 أنه حتميل للمرأة ما ال تطيق . -ج 
 أن فيه إهانة للمرأة وحط من قدرها . -ح 
 التسمية لألوالد أبمساء سيئة ، ومن األخطاء اليت تقع يف تسمية املولود : -15
 تسميتهم ابألمساء املمنوعة احملرمة . -أ 

 نبها واليت قد تكون حمرمة .تسميتهم ابألمساء اليت ينبغي جت -ب 
 تسميتهم ابألمساء اليت يظن أهنا من أمساء هللا . -ت 
 تسميتهم ابألمساء املكروهة أدابً وذوقاً . -ث 
 تسميتهم ابألمساء اليت تسبب الضحك وتثري السخرية . -ج 
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 تسميتهم ابألمساء اليت توحي ابلتميع والغرام وخدش احلياء . -ح 
 املالئكة .التسمية أبمساء  -خ 
 تسميتهم ابألمساء اليت تتضمن تزكية دينية . -د 

 مكث الوالد طوياًل خارج املنزل ، ومن مظاهر ذلك ما يلي : -16
 االشتغال عن األوالد ابلبيع أو الشراء والتجارة . -أ 

 السفر الطويل خارج البلد للعمل أو النزهة . -ب 
 سرتاحات .العكوف الساعات الطوال مع األصحاب يف اال -ت 
 إمهال البيت األول إذا بىن األب بزوجة جديدة . -ث 
 كثرة خروج األم من املنزل .  -ج 
 الدعاء على األوالد . -17
 الرتبية على سفاسف األمور ، وسيئ العبارات ، ومرذول األخالق . -18
 فعل املنكرات أمام األوالد أو إقرارهم عليها . -19
 جلب املنكرات للمنزل . -20
 كثرة املشكالت بني الوالدين .  -21
 التناقض . -22
 العهد للخادمات واملربيات برتبية األوالد . -23
 ترك البنات يذهق للسوق بال حمرم . -24
 إمهال اهلاتف وترك مراقبته يف املنزل . -25
 الغفلة عما يقرؤه األوالد . -26
 احتقار األوالد وقلة تشجيعهم . -27
 بيتهم على حتمل املسؤولية .قلة العناية برت  -28
 عدم إعطائهم فرصة للتصحيح والتغيري لألفضل . -29
 سوء الفهم لنفسية األوالد وطبائعهم . -30
 قلة املراعاة لتقدير مراحل العمر اليت مير هبا الولد . -31
 الشماتة ابملبتلني . -32
 قلة االهتمام ابختيار مدارس األوالد . -33
 األجنبية . إحلاقهم ابملدارس -34
 قلة التعاون مع مدارس األوالد ، أو انعدامه ابلكلية . -35
 . -خصوصاً يف املدرسة  –الدفاع عن الولد حبضرته  -36
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 ترك املبادرة يف تزويج األبناء مع احلاجة واملقدرة . -37
 إجبار االبن على نكاح من ال يريد . -38
 أتخري زواج البنات بغري مسوغ شرعي . -39
 زويج البنات بغري األكفياء .ت -40
 إرغام البنت على الزواج مبن ال تريده . -41
 دخول الوالد يف كل صغرية وكبرية من أمر ولده إذا تزوج . -42

 اثلثاً : تساؤالت .
 رابعاً : صور مشرقة من تربية السلف ألوالدهم .

 خامساً : مناشدة .
 سادساً : السبل املعينة على تربية األوالد :

 العناية ابختيار الزوجة الصاحلة . -1
 سؤال هللا الذرية الصاحلة . -2
 الفرح مبقدم األوالد ، واحلذر من التسخط هبم . -3
 االستعانة ابهلل على تربيتهم . -4
 الدعاء لألوالد وجتنب الدعاء عليهم . -5
 تسميتهم أبمساء حسنة . -6
 تكنيتهم بكىن طيبة منذ الصغر . -7
 والعقيدة الصحيحة يف نفوس األوالد .غرس اإلميان  -8
 غرس القيم احلميدة واألخالق الكرمية يف نفوسهم . -9

 جتنيبهم األخالق الرذيلة وتقبيحها يف نفوسهم . -10
 تعليمهم األمور املستحسنة وتدريبهم عليها . -11
 ات الرذيلة السيئةاحلرص على استعمال العبارات املقبولة الطيبة مع األوالد ، والبعد عن العبار  -12
 احلرص على حتفيظ األوالد كتاب هللا . -13
 حتصينهم ابألذكار الشرعية . -14
 احلرص على مسألة الرتبية ابلقدوة . -15
 احلذر من التناقض . -16
 الوفاء ابلوعد . -17
 إبعاد املنكرات وأجهزة اإلفساد عن األوالد . -18
 إجياد البدائل املناسبة لألوالد . -19
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 جتنيبهم أسباب االحنراف اجلنسي . -20
 جتنيبهم الزينة الفارهة وامليوعة القاتلة . -21
 تعويدهم على اخلشونة والرجولة ، واجلد واالجتهاد ، وجتنيبهم الكسل والبطالة والراحة والدعة . -22
 تعويدهم االنتباه آخر الليل . -23
 الطة األانم .جتنيبهم فضول الطعام ، والكالم ، واملنام ، وخم -24
 تشويقهم للذهاب إىل املسجد صغاراً ومحلهم على الصالة فيه كباراً . -25
 مراقبة ميول الولد ، وتنمية مواهبه ، وتوجيهه ملا يناسبه . -26
 تنمية اجلرأة األدبية يف نفس الولد . -27
 استشارة األوالد . -28
 تعويد الولد على القيام ببعض املسؤوليات . -29
 ويد األوالد على املشاركة االجتماعية .تع -30
 التدريب على اختاذ القرار . -31
 فهم طبائع األوالد ونفسياهتم . -32
 تقدير مراحل العمر لألوالد . -33
 تاليف مواجهة األوالد مباشرة . -34
 اجللوس مع األوالد . -35
 العدل بني األوالد . -36
 إشباع عواطفهم . -37
 ملعروف .النفقة عليهم اب -38
 إشاعة اإليثار بينهم . -39
 اإلصغاء إليهم إذا حتدثوا وإشعارهم أبمهية كالمهم ، ومن آاثره اإلجيابية : -40
 أن هذا العمل يعلم الولد الطالقة يف الكالم . -أ 

 يساعده على ترتيب أفكاره وتسلسلها . -ب 
 يدربه على اإلصغاء ، وفهم ما يسمعه من اآلخرين . -ت 
 ينمي شخصية الولد ، ويصقلها . أنه -ث 
 يقوي ذاكرته ويعينه على اسرتجاع ما مضى . -ج 
 يزيده قرابً من والده . -ح 
 تفقد أحوال األوالد ومراقبتهم عن بعد ، ومن ذلك ما يلي : -41
 مالحظتهم يف أداء الشعائر التعبدية من صالة ووضوء وحنوها . -أ 
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 مراقبة اهلاتف املنز  . -ب 
 ظر يف جيوهبم وأدراجهم من حيث ال يشعرون .الن -ت 
 السؤال عن أصحاهبم . -ث 
 مراقبة ما يقرؤونه ، وحتذيرهم من الكتب اليت تفسد أدايهنم . -ج 
 إكرام الصحبة الصاحلة للولد . -42
 مراعاة احلكمة يف إنقاذ الولد من رفقة السوء . -43
 من عبث أو طيش . عن ما حيدث من األوالد –ال الغفلة  –التغافل  -44
 البعد عن تضخيم األخطاء . -45
 اصطناع املرونة يف الرتبية . -46
 لرتبية ابلعقوبة . -47
 إعطاء األوالد فرصة للتصحيح . -48
 احلرص على أن يكون التفاهم قائماً بني الوالدين . -49
 تقوى هللا يف حال الطالق . -50
 الد واحلرص على متابعتهم فيها .العناية ابختيار املدارس املناسبة لألو  -51
 إقامة احللقات العلمية داخل البيوت . -52
 إقامة املسابقات الثقافية بني األوالد ، ووضع اجلوائز واحلوافز هلا . -53
 تكوين مكتبة منزلية ميسرة . -54
 اصطحاب األوالد جملالس الذكر . -55
 الرحلة مع األوالد . -56
  االقتداء واالهتداء .ربطهم ابلسلف الصاحل يف -57
 العناية بتعليم البنات ما حيتجن إليه من أمور دينهن ودنياهن . -58
 منع البنات من اخلروج وحدهن . -59
 منع البنات من التشبه ابلرجال ومنع البنني من التشبه ابلنساء . -60
 منع األوالد بنني وبنات من التشبه ابلكفار . -61
 ط ابلنساء ومنع البنات من االختالط ابلرجال .منع البنني من االختال -62
 العناية بصحة األوالد . -63
 عدم استعجال النتائج يف الرتبية . -64
 احلذر من اليأس . -65
 اليقني أبن الرتبية الصاحلة ال تذهب سدى . -66
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 إعانة األوالد على الرب . -67
 حفظ اجلميل لألبناء . -68
 التغاضي عن بعض احلقوق . -69
 استشارة من لديه خربة ابلرتبية . -70
 قراءة الكتب املفيدة يف الرتبية ، ومنها : -71
 العيال . -أ 

 حتفة املودود يف أحكام املولود . -ب 
 املسؤولية يف اإلسالم . -ت 
 أثر الرتبية اإلسالمية يف أمن اجملتمع . -ث 
 تذكري العباد حبقوق األوالد . -ج 
  اإلسالم .األوالد وتربيتهم يف -ح 
 نظرات يف األسرة املسلمة . -خ 
 تربية األوالد يف اإلسالم . -د 

 استحضار فضائل الرتبية يف الدنيا واآلخرة . -72
 استحضار عواقب اإلمهال والتفريط يف تربية األوالد . -73
 خالصة القول . -74

 لقدار املنط –مازن الفريح  –املرجع : الرائد دروس يف الرتبية والدعوة 
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 الاتوى
 أواًل : داللة املصطلح :

 لغة : الوقاية : احلذر ويقال اتقيته أي حذرته . –أ 
 اصطالحاً : هي اخلوف من اجلليل والعمل ابلتنزيل والقناعة ابلقليل واالستعداد ليوم –ب 

 الرحيل .
 التقوى عندما تقرن ابلرب . –جو 
 تقوى يف الداللة واملعىن ، الورع .من األلفاظ مقاربة لل –د 

 اثنياً : األهداف :
 إبراز أمهية التقوى يف الرتبية والدعوة . -1
 احلث على االجتهاد يف الوصول ابلنفس إىل منزلة التقوى . -2
 تربية الطالب على تقوى السر ومراقبة هللا يف اخللوة . -3
 عرض صور مشرفة لسلفنا الصاحل . -4

 املوضوع :اثلثاً : عناصر 
 . مفهوم التقوى : هي اخلوف من اجلليل والعمل ابلتنزيل والقناعة ابلقليل واالستعداد ليوم الرحيل .1
 . أمهية التقوى يف دين هللا والدعوة .2
 . فضل التقوى ومنزلة املتقني .3
 . من هو التقي ومىت يعد اإلنسان تقياً ؟4
 . شجرة التقوى .5
 . مراتب التقوى .6
 السر . . تقوى7
 . كيف نصل إىل منزلة التقوى ؟8
 . مواقف يف التقوى والورع للسلف الصاحل .9

 . أحاديث يف التقوى .10
 رابعاً : العرض :

 مفهوم التقوى . -1
 أمهية التقوى يف دين هللا والدعوة . -2
 أن التقوى ركيزة عظمى ترتكز عليها أصول اإلسالم ومبادئه . 2-1
 وة يف القلوب وتثبت ركائزها يف النفوس .ابلتقوى تقوى األخ 2-2
 أن القلب التقي من أشد القلوب تعظيماً حلرمات هللا وشعائره . 2-3
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 أهنا تعصم صاحبها من كثري من الداناي والسيئات . 2-4
 أهنا عدة يف الفتنة وزاد يوم احملنة فما صرب على احلق وال ثبت إىل املتقون . 2-5
 رون به احلق ومييزونه عن الباطل .التقوى نور للدعاة يبص 2-6
 لتبليغ دعوته . -  -أهنا الوصية النبوية للدعاة الذين كان يرسلهم  2-7
 كما أهنا صلة تربط القلب ريالقه فرياقبه وخيشاه .  2-8
 أن احلديث عن التقوى يف هذا الزمان أصبح ضرورة لتذكري الناسي وإيقاظ الغافل . 2-9
 تقني :فضل التقوى ومنزلة امل -3
 التقي هو األكرم عند هللا . 3-1
 املتقون أولياء هللا وأحباؤه . 3-2
 معية هللا للمتقني . 3-3
 أتييد هللا للمتقني ابلقوة واملدد . 3-4
 تيسري األمور وسعة األرزاق . 3-5
 الفوز ابجلنة ونعيم اآلخرة . 3-6
 هدايته سبحانه هلم وتعليمه إايهم . 3-7
 كفري السيئات .إصالح العمل وت 3-8
 من هو التقي ؟ أو ما هي صفات املتقني ؟ -4
 أداء الفرائض واجتناب احملرمات . 4-1
 احلفاظ على حقوق الناس . 4-2
 حسن معاشرة الناس ) حسن اخللق ( . 4-3
 املسارعة إىل التوبة وعدم اإلصرار على املعصية . 4-4
 . -  -التوقري للرسول  4-5
 البذل والتضحية . 4-6
 الثبات على العهد . 4-7
 العدل واإلنصاف . 4-8
 كف اللسان عن األذى .  4-9
 حماسبة النفس وهضمها . 4-10
 علي رضي هللا عنه يصف املتقني . 4-11
 شجرة التقوى : -5
 زاد التقوى . 5-1
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 كلمة التقوى .  5-2
 لباس التقوى . 5-3
 إهلام التقوى . 5-4
 حق التقوى . 5-5
 مراتب التقوى : -6
 التوقي من العذاب املخلد ابلتربؤ من الشرك . أ

 ب جتنب كل ما يؤمث من فعل أو ترك حىت الصغائر .
 ت التنزه عما يشغل سره عن ربه وهو التقوى احلقيقية املطلوبة .

 تقوى السر . -7
 كيف نصل إىل منزلة التقوى :  -8
 العلم . 8-1
 التزام الفرائض واإلكثار من النوافل . 8-2
 ة القرآن بتدبر .قراء 8-3
 الدعاء . 8-4
 صحبة املتقني . 8-5
 القراءة يف سري املتقني . 8-6
 اجلدية يف االلتزام . 8-7
 عدم اإلغراق يف املباحات . 8-8
 االبتعاد عن الشبهات ومواطن الريب . 8-9
 تذكر املوقف بني يدي احلق عز وجل . 8-10
 مواقف يف التقوى والورع لسلفنا الصاحل : -9
 ال أيكل أجر عمل مل يقم به . 9-1
 من أكل طعاماً حراماً وهو ال يعلم . 9-2
 التقلل وترك الشهوات من الورع . 9-3
 التقوى يف الفتوى . 9-4

 أحاديث يف التقوى والورع : -10
 هل تتعارض التقوى مع الغىن . 10-1
 من اتقى دخل اجلنة . 10-2
 كرم املرء تقواه .  10-3
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 . اتقوا النساء .اتقوا الدنيا . 10-4
 خامساً : بعض األمور العملية املقرتحة لتأكيد معاين الدرس وحتقيق أهدافه :

 عدم اجللوس عند التلفاز ، حال عرضه للنسوان ومزامري الشيطان وسائر احملرمات . -1
 اإلقالل من الذهاب لألسواق . -2
 هجر جمالس الغيبة والنميمة . -3
 غض البصر عن احملرمات . -4
 احلرص على املال احلالل يف البيع والشراء . -5
 كف اللسان عن عيوب الناس وغيبتهم .  -6
 عدم خمالطة الفسقة والظلمة إال ملصلحة شرعية راجحة . -7
 االعتدال يف املطعم واملسكن ألن ذلك من صفات املتقني . -8
 القراءة من سري الصاحلني . -9

 كثرة األذكار وزايرة املقابر .  -10
 دار املنطلق –مازن الفريح  –رجع : الرائد دروس يف الرتبية والدعوة امل

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 الاتوى
 

ىف الصيانة واحلذر والوقاية، واجتناب ما هو مكروه  -مبعىن عام-لغة:قلة الكالم ، وقد استعملت التقوى 
 أو قبيح أو ضار.

 اعته واتباع أوامره ،واجتناب نواهيه.واصطالحا:هى التحرز من عقوبة هللا تعاىل وعذابه ، بط
أبيوووا عووون التقووووى، فقال:هووول أخوووذت طريقوووا ذا شووووك؟  -رضوووى هللا عنوووه-وقووود سوووأل عمووور بووون اخلطووواب 

 (.1قال:نعم. قال:فما عملت فيه؟ قال:تشمرت وحذرت ، قال:فذاك التقوى)
 (.2وتنسب مثل هذه اإلجابة إىل أيب هريرة عند الشوكاين )

على استحضار القلب لعظمة هللا تعواىل واستشوعار هيبتوه وجاللوه وكربايئوه ،  -هاىف جوهر -وتقوم التقوى 
 واخلشية ملقامه ،واخلوف من حسابه وعقابه.

وإذا كان هذا هو معىن التقوى فإن نطاقها ال ينحصرىف اجتناب الكبائرفحسب ، بل إنه ميتد ليشمل كل 
ر، وقوود فهمووت التقوووى هووذا الفهووم منووذ عهوود مووا فيووه معووىن املخالفووة حووىت لووو كووان موون الل مووم أو الصووغائ

 الصحابة الذين قال قائلهم:ال تنظر إىل صغر الذنب ولكن انظر من عصيت.
بل إهنم جعلوا من متام معناهوا أن تتضومن الوورع ، عون بعوض موا هوو طيوب أو حوالل ، حوذرا مون مقاربوة 

د حووىت يتقيووه موون مثقووال ذرة، وحووىت احلوورام ، وىف ذلووك يقووول أبووو الوودرداء: "متووام التقوووى:أن يتقووى هللا العبوو
 يرتك بعض ما يرى أنه حالل ، خشية أن يكون حراصا ".

 ، فعن عطية السعدي قال: وهذا املعىن له أصل صحيح ىف سنة رسول هللا 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:"ال يبلغ العبد أن يكون من املتقني حىت يدع موا ال أبس بوه حوذرا مموا 

 ه أمحد والبخاري ىف ثرخيه(.به أبس" )أخرج
مقصوووورة علوووى احلوووذر  -كموووا يفهوووم مووون معناهوووا اللغووووى وبعوووض اسوووتعماالهتا الشووورعية-وليسوووت التقووووى 

جانوب الفضوائل والطاعوات العمليوة اإلجيابيوة  -كوذلك-واالجتناب للمعاصى والرذائل ، بل إهنا تتضمن 
لوة علوى هوذا التكامول آيوة الورب املشوهورة، ويظهر هوذا ىف عديود مون اآلايت القرآنيوة، ولعول مون أكثرهوا دال

وهى قوله تعاىل:}ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبول املشورق واملغورب ،ولكون الوربمن آمون ابهلل واليووم اآلخور 
واملالئكوة والكتواب والنبيوني وآتوى املوال علوى حبوه ذوى القور، واليتوامى واملسواكني وابون السوبيل والسووائلني 

وآتووى الزكوواة واملوفووون بعهوودهم إذا عاهوودوا والصووابرين ىف البأسوواء والضووراء وحووني  وىف الرقوواب وأقووام الصووالة
 .177البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم املتقون( البقرة:

وقد كانت الوصية ابلتقوى أول وصااي هللا تعاىل لبىن آدم. قال تعواىل:}اي بوىن آدم قود أنزلنوا علويكم لباسوا 
 .26تقوى ذلك خري{األعراف:يوارى سوآتكم وريشا، ولباس ال
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وهى وصية هللا للمسلمني ولألمم من قبلهم:}ولقد وصينا الذين أوتووا الكتوااب مون قوبلكم وإايكوم أن اتقووا 
 .131هللا{النساء:

 .76وكان أهل التقوى هم أهل حمبة هللا:}بلى من أوىف بعهده واتقى فإن هللا حيب املتقني{آل عمران:
يووووووووواء هللا ال خووووووووووف علووووووووويهم وال هوووووووووم حيزنون.الوووووووووذين آمنووووووووووا وكوووووووووانوا وهوووووووووم أهووووووووول واليتوووووووووه:}أال إن أول

 .62،63يتقون{يونس:
 .13وأهل الكرامة عنده ىف الدنيا وىف اآلخرة:}إن أكرمكم عند هللا أتقاكم{احلجرات:
، }تلك اجلنوة الوىت  30وقد وصفت اجلنة أبهنا دار املتقني:}ولدار اآلخرة خري ولنعم دار املتقني{النحل:

 .63بادان من كان تقيا{مرمي:نورث من ع
وقوود جعوول هللا التقوووى موون أعظووم أسووباب الربكووة ىف األرزاق وموون أعظووم أسووباب تفووريج الكوورابت وتكفووري 

 السيئات وزايدة احلسنات واخلروج من املضائق واألزمات.
املوؤمن  واحلديث عن التقوى ومكانتها ، وصفات أصحاهبا كثري ىف القرآن والسنة وقود أمور هللا هبوا ىف أمور 

كلووه:عبادات ومعووامالت دينووا ودنيووا ، قووال تعاىل:}ايأيهووا الووذين آمنوووا اتقوووا هللا حووق تقاتووه وال متوووتن إال 
 .102وأنتم مسلمون{آل عمران:

 (.3وقال صلى هللا عليه وسلم:)اتق هللا حيثما كنت...( رواه الدرامى)
 أ.د/عبد احلميد مدكور

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
 



 347 

 الا رب
 (.1 أى تعظم وامتنع عن قبول احلق معاندة )لغة: َتَكرب  

واصطالحا: سلوك يعرب به صاحبه عن مرض نفسوى هوو "الكورب" الوذى هوو ظون اإلنسوان أنوه أفضول مون 
غووريه ، وأن مووا عنووده موون نعووم هووو جووديرهبا، وهووذا الظوون وليوود جهوول اإلنسووان حبقيقتووه ىف منشووئه وحياتووه 

 ومنتهاه.
اطى لنفسه عظمها واستصوغر غوريه ، فوإذا جواء سولوكه معوربا عون هوذا فإذا وقع اإلنسان ىف هذا الفهم اخل

فهو التكرب أى تعظيم النفس واحتقار الغري"فإذا تعظوم أنوف ومحوى وافتخور، واسوتطال ، ومورح ، واختوال" 
(2.) 

 والتكرب رذيلة وثيقة الصلة برذائل أخرى مثل:العجب ، احلقد، احلسد، الرايء.
 (.3عليه كما قال أحد احلكماء حني سئل عن ذلك )والتكرب بالء ال يُرحم صاحبه 

 .23املتكرب ممقوت من هللا سبحانه:}إنه ال حيب املستكربين{النحل:
 146وهو حمروم من نعمة التوفيق }سأصرف عن آايتوى الوذين يتكوربون ىف األرض بغوري احلوق{األعراف:

 اآلخورة: }إن الوذين يسوتكربون عون ، أى أمنعهم من فهم احلجج املؤدية إىل اليقني ، فواملتكرب معاقوب ىف
 (.4، أى صاغرين ) 60عبادتى سيدخلون جهنم داخرين{غافر:

وذلك ألن الكرب منع أصحابه من تصديق الرسل ، كما جعلهم حيتقرون اتباع الرسل ، فاملتكرب حمروم من 
آرائهوم ألن  حب الناس له ؛ ألنه يتعظم عليهم وحيتقورهم فوال تكوون املوودة، وهوو كوذلك حموروم مون سوديد

غروره مينعه من األخذ عنهم حىت ولو كان حقا واضحا، وبذلك مينوع التكورب أصوحابه مون أن يتعواونوا موع 
غووريهم علووى الربوالتقوووى، وال يووربأ مووريض هووذا املوورض إال إذا تووذكر مووم خلووق ، ونعووم هللا عليووه ، وإىل موواذا 

 هلل ىف خلقه. يصريبعد حياته الدنيا، هنا يدرك حقيقته وقدرغريه ، فيتواضع
 أ.د/أبو اليزيد العجمى

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 الا ف 
، أى الغراس ، حيث إهنم  20لغة:التغطية والسرت، ومنه }كمثل غيث أعجب الكفار نباته...( احلديد:

 يسرتون احلبوب داخل الرتبة. والتكفري: مصدر كفر ابلفاء املفتوحة املشددة أى دعا إىل الكفر.
 أحد من أهل القبلة إىل الكفر.واصطالحا:نسبة 

والكفووووووووووور ىف الشوووووووووووورع:نقيض اإلميوووووووووووان ، وهووووووووووووو اجلحوووووووووووود، ومنووووووووووووه قولوووووووووووه تعاىل:}وقووووووووووووالوا إان بكوووووووووووول  
. أى جاحدون ،وهو هبذا ال خيورج عون املعوىن اللغووى ، ألن الكوافر يسورت قلبوه 48كافرون...{القصص:

ء مما جاءبه مما هو معلووم مون ىف شى ويغطيه بكفره. قال ابن عابدين ىف حاشيته:الكفر شرعا:تكذيبه 
 الدين ابلضرورة.

 حكمه:نسبة أهل الكفر إىل كفرهم ال شىء فيه ، أما نسبة املسلم إىل الكفر فإنه يدور بني حكمني:
أحدمها:التحرمي ، وذلك إذا كان املسلم ابقيا على إسوالمه ومل يقوم دليول علوى كفوره لقولوه تعواىل:}اي أليهوا 

 .94سبيل هللا فتبينوا وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤمنا( النساء: الذين آمنوا إذا ضربتم ىف
ولقوله صلى هللا عليه وسلم:)من صلى صالتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو املسلم ،له موا لنوا وعليوه 

 (.1ما علينا()
 (.2واال رجعتا عليه() وقوله:)إذا قال الرجل ألخيه اي كافر فقد ابء هبا أحدمها ، فإن كان كما قال

اثنيهما:الوجوب وذلك ىف حق من صدر عنه ما يكفره ممن له صوالحية إصودار احلكوم كاإلفتواء والقضواء 
 ملصلحة شرعية معتربة ترتتب على احلكم بتكفريه.

وحىت تكون نسبة أحد إىل الكفر صحيحة البد وأن يكون من حكم بكفوره قود رجوع عون اإلسوالم أبحود 
–موثال -ول أو الفعل أو االمتناع عن الفعل ، بشرط كونه قاصودا ، عاملوا ، فوال حيكوم صور الرجوع كالق

 بكفر من جرى على لسانه الكفر دون قصد أو دراية ملعىن ما صدر عنه.
 مجاعات التكفري:

وقوود ظهوورت ىف النصوووف الثوواأ مووون القوورن املووواض ىف مصوور وغريهووا جمموعوووات موون النووواس تسوومى نفسوووها 
ان هلوا غلوو شوديد ىف الودين حتكوم بتكفوري اجملتموع ، ودعوت إىل اخلوروج منوه واخلوروج "مجاعة املسولمني" كو

عليوه اعتمووادا علوى اجتهوواد شخصووى ممون ال ميلووك أهليووة لالجتهواد موونهم ، وأعطوووا ألنفسوهم حووق االهتووام 
وفق والعقوبة وتنفيذها ابلقتل فيمن يرون أنه كافر، كما أعطوا ألنفسهم حق العدوان على أموال اآلخرين 

 ما مسوه نظرية االستحالل.
وقد عواأ املسولمون كثوريا مون آاثر هوذه الفتنوة مبوا نشوروا مون اإلرهواب وموا قوبلووا بوه مون اإلرهواب املضواد 
الذى أزهقت به أرواح أبرايء وروعت بوه مئوات األسور حوىت قويض هللا هلوذه الفتنوة أن تنجلوى ىف هنايوة هوذا 

 (.1القرن )
 أ.د/عبد الصبور مرزوق
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 الامي  يف حياة املسلم 
 مقدمة:

 كل شيء خلقه هللا تعاىل له خصوصياته اليت مّيزه هللا تعاىل هبا.•  
تلوووك املميووزات الوويت متيوووز األرض عوون السووماء ، والكوكووب عووون الوونجم ، واحلشوورة عووون فووالكون كلووه لووه • 

 الطيور، وهكذا كل شيء له املميزات اخلاصة ؛ بل إن كل من يف اجملموعة الواحدة له مميزاته اخلاصة.
ن انظر إىل جمموعة الطيور ؛ فإن العصفور خمتلف عن الغراب ، وإىل جمموعة احلشرات النملة خمتلفوة عو• 

 دودة القز، وهكذا اإلنسان ال بد أن له ميزات خمتلفة داخل اجملموعة نفسها.
املسوولم يعوويش يف هووذه األرض مووع اليهووود والنصووارى واملشووركني، وكوول هووذه الفئووات ختتلووف أبهنووا بووّدلت • 

 الذي هو أدأ وهو الكفر ابلذي هو خري.
نبياً ورسواًل، فهو إذن متميز علوى مون سوواه   أما املسلم فقد رضي ابهلل رابً، وابإلسالم ديناً، ومبحمدٍ • 

: ) أيتون يوم القياموة كالشوامة البيضواء علوى الثوور األسوود (  من البشر، فهم كما قال الرسول األعظم 
. 

 هل هناك متيز بني املسلمني أنفسهم؟
عفيفووواً قووووايً يف أصوووحابه فوووأخرج جوووياًل شوووريفاً  نعوووم إنوووه التميوووز الرتبووووي الوووذي غرسوووه الرسوووول الكووورمي • 

شووجاعاً، رهبوواانً ابلليوول، فرسوواانً ابلنهووار، وامتوود ذلووك اجليوول إىل إن بوودأت توودب اخلالفووات السياسووية بووني 
 املسلمني، ودخلت اخلالفات العنصرية والطبقية، وانتقضت عرى اخلالفة اإلسالمية عروة عروة .

رؤية واضحة احلدود و حمددة املعوامل حنن إذ نعيش عصر التميع احلضاري مل يعد إال أن نسعى إىل إجياد • 
 نسري عليها للوصول إىل ما وصل إليه أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 
 مالمح التميز للشخصية اإلسالمية املعاصرة.

 إنه التميز الكامل يف الروح والقلب واجلوارح.• 
تعواىل، واإلانبوة إىل سوواه وعبوادة فاملسلم خاٍل من آفوات القلوب العقديوة والروحيوة مون عبوادة سووى هللا • 

 من عدم اخلضوع والتذلل لسوى هللا تعاىل وعدم السجود لغريه تعاىل.
ومن أخالقية فهو سليم من كول آفوات اللسوان مون الكوذب واخليانوة والووالء والورباء، فإهنوا مون أولووايت • 

 العقيدة اإلسالمية.
 
وأخووذ ميووزق سووتائر قصووره حبربتووه، مسووتهيناً بكوول  قووال ربعووي بوون عووامر لرسووتم بعوود أن دخوول عليووه ببغلتووه،• 

زخووارف الوودنيا ومفاتنهووا، فيقووول لووه رسووتم: مووا الووذي أتووى بكووم إلينووا أيهووا البوودو اآلن وقوود أعطينوواكم موووا 
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تريدون؟ فريد عليوه : حنون قووم ابتعثنوا هللا إلخوراج العبواد مون عبوادة العبواد إىل عبوادة رب العبواد ومون جوور 
 م ومن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة.األداين إىل عدل اإلسال

نعم إننا كنا كما قلت    لنأخذ فتات مما عندكم ونقنع ولكن اآلن لقد أسلمنا، وأعوزان هللا ابإلسوالم، • 
ولوون نرضووى إال ابجلنووة إذا رضووي النوواس ابلوودنيا فوونحن ال نرضووى إال ابجلنووة ، وإذا تقربّوووا إىل أهوول امللووك و 

لف وال نتقرب إال إىل هللا تعاىل .. فهذا التميز الذي يسبغ اإلسالم به أصحابه من السلطان فنحن ال نتز 
 أول مجلة ينطقوهنا وهي الشهادتني.

 التميز الذي نراه هنا هو متيز بكل املقاييس
التميوز العقوودي . حنوون ال نعبود إال هللا تعوواىل و ال نرضووي إال هللا تعواىل } وموون يبتغووي غوري اإلسووالم دينووا • 

 يقبل منه { و بدال من أن يفتخر بقيس و متيم يقول :فلن 
 أيب اإلسالم ال أب   سواه *** إذا افتخروا بقيس أو متيم

والتميز العبادي التام الذي إذا سجد اآلخرون لغري هللا تعاىل سجد هو هلل ، وأنكر علويهم ودعواهم إىل • 
َ توَ  َب يه  اَي أََبت  مل  وُر َواَل يُوْغوين  َعنوَك َشوْيئاً {مورميهللا،قال تعاىل: }إ ْذ َقاَل أل  . مث 42ْعبُوُد َموا اَل َيْسوَمُع َواَل يُوْبص 

 يردد قول الشاعر:
 أرب يبول الثعلبان برأسه *** تبا ملن ابلت عليه الثعالب

فوال يصوورف جووزءاً مون عبادتووه لغووري هللا تعوواىل وال يسوبح حبموود غووري هللا تعوواىل فهوو كمووا قووال اجلنيوود : إن • 
وإن سووكت فمووع هللا وإن مشووى فووإىل هللا وإن عموول فبوواهلل فهووو مووع هللا يف سووكناته وإىل هللا يف  تكلووم فللووه

 حركاته وابهلل يف شغله ويف هللا صربه وشكره.
ووه  إ ال  أَن قَوواُلوا •  وحووني توورى سووبب إخووراج الكفووار لقوووم لوووط موون قووريتهم قووالوا : }َفَمووا َكوواَن َجووَواَب قَوْوم 

وُروَن {النمولَأْخر ُجوا آَل ُلوٍط مّ   ُوْم أاَُنسم يَوَتَطه  لقود متيوزوا بعفوتهم و أخالقهوم الكرميوة أبهنوم  56ن قَووْريَت ُكْم إ هن 
 يتطهرون مما ال يتعفف غريهم من إتيانه.

 قال الشاعر:• 
 وكن يف الطريق عفيف اخلطى *** كرمي السماع عفيف النظر

 وكن رجاًل إن أتوا بعده *** يقولون مر هذا األثر
 موقع قدوة.-ع:التميز يف حياة املسلماملرج

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 الانافس
 أواًل : داللة املصطلح :

 أ لغة :أصله من الشيء النفيس وانفست يف الشيء منافسة إذا رغبت فيه على وجه املبادرات .
 ب اصطالحاً : املسارعة واملبادرة واملسابقة يف الشيء .

 املبادرة . –املسارعة  –ت األلفاظ املقاربة : املسابقة 
 اثنياً : األهداف :

 غرس روح املبادرة إىل األعمال . -1
 حتفيز الطالب إىل التنافس مع إخوانه يف اخلريات . -2
 التأدب ابآلداب الشرعية عند التنافس . -3
 بيان صفات املتنافسني وخصال املتسابقني إىل اخلريات . -4
 الرتهيب من التنافس املذموم . -5
 احلث على اغتنام األوقات واستغالل الفرص واملناسبات . -6

 اثلثاً : عناصر املوضوع :
 . ماذا نقصد ابلتنافس ؟1
 . أمهية التنافس يف الرتبية والدعوة .2
 . فضيلة التنافس .3
 . التنافس احملمود .4
 . التنافس الذميم والتسابق األثيم .5
 . أصناف العباد يف املسابقة واملسارعة .6
 . صفات املتنافسني أو املتسابقني .7
 . عوائق يف سبيل املتنافسني .8
 . مسائل يف التنافس واملسارعة .9

 . أمثلة على تسابق السلف وتنافسهم .10
 رابعاً : العرض :

 ماذا نقصد ابلتنافس ؟ -1
 أمهية التنافس يف الرتبية والدعوة : -2
  .إن التنافس يف اخلريات صفة من صفات النبيني 2-1
 أن التنافس مطلب شرعي حيث أمر هللا عز وجل به . 2-2
 أصحابه هبا . -  -التسابق يف أعمال اخلري ، وصية نبوية وسنة حممدية أوصى النيب  2-3
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 التنافس سبب لرفع اهلمة يف القلوب الفاترة . 2-4
 إن التنافس يكشف عن معادن الناس وقوة عزائمهم . 2-5
 بل وجود العوائق اليت حتول بني العبد وطاعة ربه .ال بد من املسارعة ق 2-6
 إن الصحبة اليت يغلب على أفرادها التنافس يف اخلريات أيلف ذووها اجلدية . 2-7
 إن أهل التنافس والتسابق أعلى شأانً وأرفع مكانة من غريهم من القاعدين. 2-8
 فضيلة السبق يف اإلسالم : -3
 األمر هبا والدعوة إليها . 3-1
 جعل املسابقة واملسارعة من صفات املؤمنني املوحدين . 3-2
 التفاضل يف درجات اجلنة حبسب السبق . 3-3
 السباق إىل فعل اخلريات له أجر من تبعه . 3-4
 سبقك هبا عكاشة . 3-5
 التنافس احملمود : -4
 التنافس يف املبادرة إىل الصالة والصف األول . 4-1
 . التنافس يف اجلهاد ابلنفس 4-2
 التنافس يف اجلهاد ابملال . 4-3
 التنافس يف العلم . 4-4
 التنافس يف الذكر وقيام الليل . 4-5
 التنافس الذميم والتسابق األثيم : -5
 التنافس على الدنيا ، ومن أهم املظاهر اليت تدل على التنافس على الدنيا : 5-1

 أ إمهال أو إهدار الورع يف املطاعم .
 . ب بغض طالب اآلخرة

 ت بغض أو معاداة كل من يسبقه يف الدنيا .
 ث ازدراء نعمة هللا وعدم الرضا هبا .
 ج املخاصمة املستمرة على الدنيا .

 ح التشتت الدائم مع كثرة اهلموم واألحزان .
 خ االشتغال الدائم ابلسعي يف طلب الدنيا .

 د احلديث الدائم عن الدنيا .
 ان .املسارعة ابلكفر واإلمث والعدو  5-2
 التنافس يف تضليل املؤمنني واإلفساد بينهم . 5-3
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 أصناف العباد يف التنافس واملسارعة . -6
 صفات املتنافسني : -7
 اخلوف من هللا . 7-1
 قوة اإلميان . 7-2
 جتريد التوحيد . 7-3
 معرفة قيمة األوقات واألعمار . 7-4
 العزمية الصادقة واهلمة العالية واجلدية الفائقة . 7-5
 احلرص على السبق يف تنافسهم . 7-6
 سالمة الصدر . 7-7
 االقتداء ابلصاحلني والنظر إىل املربزين . 7-8
 عوائق يف سبيل املتنافسني : -8
 فساد النية ، ومن صور فساد النية : 8-1

 أ استنقاص منجزات اآلخرين .
 ب إظهار سلبيات األقسام األخرى وكتم اإلجيابيات .

 الذي يؤدي إىل اإلجحاف .ت التعصب الذميم 
 ث سوء الظن ابلطرف املنافس وأتويل أقواله على أسوء حممل

 احلسد بني املتنافسني ، وهو نوعان : 8-2
 أ احلسد املذموم .

 ب احلسد احملمود ) الغبطة ( .
 التنافس يف أمر مع تضييع أمور أخرى . 8-3
 التسويف والتباطؤ . 8-4
 : مسائل يف التنافس واملسارعة -9
 كيف نوفق بني العجلة من الشيطان واملسارعة واملبادرة .  9-1
 ما الفرق بني التنافس احملمود واحلسد . 9-2
 هل أيمث من أحب أن ال يفوقه أحد . 9-3

 أمثلة على تسابق السلف وتنافسهم : -10
 خشي أن يؤخره غسل اجلنابة عن اللحاق بركب املتنافسني .10-1
 .تنافس على الشهادة  10-2
 منافسة بني األب وابنه . 10-3
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 خامساً : بعض التطبيقات العملية املقرتحة لتأكيد معاين الدرس :
 أن يشجع املريب تالميذه على الصف األول . -1
 وضع عدة مسابقات يف القرآن الكرمي والعلوم الشرعية : -2

 أ التنافس يف حفظ سورة معينة .
 ابة على أسئلة تطرح .ب التنافس يف املسابقات الثقافية واإلج

 ت التنافس يف تلخيص كتاب .
 التنافس بني التالميذ يف جمال الدعوة ، ونشر اخلري بني الناس : -3

 أ إدارة حلقة حتفيظ القرآن وتدريس علومه .
 ب نشر الشريط اإلسالمي .

 ت نشر فتاوى العلماء لتوعية الناس .
 التنافس يف جمال طلب العلم : -4

 بوية .أ حفظ أحاديث ن
 ب حفظ متون مناسبة لعلوم معينة .

 ت قراءة الكتب مع تلخيصها .
 تنافس يف جمال العبادة : -5

 أ التشجيع واحلث على صيام االثنني واخلميس واألايم البيض .
 ب التشجيع على قيام الليل . -1
 ت التشجيع على حفظ األذكار . -2
 التنافس يف اخلدمات العامة : -6

 ألرامل واأليتام .أ القيام على ا
 ب معرفة احملتاجني يف احلي ومساعدهتم .
 ت املشاركة يف بعض املؤسسات واللجان .

 سادساً : قضااي ينبغي التنبيه عليها :
 التحذير دائماً من احلسد . -1
 التأكيد على سالمة القصد من الشرك اخلفي . -2
 "ب ألخيه ما حيب لنفسه ال يؤمن أحدكم حىت حي "التأكيد على املبدأ اإلمياين  -3

 دار املنطلق . –مازن الفريح  –املرجع : الرائد دروس يف الرتبية والدعوة 
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 الان يم
لغة: النظر ىف الكواكب والنجوم ،وحساب حركاهتا ، واستخدام ذلك ىف ادعاء معرفوة الغيوب واسوتطالع 

 (.1نيا)أقدار الناس وآجاهلم ، وأرزاقهم وحظوظهم ىف الد
 واصطالحا: التنجيم:حرفة مارسها املنجمون ، على أساس أفكار علماء الفلك األقدمني.

وكوووان الكلووودانيون أول مووون اشوووتغل ابلتنجووويم ىف القووورن السوووابع ق.م، كموووا اشوووتغل بوووه املصوووريون القووودماء، 
 وأخذه اإلغريق عنهم كما أخذه عنهم اهلنود القدماء والرومان.

سووى عليوه السووالم التنجوويم وحيووا مون الشوويطان إىل موون يعموول بوه ، ولقوود كووان موون واعتوربت رسووالة النووىب عي
 بعض األعراب ىف اجلاهلية منجمون ومنهم:مسلقة ، و سطيح ، و طريفة ، وزوبعة ،وعمران وغريهم.

 وهنى اإلسالم عن التنجيم واعترب اإلميان به كفرا، فاشتفت حرفة التنجيم ىف اجلزيرة العربية زمنا طويال، إىل
أن ظهورت ىف عصور الدولووة العباسوية، فكوان أبووو جعفور املنصوور موون املعجبوني ابلتنجويم واملهتمووني بوه حووىت  

 كان بعض املنجمني ىف صحبته دائما وكان منهم نوريت الفارسى وغريه.
قدميا إال بني األمم الوثنية الىت كانت تقدس النجوم وتسجد  -وأساس التنجيم ظاهر البطالن ، وما انتشر

، كموووووا قوووووال هللا عوووووز وجووووول:}ومن آايتوووووه الليووووول والنهوووووار والشووووومس والقمووووورال تسوووووجدوا للشووووومس وال هلوووووا
 .37للقمرواسجدوا هلل الذى خلقهن إن كنتم إايه تعبدون{فصلت:

عوام احلديبيوة فأصوابنا مطور ذات ليلوة  قال:)خرجنا موع رسوول هللا  -رضى هللا عنه-وعن زيد بن خالد 
مث أقبل فقال:)أتدرون مواذا قوال ربكوم؟ قلنوا هللا ورسووله أعلوم. قال:قوال  الصبح ، فصلى بنا رسول هللا 

هللا عزوجل:أصووبح موون عبووادى مووؤمن ،، وكووافر،، فأمووا موون قووال:مطران برمحووة هللا وبوورزق هللا وبفضوول هللا 
،فهو مؤمن ، كافر ابلكواكب ، أما من قال مطران بنجم كذا وكذا فهوو موؤمن ابلكواكوب كوافر،( )رواه 

 (.2بخارى()ال
قووال:)وال جنووالس أصووحاب النجوووم( )أخرجووه  وعوون حمموود بوون علووى عوون أبيووه عوون علووى أن رسووول هللا 

 أمحد(.
وملوووا أتهوووب اخلليفوووة املعتصوووم لفوووتح عموريوووة، ظهراملوووذنب هووواىل ىف السوووماء فتشووواءم النووواس منوووه ، ونصوووح 

 رج للحرب وانتصر.وخ املنجمون اخلليفة أال خيرج للحرب ، إال أنه تذكر أحاديث رسول هللا 
 وىف ذلك قال املتنىب:

 السيف أصدق إنباء من الكتب * ىف حده احلد بني اجلد واللعب
أما املنجمون ىف العصر احلاىل. وقد صدموا ابالكتشافات الفلكية احلديثة فقد أعلنوا أهنوم ال يعتقودون أن 

 هللا تعاىل. للكواكب والنجوم أتثريا على مقدرات الناس ، وإمنا هى منفعلة إلرادة
فالذى يراقبها من املنجمني ، يتبني له وجهة اإلرادة اإلهلية ىف بعض األحوداث الدنيويوة يريود هللا تعواىل أن 

 يكشفها للناس.
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 ومن الواضح أن هذا التأويل الذى وجدوا فيه خمرجا هلم ظاهر البطالن أيضا.
 أ.د/امحد شوقى إبراهيم

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 الانوير
إسوووفار الصوووبح ، يقال:قووود نوووور الصوووبح تنوووويرا ، والتنووووير: اإلانرة، والتنووووير: اإلسوووفار، كموووا ىف لغوووة:وقت 
 (.1اللسان)

(:ظهر ىف القرنني السادس عشر والسوابع عشور تعبوريا عون الفكور Renaissanceواصطالحا:التنوير )
يتضومن هوذا الفكور نزعوة ماديوة الليرباىل البورجوازى ذى النزعة اإلنسانية العقليوة والعلميوة والتجريبيوة، كموا 

واضحة بعد إقصاء الالهوت ، وذلوك إبحوالل الطبيعوة والعقول بودال مون الفكور الغيوىب الثيولووجى واخلوراىف 
 ىف تفسري ظواهر العامل ووضع قوانينه.

القرنني:السوووادس عشووور والسوووابع عشووور عصووور النهضوووة ويقصووود هبوووا التحوووررمن  -وأطلوووق علوووى هوووذا العصووور
يطرة امللوووك واألمووراء، وموون سوويطرة التقاليوود والعووادات وختلصووا موون سوويطرة الكنسووية السوويطرة الطاغيووة: سوو

 والالهوت.
وقد شاع هذا املصطلح "التنوير" ىف العامل العر، خالل القرن التاسوع عشور املويالدى حتوت مفهوم:احلداثوة 

ى ران علوى العقول العور، ، نتيجة لقاء احلضارة العربية مع احلضارة األوروبية، وكان يعىن: نفض الغبار الذ
اإلسالمى خالل عصور االحنطاط الىت بدأت منذ السادس اهلجرى )الثاأ عشر امليالدى( وجتديد الفكر 

 العر، اإلسالمى ملواجهة الفكر الغر،.
ومع ذلك مل تقطع حركة التنويرالعربية اإلسالمية عالقتها ابلرتاث العر، اإلسالمى ، بل اجتهت إىل إحيواء 

ه العقليووة والعلميووة والتجريبيووة، وربطهووا ابحلضووارة احلديثووة فلووم تكوون حركووة تقليوود للوافوود اجلديوود، وال جوانبوو
 متسكا حرفيا ابلقدمي املوروث ، بل كانت حماولة للتجديد ىف إطار عر، إسالمى.

وقوود بوودأت هووذه احلركووة بومضووات اسووتنارة، ظهوورت ىف فكوور الكووواكىب، والشوويخ حسوون العطووار، ورفاعووة 
اوى، واتضحت معاملها ىف فكر مجال الدين األفغاأ، وتلميذه اإلمام حممد عبده ، ومدرسة املنار: الطهط

مصطفى عبد الرازق، وحممود شلتوت ، وحممد البهى وغريهم ، إذ مل جيد هؤالء الورواد تعارضوا بوني تعواليم 
سووا ىف األخووذ أبسوواليب اإلسووالم وبووني اسووتخدام العقوول ىف فهووم الكووون والطبيعووة واإلنسووان ، ومل جيوودوا أب

املدنيووة احلديثووة ، فلقوود دعووا مجووال الوودين األفغوواأ وحمموود عبووده وتالميووذمها إىل أن اإلسووالم منووور للعقووول 
إبشووراق احلوووق ، فحوووث املسوولمني علوووى البحوووث ىف مجيووع فوووروع العلووووم املدنيووة؟ إذ تلوووزم العقيووودة معتنقيهوووا 

واهلندسوووهة، والفلوووك. وغريهوووا. وبوووذلك أدى هوووؤالء ابلتبصووور ىف الفنوووون والعلووووم ،كالطبيعوووة، والكيميووواء، 
املصلحون خدمة للدين والعلم معا؟ مبا أكدوا على حرية العقل من املنظوور الوديىن، ومبوا أهنووا مون أسوباب 

 العداوة بني الدين والعلم ىف اجملتمع املعاصر.
دى بدايوة عصور التنووير ىف ومل يكن ظهور االجتاه العقلى ىف الفكر اإلسوالمى ىف القورن التاسوع عشور املويال

اجملتمع اإلسالمى بل كان إحياء لظاهرة فكرية قدمية، قادها املعتزلة، وابون رشود ، وابون خلودون ، وغوريهم 
ممن كان للعقل املقام األول ىف نظرهتم للكون والطبيعة واإلنسان ، بل إن من الباحتني من يرى أن إخوان 
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ى، ويسووتدل علووى ذلووك أبهنووم دعوووا ىف رسووائلهم إىل اسووتخدام الصووفا هووم رواد التنوووير ىف الفكوور اإلسووالم
العقوول ورفووض التعصووب الووديىن واملووذهىب، وإنكووار "تكفووري" الفرقوواء ألسووباب فكريووة دينيووة وغووري ذلووك موون 

منقووول  -ىف جوووهره-األفكوار الووىت تعود معووامل للفكرالتنوويرى، بوول ذهوب بعضووهم إىل أن فكور ابوون خلودون 
 عنهم كثريا من أفكاره. -أو نقل-نفيس اقتبس عن إخوان الصفا، وأن ابن ال

 أ.د/حممد شامة
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 الاه م
 هو ما كان ظاهره جدا وابطنه هزال.

وهو عكس اهلزل الذى يراد به اجلد، والتهكم أسلوب يستخدم للسوخرية مون اآلخورين ، صوحيح الظواهر 
 جاده ، وىف داخله هزل وملز.

معوورض ذمووه:أنت جوووواد كوورمي ، ولكنووه ىف احلقيقوووة ال يقصوود ظوواهر هوووذه  مثالووه:قول إنسووان آلخروهوووو ىف
 العبارة بل يقصد ملزه ابلبخل والشح.

. إذ اللفووظ ىف 49وقوود عوود مجاعووة موون قبيوول الووتهكم قولووه تعوواىل:}ذق إنووك أنووت العزيووز الكرمي{الوودخان:
 ظاهره حيمل وصفا العزة والكرم ، لكن ابطنه حيمل رميا ابلذل واخلسة واملهانة.

تنزيهوا لووه سووبحانه وتعواىل عوون هووذا  -عووز وجوول-وذهوب مجاعووة إىل نفووى الوتهكم والسووخرية عوون كوالم هللا 
 األسلوب الذى ال يناسب جالله وكماله.

 أ.د/عبد الصبورمرزوق
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 الاوا ن
 أواًل : داللة املصطلح :

 لغة : االعتدال -
 وال نقصان . اصطالحاً : إعطاء كل شيء حقه من غري زايدة -
 األلفاظ املقاربة : -
O . الوسطية 
o . االقتصاد 
o . االعتدال 
o . التسديد 

 اثنياً : األهداف :
 إجياد شخصية إسالمية متزنة تقتدي ابلسلف الصاحل . -1
 التحذير من الشطط يف أي جانب من جوانب الدين . -2
 من املؤسسات واألشخاص يف اجلرح والتعديل .التأكيد على النظرة املعتدلة املنصفة واملوقف املتزن  -3
 بيان أسس وضوابط حتقيق التوازن يف حياة املسلم . -4

 اثلثاً : عناصر املوضوع :
 معىن التوازن ومرادفاته . -1
 أمهية املوضوع . -2
 الدعوة إىل التوازن يف الكتاب . -3
 الدعوة إىل التوازن يف السنة . -4
 .التوازن يف أقوال السلف  -5
 توازن الشخصية املسلمة . -6
 أسس وضوابط لتحقيق التوازن . -7
 مسائل يف التوازن . -8
 أحاديث يف التوازن والوسطية . -9

 رابعاً : العرض :
 معىن التوازن ومرادفاته . -1
 أمهية املوضوع : -2
 إن التوازن من املوضوعات اليت ينبغي أن يعىن هبا املربون حبثاً وتطبيقاً . 2-1
 إن التوازن يف الشخصية مطلب شرعي . 2-2
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 إن التوازن والوسطية واالعتدال .. صفات للمنهج اإلسالمي يف عقائده وتشريعه . 2-3
 إن يف عرض موضوع التوازن عالجاً للمتحمس الغا  . 2-4
إن فقوود التوووازن يف حيوواة املسوولم تنكووب عوون الفطوورة الووذي يووؤدي إىل االنقطوواع عوون الوودين كلووه أو  2-5
 ضه .بع
 التوسط أو االعتدال أحد األركان األربعة اليت يقوم عليها حسن اخللق . 2-6
 بروز ظاهرة الشطط عند بعض الدعاة ما بني غال متشدد ومفرط متساهل . 2-7
 إن التوازن والوسطية دعاء كل مسلم . 2-8
امواهتم ونووازعهم مموا شكوى العديد من الدعاة وطلبوة العلوم مون عودم قودرهتم علوى املوازنوة بوني اهتم 2-9

 أحدث خلاًل يف العديد من الواجبات والتقصري يف بعض املسؤوليات .
 املفاسد العظيمة اليت جرت على املسلمني من جراء غلو بعض أبنائها أو تفريطهم. 2-10
 الدعوة إىل التوازن يف الكتاب : -3
 الوسطية والتوازن من صفات األمة . 3-1
 صفات عباد الرمحن . الوسطية واالعتدال من 3-2
 اإلنكار على أهل الغلو والتقصري . 3-3
 الدعوة إىل التوازن والوسطية يف السنة : -4
 )) من رغب عن سنيت فليس مين (( . 4-1
 )) أعط كل ذي حق حقه (( 4-2
 االعتدال والتوازن يف أمور الدين كلها . 4-3
 التوازن والوسطية يف أقوال السلف . -5
 ية املسلمة :توازن الشخص -6
 التوازن يف املعتقد . 6-1
 التوازن يف العبادة . 6-2
 التوازن بني الدنيا واآلخرة . 6-3
 توازن الشخصية املسلمة يف أحكامها ومواقفها من األفراد واملؤسسات . 6-4
 اإلنسان يوزن حبسناته وسيئاته . 6-4-1
 التثبت من النقل ومعرفة األحوال . 6-4-2
 له أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله .من كان فض 6-4-3
 ال تنظر بعني واحدة . 6-4-4
 ال حتكم على مؤسسة أو مجاعة من خالل خطأ وقع فيه بعض من ينتمي إليها . 6-4-5



 363 

 ال تتعرض للنقد إال إذا كان حيقق مصلحة راجحة . 6-4-6
 الظلم حمرم حىت مع الكافر . 6-4-7
 )) أحبب حبيبك هوان ما ... (( 6-4-8
 توازن الشخصية املسلمة يف املباحات . 6-5
 التوازن يف اإلنفاق . 6-5-1
 التوازن يف املآكل . 6-5-2
 التوازن يف امللبس . 6-5-3
 التوازن بني الرخص والعزائم . 6-5-4
 أسس وضوابط لتحقيق التوازن : -7
 )) من أحدث يف أمران هذا ما ليس فيه فهو رد (( 7-1
 مي املهمات .ترتيب األولوايت وتقد 7-2
 )) أعط كل ذي حق حقه (( . 7-3
 ال تبالغ .. هلك املتنطعون . 7-4
 مسائل يف التوازن : -8
 التوازن بني طلب العلم وطلب ترقيق القلب . 8-1
 التوازن بني العبادات احملضة . 8-2
 األولوية إلقامة الفرائض . 8-2-1
 لى .فعل بعض التطوعات أمر الزم لطالب الدرجات الع 8-2-2
 إقامة احلقوق األخرى . 8-2-3
 الشمولية يف العبادة . 8-2-4
 أحاديث يف التوازن : -9
 أهل العلم هم أهل التوسط والتوازن . 9-1
 تناصح اإلخوان ابلتوازن والتوسط . 9-2
 منهج اإلسالم هو الوسطية . 9-3
 التوازن والوسطية من صفات النبوة .. 9-4

 يد معاين الدرس :خامساً : تطبيقات عملية لتأك
 وضع جدول ينظم فيه الطالب واجباته ويتذكر فيها مسؤولياته . -1
 حماسبة النفس على التقصري يف الفرائض واحلرص على أداءها . -2
 استعراض بعض صور اإلفراط يف )) اجلرح والتعديل (( . -3
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 العالج يف عالج صور التفريط واإلمهال يف عمل اليوم والليلة ، مثل : -4
 إيقاظ األخ إلخوانه لصالة الليل أو صالة الليل . -أ 

 دعوهتم جملالس الذكر )) تعال بنا نؤمن ساعة (( . -ب 
 مناصحة اإلخوان الذي نرى فيهم احنرافاً حنو اإلفراط أو التفريط . -5

 سادساً : قضااي ينبغي التنبيه عليها :
 سيما يف جانب العبادة . التأكيد على التفريط يف عصران أكثر من اإلفراط ال -1
 التحذير من التسرع يف تبديع أو تفسيق أو تكفري الدعاة الصاحلني جملرد خطأ وقعوا فيه . -2

 دار األندلس اخلضراء . –مازن الفريح  –املرجع : الرائد دروس يف الرتبية والدعوة / اجلزء الثاين 
 الالالالالالالالالالالالالالالالال

  الاوبة للداعية إذا أخطأ 
  

 مقدمةأواًل: 
ال أحد جيادل يف كون الداعية بشورًا، جيوري عليوه موا جيوري علوى كول البشور، مون طاعوة ومعصوية، وذ كور • 

 وغفلة، وعزم وختاذل.
: -وهو النيب األول الذي خلقه هللا بيديه وأسجد له مالئكته-قال عز وجل عن أبينا آدم عليه السالم • 

ْداَن إ ىَل آَدَم م ن قَوْبُل فوَ  ْد َلُه َعْزماً {  طه: }َوَلَقْد َعه  َي َوملَْ جنَ   [.115َنس 
قال صلى هللا عليه وسلم: )كول بوين آدم خطواء، وخوري اخلطوائني التوابوون(  رواه أمحود والرتموذي بسوند • 

 حسن[.
قوال: )لقيوين أبوو بكور فقوال:   - وكوان أحود كتواب رسوول هللا  -عن حنظلة األسيدي رضي هللا عنوه • 

 : انفق حنظلة، قال: سبحان هللا، موا تقوول؟ قلوت: نكوون عنود رسوول هللا كيف أنت اي حنظلة؟ قلت
عافسونا األزواج واألوالد والضويعات  يذكران ابجلنة والنار كأان رأي عني، فإذا خرجنا من عند رسوول هللا 

هللا نسينا كثريا، قال أبو بكر: فوهللا إان لنلقى مثول هوذا، فانطلقوت أان وأبوو بكور حوىت دخلنوا علوى رسوول 
  فقلوت: انفووق حنظلوة اي رسووول هللا، فقوال رسووول هللا صوولى هللا عليوه وسوولم: وموا ذاك؟ قلووت: اي رسووول

هللا، نكووون عنوودك تووذكران ابلنووار واجلنووة كووأان رأي عووني، فووإذا خرجنووا موون عنوودك عافسوونا األزواج واألوالد 
بيوده، لوو تودومون علوى موا  والضويعات نسوينا كثوريا، فقوال رسوول هللا صولى هللا عليوه وسولم: والوذي نفسوي

تكونووون عنوودي ويف الووذكر لصووافحتكم املالئكووة يف فرشووكم، ويف طوورقكم، ولكوون اي حنظلووة سوواعة وسوواعة 
 ثالث مرات(.  رواه مسلم[.

 اثنياً: إمكانية حدوث اخلطأ من الداعية
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هم أفضوول موون صووحابة رسووول هللا صوولى هللا عليووه وسوولم، الووذين وقعووت موون -لوون يكووون  -داعيووة اليوووم • 
 الذنوب واملعاصي، صغريها وكبريها، مث ثبوا عنها.

إن حدوث الذنب من الداعيوة هوو مون طبيعوة البشور، ولكون املصويبة هوي اإلصورار علوى الوذنب، وعودم • 
 التوبة منه.

َشًة َأْو ظََلُموْا أَنْوُفَسُهْم ذََكرُ •  وْا اّلّلَ َفاْستَوْغَفُروْا قال تعاىل يف معرض وصفه للمتقني: }َوال ذ يَن إ َذا فَوَعُلوْا َفاح 
رُّوْا َعَلى َما فَوَعُلوْا َوُهْم يَوْعَلُموَن {آل عمران نُوَب إ ال  اّلّلُ َوملَْ ُيص   .135ل ُذنُوهب  ْم َوَمن يَوْغف ُر الذُّ

وقد قال صلى هللا عليه وسلم: )والذي نفسي بيده، لو مل توذنبوا لوذهب هللا بكوم، وجواء بقووم يوذنبون، • 
 هللا تعاىل، فيغفر هلم(.  رواه مسلم[. فيستغفرون

 
 اثلثاً: أصناف املخطئني

 حينما نتعرض للحديث عن أخطاء الدعاة، جيب أن نفرق بني صنفني:
 الصنف األول: الذين يُقبلون على الذنب ويقارفونه عن عمد وإصرار.

 يظهرون أمام الناس بصورة األتقياء الورعني العابدين.• 
 أتوا املعاصي واملنكرات.إذا خلوا أبنفسهم، • 
يف قوله: )ألعلمن  أقواموا مون أمويت، أيتوون يووم القياموة حبسونات  هذا هو الصنف الذي يقصده النيب • 

أمثووال جبووال هتامووة بيضوواء، فيجعلهووا هللا هبوواء منثووورا، أمووا إهنووم إخوووانكم، وموون جلوودتكم، وأيخووذون موون 
  انتهكوها(.  رواه ابن ماجة، وإسناده صحيح[.الليل كما أتخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا مبحارم هللا

 يف هؤالء يصدق قول هللا عز وجل: }خُيَاد ُعوَن اّلّلَ َوال ذ يَن آَمُنوا َوَما خَيَْدُعوَن إ ال  أَنُفَسوُهم َوَموا َيْشوُعُرونَ • 
 9{البقرة

 
 الصنف الثاين، الذين ال يتعمدون املعصية وال يُبيّ تون النية إلتياهنا.

 ع املعصية منهم َعَرًضا نتيجة حلظة ضعف بشرية.تق• 
مث إهنوم إذا أتووا املعصوية ال يصوورون عليهوا، بول يسوارعون إىل التوبووة واالسوتغفار منهوا، ويظول إحساسووهم • 

 ابلتقصري يؤرقهم، ويغتمون، ويصيبهم اهلم الكبري.
ة؛ فتلوك عالموات خوري، وما دام هناك إحساس ابلذنب، ولووم مون الونفس، وأَرق وَهوم وَغوم مون املعصوي• 

 تدل على حياة القلب وإميانه.
 

 رابعاً: ما جيب على الداعية فعله إذا وقع يف معصية:
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. أن جيتهوود يف اإلقووالع عوون هووذا الووذنب وال يصوور عليووه، ويتوووب إىل هللا عووز وجوول، وقوود وعوود هللا عووز  1
 وجل  بقبول توبة التائبني، وغفران ذنوب املسيئني.

الووذنب وال يسووتهني بووه؛ يقووول عبوود هللا بوون مسووعود رضووي هللا عنووه: إن املووؤمن يوورى  . أال يستصووغر هووذا2
ذنوبه كأنه قاعود حتوت جبول خيواف أن يقوع عليوه، وإن الفواجر يورى ذنوبوه كوذابب مور علوى أنفوه فقوال بوه 

 هكذا.
، وجهله . أال يتهاون بسرت هللا عليه وحلمه عنه وإمهاله إايه، فإمنا ذلك يكون بسبب أمنه من مكر هللا3

 مبكامن الغرور ابهلل.
. أال يرتكوب املعصووية أموام النوواس؛ فإنوه إذا فعوول املعصوية علووى أعوني النوواس الوذين يعرفونووه ويقتودون بووه،  4

كوورُب ذنبووه وعظووم، وقوود قووال ابوون عبوواس رضووي هللا عنهمووا: ويوول للعووامل موون األتبوواع؛ يووزل زلووة فريجووع عنهووا، 
عذاهبن إذا أتني  ذا السبب ضاعف هللا عز وجل لنساء النيب وحيملها الناس فيذهبون هبا يف اآلفاق، وهل

ّ  َمون  بفاحشة مبينة، كما ضاعف هلن أجرهن إذا قنونت هلل وعملون صواحلا، يقوول عوز وجول} اَي ن َسواء الن ويب 
وْعَفنْي  وََكواَن َذل ووَك َعلَوى ا َشوٍة مُّبَويّ نَوٍة ُيَضواَعْف هَلَووا اْلَعوَذاُب ض  ونُكن  ب َفاح  وريًا}أيَْت  م  { َوَمون يَوْقنُووْت 30ّلل   َيس 
َووا َأْجَرَهووا َموور َتنْي  َوأَْعتَووْداَن هَلَووا ر ْزقوواً َكر ميووًا} اً نوُّْؤهت  وونُكن  ّلل    َوَرُسووول ه  َوتَوْعَمووْل َصوواحل  ّ  َلْسوونُت  31م  { اَي ن َسوواء الن وويب 

لْ  َن النّ َساء إ ن  اتو َقْيونُت  فَواَل خَتَْضوْعَن اب  { 32َقوْول  فَوَيْطَموَع ال وذ ي يف  قَوْلب وه  َموَرضم َوقُوْلوَن قَووْواًل م ْعُروفوًا}َكَأَحٍد مّ 
 [.32 -30 األحزاب: 

. أن يسوورت هووذا الووذنب أو العيووب وال يفشوويه وال يتحوودث بووه ألحوود، حووىت ال حيوورك رغبووة الشوور ونوووازع 5
 لرايء أو النفاق.املعصية، ويعني الشيطان على السامع أو من يصله هذا الكالم، وليس هذا من ا

يقوول: )كول أمويت  . قد خييّ ل الشيطان للداعية أن يف حتدثه بذنبه تواضعا وحتقريا لنفسه؛ ولكن النيب 6
معاىف إال اجملاهرين، وإن من اجملاهرة أن يعمل الرجل ابلليل عمال مث يصبح وقد سرته هللا عليه، فيقوول: اي 

 ه ربه، ويصبح يكشف سرت هللا عنه(  رواه البخاري[.فالن، عملت البارحة كذا وكذا، وقد ابت يسرت 
. إن أرابب احلياء واألدب مع هللا عز وجل، الوذين يكتموون علوى أنفسوهم، وال حيودثون النواس هبفوواهتم 7

وينودمون عموا حودث مونهم مون املعاصوي، يقووول عونهم صولى هللا عليوه وسولم: )إن هللا يوْدين املوؤمن فيضووع 
أتعوورف ذنووب كووذا؟ أتعوورف ذنووب كووذا؟ فيقووول: نعووم أي رب، حووىت إذا قوورره عليووه كنفووه ويسوورته، فيقووول: 

بذنوبووه ورأى يف نفسووه أنووه هلووك، قووال: سوورْتهتا عليووك يف الوودنيا، وأان أغفرهووا لووك اليوووم، فيعطووى كتوواب 
 حسناته(  رواه البخاري[.

ألسوووباب . جيووب أن يوودرك الداعيووة األسوووباب الوويت تووؤدي إىل وقوعووه يف املعصوووية، وحيوواول جتنووب هووذه ا8
 مستقبال، وال يعرض نفسه هلا فيفتح عليه اباًب للشيطان.
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. ينبغوي أال تنهووار معنوووايت الداعيووة بسووبب مووا وقووع فيوه موون معصووية، وال ينبغووي لووه أبووًدا العكوووف علووى 9
ا وقعت يف ذنب. نعوم هوو داعيوة، ولكنوه مل يكون أبودا ولون يكوون َمَلًكوا معصووما؛  َجْلد ذاته وحتقريها ألهن 

  عادي  من بين آدم، مم ن ُكتب عليهم اجلهل واخلطأ والنسيان.إنه بشرم 
. إن الداعيووة إذا أذنووب أو أخطووأ، فووال ينبغووي أن يقعووده ذلووك الووذنب أو اخلطووأ، ومينعووه عوون ممارسوووة 10

الدعوة إىل هللا عز وجل، حبجة أنوه مل يعود أهواًل هلوا بعودما أذنوب وأخطوأ، فهوذا ابب مون أبوواب الشويطان 
 لعبد.يستدرج منه ا

. إننا نعبد هللا سبحانه، وال نعبد الناس، وإذا أصلحنا ما بيننا وبينه سبحانه وتعاىل، فإنه سيصولح موا 11
 بيننا وبني الناس.

. على الداعية املبتَلى ابخلطأ والذنب أن يتوج ه إليه سبحانه وتعاىل ابلدعاء أن يُنسي الناس أخطاءه، 12
 هلل وليس للناس، ويهمه رضاه هو سبحانه، وليس رضا الناس. ويصفّ ي له قلوهبم، ويعلم أنه يتوب

. وال ينبغووي أن يوودع الداعيوووة نظوورات النووواس ختوورتق نفسوووي ته وتووؤثّ ر فيهوووا، بوول عليوووه أن يواجههووا بكووول 13
شجاعٍة ويتجاهل معانيها، ويتكلم وتعامول بكول ثقوة، فوإن جتواوز النواس النظورات إىل التلمويح ابلكوالم أو 

أن خيربهم مبا ذكرانه من سراين اجلهل واخلطوأ والنسويان علوى كول البشور، وأن وه لويس هنواك  التصريح، فعليه
أحد معصوم، وليس عيًبا أن تقع يف املعصية، ولكن  العيب هو االستمرار عليها، وعدم التوبة واالستغفار 

 منها.
 

 خامتة:
ينظوووورون إىل أخطوووواء الوووودعاة  . وجوووووب احلووووذر موووون الوقوووووع يف املعاصووووي صووووغريها وكبريهووووا؛ ألن  النوووواس1

َة.  بعدساٍت مكربّ 
. عوووادًة موووا حيووودث بسوووبب سووووء الفهوووم، أو خبوووث القصووود أحيووواان، أن يلصوووقوا تلوووك السوووقطات بكووولّ  2

الدعاة، مث  تنسحب تدرجييًّا على الدين ذاته، ويكون السبب يف هذا هو هذا الداعيوة الوذي مسوح هلوم أبن 
 يط لعوا على َهن اته وسقطاته.

ذا كوووان رسووول هللا عوووز  وجووول  وأنبيووواؤه خُيتوووارون مووون أوسووواٍط طووواهرٍة نقي وووة، هلوووا مووواٍض انصوووع البيووواض . لووو3
 وُمشرّ ف، حىت ال جيد أعداء الدعوة ما يشوّ هوهنا به من خالل ماضي هؤالء أو واقعهم.

عطورة يف . يتجل ى الدليل على ذلك واضًح يف شخص النيبّ  صلى هللا عليه وسلم، حيث كانت سريته ال4
قومه، وأخالقي اته السامية، قبل البعثة وبعدها، كانوت حوائط صودٍّ أموام هجموات أعوداء الودعوة، حيوث مل 

 جيدوا ما ينُفذوا منه لتشويه صورة الدعوة من خالل حاملها.
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. انظر إىل احلوار الذي دار بني هرقل قيصر الروم وأيب سفيان بن حورب قبول إسوالمه حوني دعواه هرقول 5
عن النيبّ  صلى هللا عليه وسلم، فكان مم ا قاله هرقل: وسألتك: هل كنتم تت همونه ابلكذب قبل أن ليسأله 

 يقول ما قال، فزعمت أن ال، فعرفت أن ه مل يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على هللا.
 . ليأخذ الداعية نفسه ابلعزمية، متمثاًل قول الشاعر:6

 فارأب بنفسك أن ترعى مع اهلملقد هيئوك ألمر لو فطنت له ... 
 فتحي عبد الستار.-املصدر: عندما يكبو اجلواد

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 الاوبة
 أواًل : داللة املصطلح :

 لغة : الرجوع -أ 
 اصطالحاً : رجوع العبد إىل هللا ومفارقته صراط املغضوب عليهم والضالني . -ب 
 األلفاظ املقاربة :-ت 
 . اإلانبة .1
 بة .. األو 2
 . االستغفار .3

 اثنياً : األهداف :
 . بيان املعىن احلقيقي للتوبة .1
 . احلث على خلق التوبة حىت تعتاده النفوس .2
 . التحذير من توبة الكذابني اليت يتحرك هبا اللسان دون أن يكون هلا أثر يف اجلنان.3
 . التأكيد على عالمات التوبة املقبولة .4
 دامة العبد على توبته .. التعريف أبسباب است5
 . عرض صورة لتوبة سلفنا الصاحل .6
 . بيان بعض األحكام اليت تتعلق بتوبة التائب .7

 اثلثاً : عناصر املوضوع :
 . داللة املصطلح .1
 . أمهية املوضوع .2
 . حكم التوبة .3
 حكمها . 3-1
 املبادرة إليها . 3-2
 الوقاية خري من العالج . 3-3
 ة وفضلها .. مثرات التوب4
 . شروط التوبة الصحيحة .5
 . توبة الكذابني .6
 . هل قبلت توبتك ؟ وهل أنت صادق فيها ؟7
 . حوار مع دمعة .8
 . بواعث التوبة وأسباب استدامتها .9
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 . مراتب التوبة .10
 . مسائل يف التوبة .11
 . مع التائبني .12

 رابعاً : العرض :
 داللة املصطلح . -1
 وع ، هناك أسباب جتعل احلديث عن التوبة له أمهية كبرية منها :أمهية املوض -2
 جهل الكثري من الناس حبقيقة التوبة وشروطها وآداهبا . 2-1
 ال بد للعبد من التوبة وإال كان ظاملاً لنفسه . 2-2
 أمر هللا هبا . 2-3
 إن التوبة من أفضل القرابت اليت ينبغي احلث عليها . 2-4
 التوبة يف مجيع مراحل الرتبية . ضرورة استصحاب 2-5
 حكم التوبة : -3
 حكم التوبة . 3-1
 املبادرة هبا والتحذير من التسويف هبا . 3-2
 الوقاية خري .. 3-3
 مثرات التوبة وفضلها : -4
 التوبة طريق للفالح . 4-1
 املالئكة تدعو للتائبني . 4-2
 سعة الرزق ورغد العيش . 4-3
 ن اخلطيئات .تكفري السيئات وغفرا 4-4
 نور البصرية وانشراح الصدر . 4-5
 صقل القلب وطهارته ووضاءته . 4-6
 . -عز وجل  -حمبة هللا  4-7
 اخلريية على عباده . 4-8
 فرح اخلالق ابلتائب . 4-9
 التوبة : سبيل الظفر برمحة هللا الواسعة . 4-10
 حفظ هللا ورعايته . 4-11
 شروط التوبة الصحيحة : -5
 الع عن الذنب .اإلق 5-1
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 الندم على فعلها . 5-2
 العزم على أال يعود . 5-3
 رد املظامل إىل أهلها أو التحلل منهم . 5-4
 اإلخالص . 5-5
 أن تكون يف زمن التوبة . 5-6
 توبة الكذابني . -6
 هل قبلت توبتك ؟ وهل أنت صادق فيها ؟ -7
 على التوفيق للتوبة . –عز وجل  -شكر هللا  7-1
 بادرة للعمل الصاحل بعدها .امل 7-2
 حمبة هللا ورسوله واملؤمنني . 7-3
 اخلوف من هللا . 7-4
 السعي يف االستدراك . 7-5
 حوار مع دمعة . -8
 بواعث التوبة وأسباب استدامتها . -9
 معرفة حقيقة التوبة . 9-1
 استشعار عواقب الذنوب . 9-2
 هجران سيء اخلالن . 9-3
 . مفارقة بيئة العصيان 9-4
 قراءة القرآن وتدبره . 9-5
 الدعاء . 9-6
 معرفة عظمة اخلالق . 9-7
 تذكر املوت وفجأة نزوله . 9-8

 مراتب التوبة . -10
 مسائل يف التوبة . -11
 إذا ثب املذنب من ذنبه مث عاد ، فما حكم توبته األوىل ؟ 11-1
 هل تصح التوبة من ذنب مع اإلصرار على ذنب غريه ؟ 11-2
 يشرتط يف التوبة من الغيبة إخبار من اغتبته ؟هل  11-3
 كيف يتوب من بيده مال حرام من سرقة أو راب ؟  11-4
 مع التائبني . -12



 372 

 التوبة من التخلف عن ركب الدعوة . 12-1
 هجر أصحاب السوء وفارقهم . 12-2

 خامساً : التطبيقات العملية لتأكيد معاين الدرس وحتقيق أهدافه :
 ومية للنفس .. احملاسبة الي1
 . اإلكثار من االستغفار والتوبة يف كل جملس .2
 . حفظ حديث كفارة اجمللس .3
 . هجر أصحاب السوء إال إذا كانت هناك مصلحة شرعية تقتضي اجللوس معهم.4
 . اتباع التوبة ابلصدقة .5
 . أداء صالة التوبة .6

 دار األندلس اخلضراء . –مازن الفريح  –املرجع : الرائد دروس يف الرتبية والدعوة / اجلزء الثاين 
 الالالالالالالالالالالالالالالالال

 
 الاوثيق

 (.2( تقول: وثق الشىء قوى وثبت وكان حمكما، وتوثق تقوى وتثبته )1لغة: هو اإلحكام )
واصطالحا: هو إثبات صحة الشىء أو التثبت من صحة النص ، وهو مشتق من الثقة ومنه وثيقة الزواج 

ات صحتها ومصلحة التوثيق هى اجلهة املنوط هبا إثبات صحة العقود واملعامالت ، وتوثيق العقود أى إثب
 املكتوبة بني الناس.

والتوثيق ىف البحووث العلميوة يقصود بوه:ربط كول األفكوار والقضوااي واملسوائل الوواردة هبوا ابملصوادر واملراجوع 
 (.3صادر واملراجع )الىت أخذت منها ، وتدعيمها ابالقتباسات والشواهد املأخوذة من تلك امل

بكتابووة القورآن الكوورمي ، وحرصووه علووى  وأول مظهور الهتمووام العوورب بتوثيوق النصوووص هووو عنايوة الرسووول 
وهوو  ضبط ما يكتبه كتبة الوحى فقد روى عن زيد بن اثبت قوله "كنت أكتب الوحى عند رسول هللا 

 (.4مث أخرج به إىل الناس") ميلى على، فإذا فرغت قال:اقرأه ، فأقرأه فإن كان فيه سقط أقامه
ومبووا أن احلووديث النبوووى هووو املصوودر الثوواأ موون مصووادر التشووريع ونظوورا ألنووه مل يوودون إال علووى رأس املائووة 
الثانيووة للهجوورة فقوود كووان طبيعيووا أن يهووتم املسوولمون بتوثيقووه اهتمامووا ابلغووا ملووا لووه موون أمهيووة ىف شووئون أمووور 

ول احلديث وظهر االهتمام بصحة اإلسناد منذ عهد مبكر، فقد الدين والدنيا. وهلذا وضعت القواعد لقب
روى عوون عبوود هللا بوون املبووارك قولووه:"مثل الووذى يطلووب أمردينووه بووال إسووناد كمثوول الووذى يرتقووى السووطح بووال 

(، ونتج عن ذلك االهتمام بصدق الرواة والتأكد من حسن مساعهم ملا يروونوه ،وحقيقوة لقوائهم 5سلم ")
ة أو النقصوان أو التحريوف أو التصوحيف أو املخالفوة فيموا يوروون مون أجول التثبوت بشيوخهم وعودم الوزايد

مون أهليووتهم لروايووة احلووديث ، وكمووا نووتج عنووه االهتمووام مبعرفووة اتصووال السووند أو انقطاعووه ،وعلوووه ونزولووه ، 
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وغري ذلك مما فصلته علوم احلديث ، وقد متخوض هوذا كلوه عون ظهوور علوم مصوطلح احلوديث مون انحيوة 
 اجلرح والتعديل من انحية أخرى.وكتب 

وكووان لتوثيوووق النصوووص مظووواهر متعووددة متثلوووت ىف توودوين السوووماعات والقووراءات واإلجوووازات واملقوووابالت 
 واملعارضات والتصحيحات واالستدراكات على النسخ املخطوطة إحكاما واستيثاقا.

كمقابوووووول لكلمووووووة وىف العقوووووود الثالووووووث موووووون القوووووورن العشوووووورين اسووووووتخدم املكتبيووووووون مصووووووطلح "التوثيووووووق"  
Decumentation( فقووود أدى التتوووابع السوووريع واملنوووتظم 6. الوووىت أفرزهوووا عصووور تفجووور املعلوموووات ،)

للمعلوموات الوىت تنشور ىف غوري الكتوب كمقواالت الودورايت والبحووث والتقوارير والنشورات واملستخلصووات 
 كنولوجيا.والرسائل العلمية وغريها من صور النشر احلديثة ورياصة ىف جمال العلوم والت

وأدى عجز النظم الببليوجرافية التقليديوة، وقصوورأمناء املكتبوات التقليديوة ىف تلبيوة احتياجوات البواحثني ىف 
التخصصووات الدقيقووة أدى ذلووك إىل حتووول املكتبووات املتخصصووة إىل مراكووز توثيووق مهمتهووا السوويطرة علووى 

 ىف احلاسووبات اإللكرتونيووة، وتقوودمي هووذا السووبيل اجلووارف موون املعلومووات مجعووا وتسووجيال وتصوونيفا واختووزاان
خدمة غري تقليدية للباحثني فبدأت تظهر مراكز توثيق متخصصة ىف الزراعة والصناعة والرتبية وغريهوا مون 
فوروع املعرفوة وانعكووس هوذا التطوور علووى مسوميات أقسووام املكتبوات ومعاهودها فأصووبحت تسومى "أقسووام 

ة عقوووود مث بووودأت ىف االحنسووار وبووودأ مصوووطلح "التوثيوووق" املكتبووات والتوثيوووق" واسوووتمرت هوووذه املوجووة ثالثووو
 .Informationخيتفى من االستخدام ىف السبعينيات ليحل حمله مصطلح جديد هو املعلومات 

 أ.د/عبد الستار عبداحلق احللوجى
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 الاوحيد
 لغة:"اإلميان ابهلل وحده الشريك له".
بيوة ، واإلقورار ابلوحدانيوة ، ونفوى األنوداد عنوه مجلوة "، وهوو هبوذا املعوىن واصطالحا:"معرفة هللا تعواىل ابلربو 

 حقيقة بسيطة تدور على إفراد هللا تعاىل ابلعبودية، ونفيها عن كل ما سواه.
والتوحيوود هووو جوووهر اإلسووالم ، بوول جوهركوول األداين السووماوية، وهووو دعوووة الرسوول واألنبيوواء موون آدم إىل 

. وجووواء ىف القووورآن الكرمي:}ولقووود بعثنوووا ىف كووول أموووة رسووووال أن اعبووودوا هللا حممووود علووويهم الصوووالة والسوووالم
. ويقف اإلسالم ريصيصة التوحيد هذه على الطورف املقابول للعقائود الوىت 36واجتنبوا الطاغوت( النحل:

خفيوا   يتسع فيها مفهوم العبادة لغري هللا تعاىل، كائنا ما كان هذا الغوري: مجوادا أو حيوواان أو إنسواان أوكائنوا
كاجلن والشياطني ، كما يقف على الطرف املقابل أيضا لكل املذاهب والفلسوفات الوىت توؤمن حبلوول هللا 

 ىف غريه ، أو احتاده هبذا الغري، أو جتسده فيه.
ومل توورد كلمووة "التوحيوود" هبووذه الصوويغة اللغويووة ىف القوورآن الكوورمي ، وإمنووا وردت بصوويغة "الواحوود" وصووفا هلل 

ىف سورة اإلخالص ىف قوله  -وصفا هلل تعاىل-شرين مرة. كما وردت هلا فيه صيغة "أحد" تعاىل اثنتني وع
، وهووذه السووورة تعوودل ثلووث القوورآن ملووا اشووتملت عليووه موون بيووان  1تعاىل:}قوول هووو هللا أحوود{اإلخالص:

 التوحيد اخلالص الذى هو أصل اإلسالم وذروة سنامه.
لعقيوودة الووىت حيملهووا اإلسووالم إىل النوواس كافووة ويقوودمها هووو ا -ىف هووذا اإلطووار الواضووح امليسوور-والتوحيوود 

عقيدة وعبوادة. ورغوم بسواطة هوذه  -تعاىل-للبشر حبسباهنا معيارا وحيدا يصحح هبا عالقة اإلنسان ابهلل 
العقيدة ووضوحها فقد شغلت مساحة هائلة من اهتمام العلماء واملفكرين والفالسفة املسلمني ، ونشأت 

وأفكار ابلغة الدقة، شكلت "علما" مستقال مسى بعلم التوحيد أو علم الكوالم ، حوهلا تفسريات وشروح 
وظهر هذا العلم ىف وقت مبكر جدا من ثريخ اإلسالم ،والزال يستمد موربرات وجووده مون هوذه العقيودة 

 حىت يومنا هذا.
ألبعواد عقيودة وقد نشأت على طول هذا التاريخ مدارس وفرق كالميوة اختلفوت رواهوا وتفسورياهتا العلميوة 

 التوحيد، لكنها مل ختتلف حول املعىن البسيط هلذه العقيدة كما يقررها القرآن الكرمي والسنة النبوية.
ومعوووووىن "التوحيووووود" عنووووود متكلموووووى أهووووول السووووونة واجلماعوووووة:إثبات الوحدانيوووووة هلل تعووووواىل ىف ذأتوووووه وصوووووفاته 

حقهوا موون تركوب وتوبعض وحتيوزىف اجلهووة، وأفعاله:فوحدانيوة الوذات تعوىن تنزيوه ذاتووه تعواىل عون اجلسومية ولوا
وهو ما يعربون عنه بنفى الكم املتصل عن الذات ، كما يعىن تنزيوه الوذات عون أن يكوون لوه نود أوضود أو 
مثوول أو شووريك ، وهووو مووا يعربعنووه بنفووى الكووم املنفصوول عوون الووذات ، وتعووىن وحدانيووة الصووفات اسووتحالة 

كوأن تكوون لوه قودرثن أو علموان.اخل. كموا تعوىن اسوتحالة التعدد ىف الصفة الواحدة من صفات هللا تعواىل  
 استحقاق الغريألية صفة من الصفات اإلهلية.

 أما وحدانية األفعال فمعناها نفى مشاركة الغريهلل تعاىل ىف إجياد شىء ىف هذا الكون أو تدبريه.



 375 

د بعوض الفالسوفة أيضوا وقد تشددت فرقة املعتزلة ىف تنزيوه التوحيود فواثبتوا الوذات ونفووا الصوفات ، وتشود
فمنعوووا وصووفه تعوواىل ابلصووفات الثبوتيووة، واكتفوووا بوصووفه تعوواىل ابإلضووافات والسوولوب ، وذلووك خوفووا موون 
انوووثالم "الوحووودة" اإلهليوووة أو حلوقموووا التعووودد هبوووا ، حوووىت لوووو كوووان التعووودد ىف األوصووواف. وهوووذان املوووذهبان 

سه من صفات وأمسواء كثورية، والوذى يورى أن  يقابالن مذهب أهل السنة الذى يثبت هلل تعاىل ما أثبته لنف
كثوورة الصووفات ملوصوووف واحوود ال تقوودح ىف وحووودة الووذات ، إذ املمنوووع عقووال وجووود أكثوور مووون ذات أو 
جوهر يتصف كل منها ابأللوهية أو حتل فيها املعاأ اإلهلية. ولعلمواء الكوالم مون معتزلوة واشواعرة وغوريهم 

انية هلل وإبطال العقائد املعددة ىف األلوهية ابلتثنية أو التثليث أو براهني عقلية مطولة ىف إثبات صفة الوحد
 احللول أو االحتاد... اخل.

إىل املعىن العام البسيط للتوحيد كما ورد ىف القرآن والسنة،  -أيضا-والتوحيد عند شيوخ التصوف يستند 
دهم ىف التوحيد مبوا ال خيورج عون وقد عرض القشريى ىف مفتتح كتابه املسمى ابلرسالة القشريية لبيان اعتقا

تقووع وراء "املعووىن البسوويط" لعقيوودة  -ذوقيووة-مووذهب أهوول السوونة واجلماعووة. غووري أننووا نلمووس أبعووادا أخوورى 
التوحيوود، وتتمتووول ىف تقسووويمه إىل مراتوووب ختتلوووف ابخوووتالف املوحووودين ومووودى خمالطوووة "بشاشوووة التوحيووود" 

قف عند املعىن العام لشهادة:أال إله إال هللا ، وتوحيد لقلوهبم ، فهناك توحيد العامة، وهو التوحيد الذى ي
اخلاصة، وهو حالة ال يرى فيها العبد غري احلق ، وتسقط عنده األسباب الظاهرة، فال يرى هلا أتثوريا رغوم 

نفسووه بووه ، غريأنووه  -تعوواىل-مباشوورته إايهووا. مث توحيوود خاصووة اخلاصووة، وهووو التوحيوود الووذى اخووتص احلووق 
ن هووذا التوحيوود لوووائح وأسوورارا. وطريووق التوحيوود ىف املرتبووة األوىل مالحظووة الشووواهد أظهوور لووبعض صووفوته موو

واآلايت واآلاثر، وىف املرتبووووة الثانيووووة املكاشووووفات واملعاينووووات واألحوووووال موووون قووووبض وبسووووط وسكروصووووحو 
 وحمو... اخل.

 وتوحيد املرتبة الثالثة ال يقبل وصفا وال أتخذه العبارة وال النعت.
التصوووووف ىف مراتووووب التوحيوووود لوووويس مسوووولما لوووودى كثووووريمن علموووواء اإلسووووالم وفقهائووووه  ومووووا يقولووووه شوووويوخ

،خصوصا: ابن تيمية، وابن القيم الذى انتقد هذه املراتب وفندها من وجهة نظرشرعية وهوو يشورح منوازل 
 السائرين للصوىف الشهري:

 أ، إمساعيل اهلروى.
فقوط ، ألن اإلميوان تصوديق علموى، أموا التوحيود ويرى ابن خلدون أن املعترب ىف التوحيد لويس هوو اإلميوان 

فهووو علووم اثن ينشووأ موون العلووم األول ، والفوورق بينهمووا أشووبه ابلفوورق بووني العلووم ابلشووىء واالتصوواف هبووذا 
 الشىء أو التحقق به.

 أ.د/أمحد الطيب
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 الاورية
 

 لسرت كما ىف اللسان.لغة: مأخوذة من: ورى اخلرب، أى سرته ،وأظهر غريه ، والتورية:ا
واصطالحا:أن يطلق لفظ له معنيوان قريوب وبعيود، ويوراد البعيود منهموا لقرينوة خفيوة، فكوأن املعوىن القريوب 
ساتر للمعىن البعيد املراد، وكانت القرينة خفية شحذا للخيال ، وإاثرة للتأمل ، تتجاوز املعوىن القريوب إىل 

 البعيد.
 وتنقسم إىل أربعة أقسام:

إذا ذكور مووا يالئوم املعوىن القريبووه غوري املووراد، إلاثرهتوا مزيودا موون الفكور والتأمول كقووول حيو  بوون مرشوحة: -1
 منصور احلنفى من شعراء احلماسة.

 فلما  ت عنا العشرة كلها * أَننا حتالفنا السيوف على الدهر
 فما أسلمتنا عند يوم كريهة * وال حنن أغفينا اجلفوف على وتر

م جفن العني ،ال جفن السيف ، وإن كان املراد إغماد السيوف أى مل تغمد السيوف فإن اإلغفاء مما يالئ
 وهم وترعند أحد.

جمردة: وهى الىت تتجرد عموا يالئوم كوال املعنيوني ، القريوب والبعيود:كقول إبوراهيم اخلليول عليوه السوالم  -2
 الم ال أخوة النسب.عن سارة زوجه ، جلبار من اجلبابرة وقد سأله عنها: "أخىت" يريد أخوة اإلس

 مبينة: وهى ما ذكرفيها ما يالئم املعىن البعيد كقول البحرتى: -3
 ووراء تسدية الوشاح ملية * ابحلسن متلح ىف القلوب وتعذب.

 فاملراد املالحة واحلسن.
 مهيأة: وهى الىت تفتقر إىل ذكر شىء مه ء ىف العبارة كقول ابن الربيع: -4

 * قالوا مريض ال يعود مريضا لوال التطري ابخلالف وأهنم
 لقضيت حنىب ىف جنابك خدمة * ألكون مندواب قضى مفروضا.

ومندواب صفة حملوذوف أى ميتوا منودواب وهوو املعوىن البعيود املوراد، واملعوىن القريب:املنودوب موا قابول املسونون 
وسورف تثوري التودبر واملفروض ، وذكر املفوروض هيوأ التوريوة، وتقبول التوريوة إذا جواءت تلقائيوة دون تكلوف 

 وتدل على الذكاء وامتالك انصية اللغة.
 أ.د/صّباح عبيد دراز

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 الاوكل
 -أواًل: داللة املصطلح:

إظهار العجز واالعتمواد علوى غوريك واالسوم الوتكالن  -"التوكل: –رمحه هللا  –قال ابن منظور  -لغة: -أ
 اتكلت على فالن يف أمري إذا اعتمدته.

 فالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده ( .)  –يرمحه هللا  –قال الغزا   -اصطالحاً: -ب
 -* التوكل على غري هللا:
 -"التوكل على غري هللا قسمان::  –رمحه هللا  –قال الشيخ سليمان 

 . التوكل يف األمور اليت ال يقدر عليها إال هللا.1
 غيت.التوكل على األموات والطوا -مثل:

 . التوكل يف األسباب الظاهرة العادية.2
 أن يتوكل على أمري أو سلطان. -مثل:
 -األلفاظ املقاربة للمصطلح: -ج

 االستسالم. –التفويض 
 -اثنياً: األهداف:

 ربط قلب الداعية بربه. -1
 تنبيه الداعية إىل إخالص توحيده. -2
 بته الكرام رضي هللا عنهم.وصحا بيان التوكل احلق الذي كان عليه رسول هللا  -3
 رد الشُّبه الكثرية اليت علقت ابلتوكل مما ابتدعه بعض املتصوفة. -4
 إدراك الداعية ألمهية التوكل يف الدعوة إىل هللا تعاىل. -5

 -اثلثاً: عناصر املوضوع:
 ملاذا نتحدث عن التوكل ؟ -1
 ولكن ما حقيقة التوكل الذي نريد ؟ -2
 ملتوكلني.فضل التوكل وجزاء ا -3
 جماالت التوكل. -4
 التوكل ال التوكل. -5
 مىت تذم األسباب ؟ -6
 أصناف الناس ابلنسبة لألسباب. -7
 من مثار التوكل على غري هللا. -8
 بواعث التوكل على غري هللا. -9
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 نواقض التوكل وموهناته. -10
 -مسائل يف التوكل: -11

 . هل التداوي خيل ابلتوكل.1
 ملريض خوفاً من العدوى خيل ابلتوكل.. هل البعد عن ا2

 -رابعاً: العرض :
 ملاذا نتحدث عن التوكل ؟ -1
 -نتحدث عن التوكل ألسباب كثرية منها: -
 . أن التوكل من أجل صفات املؤمنني.1
 . أن التوكل دليل على إميان صاحبه.2
 . أن التوكل نصف الدين.3
 رزق.. حجة املسلم إىل التذكري ابلتوكل لعالج هم ال4
 . حاجة الداعية لصفة التوكل على هللا يف مواجهة عقبات الطريق.5
 . أمر هللا لعباده ابلتوكل عليه وااللتجاء إليه.6
 . عالج لتلك القلوب اليت تعلقت ابألسباب املادية.7
 لكن ما حقيقة التوكل الذي نريد ؟ -2
 -فضل التوكل وجزاء املتوكلني: -3
 . دخول اجلنة بغري حساب.1
 . التوكل سبب حملبة هللا.2
 . املتوكلون يف محاية هللا ورعايته وحفظه وكفايته.3
 . اهلداية والسداد والبعد عن مزالق الشيطان.4
 . املتوكلون هم الغدوات الذين جعلهم هللا أسوة يقتدى هبم.5
 . التوكل من أكرب أسباب الرزق.6
 . التوكل من أكرب أسباب النصر على األعداء.7
 -الت التوكل:جما -4
 . التوكل على هللا يف الرزق واألجل.1
 . التوكل على هللا يف أمر الدين.2
 التوكل ال التوكل. -5
 . األمر برعية األسباب يف القرآن.1
 . األمر ابلتسبب يف السنة.2
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 . اختاذ األسباب سنة األنبياء مجيعاً.3
 . السلف يصححون مفهوم التوكل للمتواكلني.4
 -لى التواكل:. ما يرتتب ع5
 إشاعة للسلبية. -أ 

 إهدار الطاقات وإضاعة الفرص. -ب 
 مىت تذم األسباب ؟ -6
 -أصناف الناس ابلنسبة لألسباب: -7
 الصنف األول: معطلو األسباب. -
 الصنف الثاين: املعتمدون على األسباب دون مسببها. -
 الصنف الثالث: املستعينون ابألسباب على املعاصي. -
 لرابع: من مجعوا بني السبب والتوكل على املسبب.الصنف ا -
 -من مثار التوكل على هللا: -8
 . السكينة والطمأنينة.1
 . القوة.2
 . العزة.3
 . الرضا.4
 . األمل.5
 -بواعث التوكل: -9
 . جتريد التوحيد ومعرفة اخلالق أبمسائه وصفاته.1
 . الثقة ابهلل.2
 عجزه.. معرفة اإلنسان نفسه وإدراكه لضعفه و 3
 . املعرفة بفضل التوكل وأحوال املتوكلني ومعاشيتهم.4

 -نواقض التوكل وموهناته: -10
 . اجلذع واهللع.1
 . ترك األسباب  التوكل[.2
 . اإلحلاق يف سؤال الناس.3
 . احلل املال احلرام.4

 -مسائل يف التوكل: -11
 . هل التداوي خيل ابلتوكل ؟1
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 العدوى خمل ابلتوكل ؟. هل البعد عن املريض خوفاً من 2
 -خامساً: بعض التطبيقات العملية لتأكيد معاين الدرس:

 . حفظ دعاء اخلروج من البيت.1
 . التخطيط جبدية لربامج الدعوة ألن هللا تعاىل أمران ابختاذ األسباب لذلك.2
 . عدم سؤال الناس شيئاً من متاع الدنيا.3
 قومهم هلم وثباهتم على دعوته.. إلقاء كلمة أو درس حول موقف األنبياء من 4
 . احلذر من بعض األلفاظ.5
 . املضي يف ركب الدعوة مهما صدر من أعداء الدعوة من هتديدات.6
 . حفظ سورة إبراهيم )أو أي سورة فيها بعض التوكل(.7

 دار األندلس اخلضراء . –مازن الفريح  –املرجع : الرائد دروس يف الرتبية والدعوة / اجلزء الثاين 
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 الايمم
لغة:القصد، يقال "تيممت الشىء" أى: قصودته وتعمدتوه ، كموا ىف اللسوان )ا(، ومنوه قولوة تعواىل: }وال 

 .267تيمموا اخلبيث منه تنفقون( البقرة:
واصووطالحا:طهارة ترابيووة تشووتمل علووى مسووح الوجووه واليوودين ، وهووو ضووربتان:إحدامها ميسووح هبووا الوجووه ، 

( ويكون ذلك عند فقدان املاء حقيقة، أو حكما ؛ كأن يتعذر 2ح هبا اليدين إىل املرفقني )واألخرى ميس
اسووتعماله ملوورض ، أو أن خيوواف عطشووا علووى نفسووه أو غووريه موون آدمووى أو هبيمووة، أو عوودم آلووة توصووله إىل 

 (.3املاء)
 والتيمم رخصة مشروعة ابلكتاب والسنة واإلمجاع:

نتم مرضى أوعلى سفرأوجاء أحد منكم من الغائط أوالمستم النساء فلم أما الكتاب فقوله تعاىل: }وإن ك
 .6جندوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه{املائدة:

وأموووا السووونة فموووا رواه مسووولم عووون حذيفوووة قال:قوووال رسوووول هللا صووولى هللا عليوووه وسلم:)فضووولنا علوووى النووواس 
لت لنا األرض كلهوا مسوجدا،وجعلت تربتهوا لنوا طهوورا ؛ بثالث:جعلت صفوفنا كصفوف املالئكة، وجع

 (.4إذا مل جند املاء{)
وأما اإلمجاع فقد انعقد على مشروعيته ،وعلى أنه من خصائص هذه األمة ، لطفا من هللا هبوا وإحسواان، 

 (.5وليجمع هلا بني الرتاب الذى هو مبدؤ اجيادها، واملاء الذى هو سببه استمرار حياهتا)
لتيمم موا يسوتباح ابلطهوارة ابملواء مون صوالة وغريهوا مون العبوادات ، وينقضوه موا يونقض الوضووء ويستباح اب

 (.6والغسل ، كما ينقضه وجود املاء قبل الصالة اتفاقا)
 أ.د/على مرعى

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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ُبح  الرته
 لغة:كل ما زاد أو منا ىف التجارة، ويتجّوز به على كل ما يعود من مثرة عمل.

حا:ما زاد مووون مثووون سووولع التجوووارة علوووى مثنهوووا األول ، ذهبوووا أو فضوووة)ا(، أو غريمهوووا مووون العملوووة واصوووطال
 املتداولة.

وملووا كووان الوورتبح هووو طلووب الكسووب والووربح ىف التجووارة، فإنووه مل يوورد ىف الشوورع اإلسووالمى مووا يقيوود إطووالق 
وال اسوتغالل لطويش بَونّي الربح طاملا كان مبنيا على أساس من العدالة؛ فليس فيه غق فواحش لصواحبه ، 

(، فمووا نووتج موون الووربح عوون عقوود مشووروع كووان حووالأل مشووروعا، ومووا نووتج عوون 2فيووه ، وحمووررا موون احلوورام )
 (.3تصرف حمرم كان حمرما)

غري أن االعتدال ىف الرتبح مطلوب "ويراعى فيه التقريب ، فإن بذل املشرتى زايدة على الربح املعتوادة إموا 
ة حاجته ىف احلال إليه ، فينبغى أن ميتنوع مون قبولوه ؛ فوذلك اإلحسوان... ومون لشدة رغبته فيه ، أو لشد

قنع بربح قليول كثورت معامالتوه ، واسوتفاد مون تكررهوا رحبوا كثوريا، وبوه تظهور الربكوة، وكوان علوّى رضوى هللا 
فتخرفووا   عنه يدور ىف سوق الكوفة ابلودّ رّة ويقول:معاشور التجوار خوذوا احلوق تسولموا، ال توردوا قليول الوربح

 (.4كثريه ")
 أ.د/على مرعى

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 ال بات 
 أواًل : داللة املصطلح :

 أ . لغة :
: ) والثنوواء والبوواء والتوواء كلمووة واحوودة ، وهووي دوام الشوويء يقووال : ثبووت ثبوواثً  -رمحووه  –قووال ابوون فووارس 

عمور بون عبود هللا بون معمور :  وثبوثً ( قال ابن منظور : ورجل ثبت أي اثبت الثلب . قال العجاج ميدح
 بكل أخالق الرجال قد مهر ثبت إذا ما صيح ابلقوام وقر

ْلَقْول  الث اب ت  { وكله من الثبات . ُ ال ذ يَن آَمُنوا اب   وقول اثبت صحيح ويف التنزيل العزيز: } يُوثَوبّ ُت اّلل 
 ى ضد التزلزل واالضطراب ".قال الشرابصي : فمادة ) الثبات ( تدل على االستقرار والرسوخ ، وعل

 ب . اصطالحاً :
الثبات يف الدعوة هو أن يظل الداعية جماهداً يف سبيل غايتوه ، مضوحياً يف نشور دعواتوه ، ملتزمواً مبدائوه ، 
ُهْم َموو وونوْ ووَن اْلُمووْؤم ن نَي ر َجووالم َصووَدُقوا َمووا َعاَهووُدوا اّلل َ َعَلْيووه  َفم  ْن مسووتقيماً علووى منهجووه حووىت يلقووى ربووه : } م 

ُلوا تَوْبد ياًل { . َتظ ُر َوَما بَد  ُهْم َمْن يَونوْ نوْ  َقَضى حَنَْبُه َوم 
 مفهوم الثبات :

 إن طريق العبادة والطاعة والدعوة شاقة وحمفوظة ابحملن -1
الثبوات  واالبتالءات وطويلة ال تنتهي إال بنهاية احلياة } َواْعُبْد رَب َك َحىت  أَيْت َيَك اْلَيق نُي { لذلك البد من

 على الطريق واالستمرار فيها مهما طالب ، ومقاومة املعوقات وختطي العقبات مهما كثرت .
 إن العربة عند هللا ابخلواتيم ، فال يكفي أن يستقيم اإلنسان فرتة -2

من الزمن مث ينكص على عقبيه ن لذلك جاء التوجيه الرابين للمؤمنني ابلثبات على اإلسالم حىت املمات 
 اىل :} اَي أَيوَُّها ال ذ يَن آَمُنوا اتو ُقوا اّلل َ َحق  تُوَقات ه  َوال مَتُوُتن  إ ال  َوأَنْوُتْم ُمْسل ُموَن { .قال تع

 تذبذب بعض دعاة اإلسالم أو تراجعهم عن طريق الدعوة -3
إليوه ، وفجووأة لإلسوالم بعود كوان بعضوهم يف يووم مون األايم شوعلة تتوقود محاسواً لاللتوزام ابإلسوالم والودعوة 

أنطفأت تلك الشمعة واختفت تلك اجلذوة وهو ما ينبيك عن سر تكرار ذلك الودعاء النبووي الوذي هلوج 
 وهو : )) اللهم اي مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك (( . -  -به قلب رسولنا 

 من مثرات الثبات :
 النصر على األعداء : -1

ُتْم أَنْ  ووبوْ ُهُم اْلَبْأَسوواُء  قوال هللا تعوواىل : } أَْم َحس  ووتوْ ووْن قَوووْبل ُكْم َمس  ووا أَيْت ُكووْم َمثَووُل ال ووذ يَن َخلَوْوا م  تَووْدُخُلوا اجْلَن وَة َوَلم 
  َقر يبم { .َوالض ر اُء َوزُْلز ُلوا َحىت  يَوُقوَل الر ُسوُل َوال ذ يَن آَمُنوا َمَعُه َمىَت َنْصُر اّلل   َأال إ ن  َنْصَر اّلل   

ت القلوب على مثل هذه احملنة املزلزلوة .. عندئوذ توتم كلموة هللا وجيويء النصور مون هللا : } َأال إ ن  وعند تثب
 َنْصَر اّلل   َقر يبم { .
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إنه مدخر ملن يستحقونه ، ولن يستحقه إال الذين يثبتون إىل النهاية ، الذين يثبتون على البأساء والضوراء 
نووون رؤوسووهم للعاصووفة الووذين سووتقنون أن ال نصوور هللا ، وعنوودما ، الووذين يصوودمون للزلزلووة ، الووذين ال حي

 يشاء هللا .
 دخول اجلنة : -2

واي هلا من مثرة مشور هلوا املشومرون ، وسوعى إهليوا العواملون ، وهوي مدخلوة ألصوحاب الثبوات ، الوذين ثبتووا 
نة .. مضووا علوى الودرب على عقيدهتم ودعوهتم مل تزعزعهم شدة ، ومل تغرهم شهوة ، ومل يهنوا حملنة أو لفت

ففوازوا بوعوده هلوم : } إ ن  اّلل َ  –عوز وجول  –جماهدين ، وعلى عيباته ومصاعبه صابرين ، ابعووا أنفسوهم 
َن  هَلُووُم اجْلَن ووَة يُوَقووات ُلوَن يف  َسووب يل  اّلل   فَويَوْقتوُ  ووَن اْلُمووْؤم ن نَي أَنْوُفَسووُهْم َوأَْمووَواهَلُْم أب  تَولُوووَن َوْعووداً َعَلْيووه  لُوووَن َويُوقْ اْشوورَتَى م 
وُروا ب بَووْيع ُكُم ال ووذ   ووَن اّلل   َفاْستَوْبش  يوول  َواْلُقوْرآن  َوَمووْن َأْوىَف ب َعْهود ه  م  وْورَاة  َواأْل جنْ  ي اَبيَوْعوُتْم ب ووه  َوَذل وَك ُهووَو َحّقواً يف  التو 

 اْلَفْوُز اْلَعظ يُم { .
ُتْم أَْن تَوْدُخُلوا اجْلَن وَة فالثبات شورط البود مون التحقوق منوه قبول دخوول اجلنوة ، وبوْ كموا قوال تعواىل : } أَْم َحس 

ووْنُكْم َويَوْعلَووَم الص وواب ر يَن { . قووال القوورطيب رمحووه هللا : " واملعووىن : أونسووب ُ ال ووذ يَن َجاَهووُدوا م  وا يَوْعلَووم  اّلل  تم اي َوَلم 
أمل اجلوورح والقتوول موون غوووري أن موون أهنووزم يوووم أحوود أن توودخلوا اجلنووة كمووا دخوول الووذين قتلوووا وصووربوا علووى 

 تسلكوا طريقهم وتصربوا صربهم ؟
ُ ال ذ يَن َجاَهُدوا م ْنُكْم { أ يعلم شهادة حىت يقع عليه اجلزاء ا يَوْعَلم  اّلل   ال حىت } َوَلم 

 مما يعني على الثبات :
يووووه الثبوووات علوووى احلوووق مطلووووب كووول موووؤمن ، وهوووم كوووول داعيوووة ، ال سووويما يف هوووذا الووووزمن الوووذي كثووورت ف

االبوتالءات والفوونت ، وتنوعوت وسووائل اإلضوالل واحملوون حوىت أصووبح " القوابض علووى دينوه كالقووابض اجلموور 
هلذا البد من بذل أسباب الثبات ، وفعل ما يقويه يف القلوب ويرسخه يف النفوس ، ولعنا نذكر بعض ما 

 يعني على ذلك .
 ثقة الداعية بدعوته :

ه بصدق دعوته ، مسو عقيدته ، وأصوالة مبادئوه مون أكورب العوامول الويت ثقة الداعية فيما يدعو إليه ، وإميان
تزيووده ثبوواثً علووى دعواتووه مهمووا أعوورض عنهووا الغووافلون ، أو افوورتى عليهووا األفوواكون ، فووال يزيووده ذلووك إال 
م رسوخاً ومشوخاً ،فال ييأس لقة املستجيبني له ، فله أسوة حسنة يف بعض أنبياء هللا الذين أخوربان هللا عونه

الذي قال هللا يف شأنه : } َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمَعوُه إ ال  َقل يولم {  –عليه السالم  –يف كتابه ، ومنهم نوح 
. 

 االرتباط ابلقرآن الكرمي
االرتباط بكتاب هللا تالوة وحفظاً ، تودبراً وعمواًل ، مون أعظوم أسواب الثبوات ، فهوذا غوراس اإلميوان يثبوت 

 ربط على القلوب ويذهب به رجز الشيطانهللا به األقدام ، وي
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 أسباب أخرى
 تعلم العلم الشرعي .• 
 التزام السنة والبعد عن البدعة .• 
 معرفة حقيقة الباطل وعدم االغرتار به .• 
 التأمل يف نعيم اجلنة وعذاب النار .• 
 تذكر املوت واخلوف من سوء اخلامتة .• 
 الصرب .• 

 عوائق يف طريق الثابتني
خمورباً عون  -  -لثابتني ملي ابملعوقات ، كثري العقبات ، ولكنه طريق ينتهي إىل اجلنة ، وقد قال طريق ا

تلووك العوائووق : ) حجبوووت النووار ابلشووهوات ، وحجبوووت اجلنووة ابملكوواره ( ويف روايوووة ملسوولم )حفووت( قوووال 
صيحة وجوامعه الويت يف شرح احلديث : قال العلماء هذا من بديع الكالم وف –رمحه هللا  –اإلمام الننوي 

 من التمثيل احلسن ، ومعناه ال يوصل اجلنة إال ابرتكاب املكاره . -  -أوتيها 
والنوووار ابلشوووهوات ، وكوووذلك مهوووا حمجوبتوووان هبموووا ، فمووون هتوووك احلجووواب وصووول إىل احملجووووب ، فهتوووك 

هوووا حجووواب اجلنوووة ابقتحوووام املكووواره هتوووك حجووواب النوووار ابرتكووواب الشوووهوات ، فأموووا املكووواره فيووودخل في
 االجتهاد يف العبادات واملواظبة عليها والصرب على مشاقها وكظم الغيظ .

 حب الدنيا واإلغراق يف مباحاهتا :
إن التثاقل إىل األرض ابلركون إىل ماهبا واإلكثار من شهواهتا وشغل القلب هبم الدنيا والعب ملذاهتا أكرب 

اجلووة علووى اآلجلووة وهلووذا جوواءت النصوووص أسووباب النفووور موون الطاعووة ، والنكوووص عوون اهلوودى وإيثووار الع
 الكثرية يف التحذير من هذا العائق ومن ذلك } اَي أَيوَُّها ال ذ يَن آَمنُووا َموا َلُكوْم إ َذا ق يوَل َلُكوُم اْنف وُروا يف  َسوب يل  

رَة  َفَما  َن اآْلخ  نْوَيا م  حْلََياة  الدُّ يُتْم اب  قَوْلُتْم إ ىَل اأْلَْرض  أََرض  رَة  إ ال  َقل يلم { .اّلل   ااث  نْوَيا يف  اآْلخ   َمَتاُع احْلََياة  الدُّ
 وعوائق أخرى :

 كثرة احملن .•
 بعض وسائل اإلعالم وما حتمله من خبث يف الكثري من براجمها .•
 التربع وكثرة الفساد يف اجملتمع .•
 الزواج ابملرأة الطاحلة أو زواج املرأة ابلرجل الفاجر .•

 من صور الثبات :
نبياً قد جعل اإلسالم حياتوه ومنطلوق أحكاموه  -  -املسلم الذي رضي هللا راب وابإلسالم ديناً ومبحمد 

 وتصوراته ، ال حييد عنه وال يبغي سواءه ، مهما ادهلت اخلطوب أو اشتدت الكروب .
 الثبات عند مواجهة جند الباطل .
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شوه واثوق ابهلل يستشوعره معينوه وأتييوده ، لسوان املسلم ال يرهبه الباطل بكثورة جنووده ، وال خييفوه بشودة بط
حاله ومقاله يلهج بقول املثبتني من قلبه : } إ ن  َمع َي َريبّ  َسيَوْهد ين  { , } إ ن  اّلل َ َمَعَنا { أسوته يف ثباته 

 بعد أنبياء هللا عليهم صلوات هللا وسالمه .
 دار املنطلق –يح مازن الفر  –املرجع : الرائد دروس يف الرتبية والدعوة 

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 ال بات على  ين هللا
إن احلمد هلل ، حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنوا ، مون يهوده هللا 
فووال مضوول لووه ، وموون يضوولل فووال هووادي لووه ، وأشووهد أن ال إلووه إال هللا وحووده ال شووريك لووه ، وأشووهد أن 

 سوله .حممداً عبده ور 
 أما بعد :

 فإن الثبات على دين هللا مطلب أساسي لكل مسلم صادق يريد سلوك الصراط املستقيم بعزمية ورشد .
 وتكمن أمهية املوضوع يف أمور منها :

وضوووع اجملتمعوووات احلاليوووة الووويت يعووويش فيهوووا املسووولمون ، وأنوووواع الفووونت واملغووورايت الووويت بنارهوووا يكتووووون ،  -
ات الوويت بسووببها أضوووحى الوودين غريبووواً ، فنووال املتمسووكون بوووه مووثاًل عجيبووواً ) وأصووناف الشووهوات والشوووبه

 القابض على دينه كالقابض على اجلمر ( .
وال شك عند كل ذي لوب أن حاجوة املسولم اليووم لوسوائل الثبوات أعظوم مون حاجوة أخيوه أايم السولف ، 

 ف املعني ، وقلة الناصر .واجلهد املطلوب لتحقيقه أكرب ؛ لفساد الزمان ، وندرة األخوان ، وضع
كثورت حوووادث الووردة والنكووص علووى األعقوواب ، واالنتكاسوات حووىت بووني بعوض العوواملني لإلسووالم ممووا   -

 حيمل املسلم على اخلوف من أمثال تلك املصائر ، ويتلمس وسائل الثبات للوصول إىل بٍر آمن .
لقلب ابن آدم أشد انقالابً من القدر  يف شأنه : ) -  -ارتباط املوضوع ابلقلب ؛ الذي يقول النيب  -

. ويضورب  1772وهوو يف السلسولة الصوحيحة  2/289واحلواكم  6/4إذا اجتمعت غلياً ( رواه أمحود 
عليه الصالة والسالم للقلب مثاًل آخر فيقول : ) إمنا مسي القلب من تقلبه ، إمنا مثل القلب كمثل ريشة 

. فسوبق  2361وهوو يف صوحيح اجلوامع  4/408اه أمحود يف أصل شجرة يقلبها الريح طهوراً لوبطن ( رو 
 احلديث قول الشاعر :

 وما مسي اإلنسان إال لنسيانه
 وال القلب إال أنه يتقلب

فتثبيت هوذا املتقلوب بورايح الشوهوات والشوبهات أمور خطوري حيتواج لوسوائل جبوارة تكوافئ ضوخامة املهموة 
 وصعوبتها .

 وسائل الثبات
وسائل كثرية للثبوات .  -  -ن بني لنا يف كتابه وعلى لسان نبيه ويف سريته ومن رمحة هللا عز وجل بنا أ

 أستعرض معك أيها القارئ الكرمي بعضاً منها :
 أواًل : اإلقبال على القرآن :

القرآن العظيم وسيلة الثبات األوىل ، وهو حبل هللا املتني ، والنور املبني ، من متسك به عصمه هللا ، ومن 
 هللا ، ومن دعا إليه ُهدي إىل صراط مستقيم .اتبعه أجناه 
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نوص هللا علووى أن الغايوة الوويت موون أجلهوا أنووزل هوذا الكتوواب منجموواً مفصواًل هووي التثبيوت ، فقووال تعوواىل يف 
معرض الرد على ُشبه الكفار : ) وقال الذين كفروا لوال نّزل عليه القورآن مجلوة واحودة ، كوذلك لنثبوت بوه 

 . 32وال أيتونك مبثل إال جئناك ابحلق وأحسن تفسرياً ( الفرقان /فؤادك ورتلناه ترتياًل ، 
 ملاذا كان القرآن مصدراً للتثبيت ؟؟

 ألنه يزرع اإلميان ويزكي النفس ابلصلة ابهلل . -
ألن تلك اآلايت تتنزل برداً وسالماً على قلب املؤمن فال تعصف به رايح الفتنوة ، ويطموئن قلبوه بوذكر  -

 هللا .
د املسلم ابلتصورات والقويم الصوحيحة الويت يسوتطيع مون خالهلوا أن يُقووّ م األوضواع مون حولوه ، ألنه يزو  -

وكوووذا املووووازين الووويت هتيوووئ لوووه احلكوووم علوووى األموووور فوووال يضوووطرب حكموووه ، وال تتنووواقض أقولوووه ابخوووتالف 
 األحداث واألشخاص .

ني كاألمثلووة احليووة الوويت عاشووها أنووه يوورد علووى الشووبهات الوويت يثريهووا أعووداء اإلسووالم موون الكفووار واملنووافق -
 الصدر األول ، وهذه مناذج :

  -على نفوس رسوول هللا  3ما هو أثر قول هللا عز وجل : ) ما ودعك ربك وما قلى ( الضحى / -1
 . 12/156، ملا قال املشركون : ) ودع حممد ... ( أنظر صحيح مسلم بشرح النووي  -
الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عريب مبني ( النحل  وما هو أثر قول هللا عز وجل : ) لسان -2
 إمنا يعلمه بشر وأنه أيخذ القرآن عن جنار رومي مبكة ؟ -  -ملا ادعى كفار قريش أن حممداً  103/
يف نفوس املؤمنني ملا قال املنافق  49وما هو أثر قول هللا عز وجل : ) أال يف الفتنة سقطوا ( التوبة / -3

 وال تفتين " ؟: " ائذن   
أليس تثبيتاً على تثبيت ، وربطاً على القلوب املؤمنة ، ورداً على الشبهات ، وإسوكاثً ألهول الباطول .. ؟ 

 بلى وريب .
ومن العجب أن هللا يعد املؤمنني يف رجوعهم من احلديبية بغنائم كثرية أيخذوهنا ) وهي غنائم خيرب ( وأنه 

دون غوريهم وأن املنوافقني سويطلبون مورافقتهم وأن املسولمني سويقولون سيعجلها هلم وأهنوم سوينطلقون إليهوا 
لووون تتبعووووان وأهنوووم سيصووورون يريووودون أن يبووودلوا كوووالم هللا وأهنوووم سووويقولون للموووؤمنني بووول حتسووودوننا وأن هللا 
أجاهبم بقوله: ) بل كانوا ال يفقهون حديثاً ( مث حيدث هذا كله أمام املؤمنني مرحلة مبرحلة وخطوة ريطوة 

 وكلمة بكلمة .
ومن هنا نسوتطيع أن نودرك الفورق بوني الوذين ربطووا حيواهتم ابلقورآن وأقبلووا عليوه توالوة وحفظواً وتفسورياً  -

 وتدبراً ، ومنه ينطلقون ، وإليه يفيئون ، وبني من جعلوا كالم البشر جل مههم وشغلهم الشاغل .
  كبرياً من طلبهم .واي ليت الذين يطلبون العلم جيعلون للقرآن وتفسريه نصيباً  -

 اثنياً : التزام شرع هللا والعمل الصاحل :
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قووال هللا تعوواىل : ) يثبووت هللا الووذين آمنوووا ابلقووول الثابووت يف احليوواة الوودنيا ويف اآلخوورة ويضوول هللا الظوواملني 
 . 27ويفعل هللا ما يشاء ( إبراهيم /

حل ، ويف اآلخرة يف القرب " . وكذا روي عن غري قال قتادة : " أما احلياة الدنيا فيثبتهم ابخلري والعمل الصا
. وقوووال سوووبحانه : ) ولوووو أهنوووم فعلووووا موووا  3/421واحووود مووون السووولف تفسوووري القووورآن العظووويم البووون كثوووري 

 . أي على احلق . 66يوعظون به لكان خرياً هلم وأشد تثبيتاً ( النساء /
 

األعموال الصوواحلة إذا أطلوت الفتنوة برأسووها وهوذا بونّي ، وإال فهول نتوقووع ثبواثً مون الكسوواىل القاعودين عون 
وادهلم اخلطوب ؟  ولكون الوذين آمنووا وعملووا الصواحلات يهوديهم رهبوم إبميواهنم صوراطاً مسوتقيماُ . ولوذلك  

يثابر علوى األعموال الصواحلة ، وكوان أحوب العمول إليوه أدوموه وإن قول . وكوان أصوحابه إذا  -  -كان 
 ضي هللا عنها إذا عملت العمل لزمته .عملوا عماًل أثبتوه . وكانت عائشة ر 

وقال :  2/273يقول : ) من اثبر على اثنيت عشرة ركعة وجبت له اجلنة ( سنن الرتمذي  -  -وكان 
. أي السنن  1/131وصحيح الرتمذي  1/388احلديث حسن أو صحيح . وهو يف صحيح النسائي 

ّ  ابلنوافل حىت أحبه ( رواه البخاري ، انظر الرواتب . ويف احلديث القدسي : ) وال يزال عبدي يتقرب إ
 . 11/340فتح الباري 

 اثلثاً : تدبر قصص األنبياء ودراستها للتأسي والعمل :
والدليل على ذلك قوله تعاىل : ) وكاًل نقص عليوك مون أنبواء الرسول موا نثبوت بوه فوؤادك وجواءك يف هوذه 

 . 120احلق وموعظة وذكرى للمؤمنني( هود /
للتلهي والتفكه ، وإمنا لغرض عظيم هو تثبيوت فوؤاد  -  -لك اآلايت على عهد رسول هللا فما نزلت ت
 وأفئدة املؤمنني معه . -  -رسول هللا 

فلووو أتملووت اي أخووي قووول هللا عووز وجوول : ) قووالوا حرقوووه وأنصووروا آهلووتكم إن كنووتم فوواعلني ، قلنووا اي انر   -
قوووال ابووون  70-68كيوووداً فجعلنووواهم األخسووورين ( األنبيووواء /كووووين بووورداً وسوووالماً علوووى إبوووراهيم وأرادوا بوووه  

 8/22عباس: " كان آخر قول إبراهيم حني ألقي يف النار : حسيب هللا ونعم الوكيل" الفتح 
 أال تشعر مبعىن من معاين الثبات أمام الطغيان والعذاب يدخل نفسك وأنت تتأمل هذه القصة ؟

: ) فلما تراءى اجلمعان قال أصحاب موسوى إان ملودركون لو تدبرت قول هللا عز وجل يف قصة موسى  -
 . 62-61، قال كال إن معي ريب سيهدين ( الشعراء /

أال حتس مبعىن آخر من معاين الثبات عند مالحقة الطالبني ، والثبات يف حلظات الشدة وسوط صورخات 
 اليائسني وأنت تتدبر هذه القصة ؟ .

 ثل العجيب للثلة اليت ثبتت على احلق بعدما تبني .لو استعرضت قصة سحرة فرعون ، ذلك امل -
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أال ترى أن معىن عظيماً من معاين الثبات يستقر يف النفس أمام هتديدات الظوامل وهوو يقوول : ) آمنوتم لوه 
قبل أن آذن لكم إنه لكبريكم الذي علمكم السحر ، فألقطعن أيديكم وأرجلكوم مون خوالف وألصولبنكم 

 71نا أشد عذاابً وأبقى ( طه /يف جذوع النجل ولتعلمن أي
ثبووات القلووة املؤمنووة الووذي ال يشوووبه أدأ تراجووع وهووم يقولووون : ) لوون نووؤثرك علووى مووا جوواءان موون البينووات 

 . 72والذي فطران ، فاقض ما أنت قاٍض ، إمنا تقضي هذه احلياة الدنيا ( طه /
هووا يكوواد الثبووات يكووون وهكوذا قصووة املووؤمن يف سووورة يووس ومووؤمن آل فرعوون وأصووحاب األخوودود وغري  -

 أعظم دروسها قاطبة .
 رابعاً : الدعاء :

 من صفات عباد هللا املؤمنني أهنم يتوجهون إىل هللا ابلدعاء أن يثبتهم :
) ربنوا ال توزغ قلوبنوا بعوود إذ هوديتنا ( ، ) ربنوا أفورغ علينووا صورباً وثبوت أقودامنا ( . وملووا كانوت ) قلووب بووين 

ع الرمحن كقلب واحد يصرفه حيث يشواء ( رواه اإلموام أمحود ومسولم عون آدم كلها بني أصبعني من أصاب
يكثوور أن يقووول : ) اي  -  -. كووان رسووول هللا  16/204ابون عموور مرفوعوواً انظوور مسوولم بشورح النووووي 

وهوو يف  6/349مقلب القلوب ثبت قليب على دينوك ( رواه الرتموذي عون أنوس مرفوعواً حتفوة األحووذي 
 . 7864صحيح اجلامع 

 مساً : ذكر هللا :خا
 وهو من أعظم أسباب التثبيت .

أتمل يف هذا االقرتان بني األمرين يف قوله عز وجل : ) اي أيها الذين آمنوا إذا لقيوتم فئوة فواثبتوا واذكوروا  -
 . فجعله من أعظم ما يعني على الثبات يف اجلهاد . 45هللا كثرياً ( األنفال /

تهم أحووج موا كوانوا إليهوا " موا بوني القوسوني مقتوبس مون كوالم ابون " وأتمل أبدان فارس والروم كيوف خوان
 القيم رمحه هللا يف الداء والدواء . ابلرغم من قلة عدد وعدة الذاكرين هللا كثرياً .

ومباذا استعان يوسف عليه السالم يف الثبات أمام فتنة املرأة ذات املنصب واجلمال ملا دعتوه إىل نفسوها  -
 " معاذ هللا " فتكسرت أمواج جنود الشهوات على أسوار حصنه ؟؟ أمل يدخل يف حصن 

 وكذا تكون فاعلية األذكار يف تثبيت املؤمنني .
 سادساً : احلرص على أن يسلك املسلم طريقاً صحيحاً :

والطريووق الوحيوود الصووحيح الووذي جيووب علووى كوول مسوولم سوولوكه هووو طريووق أهوول السوونة واجلماعووة ، طريووق 
رقة الناجية ، أهل العقيدة الصافية واملنهج السليم واتباع السنة والودليل ، والتميوز عون الطائفة املنصورة والف

 أعداء هللا ومفاصلة أهل الباطل ..
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وإذا أردت أن تعرف قيمة هذا يف الثبات فتأمل وسائل نفسك : ملاذا ضل كثري من السوابقني والالحقوني 
ماتوا عليه ؟ أو وصلوا إليه بعدما انقضى جول عمورهم  وحتريوا ومل تثبت أقدامهم على الصراط املستقيم وال

 وأضاعوا أوقاثً مثينة من حياهتم ؟؟.
فرتى أحدهم يتنقل يف منازل البدع والضالل من الفلسفة إىل علم الكالم واالعتزال إىل التحريف والتأويل 

 إىل التفويض واإلرجاء ، ومن طريقة يف التصوف إىل أخرى ..
ريون ويضطربون ، وانظر كيف ُحرم أهل الكالم الثبات عند املموات فقوال السولف وهكذا أهل البدع يتح

: " أكثر الناس شكاً عند املوت أهل الكالم " لكن فكور وتودبر هول رجوع مون أهول السونة واجلماعوة عون 
طريقه َسْخَطًة بعد إذ عرفه وفقه وسلكه ؟ قد يرتكه ألهواء وشهوات أو لشبهات عرضت لعقله الضعيف 

 ال يرتكه ألنه قد رأى أصح منه أو تبني له بطالنه . ، لكن
؟ قال هرقل أليب سفيان : " فهول يرتود  -  -ومصداق هذا مساءلة هرقل أليب سفيان عن أتباع حممد 

أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيوه ؟ " قوال أبوو سوفيان : ال . مث قوال هرقول : " وكوذلك اإلميوان 
 . 1/32رواه البخاري ، الفتح حني ختالط بشاشته القلوب " 

مسعنا كثرياً عن كبار تنقلوا يف منازل البدع وآخرين هداهم هللا فرتكوا الباطل وانتقلوا إىل مذهب أهل السنة 
 واجلماعة ساخطني على مذاهبهم األوىل ، ولكن هل مسعنا العكس ؟ 

 فإن أردت الثبات فعليك بسبيل املؤمنني .
 سابعاً : الرتبية :

 اإلميانية العلمية الواعية املتدرجة عامل أساسي من عوامل الثبات . الرتبية
الرتبية اإلميانية : اليت حتيي القلب والضمري ابخلوف والرجاء واحملبة ، املنافية للجفاف الناتج من البعد عون 

 نصوص القرآن والسنة ، والعكوف على أقاويل الرجال .
 لصحيح املنافية للتقليد واألمعية الذميمة .الرتبية العلمية : القائمة على الدليل ا

الرتبيووووة الواعيووووة : الوووويت ال تعوووورف سووووبيل اجملوووورمني وتوووودرس خطووووط أعووووداء اإلسووووالم وحتوووويط ابلواقووووع علموووواً 
 وابألحداث فهماً وتقومياً ، املنافية لالنغلق والتقوقع على البيئات الصغرية احملدودة .

 فشوويئاً ، ترتقووي بووه يف موودارج كمالووه بتخطوويط موووزون ، واملنافيووة الرتبيووة املتدرجووة : الوويت تسووري ابملسوولم شوويئاً 
 لالرجتال والتسرع والقفزات احملطمة .

 ونسائل أنفسنا . -  -ولكي ندرك أمهية هذا العنصر من عناصر الثبات ، فلنعد إىل سرية رسول هللا 
 يف مكة ، إابن فرتة االضطهاد ؟ -  -ما هو مصدر ثبات صحابة النيب  -
كيف ثبت بالل وخباب ومصعب وآل ايسر وغريهم من املستضعفني وحوىت كبوار الصوحابة يف حصوار   -

 الشعب وغريه ؟
 هل ميكن أن يكون ثباهتم بغري تربية عميقة من مشكاة النبوة ، صقلت شخصياهتم ؟ -
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يد حىت لنأخذ رجاًل صحابياً مثل خباب بن األرت رضي هللا عنه ، الذي كانت موالته حتمي أسياخ احلد
حتموور مث تطرحووه عليهووا عوواري الظهوور فووال يطفئهووا إال ودك ) أي الشووحم ( ظهووره حووني يسوويل عليهووا ، مووا 

 الذي جعله يصرب على هذا كله ؟ .
 وبالل حتت الصخرة يف الرمضاء ، ومسية يف األغالل والسالسل .. -
يف ُحنوني ملووا اهنووزم  -  -وسوؤال منبثووق مون موقووف آخوور يف العهود املوودين ، مون الووذي ثبووت موع النوويب  -

أكثر املسلمني ؟ هل هم حديثو العهد ابإلسالم وُمسل مة الفتح الذين مل يرتبوا وقتاً كافياً يف مدرسوة النبووة 
والوذين خورج كثوري مونهم طلبواً للغنوائم ؟ كوال .. إن غالوب مون ثبوت هوم أولئوك الصوفوة املؤمنوة الويت تلقووت 

 . -  - قدراً عظيماً من الرتبية على يد رسول هللا
 لو مل تكن هناك تربية ترى هل كان سيثبت هؤالء ؟

 اثمناً : الثقة ابلطريق :
ال شك أنه كلما ازدادت الثقة ابلطريق الذي يسلكه املسلم ، كان ثباته عليه أكورب .. وهلوذا وسوائل منهوا 

: 
زمانوك ، وإمنوا لويس جديوداً وال وليود قرنوك و  -اي أخي  -استشعار أن الصراط املستقيم الذي تسلكه  -

هووو طريووق عتيووق ) عتيووق صووفة موودح ( قوود سوووار فيووه موون قبلووك األنبيوواء والصووديقون والعلموواء والشوووهداء 
والصوواحلون ، فتووزول غربتووك ، وتتبوودل وحشووتك أنسوواً ، وكآبتووك فرحوواً وسووروراً ، ألنووك تشووعر أبن أولئووك  

 كلهم أخوة لك يف الطريق واملنهج.
 59جل : ) احلمد هلل وسالم على عباده الذين اصطفى ( النمول /الشعور ابالصطفاء ، قال هللا عز و  -

. وقووال : ) وكوذلك جيتبووك ربووك  32. وقوال : ) مث أورثنووا الكتواب الووذين اصوطفينا موون عبووادان ( فواطر /
. وكما أن هللا اصطفى األنبياء فللصواحلني نصويب مون ذلوك  6ويعلمك من أتويل األحاديث ( يوسف /

 من علوم األنبياء .االصطفاء وهو ما ورثوه 
موواذا يكووون شوووعورك لووو أن هللا خلقوووك مجوواداً ، أو دابوووة ، أو كووافراً ملحوووداً ، أو داعيوواً إىل بدعوووة ، أو  -

 فاسقاً ، أو مسلماً غري داعية إلسالمه ، أو داعية يف طريق متعدد األخطاء ؟
اعووة موون عواموول ثباتووك أال توورى أن شووعورك ابصووطفاء هللا لووك وأْن جعلووك داعيووة موون أهوول السوونة واجلم -

 على منهجك وطريقك ؟
 ثسعاً : ممارسة الدعوة إىل هللا عز وجل :

النفس إن مل تتحرك أتسن ، وإن مل تنطلق تتعفن ، ومن أعظم جماالت انطالق النفس : الودعوة إىل هللا ، 
ذلك فادع فهي وظيفة الرسل ، وخملصة النفس من العذاب ؛ فيها تتفجر الطاقات ، وتنجز املهمات ) فل

، واسووتقم كمووا أموورت ( . ولوويس يصووح شوويء يقووال فيووه " فووالن ال يتقوودم وال يتووأخر " فووإن الوونفس إن مل 
 تشغلها ابلطاعة شغلتك ابملعصية ، واإلميان يزيد وينقص .
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ببوذل الوقووت ، وكووّد الفكور ، وسووعي اجلسوود ، وانطوالق اللسووان ، حبيووث  -والودعوة إىل املوونهج الصووحيح 
 يقطع الطريق على حماوالت الشيطان ابإلضالل والفتنة . -ملسلم وشغله الشاغل تصبح الدعوة هم ا

زد على ذلك ما حيدث يف نفس الداعية من الشعور ابلتحدي جتاه العوائق ، واملعاندين ، وأهل الباطل ، 
 وهو يسري يف مشواره الدعوي ، فريتقي إميانه ، وتقوى أركانه .

موون األجوور العظوويم وسوويلة موون وسووائل الثبووات ، واحلمايووة موون الرتاجووع فتكووون الوودعوة ابإلضووافة ملووا فيهووا 
والتقهقر ، ألن الذي يُهاجم ال حيتاج للدفاع ، وهللا مع الدعاة يثبتهم ويسدد خطاهم والداعية كالطبيوب 

 حيارب املرض ريربته وعلمه ، ومبحاربته يف اآلخرين فهو أبعد من غريه عن الوقوع فيه .
 حول العناصر املثبتة :عاشراً : االلتفاف 

تلك العناصر الويت مون صوفاهتا موا أخوربان بوه عليوه الصوالة والسوالم : ) إن مون النواس انسواً مفواتيح للخوري 
 1/127وابون أيب عاصوم يف كتواب السونة  237مغاليق للشر ( حسن رواه ابن ماجوة عون أنوس مرفوعواً 

 . 1332وانظر السلسلة الصحيحة 
 والدعاة املؤمنني ، وااللتفاف حوهلم معني كبري على الثبات . وقد حدثت البحث عن العلماء والصاحلني

 يف التاريخ اإلسالمي فنت ثبت هللا فيها املسلمني برجال .
وموون ذلووك : مووا قالووه علووي بوون املووديين رمحووه هللا تعوواىل " أعووز هللا الوودين ابلصووديق يوووم الووردة ، وأبمحوود يوووم 

 احملنة " .
رمحه هللا عن دور شيخه شيخ اإلسالم يف التثبيت : " وكنا إذا اشتد بنا اخلوف ، وأتمل ما قاله ابن القيم 

وسواءت بنوا الظنوون ، وضواقت بنوا األرض أتينواه ، فمووا هوو إال أن نوراه ونسومع كالموه فيوذهب ذلوك كلووه 
بواهبوا عنا ، وينقلب انشراحاً وقوة ويقيناً وطمأنينة ، فسبحان من أشهد عباده جنته قبول لقائوه وفوتح هلوم أ

يف دار العمول ، وآثهووم مون روحهووا ونسويمها وطيبهووا موا اسووتفرغ قوواهم لطلبهووا واملسوابقة إليهووا " . الوابوول 
 . 97الصيب ص 

وهنا تربز األخوة اإلسالمية كمصدر أساسي للتثبيت ، فإخوانك الصواحلون والقودوات واملربوون هوم العوون 
بتوك مبا معهم من آايت هللا واحلكمة .. الزمهم وعش لك يف الطريق ، والركن الشديد الذي أتوي إليه فيث

 يف أكنافهم وإايك والوحدة فتتخطفك الشياطني فإمنا أيكل الذئب من الغنم القاصية .
 احلادي عشر : الثقة بنصر هللا وأن املستقبل لإلسالم :

 : ) وكووأين موون نوويب حنتوواج إىل الثبووات كثوورياً عنوود أتخوور النصوور ، حووىت ال تووزل قوودم بعوود ثبوهتووا ، قووال تعوواىل
قاتول معوه ربيوون كثوري فموا وهنووا ملوا أصوواهبم يف سوبيل هللا وموا ضوعفوا وموا اسوتكانوا وهللا حيوب الصووابرين ، 
وما كان قوهلم إال أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمران وثبت أقدامنا وانصران على القوم الكوافرين 

 . 148-146اب اآلخرة ( آل عمران /، فآثهم هللا ثواب الدنيا وحسن ثو 
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أن يثبت أصحابه املعذبني أخربهم أبن املسوتقبل لإلسوالم يف أوقوات التعوذيب  -  -وملا أراد رسول هللا 
 واحملن فماذا قال ؟

جاء يف حديث خباب مرفوعاً عند البخاري : ) وليُتمن هللا هذا األمر حىت يسري الراكوب مون صونعاء إىل 
 . 7/165 والذئب على غنمه ( رواه البخاري ، انظر فتح الباري حضرموت ما خياف هللا

 فعرض أحاديث البشارة أبن املستقبل لإلسالم على الناشئة مهم يف تربيتهم على الثبات .
 الثاين عشر : معرفة حقيقة الباطل وعدم االغرتار به :

تسورية عون املوؤمنني  196عموران /يف قول هللا عز وجل : ) ال يغرنك تقلب الذين كفوروا يف الوبالد ( آل 
 وتثبيت هلم .

عووربة ألو  األلبوواب يف عوودم اخلوووف موون  17ويف قولوه عووز وجوول : ) فأمووا الزبوود فيووذهب جفواء ( الرعوود /
 الباطل واالستسالم له .

ومن طريقة القرآن فضح أهل الباطل وتعرية أهدافهم ووسوائلهم ) وكوذلك نفصول اآلايت ولتسوتبني سوبيل 
 حىت ال يؤخذ املسلمون على حني غرة ، وحىت يعرفوا من أين يؤتى اإلسالم . 55ألنعام /اجملرمني ( ا

وكم مسعنا ورأينا حركات هتاوت ودعواة زلوت أقودامهم ففقودوا الثبوات ملوا أتووا مون حيوث مل حيتسوبوا بسوبب 
 جهلهم أبعدائهم .

 الثالث عشر : استجماع األخالق املعينة على الثبات :
، ففي حديث الصحيحني : ) وموا أعطوي أحود عطواًء خورياً وأوسوع مون الصورب ( رواه  وعلى رأسها الصرب

ابب فضل التعفوف  -ابب االستعفاف عن املسألة ، ومسلم يف كتاب الزكاة  -البخاري يف كتاب الزكاة 
إذا والصرب . وأشد الصرب عند الصدمة األوىل ، وإذا أصيب املرء مبا مل يتوقع حتصل النكسة ويزول الثبات 

 عدم الصرب .
أتمل فيما قالوه ابون اجلووزي رمحوه هللا : " رأيوت كبورياً قوارب الثموانني وكوان حيوافظ علوى اجلماعوة فموات  -

ولد البنته ، فقال : ما ينبغي ألحد أن يدعو ، فإنه ما يستجيب . مث قال : إن هللا تعاىل يعاند فما يرتك 
 تعاىل هللا عن قوله علواً كبرياً . 34لنا ولداً " الثبات عند املمات البن اجلوزي ص

ملوووا أصووويب املسووولمون يف أحووود مل يكونووووا ليتوقعووووا تلوووك املصووويبة ألن هللا وعووودهم ابلنصووور ، فعلمهوووم هللا  -
بدرس شديد ابلدماء والشهداء : ) أو ملا أصوابتكم مصويبة قود أصوبتم مثليهوا قلوتم أأ هوذا ؟ قول هوو مون 

 من عند أنفسهم ؟ ماذا حصل 165عند أنفسكم ( آل عمران /
 فشلتم وتنازعتم يف األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما حتبون ، منكم من يريد الدنيا .

 الرابع عشر : وصية الرجل الصاحل :
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عندما يتعرض املسلم لفتنة ويبتليه ربه ليمحصه ، يكون من عوامول الثبوات أن يقويض هللا لوه رجواًل صواحلاً 
هللا هبوا ، ويسوودد اخلطوى ، وتكوون هوذه الكلموات مشوحونة ابلتووذكري  يعظوه ويثبتوه ، فتكوون كلموات ينفوع

 ابهلل ، ولقائه ، وجنته ، وانره .
 وهاك أخي ، هذه األمثلة من سرية اإلمام أمحد رمحه هللا ، الذي دخل احملنة ليخرج ذهباً نقياً .

إليه ، حىت لقد قال خوادم  لقد سيق إىل املأمون مقيداً ابألغالل ، وقد توعده وعيداً شديداً قبل أن يصل
لإلمام أمحد : ) يعز علّي اي أاب عبد هللا ، أن املأمون قد سل سيفاً مل يسله قبل ذلك ، وأنه يقسم بقرابتوه 

، لووئن مل جتبووه إىل القووول ريلوووق القوورآن ليقتلنووك بووذلك السوويف ( البدايووة والنهايوووة  -  -موون رسووول هللا 
1/332 . 

لبصوورية الفرصووة ليلقوووا إىل إمووامهم بكلمووات التثبيووت ؛ ففووي السووري للووذهيب وهنووا ينتهووز األذكيوواء موون أهوول ا
عن أيب جعفر األنباري قال : " ملا محُ ل أمحد إىل املأمون أخربت ، فعربت الفرات ، فإذا هو  11/238

 جالس يف اخلان فسلمت عليه .
 فقال : اي أاب جعفر تعنيت .

ن بك ، فوو هللا لوئن أجبوت إىل خلوق القورآن ليجيوق خلوق فقلت : اي هذا ، أنت اليوم رأس والناس يقتدو 
، وإن مل جُتب ليمتنعن خلق من الناس كثري ، ومع هذا فإن الرجل إن مل يقتلك ، فإنك متوت ، البد مون 

 املوت ، فاتق هللا وال جتب . فجعل أمحد يبكي ويقول : ما شاء هللا . مث قال : اي أاب جعفر أع د ..
 ل : ما شاء هللا ... أ.هو "فأعدت عليه وهو يقو 

وقال اإلمام أمحد يف سياق رحتله إىل املأمون : " صران إىل الرحبة منها يف جوف الليل ، فعرض لنا رجول 
 فقال : أيكم أمحد بن حنبل .

فقيوول لووه : هووذا . فقووال للجمووال : علووى رسوولك .. مث قووال : " اي هووذا ، مووا عليووك أن تُقتوول هووا هنوووا ، 
 ال : أستودعك هللا ، ومضى .وتدخل اجلنة " مث ق

فسألت عنه ، فقيل   هذا رجل من العرب من ربيعة يعمل الصوف يف البادية يقال له : جابر بن عوامر 
 . 11/241يُذكر ريري " سري أعالم النبالء 

ويف البدايووة والنهايووة : أن أعوورايب قووال لإلمووام أمحوود : " اي هووذا إنووك وافوود النوواس فووال تكوون شووؤماً علوويهم ، 
إنك رأس الناس اليوم فإايك أن جتيبهم إىل ما يدعونك إليه ، فيجيبووا فتحمول أوزارهوم يووم القياموة ، وإن  و 

 كنت حتب هللا ، فاصرب على ما أنت فيه ، فإنه ما بينك وبني اجلنة إال أن تقتل " .
يدعونين إليوه . قال اإلمام أمحد : وكان كالمه مما قوى عزمي على ما أان فيه من االمتناع عن ذلك الذي 

 1/332البداية والنهاية 
ويف رواية أن اإلمام أمحد قال : " ما مسعت كلمة وقعت يف هذا األمر أقوى من كلمة األعرايب كلمين هبوا 
يف رحبة طوق وهوي بلودة بوني الرقوة وبغوداد علوى شواطئ الفورات ، قوال : " اي أمحود إن يقتلوك احلوق موّت 
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 . 11/241قوي قليب " سري أعالم النبالء شهيداً ، وإن عشت عشت محيداً .. ف
 

 ويقول اإلمام أمحد عن مرافقة الشاب حممد بن نوح الذي صمد معه يف الفتنة :
أقوووم أبموور هللا موون حمموود بوون نوووح ، إين ألرجووو أن  -علووى حداثووة سوونه ، وقوودر علمووه  -مووا رأيووت أحووداً 

 يكون قد ختم له ريري .
، هللا هللا ، إنك لست مثلي ، أنت رجل يُقتدى بك ، قود مود اخللوق قال   ذات يوم : " اي أاب عبد هللا 

أعناقهم إليك ، ملا يكون منك ، فاتق هللا ، واثبت ألمور هللا . فموات وصوليت عليوه ودفنتوه . سوري أعوالم 
 . 11/242النبالء 

 وحىت أهل السجن الذين كان يصلي هبم اإلمام أمحد وهو مقيد ، قد سامهوا يف تثبيته .
وال قوووتاًل  -موووا هوووو ومنوووز  إال واحووود  -قوووال اإلموووام أمحووود مووورة يف احلوووبس : " لسوووت أاب  ابحلوووبس فقووود 

 ابلسيف ، وإمنا أخاف فتنة السوط "
فسمعه بعض أهل احلبس فقال : " ال عليك اي أاب عبد هللا ، فما هو إال سوطان ، مث ال تودري أيون يقوع 

 . 11/240ء الباقي " فكأنه ُسرّ ي عنه . سري أعالم النبال
 فاحرص أيها األخ الكرمي على طلب الوصية من الصاحلني : وأعقلها إذا تليت عليك .

 اطلبها قبل سفر إذا خشيت مما قد يقع فيه . -
 اطلبها أثناء ابتالء ، أو قبل حمنة متوقعة . -
 اطلبها إذا ُعينت يف منصب أو ورثت مااًل وغىن . -

 ملؤمنني .وثبت نفسك ، وثبت غريك وهللا و  ا
 اخلامس عشر : التأمل يف نعيم اجلنة وعذاب النار وتذكر املوت :

واجلنة بالد األفراح ، وسلوة األحزان ، وحمط رحال املوؤمنني والونفس مفطوورة علوى عودم التضوحية والعمول 
 والثبات إال مبقابل يهّون عليها الصعاب ، ويذلل هلا ما يف الطريق من عقبات ومشاق .

ألجوور هتووون عليووه مشووقة العموول ، وهووو يسووري ويعلووم أبنووه إذا مل يثبووت فسووتفوته جنووة عرضووها فالووذي يعلووم ا
 السموات واألرض ، مث إن النفس حتتاج إىل ما يرفعها من الطني األرضي وجيذهبا إىل العامل العلوي.

 يستخدم ذكر اجلنة يف تثبيت أصحابه ، ففي احلديث احلسن الصحيح مور رسوول هللا -  -وكان النيب 
-  -  بياسر وعمار وأم عمار وهم يؤذن يف هللا تعاىل فقال هلوم : ) صورباً آل ايسور صورباً آل ايسور فوإن

، وهو حديث حسن صوحيح ، انظور خترجيوه يف فقوه السورية حتقيوق  3/383موعدكم اجلنة ( رواه احلاكم 
 . 103األلباين ص

فاصووربوا حووىت تلقووين علووى احلوووض ( يقوول لألنصووار : ) إنكووم سوتلقون بعوودي أثورة  -  -وكوذلك كووان 
 متفق عليه .
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وكووذلك موون أتمووول حووال الفوووريقني يف القوورب ، واحلشوور ، واحلسووواب ، وامليووزان ، والصوووراط ، وسووائر منوووازل 
 اآلخرة .

كمووا أن تووذكر املوووت حيمووي املسوولم موون الوورتدي ، ويوقفووه عنوود حوودود هللا فووال يتعووداها . ألنووه إذا علووم أن 
لووه ، وأن سوواعته قوود تكووون بعوود حلظووات ، فكيووف تسووول لووه نفسووه أن يووزل ، أو املوووت أدأ موون شووراك نع

: ) أكثوووروا مووون ذكووور هوووادم اللوووذات ( رواه الرتموووذي  -  -يتموووادى يف االحنوووراف ، وألجووول هوووذا قوووال 
 . 3/145وصححه يف ارواء الغليل  2/50

 مواطن الثبات
 ال يف هذا املقام :وهي كثرية حتتاج إىل تفصيل ، نكتفي بسرد بعضها على وجه اإلمج

 أواًل : الثبات يف الفنت :
التقلبوووات الووويت تصووويب القلووووب سوووببها الفووونت ، فوووإذا تعووورض القلوووب لفووونت السوووراء والضوووراء فوووال يثبوووت إال 

 أصحاب البصرية الذين عّمر اإلميان قلوهبم .
 ومن أنواع الفنت :

ولنكوونن مون الصواحلني ، فلموا آثهوم فتنة املال : ) ومونهم مون عاهود هللا لوئن أثان مون فضوله لنصودقن  -
 75،76من فضله ريلوا به وتولوا وهم معرضون ( التوبة /

فتنة اجلاه : ) واصرب نفسوك موع الوذين يودعون رهبوم ابلغوداة والعشوي يريودون وجهوه وال تعود عينواك عونهم 
 . 28رطاً ( الكهف /تريد زينة احلياة الدنيا ، وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكران واتبع هواه وكان أمره ف

: ) موا ذئبوان جائعوان أرسوال يف غونم أبفسود هلوا مون حورص  -  -وعن خطورة الفتنتوني السوابقتني قوال 
.  5496وهوو يف صوحيح اجلوامع  3/460املرء على املال والشرف لدينه ( رواه اإلموام أمحود يف السوند 

 لذئبني اجلائعني أرسال يف غنم .واملعىن أن حرص املرء على املال والشرف أشد فساداً للدين من ا
 . 14فتنة الزوجة : ) إن من أزواجكم وأوالدكم عدواً لكم فاحذروهم ( التغابن / -
ولوووه شوووواهد ، وهوووو يف صوووحيح  2/305فتنوووة األوالد : ) الولووود جمبنوووة مبخلوووة حمزنوووة ( رواه أبوووو يعلوووى  -

 . 7037اجلامع 
متثيول قوول هللا عوز وجول : ) قتول أصوحاب األخودود ،  فتنة االضطهاد والطغيان والظلم : وميثلهوا أروع -

النوار ذات الوقوود ، إذ هوم عليهووا قعوود ، وهوم علووى موا يفعلوون ابملوؤمنني شووهود ، وموا نقمووا موونهم إال أن 
 . 9-4يؤمنوا ابهلل العزيز احلميد ، الذي له ملك السموات واألرض وهللا على كل شيء شهيد ( الربوج 

وهوو متوسود بوردة يف ظول  -  -رضوي هللا عنوه قوال : شوكوان إىل رسوول هللا وروى البخاري عن خبواب 
الكعبة ، فقال عليه السالم : ) قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر لوه يف األرض فيجعول فيهوا فُيجواء 
ابملنشار ، فيوضع على رأسه فيجعل نصفني وميشط أبمشاط احلديد، من دون حلمه وعظمه ، فما يصده 

 . 12/315نه ) رواه البخاري ، انظر فتح الباري ذلك عن دي
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فتنة الدجال : وهي أعظم فونت احمليوا : ) اي أيهوا النواس إهنوا مل تكون فتنوة علوى وجوه األرض منوذ ذرأ هللا  -
آدم أعظوم مون فتنوة الودجال .. اي عبوواد هللا ، أيهوا النواس : فواثبتوا فووإين سأصوفه لكوم صوفة مل يصووفها إايه 

 .7752انظر صحيح اجلامع  2/1359ه ابن ماجه قبلي نيب .. ( روا
: ) تعرض الفنت على القلووب كاحلصوري  -  -وعن مراحل ثبات القلوب وزيغها أمام الفنت يقول النيب 

عوداً عوداً ، فأي قلب أشرهبا نكت فيه نكتوة سووداء ، وأي قلوب أنكرهوا نكوت فيوه نكتوة بيضواء ، حوىت 
ا ، فال تضوره فتنوة موا داموت السوموات واألرض ، واآلخور أسوود يصري على قلبني ، على أبيض مثل الصف

مربووداً كووالكوز جمخيووواً ال يعوورف معروفووواً ، وال ينكوور منكوووراً ، إال مووا أشووورب موون هوووواه ( رواه اإلمووام أمحووود 
واللفوووظ لوووه . " معوووىن عووورض احلصوووري : أي توووؤثر الفووونت يف القلوووب كتوووأثري  1/128، ومسووولم  5/386

يوووه . ومعوووىن مربوووداً : بيووواض شوووديد قووود خالطوووه سوووواد ، جمخيووواً : أي مقلووووابً احلصوووري يف جنوووب النوووائم عل
 منكوساً . "

 اثنياً : الثبات يف اجلهاد :
. ومن الكبائر يف ديننوا الفورار مون الزحوف وكوان  45) اي أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا ( األنفال /

اخلنوودق يووردد مووع املووؤمنني : ) وثبووت األقوودام إن عليووه الصووالة والسووالم وهووو حيموول الوورتاب علووى ظهووره يف 
 . 7/399القينا ( رواه البخاري يف كتاب الغزوات ، ابب غزوة اخلندق انظر الفتح 

 اثلثاً : الثبات على املنهج :
) من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه فمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر ، وما بدلوا تبدياًل 

 مبادئهم أغلى من أرواحهم ، إصرار ال يعرف التنازل . 23/( األحزاب 
 رابعاً : الثبات عند املمات :

أما أهل الكفر والفجور فإهنم حيرمون الثبات يف أشد األوقات كربة فال يسوتطيعون الوتلفظ ابلشوهادة عنود 
فجعول حيورك رأسوه املوت ، وهذا من عالموات سووء اخلامتوة كموا قيول لرجول عنود موتوه : قول ال إلوه إال هللا 

 مييناً ومشااًل يرفض قوهلا .
وآخر يقول عند موته : " هذه قطعة جيدة ، هذه مشرتاها رخيص " ، واثلث يذكر أمساء قطع الشطرنج 

 . ورابع يدندن أبحلان أو كلمات أغنية ، أو ذكر معشوق .

 ذلك ألن مثل هذه األمور أشغلتهم عن ذكر هللا يف الدنيا .
سواد وجه أو ننت رائحوة ، أو صورف عون القبلوة عنود خوروج أرواحهوم ، وال حوول وال  وقد يرى من هؤالء

 قوة إال ابهلل .
 أما أهل الصالح والسنة فإن هللا يوفقهم للثبات عند املمات ، فينطقون ابلشهادتني .
 وقد يُرى من هؤالء هتهل وجه أو طيب رائحة ونوع استبشار عند خروج أرواحهم .
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مموون وفقهووم هللا للثبووات يف انزلووة املوووت ، إنووه أبووو زرعووة الوورازي أحوود أئمووة أهوول احلووديث وهوذا مثووال لواحوود 
 وهذا سياق قصته :

قووال أبووو جعفوور حمموود بوون علووي ورّاق أيب زرعووة : حضووران أاب زرعووة مبووا شووهران قريووة موون قوورى الووري وهووو يف 
هم ، فوذكروا حوديث التلقوني ) الس ْوق أي عند احتضاره وعنده أبو حامت وابن واره واملنذر بن شاذان وغري 

لقنوا مووثكم ال إلوه إال هللا ( واسوتحيوا مون أيب زرعوة أن يلقنووه ، فقوالوا تعوالوا نوذكر احلوديث ، فقوال ابون 
 -ومل جيواوزه  -واره : حدثنا أبوو عاصوم حودثنا عبود احلميود بون جعفور عون صواحل ، وجعول يقوول ابون أيب 

و عاصووم ، عون عبود احلميود بون جعفور ، عون صواحل ، مل جيوواوز ، فقوال أبوو حوامت : حودثنا بُنودار حودثنا أبو
وْوق " وفوتح عينيووه " حودثنا بُنودار حوودثنا أبوو عاصوم حوودثنا  والبواقون سوكتوا ، فقووال أبوو زرعوة وهووو يف الس 

:  -  -عبد احلميد عن صاحل ابن أيب غريب عن كثري بن مرة عن معاذ بن جبل قال : قال رسوول هللا 
مووووه ال إلووووه إال هللا دخوووول اجلنووووة ( وخرجووووت روحووووه رمحووووه هللا . سووووري أعووووالم النووووبالء ) موووون كووووان آخوووور كال

13/76-85 . 
ومثل هؤالء قال هللا فيهم : ) إن الذين قالوا ربنا هللا مث استقاموا تتنزل عليهم املالئكة أال ختوافوا وال حتزنووا 

 . 30وأبشروا ابجلنة اليت كنتم توعدون ( فصلت /
اللهم إان نسألك الثبات يف األمر والعزمية على الرشد ، وآخر دعواان أن احلمد هلل  اللهم اجعلنا منهم ،

 رب العاملني .

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 ال روة
لغة: ثروة من ثرى، ثرى املال ثراء: منا، وثرى القوم: كثروا وثرى ثراء كثر ماله فهو ثور وثورى، وثورى بكوذا:  

 (.1كثرة املال ، والثرى: األرض )كما ىف لسان العرب()كثرماله فهو غىن عند الناس ، والثراء  
اصووطالحا: الثووروة هووى األشووياء األساسووية الووىت تسووهم ىف الرفاهيووة وهووذه األشووياء هووى الووىت تسوومى السوولع 

 أالقتصادية.
مل ترد كلمة "ثروة" ىف القرآن الكرمي ،والكلمة الىت جاءت وهلا صلة لغوية هبذه املفردة هى كلمة "ثرى" ىف 

 .6ه سبحانه وتعاىل: }له ما ىف السموات وما ىف األرض وما بينهما وما حتت الثرى{طه:قول
 (.2وقال اآللوسى ىف تفسريها: الثرى: الرتاب الندى، تثرى ثرى فهى ثرية كغنية)

أحود احلوديثني جواء فيوه: )موا بعوث هللا نبيوا اال  وردت كلمة ثروة ىف حديثني من أحاديث سويدان حممود 
 (.3قومه()ىف ثروة من 

أما احلديث الثاأ فجاء فيه: )وأما أول ثلة يدخلون النارفأمري مسلط وذو ثروة من املال ال يؤدى حق هللا 
 (.4()00ىف ماله 

ميكوون القووول أن كلمووة )مووال( هووى أقوورب الكلموووات إىل معووىن كلمووة "ثووروة" وذلووك ىف القوورآن الكووورمي وىف 
تا ومثوووانني مووورة، وىف االصوووطالح الفقهوووى تعوووددت الدراسوووات الفقهيوووة، جووواءت كلموووة موووال ىف القووورآن سووو

مصووطلح "مال"،وممووا قيوول ىف تعريفووه: "ال يقووع اسووم مووال إال علووى مووا لووه  التعوواريف الووىت عوورف هبووا الفقهوواء
 (.5قيمة يباع هبا وتلزم متلفه وإن قلت وما ال يطرحه الناس ")

 (.6خاره لوقت احلاجة)وقيل أيضا ىف تعريفه: "املراد ابملال ما مييل إليه الطبع وميكن اد
وقد ميز حممد ابقر الصدر بني نوعني من "الثروة": ثروة آولية وهى مصادر اإلنتاج ، وثروة اثنوية وهى ما 
يظفربه اإلنسان عون طريوق اسوتخدام تلوك املصوادر وىف رأيوه أن الثوروة األوليوة ال يودخل فيهوا العمول ورأس 

امليووواه  -املوووواد األوليوووة الوووىت حتويهوووا األرض-ى: األرض املوووال ، وإمنوووا تشووومل مصوووادر الطبيعوووة لإلنتووواج وهووو
الطبيعيووة بقيووة الثووروات وهووى حمتوووايت البحارواألهنووار والثووروات الطبيعيووة املنتشوورة ىف اجلووو، والقوووى الطبيعيووة 

 املنبثة ىف أرجاء الكون ، وغريذلك من ذخائر الطبيعة وثروهتا.
الكورمي وأن كلموة )موال( أقورب مودلول هلوا، فقود جواءت ىف  وإذ اشران إىل أن كلمة "ثروة" مل ترد ىف القورآن

القورآن الكورمي مفووردات كثورية تودل علووى معوىن الثوروة ومنهووا كلموة: رزق ونعموة، واملعووىن الوذى يوربز ىف هووذه 
املفردات أهنا أعطت للثروة عناصر قيميوة، وأن كول مفوردة مون املفوردات السوابقة حتمول عنصورا قيميوا معينوا 

سالم ال يقصر النظر إىل الثروة من حيث العنصر املادى، إمنا يضم إىل ذلك عناصرقيمية وهذا يعىن أن اإل
ىف فهم معىن الثروة وىف استخدامها أو توظيفها، وهذه العناصر القيمية تتوزع إىل عناصر عقيدية وعناصور 

 أخالقية، وغري ذلك مما تدل عليه املفردات السابقة.
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وة ىف اإلسووالم وللعناصوور الفاعلووة فيووه ، فووالثروة تشوومل السوولع النافعووة وممووا سووبق ميكوون تقوودمي مفهوووم للثوور 
واملباحووة شوورعا، وال يقتصوور مفهوووم الثووروة ىف اإلسووالم علووى السوولع املنتجووة وإمنووا يوودخل فيهووا كوول مصووادر 

 الطبيعة مثل أشعة الشمس واهلواء وما ىف جوف األرض من عناصر طبيعية أخرى.
 أ.د/رفعت العوضى

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 ال غور
 لغة: مفردها ثغر.

واصووطالحا: يقصوود هبووا منطقووة احلصووون الووىت بنيووت علووى ختوووم الشووام واجلزيوورة لصوود غووزوات الووروم ، وهلووذا 
 أطلق عليها مصطلح "الثغورالرومية ".

 وهناك من توسع ىف مفهوم "الثغز للداللة على كل موضع قريب من أرض العدو.
ىف قليقلووة، ومتتوود ىف طووول الووبالد حووىت ملطيووة مث الفوورات ، وكانووت وتبوودأ منطقووة الثغووور هووذه موون طرسوووس 

 مهمتها محاية إقليم العواصم املمتد على طول احلدود من غارات األعداء.
 وقد فرق اجلغرافيون بني الثغور الشامية وثغور اجلزيرة عن طريق تقسيمها إىل ثغور عربية وأخرى شامية.

خلصووبة بووني "دجلووة والفوورات" ومتتوود إىل منطقووة الوودروب عنوود سالسوول ويقصود ابجلزيوورة: املنطقووة الشوومالية ا
 جبال طوروس ،كما متتد إىل اجلبال الفارسية.

 وقد كثر سكان العرب ىف هذه املنطقة قبل اإلسالم ،ووجدت فيها قبائل وداير ربيعة ومضر وبكر.
دث وموورعش وطرسوووس وذكوور اجلغرافيووون عووددا موون احلصووون ىف منطقووة الثغووور الشووامية هووى: ملطيووة واحلوو

 واهلارونية والكنيسة السوداء وعني زرجنة واملصيصة وأذنة.
أما منطقة ثغور اجلزيرة فمن حصوهنا: كمخ ومششاط وألبرية وحصن منصور وقلعة الروم واحلدث واحلموراء 

 ، ومن أشهر مدن هذا الثغر أنطاكية وبغراس.
هو برى وهو ما يلقى بالد العدو ويقابله من  وقد حتدث "قدامة بن جعفر" عن الثغور وقال: إن منها ما

 جهة الرب، ومنها ما هو حبرى حيث تلقى العدو وتقابله من انحية البحر، ومنها ما جيتمع فيه األمران.
أمووا عواصووم هووذه الثغووور فهووى مووا وراءهووا موون بلوودان اإلسووالم ، وكوول منهووا يعتوورب عاصووما ألنووه يعصووم الثغوور 

 وميده ىف أوقات النفري.
كووان إقلوويم اجلزيوورة ومشوواىل الشووام وحوودة يووتمم بعضووه بعضووا موون حيووث ارتبوواط حصوووهنا ، وتعرضووها وهلووذا  

لغووووارات البيووووزنطيني ،وكانووووت احلمووووالت اإلسووووالمية املتعاقبووووة ىف حاجووووة إىل قواعوووود ترتكووووز عليهووووا، فتطلووووع 
، وحصووونوها املسووولمون إىل مووود نفووووذهم إىل تلوووك املراكوووز األماميوووة املطلوووة علوووى ألعووودو واملعروفوووة "ابلثغوووو" 

وشوووحنوها ابجلنوووود ، وبووودأت العواصوووم اخللفيوووة وثغورهوووا األماميوووة أتخوووذ مكانتهوووا املتميوووزة ىف نظوووام الدولوووة 
 اإلسالمية منذ زمن اخللفاء الراشدين.

 وهكذا انقسمت احلدود ىف زمن الراشدين إىل قسمني:
 رض البيزنطيني آبسيا الصغرى.إقليم العواصم والثغور الشامية للدفاع عن إقليم الشام واإلغارة على أ -1
إقليم العواصم والثغور اجلزرية للدفاع عن مشاىل العراق وللحمالت الوىت تقووم منوه علوى أراضوى الدولوة  -2

 البيزنطية.
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وملا آل حكم الدولة اإلسالمية إىل األمويني واصلوا ختطيط املدن ومتصريها وإنوزال اجلنوود فيهوا وتوسويعها، 
 ابملقاتلني والسالح واأليدى العاملة. حىت أضحته أمصارا زاخرة

 وهكذا عاش الناس ىف جمتمع الثغور حراسا لدار اإلسالم.
وهكذا ظلت مناطق الثغور تنال اهتماما وحتظى ابلتطوور، إىل أن تغوري حوال العوامل اإلسوالمى، وتووىل أموره 

عقودها حنوو منتصوف  الظاملون ممون شوغل ابملنكورات وامللوذات ، فضوعف أمور الثغوور واختول نظامهوا واحنول
 القرن الرابع اهلجرى ،العاشر امليالدى.

 أ.د/عبد هللا مجال الدين
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 ال تافة
لغة: ثَق َف الرجل: صوار حاذقوا فطنا،والثقافوة: العلووم واملعوارف والفنوون الوىت يطلوب احلوذق فيهوا، كموا ىف 

 (.1الوسيط )
 التقاليد الىت متيز مجاعة أو أمة أو ساللة عرقية عن غريها.واصطالحا: جمموعة األعراف والطرق والنظم و 

وعلوووى مسوووتوى الفووورد يطلوووق اللفوووظ علوووى درجوووة التقووودم العقلوووى الوووىت حازهوووا، بصووورف النظووور ابلطبوووع عووون 
 مستوايت الدراسة الىت أجنزها.

مون  ومنذ وقت طويل تتعدد التعريفات هلذا اللفظ حوىت إنوه ىف مطلوع اخلمسوينات حصور عاملوان أمريكيوان
علموواء األنثروبولوجيووا مائووة ونسووني تعريفووا للثقافووة، وتلقووى التعريفووات املختلفووة أضووواء علووى املووراد ابللفووظ 
الذى يفهمه العامة أبكثر مما يفهمون تعريفه ،وميكن لنوا أتمول موا تووحى بوه مون تعريفوات مهموة مون قبيول 

جنوواز فكوورى أو أد، أو علمووى أو أن مفهوووم الثقافووة يشووري إىل كوول مووا يصوودر عوون اإلنسووان موون إبووداع أو إ
 فىن.

أما املفهوم األنثروبولوجى للثقافة فهو أكثر مشووال، ويعود الثقافوة حصويلة كول النشواط البشورى االجتمواعى 
ىف جمتمع معني ،ويستتبع هذأ أن لكل جمتمع ثقافته اخلاصوة املميوزة، بصورف النظور عون مودى تقودم ذلوك 

 اجملتمع أو أتخره.
ببعووده عوون حتميوول الثقافووة ابملضووموانت القيميووة، وإن اعوورتف أبن لكوول ثقافووة نسووقها  ويتميووز هووذا املفهوووم

 اخلاص من القيم واملعايري.
وىف مقابل هذا املفهوم األنثروبولوجى الواسع جند مفاهيم كثرية أكثور حتديودا ، فكثوريا موا تسوتخدم الثقافوة 

ى إىل النشواط الفوىن وحوده ، أو النشوواط لإلشوارة إىل النشواط االجتمواعى الوذهىن والفوىن، وىف أحيوان أخور 
األد، والفووىن دون النشوواط العلمووى الووذى يعووده الووبعض غووري خاضووع ألنسوواق الثقافووات ، ابعتبوواره مرتكووزا 

 على حقائق مطلقة بعيدة عن التأثر إبلذوق أو البيئة أو املورواثت مجيعا.
البحث العلموى والتكنولوجيوا ومون قبول  ويتضح هذا املفهوم بطريقة بريوقراطية ىف مصر حني متنح أكادميية

)اجمللس األعلى للعلوم( جوائز الدولة ىف العلوم ، على حوني ميونح اجمللوس األعلوى للثقافوة نفوس اجلووانز ىف 
اآلداب والفنون ، وتضاف إليها العلوم االجتماعية، )وقد كان هذا قائما منوذ كوان اجمللوس السوابق جملسوا 

 ماعية(.للفنون واآلداب والعلوم االجت
وأتخذ كثري من البلدات اإلسالمية مبثل هذا التقسويم موع اختالفوات طفيفوة، فعلوى حوني تعود العموارة فنوا 

 من الفنون ، فإهنا ىف أحيان كثرية تعامل على أهنا علم هندسى يتبع ابلتاىل العلوم وجمالسها ال الفنون.
فوة القوميوة، بول رمبوا كانوت مبثابوة أوىل مقوموات وقد ذكران العمارة ابلذات ألهنا أحد املكوانت البارزة للثقا

 تكوين الفكرة عن الثقافة لدى اآلخرين الذين يطلعون عليها للوهلة األوىل.
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ومن تعريفات الثقافة األخرى الىت تلقى الضوء على معناها أهنا جمموع العادات والفنوون والعلووم والسولوك 
 جمتمعا عن آخر.الديىن والسياسى منظورا إليها ككل متمايز مييز 

ومن مث ميكن فهم تعبريات مثل "الصراع الثقاىف" للتعبري عن الصراع أو التسوابق بوني ثقوافتني متجواورتني ، 
 أو التغري واالرتقاء ىف عدة جوانبه من النمط الثقاىف.

ملاديوة كما ميكن استخدام لفظ الثقافوة للداللوة علوى اجلوانوب العقليوة والفنيوة للحيواة، ىف مقابول اجلوانوب ا
مون -الوىت حيقوق  -املاديوة أو السولوكية-والتكنولوجية هلا ، ومن مث تصبح الثقافوة مبثابوة منوط كول الرتتيبوات 

 جمتمع معني ألعضائه إشباعات أكرب مما يستطيعون ىف حالة جمرد الطبيعة. -خالهلا
التكنولوجيا وثقافة غري ومييز بعض الباحثني بني ثقافة مادية تشمل العدد واألدوات والسلع االستهالكية و 

ماديووووة تشوووومل القوووويم والتقاليوووود والتنظوووويم االجتموووواعى، وتنطوووووى الثقافووووة علووووى اكتسوووواب وسووووائل اتصووووال 
)اللغة،املطالعات ، الكتاابت( وأدوات عمل معينة، وافكار وأعمال مثل احلساب ، وعلى زاد ضخم مون 

اص مالزم ، وميكن لكل هذا أن يكتمل املعرفة واالعتقاد، وعلى منظومة من القيم ، وعلى توجه ميول خ
 ويرتقى برتبية متخصصة قليال أو كثريا، وتدريب يسمح ابستفادة اجتماعية ابألنشطة الفردية.

ويورى األنثربولوجيوون أن الثقافووة تتموايز وتسوتقل عوون األفوراد الوذين حيملوهنووا وميارسووهنا ىف حيواهتم اليوميووة، 
تموع املعواش ،علوى اعتبوار أن الثقافوة هوى مجواع الورتاث االجتمواعى فعناصر الثقافة تكتسب ابلتعلم من اجمل

 املرتاكم على مر العصور.
 وعلى هذا يبعد هؤالء عن الثقافة كل ما هو غريزى أو فطرى أو مورواث بيولوجيا.

وللسومات الثقافيوة قوودرة هائلوة علووى البقواء واالنتقووال عورب الووزمن ، وكثوري موون هوذه السوومات واملالموح الووىت 
 ل بوجه خاص من العادات والتقاليد والعقائد واخلرافات واألساطري حتتفظ بكياهنا لعدة اجيال.تتمث

ويهتم علماء االجتماع بدراسة ثريوخ ثقافوات الشوعوب املختلفوة مون ابب أن معرفوة املاضوى تسواعد علوى 
 فهم احلاضر.

ختلفووة، متثوول أمناطووا ابرزة ولويس موون شووك ىف أن الثقافووة اإلسووالمية ككوول وثقافووات الشووعوب اإلسووالمية امل
للثقافوة املتصولة واملمتودة جبوذور قويووة ىف املاضوى، بول يكواد املراقبووون ينظورون إىل الثقافوات اإلسوالمية اليوووم 
علووى أهنووا أقوودم الثقافووات الووىت ال تووزال موجووودة ىف عووامل اليوووم دون تقلبووات أو تغووريات حووادة ىف مفاهيمهووا 

تعليمات اإلسالمية، الىت تستمد وجودهوا مون اخلوالق جول وعوال مون األوىل، ويرجع هذا ابلطبع إىل مسو ال
خالل تشريع مساوى مل يقتصرعلى العبادات وإمنا تكفل بتوجيه السولوك اإلنسواأ ىف املعوامالت والعوادات 

 ومنط احلياة اليومية على مستوى الفرد واجملتمع على حنوما نعرف مجيعا.
 أ.د/حممد حممد اجلوادى

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 دار األندلس اخلضراء . –مازن الفريح  –والدعوة / اجلزء الثاين املرجع : الرائد دروس يف الرتبية 
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 ال نوية
اصطالحا: هم الذين يقولون أبصلني للوجود، خمتلفني متوام االخوتالف ، كول منهموا لوه وجوود مسوتقل ىف 

تضاربة، الىت ينتموى ذاته ، وبدون هذين األصلني ال ميكن فهم طبيعة الكون ، الذى تتصارع فيه القوى امل
بعضها إىل أحد املبدأين ، وينتمى سائرها إىل املبدا اآلخر،مما يعىن أن حقيقة الوجود تنطوى على انقسام 

 داخلى وتقابل ضرورى دائم بني أصلني ، لكل منهما قوأنينه وأطواره الزمنية اخلاصة به.
سوفتهم كوأفالطون وأرسوطو؟ إذ فورق وقد ظهرهذا املوذهب منوذ قودمي لودى اإلغريوق ، فوأثر علوى أعظوم فال

أفالطوون بوني عوامل املوادة وعوامل املثول ، وفورق أرسوطو بوني اهليووىل والصوورة، أو بوني املوجوود ابلقووة واملوجوود 
 ابلفعل ، وأن كانت الثنوية لديهما ممزوجة بنزوع واضح إىل الوحدة.
مبدأى اخلري والشر، أو النور والظالم  وىف الشرق القدمي قال "ماأ" مؤسس املانوية ىف فارس ابلتقابل بني

، فالنور مصدر اخلري، والظالم منشأ الشر، واخلري والشر هذان ال يصدران عون شوىء واحود، ومهوا مبودأن 
 نشيطان فاعالن إىل األبد.

جتورى ىف نفوس االجتواه ، لكننوا إذ  -حبكم ما ىف آرائهما من مظواهر ثنويوة-وقد يرى البعض أن الزردشتية 
قلناه من أن الثنوية تقول أبصلني جوهرين ال ميكن رد أحدمها إىل اآلخر، أو ردمها معوا إىل مبودأ  ذكران ما

أقوووراب إىل القوووول ابلوحووودة، وأن املثوووال الصوووحيح للثنويوووة إمنوووا  -الزردشوووتية-اثلوووث أسوووبق منهموووا علمنوووا أن 
 ري ينتصر ىف النهاية.هواملانوية، وأن الزردشتية أدأ إىل التوحيد ىف أساسها ، فالشر عارض ، واخل

وقد مثلت الثيولوجية املنبثقة عن املسيحية ىف العصور الوسطى مذهب الثنوية ىف نظرهتا إىل احلياة البشرية 
على أهنا صراع دائم بني الروح والبدن ، وهو صراع ينتج عنوه حتديود مصوري الونفس بعود املووت ىف اجلنوة أو 

فاملصووري إىل النووار، وإن انتصوورت الووروح فاملصووري إىل اجلنووة ، ىف النووار، فووإن انتصوور البوودن ىف ذلووك الصووراع 
ولووذلك اشووتدوا ىف معاملووة اجلسوود وحرموووه موون كوول لووذة وراحووة، لفووتح أبووواب امللكوووت الووىت ال تفووتح إال 
للفقراء الزاهدين ، وأاي ما كانته عالقة هذا التصور ابملسيحية األصلية فقد تضخم هذا التقابل الوجودى، 

 بالغة الذى أثر على خمتلف جماالت الفكر واحلياة ىف العصور الوسطى.واختذ طابع امل
فلسفية أدق عن "امليتافيزيقية الثنائية" بقوله ابملبدأين ، ومهوا:  -بصورة-وىف العصر احلديث عرب ديكارت 

"الذهن واملادة" فكل من الذهن واجلسم قائم بذاته ، ختتلف صوفات كول منهموا عون اآلخور، بول يسوتبعد  
 منهما اآلخر، فما يكون صفة للذهن ال ميكن أن يكون صفة للمادة.كل 

وقد أدى هذا بديكارت إىل افرتأض نوعني يسودان الوجود، فالطبيعة ختضع لقوى آلية حتكم مستقلة عن 
 إرادة العقل ، أما روح اإلنسان فهى تلقائية ذاتية حرة خالصة،ال ختضع ألية حتمية ثرخيية.

 ل الدينأ.د/حممد السعيد مجا
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 اجلاذبية
لغة: مصدر صناعى من جاذب ، وتعىن احلالة الىت جيذب هبا صاحبها غريه يقال: فالن له جاذبية، أى: 

 يستميل غريه إليه.
 اصطالحا: تعىن قوة التجاذب بني شيئني.

 ومن أنواعها:
كهربيوا وكوان الفيزايئوى الفرنسوى "كولووم" اجلاذبية الكهربية: وهى القوة العاملة بوني األجسوام املشوحونة   -

 م.1785هو سنة1119أول من قام بقياسها ىف سنة 
اجلاذبيووة التثاقليووة: وهووى بووني أى جسوومني موواديني ، وكووان العووامل اإلجنليووزى "إسووحق نيوووتن" هووو الووذى  -

حنووو وضوع صووياغة قوانون اجلووذب العوام بووني األجسوام املاديووة، وهوو القووانون الوذى يفسوور سوقوط األجسووام 
 األرض ، ويشرح حركة الكواكب حول الشمس.

وكان علماء احلضارة اإلسالمية أول مون قودموا أساسوا مقبووال لتفسوري السوقوط احلور لألجسوام حتوت أتثوري 
م( ىف إرسواء أول حقيقوة علميوة 945هوو،334اجلاذبية األرضية، وقد بدا احلسون بون أمحود اهلموداأ )ت 

ألرض قوائال: "...فمون كوان حتتهوا )أى حتتوه األرض عنود نصوفها عن ظواهرة اجلاذبيوة عنودما حتودث عون ا
األسوووفل( فهوووو ىف الثبوووات ىف قامتوووه كمووون فوقهوووا ، ومسوووقطه وقدموووه إىل سوووطحها األسوووفل كمسوووقطه إىل 
سووطحها األعلووى، وكثبووات قدمووه عليهووا، فهووى مبنزلووة حجوور املغنوواطيس الووذى جتووذب قووواه احلديوود موون كوول 

 جانب ".
هامة عن املقذوفات من حيث إن حركتها إىل أعلوى عنود القوذف تعواكس  وأضاف علماء آخرون حقائق

فعل اجلاذبية األرضية، وحتودثوا عون اجنوذاب اجلسوم إىل جمواوره األبعود، مقرتبوني بوذلك مون املعوىن الشوموىل 
 الذى توصل "نيوتن" إىل قانونه العام.

 أ.د/أمحد فؤاد ابشا
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 اجلار 
 ار :أواًل : تعريف اجل

 لغة : اجلوار : اجملاورة ، واجلار الذي جياورك . -أ 
اصووطالحاً : هووو موون جوواورك جووواراً شوورعياً سووواًء كووان مسوولماً أو كووافراً ، بووراً أو فوواجراً ، حمسووناً أو  -ب 

 مسيئاً .
 اثنياً : حد اجلوار ، واختلف العلماء يف ذلك وإليك بعض أقواهلم :

 انب .أن احلد أربعون داراً من كل ج -1
 أنه عشرة دور من كل جانب . -2
 أنه من مسع النداء هو جار . -3
 أنه اجلار املالصق املالزق . -4
 أن حد اجلار هم الذين جيمعهم مسجد واحد . -5
 أن احلد يرجع فيه إىل العرف فما كان عرفاً أنه جار فهو جار . -6

 اثلثاً : مشول مفهوم اجلار .
 ار .رابعاً : وصااي اإلسالم ابجل
 خامساً : حقوق اجلار :

 كف األذى .  -1
 محاية اجلار . -2
 اإلحسان إىل اجلار . -3
 احتمال أذى اجلار . -4

 سادساً : التقصري يف حق اجلار :
 مضايقة اجلار . -1
 حسد اجلار . -2
 احتقار اجلار والسخرية منه . -3
 كشف أسرار اجلار .  -4
 تتبع عثرات اجلار ، والفرح بزالته . -5
 تنفري الناس من اجلار . -6
 التعدي على حقوق اجلار وممتلكاته . -7
 قلة االعتداد بتعليم األوالد حق اجلار . -8
 إيذاء اجلريان ابجللبة . -9
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 أتجري من ال يرغب اجلريان يف إسكانه . -10
 خيانة اجلار والغدر به . -11
 قلة النهوض حلماية اجلار . -12
 ر .قلة اإلحسان إىل اجلا -13
 قلة احلرص على التعرف على اجلريان . -14
 قلة املشاركة العاطفية للجريان . -15
 قلة التفقد ألحوال اجلريان . -16
 الغفلة عن تعاهد اجلريان ابلطعام . -17
 قلة التهادي بني اجلريان . -18
 التكرب عن قبول هدية اجلار . -19
 منع اجلار ما حيتاج إليه عادة . -20
 هتمام إبعادة املعار من اجلريان إليهم .قلة اال -21
 قلة املباالة بدعوة اجلار إىل املناسبات والوالئم . -22
 ترك اإلجابة لدعوة اجلار . -23
 قلة التناصح بني اجلريان . -24
 التكرب عن قبول النصيحة والزراية ابلناصح . -25
 قلة التعاون على الرب والتقوى . -26
 الحاة بني اجلريان .كثرة اخلصومة وامل  -27
 التهاجر والتقاطع بني اجلريان عند أدأ سبب . -28
 قلة احلرص على إصالح ذات البني . -29
 العناد وقلة االستجابة لداعي الصلح . -30
 ترك اإلحسان للجار الغريب . -31
 ترك اإلحسان للجار غري املسلم . -32
 قلة العناية ابختيار اجلار الصاحل . -33
 فريط ابجلار الصاحل .الت -34
 االستعجال ابلرحيل عن اجلريان . -35
 قلة املراعاة ألقدار اجلريان وإنزاهلم منازهلم . -36
 قلة احتمال اجلار والصرب على أذاه . -37
 اإلقامة بدار اهلوان . -38
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 قلة الوفاء للجار بعد الرحيل . -39
 صو –دار ابن خزمية  –احلمد حممد  –املرجع : رسائل يف الرتبية واألخالق والسلوك 

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 اجلامعة اإلسالمية
 اصطالحا: هى عبارة عن دائرة انتماء عقائدى وحضارى وسياسى، نبعت وتنبع من التوحيد اإلسالمى.

واالنتماء إىل اجلامعة اإلسالمية وإن اعرتف واحرتم واغتىن ابالنتماءات الفرعية، إال أنه ال يكتفى هبا، وال 
 يقف عند حدودها كنهاية للمطاف ، وإمنا يوظف هذه االنتماءات الفرعية.

ويف العصور احلديثوه أصووبح شوعار "اجلامعوة اإلسووالمية" املظلوة الووىت اسوتظلت هبوا دعوووات وحركوات مجعتهووا 
مقاصوود إهنوواض املسوولمني ابإلسووالم ، للخووروج موون مووأزق الرتاجووع احلضووارى، وملواجهووة املوود االسووتعمارى 

التمايز ىف سبل ووسائل هذا النهووض ، وذلوك تبعوا للمالبسوات اإلقليميوة والتوجهوات املذهبيوة الغر، مع 
عند رواد هذه احلركات والدعوات ،مثل الدعوة الوهابية والدعوة السنوسية والدعوة واحلركة املهدية واحلزب 

الوودين األفغوواأ  الوطىن.وأوسووع فصووائل تيووار اجلامعووة االسووالمية، كووان ذلووك الووذى تبلووور موون حووول مجووال
 -مث حتووالف مووع الدولووة العثمانيووة-والووذى أتسووس شووعبيا وخاصووة بووني الصووفوة والعلموواء وقووادة الوورأى العووام 
 بقيادة السلطان عبد احلميد الثاأ لنصرة الدعوة إىل اجلامعة اإلسالمية.

قوورن التاسووع مجووع هووذا االجتوواه بووني األصووول اإلسووالمية وبووني التجديوود ، وانطلووق موون مصوور ىف سووبعينات ال
 عشر إىل كل أحناء العامل اإلسالمى ومتيزت دعوته ب:

 اإلصالح الديىن: من منطلق العقالنية اإلسالمية الىت توازن بني "الرأى" و" األثر". -1
 احملافظة على الدولة العثمانية ، ابعتبارها الدولة اإلسالمية اجلامعة. -2
ملناسووب موون حضووارهتا وعلومهووا ، موون واقووع التمووايز جتديوود الصووالت احلضووارية مووع الغوورب واقتبوواس ا -3

 الثقاىف واالستقالل احلضارى.
 حترير ثروات العامل اإلسالمى من النهب االستعمارى والسيطرة الغربية. -4

واذا كانووت التحوودايت ، واخووتالل موووازين القوووى، قوود غالبووت هووذا "التيووار االنقوواذى" فحالووت بينووه وبووني 
عثمانيوة إال أن دعوتوه إىل اجلامعوة اإلسوالمية هوى املظلوة الوىت عملوت ىف ظالهلوا  النجواح ىف جتديود الدولوة ال

 كل دعوات التجديد اإلسالمى.
ففوى مواجهوة األحوزاب الوطنيوة الويت وقفوت ابلووطن عنود اإلقلويم ، وقنعوت ابلدولوة القطريوة وعلوى خووالف 

اإلسوووالمية، ظلوووت دعووووات األحوووزاب القوميوووة الوووىت وقفوووت عنووود العووورف واللغوووة مهملوووة الووودائرة احلضوووارية 
 وحركات اجلامعة اإلسالمية على مناهجها اجلامعة بني الوطنية والقومية ىف إطار اجلامعة.

وهكووذا أصووبحت تركوووز علووى قضووااي التحووورر الوووطىن، وحماربوووة التغريووب الفكوورى إىل جانوووب جتديوود الفكووور 
 اإلسالمى.

مية النمووذج ، الوىت ال تقوف مقاصودها عنود وأصبح طريقها إىل اجلامعة اإلسالمية هو إقامة الدولة اإلسوال
اإلقلوويم ، وإمنووا تسووعى لتسوولك األقوواليم اإلسووالمية ىف "رابطووة شووعوب إسووالمية" وذلووك وصوووال إىل إعووادة 

 الوحدة اإلسالمية ىف اجلوامع اخلمسة: العقيدة ، والشريعة ، واألمة ، واحلضارة ، ودار اإلسالم.
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 إقاموة الوحودة اإلسوالمية اجلامعوة ألقواليم عوامل اإلسوالم ، فلقود وكما طمحت دعوة اجلامعة اإلسوالمية إىل
حرصووت علووى وحوودة األمووة ابملعووىن السياسووى، علووى النحووو الووذى جيعوول القوميووات اإلسووالمية املتمووايزة ىف 

 املتميزة ىف امللل والشرائع ، لبنات ىف بناء األمة الواحدة. -غري املسلمة-اللغات والطوائف الدينية 
إلسالمية هى رابطة أمة، أبقوامها املتعددة ومللها املتمايزة، وهى ليست نزعة دينية متعصبة ضد فاجلامعة ا

غوووري املسووولمني ، سوووواء ىف داخووول األوطوووان اإلسوووالمية أو ىف الغووورب النصوووراأ، وإمنوووا هوووى رابطوووة إسوووالمية 
 لشعوب املدنية اإلسالمية، حتتضن "التنوع" ىف إطار جوامع اإلسالم.

 ةأ.د/حممد عمار 
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 اجلاهلية
 لغة: مأخوذة من الفعل )جهل(، واجلهل معناه: خالف العلم.

يقول الراغب: اجلهل على ثالثة أضرب: األول: خلو النفس من العلم ، الثاأ: اعتقاد الشىء ريالف ما 
 (.1هو عليه ، الثالث: فعل الشىء ريالف ما حقه أن يفعل )

  القرآن الكرمي مبعىن:وقد وردت مشتقات الكلمة ىف
 .273اخللو من املعرفة، كقوله تعاىل: }حيسبهم اجلاهل أغنياء من التعفف{البقرة: -1
الطووووووويش والسوووووووفه ، كقولووووووووه تعووووووواىل: }قووووووووال هووووووول علموووووووتم مووووووووا فعلوووووووتم بيوسووووووووف وأخيوووووووه إذ أنووووووووتم  -2

 .89جاهلون{يوسف:
 .111كن أكثرهم جيهلون{األنعام:مبعناها معا كقوله تعاىل: }ما كانوا ليؤمنوا إال أن يشاء هللا ول -3

اصطالحا: اصطلح املؤرخون على أن لفظ اجلاهلية قد يكون امسا للحال ، ومعناها الصفات املرذولة الىت  
كانوووت عليهوووا األموووة قبووول اإلسوووالم مووون اجلهووول ابهلل وبرسووووله وشووورائع الووودين واملفووواخرة ابألنسووواب والكووورب 

( أى حوال أو 3)إنوك امورؤ فيوك جاهليوة( )رواه البخوارى() أل، ذر: والتجرب.. إخل ، ومنوه قوول النوىب 
 طريقة أو عادة جاهلية أو حنو ذلك.

، وقيوول: زموون  وقوود يكووون امسووا لووذى احلووال ، أى الزمووان ،ومعناهووا: املوودة الووىت كانووت قبوول نبوووة الرسووول 
ابون حجور، ومنوه الكفر مطلقا، وقيل: ما قبل الفوتح ، وقيول موا كوان بوني مولود النوىب واملبعوث ،وهبوذا قوال 

، وذلووك ملووا كوووان عليووه العوورب مووون  154قولووه تعوواىل: }يظنووون ابهلل غرياحلوووق ظوون اجلاهليووة{آل عموووران:
فواحش اجلهواالت ىف العقيودة والعبوادة والتشوريع واملعوامالت واألخوالق الوىت انتقلوت إلويهم وشواعت بيونهم 

 (.3وأتصلت ىف نفوسهم حىت صارت دينا حل حمل احلنيفية السمحة)
هذا نقول: طائفة جاهلية، وشاعر، جاهلى، نسبة إىل اجلهل ، ألن من مل يعلم احلق فهو جاهل ،  وعلى

فووإن اعتقوود خالفووه أو قووال ريووالف احلووق عاملووا بووه أو غريعووامل فهووو جاهوول ، كقولووه تعوواىل: }وإذا خوواطبهم 
 .63اجلاهلون قالوا سالما{الفرقان:

 (.4ا فال يرفث وال جيهل( )رواه أبو داود()وقوله صلى هللا عليه وسلم: )إذا كان أحدكم صائم
أى ال يعمل بعمل اجلاهلية من السفه والغضب واألنفة واحلميوة واملفواخرة، ومنوه قوول عمورو بون كلثووم ىف 

 معلقته:
 أال ال جيهلن أحد علينا * فنجهل فوق جهل اجلاهلينا

 د عليه.أى ال يسفه أحد علينا فنسفه عليه فوق سفهه ، أى جنازيه به جزاء يزي
وكذلك من عمل ريالف احلق فهو جاهل وإمنا علم أنه خمالف للحق ، كما قال تعاىل: }إمنا التوبة على 

، ألن العلوم احلقيقووى الراسوخ ىف القلووب  17هللا للوذين يعملوون السوووء جبهالوة مث يتوبوون موون قريبا{النسواء:
ه كان جهال، وعلى ذلوك كوان النواس ميتنع أن يصدر عنه ما خيالفه من قول أو فعل ، فإن صدر ما خيالف
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قبل البعثة النبوية ىف جاهلية وكل ما خيالف ما جاء به املرسلون من أفعال اليهود والنصارى، وتلك كانت 
 اجلاهلية العامة.

 أما بعد البعثة فقد مضى زماهنا مبجىء اإلسالم ، وإن بقيت أحواهلا وعاداهتا بني اإلطالق والتقييد.
ىف بلد دون بلد،كما هى ىف غري داير اإلسالم ، وقد تكون ىف بعض األشخاص دون فاملطلقة قد تكون 

 بعض ، كالرجل قبل أن يسلم وإن كان ىف دار اإلسالم.
)أربع يف أمىت من  واملقيدة قد تكون ىف بعض داير املسلمني وىف كثري من األشخاص املسلمني ؛ لقول 

الطعوون ىف األنسوواب واالستسووقاء ابلنجوووم ،والنياحووة( رواه أمراجلاهليووة ال يرتكوووهنن الفخوور ابألحسوواب ، و 
 (.5مسلم )

 فهذه كلها جاهلية، وهى من املعاصى الىت ال يكفر صاحبها.
وقد اختلف املؤرخون ىف حتديد الفرتة الزمنية للجاهلية على أقوال ، منها أهنا بني آدم ونوح ، أو بني نوح 

وموونهم موون قووال هووى الفوورتة بووني كوول نبيووني ،  حمموود وإدريووس ،أو بووني موسووى وعيسووى، أو بووني عيسووى و 
والراجح أن الفرتة الزمنية للجاهلية تبدأ من عصور ما قبل التاريخ ، وتنتهى ابلبعثة النبوية ىف القرن السابع 
امليالدى، وعلى هذا ال يصح مطلقوا أن يوصوف اجملتموع املسولم أبنوه جواهلى، ريوالف األفوراد، فإنوه ميكون 

 لية على الشخص إن وقع ىف فعل جاهلى.إطالق لفظ اجلاه
 أ.د/خليفة حسن العسال

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 اجلرب)علم(
اجلرب هوو أحود فوروع علوم الرايضويات ، وكوان حممود بون موسوى اخلووارزمى أول مون ألوف فيوه كتوااب ىف زمون 

اعوده ، وخورج بوه هو( أمساه "اجلرب واملقابلة"، وضع فيه أصول علم اجلورب وقو 218-198اخلليفة املأمون )
 من نطاق األمثلة املفردة إىل املعادلة العامة الىت تسهل حل املسائل احلسابية املتشاهبة طبقا لقاعدة معينة.
واصووطالحا: يعووىن نقوول احلوودود السووالبة موون مكاهنووا ىف أحوود طوورىف املعادلووة اجلربيووة إىل الطوورف اآلخوور، أمووا 

 ني.املقابلة فتعىن حذف احلدود املتشاهبة ىف الطرف
وقد عرف اخلوارزمى ىف كتابه مجيع عناصر املعادلة الرايضية اجلربية كما نفهمهوا اليووم ، فشورح معوىن احلود 
املعلوم واجملهول واملطلوق والعودد األصوم وفكورة األس واللوغاريتموات والكميوات السوالبة واملوجبوة والتخيليوة 

تقوول بعوود ذلووك إىل اجلانووب العملووى اخلوواص ومعووادالت الدرجووة األوىل والدرجووة الثانيووة وطوورق حلهووا، مث ان
بتطبيقوووات اجلووورب ىف احليووواة العمليوووة، وجعلوووه كتوووااب مسوووتقال يشوووتمل علوووى الكثريمنهوووا والقيووواس عليهوووا ىف 

 مسائلهم املتعلقة ابملعامالت والوصااي واملواريث.
، وشووجاع بوون وأضوواف علموواء آخوورون إىل علووم اجلوورب، وزادوا ىف أصوووله ومسووائله مثوول أ، الوفوواء البوزجوواأ

أسلم ، وعمر اخليام ،والقلصاوى وغريهم ، وعنهم انتقل هذا العلم إىل ُجّل اللغات األجنبية بلفظه العر، 
"Algebra.وأصبح بعد ذلك يطلق على علم املعادالت الرايضية بوجه عام " 

 أ.د/أمحد فؤاد ابشا
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 اجلدية 
 أواًل : داللة املصطلح :

 االجتهاد يف األمور . لغة : -أ 
 اصطالحاً : االجتهاد يف األمر واالهتمام به واملبالغة يف حتقيقه حىت نصل إىل اهلدف . -ب 
 املصطلحات املرادفة : اهلمة العالية ، العمل الصاحل ، اإلجيابية . -ت 

 اثنياً : األهداف :
 . أتصيل صفة اجلدية عند الداعية .1
 غالله ألوقاته .. تعويد املسلم على حسن است2
 . تكوين الوعي أبمهية وضع اخلطط والربامج للوصول إىل األهداف .3
 . غرس روح املبادرة للعمل والتسابق فيه بعزم ومهة عالية .4
 . التأسي ابجلادين من رجال اإلسالم واالقتداء هبم .5

 اثلثاً : عناصر املوضوعات :
 . داللة املصطلح .1
 ة ؟. ملاذا احلديث عن اجلدي2
 . الدعوة إىل اجلدية :3
 يف الكتاب . -أ 

 يف السنة . -ب 
 يف أقوال السلف . -ت 
 . بعض جماالت اجلدية .4
 . من مظاهر اجلدية .5
 . كيف تكون جادا ؟6
 . معاول هدم اجلدية .7
 . مناذج من اجلادين .8
 . قواعد يسري عليها اجلادون .9

 . مسائل يف اجلدية .10
 رابعاً : العرض :

 . ماذا نعين ابجلدية ؟1
 . ملاذا احلديث عن اجلدية ؟2
 ألن العمر قصري . 2-1
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 ألن اجلدية صفة من صفات أهل اإلميان . 2-2
 ألن الواجبات أكثر من األوقات . 2-3
 ألن فئاماً من الدعاة أكثروا من اهلزل والضحك . 2-4
 دد للروح حيويتها ونشاطها .اجلد واالجتهاد واحلركة الدائبة يف ميدان العمل الصاحل جت 2-5
 ألن اجلدية تتأكد يف الشباب حيث القوة والعافية والفراغ . 2-6
 حبسب جد العبد يف التقرب إليه . –عز وجل  –ألن القرب من هللا  2-7
 . الدعوة إىل اجلدية :3
 الدعوة إىل اجلدية يف القرآن الكرمي . 3-1
 اجلدية يف التمسك ابلكتاب . 3-1-1
 دعوة إىل العمل واملبادرة إليه .ال 3-1-2
 التحذير من التفريط واإلمهال وبيان سوء حال أهله عند املوت . 3-1-3
 الدعوة إىل اجلدية يف السنة النبوية . 3-2
 األمر ابجلد وترك العجز . 3-2-1
 فتح أبواب العمل الصاحل لكل راغب . 3-2-2
 احلث على األعمال ولو كانت يسرية . 3-2-3
 لدعوة إىل استغالل الطاقات وعمارة األرض ابجلد واالجتهاد .ا 3-2-4
 . بعض جماالت اجلدية :4
 اجلدية يف التمسك ابإلسالم . 4-1
 اجلدية يف الدعوة . 4-2
 اجلدية يف طلب العلم . 4-3
 اجلدية يف الرتبية األسرية . 4-4
 اجلدية يف الصحة واألخوة . 4-5
 ومن مناذج ذلك ما يلي : اجلدية يف األماين والتطلعات ، 4-6
 متين اجلهاد دون االستعداد له . 4-6-1
 متين الغىن واملال الكثري للتصدق دون العمل على تزكية النفس من احلرص والطمع والبخل . 4-6-2
 . مظاهر اجلدية :5
 احلرص على اغتنام األوقات . 5-1
 تنظيم الواجبات واالهتمام ابملسؤوليات . 5-2
 نيمة سهم .له من كل غ 5-3
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 دائم االرتقاء . 5-4
 يؤثر العمل على الكالم . 5-5
 . كيف تكون جاداً :6
 اإلقالع عن الذنوب واملبادرة إىل التوبة . 6-1
 ذكر هللا تعاىل ، ومن فضله ما يلي : 6-2
 الذكر سبب لزوال عقد الكسل الشيطانية . 6-2-1
 الذكر سبب لزايدة قوة املرء روحاً وإقداماً . 6-2-2
 مصاحبة اجلادين . 6-3
 فقه السعادة . 6-4
 اكتشاف القدرات وتطوير الذات ، وعدم الرضا ابلدون من املهمات والدرجات. 6-5
 تذكر األجر . 6-6
 احملاسبة . 6-7
 الدعاء . 6-8
 تعلم العلم الشرعي . 6-9
 ذكر املوت وسرعة انقضاء الدنيا . 6-10
 . معاول هدم اجلدية :7
 من آفاته ما يلي :التسويف ، و  7-1
 أنك ال تضمن أن تعيش إىل الغد . 7-1-1
 أنك إن ضمنت حياتك إىل الغد فال أتمن املعوقات من مرض طارئ أو غريه . 7-1-2
 أن لكل يوم عمله ، ولكل وقت واجباته فليس هناك وقت فارغ من العمل . 7-1-3
 تعتاد تركها . أن أتخري الطاعات والتسويف يف فعل اخلريات جيعل النفس 7-1-4
 كثرة اهلزل والضحك واللهو .  7-2
 إضاعة األوقات وتبديد العمر مبا ال ينفع . 7-3
 مصاحبة البطالني . 7-4
 اإلكثار من املباح . 7-5
 الركون إىل الزوجة واألبناء . 7-6
 اتباع اهلوى . 7-7
 . مناذج من اجلادين :8
 شيخ املفسرين واحملدثني واملؤرخني . 8-1
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 ب أكرب كتاب يف الدنيا .صاح 8-2
 . قواعد يسري عليها اجلادون :9
 اتق هللا حيثما كنت . 9-1
 ال تؤجل عمل اليوم إىل غد . 9-2
 أعط حل ذي حق حقه . 9-3
 اعمل .. فإن مل تستطع فأعن غريك .. فإن مل تستطع فكف شر نفسك . 9-4
 هناك نية وهدف لكل عمل . 9-5
 ولوايت [ .األهم مث املهم   ترتيب األ 9-6

 . مسائل يف اجلدية :10
 هل اللهو يتناقض مع اجلدية . 10-1
 يالحظ على بعض اجلادين العبوس .. فما رأيكم ؟ 10-2

 خامساً : بعض التطبيقات العلمية لتأكيد معاين الدرس :
 . االلتزام حبضور اللقاءات واملناشط .1
 . وجود مفكرة للمواعيد والواجبات .2
 ية لكتاب هللا أواًل ، مث الكتب الشرعية .. القراءة اليوم3
 . ختصيص مبلغ من الراتب لنصرة دين هللا .4
 . القيام مبناشط هادفة أو قراءة مفيدة .5

 دار األندلس اخلضراء . –مازن الفريح  –املرجع : الرائد دروس يف الرتبية والدعوة / اجلزء الثاين 
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 اجلذب
 يقصود بوه "مالحظوة العنايوة اإلهليوة للعبود ابجتذابوه إىل حضورة القورب" وذلوك أبن اجلذب مصطلح صوىف

يهوو ء هللا للمجووذوب كوول مووا حيتاجووه ىف طريقووه الجتيوواز املنووازل واملقامووات ، دون كلفووة وال مشووقة، وهووو 
يقابوول "السووالك" الووذى يقطووع الطريووق ابجملاهوودة والرايضة.ويسوومى اجملووذوب "مريوودا" كمووا يسوومى السووالك 

مريوودا" أيضووا ، والفوورق بينهمووا أن اجملووذوب ال يعوواأ مشووقات الطريووق ؛ ألنووه خمتطووف ابجلووذب ، ريووالف "
 السالك السائر فإن عليه أن يقطع كل عقبات الطريق.

هوو( ىف  378وقد ظهر هذا املصطلح مبكرا ىف مراجع التصووف اإلسوالمى ، حيوث حتودث الطوسوى )ت 
ق بووه مون أوصواف ترجوع كلهوا إىل معوىن "التوفيوق والعنايووة" يف كتابوه "اللموع" عون جوذب األرواح وموا يتعلو

اجتوذاب املريود، ويقووول شويوخ التصووف: إن صوواحب اجلذبوة يوورى ىف بدايتوه موا يكووون لوه يف هنايتووه ، وإن 
جذبووة موون جووذابت احلووق تُوور، علووى أعمووال الثقلووني ، وللمجووذوب بعوود جذبتووه إىل مقووام القوورب إحوودى 

قووام وال يرجووع إىل مووا كووان عليووه ، أوال فيسوومى "عاشووقا"، وقوود يعووود إىل حووالتني: فقوود يسووتقر ىف هووذا امل
حالتوه األوىل ويواصوول سولوكه فيسوومى "اجملوذوب السووالك" ، وقوود حتصول اجلذبووة للسوالك ىف هنايووة سوولوكه 
فيسوومى حينئووذ: "السووالك اجملووذوب" ، و"اجملووذوب السووالك" و "السووالك اجملووذوب" كالمهووا مؤهوول لرتبووة 

املريوودين ،ريووالف "اجملووذوب اجملوورد "، أو "السووالك اجملوورد" فووإن أاي منهمووا ال يصوولح هلووذه املشوويخة وتربيووة 
 الرتبة.

ولويس ىف كوالم الصوووفية عون "اجلووذب" موا يوودل علوى امنحواق العقوول ، مبعوىن "اجلنووون" املسوقط للتكوواليف 
 وذ عن نفسه.الشرعية، وإن كانت تعريفاهتم تشري إىل أن اجملذوب مشتغل بربه ،ومنقطع إليه ، ومأخ

ومييوول "ابوون خلوودون" إىل اعتبووار "اجملووذوب" فاقوودا لعقوول التكليووف ، ويكوواد يلحقووه ابحلمقووى واجملووانني يف 
سووقوط التكوواليف الشوورعية، ويووراه أقوول مرتبووة موون عوووام املووؤمنني ، فضووال عوون أن يكووون موون طبقووة األوليوواء 

 املقربني.
 أ.د/أمحد الطيب

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
 اجلشة
 

الشووديد، والطمووع ىف حووق الغووري، والشووح. فيعوورف أبنووه احلوورص الشووديد، وقيوول أسوووأ احلوورص  لغووة: احلوورص
علوووى الطعوووام وغوووريه ، وقيووول هوووو أن أتخوووذ نصووويبك وتطموووع ىف نصووويب غوووريك ، ويوصوووف بوووه الشوووحيح ، 

 (.1واملتخلق ابلباطل مبا ليس فيه )
 واصطالحا: طمع ىف غري حق ، ورغبة ىف احلصول على أكثرمما قدر له.
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باعث عليه "كما يقول املارودى: شيئان: الشره ، وقلة األنفة، فال يقنع مبا أوتى وإن كوان كثوريا ألجول وال
شرهه ، وال يستنكف مموا منوع وإن كوان حقوريا لقلوة أنفتوه ، وهوذه حوال مون ال يرضوى لنفسوه قودرا، ويورى 

 (.2املال أعظم خطرا ، فريى بذل أهون األمرين ألجلهما مغنما")
ب املال جير صاحبه إىل حرمان من فضوائل هاموة، "ومون أحوب املوال حوىت اسوتعبده املوال مل واجلشع ىف اب

يؤهوول هلووذه الرتبووة )رتبووة الفضووائل( فووإن حرصووه علووى مجووع املووال يصووده عوون اسووتعمال الرأفووة وامتطوواء احلووق 
 وبذل ما جيب ، يضطره إىل اخليانة واالختالق والزور ومنع الواجب.

بووة منووه للمحموودة وال يريوود بووذلك وجووه هللا ، بوول يتخووذها مصوويدة وجيعوول ذلووك ورمبووا أنفووق أمووواال مجووة حم
 (.3مكسبه ، وال يعلم أن ذلك عليه سيئة ومسبة")

مث هو ىف ابب الشهرة ، واحلرص على أن يتصودر امسوه اجملوالس جيور إىل الكوذب والورايء والتصونع ، وقبوول 
 (.4ريد منه مكانة أو صلة وبرا)الدنية سرا ، والتظاهر بضدها علنا، رغبة ىف إرضاء من ي

فاجلشوع الووذى هوو أسوووأ الطمووع واحلورص موورض نفسووى يسوبب لصوواحبه اهلووم والوذل ، ألنووه ال يسوورتيح وال 
 (.5يقنع حىت ولو حيقق ما يسعى إليه ، فيظل ىف كدر دائم ، وذل للحاجة مستمر )

د ، ففى القناعة رضا تسكن الونفس وعالجه ىف النزاهة، وهى الرتفع عن املطامع الدنية، ويف القناعة والزه
 به وتسرتيح ، وىف الزهد استعالء على ما يذل ففيه عزة، ألنه قيل: "أذل احلرص أعناق الرجال ".

وهووذا ال يتحقووق إال ملوون آموون أبن للعبوود رزقووا يطلبووه كمووا يطلبووه أجلووه ، وآموون أبنووه )لوويس الغووىن عوون كثوورة 
أفلوح مون أسولم ورزق كفافوا وقنعوه هللا مبوا آثه( ، وعلوم  العرض ،ولكن الغىن غىن النفس(، وآمن أبنه )قود

نصيحة رسول هللا ألمته: )إن روح القدس نفث ىف روعى: إن نفسا لن متوت حىت تستوىف رزقها وأجلها، 
فاتقوا هللا وأمجلوا ىف الطلب ،وال حيملنكم إبطاء الرزق على أن تطلبوه مبعاصى هللا تعاىل، فإن هللا عزوجل 

(، وكول هوذه النصوائح النبويوة صودى آلايت هللا ىف الورزق }وموا مون دابوة 6عنده إال بطاعته ) ال يدرك ما
 .6ىف األرض إال على هللا رزقها{هود:

}وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون. موا أريود مونهم مون رزق وموا أريود أن يطعموون. إن هللا هوو الورزاق 
 .58-56ذو القوة املتني{الذارايت:

 د العجمىأ.د/أبو اليزي
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 اجلالل
وردت كلمووة "اجلووالل" ىف القوورآن الكوورمي موورتني ىف سووورة الوورمحن ، ىف قولووه تعوواىل: }ويبقووى وجووه ربووك ذو 

. ومعوىن 78، وقوله تعاىل: }تبارك اسم ربك ذى اجلوالل واإلكرام{الورمحن: 27اجلالل واإلكرام{الرمحن:
 قوة والعزة.اجلالل ىف اآليتني: امللك والعظمة وال

واجلليوول اسووم موون أمسوواء هللا تعوواىل، ومعنوواه: العظوويم ىف ذاتووه وصووفاته وأفعالووه ، والفوورق بووني اجلليوول والكبووري 
أن اسوووم الكبرييرجوووع إىل كموووال الوووذات ، واجلليووول إىل كموووال الصوووفات ،  -ىف األمسووواء احلسوووىن-والعظووويم 

إىل صوفة اجلوالل  -فيموا يورى املتكلموون-والعظيم إىل كمال الذات والصفات معا ،وصفات التنزيه ترجع 
، ويعنوون بصووفات التنزيوه كوول صووفة تنفوى عوون هللا تعواىل معووىن ال يليووق بذاتوه املقدسووة، كوصوفه تعوواىل أبنووه 

 ليس جسما وال عرضا والحمتاجا وال متحيزا ىف جهة.
دسوة، فوال هو: احتجاب احلق حبجاب العزة عن معرفة حقيقوة ذاتوه املق -ىف اصطالح الصوفية-واجلالل 

يرى ذاته وال يعلمها على حقيقتها إال هو، وليس ملخلوق أدأ نصيب ىف معرفة "اجلوالل" أو الكوالم فيوه 
،وسبب ذلك... فيما يقول بعض شيوخ الصوفية: أن اجلالل مرتبط ابجلمال ، وأن مجوال هللا تعواىل يعلوو 

 ويدنو.
، وهم ىف حقيقة األمر إمنا يتكلمون ىف جالل وعلو اجلمال وعزته هو "اجلالل" الذى يتكلم فيه العارفون 

اجلمال ال "اجلالل" املطلق ، "فاجلالل املطلق" معىن يرجع من هللا إليه وحده ، وهو مانع مينع من رؤيته ، 
ريوالف "مجووال اجلووالل" فإنووه يتجلووى بووه علووى عبوواده ،وهووو مصووحح لرؤيتووه تعوواىل ىف اجلنووة، مووع تنزهووه عوون 

كموا هوو موذهب أهول السونة. وجتلوى اجلموال يوجوب عنود الصووفية الفنواء واحملوو اجلهة والتحيز وتوابعهموا،  
 والقهر.

 أ.د/أمحد الطيب
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 اجللوس يف املس د بعد الف ر حىت طلوع الشمس 
 مقدمة:

 ذكر هللا بعد صالة الصبح يف املسجد حىت تطلع الشمس من أعظم العبادات وأكثرها أجراً. -
ْلغُووُدوّ  َواآْلَصووال  ) قووال تعوواىل : - ُ أَْن تُوْرفَووَع َويُووْذَكَر ف يَهووا امْسُووُه ُيَسووبّ ُح لَووُه ف يَهووا اب  ( 36} يف  بُويُوووٍت أَذ َن اّلل 

َووارَةم َوال بَوْيوعم َعووْن ذ ْكور  اّلل   وأقوام الص ووالة  َوإ يتَواء  الز َكوواة  خَيَواُفوَن يَوْومواً تَوتوَ  ويه ْم جت  ف يوه  اْلُقلُوووُب َقل ووُب ر َجوالم ال تُوْله 
 (.37-36َواأْلَْبَصاُر{ )النور:

 مدح هللا تعاىل هؤالء الرجال أبهنم يف بيوته اليت أذن أن ترفع ويذكر فيها امسه وهي املساجد. -
هذا فيه إشعار هبممهم السامية ونياهتم وعزائمهم العالية اليت صواروا هبوا عمواراً للمسواجد، يسوبحون لوه  -

 فيها.يف أول النهار وآخره 
 جيلس يف املسجد مع الصحابة ويتذاكر معهم القرآن. -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا   -
إذا صووولى  -صووولى هللا عليووه وسوولم-حوودث جووابر بوون مسووورة رضووي هللا عنووه فقوووال : )) كووان رسووول هللا  -

 الفجر تربع يف جملسه حىت تطلع الشمس حسناً (( رواه مسلم.
 

 فضل اجللوس يف املسجد:
يف لزوم املساجد واجللوس فيها فقال : )) من صولى الصوبح يف  -صلى هللا عليه وسلم-غب الرسول ر  -

مجاعة مث قعد يذكر هللا حىت تطلع الشمس مث صلى ركعتوني كانوت لوه كوأجر حجوة وعمورة ثموة ثموة ثموة 
 (( رواه الرتمذي وصححه األلباين.

قال : )) ألن أقعد أذكر هللا تعاىل  - عليه وسلمصلى هللا-وعن أيب أمامة رضي هللا عنه أن رسول هللا  -
وأكووربه وأمحووده وأسووبحه وأهللووه حووىت تطلووع الشوومس أحووب إ  موون أن أعتووق رقبتووني ) أو أكثوور ( موون ولوود 
إمساعيل ومن بعد العصر حىت تغرب الشمس أحب إىل من أن أعتق أربع ) رقاب ( من ولود إمساعيول (( 

 رواه أمحد وحسنه األلباين.
: )) من صلى صالة الغداة يف مجاعة مث جلس يوذكر هللا حوىت  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  قال -

 تطلع الشمس مث قام فصلى ركعتني انقلب أبجر حجة وعمرة (( رواه الطرباين وحسنه األلباين.
عود قوال : )) مون ق -صولى هللا عليوه وسولم-وعن سهل بن معاذ عن أبيوه رضوي هللا عنوه أن رسوول هللا  -

يف مصاله حني ينصرف من صوالة الصوبح حوىت يسوبح ركعويت الضوحى ال يقوول إاّل خورياً غفور لوه خطواايه 
وإن كانت أكثر من زبد البحر (( رواه أمحد وأبو داود وأبو يعلى وأظنه قال : )) من صلى صوالة الفجور 

 مث قعد يذكر هللا حىت تطلع الشمس وجبت له اجلنة (( رواه الثالثة .
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إذا صوولى الفجوور مل  -صوولى هللا عليووه وسوولم-عموور رضووي هللا عنهمووا قووال : كوان رسووول هللا :  وعون ابوون -
يقوم موون جملسووه حووىت متكنووه الصوالة وقووال : )) موون صوولى الصووبح مث جلوس يف جملسووه حووىت متكنووه الصووالة  

 كان مبنزله عمرة وحجة متقبلتني (( رواه الطرباين وحسنه األلباين.
قوال  -صلى هللا عليه وسلم- أمامة وعتبة بن عبدهللا حداثه عن رسول هللا وعن عبدهللا بن غابر أن أاب -

: )) من صلى صالة الصبح يف مجاعة مث ثبت حىت يسبح هلل سبحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتمر 
 ثماً له حجة وعمرته (( رواه الطرباين وحسنه األلباين.

بعثواً ، فوأعظموا الغنيموة  -صولى هللا عليوه وسولم- وعن أيب هريرة رضوي هللا عنوه قوال : بعوث رسوول هللا -
وأسرعوا الكرة : فقال رجول : اي رسوول هللا موا رأينوا بعثواً قوط أسورع كورة أواًل أعظوم غنيموة مون هوذا البعوث 
فقوووال : )) أال أخوووربكم أبسوووورع كووورة موووونهم وأعظوووم غنيموووة ؟ رجوووول توضوووأ فأحسوووون الوضووووء، مث عموووود إىل 

ب بصووالة الضووحوة، فقوود أسوورع الكوورة وأعظووم الغنيمووة(( رواه أبووو يعلووى املسوجد، فصوولى فيووه الغووداة مث عقوو
 وصححه األلباين .

قال مالك : كان سعيد بن أيب هند وانفع موىل ابن عمر وموسى بن ميسرة جيلسوون بعود الصوبح حوىت  -
 ترتفع الشمس مث يتفرقون وال يكلم بعضهم بعضاً اشتغااًل بذكر هللا.

 والعلماء بعد صالة الفجر .كما أن أغلب دروس األئمة   -
حدث الربيع بن سليمان أنه قال : كوان الشوافعي رمحوه هللا جيلوس يف حلقتوه إذا صولى الصوبح، فيجيئوه  -

أهووول القووورآن فوووإذا طلعوووت الشووومس قووواموا وجووواء أهووول احلوووديث فيسوووألونه تفسوووريه ومعانيوووه ، فوووإذا ارتفعوووت 
ع الضوحى تفرقووا، وجواء أهول العربيوة والعوروض الشمس قاموا فاسوتوت احللقوة للموذاكرة والنظور، فوإذا ارتفو

 والنحو والشعر فال يزالون إىل قرب انتصاف النهار مث ينصرف رمحه هللا.
وعوون أيب معوواذ عوون مسووعر بوون كوودام . قووال : أتيووت أاب حنيفووة يف مسووجده ، فرأيتووه يصوولي الغووداة ، مث  -

إذا صلى العصر جلس إىل املغرب فإذا جيلس للناس يف العلم إىل أن يصلي الظهر مث جيلس إىل العصر ، ف
 صلى املغرب جلس إىل أن يصلي العشاء.

كموا حورص السولف الصواحل علووى االلتوزام هبوذه السونة فهووا هوو شويخ اإلسوالم ابوون تيميوة كموا ينقول عنووه   -
تلميذه ابن القيم جيلس بعد الصوالة يوذكر هللا وكوان يقوول إن يف الودنيا جنوة مون مل يودخلها مل يودخل جنوة 

خرة، يعين بذلك ما حيصل للعابد من لوذة املناجواة الويت ال نسوبة بينهوا وبوني لوذات الودنيا أبسورها وكوان اآل
يقول: هذه غدو  ولو مل أتغد الغداء سقطت قو . وقد كان إذا صلى الفجر جلوس يوذكر هللا تعواىل إىل 

 قريب من انتصاف النهار.
حبووة وخطووة انجحووة ، أن تسووتيقظ مبكووراً مث تصوولي يوودلك علووى جتووارة را -صوولى هللا عليووه وسوولم-والنوويب  -

 الصبح وتستمر يف مصالك حىت مطلع الشمس ، وتتنفل بركعتني ليكتب لك ثواب حجة ثمة.
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كمووا أنووك إذا عملووت هبووذه السوونة طهوورت موون الوودنس ونقيووت صووحيفتك موون اخلطووااي وإن كانووت مثوول   -
 رغوات البحر وزبده.

بت إىل عملك قرير العني مثلوج الفؤاد، ابسم الثغر ممتلئاً قوة وبسط هللا لك رزقك وشعرت ابلفرح وذه -
صلى هللا عليه -ونشاطاً وثقة ابهلل واعتماداً عليه ألنك حتس برضا موالك، وإحاطة رمحته بك ، كما قال 

 يف احلديث الذي مر بنا : )) أولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة (( صححه األلباين. -وسلم
الصوواحل رضوووان هللا علوويهم يصوولون الفجوور وينتظوورون يف مصووالهم يسووبحون هللا كووان الصووحابة والسوولف   -

 حىت مطلع الشمس.
 وحنن يف هذا الزمن زاد السهر والسمر ويتأخر الغافل يف النوم حىت تطلع الشمس . -

 وما احلياة أبنفاس نرددها إن احلياة حياة العلم والعمل
 

 بركة الوقت بعد صالة الفجر
ألمتووه فيووه ابخلووري  -صوولى هللا عليووه وسوولم-ة الفجوور كلووه خووري وبركووة دعووا رسووول هللا وقووت مووا بعوود صووال -

 والربكة.
لوذا جنوود أصووحاب احلوورف واملهوون والتجووارة حيرصووون علووى اغتنووام هووذا الوقووت الفضوويل ملووا فيووه موون اخلووري  -

 والربكة.
يف بكورهووا (( رواه قوال : )) اللهوم ابرك ألمويت  -صولى هللا عليووه وسولم-عون صوخر الغامودي أن النويّب  -

أمحد وصححه األلباين. وقال : وكان إذا بعث سرية أو جيشاً بعثهم أول النهار، وكان صخر رجاًل ثجراً 
 وكان إذا بعث جتارة بعث أول النهار فأثرى وكثر ماله .

قوت والذين ينامون يف هذا الوقت الثمني ويستغرقون يف نومهم إىل الضحوة حرموا أنفسهم بركة هذا الو  -
. 
أما الفوائد الصوحية الويت جينيهوا اإلنسوان بيقظوة الفجور فهوي كثورية منهوا : تكوون نسوبة لغواز األوزون يف  -

اجلو عند الفجر وتقل تدرجيياً حىت تضمحل عنود طلووع الشومس وهلوذا الغواز أتثوري مفيود للجهواز العصويب 
لفجور اجلميول املسومى بوريح ومنشط للعمل الفكري والعضلي حبيث جيعل اإلنسان عندما يستنشق نسيم ا
 الصبا جيد لذة ونشوة ال شبيه هلا يف أي ساعة من ساعات النهار أول الليل .

 
 ويقول الشيخ عايض القرين احلث على املكث يف املسجد بعد صالة الفجر : -

 أتنام اي خدن العقيدة كيف تغفو اي أخاه
 الفجر جاءك طارقاً يشكو إليك أذى الطغاة

 اً مثل احلروف على الشفاهوسرى النسيم مرمن
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 وإذا الصبا مسك هفا والورد يغدو من شذاه
 قم رتل القرآن عذابً إنه زاد الدعاة

 أتنام والركب العظيم يسري يف درب احلياة
 أتريد تنوير العقول ورفع حصن يف مساه
 وتنام من بعد الصالة وأين مفهوم الصالة
 الليث يغمض غمضة فيها احلتوف ملن رماه

 ليث املسلمني وفوق هامته احلداهأينام 
 الفجر كالعمر اجلديد إذا ترفل يف صباه

 خامتة:
 أهم فوائد اجللوس يف املصلى بعد صالة الصبح والعصر وهي كما يلي:

 احملافظة على صالة الفجر مجاعة يف املسجد . -1
 أن هللا يبارك ملن جلس يف مصاله يف يومه ويف وقته. -2
 وعتق أربع رقاب يف سبيل هللا .نيلك أجر حجة وعمرة  -3
 قراءة أذكار الصباح حبضور قلب وريشوع وبدون استعجال . -4
احملافظة على بعض األذكار اليت غفل عنها كثري من املسلمني كالتهليل مائة مرة ، وقوول سوبحان هللا  -5

يف املسواء لقولوه :  وحبمده مائة مرة واالستغفار ، والصالة على النيّب عشر مرات يف الصباح وعشور مورات
موون صوولى علووي حووني يصووبح عشووراً وحووني ميسووي عشووراً أدركتووه شووفاعيت يوووم  ": -صوولى هللا عليووه وسوولم-

 ."القيامة 
صوولى هللا -أن املالئكووة تصوولي علووى موون جلووس يف مصوواله وتسووتغفر لووه وتوودعو لووه ابلرمحووة كمووا قووال  -6

الذي صلى فيه ما مل حيدث تقوول : هللا : )) املالئكة تصلي على أحدكم ما دام يف مصاله  -عليه وسلم
 اغفر له هللا ارمحه (( رواه البخاري .

احملافظة على صوالة الضوحى الويت تكفوي عون ثالمثائوة وسوتني صودقة علوى اإلنسوان يف كول يووم بعودد  -7
 مفاصله كما يف احلديث الذي رواه مسلم .

وهوووذا الوقوووت فرصوووة للحفوووظ  قوووراءة القووورآن وختموووه كووول أسوووبوعني أو كووول شوووهر علوووى األقووول مووورة ، -8
 وللمراجعة لتقبل النفس لذلك.

 احملافظة على دروس العلماء . -9
 تنظيم الوقت والذهاب إىل العمل ابكراً ممتلئاً قوة ونشاطاً وثقة ابهلل واعتماداً عليه. -10
:  -صولى هللا عليوه وسولم-أن اجلوالس يف املسوجد بعود الصوالة ال يوزال يف صوالة ويف عبوادة لقولوه  -11

 )) ال يزال أحدكم يف صالة ما دامت الصالة حتبسه (( متفق عليه.
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 اجلماعة 
 أواًل : داللة املصطلح :

 أ داللة املصطلح :
 ام الشيء (: )اجليم وامليم والعني أصل واحد ، يدل على تض -رمحه هللا  –قال ابن فارس 

أموور جووامع : جيمووع النوواس .. واملسووجد اجلووامع : الووذي جيمووع أهلووه .. واجلمعووة ، وهووو يوووم العربووة ، مسووي 
 بذلك الجتماع الناس يف .

حْلَوقّ   نَونَوا اب  نَونَوا رَبوُّنَووا مثُ  يَوْفوَتُح بَويوْ وْمُس َواْلَقَمووُر ( ، وقوال : } قُوْل جَيَْموُع بَويوْ وَع الش  وقووال   { .قوال تعواىل : ) َومجُ 
 أمجع املسلمون على كذا : ) اجتمعت آراؤهم عليه ( .

 ) اجلماعة ( طائفة من الناس جيمعها غرض واحد .
 اصطالحاً : -ب

نقصد ابجلماعوة حوب املسولم لالجتمواع موع إخوانوه املوؤمنني ، والودعاة الصواحلني ، للتواصوي معهوم ابحلوق 
 :والتواصي ابلصرب ، والتعاون على الرب والتقوى ، مثل 

 اجتماع املسلم مع مجاعة املسجد للدعوة والتناصح بينهم .•
 ? اجتماع املسلم ابلعلماء العاملني واملشايخ املخلصني يف حيلق العلم ؛ لألخذ عنهم ، والتتلمذ عليهم .

? اجتماع املسلم ابلدعاة العاملني يف هيئوات اإلغاثوة واملؤسسوات اخلرييوة ، وضوم جهوده إىل جهوودهم يف 
 لهوفني وإنقاذ املتضررين ومساعدة الضعفاء واملساكني من املسلمني .إغاثة امل

 ? اجتماع املسلم إبخوانه الدعاة املوثوقني ؛ هلداية الضال ، وتعليم اجلاهل .
 املصطلحات املقاربة :

 التعاون .• 
 ? األخوة .

 اثنياً : األهداف :
 التأكيد على مبدأ اجلماعة يف الدعوة . -1
 سلم إلخوانه املسلمني .تنمية حب امل -2
 تكوين الوعي عند املسلم للمنافع الكثرية واملصاحل العظيمة اليت جينيها الفرد من التعاون مع إخوانه . -3
التحذير من بعض اآلفات والعوائق اليت تعرتض املسولم حوال اجتماعوه إبخوانوه وجمالسوته هلوم وتعاونوه  -4

 معهم .
ة يف تربيووة الوونفس واالرتقوواء هبووا وهتووذيبها ، واملسووؤولية اجلماعيووة يف دعوووة املوازنووة بووني املسووؤولية الفرديوو -5

ووْنُكْم أُم ووةم يَووْدُعوَن إ ىَل اخْلَوورْي  { .  اآلخوورين ، وجماهوودة املنووافقني فيقوووم مبقتضوويات قولووه تعوواىل : } َوْلووَتُكْن م 
 بتوازن وانسجام .
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 اثلثاً :عناصر املوضوع :
 مفهوم اجلماعية . -1
 تها .مشروعي -2
 أمهية اجلماعية للفرد واجملتمع وفرائدها . -3
 كيف غرس اإلسالم اجلماعية يف قلوب أتباعه .  -4
 صيانة اإلسالم حلمي اجلماعة من التفكك والفرقة . -5
 مظاهر قوة اجلماعية عند الداعية . -6
 عوائق يف طريق اجلماعية . -7
 صور من اجلماعية . -8
 الفردية .املوازنة بني اجلماعية و  -9

 مسائل حول اجلماعية . -10
 رابعاً : العرض :

 مفهوم اجلماعية -1
 مشروعيتها : -2

لقد جاءت النصوص الكثرية يف الكتاب والسنة تدعو املسلمني لألجتماع على الرب والتكاتف علوى اخلوري 
. 

يعاً َوال تَوَفر ُقوا { قال  َْبل  اّلل   مجَ  ُموا حب  يف حبول هللا : قوال ابون  –رمحه هللا  –القرطيب قال تعاىل : } َواْعَتص 
، وعون جماهود وقتوادة مثول ذلوك  مسعود : حبل هللا القرآن . ورواه علوي وأبوو سوعيد اخلودري عون النويب 

.. وروي عون عبوود هللا بون مسووعود ) واعتصووموا حببول هللا مجيعوواً وال تفرقوووا ( ، قوال : اجلماعووة ؛ روي عنووه 
 كله متقارب متداخل ؛ فإن هللا تعاىل أيمر ابأللفة ، وينهي عن الفرقة ، فإن وعن غريه من وجوه ، واملعىن

 الفرقة هلكة واجلماعة جناة . ورحم هللا ابن املبارك حيث يقول :
 إن اجلماعة حبل هللا فاعتصموا *** منه بعروته الوثقى ملا دان

 –ال تَوَعواَونُوا َعلَوى اأْل مثْ  َواْلُعوْدَوان  { قوال اإلموام ابون كثوري قال هللا تعاىل : } َوتَوَعاَونُوا َعلَوى اْلورب ّ  َوالتو ْقوَوى وَ 
: ) أيمر هللا تعاىل عباده املؤمنني ابملعاونة على فعل اخلريات ؛ وهو الرب وترك املنكرات ، وهو  -رمحه هللا 

 التقوى ، وينهاكم عن التناصر على الباطل ، والتعاون على املآمث واحملارم (
مشوووروعية اجلماعوووة يف أتديوووة ُجووول شوووعائر اإلسوووالم وكثوووري مووون  -  -أحاديوووث املصوووطفى  ولقووود أكووودت

فرائضه ، وبني عليه أفضل الصوالة والسوالم أمهيوة اجتمواع املسولم إبخوانوه املسولمني ، واختالطوه معهوم يف 
تقوام  : ) موا مون ثالثوة يف قريوة ال بودو ال -  -ثباته على احلق ، وعودم اسوتحواذ الشويطان عليوه فقوال 
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فيهم الصالة إال استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم ابجلماعة فإمنا أيكل الذئب القاصية ( ، والقاصية هي 
 الشاة املنفردة عن القطيع.

 إىل محاية اجملتمع املسلم من معاول العدم والتشتت. -رضي هللا عنه  -ودعا 
مجواعتكم فواقتلوه ابلسويف كائنوواً  )مون أثكوم وأموركم مجيوع علوى رجول واحود يريوود أن يشوق عصواكم ويفورق

 من كان ( .
وكودر اجلماعووة خووري مون صووفو الفرديووة : ونقصوود ابلكودر ذلووك األذى الووذي يصويب املووؤمن موون اختالطووه 

 إبخوانه املسلمني .
" املووؤمن الووذي خيووالط النوواس ويصوورب علووى أذاهووم خووري موون الووذي ال خيووالط النوواس وال يصوورب علووى  قووال 

 أذاهم " .
السلف الوذين بوني معتقودهم صواحب الطحاويوة فقوال : ) ونورى اجلماعوة حقواً وصوواابً ،  وعلى هذا سار

 والفرقة زيغاً وعذاابً ( .
 أمهية صفة ) اجلماعة ( وفرائدها :

البد مون تنشوئة الفورد املسولم علوى حوب اجلماعيوة ن وتبصوريه مبوا يرتتوب عليهوا مون مصواحل عظيموة وفوائود 
 و أمهية صفة اجلماعية من خالل أمور كثرية :جسيمة يف الدنيا واآلخرة ، وتبد

 اجلماعية مطلب شرعي يف أتدية شعائر اإلسالم والكثري من فراضه .
اجلماعية دافع لتحلي املسلم بكثري من الفضائل اليت دعوا إليهوا اإلسوالم : كاإليثوار ، واألخووة ، والعفوو ، 

 واإلحسان على الناس .. إىل آخره .
إال موون خوووالل العموول اجلمووواعي  –عوووادة  –ظوووائم األهووداف ال ميكووون حتقيقهووا إن جالئوول األعمووال ، وع

الوووذي تتكووواتف فيوووه اجلهوووود ، ريوووالف العمووول الفوووردي فإنوووه ال يثمووور يف الغالوووب إال أعموووااًل تتناسوووب موووع 
عليوه السوالم  –مستوى طاقات األفراد شدًة وضعفاً ؛ وهلوذا نورى إبوراهيم عليوه السوالم يسوتعني إبمساعيول 

 يدعو ربه أن يشد عضده أبخيه .. –عليه السالم  –البيت وموسى  يف بناء –
إن كثووورياً مووون مطالوووب اإلنسوووان احلياتيوووة ، وحاجاتوووه املاديوووة ، بووول واملعنويوووة ، حتتووواج إىل جهوووود مجاعيوووة :  
كالتماس النصرة ، وتبادل املنفعة ، واإلفادة من التجارب .. بل حىت عامل احليوان نرى فيوه هوذا التكواتف 

 عي : كالنحل ، والنمل ، وغريها ، على حد قول القائل :اجلما
 النمل تبين قراها يف متاسكها والنحل جتين رحيق الشهد أعوانً 

أعلم أنه ال صعب علوى كول أحود أن حيصول لنفسوه أدأ موا حيتواج إليوه إال مبعاونوة عودة رجوال لوه ؛ وهلوذا 
: اإلنسان مودين ابلطبوع ، أي ال ميكنوه التفورد احتاج الناس أن جيتمعوا فرقة فيتظاهروا ؛ وألجل ذلك قيل 

بقولوه  -  -عن اجلماعة بعيشه ، بل يفتقر بعضهم إىل بعض يف مصاحل الدين والودنيا وعلوى ذلوك نبوه 
: " املؤمنووون كالبنيووان يشوود بعضووهم بعضوواً " . وقووال " مثوول املووؤمنني يف توووادهم وتعوواطفهم وتوورامحهم مثوول 
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اعى سووائره " ، وقيوول : النوواس كجسووٍد واحوود ؛ مووىت عوواون بعُضووه بعضوواً اجلسوود الواحوود إذا أتمل بعضووه توود
 استقل ، ومىت خذل بعُضه اختل " .

 
اجلماعية دافوع للحركوة ، بعكوس الفرديوة االنعزاليوة ، فوإن املورء يشوعر غوالابً معهوا ابلفتوور والكسول والدعوة 

 وامللل .
ئصال أو االحتواء ، فال يستطيع األعداء اجلماعية يف العمل تعطي الدعوة قوة تستعصي معها على االست

 الظفر هبا أو التغلب عليها .
 اجلماعية حتقق مبدأ التكامل يف الدعوة ؛ ، فتستويف ابجلتماع شروط جناح العمل وإمتامه وإتقانه .

ُهْم نَوْفساً  –عليه السالم  –قال هللا عن نبيه موسى  نوْ  َفَأَخاُف أَْن وهو يسال ربه : ) َقاَل َربّ  إ يّن  قَوتَوْلُت م 
وْلُه َمع وَي ر ْدءاً ُيَصودّ ُقين  إ يّن  َأَخواُف أَْن يَُكو ي َهاُروُن ُهَو أَْفَصُح م ينّ  ل َساانً َفَأْرس  ذّ بُون  ( ، فقود يَوْقتُوُلون  * َوَأخ 

ربووه أن جيعوول معووه أخوواه هوواروان مسوواعداً ومعوواوانً لووه يف الوودعوة ، وذكوور  –عليووه السووالم  –سووأل موسووى 
هووذا الوودعاء ؛ وهووي أنووه خيشووى أن يُقتوول ، فتنقطووع مبقتلووه الوودعوة ، وكووذلك موون عوودم اإلابنووة يف أسووباب 

احلجج والدالئل على صدق دعوته ورسالته بسبب عقدة لسانه ؛ فرييد أن يعنوه هوارون يف هوذه املهموة ، 
 ف املنشود .فهو أفصح منه لساانً ، وأحسن بياانً ؛ فتتكامل الطاقات أو اجلهود يف الوصول إىل اهلد

 اجلماعية من أهم عوامل ثبات الداعية على احلق الذي يؤمن به ويدعو إليه .
: "  اجلماعيووة وسوويلة للتعوورف علووى احلووق والوصووول إليووه ، والبعوود عوون الباطوول والنفووور منووه ، وقوود قووال 

 الشيطان مع الواحد ، وهو من االثنني أبعد " .
 حب الكتساب األجر والثواب .اجلماعية جمال واسع ألعمال الرب وميدان ر 

 اجلماعية صفة ترفع منزلة صاحبها يف اآلخرة ، وتعلي درجته ..
 كيف غرس اإلسالم اجلماعية يف قلوب أتباعه ؟ .

 الدعوة إىل االجتماع ونبذ الفرقة والنزاع :
يعاً َوال تَوَفر ُقوا( . َْبل  اّلل   مجَ  ُموا حب   قال هللا تعاىل : )َواْعَتص 

 ؤمنني ابلتالحم والرتابط :وصف امل
 –املوؤمنني ابلورتابط والوتالحم ، وشوبههم ابلبنيوان املتماسوك فقوال  -رضي هللا عنه  -لقد وصف الرسول 

: " املوؤمن للموؤمن كالبنيوان يشود بعضوه بعضواً " ، وشوبك بوني أصوابعه ،  -عليه أفضل الصالة والسوالم 
 فراد املسلمني .ففي هذا احلديث دعوة إىل الوحدة اجلماعية بني األ

 إقامة بعض الشعائر التعبدية مجاعة :
" ولتغذيووة روح اجلماعووة يف املسوولمني أقووام اإلسووالم مناسوووبات دينيووة كثوورية قائمووة علووى اجلماعووة ، وحوووث 

 املسلمني على شهودها ، وشدد النكري على من يتخلف عنها ، من أمهها : الصالة "



 436 

عوة موون غووري عووذر ، كموا روى " ال صووالة لفوورد الصووف " بول قوود تبطوول صووالة مون صوولى منفوورداً عوون اجلما
: " صووالة اجلماعوووة أفضوول مووون صووالة الفووورد بسوووبع  ورفووع قووودر صووالة اجلماعوووة ابألجوور والثوووواب فقوووال 

 وعشرين درجة " .
 حث اإلسالم على اجلماعية يف احلاالت كثرية :

 ألصحابه حني قالوا لوه على االجتماع عن أكل الطعام وبني -  -اجلماعية يف األكل : لقد حث  -أ
: " فلعلكم تفرتقوون " . قوالوا : نعوم . قوال : فواجتمعوا علوى  : اي رسول هللا إان  كل وال نشبع . قال 

 طعامكم واذكروا اسم هللا يبارك لكم فيه " .
م اجلماعة يف السفر : فعلى الرغم من كون السفر طارالً وغالباً ما يكون ألايٍم معدودات فإن اإلسال -ب

 حث على اجلماعية فيه ، وهنى عن الوحدة .
هنوى عون الوحودة : " أن يبيوت الرجول وحوده  النهي عن املبيت منفرداً : حلديث ابن عمر أن النيب  -جو

، أو يسافر وحده " فهذا النهي عن الوحدة يف النوم ؛ فكيف ابلوحودة يف أموور الودعوة وجماهودة الفسوقة 
 وأهل األهواء ؟  .

 ريية ملن اجتمع ابلناس ونفعهم وألفهم وألفوه :األفضلية واخل
خووري النوواس أنفعهووم للنوواس ، وهووذا النفووع إمنووا يكووون مبخووالطتهم ، وبووذلك اجلهوود إلرشووادهم وتوووجههم ، 

 ومساعدهتم وخدمتهم .
املؤمن فقال : " املؤمن أيلف ويؤلف ، وال خوري فويمن ال أيلوف وال يؤلوف  -  -وقد وصف رسول هللا 

 س أنفعهم للناس " .، وخري النا
وحني يعتذر بعض االنعزاليني أبهنم يردون أن يسلموا من أذى الناس الذي قد يتعرضون له عند خموالطتهم 
، أيتيهم البيان النبوي فيثبت هلم أن الذي يصرب على أذى النواس خوري مون الوذي يرغوب ابلسوالمة فيعتوزل 

قوال : " املوؤمن الوذي خوالط  ر أن النويب عنهم . روى الرتمذي وابن ماجوة إبسوناد صوحيح عون ابون عمو
 الناس ويصرب على أذاهم خري من الذي ال خيالطهم وال يصرب على أذاهم "

 التذكري أبن اجلماعية منهج أعداء هللا يف مقاومة احلق :
افقون واملنافقوات : ) املنو -عوز وجول  –قال هللا تعاىل : } َوال ذ يَن َكَفُروا بَوْعُضُهْم َأْول َياُء بَوْعوٍض { ، وقوال 

بعضوهم موون بعووض ( ، فأهوول الكفور والنفوواق جيتمعووون ويتعوواونون فيموا بيوونهم حلوورب اإلسووالم واملسوولمني ؛ 
أيموووران أن نقووواتلهم جمتمعوووني متكووواتفني ، كموووا قوووال تعووواىل : } َوقَوووات ُلوا  –عوووز وجووول  –وهلوووذا فوووإن احلوووق 

{ وقال ابن عطية : وإمنا معىن هذه اآلية احلض على قتاهلم والتحزب اْلُمْشر ك نَي َكاف ًة َكَما يُوَقات ُلوَنُكْم َكاف ًة 
عليهم ومجع الكلمة ، مث قيدها بقوله : } َكَموا يُوَقوات ُلوَنُكْم َكاف وًة { فبحسوب قتواهلم واجتمواعهم لنوا يكوون 

 فرض اجتماعنا هلم . وهللا أعلم "
 شرع التأخي بني املؤمنني :
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َا اْلُمؤْ  م ُنوَن إ ْخَوةم { فجعل األخوة بني املؤمنني ، حيب أحدهم ألخيه ما حيوب لنفسوه يف قال تعاىل : )(إ من 
اخلووري : " ال يووؤمن أحوودكم حووىت حيووب ألخيووه مووا حيووب لنفسووه " ، وهووو موورآة ينصووحه ويسوودده ، ويرشووده 

: " يكف عليه ضيعته " ، أي جيمع عليه معيشته ويضمها له ، وضويعة الرجول : موا  ويوجهه كما قال 
معاشووه ، " وحيوطووه موون ورائووه " ، أي حيفظووه ويصووونه ويووذب عنووه ويوودفع عنووه ن يغتابووه أو يلحووق بووه  منووه

ضوورراً ويعاملوووه ابإلحسوووان بقووودر الطاقووة والشوووفقة والنصووويحة وغوووري ذلوووك " ، وهنووى اإلسوووالم عووون كووول موووا 
 يضعف هذه األخوة ويهدمها أو يكدر صفوها .
 التفكك :صيانة اإلسالم حلمى " اجلماعية " من الفرقة و 

لقوود حوورص اإلسووالم موون خووالل تشووريعاته علووى حتقيووق الوورتابط بووني املووؤمنني ، وحصووول وحوودهتم وانتظووام 
عقوودهم ، وفلووف قلوووهبم ، حووىت كووأهنم جسوود واحوود يف تعوواوهنم وفزرهووم ومشوواعرهم وآموواهلم ؛ ومنووع كوول 

مون عوامول التفكوك سبب يؤدي إىل اخوتالفهم وتنابوذهم ، وتباغضوهم وتودابرهم ؛ حفاظواً علوى مجواعتهم 
 والتشتت .. وإليك طرفاً من هذه التشريعات

 هنى عن العصبية اجلاهلية :
وا إ ن  َأْكَرَمُكْم ع ْنوَد قال تعاىل : )اَي أَيوَُّها الن اُس إ ان  َخَلْقَناُكْم م ْن ذََكٍر َوأُنْوَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوابً َوقَوَبائ َل ل تَوَعاَرفُ 

إ ن  اّلل َ َعل وويمم َخب ووريم { .. ) فميووزان التفاضوول بووني أفووراد اجملتمووع املسوولم لوويس للووون أو اجلوونس أو  اّلل   أَتْوَقوواُكمْ 
القبيلووة ؛ وإمنووا هنالووك ميوووزان واحوود حتوودد بوووه القوويم ، ويعوورف بووه فضووول النوواس : } إ ن  َأْكووَرَمُكْم ع ْنوووَد اّلل   

 أَتْوَقاُكْم { ، الكرمي حقاً هو الكرمي عند هللا .
كووذا تسووقط مجيووع الفوووارق ، وتسووقط مجيووع القوويم ، ويرتفووع ميووزان واحوود بقيمووة واحوودة وإىل هووذا امليووزان وه

 يتحاكم البشر ، وعلى هذه القيمة يرجع اخالف البشر يف امليزان .
وقد حارب اإلسالم هذه العصبية اجلاهلية يف كل صورها وأشكاهلا ، ليقيم نظامه اإلنساين العاملي يف ظل 

ة : رايووة هللا ..ال رايووة الوطنيووة ، وال رايووة القوميووة ، وال رايووة البيووت ، وال رايووة اجلوونس ؛ فكلهووا رايووة واحوود
 راايت زايفة ال يعرفها اإلسالم " .

 عن العصبية اجلاهلية " دعوها فإهنا منتنة " . وقال 
مون توراب وقوال : أي الناس أفضل ؟ فأخذ قبضوتني  -عليه السالم  –ورى أن رجاًل قال لنيب هللا عيسى 

 : أي هاتني أفضل ؟  الناس خلقوا من تراب ، فأكرمهم أتقاهم .
 دعوة اإلسالم للتغافر وهنية عن التفاجر :

حوث اإلسووالم واملسولمني علووى التغفور فيمووا بيونهم ، وهنوواهم عون التوودابر والتهواجر ؛ حفاظوواً علوى وحوودهتم 
وق ثوووالث ليوووال ، يلتقيوووان فيعووورض هوووذا : " ال حيووول ملسووولم أن يهجووور أخووواه فووو وفلوووف قلووووهبم ، فقوووال 

 ويعرض هذا ، وخريمها الذي يبدأ ابلسالم " .
 التثبت من أخبار الفاسقني :
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كووم موون احلبووال تقطعووت وكانووت متينووة بسووبب منووام فاسووق أو منووافق حاقوود يريوود تفريووق املووؤمنني ، ومتزيووق 
اَي أَيوَُّهوا ال وذ يَن آَمنُووا إ ْن َجواءَُكْم } :  –عز وجل  -صفهم ؛ لذا أمر هللا املؤمنني ابلتثبيت من األخبار قال

ََهاَلٍة فَوُتْصب ُحوا َعَلى َما فَوَعْلُتْم اَند م نَي { . يُبوا قَوْوماً جب  قم ب نَوَبٍأ فَوتَوبَويو ُنوا أَْن ُتص   َفاس 
 نبذ اإلسالم لألاننية :

ووه  وَ }  –دعوا اإلسووالم إىل اإليثوار وحووذر موون شوح الوونفس وأثرهتوا ، فقووال   عووز وجول  َمووْن يُووَق ُشووح  نَوْفس 
 َفُأولَئ َك ُهُم اْلُمْفل ُحوَن { .

 هنيه عن اجلدال واملراء والتنازع :
املوووراء يقسوووي القولوووب ، ويلوووود الضوووغائن ، ويوووروث البغضووواء والقطيعوووة ، ويوووؤدي إىل التنوووازع الوووذي يفووورق 

َناَزُعوا فَوتَوْفَشُلوا َوتَوْذَهَب ر حُيُكوْم اجلماعة ويشتت قوهتا ؛ فيحصل الفشل .. وهلذا قال هللا تعاىل : } َوال توَ 
. } 

 رعاية حقوق املسلم :
ومون أجول أن تتوطوود روابوط احملبوة وتقوووى دواعوي األلفووة بوني املوؤمنني ويشووعر كول واحوٍد موونهم بقيمتوه عنوود 

شوعر إخوانه فيزيد من متسكه هبم وانتمائه إليهم وقربه منهم ، جعل اإلسالم له حقوقواً يؤديهوا لوه إخوانوه لي
 ابهتمامهم به وحصرهم عليه ، ومنها :

: " حق املسلم على املسلم سوت " ، قيول : موا هون اي رسوول هللا ؟  قوال : " إذا لقيتوه  قال رسول هللا 
فسوولم عليووه ، وإذا دعوواك فأجبووه ، وإذا إستنصووحك فاصووح لووه ، وإذا عطووس فحموود هللا فشوومته " ، وإذا 

 بع جنازته للصالة عليه ودفنه.مرض فعده ، وإذا مات فاتبعه " ، أي ات
 من مظاهر قوة " اجلماعية عند الداعية :

هناك مظاهر تربز عند الداعية تدل على قوة روح اجلماعية اليت تسري يف كيانوه ، واتعوزازه إبخوانوه ، ومون 
 هذه املظاهر :
 االستشارة :

 وهي استنباط املرء رأي غريه فيما يعرض له من األمور املشكالت .
مون أكثور النواس استشوارة إىل  مع كونوه معصووماً وأيتيوه الووحي مون السوماء ، كوان  ان الرسول وقد ك

أصحابه قياماً أبمر هللا له : ) وشاروهم يف األمر ( .. روى احلسن البصري والضحاك قاال : " ما أمر هللا 
شواروة مون الفضول ، ولتقودييت بوه تعاىل نبيه ابملشاورة حلاجة منه إىل رأيهم ؛ وإمنا أراد أن يعلمهوم موا يف امل

أمتووه موون بعووده " . وهلووذا فووإن الداعيووة ينبغووي أن يشوواور إخوانووه الوودعاة فيمووا يعوورض لووه موون أمووور الوودعوة 
 وقضاايها خاصة ، ويف أمور األخرى عامة .

 إيثاره رأي إخوانه :
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هوووة ، والوويت ال تعوورف اإلعجوواب ابلوورأي مهلكووة موون املهالووك الوويت يوقووع الشوويطان فيهووا النفوووس املغوورورة املز 
: " ثالث مهلكات وثالث  حقيقة ضعفها ، وحاجتها لغريها مهما بلغت من العلم واخلربة . وقد قال 

منجيات .. فأما املهالك : فشج مطواع ، وهوو متبوع ، وإعجواب املورء بنفسوه ، وأموا املنجيوات : فالعودل 
عوواىل يف السور والعالنيووة " ، وإن مون عالمووة يف الغضوب والرضوا ، والقصوود يف الفقور والغووىن ، وخشوية هللا ت

فقه الداعية ونضوجه ، وثقته إبخوانه الدعاة ، إيثاره لرأيهم على رأيه يف القضااي اليت يدور فيها الرأي بني 
 الصواب واألصوب والفاضل واألفضل .

 التناصر والتناصح والتعاون :
 نه البد من أدائها بقدر استطاعته .التناصر والتناصح والتعاون حقوق يراها األخ عنقه إلخوا

" املسلم أخو املسلم ، ال يظلمه وال يسلمه ، ومن كان يف حاجة أخيه كان هللا  مستخضراً قول رسوله 
يف حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن سرت مسلماً سورته هللا 

 يوم القيامة " 
سيجين جزاء ختاذله ، وسيرتجع كأس  –وهو قادر عليها  –ملتخاذل عن نصرة إخوانه كما أنه يدرك أن ا

حيوث قوال : موا مون امورئ  تقصريه وتكاسله يف الدنيا قبل اآلخرة كموا أخورب بوذلك الصوادق املصودوق 
خيذل امرءاً مسلماً يف موطن تنتهك فيه حرمته ، وينقص فيه من عرضه وينتهك فيه مون حرمتوه إال خذلوه 

يف موطن حيب فيه نصرته ، وما من امرئ ينصر امرءاً مسلماً يف موطن ينتقص فيه من  –عز وجل  – هللا
عرضه ، وينتهك فيه من حرمته إال نصره هللا يف موطن جيب فيه نصرته " . فكن نصراً إلخوانك عوانً هلم 

  شخصك ، مسخراً كل مواهبك وملكاتك يف خدمتهم ، فإنك إن فعلت إمنا ختدم نفسك وتعني
 صور للتناصر والتناصح :

ابملووال : كمووا فعوول عثمووان رضووى هللا عنووه حووني جهووز جوويش العسوورة ، وشووراؤه للبئوور الوويت يستسووقي منهووا • 
 املسلمون ماءهم .

? ابلرأي واملشورة : كما فعل احلباب بن املنوذر يف بودر ، وسولمان الفارسوي يووم اخلنودق ، وأم سولمة يووم 
 احلديبية .

 ربة والتخطيط : كما فعل خالد يف جهاده وفتوحاته .? ابحلنكة واخل
 رضي هللا عنهما . –? ابلدعوة ونشر العلم وتعليم الناس : كما فعل مصعب ومعاذ 

 ? فسر أخي الكرمي على هنجهم ، وتشبه هبم : " إن الشبه ابلكرام فالح "
 صربه على إخوانه :

صري يف حقه أو أذى لشخصه من جفاء لقاء ، أو ونعين هبذا صربه على ما يلقاه من بعض إخوانه من تق
سوء فهم ، أو عبارة انبية ، أو كلموة خشونة ، أو موا يوراه مون بعضوهم مون قصوور يف الودعوة أو تقصوري يف 
بعووض أمووور ديوونهم ، ويتووذكر أهنووم بشوور يصوويبون وخيطئووون ، وليسوووا مالئكووة معصووومني ، وأن املوورء يوووزن 
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ْ نَوْفَسووَك َموَع ال وذ يَن يَووْدُعوَن  سووله حبسوناته وسويئاته . وقود قووال هللا لر  وهوو أموور جلميوع أتباعوه : } َواْصورب 
نْوَيا  ُهْم تُر يُد ز يَنَة احْلََياة  الدُّ َناَك َعنوْ يّ  يُر يُدوَن َوْجَهُه َوال تَوْعُد َعيوْ ْلَغَداة  َواْلَعش  ُْم اب   { .َرهب 

يف معاجلوة األخطواء كموا  ستهدايً بسنة رسووله وعلى الداعية أن يعاجل اخلطأ حيلم وروية وحكمة ورفق م
مع حاطب رضوي هللا عنوه حينموا علوم أنوه أرسول إىل   يف معاجلة األخطاء ، كما فعل النيب  فعل النيب 

كفووار قووريش خيووربهم بنيووة املسوولمني يف التوجووه إىل مكووة لفتحهووا ، فإنووه قووال لووه : " مووا حلمووك اي حاطووب 
أن أكووون مؤمنوواً ابهلل ورسوووله ، ومووا غووريت ال بوودلت .. أردت أن  علووى مووا صوونعت " . قووال : مووا يب إال

تكون   عند القوم يد يدفع هللا هبا عن أهلي وما  ، وليس من أصحابك هناك إال ولوه موا يودفع هللا بوه 
عن أهله وماله . قال : " صدق فال تقولوا له إال خرياً " ، قال : فقال عمر بن اخلطاب : " إنه قد خان 

رسوووله واملووؤمنني ، فوودعين فاضوورب عنقووه " قووال : فقووال " اي عموور ، ومووا يوودريك لعوول هللا أطلووع علووى هللا و 
أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم اجلنة " . قال : فدمعت عينوا عمور وقوال : هللا ورسووله 

 أعلم .
 ويف هذه القصة عدد من الفوائد الرتبوية العظيمة :

 للصحايب املخطئ خطأ ابلغاً بقوله له : " ما محلك على ما صنعت " . -  -معاتبة النيب  -1
االسوووتعالم عووون السوووبب الوووذي دفوووع ابملخطوووئ إىل اخلطوووأ ، وهوووذا ال شوووك سووويؤثر يف املوقوووف الوووذي  -2

 سيتخذ منه .
 أصحاب الفضل والسابقة ليسوا معصومني من الذنب الكبري . -3
لووم أخطوواء أصووحابه ليوودوموا معووه علووى املوونهج السوووي ، أن علووى املووريب أن يكووون واسووع الصوودر يف حت -4

 فالغرض إصالحهم ال إبعادهم .
أن على املريب أن يقدر حلظة الضعف البشري اليت قد متر ببعض من معه ، وأال يؤاخوذ بسوقطة قويوة  -5

 وخطأ فظيع قد يقع من بعض القدامى .
 املدافعة عمن يستحق الدفاع عنه من املخطئني . -6
خطئ إذا كانت لوه حسونات عظيموة سوابقة فالبود أن تؤخوذ ابالعتبوار عنود تقوومي خطئوه واختواذ أن امل -7

 موقف منه .
: " رحوم هللا موسوى فقود اوذي أبكثور  مقالوة نبينوا  –عندما يوؤدي يف شخصوه  –وليتذكر الداعية  -8

 من ذلك فصرب " ، فليصرب وليحتسب .
 عوائق يف طريق " اجلماعية " :

 وتضييع األوقات :اجتماع الشهوة 
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مووع أمهيووة اجتموواع الداعيووة إبخوانووه للتناصووح معهووم والتعوواون وإايهووم علووى الوورب والتقوووى ، فووإن بعضووه هووذه 
اللقاءات قد تتحول مع األايم إىل جمالس لغٍو ومؤانسة طبع تذهب ابألوقات وتشغل املرء عون الواجبوات 

 : " االجتماع ابإلخوان قسمان : ، ويوضح اإلمام ابن القيم هذا العائق بعابرة جزلة فيقول
أحدمها : اجتماع على مؤنسة الطبع وشوغل الوقوت ، فهوذا مضورته أرجوح مون منفعتوه ، وأققول موا فيوه أنوه 

 يفسد القلب ويضيع الوقت .
الثاين : االجتماع هبم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي ابحلق والصرب ، فهذا مون أعظوم الغنيموة 

 فيه ثالث آفات : إحدامها : تزيني بعضهم لبعض . وأنفعها ، ولكن
الثانية : الكالم واخلطة أكثر من احلاجة . الثالثة : أن تصري ذلك شهوة وعادة ينقطع هبا عون املقصوود ، 
وابجلملة فاالجتماع واخلطة لقاح إما للنفس األمارة وإما للقلب والنفس املطمئنة ، والنتيجة مسوتفادة مون 

ب لقاحهووا طابووت مثرتووه ، وهكووذا األرواح الطيبووة لقاحهووا موون امللووك واخلبيثووة لقاحلووا موون اللقواح ؛ فموون طووا
 الشيطان ، وقد جعل هللا سبحانه حبكمته الطيبات للطيبني والطيبني للطيبات ، وعكس ذلك " .

 الطاعة غري املبصرة غري املبصرة ) أو االتباع األعمى ( :
والرتبيووة ، ولكوون مووع أمهيتهووا فإهنووا ليسووت مطلقووة ، بوول هووي  طاعووة الداعيووة إلخوانووه أموور مهووم يف الوودعوة

: " إمنوا الطاعوة ابملعوروف " ، كموا أهنوا  حمودودة بضووابط الشورع وهودى اإلسوالم ، كموا قوال رسوول هللا 
ووريٍَة أاََن َوَموون  اتو بَوَعووين  َوُسووْبَحانَ  ووَن  طاعووة مبصوورة : } قُووْل َهووذ ه  َسووب يل ي أَْدُعووو إ ىَل اّلل   َعلَووى َبص  اّلل   َوَمووا أاََن م 

اْلُمْشر ك نَي { .. فسري الداعية إخوانه الدعاة سري العميوان ، واتبواعهم ، واتبواعهم االتبواع األعموى مرفووض 
، سورية ، واسوتعمل علويهم رجواًل مون األنصوار ، وأمورهم  يف اإلسالم ؛ وهلذا عندما " "بعث رسوول هللا 

يء . فقال : امجعوا   خطباً . فجمعوا له . مث قال : أوقودوا انراً أن يسمعوا له ويطيعوا ، فأغضبوه يف ش
أن تسوومعوا   وتطيعووا ؟ قووالوا : بلووى . قووال : فادخلوهووا .  . فأوقودوا . مث قووال : أمل أيمووركم رسووول هللا 

مووون النوووار ؛ فكوووانوا كوووذلك ،  -  -قوووال فنظووور بعضوووهم إىل بعوووض ، فقوووالوا : إمنوووا فووورران إىل رسوووول هللا 
، فقال : لوو دخلوهوا موا خرجووا منهوا .  غضبه ، وطفئت النار . فمال رجعوا ذكروا ذلك للنيب  وسكن

 إمنا الطاعة يف املعروف " .
 العصبية املذمومة :

وهذا مرض قد يسري يف قلوب بعض الدعاة ، فيجعلوون مون انتموائهم لبلود أو قووم أو غريهوا مون املووازين 
التعاون مع إخواهنم الدعاة ممن ليسوا من ذلك البلد أو هذه القبيلة ، وقد األرضية الرتابية سبباً مينعهم من 

 حيملهم تعصبهم إىل احتقار من سواهم وسوء الظن هبم ، بل واهتامهم يف عقائدهم ونياهتم .
 الرايء :
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ء وقد ذكر هذا العائق اإلمام الغزا  يف حديثه عن آفات اخللطة ابلنواس واالجتمواع هبوم ، وهوو مون األدوا
الوويت يصووعب االحوورتاز عنهووا أو السووالمة منهووا ، ال سووويما يف أزماننووا هووذه ، واملوفووق موون وفقووه هللا فهوووداه 

 لإلخالص ، وطهر قلبه من مراءاة الناس .
 التعليق العاطفي ابألشخاص :

مون ونقصد به ارتباط الشخص أبحد إخوانه الدعاة ارتباطاً شخصوياً ، وتعلقوه بوه تعلقواً ذاتيواً ولويس انبًعوا 
إميانوه بفكووره ، أو يقينوه بوودعوة ، وهووو انشوئ موون ضوعف الرتبيووة اإلميانيووة ، وكثورة حووديث املوريب عوون نفسووه 

 . -عز وجل  –وقلة اهتمامه بربط تالمذته ابهلل 
وْن قَوْبل وه   –عوز وجول  –وقد أشار إىل هذه اآلفة احلق  ودم إ ال  َرُسوولم قَوْد َخلَوْت م  يف كتابوه فقوال : )َوَموا حُمَم 

َقل ْب َعَلى َعق بَوْيه  فَوَلْن َيُضر  اّلل َ ا ُتْم َعَلى أَْعَقاب ُكْم َوَمْن يَونوْ  َشْيئاً { . وقال أبو لرُُّسُل أََفإ ْن َماَت َأْو قُت َل انْوَقَلبوْ
بكور رضوي هللا عنوه : " مون كوان موونكم يعبود حمموداً فوإن حمموداً مووات ، ومون كوان مونكم يعبود هللا فووإن هللا 

والعالج هلذه اآلفة الرتكيز على األصول اإلميانية ومعاين الشرك ، وخاصة يف احملبة مع هللا حي ال ميوت " 
 ، واحلث على التعلق ابهلل وحده .

 اخلالف :
إن من شر ما يبتلوى بوه الودعاة إىل هللا االخوتالف املوذموم ، الوذي يضوعف قووهتم ويفورق صوفهم ، ويووهن 

تضلل أختها وتتبع عوارها ح وهو موا يضوعف عنود النواس أُرهوم ، أخوهتم ؛ فيجعلهم فرقاً شىت ، كل فرقة 
 –أخي احلبيب  –ويقلل أتثريهم ولقد قال عب هللا بن مسعود رضي هللا عنه " اخلالف شر " ، فاحذره 

 وابدر إىل سد أبوابه والبعد عن أسبابه .
 صور من اجلماعية :

نة الصوواحلني إبخووواهنم يف دعوووهتم ، وتووربيتهم هووذه طائفووة موون املواقووف الفووذة الوويت نوورى فيهووا بوضوووح اسووتعا
 ألنفسهم ، وحرصهم عل اجلماعية يف الكثري من شؤون حياهتم .

 ذو القرنني وحاجته للجماعية :
فقووال : )إ ان  َمك ن ووا لَووُه يف  اأْلَْرض   –عووز وجوول  –لقوود مكوون هللا لووذى القوورنني يف األرض كمووا أخوورب بووذلك 

َناُه م ْن ُكلّ  شَ  : " أي أعطينواه ملكواً عظيمواً ، مُمُكنواً  -رمحوه هللا  –ْيٍء َسَبباً { . قال اإلمام ابن كثري َوآتَويوْ
فيووه مووون مجيوووع موووا يوووؤتى امللووووك مووون التمكووني واجلنوووود وآالت احلووورب واحلضوووارات ، وهلوووذا ملوووك املشوووارق 

لعرب والعجم " واملغارب من األرض ، ودانت له البالد ن وخضعت له ملوك العباد ، وخدمته االمم من ا
. 

وعلى الرغم من هذا التمكني فإنه مل يستغن عن اجلماعية عند عمل السد فقال: } فَوَأع يُنوين  ب ُقوو ٍة َأْجَعوْل 
نَوُهْم َرْدماً { إن اجملتمع املتكامل الناجح ، هو الذي جتتمع كافة القوى والطاقات فيه ، لتحقيق  َنكْم َوبَويوْ بَويوْ
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ناجحوة الواعيوة هوي الويت تسوتقطب كافوة اإلمكانيوات والقودرات لتحقيوق الغواايت اخلري فيه . وإن القادة ال
 املنشودة .

هناك فئات يف اجملتمع متلك القوة الفكرية ، فتسوتطيع أن تفكور ، وأن توربمج ، وأن تنظور ولوو تركوت هوذه 
ملوووال الفئوووات وحووودها ، فإهنوووا قووود ال حتقوووق موووا خططتوووه وفكووورت فيوووه .. وهنووواك فئوووات يف اجملتموووع متلوووك ا

واالقتصواد الكوايف للعموول ، لكنهوا قود ال متلووك الفكور والتخطويط ، كمووا أهنوا قود ال متلووك اجلهود املناسووب 
للعمل . وهناك فأت ال متلوك موااًل وال تقودر علوى ختطويط ، ولكنهوا متلوك الوقوت واجلهود ، وتقودر علوى 

 العمل ابلسعي والكسب والبدن .
ت ، ومجوع موا متلكوه مون قووى وطاقوات وقودرات ، والتوجوه بوه فالبد من التنسويق والتعواون بوني هوذه الفئوا

 حنو خري االمة ورفعتها .
والقيادة الواعية يف األمة ، هي تلك اليت تقدر على الربط بني كل اخليوط واخلطوط والتنسيق بني املواهب 

تلتقووي كوول  والطاقووات ؛ فهوول أمتنووا يف واقعهووا املعاصوور جتمووع بووني القوووى والطاقووات أم تفوورق بينهووا ؟ وهوول
 املواهب والقدرات على خري األمة ، أم هي ممزقة متفرقة ؟

كوم مون مواهوب ضووائعة يف األموة   وكوم موون طاقوات معطلوة   وكووم مون أمووال مهوودورة   وكوم مون أوقووات 
مبددة   وكم من شباب حيارى  .. البد أن أتخذ األموة قاعودة ذي القورنني يف اجلموع والتنسويق والتعواون 

 ن شعارها بكافة فئاهتا وطاقاهتا وقواها:، والبد أن يكو 
 ) فأعينوين بقوة (

 اجلماعية يف التخطيط للهجرة :
، وزرعووت املهووام علووى األشووخاص كوول حسووب  لقوود تضووافرت اجلهووود اجلماعيووة يف تسووهيل هجوورة النوويب 

 قدراته ومواهبه ومناسبته للعمل الذي يقوم به :
 للتمويه والتعمية على العدو.  ينام على فراش النيب -رضي هللا عنه  -علي • 

 ? أبو بكر ُمعيناً ومرافقاً للنيب صلى هللا عليه ويف هجرته .
يف النهوار ، مث أيتيهموا إذا أمسوى مبوا يكوون يف  ? عبد هللا بن أيب بكور يتسومع موا يقوول النواس يف النويب 

 ذلك اليوم من اخلرب .
 أمست مبا يصلحهما .? وكانت أمساء بنت أيب بكر أتيتهما من الطعام إذا 

 ? وأمر أبوبكر عامر بن فهرية مواله أن يرعى غنمه هناره مث يريها عليه .
 اجلماعية يف غزوة اخلندق :

 سلمان الفارسي رضي هللا عنه يقرتح حفر اخلندق .• 
 ومن معه من املهاجرين واألنصار حيفرون اخلندق يف جو ابرد خالل أربعة أايم بلياليها . ? الرسول 
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املهاجرين واألنصار  -  -ولرجل أو رجلني معه ن فيدعو النيب  جابر بن عبد هللا يُعد طعاماً للنيب  ?
 -، فيأكل ألف من املهاجرين يف بيت جابر ، ويكفيهم طعام ثالثة   وهي معجزة مون معجوزات رسوولنا 

 - . 
 الذين حالوا اقتحام اخلندق . يقاتالن بعض املشركني –رضي هللا عنهما  –? علي بن أيب طالب والزبري 

? زيد بن حارثة ، ومعه ثالمثائة رجل ، حيرسون املدينة ، ويظهرون التكبري لريهبوا بين قريطة ؛ لوئال يسوول 
 ، فيهجموا على املدينة ، وفيها النساء واألطفال والعجزة . هلم الغدر نقص عهد رسول هللا 

 ا حال بين قريظة ، وهل نقضووا عهودهم موع رسوول هللا ? سعد بن عبادة وسعد بن معاذ يذهبان ليتعرف
 أم ال .

 إىل األحزاب ليأ  أبخبارهم . ? حذيفة بن اليمان يبعثه الرسول 
 اجلماعية يف املدارس واملذاكرة :

: " إن هلل مالئكووة يطوفووون يف الطوورق  -  -قووال : قووال رسووول هللا  -رضووي هللا عنووه  -عوون أيب هريوورة 
تنوووادوا : هلمووووا إىل حووواجتكم ،  –عوووز وجووول  –كر ، فوووإذا وجووودوا قومووواً يوووذكرون هللا يلتمسوووون أهووول الوووذ 

: ما يقول عبادي ؟ قال : يقولون  -وهو أعلم  –فيحفوهنم أبجنحتهم إىل السماء الدنيا ، فيسأهلم رهبم 
 : يسووبحونك ، ويكربونووك ، وحيموودونك ، وميجوودونك . فيقووول : هوول رأوين ؟ فيقولووون ال وهللا مووا رأوك
فيقول : كيف لو رأوين ؟ قال : يقولون : لو رأوك كانوا اشد لك عبادة ، وأشد لك متجيداً ، وأكثر لوك 
تسبيحاً . فيقوول : فمواذا يسوألون ؟ قوال : يقلوون : يسوألونك اجلنوة . قوال : يقوول : وهول رأوهوا ؟ قوال: 

: يقولون : لوو أهنوم رأوهوا كوانوا يقلون : ال وهللا اي رب ، وما رأوها . قال يقول : فكيف لو رأوها ؟ قال 
اشد عليها حرصاً ، وأشد هلا طلباً ، وأعظم فيها رغبة . قال : فمم يتعووذون ؟ قوال : يقولوون : يتعووذون 
من النار ز قال : فيقول : وهل رأوها ؟ قال : يقولون : ال وهللا ، وما رأوهوا . فيقوول : فكيوف لوو رأوهوا 

أشوود منهووا فووراراً ، وأشوود هلووا خمافووة . قووال : فيقووول : فأشووهدكم أين قوود ؟ قووال : يقولووون : لووو رأوهووا كووانوا 
غفوورت هلووم . قووال : يقووول ملووك موون املالئكووة : فوويهم فووالن لوويس موونهم ؛ إمنووا جوواء حلاجووة ، قووال : هووم 

 اجللساء ال يشقى هبم جليسهم .
 اجلماعية يف دعوة الناس إىل اخلري :

فقالوا : أن أبعث معنا رجااًل يُعلموان القرآن  رسول هللا : " جاء انس إىل  -رضي هللا عنه  -قال أنس 
والسونة ، فبعوث إلويهم سوبعني رجوواًل مون األنصوار ، يُقوال هلوم القووراء ، يقورؤون القورآن ، ويتدارسوون ابلليوول 
يتعلمووون ، وكووانوا ابلنهووار جييئووون ابملوواء فيضووعونه يف املسووجد ، وحيتطبووون فيبيعونووه ، ويشوورتون بووه الطعووام 

إليهم لدعوهتم ولتعليمهم القرآن والسنة [ ، فعرضوا هلم ، فقتلوهم  الفصة وللفقراء ، فبعثهم النيب ألهل 
قبل أن يبلغوا املكان   أي عرض املشركون هلؤالء الدعاة وهم يف طريقهم ألولئوك القووم مون أجول دعووهتم 
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فقووالوا   أي هووؤالء الوودعاة [ : وتعلويمهم فقتلوووهم قبوول أن يصوولوا إىل املكوان الووذي يووردون الوودعوة فيوه [ ، 
 اللهم بلغ عنا نبينا أان قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا "

 ومن فوائد اجلماعية يف الدعوة :
 التكامل يف التخصص واستثمار املواهب وامللكات :• 

: " أرحووم أموويت أبموويت أبووو بكوور ، وأشووهدهم يف أموور هللا عموور ، وأصوودقهم حيوواء  -  -قووال رسووول هللا 
مان ، وأقرؤهم لكتاب هللا أيب بن كعب ، وأفرضهم زيد بن اثبت ، وأعلمهوم ابحلوالل واحلورام معواذ بون عث

جبل ، أال وإن لكل أمٍة أميناً وإن أموني هوذه األموة أبوو عبيودة بون اجلوراح " ، فوانظر كيوف اسوتثمر رسوول 
 قدرات أصحابه ووظفها يف خدمة اإلسالم  . هللا 

 اجلماعية يف الشورى :
د كان مون الصوفات البوارزة عنود السولف اإلفوادة مون خوربات األفوراد وجتوارهبم يف اإلقودام علوى عمول أو لق

 اإلحجام عنه .
 املوازنة بني الفردية واجلماعية :

 اجلماعية ال تعين ذوابن الشخصية الفردية املميزة :
املسوولم يف دائرهتووا وإلغوواء إن الوودعوة إىل اجلماعيووة واالهتمووام هبووا واحلوورص عليهووا ال يعووين ذوابن شخصووية 

فرديته يف حميطهوا ، ألن ذلوك ينشوئ إنسواانً خنوعواً أمعوًه ، يعورف احلوق ابلرجوال ، وال مييوز ابلرجوال ، وال 
مييز الرجال ابحلق ، يسري سري العميان أو سري الشاة يف القطيوع ، واإلسوالم يورفض هوذه التبعيوة العميواء : 

َنا َعَلْيه  آاَبَءاَن َأَوَلْو َكاَن آاَبُؤُهوْم ال يَوْعق لُووَن َشوْيئاً } َوإ َذا ق يَل هَلُُم ات ب ُعوا مَ  ُ َقاُلوا َبْل نَوت ب ُع َما أَْلَفيوْ  َوال ا أَنْوَزَل اّلل 
 يَوْهَتُدوَن { .

وهو منهج متميز جيعل من املسلم صاحب شخصية واعية مبصرة مميوزة . قوال عبود هللا بون مسوعود : " ال 
ون إن أحسوون النوواس أحسووناً ، وإن ظلموووا ظلمنووا ، ولكوون وطنوووا أنفسووهم إن أحسوون تكونوووا إمعووة ، تقولوو

 الناس أن حتسنوا ، وإن أساءوا فال تظلموا "
 املوازنة بني حق الذات وحق إخوانه :

يف زمحة األعمال والواجبات يكثر الشطط ، وخيتل امليزان ، وحيصل التطفيف ، ويقع التقصري يف احلقووق 
 عند البعض .

عدل يف رعاية احلقوق وإيتاء كل ذي حق حقه ، وإهنا ملهمة عسرية إال ملن وفقوه هللا لليسورى وابرك يف وال
 أوقاته وجهوده .

 وإليك بعض اإلرشادات اليت تقربك من املوازنة .
إن لربك عليكم حقاً ، وإن لنفسك عليك حقاً ، وإن لزوجك عليك حقاً وإن لضيفك عليوك حقواً • " 

 حقه " .فأعط كل ذي حق 
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 ? أعط كل واجب ما يستحقه من الوقت دون زايدة .
 ? ال تغرق يف املباحات فتنشغل عن الواجبات .

? رتب واجباتك حبسب األمهية ، وراع تقدم الواجب املوقوت ) املضيق ( على الواجب املوسع ، وما هو 
 ة صغرى .فرض على الكفائي ، وما تعلق مبصلحة مجاعية كربى على ما تعلق مبصلحة خاص

 ? الكثري من اللقاءات واجملالس ميكن اختصار وقتها مع حتقيق النتائج نفسها.
 مسائل حول اجلماعية :

 أيهما أفضل : االجتماع ابلناس ، أم العزلة عنهم ؟
" أما االجتمواع ابلصواحلني وعبواد هللا املتقوني والودعاة العواملني واملخلصوني فوإن ذلوك مون أعظوم الغنيموة ، 

الط بعامة الناس مون أجول دعووهتم ، وأمورهم ابملعوروف ، وهنويهم عون املنكور ، وتعلويمهم اخلوري ، أما االخت
، ولكن أحياانً حتدث أمور تكون العزلة فيها خرياً مون  فهو أفضل من اعتزاهلم بنص حديث رسول هللا 

يطالوب فيوه  االختالط ابلنواس ، مون ذلوك : إذا خواف اإلنسوان علوى نفسوه فتنوة ، مثول أن يكوون يف بلود
أبن ينحوورف عوون دينووه ، أو يوودعو إىل بدعووة ، أو يوورى الفسوووق الكثووري فيووه ، أو خيشووى علووى نفسووه موون 

 الفواحش ، فهنا تكون العزلة خرياً له"
وقيل : التفورد مكوروه إال لثالثوة : سولطان إلنشواء تودبري اململكوة ، وحكويم السوتنباط احلكموة ، ومتنسوك 

 ملناجاة رب العزة .
 جر بني الدعاة إىل هللا بسبب اختالفهم يف أساليب الدعوة ؟هل جيوز اهل

، كعب بن مالك وصاحبيه  قال الشيخ ابن عثيمني : " أقول : ال جيوز اهلجر بني املؤمنني ، ألن النيب 
 رضي هللا عنه حني ختلفوا عن عزوة تبوك .

 خامساً : التطبيقات العلمية املقرتحة لتأكيد معاين الدرس :
 ماع ابلدعاة املوثقني يف احلي .االجت -1
تكوووين جمموعوووة موون الووودعاة السووتقطاب شوووباب احلوووي وتووربيتهم علوووى املبووادئ اإلسوووالمية واألخوووالق  -2

 اإلميانية .
 تفعيل دور مجاعة املسجد يف نشر اخلري بني الناس . -3
 ة معهم.توثيق الصلة أبهل اخلربة من الدعاة واستشارهتم ، ومدارسة أحوال الدعوة والدعا -4
 االهتمام برابط األخوة ، وحماولة توثيقه وتنميته ، وذلك عن طريق : -5
 تبادل اهلدااي .• 

 ? الزايرات املوجهة والتناصح األخوي .
 ? إىل آخره من وسائل زايدة احملبة .

 ? إقامة حلقات مدارسة للعلوم الشرعية عامة واألمور الدعوية خاصة بني الدعاة إىل هللا .
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 اجلمال
كووان   لغووة: هووو "احلسوون "، واسووم "اجلميوول" ىف أصوول اللغووة موضوووع للصووورة احلسووية املدركووة ابلعووني ، أاي

موضوع هذه الصورة من إنسان أو حيوان أو نبات او مجاد. مث نقول اسوم اجلميول لتوصوف بوه املعواأ الوىت 
توودرك ابلبصوووائر ال األبصوووار، فيقوووال: سووورية حسووونة مجيلوووة، وخلوووق مجيووول. وقووود وردت كلموووة مجوووال وصوووفا 

ا وردت كلمووة ، كموو 6لألنعووام ىف قولووه تعوواىل: }ولكووم فيهووا مجووال حووني ترحيووون وحووني تسوورحون{النحل:
"اجلميول" ىف القورآن أيضووا وصوفا للصوورب والصوفح وتسوريح الزوجووة والبحور. كمووا وردت وصوفا هلل تعوواىل ىف 
احلديث الشريف: )إن هللا مجيل حيب اجلمال( )صحيح اإلمام مسلم ، كتواب اإلميوان ، ابب حتورمي الكورب 

فات الكموووال ، أو: ذو النوووور وبيانوووه( ومعوووىن "مجيووول" ىف احلوووديث: املنوووزه عووون النقوووائص واملوصووووف بصووو
 والبهجة.. إخل.. ويرجع املتكلمون صفات املعاأ هلل تعاىل كالعلم والقدرة وما إليهما إىل صفة "اجلمال".

هووو: اجلمووال اإلهلووى، وهووو موون صووفات هللا األزليووة،  -ىف املفهوووم الصوووىف-واصووطالحا: اجلمووال احلقيقووى 
أن يشاهدها مشاهدة عينية يف أفعاله ، فخلق العامل ،فكان   شاهدها ىف ذاته أزال مشاهدة علمية، مث أراد

 كمرآة انعكس على صفحتها هذا اجلمال األزىل.
نوعان: مجال معنوى ومجوال صوورى. فاجلموال املعنووى هوو: معواأ  -فيما يقول الصوفية-واجلمال اإلهلى 

جلمووال الصووورى فهووو هووذا العووامل الصووفات اإلهليووة واألمسوواء احلسووىن. وهووذا النوووع ال يشووهده إال هللا ، أمووا ا
الذى يرتجم عن اجلمال اإلهلى. بقدر ما تستوعبه الطاقة البشرية. فالعامل ليس إال جملى من جمواىل اجلموال 
اإلهلى. وهو هبذا االعتبار حسن. وكل ما فيه مجيل ، والقبح الذى يبودو فيوه لويس قبحوا حقيقيوا، بول هوو 

يضربون مثال لوذلك: قوبح الرائحوة املنتنوة الوىت ينفور منهوا اإلنسوان ، قبح ابإلضافة واالعتبار ال ابألصالة. و 
ويتلذذ هبا احليوان ، والنار الىت تكون قبيحة ملن حيرتق فيها، لكنها ىف غاية احلسون ملون ال حيورتق هبوا مثول 

 طائر "السمندل" الذى يتلذذ ابملكث ىف النار. فيما يقولون.
بح وصفان ذاتيان ىف األشياء، ويرى األشاعرة أن األشياء ىف أنفسها وإذا كان املعتزلة يرون أن احلسن والق

قبل ورود الشرع ال توصف حبسن وال قبح فإن الصووفية يؤكودون علوى أن "احلسون" وصوف أصويل ىف كول 
مووا خلوووق هللا تعووواىل. ولتجلووى اجلموووال "انبهوووار" يقهوور عقووول السوووالك إىل درجووة "اهليموووان "، فوووإن بقوووى ىف 

"، واملؤيوودون موون السووالكني معصوووومون ىف جتلووى اجلمووال موون اهليمووان ،قووإذا سوووكروا هيمانووه مسووى "موهلووا 
صووحوا عوون قريووب ، وهووؤالء يسوومون "ابملمكنووني" ، وأهوول "التأييوود"، وأهوول "التمكووني" أرفووع درجووات موون 

ىف احلوديث الشوريف: )وشوووقا  املهيموني. ويسوتدل الصوووفية علوى أحوواهلم ىف جتلووى اجلموال بودعاء النووىب 
(، ويفسورون "الضوراء 191 /5ئك من نكوري ضوراء مضورة، وال فتنوة مضولة( )مسوند اإلموام أمحود، إىل لقا

 املضرة" ىف احلديث بذهاب العقل ، و"الفتنة املضلة" ابحنالل قيود العلم املؤدية إىل الزندقة.
الىت من "األصول" ،  -هبذا االعتبار-وجتلى اجلمال من منازل القلب ، وليس من أخالق النفس ، وهو 

 يتبىن عليها السلوك.
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 أ.د/أمحد الطيب
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 اجلنا ة
 
 (.1لغة: امليت ، وقيل: امليت مع نعشه ، كما ىف اللسان)

 واصطالحا: تطلق ىف كتب الفقه على امليت ، وعلى صالة اجلنازة.
عليووه ،ودفنووه ،  فووإذا قضووى اإلنسووان حنبووه وجبتووه لووه حقوووق، أمههووا نسووة: الغسوول ، والتكفووني ، والصووالة

 (.2وقضاء ما عليه من ديون )
وتكون صالة اجلنوازة أبن ينووى الصوالة علوى اجلنوازة احلاضورة )مون ذكور أو أنثوى( مث يكورب أربعوا: يقورأ بعود 

بعود الثانيوة، ويودعو للميوت مبوا يتيسورله بعود الثالثوة، ويوودعو  التكبورية األوىل الفاحتوة، ويصولى علوى النوىب 
 (.3األخرية، مث يسلم )لعامة املسلمني بعد 

وال يشرط لصالة اجلنازة مجاعة حمدودة بعدد، ويشرتط هلا من الطهارة ما يشرتط لبقية الصلوات ، وشرط 
 صحتها اإلمامة، فإن فعلت بغري إمام أعيدت.

واألوىل فيمن يصلى على اجلنوازة مون أوصوى امليوت أبن يصولى عليوه ، مث األوليواء العصوبة علوى موراتبهم ىف 
النكووواح ، وينبغووى ألهووول الفضوول أن جيتنبووووا الصووالة علوووى مظهوورى الكبوووائر والبوودع ردعوووا ألمثووواهلم ،  واليووة

 (.4وصالة اجلنازة فرض كفاية، إذا قام هبا البعض سقطت عن الباقى)
بعوود ذلووك ال أبس أن يوودخل امليووت ىف قووربه موون أى انحيووة، والقبلووة أوىل ألهنووا أفضوول اجلهووات ، ويضووجع 

مين ،يستقبل القبلة، ومتد يوده اليموىن موع جسوده ،وحتول عقود األكفوان مون عنود رأسوه امليت على جنبه األ
 (.5ورجليه ،ويسوى من حتت رأسه ورجليه ابلرتاب حىت يستوى،ويستحب الدعاء له حينئذ)

 أ.د/على مرعى
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 اجلهاد يف سبيل هللا 
 

 مقدمة:
ّلل   َوَرُسوول ه  قال تعاىل: } اَي أَيوَُّها ال ذ يَن َآمَ  - ْن َعوَذاٍب أَل ويٍم، تُوْؤم نُووَن اب  يُكم مّ  ُنوا َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى جت َارٍَة تُنج 

ُكْم َذل ُكْم َخرْيم ل ُكْم إ ن ُكنُتْم تَوْعَلُموَن {  الصف: َْمَوال ُكْم َوأَنُفس   [.11-10َوجُتَاه ُدوَن يف  َسب يل  اّلل   أب 
لم: } جاهودوا املشوركني أبمووالكم وأنفسوكم وألسونتكم {  رواه أمحود والنسوائي قال صلى هللا عليه وسو -

 وصححه احلاكم[.
من اخلصائص العظيمة اليت امنت هبا هللا سبحانه وتعاىل على هذه األمة وميزها عن بقية األمم أن شرع  -

 هلا اجلهاد.
 وجعل ما حيصل بسببه من األجر واملثوبة الشيء العظيم. -
لفريضة اليت جعلت للمسلمني األوائل العزة والتمكني يف األرض، ومن مث السيادة على ابقي تلك هي ا -

 األمم.
مل يكوووون جهووووادهم وكفوووواحهم لتحقيووووق أهووووداف شخصووووية، أو أطموووواع دنيويووووة زائلووووة، أو حبوووواً للتملووووك  -

كفوروا هوي   والرايسة، وإمنا كان الغورض مون هوذا كلوه إعوالء احلوق وجعول كلموة هللا هوي العليوا وكلموة الوذين
 السفلى.

من إعالء كلمة هللا تطبيق شورعه الوذي أمور بوه، وتعبيود النواس هلل، وإعموار األرض مبوا يرضويه سوبحانه،  -
ون رّ اَبط   ون قُووو ٍة َوم  وْا هَلُوم م وا اْسوَتَطْعُتم مّ  وإرهاب أعداء هللا، وزرع املهابة يف قلوهبم كما قال تعاىل: } َوأَع ودُّ

 [.60 ب ه  َعْدو  اّلّل  َوَعُدو ُكْم {  األنفال:اخْلَْيل  تُوْره ُبونَ 
الوذروة العليوا مون اجلهواد، فاسوتوىل علوى أنواعوه كلهوا، فجاهود يف هللا حوق جهواده  ) كان لرسول هللا  -

 ابلقلب واجلنان والدعوة والبيان، والسيف والسنان (  خمتصر زاد املعاد[.
فضل األجيال، وقد قال أبو بكر الصديق يف أول خطبة كذلك كان جيل الصحابة رضوان هللا عليهم أ  -

 له بعد توليه اخلالفة: )ال يدع قوم اجلهاد يف سبيل هللا إال ضرهبم هللا ابلذل(.
 فضل املرابطة يف سبيل هللا

قوال شويخ الإلسووالم ابون تيميوة : املرابطووة يف سوبيل هللا أفضول موون اجملواورة مبكوة واملدينووة وبيوت املقوودس،  -
أبو هريرة رضي هللا عنه: ألن أرابط يف سبيل هللا أحب إ  مون أن أوافوق ليلوة القودر عنود احلجور حىت قال 
 األسود.

: } رابط يوووم يف سووبيل هللا خووري موون ألووف يوووم فيمووا سووواه موون املنووازل {  رواه أهوول  قووال رسووول هللا  -
 السنن وصححوه[.
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هللا خري مون صويام شوهر وقياموه، ومون موات قال: } رابط يوم وليلة يف سبيل  عن سلمان، أن النيب  -
 مرابطاً أجري عليه عمله، وأجري عليه رزقه يف اجلنة، وأمن الفتان { يعين منكراً ونكرياً. صحيح مسلم.

 : } ال جيتمع غبار يف سبيل هللا ودخان جهنم يف وجه عبداً أبداً {. قال رسول هللا  -
 اه يف سبيل هللا حرمها هللا على النار {.وقال صلى هللا عليه وسلم: } من اغربت قدم -

 فضل اجلهاد يف سبيل هللا
: } يعطوووى الشوووهيد سوووت خصوووال: يغفووور لوووه أبول قطووورة مووون دموووه، ويووورى مقعوووده مووون اجلنوووة،  قوووال  -

ويكسووى حلووة موون اإلميووان، ويووزوج اثنتووني وسووبعني موون احلووور العووني، ويوووقى فتنووة القوورب، ويووؤمن موون الفووزع 
 سنن[.األكرب {  رواه أهل ال

: } إن يف اجلنووة ملائووة درجووة، مووا بووني الدرجووة والدرجووة مووا بووني السووماء واألرض، أعوودها هللا  وقووال  -
 سبحانه وتعاىل للمجاهدين يف سبيله{.

وقال : } مثل اجملاهد يف سبيل هللا مثل الصائم القائم القانت، الذي ال يفرت من صالة وال صويام قوال  -
هووواد يف سوووبيل هللا؟ قوووال: "ال تسوووتطيعه". قوووال: أخوووربين؟ قوووال: "هووول رجووول: } أخوووربين بعمووول يعووودل اجل

تسووتطيع إذا خووورج اجملاهووود أن تصووووم وال تفطووور وتقووووم وال تفووورت؟". قوووال: ال. قوووال: "فوووذلك الوووذي يعووودل 
 اجلهاد يف سبيل هللا" {.

 علوى أنوه لويس يف التطوعوات أفضول مون اجلهواد. فهوو أفضول مون -فيموا أعلوم  -كذلك اتفوق العلمواء   -
 صوم التطوع، وأفضل من صالة التطوع.

 أنوع اجلهاد
 قال ابن القيم رمحة هللا يف خمتصر زاد املعاد:

 اجلهاد على أربع مراتب:
 األوىل: جهاد النفس. وهو أيضاً أربع مراتب: -
 أحدمها: أن جياهدها على تعلم اهلدى.• 
 الثانية: على العمل به بعد علمه.• 
 ، وإال كان ممن يكتمون ما أنزل هللا.الثالثة: على الدعوة إليه• 
 الرابعة: على الصرب على مشاق الدعوة، ويتحمل ذلك كله هلل.• 
 املرتبة الثانية: جهاد الشيطان. وهو مرتبتان: -
 أحدمها: جهاده على ما يلقي من الشبهات.• 
 الثانية: على دفع ما يلقي من الشهوات• 
ووا َصوورَبُوا فوواألوىل بعوودة اليقووني، والثانيووة بعوودة ا•  َْموور اَن َلم  ووًة يَوْهووُدوَن أب  ُهْم أَئ م  وونوْ لصوورب، قووال تعوواىل: }َوَجَعْلنَووا م 

اَيت َنا يُوق ُنوَن {  السجدة:  [.24وََكانُوا آب 
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 املرتبة الثالثة: جهاد الكفار واملنافقني. وهو أربع مراتب: -
 أحدمها: القلب.• 
 الثانية: اللسان.• 
 الثالثة: املال.• 
 ة: النفس.الرابع• 
 وجهاد الكفار أخص ابليد، وجهاد املنافقني أخص ابللسان. -
 املرتبة الرابعة: جهاد أرابب الظلم واملنكرات والبدع. وهو ثالث مراتب: -
 أحدمها: ابليد إذا قدر.• 
 الثانية: ابللسان إذا عجز عن اليد.• 
 الثالثة: ابلقلب إذا عجز عن اللسان.• 
} من مات ومل يغوز، ومل حيودث نفسوه بوه موات علوى شوعبة  اجلهاد وقال  هذه ثالث عشر مرتبة من -

 من نفاق {  رواه مسلم[.
 يف اجلهاد هديه 

يسوتحب القتوال أول النهوار، فوإذا مل يقاتول أول النهوار، أخور القتوال حوىت توزول الشومس،  كان النويب   -
 وهتب الريح وينزل النصر.

 كان يبايع أصحابه يف احلرب.  -
 اور أصحابه يف اجلهاد، ولقاء العدو، وختري املنازل.كان يش  -
 كان يتخلف يف ساقتهم يف املسري، فيجزي الضعيف، ويروف املنقطع، وكان أرفق الناس هبم يف املسري.  -
 : } احلرب خدعة {. إذا أراد غزوة ورى بغريها، ويقول  -
 رس.وكان يبعث العيون أيتونه ريرب عدوه، ويطلع الطالئع ويبث احل -
 كان إذا لقي عدوه، وقف ودعا واستنصر هللا، وأكثر هو وأصحابه من ذكر هللا، وخفضوا أصواهتم.  -
 كان يرتب اجليش واملقاتلة. وجيعل يف كل كنبة كفئاً هلا، وكان يبارز بني يديه أبمره.  -
 كان يلبس للحرب عدته، ورمبا ظاهر بني درعني.  -
 كان له ألوية.  -
 وم نزل بعرصتهم ثالاثً، مث قفل.كان إذا ظهر على ق  -
كووان يرتووب الصووفوف. ويبعووث للقتووال بيووده ويقووول صوولى هللا عليووه وسوولم: } تقوودم اي فووالن، أتخوور اي   -

 فالن {.
 وكان يستحب للرجل أن يقاتل حتت راية قومه. -
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كووان إذا لقووي العوودو يقووول صوولى هللا عليووه وسووولم: } اللهووم منووزل الكتوواب، وجمووري السووحاب، وهوووازم   -
وواَعُة َمْوع ووُدُهْم ا بُوَر، بَوول  الس  ألحووزاب، اهووزمهم، وانصووران علوويهم { ورمبووا قووال: } َسوويُوْهَزُم اجْلَْمووُع َويُوَولُّوووَن الوودُّ

اَعُة أَْدَهى َوأََمرُّ {  القمر:  [.46-45َوالس 
 كان أقرب الصحابة إىل العدو.  -
 رة: أمت أمت، ومرة: اي منصور.كان جيعل ألصحابه شعاراً يف احلرب يعرفون به، وكان شعارهم م  -
 وكان يلبس الدرع واخلوذة. ويتقلد السيف، وحيمل الرمح والقوس ويترتس ابلرتس. -
كوان حيووب اخلوويالء يف احلوورب، وقوال صوولى هللا عليووه وسوولم: } إن منهووا موا حيووب هللا، ومنهووا مووا يووبغض   -

ياله عند الصدقة، وأما اليت يبغض هللا عز هللا، فأما اليت حيب هللا، فاختيال الرجل بنفسه عند اللقاء، واخت
 وجل، فاختياله يف البغي والفجور{ وقاتل مرة ابملنجنيق، نصبه على أهل الطائف.

 كان ينهى عن قتل النساء والولدان، وينظر يف املقاتلة، فمن رآه أنبت قتله، وإال أستحياه.  -
يه وسلم: } سريوا بسوم هللا ويف سوبيل هللا، كان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى هللا. ويقول صلى هللا عل  -

 وال متثلوا، وال تغدروا، وال تغلوا، وال تقتلوا وليداً {.
كوووان ينهوووى عووون السوووفر ابلقووورآن إىل أرض العووودو، وأيمووور أموووري سوووريته أن يووودعو عووودوه قبووول القتوووال إىل   -

نصوويب يف الفوويء، أو  اإلسووالم واهلجوورة، أو اإلسووالم دون اهلجوورة، ويكونووون كووأعراب املسوولمني لوويس هلووم
 بذل اجلزية، فإن هم أجابوا إليه قبل منهم، وإال استعان ابهلل وقاتلهم.

كان يشدد يف الغلول جداً ويقول صلى هللا عليه وسلم: } عار وانر وشنار علوى أهلوه يووم القياموة {،   -
سووي بيووده إن وملووا أصوويب غالمووه موودعم، قووال بعووض الصووحابة: هنيئوواً لووه اجلنووة. فقووال: } كووال والووذي نف

الشووملة الوويت أخووذها يوووم خيوورب موون الغنووائم مل تصووبها املقاسووم، لتشووتعل عليووه انراً { فجوواء رجوول بشووراك أو 
 شراكني ملا مسع ذلك فقال: "شراك أو شراكان من انر"(  خمتصر زاد املعاد[.

 دور املرأة يف اجلهاد
توووحي إىل قوووة إميووان أولئووك النسوووة  كووان للموورأة يف عهوود النوويب وعهوود اخللفوواء الراشوودين مواقووف بطوليووة  -

 على نصرة هذا الدين والذب عنه بكل ما يستطعن من قوة. -رضوان هللا عليهم  -وحرصهن 
: } ما هذا اخلنجر؟ { فقالوت:  أم سليم يوم حنني حيث اختذت خنجراً، وعندما سأهلا رسول هللا  -

 هللا يضحك{.  صحيح السرية النبوية [. اختذته إن دان مين أحد املشركني بقرت به بطنه، فجعل رسول
أم عمارة قاتلت يوم أحد فاعرتضت البن قمئة يف أانس من املسلمني، فضرب ابن قمئوة عاتقهوا ضوربة  -

تركت جرحاً أجوف، وضربت هي ابن قمئة عدة ضرابت بسيفها، ولكن كان عليه درعان فنجا، وبقيوت 
 املختوم[.أم عمارة حىت أصاهبا اثنا عشر جرحاً.  الرحيق 

كذلك تقوم املرأة بتطبيب اجلرحى املشاركني يف القتال، كما فعلوت أم سوليط، فقود قوال عنهوا عمور بون   -
 اخلطاب رضي هللا عنه: كانت تزفر لنا القرب يوم أحد.  صحيح السرية النبوية[. وغريهن كثري.
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فعلوت اخلنسواء عنودما ومنهن من تشارك بطريق غري مباشر بتحوريض ودفوع فلوذة كبودها للجهواد، كموا  -
 دفعت أببنائها األربعة للجهاد، وقد قتلوا مجيعاً.

املورأة يف زماننوا هوذا عليهوا مسوئولية جسويمة وأمانوة عظيموة جيوب أن تتحملهوا، فهوي مطالبوة أبنوواع موون  -
، وعندما اجلهاد كرتبية أبنائها الرتبية املستقيمة املتمثلة يف حب الشهادة يف سبيل هللا، فابنها أمل املستقبل

حجوور عثوورة يف طريووق أعووداء األمووة الووذين يرتبصووون هبووا الوودوائر. وتربيووة بناهتووا  -إبذن هللا  -يكوورب سوويكون 
 على حب الفضيلة والعفة واحلياء.

 من جهاد املرأة:
 طاعتها لزوجها والقيام مبا يصلح له أمر دينه ودنياه.• 
 األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف حدود ما تستطيع.• 
بوووذل النصوووح والتوجيوووه ألخواهتوووا املسووولمات والوووال  هووون يف أموووس احلاجوووة ملووون يفقههووون ويعلمهووون موووا • 

 ينفعهن.
جهادها ابلقلم والرد على أصحاب الدعوات املضللة الذين يطالبون ريروج املرأة وحتررها من مجيع القيم • 

 الدينية واألخالقية اإلسالمية الفاضلة.
 دار الوطن.-عبداحلكيم بن علي السويد-اإلسالم املرجع: ذروة السنام اي أمة

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 اجلها  
 أواًل : داللة املصطلح :

 أ لغة : بذل أقصى الوسع والطاقة لنيل حمبوب أو لدفع مكروه .
 ب اصطالحاً ينقسم إىل قسمني :

 . املعىن العام للجهاد .1
 . املعىن اخلاص للجهاد .2

 تضحية ، الدعوة .ت األلفاظ املقاربة : ال
 اثنياً : األهداف :

 . التأكيد على عظم شعرية اجلهاد يف اإلسالم .1
 . احلث على استصحاب نية الغزو للشهادة .2
 . تعويد املسلم على إعداد نفسه للجهاد .3
 . تكوين الوعي مبخططات األعداء يف طمس معامل هذه الفريضة .4
 . الرتهيب من ترك اجلهاد .5
 اين اجلهاد وصوره يف الشرع .. بيان مع6

 اثلثاً : عناصر املوضوعات :
 . داللة املصطلح .1
 . أمهية املوضوع .2
 . ملاذا جناهد .3
 . مراتب اجلهاد ) أنواعه ، أقسامه ( .4
 . هل اجلهاد فرض عيين أم كفائي ؟5
 . مراحل اجلهاد .6
 . فضل اجلهاد وما وعد هللا به اجملاهدين يف سبيله .7
 هيب من ترك اجلهاد والتقاعس عنه .. الرت 8
 . االستعداد للجهاد .9

 . من أخالق اجملاهدين وآداهبم .10
 . مناذج جماهدة .11
 . مسائل يف اجلهاد .12

 رابعاً :
 . مفهوم اجلهاد .1
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 . أمهية املوضوع :2
 أمهيته يف اإلسالم ومكانته فيه . 2-1
 يكتسب احلديث عن اجلهاد أمهية ابلغة . 2-2
 الغفلة عن استصحاب نية اجلهاد عند فئات كثرية من الدعاة . 2-3
 غياب معىن اجلهاد مبفهومه الشامل . 2-4
 وضع األمة املرتدي وحاهلا املبكي . 2-5
 ذكر فضائل اجلهاد . 2-6
 . ملاذا جناهد ؟3
 إزالة العوائق . 3-1
 دفع الظلم ، وإحقاق احلق . 3-2
 .احلفاظ على كيان وعز املسلمني  3-3
 إذالل أعداء هللا وإرهاهبم . 3-4
 متحيص املؤمنني ، وحمق الكافرين . 3-5
 التمكني يف األرض . 3-6
 . مراتب اجلهاد ) أنواعه / أقسامه ( :4
 جهاد النفس : 4-1
 أن جياهدها على تعلم اهلدى ودين احلق . 4-1-1
 أن جياهدها على العمل به بعد علمه . 4-1-2
 لدعوة إليه .أن جياهدها على ا 4-1-3
 أن جياهدها على الصرب على مشاق الدعوة إىل هللا . 4-1-4
 جهاد الشيطان ، وهو مرتبتان : 4-2
 جهاده على دفع ما يلقي إىل العبد من الشبهات والشكوك القادحة يف اإلميان 4-2-1
 جهاده على دفع ما يلقي إليه من اإلرادات الفاسدة والشهوات . 4-2-2
 .جهاد الكفار  4-3
 جهاد املنافقني . 4-4
 جهاد أرابب الظلم والبدع واملنكرات . 4-5
 جهاد املسلمني إلصالحهم يف عقائدهم وعباداهتم ومجيع شؤون دينهم . 4-6
 . هل اجلهاد فرض عيين أفرض كفائي ؟5
 جهاد النفس والشيطان . 5-1
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 جهاد الكفار واملنافقني ومن يف حكمهم . 5-2
 . مراحل اجلهاد :6
 رحلة الدعوة واإلنذار .م 6-1
 مرحلة اإلذن ابلقتال . 6-2
 مرحلة فرض قتال الدفع . 6-3
 مرحلة قتال الطلب واالبتداء . 6-4
 . فضل اجلهاد وما وعد هللا به اجملاهدين يف سبيله :7
 ال يستوون عند هللا . 7-1
 جتارة راحبة . 7-2
 . -  -اجلهاد يف سبيل هللا أمنيته  7-3
 ات ومكفر السيئات .رافع الدرج 7-4
 فضل اجلهاد املا  . 7-5
 يف فضل الشهيد . 7-6
 فضل السعي واحلركة يف سبيل هللا والرابط يف الثغور . 7-7
 . الرتهيب من ترك اجلهاد والتقاعس عنه .8
 فرتبصوا حىت أي  هللا أبمره . 8-1
 ويستبدل قوماً غريكم . 8-2
 أصابه هللا بقارعه . 8-3
 نفاق .شعبة من ال 8-4
 يورث الذل واهلوان . 8-5
 ومن مضار التخلف عن اجلهاد : 8-6
 . أن السعي يف إبطال اجلهاد والتخلف عنه سبب لشمول اللعنة من هللا .1
 . القعود عن اجلهاد يسبب كثري من املفاسد .2
 . االستعداد للجهاد :9
 اإلعداد اإلمياين . 9-1
 اإلعداد القتا  . 9-2
 التآلف والتعاون .مجع الكلمة و  9-3
 اإلعداد املا  . 9-4
 التبصر مبخططات األعداء . 9-5
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 اإلعداد النفسي . 9-6
 . من أخالق اجملاهد وآدابه .10
 . مناذج جماهدة .11
 ما على هذا اتبعتك . 11-1
 رجال صدقوا ما عاهدوا هللا . 11-2
 على ودعوة وجهاد . 11-3
 ال يتأخرون . 11-4
 ابلعزائم وال يغرقون يف الرخص .أيخذون أنفسهم  11-5
 . مسائل يف اجلهاد :12
هل اشتغال الداعية ابلرد على العلمانيني واحلوداثيني وسوائر أرابب التيوارات الفاسودة يعود جهواداً  12-1
 ؟

هوول االشووتغال بوودعوة الشووباب املسوولم واحتضوواهنم وتووربيتهم وحتصووينهم موون عواموول الفسوواد يعووود  12-2
 جهاداً ؟

 املرأة املسلمة جهاد ؟ وما نوعه ؟ وما هي جماالت خدمة املرأة املسلمة جملتمعها ؟هل على  12-3
 أيهما أفضل : احلج واالعتمار النافلة ، أم بذل ما ينفق فيهما إىل اجملاهدين يف سبيل هللا ؟ 12-4
متر هبا يف الوقت احلاضر قد يعجر بعض الناس عن اجلهاد بنفسه ، نظراً للظروف والعوائق اليت  5 -12

 األمة ، فبماذا تنصح الشباب املسلم ؟
 خامساً : بعض التطبيقات العملية املقرتحة لتأكيد معاين الدرس :

 . املسامهة يف جزء من مالك ملناصرة إخواننا اجملاهدين .1
 . املسامهة يف دعم نشاطات الدعوة مالياً .2
 مي وحنوه (( .. التعلم ابللياقة البدنية وتعلم فنون الفروسية )) كالر 3
 . زايرة املناطق اليت يكثر يف البدع والشركيات .4
 . التصدي حلركات التغريب والعلمنة واحلداثة وكشف عوارها .5
 . استحضار نية اجلهاد يف الدعوة واإلنفاق .6
 . القراءة يف سري اجملاهدين .7

 دار األندلس اخلضراء . –فريح مازن ال –املرجع : الرائد دروس يف الرتبية والدعوة / اجلزء الثاين 
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 اجليش
 

جوويش وجنوود وعسووكر: كلمووات مرتادفووة، ومل تكوون اجلزيوورة العربيووة تعوورف اجليوووش قوودميا مبعناهووا املعووروف ، 
، ومور اجلويش اإلسوالمى آنئوذ أبربعوة  اللهم إال ىف اليمن غالبا، وقد ظهرت نواة اجليش زمون رسوول هللا 

 درجت من الضعف إىل القوة ومن الدفاع إىل اهلجوم وهى:أدوار خمتلفة ت
 دور احلشد: ويبدأ من البعثة النبوية حىت اهلجرة إىل املدينة املنورة. -1
 دور الدفاع عن العقيدة وتنظيم اجليش: ويبدأ من اإلذن ابلقتال إىل غزوة اخلندق. -2
دور انتشر اإلسالم ىف شبه اجلزيورة العربيوة  دور التعرض: ويبدأ من غزة اخلندق إىل حنني ، وىف هذا ال -3

 كلها.
وفيوه تكاملوت قووة املسولمني ىف اجلزيورة العربيوة ومودوا  دور التكامل: ويبدأ من حنني إىل وفاة النوىب  -4

م.وكوان يعتمود علوى أصوحاء األبودان الوذين يسوتجيبون 630هوو /9أبصارهم خارجها ىف غوزوة تبووك سونة 
ليوه ، سوالحهم السويف والورمح والقووس ، وإذا موا انتهوى القتوال رجعووا ملمارسوة لنداء اجلهاد إذا موا دعووا إ

 حياهتم العادية.
ومبرور الزمن أصبح اجلنوود يرابطوون ىف معسوكرات خاصوة هبوم ىف األمصوار وكوانوا قبائول خمتلفوة تووفرت هلوا 

ان اجلنود، وقيود فيوه أول مون أنشوأ ديوو  -رضوى هللا عنوه-الرواتب املنتظمة،ويعترب اخلليفة عمر بون اخلطواب 
األمسوواء واألوصوواف والعطووااي، وهووو أول موون أقووام احلصووون وبووىن احلاميووات وشوويد األمصووار واملعسووكرات 

 الدائمة لراحة اجلند.
مث عوودل النظووام العسووكرى منووذ زموون األموووبني ، وتعوورض لتغيووريات جذريووة موون حيووث التكوووين والتكتيووك 

 فرضها اتساع الدولة اإلسالمية وتغري أوضاعها. احلر، والتسليح واملرتبات ،وتلك كانت ضرورة
 أ.د/عبد هللا مجال الدين

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
 احلاجب

 لغة:اسم فاعل من حجب أى سرت.
واصطالحا:اسوووم يقوووال للوووذى حيفوووظ ابب امللوووك أو حنووووه ، لكوووى مينوووع الووودخول عليوووه إال إبذن ، وعووورف 

ىن قصووى حجابووة الكعبووة وهووى سوودانتها وملووك العوورب احلجابووة بصووفتها خطووة منووذ اجلاهليووة، فقوود كووان لبوو
 مفاتيحها.

ومل تعرف هذه اخلطة أايم اخللفاء الراشدين ألهنم كانوا ال حيجبون أحدا عن أبواهبم ، فلما انقلبت اخلالفة 
إىل ملك ىف ظل بىن أمية اختذ خلفاؤهم من يقوم حبفظ أبواهبم ومسو القامت بذلك "احلاجب "، وكان أول 

 هو(.86-هو65عبد امللك بن مروان )من اختذ حاجبا 
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 واستمرت هذه اخلطة ىف خالفة العباسيني ابلداللة نفسها ، وكانت دون مرتبة الوزير.
أموا دولوة بوىن أميوة ىف األنودلس فقود قسوموا الووزارة أصونافا، فتعودد الووزراء لوديهم ،وأفورد للورتدد بيونهم وبوني 

يس الووزراء وظول األمور كوذلك حوىت هنايوة اخلالفوة السلطان واحد خصوه بلقب احلاجب ، فكان مبثابوة رئو
األمويووة، مث طوووال عصوور الطوائفووه إذ محوول معظووم أموورائهم لقووب "احلاجووب " مث انقطعووت بعوود ذلووك خطووة 
احلجابووة ىف املغوورب واألنوودلس منووذ بدايووة دولووة املوورابطني ىف القوورن السووادس اهلجوورى. غووري أن اللقووب عوواد 

)تووونس( ولكوون ابختصوواص آخوور؟ إذ كووان حيملووه كبووري موووظفى قصوور للظهووور ىف دولووة احلفصوويني إبفريقيووة 
اخلالفووة النوواظر ىف ترتيووب أحوالووه ونفقووات املطووابخ واالصووطبالت ومووا إىل ذلووك ، مث مازالووت اخلطووة ترتفووع 
حىت أصبح احلاجب مستبدا أبمور الدولة، ولكن أاب العباس أمحد بن أ، بكر ألغى خطة احلجابوة وابشور 

 م(.1349و /ه750األمور بنفسه )
وىف مصر اململوكية أصبحت احلجابة إحدى اخلطط التابعة لنائب السلطان وكانت النيابة نظوري الووزارة ىف 
 اخلالفة العباسية، وكان يعهد ابحلجابة حلاكم ينفذ األحكام ىف طبقات العامة واجلند حتت نظر النائب.

 أ.د/حممود على مكى
 الالالالالالالالالالالالالالالالال

 احلب اإلهلى
 

 طلح "احلب االهلى" مبعناه القريب ىف احلياة الروحية ىف االسالم ىف القرن الثاأ اهلجرى.نشأ مص
-21وكانووت احليوواة قبوول ذلووك حيركهووا عاموول "اخلوووف" موون هللا وموون عقابووه ، وكووان "احلسوون البصوورى" )

مون خووف هو( أبرز ممثلى هذا الطور ىف حياة الزهاد والعباد األوائل ، فقد عرف عنه أنه كان يبكى 110
 هللا حىت قيل "كأن النار مل ختلق إال له".

هوووو( هوووى أول مووون أخرجووووت 185ومييووول مؤرخوووو التصووووف اإلسوووالمى إىل القوووول أبن رابعوووة العدويوووة)ت 
التصوف من اخلضوع لعامل "اخلوف" إىل اخلضوع لعامل "احلب "، وأهنا أول من اسوتخدم لفوظ "احلوب 

نثوورة واملنظوموة، وعلوى يوديها ظهورت نظريوة "العبوادة" مون أجول " استخداما صرحيا ىف مناجاهتوا وأقواهلوا امل
 حمبة هللا ، المن أجل اخلوف من النار أو الطمع ىف اجلنة.

هوو( كوان 131يرتددون ىف قبول كلمة "احلب" فمالك بن دينوار الصووىف )ت  -قبل رابعة-وكان الصوفية 
هو( كان يفضل لفظ 77بن زيد )ت  يتحاشى لفظ "احلب" ويستخدم بدله كلمة "الشوق"، وعبدالواحد

"العشق" ىف أقواله. ومع رابعة بدأت كلمة أو مصطلح "احلب اإلهلى" أتخوذ مكاهنوا ىف أقووال الزهواد ممون 
هووو( الووذى خصووص ملوضوووع 243هووو(، واحملاسووىب )ت 201جوواؤوا بعوودها ، مثوول: معووروف الكرخووى )ت 

هوو( الوذى فاضوت مأثوراتوه هبوذه 245صورى )ت "احملبة" فصال كوامال ىف كتابوه: "الرعايوة"، وذى النوون امل
 الكلمة.
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مث استكملت نظرية "احلب االهلى" مالحمها وقسماهتا بعد ذلك ىف مؤلفات كبار شيوخ التصوف ، مثل: 
هوووو(، وكشوووف احملجووووب 386هوووو(، وقووووت القلووووب أل، طالوووب املكوووى )380التعووورف للكوووالابذى )ت 

-450هووووو(، وإحيوووواء علوووووم الوووودين للغووووزاىل )465هووووو(، والرسووووالة للقشووووريى )465للهجووووويرى )حووووواىل
هوووو(. لكنهوووا أخووودت أبعوووادا عرفانيوووة وفلسوووفية ابلغوووة التعقيووود ظهووورت أوال ىف تصووووف احلوووالج )ت 505
هو(، ومؤلفات الشيخ األكورب ابون عور، 632هو( مث اكتملت بعد ذلك ىف أشعار ابن الفارض )ت 309
 هو(.638)ت 

يوودة ملعووىن "احملبووة اإلهليووة"، كمووا أحصووى ابوون القوويم ىف موودارج وقوود مجووع القشووريى ىف رسووالته تعريفووات عد
 ( ثالثني تعريفا للمحبة ابملعىن الصوىف.3السالكني )ج 

ومووووون الشووووويوخ مووووون يووووورى أن تعريفهوووووا يستعصوووووى علوووووى العبوووووارة للطافتهوووووا ، وصووووواحب عووووووارف املعوووووارف 
ل األوامووور واجتنووواب )السوووهروردى( يعووورف احلوووب بتقسووويمه إىل سوووببني: عوووام وخووواص ، واألول مثووورة امتثوووا

النوواهى ، وهووو موون "املقامووات "، ألن للسووالك موودخال ىف اكتسوابه ،واحلووب الثوواأ )اخلوواص( هووو ماينشووأ 
هووو( 481عوون انكشووافات الووروح ، وهووذا النوووع موون "األحوووال" ولوويس للعبوود كسووب فيووه. أمووا اهلووروى )ت 

القلب ابحملبووب تعلقوا حوائرا بوني طلوب  فيعرف احملبة أبهنا "تعلق القلب بني اهلمة واألنس " مبا يعىن تعلق
 احملب حملبوبه طلبا الينقطع ، وبني أنسه مبحبوبه.

 وللمحبة درجات:
األوىل حمبة تقطع وسواوس القلوب ، وتلوذ اخلدموة وتسولى عون املصوائب ، وتنشوأ مون مالحظوة العبود لونعم 

 سى به.والتأ املوىل الظاهرة والباطنة، وثبات هذه احملبة يكون مبتابعة النىب 
والثانية حمبة تبعث على إيثار احلق على كل ما سواه ، وتنشوأ بسوبب مون مطالعوة العبود للصوفات اإلهليوة، 

 واالرتياض ابملقامات الروحية.
والثالثووة حمبووة تنشووأ موون مشوواهدة مجووال احملبوووب ، وىف هووذه الدرجووة خيتطووف قلووب احملووب وتنقطووع عبارتووه 

  احملبة وىف الشهود.وإشارته ، وحقيقة هذه الدرجة: الفناء ىف
واحملب إذا كان واعيا حببه ومكتسبا له مسى "حمبا" وإذا كوان خمتطفوا ابحلوب مسوى "عاشوقا" والفورق بينهموا 

 أن احملب مريد والعاشق مراد. -فيما يقول شيوخ التصوف-
والرحيم ،  ونظرية "احلب اإلهلى" مستقاة ىف أصوهلا من معاأ أمساء هللا احلسىن وصفاته كالودود واللطيف

ال -وموون اآلايت القرآنيووة واألحاديووث النبويووة الووىت حتوودثت عووون احلووب اإلهلووى، ومنهووا علووى سووبيل املثوووال 
، وقولوووه )اللهووم اجعووول حبووك أحوووب إىل موون نفسوووى  54قولوووه تعوواىل: }حيوووبهم وحيبونه{املائوودة: -احلصوور

 (.3490، حديث 73وأهلى ومن املاء البارد()سنن الرتمذى، كتاب الدعوات ، ابب:
 أ.د/أمحد الطيب

 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 احل ر األسو 
هووو حجوور بيضووى الشووكل ، لونووه أسووود ضووارب للحموورة، وبووه نقووط محووراء وتعوواريج صووفرأء، وقطووره حووواىل 
ثالثووني سوونتيمرتا، وحيوويط بووه إطووار موون الفضووة، عرضووه عشوورة سوونتيمرتات ،يقووع ىف حووائط الكعبووة ىف الووركن 

 لى ارتفاع مرت ونصف مرت من سطح األرض ، وعنده يبدأ الطواف.اجلنو، الشرقى من بناء الكعبة ع
وللحجر األسود كساء وأحزمة من فضة حتيط به محاية لوه مون التشوقق وهنواك رواايت غوري مؤكودة تقوول: 

نزل به من السماء، أو إن هذا احلجر مما كشف عنه طوفان نووح ، واملؤكود أن  -عليه السالم-إن جربيل 
 وضعه ىف هذا املكان عالمة لبدء الطواف. -معليه السال-إبراهيم 

ويسن تقبيله عند الطواف إذا تيسر ذلك ، فإذا مل يتيسر اكتفى ابإلشارة إليه ، أما عن تقبيلوه فقود وضوح 
لنووا عمووربن اخلطابووه رضووى هللا عنووه ذلووك بقولووه: )وهللا إأ أعلووم أنووك حجوور ال تضوور وال تنفووع ، ولوووال أأ 

 قبلتك( .رأيت رسول هللا يقبلك ما 
وعلووى ذلووك فووإذا اسووتطاع موون يطوووف ابلكعبووة أن يقبلووه فووال أبس ىف ذلووك اقتووداء برسووول هللا صوولوات هللا 

 وسالمه عليه.
وقوود اعيوود وضووح احلجوورىف مكانووه عنوودما هوودمت قووريش الكعبووة العووادة بنائهووا ، وعنوودما وصوول البنوواء إىل 

قبيلوة تريود أن ترفعوه إىل موضوعه دون املوضع الوذى يوضوع فيوه احلجور اختلفوت القبائول مون قوريش ، فكول 
 غريها ووصل األمر إىل أن حتالفوا وأعدوا أنفسهم للقتال.

ومكثت قريش على ذلك أربع ليال أو نسة، مث إهنم اجتمعوا ىف املسجد وتشاوروا وتناصفوا ، فقوال أبوو 
يووه احلكووم ألول موون أميووة بوون املغوورية املخرومووى وكووان أسوون قووريش: اي معشوورقريش ، اجعلوووا فيمووا اختلفووتم ف
، وكوووان آنوووذاك ىف  يووودخل مووون ابب هوووذا املسوووجد، فارتضووووا ذلوووك ، وكوووان أول داخووول هوووو رسوووول هللا 

 اخلامسة والثالثني من عمره ، فقالوا: هذا األمني ، رضينا حبكمه ، فلما أخربوه اخلرب.
كول قبيلوة بناحيوة مون   قال: هلم إىل بثوب ، فأتى به له ، فأخذ احلجر ووضعه فيه بيوده ، مث قوال: لتأخوذ
 (.1الثوب ، مث أرفعوه مجيعا. ففعلوا حىت إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده وبىن عليه )

وحني أعيد بنواء الكعبوة ىف عهود عبود هللا ابون الوزبري قوام ابنوه محوزة بوضوعه ىف مكانوه ،وأطوال واتوره الصوالة 
يتحاشى التنافس الذى حصل من قبل ، جبماعة املسلمني حىت انتهى محزة من وضع احلجر، وكان ذلك ل

 (.2وقد غضب بعض املسلمني هلذا التصرف واعتربوه من حب الذات )
 هو كسى احلجر األسود بصحاف من الفضة، وقام بذلك زايد بن عبدهللا.140وىف سنة 
 هو دخل القرامطة مكة املكرمة، وأوقع زعيمهم أبو طاهر سليمان أبهلها ، وهاجم احلجاج317وىف سنة 

فقتل منهم وأسر، وسلب األمووال واقتلوع احلجور األسوود كموا اقتلوع أبوواب الكعبوة، واسوتوىل علوى موا كوان 
 (.3ابلكعبة من حتف وذخائر، وعاد بكل ذلك إىل هجر عاصمة دولته )
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هو عندما هدد اخلليفوة الفواطمى أاب طواهر، وألزموه إبعوادة 239ومل يرد القرامطة احلجر إىل مكانه إال سنة 
 (.4)احلجر

 أ.د/أمحد شلىب
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 احل ية ىف ال ااب والسنة
 

 (1لغة: الدليل والربهان )
 (.2واصطالحا: ما دل به على صحة الدعوى)

واحلجية مصدر صناعى ، ومعىن حجية القرآن والسنة كوون كول منهموا يودل علوى صوحة وحقيوة موا يرشود 
 إليه.

 ،وهذا يوجب القطع بصدوره وثبتت نسبته إىل هللا عز وجل. والقرآن الكرمي حجة؛ ألنه قد ثبت تواتره
ويكفووى حجووة علووى ذلووك ثبوووت إعتووازه أبسوولوبه ومضووامينه ، وحتديووه لبلغوواء عصووره ؛ وعلووى هووذا فحجيووة 
القورآن اثبتوة علوى مجيووع البشور، وإضوافة إىل هووذا يسوتأنس املسولمون حلجيتوه بتأكيوود هللا تعواىل علوى عجووز 

ثلووه وأتكيود حقيقتووه ،واألمور ابتباعووه ىف مثوول قولوه تعوواىل: }قول لووئن اجتمعووت اإلنوس واجلوون عون اإلتيووان مب
 .88اإلنس واجلن على أن أيتوا مبثل هذا القرآن ال أيتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا{اإلسراء:

)إن هذا القرآن طرفه بيد هللا وطرفه أبيوديكم فتمسوكوا بوه فوإنكم لون  كذلك يستأنسون مبثل قول النىب 
 (.3تضلوا ولن هتلكوا بعده أبدا()

والتأسى به. ىف مثل قوله  وحجية السنة اثبتة بعدة أدلة منها ثبوت حجية القرآن واألمر بطاعة الرسول 
 .7تعاىل: }وما أثكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا{احلشر:

وا ىف وجووب العمول مبوا أفواد وهكذا استدل املسولمون ىف مجيوع العصوور علوى األحكوام الشورعية، ومل خيتلفو
املرويووة علووى درجووة موون القبووول ، ويسووتندون لقولووه صوولى هللا عليووه  قطعووا أو ظنووا راجحووا موون سوونة النووىب 

 (.4وسلم: )من رغب عن سنىت فليس مىن()
كووذلك قولووه )أال إأ أوتيووت الكتوواب ومثلووه معووه ، أال يوشووك رجوول شووبعان ،علووى أريكتووه يقووول: علوويكم 

ا وجدمت فيه مون حوالل فواحلوه ، وموا وجودمت فيوه مون حورام فحرمووه ،وأن موا حورم رسوول هبذا القرآن ، فم
 (.5هللا كما حرم هللا...()

 أ.د/عبد الغفورحممود مصطفى
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 احلرص
 

لغة: شدة اإلرادة واالجتهاد للحصول على املطلوب ، ويطلق ويراد به: اجلشع ،واحلرص: الشق ، حرص 
 (.1كما ىف اللسان )الثوب: شقة،  

واصووووطالحا: طلووووب الشووووىء أبقصووووى مووووا ميكوووون موووون االجتهوووواد، ومنووووه قولووووه تعوووواىل: }إن حتوووورص علووووى 
 ،أى أن تطلب جبهدك ذلك.. 37هداهم...{النحل:

وقد فسر بعض العلماء كلمة)حريص( ىف قوله تعاىل }لقد جواءكم رسوول مون أنفسوكم عزيزعليوه موا عنوتم 
 شحيح عليكم أن تدخلوا النار. -ى الرسولأ-، أبنه 128حريص عليكم{التوبة:

 103مل توورد كلمووة احلوورص ىف القوورآن الكوورمي ، وإمنووا وردت مشووتقاهتا: مثوول )حرصووتت( ىف سووورة يوسووف:
 .98و)أحرص( ىف سورة البقرة  37)وحترص( ىف سورة النحل:

اوئ األخالق واحلرص: الشره ، واحلريص: الشره ،وأيتى مبعىن الشح والطمع الذى يدفع بصاحبه إىل مس
، وارتكاب املنكرات الىت تتناىف مع املروءة. وقد جبل اإلنسان على احلرص والطمع ، ففى احلوديث: )لوو  
كان البن آدم واداين من ذهوب ألحوب أن يكوون لوه اثلوث ، وال ميوأل فموه إال الورتاب ، ويتووب هللا علوى 

بالغووة ىف الطلووب فقووال: )إن روح عوون شوودة احلوورص وامل موون ثب( )رواه الرتمووذى( وهلووذا هنووى الرسووول 
القدس نفث يف روعى إن نفسا لن متوت حىت تستكمل رزقها فاتقوا هللا وأمجلوا ىف الطلب( )أخرجوه ابون 

 أ، الدنيا ىف القناعة(.
وال يوتخلص موون احلوورص إال موون أدرك عووز القناعووة، وعووزم علووى وقايووة نفسووه موون ذل الطمووع ، فاقتصوود ىف 

الذى قدر له البد وأن أيتيه ، وإن مل يشتد حرصه ؛ فإن شودة احلورص ليسوت  معيشته ، وأيقن أبن الرزق
هوى السوبب لوصووول األرزاق ، بول ابالجتهوواد ىف العمول وإتقانووه حيصول املورء علووى وعود هللا أبنووه يورزق موون 

 يشاء بغري حساب.
 أ.د/حممد شامة

 ـــــــــــــــــ
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 احل م
 (.1ما ىف املعجم الوسيط )لغة: حزم األمر: ضبطه واتقنه واستعد له. ك

 واصطالحا: اختاذ القرار بفعل أو ترك.
 ويرتبط معىن احلزم ريصيصتني هامتني ىف اإلنسان مها:

 العقل والتفكري. -1
 اإلرادة واالختيار. -2

ذلك أن العاقل يفكر ىف املواقف الىت جتاهبه ، فيستثمر علمه وجتربته وما وصله من هودى إهلوى ىف املوازنوة 
يح ليصل إىل قرار حكيم يناسب املوقف الوذى هوو فيوه ،وهنوا خيتارموا أداء إليوه عقلوه وجتربتوه وفهموه والرتج

 ألحكام دينه ، حال وحرمة وحنو هذا.
واحلووزم ال يعوووىن أال يسوووتفيد العاقوول مووون مشووواورة موون يثوووق ىف نصوووحهم ؛ ألن املشوواورة تضوووىء لوووه جنبوووات 

ل مسوووئوليته ، ولوووذا وجووودان ىف القووورآن الكوووورمي: املوقوووف ، مث هوبعووود هوووذا صووواحب القووورار الوووذى سووويتحم
 .159}وشاورهم ىف األمر فإذا عزمت فتوكل على هللا إن هللا حيب املتوكلني{آل عمران:

واحلووزم مظهوور السووتقالل الشخصووية وعوودم تذبووذهبا أو تبعيتهووا للنوواس دون تفكووري وموازنووة، ودون اختيووار 
يقووول: )ال تكونوووا إمعووة تقولووون: إن أحسوون  -وسوولمصوولى هللا عليووه -رشوويد، لووذا وجوودان الرسووول الكوورمي 

النوواس أحسوونا، وإن ظلموووا ظلمنووا ولكوون وطنوووا أنفسووكم إن أحسوون النوواس أن حتسوونوا، وإن أسوواءوا أن ال 
 (.2تظلموا( )رواه الرتمذى()

ومل يستخدم لفظ "احلزم" ىف القرآن الكرمي ، لكنه استعمل يف السنة كثريا من ذلك ما جاء عون أ، قتوادة 
قال أل، بكور: )موىت تووتر؟ قوال: أوتورمن أول الليول ، وقوال لعمور:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا 

أل، بكر: خذ هذا ابحلزم ،وقال لعمر: خذ هذا  -صلى هللا عليه وسلم-مىت توتر؟ قال آخرالليل: فقال 
 ابلقوة( )رواه أبو د اود(.

حىت ال تتعدد اآلراء وتتأرجح دون قرار حيسوم األمور وحييلوه واحلزم ضرورى ملن يلى أمرا من أمور املسلمني 
 إىل التنفيذ بدال من حيز الكالم فقط.

 أ.د/أبو اليزيد العجمى
 ـــــــــــــــــ
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 احلساب )علم(
يعوود احلسوواب أقوودم وأبسووط فووروع علووم الرايضوويات ، وهووو حيوووى دراسووة األعووداد والطوورق احلسووابية، وحوول 

دام األعوووداد، ويتضووومن ذلوووك العمليوووات األساسوووية األربوووع: اجلموووع والطووورح املشوووكالت واملسوووائل ابسوووتخ
والضرب والقسمة، مع تطبيق هذه العمليات يف مسائل احلياة العامة، ولذلك فوإن احلسواب هوو األسواس 

 الذى يقوم عليه الكثري من الفروع األخرى للرايضيات كاجلرب واهلندسة وحساب املثلثات.
اإلسوووالمية إسوووهامات ابلغوووة األمهيوووة ىف تطوووور علوووم احلسووواب ، ويزخووور الووورتاث وقووود كوووان لعلمووواء احلضوووارة 

اإلسالمى ابلعديد من كتوب احلسواب الوىت كوان معظمهوا مراجوع رئيسوية يف خمتلوف جامعوات العوامل ، مون 
 ذلك:

كتاب "املقاالت ىف علم احلساب" البن البناء املراكشى، وكتااب "مفتاح احلساب ، لغيواث الودين محشويد 
شى، وكتاب "اجلامع ىف أصول احلساب" للحسن بن اهليثم ، وكتواب "طرائوف احلسواب" أل، كامول الكا

 شجاع بن اسلم ، وكتاب "خالصة احلساب" لبهاء الدين العاملى وغريها كثري جدا.
وكانووت لعلموواء املسوولمني طوورق خاصووة إلجووراء العمليووات احلسووابية مبووا يصوولح أن يتخووذ وسوويلة للتعلوويم ىف 

د انتبوووه بعووض رجوووال الرتبيوووة ىف أورواب إىل قيمووة هوووذه األسووواليب موون منظوووور تربووووى، فأوصووووا عصووران، ولقووو
 ابستعماهلا عند تعليم املبتدئني.

من انحية أخرى هذب علماء املسلمني النظوام العوددى العشورى املوأخوذ عون اهلنوود، ووضوعوه ىف الصوورة 
 عداد ومسوها األعداد العربية.املستخدمة يف عصران، وأخذ األوروبيون عن العرب الصفر واأل

 أ.د/أمحد فؤاد ابشا
 ـــــــــــــــــ
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 احلسد
وووده: إذا متوووىن أن تتحوووول إليوووه نعمتوووه وفضوووله ، أو يسووولبهما هوووو،:  لغوووة: يقوووال حسوووده ، حيسوووُده ، وحس 

عليه  واحلسود: من طبعه احلسد ذكرا كان أم أنثى. واجلمع ُحس د، وُحس اد، وَحَسَدة، واحملسدة: ما حيسد
 (.1اإلنسان من مال أوجاه ، وحنومها ، كما ىف الوسيط )

احلسود ظوواهرة نفسووية ال ينكرهووا أحوود، فقوود وردت كلمووة حسوود ىف اآلداب اإلنسووانية، كمووا جوواء احلووديث 
عون "احلسود" ىف الكتوب املقدسووة، أموا أتثوري احلاسوود ىف احملسوود بواسوطة العوني فقوود اختلوف فيوه ، إذ موون 

ني مجيوووع الشوووعوب أن مووون النووواس )احلاسووود( مووون ميلوووك قووووى ميكنهوووا إحلووواق الضووورر املعتقووودات الشوووائعة بووو
ابآلخرين )احملسودين( سواء كان هؤالء اآلخرون: أانسا ، أو حيواانت أو نباثت أو أى شىء، حىت ولوو  

أى أن الضرر ينتقول مون عوني الرائوى  -مبجرد النظر إليه أو عن طريق إرسال شعاع العني إليه-كان مجادا 
مبجرد نظر صواحب العوني الشوريرة إليوه أو حديثوه عنوه ، سوواء   -وهو احملسود-إىل املرئى  -هو احلاسدو -

 كان مدحا، أو إعجااب، أو كان جمرد وصفا له أو تقريرا هليئته وشكله.
وقود حتوودثت الكتوب السووماوية عوون إحلواق ضوورر احلاسوود للمحسوود بواسووطة العووني فقود ورد ىف إجنيوول مووىت 

 ا حيل ىل أن أفعل ما أريد، أن عينك شريرة ألأ صاحل ".( : أو م20:17)
أما ىف الفكر اإلسالمى، فقد علل اجلاحظ اإلصابة ابلعوني: أبن لكول حوادث سوببا، وموا داموت اإلصوابة 
ال سبب هلا سوى رؤية العني ، فينبغى التصديق: أبنه قد انفصل شىء من عني العائن فأصاب املعيون ، 

شد املؤمنني ابلعني حيث مجع األحاديث الىت تتعلق هبذا املوضووع سوواء كانوت ختورب ويعترب ابن القيم من أ
عن اإلصابة ابلعني ، أو توصى ابلرقى لدرء احلسد، أو تصف طريقة عالج احملسود، مث يعقب على ذلك 

وعلووى -ابهلجوووم علووى موون ينكوور اإلصووابة ابلعووني ، مستشووهدا آبراء موون سووبقوه ،فيقووول: "وعقووالء األمووم 
ال توودفع أموور العووني ، وال تنكووره ، وإن اختلفوووا ىف سووببه ووجهووة أتثووري العووني ،  -الف مللهووم وحنلهووماخووت

فقالووت طائفووة: أن العووائن إذا تكيفووت نفسووه ابلكيفيووة الرديئووة، انبعثووت موون عينووه قوووة مسيووة تتصوول ابلعووني 
حملسوود فقوط ، بول ليتضرر... اخل" ومموا يؤخوذ مون كوالم ابون القويم: إن احلسود لويس حالوة نفسوية تصويب ا

لعني العائن آاثر ضوارة تصويب املعيوون ، وقود تصول اإلصوابة إىل حود إدخوال الرجول القورب واجلمول القودر، 
 أى أن العائن قادر على إماتة األحياء، وإهالك الزرع والضرع.. حىت ولو كان أعمى.

ن احملسود ال يلحقه الضرر من وذكر احلارث احملاسىب أنواع احلسد، وجماالته ، ودوافعه ، وأضراره ، وبني أ
عووني العوووائن ، وال يصووويبه شوووىء موون احلاسووود إال إذا جتووواوز احلسووود القلووب إىل اجلووووارح ، فسووولك احلاسووود 
مسالك تؤدى إىل إحلاق الضرر ابحملسود، كتدبري املؤامرات الفسواد العالقوة بينوه وبوني مصوادر نعمتوه ، أو 

سود مون الونعم ، أو االعتوداء علوى الونفس واألرواح مبوا يصويبها اختاذ تدابري تؤدى إىل زوال ما يتمتع به احمل
 أو يهلكها، ومل يسم هذا حسدا، بل يرى أنه عمل دفع احلسد إليه.
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أما األمام أبو حامد الغزاىل فقد تناول حديثه عن احلسد تسع نقاط هى: ذم احلسد ، حقيقته ، أقسوامه 
ل واألقوران ، دواؤه ، القودر الواجوب يف نفيوه.فهو يورى ، حكمه ،مراتبه ، أسبابه ، سبب كثرته بوني األمثوا

أن احلسوود لوويس مرضووا عضووواي، بوول هووو موون أمووراض القلوووب ، وال يووداوى إال إبلعلووم ، وأنووه ال ضوور، فيووه 
على احملسود ىف الدنيا واآلخرة إذ يقول: "وأما أنه ال ضرر فيه على احملسود ىف دينوه ودنيواه فواضوح ، ألن 

حبسدك ، بل ما قدره هللا تعاىل من إقبال ونعمة، فالبد أن يدوم إىل أجل معلوم قدره  النعمة ال ترول عنه
هللا سووبحانه وتعوواىل، فووال حيلووة يف دفعووه ، بوول كوول شووىء عنووده مبقوودار، ولكوول أجوول كتوواب ، فووإذا مل تووزل 

ل: ليووت ألنعموة ابحلسود،مل يكون علوى احملسوود ضورر ىف الودنيا، وال يكوون عليوه إمث ىف اآلخورة. ولعلوك تقوو 
النعمووة كانووت تووزول عوون احملسووود حبسوودى وهووذا غايووة اجلهوول ، فلووو كانتووه النعمووة تووزول ابحلسوود مل يبووق هللا 
عليك نعمة وال على أحد من خلقه ، وال نعمة اإلميان أيضا ألن الكفار حيسدون املؤمنني على اإلميان ، 

ارا حسووووودا مووووون عنووووود قوووووال تعووووواىل }ود كثوووووري مووووون أهووووول الكتووووواب لوووووو يوووووردونكم مووووون بعووووود إميوووووانكم كفووووو
 .109أنفسم..{البقرة:

أحاديوووث ختوووربعن إمكانيوووة وجوووود احلسووود ووقووووع ضووورر مووون عوووني احلاسووود  وقووود نسوووب إىل رسوووول هللا 
ابحملسوووود، وتوصوووى بوووتالوة نصووووص حموووددة للتعاويوووذ والرقوووى للحمايوووة مووون عوووني احلاسووود، كموووا شووورحت ، 

فقد وردت كلمة "احلسد" ىف أربع آايت: أحاديث أخرى العالج من ضرر احلسد.. أما ىف القرآن الكرمي 
( كمووا وردت ألفوواظ تتضوومن معووىن احلسوود ىف آايت 5، الفلووق: 15، الفووتح:54، النسوواء: 109البقوورة:

،  19،آل عموووووووووران:213، 90، احلسووووووووود ىف آايت أخووووووووورى: )البقووووووووورة:213، 90أخووووووووورى: )البقووووووووورة:
 (.17، اجلاثية  14الشورى:

احملسووود كوول مووا ورد ىف القوورآن الكوورمي وخاصووة ىف قولووه تعوواىل: وقوود أول املنكوورون لتووأثري عووني احلاسوود ىف 
، فقوالوا ىف تفسوري هوذه اآليوة "وتقييود االسوتعاذة مون شوره بوقوت:  5}ومن شر حاسود إذا حسود{الفلق:

"إذا حسد"؟ ألنه حينئذ يندفع إىل عمل الشر ابحملسود، حني جييش احلسد ىف نفسه ، فتتحورك لوه احليول 
ضرر به" أى أن الضرر ال أيتى مون العوني ،بول مون عمول احلاسود، حوني يدفعوه حسوده والنوااي ، الحلاق ال

فقوود قبلوووا مووا أخوورب بووه عوون وقوووع احلسوود ألن  إىل إحلواق الضوورر ابحملسووود، أمووا مووا نسووب إىل رسووول هللا 
وجوده ىف الونفس اإلنسوانية مسولم بوه إال أنوه ال يتعودى كونوه ظواهرة نفسوية لودى احلاسود، أموا األحاديوث 

لووىت تتحوودث عوون األضوورار الووىت تصوويب احملسووود عوون طريووق غووري احلاسوود فقوود ردوهووا لضووعف سووندها أو ا
لتنوواقض معناهووا مووع مبووادىء اإلسووالم وتعاليمووه ، مثوول احلووديث املشووهور: )إن العووني لتوودخل الرجوول القوورب 

األصوفهاأ  واجلمل القدر(، إذ مل يرد هذا احلديث ىف أى من كتب احلوديث التسوعة، وإمنوا ذكوره أبوو نعويم
: أال ينبغووى أن -أى لراويووه شووعيب بوون أيوووب األنصووارى-ىف احلليووة، قووال الصووابوأ: "بلغووىن أنووه قيوول لووه 

 أ.د/حممد شامة متسك عن هذه الرواية، ففعل(.
 ـــــــــــــــــ
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 احلتيتة احملمدية
 

خملووق مون  نوىب احلقيقة احملمدية اصطالح ظهر متأخرا ىف أدبيات التصوف االسوالمى، وهوو يعوىن أن ال
نور، وأن حقيقته النورية هى أول املوجودات ىف اخللق الروحاأ، ومون نورهوا خلقوت الودنيا واآلخورة، فهوى 

 أصل احلياة، وسرها السارى ىف كل الكائنات واملوجودات الدنيوية واألخروية.
بواء" و"العقول األول" وللحقيقة احملمدية أمساء أخرى عديدة، مثل: "حقيقة احلقائق" و"أول موجوود ىف اهل

هووم ىف  و"التعوني األول" والقوائلون هبوذه النظريووة يؤكودون علوى أن األنبيواء والرسوول السوابقني علوى حممود 
حقيقة األمر نوابه وورثته ، وأن دورهم ىف التاريخ إمنا هو جتسيد للحقيقة احملمدية، أو الروح احملمودى قبول 

 ظهور جسده الشريف.
 ستمد كل األنبياء واألولياء والعارفني علومهم وأنوارهم اإلهلية.ومن احلقيقة احملمدية ي

بنوور األنووار وأ، األرواح ، وسويد العوامل أبسوره ، وأول ظواهر ىف الوجوود. أموا  وهبذا االعتبار مسى حممود 
 ظهور اجلسد احملمدى فهو الصورة العنصربة ملعىن حقيقته النورية.

اجلد األعلى لألنبياء والنوىب اخلوامت ىف آن واحود. ويسوتند الصووفية ىف ىف مفهوم هذه النظرية، هو  والنىب 
نظريتهم هذه إىل ظواهر مون نصووص القورآن والسونة النبويوة وموأثورات السولف الصواحل ، مثول قولوه تعواىل: 

، ومثوول  46، وقولووه تعوواىل: }وسووراجا منريا{األحووزاب: 15}جوواءكم موون هللا نووور وكتوواب مبني{املائوودة:
. الرتموذى، 66/ 4مىت جعلت نبيا؟ قال: وآدم بوني الوروح واجلسود( )مسوند اإلموام أمحود حديث ).....

(، وقووول اإلمووام مالووك ، وهووو ينوواظر أاب جعفوور املنصووور، وأيموورء ابسووتقبال القوورب الشووريف ىف 1مناقووب ، 
ا دعائووه: ".. إنووه وسوويلتك ووسوويلة أبيووك آدم ". وللصوووفية مروايتووه أخوورى ردهووا علموواء احلووديث وأنكروهوو

 عليهم.
 أ.د/أمحد الطيب

 ـــــــــــــــــ
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 احلياء 
  

 مقدمة:
 للخري والشر معان كامنة يف النفس تعرف بعالمات ومسات دالة كما قال الشاعر: -

 ال تسأل املرء عن أخالقه يف وجهه شاهد من اخلري
 من مسات اخلري: الدعه واحلياء والكرم. -
 للؤم.ومن مسات الشر: الوقاحة والبذاءة وا -

 حياءك فاحفظه عليك وإمنا يدل على فعل الكرمي حياؤه
احليوواء عالمووة توودل علووى مووا يف الوونفس موون اخلووري وهووو إمووارة صووادقة علووى طبيعووة اإلنسووان يكشووف عوون  -

 مقدار بيانه وأدبه.
رك عندما ترى إنساانً يشمئز ويتحرج عن فعل ما ال ينبغي فاعلم أن فيه خرياً وإمياانً بقدر موا فيوه مون تو -

 للقبائح.
 تعريف احلياء وحقيقته: -
احلياء: خلق يبعث على فعل كل ملويح وتورك كول قبويح، فهوو مون صوفات الونفس احملموودة الويت تسوتلزم  -

االنصووراف موون القبووائح وتركهووا وهووو موون أفضوول صووفات الوونفس وأجلهووا وهووو موون خلووق الكوورام ومسووة أهوول 
 املروءة والفضل.

 اء: ) من كساه احلياء ثوبه مل يرى الناس عيبه(من احلكم اليت قيلت يف شأن احلي -
 قال الشاعر: -

 ورب قبيحة ما حال بيين وبني ركوهبا إال احلياء
لذلك فعندما نرى إنساانً ال يكرتث وال يبا  فيما يبدر منه من مظهره أو قوله أو حركاته يكون سبب  -

هللا عليه وسلم(: إذا مل تسوتح فافعول ذلك قلة حيائه وضعف إميانه، كما جاء يف حديث رسول هللا صلي 
 ما شئت)

 قال الشاعر: -
 إذا رزق الفىت وجهاً وقاحاً تقلب يف األمور كما يشاء

 فمالك يف معاتبة الذي ال حياء لوجهه إال العناء
 قال أبو حامت: إن املرء إذا إشتد حياؤه صان ودفن مساوئه ونشر حماسنه. -
 أمر هبا اإلسالم وأقرها ورغب فيها.احلياء من األخالق الرفيعة اليت  -
جاء يف الصحيحني قول النيب صلي هللا عليوه وسولم(: اإلميوان بضوع وسوبعون شوعبه فأفضولها ال إلوه إال  -

 اّلّل وأدانها إماطة األذى عن الطريق واحلياء شعبة من اإلميان)
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لي هللا عليه وسولم(: يف احلديث الذي رواه احلاكم وصححه على شرط الشيخني يف قول رسول هللا ص -
 احلياء واإلميان قران مجيعاً فإذا رفع أحدمها رفع اآلخر (

 والسر يف كون احلياء من اإلميان:أن كل منهما داع إىل اخلري ُمقرب منه صارف عن الشر ُمبعد عنه. -
فوريط يف اإلميان يبعث املؤمن على فعل الطاعات وترك املعاصي واملنكرات. واحلياء مينع صواحبه مون الت -

 حق الرب والتقصري يف شكره. ومينع صاحبه كذلك من فعل القبيح أو قوله اتقاء الذم واملالمة.
 ورب قبيحة ما حال بيين وبني ركوهبا إال احلياء

 قيل: ) احلياء نظام اإلميان فإذا احنل نظام الشيء تبدد ما فيه وتفرق) -
ة بدنوه ألنوه جوزء مون عقيدتوه وإميانوه ومون هنوا كووان فاحليواء موالزم للعبود املوؤمن كالظول لصواحبه وكحورار  -

 احلياء خرياً وال أي  إال ابخلري.
يف الصحيحني عن النيب صلي هللا عليه وسولم( : احليواء ال أي  إال ريوري( ويف روايوة مسولم( احليواء خوري   -

 كله(.
أي يعاتبوه فيوه ألنوه  يف الصحيحني أن النيب صلي هللا عليه وسلم: مور علوى رجول يعوظ أخواه يف احليواء: -

اضر به، فقال له الرسول صلي هللا عليه وسلم( : دعه فإن احلياء من اإلميان ) فقد أمر الرسول صلي هللا 
 عليه وسلم ذلك الرجل أن يرتك أخاه ويبقيه على حيائه ولو منع صاحبه من إستيفاء حقوقه.

 نه وميزة إنسانيته وخرييته.ضياع حقوق املرء خري له من أن يفقد حيائه الذي هو من إميا -
رحووم هللا اموورأة كانووت فقوودت طفلهووا فوقفووت علووى قوووم تسووأهلم عوون طفلهووا فقووال أحوودهم: تسووأل عوون  -

ولدها وهي تغطي وجهها. فسمعته فقالت: ) ألن أرزأ يف ولدي خوري مون أن أرزأ يف حيوائي أيهول الرجول 
.) 
 ا مبدية زينتها ال تستحي من هللا وال من الناس.أين هذه املرأة من نساء اليوم خترج املرأة كاشفة وجهه -
 صدق الشاعر حني قال: -

 فتاة اليوم ضيعت الصوااب وألقت عن مفاتنا احلجااب
 فلن ختشى حياءم من رقيب ومل ختشى من هللا احلسااب

 بربك هل سألت العقل يوماً  أهذا طبع من رام الصوااب
 اابأهذا طبع طالبة لعلم إىل اإلسالم تنتسب انتس

 ما كان التقدم صبغ وجه وما كان السفور إليه ابابً 
 شباب اليوم اي أخيت ذالب وطبع احلمل أن خيشى الذالاب

 أما انقباض النفس عن الفضائل واالنصراف عنها فال يسمى حياء. -
خلوق احليوواء يف املسوولم غووري مووانع لوه موون أن يقووول حقوواً أو يطلووب علمواً أو أيموور مبعووروف أو ينهووى عوون  -
 كر.من
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فوإذا منوع العبوود عون فعول ذلووك ابعوث داخلووي فلويس هوو حيوواء وإمنوا هووو ضوعف إميانوه وجبنووه عون قووول  -
{ )األحزاب: ُ ال َيْسَتْحي ي م َن احلَْقّ   (.53احلق، قال تعا : }َواّلل 

النيب صلي هللا عليه وسلم مع شدة حيائه إال أنه مل يكن يسكت عن قول احلق بل كان يغضب غضباً  -
  إذا انتهكت حمارم هللا.شديداً 

من ذلك عندما شفع مرة عند رسول هللا صلي هللا عليه وسلم أسامة بن زيد حب رسول هللا وابن حبه  -
فلم مينعه حياؤه من أن يقول ألسامة يف غضوب )أتشوفع يف حود مون حودود هللا اي أسوامة وهللا لوو سورقت 

 فاطمة لقطعت يدها (
رية أن تقووول: اي رسووول هللا إن هللا ال يسووتحي موون احلووق فهوول علووى املوورأة مل مينووع احليوواء أم سووليم األنصووا -

غسول إذا احتلمووت؟ فيقووول هلووا ومل مينعووه احليوواء يف بيوان العلووم( نعووم، إذا رأت املوواء( إذاً احليوواء ال مينووع موون 
رب االستفسار والسؤال عما جهل من أمور الدين وما جيوب عليوه معرفتوه وقود قيول( :ال يوتعلم العلوم مسوتك

 وال مستح (.
وهنوواك موون النسوواء موون مينعهووا حياؤهووا بزعمهووا موون توورك بعووض العووادات احملرمووة الوويت اعتووادت عليهووا يف  -

جمتمعها مثل مصافحة الرجال األجانب واالختالط هبم فال تتحجب مون أقوارب زوجهوا وال متنوع دخووهلم 
 عليها يف بيتها حال غياب زوجها.

 ( :إايكم والدخول على النساء ( صحيح اجلامع.النيب صلي هللا عليه وسلم يقول -
فإذا كان خوري اخللوق ال يصوافح نسواء الصوحابة وهون خوري القورون فموا ابل رجوال ونسووة يف عصور كثور  -

فيه الشر وأهله أصبحوا ال يرون يف املصافحة أبسًاَ . حمتجني أن قلوهبم تقية ونفوسهم نقية؟ فوأيهم أزكوى 
اء أم تلك النفوس الكبرية؟ فضواًل عون أن الرسوول صولي هللا عليوه وسولم حوذر نفساً وأطهر قلباً؟ أهذا الغث

من مس النساء فقال( :ألن يُطعن يف رأس أحدكم مبخيط من حديد خري من أن ميس امورأة ال حتول لوه ( 
 )صحيح اجلامع) .

نكوار علوى من الناس من يتساهل يف إقامة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر حبجة أنه يستحي مون اإل -
 الناس.

من ذلك ما يفعله بعض الناس من جماملة بعضهم لوبعض يف مسواع الغيبوة أو مسواع أي مون املنكورات أو  -
 رؤيتها.

 و فهذا جق مذموم كل الذم وصاحبه شريك يف اإلمث إن مل ينكر أو يفارقهم. -
عوور  -

َ
نُوووَن وهللا عووز وجوول قووال: }ُكنووُتم َخووري اُمووٍة أخر جووت ل لنّوواس  أَتمووروَن ابمل نكوور  َوُتؤم 

ُ
وف َوتَنُهوووَن َعوون  امل

 (.110ابّلّل{ )آل عمران:



 476 

حوووذران رسوووول هللا صووولي هللا عليوووه وسووولم مووون التسووواهل يف األمووور ابملعوووروف والنهوووي عووون املنكووور فقوووال(  -
:والذي نفسي بيده لتأمرون ابملعروف ولتنهوون عون املنكور أو ليوشوكن هللا أن يبعوث علويكم عقواابً منوه مث 

 ال يستجاب لكم (.تدعوه ف
 أقسام احلياء:

 ينقسم احلياء من حيث األصل إىل قسمني:
 أواًل: حياء فطري غريزي.

 اثنياً: حياء مكتسب.
قال القرطيب: ) احلياء املكتسب هو الوذي جعلوه الشوارع مون اإلميوان غوري أن مون كوان فيوه غريوزة احليواء  -

  غريزايً.)فإهنا تعينه على املكتسب وقد يتطبع ابملكتسب حىت يصري
 وهذا قول صحيح ومعلوم ابلتجربة يف جمال الرتبية. -
فووإن املوورتيب قوود يكووون يف بدايتووه ال ميلووك حيوواء غريووزايً أو أن عنووده حيوواء غريووزايً انقصوواً مث ينشووأ يف جووو  -

 ينمي بواعث احلياء يف قلبه ويدله على خصال احلياء.
وى احليواء يف قلبوه ابلتوجيوه والرتبيوة حوىت يصوبح احليواء فإن هذا املرت، سيكتسب احلياء شيئاً فشويئاً ويقو -

 خلقاً مالزماً له.
وقوود قووال بعووض احلكموواء: ) احيوووا احليوواء مبجالسووة موون يسووتحيا منووه ( وهووذا الكووالم بووديع املعووىن بعيوود  -

 الفقه.
س نووع حيث أن كثرة جمالسة من ال يستحيا منه لوضاعته أو حقارته أو قلة قدره ومروءته ختلق يف النف -

 التجانس معهم.
مث إن قلووة قوودرهم عنووده جتعلووه ال يسووتحي موونهم فيصوونع مووا يشوواء حبضوورة هووذه اجلماعووة فيضووعف عنووده  -

 خصلة احلياء شيئاً فشيئاً فيتعود أن يصنع ما يشاء أمام الناس مجيعاً.
ان يراقوب أما جمالسة من يستحيا منه لصالحهم وعلو قدرهم فأهنوا حتيوي يف القلوب احليواء فيظول اإلنسو -

أفعالووه وأقوالووه قبوول صوودورها حيوواء مموون جيالسووه فيكووون هووذا خلقوواً لووه مالزموواً فتتعووود نفسووه إتيووان اخلصووال 
 احملمودة وجمانية وكراهية اخلصال املذمومة.

 إن جمالس األخيار تقوي احلياء املكتسب وتنميه. -
 أما جمالسة األرذال فإهنا حتول بني العبد وبني اكتساب احلياء. -
 واع احلياء:أن
 احلياء من هللا. -1
 احلياء من املالئكة. -2
 احلياء من الناس. -3
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 احلياء من النفس. -4
 أواًلً: احلياء من هللا:

َن  اّلل َ يَوَرى{( العلق: -  ).14قال هللا تعاىل:} أملَْ يَوْعَلْم أب 
 .)91وقال تعاىل:} َما َقَدُروْا اّلل َ َحق  َقْدر ه { ( األنعام: -
جتوورؤ العبوود علووى املعاصووي واسووتخفافه ابألواموور والنووواهي الشوورعية يوودل علووى عوودم إجاللووه لربووه وعوودم  -

 مراقبته له.
 احلياء من هللا يكون ابتباع األوامر واجتناب النواهي. -
قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم(: استحيوا من هللا حق احليواء )قوال: قلنوا اي رسوول هللا إان نسوتحي  -

موود هلل قووال(: لوويس ذلووك ولكوون موون اسووتحيا موون هللا حووق احليوواء فلوويحفظ الوورأس ومووا وعووى ولوويحفظ واحل
البطن وما حوى، وليذكر املوت والبلى ومن أراد اآلخرة تورك زينوة الودنيا فمون فعول ذلوك فقود اسوتحيا مون 

 هللا حق احلياء) .
قودر اسوتطاعتكم ألنوه مون املعلووم أن معىن احلديث( استحيوا من هللا حق احلياء ) أي استحيوا من هللا  -

اإلنسان ال يستطيع أن يقوم بكل ما عليه ثماً كاماًل ولكن كل على حسب طاقته ووسوعه قوال تعواىل:} 
 ) .16َفاتو ُقوا اّلل َ َما اْسَتَطْعُتْم{ )التغابن:

ح ويرتكووون كوول قوال قلنووا: )إان نسووتحي واحلموود هلل (. أجووابوا بووذلك ألهنووم قصودوا أهنووم يفعلووون كوول ملووي -
 قبيح على حسب استطاعتهم فرد عليهم رسول هللا صلي هللا عليه وسلم أن ليس املقصود هذا العموم

ألن هنواك شووروطاً للحيوواء حوق احليوواء فلوويس كموا يظنووون ) أن حيفووظ الورأس ومووا وعووى)أي موا مجووع موون  -
 األعضاء: العقل والبصر والسمع واللسان.

 ) .36َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولئ َك َكاَن َعْنُه َمْسُؤواًل{ )اإلسراء:قال تعاىل:} إ ن  الس ْمَع  -
)وليحفظ البطن وما حوى ) أي حيفظ بطنه وما يف ذلك من حفظ الفرج عن احلرام فيحفظ بطنه من  -

 أن يدخله طعام حرام أو من مال حرام فالبدن نبت ويقوي من الطعام.
بده أن يتقووى علوى طاعتوه مبطعوم حورام وال مشورب حورام ألن هللا طيوب والرب عز وجل ال يقبل من ع -

 ال يقبل إال طيباً.
)وليذكر املوت والبلى )أن يذكر املوت دائمواً ألننوا يف هوذه الودنيا لسونا خملودين وإمنوا سونموت وسونرجع  -

 وسنقف بني يدي هللا تبارك وتعاىل.
 ذكر هادم اللذات)قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم(: أكثروا من  -
 وقال أيضاً: )ومن أراد اآلخرة ترك زينة الدنيا(. -
رَُة جَنَْعُلَهوا ل ل وذ يَن ال يُر يوُدوَن ُعلُووًّا يف  اأَلْرض  َوال َفَسواًدا َواْلَعاق بَوةُ  - اُر اآلخ  ل ْلُمت ق ونَي{  قال تعاىل:} ت ْلَك الد 

 (.83)القصص:
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 ابتباع أوامر هللا واجتناب نواهيه ومراقبة هللا يف السر والعلن.فاملقصود أن احلياء من هللا يكون  -
قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم(: استحي من هللا تعاىل كما تستحي من الرجل الصاحل من قومك  -

 ( )صحيح اجلامع(.
ن وهوذا احليوواء يسوومى حيوواء العبوديوة الووذي يصوول بصوواحبه إىل أعلووى مراتوب الوودين وهووي مرتبووة اإلحسووا -

 الذي حيس فيها العبد دائماً بنظر هللا إليه وأنه يراه يف كل حركاته وسكناته فيتزين لربه ابلطاعات.
 وهذا احلياء جيعله دائماً يشعر أبن عبوديته قاصرة حقرية أمام ربه ألنه يعلم أن قدر ربه أعلى وأجل. -
 منك إىل ربك (.قال ذو النون: ) احلياء وجود اهليبة يف القلب مع وحشة مما سبق  -
وهذا يسمى أيضاً حياء اإلجالل الذي متبعه معرفة الورب عوز وجول وإدراك عظوم حقوه ومشواهدة مننوه  -

 وآالئه.
 وهذه هي حقيقة نصب الرسول صلي هللا عليه وسلم وإجهاد نفسه يف عبادة ربه. -
 ومن هذا احلياء أيضاً، حياء اجلناية والذنب. -

 ومن أنواع احلياء من هللا:
 احلياء من نظر هللا إليه يف حالة ال تليق: -
كالتعري كما يف حديث هبز بن حكيم عندما سأل رسول هللا صلي هللا عليه وسلم فقال: ) عوراتنوا موا   -

   منها وما نذر؟ ( فقال: )احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت ميينوك ) قوال: ) اي نويب هللا إذا  
  أحق أن يستحي منه الناس (.كان أحدان خالياً؟ ( قال(: فاهلل

 لذلك عقد اإلمام البخاري ابابً مساه: ) التعري عند االغتسال واالستتار أفضل ( -
 قد ورد أن ابن عباس كان يغتسل وهو يرتدي ثوابً خفيفاً حياء من هللا أن يتجرد. -
 اخلالء حياء من هللا وكان أبو بكر الصديق رضي هللا عنه يقول: ) وهللا إين ألضع ثويب على وجهي يف -
.) 
وجوواء رجوول إىل احلسووني بوون علووي رضووي هللا عنهمووا فقووال لووه: أان رجوول عاصووي وال أصوورب عوون املعصووية  -

فعظين. فقال احلسني: ) افعل نسة وافعل ما شئت (. قال الرجل: هات. قال احلسني: ) ال أتكل من 
موا يف الكوون مون رزقوه. قوال احلسوني: رزق هللا وأذنب ما شئت (. قال الرجل: كيف ومن أين آكل وكل 

) اخرج من أرض هللا وأذنوب موا شوئت (. قوال الرجول: كيوف وال ختفوى علوى هللا خافيوة. قوال احلسوني: ) 
اطلب موضعاً ال يراك هللا فيه وأذنب موا شوئت (. قوال الرجول: هوذه أعظوم مون تلوك، فوأين أسوكن. قوال 

ذنوب موا شوئت (. قوال الرجول: هوذا حُموال. قوال احلسني: ) إذا جواءك ملوك املووت فادفعوه عون نفسوك وأ
احلسني: ) إذا دخلت النار فال تدخل فيها وأذنب ما شئت (. فقال الرجول: حسوبك، لون يوراين هللا بعود 

 اليوم يف معصية أبداً.
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لقد بلغ اإلميان ابلصحابة رضي هللا عنهم أهنم أصبحوا يستحيون من هللا يف التقصري يف النوافول وكوأهنم  -
 عوا الفرائض.قد ضي

قال حييي بن معواذ: ) مون اسوتحى مون هللا مطيعواً اسوتحى هللا منوه وهوو موذنب (. أي مون غلوب عليوه  -
خلق احلياء من هللا حىت يف حال طاعته فهو دائماً حيس ابخلجل من هللا يف تقصريه فيستحي أن يرى من 

 يكرم عليه يف حال يشينه عنده.
 يذنب عبده ويستحي هو (. ويف األثر: ) من استحيا هللا منه ( مث قال حييي بن معاذ: ) سبحان من -
وجيدر هنا أن ننبه إىل أن حياء الرب صفة من صفاته الثابتوة ابلكتواب والسونة وهوي كسوائر صوفاته عوز  -

 وجل ال تدركها األفهام وال تكيفها العقول بل نؤمن هبا من غري تشبيه وال تكييف.
 دل على الكرم والفضل واجلود واجلالل.وحياء هللا عز وجل صفة كمال ت -
ففووي حووديث الرسووول صوولي هللا عليووه وسوولم(: أن هللا حيووي كوورمي يسووتحي موون عبووده إذا رفووع يديووه أن  -

 يردمها صفراً)وأيضاً( إن هللا يستحي أن يعذب شيبة شاب يف اإلسالم(
 اثنياً: احلياء من املالئكة:

 عاقبون علينا ابلليل والنهار.من املعلوم أن هللا قد جعل فينا مالئكة يت -
هناك مالئكة يصاحبون أهل الطاعات مثل اخلارج يف طلب العلم واجملتمعني على جمالس الذكر والزائر  -

 للمريض وغري ذلك.
( 10وأيضوواً هنوواك مالئكووة ال يفارقوننووا وهووم احلفظووة والكتووب، قووال تعووا : } َوإ ن  َعلَووْيُكْم حَلَوواف ظ نَي ) -

ر ُهْم َوجَنَْواُهم بَولَوى َوُرُسولَُنا 11،10ب نَي {اإلنفطار:ك رَاًما َكات   . وقال سبحانه:} أَْم حَيَْسُبوَن أان  ال َنْسَمُع س 
ْم َيْكتُوُبوَن{ )الزخرف:  )8َلَدْيه 

إذاً فعلينووا أن نسووتحي موون املالئكووة وذلووك ابلبعوود عوون املعاصووي والقبووائح وإكوورامهم عوون جمووالس اخلنووا  -
 فعال املذمومة املستقبحة.وأقوال السوء واأل

قووال صوولي هللا عليووه وسوولم(: إايكووم والتعووري فووإن معكووم موون ال يفووارقكم إال عنوود الغووائط وحووني يفضووي  -
 الرجل إىل أهله فاستحيوا منهم وأكرموهم (.

 اثلثاً: احلياء من الناس:
القووول الطيووب هووذا النوووع موون احليوواء هووو أسوواس مكووارم األخووالق ومنبووع كوول فضوويلة ألنووه يرتتووب عليووه  -

 والفعل احلسن والعفة والنزاهة.
 احلياء من الناس قسمني: -
 و هذا القسم أحسن احلياء وأكملة وأمته.1
فإن صاحبه يستحي من الناس جازم أبنه ال أي  هذا املنكر والفعل القبيح إال خوفاً من هللا تعواىل أواًل  -

 مث اتقاء مالمة الناس وذمهم اثنياً.
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حيائه كاماًل ألنوه اسوتكمل احليواء مون مجيوع جهاتوه إذ ترتوب عليوه الكوف عون القبوائح  فهذا أيخذ أجر -
 اليت ال يرضاها الدين والشرع ويذمه عليها اخللق.

و قسم يرتك القبائح والرذائل حياء من النواس وإذا خوال مون النواس ال يتحورج مون فعلهوا وهوذا النووع مون  2
اج إىل عوالج وتوذكري بعظموة ربوه وجاللوه وأنوه أحووق أن النواس عنوده حيواء ولكون حيواء انقوص ضوعيف حيتو

يستحيا منه ألنه القادر املطلع الذي بيده ملكوت كل شيء الذي أسبغ عليه نعمه ظاهرة وابطنة فكيوف 
 يليق به أن أيكل من رزقه ويعصيه ويعيش يف أرضه وملكوته وال يطيعه ويستعمل عطاايه فيما ال يرضيه.

ال يليووق بووه أن يسووتحي موون النوواس الووذين ال ميلكووون لووه ضووراً وال نفعوواً ال يف علووى ذلووك فووإن هووذا العبوود  -
 الدنيا وال يف اآلخرة مث ال يستحي من هللا الرقيب عليه املتفضل عليه الذي ليس له غناء عنه.

أمووا الووذي جيوواهر ابملعاصووي وال يسووتحي موون هللا وال موون النوواس. فهووذا موون شوور مووا منيووت بووه الفضوويلة  -
العفووة. ألن املعاصووي داء سووريع االنتقووال ال يلبووث أن يسووري يف النفوووس الضووعيفة فوويعم شوور وانتهكووت بووه 

 معصية اجملاهر ويتفاقم خطبها.
 اجملاهر شره على نفسه وعلى الناس عظيم وخطره على الفضائل كبري. -
 يف زماننا. ومن املؤسف أن اجملاهرة ابملعاصي اليت سببها عدم احلياء من هللا وال من الناس و قد فشت -
 فال شاب ينزجر وال رجل تدركه الغرية وال امرأة يغلب عليها احلياء فتتحفظ وتتسرت. -
 فقد كثر يف اجملتمعات املسلمة التربج من النساء يف األسواق ويف احلدائق العامة وحىت يف املساجد. -
 حي من خملوق.خترج املرأة كاشفة الوجه مبدية الزينة بكل جرأة مل جتل خالقاً ومل تست -
 ومن مظاهر عدم احلياء يف جمتمع النساء: حتدث املرأة مبا يقع بينها وبني زوجها من األمور اخلاصة. -
 وقد وصف النيب صلي هللا عليه وسلم من يفعل ذلك بشيطان أتى شيطانه يف الطريق والناس ينظرون. -
لرجل األجنيب مثل البائع وتليوني ومن مظاهر ضعف احلياء لدى بعض النساء: تبسطها ابلتحدث مع ا -

 القول له وترقيق الصوت من أجل أن خيفض هلا سعر البضاعة.
 ومن املظاهر تشبه النساء ابلرجال يف اللباس وقصات الشعر واملشية واحلركة. -
 وهذا فعل مستقبح أتابه الفطرة السليمة والذوق واحلياء وحرمه الشرع وهنى عنه. -

 س:رابعاً: احلياء من النف
 وهو حياء النفوس العزيزة من أن ترضى لنفسها ابلنقص أو تقنع ابلدون. -
 يكون هذا احلياء ابلعفة وصيانة اخللوات وحسن السريرة. -
فيجد العبد املؤمن نفسوه تسوتحي مون نفسوه حوىت كوأن لوه نفسوني تسوتحي إحودامها مون األخورى وهوذا  -

 أكمل ما يكون من احلياء.
 ن نفسه فهو أبن يستحي من غريه أجدر.فإن العبد إذا استحى م -
 يقول أحد العلماء: ) من عمل يف السر عماًل يستحي منه يف العالنية فليس لنفسه عنده قدر. -
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 واحلقيقة أن هناك نفساً أمارة ابلسوء أتمر صاحبها ابلقبائح. -
وي إن  الوّنفَس ألَ  - َم َريب   إّن َريب  قال تعاىل على لسان امرأة العزيز:} َوَما أبَرّ ىُء نَفس  لُسووء  إاَل َمواَرح  ّموارَةم اب 

يمم{ )يوسف:  (53َغُفورم ّرح 
 والنفس الثانية هي النفس األمارة ابخلري الناهية عن القبائح وهي النفس املطمئنة. -
وووَيًة فَوووأدُخلي يف - وووَيًة َمرض  ع وووى إىل رَب وووك  رَاض  طَمئ نَوووُة ارج 

ُ
ع بووواد ي َوادُخلوووي  قووال تعووواىل:} اَي أيّوتُوَهوووا الوووّنفُس امل

 (30-27َجَنيت{ )الفجر:
 خامتة:

علينا أن جناهد أنفسنا فال جنعلها تفكر يف احلرام وال تعمله حىت تكون من النفوس املطمئنة الويت تبشور  -
 جبنة عرضها السموات واألرض.

ن نَي {العنكبوت:يقول تعاىل: } َواّلذ يَن َجاَهُدوا ف يَنا لََنهد يَونّوُهَم ُسبُولَُنا َوإّن اّلّلَ لَ  - حس 
ُ
 .69َمَع امل

نسووأل هللا العزيووز القوودير ذا العوورش اجمليوود أن يعصوومنا موون قبائحنووا وأن يسوورت عوراتنووا ويغفوور زالتنووا ويقينووا  -
 شرور أنفسنا وشر الشيطان وشركه.

 اللهم إان نعوذ بك من مضالت الفنت ما ظهر منها وما بطن. -
 دار القاسم. -املرجع: احلياء

 ـــــــــــــــــ
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 احليل
لغوة: مجوع حيلوة، اسوم موون االحتيوال ،وأصوله: احلوذق ىف تودبري األمووور مث غلوب ىف العورف علوى أسووتعمال 
الطرق اخلفية الىت يتوصل هبا املرء إىل حصوول غرضوه ، حبيوث ال يوتفطن لوه إال بنووع مون الوذكاء والفطنوة،  

 (.1كما ىف خمتار الصحاح )
 ازة إلبطال حكم شرعى وحتويله ىف الظاهر إىل حكم آخر.واصطالحا: تقدمي عمل ظاهر اجلو 

 واحليل ثالثة أقسام:
 حيل ال خالف يف حترميها وإبطاهلا، كحيل املنافقني واملرائني ، ومن ذلك. -1
االحتيووال للتفريووق بووني املووؤمنني كمووا ىف قولووه تعوواىل: }والووذين اختووذوا مسووجدا ضوورارا وكفوورا وتفريقووا بووني  -أ

ملن حارب هللا ورسوله من قبل وليحلفن إن أردان إال احلسوىن وهللا يشوهد إهنوم لكواذبون.  املؤمنني وإرصادا
ال تقوم فيووه أبوودا ملسووجد أسوس علووى التقوووى موون أول يووم أحووق أن تقوووم فيووه فيوه رجووال حيبووون أن يتطهووروا 

 .108-107وهللا حيب املطهرين{التوبة:
)ال جيموع بوني متفورق وال يفورق بوني  قولوه (، كموا يف 2االحتيال إلسقاط الواجب على املكلف ) -ب

(. فهوذا يعوىن النهوى عون احتيوال 3جمتمع خشية الصدقة(. )رواه البخارى وأبو داود ، واللفوظ للبخوارى()
 مقصود به إبطال حكم شرعى وحتويله ىف الظاهر إىل حكم آخر.

)أذى( يلحوووق  حيووول جوووائزة، وذلوووك اذأ كوووان املقصوووود هبوووا أخوووذ حوووق ، أو دفوووع ابطووول ، أو مكوووروه -2
 بصاحبه ، كالنطق بكلمة الكفر حالة اإلكراه.

يقول تعاىل: }من كفر ابهلل من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن ابإلميان ولكن من شرح ابلكفرصدرا 
 .106فعليهم غضب من هللا وهلم عذااب عظيم{النحل:

لشووارع أو خمالفتووه ، فموون رأى موون مووا اختلووف فيووه ، وهووو مووا مل يتبووني بوودليل قوواطع موافقتووه ملقصوود ا -3
الفقهاء أن االحتيال ىف أمرهوا خمالفوا للمصولحة منعوه ، ومون رأى أن االحتيوال غوري خموالف هلوا فهوو عنوده 

 جائز، بشرط أن ال يكون قصد املكلف احملتال خمالفا لقصد الشارع احلكيم.
أصول البيوع أو اهلبوة علوى اجلوواز،  ومثال ذلك من ابع ماله أو وهبه عند رأس احلوول فورارا مون الزكواة، فوإن

 (.4ولو منع الزكاة من غريمها لكان حراما، فهذا وما شاهبه حمل خالف بني الفقهاء)
 أ.د/على مرعى

 ـــــــــــــــــ
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 احليل )علم(
علم "احليول" الوذى عورف عنود العورب هبوذا االسوم هوو ذلوك العلوم الوذى أطلوق عليوه قودامى اإلغريوق اسوم 

 ال يزال حيمل هذه التسمية حىت اآلن."امليكانيكا" و 
وقد ازدهر علم احليل ىف العامل اإلسالمى ما بني القرنني الثالث والسابع اهلجوريني ، التاسوع والثالوث عشور 

 امليالديني ،واستمر عطاء املسلمني فيه حىت القرن السادس عشر امليالدى تقريبا.
ىف علووووم احلضوووارة اإلسوووالمية حيوووث كوووان املهندسوووون  وميثووول علوووم "احليووول النافعوووة" اجلانوووب التقوووىن املتقووودم

والتقنيون يقومون بتطبيق معارفهم النظرية لإلفوادة منهوا تقنيوا ىف كول موا خيودم الودين وحيقوق مظواهر املدنيوة 
 واإلعمار.

وقد جعلوا الغاية من هذا العلم "احلصول على الفعل الكبري من اجلهد اليسريا، ويقصد به استعمال احليلة 
القوة، والعقل مكان العضالت ، واآللة بدل البدن ، ذلك أن الشعوب السابقة كانت تعتمد على مكان 

العبيد، وتلجأ إىل نظام السخرة يف إجناز األعمال الىت حتتاج إىل جمهود جسماأ كبري، فلما جاء اإلسالم 
إىل جانووب حترميووه وهنووى عوون السووخرة وإرهوواق اخلوودم والعبيوود وحتموويلهم فوووق مووا يطيووق اإلنسووان العووادى، 

املشوووقة علوووى احليووووان أجتوووه املسووولمون إىل تطووووير اآلالت لتقووووم ابألعموووال الشووواقة، وبعووود أن كانوووت غايوووة 
السووابقني مووون علووم "احليووول" ال تتعووودى اسووتعماله ىف التووواثري الووديىن والروحوووى علوووى اتبوواع موووذاهبهم ، مثووول 

مال األرغوون املوسوويقى وغووريه موون اآلالت اسووتعمال التماثيوول املتحركووة أو الناطقووة بواسووطة الكهووان ،واسووتع
املصوووتة ىف املعابوود، فقوود جوواء اإلسووالم وجعوول الصوولة بووني العبوود وربووه بغووري حاجووة إىل وسووائل وسوويطة أو 
خووداع حسووى أوبصوورى وأصووبح لعلووم "احليوول النافعووة" هوودف جديوود هووو التيسووري علووى اإلنسووان ابسووتعمال 

 آالت متحركة.
األوائوول علووى أيوودى نفوور موون العلموواء األعووالم ،لعوول أشووهرهم أبنوواء وقوود ظهوور هووذا التوجووه عنوود املسوولمني 

موسووى بوون شوواكر الووذين عاشوووا ىف القوورن الثالووث اهلجوورى )التاسووع املوويالدى( وألفوووا كتوواهبم املعووروف ابسووم 
م ، 1979" برتمجتووه إىل اإلجنليزيووة كووامال ىف عووام D.Hill"حيوول بووىن موسووى" وقوود قووام دوانلوود هيوول "

علووى مائووة تركيووب ميكووانيكى مووع شووروح تفصوويلية ورسوووم توضوويحه لطرائووق الرتكيووب وحيتوووى هووذا الكتوواب 
والتشغيل ، وهو ما يدخل اليوم ىف نطاق علم "اهلندسة امليكانيكية" املعتمدة على حركوة اهلوواء، أو حركوة 

 السوائل والتزامها.
حكم اآلىل والتشوغيل عون وقد استعملوا نظام الصومامات اآلليوة ذات التشوغيل املتبواطىء وعرفووا طريقوة الوت

 بعد.
كذلك تضمنت ابتكارات املسلمني األوائل ىف علم احليل النافعة تصميمات متنوعة لساعات وروافع آلية 
يتم فيها نقل احلركة اخلطية إىل حركة دائرية بواسطة نظام يعتمد علوى الورتوس املسوننة وهوو األسواس الوذى 

 تقوم عليه مجيع احملركات العصرية.
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لفووات الرتاثيووة الرائوودة ىف هووذا اجملووال كتوواب "اجلووامع بووني العلووم والعموول النووافع ىف صووناعة احليوول" ، وموون املؤ 
لبوديع الزمووان الوورزاز اجلووزرى الووذى عوواش ىف القورنني السووادس والسووابع اهلجووريني )الثوواأ عشووروالثالث عشوور 

 امليالديني(.
نوعه وضوحا وميكن اعتباره الذروة يف  وقد وصفه مؤرخ العلم املعاصر"جورج سارتون "أبنه أكثرالكتب من

 هذا النوع من إجنازات املسلمني.
 أ.د/أمحد فؤاد ابشا

 ـــــــــــــــــ
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 احلُْلم
احلُْلم: الرؤاي ، واجلمع: أحالم يقال: حلم حيلم: إذا رأى ىف نومه رؤاي، واحللم: ما يوراه النوائم ىف نوموه مون 

من اخلري والشئ احلسن ، وغلب احللم على ما يوراهن مون الشور األشياء، ولكن غلبت الرؤاي على ما يراه 
، ىف حوووديث: )الووورؤاي مووون هللا واحللوووم مووون  44والقوووبح ، ومنوووه قولوووه تعووواىل: }أضوووغاث أحالم{يوسوووف:

 الشيطان( رواه البخارى ، وىف االستعمال: يعرب كل منهما عن اآلخر.
اآلن. وىف سووجل احلضوارات بيووان ألمهيووة  بودأ االنسووان حياتوه علووى األرض وهووو حيلوم ،ومووا زال حيلوم حووىت

األحالم ىف حياة اإلنسان ، وخاصوة احوالم ملووكهم مون حيوث إهنوا منوذرة أو مبشورة أبحوداث قادموة، مموا 
اجلوووأ امللووووك إىل البحوووث عووون مفسووورين ألحالمهوووم عرفووووا ابسوووم: )رجوووال املعرفوووة ىف مكتبوووة السوووحر( وقووود 

د مكتووب عليهوا: )إأ أفسور األحوالم ولودى إذن مون اكتشفت إحدى اللوحات أمام غرفة ىف أحد املعاب
 اآلهلة أبن أقوم بذلك(.

ساد االعتقواد ىف اجملتمعوات القدميوة أبن الوذى حيودث ىف النووم هوو أن الوروح تورتك اجلسود وهتويم ىف مكوان 
ن آخر، أو أهنا تواجه اآلهلة. ويرى أفالطون أن األحالم متثل حترر الروح مون قيوود اجلسود، لتعوربعن مكوام

خفية ىف حياتنا والىت ال تعيها ىف أنفسنا، إذ يقول: "فالنوم.... ، فإن الوحش اهلائج ىف داخلنوا ، والوذى 
أشووووبع اللحووووم والشووووراب ، فإنووووه ينتصووووب ، ويوووونفض عنووووه النوووووم ، ويسووووعى ىف طلووووب ذلووووك الووووذى يرضووووى 

ريزيووة تكموون ىف غرائووزه..." وهبووذا القووول يتضووح أن أفالطووون رأى ىف األحووالم تعبووريا عوون قوووى وحاجووات غ
الفورد ذاتووه ، وال أتتووى إليووه موون خارجووه ، خمالفووا بووذلك موا قالووت بووه النظريووة التارخييووة موون أن األحووالم هووى 
رسووائل يسووتلمها احلووامل ، وبوودون فعوول آخوور منووه يتجوواوز هووذا االسووتالم. وهووذا مووا ذهووب إليووه "فرويوود" ىف 

، أو أهنوووا ىف معظمهوووا تعوووود إىل العصووور احلوووديث مووون أن األحوووالم تعووورب عووون مكنووووانت خفيوووة عووون الووووعى
ذكوورايت بعيوودة ىف الطفولووة أو احلداثووة. وقوود عارضووه بعووض البوواحثني مثوول: "ازرنسووكى"، و "كاليتمووان" 
اللوووذين كانوووت أحباثهموووا بدايوووة اكتشووواف للمنظوووور العلموووى احلوووديث لألحوووالم ، الوووذى يوووربط بوووني ظووواهرة 

 اجلسم.األحالم ونشاطات بيولوجية وفسيولوجية واسعة ىف الدماغ و 
ىف  -أو حوىت الصووحيح-وهبوذا يتبووني أن املنظوور السوويكولوجى الوذى طوووره "فرويود" لوويس ابملنظوور الوحيوود 

 جممله ىف تفسريظاهرة األحالم.
اعتقد العرب أن األحالم هى مون فعول القووى اخلارقوة والوىت مشلوت اآلهلوة، كموا مشلوت الشوياطني واألرواح 

ريها، وعمق هذا االهتمام لديهم ما ورد ىف القرآن الكورمي عون الورؤى الشريرة، فاهتموا هبا وأقبلوا على تفس
 واألحالم ، فقد جاء احلديث عن الرؤاي ىف أربع سور: )يوسف ، واإلسراء ، والصافات ،والفتح(.

 ففى سورة يوسف:
 إخبار يوسف ألبيه أبنه رأى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر ساجدين له. -1
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تفسووري مووا رأايه ىف منامهمووا أبن أحوودمها رأى أنووه يعصوور نوورا ، واآلخوور سووؤال صوواحىب السووجن عوون  -2
حيمل فوق رأسه خبوزا أتكول الطوري منوه ، ففسور هلموا هوذه الورؤاي بقولوه: }ايصواحىب السوجن أموا أحودكما 

 .41فيسقى ربه نرا وأما اآلخر فيصلب فتأكل الطري من رأسه{يوسف:
اموه ، مون أن سوبع بقورات مسوان أيكلون سوبع عجواف ، سؤال امللك ليوسف عن تفسري ما رآه ىف من -3

وكان اجلواب: }... تزرعون سوبع سونني دأاب فموا حصودمت فوذروه ىف سونبله إال قلويال مموا أتكلوون. مث أيتوى 
موون بعوود ذلووك سووبع شووداد أيكلوون مووا قوودمتم هلوون إال قلوويال ممووا حتصوونون. مث أيتووى موون بعوود ذلووك عووام فيووه 

 .49-47يغاث الناس وفيه يعصرون{يوسف:
، فقود روى الورازى ىف تفسوريه  60وقوله تعاىل: }وما جعلنا الرؤاي الىت أريناك إال فتنة للناس...{اإلسوراء:

 رأى ىف منامه: للرؤاي ىف هذه اآلية أربعة أقوال: أن الرسول 
 دخوله مع املسلمني مكه. -1
 مصارع كفار قريش ىف غروة. -2
 ارتقاء بىن أمية منربه. -3
  ىف ليلة اإلسراء على اعتبار أنه ال فرق بني الرؤية والرؤاي ىف اللغة.ما أراه هللا -4

، خطوااب إلبوراهيم حووني  105وىف قولوه تعواىل: }قود صودقت الورؤاي إان كووذلك جنوزى احملسنني{الصوافات:
أذحبك أطاع هللا ، فهم بتنفيذ ما أراه هللا ىف منامه: }فلما بلغ معه السعى قال ايبىن إأ أرى ىف املنام أأ 

 .102فانظر ماذا ترى...{الصافات:
وىف قولووه تعوواىل: }لقوود صوودق هللا رسوووله الوورؤاي ابحلووق لتوودخلن املسووجد احلوورام إن شوواء هللا آمنووني حملقووني 

ىف مناموه أهنوم سويدخلون  ، فهذه اآلية خترب أبن هللا كان قد أرى حممد  27رؤوسكم ومقصرين{الفتح:
 مكة.

ىف جموال التعبوري عموا يوراه املورء ىف مناموه إال بصويغة اجلموع وصوفا ملوا -ن الكرمي أما احللم ، فلم يرد ىف القرآ
، فالضوغت مون اخلربواألمور:  44يراه املرء ىف نومه من الشر والقبح ، }قالوا أضغاث أحالم...{يوسوف:

من هللا  )الرؤاي ما كان خمتلطا ال حقيقة له ،ومنه قيل لألحالم امللتبسة: أضغاث ، ومنه قول رسول هللا 
 واحللم من الشيطان(.

تعترب رؤاي األنبياء مبثابة الوحى إليهم ، فقد أخربان القرآن الكرمي عما رآه إبوراهيم ىف مناموه أبن يوذبح ولوده 
أنووه قووال:  ، فهووم بذحبووه ألنووه اعتوورب هووذه الوورؤاي وحيووا موون هللا واجووب التنفيووذ، كمووا روى عوون رسووول هللا 

 خارى(.)رؤاي األنبياء وحى( )رواه الب
 وعنه أيضا: )الرؤاي جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة(. )رواه البخارى(.

م(  728-هووو108اهووتم البوواحثون ىف اجملتمووع اإلسووالمى ابلوورؤاي، واشووتهر موونهم حمموود بوون سووريين )املتوووىف 
ث الوذى ألووف عوددا موون الكتوب ىف تفسووري األحوالم والوورؤى، وكثور املعووربون للورؤى بعوود ابون سووريين ، حتوود
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عنهم عبد الغوىن بون امساعيول ، امللقوب اببون النابلسوى ىف كتابوه: )طبقوات املعوربين( الوذى تضومن اإلشوارة 
 إىل أكثر من سبعة آالف مفسر لألحالم.

احللوم ، واالحوتالم: اجلمواع وحنووه ىف النووم ، االسوم: احللوم ، ففوى القورآن الكورمي: }والوذين مل يبلغووا احللوم 
أمر معاذا أن أيخذ  صلوا من الصبيان إىل حد البلوغ. وىف احلديث أن النىب ، أى مل ي 58منكم{النور:

 من كل حامل دينارا ، يعىن اجلزية.
 قال أبو اهليثم: أراد ابحلامل كل من بلغ احللم ، وجرى عليه حكم الرجال ، احتلم أم مل حيتلم.

: }أم أتمووووووورمم أحالمهوووووووم احللووووووم بكسووووووور احلووووووواء: األانة والعقووووووول ،ومجعوووووووه: أحووووووالم ، ىف القووووووورآن الكووووووورمي
 .32هبذا{الطور:

يف صووالة اجلماعووة: )ليليووىن موونكم أولوووو  أى أتموورهم عقوووهلم مبووا كووانوا يقولووون؟ وىف حوووديث رسووول هللا 
 األحالم والنهى( رواه ابن ماجه ، أى ذوو األلباب والعقول.

عصووواة، وال يسوووتفزه واحللوويم ىف صوووفة هللا عوووز وجوول معنووواه: الصوووبور، أى أنووه الوووذى ال يسوووتخفه عصوويان ال
 الغضب عليهم.
 أ.د/حممد شامة

 ـــــــــــــــــ
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 عند الصوفية اخلردة
 

 لغة: القطعة من الثوب املمزق، وخرق الشىء مزقه وشقه.كما ىف املعجم الوسيط.
 واصطالحا: هى ما يلبسه املريد من شيخه الذى دخل ىف إرادته.

ا متثل عتبة دخول املريد ىف صحبة الشيخ الوذى يتووىل تربيتوه ويرى الصوفية أن ىف لبسها معىن املبايعة، وأهن
 وهتذيب أخالقه وتقومي سلوكه.

وللبس اخلرقة مراسم يشرتك ىف أدائهوا كول مون الشويخ واملريود وإن كوان الشويخ يتووىل القسوط األكورب منهوا، 
الفاحتووة، مث يقوووم  فهووو يتطهوور ويتوضووأ مث أيموور املريوود بووذلك مث توضووع اخلرقووة بووني أيووديهما ، ويقوورأ الشوويخ

 إبلباسا للمريد مبينا له سند وصوهلا إليه مث أيخذ عليه عهد الوفاء لشرائطها، ويعرفه حقوق اخلدمة.
من ابطن الشيخ حال إىل ابطن املريد كسراج يقتبس من سراج ،  -عند ذلك-ويقول الصوفية إنه يسرى 

شوري علوى وجوه أبيوه يعقووب عليوه السوالم وبعضهم يشبهها بقميص يوسف عليه السالم الذى ملا ألقواه الب
 ارتد بصريا.

 ويذكر السهروردى أن اخلرقة خرقتان:
 خرقة إرادة وخرقة تربك ، ومقصود الصوفية هو األوىل منهما، أما الثانية فتأتى تبعا هلا.

رقووة وقوود أفوواض القاشوواأ ىف بيووان الفوائوود الووىت ترتتووب علووى لووبس اخلرقووة. وقوود أراد الصوووفية أن جيعلوووا للخ
ويوذكر الشوعراأ أن ابون  إسنادا متصال إىل احلسن البصرى عن االموام علوى رضوى هللا عنوه عون الرسوول 

 حجر والسيوطى صححا هذا اإلسناد.
 ولكن ابن اجلوزى يرفض ذلك رفضا حامسا.

 على حني يرى ابن خلدون أن ىف ربط اخلرقة ابإلمام على مظهرا من مظاهر أتثر التصوف ابلتشيع.
عن اهليئة الىت تعتمدها الشيوخ ىف هوذا  -الذى كان من أهم من حتدثوا عن اخلرقة-ل السهروردى وقد قا

وأنوووه قوود كانوووت طبقووة مووون السوولف الصووواحلني ال يعرفووون اخلووورق وال  الزمووان مل تكوون ىف زمووون رسووول هللا 
 ينبسوهنا املريدين".

 لوبس اخلرقوة، واللوون املفضول للخرقوة وقد رأينا من املشايخ من ال يلبس اخلرقة ومن يسلك أبقوام مون غوري
 هو اللون األزرق ، ولكنه ليس بالزم.

 أ.د/عبد احلميد مدكور
---------------------------- 

 دلل : ال يصح يف إسنا ها ن ء
( حديث: لبس اخلرقة الصوفية، وكوون احلسون البصوري لبسوها مون  852ويف املقاصد احلسنة للسخاوي)

الصالح: إنه ابطل، وكذا قال شيخنا: إنه ليس يف شيء مون طرفهوا موا يثبوت،  علي، قال ابن دحية وابن
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ألوووبس اخلرقوووة علوووى الصوووورة املتعارفوووة بوووني  ومل يووورد يف خووورب صوووحيح، وال حسووون، وال ضوووعيف، أن النووويب 
الصوووفية ألحوود موون أصووحابه ، وال أموور أحووداً موون أصووحابه يفعوول ذلووك، وكوول مووا يووروى يف ذلووك صوورحياً 

إن مون الكووذب املفورتى قووول مون قووال: إن عليواً ألووبس اخلرقوة احلسوون البصوري، فووإن أئمووة فباطول، قووال: مث 
احلديث مل يثبتوا للحسن من علي مساعاً فضاًل عن أن يلبسه اخلرقة، ومل يتفرد شيخنا هبذا، بول سوبقه إليوه 

لعراقوي وابون مجاعة حىت من لبسها وألبسها كالدمياطي والذهيب واهلكاري وأيب حيان والعالئي ومغطاي وا
امللقن واألبناسي والربهان احلليب وابن انصر الدين، وتكلم عليها يف جزء مفرد، وكذا أفردها غريه ممن تويف 
من أصوحابنا، وأوضوحت ذلوك كلوه موع طرقهوا يف جوزء مفورد، بول ويف ضومن غوريه مون تعواليقي، هوذا موع 

بوذلك، حوىت جتواه الكعبوة املشورفة تربكواً بوذكر إلباسي إايها جلماعة من أعيان املتصوفة امتثوااًل إللوزامهم   
 الصاحلني واقتفاء ملن أثبته من احلفاظ املعتمدين.

 ـــــــــــــــــ
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 اخلشوع والطمأنينة يف الصالة 
  

 مقدمة:
 اخلشوع هو روح الصالة ومادة حياهتا وإنسان عينها.. وهو مثرة اإلميان وطمأنينة النفس.• 
 رمبا ينصرف ومل يكتب له من صالته إال الشيء اليسري.الذي ال خيشع يف صالته • 
 اخلشوع يف الصالة إمنا حيصل ملن فرغ قلبه هلا،واشتغل هبا عما عداها وآثرها على غريها.• 
 ذكر هللا عز وجل اخلاشعني واخلاشعات يف صفات عباده األخيار، وأنه أعد هلم مغفرة وأجراً عظيماً.• 

 لهاأمهية اخلشوع والطمأنينة وفض
: } إن الرجووول لينصووورف، وموووا كتوووب لوووه إال ُعشوور صوووالته، ُتسوووعها، مُثنهوووا، ُسوووبعها، ُسدسوووها،  قووال • 

 ُنسها، ربُعها، ثُلثها، ُنصفها {  رواه أبو داود والنسائي[.
عن نقرة الغراب، وافرتاش السبع، وأن يوطن الرجل املكان يف املسجد كما يووطن  وهنى رسول هللا • } 

 اه أمحد وأبو داود[.البعري {  رو 
قووال صوولى هللا عليووه وسوولم: } أسوووأ النوواس سوورقة الووذي يسوورق موون صووالته. قووالوا اي رسووول هللا: وكيووف • 

 يسرق من صالته؟ قال: ال يتم ركوعها وال سجودها {.
قال: } ال ينظر هللا إىل رجل ال يقيم صلبه بني ركوعوه وسوجوده {.رواه  عن أيب هريرة أن رسول هللا • 

 .أمحد
: } تلك صالة املنافق جيلس يرقب الشمس حىت إذا كانت بوني قورين شويطان قوام فنقرهوا أربعواً  قال • 

 ال يذكر هللا فيها إال قلياًل {  رواه مسلم[.
عن أيب هريرة رضي هللا عنه: } أن رجاًل دخل املسجد ورسول هللا جالس فيه فرد عليه السالم، مث قال • 

. فرجع فصلى كما صلى، مث جاء فسلم علي النيب فرد عليه السالم مث قال: له: ارجع فصل فإنك مل تصل
ارجوع فصول فإنوك مل تصول، فرجوع فصولى كموا صوولى، مث جواء فسولم علوى النويب فورد عليوه السوالم، وقووال: 
ارجع فصل فإنك مل تصل ثالث مرات، فقال يف الثالثة: والذي بعثك ابحلق اي رسول هللا ما أحسن غوريه 

ل : إذا قمووت إىل الصووالة فكوورب، مث اقوورأ مووا تيسوور معووك موون القوورآن، مث اركووع حووىت تطمووئن فعلمووين. فقووا
راكعوواً، مث ارفووع حووىت تعتوودل قائموواً، مث اسووجد حووىت تطمووئن سوواجداً، مث اجلووس حووىت تطمووئن جالسوواً، مث 

 اسجد حىت تطمئن ساجداً، وافعل ذلك يف صالتك كلها { رواه البخاري ومسلم.
: } ال جتوووزئ صوووالة ال يقووويم الرجووول فيهوووا صووولبه يف الركووووع  قوووال رسوووول هللا عووون ابووون مسوووعود قوووال: • 

 والسجود {.
وهذا نص عن النيب يف أن من صلى ومل يُقم ظهره بعد الركوع والسجود كما كان، فصالته ابطلة، وهذا • 

 يف صالة الفرض، وكذا الطمأنينة أن يستقر كل عضو يف موضعه.



 491 

 على العباد فمن جاء هبن ومل يضيع منهن شيئاً استخفافاً حبقهن  : } نس صلوات كتبهن هللا قال • 
كوان لوه عنود هللا عهود أن يدخلوه اجلنوة ومون مل أيت هبون فلويس لوه عنود هللا عهود إن شواء عذبوه وإن شوواء 

 أدخله اجلنة {  رواه أبو داود والنسائي[.
لَوَح اْلُمْؤم نُووَن}•  وُعوَن}{ ال وذ يَن 1قوال هللا تعواىل: } قَوْد أَفوْ . أي  2-1{ املؤمنوون2ُهوْم يف  َصواَلهت  ْم َخاش 

خائفون ساكنون، واخلشوع هوو السوكون والطمأنينوة والتوؤدة والوقوار والتواضوع، واحلامول عليوه هوو اخلووف 
 من هللا ومراقبته، واخلشوع أيضاً هو قيام القلب بني يدي الرب ابخلضوع والذل.

 
 من مظاهر عدم اخلشوع يف الصالة:

 الطمأنينة وأتدية الصالة بسرعة وعجلة ونقرها كنقر الغراب. عدم -1
 العبث ابلفرش أو احلصى وتقليب العني يف النقوش والزخارف. -2
 االلتفات يف الصالة ورفع البصر إىل السماء. -3
 السهو يف الصالة وعدم الرتكيز فال يدري على كم ينصرف من الركعات. -4
 أمور الدنيا يف الصالة.كثرة اهلواجس واخلواطر وذكر   -5
 العبث ابلساعة والنظر إليها أو إصالح أطراف الثوب وحتريك العباءة. -6
 مسابقة اإلمام يف الركوع والسجود. -7

 من أحوال اخلاشعني يف الصالة
قال عمور بون اخلطواب علوى املنورب: إن الرجول ليشويب عارضواه يف اإلسوالم وموا أكمول هلل تعواىل صوالة، • 

 ك؟ فقال: ال يُتم خشوعها وتواضعها وإقباله على هللا عز وجل.قيل: وكيف ذل
قال احلسن: مسعهم عامر بن عبد قيس وما يذكرون من ذكر الضويعة يف الصوالة، قوال: جتدونوه؟ قوالوا: • 

 نعم، قال: وهللا لئن ختتلف األسنة يف جويف أحب إ   أن يكون هذا يف صال .
بوون أيب اثبووت سوواجداً، فلووو رأيتووه قلووت ميووت، يعووين موون طووول يقوول أبووو بكوور بوون عيوواش: رأيووت حبيووب • 

 السجود.
 كان إبراهيم التيمي إذا سجد كأنه جذم حائط ينزل على ظهره العصافري.•  
قووال ابوون وهووب: رأيووت الثوووري يف احلوورم بعوود املغوورب، صوولى، مث سووجد سووجدة، فلووم يرفووع حووىت نووودي • 

 ابلعشاء.
طرسووس، فصويح ابلنفوري، فلوم خيفوف الصوالة، فلموا فرغووا قوالوا:  صلى أبو عبد هللا النبواحي يومواً أبهول• 

أنووت جاسوووس، قووال: ومل؟ قووالوا: صوويح ابلنفووري وأنووت يف الصووالة فلووم ختفووف. قووال: مووا حسووبت أن أحووداً 
 يكون يف الصالة فيقع يف مسعه غري ما خياطب به هللا عز وجل.
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شرة مرة، فلموا قضوى الصوالة، قوال: انظوروا كان اإلمام البخاري يصلي ذات ليلة، فلسعه الزنبور سبع ع•  
 أيش آذاين.

عوون ميمووون بوون حيووان قووال: مووا رأيووت مسوولم بوون يسووار متلفتوواً يف صووالته قووط خفيفووة وال طويلووة، ولقوود • 
 اهندمت انحية املسجد ففزع أهل السوق هلدته وإنه يف املسجد يف صالته فما التفت.

 صالتك فتطردها قال: ال أُعوّ د نفسي شيئاً يفسد عندما ُسئل خلف بن أيوب: أال يؤذيك الذابب يف• 
علوي صووال ، قيول لووه: وكيووف تصورب علووى ذلوك؟ قووال: بلغووين أن الفسواق يصووربون حتوت سووياط السوولطان 

 فيقال: فالن صبور ويفتخرون بذلك ؛ فأان قائم بني يدي ريب أفأحترك لذاببة؟  .
بعائشووة رضووي هللا عنهووا أسوولّ م عليهووا،  قووال القاسووم بوون حمموود: غوودوت يوموواً وكنووت إذا غوودوت بوودأت• 

ووووُموم  {  نَووووا َوَوقَووووااَن َعووووَذاَب الس  ُ َعَليوْ فغوووودوت يوموووواً إليهووووا فووووإذا هووووي تصوووولي الضووووحى وهووووي تقوووورأ:}َفَمن  اّلل 
[، وتبكي وتدعو وتردد اآلية فقمت حىت مللت وهي كما هي، فلموا رأيوت ذلوك ذهبوت إىل 27 الطور:

رجع، ففرغت من حاجيت مث رجعت وهي كما هي تردد اآليوة وتبكوي السوق فقلت: أفرغ من حاجيت مث أ
 وتدعو.

عن حامت األصم أنوه سوئل عون صوالته فقوال: إذا حانوت الصوالة أسوبغت الوضووء وأتيوت املوضوع الوذي • 
أريد الصالة فيه فأقعد فيه حىت جتتمع جوارحي، مث أقوم إىل صال  وأجعول الكعبوة بوني حواجيب والصوراط 

ة عن مييين والنار عن مشا  وملك املووت ورائوي أظنهوا آخور صوال ، مث أقووم بوني الرجواء حتت قدمي واجلن
واخلوف وأكرب تكبرياً بتحقيق وأقرأ قراءة برتتيل وأركع ركوعواً بتواضوع وأسوجد سوجوداً بتخشوع وأقعود علوى 

ال أدري أقبلوت الورك األيسر وأفرش ظهر قدمها وأنصب القدم اليمىن على اإلهبام وأتبعها اإلخوالص، مث 
 مين أم ال؟

هذه وصية بكر املزين تنادي ابحلرص على الصالة وإمتامها على وجهها الصحيح إذ قال: إذا أردت أن • 
 تنفعك صالتك، فقل: ال أصلي غريها.

رغم تلك العناية ابلصالة وشدة احملافظوة عليهوا فوإن عثموان بون أيب دهورش قوال: موا صوليت صوالة قوط • 
 تعاىل من تقصريي فيها.إال استغفرت هللا 

 الوسائل املعينة على اخلشوع يف الصالة.
 

 أواًل: أسباب ال تتعلق ابلصالة وهي:
 
 توحيد هللا عز وجل يف ألوهيته وربوبيته وأمسائه وصفاته. -1
 تعظيم جناب الرب تبارك وتعاىل واإلخالص له ومراقبته يف السر والعالنية. -2
 . جتريد االتباع للرسول  -3
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 تقوى هللا بفعل املأمورات وترك احملظورات. -4
 أكل احلالل الطيب والبعد عن احلرام وجتنب الشبهات. -5
 الدعاء والتضرع إىل هللا عز وجل أبن يرزقك اخلشوع. -6
 صحبة اخلاشعني ومسايرهتم. -7

 اثنياً: تتعلق ابلصالة... منها:
 
 امجع نفسك وأحضر قلبك قبل الدخول يف الصالة.-1
 شعار عظمة من ستقف أمامه وهو هللا عز وجل.است-2
 الرجاء يف احلصول على ثواب الصالة كاماًل. -3
 إحسان الوضوء وعدم اإلسراف وترك األعقاب. -4
هتيووأ قبوول الوودخول يف الصووالة قووال صوولى هللا عليووه وسوولم: } ال صووالة حبضوورة طعووام وال وهووو يدافعووه  -5

 يًأ للصالة.األخبثان {  رواه مسلم[، وليكن املكان مه
 احلذر من التهاون يف أداء الصالة مع اجلماعة والسعي هلا مع األذان. -6
 ال تدع النوافل ورياصة الرواتب كالوتر وسنة الفجر وعليك بقيام الليل. -7
 تفكر يف معاين اآلايت واألذكار اليت تقرأها وترددها. -8
 ديها كيفما كان.ال تتعجل يف صالتك وال تكن الصالة أهون شيء عندك تؤ  -9

 التأدب يف الصالة بعدم احلركة أو االلتفات أو العبث املنهي عنه. -10
} صولوا كموا رأيتمووين  التزم أبحكام الصالة وآداهبا، واجعول نظورك يف موضوع سوجودك... قوال  -11

 أصلي {.
 ثبع اإلمام فإمنا جعل اإلمام ليؤمت به. -12
كلهووا مبووا فيهووا موون فوونت وشووواغل ال تسوواوي عنوود هللا جنوواح فوورغ قلبووك موون شووواغل الوودنيا... فهووي   -13

 بعوضة.
 جتنب الصالة يف األماكن اليت فيها آالت اللهو أو التصاوير أو تشويش أو أصوات ولغط. -14
 صلّ  صالة مودع فكل من نعرفهم رحلوا بعد صالة مكتوبة وأنت ال بد منهم. -15

 خامتة:
مرئ حتضره صالة مكتوبة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، قال صلى هللا عليه وسلم: } ما من ا• 

 إال كانت كفارة من الذنوب ما مل تؤت كبرية، وذلك الدهر كله {  رواه مسلم[.
 دار القاسم.-عبدامللك القاسم-املرجع: ارجع فصلّ  فإنك مل تصل

 ـــــــــــــــــ
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  اخل،ر
 

(. 1عمووة مون عنووده ، وعلمووه موون لدنووه علووم البوواطن إهلامووا)اخلضور: هووو عبوود موون عبوواد هللا آثه هللا تعوواىل ن
 (.3( ، ومل يكن نبيا عند أكثر أهل العلم )2وقصته مع سيدان موسى عليه السالم يف سورة الكهف )

ومسع أبو حامت السجسوتاأ مشواخيه يقولوون: "إن أطوول بوىن آدم عمورا: اخلضور، وامسوه خضورون بون قابيول 
(. وصحح ابن جرير 5دل على أنه كان من بىن اسرائيل ىف زمان فرعون )(. لكن قد ورد ما ي4بن آدم")

 (.6أنه كان متقدما ىف الزمان حىت أدركه موسى عليه السالم )
(. 7وىف الصحيح املرفوع: "إمنوا مسوى اخلضور ألنوه جلوس علوى فوروة بيضواء فوإذا هوى هتتوز خلفوه خضوراء")

 (.8ض وما أشبهه ، يعىن: اهلشيم اليابس )وأخرجة عبد الرزاق مث قال: والفروة: احلشيش األبي
وتعزيتوه ألهول البيوت بعود وفاتوه عليوه الصوالة  وقال السوهيلى بصوحة الطورق الوواردة ابجتماعوه موع النوىب 

 (.9والسالم )
 وقال األكثرون من العلماء إنه حى اآلن.

ور علووى ذلووك ( ،واستشووهد اجلمهوو10وهووذا متفووق عليووه عنوود مشووايخ الصوووفية وأهوول الصووالح واملعرفووة )
 (.11أبخبار عديدة)

(، وبنوواء عليووه فلوويس ذلووك موون العقائوود 12وقوود اختلووف العلموواء ىف امسووه ونسووبه ونبوتووه وحياتووه إىل اآلن )
 وهللا أعلم.

 أ.د/عبد الغفور حممود مصطفى
======================= 

ا ت الالال  دلالالل : دالالد بينالالل يف كاالالاد )) الالالر  علالالى مالالن  عالالم أن اخل،الالر حالال  (( ضالالع  وبطالالالن الالالرو 
 تتول حبياته

 ـــــــــــــــــ
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 اخلطابة
 (.1لغة: مصدر خطب خيطب أى ابشر اخلطبة كما ىف اللسان )

واصطالحا: قد عرفت بتعريفات كثورية منهوا تعريوف "أرسوطو" أبهنوا: القودرة علوى النظور ىف كول موا يوصول 
 (.2إىل اإلقناع ىف أى مسألة من املسائل )

 (.3وة تتكلف اإلقناع املمكن ىف كل واحد من األشياء املفردة)وعرفها ابن رشد أبهنا: ق
وعرفها بعض احملدثني أبهنا: نوع من فنون الكالم غايته إقناع السامعني واستمالتهم والتوأثري فويهم بصوواب 

 (.4قضية أو ريطأ أخرى)
هم واسووتمالتهم وعرفووت أبهنووا: علووم يقتوودر بقواعووده علووى مشووافهة اجلموواهري بفنووون القووول املختلفووة إلقنوواع

(5.) 
واخلطابة ضرورة اجتماعية تفرضها الظروف ، وتعرب عون اجملتموع بوجوه عوام ، وكول األموم ىف حاجوة إليهوا، 
بول إن املواقوف اجمليوودة ىف ثريوخ األموم مدينووة للخطبواء الوذين عووربوا عون قضواايهم أصوودق تعبوري، وأثووروا ىف 

 جمتمعاهتم أعظم التأثري.
ا: اخلطابووة العلميووة، واخلطابوة السياسووية، واخلطابووة العسوكرية، واخلطابووة الدينيووة ، واخلطابوة أنووواع كثوورية منهو

 واخلطابة االجتماعية، واخلطابة القضائية، واخلطابة احلفلية.
وللخطابة طرق للتحصيل وعوامل للرقى، فمن طرق حتصيلها: املوهبة واالستعداد الفطرى، ودراسة أصول 

لبلغاء، وحفظ الكثريمن األلفظ واألساليب ، وكثرة االطالع علوى العلووم اخلطابة، ودراسة كثري من كالم ا
 املختلفة، والتدريب واملمارسة.

إذا مووا تفشووى ىف أمووة موون  -مووثال-أمووا عواموول رقيهووا فمنهووا: احلريووة، وطموووح األمووة إىل حيوواة أرقووى وذلووك 
القوودمي واملعاصوور يشووهدان األمووم سووخط علووى نظووام قووائم ووجوودت إرادة ىف التغيووري إىل األفضوول ، والتوواريخ 

هلووذا ،والتغووريات الدينيووة والسياسووية واالجتمووا عيووة، واحلووروب والثووورات ، وكثوورة األحووزاب والتكووتالت مووع 
 تنازعها ، والرغبة ىف إصالح ذات البني.

 وفن اخلطابة له أصول يتعلق بعضها ابخلطيب وبعضها ابخلطبة.
جلووأش ، وسووالمة الصوووت موون العيوووب ،وطووول الوونفس ، فأمووا مووا يتعلووق ابخلطيووب فأمهووه: املوهبووة ورابطووة ا

 وحسن الوقفة ، وحسن استخدام اإلشارة ىف موضعها املناسب ، والسمت الذى يستميل سامعيه.
وأما ما يتعلق ابخلطبة فأمهوه: براعوة االسوتهالل ، ووفورة احملصوول مون خمتلوف أسواليب البيوان، والتنقول بوني 

من خالل قصر اجلمل ، ومالحظة تقسيم اخلطبة، مث موضوع اخلطبوة،  االنشائية واخلربية، ووضوح املعاأ
مث اخلتام الذى جيب أن يشتمل على مجل يسهل تردادها وتذكرها بعد انتهاء اخلطيب من خطبته وخاصة 

 ىف النوعني السياسى والديىن من اخلطابة.
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م مثوول: "مريابووو" و"سووحبان هوذا وجتوودر اإلشووارة إىل بعووض األمسوواء موون اخلطبوواء الووذين خلوود التوواريخ ذكووره
وائول" و"قوس بون سواعدة" و"واصول بون عطواء" ىف القودمي ، ومثول "غانودى" و"مصوطفى كامول" و"سووعد 

 (.6زغلول" ىف احلديث )
وللخطابة عالقة وثيقة بغريها من العلوم ، فبالنسبة للعلوم اإلنسانية: هلا عالقة وثيقة بعلوم املنطوق ، وعلوم 

 ة، وعلم االجتماع.النفس وخاصة علم نفس اجلماع
وابلنسوبة للعلوووم االسووالمية: فهوى تتصوول بكوول هووذه العلووم ، والعلوووم اإلسووالمية تفيود علووم اخلطابووة بصووفة 

 عامة واخلطابة الدينية بصفة خاصة.
ومون أهووم مووا حيتاجووه اخلطيووب موون العلوووم اإلسوالمية ومصووادرها: القوورآن الكوورمي ، والسوونة النبويووة، ومقارنووة 

 -وال ختفووى عالقتهووا-األحكووام الفقهيووة ومصووادر التشووريع ، والعلووم ابلتوواريخ اإلسووالمى األداين ، ومعرفووة 
 أيضا.

 (.7ابلشعر واألدب ، والكتابة، واألخالق والسياسة)
 أ.د/عبد الصبور مرزوق

 ـــــــــــــــــ
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  دواعد يف الاعامل مة املخال  -اخلالع 
  

 حال أهل اإلميان -1
والسالم حال أهل اإلميان فيشبههم ابجلسد الواحد )مثول املوؤمنني يف تورامحهم يوضح نبينا عليه الصالة • 

َهر(.  وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر اجلسد ابحلّمى والس 
ترمجة ذلك موجود يف أفعال سلف األمة، فقد نقل أن الرجل منهم إذا رأى أخاه يبكي بكى لبكائوه مث • 

ذلك عموا أبكواه. يقوول حذيفوه العودوى: انطلقوت يووم الريمووك أطلوب ابون عوم   ومعوي شوئ يسأله بعد 
من املاء وأان أقول إن كان بوه رموق سوقيتة فوإذا أان بوه فقلوت لوه: أسوقيك؟ فأشوار برأسوه: أن نعوم، فوإذا أان 

أسوقيك؟  برجل يقول: آه، آه. فأشار إىل  ابن عمي: أن أنطلق إليوه، فوإذا هوو هشوام بون العواص، فقلوت:
فأشووار أن نعووم، فسوومع آخوور يقووول: آه، آه، فأشووار هشوووام أن أنطلووق إليووه، فجئووت فووإذا هووو قوود موووات، 

 فرجعت إىل هشام فإذا هو قد مات فرجعت إىل ابن عمي فإذا هو قد مات.
 احملبة يف الدنيا -2
ان جزاء هذه احملبه األخوة اإلميانية جزء أصيل من عقيدة اإلميان، ورتبة عالية من رتب اإلسالم؛ ولذا ك• 

 يف الدنيا حالوة جيدها املؤمن يف قلبه تفوق كل لذة، ويف اآلخرة يدخله الرمحن ظال ظليال.
عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليوه وسولم: )ثوالث مون كون فيوه وجود • 

ن حيب املورء ال حيبوه إال هللا، وأن يكوره هبن حالوة اإلميان ، أن يكون هللا ورسوله أحب إليه مما سوامها، وأ
 أن يعود للكفر بعد إذ أنقذه هللا منه كما يكره أن يقذف يف النار(.

قال: )إن هللا تعاىل يقول يووم القياموة أيون  -صلى هللا عليه وسلم-عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب • 
 (.املتحابون جبال ، اليوم أظلهم يف ظلي يوم ال ظل إال ظلي

قووال ابوون تيميووه: )جعوول هللا عبوواده املووؤمنني بعضووهم أوليوواء بعووض, وجعلهووم إخوووة, وجعلهووم متناصوورين • 
مرتامحني متعاطفني وأمرهم سوبحانه ابإلئوتالف و هنواهم عون االفورتاق واالخوتالف, فكيوف جيووز موع هوذه 

هلووى بوال برهوان مون ألمة حممد أن تفرتق وختتلف حىت يوا  الرجل طائفة ويعوادى طائفوة أخورى ابلظون وا
 هللا تعاىل.

 
 أمهية االتفاق واالجتماع -3
مون أتمول أحكووام الشورع وجود مظوواهر كثورية تؤكود علووى أمهيوة االتفواق واالجتموواع، وتقضوي علوى الفرقووة • 

والشووتات فجمعووت النوواس يف أنسوواكهم وصوويامهم وصووالهتم أن يشوورعوا فيهووا يف وقووت واحوود وخيتموهووا يف 
 للصالة، وهنى عن تفويت اجلماعة يف الصلوات.وقت واحد وشرع االصطفاف 
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 الدعوة لالتفاق ليست إلغاء للخالف: -4
ُهْم يف  •  وونوْ ووَيعاً َلْسووَت م  فوواالفرتاق وصووف مووذموم يف الشوورع قووال تعوواىل : }إ ن  ال ووذ يَن فَور قُوووا د يوونَوُهْم وََكووانُوا ش 

يعووواً َوال [ وقوود هنوووى هللا تعووواىل عنووه هنيووواً مطلقوواً كمووو59َشووْيء{  األنعوووام: َْبووول  اّلل   مجَ  ووُموا حب  ا قوووال: }َواْعَتص 
 [ .13[ وقال: }أَْن أَق يُموا الدّ يَن َوال تَوتَوَفر ُقوا ف يه {  الشورى:103تَوَفر ُقوا{  آل عمران:

أموووا االخوووتالف فإنوووه قووود يكوووون رمحوووة، وأهلوووه معوووذورون: قوووال شووويخ اإلسوووالم ابووون تيميوووة: )والنوووزاع يف • 
رمحة إذا مل يفض إىل شٍر عظيم من خفاء احلكم وهلذا صنف رجول كتواابً مسواه: كتواب األحكام قد يكون 

اإلختالف فقال اإلمام أمحد: مَسّه كتاب الس َعة، وإن احلق يف نفس األمر واحد، وقد يكون من رمحوة هللا 
 ببعض الناس خفاؤه، ملا يف ظهوره من الشدة عليه(.

ل قورون هوذه األموة مون الصوحابة والتوابعني ومل يوجوب افرتاقواً، وقد وقع اخلالف بوني السوابقني مون أفضو• 
 ولذا مل يكن مذموماً .

ممووا هووو موون حمووواّل  -صوولى هللا عليووه وسوولم-نقوول الشوواطيب مجلووة ممووا اختلووف فيووه أصووحاب رسووول هللا • 
ا االجتهاد مث قال: )وغوري ذلوك مموا اختلفووا فيوه، وكوانوا موع ذلوك أهول موودة وتناصوح وأخووه اإلسوالم فيمو

، وظهووورت -صووولى هللا عليوووه وسووولم-بيووونهم قائموووة فلموووا حووودثت األهوووواء املرديوووة الووويت حوووذر منهوووا الرسوووول 
العووداوات وحتووزب أهلهووا، فصوواروا شوويعاً، دل علووى أنووه إمنووا حوودث ذلووك موون املسووائل احملدثووة الوويت ألقاهووا 

 الشيطان على أفواه أوليائه(.
يشول حركوة اجملتموع ويضوعف املسولمني، وميكون  ضابط التفرق أنه: تشوتتت الشومل والكلموة. وهوو هبوذا• 

أعووودائهم مووونهم كموووا قوووال شووويخ اإلسوووالم ابووون تيميوووة: )وهوووذا التفريوووق الوووذي حصووول مووون األموووة علمائهوووا 
ومشائخها، وأمرائها وكربائها هو الذي أوجب تسلط األعداء عليها... وإذا تفورق القووم فسودوا وهلكووا، 

 رمحةم والفرقة عذاب(. وإذا اجتمعوا اصلحوا وملكوا؛ فإن اجلماعة
أما اخلالف فإنه ال يذم مىت كان يف املسائل اليت يسووغ فيهوا االجتهواد وإبوداء الورأي وهوو مواال يعوارض • 

 قاطعاً من الكتاب والسنة وإمجاع األمة. سواء من مسائل العلم أو أوضاع الدعوة وأحوال العمل.
وارد إذا كون لقائلوه  -صولى هللا عليوه وسولم- مع أن نبوذا التفورق حوىت ولوو كوان علوى خوالف سونة النويب• 

الصوالة  -رضوي هللا عنوه-ملوا أمت عثموان بون عفوان  -رضوي هللا عنوه-نوع أتويل كموا حصول البون مسوعود 
فاسوورتجع ابوون  -رضووي هللا عنهمووا-مبووىن أربووع ركعووات خالفوواً ملووا كووان عليووه رسووول هللا ل وأبووو بكوور وعموور 

كوور وعموور مبوىن ركعتووني فليووت حظووي موون أربووع ركعووات ركعتووان مسوعود وقووال: صووليت مووع رسووول هللا أبيب ب
 متقبلتان. مث صلى أربعاً فقبل له: عتبت على عثمان مث صليت مع أربعاً، فقال: اخلالف شر.

يلخص ابن القيم املعىن الذي نريده بقوله: )وقوع االختالف بني النواس أمور ضوروري البود منوه لتفواوت • 
، ولكن املذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه وإال إذا كان االخوتالف إرادهتم وأفهامهم وقوى إدراكهم

علووى وجووه ال يووؤدي إىل التبوواين والتحووزب، وكوول موون املختلفووني قصووده طاعووة هللا ورسوووله، مل يضوور ذلووك 
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االخوتالف، فإنوه أمور البود منوه يف النشوأة اإلنسووانية. لكون إذا كوان األصول واحوداً والغايوة املطلوبوة واحوودة 
املسوولوكة واحوودة مل يكوود يقووع اخووتالف، وإن وقووع كووان اختالفوواً ال يضوور كمووا تقوودم موون اخووتالف والطريووق 

الصحابة، فإن األصل الوذي بنووا عليوه واحود وهوو كتواب هللا وسونة رسووله، والقصود واحود وهوو طاعوة هللا 
وذوق  ورسوووله، والطريووق واحوود، وهووو النظوور يف أدلووة القوورآن والسوونة وتقوودميها علووى كوول قووول ورأي وقيوواس

 وسياسة( .
 

 وسائل تؤدي لالتفاق:
 أواًل: اإلنصاف مع املخالف:

فإن االختالف يف الرأي ال ميكن أن يكون مؤدايً إىل فتنة، أو موراثً لفرقة إال إذا صواحبة بغوى أو هووى • 
. 
 [.19ْلع ْلُم بَوْغًيا{  آل عمران:قال تعاىل: }َوَما اْختَوَلَف ال ذ يَن أُْوُتوْا اْلك َتاَب إ ال  م نبَوْعد  َما َجاءُهُم ا• 
و•  َرُب هللا تعاىل مع أمره بعدم مواالة الكفار قال: }َواَل جَيْر َمن ُكْم َشَنآُن قَوْوٍم َعَلى َأال  تَوْعود ُلوْا اْعود ُلوْا ُهوَو أَقوْ

ر بوه، [. قال ابن تيمية: )وهذه اآلية نزلت بسبب بغضوهم للكفوار، وهوو بغوضم موأمو 8ل لتو ْقَوى{  املائدة:
فوإن كووان الوبغض الووذي أموور هللا بوه قوود هنووى صواحبه أن يظلووم مون أبغضووه، فكيووف يف بغوض مسوولم بتأويوول 

 وشبهة أو هبوى نفس فهو أحق أن ال يظلم( .
إذا أنصف اإلنسان محله إنصافه على أن يعرف قودر اخلطوأ، فوال يعطيوه أكورب مون حقوه، كموا ال ينسوى • 

فعلوه، وال يغيوق عنوك فعول حاطوب بون أيب بلتعوة وكيوف أن عقوبتوه سابقة قائله، وظروفه اليت محلته علوى 
 منع من ترتبها عليه مشهده العظيم يوم بدر.

لقد قال ابون القويم: )مون قواعود الشورع واحلكموة أن مون كثورت حسوناته وعظموت وكوان لوه يف اإلسوالم • 
غووريه فووإن املعصووية خبووث أتثووري ظوواهر فإنووه حيتموول منووه مووا ال حيتموول موون غووريه ويعفووى عنووه مووا ال يعفووى موون 

واملوواء إذا بلووغ القلتووني مل حيموول اخلبووث.. وهووذا أموور معلوووم عنوود النوواس مسووتقر يف فطوورهم أن موون لووه ألوووف 
 احلسنات فإنه يسامح ابلسيئة والسيئتني وكما قيل:

 وإذا احلبيب أتى بذنب واحد ***جاءت حماسنه أبلف شيع.
ري قووائم بشوويء موون أحكووام الشوورع لعووذر، فموون أنصووف كووذلك قوود يكووون العووامل أو الداعيووة أو األمووري غوو•  

عوذره، وقود ضورب ابوون تيميوة أمثلوة هلووذا فوذكر النجاشوي وأنووه مل يعمول بكثوري موون شورائع اإلسوالم كوواهلجرة 
واجلهاد واحلوج، كموا أنوه مل حيكوم قوموه ابلقورآن لعودم اسوتطاعته وذكور موؤمن آل فرعوون ويوسوف الصوديق 

)وكثورياً موا يتووىل الرجول بووني املسولمني والتتوار قاضوياً بول وإماموواً ويف  عليوه السوالم موع أهول مصور، مث قووال:
نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل هبا فال ميكون ذلوك، بول هنواك مون مينعوه ذلوك، وال يكلوف هللا نفسواً 

 إال وسعها(.
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أيقوون  موون أراد أن يتصووور كيفيووة مراعوواة احلووال فليتأموول حووديث الووذي فقوود دابتووه وهووو يف صووحراء، فلمووا• 
ابهلالك وجدها، فقال: )اللهم أنوت عبودي وأان ربوك. أخطوأ مون شودة الفورح(.فلم يؤاخوذ مراعواة للظورف 

 الذي أملّ به حال تكلمه.
 

 اثنياً: مراعاة املصاحل واملفاسد:
يورى مبكوة أكورب املنكورات  إن من قواعد الشريعة حتمل أدأ املفسدتني لدرء أعالمهوا، وقود كوان النويب • 

صنام وال يغريها وتورك املنوافقني ومل يقوتلهم موع ثبووت كفورهم لوئال يتحودث النواس أن حمموداً يقتول وأكرب األ
 أصحابه.

التعامل موع كول خموالف منووط هبوذه القاعودة، فوال يسووغ الورد عليوه إذا ترتوب علوى ذلوك مفسودة أكورب. • 
مصولحة سووبها، قووال وقود هنووى هللا تعواىل عوون سوب آهلووة املشووركني ملوا ترتووب علوى ذلووك مفسوودة أعظوم موون 
 [.108تعاىل: }َواَل َتُسبُّوْا ال ذ يَن يَْدُعوَن م ن ُدون  اّلّل  فَوَيُسبُّوْا اّلّلَ َعْدًوا ب َغرْي  ع ْلٍم{  األنعام:

شوورع ألمتووه إجيوواب إنكووار املنكوور ليحوول إبنكوواره موون املعووروف مووا حيبووه هللا  قووال ابوون القوويم: )إن النوويب • 
ملنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إىل هللا ورسووله، فإنوه ال يسووغ إنكواره وإن  ورسوله، فإذ كان إنكار ا

 عن هدم الكعبة شاهد ظاهر هلذا. كان هللا يبغضه وميقت أهله(. ويف امتناع النيب 
يف هذا املعىن يقول ابن تيمية: )إذا مل حيصول النوور الصوايف، أبن مل يوجود إال النوور الوذي لويس بصواف. • 

اإلنسوان يف الظلموة فوال ينبغوي أن يعيوب الرجول وينهوى عون نوور فيوه ظلموة إال إذا حصول نوور ال  وإال بقى
 ظلمة فيه، وإال فكم ممن عدل عن ذلك خيرج عن النور ابلكلية( .

ال ميكن تبني الصاحل والفاسد وحقائقها إال ملشارك يف احلال، أما الناظر من بعيد فإنوه ال يتصوور ذلوك • 
 على وجهه.

اة املصوواحل واملفاسوود يتضوومن مالحظووة الوقووت الووذي يعيشووه اإلنسووان، وهوول سوويتعلق بكالمووه أهوول مراعوو• 
الفساد ليكون ذريعة ملآرب سيئة وهل سُيفهم على وجهه أم ال. وذلك كله مبين على قاعدة كربى، وهي 

 أن األعمال الشرعية قصدت املصاحل املرتتبة عليها.
 

 يه:اثلثاً: معرفة لغة املتكلم وحقيقة رأ
فوإذا جهوول اإلنسوان حقيقووة قووول املوتكلم ومقصووده مون اصووطالحاته محلووه غوري مقصوووده، ولوذا قووال ابوون • 

تيمية: )وكثري من الناقلني لويس قصوده الكوذب، لكون املعرفوة حبقيقوة أقووال النواس مون غوري نقول ألفواظهم، 
 وسائر ما به يعرف مرادهم قد يتعسر على بعض الناس ويتعذر على بعضهم( .

السبكي: )كثرياً ما رأيت من يسمع لفظًة فيفهمها على غوري وجههوا فيغوري علوى الكاتوب واملؤلوف  قال• 
 ومن عاشره واسنت بسنته.. مع أن املؤلف مل يرد ذلك على الوجه الذي وصل إليه هذا الرجل(.
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م إبظهووار ملووا ذكوور العلموواء القوووادم يف ابب القيوواس جعلوووا منهووا اسووتعمال اللفووظ الغووامض وطووالبوا املووتكل• 
 املراد منه ليمكن إبطاله أو التسليم به.

لعل من هذا الباب ما نُقل أن اإلمام أمحد قال: ما زلنوا نلعون أهول الورأي ويلعنوننوا حوىت جواء الشوافعي • 
 فخرج بيننا.

 رابعاً: التثبت:
لتثبوت فاالستعجال يف إصدار األحكام تصورف يوقوع صواحبه للزلول واخلطوأ، ولوذا جواء الشورع ابألمور اب• 

ووويُبوا قَوْومووواً  وووقم ب نَوبَوووٍأ فَوتَوبَويو نُووووا أَْن ُتص  ََهالَوووٍة والتبووونّي كموووا قوووال تعووواىل: }اَي أَيوَُّهوووا ال وووذ يَن آَمنُووووا إ ْن َجووواءَُكْم َفاس  جب 
 [6فَوُتْصب ُحوا َعَلى َما فَوَعْلُتْم اَند م نَي{  احلجرات:

ووالَم قووال تعوواىل: }اَي أَيوَُّهووا ال ووذ يَن آَمنُوووا إ َذا َضوورَ •  بْوُتْم يف  َسووب يل  اّلل   فَوتَوبَويو نُوووا َوال تَوُقولُوووا ل َمووْن أَْلَقووى إ لَووْيُكُم الس 
 [.94َلْسَت ُمْؤم نًا{  النساء:

املوراد ابلتبوونّي: التعووّرف والتبصوور واألانة وعوودم العجلووة حووىت يتضووح األموور ويظهوور، وهووذا حيصوول يف النقوول • 
الناقوول وسووالمته ولووذا قووال النوويب صوولى هللا عليووه وسوولم: )بووئس واملنقووول. فأمووا النقوول فبووالتحقق موون صوودق 

 مطية الرجل زعموا( .
قووال اخلطووايب: )إمنووا يقوووال زعموووا يف حووديث ال سووند لوووه وال تثبووت فيووه ، وإمنووا هوووو شوويء حيكووى علوووى • 

 من احلديث ما كان هذا سبيله وأمر ابلتثبت فيه والتوثق ملا حيكيه من األلسن على سبيل البالغ، فذم 
 ذلك فال يرويه حىت يكون معزايً إىل ثبت ومروايً عن ثقة( .

ولعلماء الرواية تقدير رائق يف عدم قبول رواية املبهم ولو أهبم بلفظ التعديل كقول بعضهم حودثين الثقوة • 
 أو من ال أهتم.

أحوود يقوودر لووذا قووال ابوون تيميووة: )موون أراد أن ينقوول مقالووة عوون طائفووة فليسووّم القائوول والناقوول، وإال فكوول • 
 على الكذب( .

أما املنقول فال بد أن يتثبت الناقد أن املنقول ال وجه له يف الصّحة يقتضي قبوله وهذا ما سبق يف فهم  • 
 كالم املتكلم وحقيقة مراده.

 
 خامساً: التخلص من سلطة األتباع

و فتووى أخوذ هبوا، فعصا األتباع مرفوعة على متبوعهم كلما خالف رغبوتهم، أو عودل عون تقريور أبوواه، أ• 
 واملتبوع خيشى منهم اإلنكار عليه واإلنفضاض من حوله والتشنيع عليه.

 هذه العصا تصد املتبوعني عن التآلف مع من سبق أن كان بينهم نوع خالف وهللا املستعان.• 
 

 سادساً: لزوم آداب الشرع
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وَن الظ ونّ   إحسان الظن ابملخالف فقد أمران هللا بذلك فقوال تعواىل: }اي أَيوَُّهوا•  ال وذ يَن آَمنُووا اْجَتن بُووا َكث ورياً م 
[، وقال عمر بن اخلطواب رضوي هللا عنوه: )ال تظونن بكلموة خرجوت 12إ ن  بَوْعَض الظ نّ  إ مْثم{  احلجرات:

 من أخيك املؤمن شراً وأنت جتد هلا يف اخلري حمماًل( .
ظرت أحداً إال قلت: اللهم أجر احلق علوى اخلضوع للحق ولو نطق به اخلصم كما قال الشافعي: ما ان• 

 قلبه ولسانه، فإن كان احلق معي اتبعين، وإن كان احلق معه اتبعته.
على السرت فقال: )ومن سرت مسلماً سرته هللا يوم القيامة( متفق  السرت على املخطي فقد حث النيب • 

ثري منقول يف قول املصطفى يف  عليه. ومن هذا أن يبني اخلطأ دون التعرض لشخص املخطئ وهذا هنج أ
 كثري من األحوال، ما ابل أقوام.

 
 سابعاً: البحث يف وسائل لتجاوز االفرتاق

االتفاق عمل وليس قول ومن اجتهد لبلوغوه موع حسون القصود تيسور لوه أموره، كموا قوال تعواىل: }َوال وذ يَن 
ه وسووائل مقرتحووة ميكوون بتفعيلهووا جتوواوز الفرقووة ، [، وهووذ69َجاَهووُدوا ف ينَووا لَنَوْهوود يَونو ُهْم ُسووبُوَلَنا{  العنكبوووت:

 منها:
إجيووواد مرجعيوووة حتكوووم يف اخلوووالف وتفصووول فيوووه والبووود هلوووذه املرجعيوووة أن تكوووون سوووليمة املاضوووي، نظيفوووة • 

 السجالت حىت تكسب االحرتام والقبول.
ملووؤمترات كووذلك كثوورة اللقوواءات بووني األطيوواف املختلفووة لتفعيوول الووود وكسوور احلووواجز املصووطنعة بيوونهم اب•  

 والندوات واحلوارات والزايرات وحنوها.
منها: نشر الكالم عن أدب اخلالف وطريقة التعامل مع املخالف سواء عرب الكتاابت واملشافهات، أو • 

 من خالل وسائل اإلعالم، أو طريقة عملية يف تربية النشئ يف حماضن الدعوة والتعليم.
 هاين بن عبدهللا اجلبري. د.-املصدر: قواعد يف التعامل مع املخالف

 ـــــــــــــــــ
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 اخلالفة
 

لغة: من خلف فالن فالان إذا كان خليفته وجاء من بعده ، وهى مصدر ختلف فالن فالان إذا أتخر عنوه 
 ، واخلالفة النيابة عن الغري.

ولكوون واصووطالحا: اخلالفووة ىف اإلسووالم منصووب سياسووى جيمووع صوواحبه بووني السوولطتني الزمنيووة والروحيووة، 
وظيفتووه الدينيوووة ال تتعووودى احملافظووة علوووى شووورع هللا ، وموون حقوووه قيوووادة الدولووة اإلسوووالمية ورسوووم سياسوووتها 
وتنفيذها على املستويني: الوداخلى واخلوارجى، وواجبوه تبليوغ الودعوة اإلسوالمية ونشورها والتصودى ابلقتوال 

قب اخلارجني على أوامور الشورع ، ضد من يقف عقبة ىف سبيل أدائه ملهمته ، وله أن يعا -إذا لزم األمر-
 ويؤم الناس ىف الصلوات ويساعدهم على أداء الفرائض السياسية.

وقد وردت هذه املادة ىف آايت عديدة من القرآن الكرمي ، منها قوله تعاىل: }وإذ قال ربك للمالئكة إأ 
 ، أى قوما خيلف بعضهم بعضا قران بعد قرن. 30جاعل ىف األرض خليفة{البقرة:

، أى  26ولووه سووبحانه وتعوواىل: }ايداود إان جعلنوواك خليفووة ىف األرض فوواحكم بووني النوواس ابحلووق{ص:وق
 كان ملكا نبيا.  -عليه السالم-استخلفناك على امللك ىف األرض ، ألن داود 

وكوان نتيجوة  عقوب وفواة النوىب  -ابعتبواره ضورورة فرضوتها الظوروف السياسوية-وقد نشأ منصب اخلالفة 
ىف "سقيفة بىن ساعدة" لقد كان اجتماع  -رضوان هللا عليهم-رة الىت جرت بني الصحابة للمناقشات احل

"السقيفة" هذا أشبه جبمعية أتسيسية أو وطنية مناط هبا البحث ىف مصري أمة بعد وفاة موجههوا وقائودها 
-الوذى اسوتمر  ، وقد دارت املناقشات فيه حبرية كاملة، وانبثق عنوه آنئوذ قيوام نظوام اخلالفوة، هوذا النظوام

ىف العامل اإلسالمى حىت القرن العشرين ، ومل يغب عن جمتمعنوا إال بعود أن قوام "كموال  -بشكل أو آبخر
 م( عقب اهنيار اخلالفة العثمانية.1924-هو1323أثتورك" إبلغائه سنة )

 - عنهأ، بكر الصديق رضى هللا-وكان اختيار لقب "خليفة" وإطالقه على أول رئيس للدولة اإلسالمية 
اهلدف منه ، التمييز بني هذا النظام الذى أقامه املسلمون وبني أنظمة احلكوم الوىت كانوت سوائدة ىف العوامل 
آنئووذ، لقوود كانووت هووذه األنظمووة تقوووم علووى القهوور واجلووربوت ، وتسووتعبد الشووعوب وتسووتغلها وحترمهووا موون 

اايته فهوو يورفض القهور والظلوم ، أبسط حقوقها، بينما جاء النظام اإلسالمى ليكون جديدا ىف جوهره وغ
ويقوووم علووى قواعوود احلريووة واملسوواواة والعوودل واالعتووداد بوورأى األمووة؛ وهلووذا كووان هووذا اللقووب أتكيوودا حلقيقووة 

ىف التنفيوووذ  مسوووتمر وابق ىف أمتوووه ، وأن أاب بكووور إمنوووا خيلوووف حممووودا  مهموووة هوووى أن حكوووم الرسوووول 
 إىل الدين أو االنتقاص منه. والتطبيق ورعاية مصلحة األمة، وليس ىف اإلضافة

نرى كل هذه احلقائق واضحة ىف ذهن كل من عرض ملوضوع "اخلالفة" الذين قودموا هلوا تعريفوات توضوح 
جوهر النظام اإلسالمى وغاايتوه ، ولعول مون أبرزهوا تعريوف "ابون خلودون" الوذى عورب عون ماهيتهوا بقولوه: 

مصواحلهم األخرويوة والدنيويوة الراجعوة إليهوا ، إذ "اخلالفة هى محل الكافة على مقتضى النظر الشرعى ىف 
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أحووال الودنيا ترجوع كلهووا عنود الشوارع إىل اعتبارهووا مبصواحل اآلخورة، فهوى ىف احلقيقووة خالفوة عون صوواحب 
 الشرع ىف حراسة الدين وسياسة الدنيا به ".

حتوددت مهمتوه ىف لقد كان اختيار املسلمني خلليفتهم األول رضى هللا عنوه ، بنواء علوى قاعودة الشوورى، و 
قيووادة املسوولمني ، ورعايووة مصوواحل النوواس ، وتنفيووذ شوورع هللا عووز وجوول ، واشوورتط العلموواء فوويمن يلووى هووذا 

 املنصب شروطا منها الكفاية والعدل وصحة البدن والعقل... اخل.
واسووتمر اختيووار اخللفوواء وفقووا هلووذه الشووروط طوووال عصوور الراشوودين ، مث حوودث حتووول ابتووداء موون العصوور 

وى، فرتكوت الشوورى، واعتمود نظوام الغلبوة والتووارث ، وبعود أن كانوت اخلالفوة اختيوارا اصوبحت قهوورا األمو
وإجبارا ، تقرتب أو تبتعد عن قيم اإلسوالم ومبادئوه ، وتتفوق معوه ىف قليول أو كثوري إىل أن مت إلغاؤهوا متاموا  

 كما أسلفناه.
 أ.د/عبد هللا حممد مجال الدين

 ـــــــــــــــــ
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 ء الراندوناخللفا
يف تدبري أمور املسلمني وحراسة الدين بعد وفاته مباشرة حيث اجتمع  أثريت مسألة من خيلف الرسول 

األنصوار ليختواروا اخلليفووة، وحلوق هبووم كبوار املهوواجرين مثول أ، بكور وعموور، وأهنووا هووذا االجتمواع اهلووام إىل 
وبعوود مشوواورات عديوودة  موون رسووول هللا جعوول اخلالفووة ىف قووريش ابعتبووار سووبقهم إىل اإلسووالم وقوورابتهم 

بلغووت حوود االخووتالف ، اسووتقر الوورأى علووى مبايعووة أ، بكوور ابخلالفووة، وكووان هووذا الصووحا، أول موون وىل 
 .-صلى هللا عليه وسلم-أمور املسلمني بعد الرسول 

 مل يعني خليفة له بشكل مباشر، ولكنه ترك األمر شورى يتواله املسلمون. ونالحظ أن النىب 
بايعة أ، بكر ابخلالفة بدأت مرحلة ما يعرف بعصر اخللفاء الراشدين ، وهوم: أبوو بكور وعمور وعثموان ومب

وعلوى، وهوى مرحلوة ختتلوف عون املراحول التاليوة ىف ثريوخ اإلسوالم ، فقود حكوم الدولوة اإلسوالمية صوحابة 
 بعود وفواة رسوول هللا  وثبتوا أركان الدولة، حيث واجوه أبووبكر حركوة االرتوداد عون اإلسوالم رسول هللا 

حبسوووم ، وبووودأت الفتووووح اإلسوووالمية ألكووورب إمرباطووووريتني ىف عصوووره ومهوووا: إمرباطوريوووة الوووروم ، وإمرباطوريوووة 
الفوورس، وتفوووغ عمووور بووون اخلطووواب لتأسووويس الدولوووة اإلسوووالمية فأنشوووأ الووودواوين وتكملوووة الفوووتح اإلسوووالمى 

 بني الناس وحماسبة الوالة.ألراضى الفرس والروم ، وأرسى مبادى واضحة إلقامة العدل 
أما عثمان ففضله عظويم ىف جموال مجوع القورآن وتوحيود املصواحف وتكملوة الفتووح ودخول ابملسولمني جموال 

 البحر، فتم إنشاء أسطول حبرى ىف عصره انتصر على األعداء ىف موقعة ذات الصوارى.
ومل هتودأ آاثرهوا ىف دول اإلسوالم وبدأت الفتنوة الكوربى ىف عهود عثموان ، تلوك الفتنوة الوىت انتهوت بقتلوه ، 

بعد ذلك فقد اشتدت الفتنة، وأدت إىل انقسام املسلمني بني مؤيود لعلوى وبوني معوارض لوه بودعوى عودم 
قيووام علووى ابلثوووأر ملقتوول عثموووان ، وبوودأت تتكوووون الفوورق املعروفووة ىف التووواريخ اإلسووالمى والوووىت فرقووت مجوووع 

 املسلمني: فرق الشيعة واخلوارج وغريهم.
جووه علووى بوون أ، طالووب هووذه الفوونت بقوووة وصووالبة وخاصووة ىف واقعتووني مهووا واقعووة اجلموول ، وواقعووة وقوود وا

صفني ، ووضع فيهما قواعد ملعاملة أهل البغى تعتورب دسوتورا ملعاملوة املنشوقني علوى اإلموام ىف كول عصور، 
 دولية غري املسلحة.ويستفيد منها القانون الدوىل اإلنساأ اآلن ىف جمال حقوق احملاربني ىف النزاعات ال

ومووع ذلووك فقوود سووري أمووور الدولووة، ووضووع قواعوود لتحقيووق العدالووة واملسوواواة بووني املسوولمني كمووا مت تثبيووت 
هو 40هو إىل عام 11الفتوح اإلسالمية ىف عهده.وقد استمر حكم اخللفاء الراشدين ثالثني عاما من عام 

شووووووووورى، وإرسوووووووواء دعووووووووائم الدولووووووووة ، ومتيووووووووز بتووووووووداول السوووووووولطة بووووووووني املسوووووووولمني بسووووووووهولة، واحلكووووووووم ابل
 اإلسالمية.أ.د/جعفر عبد السالم

 ـــــــــــــــــ
 اخللق
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 (.1لغة: خلق هللا العامل: صنعه وأبدعه )
واصوطالحا: اخللووق موورادف للصوونع ، وهوو ينسووب إىل اإلنسووان علووى سوبيل اجملوواز، فووإذا نسووب إىل هللا عووز 

ىل: }قوال رب أأ يكوون ىل غوالم وكانوت امرأتوى وجل كان يعىن: اإلجياد من عودم كموا جواء ىف قولوه تعوا
عوواقرا وقووود بلغوووت مووون الكربعتيووا. قوووال كوووذلك قوووال ربووك هوووو علوووى هوووني وقوود خلقتوووك مووون قبووول ومل توووك 

 .9-8شيئا{مرمي:
 وقد وردت كلمة اخللق منسوبة هلل عز وجل ابملعىن السالف مائتني وأربعا ونسني مرة.

ن عودم مورتني كقولوه تعواىل لعيسوى عليوه السوالم: }وإذ ختلوق وأضيفت لإلنسان مبعىن الصونع ال اإلجيواد مو
.وىف قولووه تعوواىل علووى لسووان 110موون الطووني كهيئووة الطووري إبذأ فتوونفخ فيهووا فتكووون طووريا إبذأ{املائوودة:

 .17إبراهيم عليه السالم لقومه: }إمنا تعبدون من دون هللا أواثان وختلقون إفكا{العنكبوت:
ىء "كوون" فيكووون ، كمووا ورد ىف قولووه تعوواىل: }إمنووا أمووره إذا أراد شوويئا أن وحيوودث اخللووق بقولووه تعوواىل للشوو

 .82يقول له كن فيكون{يس:
ومن أهوم السوياقات الفكريوة الوىت اسوتخدم فيهوا مصوطلح "اخللوق" ثالثوة: "خلوق العوامل" و"خلوق األفعوال" 

 "وخلق القرآن".
ملصورية القدميوة وتشوهد علوى ذلوك وقد عرفت مشكلة خلوق العوامل منوذ القودم وبصوفة خاصوة ىف احلضوارة ا

اآلاثر واملعابد واألجساد احملنطة الىت تثبث أيضا وجود عقيدة البعوث بعود املوت.وقود عورف الفكور القودمي 
اخللق على فورتات متعوددة كموا ىف نظريوة الصودور والفويض والعقوول العشورة أو نظريوة املثول األفالطونيوة أو 

لفلسوفة اهليلينيوة مث انتقول ذلوك إىل الفكور االسوالمى خاصوة عنود احملرك األول عند أرسوطو طواليس مث ىف ا
م( ويعود املثوال األول عنود أفالطوون 1037هوو /427م( وابون سوينا )950هوو /330الكندى والفارا، )

احملوووض عنووود  -ق.م.( واحلوووق املطلوووق أو اخلوووري 322ق.م( واحملووورك األول عنووود أرسوووطو طووواليس ) 347)
 اخلالق تبارك وتعاىل عند املسلمني. م( املقابل لكلمة270أفلوطني )

 وقد عرف الفكر اإلنساأ نظرية "قدم العامل" ىف مقابل نظرية "خلق أو حدوث العامل ".
ويوورى أصووحاب نظريووة "قوودم العووامل" أن العووامل قوودمي قوودم اخلووالق ، فهووو خملوووق لووه ولكوون ال يتووأخر عنووه ىف 

خالق.وقود انتقلوت هووذه النظريوة إىل املسولمني عوون الزموان بول يتوأخر عنووه ىف الدرجوة فقوط لكونووه معلووال لل
م( واألفالطونيووة احملدثووة  270م( الووذى أتثوور بفلسووفة أفلوووطني ) 485طريوق الفيلسوووف اهليليووىن بوورقلس )

الىت نسبت إليه وقد أتثر هبا من املسلمني بعض املعتزلة الوذين ذهبووا إىل أن املعودوم شوىء يكتسوب صوفة 
لويس سووى نقول مون العودم إىل الوجود.وارتبطوت هوذه النظريوة عنود املعتزلوة الوجود فيخلق ، أى أن اخللوق 

 بقوهلم ابرتباط اجلواهر أبعراضها متأثرين يف ذلك بنظرية أرسطو طاليس ىف املادة والصورة.
وقووود أتثووور أيضوووا بعوووض الفالسوووفة املسووولمني هبوووذه النظريوووة وذهبووووا إىل القوووول بقووودم العوووامل وأثبتووووا خلقوووه ىف 

تقسوويم األشوواعرة للموجووودات إىل قسوومني فقووط مهووا: القوودمي واحملوودث مقووابال لتقسوويم املعتزلووة الزمان.فجواء 
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للموجووودات اىل ثالثووة أقسووام: قوودمي ومعوودوم وحموودث: فالقوودمي هووو هللا تعوواىل فووالق كوول شووئ.واملعدوم هووو 
سووابه اجلسووم اخلوواىل عوون أألعراض.واحملوودث هووو اجلسووم الووذى انتقوول موون العوودم إىل الوجووود عوون طريووق اكت

 (.2لألعراض )
إال أن املعتزلة كانت تفرق بني "العدم" "واملعدوم" ، فالعدم هو الالشوىء، أموا املعودوم فهوو الشوىء الوذى 

 (.3ميكنه أن يوجد ابخللق ليصبح جسما ، وبذلك يكون املعدوم مماثال للممكن )
صول احلوديث فيوه عبود القواهر أما ردود األشاعرة على املعتزلوة ونقودهم موذهبهم ىف اخللوق واملعودوم فقعود ف

 (.4البغدادى والشهرستاأ وابن حزم وغريهم )
أما خلق األفعوال: فقود ذهوب فيوه املعتزلوة إىل أن اإلنسوان خوالق ألفعالوه مسوئول عنهوا أموام هللا بنواء علوى 

ا هللا إدرته على الفعل والرتك ، وقدرة األنسان على أفعاله قدرة خملوقوة فاألنسوان قوادر بقودرة حمدثوة خيلقهو
تعواىل فيووه قبول الفعوول ، وقوود رتبووا علووى ذلووك قووهلم ابالسووتطاعة واالسووتحقاق ، إموا اسووتحقاق الثووواب أو 

 (.5(. ويقابل "الكسب" عند األشاعرة: "االستطاعة" عند املعتزلة)4العقاب )
ركوب مون أما مشكلة "خلق القران": فقد ترتبت على قول املعتزلة ىف الصفات أبن كالم هللا خملوق ألنوه م

 حروف وحيدث ىف الزمان وال ميكن إضافته إىل ذاته تعاىل فتشاركه ىف القدم.
وقد ترتبه على مغاالة املعتزلة ىف هذا القول ومتاديهم ىف حماولة إجبار علماء السنة على القول ريلق القرآن 

فوة املتوكول ونصور أهول ما نعرفه ىف التواريخ مبحنوة اإلموام أمحود بون حنبول ىف زمون املعتصوم إىل أن جواء اخللي
السنة وحرم القول ريلق القرآن ، وقد أفرد القاضى عبد اجلبار خللق األفعال اجمللد السابع من كتابوه املغوىن 

 ىف أبواب التوحيد والعدل.
 أ.د/السيد حممد الشاهد

 ـــــــــــــــــ
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 اخللوة
-فيوه ذلوك ، ومنوه قوول أنوس بون مالوك  لغة:انفراد اإلنسان بنفسه أو بغريه ، أو مبعىن: املكان الوذى يوتم

( أى ابتعود منفوردا هبوا 1فخوال هبوا )رواه البخوارى() جاءت امرأة من األنصار إىل النوىب  -رضى هللا عنه
 حبيث ال يسمع احلاضرون شكواها، ال حبيث يغيب عن أبصارهم.

 واصطالحا: للفظ اخللوة استعماالن:
 أة ىف مكان يبعد أن يطلع عليهما فيه أحد.استعمال فقهى مبعىن انفراد الرجل ابملر  -1

خيطب  وخلوة الرجل ابملرأة األجنبية عنه حرام ، ملا روى عن ابن عباس رضى هللا عنهما، أنه مسع النىب 
(كما روى عن ابن عمر 3(، ومسلم()2يقول: )ال خيلون رجل ابمرأة إال ومعها ذو حمرم( )رواه البخارى)

)أال ال خيلوون رجول ابمورأة إال كوان اثلثهموا الشويطان( )رواه الرتموذى  -ارضى هللا عنهم-من خطبة لعمر 
 (.4ىف سننه()

 وال يلزم الزوجة أن متكن الزوج من نفسها ىف غري خلوة، وال جيوز له أن يطلب ذلك منها.
 واخللوة عند املالكية نوعان:

علووى نوافووذه إن كانوووت  خلوووة االهتووداء، وهووى: أن يوجووود الووزوج معهووا وحووودها ىف حموول ترخووى السوووتور -أ
 ستور، وغلق الباب املوصل هلما، حبيث ال يصل إليهما أحد.

 وخلوة الزايرة، وهى: أن تزوره ىف بيته ، أو يزورها ىف بيتها ، أو يزور االثنان شخصا آخر ىف بيته. -ب
 وعند احلنفية: اخللوة الصحيحة اليت ترتتب عليها أحكام الزوجية هى:

لوويس هنوواك مووانع مينعهمووا موون الوووطء ، الحسووا. وال شوورعا. وال طبعووا.والختالف أن جيتمعووا ىف مكووان ، و 
املذاهب ىف اعتبارات اخللق وأحواهلا وأحووال أطرافهوا ، والوربط بينهموا وبوني اآلايت القرآنيوة مون مثول قولوه 

وهن ، وقولوه: }ال جنواح علويكم إن طلقوتم النسواء موامل متسو4تعاىل:}وآتوا النساء صدقاهتن حنلة{النساء:
أو تفرضوووووا هلوووون فريضووووة ومتعوووووهن علووووى املوسووووع قوووودره وعلووووى املقوووورت قوووودره متاعووووا ابملعووووروف حقووووا علووووى 
احملسوووووووووونني.وأن طلقتموووووووووووهن موووووووووون قبوووووووووول أن متسوووووووووووهن وقوووووووووود فرضووووووووووتم هلوووووووووون فريضووووووووووة فنصووووووووووف مووووووووووا 

، وقوله: }ايأيها الذين أمنووا إذا نكحوتم املؤمنوات مث طلقتمووهن مون قبول أن  236،237فرضتم{البقرة:
، الخوتالف املوذاهب ىف ذلوك اختلفوت بعوض  49لكم عليهن من عدة تعتودوهنا{األحزاب:متسوهن فما

أحكامها فيما يتعلق إبجياب املهر كله ، أو نصفه ، أو إسوقاطه ، وكوذلك ىف املتعوة والعودة والنسوب عنود 
 حدوث الولد ، واالحصان ، وحرمة من حترم ابلزواج ، إىل غري ذلك من األحكام.

موع احلوق حبيوث ال يورى غوريه ، وهوذه  -الذى هو حمول املشواهدة-عىن حمادثة السر استعمال صوىف مب -2
 حقيقتها، أما صورهتا فهى ما يتوصل به إىل حتقيق ذلك.

وهووذا يرجووع إىل موونهجهم ىف جماهوودة الوونفس ، حيووث يوورون أن اخللوووة أعووون للمريوود علووى الرتكيووزىف عبادتووه 
علوى صوفو العالقوة ابهلل سوبحانه وتعواىل، فمون وجود  حىت ميحو ما ىف نفسه من ذميم الصفات ، وحيصل
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ىف نفسه القوة أن يكون مع الناس جبسمه ومع احلق وحده بروحه وسره ، فاخللطة واالجتماع لوه افضول ، 
وللمشووايخ ىف املفاضوولة بووني اخللوووة واملخالطووة ترجيحووات تعووود إىل تقوودير أحوووال املريوود، وهووم يرجعووون ىف 

حبوب إليووه اخلووالء، فكووان  (، أنووه 5ىف حووديث بودء الوووحى) رسووول هللا شوأن اخللوووة إىل مووا روى عون 
أيتووى غووار حووراء فيتحنووث فيووه الليوواىل ذوات العوودد، ويتووزود لووذلك ، مث يرجووع إىل خدجيووة رضووى هللا عنهووا 

 فيتزود ملثلها، حىت جاءه احلق وهو ىف غار حراء.
وفقووا لقواعوود الشوورع وصوودق املتابعووة وقوود وضووعوا للخلوووة شووروطا لكووى تثمرمثووارا صووحيتة، فمووا كووان منهووا 

أمثووور تنووووير القلوووب ، والزهووود ىف الووودنيا ، وحوووالوة الوووذكر، واملعاملوووة هلل ابالخوووالص ، لوووذلك  لرسوووول هللا 
 حيتاج املريد إىل تعلم ما يلزمه من علوم الشريعة قبل الدخول ىف اخللوة.

نوتج لوه صوفاء ىف الونفس يسوتعان بوه علوى وما مل يسوتوف املريود شوروطها فإهنوا توقعوه ىف فتنوة أو بلية،وقود ت
اكتسواب علوووم الرايضووة، ممووا يعتووىن بووه الفالسووفة وامثوواهلم ، وقوود يوجوود عنوودهم مووا يشووبه ىف صووورته أحوووال 
املتابعني للشرع ، فيكون ىف حقهم مكرا واستدراجا ، وال يصح للمريد أن يغورت بشوىء مون ذلوك حوىت لوو 

تعلووق رييووال ، أو قنووع مبحووال ، ومل حيكووم أسوواس خلوتوووه ىف  مشووى علووى املوواء أوطووار ىف اهلووواء ، ألن موون
 اإلخالص فإنه يدخل اخللوة ابلزور، وخيرج ابلغرور، ويسلبه هللا لذة العبادة، ويفتضح ىف الدنيا واآلخرة.

وكثريا ما يكتفون ىف اخللوة أبربعني يوما يسموهنا األربعينيوة؛ رجواء أن ينسوحب حكوم األربعوني علوى مجيوع 
 يث جتعل املدوامة فيها على شىء خلقا كاخللق األصلى الغريزى.الزمان حب

( )موون أخلوص هلل تعوواىل  (6واعتمودوا ىف حتديود األربعينيووة علوى حوديث رواه مكحووول قوال: رسوول هللا 
العبووادة أربعووني يومووا ظهوورت ينووابيع احلكمووة موون قلبووه علووى لسووانه( وهووو حووديث ضووعيف اإلسووناد إال أن 

ا ورد ىف القوورآن الكوورمي عوون موسووى عليووه السووالم حيووث يقووول }وواعوودان موسووى الصوووفية يؤيوودون معنوواه مبوو
، ففيهووا إشووارة إىل االسووتعداد  142ثالثووني ليلووة وأمتمناهووا بعشوور فووتم ميقووات ربووه أربعووني ليلووة{األعراف:

 البدأ والنفسى خالهلا مبزيد عبادة وتبتل من أجل استقبال واردات احلق.
ينبغووى أن يكووون خاليووا موون مجيووع األفكووار إال ذكوور هللا ، وموون مجيووع  وموون أصوووهلم أن موون يوودخل اخللوووة

 املرادات إال مراد ربه ، بصرف النظر عما ميكن أن يقع دون نظر إىل شىء سواه ، وإال فنت هبواه.
 أ.د/عبد الفتاح عبد هللا بركة

 ـــــــــــــــــ
 

 اخللو 
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و"أخلده ختليدا "، والفعل أخلد مبعوىن "ركون" فيقوال: لغة: من "اخللد" وهو دوام البقاء، و"أخلده هللا "، 
 "أخلد إليه" أى ركن إليه.

واصطالحا: ال خيتلف املعىن االصوطالحى عون املعوىن اللغووى كموا ورد ىف قولوه تعواىل: }ولوو شوئنا لرفعنواه 
دوام .وقد ورد هذا اللفظ ىف صويغة املضوارع مبعوىن 176هبا ولكنه أخلد إىل األرض واتبع هواه{األعراف:

، أموووا لفوووظ  69البقووواء ىف قولوووه تعووواىل: }يضووواعف لوووه العوووذاب يووووم القياموووة وخيلووود فيهوووا مهاان{الفرقوووان:
"اخللود" فقد ورد ىف القورآن الكورمي مورة واحودة ابملعوىن السوابق وهوو دوام البقواء ىف قولوه تعواىل: }ادخلوهوا 

ود ابملعوىن ذاتوه ىف مواضوع كثورية، .أما ىف السنة املطهرة فقود ورد لفوظ اخللو34بسالم ذلك يوم اخللود{ق:
منها قوله صلى هللا عليه وسلم: )يقال ألهل اجلنة خلود بال موت....( )رواه البخوارى ومسولم والرتموذى 
ىف اجلنووة( أمووا ىف علووم الكووالم فقوود حظووى لفووظ اخللووود ابهتمووام خوواص ىف إطووار مناقشووة مسووألة "اجلوووهر 

م( وإبوراهيم بوون  842-هووو227مون أ، اهلزيوول العوالف ) الفورد" أو "اجلوزء الووذى ال يتجوزأ" وقوود مثول كوول
م(.قطىب الرحى ىف هذه املناقشات.مقال األول أبن اجلزء البد له أن يصل  850-هو235سيار النظام )

 إىل جزء ال يتجزأ حيث تتوقف عملية التقسيم متاما.
هنايووة يعووىن أن العووامل لوويس لووه  وأراد أبووو اهلزيوول إثبووات حوودوث العووامل هبووذه الطريووق ، ألن التقسوويم إىل مووا ال

هنايووة أو بدايووة، وموون مث ال ميكوون أن يكووون حمووداث؛ ألن احملوودث بوودأ ىف الزمووان والبوود أن ينتهووى أيضووا ىف 
الزمان ، فالتجزؤ إىل ما ال هناية يعىن قدم العوامل وسورمديته وهوذا موا يرفضوه أبوو اهلزيول.إال أن النظوام ألزموه 

بود وأن تتوقوف ىف زمون موا فيتخلودون علوى الوضوع الوذى توقفوت عنوده على قوله أن حركات أمل اجلنة ال
 حركاهتم ىف سكون أبدى، وذلك ألن احلركة مرتبطة ابنقسام املادة فإذا توقف االنقسام توقفت احلركة.

أمووا النظووام فقوود كووان يوورى أنووه مووا موون جووزء إال ويتجووزأ إىل مووا ال هنايووة وموون مث ال تتوقووف احلركووة ىف الكووون 
لك ال تتوقوف حركوات أهول اجلنوة. وقود كوان رأى النظوام ىف اجلوزء الوذى يتجوزأ أساسوا ملوا عورف أبدا، وكذ

 فيما بعد ابلنظرية الذرية ىف اإلسالم وبه قال أكثر الفالسفة.
وقووود اثر اجلووودل حوووول خلوووود الكوووافر والفاسوووق ىف النوووار ضووومن احلوووديث عووون الشوووفاعة والوعووود والوعيووود 

رهوا املعتزلوة بنواء علوى موا ذهبووا إليوه ىف الوعود والوعيود وأثبتهوا أهول واستحقاق الثواب والعقواب حيوث أنك
السنة بناء على ثبوهتا بنص القورآن الكرمي.أموا الفالسوفة فقود قوال مونهم ابون سوينا وأبوو الربكوات البغودادى 

ق.م.( وقود قررهتوا املسويحية واإلسوالم وىف  347ريلود النفس متأثرين ىف ذلك على ما يبودو أبفالطوون )
فلسووفة احلديثووة عوون كووانط خلووود الوونفس اإلنسووانية موون مسوولمات العقوول العملووى، ويعووىن خلووود الوونفس ال

 حسب ما جاء ىف املعجم الفلسفى: "بقاؤها بعد فناء البدن مع احتفاظها ريصائصها ومميزاهتا الفردية".
 أ.د/السيد حممد الشاهد

-----------  
 يف الترآن والسنة ((دلل : انظر كااد )) نعيم اجلنة وعذاب النار 
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 اخليال
 (.1لغة: ما تشبه لك ىف اليقظة واحللم من صورة، كما ىف اللسان )

 واصطالحا: يقصد به أحد قوتني:
القوة الذهنية الىت حتتفظ بصور احملسوسات ، بكل أنواعها من مرئية ومسموعة وملموسة ومشمومة،  -1

 واس الىت أدركتها.بعد غياب هذه احملسوسات عن احل
وهو هبذا املعىن شىء يشبه الذاكرة، سواء كانوت هوذه الوذاكرة تفصويلية حرفيوة حتفوظ األشوياء الفرديوة كموا 

 أدركها صاحبها، أو ذاكرة إمجالية جمردة حتفظ الصور العامة للمدركات احلسية.
ختوار منهوا بعوض عناصورها القوة الذهنية األخرى الىت تعتمد على صور املدركات السوابق ذكرهوا ، فت -2

 ، وتقوم ابلتأليف بينها مبدعة بذلك صورا جديدة.
وهووذه الصووور اجلديوودة قوود تكووون مووع هووذا واقعيووة )أى ليسووت مسووتحيلة؛ بوول ميكوون أن تقووع(، وقوود تكووون 
خارقووة مسووتحيلة، كمووا ىف املالحووم القدميووة ، واخلرافووات واألسوواطري، وكمووا ىف كثووريمن قصووص "ألووف ليلووة 

ة التوابع والزوابوع" وبعوض قصوص جوتوه وإدجوار ألون بوو، وقصوة "آلوة الوزمن" هلربورت جوورج وليلة" و"رسال
ولووز، و"عووود علووى بوودء" إلبووراهيم املازأ.وهووذه الصووور اخلياليووة قوود تكووون صووورا حموودودة جزئيووة، مثلمووا هووو 

القصووص احلووال ىف التشووبيه واالسووتعارة واجملوواز، وقوود تكووون صووورا كليووة فسوويحة املوودى، كمووا هووو احلووال ىف 
واملسوورحيات ، وقوود تكووون شوويئا وسووطا بووني هووذا وذاك ، كمووا ىف اللوحووات التصووويرية يف بعووض القصووائد 

 واملقاالت وغريها.
 وقد اختلف موقف النقاد واألدابء املبدعني من اخليال:

 فبعضهم كأفالطون قد أدانه ، ومن مث أخرج الشعراء من "مجهوريته ".
ه حمور اإلبداع ، كنقاد العرب القدماء، الوذين كوانوا يورون أن أعوذاب وبعضهم رحب به أميا ترحيب ، وجعل

الشعر أكذبه ، وكالرومانسيني.وغىن عن البيان أن الواقعية هى أيضا ال تستغىن عن اخليوال ، بول أن أحود 
ألواهنا، وهى الواقعية السحرية، الىت ظهرت مؤخرا ىف أعمال قصاصى أمريكا الالتينيوة، خيلوط بوني الوواقعى 
واخلراىف الغرائىب ىف جديلة واحدة، وليس ىف هذا ما يدعو إىل الدهشة أو التعجب ؛ إذ ال يعدو األمر أن 
يكون تضافرا بوني درجتوني أو نووعني مون أنوواع اخليوال.وىف الشوعر الصووىف اإلسوالمى يتلوون اخليوال بصوبغة 

يولوووون وجووووههم حنوووو هللا خاصوووة، إذ يتجوووه إىل عوووامل الغيوووب األعلوووى تبعوووا الهتماموووات أصوووحابه ، الوووذين 
سبحانه وتعاىل، حماولني االقرتاب منه ، بل والفناء فيه كما يزعمون ، فنراهم يتحودثون عون ليلوى ووصواهلا 
هلووم وهجرهووا إايهووم ، وعوون اخلموورة والسوواقى ومووا إىل ذلووك ، وهووم إمنووا يقصوودون )حسووبما يقولووون( الووذات 

ىف حتقيوق موا يصوبون إليوه مون االقورتاب منهوا، أو الفنواء  اإلهلية، والنشوة الروحيه الىت تعرتيهم عند جنواحهم
 املزعوم فيها.أ.د/إبراهيم عوض

 ـــــــــــــــــ
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 اخليانة
 

لغووة: خانووه خيونووه خوووان وخيانووة. واخلووون: أن يووؤمتن اإلنسووان فووال ينصووح ، واخلووون الوونقص ، كمووا أن معووىن 
ضد األمانوة والوفواء؛ ألنوك إذا خنتوه الرجول ،  الوفاء التمام ، ومنه ختونه: إذا انتقص منه ، مث استعمل يف
 (.1ىف شىء فقد أدخلت عليه النقصان فيه كما ىف الكشاف )

وىف احلديثه: )يطبع املؤمن على اخلالل كلها إال اخليانة والكذب( رواه أمحد ، وخائنة األعني: ما تسوارق 
 ، أى يعلم خيانة األعني. 19{غافر:من النظر إىل ما ال حيل ، ففى القرآن الكرمي: }يعلم خائنة األعني

أو  واصووطالحا: موون ضوويع شوويئا ممووا أمووره هللا بووه ، أو اقوورتف أموورا ممووا هنووى عنووه أو عصووى أموور رسووول هللا 
فووووورط ىف األمانوووووة يعووووود خائنوووووا، يقوووووول هللا تعووووواىل: }ايأيهوووووا الوووووذين آمنووووووا ال ختونووووووا هللا والرسوووووول وختونووووووا 

 .27أماانتكم{األنفال:
ا يبطن ، فهو خائن ، ففى احلديث: "ال ينبغى لنىب أن تكون له خائنة األعني")رواه ومن أظهر خالف م

أبووو داود والنسووائى(، أى أن يضوومر ىف نفسووه غريمووا يظهووره.ومن ضوويع أموواانت النوواس فهووو خووائن ، ففووى 
ان( )رواه احلديثه )املسلم أخو املسلم ال خيونه...( )رواه الرتمذى( و )وآية املنافق ثالث.... وإذا أؤمتن خ

 (.2البخارى()
والتعامل مع العدو أثناء احلرب إلمداده أبسرار الدولة: خيانة، يقول هللا تعاىل: }ال جتد قوما يؤمنون أبهلل 

 22واليوم اآلخر يوادون من حاد هللا ورسوله ولو كانوا آابءهم أوأبناءهم أو إخوواهنم أو عشوريهتم{اجملادلة:
تعوواونون مووع أعووداء هللا بوونيّ  واضووح ؛ إذ يعتوورب ذلووك خيانووة هلل ورسوووله ، فحكووم القوورآن يف هووؤالء الووذين ي

وألئمة املسلمني وعامتهم ، لقوله تعاىل: }ال يتخذ املؤمنون الكافرين أوليواء مون دون املوؤمنني ومون يفعول 
، إذ ىف مناصورة  28ذلك فلويس مون هللا ىف شوىء إال أن تتقووا مونهم تقواة وحيوذركم هللا نفسوه{آل عموران:

ألعوداء خطرعلووى املسوولمني ، فموون يفعوول ذلووك فلويس مبووؤمن إال يف حالووة الضووعف واخلوووف موون أذاهووم ، ا
 فتجوز املواالة ظاهرا ريثما يعد املسلمون أنفسهم ملواجهة من يهددهم.

 أ.د/حممد شامة
 ـــــــــــــــــ
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 اخل 
 

ملوا حيققوه مون لوذة أو نفوع أو لغة: هو اسم تفضيل على غري قياس وهو ضود الشور، واخلوري احلسون لذاتوه و 
 (.1سعادة، ومجعه خيور، وخيار، وأخيار، كما ىف الوسيط )

، أى جتودوه خوريا  20ومنه قوله تعاىل: }وما تقدموا ألنفسكم مون خوري جتودوه عنود هللا هوو خريا{املزمول:
 لكم من متاع الدنيا.

 واصطالحا: هلا عدة تعريفات:
للووذة علوى أنووه خووري ابلنسوبة إىل الفوورد الووذى ميارسوه بغووض النظوور ينظور "األبيقوريووون" إىل كول شووعور اب -1

 عن املصدر، وهذا يؤدى ابلضرورة إىل إرجاع الفارق بني أى لذتني على أساس كمى.
بينما يرى "الرواقيون" أن اخلريهو الواجب ؛ فاحلياة اخلرية الىت ينبغى لكل حكيم أن يسعى إليها هوى  -2

 سان على أساس قانون الطبيعة أو النظام الكوأ للعقل.تلك الىت يتحدد هبا واجب اإلن
ىف حووني تووذهب "األفالطونيووة" احلديثووة إىل أن اخلريهووو خووالص الوونفس موون سووجنها املووادى ابتصوواهلا  -3

 ابلواحد األحد.
مث جاءت "املسيحية" فبينت أن اخلري هو طاعة القانون ، وليس هذا القوانون هوو موا يكتشوفه العقول  -4

هو الوحى املنزل من السماء، فيجب علينا االلتوزام بوه ، جملورد كونوه تعبوريا عون اإلرادة اإلهليوة، البشرى، بل 
 سواء بدا لنا معقوال أم غريمعقول ، منطقيا أم تعسفيا، عادال أم ظاملا.

ويصوف "اإلسووالم" كول مووا هووو طيوب وانفووع لإلنسوان ، فووردا أو مجاعووة أبنوه خووري، فهوو إحوودى القوويم  -5
امة، ذكره القرآن الكرمي ىف مائة وتسعني آية، فأمر بوه هللا كقيموة مطلقوة، أى مون حيوث هوو اإلسالمية اهل

، وقولوه: 77خري ىف نفسه مون غوري قيواس إىل غوريه ىف قولوه تعواىل: }وافعلووا اخلوري لعلكوم تفلحوون{احلج:
 .148}فاستبقوا اخلريات{البقرة:

 بني:وذكره هللا تعاىل ىف معرض التفضيل ىف آايت عدة، حيث 
خري مما هو عند اآلخرين ، فقال: }ما يوود الوذين كفوروا مون أهول الكتواب  أن ما أنزل على حممد  -1

، فواخلري ىف  105وال املشركني أن ينزل عليكم من خري من ربكوم وهللا خيوتص برمحتوه مون يشواء..{البقرة:
 هذه اآلية هو الوحى، أى القرآن ، وهو خري مما عندهم.

وتقووواه خووري موون عبووادة األواثن: }وإبووراهيم إذ قووال لقومووه اعبوودوا هللا واتقوووه ذلكووم خووري أن عبووادة هللا  -2
، يعووىن عبووادة هللا وتقووواه خووري لكووم ، أى خووري للنوواس ، إن كووانوا  16لكووم إن كنووتم تعلمون{العنكبوووت:

 يعلمون ما ذكره هللا هلم من اآلايت البينات ، والدالئل الواضحة على إثبات هده اخلريية.
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أن إعطوواء كوول ذى حووق حقووه خووري }فووآت ذا القوور، حقووه واملسووكني وابوون السووبيل ذلووك خريللووذين  -3
، ميكن أن يكون معناه: ذلك خريمن غريه ، وميكون أن  38يريدون وجه هللا وأولئك هم املفلحون{الروم:

 يقال: ذلك خري ىف نفسه وإن مل يقس إىل غريه.
، }ولآلخووووووورة خريلووووووك مووووووون 17وأبقى{األعلووووووى:أن اآلخوووووورة خووووووري مووووووون الوووووودنيا: }واآلخووووووورة خووووووري  -4

 .4األوىل{الضحى:
 .180اخلري هو املال الكثري الطيب ىف قوله }إن ترك خريا الوصية للوالدين واألقربني{البقرة: -5

ورسووالة حمموود خووري لإلنسووانية، واإلميووان هبووا خووري لإلنسووان ، فووردا أو مجاعووة، والعبووادة نوووع موون أنووواع فعوول 
ينقسووم إىل خدمووة املعبووود الووذى هووو عبووارة عوون التعظوويم ألموور هللا ، وإىل اإلحسووان  اخلووري، ألن فعوول اخلووري

الذى هو عبارة عن الشفقة على خلق هللا ، ويدخل فيه: الرب واملعروف ، والصدقة علوى الفقوراء، وحسون 
 القول للناس ، ودقة االلتزام ابلقيم اإلنسانية، وإتقان العمل ىف مجيع جماالت احلياة.

، والزهوود ىف الوودنيا ،  11نوود الصوووىف: تفووويض األموور هلل: }وعلووى هللا فليتوكوول املؤمنووون{إبراهيم:واخلووري ع
والرضووا ، والتوكووول ، واالنفراديووة ىف التعبووود ؛ ألهنووا تتووويح لووه مواجهوووة نفسووه ، والتفتووويش فيهووا ، وتنقيتهوووا ، 

 وهتيئتها ألن تصفو وتنجلى.
 أ.د/حممد شامة

 ـــــــــــــــــ
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 اخليالء
 (.1ة: الكرب، وقد اختال ، وهو ذو خيالء وذو خميلة أى ذو كرب، كما ىف الوسيط )لغ

وعن ابن عباس رضى هللا عنه )كل ما شئت والبس ما شئت ما خطأتك خلتوان: سورف أو خميلوة( )رواه 
 (.2البخارى()

كووول خمتوووال واصوووطالحا: املختوووال: املتكووورب، يقوووول هللا تعووواىل }وال متوووش ىف األرض مرحوووا إن هللا ال حيوووب  
، وهووو الصوولف للمتبوواهى اجلهووول الووذى أينووف موون ذوى قرابتووه أو جريانووه ، إذا كووانوا  18فخور{لقمووان:

فقراء، وال حيسن عشرهتم.أو من يكون به خيالء، وهو الذى يرى الناس عظمة نفسوه وهوو التكورب، يقوول 
 (.3ه البخارى()الرسول صلى هللا عليه وسلم: "من جر ثوبه خيالء مل ينظرهللا إليه.." )روا

وال حيمد اخليالء إال ىف موضعني لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: "من اخليالء وما حيبه هللا ىف الصدقة 
واحلرب "، أما الصدقة فإهنا هتز أرحيية السخاء، فيعطيها طيبة هبا نفسه ،واليستكثر كثريا،وال يعطى منها 

 فيها بنشاط وقوة وَنوة وجنان" )رواه النسائى(.شيئا إال وهو مستقل ، وأما احلرب فإنه يتقدم 
واخلائل: املعجب بنفسه الذى يتباهى أمام النواس ، وميشوى ىف األرض مرحوا، يقوول تعواىل: }وال متوش ىف 

 .37األرض مرحا إنك لن خترق األرض ولن تبلغ اجلبال طوال{اإلسراء:
 أ.د/حممد شامة

 ـــــــــــــــــ
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  ة املؤثرة الشخصية الدعوي-الداعية 
  

 مقدمة:
حيتوواج اجملتمووع املسوولم دائموواً إىل شخصوويات متوازنووة ذات قيمووة فعليووة أتخووذ بيووده وتووؤثر فيووه وتقوووده حنووو • 

 حتقيق ذاته وإثبات أثره اإلجيايب املرجو.
حتتواج األموة دوموواً إىل تلوك الشخصويات اإلسووالمية الدعويوة املووؤثرة لتقوومي مسوار أفرادهووا وحتديود األطوور • 
 بيقية للعمل التنفيذي اخلاص ابلدعوة واحلركة اإلسالميتني.التط

 أمهية الدافعية للتأثري:
 الدافعية للتأثري شرط هام يف التأثري يف اآلخرين.• 
الداعية الذي يريد ترك األثر احلسن يف الناس، ويريد دعوهتم إىل هللا إرادة حازمة عازمة هوو الوذي يعتورب • 

 ذا السبيل.قد ابتدأ أوىل اخلطوات يف ه
 الذي مل تتكون عنده الدوافع للتأثري فلن يؤثر.• 
و قوود علمنوا أن نووريب النوواس إبيقوواظ  الودافع هووو احملوورك األول لالهتموام ابآلخوورين، ولووذلك فووإن النويب و • 

و )لوئن يهودي هللا بوك رجواًل واحوداً خوري لوك مون  الدوافع الطيبة فيهم بطورق خمتلفوة، فمون ذلوك قولوه و 
( أخرجه البخاري .فهو حديث واضح يف إنشاء الدافعية لدى الشخصوية اإلسوالمية حنوو التوأثري محر النعم

 يف اآلخرين وتغيريهم إىل اهلداية والصالح.
)نضوور هللا اموورأ مسووع مقوواليت فوعاهووا وحوودث هبووا( أخرجوواه يف الصووحيحني. يوودعو لووه  قووال رسووول هللا • 

و الوودوافع اإلميانيووة يف الوودعاة إىل هللا أن حيوودثوا حبديثووه  ابلنضوورة والصووالح، فهووذا أيضووا واضووح يف بثووه و 
 ويعلموا بعلمه.

)الدال على اخلري كفاعله( رواه مسلم. فهو هنا يدفع الداعية إىل بيوان السوبيل القوومي  قال رسول هللا • 
 للناس وداللتهم على العمل الصاحل ويبث فيه الرغبة يف العمل أبن له أجر كأجر فاعله.

)مووووون سوووون يف اإلسوووووالم سووووونة حسووووونة فلووووه أجرهوووووا وأجووووور موووون عمووووول هبوووووا إىل يووووووم  سوووووول هللا قووووال ر • 
 القيامة(أخرجه مسلم.

 
 مداخل للتأثري يف الشخصية:

 أواًل: األمن
 يقصد به أن أيمن اآلخر أن السلوك الذي تدفعه إليه آمن غري ضار انفع غري مفسد.• 
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فحسوب، بول يتعودى األمور إىل أكورب مون هوذا إىل ليس املقصود هنا هو األمن على املصاحل الشخصية • 
األمن على املستقبل واملآل واملنتهى، كما يتعدى إىل أمن احلرام وأمن البعود عون اللعنوة اإلهليوة واألمون مون 

 غضب الرب سبحانه وتعاىل .
(، 82ُم اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن{ )األنعوام:قال هللا تعاىل : } ال ذ يَن آَمُنوا َوملَْ يَوْلب ُسوا إ ميَاهَنُْم ب ظُْلٍم أُولَئ َك هلَُ • 

فاألمن هنا هو أمن املآل والرمحة واألمن من العذاب والسخط، وقد جعل سوبحانه بيتوه بيتواً آمنواً قوال هللا 
(، بول إنوه 67مون اآليوة تعاىل : }َأَوملَْ يَوَرْوا أان  َجَعْلَنا َحَرماً آم ناً َويُوَتَخط ُف الن اُس م ْن َحْوهل  ْم{ )العنكبوت:

موون أراد فيووه بسوووء عوقووب ولووو مل يبتوودئ تنفيووذ عزمووه ونيتووه الفاسوودة، قووال تعوواىل : } َوَمووْن يُوور ْد ف يووه  إب  حْلَوواٍد 
ْن َعَذاٍب أَل يٍم{ )احلج: من اآلية  (.25ب ظُْلٍم نُذ ْقُه م 

ابب القبول للشخصية الداعية،  يشبه العلماء األمن لإلنسان كالرتبة الصاحلة وهو هنا تربة نفسية تفتح• 
و )من قال: ال إله إال هللا فقود عصوم مالوه  و ذلك كثريا يف أحاديثه فمنه قوله و  وقد علمنا رسول هللا و 
 ودمه إال حبق اإلسالم(.

 
 اثنياً: اإلجناز

ننووا لوووو إن إلجنوواز مووودخل مهووم للنفووووس فالداعيووة إىل هللا سوووبحانه البوود وأن يشوووعر اآلخوورين ابإلجنووواز فإ• 
شوووبهنا األمووون ابلرتبوووة الصووواحلة فوووإن اإلجنووواز هوووو ذلوووك املووواء الوووذي يوووروي هوووذه الرتبوووة ويبوووث فيهوووا الرونوووق 

 واالنتعاش ويظهر فيها عالمات احلياة.
و :) َمون قورأ حرفوا  و ير، الناس على إشعارهم ابإلجناز والتميز والتقدم فيقول هلم و  كان رسول هللا و •  

آجور ال أقوول امل حورف بول ألوف حورف والم حورف ومويم حورف( فهوو يعلموك أنوك من كتاب هللا فله بوه 
 تنجر كثرياً جداً وحتصل كثرياً جداً بقراءتك أكثر مما تتصور.

و : ) املاهر ابلقرآن مع السفرة الكرام الوربرة والوذي يقورأ  حىت الذين مل حيسنوا القراءة بعد، يقول هلم و • 
اق فله أجران( فهو يعلمك أنك منجز على كل حال ولن مينعوك تعلموك القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه ش

 أن حتصل الثواب الكبري والعميم فأنت منجز على كل حال.
 

 اثلثاً: احلب
كذلك فإن احلوب مودخل هوام جوداً مون موداخل الشخصوية: فأنوت اي أيهوا الداعيوة إذا أردت التوأثري يف •  

فيعملووا، فاحلوب يرقوق القلووب ويقرهبوا إىل الداعيوة قوال هللا  الناس فدعهم حيبونك أواًل، مث بعد ذلك مورهم
ُهْم َواْسووتَوْغف ْر هَلُووْم َوَشووواو ْرهُ  ووْن َحْول ووَك فَوواْعُف َعوونوْ ْم يف  تعوواىل : } َولَووْو ُكْنووَت َفظّوواً َغل وويَظ اْلَقْلووب  اَلنْوَفضُّوووا م 

أن جيوود الطريووق إىل القلوووب برقووة و  (، فهووو بيووان رابين إذن للنوويب و 159اأْلَْموور { )آل عمووران: موون اآليووة



 520 

ُكْم َعز يزم َعَلْيه  َما َعن تُّْم َحور يصم  ْن أَنْوُفس  ورمحة وحمبة وتسامح وعفو. قال هللا تعاىل : }َلَقْد َجاءَُكْم َرُسولم م 
يمم{ )التوبة: ْلُمْؤم ن نَي َرُؤوفم َرح   (.128َعَلْيُكْم اب 

ىل التأثري يف الناس ويف قلوهبم مبنتهى اليسر والبسواطة وانظور انظر إىل الداعية احملبوب كيف جيد طريقه إ• 
إىل اآلخور الوذي يريود إجبوار النواس علوى التوأثر بكلماتوه وهوو منفور غلويظ عبووس متكلوف معجوب بنفسووه 

 وبعمله، مستقل عمل اآلخرين وطاعاهتم.. لكم خيسر هذا.. لكم خيسر  
 

 قانوانن للتأثري يف اآلخرين:
 القانون األول:

هوو يعوىن أن عمليوات التوأثري والتوأثر ختضووع لوجوود عالقوة بوني موا هووو ظواهر يف شوعورك وموا هوو ابطوون و • 
داخلك وأن تقليود البواطن متقودم علوى تقليود الظواهر ومبعوىن آخور، فإننوا حينموا نتوأثر نبودأ بتقليود األفكوار 

 واآلراء والتشبع هبا قبل تقليد السلوك ذاته.
ية يف سلوكها مثال ومالبسوها وطريقوة حياهتوا ال تقلودها إال بعود اتصواهلا هبوا فاألمم اليت تقلد األمم الغرب• 

 بشيء من األمور املعنوية والتأثر هبا فكراي، ومن خالل التأثري يف مبادئها واعتناق كثري من تصوراهتا.
يود لذلك فأنك جتد أن الشباب املسولم الوذي يقلود الغورب يف أحوالوه الظواهرة هوو شوباب قليول العلوم بع• 

عوون اجلووادة اإلسووالمية قوود أتثوور قلبووه مببووادئ الغوورب وقيمووه، وعلووى اجلانووب اآلخوور فإنووك جتوود أن الشووباب 
املسلم املتميز والفخور بقيمه والبعيد عن أتثر الغرب غري هلوف يف تقليده يف مظاهر احلياة، ومن هنا كان 

إهنوا إن ثبتوت يف القلوب صوار آمنوا مون على الدعاة بث معىن العزة والتميز للمسلم وملبادئه وقيمه وثوابته ف
 السقوط يف هوة التقليد األعمى.

و قووود أدرك هوووذه احلقيقوووة متوووام اإلدراك ووجوووه الووودعاة إىل هللا إليهوووا بكووول جوووالء  جنووود هنوووا أن النووويب و • 
ووضوووح، فهووو يوووجههم حنووو طهووارة البوواطن قبوول طهووارة الظوواهر ويوووجههم إىل ابتغوواء وجووه هللا تعوواىل موون 

عوى ولويس ابتغوواء وجوه النوواس، حوىت إذا أتثوور النواس هبووم أتثوروا بطهووارة ابطونهم ونقوواوة سووريرهتم عملهوم الوود
وشفافية شخصياهتم وسبحان هللا فإن الداعية الذي اتصوف بوذلك هلوو الداعيوة الوذي جتتموع النواس حولوه 

 ويتأثرون بقوله وفعله.
حسن وقلووهبم خبيثوة منكورة، فقوال صولى و حيذرهم من الذين يعاملون الناس بوجه ظاهر  كان النيب و •  

هللا عليه وسلم: )إن من أهل النار من تندلق أقتاب بطنه يودور هبوا كموا يودور احلموار برحواه( رواه مسولم. 
فيجتمووع إليووه أهوول النووار فيقولووون لووه: اي فووالن أمل تكوون أتمووران ابملعووروف وتنهوواان عوون املنكوور؟ فيقووول: كنووت 

م عن املنكر وآتيه، فهذا ال أثر لفعله يف الناس إذ إن فعله الظاهر قد خرج آمركم ابملعروف وال آتيه وأهناك
 من ابطن خبيث فكان مآله كباطنه ومل ينفعه ظاهره شيئاً.
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هنا سقطة قد يقع فيها الدعاة إىل هللا فهو قد جيد قبواًل عند النواس فيعوربون لوه عون حمبوتهم لوه ابهلبوات • 
ثوول ذلووك حيووط موون دعوتووه يف أنظووار النوواس فيهووون علوويهم ويصووبح واخلوودمات والوودعوات وقبووول الداعيووة مل

الداعيووة مرغوووابً عنووه، والصووادقون موون الوودعاة إىل هللا يعطووون وال أيخووذون وهووم أصووحاب األيوودي العاليووة 
والنفوس الكبرية يقول املاوردي: واملروءة هي حلية النفوس وزينة اهلمم وال تكون املروءة إال ابلعفة والنزاهوة 

نة والعفووة البعوود عوون احملووارم واملووآمث والنزاهووة البعوود عوون املطووامع الذاتيووة واملواقووف املريبووة وأمووا الصوويانة والصوويا
 فتكون بصيانة النفس عن حتمل املنن واالسرتسال يف االستعانة ابخللق أدب الدنيا والدين.

 
 القانون الثاين:

إىل أن التوأثر غالبواً موا يكوون مون الشوخص فهو أن التأثر إمنا يكون من العا  إىل املنخفض وهوو يشوري • 
 ذي القيمة واملقدار والعلم واخلربة، يف اآلخر الذي هو أقل، سواء كان ما يؤثر به معنوايً أو مادايً.

ينطبووق هووذا القووانون علووى تقليوود الصووغري للكبووري وتقليوود الضووعيف للقوووى وتقليوود الفقووري للغووين والتلميووذ • 
الكبري فمن هنا حرص اإلسالم على عودة جوانوب هاموة يف فون التوأثري يف  لألستاذ والتاجر الصغري للتاجر

 اآلخرين.
لقد حرص اإلسوالم علوى أن يتمتوع الودعاة إىل هللا ابلعلوم وأمور ابلعلوم حوىت يوؤثر الداعيوة يف غوريه فالبود • 

كمووا حوورص أن يعلوووه ابلعلووم الووذي يعلمووه إايه أمووا الداعيووة إن كووان جوواهاًل فلووم يسووتطيع التووأثري يف غووريه،  
 اإلسالم على متيز الداعية ابلصرب والثبات.

إن بعوض النوواس يفتقودون الصوورب والثبوات يف بدايووة طوريقهم وصوورب الداعيوة وثباتووه لوه أكوورب األثور يف غووريه • 
 ليقتدوا به.

حرص اإلسالم على متيز الداعية ابلورع والقرب إىل هللا سبحانه وجعلوه لوه ركنوا ركينوا يسوتند عليوه، وقود • 
 م الداعية إبميانه ويقينه وورعه من فاقه علما وخربة.يعل
قال اإلمام أمحد رمحه هللا: لقيين يف طريقي إىل السجن أعرايب فأوقف الدابة، وقوال: اي أمحود إن تعوش، • 

 تعش محيداً، أو متت، متت شهيداً، قال اإلمام أمحد: فقوي قليب... وهللا اهلادي إىل سواء السبيل.
 خالد روشة.-الدعوية املؤثرةاملرجع: الشخصية 

 ـــــــــــــــــ
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 الدعوة الفر ية 
 أمهية الدعوة : -1
 أن الشارع أمر هبا ومدح من اتصف هبا وحذر من تركها . -
 تعرض األمة من هجمات شرسة من أعدائها بقصد تضليها وجتهيلها وإبعادها عن دينها . -
 جوانب الدعوة . -2
 دعوة الكفار . -
 سلمني .دعوة امل -
 معىن الدعوة الفردية . -3
 ميزات الدعوة الفردية . -4
 أن الدعوة الفردية تنعم ابحلرية املطلقة يف كل األحوال والظروف فال تتعرض للتضييق -
 أهنا حتدث صلة بني املدعو والداعية . -
 . أهنا تتيح للمدعو االستفسار عما يريد وطلب التوجيه املباشر يف أي أمر من أموره -
 أن الدعوة الفردية أبلغ وأعمق يف الرتبية . -
 الدعوة اجلماعية أتثريها وقيت . -
 عن طريق الدعوة الفردية ميكن للداعية أن يتدرج يف توصية املدعو فيعطيه ما يناسبه يف الدعوة . -
 ميكن عن طريق الدعوة الفردية الوصول إىل من مل تصله الدعوة اجلماعية . -
 فرية ميكن القيام هبا يف كل مكان ويف وقت .أن الدعوة ال -
 الدعوة الفردية تكسب الداعية خربة ومعرفة أبحوال الناس . -
 الدعوة الفردية تدفع من يعمل هبا إىل العلم والعمل . -
 الدعوة الفردية تتيح للداعية أن يطبق ما تعلمه من مفاهيم الصرب والتحمل واإليثار . -
 ة .كيفية الدعوة الفردي  -5
 عقد الصلة بينك وبينه . -
 تقوي إميانه بطريق غري مباشر . -
 حتاول أن تقوي إميانه بطريق مباشر . -
 حتاول ربطه جبماعة طيبة -
 حتاول توسع مفهوم اإلسالم والدعوة إليه . -
 تشجيعه على القيام ابلعمل لإلسالم . -
 عقبات يف طريق الدعوة : -6
 اخلجل . -
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 ي أمر من األمور .كثرة االنشغال أب  -
 عدم الصرب والتحمل من قبل الداعية . -
 أن الدعوة الفردية حتتاج إىل نفسية طيبة وتعامل من نوع خاص قد ال جييده كل شخص . -
 أهنا يف احلقيقة حتتاج إىل وقت طويل حىت تؤ  مثارها . -
 عيوب الدعوة الفردية . -7
 انه رمبا يكون إنتاجها قليال . -
 تاج إىل نوع خاص من املعاملة .أهنا حت -
 الصفات املطلوبة يف الداعية الذي يدعو دعوة فردية . -8
 اإلخالص . -
 الصلة ابهلل تعاىل. -
 العلم . -
 الصرب . -
 احلكمة . -
 أن يتخلق ابألخالق الفاضلة حىت يكون قوله أقرب إىل القبول . -
 يوية املباحة .أن يكون قدوة صاحلة يف كل شي حىت يف األعمال الدن -
 الرفق . -
 أمور يشار إليها . -9
 ال تقتصر على الدعوة الفردية . -
 ال تكن الدعوة الفردية سببا يف تركك االهتمام بنفسك من انحية العلم والعمل . -
 ال تكن الدعوة الفردية سببا يف ابتعادك عن رفقتك الطيبة . -
 اجملاملة على حساب دينك .ال يكن قيامك ابلدعوة الفردية حامال لك على  -
 إذا رأيت أنك رمبا تتأثر أنت ابملدعوة فيسب لك االنتكاس والسقوط فدعه وانج بنفسك. -
 البد من التنسيق بني الدعاة حبيث ال جيتمع داعيتان على مدعو واحد . -
 انتبه اي أخي لذوي القر، . -
 ال تواجه املدعو ابالنتقاد ابملباشر . -
 ك أعلم منه .ال تظهر له أن -
 ال تتتبع عثراته . -
 البد من التدرج وعدم االستعجال . -
 ال ترتكه بال متابعة . -
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 ال بد من مراعاة الفروق الفردية بني املدعوين . -
 التأدب أبدب الزايرة . -
 اقتصد يف املوعظة . -
 احتفظ بشخصيتك وال تشوهها بكثرة املزاح . -
 ضة .أن يكون املدعو ممن يعشق الراي -

 مشروع مقرتح . -10
 دار الوطن . –عبد الرمحن العائد  –املرجع: الدعوة الفردية 

 ـــــــــــــــــ
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 الدعوة الفر ية 2
 الدعوة الفردية

 مقدمة:
 تعترب الدعوة الفردية أصل الدعوة إىل هللا.• 
 –يوه وسولم، وأنوه وضووع ويكفيهوا شورفاً أن أول مون مارسوها هوو سويد الودعاة إىل هللا حممود صولى هللا عل• 
 أول لبنة لقيام الدولة اإلسالمية األوىل. -هبا
فكووان البووذرة األوىل  -رضووي هللا عنووه -أبيب بكوور الصووديق -الوودعوة –أول مووا بوودأ  فقوود بوودأ الرسووول • 

فراح يتحرك هنا وهناك، يبلغ دين هللا ويبشر الناس بوه، فكوان  -اإلسالم –للدعوة إىل هذا الدين اجلديد 
ة النواة، واتسعت الدعوة شيئاً فشيئاً، فأسلم على يدي أيب بكور رجوالم صواروا فيموا بعود مون املبشورين مبثاب

 ابجلنة.
 

 إىل قسمني أساسيني، مها: -من حيث املدعو -تنقسم الدعوة إىل هللا
 دعوة عامة )مجعية(: -1

رهم أو إعالمهوم أبوامور هي اليت ميارسها الداعية موع عودد مون النواس، أو مجوع مون املودعوين، هبودف إخبوا
هللا ونواهيوه، موع حضووهم وحوثهم علووى طاعوة هللا إبتبوواع أواموره واجتنوواب نواهيوه، وحتووذيرهم مون معصووية هللا 
 بفعل ما هنى عنه أو ترك ما أمر به، من خالل عدة وسائل كإلقاء اخلطب أو املواعظ أو الدروس العامة.

 دعوة خاصة )فردية(: -2
موع شوخص واحود مون النواس، تربطوه بوه إحودى الوروابط التاليوة: القرابوة، الزمالوة،  هي اليت ميارسها الداعية

الصداقة، اجلرية، املهنة، هبدف تصحيح مفاهيمه، أو تقومي سلوكه، أو تقوية إميانه ابهلل، من خوالل تربيتوه 
سووالم  وفوق بورانمج تربووي شوامل جيموع بوني اخللوق الفاضول، والسولوك القوومي، والفهوم الصوحيح الشوامل لإل

 كدين ومنهج حياة.
 

 فضل الدعوة إىل هللا:
األدلة على فضل الدعوة إىل هللا، يف صريح القرآن وصحيح السنة، أكثر من أن حتصى، وأذكر منها على 

 سبيل املثال:
َهووْ  -1 ْلَمْعوُروف  َويَونوْ ْنُكْم أُم ةم يَْدُعوَن إ ىَل اخلَْرْي  َوأيَُْمُروَن اب  َن َعوْن اْلُمْنَكور  َوأُْولَئ وَك ُهوْم قال تعاىل :)َوْلَتُكْن م 

 (.104اْلُمْفل ُحوَن ( )آل عمران: آية 
حلْ ْكَمة  َواْلَمْوع َظة  احلََْسَنة  ( )النحل: آية  -2  ).125وقال أيضاً: )ادُْع إ ىَل َسب يل  رَبّ َك اب 
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)موون دعووا إىل قووال:  وروى مسوولم يف صووحيحه موون حووديث أيب هريوورة رضووي هللا عنووه أن رسووول هللا  -3
 16هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاً(. )النووي علوى مسولم 

/227.) 
وروى البخاري وغريه من أن النيب صلى هللا عليوه وآلوه وسولم قوال لعلوي بون أيب طالوب رضوي هللا عنوه  -4

 (.7/70ن محر النعم(. )الفتح ملا بعثه إىل خيرب ) ألن يهدي هللا بك رجاًل واحداً خري لك م
علوووى  ويف الصوووحيحني مووون حوووديث عبوووادة بووون الصوووامت رضوووي هللا عنوووه قوووال: )ابيعنوووا رسوووول هللا  -5

السوومع والطاعووة يف العسوور واليسوور واملنشووط واملكووره علووى أثوورة علينووا وعلووى أال ننووازع األموور أهلووه وعلووى أن 
 (.12/228، النووي على مسلم 13/192لفتح نقول ابحلق أينما كنا ال َناف يف هللا لومة الئم ( )ا

 
 خصائص الدعوة الفردية:

أيسر ممارسة: لكوهنا ال حتتاج إىل علم غزير أو فقه كثري، كموا ال حتتواج إىل خطيوب مفووه، أو واعوظ  -1
ابرع، وإمنا حتتاج إىل مسلم ملتزم بتعاليم دينه، قدوة يف سلوكه، يعرف حقوقه وواجباته، يعورف موا لوه وموا 

ه، كمووا ميكوون أن يقوووم هبووا العاموول يف مصوونعه، والفووالح يف مزرعتووه، واملعلووم يف مدرسووته، والطبيووب يف عليوو
 مشفاه و ...إخل.

أسرع أتثرياً: فهي أكثر فعالية مون الودعوة العاموة، وآاثرهوا تظهور علوى املودعو يف وقوت قصوري، حيوث  -2
علهووا قبوول الوودعوة، أو إقالعووه عوون يسووهل مالحظووة إقووالع املوودعو عوون بعووض العووادات السوويئة الوويت كووان يف

 بعض الذنوب واملعاصي البارزة اليت كان يرتكبها قبل التعرف على املدعو.
أدق قياسوواً: موون الوودعوة العامووة، حيووث يقوووم الداعيووة برتتيووب اخلطوووات، وحتديوود األولوووايت، ووضووع  -3

و، بعكوس الودعوة العاموة خطة زمنية واضوحة، ومون مث فإنوه يسوهل قيواس درجوة التغيوري احلادثوة علوى املودع
 اليت قد يكون القياس فيها مستحياً وأحياانً خادع 

أجنع حاًل: يف الورد علوى الشوبهات الويت يثريهوا أعوداء اإلسوالم أو أعوداء الودعوة، علوى مسوامع بعوض  -4
ع  األفراد، مما يصعب التعرض له ابلشرح والتفصيل يف اللقاءات العامة أو الدروس اجلمعية اليت حيضرها مج

 كبري من الناس من خمتلفي الثقافات وامليول.
أجدى تربية: من الدعوة العاموة، حيوث يركوز الداعيوة فيهوا علوى خلوق حمودد، كالكوذب أو اجلوق، أو  -5

البخوول أو...إخل ... ممووا يوورى أنووه موجووود فوويمن يوودعوه، يف حماولووة تسووتهدف ختليصووه منووه، ببيووان خمالفتووه 
لطبع السليم، ومن خوالل إخضواع املورتيب لوربانمج عالجوي واضوح وحمودد للشرع احلنيف، واخللق القومي، وا

 اهلدف يساعده على التخلص من هذا اخللق.
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أقول تضووييقاً: فالودعوة الفرديووة ميكوون أن توتم يف كوول الظووروف و األحووال؛ يف النووادي، يف الشووارع، يف  -6
الصوحة، يف املورض، كموا يصوعب اجلامعة، يف املدرسة، يف وسوائل املواصوالت، يف السوفر، يف احلضور، يف 

 التضييق عليها، ريالف الدعوة العامة اليت قد تتعرض للتضييق، أو املنع يف بعض األحيان.
 عقبات الدعوة الفردية:

 غري أن بعض الدعاة و خرباء الدعوة إىل هللا، حيذرون من:
ة قوود يصووابون طووول املوودة: فهووي حتتوواج إىل وقووت طويوول، وموورات عديوودة، وموون مث فووإن بعووض الوودعا -1

 ابليأس، وامللل أو الفتور الدعوي.
قلوووة اإلنتووواج: فقووود ميكوووث الداعيوووة عامووواً كووواماًل يووودعو شخصووواً واحوووداً، وقووود ال يفلوووح يف النهايوووة يف  -2

 إحداث تغري ملموس يف فهم وفكر املدعو.
انوب الداعيوة، انقطاع املتابعة: فعملية الودعوة الفرديوة حتتواج إىل متابعوة مسوتمرة، ويقظوة دائموة مون ج -3

 فضاًل عن نوع خاص من املعاملة مع املدعو الذي يكون يف الغالب ذو طباع خاصة.
االرتباط ابألشخاص: حيث إهنا تقوم أساساً على فكرة ربط املدعو ابلداعيوة، ومتتوني الصولة بينهموا،  -4

لووى املوودى البعيوود قوود وتوثيووق العالقووة اإلنسووانية، وهووو مووا قوود يكووون مهموواً وضوورورايً أول األموور، غووري أنووه ع
يكووون لووه آاثر سوولبية، حيووث ال يوورتبط املوودعو ابلفكوورة قوودر مووا يوورتبط بشووخص الداعيووة، فووإذا مووا حوودث 
شيء ما للداعية كسفر أو ابتعاد عن الدعوة أو احنراف عون املونهج فوإن مصوري هوذا املودعو يكوون معرضواً 

 للخطر 
االرتقوواء ابملوودعو إىل مرحلووة متقدمووة سووبباً يف تعجوول النتووائج: فووال ينبغووي أن تكووون رغبووة الداعيووة يف  -5

تعجووول النتوووائج، وجوووين الثمووور نيئوووة قبووول نضوووجها، مموووا قووود يسوووبب نوعووواً مووون النكووووص واالرتوووداد السووولوكي 
 واألخالقي لدى املدعو، بل جيب مراعاة أن الزمن جزء من العالج.

لووه أيضوواً عيوبووه املتفووردة، اخووتالف الطبوواع: فلكوول موودعو طباعووه اخلاصووة، وأخالقووه املميووزة، كمووا أن  -6
وخصوواله السوويئة، وموون مث فإنووه موون اخلطووأ معاملووة كوول املوودعوين بطريقووة واحوودة، وأبسوولوب اثبووت، فلكوول 
موونهم مفتوواح شخصووية، فووإذا مووا اسووتطاع الداعيووة الوصووول إىل هووذا املفتوواح اسووتطاع الوودخول علووى قلبووه، 

 وسهل عليه التأثري يف سلوكه.
ذر الداعيووة موون أن ينقلووب عوون فطرتووه السوووية، أو أن يتووأثر ابلسوويئ موون أتثووري ال أتثوور: فيجووب أن حيوو -7

خلق أو سلوك من يدعوه، وأن جييد املخالطة مع التمايز، وأن يكون على وعي أبن مهمته هي التغيري ال 
قوف التغري، والتأثري ال التأثر، والتثبيت ال التذبذب، فإن الحظ من نفسه مياًل أو احنرافاً فعليوه بسورعة التو 

مون خلوق موون كوان يودعوه، فصوار إىل الطاعوات أثقوول،  -شويئاً فشويئاً  –والعوودة، وكوم مون داعيوة تشوورب 
 وإىل املعاصي أقرب، وال حول وال قوة إال ابهلل.
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إمهال ذوي القر،: من األخطواء الويت يقوع فيهوا الودعاة إمهوال ممارسوة واجوب الودعوة الفرديوة موع أو   -8
األسوة والقدوة، فقد أمره ربه أن ينذر عشريته األقربني، فقال تعواىل:  ة حممد القر،، ولنا يف سيد الدعا

وورَب نَي( )الشووعراء:  ووريََتَك اأْلَقوْ (. ويف حووديث عائشووة رضووي هللا عنهووا أهنووا قالووت ملووا نزلووت 214)َوأَنووذ ْر َعش 
ريََتَك اأْلَقوْرَب نَي ( قام رسول هللا  مد اي صفية ابنة عبد املطلب اي بوين فقال: )اي فاطمة ابنة حم )َوأَنذ ْر َعش 

 (.3/54عبد املطلب: ال أملك لكم من هللا شيئاً سلوين من ما  ما شئتم( )النووي على مسلم 
كما ذكر صاحب أسد الغابة أنه ملا أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي رضي هللا عنه قوال لرسوول هللا صولى 

جوع إلويهم وأدعويهم إىل اإلسوالم فلموا رجوع إىل قوموه دعووا هللا عليوه وسولم: إين امورؤ مطواع يف قوومي وأان را
 أابه إىل اإلسالم فأسلم مث دعا امرأته إىل اإلسالم فأسلم.

فيجب على الداعية أن يبدأ بذوي قرابته، األقرب فاألقرب حىت توجد له منعة ونصرة، فال يصح أن يرتك 
 الداعية أهل بيته وأقاربه دون دعوهتم.

 
 الفردية: شروط التصدي للدعوة

وكموووا أن لووويس كووول األطبووواء موووؤهلني للتصووودي للعمليوووات اجلراحيوووة، وال كووول اجلوووراحني موووؤهلني إلجوووراء 
 العمليات اجلراحية الدقيقة.

 فكذا.. ليس كل الدعاة والعاملني يف جمال الدعوة إىل هللا، مؤهلني ملمارسة الدعوة الفردية.
حلى هبا العاملون يف جمال الدعوة الفردية، على وجه ومن مث فإن هناك عدداً من الصفات اليت جيب أن يت

 -اخلصوص، منها:
اإلخالص والتجورد: فعلوى قودر جتورد الداعيوة وإخالصوه هلل عوز وجول، يبوارك هللا يف عملوه، ويف وقتوه،  -1

 وجيعل يف كالمه األثر، ويف وجهه القبول.
قووال تعوواىل: )َوال ووذ يَن اْهتَووَدْوا زَاَدُهووْم  التقوووى واالسووتقامة: فكلمووا ازداد الداعيووة تقوووى هلل ازداد هوودى، -2

ْن أَْمر ه  ُيْسرًا( )الطالق 17 –ُهًدى َوآَثُهْم تَوُقَواُهْم( ) حممد  (. وقال تعاىل: )... َوَمن يَوت ق  هللَا جَيَْعل ل ُه م 
- 4.) 
شوأن مون شوئونه،  حسن الصلة ابهلل: فيجب على الداعية أن يكون كثري العبادة مستعيناً ابهلل يف كل -3

وورًّا َوَعالَن يَوو نَواُهْم س  لُووَن ك تَوواَب هللا  َوأَقَوواُموا الص واَلَة َوأَنَفُقوووا مم  ووا َرَزقوْ َووارًَة ل وون قوال تعوواىل:)إ ن  ال ووذ يَن يَوتوْ ًة يَوْرُجووَن جت 
) ن َفْضل ه  إ ن ُه َغُفورم َشُكورم  (.30-29)فاطر/ تَوُبوَر* ل يُوَوفّ يَوُهْم أُُجوَرُهْم َويَز يَدُهم مّ 

حسن السرية والسريرة: فيجب أن يكون طيب السمعة، حسن السرية، ال يعرف عنوه سووء السولوك،  -3
ُ َعنوُه قوال: مل يكون َرُسوول  وَي اّلل  أو فحش القول، أو بذاءة اللسان، فعن عبد اّلل  بن عمرو بن العاص َرض 

 أحسنكم أخالقاً. )متفق َعَليه (. فاحشاً وال متفحشاً، وكان يقول: إن من خياركم اّلل   
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التحلووي ابألخووالق الفاضوولة: فيجووب علووى الداعيووة إىل هللا أن يتحلووى جبملووة موون األخووالق احلميوودة،  -4
ُ َعَليوه  َوَسول م: )أكمول املوؤمنني إميواانً أحسونهم  ُ َعنوُه قوال، قوال َرُسوول اّلل   َصول ى اّلل  وَي اّلل  فعن أيب هريرة َرض 

ُ َعنهوا قالوت مسعوت النويب خلقاً، ....  وَي اّلل  م ذ يُّ َوَقاَل َحد يثم َحَسنم صوحيح(. وعون عائشوة َرض   )الرتّ 
 يقول: )إن املؤمن ليدرك حبسن خلقه درجة الصائم القائم(. )رواه أبو داود(.

القدوة العملية: فال شك أن الرتبية ابلقدوة هي أفضل طورق الرتبيوة الصوحيحة، ومون مث فيجوب علوى  -5
لداعية أن يكون قدوة صاحلة ملون يودعوه، يف كول شويء، حوىت يف األعموال الدنيويوة، كوالتفوق واالجتهواد ا

يف الدراسة، فال يصح أن يكون الداعية فاشاًل يف حياته العملية، أو راسباً يف حياته العلمية، بل جيب أن 
 يكون متفوقاً وانجحاً يشار إليه ابلبنان، فذلك أقبل لدعوته.

وبعوووود النظوووور: فيجووووب علووووى الداعيووووة أن يكووووون واعيوووواً، موووودركاً ألبعوووواد األمووووور، قووووارالً جيووووداً  الوووووعي -6
لألحداث، جييد التعامل مع املفاجآت، يرتب األولوايت، وحيسن التقدير، يعرف موا جيوب وموا ال جيوب، 

موه مبيوزان فقيها مبوازين األحكام، يعرف ما يسوتوجب التقودمي فيقدموه، وموا حقوه التوأخري فيوؤخره، يوزن كال
 اإلميان.

 وسائل الدعوة الفردية:
 -الدعوة الفردية، شأهنا شأن الدعوة العامة، هلا وسائلها وأدواهتا الالزمة، وزمنها على سبيل املثال:

التبسم: ال ينكر أمهية االبتسوامة يف حيواة الودعاة إال جاهول، فهوي مفتواح القلووب، والعصوا السوحرية  -1
لقلوب املهمووم. ورغوم أهنوا حركوة بسويطة ابلشوفتني إال أهنوا تعوين للمودعو اليت تكبت الغضب وتسري عن ا

الشيء الكثري، فهي بوذرة صوغرية ترميهوا يف نفسوية املودعو، فتنموو وتكورب وتوؤ  أكلهوا إبذن هللا، ومل ال .. 
يقووول: تبسوومك يف وجووه أخيووك صوودقة، ويعوورف حسوون اخللووق أبنووه: بسووط الوجووه  وخووري الوودعاة حمموود 

وكف األذى، ويقول أيضاً: كول معوروف صودقة، و إن مون املعوروف أن تلقوى أخواك بوجوه  وبذل املعروف
طلق .... ويقول عنه أبو الدرداء رضي هللا عنه : ما رأيت أو ما مسعت رسول هللا صلى هللا عليوه و سولم 

 حيدث حديثاً إال تبسم.
صولى اللهووم عليوه وسوولم إذا السوالم واملصوافحة: فعوون أنوس بوون مالوك رضوي هللا عنووه قوال: كووان النويب  -2

اسوتقبله الرجول فصووافحه ال ينوزع يوده موون يوده حووىت يكوون الرجول هووو الوذي ينوزع، وال يصوورف وجهوه عوون 
وجهه حىت يكون الرجل هو الذي يصرفه...، و هلذا داللة عظيمة، وأثر كبري يف نفس املدعو، فهو دليول 

 ل عرب املصافحة فتزرع احلب يف القلوب.اهتمام وحمبة، ترتمجها تلك الشحنات الكهرابئية اليت تنتق
التعووارف والتعوورف: هووي وسوويلة عظيمووة موون وسووائل الوودعوة إىل هللا، بوول إنووه ال يعقوول أن يكووون هنوواك  -3

وون ذََكووٍر َوأُنثَووى َوَجَعْلنَوواُكْم ُشووُعوابً  دعوووة مووا مل يسووبقها تعووارف، قووال تعوواىل: }اَي أَيوَُّهووا الن وواُس إ ان  َخَلْقنَوواُكم مّ 
ُ  13ائ َل ل تَوَعاَرُفوا إ ن  َأْكَرَمُكْم ع نوَد اّلل   أَتْوَقواُكْم إ ن  اّلل َ َعل ويمم َخب وريم {احلجوراتَوقَوبَ  وَي اّلل  .وعون أيب هريورة َرض 



 530 

قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا  َعْنُه عن النيب 
 ندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. )رواه ُمْسل مم(.فقهوا، واألرواح جنود جم

التهنئة والتربكة: تعترب التهنئة وسيلة مهمة من وسائل الدعوة إىل هللا، والتهنئة ال تكون إال يف مناسبة  -4
كووذا يف سووعيدة، كالنجوواح يف الدراسووة أو الووزواج أو العووودة موون السووفر أو احلووج، أو عنوود الوورزق مبولووود، و 

األعيوواد واملناسووبات اإلسووالمية، وهووذه كلهووا ممووا جيووب أن ينتبووه لووه الوودعاة، فهووذه املناسووبات فرصووة لتوثيووق 
 الصلة ابملدعوين، والتعرف عليهم، مما يعترب بداية جيدة وفرصة مناسبة لبدء مشروع الدعوة الفردية.

نويب صوولى هللا عليوه وسوولم: أنووه التهوادي: اهلديووة توورث احلووب، بول هووي عنووان عليووه، وقوود ثبوت عوون ال -5
قال: )هتادوا حتابوا( فيجب على الداعية أال يبخل بوبعض اهلودااي الرمزيوة يف سوبيل دعوتوه، واهلديوة ليسوت 
موقوفووة مبوون تربطووك بووه عالقووة قدميووة بوول هووي وسوويلة دعويووة لكسووب فوورد جديوود، ألنووه حتمووا سيسووعى لوورد 

 اهلدية مما يفتح بينكما طريقاً للدعوة.
ر: ال شووك أن الووزايرة وسوويلة مهمووة موون وسووائل الوودعوة الفرديووة، غووري أنووه جيووب علووى الداعيووة أن التوزاو  -6

يتأدب آبداب الزايرة، فيحسن اختيار الوقت املناسوب لظوروف املودعو، فوال يوزوره يف وقوت راحتوه، وال يف 
مووا خيووص  وقووت عملووه، كمووا جيووب أال يتوودخل يف شووئونه اخلاصووة، وأال ميوود يديووه أو يتطلووع بعينووه إىل كوول

املووودعو، مووون أوراق أو كتوووب أو أشووورطة، وأن خيفوووف مووودة الوووزايرة، وأن يطلوووب مووون املوووزور أال يتكلوووف يف 
 إكرامه وهكذا.

السؤال واالهتمام: على الداعية أن يهوتم ابلسوؤال عون املودعو، وأن يطموئن علوى أحوالوه، يف العمول،  -7
العالقوووة بينهموووا، ومووودهتا، حوووىت ال يعتوووربه ويف البيوووت، وأن يسوووأله عووون ظروفوووه وأوالده، موووع مراعووواة حووودود 

 متطفاًل يسأل عما ال جيب.
املتابعة املستمرة: فالدعوة الفردية تتطلب من الداعية املتابعة املستمرة للمدعو، خمافة أن يصيبه الفتور  -8

إهنوووا  إذا رأى إمهووااًل أو عووودم متابعووة، وذلوووك ألن البيئوووة الوويت يعيشوووون هبووا ال تعيووونهم علوووى االسووتقامة، بووول
خاصوة يف الفورتة األوىل، ليعيودوه إىل  –حتارب كل عائد إىل ربه، كما أن قرانء السووء يبوذلون جهوداً كبورياً 

ما كان عليه من الفسواد واالحنوراف، ومون مث جيوب علوى الداعيوة أن يتعاهود الثمورة، ابلرعايوة والعنايوة، وأن 
 يربطه أبصدقاء صاحلني ليكوان له عوان على اخلري.

 
 ة:اخلامت

ويف اخلتووام، فإنووه جيووب علووى الداعيووة، وخاصووة الووذي يعموول يف جمووال الوودعوة الفرديووة، أن يراعووي عوودداً موون 
 األمور يف مقدمتها:

التواضع للمدعو وعدم التكرب عليه، موع مراعواة فهوم الظوروف العائليوة والبيئيوة احمليطوة ابملودعو، والتودرج • 
 يف الدعوة وعدم االستعجال.
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اخلالف الفقهي والفكري، مع مراعاة التعرف علوى ميوول املودعو واهتماماتوه، ومراعواة البعد عن مواطن • 
 الفروق الفردية بني املدعوين.

احلذر من توجيه النقد املباشر، واالقتصاد يف املوعظة والتقليل من املالحظوات، علوى أن حيوتفظ لداعيوة • 
 لنفسه بشخصية قوية يكسوها الوقار واهليبة واالحرتام.

 موقع الرواق.-جع: الدعوة الفردية السهل املمتنعاملر 
 ـــــــــــــــــ
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 الدعوة سًرا وجهرًا
 

( وعنود 1لغة: اسم من الفعل )دعا( ومعناها: مطلق الطلب ألى شىء حسى كطعام أو معنووى كفكورة)
 (.2ابن فارس: هى فن اإلمالة للجمهور حنو شىء معني أبى وسهيلة متاحة.)

 عريفها عدة تعريفات منها:واصطالحا: ورد ىف ت
"العلم الذى به تعرف كافة احملاوالت الفنية املتعددة الراميوة إىل تبليوغ النواس اإلسوالم مبوا حووى مون عقيودة 

 (.3وشريعة وأخالق )
( أو "هووى بوورانمج كاموول يعووم 4أو هووى "تبليووغ اإلسووالم للنوواس وتعلوويمهم إايه وتطبيقووه ىف مواقووع احليوواة ")

تواج إليهووا النوواس ليبصوروا الغايووة موون حميواهم وليستكشووفوا معووامل الطريقوة الووىت جتمعهووم مجيوع املعووارف الووىت حي
 (5راشدين.)

 أو هى فن يستميل الناس إىل اإلسالم ابلوسائل املناسبة ليتعلموه ويطبقوه ىف واقع احلياة".
 والدعوة هبذا املفهوم:

اسوون هوذا الودين واسوتقامة عقيدتوه ونبوول إموا أن نتوجوه هبوا إىل غوري املووؤمنني ابإلسوالم لنكشوف هلوم عون حم
 مقاصده وعظمة تشريعاته وغالبا ما يكون ذلك ىف اجملتمعات غري اإلسالمية كأوراب وأمريكا وغريها.

وإما أن نتوجه هبا إىل املؤمنني به واملعتنقوني لوه لنأخوذ أبيوديهم ونبصورهم حوىت يعملووا مبقتضوى مبوادى هوذا 
 روه ىف العقيدة والعبادة والسلوك واألخالق واملعامالت.الدين ويسريوا على هنجه الذى اختا

وعلى كل فإن كلمة الدعوة من األلفظ املشرتكة الىت تطلق على اإلسالم كدين وعلى عملية نشره وتبليغه 
للنوواس ، وسووياق الكووالم هووو الووذى حيوودد املعووىن املووراد فمووثال إذا قيوول: هووذا موون رجووال الوودعوة إىل هللا كووان 

 ا حماوالت النشر والتبليغ ، وإذا قيل: اتبعوا دعوة هللا كان املراد اإلسالم.معىن الدعوة هن
وإذا ذكرت على إطالقها فإهنا تنصرف عرفا إىل حماولة نشور اإلسوالم وتبليغوه للعواملني ، وهوو املعوىن الوذى 

بعد أن  ول تواردت عليه معظم اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية، وخري من قام بتبليغ الدعوة هو الرس
أعوووووده هللا هلووووووا وهيوووووأه حلملهووووووا مث كلفوووووه بتبليغهووووووا حوووووني نووووووزل عليوووووه قولووووووه تعووووواىل: }ايأيهووووووا املووووودثر. قووووووم 

 .2-1فأنذر{املدثر:
دعوته سرا يدعو كل من وثق فيه إىل عبادة هللا ، وكان يلتقى ابألولياء واألصدقاء املقوربني ،  فبدأ النىب 

ومن الصبيان على بن أ، طالب ، ومن املواىل زيد بن حارثه ، وكان أول من آمن به من النساء زوجته ، 
ومن الرجال أبو بكر الصديق الذى أسلم على يديه كثري من األحرار والعبيد، وظلت الدعوة سرية حوواىل 

 (.6ثالث سنوات أسلم فيها ثالثة ونسون شخصا بينهم عشرنساء. )
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م ، فواخلالاي يكوون بوذر البوذور فيهوا ابلكتموان ؛ ألن وإمنا كانت الدعوة خفية ابتداء لتتكون خلية اإلسوال
اجلهر يبددها قبل أن تتكون حىت يبدو عودها ويتكون سووقها، فكول فكورة جديودة البود أن تلتقوى حوهلوا 

 قلوب مؤمنة هبا، ويكون بعد ذلك إعالهنا واجملاهرة هبا.
لن ما جواء مون نوذير وموا عنوده مون يع ومل تكن السرية ىف هذه الدعوة استخفاء ابلدعوة فقد كان النىب 

تبشووري ولكوون الووذى كووان يسووتخفى بووه هووو إقامووة العبووادة ومدارسووة االسووالم ىف دار األرقووم بوون أ، األرقووم. 
(7.) 

ومكوووووووث عليوووووووه الصوووووووالة والسوووووووالم يووووووودعو سووووووورا حوووووووىت نوووووووزل عليوووووووه قولوووووووه تعووووووواىل: }وأنوووووووذر عشوووووووريتك 
 .214األقربني{الشعراء:

 .94عن املشركني{احلجر: وقوله تعاىل: }فاصدع مبا تؤمر وأعرض
 فبدل ابلدعوة سرا الدعوة جهرا ممتثال أمر ربه واثقا بنصره ووعده.

بعشريته األقربني ، فصعد على الصفا فجعل ينوادى: اي بوىن فهور، اي بوىن عودى، اي بوىن  وبدأ رسول هللا 
ج ارسوول رسوووال عبود منوواف ، مث اندى بطوون قووريش حوىت اجتمعوووا إليوه فجعوول الرجول إذا مل يسووتطع أن خيور 

لينظوور اخلوورب فجوواء أبوهلووب بوون عبوود املطلووب وقووريش فقووال عليووه الصووالة والسووالم: )أرايووتم لووو أخووربتكم أن 
خيال ابلوادى تريود أن تغريعلويكم أكنوتم مصودقى؟ قوالوا: نعوم ماجربنوا عليوك كوذاب، قوال: فوإأ نوذير لكوم 

 شأنه: }تبت يدا أ، هلب وتب. موا بني يدى عذاب شديد، فقال أبوهلب تبالك أهلذا مجعتنا( فأنزل هللا
( ؛ وهكذا دمغه الوحى هبذه اآلايت 8) 3-1أغىن عنه ماله وما كسب. سيصلى انرا ذات هلب{املسد:

ليستمر ىف دعوته وميضى إىل غايته ، فكانوت حوافزا قوواي علوى  البينات الىت كانت مبثابة التشجيع للنىب 
رها ، كمووا كانووت سووابقة فووأل ومقدمووة بشووارة أبن هللا سينصوور النشوواط ىف إذاعتهووا واملضووى ىف سووبيل انتشووا

 احلق على الباطل ويتم نوره ولو كره املشركون.
دعوتوه ىف السور واجلهور إبصورار وثبوات ، وصوادف مون بيئتوه مجوودا ومعارضوة متثلوت ىف  وقود وجوه النوىب 

صوواحب اللووواء فووإذا سووقط  ردود فعوول خمتلفووة أقلهووا تعووذيب أتباعووه ، مث مقوواطعتهم مث حماولووة قتلووه بوصووفه
انتهت دعوته ولكن هللا عصمه ، ونصره ابهلجرة وامنت عليه ابلفتح حىت إذا صار لإلسهالم الكلمة العليا 

 يف اجلزيرة العربية ، فاضت الوحدانية ابلنور إىل األقاليم اجملاورة إقليما بعد إقليم.
 أ.د/خليفة حسني العسال

 ـــــــــــــــــ
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 الداللة
كوول شووىء يقوووم بوودور العالمووة أوالرمووز لووه داللتووه أو معنوواه ، سووواء أكانووت العالمووة أو الرمووز كلمووات لغووة:  

ومجووال، أو كانووت أشووياء غووري لغويووة، كإشووارات املوورور، وإميوواءة الوورأس ، ورسووم فتوواة مغمضووة متسووك ميووزاان، 
 والتصفيق ابليدين ، وغريها.

بدراسة دالالت الرموز اللغوية وأنظمتها، يسومى  واصطالحا: علم مستقل يعد فرعا من فروع اللغة، يهتم
 علم الداللة، أو علم املعىن.

وقد كان للعرب فضل السبق ىف هذا النووع مون الدراسوات ، فمعظوم األعموال اللغويوة املبكورة عنود العورب 
تعوود موون مباحووث الداللووة، مثوول: تسووجيل معوواأ الغريووب ىف القوورآن الكوورمي ، واحلووديثا عوون جموواز القوورآن ، 

التأليف ىف الوجوه والنظائر ىف القرآن ، وإنتاج املعواجم. وحوىت ضوبط املصوحف ابلشوكل يعود ىف حقيقتوه و 
 عمال دالليا ، ألن تغيريالضبط يؤدى إىل تغيرياملعىن.

ولعل من أهم الدراسات العربية املبكرة الىت تناولت جانبا املعىن دراسات األصوليني الىت سبقته ىف كثوريمن 
املعىن ىف العصر احلديث ، كما ضمت هذه الدراسات موضوعات مثل: داللة اللفوظ مون  نتائجها دراسة

حيووث الشوومول )العووام ، اخلوواص ، املشوورتك ( وداللووة املنطوووق ، وداللووة املفهوووم ، وتقسوويم املعووىن حبسووب 
 .الظهور واخلفاء، وطرق الداللة، والتغري الدالىل، واحلقيقة واجملاز، واملشرتك اللفظى واملرتادف

كذلك جند دراسات واشارات كثرية للمعىن ىف مؤلفات الفالسوفة املسولمني ، مثول: الفوارا،، وابون سوينا، 
 وابن رشد، وابن حزم ، والغزاىل، والقاضى عبداجلبار وغريهم.

كما انعكس االهتمام ابملعوىن ىف دراسوات البالغيوني الوىت اهتموت مبباحوث احلقيقوة واجملواز، ودرسوت كثوريا 
 ب ، كاألمر والنهى واالستفهام ، وقدمت نظرية النظم عند عبدالقاهر اجلرجاأ وغريها.من األسالي

ومل يقتصوور االهتمووام العوور، مبباحووث الداللووة علووى وسووائل االتصووال اللفظيووة وحوودها ، بوول جتاوزهووا ليشوومل  
لكوورمي كوذلك الوسووائل غوري اللفظيووة، ورياصووة حركوات اجلسووم وموا حتملووه موون دالالت لغويوة، وىف القوورآن ا

 أمثلة كثرية على ذلك ، مثل:
شوووخوص البصووورعند الدهشوووة، كموووا ىف قولوووه تعووواىل }واقووورتب الوعووود احلوووق فوووإذا شاخصوووة أبصوووارالذين   -أ

 .97كفروا{األنبياء:
غووووول اليووووودين إىل العنوووووق لإلشوووووارة إىل البخووووول ،كموووووا ىف قولوووووه تعووووواىل }وال جتعووووول يووووودك مغلولوووووة إىل  -ب

 .29عنقك{اإلسراء:
كتابووه "البيووان والتبووني" إىل حسوون االشووارة ابليوود والوورأس ، واعتربهووا موون متووام حسوون   وقوود أشووار اجلوواحظ ىف

 البيان ابللسان ، كما نعى على أحد املتحدثني عدم استخدامه اإلشارة ابليد وغريها.
كما أشار اجلاحظ إىل التواصل ابستخدام العني أو اجلفن للتفاهم بني اثنني بطريقة ختفى على اآلخرين ، 

 ر يسرتها بعض الناس من بعض ، وخيفوهنا من اجلليس وغري اجلليس.ىف أمو 
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 أ.د/أمحد خمتار عمر
 ـــــــــــــــــ
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 الدواء
لغوووة: يقوووال داواه أى عاجلوووه ، ويقوووال: هوووو يووودوى ويوووداوى أى يعووواجل ، ويوووداوى ابلشوووىء أى يعووواجل بوووه ، 

 (.1حىت تستمن ، كما ىف اللسان )والدواء: ما عوجل به الفرس من تضمري وحنذ، وما عوجلت به اجلارية 
 واصطالحا: مادة تستخدم لعالج املرض أو تشخصيه أو الوقاية منه.

 ومن استعماالت الدواء:
 يستعمل ىف تغيريبعض وظائف اجلسم الطبيعية مثل اإلحساس ابألمل. -1
 يستخدم ألغراض جراحية، مثل التخدير وتطهري اجلروح. -2
إفرازات الغودد ، مثول اسوتعمال األنسوولني يف عوالج مرضوى السوكر، يستخدم ىف تعويض النقص ىف  -3

 واستعمال العصائر احلمضية ىف عالج عسر اهلضم.
 يستعمل ىف عالج عوز الفتيامينات والعناصر املعدنية. -4

وحيدث الدواء أتثريه بتفاعله مع الكائن احلى، سواء كان هذا الكائن عضوا من أعضاء اجلسم ، أو خلية 
 ه ، أو فريوسا ، أو ميكرواب ، أو خالاي سرطانية تلحق به املرض.من خالاي

ويطلووق اسووم "علووم األدويووة" )فارموواكولوجى( علووى الووذى خيووتص بدراسووة الوودواء، وامتصاصووه موون اجلهوواز 
اهلضووومى وأعضووواء أخووورى، وأنتشووواره ىف أعضووواء اجلسوووم ، وتغيوووري هيكلوووه الكيميوووائى ىف بعوووض األعضووواء، 

 وخروجه من اجلسم.
طلق ، على هذا املبحث قدميا اسم "أقراابذين" وهو مصطلح يوانأ األصل ، ويعىن تركيب األدوية ولقد أ

 املفردة وقوانينها.
 ولقد أخذت هذه الكلمة عند العلماء العرب مدلوال دقيقا هو "األدوية املركبة".

بووني القوورن السووابع  ولقوود كووان للعوورب واملسوولمني أبلووغ األثوور ىف تقوودم وتطوووير "علووم األدويووة"، وذلووك فيمووا
والقوورن احلووادى عشوور املوويالدى، وكووان هلووم أثووركبريىف إثووراء علووم الكيميوواء ، الووذى يعتوورب الدعامووة األساسووية 

 الكتشاف اآلالف من األدوية املصنعة كيميائيا.
ولقود اسووتفاد علمواء الغوورب موون خوربة وجتووارب علمواء الكيميوواء العوورب، مثول جووابربن حيوان ، الووذى ثبووت 

مياء، وبني أمهية التجربة، وأوصى بدقة املالحظة، وهو الذى عرف العمليات الكيميائية، ولقد دعائم الكي
 ترمجت كتبه إىل الالتينية، وبقيت مرجعا يعتمد عليه ىف الكيمياء ملدة ألف عام.

وكووان حلووث اإلسووالم للمسوولمني علووى طلووب العلووم وتكوورمي العلموواء فضوول كبريعلووى العووامل ىف تقوودم وازدهووار 
االت العلووم واملعرفووة، ومنهووا الصوويدلية، حيووث شووهد العووامل ىف العصراإلسووالمى مولوود أول مدرسووة شووىت جموو

 للصيدلة، ولقد برع املسملون ىف فن حتضري الدواء، وكانوا من أول من أنشأوا صيدليات لبيع الدواء.



 537 

-371م( وابوووون سووووينا )932-854هووووو /320-240ويعتوووورب العاملووووان املسوووولمان: أبووووو بكوووور الوووورازى )
م( من أشهر علماء الطب والصيدلة، ولقود تركوت دراسواهتما أثورا ابلغوا ىف علووم 1037-988هو/429

 األدوية والطب األوروبية.
م 1045-961هوو /440-351وتضم قائمة العلماء العرب املسلمني الذين أثروا هوذه العلووم البوريوأ 

م ( 1197-1148هو /646-575م ( وابن البيطار)1013-936هو /453-324( والزهراوى )
وغريهم. ويعترب كتاب "الطب النبووى" البون قويم اجلوزيوة مون أشوهر الكتوب الوىت تناولوت أحاديوث الرسوول 

 .ىف هداية النفوس واألبدان ، ومشل الكتاب فصوال عديدة ىف الطب والدواء وعالج األمراض 
 أ.د/عز الدين الدنشارى

 ـــــــــــــــــ
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 الدواوين
والديوان يعىن السجل الذى يتم فيوه تودوين األعموال واألمووال والقوائمني هبوا أو عليهوا، لغة: مجع "ديوان" 

أو على حد تعبري املاوردى ىف األحكام السلطانية: والديوان موضوع حلفظ ما يتعلق حبقوق السولطنة مون 
ز علووى األعمووال واألموووال وموون يقوووم هبووا موون اجليوووش والعمووال ، مث أطلقووت الكلمووة أيضووا موون ابب اجملووا

 املكان الذى حتفظ فيه السجالت وجيرى العمل هبا.
وقد اختلف الباحثون ىف أصل هوذه الكلموة، فوذهب الوبعض إىل القوول أبهنوا ترجوع إىل أصول فارسوى كموا 
يذكر العالموة ابون خلودون ىف مقدمتوه ، بينموا يعوود هبوا الوبعض األخور إىل أصوول عربيوة، مون دون الشوىء 

 ن منظور ىف لسان العرب أخذا عن سيبوبه.أى: أثبته ، على حد قول اب
وكانت احلاجة قود اسوتدعت إنشواء هوذا النظوام والعمول بوه علوى عهود أموري املوؤمنني عمور بون اخلطواب ىف 
السنة اخلامسة عشرة للهجورة، بعود أن بودأت الفتوحوات اإلسوالمية للمنواطق اجملواورة لشوبة اجلزيورة العربيوة، 

اإلسووالمية، وأصووبح ضووروراي وضووع نظووام دقيووق لضووبط هووذه األموووال وأخووذت األموووال تتوودفق علووى املدينووة 
 ومصارفها وتسجيل املستحقني هلا.

وملووا كووان العوورب قوود انصوورفوا ىف صوودر اإلسووالم للجهوواد موون أجوول جعوول كلمووة هللا هووى العليووا، فقوود كووان 
يوووان الشووام طبيعيووا أن تكووون أعمووال الوودواوين أبيوودى أبنوواء الووبالد املفتوحووة وأبلسوونتهم ، وموون مث كتووب د

ابليواننية أو الروميوة كموا يسوميها املسولمون ، وديووان مصور هبوا أيضوا ابلقبطيوة، وديووان العوراق ابلفارسوية، 
وديوان إفريقية ابلرببرية، وظل األمر على هذا احلال حىت كان عهد اخلليفة األموى عبد امللك بن مروان ، 

 ية، وهو ما عرف بتعريب الدواوين.فصدرت األوامر بنقل هذه الدواوين مجيعها إىل العرب
والشك أن حركة تعريب الدواوين قد أسهمت إسهاما فعاال ىف نشر اللغة العربية على حنو كبري، إذ سارع 
أبناء هذه البالد املفتوحة إىل تعلم العربيوة حوىت ال يفقودوا وظوائفهم ىف تلوك الودواوين ، كموا أهنوا أدت إىل 

 سالمى، هى طبقة الكتاب.ظهور طبقة جديدة ىف اجملتمع اإل
وكان ديووان اجلنود أول الودواوين الوىت أنشوأها اخلليفوة عمور بون اخلطواب ، ويعورف أيضوا بوديوان اجلويش أو 
العطاء، واختص بتدوين أمساء اجلند وأوصافهم وأنساهبم وما خيصهم من العطواء، وشودد عمرعلوى ضورورة 

البالد املفتوحة. وقد وصل ديوان اجلند إىل أقصى التفرغ للجهاد حىت ال ينصرف الناس عنه إىل الدعة ىف 
 مراحل تطوره ىف أايم اخلالفة الفاطمية، حيث صار يضم ثالثة دواوين ، هى اجلند والرواتب واإلقطاع.

أما الديوان الثاأ فهو ديوان اخلراج ،وقد نشأ ىف عهد اخلليفة عموربن اخلطواب بعود أن اتسوعت ىف عهوده 
كثرت األموال ، وغدت مهمته اإلشراف على جباية األموال وتدوين موا يورد منهوا رقعة الدولة اإلسالمية و 

 فرع ىف كل والية. -مع االتساع-إىل بيت املال وأوجه اإلنفاق العام ، وأضحى له 
وملا كان عهد بىن أمية، ونشطت حركة الفتوح ، وامتودت أطوراف الدولوة ، اسوتدعى األمور قيوام عودد مون 

ى ىف مقودمتها ديووان اخلوامت الوذى أنشوأه معاويوة ابون أ، سوفيان ضوماان لسورية أموور الدواوين األخرى، أيت
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الدولة، حىت أصوبح ديووان اخلوامت يعود أهوم دواويون الدولوة اإلسوالمية، وكانوت مهمتوه تشومل أوأمور اخلليفوة 
سول ورسائله وحزمها رييط ولصقه ابلشومع مث ختموه ريوامت اخلليفوة حوىت ال جيورو أحود علوى فضوه سووى املر 

 إليه.
ويكمل عمل هذا الديوان ديوان الرسائل الذى عرف أيضا بديوان اإلنشاء، ويشرف على الرسائل الوواردة 
موون الوووالايت إىل اخلليفووة، أو موون هووذا إىل عمالووه ىف األمصووار، وازدادت أمهيووة هووذا الووديوان توودرجييا حووىت 

مون الفواطميني واأليووبيني واملماليوك ، صار الكثريون يتنافسون للعمول فيوه ، وبلوغ قيموة ازدهواره ىف مصور ز 
 ومن بني أعظم من شغلوا رالسته القاضى الفاضل والقلقشندى.

وتعددت الودواوين ىف الدولوة اإلسوالمية بتطوور عهودهوا، فظهور ديووان الربيود، وتتضوح أمهيتوه مون قوول أ، 
ك ،واليصووح امللووك إال جعفوور املنصووور: "مووا كووان أحوووجىن إىل أن يكووون علووى اب، أربعووة نفوورهم أركووان امللوو

هبم.. أما أحدهم فقاض ال أتخذه ىف هللا لومة الئم ،واآلخرصاحب شورطة ينصوف الضوعيف مون القووى، 
والثالث صاحب خوراج ال يظلوم الرعيوة، والرابوع. وعوض علوى أصوبعه السوبابة ثوالث مورات وقوال صواحب 

 بريد يكتب إىل ريرب هؤالءعلى الصحة".
ر مون الودواوين ، كوديوان الطوراز، وديووان التوقيوع ، وديووان اجلهبوذة، وإىل جانوب موا سوبق هنواك عودد آخو

وديووان الورب والصودقات ، وديووان الزموام ، ولكوون تظول الودواوين اخلمسوة األوىل صواحبة األمهيوة ىف الدولووة 
 اإلسالمية.

 أ.د/رأفت عبد احلميد حممد
 ـــــــــــــــــ
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 الدولة
 يقصد هبا اكتمال عناصرثالثة هى:

قليم ، والشعب ، واحلكومة، ولذلك جيوب أن توجود مجاعوة مون النواس يعيشوون علوى إقلويم حمودد، كموا اإل
جيب أن ينتظم هؤالء النواس حتوت حكوموة معينوة حيودد اإلقلويم نطواق السولطة الوىت متارسوها هوذه احلكوموة 

 على الشعب.
اجلووى، ويكفول اإلقلويم البحورى  ويشمل اإلقليم عناصر ثالثة هى: اإلقليم الربى واإلقلويم البحورى واإلقلويم

للدولوة محايووة شووواطئها حووىت امتووداد معووني حوودد ابثووىن عشور موويال حبووراي، كمووا يكفوول إقليمهووا اجلوووى محايووة 
إقليمها من أى اخرتاق بواسطة الطائرات إذ ميتد إىل ما الهناية ىف االرتفاع ، أما اإلقلويم الوربى فهوو موئول 

 نشاط البشر املكونني لشعب الدولة.
تعتوورب الدولووة القوميووة املعروفووة بشووكلها احلوواىل نتاجووا حووديثا ظهوور ىف بدايووة العصووور احلديثووة أى ىف القوورن و 

السووادس عشوور، وجوواء كوورد فعوول النسووياب السوولطة وتوزعهووا ىف العصووور الوسووطى ىف أورواب ويتميووز بتقويووة 
 سلطة امللك أو احلاكم بشكل عام.
املدينوة، كوان فيهوا مركوز للسولطات املعروفوة ىف الودول احلديثوة دولوة  أما ىف اإلسالم فقد كون رسول هللا 

أى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وقد مت حتديد ذلك بوضوح يف الصوحيفة، أو الوثيقوة األوىل 
 على سكان املدينة وممثلى القبائل واليهود. لتأسيس دولة املدينة الىت قرأها الرسول 

دود فأرسل من يضع حدودا بني البتيها مشواال وجنوواب وشورقا وغوراب كموا حودد فكرة احل وعرف الرسول 
ىف الصحيفة شعب املدينة وعالقته ابلشوعوب اجملواورة، وحودد مون هوم أعوداء الدولوة وكيوف تكوون العالقوة 
 معهووم ، وهووم هنووا املشووركون موون قووريش وهووى عالقووة أساسووها احلوورب ردا علووى عوودواهنم علووى الرسوووول 

 لتهم اجتثاث اإلسالم من جذوره.وصحابته وحماو 
وجيووب أن نوضووح أن دولووة اإلسووالم ليسووت دولووة دينيووة ابملفهوووم الغوور،، ألن األمووة هووى مصوودر سوولطات 
اخلليفووة، وهووو مسووئول أمامهووا وتسووتطيع أن حتاسووبه ، والميكوون االدعوواء أبن اخلليفووة يسووتمد سوولطاته موون 

الفقووه اإلسووالمى ابن سووند توليووة اخلليفووة هووو تفووويض إهلووى بشووكل أو آبخوور. ويتبووني ذلووك موون التسووليم ىف 
البيعة، وقد استنتجت حمكمة العدل الدولية يف حكم حديث هلا أن السيادة يف الدولة اإلسالمية ارتبطت 

 ابلبيعة.
كموا نوود أن نشوري إىل أن اإلسوالم كوان دينوا وجنسوية، وكوان مون حوق املسولم أن ينتقول بوني خمتلوف أجوزاء 

 يود ، بل إن السلطة كانت تنتقل بني هذه األجزاء بسهولة ويسر.الدولة اإلسالمية دون ق
والميكن أن نقول إن االسالم قد اشرتط شكال معينا للدولة فيمكن أن تكون ملكية أومجهورية بشورط أن 
يقيم احلاكم حدود هللا وأن حيقق العدالة ىف الناس، وبشرط أن يتخذ الشورى أساسا حلكمه إعماال لقولوه 

، وأموووره لنبيوووه هبوووا }فووواعف عووونهم واسوووتغفرهلم وشووواورهم ىف  38مووورهم شوووورى بينهم{الشوووورى:تعووواىل: }وأ
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، موع مالحظوه أنوه ىف حالوة النظووام امللكوى يسوتوجب اإلسوالم مبايعوة كول ملووك  159األمور{آل عموران:
 ورث ملكه ورضا الشعب عنه.

 أ.د/جعفر عبد السالم
 ـــــــــــــــــ
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ين  الدِه
 مل ختوول منهووا لغووة موون اللغووات مبوودلوهلا ، ألن التوودين فطوورة، وقوود تعووددت داللتهووا الوودين موون األلفوواظ الووىت

بتعوودد األمووم ، وإن وجوود قاسووم مشوورتك بينهووا يف النهايووة، وقوود عرفهووا العوورب مبوودلوالت شووىت، ووردت ىف 
 القرآن الكرمي مبعان متعددة منها:

ولوه تعواىل: }وقواتلوهم حوىت التكوون الدين: الطاعة، وهو أصل املعوىن، ودنوت لوه أى أطعتوه ، ومنوه ق -1
 .193فتنة ويكون الدين هلل{البقرة:

، أى اخلضووع لوه وحوده دون سوواه ، قوال عمورو  193وىف آية أخرى: }ويكون الودين كلوه هلل{األنفوال:
 بن كلثوم:

 وأايما لنا غرا كراما * عصينا امللك فيها أن ندينا
 ، أى ىف الطاعة. 256ومنه قوله تعاىل:}ال إكراه ىف الدين{البقرة:

الدين: اجلزاء واملكافأة، يقال دانوه دينوا أى جوازاه ، ويقوال: كموا تودين تودان أى كموا جتوازى حبسوب  -2
، أى جمزيووون ، قووال خويلوود بوون نوفوول خياطووب 53ماعملووت ، ومنووه قولووه تعوواىل }أءان ملدينون{الصووافات:

 احلارث بن أ، مشر:
 تدين تدان اي صاح أيقن أن ملكا زائل * واعلم أبن كما

، وبه فسر احلديث: )الكيس من  4الدين: احلساب ، ومنه قوله تعاىل: }مالك يوم الدين{الفاحتة: -3
 دان نفسه ( أى حاسبها.

,  86الدين: السلطان وامللوك ، وقود دنتوه دينوا ، ملكتوه ، ومنوه قولوه تعواىل: }غوري مدينني{الواقعوه: -4
 دين الرجل أمره ، أى ميلكه.أى غري مملوكني عند الفراء، ومنه قوهلم: ي

الوووووودين: القضوووووواء واحلكووووووم وامللووووووك ، وبووووووه فسوووووور قولووووووه تعوووووواىل: }مووووووا كووووووان ليأخووووووذ أخوووووواه ىف ديوووووون  -5
 ، أى ىف حكمه وقضائه ، والداين: هو القاضى. 76امللك{يوسف:

 الدين: احلال والعادة والشأن ، يقال: مازال ذلك ديىن وديدأ، أى عادتى، قال املثقب العبدى: -6
 ل إذا درأت هلا وصيىن * أهذا دينه أبدا وديىنتقو 

 قال ابن مشل:سألت أعرابيا عن شئ فقال: لولقيتىن على دين غري هذا ألخربتك.
الووودين: يطلووووق ويووووراد بوووه اإلسووووالم ، قووووال الراغوووب: ومنووووه قولووووه تعووواىل: }أفغووووري ديوووون هللا يبغووووون{آل  -7

 .85سالم دينا فلن يقبل منه{آل عمران:، يعىن اإلسالم لقوله تعاىل: }ومن يبتغ غري اإل 83عمران:
 وقد وردت الكلمة مبعان أخرى غري ما سبق ىف لغة العرب وىف القرآن الكرمي.

ومن مالحظة مجلة املعاأ السابقة من منظور ديىن ندرك أهنا تؤلوف وحودة كليوة. يعربكول جوزء مون املعواأ 
مواء )د/دراز( حوني قوال: إن مون وراء هوذا عن جانب من املعىن املطلق هلا، وهذا موا ذهوب إليوه أحود العل
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االخووتالف الظوواهر، تقوواراب شووديدا ، بوول صوولة ثمووة ىف جوووهر املعووىن، إذ جنوود هووذه املعوواش تعووود يف هنايووة 
 األمر، إىل ثالثة معان ، وإن التفاوت مرده إىل أصل الفعل من حيث التعدى ابلنفس والتعدى ابلغري.

 نينا به أنه ملكه وحكمه وقهره وحاسبه وجازاه.فإذا تعدى الفعل بنفسه )دانه دينا( ع
وإذا تعوودى ابلووالم ، أردان أنووه أطاعووه وخضووع لووه ، وكلمووة الوودين هلل ، يصووح أن يفهووم منهووا كووال املعنيووني: 
احلكم هلل أو اخلضوع هلل ، وواضح أن هذا املعوىن الثواأ، موالزم لوألول ، ومطواوع لوه ، وأنوه دانوه فودان لوه 

إذا تعدى ابلباء، دان ابلشىء، كوان معنواه أنوه اختوذه دينوا وموذهبا، فهوو الطريقوة أى قهره فخضع وأطاع.و 
 الىت يسري عليها املرء نظراي وعمليا.

ومجلة القول أن كلمة دين عند العرب تشري إىل عالقة بني طرفني يعظم أحدمها اآلخر، وخيضوع لوه ، فوإذا 
ا الطورف الثواأ كوان أمورا وسولطاان وحكموا وصف هبا الطرف األول كان خضوعا وانقيادا ، وإذا وصفا هبو

وإلزاموا ، وإذا نظور هبوا إىل أمور الورابط اجلوامع بوني الطورفني كانوت الدسوتور املونظم لتلوك العالقوة أو املظهور 
 الذى يعرب عنها.

 ومعىن كلمة دين بني اإلطالق والتقييد:
تقديسوا وتقوراب اليوه ، يسومى  من الداللة اللغوية لكلمة ديون رأينوا أن كول خضووع علوى وجوه موا لشوىء موا

دينا، سوواء أكوان منشوأ هوذا اخلضووع الوضوع كموا هوو احلوال ىف معتقودات الووثنيني والصوابئني واجملووس أو 
 الوحى كما ىف معتقدات أهل الكتاب واملسلمني.

وقد وسم القرآن كل معتقد أبنوه )ديون ( حقوا كوان أم ابطوال، ففوى قولوه تعواىل: }قول ايأيهوا الكوافرون. ال 
، وقوووال تعووواىل  6، ختمهوووا بقولوووه }لكوووم ديووونكم وىل دين{الكوووافرون: 2-1أعبووود ماتعبووودون{الكافرون:

، فسومى كول معتقود غواير اإلسوالم أبنوه ديون  85}ومن يبتغ غرياإلسالم دينا فلون يقبول منوه{آل عموران:
ن ويرفض البعض إطالق كلمة دين علي كل معتقد غاير االسالم ، وهم بوذلك مصوادمون لنصووص القورآ

والسوونة، بينمووا يوورى آخوورون: أن الكلمووة إذا وردت حمووالة ابلووالم يووراد هبووا اإلسووالم دون سووواه ، واستشووهد 
 .13بقوله تعاىل }شرع لكم من الدين{الشورى:

 .21وقوله تعاىل: }أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين{الشورى:
ا غووري صووحيح ، ألن الكلمووة كمووا وأمووا إذا ذكوورت منكوورة، فإهنووا حتتموول الوودين احلووق والوودين الباطوول ، وهووذ

وردت منكوورة يووراد هبووا الوودين احلووق ، األداين الباطلووة وردت معرفووة كووذلك بوونفس املعووىن قووال تعوواىل: }هووو 
 .9الذى أرسل رسوله ابهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله{الصف:

احلوق ، الودين الباطول  والتمييز بني احلق والباطل يكون ابلوصف الدين اإلسالمى، الدين اليهودى، الودين
 ، أو ابالضافة إىل هللا أو النىب أو املتبع أو املؤسس: )دين هللا ( من )دين ( )البوذية(.

 أ.د/بكر زكى عوض
 ـــــــــــــــــ
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 الرأفة
 رمحه أشد رمحة. -يرأف ، ورئف ، ورؤف رأفة ، ورآفة-لغة: الرمحة، وقيل: أشد الرمحة.رأف به 

، أى ال ترمحومها فتسقطوا عنهما ما  2}وال أتخذكم هبما رأفة ىف دين هللا{النور: شرعا وىف القرآن الكرمي
 أمر هللا به من احلد.

ومن صفات هللا عز وجل: )الرءوف(، أى الرحيم بعباده ، العطوف عليهم أبلطافه ، يقول تعواىل: }وهللا 
كم رسوول مون أنفسوكم عزيوز ، فقال }لقود جواء  ، كما وصف هللا هبا نبيه  207رءوف ابلعباد{البقرة:

شوديد الرأفووة  ، فقود كووان رسوول هللا  128عليوه موا عنووتم حوريص علويكم ابملووؤمنني رءوف رحيم{التوبوة:
رضوى -ابملسلمني كثري املراعاة الختالف أحواهلم وما يعورتى النفووس مون فتوور وملول ، يقوول ابون مسوعود 

م كراهة السوآمة علينوا( )البخوارى: كتواب العلوم(، يتخولنا ابملوعظة ىف األاي : )كان رسول هللا -هللا عنه
وكان مع شدة ولعه ابلصوالة يتجووز فيهوا إذا مسوع بكواء الصوىب، فقود روى أنوه قوال )إأ ألقووم ىف الصوالة 
أريود أن أطيوول فيهووا، فووأمسع بكوواء الصووىب، فوأجتوزىف صووالتى، كراهووة أن أشووق علووى أمووه(.)البخارى: كتوواب 

 األذان(.
نه وتعوواىل بعبوواده أنووه ال يكلووف نفسووا إال وسووعها، بوول جعوول الواجبووات والفووروض ال وموون رأفووة هللا سووبحا

قوال:  تكون مقبولة إال إذا كانت ىف اطار سهل ميسر لكل النواس ، فقود روى أبوو هريورة أن رسوول هللا 
ميان )إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه ، فسددوا، وقاربوا وأبشروا....(. البخارى: كتاب اإل

، ومووون رأفتوووه ورمحتوووه أن املصووور علوووى الكفووور طوووول حياتوووه ، إذا ثب وأانب ،  69/ 5، ومسوووند أمحووود: 
 أسقط عنه العقاب وأعطاه الثواب الدائم والنعيم اخلالد ىف اآلخرة.

 ابملسلمني وصيته ألصحابه أبن ييسروا وال يعسروا ويبشروا وال ينفروا. ومن رآفة حممد 
 أ.د/حممد شامة

 ـــــــــــــــــ
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 الرؤ 
 

لغة: على وزن ُفغَلى غري منصرف أللف التأنيث ، وهوى موا رأيتوه ىف مناموك قوال الليوث: ال جتموع الورؤاي، 
 (.1وقال غريه: جتمع الرؤاي على رؤى كما يقال عليا وعلى  كما ىف اللسان)

ا والشووومس والقمووور واصووطالحا: ورد ىف القووورآن }إذ قووال يوسوووف ألبيوووه اي أبووت إأ رأيوووت أحووود عشووركوكب
رأيوتهم ىل سواجدين. قووال ايبوىن ال تقصوص رؤايك علووى إخوتوك فيكيودوا لووك كيودا إن الشويطان لإلنسووان 

، كمووا جوواء ىف سووورة يوسووف أيضووا رؤاي الفتيووني ، ورؤاي امللووك ىف أكوول السووبع  4،5عوودو مبني{يوسووف:
 (.3لده)( ورؤاي إبراهيم عليه السالم أنه يذبح و 2البقرات السمان للسبع العجاف)

وقد ورد ىف السنة الكثري مون احلوديث عون الورؤاي ونكتفوى منهوا حبوديث أ، هريورة رضوى هللا عنوه عون النوىب 
  أنه قال: )إذا اقرتب الزمان مل تكد رؤاي املسلم تكوذب وأصودقكم رؤاي أصودقكم حوديثا ، ورؤاي املسولم

لصوواحلة بشوورى موون هللا ورؤاي حتووزين موون جووزء موون نسووة وأربعووني جووزءا موون النبوووة. والوورؤاي ثالثووة: فووالرؤاي ا
الشيطان ، ورؤاي ما حيدث املورء نفسوه فوإن رأى أحودكم موا يكوره فلويقم فليصول وال حيودث هبوا النواس...( 

 (.4رواه مسلم)
وقد وردت عدة رواايت ىف هذا احلديث جاءت بلفظ )من سوت وأربعوني جوزءا مون النبووة( وىف روايوة مون 

)مون سوبعني جوزءا مون النبووة( ومجيوع هوذه الورؤاايت أخرجهوا مسولم ىف  حديث ابون عمور رضوى هللا عنهموا
( وقوود نقوول عوون ابوون عبوود الوورب، أن االخووتالف ىف مقوودار اجلووزء إمنووا هووو حبسووب يقووني الرائووى، 5صووحيحه)

 (.6وإخالصه ، ودرجة تقواه ، كما أن األنبياء يتفاضلون)
هللا تعواىل وأن التصوديق هبوا حوق ، وحتتواج إىل وابجلملة فإن أهل العلم يتفقون على أن الرؤاي الصادقة مون 

التأويول احلسون ، وال ينبغوى أن تعورب إال مون أهول العلووم العوارفني ابلتأويول كموا أن فيهوا مون بوديع صوونع هللا 
ومجيول لطفوه موا يزيود املووؤمن ىف إميانوه ، ومل ينكرالورؤاي إال أهول اإلحلواد موون قودامى وحمودثني ، وشورذمة موون 

لينسبوهنا إىل ما يغلب على اإلنسان من الطبائع األربعة فوإن غلبوت السووداء عليوه رأى  املعتزلة حيث إهنم
السواد واألهوال ، وان غلبت عليه الصفراء رأى النار واملصابيح واملعصفرات وإن غلب عليوه البيواض رأى 

ىف الوورؤاي مثانيووة ( قووال الكرموواأ 7امليوواه واألهنووار، وإن غلووب عليووه الوودم رأى الشووراب والوورايحني واملعووازف)
أقسام ، سبعة ال تعرب وواحد يعرب، حيث أضاف إىل األربعة السابقة خامسا: وهوو الورؤى املنعكسوة عموا 
جيووول ىف الوونفس ىف حالووة اليقظووة. وسادسووا وهووو مووا كووان موون رؤى الشوويطان ويعوورف بكونووه أيمووره مبنكوور 

 وينهاه عن املعروف. وسابعا وهو ما كان من قبيل االحتالم.
( وعلووى 8لوورؤاي الووىت تعوورب فهوى مووا ينقلووه ملووك الوورؤاي مون اللوووح احملفوووظ موون أموور دنيووا الرائووى وأخووراه)أموا ا

ذلك فما قاله امللحدون ومن معهم إمنا هو نوع من الرؤاي وليس هو كل الرؤاي بل هوو يودخل ىف أضوغاث 
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موون الشووويطان( رواه  ىف احلووديث الصووحيح )الووورؤاي موون هللا واحللووم األحووالم الووىت آشووار إليهوووا املصووطفى 
 (.9مسلم)

أموا األحكوام الفقهيووة الوىت تلقووى ىف الورؤاي وكانووت خمالفوة لألحكووام املسوتقرة ىف الشووريعة اإلسوالمية فإنووه ال 
و وقال له مثال: إن امرأتك طالق ثالاث وهو جيوزم أبنوه  يعمل هبا قال اإلمام القراىف: من رأى رسول هللا 

 مل يطلقها.
ىف اليقظة مقدم على اخلورب ىف النووم لتطورق االحتموال للرائوى ابلغلوط  رسول هللا فالذى يظهر أن إخبار 

ىف ضووبط املثووال ولووو قووال لووه: عوون أموور حوورام إنووه حووالل ، أو عووني حكمووا موون الشووريعة، قوودمنا مووا ثبتووه ىف 
اليقفلوووووة علوووووى موووووارؤى ىف النووووووم ملوووووا ذكوووووران، كموووووا إذا تعوووووارض خوووووربان مووووون أخبوووووار اليقظوووووة فإننوووووا نقووووودم 

 (.10ح)الألرج
فإذا تعلقت بشىء من فضائل األعمال وقد عربها أحد العلماء ابلتأويل فالظاهرأنه يعمل مبقتضواها إذا مل 
 تتعوارض موع حكووم منصووص عليووه ، حلوديث ابوون عمور رضوى هللا عنهمووا أن رجواال موون أصوحاب النووىب 

قد تواطوأت ىف السوبع األواخور  )أرى رؤايكم أروا ليلة القدر ىف املنام ىف السبع األواخر فقال رسول هللا 
 (.11فمن كان متحريها فليتحرها ىف السبع األواخر( رواه البخارى)

مبقتضواها حينموا رأى أنوه يودخل  وهذا ىف غري رؤاي األنبيواء ألن رؤاي األنبيواء حوق فقود عمول رسوول هللا 
ابنوووه كموووا هوووو معلووووم املسووجد احلووورام ، كموووا عمووول إبوووراهيم عليوووه السوووالم مبقتضووواها حينموووا رأى أنوووه يوووذبح 

 ومفصل ىف القرآن الكرمي.
 أ.د/أمحد على طه راين

 ـــــــــــــــــ
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 الرؤية
لغة: يقال رؤية العني ورؤاي العني ، ما تراه الباصرة، ومجع الرؤية ُرَؤى. ورؤية العني معاينتها للشوىء، وهوى 

لني ، وقال ابن سيده: الرؤية النظر تتعدى إىل مفعول واحد، وإن كانت مبعىن العلم فإهنا تتعدى إىل مفعو 
 (.1ابلعني وابلقلب ، كما ىف اللسان)

واصطالحا: الرؤية ابلعني ، هى إدراك األشياء حباسة البصر وعليها املعول ىف الشهادة، ففى حديث ابون 
عون الشوهادة فقوال: هول تورى الشومس؟ قوال: نعم.قوال:  عباس رضى هللا عنهموا، أن رجوال سوأل النوىب 

 (.2ها فاشهد أو دع )أخرجه البيهقى ىف سننه واحلاكم ىف مستدركه()على مثل
لووذلك رد كثووريمن الفقهووواء شووهادة األعمووى مطلقوووا ألن مبووىن الشووهادة علوووى املشوواهدة، وهووو ال يشووواهد، 
وبعضهم ردهوا ىف خصووص الشوهادة علوى األشوياء الوىت حتتواج إىل مشواهدة، وأجازهوا فيموا ميكنوه التعورف 

 أو مشه أو مساعه. عليه بلمسه أو ذوقه
وقد أوجب الشارع على من اعتدى على آخر ابلضرب على رأسه فوأذ هوب الرؤيوة مون حاسوة بصوره ولوو 

فإنه يقتص منه مبثل ما فعل ، إن كان قد فعل ذلوك بوه عمودا عودواان، وإال أبن   -بقى جرم العني سليما 
 صف الدية.كان خطأ ، فتجب فيه الدية كاملة، فإن ذهبت رؤية إحدى العينني فن

وعن رؤيوة هللا تبوارك وتعواىل يووم القياموة ذهوب أكثور العلمواء إىل أن قولوه تعواىل }وجووه يومئوذ انضورة. إىل 
، يبشوور املووؤمنني برؤيووة رهبووم تبووارك وتعوواىل يوووم القيامووة وذلووك القوورتان النظوور 23-22رهبووا انظرة{القيامووة:

، ومفهووم ذلوك أن املوؤمنني  15ن{املطففني:بلفظ إىل وقد قال تعاىل }كال إهنم عن رهبم يومئذ حملجوبو 
(، وأن هذه الرؤية هى الزايدة الىت وعود هللا تبوارك وتعواىل هبوا املوؤمنني مون أهول اجلنوة ىف 3الحيجبون منها)

 .26قوله جل شأنه }للذين أحسنوا احلسىن وزايدة{يونس:
ارك وتعاىل: تريدون شيئا أزيدكم قال )إذا دخل أهل اجلنة اجلنة يقول هللا تب وىف رواية صهيب عن النىب 

فيقولون: أمل تبيض وجوهنا؟ أمل تودخلنا اجلنوة وتنجنوا مون النوار؟ قوال: فيكشوف احلجواب فموا أعطووا شويئا 
( كمووا ثبوت ىف مسوولم أيضووا أهنوم يرونووه كمووا يوورون 4أحوب إلوويهم موون النظورإىل رهبووم عووز وجول( رواه مسوولم)

 (.5الشمس ابلظهرية صحوا والقمر ليلة البدر صحوا)
وأما رؤية هللا تعاىل ىف الودنيا فيقوول اجلمهوور مون أهول السونة جبوواز وقوعهوا مسوتدلني لسوؤال موسوى عليوه 
السووالم ىف قولووه جوول شووأنه }قووال رب أرأ أنظوور إليووك قووال لوون تووراأ ولكوون انظوور إىل اجلبوول فووإن اسووتقر 

ق قوال سوبحانك تبوت مكانه فسوف توراأ فلموا جتلوى ربوه للجبول جعلوه دكوا وخور موسوى صوعقا فلموا أفوا
، فبعوود أن مسووع موسووى عليووه السووالم كووالم ربووه اشووتاق لرؤيتووه ومل  143إليووك وأان أول املووؤمنني{األعراف:

يطلووب منووه أن يريووه آيووة، أو أنووه طلبهووا لوويعلم قومووه الووذين طلبوهووا منووه أهنووا مسووتحيلة ، كمووا يقووول بووذلك 
دركوووه األبصوووار وهوووو يووودرك األبصوووار وهوووو املعتزلوووة، وغوووريهم ممووون ينكووور ذلوووك مسوووتدلني بقولوووه تعووواىل }ال ت

 .103اللطيف اخلبري{األنعام:
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 وقد رد ذلك أبن اإلدراك املنفى ىف اآلية هو مبعىن اإلحاطة واحلصر، وليس جمرد النظر والرؤية.
ومبىن االستدالل من اجلمهور أن موسى عليه السالم لو مل يعلوم جوواز وقووع الرؤيوة ىف الودنيا ملوا طلبهوا إذ 

يعلووم مووا جيوووز ىف حووق هللا تعوواىل ومووا يسووتحيل ، لكوون املوووىل عووز وجوول منعووه منووه رمحووة بووه ، ألن  يبعوود أال
خلقه ال يقوى على املعاينة فقد دل على ذلك أبنه سبحانه سيتجلى للجبل وهو أقوى منه وأصولب ، مث 

رمحوة بوه ، وهوذا أراه اجلبل ومل يثبت ، وذلك حىت يطيب نفسا ، وأن حجبه عن الرؤية إمنا كان رعاية له و 
هو رأى األكثر، لكن نقل القاضى عياض عن اإلمام حممد بون الطيوب املشوهور أب، بكور البواقالأ شويخ 
علمواء عصوره ببغوداد أن موسوى عليووه السوالم رأى هللا تعواىل فلوذلك خوور صوعقا وأن اجلبول رأى ربوه فصووار 

إىل اجلبل فإن استقر مكانوه فسووف  دكا إبدراك خلق هللا له ، مستنبطا ذلك من قوله تعاىل }ولكن انظر
 .143تراأ{األعراف:

ربه ليلوة اإلسوراء واملعوراج حيثوه اشوتهر القوول عنود ابون  ومن هنا وجد اخلالف ىف مقولة رؤية نبينا حممد 
رأى ربوووه  عبوواس وأ، بووون كعوووب وأنوووس بووون مالوووك واحلسوون وعكرموووة وأ، احلسووون األشوووعرى أبن حممووودا 

 ، وأنكورت عائشووة رضوى هللا عنهوا رؤيتووه  11ذب الفوؤاد مووا رأى{الونجم:مسوتدلني لقولوه تعواىل }مووا كو
لربه بعينه وقالوت: مون قوال إن حممودا رأى ربوه فقود أعظوم علوى هللا الفريوة. وىف صوحيح مسولم قوال رسوول 

 (.6حني سئل عن ذلك )نورأأ أراه() هللا 
شهور عن ابن مسعود حيث قوال ( وهذا هو امل6وىف رواية أخرى أخرجها مسلم أيضا قال: )رأيت نورا()

املووراد هووو رؤيووة حمموود جلربيوول عليووه السووالم علووى هيئتووه العظيمووة الووىت خلقووه هللا عليهووا إذ مل يووره هبووذه اخللقووة 
حيث سد األفق جبناح واحد حني فرده من أجنتته الستمائة إال مرتني ومها اللتان أشار إليهما املوىل تبارك 

الفوؤاد مووا رأى{ وىف قولوه تعوواىل }ولقود رآه نزلوة أخوورى. عنود سوودرة  وتعواىل ىف قولوه عووز شوأنه }مووا كوذب
 .13،14املنتهى{النجم:

 أ.د/أمحد على طه راين
 ـــــــــــــــــ
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 الرحالت والرحالة املسلمون
اصوطالحا: هووى الورحالت الربيووة والبحريوة الووىت قووام هبوا الرحالووة املسولمون ، وقوود تنوعوت بتنوووع أغراضووها ، 

اض: التجووارة أو طلووب العلووم أو احلوووج ، وموون أهووم دواعيهووا الكشووف وحووب اسوووتطالع وموون تلووك األغوور 
 اجملهول.

وبعد منو الدولة اإلسالمية على متسعات من آسيا وأفريقيا وأوراب ، ومن يسكنها مون شوعوب وحضوارات 
بعوووض  وعقائوود ولغوووات خمتلفووة، ظهووورت احلاجووة إىل معرفوووة العووامل اإلسوووالمى والعوووامل اجملووواورة لووه ؟ كموووا أن

الرحالة كانت حتدوهم أغراض سياسية كمقدمة للتوسع ، أو تغليب مذهب على آخر كما حدث عنودما 
 صارت هناك دول إسالمية سنية وأخرى شيعية.

وقد ترتب على الرحلة اإلسوالمية منوو أسوس معرفيوة لعلووم عديودة أخصوها اجلغرافيوا والنقول واألنثروبولوجيوا 
م اخلرائط التفصيلية لألقاليم بودال مون االعتمواد علوى خريطوة العوامل الوىت واالجتماع والسياسة ،وبداايت عل

رمسهووا بطليموووس اجلغووراىف السووكندرى ىف القوورن الثوواأ املوويالدى، والشووىء نفسووه تكوورر ىف العصوور احلووديث 
الذى بىن فيه األوربيون علومهم على معارف املسلمني ، وهذه هى سونة البنواء العلموى فقود بوىن املسولمون 

 مهم علي معارف سابقيهم من روم ويوانن وفرس وهنود إخل..علو 
 وقد ترتب على الرحالت الىت قام هبا اجلغرافيون ظهور أنواع متتالية من التأليف.

 م( الدى كان متأثرا جبغرافية بطليموس.850وآول اجلغرافيني العرب كان اخلوارزمى )ت 
ثرية حتت مسمى "املسالك واملمالك " مثول اليعقوو، وىف القرنني التاسع والعاشر امليالديني ظهرت كتب ك

 م( الذى اهتم مبا نسميه اآلن اجلغرافيا البشرية.897)ت 
 ( اهتم ابلطرق واملسافات ىف كتابه " املسالك ".912وابن خرداذبة )ت:

 (.934والبلخى)ت:
 (.921وابن فضالن )بدأ رحلته إىل هنر الفوجلا عام 

 م.933الك واالصطخرى كتب املسالك واملم
م( صووواحب "موووروج الوووذهب " الوووذى تضووومن وصوووفا السوووتدارة األرض ومظاهرهوووا 957واملسوووعودي )ت:

 الطبيعية وحضارات املاضى وشعوبه وبالد اإلسالم.
واملقديسى الذى أعطى للظاهرات املختلفة ألواان خاصوة علوى اخلورائط وكتوب "أحسون التقاسويم ىف معرفوة 

 األقاليم " برتتيب وتدقيق.
سونة غطوى فيهوا  32بن حوقل أكثر اجلغرافيني الذين ارحتلووا ىف تلوك الفورتة، وبلوغ زمون رحلتوه حنوو وكان ا

 م.977مشارق العامل اإلسالمى ومغاربه ، فهو بدون منازع شيخ الرحالة، وكتب "صورة األرض" 



 550 

( صوواحب خريطوة العووامل 1166م. بوورز مون بووني الرحالوة الشووريف اإلدريسوى )ت:12و  11وىف القورنني 
علووى قرمووى كبووريمن الفضووة الووىت حلووت حموول خريطووة بطليموووس كأسوواس حموودث يسووتند إليووه إىل أن جوواءت 

 م. كما كتب "نزهة املشتاق ىف اخرتاق اآلفاق".160الكشوف اجلغرافية ابتداء من ق 
م(وكتابوووه "سوووفر انموووه " فيتضووومن معلوموووات دقيقوووة عووون احليووواة االجتماعيوووة 1061أموووا انصرخسووورو)ت:

 الد بني فارس ومصر قبيل الغزوات الصليبية.واالقتصادية للب
م( قوودم ملصور واحلجوواز والشووام ىف ثوالث رحووالت طووال أوسووطها بعوود 1217وابون جبووري األندلسوى )ت.

 فتح صالح الدين للقدس مباشرة، ومل يصلنا من كتاابته إال القليل من الرحلة األوىل.
جتواه حبثوى هوام وغوري مسوبوق ، حفوظ م( صاحب "معجم البلودان" ، هوو ا1229مث ايقوث احلموى )ت:

 لنا الكثري من أمساء وأحباث اجلغرافيني السابقني الذين فقدت أعماهلم.
 م( فلم يكن جغرافيا، لكنه أجاد ىف اجلوانب الفلكية واجلغرافيا الرايضية.1048أما العالمة البريوأ )ت:

سونة ىف رحلتوه  25ى قضى حنوو م( الذ1377م أمري الرحالة املسلمني ابن بطوطة )ت:14وأجنب القرن
 األوىل من املغرب إىل الصني.

م( ىف كتابووه الشووهري 1406كمووا ظهوور ىف الفوورتة ذاهتووا عووامل االجتموواع وفلسووفة التوواريخ ابوون خلوودون )ت:
"ديوان املبتدأ واخلرب ىف ثريخ العرب والعجم والرببر"، وجتلت عبقريتوه ىف مقدموة الكتواب الوىت تعود فلسوفة 

 تماعية والعمرانية والسياسية.ىف العلوم االج
 أ.د/حممد رايض

 ـــــــــــــــــ
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 الرمحة
،  57لغة: الرّ ق ة ، والتو َعطُّف ، و "الرمحة": املغفرة، يقول هللا تعاىل }.... وهدى ورمحة للمؤمنني{يونس:

 .61أى فصلناه هاداي وذا رمحة، يقول تعاىل }.... ورمحة للذين آمنوا منكم..{التوبة:
َووُة َرمحًووا ، وُرمُحًووا ، وَرمحَووة: رق  لووه ،وشووفق عليووه ، وتعطووف وغفوور لووه ، يقووول تعوواىل }وتواصوووا ابلصوورب رَ  مح 

 ، أى أوصى بعضهم بعضا برمحة الضعيف ، والتعطف عليه. 17وتواصوا ابملرمحة{البلد:
يته "الرحيم": ، أى عفوه ،وعنايته ، ورعا 56ويقول تعاىل: }إن رمحت هللا قريب من احملسنني{األعراف:

 81قد يكون مبعىن "املرحوم"، كما يكون مبعىن "الراحم" يقوول هللا تعواىل }...... وأقورب رمحوا{الكهف:
 ، وقيل: "ترمحت عليه"،قلت: رمحه هللا.

اصطالحا: إرادة إيصال اخلري وهى: اللطف واإلحسان: أى التخلص من كل آفة أو نزعة تودفع اإلنسوان 
 إىل الناس ، فمساعدة الضعيف رمحة، ومد يد العون للمحتاج رمحة، وختفيوف إىل الشر، مع إيصال اخلري

وخاصوووة -حتوووت يووود املووورء رمحوووة، ومعاملوووة األرحوووام  -وموووا-آالم النووواس رمحوووة، وعووودم القسووووة علوووى مووون 
 ابحلسىن رمحة. -الوالدين

ىل: }أولئووك موورة توزعووت ىف سوووره ، ابتووداء موون قولووه تعووا 79وقوود ذكوورت كلمووة "رمحووة" ىف القوورآن الكوورمي 
، وحووىت قولووه تعوواىل }وجعلنووا ىف قلوووب الووذين اتبعوووه رأفووة  157علوويهم صوولوات موون رهبووم ورمحووة{البقرة:

، وتدور معانيها حول رمحة هللا بعباده ، وذلك إبنزال النعم علويهم ىف الودنيا واآلخورة،  27ورمحة{احلديد:
}فقووود جووواءكم بينوووة مووون ربكوووم وهووودى هلوووم ابهلووودى والرمحوووة، يقوووول تعاىل وىف مقووودهتا بعوووث هللا حممووودا 

،  82، ويقوووول }... وننوووزل مووون القووورآن موووا هوووو شوووفاء ورمحوووة للمؤمنني{اإلسوووراء: 157ورمحوووة{األنعام:
ولبيوووووووان أن الرمحوووووووة ألصوووووووحاب الفضووووووول واجبوووووووة، يقوووووووول تعووووووواىل }واخفوووووووض هلموووووووا جنووووووواح الوووووووذل مووووووون 

}قوول اي عبووادى الووذين أسوورفوا ،أو التبشووري ابلرمحووة ملوون ثب وأانب ، يقووول تعوواىل  24الرمحة...{اإلسووراء:
، فرمحووة هللا قريووب موون احملسوونني وهووى لعبوواده املطيعووني  53علووى أنفسووهم ال تقنطوووا موون رمحووة هللا{الزموور:

ألوامووره ، سووواء كانووت أموورا أو هنيا،كمووا بووني القوورآن الكوورمي أن الرمحووة هووى أسوواس العالقووة بووني الووزوجني ، 
نفسووووكم أزواجووووا لتسوووكنوا إليهووووا وجعوووول بيوووونكم مووووودة يقوووول هللا تعوووواىل }وموووون آايتووووه أن خلوووق لكووووم موووون أ

}حممووود رسوووول هللا والوووذين معوووه أشوووداء علوووى  ، ومووودح هللا هبوووا أصوووحاب رسوووول هللا  21ورمحوووة{الروم:
 الكفار

 .29رمحاء بينهم....{الفتح:
وردت كلمووة "رمحووة" ومشووتقاهتا ىف أحاديووث عديوودة، وكلهووا توودور حووول: التواصوول بووني النوواس ، ووصووف 

ابلووورتاحم والتعوواطف فيموووا بيوونهم ، مثووول: )تووورى املووؤمنني ىف تووووادهم وتوورامحهم ، وتعووواطفهم كمثووول املووؤمنني 
اجلسد الواحد...( )البخارى: كتواب األدب(،، و )الرامحوون يورمحهم الورمحن( )سونن الرتموذى: كتواب الورب 

ة رمحووة والفرقووة والصولة(. كمووا تنفورهم موون القسوووة وعودم الرمحووة، مثول قولووه صوولى هللا عليوه وسوولم: "اجلماعو
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عذاب " )مسند أمحد(، وقوله: )ال تنزع الرمحة إال مون شوقى، وقولوه: نزعوت منوه الرمحوة، فوإذا نزعوت منوه 
الرمحة، مل تلقه إال رجيما ملعووان( )سونن ابون ماجوة: كتواب الفونت( ، وقولوه: )مون ال يورحم النواس ال يرمحوه 

هووا ىف رد السووالم: )وعلوويكم السووالم ورمحووة هللا هللا( )سوونن الرتمووذى: كتوواب الوورب والصوولة(، وهلووذا نووص علي
 وبركاته(، ليتذكرها الناس دائما فيسود التعاطف والتالف بينهم.

 أ.د/حممد شامة
 ـــــــــــــــــ
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 الر ق
لغة: الرزق بكسرالراء كل ما ينتفع به مون املوال أو اجلواه أو السولطان أو الصوحة أو امللوبس أو املسوكن أو 

 ويشمل العطاء الدنيوى واألخروى. الذرية أو العلم.
 واألرزاق نوعان: أرزاق ظاهرة لألبدان "كاألقوات ".
 (.1أرزاق ابطنة للقلوب والنفوس "كاملعارف والعلوم" )

أما الرزق: بفتح الراء فهو املصدر احلقيقى، واملرة الواحدة رزقة ، واجلمع رزقاف. يقول اجلويىن األشوعرى: 
الورزق أن كول موا انتفوع بوه منتفوع فهوو رزقوه ، فوال فورق بوني أن يكوون متعوداي "والذى صح عندان ىف معوىن 

 (.2ابنتفاعه ، وبني أن ال يكون متعداي به")
واصطالحا: الرزق يتسع ليضم كل ما يتغذى به سواء كان حراما أم حالال وهذا ما يقول به أهل السونة.  

ون إن هللا يوورزق احلوالل واحلوورام ؟ قيول هلووم: أجوول ، كموا ورد ىف عبووارة البواقالأ التاليووة: "فوإن قووالوا: أفتقولو
، فلموووا كوووان  40فقوود دل علوووى ذلوووك بقولوووه: }هللا الوووذى خلقكووم مث رزقكوووم مث مييوووتكم مث حيييكم{الوووروم:

منفردا ابخللق واإلماتة واالحياء كان منفردا بتوىل األرزاق ، فإن قيل: ما معىن قولكم إن هللا يرزق احلرام ؟ 
لك أن جيعله غذاء لألبدان ، وقواما لألجسام ، ال علوى معوىن التمليوك واالابحوة لتناولوه قيل هلم: أتويل ذ

 (.3، ألن ذلك مما قد أمجع املسلمون على خالفه )
ويعرف بعض املعتزلة الرزق أبنه: امللك ،بينما يعرفه املتأخرون مونهم ، أبنوه: موا ينتفوع بوه املنتفوع مون ملكوه 

نسان عندهم أن أيخذ رزقوا غوريه ، وجيووز أن أيخوذ غوريه رزقوه. وهوم يورون (. وعلى هذا املعىن جيوز لإل4)
 (.5أن ما يتغذى به من احلرام ، ال يكون رزقا من هللا ألنه ال يرزق احلرام وإمنا هو من فعل العبد)

ع قوله ويلزم من تعريف املعتزلة للرزق ، أن البهائم مل يرزقها هللا ، ألهنا ال تتصف ابمللك ، وهذا يتناقض م
 .6تعاىل }وما من دابة على األرض إال على هللا رزقها{هود:

 (.1كما يلزم قوهلم أبن من تغذى ابحلرام طول عمره مل يرزقه هللا سبحانه ، وهذا خمالف للنقل والعقل )
ويرى أهل السنة أن كل ما أكلوه االنسوان أو شوربه فهوو رزقوه حوالال أو حراموا ال يتعوداه ،فوال أيكول أحود 

 ريه ، وال أيكل غريه رزقه.رزق غ
 أما الرزاق: فهو من غلبت نعمه شكر العباد، وال يصح إطالقه إال على هللا سبحانه وتعاىل.

 أ.د/حممد األنور حامد عيسى
 ـــــــــــــــــ
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 الردائق 
 تعريف الرقائق : وهي ما حتدث يف القلب رقة . -1
 أسباب الكتابة يف هذا املوضوع : -2

 ق من العلم .أ أن الرقائ
 ب إقبال الدنيا وتزينها يف هذا العصر .

 ت حاجة الناس ملا يرقق قلوهبم .
 ث أمهية هذا املوضوع يف هذا الزمن املادي الذي يقدس األساس التحليلي

 واإلقناع العقالين .
 ج إغفال هذا املوضوع من قبل امللتزمني . ألسباب هي :

 ة واملبتدئني ..اعتقاد أن مثل هذا املوضوع شأن العام1
 . اعتقاد أن مثل هذا الكالم أو االهتمام به من شأن الصوفية .2
 . أن هذا العصر عصر مادي حيتاج إىل اإلقناع العقالين وال حيتاج للعاطفة .3
 أمهية الرقائق واحلاجة إليها : -3

 نكرات كثرية.أ أن من كان قبلنا كانوا يعيشون يف حميط إسالمي واملنكرات تسترت . أما اآلن فامل
 ب أن الرقائق تعطي قوة دفع للمسلم المتثال ما يؤمر به واالنتهاء عما ينهى عنه .

 ت تقوي اإلميان الذي يعني املسلم على الثبات يف مواجهة الشهوات .
 ث أن خماطبة العقل وحده قد ال تكفي ما مل تكن ممزوجة إباثرة العاطفة .

 ج الرقائق جتدد اإلميان يف القلب .
 ح طلبة العلم والدعاة حباجة إىل الرقائق وذلك ملا يلي :

 جتنب طالب العلم إبذن هللا اإلصابة ببعض اآلفات . -
 طالب العلم والداعية يدعوان اآلخرين إىل طاعة هللا . -
 طالب العلم والداعية قدوة لآلخرين فيستفاد منه . -
 له من االبتالءات واالمتحاانت .إعانته على الثبات على دين هللا ، وذلك ملا يتعرض  -
 الرقائق : -4

 أ معرفة هللا ومعرفة أمسائه وصفاته .
 ب ذكر اجلنة والنار .

 ت ذكر املوت وما بعده من عذاب القرب ونعيمه .
 ث التفكر يف أهوال يوم القيامة .

 ج زايرة القبور .
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 ح استحضار سوء اخلامتة وحسنها .
 خ تذكر الذنوب السابقة .

 الدنيا وما جبلت عليه من التقلب . د معرفة
 ذ التفكر يف آايت هللا الكونية .

 ر جمالسة الصاحلني .
 ز االستكثار من األعمال الصاحلة .

 س قراءة سري وأخبار السلف .
 ش قراءة كتب الرقائق والزهد .

 ص الدعاء .
 العناية ابلرقائق : -5

 ملا يرقق القلوب . -  -أ ذكر عناية الرسول 
 حرص الصحابة على ما يرقق القلوب . ب ذكر

 ت أتليف العلماء كتباً مستقلة .
 ث ال تكاد جتد كتاابً صنف يف احلديث إال وأفرد للرقائق كتاابً أو ابابً .

 التوازن يف الرقائق .-6
 دار الوطن . –عبد الرمحن العائد  –املرجع: حاجتنا إىل الرقائق 

 ـــــــــــــــــ
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 الركا 
ذهب وفضوة أو معودن ختورج مون األرض ، وقوال أهول العوراق الركواز، املعوادن كلهوا، وقوال أهول لغة: قطع 

احلجاز الركاز: كنوز اجلاهلية، فأما املعادن فليست بركاز. قال أبو عبيد: وهذان القوالن حتتملهموا اللغوة، 
 (.1ألن كال منهما مركوز ىف األرض أى اثبت ، كما ىف اللسان )

فقهاء ىف حقيقته ، فجمهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة على أن الركاز واصطالحا: اختلف ال
هوو موا وجود مون دفون اجلاهليوة أبن توجود عليوه آاثرهوم ، أو يعثور عليوه ىف قبوورهم أو مبوانيهم ،وعلوى هووذا 

 خيتلف الركاز عن املعدن الذى هو جزء من األرض.
ما وجد من دفن اجلاهلية، أو موا اسوتخرج مون ابطون األرض  بينما يذهب أبو حنيفة إىل أن الركاز يشمل

من املعدن سواء كان جزءا منها، أوتكون فيها بفعل مؤثرات جيولوجيوة متنوعوة، فيوجود علوى هيئوة عوروق 
ممتدة، فيقطع اجلزء اخلاص ابملعدن منها، ويصوفى مون خوالل أجهوزة معينوة مموا علوق بوه مون شووائب ، وال 

 يته ، وقد أوجب ىف اجلميع اخلُمس.خترج زكاته إال بعد تصف
بينما أوجب اجلمهور ىف الركاز، وهو ما وجد من دفن اجلاهلية، اخلمس لسهولة استخراجه وقلة تكاليفوه 
خالفووا للشووافعى الووذى أوجووب فيووه ربووع العشوور، وأوجبوووا ىف املعوودن ربووع العشوور، نظوورا لكثوورة مووا ينفووق علووى 

عليه عالمة أهل اإلسالم ،أو ىف املباأ اإلسالمية، أو ىف استخراجه وتصفيته من تكاليف.أما ما وجدت 
طرق املسلمني املستعملة ىف حوركتهم وتونقالهتم ، فإنوه لويس بكنوز جواهلى وال يعطوى حكوم الركواز بول هوو 

بووني  لقطووة جيووب أن تعوورف سوونة إن كانووت قيمتووه ذات ابل ، وإال فهووو لواجووده ، وقوود ميووز رسووول هللا 
ريف "ما كوان ىف طريوق موأتى أو ىف قريوة عوامرة فعرفهوا سونة فوإن جواء صواحبها، هذين النوعني حبديثه الش

 (.2وإال فلك ،وما مل يكن ىف طريق مأتى وال قرية عامرة، ففيه وىف الركاز اخلمس " )رواه النسائى()
وهذا القدر الواجب إخراجه جيب على واجده أاي كان معتقده أو حاله ، أى سواء كان مسولما أو ذميوا،  

صغريا أم كبريا، عاقال أوجمنوان. وهذا قوول مجهورالفقهواء لعمووم حوديث )وىف الركواز اخلموس( خالفوا  كان
 للشافعى الذى أوجبه فقط على من جتب عليه الزكاة.

على أن ما خيرج من القدر الواجبه ىف املعدن والركاز ال يشرتط فيه مرور احلول بل خيرج كل منهموا مبجورد 
 نية االنتفاع هبما.العثور عليهما ، وإمكا

وما بقى من الركاز بعد القدر الواجب فهو لواجده من مسلم ، أو ذمى، أو غريمها ، شأنه شأن الغنيمة، 
ريووالف املعوودن ، فإنووه بعوود إخووراج زكاتووه يكووون لصوواحب األرض الووىت وجوود فيهووا، إذ هووو جووزء منهووا عنوود 

كانت هى الىت ملكت األرض الوىت وجود   مجهور الفقهاء.وأن كان بعض العلماء يرى أنه ملك الدولة وأن
 (.أ.د/أمحد على طه راين3هبا معدن أو الركاز لبعض األفراد أو اهليئات )

 ـــــــــــــــــ
 الرهبانية
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وَب الر ُجوُل: صوار راهبوا خيشوى  وَب الشوىء: خافوه تَوَره  لغة: َره َب ، يَر َهُب ، َرهّبة ورهبوا ، وَرَهبوا: خواف َره 

تعبود ىف صووومعة، ومجعوه: رهبوان ، ومجووع الراهبوة: راهبوات ، ورواهووب. واملصودر: الرهبووة، هللا. والراهوب: امل
 والرهبانية. والرهبنة: اسم من معىن الراهب ، أى اختاذ طريق الرهبان.

واصووطالحا: حيوواة دينيووة منعزلووة عوون اجملتمووع ، مساهتووا: التقشووف ، واالسووتغراق ىف العبووادة وصووورهتا: حيوواة 
عوون النوواس ، أو ىف مجاعووة عزلوت نفسووها عوون اجملتمووع ىف الصووحراء، أو ىف بنوواء خوواص  الفورد وحووده منعووزال
 يطلق عليه: الدير.

 وتدل الرهبنة ىف جمال التاريخ الديىن واالجتماعى على شكل اجتماعى له اخلصائص التالية:
فيما  يعيشون معا ىف جتمعات صغرية، داخل جمموعات أكرب، وتتصرف -أو النساء-جمموعة من الرجال 

حتوووت يووودها علوووى أسووواس أنوووه ملكيوووة شوووائعة طبقوووا للتعووواليم التقشوووفية الوووىت التزمووووا هبوووا، ويلتزموووون ىف مجيوووع 
 تصرفاهتم مبا رمسه هلم احلرب األكرب ىف معزل عن إخواهنم ىف العقيدة.

وال يرتبط ظهور الرهبنة جبنس خاص من البشر وال تتعلق الرهبنوة بلغوة معينوة ، فهوى ظواهرة عاموة وجودت 
ىف كثووري موون اجملتمعووات ،وأتسسووت حتووت عبوواءة أداين عوودة علووى درجووات متفاوتووة، وبصووور متعووددة ، إذ 

 توجد ىف اهلندوسية، والبوذية، )وخاصة ىف سيالن والتبت(.
وكان أول ظهورها بوني املسويحيني ىف مصور، وكانوت ىف صوورة حيواة داخول صووامع ،حتولوت فيموا بعود إىل 

الذى -Benedikt " (480-547 )( مث أدخلها " 330-370)" Basiliusأديرة على يد " 
 إىل أورواب على شكل حياة ىف أديرة خاصة منعزلة عن اجملتمع. -يعترب أب الرهبنة األوروبية

ظهرت الرهبنة ىف التاريخ الديىن مرتبطة ابملسيحية، ويرجع املؤرخون السبب ىف ظهورها بني املسيحيني إىل 
ا ال يصوووربون عليووه ، فاختوووذوا أسوورااب وصووووامع وابتوودعوا ذلوووك فلمووا ألزمووووا أهنووم كووانوا يووورون موون ملووووكهم موو

أنفسهم ذلك التطوع ، ودخلوا فيه ، لزمهم متامه ، كما أن اإلنسان إذا جعل على نفسه صوما مل يفرتض 
 عليه لزمه أن يتمه.

الصوودد مووا كمووا اسووتدل املسوويحيون علووى شووريعة الرهبنووة بنصوووص موون العهوود اجلديوود، إذ يكووررون ىف هووذا 
جووواء ىف إجنيووول موووىت علوووى لسوووان عيسوووى عليوووه السوووالم: "......إن أردت أن تكوووون كوووامال فاذهوووب وبوووع 

 (.21: 19أمالكك ،وأعط الفقراء، فيكون لك كنز ىف السماء، وتعال اتبعىن")
، وبعبوارة وردت ىف رسوالة بووولس إىل العربانيوني "...... وهووم مل يكون العووامل مسوتحقا هلووم: ثئهوني ىف بوورارى

 (.39-11:38وجبال ،ومغاير، وشقوق األرض ، فهؤالء كلهم مشهود هلم ابإلميان....")
وقوود دفعووت هووذه الكلمووات كثووريا موون املسوويحيني إىل اللجوووء إىل األديوورة، فأصووبحت ىف مصوور مكوواان ملوون 
لوويس لووه وطوون أو مكووان يسووتقر فيووه وعنووده شووعور داخلووى يدفعووه إىل الزهوود ىف احليوواة الوودنيا، كمووا ظهوورت 

 اعة من الزهاد املتجولني ىف سوراي، اعتربوا أنفسهم املنقذين ملبادئ الرهبنة بكاملها.مج
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م( على أن رجوال الودين كوانوا يورون:  215" اإلسكندراأ )توىف قبل عام  Klementوتدل كتاابت "
ل أن ىف حموويط الرهبنووة يتثقووف ويتخوورج أحسوون التالميووذ، ويعنووون بووذلك أن الرهبووان هووم القووادرون علووى محوو

-Origenes" (185الرسوالة لآلخورين ، وهوم النمووذج األمثوول ىف جموال التبشوري ابملسويحية. ويوورى "
( أن حياة الرهبان هى النموذج الكامل حلياة املسيح وتوجد الرهبنة عنود كول الطوائوف املسويحيه موا 254

 عدا الطائفة اإلجنيلية )الربوتستانت(.
ة واحدة ىف قوله تعاىل: }...... وجعلنا ىف قلووب اللوذين اتبعووه وىف القرآن الكرمي وردت كلمة رهبانية مر 

رأفووووووووة ورمحووووووووة ورهبانيووووووووة ابتوووووووودعوها مووووووووا كتبناهووووووووا علوووووووويهم إال ابتغوووووووواء رضوووووووووان هللا فمووووووووا رعوهووووووووا حووووووووق 
، أى أهنووم ابتوودعوا ىف الوودين مووا مل أيموور بووه هللا ، مث مل يلتزموووا مبووا زعموووا أنووه قربووة  27رعايتها...{احلديوود:

  عز وجل.يقرهبم إىل هللا
وىف احلديث: )إن الرهبانية مل تكتب علينا( مسند أمحد قال ابن األثري: هوى مون رهبنوة النصوارى، وأصولها 
من الرهبة، أى اخلوف: كانوا يرتهبون ابلتخلى عن أشغال الدنيا ، وترك مالذها والزهد فيهوا، والعزلوة عون 

 يضوع السلسولة ىف عنقوه. فنفاهوا النوىب أهلها، وتعمد مشاقها، حىت أن منهم من كان خيصوى نفسوه ، و 
 عن اإلسالم ، وهنى املسلمني عنها. وىف احلديث )وعليك ابجلهاد فإنه رهبانية اإلسالم.( )مسند أمحد(.

 أ.د/حممد شامة
 ـــــــــــــــــ
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 الرهن
 

 (.1لغة: يطلق على ما يفيد الثبوت والدوام على الشىء واالرتباط به ، كما ىف اللسان)
 ( وتتكون عناصره من:2الحا: عرفه الفقهاء أبنه حبس الشىء، حبق ميكن أخذه منه كالدين)واصط

الراهن ، وهو املدين صاحب الرهن ،وشرط: أن يكون جائز التصرف ىف املال أبن يكون ابلغا عاقال  -1
 رشيدا مالكا للرهن ،الزم من جهته مىت مت قبضه.

هن غووري الزم مون جهتوه ألنووه أخوذه للتوثوق بدينووه ، فوإن حصوول املورهتن ، وهوو الوودائن بودين الزم ،والور  -2
 التوثق من جهة أخرى غري الرهن فال أبس من إعادة الرهن إىل راهنه.

 والرهن يوضع عند املرهتن إىل أن يسدد الدين ، وجيوز االتفاق على وضعه عند شخص أمني.
ىت إذا مل يقووم املوودين ابلسووداد ىف الوورهن ، وهووو الشووىء املرهووون وشوورطه أن يكووون فيووه وفوواء الوودين حوو -3

 املوعد فإن الرهن يباع ويستوىف الدين من مثنه.
 املرهون به ، وهو الدين الذى يشرتط فيه أن يكون الزما والبد من معرفة قدره ،وجنسه ، وصفته. -4
 الصيغة ، وهى اإلجياب والقبول. -5

، فقود أفواد  283تبوا فرهوان مقبوضوة{البقرة:وقد جاء ىف القرآن الكرمي }وإن كنتم على سفر ومل جتدوا كا
النص الكرمي أن الرهن املقبوض ىف السفر حيل حمل التوثوق ابلكتابوة الوىت جورى الشورع والعورف علوى التوثوق 
هبووا ، وإنووه وإن ذكوور السووفر ىف الوودين لكنووه لوويس علووى سووبيل االشوورتاط ،بوول إنووه خوورج خموورج الغالووب ، إذ 

(، وقود ورد جوواز 3تابة مع حصول النسيان والتعرض للموت فيه)يغلب ىف السفر عدم وجود أدوات الك
من يهودى طعاما ورهنه درعا  الرهن ىف احلضر مبا روته عائشة رضى هللا عنها قالت "اشرتى رسول هللا 

(. واستغالل الرهن مودة الورهن إمنوا يكوون مون قبول املورهتن حلسواب الوراهن ، وال 4من حديد" رواه مسلم)
السووتغالل إال قوودر نفقتووه عليووه إن كووان حيتوواج إىل نفقووة ، لقولووه عليووه الصووالة والسووالم أيخووذ موون عائوود ا

)الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوان ولق الدر يشرب بنفقتوه إذا كوان مرهووان وعلوى الوذى يشورب ويركوب 
 النفقة( رواه البخارى.
 أ.د/أمحد على طه راين

 ـــــــــــــــــ
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  الرِهضاع
 

ق من الضرع أو الثدى، تقول: رضع يرضع بكسر الضاد فيهما، وبفتح الضواد ىف املضوارع لغة: شرب الل
 (.1، كما ىف اللسان )

واصووطالحا: يقووال: اموورأة مرضووع ، إذا كووان هلووا ولوود ترضووعه ، وهووو أخوووه موون الرضوواعة بفووتح الووراء، ومدتووه 
والدهن حولني كاملني ملن أراد ( ، يقول تعاىل: }والوالدات يرضعن أ3حوالن كامالن غري الزمة التمام )

 .233أن يتم الرضاعة{. البقرة:
 "حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب " )رواه مسلم(. وقد قال رسول هللا 

}وأمهووواتكم الالتوووى أرضوووعنكم وأخوووواتكم مووون  -ىف بيوووان بعوووض أسوووباب التحووورمي-مصوووداقا لقولوووه تعووواىل 
 .23الرضاعة{النساء:

لتفسري ىف إيضاح ذلك: إذا أرضعتا املرأة طفال حرمت عليه ألهنا أمه ،وبنتهوا  وموجزما قاله علماء الفقه وا
كأهنووا أختووه ، وأختهووا كأهنووا خالتووه ، وأمهووا ألهنووا جدتووه ، وبنووت زوجهووا صوواحبا اللووق ألهنووا أختووه ،وأختووه 

مووون ألهنووا عمتووه ، وأمووه ألهنوووا جدتووه ،وبنووات بنيهووا وبناهتوووا ألهنووم بنووات إخوتووه وأخواتوووه ، وأمووا األخوووات 
الرضوواعة، فهوون األخووت ألب وأم ، وهووى الووىت أرضووعتها أمووك بلبووان أبيووك سووواء أرضووعتها معووك أوولوودت 
قبلووك أو بعوودك ، واألخووت لووألب دون األم ، وهووى الووىت أرضووعتها زوجووة أبيووك ، واألخووت موون األم دون 

 (.3األب ، وهى الىت أرضعتها أمك بلبان رجل آخر)
لني عنوود مجهووور العلموواء: ألنووه هووو الووذى ينبووت اللحووم وينشووز والرضوواع احملوورم: هووو الووذى حيوودث ىف احلووو 

 العظم.
 وزاد اإلمام مالك الشهر وحنوه بعد احلولني.
 وزاد االمام أبو حنيفة ستة أشهر كذلك.

وانفووورد اإلموووام الليوووث بووون سوووعد ابلقوووول أبن رضووواع الكبوووري حيووورم ، وهوووو قوووول السووويدة عائشوووة رضوووى هللا 
حذيفوة. حيوث صوار رجوال، وكوان قود تور، ىف حجور زوجوة أ، حذيفوة، عنها،حمتجة بقصة سامل موىل أ، 

"أرضعيه  فلما بلغ مبلغ الرجال ترددت ىف دخوله عليها ملا رأته ىف وجه أ، حذيفة من التغري، فقال هلا 
 (.4" )خّرجه صاحب املوطأ ، وغريه()

 لرضيع.وحيصل التحرمي عند احلنفية واملالكية بوصول أى قدر من اللق إىل جوف ا
 ولو مبصة واحدة؛ لعموم النص.

وعند الشافعى وأمحد بن حنبل ريمس رضعات متفرقات ؛ حلديث عائشة مرفوعا )كان فيما أنزل هللا ىف 
 (.5القرآن عشر رضعات معلومات حيرمن ، مث نسخن ريمس معلومات..( احلديث.. )رواه مسلم()
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( 6رم اإلمالجوة واإلمالجتوان( )رواه مسولم()وعند داود الظاهرى بثالث رضعات ؛ حمتجا حبوديث )ال حتو
 فتكون الثالثة حمرمة.

 وال يثبت التحرمي ابلشك ىف الرضاع ، بل البد فيه من اليقني حبصوله.
 أ.د/أمحد على طه راين

 ـــــــــــــــــ
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 الرهِفق
حظوه مون لغة: ضد العنف ،فهولني اجلانب ولطافة الفعل ، وصواحبه: رفيوق ، وىف احلوديث: )مون أعطوى 

-الرفق فقد أعطى حظه من اخلري،ومن حرم حظه مون الرفوق فقود حورم حظوه مون اخلوري.( )سونن الرتموذى
 الرب( .

رفَوق ، -رفقوا ، ومرفقوا-رفقه: نفعه وأعانوه ، ورفوق بوه ، ولوه ، وعليوه 
َ
: عاملوه برفوق ، والرفوق ،وامل رفَوق ، وامل

رف ق: ما استعني به ،ففى القرآن الكرمي }ويهيئ لك
َ
 .116م من أمركم مرفقا{الكهف:وامل

اصووطالحا: صووفة حيبهووا هللا ىف كوول جموواالت احليوواة، يقووول رسووول هللا صوولى هللا عليووه وسوولم: )إن هللا حيووب 
بوول علووى كوول إنسووان ذى -الرفووق ىف األموور كلووه( البخووارى: كتوواب األدب ، وهلووذا ينبغووى علووى كوول مسوولم 

ديووه ؛ فريفووق أببويووه وأهلووه ، ويكووون رفيقووا مبوون حتووت ي -ومووا-أن يلتووزم ابلرفووق. إزاء كوول موون  -عقوول سووليم
حتت يديه ىف العمل ، ومبا سخره هللا له من حيواانت ، عطوفا على الضوعفاء واملسواكني ، لينوال سورت هللا 
ىف الدنيا ، وحيظى بدخول جنته ىف اآلخرة، يقول رسول صولى هللا عليوه وسولم: )ثوالث مون كون فيوه سورت 

ابلضعيف ، وشفقة على الوالدين ، وإحسان إىل اململوك(.)الرتمذى: كتاب  هللا عليه ،وأدخله جنته: رفق
يرفوووع درجوووة صووواحبه بوووني النووواس ، حبيوووث تلهوووج  -ابإلضوووافة ثوابوووه ىف الووودنيا واآلخووورة-القياموووة( ، والرفوووق 

ألسنتهم عند ذكره ابلثناء عليه والدعاء له ، ومن سلب هذه الصفة، فسلك موع النواس سولوك العنوف ،و 
 هم ابلشدة، صبوا عليه اللعنات.تعامل مع

)إن الرفق ال يكون ىف شوىء إال زانوه ،وال ينوزع مون  وجردوه ىف حديثهم من اإلنسانية. يقول رسول هللا 
شىء إال شانه( )مسلم: كتاب الرب(، فاخلري كل اخلري ىف االلتزام ابلرفق ، والشر كل الشور ملون حورم الرفوق 

كتوواب -لى هللا عليووه وسوولم: )موون حوورم الرفووق حوورم اخلري(.)مسوولم، ومووال إىل ضووده ، يقووول رسووول هللا صوو
 الرب(.

 أ.د/حممد شامة
 ـــــــــــــــــ
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 الرِهقه 
 لغة: هو الشىء الرقيق ،نقيض الغليظ والثخني )لسان العرب(.

 يطلق على املفرد واجلمع -مبعىن العبد-واصطالحا: هو امللك والعبودية، أى نقيض العتق واحلرية، والرقيق
، وعلى الذكر واألنثى. أما العبد، فهو الرقيق الذكر، ويقابله األمة لألنثى ومن األلفاظ الدالة على الرقيوق 
الذكر لفظها الفىت، والغالم ، وعلى األنثى لفظتا الفتواة واجلاريوة. أموا الق وّن فهوو أخوص مون العبود، إذ هوو 

 .الذى ُملك هو وأبواه ، ومالك الرقيق هو السيد ، أو املوىل
والرق نظام قدمي قدم املظامل واالستعباد والطبقية واالستغالل ىف ثريخ اإلنسان ،وإليوه أشوار القورآن الكورمي 
ىف قصة يوسف عليه السالم: }وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدىل دلوه قال ايبشرى هذا غالم وأسوروه 

نوا فيه من الزاهدين.وقال الذى اشرتاه بضاعة وهللا عليم مبا يعملون. وشروه بثمن ريس دراهم معدودة وكا
، وكوان االسورتقاق موون  21-19مون مصورالمرأته أكرموى مثوواه عسوى أن ينفعنووا أو نتخوذه ولدا{يوسوف:

عقوووابت السوورقة عنوود العربانيووني القوودماء، وعنوودما سووئل إخوووة يوسووف عوون جووزاء السووارق لصووواع امللووك: 
 .75}قالوا جزاؤه من وجد ىف رحله فهو جزاؤه{يوسف:

-وىف احلضووووارات القدميووووة كووووان الوووورق عموووواد نظووووام اإلنتوووواج واالسووووتغالل ، وىف بعووووض تلووووك احلضووووارات 
كوان النظوام الطبقوى املغلوق حيوول دون حتريور األرقواء، مهموا تووفر   -كالفرعونية املصرية والكسروية الفارسية

 ألى منهم الرغبة أو اإلمكاانت.
لرومانية، وكانت األغلبية ىف اإلمرباطورية برابورة أرقواء، أو ىف وىف احلضارة الرومانية كان السادة هم األقلية ا

 حكم األرقاء.
 ق.م(. 71-73ولألرقاء ىف تلك احلضارات ثورات من أشهرها ثورة "سبارثكوس " )

وعندما ظهر اإلسالم كان التمييز العرقى والطبقى واملظامل االجتماعية مبثابة منابع وروافد تغذى "هنر الرق 
 وم ابملزيد من األرقاء. وذلك من مثل:" ىف كل ي

احلوورب ، بصوورف النظوور عوون حظهووا موون الشوورعية واملشووروعية، فاألسوورى يتحولووون إىل أرقوواء، والنسوواء  -1
 يتحولن إىل سبااي وإماء.

 اخلطف ، يتحول به املخطوفون إىل رقيق. -2
 ا ابالسرتقاق.ارتكاب اجلرائم اخلطرية كالقتل والسرقة والزان كان حيكم على مرتكبيه -3
 العجز عن سداد الديون ، كان حيول الفقراء املدينني إىل أرقاء لدى األغنياء الدائنني. -4
 سلطان الوالد على أوالده،كان يبيح له أن يبيع هؤالء األوالد، فينتقلون من احلرية "إىل العبودية " -5
 ىل رقيق.سلطان اإلنسان على نفسه ، كان يبيح له بيع حريته ، فيتحول إ -6
 النسل املولود من كل هؤالء األرقاء يصبح رقيقا حىت ولو كان أبوه حرا. -7
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ابملزيود مون األرقواء، كانوت أبوواب العتوق  -ىف كول وقوت-ومع كثرة واتساع هذه الروافد الىت متد هنر الرقيق 
 واحلرية إما موصدة متاما، أو ضيقة عسرية على الولوج منها.

اإلسالم منذ ظهوره طريق حترير األرقاء، وإلغاء نظام العبودية بنهج متميز، فهو مل وأمام هذا الواقع ، اختذ 
 يتجاهل الواقع ، وأيضا مل يعرتف به على النحو الذى يبقيه ويكرسه.

لقد بدأ االسالم أبغالق أغلب الروافد الىت كانت متد هنر الرقيق ابملزيد منهم إال أسورى احلورب املشوروعة، 
بووواه موون األرقوواء، وحووىت أسوورى احلوورب املشووروعة، فووتح أمووامهم ابب العتووق واحلريووة }فوواذا والنسول إذا كووان أ

لقيوتم الوذين كفوروا فضورب الرقواب حوىت إذا أثخنتمووهم فشودوا الووثق فإموا منوا بعود وإموا فوداء حوىت تضووع 
حلريوة وإموا ، فعندما تضع احلرب أوزارهوا ، يوتم حتريور األسورى، إموا ابملون علويهم اب 4احلرب أوزارها{حممد:

 مببادلتهم ابألسرى املسلمني لدى األعداء.
ومووع إغووالق روافوود االسوورتقاق ومصووادره التفوووت اإلسووالم إىل "كتلووة" واقووع األرقوواء، فسووعى إىل تصوووفيتها 

 ابلتحرير، فحبب إىل املسلمني عتق األرقاء تطوعا لتحرير االنسان من عذاب النار يوم القيامة.
 لكثري من الذنوب واخلطااي.كما جعل عتق األرقاء كفارة ل

وجعوول للدولووة موودخال ىف حتريوور األرقوواء عنوودما جعلووه مصوورفا موون املصووارف الثمانيووة لفريضووة الزكوواة. يقووول 
سبحانه }إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم وىف الرقوااب والغوارمني وىف سوبيل 

 .60عليم حكيم{التوبة: هللا وابن السبيل فريضة من هللا وهللا
كما جعل احلرية هى األصل الذى يولد عليه الناس ، والرق هو االستثناء الطارئ الذى حيتواج إىل إثبوات 
، فمجهولو احلكم هم أحرار، وعلى مدعى رقهم إقامة البينات ، وأوالد األموة مون األب احلور أحورار وقود 

 را ؟.قيل: مىت استعبدمت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحرا
كذلك ، ساوى اإلسالم بني العبد واحلر ىف كل احلقوق الدينية، وىف أغلب احلقوق املدنية، وكوان التمييوز 

للتخفيووف عوون األرقوواء مراعوواة لالستضووعاف والقيووود الووىت يفرضووها االسوورتقاق  -ىف أغلووب حاالتووه-فقووط 
 عليهم.

دة الرقيووق معتووربة عنود احلنابلووة، ولووه حووق فاملسواواة ثمووة ىف التكوواليف الدينيوة، ويف احلسوواب واجلووزاء، وشوها
بنظوووام املكاتبووووة -امللكيوووة ىف مالوووه اخلووواص ، والووودماء متكافئوووة ىف القصووواص. وإعانتوووه علوووى شوووراء حريتوووه 

مرغوب فيها دينيا }والوذين يبتغوون الكتواب مموا ملكوت أميوانكم فكواتبوهم إن علموتم فويهم خوريا  -والتدبري
 .33ر:وآتوهم من مال هللا الذى آثكم{النو 

مبنظوموة القويم الوىت  -وبعد أن كان الرق مون أكورب مصوادر االسوتغالل والثوراء ملوالك العبيود، حولوه اإلسوالم 
إىل ما يشبه العوبء املواىل علوى موالك الرقيوق ، فمطلووب مون مالوك  -كادت أن تسوى بني العبد وسيده

- يطيوق ، بول واملطلووب منوه الرقيق أن يطعموه مموا أيكول ويلبسوه مموا يلوبس ، وال يكلفوه مون العمول موا ال
 إلغاء كلمة "العبد" و "األمة" واستبداهلا بكلمة " الفىت" و "الفتاة". -أيضا
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بل لقد مضى اإلسالم إىل موا هوو أبعود مون حتريور الرقيوق ، فلوم يورتكهم ىف عوامل احلريوة اجلديود دون عصوبية 
بيات الىت كوانوا فيهوا أرقواء، فأكسوبهم وشوكة وانتماء، وإمنا سعى إىل إدماجهم ىف القبائل والعشائر والعص

عزهتا وشرفها ومكانتها ومنعتها وما هلوا مون إمكواانت ، وبوذلك أقوام نسويجا اجتماعيوا جديودا عون طريوق 
"الوووالء" الووذى قووال عنووه رسووول هللا صوولى هللا عليووه وسوولم: "الوووالء حلمووة كلحمووة النسووب " رواه الوودارمى. 

 وامهم ، بعد أن كانوا "عبيدا" فيهم.حىت لقد غدا أرقاء األمس "سادة" ىف أق
عوون بووالل احلبشووى الووذى اشوورتاه أبووو بكوور الصووديق وأعتقووه:  -وهووو موون هووو-وقوود قووال عموور بوون اخلطوواب 

سيدان أعتق سيدان  كما متوىن عمور بون اخلطواب أن يكوون سوامل مووىل أ، حذيفوة حيوا فيختواره ىف منصوب 
 ، فكان إماما ىف الصالة وأهال خلالفة املسلمني.اخلالفة؛ فاملوىل الذى نشأ رقيقا قد حرره اإلسالم 

ورغوم انتكواس الواقوع التووارخيى للحضوارة اإلسوالمية بعوود عصور الفتوحوات وسوويطرة العسوكر املماليوك علووى 
الدولووة اإلسووالمية، إال أن حووال األرقوواء ىف احلضووارة اإلسووالمية قوود ظلووت أخووف قيووودا وأكثوور عوودال مبووا ال 

 رة اإلسالمية.يقارن من نظائرها خارج احلضا
ىف -عنووودما سوووعت أوراب ىف القووورن التاسوووع عشووور إىل إلغووواء نظوووام الووورق وحتووورمي جتارتوووه ، مل تكووون دوافعهوووا 

روحيوة وال قيميووة وال إنسوانية، وإمنوا كانووت ىف األسواس ، دوافوع ماديووة؛ ألن نظامهوا الرأمسواىل قوود  -أغلبهوا
ثر قدرة على النهوض ابحتياجوات العمول الفوىن رأى ىف حترير الرقيق سبيال جلعلهم عماال أكثر مهارة، وأك

 ىف الصناعات الىت أقامها النظام الرأمساىل.
ولقوود كووان القوورن الووذى دعووت فيووه أوراب لتحريرالرقيووق هووو القوورن الووذى اسووتعمرت فيووه العووامل فاسوورتقت هبووذا 

 االستعمار األمم والشعوب اسرتقاقا جديدا، ال تزال اإلنسانية تعاأ منه حىت اآلن.
 د/حممد عمارةأ.

 ـــــــــــــــــ
 



 566 

 ال اجل
(، وهووو نوووع متميووز اسووتخدم ىف نقووول 1اسووم يطلووق علووى ضوورب موون احلمووام يرسووول إىل مسووافات بعيوودة)

 -الووىت ترسوول عوون طريقووه  -الرسووائل منووذ عهوود قوودمي كمووا اسووتخدم ىف أوقووات احلووروب ، وتكتووب الرسووالة 
ة حتملهوا احلمامووة حوول عنقهوا أو توربط إىل سوواقها، علوى ورق رقيوق يوودع ىف أنبوبوة معدنيووة أو غابوة مثقوبو

وتقطع احلمامة الزاجلة مئات األميال ، وتعود إىل املكان الذى سورحت منوه وقلموا تضول طريقهوا حوىت ىف 
 الظالم ، وكان العرب يدعونه "محام الربيد" وكان بعضه يباع ىف أسواق بغداد والقاهرة آبالف الدراهم.

الطيور منها األليف ومنها الربى، ويطلق العرب اسم احلموام علوى أنوواع أخورى  واحلمام بوجه عام نوع من
مووون الطيوووور، كاليموووام والقمووورى أو احلماموووة املنزليوووة فهوووى أكثووور أنوووواع احلموووام انتشوووارا ، وتووور، ىف أبوووراج أو 

 أقفاص.
صوور، أمووا عوون رأس احلمامووة فهووى صووغرية ولكوول عووني ثالثووة جفووون؟ ولووذلك يضوورب هبووا املثوول ىف حوودة الب

 وللحمامة ثالث وعشرون ريشة ىف كل جناح واثنتا عشرة ريشة ىف الذنب ،هلذا يبدو أطول من حقيقته.
أما عن غذائها فتتغذى ابحلبوب وفتات اخلبز، وتضع أنثى احلموام بيضوتني ىف كول مورة حتتضونها ابلتنواوب 

 مع الذكر، ويفرخ البيض بعد تسعة عشريوما فراخا فتغذيها األم مبنقارها.
احلمووام الووربى ينتشوور ىف الصوويف طلبووا للقوووت ، ويفوورخ ىف الربيووع ، ويصووطاد ابلشووباك أو بقيادتووه إىل بوورج و 

 (.2من أبراج احلمام بدليل أليف من نوعه)
 أ.د/عبد هللا مجال الدين

 ـــــــــــــــــ
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 ال اوية
 (.1ويقصد هبا املسجد غري اجلامع ومجعها زوااي)

ينيووووا وأدبيوووا ، وتكووووون مسوووماة ابسووووم أحوووود املووورابطني علووووى اصووووطالح اصوووطالحا: حموووول تثقيوووف العقووووول د
 (.2املغاربة)

وهووى عبووارة عوون فنوواء واسووع حتوويط بووه مرافووق ، وهووى مسووكن الشوويخ ومسووجد ومكووان للضوويافة وحجوورات 
لسوواكىن الطووالب وحموول إليووواء الالجئووني إىل الزاويووة... وتوودور هووذه املرافووق حووول الفنوواء الووذى كووان حمووط 

وبووه بئوور للسووقيا وخمووزن للمتاع...ولكوول زاويووة شوويخ يقوويم الصووالة، ويعلووم األوالد ،ويباشوور  رجووال القوافوول ،
 عقود النكاح ، والصالة على اجلنائز.

وانتشوورت الووزوااي ىف برقووة وطوورابلس وظهوور أثرهووا واضووحا حيووث زحووف اإلسووالم بواسووطة هووذه الووزوااي حنووو 
 (.3اجلنوب حىت حبرية تشاد ووسط إفريقيا)

فرنكووا، أمووا إذا كووان  30حنووو  -إذا كووان ولوودا  -دفع التلميووذ عنوود أول قصووده إمتووام الدراسووة وىف اجلزائور يوو
أهلووه أوىل ثووروة فيقوودمون هوودااي كثوورية مسوواعدة للزاويووة، وكثووريا مووا يبووذل الووزوار األغنيوواء األموووال اجلزيلووة، 

 (.4وبذلك قد صار هلا ريع كثري من األوقاف)
خلوووة وكوان ينشووئها الووبعض موون أهوول اليسووار ىف السووودان ، ( مساهووا 1علوى أن صوواحب كتوواب الطبقووات)

ويؤجر فقيها يقرر له راتبا معينا ويطلب منه هذه املهمة اجلليلوة، وىف بعوض األحوايني كوان ينشوئها الوبعض 
 (.2من حفظة القرآن الكرمي أو يشرتك ىف إنشائها أهل البلدة مجيعا)

 أ.د/عبد هللا مجال الدين
 ـــــــــــــــــ
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 خرفةال  
 لغة: مفعول الزُّخُرف وهو الذهب ، أو الزينة وكمال حسن الشىء لسان العرب.

واصووطالحا: إضووفاء اجلماليووات علووى األشووياء ابسووتعمال األشووكال اهلندسووية والنباتيووة ودون إدخووال صووور 
 الكائنات احلية فيها.

ط وألوان متعددة مستمدة مون وقد تعددت الزخارف اهلندسية والنباتية ىف العمارة اإلسالمية أبشكال وأمنا
 املوروث احلرىف الذى تتميز به األقطار املختلفة من العامل اإلسالمى.

 فقد تشكل من احلجر كما ىف مصر، أو من "الطابوق" كما ىف العراق ، أو من اخلزف كما ىف إيران.
اد واألعموال وتطبق الزخارف علوى األرضويات أو احلووائط أو األسوقف والقبواب ، وعلوى األقمشوة والسوج

 اخلشبية واحلديدية والنحاسية؟ لتزيينها، وإضفاء مسحة من اجلمال عليها.
 وقد أدخلت الزخرفة على العمارة اإلسالمية ىف مراحل ما بعد صدر اإلسالم

عنووودما انتشووورت علوووى ربووووع األرض شووورقا وغوووراب ، وقووود أتثووورت الزخوووارف مبعطيوووات احلضوووارات السوووابقة، 
 مع العقيدة اإلسالمية، ولفظت ما يتعارض معها. فأخذت منها ما ال يتعارض

فاإلسالم يدعو إىل إضفاء اجلموال علوى األشوياء وتزيينهوا، ولكون دون إسوراف أو تقتوري، قوال تعواىل }قول 
من حرم زينة هللا الىت أخورج لعبواده والطيبوات مون الورزق قول هوى للوذين آمنووا ىف احليواة الودنيا خالصوة يووم 

، فقد ربط هللا تعاىل الزينة ابإلميان ، وربط  32آلايت لقوم يعلمون{األعراف:القيامة كذلك لك نفصل ا
 فقد ربط هللا تعاىل الزينة ابإلميان ، وربط اإلميان ابلوسطية، حىت ال تنقلب الزينة إىل إسفاف أو إسراف.

، عموال فاإلسراف ىف الزخرف واأللوان منهى عنه خاصة ىف املساجدة حىت ال يشغل املصلني عن الصوالة
مبنهج الوسطية ىف اإلسالم ، قال تعاىل }وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على النواس ويكوون 

 .143الرسول عليكم شهيدا{البقرة:
وينطبق ذلك على املسكن وامللبس واألاثث وغريها من األدوات ، قال تعاىل }ولوال أن يكون الناس أموة 

هتم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون.ولبيووهتم أبووااب وسوررا عليهوا واحدة جلعلنا ملن يكفر ابلرمحن لبيو 
 .35-33يتكئون.وزخرفا وإن كل ذلك ملا متاع احلياة الدنيا واآلخرة عند ربك للمتقني{الزخرف:

وهنا جيدر الفصل بني خصوصية الزخرف الذى ال يظهر لآلخورين ، والزخورف الوذى يظهور لآلخورين مون 
ما يكون من اخليالء أو التفاخر، فوالزخرف داخول املعموار لوه خصوصويته الفرديوة، أموا أفراد اجملتمع ، وهو 

 الزخرف ىف اخلارج فله حدوده الىت ينبغى أن تتفق مع ما ترضى عليه اجلماعة.
 د.م/عبد الباقى إبراهيم

 ـــــــــــــــــ
  ال كاة وكيفية إخراجها 

 مقدمة:
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 أركان اإلسالم اخلمسة. الزكاة هي الركن املا  االجتماعي من• 
والزكاة طهارة لنفس الغوين مون الشوح البغويض، وللفقوري مون احلسود والضوغن علوى مون يكنوز مالوه، وهوي • 

ووْن أَْمووَواهل  ْم َصوووَدَقًة  محايووة للمجتمووع كلووه موون عواموول اهلوودم والتفرقووة والصوووراع والفوونت، قووال تعوواىل: }ُخووْذ م 
َا{  التو  رُُهْم َوتُوزَكّ يه ْم هب   [.103بة:ُتَطهّ 

والزكاة وسيلة من وسائل الضمان االجتماعي الذي جاء به اإلسالم. ومون أعظوم مظواهر اإلحسوان يف • 
الزكووواة والصووودقة صووويانة مووواء وجوووه الفقوووري مووون أن يوووراق علنووواً أموووام مجاعوووة النووواس. قوووال تعووواىل: }إ ْن تُوْبوووُدوا 

وووَي َوإ ْن خُتُْفوَهووا َوتُوْؤُتوَهوووا ا ووا ه  َوووا الص ووَدَقات  فَن ع م  ُ مب  وووْن َسوويّ َئات ُكْم َواّلل  وووُر َعووْنُكْم م  ْلُفَقوورَاَء فَوُهوووَو َخوورْيم َلُكووْم َويَُكفّ 
 [.271تَوْعَمُلوَن َخب ريم{  البقرة:

 ما جتب فيه الزكاة:
 الذهب والفضة ومنها األموال. -1
 الزروع والثمار. -2
 الكسب من جتارة وغريها. -3
 اخلارج من األرض من معدن وغريه. -4
 
 كاة الثروة احليوانيةز 

 املقصود ابلثروة احليوانية ما ينتفع به اإلنسان من األنعام، وهي: اإلبل، والبقر، والغنم.• 
 الشروط العامة لزكاة األنعام:• 
أن تبلغ األنعام النصاب الشرعي: والنصاب يف اإلبل نس، ويف الغنم أربعون شاة، ويف البقر ثالثون  -1

 زكاة فيه. بقرة، وما دون ذلك فال
 أن حيول على األنعام حول كامل عند مالكها. -2
 أن تكون األنعام سائمة، ونعين هبا األنعام اليت ترعى املباح أكثر العام. -3
أال تكون عاملة، وهي اليت يستخدمها صواحبها يف حورث األرض، أو نقول املتواع، أو محول األثقوال؛  -4

 ألهنا تدخل يف احلاجات األصلية كالثياب.
 دليل وجوب الزكاة يف األنعام:

: "وال صاحب إبول ال -صلى هللا عليه وسلم–قال، قال رسول هللا  -رضي هللا عنه–ما رواه أبو هريرة • 
يوؤدي منهووا حّقهووا، وموون حقهووا حلبهوا يوووم وردهووا، إال إذا كووان يوووم القيامووة بطوح هلووا بقوواع قرقوور، أوفوور مووا  

خفافهووا، وتعضوه أبفواههووا، كلموا موور عليوه أوالهووا، رد عليووه كانوت، ال يفقوود منهوا فصووياًل واحوداً، تطووؤه أب
أخراها يف يوم كان مقداره نسني ألف سنة حىت يُقضوى بوني العبواد، فوريى سوبيله إموا إىل اجلنوة، وإموا إىل 
النار  قيل: اي رسول هللا: فالبقر والغنم. قال: وال صاحب بقر وال غنم ال يؤدي منهوا حقهوا إال كوان يووم 
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طوووح هلوووا بقووواع قرقووور، ال يفقووود منهوووا شووويئاً، لووويس فيهوووا عفصووواء وال جلحووواء وال عضوووباء، تنطحوووه القياموووة ب
بقروهنووا، وتطووؤه أبظالفهووا، كلمووا موور عليووه أوالهووا، رد عليووه أخراهووا يف يوووم كووان مقووداره نسووني ألووف سوونة 

 حىت يُقضى بني العباد، فريى سبيله إما إىل اجلنة، وإما إىل النار...".
 املاشية: بيان كيفية زكاة
 أواًل: اإلبل:

 جدول يوضح زكاة اإلبل
 

 العدد ... الواجب ... العدد ... الواجب
 من ... إىل ... من ... إىل

 ... شاة ... بنت لبون 5
 ... شاثن ... حقة 10
 ... ثالث شياه ... جذعة 15
 ... أربع شياه ... بنتا لبون 20
 ... بنت خماض ... حقتان 25
 
ة وعشرين فالواجب يف كل أربعوني بنوت لبوون، ويف كول نسوني حقوة. وهكوذا مهموا فإذا زادت عن مائ• 

 بلغت.
 

 اثنياً: البقر:
 جدول يوضح كيفية زكاة البقر

 
 العدد ... الواجب

 من ... إىل
 ... عجل تبيع 30
 ... مسنة 40
 ... تبيعان 60
 ... مسنة وتبيع 70
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وتبيوع. مث يف كول ثالثوني تبيوع. ويف كول أربعوني وإذا بلغت سوبعني، إىل تسوع وسوبعني وجوب فيهوا مسونة • 
مسنة. وهكذا مهموا بلغوت. وعليوه ففوي الثموانني مسونتان. ويف التسوعني ثالثوة عجاجيول أتبعوة. ويف املائوة 
مسوونة، وعجووالن تبيعووان، ويف مائووة وعشوور مسوونتان، وتبيووع. ويف مائووة وعشوورين ثووالث مسوونات، أو أربعووة 

 عجاجيل أتبعة.
 

 اثلثاً: الغنم:
ذا ملك املسلم أربعني رأًسا مون الغونم إىل مائوة وعشورين وجوب عليوه فيهوا شواة. فوإذا زادت واحودة إىل إ• 

مائتني، ففيها شاثن. فإذا زادت واحدة إىل ثالمثائة، ففيها ثالث شياه. فوإذا زادت واحودة إىل أربعمائوة، 
 كل مائة شاة مهما بلغت.  ففيها أربع شياه. فإذا زادت واحدة إىل نسمائة، ففيها نس شياه. مث يف

 جدول يوضح كيفية زكاة الغنم
 

 العدد ... الواجب
 من ... إىل

 ... شاة 40
 ... شاثن 121
 ... ثالث شياه 201
 ... أربع شياه 400
 ... نس شياه 500

 
 مث يف كل مائة شاة. مهما بلغت.• 
 

 مسائل تتعلق بزكاة املاشية:
 األوىل: هل يف صغار املواشي زكاة؟

تلف أهل العلوم يف هوذه املسوألة؛ فمون قائول: إنوه ال زكواة علوى الصوغار  ولوو بلغوت نصوااًب، وال فورق اخ• 
 عنده بني صغار اإلبل أو البقر أو الغنم.

 ومن قائل: ابلتفريق بني صغار الغنم واإلبل والبقر، فيوجبها يف الثاين دون األول.• 
اراً. أمووا إذا كانوووت املاشووية خليطووواً بووني الصوووغار وموون قائوول: بعووودم وجوهبووا إذا كانوووت املاشووية كلهوووا صووغ• 

 والكبار ففيها الزكاة.
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والذي يظهر وجوهبا يف الصغار لو بلغت نصاابً. وعليه فتؤخوذ الزكواة مون نووع النصواب..أما إذا كانوت • 
 املاشوية خليطواً بووني الصوغار والكبوار فووال جيوزئ يف الزكواة إال جووذع الضوأن، وثوين املعووز. وقوال ابون تيميووة يف
 جمموع الفتاوى: "إذا كانت الغنم أربعني صغاراً أو كباراً، وجبت فيها الزكاة، إذا حال عليها احلول...".

 الثانية: زكاة اخليل:
ال زكوواة فيمووا يقتنيووه املسوولم موون اخليوول للركوووب أو محوول األثقووال، أو للجهوواد عليهووا يف سووبيل هللا، سووواء • 

ئووذ حباجووة صواحبها، ومووال الزكوواة كمووا قوورران هووو املووال النووامي أكانوت سووائمة أم علوفووة؛ ألهنووا مشووغولة حين
 الفاضل عن احلاجة.

كما قرروا أن ما اختذه منها للتجارة ففيه الزكاة؛ ألن اإلعداد للتجارة دليل النماء والفضول عون احلاجوة، •  
ى موون سووواء أكانووت سووائمة أم علوفووة؛ ألهنووا يف هووذه احلالووة تعوود سوولعة موون السوولع كسووائر مووا يبوواع ويشوورت 

 احليوان والنبات واجلماد ابتغاء الربح.
كما قرر أهل العلم أن اخليل املعلوفة طوال العام أو أكثره ال زكاة فيها؛ ألن الشرط يف وجوب الزكاة يف •  

 احليوان عندهم هو السوم.
 وقد ذكر الكاساين يف بدائع الصنائع إمجاع أهل العلم على ذلك.• 
قتنيها املسلم بغية استيالدها، ونتاجها، وهي خليط من الذكور واإلانث، أو بقيت اخليل السائمة اليت ي• 

تكووون إاناثً فقووط. فهووذه حموول خووالف بووني أهوول العلووم  والصووحيح املعتموود أنووه ال زكوواة فيهووا، ملووا ثبووت عوون 
 أنه قال: "ليس على املسلم يف عبده وال فرسه صدقة". -صلى هللا عليه وسلم–الرسول 

 الساعي يف زكاة األنعام:الثالثة: ما أيخذه 
 ينبغي للساعي أن يكون عارًفا قدر املستطاع أبحكام الزكاة.• 
ال أيخوذ أعلوى مون الواجوب، وال يونقص منوه. فعليووه مراعواة السون الواجبوة إذ ال جُيوزيء أقول منهوا؛ ألنووه • 

 إضرار ابلفقراء، وال ينبغي أعلى منها ألنّه إجحاف ابألغنياء.
يضووة واملعيبووة والكبوورية واهلرمووة؛ ألهنووا ال تنفووع الفقووري. وابملقابوول ينبغووي أن يتجنووب ينبغووي أن يتجنووب املر • 

األكولة وهي السمينة املعدة لألكل. والوريب ، وهوي: الويت توريب ولودها واملخواض، وهوي: احلامول. والفحول؛ 
 ألهنا كلها من كرام األموال، وأخذها إضرار ابلغين.

 
 الرابعة: اخللطة يف هبيمة األنعام:
 )أ( اخلليطان يرتاجعان ابلسوية

إذا كووان هنوواك مسوولمان لكوول منهمووا عوودد موون اإلبوول أو البقوور أو الغوونم، وكووان راعيهمووا واحووًدا، ومووراح • 
ماشيتهما واحًدا، والفحل واحداً فهما خليطان؛ أيخذ املصدق من ماشيتهما الزكاة على أهنا واحدة. وال 

يرتاجعوووا بينهموووا ابلسووووية حسوووب ملكهموووا. فوووإذا كوووان ألحووود ينظووور ملسوووألة اخللطوووة، مث علوووى اخلليطوووني أن 
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اخلليطووني عشوور شووياه، ولآلخوور ثالثووون، وأخووذ املصوودق الواجووب وهووو شوواة واحوودة، فهنووا علووى صوواحب 
 العشر الربع، وعلى صاحب الثالثني ثالثة أرابع، وهكذا.

 )ب( األنواع يف هبيمة األنعام يضم بعضها إىل بعض
بقر واجلاموس نوعان. والبخت والعراب من اإلبل نوعان. ويضوم كول نووع إىل فالضأن واملعز نوعان. وال• 

 نوعه يف الزكاة، وخترج الزكاة من أكثر النوعني. وهللا أعلم.
 )ج( ال جيوز أن جيمع بني مفرتق وال يفرق بني جمتمع خشية الزكاة

 ابلفقراء.ألن ذلك حتايل إلبطاهلا، أو ختفيفها، وهذا ال جيوز ملا فيه من اإلضرار • 
مثال ذلك شخصان ميلكان أربعني شاة، وقد خلطاها، فإذا قورب وقوت جمويء املصودق فرقاهوا لتسوقط • 

 عنهما الزكاة.
أو شخصان ميلكان مائتني وشاتني خمتلطة، ففيها ثوالث شوياه. فوإذا قورب وقوت جمويء املصودق فرقاهوا • 

 ليجب على كل واحد منهما شاة واحدة فقط 
منهمووا أربعووون شوواة، فووإذا قوورب وقووت جموويء املصوودق مجعاهووا ليجووب عليهمووا  أو شخصووان لكوول واحوود• 

واحوودة فقووط  يف حووني أنووه جيووب علووى كوول منهمووا واحوودة، فهووذا كلووه ال يصووح  ملووا فيووه موون التحايوول علووى 
 إسقاطها، أو ختفيفها.
 زكاة الذهب والفضة

 دليل وجوب الزكاة يف النقود:
ووْرُهْم ب َعووَذاٍب أَل وويٍم. يَوووْوَم قووول تعوواىل: } َوال ووذ يَن َيْكن ووُزوَن ا•  َهَب َواْلف ض ووَة َواَل يُوْنف ُقوهَنَووا يف  َسووب يل  اّلل   فَوَبشّ  لووذ 

َنْوُفس   َباُهُهْم َوُجُنوهُبُْم َوُظُهورُُهْم َهَذا َما َكنَوْزمتُْ أل  َا ج  َها يف  اَنر  َجَهن َم فَوُتْكَوى هب  وُتْم حُيَْمى َعَليوْ ُكْم فَوُذوُقوا َموا ُكنوْ
 [.35-34َتْكن ُزوَن {  التوبة:

"ما مون صواحب ذهوب وال فضوة ال يوؤدي منهوا حقهوا إال إذا كوان يووم  -صلى هللا عليه وسلم–وقوله • 
القيامة صفحت لوه صوفائح مون انر، فوأمحى عليهوا يف انر جهونم، فيكووى هبوا جبينوه وظهوره، كلموا بوردت 

بوني العبواد فوريى سوبيله إموا إىل اجلنوة وإموا  أعيدت له يف يوم كوان مقوداره نسوني ألوف سونة، حوىت يُقضوى
 إىل النار.." .

 
 نصاب النقود ومقدار الواجب فيها:

 وردت يف السنة أحاديث كثرية توضح نصاب النقود ومقدار الواجب فيها نذكر طرًفا منها فيما يلي:• 
: - عليوه وسولمصولى هللا–قوال، قوال رسوول هللا  -رضوي هللا عنوه–من ذلك ما رواه أبوو سوعيد اخلودري • 

 "ليس فيما دون نسة أوسق صدقة، وال فيما دون نس ذود صدقة، وال فيما دون نس أواق صدقة".
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قوال النووووي: "..فنصوواب الفضووة نووس أواق، وهووي مائتوا درهووم بوونص احلووديث واإلمجوواع. وأمووا الووذهب • 
 فعشرون مثقااًل والعول فيه على اإلمجاع".

ن الدينار اثنتان وسبعون حبوة شوعري، وأن الودرهم سوبعة أعشوار املثقوال، تبني لنا من النصوص السابقة أ• 
 احتياطاً. –وعليه فالدرهم إحدى ونسون حبة شعري 

 وهبذا ُيصبح نصاب الذهب ابجلرامات سبعني جراًما.• 
 ونصاب الفضة أربعمائة وستون جراًما.• 
 وفيها ربع العشر.• 

 النصاب ابلعمالت الورقية املتداولة:
ا ملك املسلم نصاابً من الذهب أو الفضة، أو أراد إخوراج زكاتوه ابلعموالت الورقيوة املتداولوة، لزموه أن إذ• 

يسأل عون سوعر اجلورام مون الوذهب والفضوة حوال وجووب الزكواة عليوه، وبعود ذلوك خيورج الواجوب ابلعملوة 
 املتداولة.
 تنبيهات:

أو إىل أحودمها العملوة املتداولوة يف كول بلوود، األول: لويعلم أن الوذهب ُيضوم إىل الفضوة، وكوذا ُيضوم إليهموا 
 ألهنا قائمة مقامهما.

جراًموا(، ونصواب الفضوة 85الثاين: ذهب بعض أهل العلم إىل أن نصاب الذهب نسة ومثوانون جراًموا )
 ( جراماً.595نسمائة ونسة وتسعون جراًما )

 وهذا القول مرجوح يف نظران ألمرين:
 لدين املسلم واألبرأ لذمته واألنفع إلخوانه الفقراء.أن األخذ ابألقل هو األحوط  -1
 أن تقديران للدينار ابثنتني وسبعني حبة والدرهم ريمسني حبة ونسي حبة عليه عامة أهل العلم . -2
 

 زكاة عروض التجارة:
 وهي تشمل كل ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح.

 دليل وجوب زكاة عروض التجارة:
ووَن قووول احلووق تبووارك وت•  ُتْم َومم  ووا َأْخَرْجنَووا َلُكووْم م  ووْن طَيّ بَووات  َمووا َكَسووبوْ عوواىل: } اَي أَيوَُّهووا ال ووذ يَن آَمنُوووا أَْنف ُقوووا م 

 [.267اأْلَْرض  {  البقرة:
 ذكر عامة أهل العلم أن املراد هبذه اآلية زكاة عروض التجارة.• 

 شروط وجوب زكاة عروض التجارة:
 بد أن حتقق يف عروض التجارة، لكي جتب فيها الزكاة وهي:ذكر الفقهاء جمموعة شروط ال

 امللك التام لعروض التجارة. -1
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 بلوغ عروض التجارة نصاابً، وذلك بتقوميها أبحد النقدين. -2
 حوالن احلول على هذه العروض. -3

 مقدار الواجب يف عروض التجارة:
 %.2.5ئة جيب فيها ربع العشر، مهما كانت، وهو اثنان ونصف يف املا• 

 كيفية زكاة عروض التجارة:
علوووى أصووووحاب املتوووواجر الووووذين يبيعووووون ويشوووورتون، وال تسووووتقر البضووووائع عنوووودهم طوووووياًل كباعووووة البقووووول • 

واألقمشووة وأدوات البنووواء وأواين الطووبخ وغريهوووا، علووى هوووؤالء أن يقّوموووا املوجوووود عنوودهم رأس كووول حوووول، 
 وه بنسبة ربع العشر إذا بلغ نصااًب.ويضيفوا إليه ما عندهم من األموال الزكوية فيزك

 
 زكاة الزروع والثمار

 دليل وجوب زكاة الزروع والثمار:
ْن مَثَر ه  إ َذا أمَْثََر َوآُتوا َحق ُه يَوْوَم َحَصاد ه {  األنعام:•   [.141قوله تعاىل:}ُكُلوا م 
لوويس فيمووا دون نسووة : "-صوولى هللا عليووه وسوولم–مووا رواه أبووو سووعيد اخلوودري، قووال، قووال: رسووول هللا • 

 أوسق من التمر صدقة".
قووال: "فيمووا سووقت األهنووار  -صوولى هللا عليووه وسوولم–ومووا رواه جووابر بوون عبوود هللا، أنووه مسووع رسووول هللا • 

 والغيم العشور وفيما سقى ابلساقية نصف العشر".
 أنواع الزروع والثمار اليت جتب فيها الزكاة:

فيها الزكاة؛ وسبب اختالفهم راجع إىل تعلق الزكاة، هل هي اختلف أهل العلم يف األصناف اليت جتب • 
 متعلقة ابلعني أم هي متعلقة ابلعلة؟

وعلووى أيووة حووال فالعلموواء متفقووون علووى وجوووب الزكوواة يف أصووناف أربعووة هووي: احلنطووة والشووعري والزبيووب • 
 والتمر.. وما عداها فهو حمل خالف.

 ناف األربعة.فمن أهل العلم من ال يوجبها يف غري هذه األص• 
واجلمهور على وجوهبا يف غريها ولكنهم خمتلفون يف العلة، هل هي االقتيات واالدخار أم هي الكيل أم • 

جتووب يف كوول الووزروع والثمووار؟ والووذي يظهوور تعلقهووا بعلووة االقتيووات واالدخووار  ألنووه الوصووف املالئووم هلووذه 
 املطعومات.

 النصاب يف زكاة الزروع والثمار:
ينبغي التعويل عليه أن نصاب الزروع والثمار نسة أوسق فأكثر، فال جيب فيهموا دون الصحيح الذي • 

 نسة أوسق زكاة.
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وهوذا منطوووق الوونص الصووحيح الصووريح الووذي ال حيتموول غووري هووذا، ومووا ذهووب إليووه بعووض أهوول العلووم يف • 
ه النصووص وجوب الزكاة يف القليل والكثوري اخلوارج مون األرض فهوو مرجووح، إذ هوو خوالف موا دلوت عليو

 الصحيحة الصرحية.
 عدم اعتبار احلول يف زكاة الزروع والثمار:

ال يشورتط يف زكواة الوزروع والثموار َحوَواَلن احلوول، وهوذه ميوزة يتميوز هبوا هوذا النووع مون أمووال الزكواة عون • 
ذلووك غوريه، وذلوك ألن هوذا النووع مون أموووال الزكواة منواء يف نفسوه، فتخورج منووه الزكواة عنود كمالوه، مث بعود 

يبدأ يف النقص ال يف النماء، ولو أخرج منه العشر أو نصف العشر وبقى عنده أعواًما طويلة مل جيب عليه 
 فيه شيء ألن زكاته جتب مرة واحدة فقط.

 مقدار الواجب يف زكاة الزروع والثمار:
حتديووده يف املعووول عليووه يف املقوودار هووو مووا ورد يف السوونة موون حتديوود النصوواب واملقوودار، فالنصوواب ورد • 

 الصحيح ريمسة أوسق كما سبق. واملقدار ورد حتديده أيًضا ابلعشر، أو نصف العشر.
 نصاب الزروع والثمار ابملقاييس العصرية:

 النصاب نسة أوسق، والوسق ستون صاًعا، فيكون النصاب ثالمثائة صاع.• 
فيبلغ  -صلى هللا عليه وسلم–قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني: "والوسق ستون صاعاً بصاع، النيب • 

الذي تبلغ زنته ابلرب اجليد ألفني وأربعني جراما  -صلى هللا عليه وسلم–النصاب ثالمثائة صاع بصاع النيب 
 أي كيلوين ونس عشر الكيلو. فتكون زنة النصاب ابلرب اجليد ستمائة واثين عشر كيلو.

 تنبيه:
وساق قليلة وإمنا نقلت إىل الوزن لتضوبط وحتفوظ. وتنقول قال ابن قدامة: "والنصاب معترب ابلكيل فإن األ

ولذلك تعلق وجووب الزكواة ابملكويالت دون املووزوانت واملكويالت ختتلوف يف الووزن فمنهوا الثقيول كاحلنطوة 
 والعدس ومنها اخلفيف كالشعري والذرة ومنها املتوسط...".

 
 زكاة العسل

 هل يف العسل زكاة؟• 
 العسل زكاة أو ال؟اختلف أهل العلم أجيب يف • 
 فمنهم من قال: بوجوهبا، متعمداً على بعض اآلاثر الواردة يف ذلك.• 
 ومنهم من مل يوجبها مستنداً إىل عدم وجود دليل صحيح صريح على وجوهبا.• 
والذي يظهر وجوهبا ألن العسل خيرج من النحل وهو يتغذى مون األشوجار وهوو مموا يودخر وكلفتوه مون • 

 الزروع والثمر.
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قال ابن قدامة يف املغين: "ومذهب أمحد أن يف العسل العشر قال األثرم سئل أبو عبد هللا أنت تذهب • 
إىل أن يف العسل زكاة قال نعم أذهب إىل أن يف العسل زكواة العشور قود أخوذ عمور مونهم زكواة قلوت ذلوك 

 على أهنم تطوعوا به قال ال بل أخذه منهم".
 نصاب العسل ومقدار الواجب فيه:

ختلووف القووائلون بوجوووب الزكوواة يف العسوول يف نصووابه فموونهم موون أوجبهووا يف القليوول والكثووري وموونهم موون ا• 
حددها بعشرة أفرق ومنهم من قاسه على احلبووب والثموار فجعول نصوابه نسوة أوسوق فموىت بلغوت قيمتوه 

شووبه بووني نسووة أوسووق موون احلبوووب والثمووار وجبووت فيووه الزكوواة ومقوودارها العشوور وهووذا هووو الظوواهر لقوووة ال
 العسل واحلبوب والثمار وألن نسة أوسق هي النصاب الشرعي املنصوص عليه وهللا أعلم.

 
 زكاة الثروة املعدنية والبحرية

 تعريف املعدن:
املعودن يف اللغوة: موأخوذ مون العودن وهوو اإلقاموة مسوي بوذلك لعدونوه أي إقامتوه يقوال : عودن ابملكووان إذا 

 أقام به.
 ألرض مما خيلق فيها من غريها مما له قيمة.وشرعاً: كل ما خرج من ا

 تعريف الركاز:
 الركاز لغًة: من الركز مبعىن اإلثبات.

 وشرعاً: ما يوجد يف األرض أو على وجهها من دفائن اجلاهلية ذهباً أو فضة أو غريها.
 أدلة وجوب الزكاة يف املعدن والركاز:

از بعموم قوله تعاىل: } اَي أَيوَُّهوا ال وذ يَن آَمنُووا أَْنف ُقووا استدل أهل العلم على وجوب الزكاة يف املعدن والرك• 
{  البقرة: َن اأْلَْرض  ُتْم َومم  ا َأْخَرْجَنا َلُكْم م   [.267م ْن طَيّ َبات  َما َكَسبوْ

 يعين النبات واملعادن والركاز. -رمحه هللا–قال القرطيب • 
يف املعوادن حيوث قوال: "قوال أمجعوت األموة علوى  وقد نقل صاحب اجملموع اإلمجاع على وجوب الزكاة• 

 وجوب الزكاة يف املعادن".
 صفة املعدن الذي جتب فيه الزكاة:

 اختلف أهل العلم يف صفة املعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة على ثالثة أقوال:
وأموا  األول: قول اإلمام مالك والشافعي حيوث قصورا املعودن الوذي جتوب فيوه الزكواة علوى الوذهب والفضوة

 غريمها من اجلواهر فال زكاة فيه.
الثاين: قول أيب حنيفة وأصحابه حيث أوجبوا الزكاة يف املعادن املستخرجة من األرض اجلامدة الويت تنطبوع 

 ابلنار وأما املعادن السائلة واملعادن اجلامدة اليت ال تنطبع ابلنار فال شيء فيها.
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كل أنواع املعادن وهي كل ما خرج مون األرض مموا خيلوق فيهوا   الثالث: قول احلنابلة حيث أوجبوا الزكاة يف
 من غريها مما له قيمة وال فرق بني ما ينطبع وما ال ينطبع سواء أكان جامداً أم سائاًل.

وْن طَيّ بَوات  َمو ا والذي نراه رجحان ما ذهب إليه احلنابلة. لعموم قوله تعاىل: } اَي أَيوَُّها ال ذ يَن آَمُنوا أَْنف ُقووا م 
{  البقرة: َن اأْلَْرض  ُتْم َومم  ا َأْخَرْجَنا َلُكْم م   [.267َكَسبوْ

وهذا ما يتمشى مع روح الشرع املطهر الذي يصلح لكل زمان ومكان حيث نرى إمكاانت الناس اهلائلوة 
 يف وقتنا احلاضر يف استخراج شىت أنواع املعادن من ابطن األرض وخصوصا السائلة منها.

 املعادن:نصاب الزكاة يف 
 اختلف أهل العلم يف هذه املسألة على قولني:

األول: ذهب احلنفية إىل وجوب الزكاة يف املعودن يف قليلوه وكثوريه دون اعتبوار نصواب لوه، ألهنوم قوالوا: إنوه 
 ركاز، وال يعترب له حول، فلم يعترب له نصاب كالركاز.

يف املعودن إذا بلوغ نصوااب وذلوك أبن يبلوغ الثاين: وذهب اإلموام مالوك والشوافعي وأمحود إىل وجووب الزكواة 
اخلارج ما قيمته نصاب من النقود واستدل هؤالء بعموم األحاديث اليت وردت يف نصاب الذهب والفضة 

 وابإلمجاع على أن نصاب الذهب عشرون مثقااًل.
 والصحيح الذي تعضده األدلة هو اعتبار النصاب.

 مقدار الواجب يف زكاة املعدن:
العلوم يف هووذه املسوألة فوذهب احلنفيووة إىل وجووب اخلموس يف املعودن وذلووك بنواء علوى أنووه اختلوف أهول • 

 فيئ وعليه فيصرف يف مصاحل املسلمني عامة.
وذهوووب مالوووك وأمحووود والشوووافعي يف أحووود قوليوووه إىل أن الواجوووب ربوووع العشووور قياسووواً علوووى الواجوووب يف • 

َوا الص وَدَقاُت ل ْلُفَقورَاء  النقدين وعندهم أنه زكاة يصرف يف مصارف الزكاة الثمانية  احملددة بقوله تعاىل: } إ من 
َها َواْلُمَؤل َفة  قُوُلوهُبُْم َويف  الرّ قَواب  َواْلغَوار م نَي َويف  َسوب يل  اّلل    ل نَي َعَليوْ وَن  َواْلَمَساك ني  َواْلَعام  وب يل  َفر يَضوًة م  َوابْون  الس 

ُ َعل يمم َحك يمم{  ا  [.60لتوبة:اّلل   َواّلل 
 هل جتب الزكاة فيما يستخرج من البحر؟

ال جتووب الزكوواة علووى الصووحيح موون أقوووال أهوول العلووم يف املسووتخرج موون البحوور كوواللؤلؤ واملرجووان والعنوورب • 
 والسمك وقال بعض أهل العلم بوجوب الزكاة فيه ألنه خارج من معدن فأشبه اخلارج من معدن الرب.

–يف املسووتخرج موون البحوور ألنووه قوود كووان خيوورج علووى عهوود رسووول هللا والوذي يظهوور عوودم وجوووب الزكوواة • 
وخلفائووه فلووم أيت فيووه سوونة عنووه وال عوون أحوود موون خلفائووه موون وجووه يصووح وألنووه  -صوولى هللا عليووه وسوولم

األصل عدم الوجوب فيه وال يصح قياسه على معدن الرب ألن العنرب إمنا يلقيه البحر فيوجد ملقى يف الورب 
 تعب فأشبه املباحات املأخوذة من الرب.على األرض من غري 
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 زكاة املستغالت والدخل
 أما زكاة املستغالت من العمارات املؤجرة واملصانع وحنوها.• 
وزكاة الدخل من كسب العمل واملهن احلرة فالذي يظهر   أن الزكاة ال جتب فيهوا إال إذا حوال احلوول • 

ريها من األموال اململوكة فإذا أجر شخص مصنًعا وقبض على املال وهو يف حوزة مالكه معاملة هلا مثل غ
أجرته وحال عليها احلول وجبت فيها الزكاة وكذلك املساكن املؤجرة مهما عظمت وكثرت ال جتب الزكواة 

 إال يف أجرهتا إذا حال عليها احلول وهذا ما عليه عامة أهل العلم قدميًا وحديثًا.
 

 زكاة األسهم والسندات
 مالية ميتلكها األفراد يف شركات أو مؤسسات ويقبض أرابحها حسب نظام الشركة.األسهم حقوق • 
والسندات مجع سند وهو تعهد مكتوب من جهوة معينوة كاملوة بسوداد مبلوغ مقودر مون قورض يف ثريوخ • 

 معني نظري فائدة مقدرة.
م خموري بوني أن وأما كيفية زكاة األسهم والسندات فالذي يظهر مون كوالم أهول العلوم أن صواحب األسوه• 

 يزكي رأس ماله كل سنة وإذا قبض الربح زكاه ملا مضى أو لعام واحد على خالف بني أهل العلم.
وبني أن يسأل رأس كل حول عون قيموة أسوهمه ويزكيهوا حسوب موا يفيوده بوه القوائمون علوى الشوركة أو • 

 اسرة.املؤسسة اليت ساهم فيها أو ما يفيده به أهل اخلربة سواء كانت راحبة أو خ
 %.2.5وزكاهتا زكاة النقدين إذا بلغت نصااًب وهو ربع العشر • 

 وأما السندات فهي ديون مؤجلة.
والصووحيح موون كووالم أهوول العلووم وجوووب تزكيووة الووديون إذا كانووت علووى موسوورين فووإذا حووال احلووول علووى • 

 الديون ومنها السندات زكاها كغريها من األموال املوجودة عنده.
 حىت قبضها زكاها إذا قبضها ملا مضى.وإن أخر زكاهتا • 

 يقول الدكتور القرضاوي  ... هناك اجتاهان يف زكاة األسهم والسندات...[:
 االجتاه األول:

ينظر إىل هذه األسهم والسندات تبًعا لنوع الشركة اليت أصدرهتا أهي صناعة أم جتارية أم مزيج منهما.. • 
كة الويت ميثول جوزًءا مون رأس ماهلوا وبنواء عليوه حيكوم بتزكيتوه أو فال يعطي السهم حكماً إال بعد معرفوة الشور 

 بعدمها.
 االجتاه الثاين:

ينظر إليها كلها نظرة واحدة ويعطيهوا حكًموا واحوًدا بغوض النظور عون الشوركة الويت أصودرهتا... فيعتربهوا • 
 عروض جتارة أتخذ أحكامها يف كل شيء.
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البنووك الربويوة أمور حمورم ألنوه تعامول ابلوراب صوراحة وإعانوة هلوا وهنا أنبه إىل أمور هوام وهوو أن املسوامهة يف • 
علوى عملهوا وهووو حمورم كموا أن املسووامهة يف الشوركات الوويت يثبوت تعاملهوا ابلووراب أمور حمورم ألنووه مون التعوواون 

اَونُوا َعلَووى اإْل مثْ  علووى اإلمث والعوودوان املنهووي عنووه شوورًعا، قووال تعوواىل:} َوتَوَعوواَونُوا َعلَووى اْلوورب ّ  َوالتو ْقووَوى َواَل تَوَعوو
{  املائدة:  [.2َواْلُعْدَوان 

فووال جيوووز املسووامهة ابتووداًء يف هووذه الشووركات لكوون موون جهوول حاهلووا مث تبووني لووه أهنووا تتعاموول ابلووراب فعليووه • 
الووتخلص منهوووا والبعووود عنهوووا وإن مل يسوووتطع فينتظوور حوووىت تووووزع أرابحهوووا فوووإن علووم قووودر الوووراب أخرجوووه بنيوووة 

 ة التقرب به إىل هللا. وإن مل يعلم قدر الراب فعليه إخراج نصف الربح احتياطاً.التخلص منه ال بني
وعلى املسلم أن حيتاط لنفسه وذريته ومون حتوت يوده فوال يطعمهوم إال موا أحول هللا ويف احلوالل مندوحوة • 

 عن احلرام والقليل احلالل أفضل وأزكى وأطيب من الكثري الذي تشوبه الشوائب.
 أ.د. عبد هللا بن حممد الطيار.-ي أموالكاملصدر: كيف تزك

 ـــــــــــــــــ
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 ال كاة
 

(. ومنوه قولوه تعواىل }خوذ مون أموواهلم 1لغة: الصالح والتقوى والتطهري والوزايدة والنمواء، كموا ىف اللسوان)
لوىت . واصطالحا: إذا أطلقت الزكاة فإمنا يراد منها زكاة األمووال ا103صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا{التوبة:

فرضت ىف السنة الثانية مون اهلجورة علوى مون ملوك نصوااب وحوال عليوه احلوول ، ىف زكواة املواشوى، والنقوود، 
وعووروض التجووارة، وبووودو الصووالح ىف الثموووار واحلبوووب وذوات الزيوووت. وجتوووب الزكوواة علوووى املسوولم البوووالغ 

ادات ، والعبووادات منوطووة العاقوول املالووك للنصوواب مووع خلووو املووال موون الوودين عنوود احلنفيووة ، ألهنووا موون العبوو
ابلتكليووف ، بينمووا ال يشوورتط اجلمهووور البلوووغ والعقوول ، بوول جتووب ىف مووال الصووىب واجملنووون وخيرجهووا عنهمووا 

 وليهما، ألهنا حق واجب ىف األموال ال يشرتط ىف مالكها التكليف.
جلملوة، أموا احلورث كما أن اخللو من الدين عند اجلمهور إمنا يراعى ىف زكاة النقودين وعوروض التجوارة ىف ا

 واملواشى فال يراعى فيها ذلك.
وجتب ىف النقود الىت يتعامل هبا أو ما يقوم مقامها من أوراق البنكنووت إذا ملوك املسولم منهوا، موا يعوادل 
عشرين دينارا شرعيا، وهو ما يوازى اآلن نسة ومثانني جراما ذهبا، ومن الفضة مائتا درهوم شورعى، وهوو 

 ئة ونسة وتسعني جراما من الفضة.ما يوازى اآلن نسما
والزكاة عن النقدين ، إمنا يراعى فيها سعر صرف يومها ، والقدر الوجب ىف ذلك هو ربوع العشور، حيوث 
جيووب ىف األلووف نسووة وعشوورون جنيهووا، وقوود تضوومن ذلووك احلووديث الشووريف )...فووإذا كانووت لووك مائتووا 

شىء،وحىت تكوون لوك عشورون دينوارا وحوال درهم وحال عليها احلول ففيها نسة دراهم ، وليس عليك 
 (.2عليها احلول؟ ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك..( احلديث أخرجه أبو داود)

وعوون املواشووى ، جيووب ىف أربعووني موون الغوونم شوواة، وىف مائووة وواحوود وعشوورين شوواثن ،وجتووب ىف نووس موون 
شووورين أربوووع شوووياه ، وىف نوووس اإلبووول شووواة، وىف عشووور شووواثن ، وىف نوووس عشووورة ثوووالث شوووياه ، وىف ع

(، 5(، وىف كوول أربعوني مسوونة)4(... وىف البقور واجلواموس ، ىف كوول ثالثوني تبيوع)3وعشورين بنوت خموواض)
ويراعى ىف نصاب املواشى التدرج ىف االرتفاع ىف القدر املخرج ابرتفاع األعداد اململوكة، وتعرف تفاصيلها 

لعشوور إن سووقيت بوودون تكلفووة، ونصووف العشوور إذا  موون كتووب الفووروع وعوون احلبوووب والثمووارة جيووب فيهووا ا
كانت بتكلفة وذلك إذا حصل نصاب منها، وقدره نسة أؤسق ، والوسق سوتون صواعا، وقودره ابلكيول 

 املصرى احلاىل نسون كيلة.
وعون البقووول واخلضووروات ، فيوجوب فيهووا اإلمووام أبووو حنيفوة الزكوواة، بينمووا اجلمهوور ال يوجووب فيهووا الزكوواة، 

الذى تتحلى به املرأة ، فبعض العلماء يوجب فيها الزكاة، بينما يذهب فريق آخر إىل عودم  وكذلك احللى
 وجوب الزكاة فيه ألنه ليس مبكنوز وال انم.
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وعووون عوووروض التجوووارة ، فتجوووب فيهوووا الزكووواة إذا مووور عليوووه حوووول منوووذ ملوووك أصوووله وكوووان فيوووه النصووواب ، 
ملتحوورك ىف احملووالت التجاريووة واملصووانع ، كموووا والواجووب فيووه ربووع العشوور، وعووروض التجووارة تشوومل املووال ا

 تشمل قيمة أسهم الشركات مبختلف أنواعها، وكل مال يتاجر فيه ، مبرور احلول وملك النصاب.
وعن الركاز ، فيجب فيه اخلمس ،وهو يشمل املعودن عنود احلنفيوة، بينموا اجلمهوور يوجبوون فيوه اخلموس ، 

أنواعهوووا ففيهوووا عنووودهم رجتوووع العشووور ملوووا يبوووذل فيهوووا مووون وأموووا املعوووادن املسوووتخرجة مووون األرض مبختلوووف 
 (.6تكلفة)

وقوود حتووددت مصووارف الزكوواة بقولووه تعوواىل: }إمنووا الصوودقات للفقووراء واملسوواكني والعوواملني عليهووا واملؤلفووة 
،  60قلوووهبم وىف الرقوواب والغووارمني وىف سووبيل هللا وابوون السووبيل فريضووة موون هللا وهللا علوويم حكيم{التوبووة:

قا ملبدأ التكافل االجتمواعى بوني املسولمني حيوث يلنورم األغنيواء بسود حاجوة الفقوراء ىف اجملتموع وذلك حتقي
 املسلم.

أما زكواة الفطور فتجوب بغوروب الشومس مون آخور يووم مون رمضوان ، أو طلووع الفجور مون يووم أول شووال 
( من متر 7ا)زكاة الفطر صاع على من كان عنده قوت يومه حلديث ابن عمر مرفوعا )فرض رسول هللا 

أو صاعا من شعريعلى العبد واحلرة والذكر واألنثى، والصغري والكبري ، من املسلمني ، وأمور هبوا أن توؤدى 
 (.8قبل خروج الناس إىل الصالة( رواه مسلم)

 أ.د/أمحد على طه راين
 ـــــــــــــــــ
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 ال ان ومفاسده 
 مقدمة:

َشًة َوَساء َسب ياًل {اإلسراءقال تعاىل: }َواَل تَوْقرَبُوْا الزّ َأ إ   -  .32ن ُه َكاَن َفاح 
 الزان فساد كبري، وشر مستطري، له آاثر كبرية. -
 هذه األضرار على مرتكبيه، وعلى األمة عامة. -

 نبذة عن آاثر الزأ ومفاسده، وآفاته وأضراره:
وقلوووة الغووورية، ووأد . الوووزان جيموووع خوووالل الشووور كلهوووا مووون: قلوووة الووودين، وذهووواب الوووورع، وفسووواد املوووروءة، 1

 الفضيلة.
 . يقتل احلياء ويلبس وجه صاحبه رقعة من الصفاقة والوقاحة.2
 . سواد الوجه وظلمته، وما يعلوه من الكآبة واملقت الذي يبدو للناظرين.3
 . ظلمة القلب، وطمس نوره.4
 . الفقر الالزم ملرتكبيه.5
ده، ويسوولب صوواحبه اسووم الوورب، والعفووة، . أنووه يووذهب حرمووة فاعلووه، ويسووقطه موون عووني ربووه وأعووني عبووا6

 والعدل، ويعطيه اسم الفاجر، والفاسق، والزاين، واخلائن.
. الوحشوة الوويت يضوعها هللا يف قلووب الوزاين، وهووي نظوري الوحشووة الويت تعلووو وجهوه، فووالعفيف علوى وجهووه 7

 حالوة، ويف قلبه أنس، ومن جالسه استأنس به، والزاين ابلعكس من ذلك متاماً.
 الناس ينظرون إىل الزاين بعني الريبة واخليانة، وال أيمنه أحد على حرمته وأوالده.. أن 8
 . ومن أضراره الرائحة اليت تفوح من الزاين، يشمها كل ذي قلب سليم، تفوح من فيه، ومن جسده.9

. ضيقة الصدر وحرجه، فإن الزانة يعاملون بضد قصودهم؛ فإن من طلب لوذة العويش وطيبوه مبعصوية 10
  عاقبه هللا بنقيض قصده، فإن ما عند هللا ال ينال إال بطاعته، ومل جيعل هللا معصيته سبباً إىل خري قط.هللا

. لو علم الفاجر ما يف العفاف من اللوذة والسورور، وانشوراح الصودر، وطيوب العويش؛ لورأى أن الوذي 11
 فاته من اللذة أضعاف أضعاف ما حصل.

 متاع ابحلور العني يف املساكن الطيبة يف جنات عدن.. الزاين يعرض نفسه لفوات االست12
. الزان جيرئ على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين، وكسب احلرام، وظلم اخللق، وإضاعة األهول والعيوال 13

ورمبا قاد إىل سفك الدم احلرام، ورمبا استعان عليه ابلسحر والشرك وهو يدري أو ال يدري؛ فهذه املعصية 
موون املعاصووي قبلهووا ومعهوا، ويتولوود عنهووا أنووواع أخوورى مون املعاصووي بعوودها؛ فهووي حمفوفووة  ال توتم إال أبنووواع

جبند من املعاصي قبلها وجنود مون املعاصوي بعودها، وهوي أجلوب شويء لشور الودنيا واآلخورة، وأمنوع شويء 
 خلري الدنيا واآلخرة.
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 أسوورهتا؛ حيووث توودخل . الووزان يووذهب بكرامووة الفتوواة ويكسوووها عوواراً ال يقووف عنوودها، بوول يتعووداها إىل14
 العار على أهلها، وزوجها، وأقارهبا، وتنكس به رؤوسهم بني اخلالئق.

. أن العار الذي يلحق من قوذف ابلوزان أعلوق مون العوار الوذي ينجور إىل مون رموي ابلكفور وأبقوى؛ إال 15
قلووب إن التوبة من الكفر على صدق القاذف تذهب رجسه شرعاً، وتغسل عاره عوادة، وال تبقوي لوه يف 

الناس حطة تنزل به عن رتبة أمثاله ممن ولدوا يف اإلسالم، ريالف الزان؛ فإن التوبة من ارتكاب فاحشوته و 
وإن طهرت صاحبها تطهرياً، ورفعت عنه املؤاخذة هبا يف اآلخرة و يبقوى هلوا أثور يف النفووس، يونقص بقودره 

 عن منزلة أمثاله ممن ثبت هلم العفاف من أول نشأهتم.
إىل املرأة ينسب إليها الزان كيف يتجنوب األزواج نكاحهوا وإن ظهورت توبتهوا؛ مراعواة للوصومة  . انظر16

الووويت أُلصووووقت بعرضووووها سوووالفاً، ويرغبووووون أن ينكحوووووا املشووووركة إذا أسووولمت رغبووووتهم يف نكوووواح الناشووووئة يف 
 اإلسالم.

ته على الزوج أدخلت على . إذا محلت املرأة من الزان، فقتلت ولدها مجعت بني الزان والقتل، وإذا محل17
أهلها وأهله أجنبياً ليس منهم، فورثهم ورآهم وخال هبم، وانتسب إليهم وهو ليس منهم إىل غري ذلوك مون 

 مفاسد زانها.
. أن الزان جناية على الولد؛ فإن الزاين يبذر نطفته على وجه جيعل النسمة املخلقة منها مقطوعة عون 18

موون الووروابط الداعيووة إىل التعوواون والتعاضوود؛ فكووان الووزان سووبباً لوجووود النسووب إىل اآلابء، والنسووب معوودود 
الولد عارايً من العواطف اليت تربطوه أبدأ قور، أيخوذون بسواعده إذا زلوت بوه فعلوه، ويتقووى بوه اعتصواهبم 

 عند احلاجة إليه.
نووب؛ فووإن . كووذلك فيووه جنايووة عليووه، وتعووريض بووه؛ ألنووه يعوويش وضوويعاً يف األمووة، موودحوراً موون كوول جا19

النواس يسوتخفون بولوود الوزان، وتنكووره طبوائعهم، وال يورون لووه مون اهليئووة االجتماعيوة اعتبواراً؛ فمووا ذنوب هووذا 
 املسكني؟ وأي قلب حيتمل أن يتسبب يف هذا املصري؟ 

 . زان الرجل فيه إفساد املرأة املصونة وتعريضها للفساد والتلف.20
قام بني أهل املرأة وبوني الوزاين، ذلوك أن الغورية الويت طبوع عليهوا . الزان يهيج العداوات، ويزكي انر االنت21

اإلنسان على حمارمه متأل صدره، ولو بلغ الرجل أن امرأته أو إحدى حمارمه قتلت كان أسهل عليه من أن 
 يبلغه أهنا زنت.

هللا  . قال سعد بن عبادة: "لو رأيت رجاًل مع امرأ  لضربته ابلسيف غري مصفح". فبلغ ذلك رسول22
فقال: } أتعجبون من غرية سعد  وهللا ألان أغري منه، وهللا أغري مين؛ ومون أجول غورية هللا حورم الفوواحش 

 ما ظهر منها وما بطن {  أخرجه البخاري ومسلم[.
. للووزان أثوور علووى حمووارم الووزاين، فشووعور حمارمووه بتعاطيووه هووذه الفاحشووة يسووقط جانبوواً موون مهووابتهن لووه، 23

 عراضهن و إن مل يكن ثوب عفافهن منسوجاً من تربية دينية صادقة.ويسهل عليهن بذل أ
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. ريالف من ينكر الزان ويتجنبوه، وال يرضواه لغوريه؛ فوإن هوذه السورية تكسوبه مهابوة يف قلووب حمارموه، 24
 وتساعده على أن يكون بيته طاهراً عفيفاً.

رمبووا أودت حبيوواة الووزاين،  . للووزان أضوورار جسوويمة علووى الصووحة يصووعب عالجهووا والسوويطرة عليهووا، بوول 25
 كاإليدز، واهلربس، والزهري، والسيالن، وحنوها.

. الزان سبب لدمار األمة؛ فقد جرت سونة هللا يف خلقوه أنوه عنود ظهوور الوزان بغضوب هللا و عوز وجول و 26
 ويشتد غضبه، فال بد أن يؤثر غضبه يف األرض عقوبة.

 والزان يف قرية إال أذن هللا إبهالكها (.. قال ابن مسعود رضي هللا عنه: ) ما ظهر الراب 27
 خص هللا سبحانه حد الزان من بني احلدود بثالثة خصائص:

أحدها: القتل فيه أبشنع القتالت للمحصن. ولغري احملصن مجع فيه بني العقوبة على البدن ابجللد، وعلى 
 القلب بتغريبه عن وطنه سنة.

فة يف دينه؛ حبيوث متونعهم مون إقاموة احلود علويهم، فإنوه سوبحانه الثاين: أنه هنى عباده أن أتخذهم ابلزانة رأ
من رأفته هبم شرع هذه العقوبة؛ فهو أرحوم مونكم هبوم، ومل متنعوه رمحتوه مون أموره هبوذه العقوبوة؛ فوال ميونعكم 

 أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره.
فوال يكوون يف خلووة حبيوث ال يرامهوا أحود،  الثالث: أنه سبحانه أمر أن يكون حدمها مبشوهد مون املوؤمنني،

 وذلك أبلغ يف مصلحة احلد، وحكمة الزجر (.
 كيفية التوبة من الزان

جيب علوى مون وقوع يف الوزان، أو تسوبب يف ذلوك أو أعوان عليوه أن يبوادر إىل التوبوة النصووح، وأن ينودم  -
 على ما مضى، وأال يرجع إليه إذا متكن من ذلك.

الووزان رجوواًل كووان أو اموورأة أن يسوولم نفسووه، ويعوورتف جبرمووه، بوول يكفووي يف ذلووك أن ال يلووزم موون وقووع يف  -
 يتوب إىل ربه، وأن يسترت بسرته عز وجل.

إن كان عنود الوزاين صوور ملون كوان يفجور هبوا، أو تسوجيل لصووهتا أو لصوورهتا فليبوادر إىل الوتخلص مون  -
 ذلك.

ينتشور ألمرهووا، فعليهووا أن تبووادر إىل التوبووة،  إن كانوت املوورأة قوود وقووع هلوا تسووجيل أو تصوووير وخافووت أن -
وأال يكوووون ذلوووك معوقووواً هلوووا عووون اإلقبوووال علوووى رهبوووا، بووول جيوووب عليهوووا أن تتووووب، وأال تستسووولم للتهديووود 
والرتهيب فإن هللا كافيها ومتوليها، ولتعلم أن من يهددها جبان رعديد، وأنوه سووف يفضوح نفسوه إن هوو 

ن إذا هوو نفوذ موا يهودد بوه؟ أيهموا أسوهل: فضويحة يسورية يف الودنيا أقدم على نشر موا بيوده. مث مواذا يكوو 
 ويعقبها توبة نصوح؟ أو فضيحة على رؤوس األشهاد يوم القيامة مث يعقبها دخول النار وبئس القرار؟

مما ينفع يف هوذا الصودد إن هوي خافوت مون نشور أمرهوا: أن تسوتعني برجول رشويد مون حمارمهوا؛ ليعينهوا  -
 عت فيه؛ فرمبا كان ذلك احلل انجعاً مفيداً.على التخلص مما وق
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 خامتة:
علوى موون وقوع يف ذلووك اجلورم أن يبووادر إىل التوبووة النصووح، وأن يقبوول علوى ربووه بكليتوه، وأن يقطووع عالقتووه 
بكوول مووا يووذكره بتلووك الفعلووة، وأن ينكسوور بووني يديووه خمبتوواً منيبوواً، عسووى أن يقبلووه، ويغفوور سوويئاته، ويبوودهلا 

حْلَوقّ  َواَل يَوْزنُوحسنات،} َوال ذ ينَ  ُ إ ال  اب  وَن َوَمون  اَل يَْدُعوَن َمَع اّلل   إ هَلاً آَخَر َواَل يَوْقتُوُلوَن النو ْفَس ال ويت  َحور َم اّلل 
ووَل يَوْفَعووْل َذل ووَك يَوْلووَق أاََثموواً ، ُيَضوواَعْف لَووُه اْلَعووَذاُب يَوووْوَم اْلق َياَمووة  َوخَيْلُووْد ف يووه  ُمَهوواانً ، إ ال  َموون ثَ  َب َوآَمووَن َوَعم 

يمًا{  الفرقان:  ُ َغُفوراً ر ح  ُ َسيّ َئاهت  ْم َحَسَناٍت وََكاَن اّلل  اً َفُأْولَئ َك يُوَبدّ ُل اّلل   [.70-68َعَماًل َصاحل 
 دار الوطن.-حممد بن ابراهيم احلمد-املرجع: من مفاسد الزان

 ـــــــــــــــــ
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 ال َّْنج
جنوواس الثالثووة الكووربى الووىت ينقسووم إليهووا النوووع اإلنسوواأ، ويتميووز ريصووائص هووو اسووم أطلووق علووى أحوود األ

 ( هى:1جسمانية ابرزة)
 )أ( البشرة السوداء.
 )ب( الشعر الصوىف.
 )ج( األنف األفطس.

 )د( الفك البارز.
 )هو( الشفاة الغليظة املتهدلة.

(. كووذلك 2أأ اسووتوطنت)كموا يطلووق لقوب زجنووى علووى بعوض السووالالت املنحودرة موون القبائوول اإلفريقيوة 
جنووود الوووزنج املتكووورر ذكووورهم ىف ثريوووخ اإلسوووالم ، واملوووذكور رئيسوووهم ابسوووم "صووواحب الوووزنج" ثرة، وابسوووم 

 (.3"اخلبيث صاحب الزنج" ثرة أخرى يراد هبم نوع من اخلوارج الزنوج)
يفة الىت دامت أكثر وقد أاثر هؤالء القلق ىف حاضرة اخلالفة العباسية، وكان مسرح هذه الثورة اجلاحمة العن

 من أربع عشرة سنة هذه املستنقعات املمتدة بني البصرة وواسط.
وكان صاحب الزنج رجال فارسيا يسومى "علوى بون حممود" مون أهواىل الطالقوان ، ادعوى أنوه مون ولود علوى 
زين العابدين بن احلسني بن على، ولكنه مل جيهر بعقائود املوذهب الشويعي علوى الورغم مون ادعائوه النسوب 

 إىل على وفاطمة، وإمنا جهر بعقائد مذهب اخلوارج.
ومهما يكن فإن صاحب الزنج مل يلبث أن كشفط عن ميوله احلقيقية، حىت إن أعوداءه مسووه: َدع وّى علوّى 

 ، كما مسوه:اخلبيث.
هوو(، مث سووار ىف 248-247قودم صواحب الوزنج بوالد العوراق واتصوول بوبعض بطانوة اخلليفوة املنتصر)سونة 

إىل البحرين ، ودعا إىل حترير العبيد ، واستمال قلووهبم ، حوىت إهنوم تركووا موواليهم وانضوموا هو ، 249سنة 
 (.4إليه ، فعظم شأنه ، وقويت شوكته ، ولقيت دعوته قبوال بني أهاىل البحرين)

 وقوود أول قولووه تعوواىل: }إن هللا اشوورتى موون املووؤمنني أنفسووهم وأمووواهلم أبن هلووم اجلنووة يقوواتلون ىف سووبيل هللا
فيقتلوون ويقتلوون وعوودا عليوه حقوا ىف التوووراة واإلجنيول والقوورآن ومون أوىف بعهوده موون هللا فاستبشوروا ببوويعكم 

، أتويال سياسويا قصود بوه تضوليل أنصواره ، إذ أوهلوا  111الذى ابيعتم به وذلك هو الفوز العظيم{التوبة:
 ودية.أبن املؤمنني قد اشرتوا أنفسهم أى: مل يعودوا بعد عرضة للرق والعب

وسرعان ما قدم إىل البصرة، فأسرع إليه بعض غلماهنا رغبة ىف الوتخلص مون الورق ،وموا زال الوزنج يلتفوون 
هوو، واسوتولت 257حوله حىت هنبت جيوشه القادسية واستولت على البصرة وذحبت كثريا من أهلها سنة 

ا مون قوواده ، ولكون الوزنج مل جيوشه بعد ذلوك علوى األهوواز، مث واسوط ، فسوري إلويهم اخلليفوة املعتمود كثوري 
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يضووعفوا ، وظوول خطوورهم يتزايوود، فعهوود اخلليفووة املعتموود إىل أخيووه أ، أمحوود املوفووق بقتوواهلم ، فووأجالهم عوون 
 األهواز،وحاصر مدينتهم "املختارة".

لقوود دامووت هووذه احلوورب بووني جيوووش العباسوويني والووزنج أكثوور موون أربووع عشوورة سوونة، وقضووى علوويهم املوفووق 
 له خير ساجدا هلل شكرا.وقواده ، مما جع

ولكوون أحوود أنصووار صوواحب الووزنج رمووى املوفووق بسووهم ىف صوودره ، ولكوون جووىء بووه إىل املوفووق فقتلووه ابنووه 
( 5هوو، وبلوغ عودد القتلوى ألفوى ألوف ونسومائة ألوف)270العباس ، وقتول صواحب الوزنج ىف صوفر سونة 

 (.6وقيل ألف ألف ونسمائة ألف)
 أ.د/عبد هللا مجال الدين

 ـــــــــــــــــ
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 السرا 
 (.1لغة: مجع سرية والسرية قطعة من اجليش ما بني نسة أنفس إىل ثالث مائة)

، ومهمتهوا اسوتطالعية أو حربيوة، وقود يطلوق  واصطالحا: السرااي هى ما يعقد فيها اللواء لغري الرسول 
أوهلوا سورية محوزة بون  38على بعض السرااي املهمة غزوة، مثل: غروة مؤتة، وغزوة ذات السالسل وعودهتا 

 47(. وقيول: إن عوددها 2عبد املطلب إىل قريش ،وآخرها سورية أسوامة بون زيود إىل بوىن موذجح ابلويمن)
 (.ومن هذه السرااي:3سرية)

سورية عبيوودة بوون احلوارث: وكانووت مكونووة موون سوتني راكبووا موون املهوواجرين بقيوادة عبيوودة بوون احلووارث ،  -1
بوني مكوة والشوام ، وقود وصولت هوذه السورية إىل وادى رابوغ ورجوع وكان اهلدف منها: هتديد جتوارة قوريش 

 الفريقان دون قتال.
ومعه مثانية مون املهواجرين ،وكتوب لوه كتوااب أموره فيوه أال  سرية عبد هللا بن جحش: إذ بعثه الرسول  -2

حىت إذا  يفضه حىت يسري يومني ، مث ينظر فيه وميضى ملا أمره به ، وال يستكره أحدا من أصحابه ففعل ،
فتح الكتاب وجد فيه إذا نظرت ىف كتا، هذا فسر حىت تنزل َنلة بني مكة والطائف ، فرتصد هبا قريشوا 

 وتعلم لنا من أخبارهم.
سوورية مؤتووة: وكانووت ىف السوونة الثانيووة للهجوورة، وكووان أعظووم مووا يلفووت النظرفيهووا أهنووا موجهووة إىل أمووري  -3

وكوان الغورض منهوا االنتقوام للحوارث بون عموري األزدى وهوو  بصرى وهى إموارة كانوت ثبعوة لدولوة الوروم ،
إىل هووذا األمري،فأسواء أنصواره إليوه وقتلووه ظلموا، وخوالفوا بووذلك  الرسوول الوذى كوان حيمول كتواب النوىب 

عليهوا زيود بوون  أبسوط القواعود املعروفوة لودى مجيووع األموم ، وهوى أن الرسول ال تقتول ، وقوود أمور الرسوول 
 (.4أصيب فاألمري جعفر بن أ، طالب ، فإن أصيب فعبد هللا بن رواحة)حارثة وقال هلم: إن 

 وقد كانت هناك سرااي أطلق عليها سرااي أتديب األعراب منها:
 هو.7سرية: عمربن اخلطاب إىل تربة واد بقرب مكة سنة  -1
 هو.7سرية: أ، بكر الصديق إىل بىن كالب بنجد شعبان سنة  -2
 هو.7صارى إىل فدك شعبان سنة سرية: بشري بن سعد األن -3
 هو.7سرية: أ، العوجاء السلمى إىل بىن سليم سنة  -4

 وهناك سرااي أطلق عليها سرااي الدعوة إىل التوحيد منها:
 هو.8سرية: خالد بن الوليد إىل جذمية من كنانة ىف شوال سنة  -1
 هو.9سرية: عيينة بن حصن الفزارى إىل بىن متيم ىف احملرم سنة  -2
 (.أ.د/عبد هللا مجال الدين5هو)10سرية: على بن أ، طالب إىل اليمن ىف رمضان سنة  -3

 ـــــــــــــــــ
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 السلفية
 

 لغة: نسبة إىل السلف ، والسلف هو املاضى، والسالف: املتقدم )لسان العرب(.
 .275وىف القرآن الكرمي: }فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف{البقرة:

: هى الرجوع ىف األحكام الشورعية إىل منوابع االسوالم األوىل، أى الكتواب والسونة، موع إهودار واصطالحا
 ما سوامها.

ومووع وضوووح هووذا التعريووف للسوولفية، تعووددت فصووائل تيارهووا ىف تراثنووا وفكووران اإلسووالمى، فكوول السوولفيني 
واهرالنصووص ،ومونهم يعودون ىف فهم الدين إىل الكتاب والسنة، لكن منهم فصيال يقف ىف الفهم عنود ظ

 من يعمل العقل ىف الفهم ،ومن الذين يعملون العقل: مسرف ىف التأويل ، أو متوسط ، أو مقتصد.
ومووون السووولفيني: أهووول مجوووود وتقليووود، ومووونهم أهووول التجديووود، الوووذين يعوووودون إىل املنوووابع السوووتلهامها ىف 

 االجتهاد لواقعهم اجلديد.
ر االزدهوووار احلضوووارى واخللوووق واإلبوووداع ، ومووونهم مووون فكووور عصوو -ماضووويهم-وموون السووولفيني مووون سووولفهم 

 فكرعصر الرتاجع احلضارى والتقليد واجلمود. -ماضيهم-سلفهم 
ومون السولفيني مقلودون لكول الورتاث ، دومنوا متييوز بووني الفكور وبوني التجوارب ، ودومنوا متييوز ىف الفكور بووني 

 االسرتشاد بتجارب ومتغريات التاريخ.الثوابت وبني املتغريات، ومنهم مستلهمون لثوابت الرتاث ، مع 
 ومن السلفيني من يعيشون ىف املاضى، ومنهم من يوازن بني السلف املاضى وبني احلاضر واملعاصر.

وهوووذا التنووووع الوووذى يقووورتب أحيووواان مووون درجوووة التنووواقض ، ىف منووواهج فصوووائل السووولفية، هوووو الوووذى أحووواط 
من الغموووض ،وسوووء الفهووم ، بوول وسوووء الظوون مضووامني هووذا املصووطلح ، وخاصووة ىف فكووران املعاصوور بكثووري 

 أيضا.
ومن أشهر املدارس الفكرية الىت حاولت االستئثار، ىف تراثنا ، مبصطلح السلفية هى مدرسة أهل احلديث 
الووىت هاهلووا الوافوود اليوووانأ فلسووفة ومنطقووا وأفزعتهووا عقالنيووة اليوووانن املنفلتووة موون النقوول الووديىن، فاعتصوومت 

هرهووا، بوول وحووىت ضووعيفها علووى الوورأى والقيوواس والتأويوول وغريهووا موون مثوورات النظوور ابلنصوووص ، مقدمووة ظوا
م( 855-780هووو/241-164العقلووى، وهووى املدرسووة الووىت انعقوودت زعامتهووا لإلمووام أمحوود بوون حنبوول )

 حىت ليحسبها البعض كل السلفية، بينما هى ىف احلقيقة واحدة من فصائل هذا االجتاه.
النص على غريه ، بل ويكواد أن ينفورد ابحلجيوة، فوالنص ،وفتووى الصوحابة، وىف منهاج هذه املدرسة يعلو 

واملختوووار مووون فتووووى الصوووحابة عنووود اخوووتالفهم ، واحلوووديث املرسووول والضوووعيف ، مث القيووواس للضوووروة هوووى 
األصووول اخلمسوووة الوووىت حوووددها اإلموووام أمحووود بووون حنبووول أركووواان ملووونهج هوووذه املدرسوووة رافضوووا بوووذلك الووورأى، 

 ، والذوق ، والعقل ، والسببية ىف الفكر الديىن.والقياس ،والتأويل 
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يقوول واحود مون  -كموا صواغه اإلموام أمحود بون حنبول-وعن هذا املنهج النصوصى "للسلفية النصوصوية" 
 م(:1350-1292هو/751-691أعالمها هو اإلمام ابن القيم اجلوزية )

وال مون خالفوه ، كائنوا مون كوان  األصل األول: النصوص فإذا وجد النص أفىت به ومل يلتفت إىل ما خالفه
ومل يكوووون يقوووودم علوووووى احلووووديث الصووووحيح عموووووال وال رأاي وال قياسووووا وال قووووول صووووواحب وال عوووودم علموووووه 

 ابملخالف.
األصل الثاأ: ما أفىت به الصحابة فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى، ال يعرف له خمالف مونهم فيهوا، مل يعودها 

 ال قياسا.إىل غريها ومل يقدم عليها عمال وال رأاي و 
األصوول الثالووث: إذا اختلووف الصووحابة ختووري موون أقووواهلم مووا كووان أقرهبووا إىل الكتوواب والسوونة، ومل خيوورج عوون 

 أقواهلم ،فإن مل يتبني له موافقة أحد األقوال حكى اخلالف فيها ، ومل جيزم بقول.
وهو الوذى رجحوه  األصل الرابع: األخذ ابملرسل واحلديث الضعيف ، إذا مل يكن ىف الباب شىء يدفعه ،

 على القياس. -أى احلديث الضعيف-
األصل اخلامس: القياس للضروة، فإذا مل يكن عنده ىف املسألة نوص ، وال قوول الصوحابة، أو واحود مونهم 

 ، وال آثر مرسل أو ضعيف ، عدل إىل القياس ، فاستعمله للضرورة.
-1849هوو/1323-1265مود عبوده )وعن املنهاج التجديدي هلوذه السولفية العقالنيوة يعورب اإلموام حم

م( عنوودما قووال: لقوود ارتفووع صوووتى ابلوودعوة إىل حتريوور العقوول موون قيوود التقليوود، وفهووم الوودين علووى 1905
طريقووة سوولف األمووة، قبوول ظهووور اخلووالف ، والرجوووع ىف كسووب معارفووه إىل ينابيعهووا األوىل، واعتبوواره موون 

، وتقول مون خلطوه وخبطوه ،لتوتم حكموة هللا  ضمن موازين العقل البشرى الىت وضعها هللا لرتد مون شوططه
ىف حفووظ نظووام العووامل اإلنسوواأ، وأنووه علووى هووذا الوجووه يعوود صووديقا للعلووم ، ابعثووا علووى البحووث ىف أسوورار 

 الكون ، داعيا إىل احرتام احلقائق الثابتة، مطالبا ابلتعويل عليها ىف أداب النفس وإصالح العمل.
ى الوووونص والعقوووول ،وتزاموووول العلووووم والوووودين ، وفزرت السوووولفية ففووووى منهوووواج هووووذه السوووولفية العقالنيووووة فخوووو

 والتجديد.
 أ.د/حممد عمارة

 ـــــــــــــــــ
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 السلفيون
 

 لغة: هم الذين حيتذون حذو السلف ،الذين سلفوا ، أى سبقوا ومضوا.
واصوطالحا: يوودخل ىف إطووار السولفيني أغلووب تيووارات الفكور ومذاهبووه ومدارسووه بودرجات متفاوتووة ومعووان 
متمووايزة ، ألن هلووا ماضوويا ومرجعيووة ومنوذجووا ترجووع إليووه وتنتسووب لووه وحتتذيووه وتستصووحب ثوابتووه ومناهجووه 

 ،وذلك إذا استثنينا تيار احلداثة ابملعىن الغر،، والىت يقيم أصحابه قطيعة معرفية مع املوروث.
 وإذا كان السلف هو املاضى فكلنا سلفيون.

 لكن السلفيني أنواع:
 يقلد السلف ، وهؤالء هم أهل اجلمود والتقليد. فمن السلفيني من

ومن السلفيني من يرجع إىل السلف ،فيجتهد ىف مرياثهم وتراثهم ، مميزا فيه الثوابت عن املتغريات والصاحل 
لالستصوووحاب واالسووووتلهام عووون مووووا جتاوزتوووه الوقووووائع املتغووورية، والعووووادات املتبدلوووة ، واألعووووراف املختلفووووة ، 

 واملصاحل املستجدة.
 ومن السلفيني من يستلهم من فقه السلف ما يتطلبه فقه الواقع اجلديد.

ومن السلفيني من يهاجر من واقعه املعيش إىل واقع السلف الذى جتاوزه الزمان ، وإىل جتارهبم الىت طوهتوا 
 القرون.

 ومن السلفيني من سلفه عصر االزدهار واإلبداع ىف ثرخينا احلضارى.
 صر الركاكة والرتاجع ىف مسريتنا احلضارية.ومن السلفيني من سلفه ع

 ومن السلفيني من سلفه تراثنا وحضارتنا وثقافتنا الوطنية والقومية واإلسالمية.
ومن السلفيني من سلفه تراث اآلخر احلضارى ومذاهبه وتياراته الفلسفية واالجتماعية، وهبذا املعىن ميكن 

ية الغربية، واملاركسيني اللذين حيتوذون حوذو املاركسوية الغربيوة، إدخال الليرباليني الذين حيتذون حذو الليربال
وأمثاهلم من املتغربني ىف عداد السلفيني الذين أصبح املوروث واملاضى الغر، سلفا هلوم حيتذونوه أحيواان موع 

 قدر من التحوير، وأحياان جبمود وتقليد.
 تراثنا.ومن السلفيني من سلفه املذاهب والتيارات النصية احلرفية ىف 

 ومن السلفيني من سلفه تيارات العقالنية ىف تراثنا أو النزعات الصوفية ىف موروثنا احلضارى.
 ومن السلفيني من سلفه مذهب تراثى بعينه يتعصب له وال يتعداه.

وموون السوولفيني موون مرجعيتووه تووراث األمووة، علووى اخووتالف مووذاهبها، حيتضوونها مجيعووا، ويعتووز هبووا ، ويتخووري 
 منها.

ع صدق وصالحية إدخال أغلب تيارات الفكر حتوت مصوطلح السولفيني ، إال أن هوذا املصوطلح ولكن م
قود ادعوواه واشووتهر بووه وكواد حيتكووره أولئووك الووذين غلبووا الوونص ، وىف أحيووان كثوورية ظواهر الوونص علووى الوورأى 
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يوة، وحرمووا والقياس وغريمها من سبل وآليات النظر العقلوى، فوقفووا عنود الروايوة أكثورمن وقووفهم عنود الدرا
االشتغال بعلم الكالم فضال عن الفلسفات الوافدة على حضارة اإلسالم ،وهؤالء هم الذين يطلق عليهم 

 أحياان أهل احلديث ، الشتغاهلم بصناعة املأثور وعلوم الرواية، ورفضهم علوم النظرالعقلى.
( وفيهوا جنود أبورز م855-780هوو /241-164وإمام هذه املدرسة هوو أبوو عبود هللا أمحود ابون حنبول )

م( وإمام علم اجلرح 852هو/238األئمة الذين اشتغلوا بصناعة الرواية وعلومها ، من أمثال: ابن راهويه )
م( ، وأبوووووووو داود 870هوووووووو/256والتعوووووووديل ، وأصوووووووحاب الصوووووووحاح واجلواموووووووع واملسوووووووانيد: البخوووووووارى )

لبيهقوووووووووى م(، وا971هوووووووووو/360م( ، والطووووووووورباأ )893هوووووووووو/280م( ، والووووووووودارمى )888هوووووووووو/275)
 م( إخل...1066هو/458)

م( وابون قويم اجلوزيوة 1328-1263هوو/728-661ولقد تطورت هوذه املدرسوة ىف مرحلوة ابون تيميوة )
م( فضوومت إىل املووأثور بعضووا موون أدوات النظوور العقلووى، وإن ظلووت 1350-1292هووو/691-751)

 الغلبة واألولوية عندها للنصوص واملأثورات.
يم ، فيقول: "إن النصوص حميطة أبحكام احلوادث ، ومل حيلنا هللا وال رسوله وعن هذا املنهاج يعرب ابن الق

على رأى وال قياس ، وإن الشريعة مل ختوجنا إىل قياس قط ، وإن فيهوا غنيوة عون كول رأى وقيواس وسياسوة 
 واستحسان ، ولكن ذلك مشروط بفهم يؤتيه هللا عبده فيها".

ىف -لسلفيني ، لكن التطور قد أصاب هوذا املنهواج النصوى فلقد ظل النص وحده هو املرجع عند هؤالء ا
فحوودث إعموال الفهووم والعقول ىف النصووص ، دون االكتفوواء ابلوقووف عنوود  -مرحلوة ابون تيميووة وابون القويم

 ظواهر هذه النصوص.
ولقد كان غلو هؤالء السلفيني ىف االحنيواز إىل الونص وحوده ، مثورة لعوامول كثورية، منهوا: خمافوة غلوو مضواد 

إىل عقالنيووة غووري مضووبوطة ابلوونص الووديىن،  -وهووم فالسووفة العقالنيووة اليواننيووة موون املشووائيني-از أهلووه احنوو
وأيضا النزعة الصوفية الباطنية اإلشراقية، الىت احنازت إىل الذوق واحلدس ، دومنا ضابط من النص وال من 

 العقل.
قد شاهبا قدر، كثوري أو قليول ، مون الغلوو،  -النصية منها والعقالنية والباطنية-وألن هذه النزعات مجيعها 

فلقد ظلت عاجزة عن استقطاب مجهور األمة، واحناز هذا اجلمهور إىل النزعة الوسطية ىف السلفية، تلك 
الىت مجعوت بوني النقول والعقول ووازنوت بينهموا، وهوى األشوعرية الوىت أسسوها إمامهوا أبوو احلسون األشوعرى: 

م( ففى هذه املدرسة من مدارس السلفيني اجتمع النقل 936-874هو/324-260على بن إمساعيل )
موع علوم  -الوذى حورم السولفيون النصويون االشوتغال بوه-واملأثور مع النظر العقلى واالشتغال بعلم الكالم 

 أصول الفقه ، الذى ميثل فلسفة العقالنية اإلسالمية ىف التشريع.
بوة مون أئمتهوا، ىف مقودمتهم البواقالأ: أبوو علوى يود كوك -بعود مرحلوة التأسويس-مث تطورت هوذه املدرسوة 

م( وإمام احلرمني اجلويىن: أبو املعاىل عبد امللوك بون عبود هللا 1013-هو453بكر حممد بن أ، الطيب )
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-450م( وحجووووووة اإلسووووووالم أبووووووو حاموووووود الغووووووزاىل )1085-1028هووووووو/478-419ابوووووون يوسووووووف )
 م(.1111-1058هو/505

ظلوت هووذه الصوورة وهووذه املوازنوة ملحوظووة ىف مودارس ومووذاهب وعلوى امتوداد ثريووخ احلضوارة اإلسووالمية، 
السلفيني ، فالنزعة النصية متثلها ىف عصوران احلوديث وواقعنوا املعاصور دعووة الشويخ حممود بون عبود الوهواب 

م( املسوووووووماة ابلوهابيوووووووة ، بينموووووووا ال توووووووزال األشوووووووعرية، املمثلوووووووة 1792-1702هوووووووو/1115-1206)
 ملسلمني.للعقالنية،النصية، تستقطب مجهور ا

 أ.د/حممد عمارة
 ـــــــــــــــــ
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 السنة
 

وأفعالوه وتقريراتووه. واملوراد حبجيتهوا: قبوهلوا ،واعتقواد أهنوا وحوى موون هللا  السونة النبويوة: هوى أقووال الرسوول 
 بتبليغها. تعاىل، وأهنا جزء من الرسالة الىت أمر الرسول 
 والناس أمام حجية السنة وعدم حجيتها أنواع:

ملتزمون بقوله تعواىل: }فوال وربوك ال يؤمنوون حوىت حيكمووك فيموا  : مسلمون مذعنون لرسول هللا األول
. وبقولوه تعواىل }لقود  65شجر بينهم مث ال جيدوا ىف أنفسهم حرجوا مموا قضويت ويسولموا تسليما{النسواء:
ه تعواىل: }وموا . وبقولو21كان لكم ىف رسول هللا أسوة حسنة ملن كان يرجوا هللا واليوم اآلخر{األحزاب:

. وبقولووه تعوواىل: }موون يطووع الرسووول فقوود أطوواع 7أثكووم الرسووول فخووذوه ومووا هنوواكم عنووه فانتهوا{احلشوور:
. والطاعووة عنوود هووؤالء واجبووة فيمووا أموور بووه وجووواب، وواجبووة االبتعوواد فيمووا هنووى عنووه حترميووا، 80هللا{النسوواء:

، ومباحة الفعل والرتك فيموا أذن بطرفيوه ، ومستحبة فيما أمر به استحبااب، ومكروهة فيما هنى عنه تنزيها 
 الفعل والرتك.

الثاأ: هناك من الناس مون يقوف أموام حجيوة السونة علوى طورف النقويض مون النووع األول ، يوردون السونة  
كلهوا، وينكروهنووا مجلووة وتفصوويال، وينكوورون أهنووا وحووى مون عنوود هللا ، وأهنووا موون مجلووة الرسووالة، وقريووب موون 

لعوودم قدرتووه علووى  وحووى لكنووه يتشووكك ىف ثبوهتووا كلهووا، وصوودورها عوون حمموود  هووؤالء موون يعوورتف أبهنووا
 الفصل بني صحيحها وضعيفها، فريدها ككل ، ويدعى إمكان االكتفاء ابلقرآن الكرمي.

وهوووذان النوعوووان ىف حاجوووة إىل دراسوووة ووعوووى علموووى وديوووىن، أو الرجووووع إىل أهووول الوووذكر واالختصووواص ، 
ال مييوز بوني األدويوة، موا ينفوع منهوا، وموا يضور، فويظن أن احلكموة ىف وشأهنم ىف ذلوك شوأن املوريض الوذى 

 ترك الدواء، كل الدواء.
ومشوووكلة العصووور ىف تشوووكيك بعوووض املسووولمني يف السووونة، بووول بعوووض علمووواء املسووولمني مووون بوووىن جلووودتنا، 
رد ويتكلمون لغتنا، بل وحيملون مؤهالتنوا وشوهاداتنا، لكونهم هبودف أو آبخور يتنصولون مون بعضوها،وىف الو

علوويهم رد علووى غووريهم موون الطوواعنني أو املغرضووني أو الشوواكني ، وهووم يقسوومون السوونة إىل تشووريعية وغووري 
ودون ىف كتووب احلووديث موون أقوالووه وأفعالووه وتقريراتووه علووى  تشووريعية، فيقووول أحوودهم: مووا ورد عوون النووىب 

 أقسام:
 ساواة ىف البيع و الشراء.أحدها: ما سبيله سبيل احلاجة البشرية كاألكل والشرب ، والنوم ، وامل

اثنيها: ما سبيله سبيل التجارب والعادة الشخصية واالجتماعية، كالذى ورد ىف شئون الزراعوة، والطوب ، 
 وطول اللباس وقصره.
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اثلثها: ما سبيله التدبري اإلنساأ أخذا من الظروف اخلاصة، كتوزيع اجليوش على املواقع احلربيوة، وكول موا 
الثالثووة لويس شورعا، يتعلوق طلووب الفعول والورتك ، وامنوا هووو مون الشوئون البشورية الووىت نقول مون هوذه األنوواع 

 (.1ليس مسلك الرسول فيها تشريعا وال مصدر تشريع)
مث يقول: ومن هنا جند أن كثريا مما نقل عنه صور أبنه شرع أو دين أو سنة أو منودوب ، وهوو مل يكون ىف 

 (.2احلقيقة صادرا على وجه التشريع أصال)
هووذا القووول ينفووى التشووريع أبحكامووه األريعووة )الوجوووب ، والنوودب ، واحلرمووة، والكراهووة( عوون مجيووع أقوالووه ف

الواردة ىف هذه األمور الثألثة، ولو تتبعنا ما ورد ىف األكل والشرب كمثال لوجدان منه  وأفعاله وتقريراته 
 ما هو واجبه ، وما هو حمرم ، وما هو مندوب ، وما هو مكروه

ث: صوويد الكلووب ، وحوول السوومك ،واجلووراد امليووت ، وحتوورمي كوول ذى انب موون السووباع ، وكوول ذى فأحاديوو
 فيها مشرعا؟ خملب من الطري، حترم أشياء، وتبيح أشياء فكيف ال يكون الرسول 

وهللا تعوووواىل يقوووووول عنوووووه: }أيمووووورهم ابملعوووووروف وينهووووواهم عووووون املنكووووور وحيووووول هلوووووم الطيبوووووات وحيووووورم علووووويهم 
 .157اخلبائث{األعراف:

ويقول اآلخر: فما دام الرسول كان جيتهد، وما دام هذا االجتهواد قود مشول الكثوري مون أنوواع املعوامالت ، 
أفووال جيووووز ملووون أيتوووى بعوووده أن يووودىل ىف املوضووووع ابجتهووواده أيضوووا؟ هادفوووا إىل حتقيوووق املصووولحة، ولوووو أدى 

 (.3اجتهاده إىل غري ما قرره الرسول ابجتهاده )
بشوور موون النوواس ،  يوجووه إىل السوونة موون حتطوويم ، فشووبهتهم أن الرسووول  وهووذه الشووبهات موون أخطوور مووا

وهووذا حووق ، لكوون بشووريته مل تلووغ رسووالته ىف وقووت موون األوقووات فهووو بشوور رسووول يف مجيووع أقوالووه وأفعالووه 
 وأحواله ، إن جعله رسوال ىف قول دون قول ، ويف فعل دون فعل؟

ىف وقت من األوقات ، وىف قول من األقوأل ،وىف فعول مون يلغى األمر ابالقتداء به ، وينفى مراقبة هللا له 
 األفعال.

من مراقبة هللا ، وكل مؤمن وغري مؤمن مراقوب حماسوب علوى موا يفعول  كيف تفلت بعض أفعال حممد 
وموأمور ابالقتوداء بوه  -عليوه السوالم-، وهو يزيد عن البشر ابلوحى والرؤية ىف املنوام ويف اإلهلوام ،وجبربيول 

 والعمل أبقواله.ىف أفعاله 
لقد حوسب وعوتب على أنه امتنع عن طعام حيبه ، إرضاء ألزواجه ، فنزل فيه قرآن يتلى: }اي أيها النىب 

 .1مل حترم ما أحال هلل لك تبتغى مرضات أزواجك{التحرمي:
ولقد حوسب وعوتب على عوارض انفعاالته ، وجتهم وجهوه ىف مالقواة أعموى ال يوراه ، وال يتواثر بعبوسوه 

 .2-1فنزل فيه قرآن يتلى: }عبس وتوىل أن جاءه األعمى{عبس: ،
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بول لقود عوتووب وحوسوب علووى خلجوات قلبوه ،ودواخوول نفسوه ، فنووزل فيوه قورآن يتلووى: }وإذ تقوول للووذى 
أنعم هللا عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق هللا وختفى ىف نفسوك موا هللا مبديوه وختشوى النواس 

 .37ب:وهللا أحق أن ختشاه{األحزا
أليسووت كوول هووذه األفعووال قوود صوودرت بصووفته البشوورية؟ لكنهووا خضووعت لرقابووة الوووحى، وتوجيووه الوووحى، 
ولكوول فعوول موون أفعووال املكلفووني حكووم عنوود هللا ، ألنووه إمووا أن يكووون مرضوويا عنووه موون هللا تعوواىل، وإمووا أن 

يول املورة بعود املورة فعال ال يرضى عنه هللا ، وينزل جرب  يكون غري مرضى عنه ، ويستحيل أن يفعل حممد 
أو فعوول ، وعوودم اعرتاضووه عليووه ، إقوورار  فووال يعدلووه ، وال يوجهووه ، فنووزول جربيوول بعوود صوودور حكووم لووه 

 ولكنه يسند إىل هللا تعاىل. وتقرير من هللا تعاىل، وهو شرع ال يسند إىل حممد 
و من األمور البشرية، لبس وكان الصحابة يؤمنون بذلك ، ويقتدون أبفعاله على أهنا شرع هللا حىت فيما ه

نعله ىف الصالة ، فلبسوا نعاهلم ، فلما خلع نعله لسبب ال يعلمونه ، خلعوا نعاهلم ، فلما قضى صالته ، 
قال هلم: )ما محلكم على إلقاء نعالكم ، قالوا رأيناك ألقيت نعلك ، فألقينا نعالنوا، قوال: إن جربيول أثأ 

ل ضوويفا علووى أ، أيوووب األنصووارى، فتكلفوووا لووه طعامووا، فيهووا ثوووم ( ونووز 4فووأخربأ أن فيهووا قووذرا أوأذى()
،فكووره أكلووه فتوقووف الصووحابة عوون أكلووه ، فقووال هلووم: )كلوووا، فووإأ لسووت كأحوودكم إأ أخوواف أن أوذى 

 (.5صاحىب()
وقدم إليه الضب يف طعامه فكره أكله ،فقيل له: أحرام هو؟ قوال: )ال ولكون نفسوى تعافوه ، فوأكلوه بعود 

 (.6أن توقفوا()
وبووني أكوول  ىف األكوول والشوورب يسوووون بووني أكلووه وشووربه  إن الووذين ينفووون التشووريع عوون فعوول النووىب 

وشرب أ، جهل وأ، هلب ، فالكل عندهم صادر عن اجلبلوة والعوادة والطبيعوة والبشورية وموا هكوذا يفهوم 
 اإلسالم وهللا املستعان.

 أ.د/موسى شاهني الشني.
 ـــــــــــــــــ
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 السهر 
 اًل : ملاذا احلديث عن السهر ؟أو 
 ملا فيه من األضرار واألخطار على الفرد واجلماعة . -1
 لتصور بعض الشباب حىت وصل األمر إىل صغار السن أن السهر فخر ورقي . -2
 ملا حصل فيه من التفريط يف رعاية األسرة واألوالد . -3
 ضياع كثري من الطاقات وإهدار الكثري من القدرات . -4
 نياً : أسباب السهر .اث
 املصاحل الدنيوية كالتجارات . -1
 املشاكل الصحية له أو ألفراد أسرته . -2
 املشاكل العائلة أو الدراسة . -3
 املناسبات العائلة أو الزايرات . -4
 متابعة القنوات الفضائية . -5
 مصاحل شرعية كحماية ثغور املسلمني . -6
 النوم يف النهار كثرياً . -7
 السفر . -8
 اإلجازات الصيفية . -9

 غفلة وقلة عناية الكثري من أولياء األمور ابلسؤال عن حال أبنائهم . -10
 جمالسة رفقاء السوء . -11
 العمل على الشبكة العاملية . -12
 ارتفاع حرارة اجلو . -13
 حماكاة الناس وتقليد األصدقاء . -14

 اثلثاً : أقسام السهر :
 هللا : وال بد من معرفة قضيتني :السهر يف طاعة  -1

 أ ( إذا ترتب على السهر ضياع واجب كتفويت لصالة الفجر فأنه أيمث .
ب ( قد يلبس الشيطان على كثري من الصاحلني أن سهرهم من أجل طاعوة هللا فيسوهر ملعاجلوة قضوية مون 

 قضااي .
 والسهر يف طاعة هللا أنواع :

 السهر ملتابعة مصاحل املسلمني . -
 السهر يف طلب العلم . -
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 السمر مع الضيف . -
 السهر للمرابطة يف الثغور . -
 السهر املباح أو فيما مباح . -2
 السهر يف معصية هللا . -3

 رابعاً : آاثر السهر وأضراره .
 الذي هنى عن احلديث بعد العشاء لغري فائدة . -  -خمالف أمر الين  -1
 إضاعة صالة الفجر وتفويتها . -2
 إمهال املنزل وأهلة . -3
 التفريط يف األداء الوظيفي أو احلضور املدرسي . -4
 السهر خيالف السنن اإلهلية . -5
 السهر وأضراره على صحة اإلنسان وهي متنوعة ومنها : -6

 أ ( سوء التغذية .
 ب ( أضرار نفسية .

 ت ( أضرار على ذاكرة اإلنسان واجلهاز العصيب .
 سان وتكامل بنيته .ث ( أضراره يف منو اإلن

 السهر من أسباب احلوادث . -7
 السهر نزيف اقتصادي -8

 خامساً : أقول من هدي السلف .
 سادساً : احذر ممنوع االقرتاب وممن األمكنة املمنوعة :

 مقاهي الشيشة واجلراك . -1
 مقاهي اإلنرتنت . -2
 املنتزهات العائلية ملا فيها من االختالط . -3
 معات التجارية .األسواق واجمل -4
 املهرجاانت الغنائية . -5
 االسرتاحات اليت يوجد هبا الدش . -6
 املالهي . -7

 سابعاً : السهر يف رمضان .
 اثمناً : ما احلل ؟ هناك عده أمور منها :

 شعورك ابلذنب . -1
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 تذكر عواقب السهر وأضراره . -2
 .تذكر مثرات النوم املبكر وما يعيشه صاحبه من نشاط  -3
 وأنه كان ينام مبكرا إال من حاجة . -  -تذكر هدى املصطفى  -4
 الزواج . -5
 جتنب النوم هناراً . -6
 جماهدة النفس يف النوم مبكراً . -7
 اجلد بقدر املستطاع من عدم قبول الدعوة ليال . -8
 قراءة الكتب النافعة قبل النوم . -9

 الدمسة قبل النوم .االبتعاد قدر اإلمكان عن تناول الوجبات  -10
 حماولة اإلنسان نسيان املشاكل عند النوم . -11
 التعود على االستيقاظ املبكر . -12
 االبتعاد عن االسباب اجلالبة للسهر كالقنوات الفضائية . -13
 املطالبة إبغالق احملالت واملنتزهات يف وقت مبكر. -14

 ثسعاً : أي الفريقني أحب هللا ؟
 دار القاسم . -حممد اهلبدان  -بابه وأقسامه املرجع: السهر أس

 ـــــــــــــــــ
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 السورة
لغوة: املنزلوة، وقيوول: خمصوصوة ابلرفعوة )الدرجووة( والسوورة مون البنوواء: موا طوال وحسوون ،وقيول: هوى العالمووة  

 (.1كما ىف خمتار الصحاح )
سوورة الكووثر، وقيول:  واصطالحا: قرآن يشتمل على آى ذوات فاحتوة وخامتوة، وأقلهوا: ثوالث آايت وهوى

 الطائفة املسماة ابسم خاص بتوقيف من النىب صلى هللا عليه وسلم.
والسووورة تشووتمل علووى آايت ، واآليووة: قوورآن مركووب موون مجوول ولووو تقووديرا، ذو مبوودء ومقطووع ، منوودرج ىف 

ق ، ، ألهنوا عالموة للفضول والصود 248سورة، وأصلها العالمة، ومنه قوله تعاىل: }إن آية ملكه{البقرة:
 أو اجلماعة ألهنا مجاعة كلمة.

 وقيل السورة: هى طائفة من القرآن ، منقطعة عما قبلها وما بعدها،ليس بينها شبه مبا سواها.
واحلكمووة ىف تقطيووع القوورآن سووورا هووى احلكمووة ذاهتووا ىف تقطيووع السووور آايت معوودودات ، لكوول آيووة حوود 

 ان معتربا.ومطلع ، حىت تكون كل سورة، بل كل آية فنا مستقال وقرآ
وسووورت السووور طووواال وقصووارا وأوسوواطا: تنبيهووا علووى أن الطووول لوويس موون شوورط اإلعجوواز، بوول قصووارها  

 حكمة ىف التدرج ىف تعليم الصبيان القرآن الكرمي. -أيضا-كطواهلا ، وهلذا 
: وسوور القوورآن قوود يكوون هلووا اسووم واحود وهووو األكثوور، وقود يكووون هلووا امسوان: كسووورة البقوورة فانوه يقووال هلووا

فسووطاط القوورآن لعظمهووا وهبائهووا ، وآل عمووران يقووال هلووا ىف التوووراة: طيبووة، والنحوول تسوومى سووورة الوونعم ملووا 
 عدد هللا فيها من النعم على عبادء، واجلاثية تسمى الشريعة، وحممد تسمى القتال.

 ملؤمن.وقد يكون هلا ثالثة أمساء: كاملائدة فإهنا تسمى العقود واملنفذة، وكغافر فتسمى الطول وا
وقوود يكووون هلووا أكثوور موون ذلووك: كسووورة بووراءة فهووى التوبووة، والفاضووحة، واحلووافرة ألهنووا حفوورت عوون قلوووب 
املنوووافقني ، والعوووذاب ، واملشقشوووقة، واملبعثووورة، وكسوووورة الفاحتوووة فإهنوووا: أم الكتووواب ، وأم القووورآن ، والسوووبع 

 املثاأء واحلمد، وقد ذكر هلا بضعة وعشرون امسا.
مبا مسيت به مقصود: فالعرب تراعى ىف الكثري من املسميات أخذ أمسائهوا مون اندر واختصاص كل سورة 

أو مسوتغرب يكووون ىف الشووىء مون خلووق أو صووفة ختصوه ،أو تكووون معووه أحكوم أو أكثوور أو أسووبق إلدراك 
الرائى للمسمى وعلى ذلك جرت أمساء سور الكتاب العزيز كتسمية سورة البقرة هبذا االسم ، لقرينة ذكر 

البقرة املذكورة فيها ، وسورة النساء مسيت بذلك ملا تردد فيها مون كثوري مون أحكوام النسواء، وتسومية قصة 
 سورة األنعام ملا ورد فيها من تفصيل أحواهلا، وهكذا ىف بقية السور.

وعدد سور القورآن الكورمي أربوع عشورة ومائوة سوورة، افتتحهوا سوبحانه وتعوا  بعشورة أنوواع مون الكوالم ، ال 
 خيرج شىء من السور عنها ، وهى:

 االستفتاح ابلثناء، مثل: احلمد هلل ،وتبارك ، وسبحان ، وسبح ، ويسبح هلل. -1
 وعشرين سورة. االستفتاح حبروف التهجى: مثل امل ،املص ، الر، وذلك ىف ست -2
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 االستفتاح ابلنداء، وذلك ىف عشرين سورة، مثل: مفتتح النساء، واملائدة واألحزاب. -3
 االستفتاح ابجلمل اخلربية، ىف ثالث وعشرين سورة، مثل ، مفتتح النحل واألنبياء. -4
 االستفتاح ابلقسم ، وذلك ىف نس عشرة سورة، مثل: مفتتح الضحى والليل والشمس. -5
 ستفتاح ابلشرط ، ىف سبع سور، مثل: مفتتح التكوير واالنفطار واالنشقاق.اال -6
 االستفتاح ابألمر، ىف ست سور، مثل: مفتتح اجلن واألعلى واإلخالص واملعوذتني. -7
 االستفتاح ابالستفهام ، ىف ست سور، مثل: اإلنسان والنبأ والغاشية والفيل. -8
 املطففني ، واهلمزة، واملسد. االستفتاح ابلدعاء، ىف ثالث سور وهى -9

 االستفتاح ابلتعليل ، ىف موضع واحد ، إليالف قريش. -10
 وهذه االفتتاحات فيها من احلسن وبراعة االستهالل ما فيها.

وخوووامت السووور مثوول فواحتهووا ىف احلسوون ، ألهنووا آخوور مووا يقوورع األمسوواع ، وهلووذا تضوومنت مجلووة موون املعوواأ 
 نتهاء الكالم حىت يرتفع معه تشوف النفس إىل ما يذكر بعد.البديعة مع إيذان السامع اب

( واألحقواف }بوالغ فهوول 52ومون أوضوحه خامتوة سوورة إبوراهيم }هوذا بووالغ للنواس ولينوذروا به..{)آيوة 
( وأول سورة نزلت ىف القرآن "اقرأ" مث "نووح"، وآخرموا نوزل }إذا جواء 35يهلك إال القوم الفاسقون{)آية

 .1:نصرهللا والفتح{النصر
وكل سور القرآن الكرمي بدأت ابلبسملة إال سورة التوبة، وسورة النمول بودأت ابلبسوملة ووجودت البسوملة 

 .30ىف آية منها ىف قوله تعاىل: }إنه من سليمان وإنه بسم هللا الرمحن الرحيم{النمل:
 أ.د/عبدالصبور مرزوق

 ـــــــــــــــــ
 



 603 

 السياسة
د، والسياسووة: القيووام علووى الشووىء مبووا يصوولحه... والووواىل يسوووس لغووة: مصوودرللفعل "سوواس" أى رأس وقووا

(. وىف 2(. وسسووت الرعيووة سياسووة، أى ملكووت أموورهم ، كمووا ىف الصووحاح )1رعيتووه ، كمووا ىف اللسووان)
احلووديث الشووريف: "كووان بنووو إسوورائيل يسوسووهم أنبيوواؤهم " أى يتولووون أمووورهم كمووا يفعوول األمووراء، الوووالة 

 ابلرعية.
حى للسياسووة حووىت اليوووم يتفووق وتوودبري أمووور الرعيووة ىف الووداخل واخلووارج ، وىف التوصوويف واملعووىن االصووطال

( فووإن السياسووة هووى جمموعووة القوورارات املرتابطووة املتفووق عليهووا بقصوود التوصوول إىل نتووائج وأهووداف 3الغوور،)
 حمددة على املستوى العام أو املستوى الشخصى.

امل والتفاعل بني األفوراد والعوامول ، الوىت حتودث نتيجوة حتديود وينظر إىل السياسة غالبا ابعتبارها متثل التع
املواقووع واملصوواحل ، الووىت ميكوون حتقيقهووا والقوورارات املصوواحبة لووذلك ،إال أن اللفووظ اختووذ ىف اإلسووالم طابعووا 

مل يكون صواحب رسوالة دينيوة فقوط إمنوا كوان رئيسوا للجماعوة اإلسوالمية الناشوئة،  دينيا ، إذ أن الرسوول 
أساسها مبقتضى الصحيفة الىت آخى فيها بني املهاجرين واألنصار، والىت ميكن أن يطلق عليها  الىت وضع

"دستور املدينة" إذ تضمنت تنظيما واضحا للعالقوات بوني أعضواء اجملتموع اإلسوالمى، بيونهم ورايسوة هوذه 
 اجلماعة، وبينهم وبني من خيالفوهنم ىف الدين.
علوووووى خلفيوووووة -ور السياسوووووى ، حيوووووث تضووووومنت مووووون املعووووواأوتعتووووورب الصوووووحيفة نقلوووووة نوعيوووووة مووووون املنظووووو

عناصر ابلغة الداللة من حيث العالقات الدولية، فقد تضمنت إطارا لودول متعاونوة علوى   -عامليةاإلسالم
( وعوودم اإلفسوواد وأنووه ال 4كوول مووا عوورف خووريه تتحموول مسووئوليتها فوورادى ومجاعووات ىف عمووارة األرض )

ا مل يعتوود علينووا ىف دايران أو ديننووا، وأن اخللووق كلهووم عيووال هللا ، وأن إكووراه ىف الوودين ، وبووّر موون خيالفنووا موو
 احلوار والتفاوض ىف السياسة أمران واردان.

وجاء ذلك ىف إطار ما حفل به القرآن الكرمي من معان سامية ينبغى أن تسود البشر إلصوالح أموورهم ىف 
وهوى قويم -اة والتعواون والسوالم بوني البشور دنياهم وأخراهم ، مبا ىف ذلك أتكيوده علوى قويم العودل واملسواو 

 أتى هبا اإلسالم وسبق غريه بقرون عديدة. -ينبغى أن تكون هلا السيادة ىف العالقات السياسية الدولية
وعاملية اإلسالم تكسب التوجهات اإلسالمية بعدها العاملى }تبارك الذى نزل الفرقان علوى عبوده ليكوون 

د أموور اإلسووالم ابلتعووايش والتعووارف }اي أيهووا النوواس إان خلقنوواكم موون ذكوور ، وقوو 1للعوواملني نووذيرا{الفرقان:
، وأمور ابلعودل }وال جيورمنكم شونآن قووم علوى أال  13وأنثى وجعلناكم شعواب وقبائول لتعوارفوا{احلجرات:

 .8تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى{املائدة:
متارس داخل اجملتمع االسالمى ىف عالقاته  ويعترب اإلسالم أن السالم هو السياسة اإلسالمية األصيلة الىت

( وهوو يفورق ىف هوذا الصودد بووني الوذين يسواملون املسولمني والوذين يقواتلوهنم ، واالخووتالف 5موع خمالفيوه )
ليس سبيال للحرب بل إنه كامن ىف طبيعة احلياة، والسالم ال يعىن االستسالم للمعتدين ، وحىت ىف حالوة 
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واإلسوالم يودعو إىل التعوايش واحلووار كمنهواج ملمارسوة السياسوة، وىف ظلهوا احلرب فلها سياستها وآداهبوا، 
 تنمو العالقات السياسية واالقتصادية وغريها من أوجه العالقات الىت تتم ىف إطار السياسة الدولية.

مون  أما التنافس والتدافع ىف املصاحل واألمور السياسوية فوال يعوىن ابلضورورة تصوارعا وقتواال، إمنوا يعتورب ذلوك
سوونن احليوواة الووىت حتقووق التوووازن والتووداول ىف إطووار الفهووم السووليم ملقاصوود الشووريعة }ولوووال دفووع هللا النووواس 
بعضهم ببعض هلدمت صوامع وبيوع وصولوات ومسواجد يوذكر فيهوا اسوم هللا كثوريا ولينصورن هللا مون ينصوره 

 .40إن هللا لقوى عزير{احلج:
اهووودات ، وسوووبق اتفاقيوووات جنيوووف الوووىت عقووودت عوووام وقووود عووورف النظوووام اإلسوووالمى أسووولوب كتابوووة املع

 م ىف محاية ضحااي احلرب وأسراها ، وحظر أعمال الثأر واالنتقام ضد العدو.1949
ولقد كان إنشاء الدولة اإلسالمية ىف املدينة، وامتداد نفوذها ابلتودريج ىف معظوم أجوزاء شوبه جزيورة العورب 

تشووريعية وسياسوووية، وكانووت حصووويلة النشوواط السياسوووى مثووورة جمهووودات كبووورية حربيووة و  ىف حيوواة الرسووول 
والدبلوماسوووى جمموعوووة كبووورية مووون الرسوووائل والصوووكوك واملعاهووودات الوووىت حتووودد العالقوووات السياسوووية علوووى 

 أسانيدها من القرآن والسنة النبوية.
 السفري/نبيل حممد بدر

 ـــــــــــــــــ
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ْرَمد  السَّ
 لغة: هو الدائم الذى ال ينقطع.

هو"مووا ال أول لووه وال آخوور" )التعريفووات للجرجوواأ(، أو هووو الوودائم والطويوول موون الليوواىل كمووا  اصووطالحا:
 جاء ىف معلقة طرفة ابن العبد:

 لعمرك ما أمرى على بغمة * هنارى وال ليلى على بسرمد.
لويكم وقد ورد هوذا اللفوظ مورتني يف القورآن الكورمي بوذات املعوىن يف قولوه تعواىل: }قول أرأيوتم إن جعول هللا ع

الليول ا  سورمدا إىل يووم القياموة مون إلوه غوري هللا أيتويكم بضوياء أفوال تسومعون. قول موا أرأيوتم إن جعوول هللا 
علوووووووويكم النهووووووووار سوووووووورمدا إىل يوووووووووم القيامووووووووة موووووووون إلووووووووه غووووووووري هللا أيتوووووووويكم بليوووووووول تسووووووووكنون فيووووووووه أفووووووووال 

 0 72-71تبصرون{القصص:
ال بداية له ، أوكما يعرفه ا  الفالسوفة "الوجوود  وجيتمع ىف لفظ السرمد معنيان: األزل واألبد. فاألول ما

ىف أزمنة مقدرة غري متناهية ىف جانب املاضوى". أموا األبود فهوو: "الوجوود ىف أزمنوة مقودرة غوري متناهيوة ىف 
جانب املستقبل" والشىء الذى يوصف ابلالهنائية ىف املستقبل يسمى "السرمد". منسواب إىل األشياء مع 

مفهوم "القدم" الذى ال ينسوب إال هلل عوز وجول حسوب موذهب املعتزلوة، ونوتج عون مفهوم "السرمد" مع 
متاديهم ومبالغتهم ىف هذا املذهب كثري من املشكالت الكالمية والفلسفية، ومنها مسألة خلوق القورآن أو 

 "كالم هللا املخلوق" )انظر مادة الصفات(.
 

( فووال يتضوومن معووىن 72-71سووورة القصووص )أمووا املعووىن الووذى يفهووم موون تفسووري اآليتووني الكوورميتني موون 
األزلية أى الالبداية، بل أكثر ما يفهم منها هو معىن الالهناية، ألنه لوكوان املقصوود أن جيعول هللا الليول أو 
النهار أزليا أبداي ملا عرف الناس غري الليل أو النهار، وملا عرفوا الفرق بينهموا وال احلكموه مون اختالفهموا، 

ن اختالف الليل والنهار الذى جعله هللا آية من آايته الكربى.كموا جواء ىف قولوه تعواىل بل ألصبحوا خيافو 
}إن ىف خلووق السووموات واألرض واخووتالف الليوول والنهووار والفلووك الووىت جتوورى ىف البحوور مبووا ينفووع النوواس. 

إلنسووان ، فوال يووتم املعوىن املقصووود ىف آيوىت سووورة القصوص إال إذا كووان ا 164آلايت لقووم يعقلووون{البقرة:
يعووورف فوائووود الليووول وفوائووود النهوووار فيكوووون ىف انعووودامها ضوووياع هلوووذه الفوائووود. هبوووذا املفهووووم يقووورتب معوووىن 

ال  -"السرمد" من معىن كل من "األبد" واخللود )انظر هاتني املادتني( اللذين يتضمنان معوىن بدايوة األمور
 ينتهى ىف الزمان.

 أ.د/السيد حممد الشاهد
 ـــــــــــــــــ
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 لسَّل ا
 

 لغة: السلف هو املاضى، وهو كل من تقدم.
اصووطالحا: هووو العصوور الووذهىب الووذى ميثوول نقوواء الفهووم والتطبيووق للمرجعيووة الفكريووة والدينيووة، قبوول ظهووور 
املوووذاهب الوووىت وفووودت بعووود الفتوحوووات وأدخلوووت الفلسوووفات غوووري اإلسوووالمية علوووى فهوووم السووولف الصووواحل 

 قدمه اإلنسان.لإلسالم ، والسلف أيضا هو كل عمل صاحل 
وىف القوورآن الكووورمي يوورد مصوووطلح السووولف مبعووىن: املاضوووى، }فموون جووواءه موعظوووة موون ربوووه فووانتهى فلوووه موووا 

 .275سلف{البقرة:
 .22}وال تنكحوا ما نكح آابؤكم من النساء إال ما قد سلف{النساء:

ء، رضووى هللا هووذا املعووىن جنووده ىف احلووديث النبوووى الشووريف ، ففووى مسووند اإلمووام أمحوود، عوون فاطمووة الزهوورا
، قال هلا ىف مرض موته: )...وال أراه إال قد حضر أجلوى... إنوك أول أهول بيوىت  عنها، أن رسول هللا 

،  حلوقا ،، ونعم السلف أان لوك( وعون ابون عبواس رضوى هللا عنهموا ملوا ماتوت زينوب ، ابنوة رسوول هللا 
 قال رسول هللا: )احلقى بسلفنا الصاحل اخلري عثمان بن مظعون(.

والسووولف ىف اصوووطالح املوووال والتجوووارة، هوووو: إقوووراض األمووووال قرضوووا حسووونا ، أى ال منفعوووة فيوووه للمقووورض 
 ابلدنيا... وهبذا املعىن ورد ىف احلديث النبوى، فعن السائب بن أ، السائبه انوه كوان يشوارك رسوول هللا 

وسوولم: )مرحبووا أبخووى  قبوول اإلسووالم ، ىف التجووارة فلمووا كووان يوووم الفووتح جوواء فقووال النووىب صوولى هللا عليووه
اي سائب قد كنت تعمل أعماال ىف اجلاهليوة ال تقبول منوك ، وهوى  -كان ال يدارى وال ميارى-وشريكى 

 اليوم تقبل منك كان ذا سلفا وصلة{)رواه اإلمام أمحد(.
علوى اجليول املؤسوس  -السولف-وملا كان كول مواض هوو سولف ، فلقود شواع إطالقوا هوذا املصوطلح معرفوا 

دين وطبق منهاج اإلسالم جيل الصحابة الذين عاشوا مبصر فقود تنوزل الووحى فويهم ، وتلقووا الذى أقام ال
البيووان النبوووى للووبالغ القوورآأ، وحولوووا مجيووع ذلووك إىل واقووع حيوواتى معووني فعوودوا لووذلك  عوون املعصوووم 

هم السولف الصواحل ، بتعمويم وإطوالق... مث انضووم إلويهم ىف زمورة السولف موون اهتودى هبوديهم وعمول بسوونت
 من التابعني وثبع التابعني ، فالسلف: هو كل من يقلد ويقتدى أثره ىف الدين.

وبعد السلف والتابعني واألئمة العظوام للموذاهب الكوربى مون ثبعوى التوابعني ، أيتوى اخللوف الوذين يلووهنم 
 ىف التسلسل الزمىن... وبعد اخللف أتتى أجيال املتأخرين.

 أ.د/حممد عمارة
 ـــــــــــــــــ
 السِهْحر
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لغة: يقال: سحره: خدعه )أى عمل له السحر( أو استماله وفتنه وسلب لبوه ، وسوحره عون كوذا: صورفه 
وأبعده ، ومجع السحر أسوحار ، وسوحور، وصوفة املوذكر: سواحر واجلموع سوحرة وسوحار، قوال األزهورى: 

صوورة احلوق ،وخيول وأصل السحر: صرف الشىء عن حقيقته إىل غريه ،فكأن الساحر ملا رأى الباطل ىف 
 (.1قد سحر الشىء عن وجهه ، أى صرفه) -الشىء على غري حقيقته 

واصطالحا: عمول يتقورب فيوه إىل الشويطان ومبعونوة منوه ، وهوو كول عمول لطوف مأخوذه ودق ، وكول أمور 
 خيفى سببه ويتخيل على نكري حقيقته وجيرى جمرى التمويه واخلداع.

ممارسووة السوحر ابعتبوواره وسوويلة للسوويطرة علووى الطبيعووة، مثوول:  ولقود دأب اإلنسووان منووذ فجوور التوواريخ علووى
إسقاط األمطار، أو حدوث التحاريق ، أو إاثرة الريح والزوابع ، أو كسبب ىف األمراض واحلوادث املميتوة 
الىت تصيب اإلنسان والزرع والضرع ، ولذا قود شواع بوني اجملتمعوات الوثنيوة، كموا انتشور ىف اجملتمعوات الوىت 

 داين السماوية.تدين ابأل
وكان موقف الكنيسة من السحرة متأرجحا، فقد تشددت ىف حمواربتهم ىف ابدىء األمور، وعملوت كول موا 
تستطيع إلبطال مفعول السحر السوئ والشورير، إذ أصودرت ىف أواخور القورن التاسوع املويالدى قورارا بتوقيوع 

 م(1260-1258بني ) احلرمان الكنسى على السحرة، إال أهنا كانت أقل تشددا ىف الفرتة
حيوووث نصوووح البوووااب "ألكسوووندر الرابوووع" بعوووض احملققوووني ىف حمووواكم التفتووويش أن يبوووذلوا قصوووارى جهووودهم ىف 
اكتشاف اهلرطقة والضرب عليها من حديود، موع ضوبط الونفس ىف حالوة السوحرة، مث عوادت الكنيسوة إىل 

نسوونت الثوامن" تعوديالت م عنودما أدخول البوااب "أ1948اختاذ موقف من السحرة أكثور تشوددا ىف عوام 
على املوقف البابوى املتساهل جتاه السحرة، وأصدرت تعليمات مشددة إىل حماكم التفتويش أبال أتخوذهم 

 أدأ شفقة أو رمحة هبم.
املسلمني من االقرتاب منها، حيث أمور ابجتناهبوا  ويعترب السحر من املوبقات السبع الىت حذر الرسول 

ات السووبع ، قيوول: اي رسووول هللا ومووا هوون؟ قووال )الشوورك ابهلل ، والسووحر وقتوول )اجتنبوووا املوبقوو ىف قولووه 
الوونفس الووىت حوورم هللا إال ابحلووق ، وأكوول مووال اليتوويم ،وأكوول الووراب، والتوووىل يوووم الزحووف ،وقووذف احملصوونات 

 (.2الغافالت املؤمنات( رواه مسلم)
(، ويورى 3لسويف( رواه الرتموذى ))حود السواحر ضوربة اب وقد جاء ىف الرواايت أن حده القتل ، لقوله 

الشوافعى أن السواحر يقتول إذا كووان يعمول ىف سوحره موا يبلووغ بوه الكفور، فوإذا عموول عموال دون الكفور فووال 
 يقتل.

، إذ  116وليس السحر سوى حمض متويه ، بدليل قوله تعاىل }فلما ألقوا سحروا أعني الناس{األعراف:
سووحروا قلوووهبم ال أعيوونهم ، فثبووت أن املووراد: أهنووم ختيلوووا قووال املفسوورون لووو كووان السووحر حقووا، لكووانوا قوود 

أحوووواال عجيبوووة موووع أن األمووور ىف احلقيقوووة موووا كوووان علوووى وفوووق موووا ختيلووووا ، ذلوووك أن السوووحرة أتووووا ابحلبوووال 
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والعصى، ولطخوا تلك احلبال ابلزئبق ،وجعلوا الزئبق ىف دواخل تلوك العصوى، فلموا أثور تسوخني الشومس 
ختيول النواس أهنوا تتحورك وتتلووى ابختيارهوا  -وكانت كثورية جودا -على بعض  فيها حتركت والتوت بعضها

 وقدرهتا.
 أ.د/حممد شامة

 ـــــــــــــــــ
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 الشباب
 

 قد يقوم البعض منا أبعمال يكون دافعه هلا الشهوة اجملردة دون التفكري املتعقل لعواقبها.• 
 من ذلك ما يقوم به املعاكس للنساء.• 

 نقاط مهمة:
ن الفتاة اليت تعاكسوها هوي مون أفوراد جمتمعوك ويعوين ذلوك أنوك تسواهم يف إفسواده إرضواء لشوهوتك . إ1

  وكان من املفرتض و وأنت ابن اإلسالم و أن تسهم يف إصالحه. فهل ترضى جملتمعك وفتياته الفساد؟
وجة لقريبوك أو . إن الفتاة اليت تعاكسها هبا للفاحشة إمنا هي يف املستقبل إن مل تكن زوجة لك فهي ز 2

ألحد من املسلمني وكذلك الفتاة الويت عاكسوها غوريك وسواهم يف إفسوادها قود يبتليوك هللا هبوا عقوبوة لوك 
َك َن ل لط يّ بَوات  أُْولَئ ويف الدنيا قال تعاىل }اخْلَب يثَاُت ل ْلَخب يث نَي َواخْلَب يُثوَن ل ْلَخب يثَات  َوالط يّ َباُت ل لط يّ ب ونَي َوالط يّ بُوو 

 [.26ُمرَب ُؤوَن مم  ا يَوُقوُلوَن هَلُم م ْغف رَةم َور ْزقم َكر ميم {  النور:
. إن فسوواد النسووواء يعووين فسووواد اجملتموووع وقوود يبووودأ موون شخصوووك أو مموووا تسوواهم يف تنشووويطه وينتهوووي يف 3

توك املستقبل مع قريباتوك ومون أفسودهتا اليووم أنوت أو غوريك قود تكوون صوديقة لزوجتوك أو أختوك أو قريب
ويقمن إبفسادها وداللتها على طريق الغواية.. فهن جزء ال يتجزأ من جمتمعك وقد حوذر نبيوك مون مغبوة 
األمر فقال صلى هللا عليه وسلم: } فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بين إسرائيل كانوت يف النسواء 

 {  رواه مسلم[.
رموة فمووا ذنوب أهلهوا بتدنيسووك لعرضوهم؟ مث هوول . إن كانوت الفتواة ترضووى أن تورتبط معوك يف عالقووة حم4

طواعيتها لك عذر مقبول العتدائك؟  مبعىن آخر لو أن أحدا من الناس بىن عالقة غري مشروعة مع أحد 
قريباتوك مث اكتشووفت ذلووك فهوول يكفيووك عووذراً أن يقووول لووك موون هتووك عرضووك: هووي الوويت دعتووين لووذلك 

فقوال لووه: } ائووذن   يف الووزان  اء إىل الرسووول لتغفور لووه خطيئتووه؟ وأسووق لووك حووديث الشوواب الوذي جوو
فقال : أحتبه ألمك البنتك لزوجتك لعمتك خلالتوك، وكوان يقوول: ال وهللا اي رسوول هللا جعلوين هللا فوداك 
 فقال : وال الناس حيبونه لبناهتم وأخواهتم وعماهتم وخاالهتم، أو كما قال {  رواه أمحد عن أيب أمامة[.

ت أو أن يهتووك عرضووك موواذا ختتووار؟ إذا كيووف ترضووى لنفسووك الوقوووع يف حمووارم . لووو خووريت بووني املووو 5
:} مووون قتووول دون أهلوووه فهوووو شوووهيد {  رواه أمحووود وأبوووو داود والنسوووائي وهوووو  النووواس؟  قوووال الرسوووول 

 صحيح[.
 . ما هو الشعور الذي ينتابك وأنت تعيش يف جمتمع خنته وهتكت حمارمه وأفسدت نسائه؟6
شة أن تقوم هبا مرة و مرتني و ثالث أم أن الشيطان يريود لوك اهلوالك؟ فواألمر ال . هل يكفيك من الفاح7

يتوقف وهو مسلسل سقوط خطري يف دنياك وآخرتك قال تعاىل: }إ ن  الش ْيطَاَن َلُكْم َعُدو  َفاخت  ُذوُه َعوُدّواً 
ْن َأْصَحاب  الس ع ري  { فاطر: ْزبَُه ل َيُكونُوا م  َا يَْدُعو ح   .6إ من 
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. مسعت عن القول املأثور ) اجلزاء من جونس العمول ( فهول أنوت مسوتعد أن تبتلوى يف عرضوك اآلن أو 8
حىت بعد حني مقابل التنفيس عن شهواتك؟ قد تقول: أتوب قبل أن أتزوج أو أرزق بنتا   فأسألك: هل 

ثْوُلَهووا َفَمووْن َعَفووا َوَأْصووَلَح فَووَأْجرُُه تضوومن أن هللا يقبوول توبتووك وال يبتليووك؟  قووال تعوواىل }َوَجووزَاء َسوويّ َئٍة َسوويّ َئةم   مّ 
[. واعلوم أن الوذالب كثوري ولوك أم وأخوت وزوجوة وبنوت 40َعَلى اّلل   إ ن ُه اَل حيُ وبُّ الظ وال م نَي {  الشوورى:

 وابنة عم وابنة خال.. فاحذر وانتبه  
 قال الشافعي رمحه هللا:

  يليق مبسلمعفوا تعف نساؤكم يف احملرم *** وجتنبوا ما ال
 إن الزأ دين فإن أقرضته *** كان الوفاء أبهل بيتك فاعلم

. إذا صنف الناس إىل صنفني: مصلحني ومفسودين فوأين تصونف نفسوك؟ وقود هنوى هللا عوز وجول عون 9
َها َواْدُعوُه َخْوفاً َوَطَمعواً إ ن  رَ  ُدوْا يف  اأَلْرض  بَوْعَد إ ْصاَلح  وَن الفساد قال تعاىل: }َواَل تُوْفس  مْحَوَت اّلّل  َقر يوبم مّ 

ن نَي {  األعراف:  [.56اْلُمْحس 
. مووا هووو شووعورك وأنووت تفعوول الفاحشووة بزانيووة يوودخل عليووك والووداك وإخوانووك وكوول صووديق يثووق بووك 10

وحيبك وكل عدو يود أن يشمت بك مث النواس كلهوم ويرونوك علوى هوذه احلوال بول موا هوو موقفوك وأنوت 
هللا تراك؟ وهول توذكرت وقوفوك بوني يودي هللا يف أرض احملشور عنودما  بعيد عن أعينهم يف مأمن لكن عني

 } ينصب لكل غادر لواء فيقال: هذه غدرة فالن { كما جاء يف احلديث الذي رواه البخاري.
. إن كنت ذكيا وحاذقا واستطعت بوذكائك التالعوب أبعوراض املسولمني دون أن يكتشوف أمورك فموا 11

رُُهْم ل يَوْوٍم َتْشَخُص ف يوه  هو موقفك من قول هللا تعاىل }وَ  َا يُوَؤخّ  ا يَوْعَمُل الظ ال ُموَن إ من  اَل حَتَْسَق  اّلّلَ َغاف اًل َعم 
 [.42األَْبَصاُر {  إبراهيم:

. هل تظن أن سرت هللا عليك يف هذا العمل كرامة؟ ال بل قد يكون استدراجا لك لتمووت علوى هوذا 12
ن هللا ليملوي للظوامل حوىت إذا أخوذه مل يفلتوه {  رواه البخواري ومسولم[، } إ العمل وتالقي هللا بوه، قوال 

 [.282 /1} ومن مات على شيء بعثه هللا عليه {  السلسلة الصحيحة:
 . مث لنفرتض أن هللا سرت عليك، أفال تستحي منه وتتوب، وإىل مىت وأنت تفعل الذنوب؟ 13
ُعووووَن ف يووووه  إ ىَل اّلّل  مثُ  تُووووَوىف  ُكوووولُّ نَوْفووووٍس م وووا َكَسووووَبْت َوُهووووْم اَل . هنايوووة طريووووق حياتوووك }َواتو ُقوووووْا يَوْوموووواً تُوْرجَ 14

  إذا ملووواذا ال تسوووتعد [، فهووول تسوووتطيع أن تشووذ عووون اخللوووق وتغوووري هووذا الطريوووق؟281يُْظَلُموووَن{  البقووورة:
سوب للموت وما بعده والقرب وظلمته والصوراط وزلتوه  ؟  واعلوم أنوك متووت وحودك، وتبعوث وحودك، وحتا

 وحدك.
قووال: } إنووه أثين الليلووة آتيووان وإهنمووا قوواال   انطلووق و  . روى البخوواري يف صووحيحه أن رسووول هللا 15

وذكر احلديث حىت قال: فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات فاطلعنوا فيوه فوإذا فيوه رجوال ونسواء 
ضوضووا { فلموا سوأل عونهم املالئكوة عراة وإذا هم أيتيهم هلب من أسفل منهم، فوإذا أثهوم ذلوك اللهوب 
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قوالوا: } وأمووا الرجوال والنسوواء العوراة الووذين هوم يف مثوول بنواء التنووور فوإهنم الووزانة والوزواين {. فهوول توود أيهووا 
 الشاب أن تكون منهم؟ 

. قود تقوول ال أسوتطيع الوزواج لغوالء املهوور فهوول احلول الوقووع يف احلورام؟  مث إن سولوكك طريوق احلوورام 16
يه مصاعب وتسوعى جواداً لتوذليلها جبهودك ومالوك وفكورك وأنوت موأزور غوري موأجور فلمواذا ال تواجهك ف

تكون لك هذه اهلمة يف طريق احلالل فتواجه الصعوابت، وأنت مأجور لك األجر وحسون املثوبوة والوذكر 
ي : } ثوالث حوق علوى هللا عووهنم و ذكور مونهم و النواكح يريود العفواف {  أخرجوه الرتموذ احلسن؟ قال 

 والنسائي وحسنه األلباين[.
. إن ممارسووة الشووويء واالسوووتمرار عليوووه مووودعاة حلبوووه والوودعوة إليوووه فيخشوووى علوووى مووون داوم فعووول هوووذه 17

 الفاحشة أن يستسيغها حىت يف أهله بعد حني فيصبح ديواث والعياذ ابهلل من ذلك.
زوجوة ويف حلظوة ضوعف أو . قد تكون املرأة اليت بدأت معها عالقة غري مشروعة عن طريق اهلواتف مت18

غياب وعي اسرتسلت معك يف احلديث مث قمت ابلتسجيل كالعادة مث بدأت بتهديودها.. اخل، هول تعلوم 
أنك هبذا العمل قد ارتكبت جرمية شنعاء؟   ليس يف حق املرأة فقوط بول ويف حوق زوجهوا الوذي أفسودت 

لوى زوجهوا {  رواه أبوو داود[، مث يقول: } لويس منوا مون خبوب و أفسود و امورأة ع عليه زوجته والرسول 
يف حوق أطفاهلووا إن كوان لووديها أطفووال فموا ذنووبهم أن يودنس عرضووهم ويفوورق بوني أبووويهم وقود يكووون ذلووك 

 أيضا سبباً يف ضياعهم واحنرافهم. واملسئول عن ذلك كله هو أنت فما هو عذرك أمام هللا؟
 خامتة:

َهوواُد { ال تكوون مموون قووال هللا فوويهم: }َوإ َذا ق يووَل لَووُه ا•  إل مثْ  َفَحْسووُبُه َجَهوون ُم َولَب ووْئَس اْلم  ت ووق  اّلّلَ َأَخَذتْووُه اْلع ووز ُة اب 
[، ولكن عد إىل هللا واعلم أن التوبة جَتُب موا قبلهوا واسوع إىل االتوبوة النصووح قبول أن توسود 206 البقرة:

 يف قربك وحتصى عليك أعمالك.
ووووون بَوْعووووود  ظُلْ •  وووووويمم { قوووووال تعووووواىل: }َفَمووووون َثَب م  وووووه  َوَأْصوووووَلَح فَوووووإ ن  اّلّلَ يَوتُووووووُب َعَلْيوووووه  إ ن  اّلّلَ َغُفوووووورم ر ح  م 

 [.39 املائدة:
وون ر مْحَووة  اّلل   إ ن  اّلل َ يَوغْ •  ووه ْم اَل تَوْقَنطُوووا م  نُوَب وقووال تعوواىل }قُووْل اَي ع بَوواد َي ال ووذ يَن َأْسووَرُفوا َعلَووى أَنُفس  ف ووُر الووذُّ

يعاً إ ن ُه هُ  يُم { الزمرمجَ   . 53َو اْلَغُفوُر الر ح 
 اغتنم شبابك قبل هرمك وحياتك قبل موتك.• 

 دار القاسم.-املرجع: أيها الشاب الفطن
 ـــــــــــــــــ
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 الشركات
لغووة: هووى عقوود بووني اثنووني أو أكثوور للقيووام بعموول مشوورتك ، وهووو معووىن قريووب موون املعووىن االصووطالحى ىف 

 عة اإلسالمية)لسان العرب(.القانون التجارى، وىف الشري
 واصطالحا: اتفاق بني اثنني أو أكثر بقصد القيام بنشاط اقتصادى معني ابتغاء الربح.

)أان مع الشريكني ما مل خيتلفا( كما أن الرسول  و يشجع اإلسالم قيام الشركات ، فيقول رسولنا حممد 
 ة حيث قدمت السيدة خدجيوة رضوى قد أسهم كشريك ىف نوع معني من الشركات ، هو شركة املضارب

هللا عنها ماال، وقدم هو عمله ىف هذه الشركة، والزال هذا النشاط يعد من أهم األنشوطة للشوركات اآلن 
، وموون تطبيقاتووه: شووركات املزارعووة، وشووركات االستصووناع ، كووذلك فهووو نظووام شووائع ىف التجووارة مبختلووف 

 السواء.فروعها ىف الدول اإلسالمية، وغري اإلسالمية على 
هوذا وحيفوول الفقوه اإلسووالمى بدراسووات تتصول مبجموعووات الشووركات ، ومون أهووم الشووركات الوىت اهووتم هبووا 

 الفقه اإلسالمى:
 شركات األعمال: -

وهى شركات تقووم بوني أصوحاب املهون املتماثلوة أو املتكاملوة ألداء األعموال للمهون الوىت حيرتفوهنوا ، وهوى 
 د املهن الراسخة، ومنع الدخالء الذين ال حيرتمون هذه التقاليد.شركات قامت أساسا للحفاظ على تقالي

 شركات الذمم: -
وتتميوووز هوووذه الشوووركات أبن الشوووركاء فيهوووا ال يووودفعون رأس موووال وتقووووم أساسوووا علوووى شوووراء سووولع ابألجووول 

 يتجرون فيها مجيعا، مث يقتسمون الربح بنسبة ما يتحمله كل منهم ىف مثن السلع املشرتاة.
 راض:شركات الق -

وهووى جتمووع شخصووا أو أشخاصووا يقووودمون رؤوس أموووال ، ابإلضووافة إىل لشووخص أو أشووخاص يقووودمون 
العموول ، ويقوووم أصووحاب احلصووص بنشوواط اقتصووادى واحوود أو متعوودد حسووب االتفوواق ، ويوزعووون الووربح 

 بينهم حسب االتفاق.
 وهى نوع من شركات املضاربة.

عوواليم اإلسووالم ىف تشووجيع املبووادرات الفرديووة علووى كمووا يشووجع اإلسووالم قيووام أيووة شووركات أخوورى لتنفيووذ ت
 العمل واإلنتاج لتكوين املؤمن القوى القادر، وذلك طاملا توافرت هلا الشروط اآلتية:

عدم التعامل ىف أى أشياء حمرمة مثل االجتار ىف اخلمر أو ىف حلوم اخلنزير أو ىف اللحوم غري املذبوحوة  -1
 وفقا للشريعة.

فائوودة أخووذ أو عطوواء؛ لوذا فموون املتفووق عليووه ضوورورة إلغواء أحكووام الفائوودة موون منوواذج عودم التعاموول ابل -2
إقامووة الشووركات الوووىت تصوودرها بعووض الووودول ، وكووذلك شووطب القوووانون املوونظم الصوودار السوووندات ، ألن 

 السند دين على الشركة يتم الوفاء به بعد مدة مع سداد فوائد منصوص عليها فيها.
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إىل تعظيم اإلنتاج وزايدة املوارد؟ ألن فلسوفة الشوركة هوى القيوام أبعموال مفيودة أن يؤدى قيام الشركة  -3
يعجز عنها الفرد العادى، أو ضم جهوود متعوددة إىل بعضوها الوبعض فينوتج مون هوذا الضوم القيوام أبعموال 

 ضخمة.
موون واملثووال النموووذجى لووذلك هووو شووركات املسووامهة الووىت تقوووم علووى جتميووع األموووال أساسووا موون عوودد كبووري 

األشووووخاص ىف أسووووواق املووووال ، وخيتووووار أصووووحاب األسووووهم موووون يقومووووون إبدارة الشووووركة ويراقبووووون أعموووواهلم 
 ،وميلكون تغيريهم.

أما الشركات ذات املسئولية احملودودة، فتختلوف عون شوركات املسوامهة ىف اهنوا ال تصودر أسوهما، وإمنوا توتم 
اولوة مثول األسوهم ، كموا حتودد قووانني املشاركة عن طريق حصص يساهم فيهوا األشوخاص وغوري قابلوة للتد

 خمتلف الدول حدا أدأ لرأس املال وحدا أقصى لعدد الشركاء ىف هذا النوع من الشركات.
كووذلك توجوود "شووركات أشووخاص " يعتوورب عاموول الشووخص هووو األسوواس فيهووا، منهووا شووركات التضووامن ، 

تكوون بسويطة ىف الغالوب ، كموا  وشركات التوصية البسيطة ، وشركات التوصية ابألسهم ، ورؤوس أمواهلوا
 أن وفاة أى شريك أو خروجه من الشركة ينهيها.

 د/جعفر عبد السالم
 ـــــــــــــــــ
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 الشريعة
 

 (.1لغة: املوضع الذى ينحدر إىل املاء منه ، كما ىف اللسان )
منوا مسوى شوريعة واصطالحا: ما شرعه هللا لعباده من الدين ، مثل الصوم والصالة واحلج.. وغري ذلوك ، وإ

ألنه يقصد ويلجأ إليه ،كما يلجأ إىل املاء عند العطوش ،ومنوه قولوه تعواىل: }مث جعلنواك علوى شوريعة مون 
والشوووورع  48، وقولووووه تعوووواىل }لكوووول جعلنووووا موووونكم شوووورعة ومنهاجا{املائوووودة: 18األموووور فاتبعها{اجلاثيووووة:

 (.2والتشريع هو ما يسن من األحكام )
مهووا موون عوودة مصووادرة فالشووريعة املوسوووية تسووتمد أحكامهووا أساسووا موون  والشوورائع السووماوية تسووتمد أحكا

كتواب هللا تعواىل املنوزل علوى سويدان موسوى بوون عموران عليوه السوالم واملسومى ابلتووراة، مث زاد علمواؤهم مووا  
كتبوه رجوال الوودين اليهوود  علووى امتوداد قوورون متطاولوة، والوذى مجووع فيموا بعوود فيموا مسووى ابلتلموود، علووى 

 عرتاضات كثرية حوله.الرغم من ا
 كما أن الشريعة العيسوية تستمد أكامها من كتا، اإلجنيل والتوراة معا.

أما الشريعة اإلسالمية، فإهنا تستمد أحكامها من القرآن الكرمي ، ومن السنة النبوية الشريفة، ومون إمجواع 
مجواع علوى مبايعوة أ، ؛ مثول اإل العلماء على حكم من األحكام ىف عصور مون العصوور بعود وفواة النوىب 

بكوور الصووديق رضووى هللا عنووه ابخلالفووة، وموون القيوواس ىف إثباتووه حكووم فرعووى قياسووا علووى حكووم أصوولى لعلووة 
جامعووة بينهمووا؛ مثوول إثبووات جرميووة إتووالف مووال اليتوويم ابحلوورق قياسووا علووى حرمووة إتالفووه ابألكوول ، الثابووت 

 ابلقرآن الكرمي ؛ جبامع اإلتالف ىف كل.
عووة موون األدلووة املختلووف فيهووا مثوول: االستحسووان ، واملصوواحل املرسوولة، وسوود الووذرائع ، ابإلضووافة إىل جممو 

والرباءة األصلية، والعرف املستقر، وقول الصحا،؛ حيث مل خيوالف نصوا شورعيا، ومل يوجود موا خيالفوه مون 
 (.3قول صحا، آخر، وشرع من قبلنا؛ إذا مل يرد ىف شرعنا ما ينسخه )

 الشرائع السماوية متفقة على أمرين: وقد أمجع العلماء على أن
األمووور االعتقاديووة، موون حيووث اإلقوورار بوجووود إلووه خووالق رازق حمووى مميووت موجوود هلووذا العووامل ، وواضووع  -1

 لنواميسه ، ومرسل للرسل وما حيملون من شرائع.
، وأداء  الدعوة إىل مكوارم األخوالق ، مثول الوفواء ابلعهوود والعقوود، واإلخوالص ىف األقووال واألفعوال -2

 األماانت.. وغري ذلك مما تدعوا إليه هذه الشرائع.
 لكنها ختتلف من حيث األحكام العملية ىف العبادات، واملعامالت ، واألقضية

 (.4والشهادات ، وجزاء اجلناايت ، ونظم املواريث ؛ فلكل شريعة أحكامها اخلاصة هبا)
 ومن خصائص الشريعة اإلسالمية أهنا:

 إهلية املصدر. -1
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 حمفوظة عن التبديل والتغري. -2
شاملة لكل شئون احلياة ، حيث تعايش اإلنسان جنينا ، وطفال، وشااب ، وشيخا ، مث تكرمه ميتا ،  -3

 وتنظم انتقال تركته إىل من بعده.
حاكموة علووى كوول تصوورف مون تصوورفات اإلنسووان ىف هووذه املراحول كلهووا ، ابلوجوووب ، أو احلرمووة، أو  -4

 ب ، أو االابحة، وىف كل جماالت احلياة من عملية ، وعقائدية ، وأخالقية.الكراهة، أو الند
واقعية ، حيث راعت كل جوانب اإلنسان البدنيوة، والروحيوة الفرديوة، واجلماعيوة، كموا راعوت التودرج  -5

 ىف جمال الرتبية.
 صالحيتها لكل زمان ومكان. -6

فس ، والعقول ، والنسول ، واملوال إىل جانوب ومن أهدافها: حفظ الضروات اخلمس ، وهى: الودين ، والون
مراعاهتوا رفوع احلورج واملشووقة ىف جموال احلاجيوات ؛ كشووريعة القوراض ، واملسواقاة، والسوولم ، وحنوو ذلوك موون 
التصرفات الىت تشتد احلاجة إليها، مع األخذ مبا يليق ىف جانبه التحسينات كالطهارات ، وسورت العوورات 

ألكل ، وهكذا جاءت شريعة كاملة وافية بكل حاجات البشر ىف كل زمان ، وأخذ أنواع الزينة، وآداب ا
 (.5ومكان )

 أ.د/أمحد على طه راين
 ـــــــــــــــــ
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 الشعوبية
 

لغوة: كلموة منسووبة للشوعوب ، فهووى بوذلك ال تفورق بوني شوعب وآخوور مون حيوث الرفعوة أو الضوعة، وإمنووا 
اإلسوالمى الوذى يورى أنوه ال فضول لعور، علوى أعجموى تدعو للمساواة وهى هبذا املعىن متفقوة موع الفكور 

وال ألعجمووووى علووووى عوووور، إال ابلتقوووووى فاملفاضوووولة تكووووون بووووني األفووووراد حسووووب أعموووواهلم ، وليسووووت بووووني 
اجلماعووات والشووعوب ، وجوودى احلووال علووى ذلووك ىف صوودر اإلسووالم ، فووبالل احلبشووى وصووهيب الرومووى، 

ضب أبو ذر الغفارى على عبد له ، وقال له اي ابون وسلمان الفارسى كانوا من خرية الصحابة، وعندما غ
إنووك إموورؤ فيووك جاهليووة، لوويس البوون البيضوواء علووى ابوون السوووداء فضوول إال  السوووداء، صوواح بووه الرسووول 

 (.1بعمل صاحل )
وبدأ اإلسالم يتسع على يد العرب ، ويضم أقواما هلم ىف التاريخ مكان جميد، وجاء العصور األمووى الوذى  

سيوف العرب ىف فتوحاته وتوسعه ، وظهورت روح جديودة اليقرهوا اإلسوالم وهوى الفورق كان يعتمد على 
بووني العوورب واملوووواىل، وىف أيسوور تعريوووف للمووواىل أهنوووم املسوولمون موون غوووري العوورب ، وأحوووس العوورب بتفووووق 
جنسوهم الوذى كوان منوه اخللفواء واألموراء والكتواب والشوعراء والفقهواء، وافتخور الغورب جبنسوهم ومل يسواووا 

 بني العرب واملواىل ورياصة من الفرس.
ومن هنا بدأ للشعوبية معىن جديد ىف التواريخ يرموى إىل التعصوب لغوري العورب ،واعتبوارهم بتوارخيهم العظويم 

 أمسى من العرب ، وقاد يهود فارس هذا اإلجتاه.
وق ىف وسوواعد علووى ذلووك أن الدولووة العباسووية قامووت بسوويوف فارسووية، وأن مفكوورى الفوورس اهتموووا ابلتفوو

جماالت األدب والشعر والتفسري والفكر، وذلك ضمن هلوم التفووق ىف اجملوال السياسوى والفكورى، فأصوبح 
 اخللفاء يعرتفون بفضلهم ، وأصبح منهم العديد من الوزراء واألدابء والسفراء واملفسرين واملؤرخني.

الوووذى آل إليوووه معوووىن وبووودءوا حباضووورهم وماضووويهم يعووودون أنفسوووهم أمسوووى مووون العووورب ، وهوووذا هوووو املعوووىن 
الشوووعوبية فأصوووبح للشوووعوبية معوووىن موووزدوج هوووو احلوووط مووون اجلووونس العووور،، والنيووول مووون الووودين اإلسوووالمى، 
ووسيلتها لذلك التعصب لرفع شأن غري العرب ورياصة الفرس والتفاخر أبجمادمم ، ورقى حضارهتم ، وما 

 وصاف.يتبع ذلك من تصغري شأن العرب واهلجوم عليهم ، ووصفهم أبحقر األ
ويصور اجلواحظ حركوة الشوعوبية وأهودافها بقولوه: إن عاموة مون ارثب ىف اإلسوالم كانوت الشوعوبية أسواس 
ارتياهبم فال تزال الشعوبية تنتقل أبهلها من وضع إىل وضع حىت ينسلخوا من اإلسوالم ألنوه نوزل علوى نوىب 

 (.2عر،، وكان العرب محله أوائه عندما نزل )
أن يشوووركوا األجنووواس غوووري العربيوووة ىف حوووركتهم الشوووعوبية فاسوووتعانوا أبجنووواس  ويالحوووظ أن الفووورس حووواولوا

وحضارات خمتلفة ضد العرب ، وتنفيذا لذلك راحوا ميجدون حضارة الفراعنوة وحضوارة الفينقيوني واهلنود ، 
ولكوون ذلوووك مل خيوودع هوووذه الشوووعوب ، فووإن هوووؤالء رحبوووا عقائوووداي وثقافيوووا وسياسوويا ابالسوووالم فرفضووووا أن 
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للفكوور الشووعو، ومتسووكوا ابلفكوور اإلسووالمى الووذى يسوووى بووني البشوور علووى اخووتالف أجناسووهم ينضووموا 
 وألواهنم ، والذى يدعو إىل التعاون بني الشعوب اإلسالمية خلدمة اجلميع.

وبقووى الفوورس وحوودهم ىف هووذا املضوومار، وقوود وضووعوا بعووض األحاديووث الووىت نسووبوها للرسووول صوولوات هللا 
 ن قدرهم.وسالمه عليه والىت تعلى م

واشرتك بعض الشعراء الفرس ىف هذا اجملال فنظموا القصائد الىت يهامجون فيها العرب ، ومن ذلك ما قاله 
 أحدهم:

 مهو راضة الدنيا وسادة أهلها * إذا افتخروا إلراضة الشاه واإلبل وقال آخر:
 ولست تبارك إيوان كسرى * لتوضح أو حلومل فالدخول.

ىف هووذا اجملووال ليهووامجوا اإلسووالم ورسووول اإلسووالم فقووالوا: منووا العديوود موون  ووجوود اليهووود الفوورس فرصووتهم
األنبياء واملرسلني وليس هناك أنبياء من العرب سوى ثالثة هم هود وصاحل وحممد، ونسوا أن كثرة األنبيواء 
فووويهم كانوووت لكثووورة زيفهوووم وضوووالهلم ،فأرسووول هللا هلوووم العديووود مووون األنبيووواء إلصوووالح شوووأهنم ولكووون بووودون 

وى، وطعون اليهوود الفورس ىف إمساعيول اجلود األعلوى للرسوول صولوات هللا وسوالمه عليوه فقوالوا إنوه ابون جد
 جارية )هاجر(، أما إسحق جدهم فإن حرة )سارة(.

وهكذا خلق اليهود والفرس هذه النفرة للتفريق بني املسولمني ، موع أن اإلسوالم ال ينظور إىل أصوول النواس 
ا ينظوور إىل تقووواهم وأعموواهلم قووال تعوواىل }اي أيهووا النوواس إان خلقنوواكم موون ذكوور أو ثوورائهم أو ألووواهنم ، وإمنوو

 .13وأنثى وجعلناكم شعواب وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند هللا أتقاكم{احلجرات:
واآلية تذكر الناس بوحدة املنشأ ، وتقورر أن تقسويم النواس إىل قبائول وضوع طبيعوى انتوج عون تعودد األوالد 

يهدف للتعارف ال للتفرقة، كما تؤكد اآلية أن التفاضول ال يتخوذ أساسوه أصوول النواس  واألحفاد ، ولكن
 أبلواهنم وأخباسهم ، بل ينظر إىل عمق اإلميان وما يقدمه الناس من العمل الصاحل.

 أ.د/أمحد شلىب
 ـــــــــــــــــ
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 الشفعة
 

زيوده ، أى أنوه كوان ،واحودا فضوم لغة: الزايدة ، وهو أن يشفعك فيما تطلب حى نضومه إىل موا عنودك فت
 (.1إليه مازاده وشفعه به ،ويسمى صاحبها شفيعا، كما ىف اللسان )

، واملختووار ىف تفسووريها هووو مووا قالووه ابوون عبوواس رضووى هللا  3وىف القوورآن الكوورمي }والشووفع والوووتر{الفجر:
تعواىل: }ومون كول شوىء  عنهما وعدد كبري مون التوابعني: أن املوراد مون الشوفع ىف اآليوة هوو اخللوق قوال هللا

، الكفوووور ،واإلميووووان ، والشووووقاوة والسووووعادة، واهلوووودى والضووووالل ، والنووووور  49خلقهنووووا زوجني{الووووذارايت:
والظلمووة ، والليوول والنهووار، واحلووروالربد، والشوومس والقموور، والصوويف والشووتاء، والسووماء، واألرض ، واجلوون 

 واإلنس.
،وقال النوىب صولى هللا  2-1أحدهللا الصمد{اإلخالص: والوتر: هو هللا تعاىل قال جل ثناؤه: }قل هوهللا

 (.2عليه وسلم: )إن هلل تسعة وتسعني أمسا وهللا وتر حيب الوتر()
واصطالحا: عرفها الفقهاء؛ أبهنا حق متلك قهرى يثبت للشريك القدمي علوى احلوادث فيموا ملوك بعووض 

اسووتحداث املرافووق كاملصووعد واملنووور ،وقوود قيوول ىف احلكمووة موون تشووريعها؛إهنا لوودفع ضوورر مؤنووة القسوومة أو 
والبالوعة وغريها مما حيتاج إليه ىف نصيبه الذى آل إليه ؛ وقيل: إهنا لدفع ضرر الشركة ،موع شوريك جديود 

 مل تعرف معاملته وجماورته.
وأركاهنا: الشقص املشقوع فيوه، والشوريك القودمي الطالوب للشوفعة، واملشورتى جلديود للشوقص ، والصويغة، 

 ب والقبول بلفظ دال على عقد الشفعة.وهى اإلجيا
ابلشوفعة ىف كول شوركة مل تقسوم  وىف احلديث الشريف: عن جابر رضى هللا عنه قال: )قضى رسوول هللا 

ربعة أو حائط ،ال حيل له أن يبيع حوىت يوؤذن شوريكه ،فوإن شواء أخوذ وإن شواء تورك ، فوإذا ابع ومل يؤذنوه 
 (.3فهو أحق به( )رواه مسلم( )

حلووديث الشووريف سووبب الشووفعة ومووا جيووب علووى الشووريك الووذى يريوود بيووع نصوويبه موون إخطووار فبووني هووذا ا
ابلشوفعة ىف كول مووا مل  شوريكه برغبتوه ىف البيوع ، بينموا آخورج البخوارى هوذا احلوديث بلفوظ )قضوى النوىب 

( حيث دلت هذه الزايدة علوى 4يقسم ، فإذا وقعت احلدود وصرفت الطرق فال شفعة( )رواه البخارى()
د الذى انتهى عنده حق طلوب الشوفعة وهوو حصوول القسومة ووضوع احلودود بوني األنصوياء وتصوريف األم

 الطرق بينها.
ومذهب جهود العلماء أن الشفعة تثبت فيما مل يقسم ىف العقارات ؛ وهى األرض وما اتصل هبا من بناء 

خلطاب ، وعثمان وأشجار، فإذا حصلت القصمة ووقعت احلدود فال شفعة، وقد نقل هذا عن عمر بن ا
 بن عفان.
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وسعيد بن املسيب ، وسليمان بون يسوار، وعمور بون عبودالعزيز، والزهورى، وحيو  األنصوارى، وأ، الوزاند ، 
 واألوزاعى ، ومالك ، والشا فعى،وأمحد بن حنبل ، وإسحاق ، وأ، ثور، رضى هللا عنهم أمجعني.

ولوو مون جانوب واحد،واسوتدال حبوديث أ، رافوع وقال أبو حنيفة والثورى: تثبت الشوفعة ابجلووار املالصوق 
أنووه قووال: )اجلووار أحووق بسووقيه( )أخرجووه البخووارى، والشووافعى، وأمحوود ، وأبووو داود،والنسووائى  عوون النووىب 

 (.5وأصحها رواية البخارى()
ويبطوول حووق الشووفيع بعوود علمووه ببيووع نصوويب شووريكه موون أجنووىب وسووكوته مبووا يظوون منووه أنووه غووري راغووب ىف 

 عة، ويثبت ذلك بقرائن األحوال.املطالبة ابلشف
 أ.د/أمحد على طه

 ـــــــــــــــــ
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 الُشرطة
 

لغة: اخلري؛ ألن شرطة كل شىء خياره ، وقيل أشراط الشىء أوائله ،منه أشراط الساعة، وقيل: األشراط: 
 األشراف)لسان العرب(.

الداخلى مبنع وقوع اجلورائم ،  اصطالحا: هم َنبة السلطان من جنده ،وهم املكلفون ابحملافظة على األمن
 والقبض على اجلناة، وعمل التحرايت الالزمة، وتنفيذ العقوبة الىت حيكم هبا القضاة، وإقامة احلدود.

ويطلوق علوى واحود الشورطة شورطى، وعلوى مجاعوة الشورطة شورط وشورطية، وصواحب الشورطة هوو رئيسووهم 
 ووىل الشرطة. وقائدهم ، ورمبا مسى أيضا عامل الشرطة، ومتوىل الشرطة،

وقوود يسووند إليووه أيضووا القيووام أبعمووال أخووورى، مثوول: بعووض أعمووال احلسووبة، واإلشووراف علووى األحبووواس ، 
 واملساعدة ىف حتصيل األموال ،وإصدار الداننري، وإطفاء احلرائق.

وقوود عوورف العووامل اإلسووالمى إىل جانبووه شوورطة األموون الووداخلى أنواعووا أخوورى موون الشوورطة، مثوول: الشوورطة 
 وشرطة اخلميس ، وشرطة اجليش ، والشرطة اخلاصة. النهرية،

وقووود تبلوووورت اختصاصوووات صووواحب الشووورطة علوووى مووودى العصوووور اإلسوووالمية، فظهووورت وظيفوووة صووواحب 
الشرطة ىف خالفة اإلمام علوى بون أ، طالوب رضوى هللا عنوه الوذى نُظّ موت الشورطة ىف عهوده ، ووضوحت 

عصوور العباسووى إذ صووار لكوول مدينووة شوورطة خاصووة مهمووة الشوورطة ىف العصوور األموووى، وزاد تنسوويقها ىف ال
ختضوووع لرئيسها:صووواحب شووورطة هوووذه املدينوووة، وكوووان صووواحب الشووورطة يتخوووذ انئبوووا ومسووواعدين يسووومون 
األعووان ، وكوان الشوورط يتخوذون أعالموا خاصووة، ويلبسوون زاي خاصووا هبوم ،وحيملوون مطووارد وترسوة حتموول  

 س ، ويصحبون معهم كالب احلراسة.كتاابت لباسم صاحب الشرطة، وحيملون ىف الليل الفواني
وكووان تعيووني صوواحب الشوورطة موون اختصوواص الووواىل أو األمووري؛ وموون مث كووان عووزل الووواىل يتبعووه ىف معظووم 
األحيان عزل صاحب الشرطة، وكوان الوواىل خيتوار هلوذه الوظيفوة مون بوني أبنائوه أو أقاربوه ، وكوان صواحب 

و احلورب أو غوري ذلوك ، كموا كوان ينيبوه عنوه كثوريا ىف الشرطة خيلف الواىل ىف السولطة إذا غواب ىف احلوج أ
إمامة الصوالة، وأحيواان كوان يووىل اإلموارة، وعورف صواحب الشورطة ىف الودول اإلسوالمية الوىت تفرعوت مون 

 اخلالفة العباسية.
ومنذ عصر الووالة ىف مصور كانوت وظيفوة صواحب الشورطة مون أكورب الوظوائف وأمههوا، وكانوت تسومى ىف 

ة الفسووطاط ، ألنووه كووان ينوووب عوون الووواىل، غووري أن هووذه الصوويغة اختفووت منووذ عصوور عصوور الوووالة ريالفوو
 الطولونيني.

وىف عصوور الوووالة كووان صوواحب الشوورطة يقوويم ىف الفسووطاط مووع الووواىل، وعنوودما آسسووت العسووكر وجوودت 
شوورطتان: شوورطة الفسووطاط ؛ وكانووت تسوومى الشوورطة السووفلى، وشوورطة العسووكر وكانووت تسوومى الشوورطة 

الشوورطة العليووا تقوويم ىف دار تقووع قريبووا موون جووامع ابوون طولووون ، وكانووت دار الشوورطة تعوورف  العليووا، وكانووت
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معروفووا ىف العصوور الفوواطمى، غووري أن صوواحب  -العليووا والسووفلى-ابسووم الشوورطة، وظوول نظووام الشوورطتني 
الشوورطة العليووا كووان يقوويم ىف القوواهرة ، وكووان يسوومى أيضووا ابسووم حوواكم القوواهرة، واختفووت صوويغة صوواحب 

ة ىف عصووور املماليوووك ، وصووار مووون يتووووىل مهامهوووا يسوومى الوووواىل أو وإىل القووواهرة أو وإىل املدينوووة أو الشوورط
 صاحب العسس.

وعرفووت الشوورطة وصوواحبها ىف العووامل اإلسووالمى خووارج مصوور شوورقا وغووراب ، وعظووم أموور صوواحب الشوورطة 
وشوورطة صووغرى، رياصووة ىف األنوودلس ىف دولووة بوونس أميووة، وانقسوومت الشوورطة إىل شوورطتني: شوورطة كووربى، 

وكانت مهمة الشورط الكوربى: النظور ىف أمور اخلاصوة، ورمبوا مسوى صواحب الشورطة الكوربى ابسوم صواحب 
الشوورطة العليوووا، أموووا صووواحب الشوورطة الصوووغرى فكوووان خمصصوووا للنظوور ىف أمووور العاموووة، وىف أواخووور العصووور 

صواحب الليول اإلسالمى ىف األندلس صار صاحب الشرطة يسمى صاحب املدينة، وعند العاموة يعورف ب
 ، كما عرف أيضا ابسم احلاكم.

وعرفوووت وظيفوووة صووواحب الشووورطة ىف عصووور املوحووودين ىف توووونس ، وكوووان ضووومن مووون جيلسوووون بوووني يووودى 
 السلطان.

 أ.د/حسن الباشا
 ـــــــــــــــــ
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 الصابئة
 لغة: صبأ الرجل مبعىن ترك دينه فهو صا،ء.

كوة أو ال ديون هلوم ، أو هوم قووم يوحودون هللا ولويس واصطالحها: الصابئة قوم يعبودون الكواكوب أو املالئ
هلوم كتواب وال نوىب وال طقووس للعبووادة. وهوذا املعوىن يقتوبس مموا توودل عليوه اآليوة الكرميوة: }إن الوذين آمنوووا 
والووذين هووادوا والنصووارى والصووابئني موون آموون ابهلل واليوووم اآلخوور وعموول صوواحلا فلهووم أجوورهم عنوود رهبووم وال 

 .62نون{البقرة:خوف عليهم وال هم حيز 
 والصابئة نوعان تبعا إلشارات القرآن الكرمي ، وأقوال املفكرين املسلمني:

النووووع األول: يوووذكر بعضوووهم أهنوووم مووون أهووول الكتووواب بووودليل ارتبووواط ذكووورهم ابليهوووود والنصوووارى ىف بعوووض 
 اآلايت.

 والعوامل ،وهوى الوىت النوع الثاأ: ويعودهم مون الووثنيني وهوم صوابئة حوران ، وهوؤالء يقولوون بوسوائط بوني هللا
توودير الكووون ،وتفوويض علووى الوجووود، وهووم مينعووون تعوودد الزوجووات ،وحيرمووون الطووالق واخلتووان ، وحيرصووون 
علوى تطهوري أنفسوهم مون دنوس الشوهوات ، ويصوولون ثوالث صولوات ىف اليووم. والصوابئة احلرانيوون خوودموا 

بته بن قرة، وابن سنان. وكان هلم نشاط اإلسالم عن طريق الرتمجة، وكان منهم الرايضيون والوزراء مثل: اث
 فكرى ىف بغداد ىف عهد أ، إسحاق الصا، وزير الطائع واملطيع ، مث ضعف شأهنم.

م( وقوود بوورع ىف الرايضووة والفلووك وكووان موون كبووار املرتمجووني موون 901وموون أشووهر علمووائهم اثبووت بوون قوورة )
 ترمجة كتب أرمشيودس وإقليودس وجوالينوس ، ومون اليواننية والسراينية إىل اللغة العربية، وترجم أو اشرتك ىف

 مؤلفاته الطبية كتاب "الذخرية".
وقوووود نبووووغ موووون أبنائووووه إبووووراهيم ، وسوووونان وسوووونان خوووودم اخلليفتووووني املقتوووودر والقوووواهر، وأشوووورف علووووى إنشوووواء 

 البيمارستان الذى عرف ابسم والدة املقتدر، وله تصانيف ىف الفلسفة وعلم اهليئة.
م(، كوووان مووون أدابء العصووور، ودرس 994بئة الصوووا، احلوووراأ إبوووراهيم بووون هوووالل )ومووون أشوووهر أدابء الصوووا

م(، سوجن عودة مورات ، 960الرايضة و الفلسفة والفلوك واألدب ، وتووىل ديووان الرسوائل واملظوامل سونة )
 وكان شاعرا جميدا له ديوان ، واشتهر ابلرسائل الديوانية الىت حوت صورا طيبوة مون األلفواظ اجلزلوة والتعبوري

 السهل.
 أ.د/أمحد شلىب

 ـــــــــــــــــ
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 الصرب
 لغة: حبس النفس عن اجلزع.

 واصطالحا: ترك الشكوى من أمل البلوى لغري هللا.
، فهووو لوويس  22وقود وصووف هللا املووؤمنني ابلصوورب، فقووال تعوواىل: }والوذين صووربوا ابتغوواء وجووه رهبم{الرعوود:

لباطوول ، بوول ضووبط الوونفس والتحموول ىف سووبيل أداء مووا استسووالما للووذل واملهانووة ولوويس سوولبية ىف مواجهووة ا
جيوب علوى املورء أداؤه ابتغواء وجوه هللا ؛ إذ يصورب رب األسورة ىف رعايوة أسورته وتوجيههوا، واملوظوف ىف أداء 
وظيفتووه ،والقاضووى ىف سووبيل حتوورى العوودل ، واحلوواكم ىف سووبيل إحقوواق احلووق ، وإقوورار الطمأنينووة واألموون ، 

كمته على هواه ، واألم ىف سبيل رعاية أوالدها ، وسالمة صوحتهم وعقووهلم... والفرد ىف سبيل سيطرة ح
 إخل.

ويتطلب الصرب قودرة علوى االحتموال وضوبط الونفس ، وإميواان ابلغايوة واهلودف ، كموا يتطلوب ممارسوة علوى 
ت ، السيطرة على هوى النفس وانفعاالهتا ، وعلى الرجوع إىل العقل والرتوى ىف مواجهة الشدائد واألزموا

وهلذا وردت ىف القرآن الكرمي آايت كثرية حتث عليه ، منها قوله تعاىل: }واصوربعلى موا أصوابك إن ذلوك 
 .17من عزم األمور{لقمان:

بوول إنووه قوورن ابلصووالة واملرابطوووة ىف قولووه تعوواىل: }اي أيهووا الوووذين آمنوووا اسووتعينوا ابلصربوالصووالة إن هللا موووع 
 أيهوووا الوووذين آمنووووا اصوووربوا وصوووابروا ورابطووووا واتقووووا هللا لعلكوووم ، وقولوووه تعووواىل:}اي 153الصوووابرين{البقرة:

 .200تفلحون{آل عمران:
 أ.د/حممد شامة

 ـــــــــــــــــ
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 الصحابة
 

ما جعلهم يهرعون إليوه ويضوعون مقاليودهم  اصطالحا: هم هؤالء األعالم الذين عرفوا من أحوال النىب 
ألبصوووار وأزال عووونهم األكووودار، وصوووريهم أهوووال جملالسوووته بوووني يديوووه ينغمسوووون ىف فيضوووه الوووذى هبووور مووونهم ا

وحمادثته ومرافقتوه وخمالطتوه ، حوىت آثوروه علوى أنفسوهم وأموواهلم وأزواجهوم وأوالدهوم ، وبلوغ مون حمبوتهم لوه 
وإيثوارهم املووت ىف سووبيله أن هوان علويهم اقتحووام املنيوة كراهوة أن جيوودوه ىف موقوف موؤذ أو كربووة يغوض موون 

 قدره.
من الفضل العظيم فإن هللا تعاىل ذكرهم فيما أنزل من الكتوب ؛ حوىت ال يوذهب ذكورهم وال  وملا للصحابة

متحى من رؤوس القبائل والشعوب مآثرهم فقال: }حممد رسول هللا والذين معه أشداء على الكفار رمحاء 
ك موثلهم بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من هللا ورضواان سويماهم ىف وجووههم مون أثور السوجود ذلو

ىف التوراة ومثلهم ىف اإلجنيل كزرع أخورج شوطئه فوآزره فاسوتغلظ فاسوتوى علوى سووقه يعجوب الوزراع ليغويظ 
 .29هبم الكفار وعد هللا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات منهم مغفرة وأجرا عظيما{الفتح:

وقليووووول مووووون  وقوووووال تعووووواىل }والسوووووابقون السوووووابقون أولئوووووك املقربوووووون ىف جنوووووات النعووووويم ثلوووووة مووووون األولوووووني
 .14-10اآلخرين{الواقعة:

مث قال تعاىل: ىف سورة الواقعة أيضا }إان أنشأانهن إنشواء فجعلنواهن أبكوارا عوراب أتورااب ألصوحاب اليموني 
 .40-35ثلة من األولني وثلة من اآلخرين{الواقعة:

سوابقون ويتضح من اآلايت السابقة، وما جيرى ىف فلكها، أن الصحابة درجوات بعضوها فووق بعوض ، فال
األولووون الووذين أسوولموا وجوووههم إىل هللا ، ولبوووا مناديووه إىل اإلميووان ،وكوول موون علووى سووطح هووذه املعمووورة 
خمووالف هلووم هووم كبووار الصووحابة الووذين اصووطنعهم سوويدهم بنفسووه ، ورابهووم حتووت مسعووه وبصووره عوورب ثووالث 

للهووم إن هتلووك هووذه ىف مكووة، وقووال فوويهم ورحووى احلوورب دائوورة ىف بوودر )ا عشوورة سوونة قضوواها رسووول هللا 
(، وقال أيضا )هللا هللا ىف أصحا،، فلو أن أحدكم تصدق مبثل أحد ذهبا 1العصابة ال تعبد ىف األرض()

 (.3ما ساوى مده وال نصيفه(رواه البخارى )
ليلوة العقبوة علوى أن  يلى هؤالء السابقني من املهاجرين ،السابقون من األنصار وهوم الوذين ابيعووا النوىب 

 ن األسود واألمحر، واإلنس واجلن.مينعوه م
يقول تعاىل }والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والوذين اتبعووهم إبحسوان رضوى هللا عونهم ورضووا 

 .100عنه وأعد هلم جنات جترى حتتها األهنار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم{التوبة:
، فالذين أنفقوا من قبول الفوتح وقواتلوا أفضول وما سوى الصحابة الكبار طبقات بعضها أفضل من بعض 

من الذين أنفقوا من بعود وقواتلوا ، يقوول تعواىل }ال يسوتوى مونكم مون أنفوق مون قبول الفوتح وقاتول أولئوك 
 .10أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكال وعد هللا احلسىن وهللا مبا تعملون خبري{احلديد:
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مقياسا تقاس بوه أقودارهم  يشبهها أن هللا تعاىل قد جعل ألصحاب النىب وواضح من اآلية السابقة وما 
وميووزاان توووزن بووه منووازهلم ومووراتبهم ، فالسووابقون األولووون موون املهوواجرين هووم الكبووار الووذين ال يسوومو إلوويهم 
غووريهم ، وموون عووداهم موون الصووحابة الكوورام متفوواوتون تبعووا ألعموواهلم ىف نصوورة اإلسووالم ،وجهووادهم حتووت 

 ودينه فيها. وراايته ، فأفضلهم الذين شهدوا بدرا ودافعوا عن النىب  ألويته
 ويليهم من شهد أحدا واخلندق، وهكذا حىت غروة تبوك.

 وهناك عدة ثوابت تعم الصحابة، منها:
 الصحابة كلهم عدول ، ال جيوز جترحيهم وال تعديل البعض منهم دون البعض. -1
)أصوحا، كوالنجوم أبيهوم  يرشدون الضال ، وفويهم يقوول النوىب الصحابة كالنجوم يهدون احلائر، و  -2

 (.3اقتديتم اهتديتم()
الصحابة مل يوذكرهم هللا تعواىل ىف كتابوه إال وأثوىن علويهم وأجوزل األجور واملثوبوة هلوم ،ومل يفورق بوني فورد  -3

 منهم وفرد وال بني طائفة وطائفة.
ن قوورأ، مث الووذين يلوووهنم ، مث الووذين يلوووهنم( )رواه وفوويهم يقووول الرسووول صوولى هللا عليووه وسوولم: )خريالقوورو 

 (.4البخارى()
 أ.د/عبدالعزيز غنيم عبدالقادر 

 ـــــــــــــــــ
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 الصحاىب
 

 (.1مؤمنا به ، ومات على اإلسالم ) اصطالحا: هو من لقى النىب 
 ويشمل هذا التعريف كذلك:

ن التمييووز فهووو صووحا،، وإال فووإن صووحبته قبوول البلوووغ ؛ فإنووه إن كووان قوود بلووغ سوو موون رأى النووىب  -1
 له ، وهو ثبعى من حيث الرواية. ابعتبار رؤية النىب يف 

 مرة أخرى. املرتد العائد لإلسالم ؛ فهو صحا، وإن مل ير النىب  -2
 وهو ميت ؛ فليس بصحا،. وخيرج منه: من رأى النىب 

لصحا، وقتا ، وال عمال ما: فمن لقوى النوىب ويالحظ ىف هذا التعريف أنه مل يشرتط فيمن يستحق لقب ا
  ،سواعة واحودة فهووو صوحا،، زادت تلوك السوواعة أو قلوت ،واألمور كووذلك فويمن غوزا معووه ومون مل يغووز

ومن روى عنه ومن مل يرو؛ فهوذا اللقوب الكورمي ال ينزعوه عمون محلوه إال عودتوه إىل الكفور وإصوراره عليوه ، 
 اإلمام احلافظ ابن حجر العسقالأ، وهو املتفق عليه. وهذا هو التعريف الذى اختاره وقال به

عووامني ، أو غووزا معووه غووروتني  وهنوواك موون العلموواء موون اشوورتط ىف الصووحا، أن يكووون قوود صووحب النووىب 
 (، ومنهم من يرى أن الصحا، هو من حتقق فيه شرط من أربعة:2)
 طول اجملالسة. -1
 حفظ الرواية. -2
 ليه وسلم.الغرو مع النىب صلى هللا ع -3
 االستشهاد بني يديه. -4

 وقد وصف اإلمام احلافظ ابن حجر العسقالأ هذه الشروط أبهنا من الشواذ.
 أ.د/عبدالعزيز غنيم عبدالقادر

 ـــــــــــــــــ
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 الصحة
اصوطالحا: تطووور تعريووف الصوحة مووع ارتقوواء املسووتوايت االقتصوادية واالجتماعيووة حووىت أصوبح كوول مووا موون 

 بدن )اجلسم( والنفس والتوافق االجتماعى.شأنه سالمة ال
وقد حرصت التعاليم اإلسالمية على التنبيه على أمهية الصحة ففى احلديث الشريف: "املؤمن القوى خري 

 وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيف وىف كل خري".
أحوود صووحابته )إن لبوودنك عليووك حقووا( بعوود مووا قووال )إن لنفسووك  وىف حووديث آخوور ينصووح الرسووول 

ليووك حقووا( وقوود أصووبح موون املتعووارف عليووه اآلن أن الصووحة اجليوودة مطلوبووة للمجتمووع كمووا هووى مندوبووة ع
للفوورد ، فهووى متكوون النوواس موون االسووتمتاع حبيوواهتم وإجنوواز مووا يفيوودهم ويفيوود اجملتمووع ابلتوواىل، وهلووذا السووبب 

 لبشرية.تدخل املستوايت الصحية ىف املعايري الىت يقاس هبا التقدم وىف معايري التنمية ا
وقد بلور الطب فكره ىف أنه البد لكافة أجزاء اجلسم من العمول موع بعضوها الوبعض بصوورة صوحيحة مون 
أجوول احملافظووة علووى صووحة البوودن ، وموون مقومووات احليوواة الصووحية الرئيسووية: الغووذاء الصووحيح ، الرايضووة، 

 الراحة، النوم ، النظافة ، الرعاية الصحية ، ورعاية اإلنسان.
النفسية دورا مهما ىف سلوكيات الناس ومشاعرهم ، وأولئك الذين يتمتعون أبقدار معقولة وتلعب الصحة 

موون الثبوووات االنفعوواىل يسوووتطيعون حتقيوووق قوودر أكووورب مووون السووعادة ، ألهنوووم يتقبلوووون أنفسووهم علموووا أبوجوووه 
رشويد الضعف وأوجه القوة على حد سواء، ويظلون أيضا على صلة ابلواقع ، كما يتمكنون من التعامل ال

مووع الضووغوط ودواعووى اإلحبوواط ، كمووا يسووتطيعون التصوورف دون االعتموواد علووى املووؤثرات اخلارجيووة وردود 
 األفعال.

وىف اجملتمعووات املعاصوورة تتوووىل وزارات متخصصووة ابلصووحة املسووئولية عوون توووفري عوودد كبووري موون اخلوودمات 
ويووة واملتقدمووة، ويشوومل هووذا توووفري الصوحية، وقوود تنووامى االهتمووام املؤسسووى ابلرعايووة الصووحية األوليووة والثان

الوسائل الكفيلة مبنع األمراض ، والسيطرة عليها ، والتحكم ىف األوبئة، وتنفيذ برامج للتطعويم وللفحووص 
 الروتينية، فضال عن إجراءات احلجر الصحى والتوعية الصحية.

العامليوة كإحودى  وتتوىل مؤسسات عديدة اإلسوهام ىف تقودمي الرعايوة الصوحية وقود نشوأت منظموة الصوحة
منظمووات األمووم املتحوودة وال تووزال تعموول موون أجوول رفووع املسووتوى الصووحى ىف كافووة أحنوواء العووامل ،وقوود كووان 

م "وقود جنحوت السولطات الصوحية  2000شعارها ىف العقدين "املاضويني" الصوحة للجميوع حبلوول عوام 
 أخرى. ابلفعل ىف استئصال بعض األمراض كاجلدرى، وىف تقليل خماطر أمراض كثرية

 أ.د/حممد اجلوادى
 ـــــــــــــــــ

 
 الصحوة
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 (.1لغة: من الصحو، وهو ذهاب الغيم وارتفاع النهار، وذهاب السكر، وترك الباطل.)كما ىف اللسان()

 واصطالحا: اليقظة، تصيب الفرد أو األمة، بعد سنة وغفلة وختلف وتراجع.
ا إىل النهضووووة اإلسووووالمية، بعوووود عصوووور الرتاجووووع علووووى نووووزوع أمتنوووو -ىف واقعنووووا املعاصوووور-ويشوووويع إطالقهووووا 

احلضوووارى، الوووذى امتووود حتوووت حكوووم العسوووكر املماليوووك والسووولطنة العثمانيوووة، وهوووى صوووحوة جتاهووود علوووى 
 صعيدين ، وىف جبهتني:

 صعيد وجبهة التخلف الذاتى املوروث عن حقبة الرتاجع احلضارى. -1
األمة اإلسوالمية، وإحلاقهوا ابلتبعيوة للغورب ،  وصعيد وجبهة التحدايت الغربية، الىت تريد هتميش دور -2

 ليتأبد استغالل الغرب وهيمنته على عامل اإلسالم.
ووصف هذه الصحوة ابإلسالمية، إمنا أيتى متييزا هلوا عون مشواريع النهووض الوىت اختوار أصوحاهبا املوذاهب 

ليرباليوة، أو اشورتاكية أو والفلسفات الغربية مرجعية لدعوات النهوض ، ومناذج التحديث الوىت يبشورون هبوا 
 قومية.

فالصحوة اإلسالمية: هى ذلك التيار العريض املتعدد الفصائل واملستوايت الذى يسوعى إىل جتديود الودين 
 اإلسالمى لتتجدد به دنيا املسلمني.

وملا كانت سونة هللا سوبحانه وتعواىل ىف مسوارات األموم واحلضوارات ، هوى سونة الودورات الوىت تتوداول فيهوا 
م واحلضارات فرتات وحقب التقدم والرتاجع ، والصعود واهلبوط ، والنهوض والركود ، واحليواة واملووت األم

، وهى السنة الىت أشار إليها القرآن الكرمي بقوله تعاىل: }وتلك األايم نداوهلا بني الناس وليعلم هللا الوذين 
}وإن تتولوا يستبدل قوما غوريكم مث ،  140آمنوا ويتخذ منكم شهداء وهللا ال حيب الظاملني{آل عمران:

،  251، }ولووال دفوع هللا النواس بعضوهم بوبعض لفسودت األرض{البقوورة: 38ال يكونووا أمثالكم{حممود:
، الووذى قووال فيووه )ال يلبووث اجلووور بعوودى إال قلوويال حووىت يطلووع ، فكلمووا  والووىت بينهووا حووديت رسووول هللا 

 اجلووور مون مل يعورف غووريه ، مث أيتوى هللا تبووارك طلوع مون اجلووور شوىء ذهوب موون العودل مثلووه ،حوىت يولود ىف
وتعاىل ابلعدل ، فكلما جاء من العدل شىء ذهوب مون اجلوور مثلوه ، حوىت يولود ىف العودل مون ال يعورف 

 غريه( )رواه أمحد(.
فإذا كانت سنة الدورات هى الىت حتكم مسوارات األموم واحلضوارات ، فوإن هوذه السونة تقتضوى الصوحوة، 

د ، خروجوووا مووون مراحووول ودورات الغفلوووة، والرتاجوووع ،واجلموووود، فصوووحوة التجديووود هوووى واليقظوووة، والتجديووو
األخوورى سوونة موون سوونن هللا ىف االجتموواع اإلنسوواأ وىف مسووارات احلضووارات ، وعوون هووذه احلقيقووة ينوووىبء 

، الذى قال فيه )يبعثا هللا هلوذه األموة علوى رأس كول مائوة سونة مون جيودد هلوا دينهوا(  حديث رسول هللا 
 ه أبو داود(.)روا
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وإذا كانت احلضارات اإلنسانية هى مواضعات بشرية وإبداعات مدنية، ال توصف ابخللود وال ابإلطالق 
، ومن مث جيوز عليها املوت وإخالء الطريق حلضارات أخرى وارثة ألممها وشعوهبا وثرخيها ، مبعىن أن سنة 

-ثهوا وجتوددها ، فوإن احلضوارة اإلسوالمية الصحوة والتجديد قد أتتى ىف صوورة توداول احلضوارات ، ال بع
مووع أهنمووا مواضووعات بشوورية وإبووداعات إنسووانية، مهووا اسووتثناء موون مصووريموت وفنوواء  -وأيضووا اللغووة العربيووة

احلضووارات واللغووات ، وذلووك الرتباطهمووا ابملطلووق الووديىن، وهووو اإلسووالم اخلالوود واخلووامت ، والقوورآن الكوورمي 
 بني.الذى تعهد هللا حبفظه بلسان عر، م

ولذلك ، كانت الصوحوة وكوان التجديود سونة مطوردة وقوانوان الزموا ىف مسوار احلضوارة اإلسوالمية، يقودهوا 
أطوووول  -ومعهوووا اللغووة العربيووة-إىل النهوووض بعوود كوول ركوووود، وهووذا هووو الوووذى جعوول حضووارتنا اإلسووالمية 

استعصوواء علووى احلضووارات املعاصوورة عموورا ، وأرسووخها قوودما علووى درب النهوووض موون العثوورات ، وأكثرهووا 
فقوودان اهلويووة واخلصوصووية، الرتبوواط ذلووك فيهووا ابملطلووق الووديىن واخلالوود اإلهلووى، فهووى إبووداع موودأ بشوورى، 

وتلووووك  -املتمثوووول ىف وحووووى هللا ونبووووأ السووووماء العظوووويم-حفوووز إليووووه وصووووبغه وحوووودد معووووايريه الوضووووع اإلهلووووى 
 خصوصية حلضارتنا اإلسالمية تفردت هبا دون كل احلضارات.

حلقبة اململوكية العثمانية، قد مثلت مرحلة الرتاجع ىف مسرية حضوارتنا اإلسوالمية، فوإن بوواكري وإذا كانت ا
الصحوة اإلسالمية قد بدأت ىف بالدان منذ أكثرمن قرنني من الزمان ، وىف استطاعة املوؤرخ هلوذه الصوحوة 

امن م( أواخور القورن الثو1835-1711هوو/1250-1180أن يتخذ مون نوداء الشويخ حسون العطوار )
عشور املويالدى عالموة علوى مرحلوة التبلوور لبوواكري هووذه الصوحوة، ذلوك النوداء الوذى قوال فيوه هوذا الشوويخ 

 الرائد: إن بالدان البدأن تتغيز ويتجدد هبا من العلوم واملعارف ما ليس فيها.
-1216ولقووووود كوووووان تالميوووووذ الشووووويخ حسووووون العطوووووار وىف طليعوووووتهم الشووووويخ رفاعوووووة رافوووووع الطهطووووواوى )

م( الذين سعوا إىل جتديد "الذات اإلسالمية" ابالحياء، وإىل االستفادة مون 1873-1801هو/1290
ابلتفاعل ، ولويس ابحملاكواة والتقليود هوم طالئوع وجوذور  -علوم الواقع والتمدن املدأ-علوم املدنية الغربية 

 الصحوة اإلسالمية احلديثة واملعاصرة.
النهضووووة الووووذى قوووواده حمموووود علووووى ابشووووا الكبووووري فلمووووا حوووودث وعاجوووول املوووود االسووووتعمارى الغوووور، مشووووروع 

 م(.1846-1770هو/1184-1265)
والوذى جسود إىل حود كبوري فكور هوذه الصووحوة تسولم رايدة هوذه الصوحوة تيوار اجلامعوة اإلسوالمية، الووذى 

-1770هووووو/1265-1254عوووورب العووووامل اإلسووووالمى حووووول مجووووال الوووودين األفغوووواأ ) -شووووعبيا-تبلووووور 
عبووده املهنودس األول ملشووروعه الفكوورى النهوضوى، والووذى محلتووه إىل  م( والوذى كووان اإلموام حمموود1849

جملوووة )املنوووار( الوووىت رأس حتريرهوووا اإلموووام حممووود رشووويد رضوووا  -علوووى امتوووداد أربعوووني عاموووا-العوووامل اإلسوووالمى 
م( ، مث أسوووولم أمانووووة هووووذه الصووووحوة إىل احلركووووات والتنظيمووووات 1935-1865هووووو/1282-1354)

تلووك الووىت نشووأت عقووب  -تنظيمووات الصووفوة أو التنظيمووات اجلماهرييووة سووواء منهووا-اإلسووالمية احلديثووة 
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-1332عموووووم بلوووووى االسووووتعمار الغوووور  للعووووامل اإلسووووالمى إابن احلوووورب االسووووتعمارية العامليووووة األوىل )
هو( ، وألن هذه الصحوة كانت 1342م( وبعد إسقاط اخلالفة اإلسالمية )1918-1914هو/1336

لتخلووف املوووروث ، والزحووف االسووتعمارى الغوور،، وألهنووا قوود سووعت إىل تواجووه جنوواحى املووأزق احلضووارى: ا
اإلحيوواء والتجديوود الووديىن، لبلووورة معووامل املشووروع النهضوووى العصوورى، ىف مواجهووة اجلمووود والتقليوود اللووذين 
أوجدا "الفراغ الفكرى" ىف بالدان ، وهو الفراغ الذى سعى االستعمار الغر، إىل ملئوه بنموذجوه احلضوارى 

 ى العلماأ، فلقد كان تركيزالوضع
 دنيا املسلمني. -وليس ابلنموذج الغر،-هذه الصحوة على جتديد دين اإلسالم لتتجدد به 

وهذه احلقيقة هى الىت جعلت رفاعة الطهطاوى يودعو إىل إحيواء الشوريعة اإلسوالمية ابالجتهواد اجلديود ، 
حركووة االجتموواع واالقتصوواد  -ى الفرنسووىبوودال موون القووانون الوضووع-وإىل تقنووني فقووه معامالهتووا ، لوويحكم 

والسياسووة ىف بووالدان "ألن حبوور هووذه الشووريعة الغووراء، علووى تفوورع مشووارعه ، مل يغووادر موون أمهووات املسووائل 
إسووالمية -صوغرية وال كبوورية إال أحصواها وأحياهووا ابلسوقى والوورى، ولقود انطلووق األفغواأ موون ذات املوقوف 

تهوووى املشوووروع الغووور، العلمووواأ، قوووائال: "إنوووه ال ملجوووئ فووورفض أن نبووودأ صوووحوتنا مووون حيوووث ان -الصوووحوة
للشرقى ىف بدايته أن يقوف موقوف الغور، ىف هنايتوه" فالتمودن الغور، هوو ىف احلقيقوة متودن للوبالد الوىت نشوأ 
فيهوا علووى نظوام الطبيعووة وسووري االجتمواع اإلنسوواأ، واإلسووالم هوو السووبب املفوورد لسوعادة اإلنسووان ، وموون 

 سيلة سوى هذه ،فقد ركب هبا شططا،وال يزيدها إال حنسا،وال يكسبها إال تعسا.طلب إصالح األمة بو 
وعلووى هووذا الوودرب ىف إسووالمية الصووحوة سووار اإلمووام حمموود عبووده ، الووذى قووال: "إن اإلسووالم ديوون وشوورع 
،وهو مل يدع ما لقيصر لقيصر وإمنا كان من شأنه أن حياسب قيصرعلى ماله ، وأيخذ على يديه ىف عمله 

 كمال للشخص.  " فهو
ومل تتكوووف هوووذه الصوووحوة عنووود حووودود الفكووور والووودعوة وإمنوووا سووولكت سوووبيل التنظووويم ، إلبوووالغ الرسوووالة، 
واستمرارية الدعوة، فعرفت مسريهتا تنظيمات: احلزب الوطىن احلر ومجعية العروة الووثقى ومجعيوة أم القورى، 

لووووذى قوووواده مصووووطفى كاموووول ىف الثلووووث األخووووري موووون القوووورن التاسووووع عشوووور، كمووووا عرفووووت احلووووزب الوووووطىن ا
م( ىف العقد األول من القرن العشرين وهو احلزب الوذى مجوع ىف 1908-1874هو/1291-1326)

 دوائر االنتماء بني الوطنية وبني اجلامعة اإلسالمية.
ولوويس صوووحيحا موووا يظنوووه الوووبعض مووون أن الصوووحوة اإلسوووالمية قووود متثلوووت فقوووط ىف احلركوووات والتنظيموووات 

فصائل الصحوة اإلسالمية هوو التيوار الشوعىب، املستمسوك ابهلويوة اإلسوالمية، اإلسالمية، فأوسع وأعرض 
وىف مقدمة مؤسسات الصحوة اإلسالمية األزهر الشريف ، الذى ظل يرعى علوم الشريعة والعربية وحيرس 

 الوجدان اإلسالمى لألمة عرب ثرخيها الطويل.
ن ، وكوان الودكتور عبودالرازق السونهورى ابشوا فلقد سعى على هذا الطريق العديد من أعالم الفقوه والقوانو 

م( واحووودا مووونهم ، جعووول هووووذه املهموووة مشوووروع حياتوووه ، أتليفووووا 1971-1895هوووو/1313-1391)
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وتطبيقووا، مؤكوودا أن دول الشوورق ال ميكوون أن جتتمووع علووى شووىء واحوود غووري اإلسووالم ، فاإلسووالم ابلشوورق 
 والشرق ابإلسالم.

ظم الصوحوات الدينيوة، ىف خمتلوف الودايانت ، بعود أن فشولت وإذا كانوت العقوود األخورية قود شوهدت تعوا
مشاريع النهوض والتحديث الالدينية، فإن تعاظم الصحوة اإلسالمية يستند إىل خصيصة إسالمية، ينفورد 
هبا اإلسالم عن غريه من الدايانت ،هى منهاجه الشامل ، الذى جيعله بديال حضاراي، وليس جمرد عقائد 

 وعبادات.
طت الصحوة اإلسالمية حبلم األمة ىف النهوض ، واالنعتاق من أسور التخلوف املووروث ، ومون وهكذا ارتب

 اهليمنة االستعمارية واحلضارية الغربية، منذ فجر هذه الصحوة وحىت اآلن.
 أ.د/حممد عمارة

 ـــــــــــــــــ
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 الصدر األعظم
 

لتفضويل مون عظويم ، كموا ىف اللسوان لغة: الصدرهو أعلى مقدم كل شىء وأولوه ، واألعظوم صويغة أفعول ا
(1.) 

واصطالحا: هو انئب السلطان ورئويس الووزراء ىف البواب العواىل، ورئويس والة الووالايت العثمانيوة ىف آسويا 
 وأفريقيا وأوراب.

وقود اسووتحق هووذا اللقوب ألنووه كووان يتصودر جملووس البوواب العواىل، ويوورأس احلكومووة العثمانيوة ومووا اشووتملت 
ختلفة، كما كان يقود املعوارك وحوده ، أو ىف معيوة السولطان ، ومل يكون يسواويه أو عليه من املؤسسات امل

يفوقووه غووري شوويخ اإلسووالم "املفووىت األعظووم " ومل يكوون هووذا املنصووب عثمانيووا وحسووب ، وإمنووا كووان إسووالميا 
 يتقلده أصحاب الكفاءة من سائر اجلنسيات.

، وبعد عزله أو اعتزاله كان يتوىل حكم مصر واجملر ومدة واليته ترتاوح غالبا بني تسعة أشهر وسبعة أعوام 
 غالبا ، ألهنما أهم والايت الدولة العثمانية.

( وقيوول بوول عووالء 2وأول مون توووىل هووذا املنصوب هووو خليوول ابشوا، ابوون علووى ابشوا، ىف سوولطنة مووراد الثواأ)
 (.3الدين ابشا)

ثمانيوة، وآل احلكووم إىل تركيوا احلديثووة وقود بقوى هووذا املنصوب قائمووا حوىت انتهووى نظوام السولطنة واخلالفووة الع
 م.1925-هو1344حتت قيادة كمال أثتورك سنة 
 أ.د/عبد العزيز غنيم عبد القادر

 ـــــــــــــــــ
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 الصدق
لغة: ضد الكذب ، يقال: هو رجل صدق ،وصديق صدق أى صادق الرجولة والصداقة ال خيون صدق 

وصودقه: قبول قولوه واملصودق: هوو الوذى يصودقك ىف  يصدق صدقا، صدقا ، ىف وعوده أو وعيوده: أنفوذه
 حديثك والصديق: الدائم التصديق ، وهو أيضا الذى يصدق قوله ابلعمل.

واصطالحا: هو من الصفات احلميدة ىف اإلنسان، بل إنه من أفضل الصفات اإلنسانية على اإلطالق ، 
 بنوواء اجملتمووع اإلنسووواأ ، ألن ذلووك أن موون يتحلووى ابلصووودق ىف القووول وىف العموول ، فهووو لبنوووه صوواحلة ىف

الصوودق موون أهووم الوودعائم الووىت تسووتقيم هبووا حيوواة الفوورد، وتصوولح هبووا العالقووات االجتماعيووة، وتقوووى هبووا 
الروابط بني الناس ىف اجملتمع ،ولذا حوث اإلسوالم عليوه ، ووعود الصوادقني جنوات النعويم ، فقود ورد مودح 

، منهووووووا قولووووووه تعوووووواىل: }ليجووووووزى هللا الصووووووادقني الصووووووادقني ىف القوووووورآن الكوووووورمي أكثوووووور موووووون نسووووووني موووووورة
، وقولوه: }قول أؤنبوئكم ريوريمن ذلكوم ، للوذين اتقووا عنود رهبوم جنوات جتورى مون  24بصودقهم{األحزاب:

حتتهووا األهنارخالوودين فيهووا وأزواج مطهوورة ورضوووان موون هللا وهللا بصووري ابلعبوواد الووذين يقولووون ربنووا إننووا آمنووا 
 .17-15نار الصابرين والصادقني...{آل عمران:فاغفرلنا ذنوبنا وقنا عذااب ال

كمووا ورد أن الصوودق موون صووفات هووؤالء الووذين سووينعمون جبنووات جتوورى موون حتتهووا األهنووار، فقووال تعوواىل: 
}قال هللا هذا يوم ينفوع الصوادقني صودقهم ، هلوم جنوات جتورى مون حتتهوا األهنارخالودين فيهوا أبودا، رضوى 

 .119املائدة:هللا عنهم ورضوا عنه ذلك الفورالعظيم{
يودعو املسوولمني إىل التحلوى ابلصودق ىف القووول والعمول ، فقوود روى  كوذلك ورد ىف حوديث رسووول هللا 

قال: )من أفىت بغريعلم كان إمثه على من أفتاه ، ومن أشواربعلم وهوو يعلوم أن الرشود  أبو هريرة أن النىب 
 ىف غريه فقد خانه( رواه أبو داود.
جيب على كل مسلم أن يتحلى هبا، فإن مل يفعل ذلك ، كان جزاؤه النار  فالصدق صفة مطلوبة، وفضيلة

أنوه قوال: )علويكم ابلصودق ، فوإن الصودق يهودى إىل الورب وإن  وبئس املصري، فقد روى عن رسول هللا 
الوورب يهوودى إىل اجلنووة، ومووا يووزال الرجوول يصوودق ويتحوورى الصوودق حووىت يكتووب عنوود هللا صووديقا، وإايكووم 

ذب يهوودى إىل الفجووور وإن الفجووور يهوودى إىل النووار ومووا يووزال الرجوول يكووذب حووىت والكووذب ، فووإن الكوو
 يكتب عند هللا كذااب( )رواه البخارى(.

وكما حث اإلسالم املسلمني على االلتزام ابلصدق ىف القول ، ووعد من التزم به جزاء ىف الدنيا واآلخرة،  
هللا حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنوه( )إن  كذلك أمرهم ابلصدق ىف العمل ، فقد قال رسول هللا 

 أى أن يكون صادقا فيما يقوم به من عمل ىف مجيع اجملاالت سواء كانت دينية أم دنيوية.
 أ.د/حممد شامة

 ـــــــــــــــــ
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 الصددة
 فضائل الصدقة :• 
 . أن اإلنفاق استجابة ألمر ربنا تبارك وتعاىل .1
 . أهنا برهان على صحة اإلميان .2
 أن صاحبها يذوق طعم اإلميان . .3
 . أهنا تطهري للنفس .4
 . أهنا تزكية للنفس .5
 . مضاعفة احلسنات .6
 . مغفرة الذنوب وتكفري السيئات وإطفاء اخلطااي .7
 . أن أجرها اثبت ولو كانت النفقة على النفس .8
 . أن درجة الرب تنال ابإلنفاق .9

 . أهنا من صفات املتقني .10
 من اخلوف يوم الفزع األكرب وعدم احلزن على ما فاهتم . . األمان11
 . أن صاحب الصدقة موعود ابخلري اجلزيل واألجر الكبري .12
 . أن هللا تكفل برتبية الصدقات للعبد .13
 . أن هللا خيلف الصدقة .14
 . أهنا تزيد يف العمر .15
 . أهنا متنع ميتة السوء .16
 . أهنا تذهب الكرب والفخر .17
 . أهنا تزيد املال وال تنقصه .18
 . أهنا سبب يف الرزق .19
 . أهنا سبب يف النصر .20
 . أهنا تطفئ غضب الرب .21
 . أهنا أفضل األعمال الصاحلات .22
 . أهنا تظلل صاحبها يوم القيامة .23
 . أهنا تفك صاحبها من النار .24
 . أهنا تسد سبعني ابابً من السوء .25
 ة يده خري األيدي .. أن صاحب النفق26
 . أهنا تلحق صاحبها بركب السابقني الذين سلموا من الشح وأفلحوا .27
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 . أهنا سبب لدعاء املالئكة للمتصدق .28
 . أهنا سبب يف استجابة الدعوة وكشف الكربة .29
 . أن املتصدق والعامل على الصدقة هلما أجر اجملاهد .30
 . أن املتصدق له أجر الصائم .31
 يف اجلنة . -  -هنا سبب يف جماورة النيب . أ32
 . أهنا سبب يف بناء بيت للمتصدق يف اجلنة .33
 . أهنا سبب يف إطعام هللا للعبد من اجلنة وسقيه وكسائه .34
 . أهنا تطفئ عن صاحبها حر القبور .35
 . أهنا تدفع البالء .36
 . أن الصدقة اجلارية تبقى للعبد بعد موته .37
 ب حملبة عباد هللا للمتصدق .. أهنا سب38
 . أهنا أمارة من أمارات اجلود وعالمة من عالمات الكرم والسخاء .39
 . أهنا من أسباب دخول اجلنة بسالم .40
 . أهنا من أسباب نيل غرف يف اجلنة .41
 . أن أجرها اثبت ولو كانت الصدقة على البهائم أو الطيور .42
 ما تكون له . . أهنا خري ما يهدى للميت وأنفع43
 . أهنا شفاء وعالج .44
 . أن املتصدق من خيار الناس .45
 . أن ثواهبا لكل من شارك فيها .46
 . أن هللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه .47
 . أهنا من أسباب ترابط األمة اإلسالمية وترامحها .48
 . أهنا سبب سرور املتصدق ونضرة وجهه يوم القيامة .49
 . أن الرجال والنساء من املؤمنني واملؤمنات املتصدقني واملتصدقات موعودون مبضاعفة األجر .50
 . أن هللا تعاىل ضرب أحسن األمثلة للمتصدق .51
 . أهنا سبب تيسري العبد للخري .52
 . أهنا من املبشرات حبسن اخلامتة .53
 .أهنا عالج لقسوة القلب .54

 دار الوطن . –عبد العزيز اخلطايب  –قة املرجع : التذكرة يف فضل الصد
 ـــــــــــــــــ
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 الصفات
لغوة: مجووع صووفة ، وهووى االسووم الوودال علووى بعووض أحووال الووذات وذلووك حنووو طويوول وقصووري وعاقوول وأمحووق 

 وغريها.
 واصطالحا: األمارة الالزمة بذات املوصوف الذى يعرف هبا.

 والسوونة النبويووة املطهوورة. قووال تعوواىل: }وهلل األمسوواء واملصوودر األول ألمسوواء هللا وصووفاته هووو القوورآن الكوورمي
 .180احلسىن فادعوه هبا{األعراف:

 ومشكلة األمساء والصفات حتتل مركزا وثقال كبريين ىف مؤلفات الفالسفة واملتكلمني املسلمني.
عهوم ويندرج تناول مشكلة صفات هللا عز وجل حتت ابب التوحيد خاصة عند املعتزلة واألشاعرة ومون ثب

 من الفالسفة املسلمني.
 ويقسم املعتزلة الصفات املنسوبة هلل تعاىل إىل قسمني:

أحدمها: صفات الذات ، وتعرف أبهنا الصفات الىت ال تنفك عنهوا الوذات وهوى نوس صوفات: الوجوود 
 واحلياة والقدرة والعلم واإلرادة

ال تنسووب إىل هللا عوز وجوول إال علووى  والثواأ: صووفاته األفعوال وهووى كول مووا تعلووق ابجلووارح أو احلووواس الوىت
 سبيل اجملاز.

أمووا ابلنسووبة لإلنسووان فهووى تكووون علووى وجووه احلقيقووة وال جيوووز وصووفه تعوواىل بعكووس صووفات الووذات وال 
صفات األفعال الىت تليق بذاته ، أما صفات األفعال األخرى فويمكن وصوفه تعواىل أبضودادها مثول احملو  

اطى واملوانع أموا صوفة العودل فوال جيووز وصوفه تعواىل أبضودادها، وكوذلك واملميت ، والرحيم واملنوتقم ، والعو
 صفة الكمال واجلمال واإلحسان وما إىل ذلك مما ال يتصور ضدها فيه تعاىل.

مل ينكرأحوود املسوولمني ثبوووت صووفات اجلووالل هلل عووز وجوول ، وإمنووا وقووع اخلووالف ىف كيفيووة نسووبتها إىل ذاتووه 
 ذاته تعاىل. حبيث ال توحى ابلتعدد أو التغري ىف

وقوود حرصووت املعتزلووة علووى عوودم إشووراك أى مووع هللا ىف صووفة القوودم ونووتج عوون ذلووك تقووارب ىف اآلراء بووني 
املعتزلة أنفسهم وبينهم وبني الفرق األخرى من جانبه آخر. وعرف ىف هذا اجملال ما يسمى بنظريوة املعواأ 

م( وأخد هبا األشاعرة.  924-هو303)هو( وأبو على اجلبائى 320الىت قال هبا معمر بن عياد السلمى )
م(. ومضوومون 941-هوو321كموا عرفوت نظريوة األحووال الووىت قوال هبوا أبوو هاشوم عبوود السوالم اجلبوائى )

 نظرية املعاأ أن الصفات عبارة عن معان قائمة ابلذات ال ينتج عن قيامها ابلذات ال تعددا وال تغريا.
حال مث تكوون علوى حوال أخورى، فتكوون ثرة علوى حوال  أما األحوال فتعىن أن الذات اإلهلية تكون على

عاملووة مث علووى حووال قووادرة مث أخوورى مريوودة وهكووذا ، وقوود قوبلووت هووذه النظريووة بنقوود شووديد موون كثووري موون 
 املعتزلة واألشاعرة وغريهم من متكلمى أهل السنة والفالسفة.
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ا أبووو اهلووذيل العووالف املعتووزىل أمووا أول حماولووة جووادة لتفسووري عالقووة الصووفات ابلووذات اإلهليووة فقوود قووام هبوو
م( حيث روى عنه أنه كان يقول أبن هللا قادر بقدرة ليست هى هو وال هى غريه ،وكذا 842-هو227)

ىف سائر الصفات فأثبت له تعاىل حق القدرة ولكنه مل يستطع بيان عالقوة القودرة أو أيوة صوفة أخورى مون 
فهوذه القودرة ليسوت هوى هوو وال هوى غوريه مواذا  صفات الذات بذاته تعاىل فقال مبا يتنواقض موع نفسوه ،

 تكون إذن؟ 
لووة وكووان موون  وكانووت هووذه املقولووة سووببا ىف اهتووام املعتزلووة أبهنووم نفوووا الصووفات عوون هللا عووز وجوول وأهنووم ُمَعطّ 
املعتزلة من يوذهب إىل القوول بضود الصوفة إلثباهتوا لذاتوه تعواىل، فنفوى ، العجوز يتضومن الوصوف ابلقودرة، 

ه تعواىل يعوىن إثبوات صوفة العلوم هلل تعواىل، وهكوذا ىف ابقوى صوفات الوذات ومون هنوا جواء ونفى اجلهل عنو
 وصفهم من قبل متكلمى أهل السنة أبهنم نفوا الصفات عن هللا عزوجل.

أما أشد أنواع اجلدل فقد دار حول الصفات التشبيهية مثل تفسري اليد والوجه واالستواء وما شابه ذلك. 
جلماعة عن اخلوض فيها، وآمنوا هبا كما جواءت ىف القورآن الكورمي دون السوؤال حيث توقف أهل السنة وا

 عن الكيف.
أمووا املعتزلووة فقوود جلووأوا ىف تفسووري ذلووك إىل مووا عوورف بقيوواس الغائووب علووى الشوواهد، وفسووروها أحيوواان أبهنووا 

لقودرة والرؤيوة منسوبة هلل عزوجل على سبيل اجملواز ال علوى سوبيل احلقيقوة، ففسوروا الوجوه ابلوجوود واليود اب
)رؤيوة البووارى عوز وجوول ىف اآلخوورة( علوى أهنووا تكوون ابلووروح ال حباسووة البصور، وقوود اختلوف معهووم ىف هووذه 

 الطريقة أيضا متكلمو السنة.
ويرى أبو احلسون األشوعرى أن إثبوات الصوفة عون طريوق نوص ضودها حسوبما كوان يوذهب إليوه إبوراهيم بون 

سوالمى عون طريوق الفلسوفة اليواننيوة ومون أتثور هبوا مون م( قود دخول الفكراال850-هو235سيار النظام )
املسلمني. وقد أيد أبو حامد الغزاىل ما ذهب اليه أبو احلسن األشعرى ىف حق الفالسفة لنفيهم الصفات 

 حبجة أن إثباهتا يؤدى إىل التعدد ىف الذات اإلهلية.
ى بطالنوه وتناقضوه موع ذاتوه مث وكذلك يرفض ابن رشد تفسرياملعتزلة للصفات وعالقتها ابلذات ويدلل عل

هووو( لووريد علووى املعتزلووة واألشوواعرة والفالسووفة ويضووع حوودا للخوووض ىف هووذه املسووألة 728جوواء ابوون تيميووة )
 وإثبات استحالة القطع فيها عن طريق العقل.

 أ.د/السيد حممد الشاهد
 ـــــــــــــــــ
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 الصالة ما ي ره ويساحب ويباح فيها
 ما يكره يف الصالة:

 االلتفات -1
: } هوو اخووتالس خيتلسووه الشوويطان  يكوره للمسوولم يف الصووالة االلتفووات بوجهوه وصوودره، لقووول النوويب • 

 من صالة العبد {  رواه البخاري[.
 إال أن يكون ذلك حلاجة، فال أبس به، كما يف حالة اخلوف أو كان لغرض صحيح.• 
اخلووف بطلوت صوالته، لرتكوه االسوتقبال بوال فوإن اسوتدار جبميوع بدنوه، أو اسوتدبر الكعبوة يف غوري حالوة • 

 عذر.
تبني هبذا أن االلتفات يف الصالة يف حالة اخلوف ال أبس به، ألن ذلك من ضرورايت القتال وإن كان • 

يف غري حالة اخلوف، فإن كان ابلوجه والصدر فقط دون بقية البدن، فإن كان حلاجة فال أبس، وإن كان 
 جبميع البدن بطلت صالته. لغري حاجة فهو مكروه، وإن كان

 رفع بصره إىل السماء -2
على من يفعل ذلك، فقال: } موا ابل أقووام  يكره يف الصالة رفع بصره إىل السماء؛ فقد أنكر النيب • 

يرفعووون أبصووارهم إىل السووماء يف صووالهتم؟  {، واشووتد قولووه يف ذلووك، حووىت قووال: } لينووتهن أو لووتخطفن 
 أبصارهم {  رواه البخاري[.

ينبغي أن يكون نظر املصلي إىل موضع سجوده، فال ينبغي له أن يسرح بصره فيما أمامه مون اجلودران،  •
 والنقوش، والكتاابت، وحنو ذلك، ألن ذلك يشغله عن صالته.

 تغميض العينني -3
 يكره يف الصالة تغميض عينيه لغري حاجة، ألن ذلك من فعل اليهود.• 
ون أمامووه مووا يشوووش عليووه صووالته كالزخووارف والتزويووق، فووال يكووره وإن كووان التغموويض حلاجووة، كووأن يكوو• 

 إغماض عينيه عنه، وهذا معىن ما ذكره ابن القيم رمحه هللا.
 اإلقعاء يف اجللوس -4
: } إذا رفعوت  ويكره يف الصالة إقعاؤه يف اجللوس، وهو أن يفرش قدميه وجيلس على عقبيه، لقوله • 

 الكلب {  رواه ابن ماجه[. رأسك من السجود فال تقع كما يقعي
 
 االستناد إىل جدار أو حنوه حال القيام -5
يكره يف الصالة أن يستند إىل جدار أو حنوه حال القيام، إال من حاجوة، ألنوه يزيول مشوقة القيوام، فوإن • 

 فال أبس. -كمرض وحنوه   -فعله حلاجة 
 افرتاش الذراعني حال السجود -6
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: }  ه حووال السووجود، أبن ميوودها إىل األرض مووع إلصوواقهما هبووا؛ قووال يكووره يف الصووالة افوورتاش ذراعيوو• 
 إعتدلوا يف السجود، وال يبسط أحدكم ذراعيه إنبساط الكلب {  متفق عليه[.

 
 العبث -7
وعمول موا ال فائودة فيوه بيود، أو رجول، أو حليوة، أو ثووب، أو  -وهوو اللعوب  -يكره يف الصالة العبث • 

 ن غري حاجة.غري ذلك، ومنه مسح األرض م
يكره يف الصالة مسح جبهته وأنفه مما علق هبما من أثر السجود، وال أبس مبسح ذلك بعود الفوراغ مون • 

 الصالة.
يكووره يف الصوووالة العبووث مبوووس حليتووه، وكوووف ثوبووه، وتنظيوووف أنفووه، وحنوووو ذلووك، ألن ذلوووك يشووغله عووون • 

 صالته.
 التخصر -8
 خلاصرة.يكره يف الصالة التخصر، وهو وضع اليد على ا• 
 ذلك ألن التخصر فعل الكفار املتكربين.• 
 ثبت يف احلديث املتفق عليه النهي عن أن يصلي الرجل متخصراً.• 
 فرقعة األصابع وتشبيكها -9
 يكره يف الصالة فرقعة أصابعه وتشبيكها.• 

 االنشغال عن الصالة -10
 كمال صالته.يكره أن يصلي وبني يديه ما يشغله ويلهيه؛ ألن ذلك يشغله عن إ• 
يكره أن يدخل يف الصالة وهو مشوش الفكر بسبب وجود شويء يضوايقه، كاحتبواس بوول، أو غوائط، • 

 أو ريح، أو حالة برد أو حر شديدين، أو جوع أو عطش مفرطني؛ ألن ذلك مينع اخلشوع.
ضوورة يكووره دخولووه يف الصووالة بعوود حضووور طعووام يشووتهيه، لقولووه عليووه الصووالة والسووالم: } ال صووالة حب• 

 طعام، وال هو يدافعه األخبثان {  رواه مسلم[.
 الصالة يف مكان به تصاوير -11
تكره الصالة يف مكان فيه تصاوير، ملا فيه من التشوبه بعبوادة األصونام، سوواء كانوت الصوورة منصووبة أو • 

 غري منصوبة على الصحيح.
 

 اختصاص اجلبهة مبا يسجد عليه -12
مبا يسجد عليوه، ألن ذلوك مون شوعار الرافضوة، ففوي ذلوك الفعول تشوبه يكره للمصلي أن خيص جبهته • 

 هبم.
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 اثنيا: ما يستحب أو يباح فعله يف الصالة:
 رد املار من أمامه قريباً منه -1
: } إذا كان أحدكم يصلى، فال يودعن أحوداً  يسن للمصلي رد املار من أمامه قريباً منه، لقول النيب • 

 قاتله؛ فإن معه القرين {  رواه مسلم[.مير بني يديه، فإن أ، فلي
 لكن إذا كان أمام املصلي سرتة )أي: شيء مرتفع من جدار أو حنوه( فال أبس أن مير من ورائها.• 
) كوان يصولي مبكوة والنواس ميورون بووني  إذا كوان يصولي يف احلورم، فوال مينوع املورور بوني يديوه؛ ألن النويب • 

 يديه وليس دوهنم سرتة( رواه اخلمسة.
 اختاذ السرتة -2
: } إذا صلى أحدكم فليصل إىل سرتة، وليدن منها  واختاذ السرتة سنة يف حق املنفرد واإلمام، لقوله • 

 {  رواه أبو داود وابن ماجه[.
 أما املأموم فسرتته سرتة إمامه.• 
اه أمحود ليس اختاذ السرتة بواجب، حلديث ابن عباس } أنه صلى يف فضاء ليس بني يديه شيء {  رو • 

 وأبو داود[.
 ينبغي أن تكون السرتة قائمة قدر ذراع، سواء كانت دقيقة أو عريضة.• 
 احلكمة يف اختاذها، لتمنع املار بني يديه، ولتمنع املصلي من االنشغال مبا وراءها.• 
وإن كان يف الصحراء، صلى إىل شيء شاخص من شجر أو حجر أو عصا، فوإن مل ميكون غورز العصوا • 

 ض؛ وضعه بني يديه عرضاً.يف األر 
 التصحيح على اإلمام إذا التبس عليه -3
 إذا التبست القراءة على اإلمام، فللمأموم أن يسمعه القراءة الصحيحة.• 
 بعض األفعال املباحة -4
يباح للمصلي لبس الثوب وحنوه، ومحل شيء ووضعه، وفتح الباب، وله قتول حيوة وعقورب، ألنوه صولى • 

احليوووووة والعقووووورب {  رواه أبوووووو داود والرتموووووذي  -أمووووور بقتووووول األسوووووودين يف الصوووووالة  هللا عليوووووه وسووووولم: }
 وصححه[.

 لكن ال ينبغي له أن يكثر من األفعال املباحة يف الصالة إال لضرورة.• 
 إن أكثر منها من غري ضرورة، وكانت متوالية أبطلت الصالة.• 
خوواف علووى إنسووان الوقوووع يف هلكووة فلووه إذا عوورض للمصوولي أموور كاسووتئذان عليووه، أو سووهو إمامووه، أو • 

: } إذا انبكووم شويء يف صوالتكم؛ فلتسووبح  التنبيوه علوى ذلووك، أبن يسوبح الرجول وتصووفق املورأة؛ لقولوه 
 الرجال، ولتصفق النساء {  متفق عليه[.
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ال يكووره السووالم علووى املصوولي إذا كووان يعوورف كيووف يوورد، وللمصوولي حينئووذ رد السووالم يف حووال الصووالة • 
ال ابللفظ، فال يقول: وعليكم السالم، فإن رده ابللفظ بطلت صالته، ألنه خطاب آدمي، ولوه  ابإلشارة

 أتخري الرد إىل ما بعد السالم.
قوورأ يف ركعووة موون قيامووه  جيووز للمصوولي أن يقوورأ عوودة سوور يف ركعووة واحوودة، ملووا يف الصووحيح: أن النويب • 

 ابلبقرة وآل عمران والنساء.
السورة يف ركعتني، وأن يقسم السورة الواحدة بني ركعتوني، وجيووز لوه قوراءة أواخور  جيوز له أن يكرر قراءة• 

)كان يقورأ يف األوىل مون ركعويت الفجور  السور وأوساطها؛ ملا روى أمحد ومسلم عن ابن عباس أن النيب 
َنا{ اآلية  البقرة: ّلّل  َوَما أُنز َل إ لَيوْ  الثانية اآلية من سورة آل عمران: [، ويف136قوله تعاىل: } ُقوُلوْا آَمن ا اب 

وَنُكْم{ اآليوة  آل عموران: نَونَوا َوبَويوْ [، ولعمووم قولوه تعواىل: 64}ُقْل اَي أَْهَل اْلك َتاب  تَوَعاَلْوْا إ ىَل َكَلَمٍة َسوَواء بَويوْ
َرُؤوا َما تَوَيس َر م ْنُه{  املزمل:  [، لكن ال ينبغي اإلكثار من ذلك، بل يفعل أحياانً.20} َفاقوْ

للمصلي أن يستعيذ عند قراءة آية فيها ذكر عذاب، وأن يسأل هللا عند قراءة آيوة فيهوا ذكور رمحوة، ولوه  •
 عند قراءة ذكره، لتأكد الصالة عليه عند ذكره. أن يصلي على النيب 

 دار القاسم.-صاحل بن فوزان الفوزان-املرجع: ما يكره ويستحب ويباح يف الصالة 
 ـــــــــــــــــ
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 ةالصال
 مقدمة:

 الصالة من أهم أركان اإلسالم بعد الشهادتني. -
{ ال ذ يَن يَر ثُوَن اْلف ْرَدْوَس 10{ أُْولَئ َك ُهُم اْلَوار ثُوَن}9قال تعاىل: }َوال ذ يَن ُهْم َعَلى َصَلَواهت  ْم حُيَاف ُظوَن} -

 . 11-9{ املؤمنون11ُهْم ف يَها َخال ُدوَن}
َهَوات  َفَسْوَف يَوْلَقوْوَن َغيّوًا} وقال تعاىل :} َفَخَلفَ  - { 59م ن بَوْعد ه ْم َخْلفم َأَضاُعوا الص اَلَة َواتو بَوُعوا الش 

اً َفُأْولَئ َك يَْدُخُلوَن اجْلَن َة َواَل يُْظَلُموَن َشْيئًا}  .60-59{ مرمي60إ ال  َمن َثَب َوآَمَن َوَعم َل َصاحل 
عىن أضاعوها تركوها ابلكلية، لكون معوىن أضواعوها أخروهوا عون قال ابن عباس رضي هللا عنهما ليس م -

.أي  5-4{ املوواعون5{ ال ووذ يَن ُهووْم َعوون َصوواَلهت  ْم َسوواُهوَن}4أوقاهتووا ، وقووال تعوواىل :} فَوَويْوولم لّ ْلُمَصوولّ نَي}
 غافلون عنها متهاونون هبا حىت يفوت وقتها.

املنافقني صالة العشاء وصالة الفجر ولو يعلموون  وقال النيّب صلى هللا عليه وسلم: )أثقل الصالة على -
 ما فيهما ألتومها ولو حبوا (.

:) لقد مهموت أن آمور ابلصوالة فتقوام مث آمور رجوال فيوؤم النواس مث أخوالف معوي برجوال معهوم  وقال  -
 حزم من حطب إىل قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوهتم ابلنار (.

 وعدم ترخيص النيّب له ابلصالة يف بيته ألنه يسمع األذان.وقصة ابن أم مكتوم األعمى  -
وصووالة اخلوووف كوول ذلووك يوودل علووى وجوووب الصووالة مووع اجلماعووة وأن املتخلووف عنهووا بووال عووذر فاسووق  -

 ساقط العدالة ال تقبل شهادته.
لكفور وأما من ترك الصالة أو بعضها فهو كافر ، قال النويّب صولى هللا عليوه وسولم: ) بوني الرجول وبوني ا -

تورك الصوالة (. وقووال عمور:)الحظ يف اإلسوالم ملوون تورك الصوالة( إمنووا موضوع الصوالة موون الودين كموضووع 
الرأس مون اجلسود وقوال النويّب صولى هللا عليوه وسولم: )العهود الوذي بيننوا وبيونهم الصوالة ، فمون تركهوا فقود  

 كفر (.
ووووووَن 42َسووووووَقَر} وقوووووال هللا تعوووووواىل: خموووووورباً عوووووون أصووووووحاب النووووووار } َموووووا َسووووووَلَكُكْم يف   - { قَوووووواُلوا ملَْ نَووووووُك م 

ْسووك نَي}43اْلُمَصوولّ نَي} وونَي}44{ َوملَْ نَووُك نُْطع ووُم اْلم  { وَُكن ووا نَُكووذّ ُب ب يَوووْوم  45{ وَُكن ووا ََنُوووُض َمووَع اخْلَائ ض 
 .48-42{ املدثر48{ َفَما تَنَفُعُهْم َشَفاَعُة الش اف ع نَي}47{ َحىت  أََثاَن اْلَيق نُي}46الدّ ين }

 ومما جيب التنبه له أمور هامة: -
 أواًل:
منها ما ابتلي به بعض األئمة من التخفيف يف الصالة وعدم الطمأنينة فيها ، وقود ورد يف احلوديث: )  -

من أم الناس فأصواب الوقوت وأمت الصوالة فلوه وهلوم ، ومون انوتقص مون ذلوك شويئاً فعليوه وال علويهم ( ويف 
هللا ولوويعلم أنووه ضوامن مسووئول ، فووإن أحسوون كوان لووه موون األجور مثوول أجوور موون  روايوة: )موون أم قوموواً فليتوق
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صوولى خلفووه ، وإن أسوواء فعليووه وزره ووزرهووم ( فليتووق هللا موون أم قوموواً وليحسوون الصووالة طلبوواً لوورباءة ذمتووه 
 واحلصول على األجر العظيم .

 اثنياً:
موون كيوود الشوويطان إلبطووال عموول  مووا ابتلووي بووه بعووض املووأمومني موون مسووابقة اإلمووام يف الصووالة. فهووذا -

اإلنسان ، وقد ورد يف احلديث: )أما خيشى الذي يرفع رأسه قبل اإلمام أو يسجد قبله أن جيعل هللا رأسه 
رأس محار ، أو صورته صورة محار ( ويف الرواية األخرى ) الذي خيفوض رأسوه قبول اإلموام إمنوا انصويته بيود 

 الشيطان (.
 لتفات يف الصالة ، ورفع البصر فيها إىل السماء.ومن كيد الشيطان ومكره اال -
علوى االلتفوات  وقد ورد يف صحيح البخاري عن عائشة رضي هللا عنهوا ، قالوت: سوألت رسوول هللا  -

 يف الصالة ، فقال:)هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد( ويف صحيح مسلم.
 اثلثاً:
جوالس فيوه  عنوه أن رجوال دخول املسوجد ورسوول هللا  ما ثبت يف الصحيحني عن أيب هريرة رضي هللا -

فوورد عليووه السوالم مث قووال لووه أرجووع فصول فإنووك مل تصوول ثووالث  فصولى الرجوول مث جوواء فسوولم علوى النوويّب 
معوك )إذا  مرات فقال له يف الثالثة والذي بعثك ابحلق اي رسول هللا ما أحسن غريه فعلمين فقال النيّب 

وء مث اسووتقبل القبلووة فكوورب مث اقوورأ مووا تيسوور معووك موون القوورآن مث أركووع حووىت قمووت إىل الصووالة فاسووبغ الوضوو
تطمئن راكعاً مث ارفوع حوىت تعتودل قائمواً مث اسوجد حوىت تطموئن سواجداً مث اجلوس حوىت تطموئن جالسواً مث 
اسوجد حوىت تطموئن سواجداً وافعول ذلوك يف صووالتك كلهوا ( ويف احلوديث قوال رسوول هللا صولى هللا عليووه 

أنووه قووال )أشوود  جتووزئ صووالة ال يقوويم الرجوول فيهووا صوولبه يف الركوووع والسووجود ( وثبووت عنووه وسوولم: ) ال 
الناس سرقة الذي يسرق من صالته قيل وكيف يسرق من صوالته ، قوال ال يوتم ركوعهوا وال سوجودها وال 

 القراءة فيها ( .
 رابعاً:

 كثري من الناس إذا مرض ترك الصالة مدة مرضه ويدعي أنه سيقضيها.  -
هذا والعياذ ابهلل تفوريط وإضواعة للصوالة الويت هوي عموود اإلسوالم ، وقود قوال هللا تعواىل: } إ ن  الص واَلَة  -

 .103َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤم ن نَي ك َتاابً م ْوُقوثً {النساء
 َمووا رمبووا مووات يف مرضووه وهووو ثرك للصووالة فيخووتم لووه بشوور خامتووه ، وقوود قووال هللا تعوواىل : }فَوواتو ُقوا اّلل َ  -

ه  َفُأْولَئ َك ُهُم اْلُمفْ  ُكْم َوَمن يُوَق ُشح  نَوْفس  َنُفس  . 16ل ُحوَن{التغابناْسَتَطْعُتْم َوامْسَُعوا َوأَط يُعوا َوأَنف ُقوا َخرْياً ألّ 
وقال النيّب صلى هللا عليه وسلم: ) إذا أمرتكم أبمر فأتوا منوه موا اسوتطعتم ( وقوال: ) صول قائمواً ، فوإن مل 

 فقاعداً، فإن مل تستطع فعلى جنبك(. تستطع
 فما دام العقل اثبتاً فالواجب ال يسقط حبال، وأداؤه على حسب االستطاعة. -
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 تنبهوا أيها املسلمون هلذه املسائل فإن خطرها عظيم ، فكيف يكون حال من مات ثركاً للصالة. -
 أمهية الصالة يف اإلسالم.-املرجع

 ـــــــــــــــــ
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 الصالة
 

 (.1، أى ادع هلم.) 103غة: الدعاء، لقوله تعاىل: }وصل عليهم{التوبة:ل
(: هوووى أقوووال وأفعووال مفتتحوووة ابلتكبووري خمتتمووة ابلتسوووليم مووع النيووة بشووورائط 2واصووطالحا: قووال اجلمهووور)

 خمصوصة.
( وعليووه فووإذا ورد ىف الشوورع أموور 3وعنود األحنوواف هووى عبووارة عوون األركووان املعهووودة واألفعووال املخصوصووة)

 الة أو حكم معلق هبا، انصرف بظاهره إىل الصالة الشرعية.بص
والصالة مفروضة شرعا، دل على فرضيتها الكتاب والسنة واإلمجاع: أما الكتاب فآايت كثرية منها: قوله 

 .110تعاىل ىف غري موضع من القرآن: }وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة{البقرة:
أنووه قووال: )بووىن اإلسووالم علووى نووس:  ه ابوون عموور عوون النووىب وأمووا السوونة: فأحاديووث كثوورية منهووا: مووا روا

شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا ، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصويام رمضوان ،وحوج البيوت 
 (.4من استطاع إليه سبيال( )متفق عليه()

 (.5م والليلة)وأما االمجاع: فقد أمجعت األمة سلفا وخلفا على وجوب نس صلوات ىف اليو 
والصلوات املكتوابت نس ىف اليوم والليلة ، وهى: الظهر، أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، واملغرب 

 ثالث ركعات ، والعشاء أربع ركعات ، والصبح ركعتان.
وال خالف بني املسلمني ىف وجوهبا، وال جيب غريها إال لعارض من نوذر، وذلوك ملوا رواه أنوس بون مالوك 

الصلوات ليلة أسرى به نسوني ،مث نقصوت حوىت جعلوت نسوا، مث نوودى اي  رضت على النىب قال: )ف
 (.6حممد، إنه ال يبدل القول لدى، وإن لك هبذه اخلمس نسني()

 (.7والصالة أفضل أركان اإلسالم بعد اإلميان ، وهى أول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة)
 ابلضرورة، فمنكرها كافر، حيث إن ثرك الصالة حالني:والصلوات املكتوابت معلومة من الدين 

األوىل: أن يرتكها جحودا لفرضيتها، وىف هذه احلالة أمجع العلماء على أنه كافر مرتد يستتاب ، فإن ثب 
 ، وإال قتل كفرا.

كية الثانية: أن يرتك الصالة هتاوان وكسال ال جحودا ، وىف حكم هذه احلالة اختلف الفقهاء، فذهب املال
والشووافعية وروايووة عوون أمحوود إىل أنووه يسووتتاب فووإن ثب وإال قتوول حوودا ال كفوورا. أى أن حكمووه بعوود املوووت 

 حكم املسلم ،فيغسل ويصلى عليه ويدفن مع املسلمني.
وذهب اإلمام أمحد ىف الرواية الثانية وهى أرجح الروايتني عنه ، وعبد هللا بن املبوارك ، وابون راهويوه ، وهوو 

افعية إىل أن حكوم املتكاسول عون الصوالة يسوتتاب ، فوإن ثب، وإال قتول كفورا. وذهوب أبوو وجه عند الش
 (.8حنيفة واإلمام املزأ إىل أنه ال يكفر وال يقتل ، بل يعزر وحيبس حىت يصلى)
 وللصالة شروط جيب توافرها ، وهى نوعان: شروط وجوب ، وشروط صحة.
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 أوال: شروط الوجوب ، هى:
لصالة على كل مسلم ، ذكرا أو أنثوى، وال جتوب علوى الكوافر ولكون يعاقوب علوى اإلسالم: فتجب ا -1

 تركها ىف اآلخرة، لتمكنه من فعلها ابإلسالم.
 العقل: فال جتب الصالة على اجملنون ابتفاق الفقهاء. -2
البلوغ: اتفق على أن البلوغ شرط لوجوب الصالة، فال جتب على الصىب حىت يبلغ ، ولكنه يؤمر هبا  -3

 تعليما له عندما يبلغ سبع سنوات ، ويضرب على تركها إذا بلغ عشر سنوات.
 اثنيا: شروط الصحة، هى:

 )أ( طهارة البدن والثوب واملكان من النجاسة احلقيقية.
 )ب( الطهارة من احلدث ، وتكون ابلوضوء، أو الغسل ، أو التيمم.

 بل دخول وقتها.)ب( العلم بدخول وقت الصالة، فال تصح الصالة إذا أديت ق
)د( سرت العورة، فتبطل الصالة مع كشوف العوورة للقوادر علوى سورتها، ولوو كوان منفوردا ىف مكوان مظلوم ، 

 والعورة من الذكر ما بني السرة والركبة، ومن األنثى مجيع بدهنا ما عدا الوجه والكفني.
 (.9))هو( استقبال القبلة، فيجب على املصلى أن يوىل وجهه شطر املسجد احلرام

أقوال الصالة وأفعاهلا تنقسم إىل أركان وسنن ، فاألركان هى الىت ال تصح الصالة بدوهنا ، والسونن تصوح 
 الصالة بدوهنا على خالف بني الفقهاء.

نكتفوووى بوووذكر األركوووان إمجووواال، أموووا تفصووويلها ومعرفوووة السووونن فريجوووع إليهوووا ىف كتووواب الصوووالة مووون كتوووب 
 املذاهب.

رية اإلحرام ،والقيام للقإدر عليه ، وقراءة الفاحتة، وآايت من القورآن ، والركووع ، واألركان هى: النية، وتكب
والرفع من الركوع واالعتدال ، والسجود ، والرفع مون السوجود ،واجللووس بوني السوجدتني ، والطمأنينوة ىف 

 (.10األركان ، واجللوس األخري، والتشهد األخري، والسالم ، وترتيب أركان الصالة)
 ى مرعىأ.د/عل

 ـــــــــــــــــ
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 الصلح
لغة: اسم من الصالح وهو التوفيق ، وأصلحت بني القوم: أى وفقت قال الراغوب: الصولح خيوتص إبزالوة 

 (.1النفار بني الناس ، فهو قطع املنازعة)
وشرعا: هو االنتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفوع نوزاع أو خووف وقوعوه ، فهوذا التعريوف يشوري إىل أنوه 

ون الصوولح عوون املنازعووة بعوود وقوعهووا، كمووا أنووه يكووون أيضووا عنوود خوووف املنازعووة واحتموواك وقوعهووا قوود يكوو
 (.2وقاية منها)

 والصلح مشروع ابلكتاب والسنة واالمجاع.
أمووا الكتوواب: قولووه تعوواىل: }ال خووري ىف كثووري موون جنووواهم إال موون أموور بصوودقة أو معووروف أو إصووالح بووني 

، فواهلل تعواىل وصوفه الصولح ابخلرييوة،  128}والصلح خري{النسواء: ، وقوله تعاىل: 114الناس{النساء:
 وال يوصف هبا إال ما كان مشروعا ومأذوان فيه.

( 3قوووال )الصووولح جوووائز بوووني املسووولمني() وأموووا السووونة: فبموووا روى أبوووو هريووورة رضوووى هللا عنوووه عووون النوووىب 
 فاحلديث واضح الداللة على مشروعية الصلح.

فقهوواء علووى مشوووروعية الصوولح ىف اجلملووة، وإن كوووان هنوواك خووالف ىف بعوووض وأمووا اإلمجوواع: فقوود أمجوووع ال
 (.4الصور)

أمووا عوون درجووة املشووروعية: فاألصوول أنووه منوودوب ، ومووع ذلووك فقوود يكووون واجبووا عنوود تعووني مصوولحة، وقوود 
 (.5يكون حراما أو مكروها عند استلزامه مفسدة جيب درؤها ، أو يرتجح جانب املفسدة)

 وللصلح أنواع نسة:
 الصلح بني أهل العدل وأهل البغى.)أ( 

 )ب( الصلح بني الزوجني عند خوف الشقاق.
 )ج( الصلح بني املتخاصمني ىف غري مال كاجلناايت العمدية.

 )د( الصلح بني املسلمني والكفار.
 )هو( الصلح بني املتخاصمني ىف األموال.

 (.6وهذا األخري قد أفرد له الفقهاء اباب ىف كتب الفقه)
قاضى أن يرد اخلصوم إىل الصلح إن طموع ىف الصولح مونهم ، وإال فوال يوردهم ، بول ينفوذ القضواء وجيوز لل

 (.7فيهم ، ألنه ال فائدة ىف الرد)
وعقد الصولح لويس عقودا مسوتقأل بذاتوه ، بول هوو متفورع عون غوريه ، مبعوىن أنوه تسورى عليوه أحكوام أقورب 

يعتربىف حكم البيوع ، والصولح عون موال مبنفعوة العقود إليه شبها حبسب املضمون ، فالصلح عن مال مبال 
يعد يف حكم اإلجارة، والصلح عن نقد بنقد له حكم الصرف وهكذا. ويرتتب على ذلك أنه جترى علوى 
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الصلح أحكام العقد الذى تشابه معه أواعترب به، فرتاعى فيه شروطه ومتطلباته ،وذلك ألن العربة للمعاأ 
 (.8دون الصور )

 فقهاء إىل أن للصلح أركاان ثالثة:وقد ذهب مجهور ال
 الصيغة )اإلجياب والقبول(. -1
 والعاقدان. -2
 واحملل )املصاحل به واملصاحل عنه(. -3

 وللصلح أقسام نوجزها فيما يلى، ومن أراد األستزادة فلريجع إىل التفصيل ىف كتب الفقهاء.
 ني املدعى واألجنىب املتوسط.فالصلح إما أن يكون بني املدعى واملدعى عليه ، وإما أن يكون ب

كموووا ينقسوووم الصووولح بنوعيوووه إىل ثالثوووة أقسوووام: صووولح عووون اإلقووورار، وصووولح عووون اإلنكوووار، وصووولح عووون 
 السكوت.

)أ( فالصوولح مووع إقوورار املوودعى عليووه جووائز ابتفوواق الفقهوواء، وهووو ضوورابن: صوولح عوون األعيووان وصوولح عوون 
 املعاوضة والصلح عن الديون نوعان: صلحالديون ، والصلح عن األعيان نوعان: صلح احلطيطة، وصلح 

 (.9إسقاص وإبراء ، وصلح معاوضة)
 )ب( وأما الصلح مع إنكار املدعى عليه فقد اختلف الفقهاء ىف جوازه على قولني:

القول األول: أن الصلح على اإلنكار جائز، بشرص أن يعتقد املدعى أن له احلوق ، واملودعى عليوه يعتقود 
 حلان قطعا للخصومة والنزاع.أن ال حق عليه ، فيتصا

 (.10وهبذا قال احلنفية واملالكية واحلنابلة)
 (.11والقول الثاأ: أن الصلح على اإلنكار ابطل وهبذا قال الشافعية وابن أ، ليلى)

)ج( وأمووا الصوولح مووع سووكوت املوودعى عليووه ، كمووا إذا ادعووى شووخص علووى آخوور شوويئا، فسووكت املوودعى 
صاحل عنه وهذا النوع اعتربه الفقهاء ىف حكم الصلح عن اإلنكار، وابلتاىل  عليه دون أن ينكر أو يقر، مث

 (.12ففيه القوالن السابقان )
وقد بوني الفقهواء أنوه يرتتوب علوى انعقواد الصولح حصوول الورباءة عون الودعوى، ووقووع امللوك ىف بودل  -8

ا أن الصولح يعتربأبقورب الصلح للمدعى، وىف املصواحل بوه للمودعى عليوه إن كوان مموا حيتمول التمليوك ،كمو
العقود إليه ، فما كان ىف معىن البيع أو اإلجارة أخذ حكمه ؛ ذلك أن العربة ىف العقود للمقاصد واملعاأ 

 دون األلفاظ واملباأ.
كما أن الصلح من العقود الالزمة، فإذا انعقد صحيحا خاليا من العيوب ، فإنه ال ميلك أحد املتعاقودين 

 (.13مبفرده ) فسخه أو الرجوع عنه
أمووا عوون شووروط الصوولح وسووائر تفصوويالت أحكامووه وفروعهووا، فريجووع إليهووا ىف كتووب الفقووه علووى حنووو مووا 

 ذكرت من مراجع.
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 أ.د/على مرعى
 ـــــــــــــــــ
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 الصيدلة
 (.1لغة: الصيدالأ، فارسى معرب ، واجلمع صيادلة كما ىف اللسان )

واء كانوت نباتيوة أو حيوانيوة أو أدويوة مصونعة كيميائيوا، واصطالحا: فن علمى يبحث ىف أصول األدوية س
موون حيووث تركيبهووا وحتضووريها ومعرفووة خواصووها الكيميائيووة والطبيعيووة، وأتثريهووا ىف عووالج األمووراض والوقايووة 

 منها، كما ختتص الصيدلة بكيفية استحضار األدوية املركبة من هذه األصول.
علوى احملورتف  -طبقا ملا ذهوب إليوه العوامل املسولم البوريوأ-ويدل املصطلح العر، "صيدىل" أو "صيدالأ" 

جبموووع األدويوووة علوووى أحووود صوووورها واختيوووار األجوووود مووون أنواعهوووا مفوووردة أو مركبوووة؛ السوووتعماهلا ىف عوووالج 
 األمراض.

ويوورى البووريوأ أن كلمووة "صوويدالأ" تعريووب لكلمووة "جنوودوالأ" بقلووب اجلوويم صووادا ، وكلمووة "جنوودن "و" 
أفووواه الطيووب العطوور، وقوود تنسووب كلمووة "صوويدالأ" أيضووا إىل "الصووندل " وىف كلتووا صووندل " توودل علووى 

 احلالتني فإن املصطلح يدل على أن "الصيدىل" هو الشخص الذى جيمع األعشاب النافعة للتطبيب.
ولقوود عوورف اإلنسوووان الوودواء منووذ فجووور التوواريخ ، حيوووث اهتوودى اإلنسووان البووودائى ابلفطوورة إىل اكتشووواف 

يسكن آالمه ويعاجل مرضه ، فقد استعمل الكحول واألفيون لتسكني اآلالم ، كما اسوتخدم الدواء الذى 
 "السنكوان " لعالج املالراي ، ونبات عرق الذهب لعالج الدوسنرتاي.

وتعترب احلضارة املصرية القدمية من أعورق احلضوارات الوىت زخورت ابلكثوري مون العلووم الطبيوة، والوىت كوان هلوا 
بعوض األدويوة الوىت ال يوزال يسوتعمل عودد منهوا حوىت اآلن ، وتشوهد بعوض الوربدايت الفضول ىف اكتشواف 
( سونة قبول املويالد، علوى أن قودماء املصوريني قود توصولوا إىل عوالج أموراض 1600الىت يرجع ثريها إىل )

( وصوفة عالجيوة تشومل طريقوة حتضوري 700عديدة ومتنوعة، حيث تزخر الوربدايت الطبيوة مبوا يزيود عون )
، وكيفيووة إعطائووه للموريض ، منهووا اسووتعمال احلنظول والووزعرت والزعفووران والثووم والبصوول وزيووت الزيتووون الودواء

 والسمسم والقرنفل ، وغري ذلك مما يدل على أهنم قد برعوا ىف جمال الطب والصيدلة.
عويم ، وقد توصل اهلنود ىف القرن السادس قبل امليالد إىل الوقاية مون مورض اجلودرى ابسوتعمال وسويلة التط

 وعالج بعض األمراض ابستعمال النباثت واألدوية الطبيعية، كما كانوا يعتقدون ىف العالج ابلسحر.
كما توصل أيضا قدماء اليواننيني إىل عالج بعض األموراض ابسوتعمال األدويوة الطبيعيوة والنبواثت ، كموا  

 كانوا يعتقدون كذلك ىف العالج ابلسحر.
ق م( وأتباعوووووه أن حيووووورروا الطوووووب مووووون اخلرافوووووات  377-460أبقوووووراط )ولقووووود اسوووووتطاع العوووووامل اليووووووانأ 

واخلزعبالت ، وأوصى أبقراط ابلوقاية من األمراض وعالجها بتناول الغذاء األمثول والتعورض للهوواء النقوى 
وتووودليك اجلسوووم ، كموووا أوصوووى ابسوووتعمال األدويوووة املسوووهلة واحلقووون الشووورجية وبعوووض األدويوووة ىف عوووالج 

 األمراض.
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 -وهو يوانأ املنشأ-الروماأ انتقل الرتاث الطىب من اليوانن إىل روما ، ويعترب العامل جالينوس وىف العصر 
مون أشوهر علموواء الطوب والصويدلة ىف العصوور الرومواأ، حيوث كووان لوه أبلوغ األثوور ىف تقودم الصويدلة، فهووو 

األفيوووووون أول مووووون أدخووووول املستحضووووورات الدوائيوووووة املركبوووووة ىف جموووووال الصووووويدلة، وأول مووووون حضووووور صوووووبغة 
 ومستحضرات بعض النباثت الطبية، الىت أطلق عليها فيما بعد اسم "اجلالينات".

ولقد كان لإلسالم أبلوغ األثور ىف تقودم وتطوور علووم الطوب والصويدلة، حيوث حوث املسولمني علوى طلوب 
العلووم وتكوورمي العلموواء، ولقوود شووهد العووامل اإلسووالمى مولوود أول مدرسووة للصوويدلة، وبووذلك اسووتقل مبحووث 

لصووويدلة عووون مبحوووث الطوووب ،ويشوووهد لعلمووواء العصووور اإلسوووالمى برباعوووتهم ىف فووون حتضوووري الووودواء، وكوووان ا
 املسلمون هم أول من أنشأوا صيدليات لبيع الدواء.

ولقد أسوهم األطبواء والصويادلة العورب واملسولمون إسوهاما كبوريا ىف تقودم وتطوور علووم الطوب والصويدلة ىف 
سات ومؤلفات ، مما كان له أثر كبري ىف تطورها، وكانت تعد من أهوم خمتلف دول العامل مبا قدموه من درا

 املراجع الطبية والصيدلية ىف أورواب إىل ما بعد القرن السابع عشر.
ولقوود شووهد العصوور احلووديث تطووورا مووذهال ىف علوووم الصوويدلة، حيووث شوويدت آالف األدويووة الكيميائيووة، 

عيووة، كمووا تنوعوووت وتقوودمت وسوووائل العووالج الووودوائى، واكتشووفت اآلاثر الطبيووة العديووود موون األدويوووة الطبي
وحتضووري األدويوووة واملركبوووات الصووويدلية، كموووا شوووهد هووذا العصووورتقدما علميوووا وتقنيوووا ىف الصوووناعات الدوائيوووة 

 ودراسات وحبوث الصيدلة.
 أ.د/عز الدين الدنشارى

 ـــــــــــــــــ
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 الص فة
مليووزان ، أى فضوول الوودرهم علووى الووودرهم ، لغووة: مشووتقة موون الصوورف ، وهووو صوورف الووذهب والفضووة ىف ا

والدينار على الدينار ، ألن كل واحد منهموا يصورف عون قيموة صواحبه ، ويقوال بوني الودرمهني صورف أى 
فضل جلودة فضة أحدمها ، والصرف أيضا بيع الذهب ابلفضة، ويقوال صورفت الودراهم ابلوداننري)كما ىف 

 (1اللسان(.)
 ألموال ىف الدول اإلسالمية.واصطالحا: وظيفة من وظائف كتاب ا

والصوووراف والصوووريف والصوووريىف هوووو الوووذى كوووان يتووووىل قوووبض األمووووال وصووورفها ونقووودها ،واجلموووع صووويارف 
 وصيارفة، وقد جيمع شخص واحد مهمة الصريىف واجلا،.

 ونظرا ألمهية وظيفة الصريفة ألفت كتب إلرشاد الصيارفة، منها:
وهووو موون علموواء النصووف األول موون القوورن اهلجوورى، وقوود  كتوواب "املختووار ىف كشووف األسوورار" للجووويرى،

 تناول هذا الكتاب كشف أسرار الغش والتدليس ىف الصناعات ، وعىن بصفة خاصة أبعمال الصيارف.
كتوواب "البوواهر ىف احليوول والشووعبذة" ألمحوود بوون عبوودامللك األندلسووى. واهووتم الكتوواب بتنبيووه الصوويارفة إىل 

فحذرهم السباكى موثال مون خلوط أمووال النواس بعضوها بوبعض ،وعودم  جتنب التصرفات املخالفة للشرع ،
بيووع النقوودين ابآلخوور نسوويئة، بوول نقوودا، وذكوورهم أيضووا أبن موون حووق الصووريىف معرفووة عقوود الصوورف ،وألووزم 
بضمان ما يتلوف ىف يوده مون النقود للغوري. ومون األموورالىت لفوت السوباكى نظور الصوريىف إليهوا انوه إذا سولم 

 ىف لينقده مل حيل للصريىف رده إليه ، وإمنا يرده إىل وليه.صىب درمها إىل صري 
ومن املالحظ أن كثريين من اليهود والنصوارى مارسووا الصوريفة ىف مصور ىف العصور اإلسوالمى، وأثوروا منهوا 

 ثراء كبريا، وحصلوا عن طريقها على كثري من النفوذ.
هود والنصارى، وذكر أهنا تصدر "ابلشيخ"  وحدد ديوان اإلنشاء ىف عصر املماليك ألقااب الصيارف من الي

كمووا كووانوا يتخووذون ألقووااب مضووافة إىل الدولووة مثوول وىل الدولووة ومشووس الدولووة،ورمبا قيوول: الشوويخ الشمسووى 
 للتفخيم.

وكان الصريىف إذا أسلم أضيف لقبه إىل الدين بودال مون الدولوة، فيقوال موثال مشوس الودين ، وإذا كوان لقبوه 
 لدين نعت بلقب قريب ، مثال الشيخ السعيد، قد يقال له سعد الدين.ال ينالب اإلضافة إىل ا

هذا.. واشتهر بعض األعالم بلقب الصريىف مما يرجح اشتغاهلم هبذه الوظيفة، أو انتسواهبم إىل مون اشوتغل 
هبا، ومن أمثلة هؤالء: الصريىف على بن بندار الصوىف والصريىف عمرو بن عدى، والشيخ أبو القاسم على 

جووب الصوريىف الكاتووب ،مؤلوف كتوواب "قووانون ديووان الرسووائل" وشوهرته ابوون الصوريىف، وقوود ورد امسووه بون من
 مبسجد مهدم بقرية احلصن.

وقد وصلتنا بعض شواهد قبور تشتمل على أمساء مصحوبة هبذه الوظيفة، منهوا: شواهد رخوام مون توراابأ 
 صريىف من أهل مازر.هو ابسم سيدة األهل بنت عبدالعزيز ال474مؤرخ ربيع األول سنة 
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هووو موون جبانووة ابب الشوواغور بدمشووق ابسووم احلوواج أبووو 583شوواهد حجوور جووريى مووؤرخ آخوور رجووب سوونة 
 املكارم بن جامع بن على الصريىف.

هووذا ويطلووق حاليووا ىف مصووروغريها موون الووبالد العربيووة علووى شووركات تغيووري العمووالت أو اسووتبداهلا شووركات 
 الصرافة.

 أ.د/حسن الباشا
 ـــــــــــــــــ

 



 654 

 ال،رر
لغة: اسم من الضور، وهوو نقوص يودخل علوى األعيوان ، فهوو ضود النفوع ، وهوو النقصوان يقوول األزهورى: 

 (.1"كل ما كان سوء حال وفقر وشدة ىف بدن فهو ضر ابلضم ، وما كان ضد النفع فهو بفتحها)
 (.2واصطالحا: هو إحلاق مفسدة ابلغري)

عوون شوهادهتما بعوود القضواء ، وقووبض املودعى للمووال ، فووال  والضورر قوود يكوون ابلقووول: كرجووع الشوواهدين
يفسخ احلكم ، ويضمنان ما أتلفاه على احملكوم عليه ، وقد يكون الضرر انشئا عن الفعل كتمزيق الثياب 

 (.3، وقطع األشجار)
 وقد يكون ابلقول والفعل كما سبق.

فووإن مل حيفظهووا الووزوج حووىت ألقووت  وقوود يكووون ابلوورتك ، ومثالووه اموورأة تصوورع أحيوواان، فتحتوواج إىل حفظهووا،
 (.4بنفسها من شاهق ، فعليه ضماهنا)

واألصول أن سووائر أنووواع الضورر حوورام إال مووا قووام الودليل علووى إابحتووه ، وتوزداد حرمتووه كلمووا زادت شوودته ، 
 وقد دلت على ذلك نصوص كثرية،منها:

كوهن ضووووووووورارا ، وقولوووووووووه تعووووووووواىل }وال متسوووووووووه233قولوووووووووه تعووووووووواىل }ال تضوووووووووار والووووووووودة بولووووووووودها{البقرة:
 .231لتعتدوا{البقرة:
(. فهووذا احلووديث يشوومل كوول أنووواع الضوورر؛ ألن النكوورة ىف سووياق 5"ال ضوور وال ضوورار") وقوول الرسووول 

 النفى تعم ،ومعناه أنه ال جيوز شرعا إحلاق ضرر أو ضرار ابلنفس أو ابلغري إال مبوجب خاص.
: إدخوووال الضوورر علوووى أحوود يسوووتحقه لكونوووه وجتوودر اإلشوووارة إىل أن الضوورر يبووواح اسووتثناء ىف أحووووال منهووا

تعوودى حوودود هللا ، فيعاقووب بقوودر جرميتووه ، ومنهووا ارتكوواب الضوورر ىف حالووة الضوورورة، أو ارتكوواب ضوورر 
 أخف جتنبا لضرر أشد إىل غريذلك.

وهناك قواعد فقهية ضابطة ألحكام الضرر، تناوهلا الفقهاء وفصلوها وبينوا أحكامهوا ، وسونذكرها إمجواال 
 د االستزادة فلريجع إىل كتب القواعد.ومن أرا

فموون هووذه القواعوود: "الضوورر يووزال " فيبووىن علووى هووذه القاعوودة كثووري موون أبووواب الفقووه مثوول الوورد ابلعيووب ، 
 ( ويتفرع عن هذه القاعدة قاعدثن:6واخليار أبنواعه ،واحلجر والشفعة، وقسمة اجلرب وغري ذلك )

 ها جيوز أكل امليتة للمضطر.األوىل: الضروات تبيح احملظورات وبناء علي
الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ، ويتفرع عليها أنوه ال جيووز للمضوطر أن أيكول مون امليتوة إال مقودار 

 (.7ما يسد الرمق )
 من هذه القواعد: -الضرر يزال-وهناك قواعد تقيد من تلك القاعدة العامة 
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واجب اإلزالة، فإزالته إما بال ضرر أصال أو بضرر أخوف "الضررال يزال مبثله " ذلك أن الضرر مهما كان 
، أما إذا كان الضرر ال يزال إال بضرر مثله أو أشد فال جيوز. ومن أمثلتها: ما لوهدد املسلم ابلقتل إذا مل 

 يقتل جاره املسلم ، فإنه ال جيوز له فعل ذلك ، ريالف ما لو أكرهه على أكل ماله.
مل الضرر اخلاص لدفع الضررالعام ". وهذه القاعدة مقيدة لقاعدة "الضرر ومن هذه القواعد آيضا: "يتح

ال يووزال مبثلوووه ". أى ال يوووزال الضوورر ابلضووورر إال إذا كوووان آحوودمها عاموووا واآلخووور خاصووا، فيتحمووول حينئوووذ 
 الضرر اخلاص لدفع الضرر العام.

ر أهووون الشوورين " وموون وموون هووذه القواعوود أيضووا: "الضوورر األشوود يووزال ابألخووف " أو مبعووىن آخوور " خيتووا
 (.8أمثلتها: جواز شق بطن امليتة إلخراج الولد إذا كانت ترجى حياته )

وجيوووز شوورعا توورك الواجووب وذلووك إذا تعووني طريقووا لوودفع الضوورر، وذلووك كووالفطر ىف هنووار رمضووان ، وتوورك 
 ركعتني من الصالة الرابعية لدفع ضرورة السفر.
يتووة فإنووه حوورام ، ولكنووه جيوووز ىف حووال االضووطرار دفعووا لضوورر كمووا قوود يفعوول احملوورم دفعووا للضوورر، كأكوول امل

التلووف. أموووا إذا أمكووون حتصوويل الواجوووب ، أو تووورك احملووورم مووع دفوووع الضووورر بطريووق آخووور مووون املنووودوابت أو 
 (.9املكروهات فال يتعني ترك الواجب وال فعل احملرم )

ة ملهوووووف وغريووووق وجيووووب علووووى كوووول مسوووولم حماولووووة دفووووع الضووووررعن غووووريه ، فيجووووب قطووووع الصووووالة إلغاثوووو
 (.10وحريق)

فينقذه من كل ما يعرضوه للهوالك. فوإن كوان الشوخص قوادرا علوى ذلوك دون غوريه وجبوت عليوه ، اإلغاثوة 
وجواب عينيا، أما إذا كان هناك من يقدر على ذلك ، كان الوجوب عليه كفائيا، وهذا ال خالف فيه بني 

 الفقهاء.
 رر عن املضطر مع القدرة على ذلك.وإمنا اختلفوا ىف تضمني من امتنع عن دفع الض

فذهب أكثر الفقهاء إىل أنه ال يلزمه الضمان ، وقد أساء؛ ألنه مل يهلكوه ومل يكون سوببا ىف هالكوه ،كموا 
 لومل يعلم حباله.

بينما ذهب املالكية وأبو اخلطاب من احلنابلة إىل أن املمتنع موع القودرة يلزموه الضومان ، ألنوه مل ينجوه مون 
 (.11انه ،فيضمنه كما لو منعه الطعام والشراب)اهلالك مع إمك
 أ.د/على مرعى

 ـــــــــــــــــ
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 ال،مان
 لغة: له عدة معان: منها الكفالة، فنقول: ضمنته الشئ ضماان إذا كفله.

 ومنها االلتزام ، فتقول: ضمنت املال ، إذا التزمته.
 (.1ومنها التغرمي ، تقول ضمنته الشىء تضمينا إذا غرمته)

 صطالحا: يطلق على املعاأ التالية:وا
 )أ( يطلق على كفالة النفس ، وكفالة املال عند مجهور الفقهاء.

 )ب(كما يطلق على غرامة املتلفات واملغصوابت واملتعيبات والتغريات الطارئة.
 )ج( كما يطلق على ضمان املال والتزامه سواء كان بعقد وبغريعقد.

 املال ،بغري حق أو حبق.)د( كما يطلق على وضع اليد على 
 وقد عرف الفقهاء الضمان بتعريفات كثرية نقتصرعلى اثنني منها:

 (.2األول: التزام دين أو إحضار عني أو بدن)
 (.3الثاأ: شغل ذمة أخرى ابحلق)

والضمان جائز شرعا ، حفظوا للحقووق ، ورعايوة للعهوود، وجوربا للضورر، دلوت علوى ذلوك نصووص كثورية 
 والسنة املطهرة ومن ذلك: من القرآن الكرمي

، فوووزعيم: أى ضووامن ، فقوود ضووومن 72)أ(قولووه تعوواىل: }وملوون جووواء بووه محوول بعوووري وأان بووه زعيم{يوسووف:
 يوسف رضى هللا عنه ملن جاء بسقاء امللك قدرما حيمله البعريمن الطعام.

، فضووربت إىل النوىب طعامووا ىف قصووعة )ب( موا رواه أنووس رضووى هللا عنووه قوال: أهوودت بعووض أزواج النووىب 
 (.4)طعام بطعام ،وإانء إبانء() عائشة القصعة بيدها، فألقت ما فيها، فقال النىب 

)علووووى اليوووود موووا أخووووذت حووووىت  )ب( موووا رواه مسوووورة بووون جنوووودب رضووووى هللا عنوووه قووووال: قووووال رسوووول هللا 
 ( أى ضمانه.5تؤدى()

 ان هى:ولكى يتحقق الضمان شرعا، وجيب على من التزم به ، البد من توافر ثالثة أرك
 التعدى، الضرر، عالقة السببية بني التعدى والضرر " االفضاء".

فالتعدى: هو خمالفة ما حده الشرع أو العرف ، فيشومل التعودى: اجملواوزة، والتقصوري، واإلمهوال ، وقلوة  -
 (.6االحرتاز، كما يشمل العمد واخلطأ)

فسواد. والضورر قود يكوون انشوئا عون أما الضرر: فهو إحلواق مفسودة ابلغوري، وهوذا يشومل اإلتوالف واإل -
 (.7القول أو الفعل ، كما أنه قد يكون ابلقول والفعل أو ابلرتك.)

أمووا عالقووة السووببية: فيشوورتط أن يكووون التعوودى مفضوويا إىل الضوورر، سووواء كووان ابملباشوورة أو ابلتسووبب ،  -
ا الفاعل األجنىب فإنوه ويشرتط أيضا أن ال يتخلل بني السبب وبني الضرر فعل فاعل خمتار، فإذا وجد هذ

 (.8يضاف الضمان إليه ، وينقطع التعدى عن الضرر)
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 وللضمان أسباب ، ذكر الشافعية واحلنابلة أهنا قد تكون:
 )أ( العقد: كاملبيع ، والثمن املعني قبل القبض ، والسلم ىف عقد البيع.

 مؤمتنة كالشراء الفاسد. )ب( اليد: مؤمتنة كانت كالوديعة والشركة، ىف حالة حصول التعدى، أو غري
 (.9)ج( اإلتالف: سواء كان للنفس أو املال)

 أما املالكية فقد ذكروا أن أسباب الضمان هى:
 )أ( اإلتالف مباشرة ؛ كإحراق الثوب.

 )ب( التسبب ىف اإلتالف: كحفر بئر ىف موضع مل يؤذن فيه فيرتتب عليه ىف العادة إتالف.
ج فيهوا يود الغاصوب ، والبوائع يضومن املبيوع الوذى يتعلوق بوه حوق توفيتوه )ج( وضع اليد غري املؤمتنة: وينودر 

 (.10قبل القبض)
واألماانت جيب تسليمها بذاهتا ، وآداؤها فور طلبها، لقوله تعاىل }إن هللا أيموركم أن توؤدوا األمواانت إىل 

 . وتضمن األماانت ىف حالة التعدى، وإال فال ضمان فيها.58أهلها{النساء:
 (.11انت فتضمن ابإلتالف وابلتلف ولوكان مساواي)أما املضمو 

هذا وأحكام الضمان كثرية ومتفرعة ىف سائر أبواب الفقه ، فريجع إليها ملن أراد االستزادة من سائر كتب 
 املذاهب.

 أ.د/على مرعى
 ـــــــــــــــــ
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 ال،م 
هو" ومنه البارز واملسترت، فالبارز لغة: هو ما دل على متكلم كو "أان" أو خماطب كو "أنت " أو غائب كو "

 "قمت " أما املسترت فهو كاملقدر حنو قولك "قم " كما ىف اللسان.
ومل يرد هذا اللفظ ىف القرآن الكرمي وال ىف السنة املطهرة ومل أجد كذلك لفظا قرآنيا يشرتك مع هذا اللفظ 

نواس ابحلووج أيتووك رجواال وعلووى  ىف األصول سووى لفوظ "ضووامر" وهوو موا جوواء ىف قولوه تعواىل: }وأذن ىف ال
 .27كل ضامر أيتني من كل فج عميق{احلج:

واصطالحا: فيعرف الضمري أبنه خاصية يصدر هبا اإلنسان أحكاما مباشرة على القيم األخالقية ألعمال 
 معينة، فإن تعلق فيما مل يقع بعد فقد يكون أمرا ابلفعل أو هنيا عنه.

سة احلدسية، واعتربوه قوة فطرية مييز هبا اإلنسان بني اخلري والشر وقد عىن به من الفالسفة أصحاب املدر 
تلقائيووا دون خووربة مسووبقة أو توجهيووه موون اآلخوورين ، أمووا أصووحاب املدرسووة الطبيعيووة )املاديووة( فقوود أرجعوووا 

 أحكام الضمري إىل التجربة أى اخلربة السابقة وربطوا قيمة الفعل األخالقى بنتائجه دون غريها.
 فكر اإلسالمى فيستخدم لفظ الضمري، ابملعىن اللغوى ىف الدرجة األوىل.أما ىف ال

أمووا املعووىن االصووطالحى للضوومري فيعوورب عنووه بلفووظ الوونفس اللوامووة وهووو املصووطلح القوورآأ املووأخوذ موون قولووه 
، حيث تقوم النفس اللوامة مبحاسبة اإلنسان عما بدر منه ،  2تعاىل }وال أقسم ابلنفس اللوامة{القيامة:

هووو( ىف الوونفس اللوامووة: إن املووؤمن وهللا ال نووراه إال الئمووا 110 هووذا املعووىن يقووول احلسوون البصوورى ت: )ىف
لنفسوووه ، موووا أردت بكلموووىت؟ موووا أردت أبكلوووىت؟ موووا أردت حبوووديث نفسوووى؟ وإن الفووواجر ميضوووى قووودما ال 

 يعاتب نفسه.
ى اخلووري والشوور وتنوودم علووى مووا أمووا ابوون جريوور الطووربى فيعوورف الوونفس اللوامووة أبهنووا: الووىت تلوووم صوواحبها علوو

 فات.
بوووذلك يتفوووق املعوووىن املقصوووود ابلووونفس اللواموووة ىف القووورآن الكووورمي موووع املعوووىن املقصوووود بلفوووظ "الضووومري" ىف 

 االصطالح ىف الفكر احلديث.
فاملقصووود موون كووال املصوووطلحني أنووه جهوواز مراقبوووة وحماسووبة داخوول اإلنسووان السووووى، يقوويم ويقوووم أعمالوووه 

 يصدر عليها حكما أخالقيا ابخلري أوالشر.السابقة والالحقة و 
وللشاعر املصرى املعروف "املنفلوطى" قصيدة بعنوان " الضمري" نشرت ضمن ديوانه الشعرى )ديوان أتى 

 النصر(.
 أ.د/السيد حممد الشاهد

 ـــــــــــــــــ
 

 الطريتة املولوية
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 ومى.املولوية طريقة صوفية تنسب إىل مؤسسها موالان جالل الدين الر 

 مركزها مدينة "قونية" برتكيا.
مؤسسها هو حممد جالل الدين حممد بن حسني هباء الدين البلخى القونوى، املولود ىف بلخ )من أعمال 

م الذى ينتهى نسبه إىل أ، بكر الصوديق رضوى هللا عنوه واشوتهر والوده 1207 -هو 604خراسان( عام 
د اضوطراابت وحوروب مون فتنوة جنكيوز خوان حوىت بلقوب سولطان العلمواء، عواش مووالان جوالل الودين عهو

احلووروب الصووليبية، ومووا صوواحب ذلووك موون مظوواهر القتوول والتخريووب وموون جانووب آخوور ظهوورت عوودة فوورق 
ومووذاهب خمتلفووة مثوول املعتزلووة، واملشووبهة، واملرجئووة واخلوووارج ، فوورأى موووالان ضوورورة ظهووور دعوووة هتوودف إىل 

 علووى التماسووك واحلفوواظ علووى وحوودهتم ، وموون هنووا احلفوواظ علووى اإلسووالم ىف النفوووس ، وحووث املسوولمني
ظهرت الطريقة املولويوة، خاصوة وأن مووالان كوان قود تتلموذ علوى يود العوارف العوامل "مشوس الودين التربيوزى" 
الووذى حووول مسووار موووالان جووالل موون علووم القووال إىل علووم احلووال واخللوووة والووذكر قووام مشووس الوودين تربيووزى 

 توحيد الصوىف مع االحتفاظ ابلثقافة الشرعية.بتدريب موالان جالل على أصول ال
اشتهرت الطريقة املولوية مبا يعرف ابلرقص الدائرى ملدة ساعات طويلة يدور الراقصوون حوول مركوز الودائرة 
الووىت يقووف فيهووا الشووويخ ، وينوودجمون ىف مشوواعر روحيوووة سووامية ترقووى بنفوسوووهم إىل مرتبووة الصووفاء الروحوووى 

ة ويسوووتغرقون ىف وجووود كامووول يبعووودهم عووون العوووامل املوووادى وأيخوووذهم إىل فيتخلصوووون مووون املشووواعر النفسووواني
 الوجود اإلهلى كما يرون.

اشتهرت الطريقة املولوية ابلنغم املوسويقى عون طريوق النواى، وكوان مووالان يورى فيوه وسويلة للجوذب اإلهلوى، 
ني إىل الرجوووع إىل أصووله ويعتووربه أكثوور اآلآلت املوسوويقية ارتباطووا بعازفووه ، ويشووبه انينووه أبنووني اإلنسووان للحنوو

 السماوى ىف عامل األزل.
كان آخر ملهم ملوالان جالل مؤسس املولوية مريده وتلميذه "حسام الدين جلىب" الذى أحبه موالان كثوريا 
ووصفه أبنه مفتاح خزائن الفرس ، "وابيزيد الوقت ، وجنيد الزمان "، ووصفه أنه نوره )أى نور مووالان( ، 

 عتمده.وبصره ، وسنده ، وم
اشتهرت املولوية بكتاب املثنوى الذى ألفه موالان، بنواء علوى طلوب مريوده حسوام الودين وكوان أشوهر كتبوه 
علووى اإلطووالق ،واشووتهرت الطريقووة املولويووة بتسوواحمها الواضووح مووع أهوول الذمووة ومووع غووري املسوولمني أاي كووان 

تتعلم لغوة مون لغوة هلوم وقولوه "إن   معتقدهم وعرقهم كما يقول: عرق كنت كرداي أو روميا أو تركيا البد أن
 كنت مؤمنا أو كافرا.. بوذاي أو جموسيا.. فتعاىل أكينا".

م شيعه مريدوه ىف الطريقة من كول جونس وملوة وديون ، وكوان 1273وعندما توىف موالان ىف ديسمرب عام 
والان جوالل ىف احلاخامات يقرؤون التوراة واملسيحيون يقرؤون اإلجنيل جنبا إىل جنب مع املسلمني دفون مو

 مسجده املسمى ابلقبة اخلضراء ىف قونية جبوار والده هباء الدين.
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الوف  26ويعد كتاب املثنوى أشهر أعمال مووالان جوالل الودين مؤسوس املولويوة، وهوو كتوااب شوعرى يضوم 
قصووة وكلهووا مسووتقاة موون القوورآن الكوورمي وقصووص األنبيوواء ويعووض  275بيووت شووعر مووزدوج ويشووتمل علووى

 وليلة وبعض نوادر جحا وطبعت ىف ستة أجزاء. قصص ألف ليلة
يصف موالان جالل كتابه املثنوى أبنه إهلام رابأ ، وفتح روحاأ مون معواأ الكتواب والسونة كتوب املثنووى 

 ابلفارسية وترجم إىل عدة لغات منها العربية والرتكية واإلجنليزية والفرنسية واألملانية.
جالل الدين مؤسس املولوية ابلعديد من كبار املتصوفني أمثال الغوزاىل، وظهر ىف املولوية مدى أتثر موالان 

حموووى الووودين بووون عووور،، شوووهاب الووودين السوووهروردى، وفريووود الووودين العطوووار، وحيووو  بووون معووواذ ، وأبوووو يزيووود 
 البسطامى، واحلالج ، والشبلى وإبراهيم بن أدهم وغريهم.
ل الوودين اخلوووارزمى وإمساعيوول األنقووروى، وعبوود أثرموووالان جووالل الوودين أيضووا ىف علموواء كثووريين ،مثوول كمووا

العلوووى حمموووود بوووون نظوووام ، وعبوووودالعزيز آل جووووواهر، والشووواعر إقبووووال ، وغووووريهم. كموووا أثوووور ىف العديوووود موووون 
املستشوورقني أمثووال جووورج روزن األملوواأ، وسووري جوويمس رد هوواوس االجنليووزى، ورينولوود نيكلسووون اإلجنليووزى 

 أيضا.
ل الوودين العووامل أوحوود الوودين الكرموواأ، وهبوواء الوودين زكووراي، جنووم الوودين موون أشووهر العلموواء املعاصوورين جلووال

 الرازى، وحمي الدين بن عر،، وصدر الدين القونوى، وأبو احلسن الشاذىل، وعزيز الدين النسفى.
لقيت املولوية عناية فائقة من علماء املسلمني واملستشرقني ،وذلك جلمع مؤسسوها بوني الصووفية والشوريعة 

 مع القرآن والسنة.متمشيا 
 خلف موالان جالل ىف الطريقة حسام الدين جلىب الذى نصبه رمسيا قبل وفاته إبحدى عشرة سنة.

اختذت الطريقة الشكل املتماسك بفضل احللقات الوىت كوان يقيمهوا مووالان ملريديوه وتالميوذه. ومون خوالل 
وكانوت اسوتدالالته مجيعهوا مسوتقاة مون  الطريقة كان مووالان يهواجم األراء الفلسوفية املتناقضوة موع اإلسوالم

 القرآن والسنة.
التوزال الطريقووة املولويووة مسووتمرة حووىت يومنووا هووذا ىف مركزهووا الرئيسووى ىف قونيووة. ويوجوود هلووا مراكووز أخوورى ىف 
استنابول ، وغاليبوىل، وحلب ، ورغم منع احلكومة الرتكية كل مظاهر التصوف إال أن اجلهات الرمسيوة ىف 

 راسم املولوية كجزء من الفولكلور الرتكى.تركيا تستخدم م
وحيضوور جلسووات ذكوور املولويووة كوول موون يريوود موون كوول األجنوواس ومووع كوول األداين ويلقووى اجلميووع تسوواحما 

 ملحوظا من املولويني.
 أ.د/هدى درويش

---------------------- 
 دلل : كل ما خال  الشريعة مر و  كائنا من كان دائله أو فاعله

------------ 
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 لطريقة املولويةا
املولوية هي إحدى الطرق الصوفية اليت تنتشر بشكل خواص يف تركيوا وسووراي، وتنسوب إىل جوالل الودين  

الرومي، املعروف عند أصحابه ابسم "موالان" أو "مولوي"، وتشتهر هذه الطريقة ابلورقص الودائري والغنواء 
 واستعمال الناي. 

 النشأة
م(، يف 1207هووو )604حمموود بوون حمموود احلسووني البلخووي سوونة  ولوود مؤسووس هووذه الطريقووة جووالل الوودين

مدينة بلخ )من أعمال خراسان(، فهو إذاً فارسي األصل، لكنه هواجر وهوو صوغري موع والوده حوىت اسوتقر 
 م(. 1273هو )672يف قونية )عاصمة الدولة السلجوقية( والواقعة يف جنوب تركيا، وهبا أقام وتويف سنة 

قه، حتول املولووي إىل التصووف علوى يود مشوس الودين التربيوزي، الوذي سوأله: ملواذا وبعد أن كان مّدرساً للف
أتخذ نفسوك بدراسوة الفقوه؟ فأجواب املولووي: ألعورف الشورع، فقوال التربيوزي: ألويس األجودى أن تعورف 

 صاحب الشرع  
لتصوف حبجوة وهبذا املنطق الغريب صرف التربيزي املولوي عن دراسة وتدريس العلوم الشرعية، إىل براثن ا

ال معرفة الشريعة، ويعلوق الودكتور عبود املونعم احلفوين علوى  -سبحانه وتعاىل  -أن األجدى هو معرفة هللا 
هذا الفهم فيقول: "وهذه مغالطة، إذ كيوف أعورف صواحب الشورع إن مل أعورف ألي شويء يشورّع، وملواذا 

 [(. 1يشرع، وما الذي يشرّع له"؟ ) 
ربيوزي تعلقواً كبورياً إىل الدرجوة الويت جعلتوه حيوبس نفسوه معوه يف حجورة واحودة وقد تعلق املولوي أبسوتاذه الت

 [(. 2أربعني يوماً) 
وإضافة إىل تتلمذه على يد التربيزي، فقد زار جالل الدين املولوي دمشق، واتصل بشيخ الصووفية األكورب 

الودين القونووي. هوو( وتالميوذه، ومونهم سوعد الودين احلموومي، وصودر 638و 560حميي الدين بن عريب )
 وقد عاصر املولوي عدداً من شيوخ الصوفية أبرزهم أبو احلسن الشاذ ، مؤسس الطريقة الشاذلية. 

 وقد ترك املولوي عدداً من املؤلفات أشهرها: 
ألف بني من الشعر، مت مجعها يف ستة جملدات ضخمة، وهو ذو مكانوة  25و املثنوي: ويضم أكثر من 1

وصف الرومي كتابه هذا أبنه "فقه هللا األكرب"  والفرس يسمونه "قرآن هبلووي"  خاصة عند الصوفية، وقد
 أي قرآن الفارسية. 

 و ديوان مشس تربيز: وحيتوي على آالف األبيات الشعرية، والرابعيات يف الغزل الوصويف. 2
 و كتاب "فيه ما فيه": وهو كتاب قصص وأمثال ومواعظ وذكرايت. 3
 مل على سبع مواعظ دينية وخطب ألقاها أثناء اشتغاله ابلتدريس. و اجملالس السبعة: ويش4
  

 أهم العقائد واألفكار والسلوكيات
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تتشوووابه عقائووود املولوووويني موووع عقائووود عمووووم الصووووفية وطووورقهم، الووويت مت احلوووديث عنهوووا أو عووون بعضوووها يف 
كاالسوتغاثة ابألوليوواء   احللقوات املاضوية، كاإلميوان بوحودة الوجوود، وصوورف بعوض أنوواع العبوادات لغوري هللا،

وطلوب العوون والشووفاء واحلاجوات مون شوويوخهم، وحنون يف معوورض حوديثنا عون الطريقووة املولويوة، وشوويخها 
جالل الدين الرومي، نود أن نشري إىل عقائدها البارزة وأفكارها اليت عرّب عنها الرومي بوضووح يف مؤلفاتوه 

 وأشعاره، ومن ذلك: 
ن، وأنووه ال فوورق بووني اإلسووالم والنصوورانية واليهوديووة، وسووائر األداين، كمووا ووو إميووان املولوووي بوحوودة األداي1

 يتضح ذلك يف هذه األبيات: 
 نفسي، أيها النور املشرق، ال تنء عين ال تنء عين
 حيب، أيها املشهد املتألق، ال تنء عين ال تنء عين

 انظر إىل العمامة أحكمتها فوق رأسي
 بل انظر إىل زانر زرادشت حول خصري

 أمحل الزانر، وأمحل املخالة
 ال بل أمحل النور، فال تنء عين ال تنء عين
 مسلم أان، ولكين نصراين وبرمهي زرادشيت

 توكلت عليك أيها احلق األعلى، فال تنء عين ال تنء عين
 ليس   سوى معبد واحد، مسجداً كان أو كنيسة أو بيت أصنام

 [(3تنء عين)  ووجهك الكرمي فيه غاية نعميت، فال تنء عين ال
 واألبيات السابقة للرومي حتمل املعاين ذاهتا اليت صرح هبا شيخ الصوفية األكرب، ابن عريب الذي قال: 

 لقد صار قليب قاباًل كل صورة فمرعى لغزالن ودير لرهبان
 وبيت األواثن وكعبة طائف  وألواح توراة ومصحف قرآن

 [( 4إمياين) أدين بدين احلب أأ توجهت ركائبه فاحلب ديين و 
 ويقول الرومي يف موضع آخر: 

 أيها املسلمون ليت شعري ما التدبري؟ أان ال أدري من أان: 
 فال أان مسيحي وال يهودي وال زرادشيت وال مسلم

 وال شرقي وال غريب وال علوي وال سفلي
 وال أان من عناصر الطبيعة
 [( 5وال أان من الفلك الدّوار) 
 [(6ولوية العديد من اليهود والنصارى ) ولذلك دخل يف الطريقة امل
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[(، ولعوّل األبيوات السوابقة تكشوف عون 7و تكرر يف كالم جالل الدين الرومي اإلميان بوحدة الوجود) 2
جزء من ذلك ووجه الربط يف ذلوك وحبسوب الشويخ حمموود القاسوم فوإن "عقيودة وحودة الوجوود، هوي الويت 

 [(. 8ي هللا وكل شيء هو هللا") ترى كل األداين صحيحة، ألن كل املعبودات ه
 ويف أبيات ونصوص أخرى يتضح لنا أكثر اعتقاد املولوية بوحدة الوجود إذ يقول الرومي: 

 وال هبذا الكون وال ذلك، وال يف اجلنة وال النار موطين
 وال طردت من عدن وال يزدان، وال من آدم أخذت نسبيت

 بل مقام ما أبعده من مقام، وطريق خفي املعامل
 [(9جتردت عن بدين وروحي، فمن جديد أحيا يف روح حمبويب) 

ويقول أيضاً: "إن هللا هو ماتراه يّف بعني قلبك، ألنه اختارين بيتاً له، فوإذا رأيتوين فقود رايتوه، وطفوت حوول 
[(. ومل تكن وحدة 10الكعبة احلنفية، وإذا عبدتين فقد عبدته، وسّبحت له، فال تظن أنين شيء غريه") 

الوووذي زار  w.seabrookد عقيوودة حمصووورة يف جووالل الوودين املولوووي، إذ أن الرحالووة األمريكووي الوجووو 
بووووالد الشووووام يف العشوووورينيات موووون القوووورن املاضووووي والتقووووى فيهووووا بعووووض شوووويوخ املولويووووة وحضوووور حضووووراهتم 

فية وطقوسهم، ينقل عن شيخ املولوية يف مدينة طرابلس، شفيع املولوي موا يفيود إميانوه هوو وطريقتوه والصوو 
هبذه العقيدة إذ يقول الشويخ شوفيع: "الغايوة القصووى للصوويف هوي االحتواد ابهلل، غوري أن السوبل إىل ذلوك 
متشوعبة....وأما حنون املولويوة فنوؤمن أبن الوروح واجلسود متسواواين يف القداسوة، أبن الوروح تنموو مثول زهورة 

 [( 11يقية للجمال املادي") على ساق اجلسد. حنن نتقبل اجلمال املادي واحلسي ابعتباره مرآة حق
وآل البيوت، شوأن معظوم املنتسوبني إىل  -رضوي هللا عنوه  -و للرومي ميول شيعية واضحة وغلوو يف علوي 3

 الطرق الصوفية، ومن ذلك قوله: 
 منذ كانت صورة تركيب العامل.... كان عليّ 

 منذ نقشت األرض وكان الزمان.... كان عليّ 
  جبملة واحد... كان عليّ ذلك الفاتح الذي انتزع ابب خيرب

 كلما أتملت يف اآلفاق ونظرت فيها أيقنت أبنه يف املوجودات... كان عليّ 
 إن من كان هو الوجود ولواله لسرى العدم يف العامل املوجود.... كان عليّ 

 إن سر العاملني الظاهر والباطن الذي يف مشس تربيز..... كان عليّ 
ذه األبيوات: "فهول هلوذا الكوالم معوىن آخور سووى أن عليّواً هوو هللا؟   " يقول الدكتور احلفين بعد إيراده هلو

 (12 .)] 
و الدعوة إىل االستغناء عن العلم الشرعي، وتفضيل علوم التصوف وخرافاته، وقد سبق احلوديث عون أن 4

 مشووس الوودين التربيووزي أقنووع جووالل الوودين الرومووي بوورتك دراسووة وتوودريس الفقووه واالجتوواه إىل التصوووف حبجووة
معرفوة هللا ال معرفوة شووريعته. وقود أورد الرومووي قصوة يف كتابوه "املثنوووي" مفادهوا أن رجوواًل جلوس يف حضوورة 
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حبيبوه، فووأخرج كتبواً يف الغوورام وأخبوار العشوواق، وأخوذ يقوورأ فيهوا، فقووال املعشووق منكووراً: إن كوان هووذا موون 
قرأ الكتب؟  أان معك وأنت أجلي، وبعد أن وصلت إّ  فهو تضيع للعمر، أان حاضر إىل جوارك وأنت ت

 منشغل عين، ما هذه أمارة العاشقني. 
يقول الدكتور القصرّي: "وترمز هذه القصة إىل اعتقاد املتصوفة استغناءهم عن العلم الشرعي بعود الوصوول 

 [(. 13إىل حقيقة، وبلوغ مرتبة اليقني") 
وموي بشويخه التربيوزي كانوت مبنيوة علوى و االحنالل واالستهانة أبحكوام الشورع، فقود موّر بنوا أن عالقوة الر 5

 الشذوذ، وتكرر يف أشعاره ذكر العشق. 
كما أن أذكار املولوية قائمة علوى الورقص واملوسويقى و كموا سويأ  بيانوه و وينقول الّرحالوة سويربوك شويئاً مون 
 ولوووع شووويخ املولويوووة يف طووورابلس ابلتووودخني، بعووود أن حوووّل ضووويفاً عليوووه، فيقوووول: "كوووان واضوووحاً أن ضووويافة
الوووودراويش ال تقشووووف فيهووووا، إذ سوووورعان مووووا وجوووودان أنفسوووونا نوووودخن سووووجائر موووون القوووواهرة فوووواخرة مذهبووووة 
األعقوواب، ونرشووف شووراابً ضووارابً إىل اخلضوورة موون عصووري العنووب األبوويض والليمووون املعمووول حووديثاً. دّخوون 

 الشيخ املولوي وشرب معنا". 
بني هذه الصورة الذهنية )زهود الصووفية(  ويقول الّرحالة يف موضع آخر: "... ووجدت صعوبة يف التوفيق

واحلقيقة اليت أمامي )متتع شيخ املولوية ابلطعام والشراب وامللوذات( وأان أراقوب الشويخ شوفيع وهوو يودخن 
 [(. 14سيجارة ومذهبة العقب تدخني مرتف، وحيتسي القهوة احتساء خبري حسن الذوق") 

 أذكارهم ورقصاهتم
املوسيقى والرقص. وآللة الناي مكانة كبرية عند املولوية وشويخها الروموي الوذي ارتبط اسم املولوية ابلغناء و 

يقول: "استمع للناي كيف يقص حكايته، فهو يشكو آالم الفراق يف صووت هوو شوكاية، ويقوول بوه إنوه 
 [(. 15منذ قطعوه من الغابة والناس يبكون ببكائه، وصدره ميزقه الفراق،... ") 

الووودائري مووون قبووول الووودراويش املصووواحب للموسووويقى، ويعتقووودون أن رقصوووهم هوووذا ويتميوووز املولويوووة ابلووورقص 
 هللا عن ذلك علواً كبرياً و.  -سبحانه تعاىل  -يوصلهم إىل هللا، بل واالندماج معه 

يقول شيخ املولوية السابق يف طرابلس شفيع املولوية خماطباً الرحالة األمريكي سيربوك: "إن مجيوع الودروب 
، وعلووى كوول إنسووان أن خيتوار الوودرب الووذي يووراه أفضوولها لوه. ولكنووك تريوودين أن أتكلووم علووى تنتهوي إىل هللا

الووووودرب الوووووذي اخووووورتانه حنووووون املولويوووووة، كيوووووف نسوووووعى مووووون خوووووالل الووووورقص إىل االنووووودماج يف االنسوووووجام 
 [(. 16العلوي") 

ني املوسويقيني األتوراك ونظراً النغماس املولوية يف املوسويقى والغنواء الوذي حسوبوه ذكوراً هلل، كوان أبورز امللحنو
 semaمن املولوية. وقد أطلق على املغين أو املنشد أو الدرويش الذي يوؤدي أغوانيهم اسوم "مَسواع َزن" 

zen (17، أو َمولد خان .)] 
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 انتشارها وأهم شخصياهتا
 تنتشر املولوية بشكل خاص يف تركيا، وبدرجة أقل يف سوراي وفلسطني ولبنان، وبعض الدول األخرى. 

و تركيا: تعترب مدينة قونية الرتكية مركز هذه الطريقة يف العامل، ذلك أن جالل الودين الروموي قضوى معظوم 1
 حياته هبا، كما أنه دفن فيها، يف مسجده املسمى ابلقبة اخلضراء. 

ت يف وإضافة إىل مدينة قونية، فللطريقة مراكز أخرى يف استانبول وغاليبو ، كما أن التكااي املولوية انتشر 
 قيصرى وسيواس وآقسراي. 

وابلرغم من أن تركيا العلمانية تقف بوجه احلركوات والتيوارات اإلسوالمية، إاّل أن املولويوة حتظوى بشويء مون 
الووووودعم والتسوووووهيل حبجوووووة اعتبوووووار الدولوووووة مراسوووووم املولويوووووة )الغنووووواء والووووورقص... ( كجوووووزء مووووون الفولكلوووووور 

 [(. 18الرتكي) 
قريبة من تركيا أهم مركوز للمولويوة يف سووراي، وخصوصواً مسوجد املولويوة يف و سوراي: تعترب مدينة حلب ال2

ابب الفوورج حبلووب. ويف العاصوومة دمشووق يرتكووز املولويووون يف جووامع املولويووة يف أول شووارع النصوور، مقابوول 
 [(. 19حمطة احلجاز، واجلامعان ال يزاالن موجودين إىل اآلن) 

 اكز املولوية هناك. و لبنان: حيث تعترب مدينة طرابلس أهم مر 3
ووو فلسووطني: حيووث تعبوورت التكيووة املولويووة موون أهووم التكووااي الوويت أقامهووا العثمووانيون يف القوودس، وقوود بناهووا 4

هوو. وكوان تعيوني شويخ التكيوة أي  مون الشويخ األعلوى للطريقوة 995قومندان القدس خداوند كاربك سنة 
 فاق عليها اندثرت كلها. املولوية يف قونية برتكيا، وكان هلا أمالك وأوقاف لإلن

ويف السبعينيات من القرن املاضي، تويف آخر شيوخها عادل املولوي، الطرابلسي األصل، وكانوت الطريقوة 
موجووودة يف القوودس قبوول الوجووود العثموواين فيهووا، وقوود ثبّووت السوولطان العثموواين سووليم و عنوودما زار القوودس و 

أقجوة صودقات. ويف القورن احلوادي عشور  500منحه رئيس الدراويش املولوية أخفش زادة، يف وظيفته، و 
 [(. 20أقجة)  500اهلجري، كان يف القدس عدد كبري من أتباع املولوية، يتقاضى الواحد منهم 

 أما شخصياهتا: 
فبعد جالل الدين الرومي، توىل رالسة الطريقة تلميذه حسام الدين احلليب، ويقول املولوية أن الرومي كوان 

 يذه  وان التلميذ هو الذي أشار على األستاذ بكتابة مؤلفاته. شديد التعلق بتلم
وبرز يف هذه الطريقوة حممود ابقور الشوليب الوذي كوان شويخاً هلوا يف قونيوة يف العشورينات مون القورن املاضوي، 

 والشيخ شفيع املولوي شيخ الطريقة يف طرابلس، وغريهم. 
 لالستزادة

 و املوسوعة الصوفية و عبد املنعم احلفين1
 و الكشف عن حقيقة الصوفية و حممود عبد الرؤوف القاسم2
 و عقيدة الصوفية وحدة الوجود اخلفية و د. أمحد القصري3
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 و مغامرات يف بالد العرب و ويليام سيربوك4
 مقاالت

 . www.Alazhr.orgو املولوية و د. هدى درويش 1
 . www.Islam- online.Netو املولوية وبدائع "مساع زن" الرتكية سعد عبد اجمليد 2
 و املولوية و أمحد بوبس و امللحق الثقايف لصحيفة الثورة السورية. 3
 و تكااي الصوفية يف فلسطني و انفذ أبو حسنة و املركز الفلسطيين لإلعالم. 4
 -------------------- 
 . 95[(( و املوسوعة الصوفية ص 1  
يومواً  40مكوث املولووي إىل جانوب التربيوزي  95[(( و يصف الدكتور احلفين يف املصدر السابق ص 2 

بقوله "وهذا شذوذ صريح"، ويتحدث عن شيء من خبااي العالقة بينهما فيقول: " وحدثت بني التربيزي 
وأهل الرومي وأصحابه مغاضبات، وتركهم مره وسافر إىل الشام، وأرسل الرومي ابنه وراءه ليعيده،... وملا 

للرومووي، وزّوجووه موون إحوودى بنووات األسوورة ليخوورس األلسوون ومينووع القيوول  عوواد التربيووزي كانووت فرحووة كووربى
والقيوول، ولكوون املضووايقات عووادت، فغووادرهم التربيووزي هووذه املوورة إىل غووري رجعووة. وقوود تبووني بعوود الووزواج أن 

. ويضوويف احلفووين 96ووو95التربيووزي شوواذ فعوواًل وفضووحه الووزواج، وكووان جووالل لوطيوواً والتربيووزي مووأبوانً" ص
إن هذه الفضيحة اليت موضوعها العشق واللواط بني مشس تربيزي وجالل الودين الروموي ( "قيل: 98)ص

قد دفعت ابن جالل، املدعو عالء الدين إىل أن يقتل التربيزي، وكتموا األمر عن جالل بدعوى أن مشساً 
عثوروا فيوه قد رحل، ويبدو أهنم اكتشوفوا أخورياً يف قونيوة البئور الويت أخفوى فيوه عوالء الودين جثموان مشوس، و 

 على بقاايه". 
 نقاًل عن "التصوف اإلسالمي وثرخيه".  152[(( و الكشف عن حقيقة الصوفية ص 3 
 ، نقاًل عن ديوان ترمجان األشواق. 152[(( و املصدر السابق ص 4 
 . 254[(( املوسوعة الصوفية ص 5 
 . 91[( انتشار اإلسالم بني املغول، رجب حممد عبد احلليم، ص6) 
والعووامل شوويء واحوود )عقيوودة الصوووفية للقصوووري ص -تعووواىل  -عقيوودة صوووفية فاسوودة تعووين أن هللا  [( و7 

28 .) 
 . 153و 152[(( و الكشف عن حقيقة الصوفية ص 8 
 نقاًل عن "يف التصوف اإلسالمي وثرخيه".  153[(( و املصدر السابق ص 9 
 وثرخيه". نقاًل عن "يف التصوف اإلسالمي  154[(( و املصدر السابق 10 
 . 246و 245[(( مغامرات يف بالد العرب ص 11 
 . 256[(( و املوسوعة الصوفية ص 12 
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 . 283[(( و عقيدة الصوفية ص 13 
 . 246و 242[(( و معامرات ص 14 
 ، نقاًل عن املثنوي. 253[(( و املوسوعة الصوفية ص 15 
 . 250[(( و مغامرات ص 16 
 [(( و مقال سعد عبد اجمليد. 17 
 [(( و مقال د. هدى درويش. 18 
 [(( و مقال أمحد بوبس. 19 
 [(( و مقال انفذ أبو حسنة و املركز الفلسطيين لإلعالم.20 

--------------- 
 عتيدة وحدة الوجو  عند جالل الدين الروم  مؤسس الطريتة املولوية

 آله وصحابته أمجعني.احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد األمني، وعلى  
 أما بعد:

فسوف نذكر يف هذا املقال البسيط نتفاً عن عقيدة جالل الدين الرومي أحد الصوفيني الوذين كانوت هلوم 
صووولة وجولووة وأتبوواع ومريوودون يف املعمووورة، وسوووف ننظوور يف هووذه العقيوودة هوول هووي ممووا أموور هللا عبوواده أن 

 مر هللا أن يكفر هبا اإلنسان وحيارهبا.يدينون به ويعتقدون، أم أن هذه العقيدة مما أ
 [(، مؤسس الطريقة املولوية:1يقول جالل الدين الرومي) 

 نَوْفسي، أيها النور املشرق، ال َتْنء عين ال َتْنَء عين
 حيب، أيها املشهد املتألّ ق، الَتْنَء عين الَتْنَء عين

 انظْر إىل العمامة أحكمُتها فوق رأسي
 ت حول خصريبل انظر إىل زانر زرادش

 [(2أمحُل الزانر، وأمحل املخالة) 
 ال بل أمحل النور، فال َتْنَء عين، ال َتْنَء عين
 مسلمم أان، ولكين نصراين وبرمهي وزرادشيت

 توكلُت عليك أيها احلق األعلى، فال َتْنَء عين ال َتنَء عين
 ليس   سوى معبٍد واحد، مسجداً كان أو كنيسة أو بيت أصنام

 [(3مي فيه غاية نعميت، فال َتْنَء عين الَتْنء عين) ووجهك الكر 
 * ملحوظات:

 عقيدة وحدة الوجود هي اليت ترى كل األداين صحيحة؛ ألن كل املعبودات هي هللا وكل شيء هو هللا.
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ولنا أن ننتبه إىل قوله: )نفسي أيها النور املشرق ال تنء عين(، مث سريه ريطابه لنفسه حىت يقول: )أيها  -
األعلى ال تنء عين(، حيث نالحوظ أسولوابً جديوداً يف العبوارة وتودرجها، ولننتبوه إىل العبوارة )ال تونء  احلق
 عين(.

 ويقول جالل الدين الرومي أيضاً:
ين ما العمل  جمهول أان عند نفسي، بربك خربّ 

 وال هبذا الكون وال ذاك، وال يف اجلنة وال النار موطين
 من آدم أخذت نسبيت وال طردت من عدن وال يزدان، وال

 بل من مقام ما أبعده من مقام، وطريق خفي املعامل
 [(.4جتردت عن بدين وروحي، فمن جديد أحيا يف روح حمبويب) 

ما جيب مالحظته قوله: )من مقام ما أبعده من مقام، وطريق خفي املعامل(، وقوله: )فمن جديود أحيوا  -
 يف روح حمبويب(.

 ويقول أيضاً:
ُل القلَب وخيتفي، يف كل نفٍس يظهور ذلوك الصوديق يف يظهر اجلمال اخل اطف كل حلظة يف صورة، فَيْحم 

ثوووب جديوود، فشوويخاً تووراه ثرة وشوواابً ثرة أخوورى... انظوور إليووه وقوود خوورج موون طينووة الفخووار، وانتشوور يف 
ملوك الوجود، ظهر بصورة نوح وأغرق الدنيا بدعاء منه...ويف هنايوة املطواف ظهور بصوورة عوريب، ودان لوه 

العامل...ذلوك اجلميول فتوان القلووب قود ظهور بصوورة سويٍف يف كوف علوي، وأصوبح البت وار يف زمانووه، ال ال  
بل هو الوذي ظهور يف صوورة إنسوان، وصواح أان احلوق، لويس )منصوور( هوو الوذي ُصول َب علوى الودار، ولوو 

 [(...اهو. )منصور هو احلالج(.5ظن اجلاهلون خالف ذلك) 
للصووووووووص، أان أمل العصوووووووا، أان السوووووووحاب وأنوووووووت الغيوووووووث، أان الوووووووذي أمطووووووورُت يف ويقوووووووول: أان َسووووووور َقة ا

 [(...6املروج) 
 ويقول على لسان قطٍب خياطب البسطامي:

إن هللا هووو موووا تووراه يف  بعوووني قلبووك؛ ألنوووه اختووارين بيتووواً لوووه، فووإذا رأيتَوووين فقوود رأيتوووه، وطْفووَت حوووول الكعبوووة 
 [(. 7له، فال تظن  أنين شيء غريه) احلنفية، وإذا عبدَتين فقد عبدَته وسب حت 

 واضح جّداً. -وخاصة النص األخري-* ملحوظة: الكالم 
وبعد: فهذه نتفق من عقيدة جالل الدين الرومي يف وحدة الوجود، وال يتسع املقام لذكرها كاملة، ولكن 

 اللبيب تكفيه اإلشارة.
 ته أمجعني.وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحاب

اقتبس هذا املقال من كتاب: )الكشف عن حقيقة الصوفية ألول مرة يف التاريخ( للمؤلف: )حممود عبود  
 الرؤوف القاسم(.
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---------------- 
 هو(.672[( مؤسس الطريقة املولوية، بلخي انتقل إىل سيواس، مث إىل تركيا، ومات يف قونية سنة: )1) 
 شري هبا إىل اهلندوسية، ألن الربامهة منهم حيملون املخالة لالستجداء.[( مجلة )وأمحل املخالة( ي2) 
 (.94[( كتاب يف التصوف اإلسالمي وثرخيه، )ص:3) 
سالمي وثرخيه، )ص:4)   (.95[( يف التصوف اإل 
سالمي وثرخيه، )ص:5)   (.106(، )105[( يف التصوف اإل 
سالمي وثرخيه، )ص:6)   (.152[( ىف  التصوف اإل 
سالمي وثرخيه، )ص:7)   (.157[( يف التصوف اإل 

------------------ 
 الطريقة املولوية

 من ويكيبيداي، املوسوعة احلرة
اإلنشاد الديين..الذي أصوبح اليووم فرعواً هامواً مون فوروع الغنواء، يسوتخدم القوالوب الغنائيوة العربيوة. فهنواك 

عباءة الطرق الصوفية، وما يتبعها من زوااي يقودم  القصيدة الدينية واملوشح الديين.. هذا اإلنشاد خرج من
فيهووا اإلنشووواد الوووديين، وتقوووام حلقوووات الوووذكر. وكانوووت الوووزوااي الصووووفية منتشووورة بشوووكل خووواص يف دمشوووق 
وحلوووب، وبشوووكل أقووول يف بقيوووة املنووواطق األخووورى, ومووون أهوووم الطووورق الصووووفية الووويت كانوووت منتشووورة,الطرق 

ية واملولويووة وغريهووا. وكوان لكوول طريقووة أتباعهووا وزواايهووا اخلاصووة الوويت الرفاعيوة والقادريووة واهلالليووة والنقشووبند
تقدم فيها حلقات الذكر وقود تكوون هوذه الوزوااي يف املسواجد، أو هلوا مقراهتوا اخلاصوة بعيوداً عون املسوجد. 
ويقووام يف حلقوووة, الوووذكر طقوووس ديوووين يطلوووق عليوووه )الووذكر( الوووذي هوووو جمموعوووة مووون االبتهووواالت واألدعيوووة 

الدينية. ولكل حلقة ذكر رئيس يسمى رئيس الزاوية..وتبدأ حلقة الذكر بتالوة عشر من القرآن واألانشيد 
الكرمي، مث االبتهاالت واألدعية )األوراد( حسب كل طريقة صوفية. ويبدأ رئيس الزاوية هذه األوراد بدعاء 

ثاً )ايفتاح ايعلويم املودد ايرسوول هللا ويقوم أفراد احللقة برتديدها، مث يقول مستغي )فاعلم أنه ال إله إال هللا(.
املعتموود(، مث تتوووواىل بعووود ذلووك فقووورات حلقوووة الووذكر ومينوووع اسوووتخدام االالت املوسوويقية ابسوووتثناء الووودفوف 
واملزاهوور. املولويووة لكوون أهووم الطوورق الصوووفية وأشووهرها وأكثرهووا انتشوواراً هووي الطريقووة املولويووة أو الوودراويش، 

(. وهووو فارسووي األصوول واملولوود عوواش معظووم 1272 -1207رومووي ) ومؤسسووها موووالان جووالل الوودين ال
حياته يف مدينوة قونيوة الرتكيوة، وقوام بوزايرات إىل دمشوق وبغوداد. وهوو انظوم معظوم األشوعار الويت تنشود يف 
حلقة الذكر املولوية. وكانت حلقات الذكر املولوية تقام يف مساجد أنشئت خصيصاً هلوذه الطريقوة، منهوا 

يف ابب الفوورج حبلووب، وجووامع املولويووة بدمشووق يف أول شووارع النصوور مقابوول حمطووة احلجوواز, جووامع املولويووة 
واجلامعووان اليووزاالن موجووودان. وختتلووف حلقووة الووذكر يف الطريقووة املولويووة عوون غريهووا، يف أهنووا تنفوورد ابحلركووة 

النووادي يف  الدائريووة الوويت يقوووم هبووا عوودد موون الوودراويش وفيهووا تسووتخدم آلووة النوواي يف طقوسووها وموون عووازيف
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 أواخر القرن التاسع عشر وحىت أواسط القرن العشرين الشيخ علي الدرويش واحلاج عبد اللطيف النبكي.
وتبدأ حلقة الذكر املولوية بتالوة من القرآن الكرمي من أحد املنشدين اجلالسني يف السدة، مث يوؤدي رئويس 

راويش شعراً يقول فيوه: إذا رموت املوىن اينفوس الزاوية بعض األدعية واالبتهاالت. بعد ذلك ينشد أحد الد
روموي ملوووالان جووالل الوودين الرومووي وعنوود كلمووة موووالان تضوورب ثووالث ضوورابت، ويبوودأ العووزف ابلنوواايت، مث 
ينهض الدراويش ويبدؤون ابلدوران بطريقة فنية خاصة. فينزعون عونهم العبواءات ليظهوروهم يرتودون ألبسوة 

بوودؤون ابلوودوران علووى ايقاعووات اإلنشوواد الووديين ويكووون دوراهنووم بيضوواء فضفاضووة علووى شووكل نووواقيس. وي
سريعاً فتنفرد ألبستهم الفضفاضة وتصبح نتيجة الدوران السريع على شكل انقوس، ويضعون على رأسوهم 
اللبادة أو القلبق وأثناء الدوران يقومون أبيديهم حبركات هلا معان صوفية ويشكلون أبيوديهم ورأسوهم لفوظ 

( ويشرتط أثناء الدوران أال تتالمس أرديتهم. أما اإلنشاد املرافق للمولوية فيبدأ بنشيد )اي اموام اجلاللة )هللا
الرسوول ايسووندي/أنت ابب هللا معتمدي/وبوودنيااي وآخوور /اي امووام الرسوول خووذ بيوودي(. مث يووردد املنشوودون 

 الودوران بشوكل موذهل عبارة )مدد مدد ايرسول هللا/مدد مدد ايحبيوب هللا..( وتتزايود سورعة الراقصوني يف
حىت تصل إىل قمتها مع ترديد املنشودين لعبوارة )ايرسوول هللا مودد/ايحبيب هللا مودد( وتتخللهوا مون رئويس 

الويت تورتدد مورات عديوودة  الزاويوة عبوارة )حوي( وختوتم وصولة الودوران بعبوارة )هللا هللا..هللا هللا..هللا هللا اي هللا(
ولت املولوية إىل فقرة فنية مستقلة تقدمها الفرق الفنية، منها فرقة أمية قبل أن ختتم وصلة الدوران. وقد حت

للفنوون الشووعبية وفرقوة احلوواج صوربي موودلل الوذي رحوول عنووا منوذ فوورتة. االنشواد الووديين ظول اإلنشوواد الووديين 
( 1371-0461حمصوووراً ضوومن حلقووات األذكووار إىل أن جوواء الشوويخ عبوود الغووين النابلسووي الدمشووقي )

شاد من الزوااي وجعله فناً مستقالً وهو الذي خترج من الطرق الصوفية، فأخذ الطريقة الكيالنية فأخرج اإلن
عن الشيخ عبد الرزاق احلمووي الكويالين، وأخوذ الطريقوة النقشوبندية عون الشويخ سوعيد البلخوي لكنوه كوان 

لوة, منهوا موشوح يقوول: يتبع الطريقة القادرية. وأبودع الشويخ النابلسوي الكثوري مون املوشوحات الدينيوة اجلمي
ايمجووال الوجووود طوواب فيووك الشووهود الووربااي رقووود إن عيووين تووراك مووا لقلوويب سووواك وهووو الووذي وضووع تقاليوود 
اجلامع األموي بدمشق مثل الصمدية الشريفة اليت تفصل ما بني األذان األول والثاين عند صالة اجلمعوة، 

قوول مطلوع التسوابيح: سوبحان األول بوال بدايوة وهو واضوع التسوابيح والرتاحويم الويت تسوبق أذان الفجور. وي
سبحان اآلخر بال هناية سوبحان مون لوه يف كول سوورة آيوة تودل علوى أنوه واحود أحود فورد صومد دائوم علوى 
الدوام أما الرتاحيم فمطلعها: ايأرحوم الورامحني ايقابول التوائبني ايغيواث املسوتغيثني ايسوند العواجزين اي أكورم 

ي األذان اجلمووواعي يف اجلوووامع األمووووي الوووذي تؤديوووه مجاعوووة املوووؤذنني يف األكووورمني وكوووذلك وضوووع النابلسووو
املسوووجد والتوووزال هوووذه الطقووووس متبعوووة حوووىت اآلن يف املسوووجد األمووووي. والنابلسوووي أيضووواً مؤسوووس طريقوووة 
اإلنشووواد الوووديين املعوووروف حاليووواً يف دمشوووق. وقووود تتلموووذ علوووى يديوووه الكثوووري مووون املنشووودين، وشوووكلوا فووورق 

موشوحاته وأضوافوا عليهوا موشوحات جديودة مون أحلواهنم وقود عرفوت دمشوق يف القورن اإلنشاد اليت توؤدي 
العشرين العديد من املنشدين الكبار، منهم مسلم البيطار وسعيد فرحات وتوفيوق املنجود الوذي كوان لكول 
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موونهم فرقتووه اإلنشووادية اخلاصووة، مث كونوووا مووع بعضوووهم رابطووة املنشوودين اخلاصووة ابجلووامع األموووي. وسوووعيد 
ت أبدع الكثري من املوشحات الدينية البديعة اليت التزال تقدمها فرق اإلنشاد وكوان يف نفوس الوقوت فرحا

منشداً مجيل الصوت وتوفيق املنجد كان أكثرهم شهرة بصوته الصداح فقد كان له فرقته اخلاصة كما توىل 
ة املنشوودين سووليمان وانضووم إىل رابطوو 1989رالسووة رابطووة املنشوودين يف اجلووامع األموووي حووىت رحيلووه عووام 

داوود ومحزة شكور الذي يتوىل حالياً رالسة رابطة املنشدين ويقوم جبهود كبرية لنشر تقاليد اإلنشاد الديين 
الدمشووقي مووون خوووالل فرقتوووه اخلاصووة، ومووون خوووالل رابطوووة املنشوودين ومووون املنشووودين األساسووويني يف رابطوووة 

حوورب وحاموود داوود بوون سووليمان داوود وحمموود املنشوودين حاليوواً إضووافة إىل محووزة شووكور عبوود الوهوواب أبووو 
الشيخ. وتقوم رابطة املنشدين إبحيواء املناسوبات الدينيوة مثول ذكورى املولود النبووي الشوريف، وليلوة االسوراء 
واملعووراج وليلووة النصووف موون شووعبان ولكوول مناسووبة موون هووذه املناسووبات أانشوويدها اخلاصووة كمووا حتيووي فوورتة 

 يف دمشق.السحور يف اجلامع األموي الكبري 
 ـــــــــــــــــ
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 الطفل
 

 القسم األول : الطفل والطفولة يف القرآن الكرمي :
 الباب األول : صدى الطفل يف القرآن :
 الفصل األول : الطفولة ومراحل احلياة .

 الفصل الثاين : مهسات من حب الطفل يف القرآن .
 الفصل الثالث : من حقوق الطفل يف القرآن .

 : الرعاية القرآنية للطفل . الفصل الرابع
 الباب الثاين : اهتمام القرآن ابلطفل وأتديبه .

 الفصل األول : من معاين كلمة الطفل يف القرآن .
 الفصل الثاين : من الطفولة إىل األشد .

 الفصل الثالث : من صور أتديب الطفل يف القرآن .
 الفصل الرابع : الطفل ودعاء األنبياء .

 أضواء من طفولة األنبياء يف القرآن : الباب الثالث :
 الفصل األول : قصص طفولة األنبياء وأمهيتها .

 الفصل الثاين : طفولة نيب هللا إمساعيل عليه السالم .
 الفصل الثالث : طفولة نيب هللا يوسف عليه السالم .
 الفصل الرابع : طفولة نيب هللا موسى عليه السالم .

 . -  -هللا حممد الفصل اخلامس : طفولة نيب 
 الباب الرابع : من وسائل تربية الطفل يف ضوء القرآن :

 الفصل األول : مرحلة الطفولة بني الفطرة والرتبية .
 الفصل الثاين : الطفل وتربية الغرائز واحلواس :

 . احلب والكراهية .1
 . اخلوف والرجاء .2

 ية واجلسمية :الفصل الثالث : الطفل وتربية املهارات الروحية والعقل
 .الرتبية الروحية .1
 . الرتبية العقلية .2
 . الرتبية اجلسمية .3

 الفصل الرابع : الطفل وحب القرآن .
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 الباب اخلامس : ألوان من الرتبية القرآنية ألخالق الطفل :
 الفصل األول : الطفل وأخالق القرآن .

 الفصل الثاين : الطفل والرتبية اخللقية مع هللا ورسوله :
 الرتبية مع هللا عز وجل : -
 . إيقاظ الفطرة وتوجيهها .1
 . مراقبة هللا عز وجل سراً وعالنية .2
 . معرفة نعم هللا وشكرها .3
 . الصالة وأمهيتها .4
 الرتبية مع الرسل : -
 . مكانة الرسول واألنبياء .1
 وطاعته واالقتداء به . -  -. الرسول 2

 اخللقية مع املسلمني وغريهم : الفصل الثالث : الطفل والرتبية
 . الرتبية اخللقية للطفل مع الوالدين .1
 . الرتبية اخللقية للطفل مع إخوته .2
 . الرتبية اخللقية للطفل مع األقارب .3
 . الرتبية اخللقية للطفل مع األصدقاء واألصحاب .4
 . الرتبية اخللقية للطفل مع العلماء واملعلمني .5
 ة للطفل مع غري املسلمني .. الرتبية اخللقي6

 الفصل الرابع : الطفل والرتبية اخللقية يف الطعام والشراب .
 الفصل اخلامس : الطفل والرتبية اخللقية يف النظافة ، وهي نوعان :

 . نظافة مادية .1
 . نظافة معنوية .2
 الطفل وتعليمه أنواع النظافة : -
 . الطفل ونظافة اجلسد وامللبس .1
 نظافة اليدين .. الطفل و 2
 . الطفل ونظافة الفم واألسنان .3
 . الطفل وآداب قضاء احلاجة .4
 . الطفل ونظافة البيئة .5

 الفصل السادس : الطفل والرتبية اخللقية يف النوم :
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 . تربية الطفل على النوم بعد صالة العشاء .1
 . مينع املريب الطفل من النوم يف النهار .2
 على أن ينام على جنبه األمين .. يعود املريب الطفل 3
 . يدعو املريب الطفل إىل سنة مستحبة عندما أيخذ مضجعه .4

 الفصل السابع : الطفل وآداب تربوية قرآنية متنوعة :
 . أدب االستئذان وتربية الطفل عليه .1
 . أدب اجمللس والضيف وتربية الطفل عليه .2
 . أدب احلياء وتربية الطفل عليه .3
 الوقت وتربية الطفل على االستفادة منه .. أمهية 4
 . أمهية اللعب وتربية الطفل على االستفادة منه .5

 القسم الثاين : الطفل والطفولة يف السنة النبوية :
 الباب األول : الطفل واهلدي النبوي :

 والطفل . -  -الفصل األول : النيب 
 الفصل الثاين : من حقوق الطفل يف احلديث النبوي .

 لفصل الثالث : صور من ألوان العناية النبوية ابلطفل :ا
 . األطفال الذكور .1
 . األطفال اإلانث .2

 . -  -الفصل الرابع : الطفل وحمبة النيب 
 : -  -الباب الثاين : أطفال حول الرسول 
 . -رضي هللا عنه  -الفصل األول : علي بن أيب طالب 

 . -هللا عنه رضي  -الفصل الثاين : زيد بن حارثة 
 . -رضي هللا عنه  -الفصل الثالث : زيد بن أرقم 
 . -رضي هللا عنه  -الفصل الرابع : أنس بن مالك 
 . -رضي هللا عنه  -الفصل اخلامس : زيد بن اثبت 

 . -رضي هللا عنه  -الفصل السادس : عبد هللا بن عباس 
 . -رضي هللا عنه  -الفصل السابع : عبد هللا بن عمر 

 ل الثامن : فاطمة الزهراء رضي هللا عنها .الفص
 . -رضي هللا عنه  -الفصل التاسع : أمساء بنت أيب بكر 

 الباب الثالث : النيب القدوة يف تربية الطفل وتعليمه :
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 الفصل األول : من معاين الرتبية ومدلوالهتا .
 . -  -الفصل الثاين : أثر تربية النيب 
 الطفل يف عصر النبوة . الفصل الثالث : بواكري تعليم

 الفصل الرابع : توجيهات نبوية يف تربية الطفل .
 الباب الرابع : تربية الطفل روحاً وسلوكاً يف ضوء اإلسالم :

 الفصل األول : مقومات أتديب الطفل .
 الفصل الثاين : األسرة وتربية الطفل املثا  .

 ن أسس تربية النشء تربية إسالمية :الفصل الثالث : نشأة الطفل من األلف إىل الياء ، وم
 . غرس اإلميان ابهلل يف نفس الطفل .1
 . تعهد الطفل منذ نشأته األوىل .2
 . تدريبه على حماسن الفضائل .3
 . تربية الطفل على الصراحة والشجاعة يف القول .4
 . غرس حب اخلري بنفس الطفل .5
 يلي :ومن األخطاء اليت منارسها يف تربية أطفالنا ما  -
 . جتاهل مشاعر الطفل وعواطفه .1
 . ختويف الطفل لينام .2
 . ترك احلبل على الغارب للطفل دون مراقبة .3

 الفصل الرابع : الطفل بني السلوك والعمل .
 الباب اخلامس : السلف وعنايتهم ابلطفل :

 الفصل األول : منهج السلف يف تربية الطفل .
 لف للطفل .الفصل الثاين : صور من تربية الس

 الفصل الثالث : السلف وحب الطفل .
 الفصل الرابع : قبسات من طفولة املشاهري :

 . -رضي هللا عنه  -. طفولة أسامة بن زيد 1
 . -رضي هللا عنه  -. طفولة عبد هللا بن الزبري 2
 . عمر بن عبد العزيز رمحه هللا .3
 . اإلمام الشافعي رمحه هللا .4
 ه هللا .. اإلمام النووي رمح5

 القسم الثالث : الطفل والطفولة يف األدب وفنونه :
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 الباب األول : الطفل وأنداء اللغة واألدب .
 الفصل األول : الطفل يف رحاب اللغة .
 الفصل الثاين : الطفل وأدب النشأة .

 الفصل الثالث : ميل الطفل إىل األدب .
 الباب الثاين : الطفل يف مهسات الرجال والنساء :

 فصل األول : الطفل يف أدب الرجال قدمياً .ال
 الفصل الثاين : الطفل يف أدب الرجال حديثاً .

 الفصل الثالث : مهسات نسائية للطفل من األدب القدمي .
 الفصل الرابع : مهسات نسائية للطفل من األدب احلديث .

 الباب الثالث : الطفل واحلياة االجتماعية :
 احلياة االجتماعية عند الشعراء .الفصل األول : الطفل وأدب 

 الفصل الثاين : الطفل وأدب احلياة االجتماعية عند الشاعرات .
 الباب الرابع : موضوعات أدب الطفل وأمهيتها :
 الفصل األول : بناء أدب الطفل وأمهية تنوعه .

 الفصل الثاين : الطفل واألدب الديين واحلماسي .
 ية .الفصل الثالث : الطفل وأدب احلكا

 الفصل الرابع : الطفل وأدب التعلم والتعليم .
 الفصل اخلامس : الطفل وأدب احلوار .

 الفصل السادس : الطفل وأدب األلغاز واألحاجي .
 الفصل السابع : الطفل وأدب التلفزيون :

 . التلفزيون أداة مثرية .1
 ني مها :. التلفزيون بني اإلجياب والسلب ، وتنقسم براجمه إىل قسمني رئيسي2

 أ برامج معدة للكبار وختصهم وحدهم .
 ب برامج ختص الصغار ومعدة ألجلهم .

 . التلفزيون والعالقات االجتماعية .3
 . من أضرار التلفزيون :4

 أ يفسد التلفزيون تربية الطفل اليت يتعب فيها املريب واألسرة زمناً طوياًل .
 طفال أو البالغني .ب إعطاء الطفل صورة مضطربة وغري حقيقية عن األ

 ت يتأثر الطفل مبا يسمع من عبارات غري تربوية .
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 ث األفالم الكرتونية جوانب سيئة .
 ج تعطيل أفراد األسرة الواحدة عن تبادل األحاديث فيما بينهم .
 ح تعلق األطفال ابلدعاية املصوغة يف قالب غنائي مثري ومجيل .

 خ أفالم العنف تؤثر يف مسلك الطفل .
 لتلفزيون وحياة الطفل االجتماعية .. ا5
 . هل حتل مشكلة التلفزيون هنائياً ؟6
 . هل ميكن التخلي عن التلفزيون هنائياً ؟7

 الباب اخلامس : قطوف أدبية للطفل :
 الفصل األول : أانشيد وقصائد للطفل والطفولة .

 الفصل الثاين : وصااي ونصائح للطفل .
 لطفل والطفولة .الفصل الثالث : قصص وخواطر عن ا

 . جئتكم من عند خري الناس .1
 . سخاء املسلمني وإيثارهم .2
 . بطولة األطفال املسلمني .3
 . فزت ورب الكعبة .4
 . ما عند هللا خري .5

 اليمامة . –أمحد خليل مجعه  –املرجع : الطفل يف ضوء القرآن والسنة واألدب 
 ـــــــــــــــــ
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 لونيُّون(الطُّوُلونِيَّة )الطُّو 
 
م تنسوووب إىل 905-هوووو292م ،868-هوووو254أسووورة حاكموووة تولوووت حكوووم مصووور ىف الفووورتة بوووني سووونىت 

مؤسسووها الووواىل الرتكووى أمحوود بوون طولووون نشووأ ابوون طولووون ىف سووامراء )ُسووّر موون رأى( الووىت شوويدها ابلعووراق 
ى التنافسون بيونهم م ليقيم فيها جنوده وأتباعوه مون األتوراك لتحاشو836هو/222اخلليفة املعتصم ابهلل سنة 

 وبني أهل بغداد وقد أثرت هذه النشأة كثريا ىف حياة ابن طولون.
ونشووأ مووع اسووتيالء األتووراك علووى مقاليوود السوولطة ىف سووامراء نوووع موون اإلقطوواع اإلدارى، بلووغ أوجووه ىف زموون 

ا لووالء اخلليفة املعتمد وشقيقه املوفق طلحة ، فقد تطلب حتقيق السيطرة على اجليش الرتكوى اجلديود كسوب
أكثر قادته قوة، فعني كل واحد من هؤالء القادة واليا على والية، وفضل بعضهم البقاء ىف سامراء وإيفاد 

 من ينوب عنه من صغار الضباط املوالني له مصحواب ببعض قواته إلدارة الوالية ومحل عائدها إليه.
اك الوذى عهود هبوا إىل غالموه أمحود بون وتصادف أن منح اخلليفة املعتز والية مصر إىل القائد الرتكوى ابكبو

م وكان ابن طولون من األتراك الطُغزُغز شوااب طموحوا ىف الرابعوة والثالثوني مون 868-هو254طولون سنة 
عموره ، وكووان مودركا متامووا للصوعوابت واملشوواكل الوىت كانووت متور هبووا اخلالفوة العباسووية ىف العوراق )احلركووات 

ايووة ثووورة الووزنج( ووجوود ىف ذلووك فرصووة مواتيووة إلعووالن اسووتقالله مبصوور االنفصووالية ىف الوووالايت الشوورقية وبد
 بعد أن ختلص من منافسه القوى متوىل اخلراج أمحد بن املدبر الذى سريه إىل الشام.

وترجع أمهية الدولوة الطولونيوة الوىت أسسوها ىف مصورأمحد بون طولوون ، إىل أنوه ألول مورة مون خالهلوا حتواول 
ة، ولكوون طموحووات ابوون طولووون مل تدفعووه أبعوود موون أتسوويس أسوورة حاكمووة مصوور أن تكووون واليووة مسووتقل

تتووارث احلكووم ىف مصوور وتعوورتف ابلسويادة االمسيووة للخالفووة العباسووية، فلووم تكون البوون طولووون أيووة أهووداف 
 اسرتاتيجية مماثلة لتلك الىت محلت الفاطميني بعد ذلك بقرن على أتسيس مدينة القاهرة.

مبدينة العسكر، العاصمة العباسوية، مل تعود تناسوب طموحوات احلواكم اجلديود وعلى ذلك فإن دار اإلمارة 
الووذى أخووذ يبحثووه عوون مقوور جديوود جيعلووه عاصوومة لدولتووه فوقووع اختيوواره علووى الفضوواء املمتوود مشووال شوورق 
العسووكر عنوود سووفح املقطووم حتووت الشوورف الووذى كانووت تقوووم عليووه حينئووذ قبووة اهلووواء وحيووث أقووام صووالح 

 ن قلعة اجلبل ،ليشيد مدينة "القطائع ".الدين بعد ثالثة قرو 
إن أتسيس هذه املدينة وتطورها يذكران متاما مبدينة سوامراء )سور مون رأى( العراقيوة، فمثلموا كوان احلوال ىف 
سووامراء قسوومت املدينووة ىف مصوور إىل عوودد موون القطووع يسووكن فيهووا عبيوود ابوون طولووون وعسوواكره وغلمانووه 

 احلارات الىت قسمت إليها القاهرة فيما بعد. وجعلت كل قطيعة لطائفة، فكانت مبنزلة
م ببنووواء "القصوووور" و "امليوووودان " الوووذى كووووان يضوووورب فيووووه 870-هووووو256وقووود بوووودأ ابوووون طولوووون ىف عووووام 

ابلصووواجلة، وتقوودم إىل أصووحابه وغلمانووه وأتباعووه أن خيتطوووا ألنفسووهم حولووه ،فوواختطوا وبنوووا حووىت اتصوول 
 القطائع ميال ىف ميل. البناء جنواب بعمارة الفسطاط ، وكانت مساحة
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كوووان موقوووع القصووور الوووذى شووويده ابووون طولوووون هوووو امليووودان السووولطاأ حتوووت قلعوووة اجلبووول فيموووا بعووود، وكوووان 
"امليدان" فيما بني القصر واجلوامع الوذى شوهر ابسوم "جوامح ابون طولوون ". فهوذا اجلوامع هوو األثور الوذى 

-هوو229خرهبا جنود العباسويني سونة خلد اسم ابن طولون والذى بقى وحده من مدينة القطائع بعد أن 
-هووووو526م وفعوووول فيهووووا االمهووووال فعلووووه ، وقوووود فوووورغ موووون بنائووووه وافتووووتح للصووووالة ىف رمضووووان سوووونة 904
م. ويعووود هوووذا اجلوووامع أقووودم جواموووع مصووور اإلسوووالمية احملتفظوووة بتفاصووويلها املعماريوووة وختطيطهوووا 879موووايو

ريودة، وأصوبح ختطيطوه هوو النمووذج الوذى األصلى، بىن على طراز جوامع سوامراء ىف العوراق موع مئذنتوه الف
أثر فيما بعد ىف ختطيط وبناء املساجد اجلامعة ىف مصر اإلسالمية، حىت جامع املؤيد شيخ الذى بىن سنة 

م. كما أنه يعد نقطة حتول هامة ىف ثريخ العمارة اإلسالمية، ألنه بىن من مواد جديدة 1415-هو818
د القدمية، حيث أستخدم ىف بناء عقوده ودعائمه اآلجور بودال مون متاما وليس من أنقاض الكنائس واملعاب

 استخدام الرخام حىت يتمكن من مقاومة احلريق.
عمل ابن طولون بعد استقرار أمره ىف مصر علوى مود نفووذه إىل بوالد الشوام ، فقود كوان يعلوم متاموا أن أى 

ركزيووة ىف العووراق لووو فكوورت ىف خطوور ميكوون أن تتعوورض لووه مصوور لوون أيتووى إال موون الشووام ، وأن السوولطة امل
مناؤاتووه فستسوولك إليووه طريووق الشووام. ودفعووه إىل ذلووك أيضووا حرصووه علووى أن يقوووم بوودور ابرز ىف السياسووة 
اإلسالمية املعاصرة، فحصل ابن طولون على والية الثغوور الشوامية وأصوبحت لوه بوذلك صوفة املودافع عون 

 حدود الشام حامى دار اإلسالم من اخلطر البيزنطى.
غت الدولة الطولونية أوج عظمتها ىف عهد نارويه بن أمحد بن طولون وخليفته ىف حكم مصر، الذى وبل

بلووغ ىف إضووفاء مظوواهر البووذخ واألهبووة علووى عاصوومته ،وقوود توورك لنووا املقريووزى ىف اخلطووط ، وصووفا تفصوويليا 
يوه مصور والوذى كوان لألعمال الىت قام هبا نارويوه ،والوىت اسوتغل فيهوا العائود الكبوري الوذى كانوت تودره عل

م متثول فورتة ازدهوار 884:895-هوو270:282هو املستفيد الوحيد منه.وإذا كانت فرتة حكوم نارؤيوه 
خاصوة -الدولة فإهنا محلت ىف طياهتا عوامول توداعيها، فقود قوادت النفقوات الباهظوة الوىت أنفقهوا ناروتوه 

الدولة إىل اإلفالس. وظهرت نتيجوة ذلوك  مالية -عند زفاف ابنته قطر الندى إىل اخلليفة العباسى املعتمد
م فلم خيلف ولدا ابلغا خيلفه ىف حكم مصر، فكان االهنيار 895-هو282ىف أعقاب وفاته املفاجئة سنة 

املاىل وثورة اجلنود عوامول أسوهمت ىف وضوع هنايوة للحكوم الطولووأ حيوث أرسول العباسويون جيشوا بقيوادة 
وضووع هنايووة السووتقالل الطولووونيني وأعوواد مصوور واليووة م 905-هووو292حمموود بوون سووليمان الكاتووب سوونة 

 عباسية من جديد.أ.د/أمين فؤاد سيد
 ـــــــــــــــــ
 الظن

 لغة: هو الرتدد الراجح بني طرىف االعتقاد غري اجلازم ومجعه ظنون وأظانني. وقد يوضع موضع العلم.
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قوني والشوك وقيول ، الظون أحود واصطالحا: هو االعتقاد الوراجح موع احتموال النقويض ، ويسوتعمل ىف الي
 طرىف الشك بصفة الرجحان.

وقد ورد لفظ الظن ابملعىن السوابق أكثور مون سوتني مورة، إضوافة إىل مثواأ مورات مبعوىن اليقوني ىف مثول قولوه 
، وكووذلك ىف قولووه تعوواىل: }إأ  46تعوواىل: }الووذين يظنووون أهنووم مالقوووا رهبووم وأهنووم إليووه راجعووون{البقرة:

 .20بيه{احلاقة:ظننت أأ مالق حسا
اسوتخدم لفووظ الظوون ىف الفلسووفة اإلسووالمية وعلووم الكووالم ابملعووىن الغالووب ىف آايت القوورآن الكوورمي ومقووابال 
للعلووووم أو احلووووق طبقووووا ملووووا ورد ىف قولووووه تعوووواىل: }ومووووا يتبووووع أكثوووورهم إال ظنووووا إن الظوووون اليغووووىن موووون احلووووق 

 .36شيئا{يونس:
رجوة اليقوني. وقود قسوم املفكورون املسولمون العلووم إىل والظن درجة من درجات العلم الذى ال يصول إىل د

 علوم ظنية، وعلوم يقينية. فالعلوم الظنية: هى العلوم الىت حيصلها اإلنسان إبدراكاته احلسية والعقلية.
أما العلوم اليقينية فهى العلوم الىت أيتى هبا الوحى كما ورد ىف قولوه تعواىل }فوجودا عبودا مون عبوادان آتينواه 

 .65عندان وعلمناه من لدان علما{الكهف: رمحة من
أما ىف احلديث الشريف فقد ورد هذا اللفظ عدة مرات معظمها مبعىن الظن أو االعتقاد الوراجح وبعضوها 

أل، بكر ومها ىف الغار: )ما ظنك أبثنني هللا اثلثهموا(  اآلخر يتضمن اليقني ، كما ورد ىف قول الرسول 
ىف احلديث القدسى: )أان عند ظون عبودى ، إن خوريا  ة(. وكذلك قوله )البخارى ىف تفسري سورة التوب

فخري وإن شرا فشر( وىف رواية آخرى: )فلويظن ، مايشواء( )البخوارى ىف التوحيود ومسولم ىف التوبوة(. أموا 
فيمووا يفيوود االعتقوواد الووراجح ىف مقابوول اليقووني فقوود ورد عوون عووروة بوون الووزبريعن عائشووة رضووى هللا عنهووا ىف 

قالوووت  110وله تعووواىل }حووىت إذا اسوووتيئس الرسوول وظنووووا أهنوووم قوود كوووذبوا جووأءهم نصران{يوسوووف:تفسووريق
عائشة: "كذبوا، قلت: فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم فما هو ابلظن قالت: أجل ،لعمرى لقد استيقنوا 

البخوارى بذلك فقلت هلا: وظنوا أهنم كوذبوا، فقالوت: معواذ هللا ، مل تكون الرسول تظون ذلوك برهبوا" )انظور 
 (.110ىف تفسري سورة يوسف اآلية 

ملوون شووك ىف عووودد  وقوود ورد الظوون مرادفووا للشوووك ىف بعووض األحاديووث النبويوووة الشووريفة، ىف مثوول قولوووه 
الركعووات الووىت صووالها: )...فشووككت ىف ثووالث أو أريووع وأكوورب ظنووك علووى أربووع تشووهدت( )انظوور سوونن 

 الدرامى ابب الصالة(.
لى أوىل مراحل العلم ىف إطار مايسمى بنظرية املعرفوة اإلسوالمية، فتعورف وقد استخدم "الظن " للدالله ع

مرحلة "الظن" أبهنا تكون حينما تتعادل دالالت اإلثبات مع دالالت النفى. أما املرحلوة الوىت تلوى مرحلوة 
"الظوون " فهووى مرحلوووة "غلبووة الظوون " وأتتوووى هووذه املرحلووة بعووود البحووث والتمحوويص ىف أدلوووة النفووى وأدلوووة 

 ات ، فرتجح إحدى الكفتني دومنا دليل قطعى يقيىن فيبقى هناك جمال للنظر.االثب
 وىف الفقه تعترب"مظنة" احلرج واملشقة الوصف املناسب املالئم للجمع بني الصالتني عند املطر والسفر.
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نوه ، ويعرب بعض الفقهاء، كما يروى عن اإلمام أ، حنيفة النعمان ، عون هوذه املرحلوة ابملقولوة املشوهورة ع
مذهبنا صحيح حيتمل اخلطأ، ومذهب اآلخر خطا حيتمل الصواب وتلى مرحلة غلبة الظن مرحلة تسومى 
مرحلووة "التصووديق "ويعتموود فيهووا علووى الثقووة ىف صوودق القائوول مث أتتووى مرحلووة "اإلميووان " الووذى ينبووىن علووى 

 عون طريوق كموال الثقوة التصديق ابخلرب على شرط الثقة مث مرحلة "حق اليقني" وهوو التصوديق التوام ابخلورب
ىف مصودر اخلورب، كموا ورد ىف قولوه تعواىل: }وإان لونعلم أن موونكم مكوذبني وإنوه حلسورة علوى الكوافرين وإنووه 

، وتلوى هوذه املرحلوة مرحلوة "علوم اليقوني " عنودما  52-49حلق اليقني فسبح ابسم ربك العظيم{احلاقوة:
لعقليووة مثلمووا ورد ىف قولووه تعوواىل }كووال سوووف جيتمووع صوودق مصوودر اخلوورب مووع القوووة االقناعيووة ابلرباهووني ا

-3تعلمون مث كال سوف تعلمون كال لوتعلمون علم اليقني لرتون اجلحويم مث لرتوهنوا عوني اليقني{التكواثر:
7. 

موون سووورة التكوواثر }مث لرتوهنووا عووني اليقني{املرحلووة القصوووى موون مراحوول العلووم حيووث  7ومتثوول اآليووة رقووم 
 ة مع املشاهدة العينية ملوضوع املعرفة.جتتمع كل شروط املراحل السابق

أموا ىف علووم الكووالم فقوود فصول القاضووى عبووداجلبار احلووديث ىف هووذا املوضووع حيووث قوورر أن النظوور العقلووى 
 اليولد الشك أو الظن ،وهو يفرق بني لفظى الشك والظن.

 أ.د/السيد حممد الشاهد
 ـــــــــــــــــ
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 العا ات الشعبية
ة، والعوادة: كول موا اعتيود حووىت صوار يفعول مون غوري جهود، والعوادة: احلالوة تتكوورر لغوة: العوادات مجوع عواد

 (.1على هنج واحد)
والشوووعبية نسووووبة إىل شوووعب ، والشووووعب: اجلماعوووة الكبوووورية ترجووووع ألب واحووود، وهووووو أوسوووع موووون القبيلووووة، 

 (.2والشعب: اجلماعة من الناس ختضع لنظام اجتماعى واحد وتتكلم لساان واحدا كما ىف الوسيط )
السلوك املكتسب الذى يشرتك فيه أفوراد  Folkwaysواصطالحا: يقصد ابلعادات الشعبية أو السنن 

شعب معني ، وهى معايري ذات قيموة اجتماعيوة، مون شوأهنا أن تثوري رد فعول ىف اجملتموع ، يتمثول ىف الفوزع 
 على حرمتها.واالستهجان واالستياء، األمر الذى يربر توقيع جزاءات على املخالف الذى يعتدى 

والعادات الشعبية يتلقنها الفرد من اآلخرين حبسب املقتضيات واملناسبات االجتماعية، ولذا فهى ختتلوف 
عن العادات الفردية الىت يكتسبها الفورد وفقوا حلاجتوه ،مموا يعوىن أهنوا ال تقووم اال كعالقوة اجتماعيوة، تعمول 

عض األفعووال الووىت تصودر عوون عوودد كبووري موون أفووراد علوى االنسووجام مووع مثيالهتووا ، نتيجووة للتكورار الوودائم لووب
اجملتمع ىف مواقوف معينوة فتبودو العوادات الشوعبية مون مث ذات صوبغة مجعيوة تنموو تلقائيوا، وتظهور ابلتودريج 

 حىت تتمكن من النفوس ، وتصبح أشبه ابلدستور غري املكتوب الذى يتمتع بقوة اإللزام.
ح ومصطلحات العرف ، والعادة املستحدثة، والتقليد، وموا وهناك غري قليل من التداخل بني هذا املصطل

 إىل ذلك من املمارسات االجتماعية الىت ال ختضع إىل التقنني.
ولعوول أهووم مووا مييووز العووادات الشووعبية أهنووا تلووب دورا هامووا ىف بقوواء اجملتمووع اإلنسوواأ واسووتمراره عوون طريووق 

ا كثوريا موا تقواوم العوادات املسوتحدثة خاصوة تلوك حتديدها ألمناط الفعل وقواعد السلوك واللياقة، كموا أهنو
الىت تكون تعبريا عن نزوات الساعة، إضافة إىل أهنا مكملة للقانون ومتهد لظهوره ،وإن اختلفت عنوه مون 

 حيث التلقائية ىف الظهوروالسرعة ىف اجلزاء.
طا بعيودا ىف التغوري ومع ذلك فلم يعد مصطلح العادات الشعبية مما يتوافوق موع اجملتمعوات الوىت قطعوت شوو 

االجتماعى والثقاىف، ولكنها تلب دورا كبوريا ىف تلوك اجملتمعوات الوىت تتسوم ابلبسواطة، وإن كوان مون املهوم 
القوول مووع ذلووك أبن هنواك بعووض هووذه العوادات الووىت تبوودو منافعهوا وصووالحيتها، ممووا يلوزم معووه وضووعها ىف 

ا؛ ملا هلا من أمهية ىف تنظيم احلياة االجتماعية، على دائرة البحث للتعريف األعمق هبا وإبجيابياهتا وسلبياهت
اعتبووار أن السوونن هووى آخوور األمراملنوواهج العامووة الووىت تتخووذ كطريقووة للمعيشووة،مما يوجوود ضوومريا عامووا يووربط 
اجلماعووة مبقوواييس واحوودة فيمووا جيوووز ومووا ال جيوووز ، و هووو مووا يوجوود ىف النهايووة ذلووك احليوواء الووذى وصووفه 

شوعبة مون اإلميووان ، الوذى مون بووني وظائفوه توحيود العووادات العاموة، وإسوباغ طريقووة  أبنووه الرسوول الكورمي 
للحياة ميارسها اجلميع بشكل واحد،،وهو ما يكسب احلياة اإلسوالمية قودرة خاصوة علوى التحمول وعلوى 
ع املقاومة، ابعتبار أن توحد العوادات يوؤدى إىل توحود الفهوم والقضواء علوى املنازعوات ، نظورا ملعرفوة اجلميو

 مقدما مبا جيب فعله ىف خمتلف املناسبات.
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 أ.د/حممود أبوزيد
 ـــــــــــــــــ
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 العباسيون
وكافلوه بعود أخيوه أ، طالوب  ( بن عبداملطلب القرشى اهلامشى، عم النوىب 1العباسيون: هم أبناء عباس)
 وصاحب السقاية والعمارة.

دينوه قبول هجرتوه إىل املدينوة، وكوان يكوتم إسوالمه ولد قبل النىب عليه الصالة والسالم بسنتني ، ودخول ىف 
، وقوووود شوووهد العقبوووة الثانيووووة ليسوووتوثق البوووون أخيوووه مووون األنصووووار، وشوووهد معووووه  بنووواء علوووى توجيووووه منوووه 

حووىت شووارك ىف دفوون  مشوواهدكثرية، منهووا: فووتح مكووة، وغووروة حنووني ،والطووائف ، وغووروة تبوووك ، وعوواش 
ثالثووني هجريووة سووتمائة واثنتووني ونسووني ميالديووة، ولووه موون والصووالة عليووه ،وتوووىف سوونة اثنتووني و  الرسووول 

العموور مثووان ومثووانون سوونة، بعوود أن أدرك خالفووة الشوويخني ، والشووطر األكوورب موون خالفووة عثمووان بوون عفووان 
 رضى هللا عنه الذى صلى عليه وشارك ىف دفنه.

ف للخالفووة ، لعوودم موون علووّى كوورم هللا وجهووه ، فإنووه مل يستشوور  ( وإن كووان أقوورب إىل النووىب 2والعبوواس )
توووافر شوورطها األساسووى فيووه وهووو السووبق إىل اإلسووالم ، ووقووف جبانووب علووى رضووى هللا عنووه يؤيووده وحيضووه 

 على املطالبة حبقه ونسج على هذا املنوال نفسه أبناؤه العشرة من بعده ، وهم:
 الفضل ، وبه كان يكىن. -1
 عبدهللا. -2
 عبيدهللا. -3
 قثم. -4
 عبدالرمحن. -5
 د.معب -6
 احلارث. -7
 كثري.  -8
 عون. -9

 متام. -10
فأطوواعوا عليووا، وشوواركوا ىف حكومتووه ومعاركووه الووىت دارت رحاهووا بينووه وبووني معاويووة ابوون أ، سووفيان ، وملووا 

( عبدهللا مستقيال من البصرة، 3مالت كفة الصراع إىل غري صاحله أخذوا يتوجهون إىل األمويني ،ففارقه )
 احلسن ، وآوى إىل معاوية.وفارق أخوه عبيدهللا ولده 

وملا تنازل احلسن رضى هللا عنه عن اخلالفة، ونزل أخوه احلسني على إرادته ، اعتقد العباسويون أن حقهوم 
فيها قد سقط ، وأهنم وحدهم صاروا أصحاب هذا احلق ، فهادنوا األمويني وانلووا جووائزهم ، وىف الوقوت 

(، 4ه عنوة من األمويني وكانوا ينتظرون ثالث عالمات )نفسه راحوا يعدون أنصارهم للدعوة إليهم وأخذ
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إحداها: هالك الطاغيوة يزيود بون معاويوة، والثانيوة: جموىء العوام املكمول للمائوة، والثالثوة: قتول يزيود ابون أ، 
 مسلم وانتفاض الرببر.

علوووا للوودعوة وملووا مت هلووم مووا أرادوا أخووذوا ىف الوودعوة إىل أنفسووهم وفووق بوورانمج غايووة ىف الدقووة والعمووق ،فج
مراكووز ثالثووة: احلميمووة، وفيهووا يقوويم اإلمووام ، والكوفووة، وفيهووا يقوويم انئبووه األول علووى العووراق ، وخراسووان ، 
وفيهوا يقويم انئبوه الثواأ وأتباعوه مون الودعاة والنقباء،وكوان االتصوال بوني هوذه املراكوز مرتبوا ترتيبوا دقيقووا ، إذ 

بوه ىف الكوفوة، ومنوه إىل انئبوه الثواأ ىف خراسوان ، ولكوى ال خترج التوجيهات من اإلمام ىف احلميمة إىل انئ
خيفى على اإلمام شىء من أخبار الدعوة وأسرارها فإنه كان يلتقى ىف موسم احلج مون كول عوام بنائبيوه ىف 
العووراق وخراسووان والوودعاة السووبعني ونقبووائهم االثووىن عشوور، الووذين كووان مثانيووة موونهم موون العوورب وأربعووة موون 

 املواىل.
الوودعوة ىف بوودايتها للرضووا موون أهوول البيووت ، وذلووك حووىت ال يشووغب أبنوواء فاطمووة علووى العباسوويني  كانووت

 وجيهضوا دعوهتم قبل أن تبلغ اهلدف وتدرك الغاية.
تبقى املراحل الىت عربهتا الدعوة حىت أتت أكلها وهى املرحلة السرية: وكانت أطوهلا فقد بدأت سونة مائوة 

 وانتهت سنة مائة وتسع وعشرين.
 أما املراحل اخلمس األخرى هى:

 اجلهرية. -1
 املواجهة املسلحة. -2
 الفتح. -3
 قيام الدولة. -4
 االنتقام. -5

وقد مورت عوربثالث سونني موا خوال مرحلوة االنتقوام فقود اسوتغرقت خالفوة السوفاح ،وهوو أول مون بويوع لوه 
 ابخلالفة من بىن العباس.

ن سوونة مائووة واثنتوووني وثالثووني هجريووة سووبعمائة وتسوووع وقوود حكمووت اخلالفووة العباسووية العوووامل اإلسووالمى موو
 وأربعني ميالدية إىل سنة ستمائة ومثان ونسني هجرية الف ومائتني وستني ميالدية.

حيث سقطت على أيدى املغول ، الذين خربوا بغداد، وألقوا ما ىف مكتباهتا ىف دجلوة، وحرمووا العوامل مون 
 نيا، وعدل مسار التايخ.تراث علمى وفىن، لو أنه بقى لغري وجه الد

والووذى يسووتعرض إجنووازات هووذه اخلالفووة يالحووظ أهنووا رفعووت صوورح احلضووارة اإلسووالمية، ونشوورت أضووواءها 
شوورقا وغووراب، ففيهووا ترمجووت إىل العربيووة مووا تفتقووت عنووه العقووول البشوورية موون اآلداب ، والعلوووم ، والفنووون 

 امل هلا نظريا من قبل وال من بعد.،وفيها ازدهرت النهضة الفقهية واملذهبية الىت مل ير الع
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وبعد، فهؤالء هم العباسيون وهذه هى دولتهم الىت رعوت احلضوارة، ورفعوت ألويوة املدنيوة، وأخرجوت العوامل  
 كله من ظالم اجلهل إىل نور العلم.

 أ.د/عبدالعزيز غنيم عبدالقادر
 ـــــــــــــــــ
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 الع مانيون
سووونة ونيفووووا  624سوووولطاان واسوووتمرت  36م الوووىت حكمهوووا العثموووانيون نسوووبة إىل عثموووان مؤسووووس دولوووته

ينتسووبون إىل قووا  موون قبائوول الغووز، مث شوواعت صووفة عثموواأ علووى كوول مووواطن ينتمووى إىل دولووتهم العثمانيووة 
بصوورف النظوور عووون دينووه وثقافتووه وعرقوووه كونوووا إمووارة ثغووور ثبعووة لدولووة سوووالجقة الووروم ىف األانضووول علوووى 

م وأسوس إمارتووه علوى العلووم 1299-هوو699اسوتقل أمريهووا عثموان عووام حودودها موع الدولووة البيزنطيوة مث 
 والفتوحات. وىف عهده برز الشاعر عاشق ابشا أول شعراء العثمانيني.

مث توسووع عثمووان ابلغوورو واجلهوواد علووى حسوواب البيووزنطيني ، وملووا مووات خلفووه ابنووه أورخووان الووذى اختووذ موون 
سياسووة أبيووه ىف نشور العلووم وىف الفووتح ، ووصوول إىل  مدينوة بورصووة عاصوومة سياسوية وثقافيووة. واتبووع أورخوان

 مضيق الدردنيل. ومن أبرز شعراء عصره سليمان جلىب صاحب قصيدة املولد.
وتوووىل مووراد بوون أورخووان اإلمووارة العثمانيووة والووىت متتوود بووني األانضووول والبلقووان ، وىف عهووده أتسسووت فرقووة 

م، 1362-هووو764ن أكوورب املوودن البيزنطيووة اإلنكشووارية أول جوويش نظووامى ىف العووامل ، وفتحووت أدرنووة موو
م وأجنووب عصووره الشوواعر نسوويمى الووذى نشووأ ىف 1453-هووو857وظلووت عاصوومة للعثمووانيني حووىت عووام 

العراق العثماأ، ونظم ابلرتكية ىف هلجتها اآلذرية. وانتصر مراد على حتالف القوى األوربية ضده ىف معركة 
 قوصوه )كوسوفا( إال أنه استشهد عقبها.

هوود ابنووه ابيزيوود الصوواعقة انتهووى عهوود اإلمووارة لتتحووول رمسيووا إىل سوولطنة اخلليفووة العباسووى ىف القوواهرة وىف ع
م 1402-هوووو805بتنصووويبه ابيزيووود سووولطاان علوووى الوووروم إال أن هزميتوووه أموووام تيموووور لنوووك ىف موقعوووة أنقووورة 

الدولووة موون تسووببت ىف تفوورق الدولووة موودة إحوودى عشوور عامووا، بعوودها مل ابنووه السوولطان حمموود األول مشوول 
جديوود. وهووو الووذى اعتووىن ابلتوحيوود السياسووى وابملعرفووة وظهوور ىف عهووده شوويخى الشوواعر اجملوودد صوواحب 
خرانمووة آموووا مث جووواء السوولطان موووراد الثووواأ وبعوووده حمموود الثووواأ الوووذى لقووب ابلفووواتح لفتحوووه القسوووطنطينية 

البيزنطيوة وبودأ عهود  م واختاذها عاصمة. وبوه انتهوى رمسيوا وجوود الدولوة1453-هو857)استانبول( عام 
 الدولة احلديثة ىف أوراب. وبه أيضا بدأ التاربخ احلديث.

واشتهرالفأتح كقائد عسكرى وشاعر وأديب وراع للفنون واألدب ، فباإلضافة إليه نفسه كشاعر صاحب 
ديوان جند ىف عهده العامل آق مشس الدين ، الذى عرف امليكروب وكتوب عون السورطان ، والشواعر أمحود 

وكذلك سونان ابشوا رائود النثور الرتكوى العثمواأ، والشواعرتني مهورى خواتون وزينوب خواتون. وإذا كوان  ابشا
 2كوم2.000.000فقد توىف الفواتح عون دولوة  2كم  800األمري عثمان املؤسس مات عن إمارة تبلغ 

 سنة فقط بني االثنني. 154أى مدى 
الثاأ ابن الفواتح إال أن سوليم األول الوذى كوان وإذا كانت الفتوحات العثمانية قد توقفت ىف عهد ابيزيد 

شاعرا ىف لغته العثمانية وله ديوان ابلفارسية وظهر ىف عهده العامل اللغووى الفقيوه املوؤرخ ابون كموال ، أعواد 
سليم حركة الفتوحات مرة أخرى بضمه مصر والبالد العربية إىل الدولة. وبسليم حتولت الدولة من سولطنة 
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م ختللهوا الوذروة الوىت وصولت فيهوا الدولوة علوى 1923-هو1342استمرت حىت عام  إىل سلطنة وخالفة
عهد سليمان القوانوأ عصورها الوذهىب مون حيوث توسوع الدولوة وسويطرهتا علوى أوراب ، ومون حيوث الثقافوة 
والفنون واألدب ، فالقانوأ نفسه كان أول شعراء عصره الذى أجنب فضوىل أموري الشوعر الرتكوى القودمي ، 

عى الشاعر، وخريالدين ابرمياروس القائد البحرى، وبريى رئيس العامل صاحب كتاب البحرية، واملعمار والم
سنان ابأ جوامع السوليمانية ىف أدرنوة قموة الفون اإلسوالمى املعموارى، والوذى اسوتخدم قبوة اجلوامع الوىت ال 

ذلوووك توسوووعه ملسووواحة تسوووتند علوووى أعمووودة وإمنوووا علوووى أنصووواف قبووواب ، مث أرابع قبووواب ، مث اجلووودار وىف 
 اجلامع.

وىف عهوود سووليمان قضووى علووى نشوواط فرسووان القووديس يوحنووا بعوود الفووتح العثموواأ جلزيوورة رودوس أمووا هووو 
-هوووو974محلووة عسووكرية بووودات بفووتح بلغووراد وانتهوووت حبصووار قلعووة سووويكتوار عووام  13نفسووه فقوود قووواد 

الثووواأ دولوووة بلغوووت  سووونة وهوووو علوووى فرسوووه حياصوورها، ثركوووا البنوووه سوووليم 73م والووذى موووات عووون 1566
 .2كم  13.000.000مساحتها 

وبعوود قوورن كاموول موون الوصووول إىل الووذروة حكووم خاللووه عوودة سووالطني أبوورزهم سووليم الثوواأ، ومووراد الثالووث 
،الذى ظهر ىف عهده املوورخ خوجوه سوعد الودين ، صواحب كتواب ثج التوواريخ وأول املوؤرخني الورمسيني ، 

مشوووارف موسووكو لكووونهم فشوولوا ىف حصووار مدينوووة فيينووا وعنووودها  فووتح فيووه العثموووانيون روسوويا ووصوولوا إىل
سقطت عنهم صفة "املنتصرون دائما"، بدأت فرتة التوقف الوىت بودأ فيهوا العثموانيون فقود أراضويهم لصواحل 
األوربيني مثل اجملر وترانسلفانيا ، مبوجب معاهدة كارلو فجه ىف هناية القرن الثامن عشر املويالدى، أموا ىف 

وك قاينارجه بعد ذلك فقد ابت واضحا هزمية العثمانيني أمام روسيا فبودات فورتة االهنيوار مموا معاهدة كوج
جعل الدولة تبدأ مرحلة التجديد الستعادة القووة، وهوى الوىت بودأت بعبود احلميود األول ، وبورزت ىف عهود 

مانية القدمية ىف اجليش سليم الثالث صاحب "النظام اجلديد" نظرا إلحالله النظم األوربية احلديثة حمل العث
 واإلدارة ومظاهر احلياة، مما أاثر عليه جنود اإلنكشارية فعزلوه وقتلوه.

 نشطت احلركة الثقافية ىف عهده وترجم عاصم ، قاموس برهان قاطع من الفارسية.
ومن علماء عصره خوجه إسحق عامل اهلندسة، ومصطفى هبجت عامل الطب جاء بعد حممود الثاأ الذى 

لدولة لتجديد أوسع على النمط األور، مثلما فعل واليه علوى مصور حممود علوى ابشوا،مما سوهل علوى هيأ ا
ابنووه عبوود اجمليوود إعووالن "التنظيمووات" رمسيووا وذلووك يعووىن إعووادة تنظوويم شووئون الدولووة العثمانيووة علووى أسووس 

ذى توىل والدولوة ىف غايوة أوربية وجعل الفرنسية لغة الثقافة توىل بعده مراد اخلامس مث عبد احلميد الثاأ ال
ضووعفها، ممووا أطمووع فيهووا دول أوراب وبضووغط موون النخبووة احلاكمووة كرجووال دولووة واملثقفووة علووى أسووس غربيووة 
أعلن قيام النظام النيا،،"جملس املبعواثن"، إال أن هذه النخبة دفعوت الدولوة إىل احلورب العثمانيوة الروسوية 

ى السولطان العمول ابلنظوام النيوا، واهوتم ابلشوئون الثقافيوة رغما عن إرادة السلطان وبنكبة هذه احلرب ألغ
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عاما وصلت فيه الثقافة والفنون والنظم التعليمية إىل درجة عالية وظهر  33والدينية والعلمية طوال عهده 
 ىف عهده أساطني األدب والفكر والفن منهم:

موود وتوفيوق فكوورت لكوون اجلوويش انموق كمووال ، أول دعوواة اجلامعوة اإلسووالمية، وضوويا ابشوا ، وعبووداحلق حا
م ليحول 1909-هوو1327بقيادة حزب االحتاد والرتقى أجرب السلطان عبداحلميد على ترك العورش عوام 

حملووه السوولطان حمموود رشوواد بتوجيووه االحتووادين الووذين أدخلوووا الدولووة ىف حوورب البلقووان وإيطاليووا مث مبغووامرة 
لدولووة ىف احلوورب العامليووة األوىل الووىت خرجووت عسووكرية موونهم دون علووم السوولطان والصوودر األعظووم أشووركوا ا

 م.1923-هو1342أكتوبر  29منها منهارة وقامت على أنقاضها دولة تركيا ىف 
 أ.د/حممد حرب

 ـــــــــــــــــ
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 العرع
 (.1لغة: املعروف وهو خالف النكر، والعرف: ما تعارف عليه الناس ىف عاداهتم ومعامالهتم)

ه الناس وساروا عليه من فعل شاع بينهم ، أو لفظ تعارفوا إطالقه على معىن (: هو ما اعتاد3واصطالحا)
 خاص مل يوضع له ىف اللغة، وال يتبادر غريه عند مساع ذلك اللفظ.

 فالعرف: ما يعرفه كل أحد، والعادة: ما يتكرر معاودهتا مرة بعد أخرى.
ن أحكووام الفقووه الفرعيووة، وخاصووة ىف والعوورف موون األدلووة الشوورعية عنوود الفقهوواء، وإليووه حيووتكم ىف كثووري موو

 (.3أحكام األميان والنذور، والطالق)
( فووالعرف العملووى، قيوول: اعتيوواد النوواس بيووع املعاطوواة موون غووري وجووود صوويغة 4والعوورف منووه عملووى وقوووىل)

 لفظية، وتعارفهم على قسمة املهر ىف الزواج إىل مقدم ومؤخر، وتعارفهم على أكل القمح وحلم الضأن.
قووىل، مثول: تعووارف النواس إطوالق لفووظ "الولود" علوى الوذكر دون األنثووى موع أنوه ىف االسووتعمال والعورف ال

 اللغوى يطلق عليهما معا، وكذلك تعارفهم على عدم إطالق لفظ "اللحم" على السمك.
(. إذ االمجاع هو اتفاق جمتهدى األمة ىف أى عصور، وأموا العورف فموا 5وهناك فرق بني العرف واإلمجاع)

أكثوور النوواس موون العوووام واخلووواص ، فووال يشوورتط فيوه االتفوواق ويكووون فيووه حووظ للعوووام أيضووا ريووالف يعتواده 
 اإلمجاع.

(: عرف عام وعرف خاص ، فواألول: موا تعارفوه غالبيوة أهول 6والعرف سواء أكان قوليا أم عمليا نوعان)
م مبعىن الطوالق إلزالوة البلدان ىف وقت من األوقات ، مثل: تعارفهم عقد االستصناع واستعمال لفظ احلرا

 عقد الزواج.
والثاأ وهو العرف اخلاص: هو ما يتعارفه أهل بلدة أو إقليم أو طائفة معينة مون النواس ، كوإطالق الدابوة 

 ىف عرف أهل العراق على الفرس ، وجعل دفاتر التجار حجة ىف إثبات الديون.
لناس دون أن حيرم حالال أو حيل حراموا  وينقسم اثنيا إىل عرف صحيح وعرف فاسد، فاألول: ما تعارفه ا

كتعووارفهم تقوودمي عربووون ىف عقوود االستصووناع ، والثوواأ مووا تعارفووه النوواس ولكنووه حيوول حرامووا أو حيوورم حووالال  
 كتعارفهم أكل الراب ، واختالط الناس بعضهم ببعض رجاال ونساء ىف احلفالت واألندية العامة.

 .199لعفو وأمر ابلعرف وأعرض عن اجلاهلني{األعراف:واألصل ىف اعتبار العرف قوله تعاىل: }خذ ا
وقووول ابوون مسووعود: إمووا راه املسوولمون حسوونا فهووو عنوودهللا حسوون ، ومووا رآه املسوولمون سوويئا فهووو عنوود هللا 

 (.أ.د/على مجعه حممد7سيئ()
 ـــــــــــــــــ
 الع ة

 متهيد : -
 ? أسباب اختيار املوضوع :
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 وضوع .عدم وجود حبث متكامل يف هذا امل -1
 حىت يبني للناس مفهوم العزة وأهنا ليست للذات . -2
 حىت يعلم الناس أبن ما معهم هو اخلري . -3
 أن العبد إذا رزق العزة رزق االستعالء على ركام األرض . -4
 أن العزة تعترب صمام أمان للمجتمع من الشرور واألخطار . -5

 ? تعريف العزة :
 بة وهي خالف الذل .لغة : القوة والشدة والغل -أ 

 اصطالحاً : ارتباط ابهلل تعاىل وارتفاع ابلنفس عن مواضع املهانة والتحرر من رق األهواء . -ب 
 ? العزة ال بد أن جيتمع فيها األمور اآلتية :

 . -القوة اإلميانية واجلسدية والعلمية  –. القوة حىت ال يغلب 1
 . القناعة حىت يستغين هبا عن الناس .2
 ميده هللا بنصره وقوته . . أن3
 . أن يسري على وفق ما أراده هللا .4

 ? معاين العزة يف كالم العرب :
 . الغلبة والقهر .1
 . الشدة والقوة .2
 . نفاسة القدر .3

 ? معاين العزة يف القرآن :
 . العظمة .1
 . املنعة .2
 . احلمية .3
 أقسام العزة : -
 عزة شرعية : -أ

 عزة غري شرعية : -ب
 صور من العزة غري الشرعية : -
 . االعتزاز ابلكفار من يهود ونصارى ومنافقني وعلمانيني وحداثيني وغريهم .1
 . االعتزاز ابآلابء واألجداد .2
 . االعتزاز ابلقبيلة والرهط .3
 . االعتزاز ابلكثرة سواء كان ابملال أو ابلعدد .4
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 . االعتزاز ابجلاه أو املنصب .5
 النصح واإلرشاد . . االعتزاز عند6
 . االعتزاز جبمال الثياب .7
 . االعتزاز ابألصنام واألواثن .8
 مصادر العزة : مصدر واحد وهو هللا جل جالله . -
 أسباب العزة : -
 . اإلميان ابهلل تعاىل وطاعته .1
 . اإلميان ابليوم اآلخر .2
 . اإلميان ابملالئكة .3
 . اإلميان ابلرسل واالنتماء إليهم .4
 . اجلهاد يف سبيل هللا .5
 . األمر ابملعروف والنهي عن املنكر .6
 . التواضع .7
 . العلم .8
 . العفو عن الناس مع املقدرة .9

 . اليقني أبن املستقبل هلذا الدين .10
 مواقف وأحداث يف طريق العزة : -
 . إسالم عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه .1
 . أسامة بن زيد مع حكيم بن حزام .2
 . عمر بن اخلطاب مع أيب عبيدة رضي هللا عنهما .3
 . ربعي بن عامر وحذيفة بن حمصن واملغرية بن شعبة مع رستم .4
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 الع لة
  

 هي آفة يصاب هبا بعض العاملني يف الدعوة، وعليهم أن يعملوا جاهدين على التطهر منها.
 ىن العزلة أو التفرد :أواًل : مع

 لغة : العزلة أو التفرد يف اللغة تعىن االبتعاد أو التنحي جانباً. -
اصطالحاً : أما يف اصطالح الدعاة فرياد هبا إيثار حياة التفرد على حياة اجلماعوة، وذلوك أبن يكتفوي  -

كوة، أو أن يقويم اإلسوالم العامل إبقامة اإلسالم يف نفسه، غري مبال ابآلخرين، ومبا هم فيه من ضياع وهل
يف نفسووه، ويسوووعى جاهوووداً إلقامتوووه يف النووواس، ولكووون جبهوووود فرديوووة بعيووودة عووون التعووواون والتوووآزر مووون بقيوووة 

 العاملني يف امليدان.
 

 اثنياً : أسباب العزلة أو التفرد :
 هناك أسباب تؤدى إىل هذه العزلة أو التفرد نذكر منها :

 
املرغبة يف العزلة، مع الغفلة عن موقعها مون النصووص األخورى الوقوف عند بعض النصوص الشرعية  -1

 الداعية إىل حياة اجلماعة:
:) يوشوك أن يكوون خوري موال  جواءت بعوض النصووص الشورعية مادحوة للعزلوة، ومرغبوة فيهوا كقولوه  -

 املسلم غنم يتبع هبا شغف اجلبال، ومواقع القطر يفر بدينه من الفنت( أخرجه البخاري.
للذي سأل : أي الناس أفضل ؟ قائاًل :) رجول جياهود يف سوبيل هللا مبالوه ونفسوه ، قوال :   وكإجابته -

 مث من ؟ قال : مؤمن يف شعب من الشعاب يعبد هللا ربه ويدع الناس من شره ( أخرجه مسلم.
يف حوديث حذيفوة بون اليموان :).. فواعتزل تلوك الفورق كلهوا، ولوو أن تعوض أبصول شوجرة،  وكقوله  -

 ركك املوت، وأنت على ذلك ( أخرجه البخاري.حىت يد
كذلك جاءت بعض النصوص الشرعية األخرى داعية إىل السري حتت لواء اجلماعة، والعويش يف كنفهوا    -

 .2كقوله تعاىل :} َوتَوَعاَونُوْا َعَلى اْلربّ  َوالتو ْقَوى َواَل تَوَعاَونُوْا َعَلى اإل مثْ  َواْلُعْدَوان  { املائدة
يعاً َواَل تَوَفر ُقوْا { آل عمرانوقال تع - َْبل  اّلّل  مجَ  ُموْا حب   .103اىل :}َواْعَتص 
:) ... إايكم و الفرقة، وعليكم ابجلماعة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من االثنني أبعود،  وكقوله  -

 من أراد حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة ( .
 
رغبة يف العزلوة انسوياً أو متناسوياً صولتها ابلنصووص األخورى والعامل الذي يقف عند النصوص األو  امل -

 الداعية إىل خماطبة اجلماعة، والعيش يف رحاهبا ، يبتلى أو يصاب ال حمالة آبفة العزلة أو التفرد.



 695 

 
الوقوف عند ظاهرة العزلة اليت أثرت عن بعض السلف مع الغفلة عون الظوروف الويت دعوت إىل ذلوك  -2
: 
لووى العزلوووة موووا أثوور عووون بعوووض السوولف : أهنوووم آثوووروا العزلووة علوووى خمالطوووة اجلماعوووة، قوود يكوووون احلامووول ع -

يقول لقوموه كموا حكوى القورآن الكورمي قوال تعواىل :  -عليه السالم  -ومعايشتها ، فها هو نيب هللا إبراهيم
 . 48ب ُدَعاء َريبّ  َشق ّيًا{ مرمي}َوأَْعَتز ُلُكْم َوَما َتْدُعوَن م ن ُدون  اّلل   َوأَْدُعو َريبّ  َعَسى َأال  َأُكوَن 

وقد كان احلامل له علوى ذلوك اسوتنفاذ وسوائل التغيوري واإلصوالح ، مث إصورار قوموه علوى الكفور، األمور  -
 الذي خشي معه الفتنة يف الدين، ففر منهم واعتزهلم.

وحودهم ملوا  وها هو أبو ذر، وابن عمر، ومعهما مجع من الصحابة يعتزلون مجاعة املسولمني، ويعيشوون -
عز  -وقعت الفتنة، وقد كان الباعث هلم على ذلك، صيانة أيديهم أن تغمس يف دماء زاكية، طهرها هللا 

 وال يعرف : من املصيب ومن غري املصيب. -وجل 
وهذا هو اإلمام مالك بن أنس إمام دار اهلجرة ، يقضى أخرايت أايم حياتوه يف عزلوة بعيوداً عون النواس  -

 جتنب مصادمة السلطات حقناً لدماء املسلمني. ، وقد كان عذره،
وإن العامل الذي يقورأ عون هوذه العزلوة، الويت عاشوها هوؤالء وينسوى ظروفهوا ومالبسواهتا يتولود يف نفسوه  -

معىن اإلقتداء و التأسي، أو على األقول احملاكواة والتشوبه، فيلجوأ إىل حيواة العزلوة، بعيوداً عون جوو اجلماعوة 
 لعزلة ما يربرها وما يدعو إليها .حىت وإن مل يكن هلذه ا

الظون أن حيواة اجلماعووة تلغوي دائمواً ذاتيووة املنتموى إليهوا، وتووؤثر علوى شخصويته مووع الغفلوة عون موونهج  -3
 اإلسالم يف التوفيق بني الفردية واجلماعة :

تووه، وقود يكوون احلاموول علوى العزلووة ظون بعووض العواملني أنوه يعوويش موع اجلماعووة وانتمائوه إليهووا يلغوى ذاتي -
وتذوب شخصيته فيبقى إمعة، إن أحسن الناس أحسن، وإن أساءوا أساء، مع الغفلة عن منهج اإلسالم 
يف التوفيق بني الفردية واجلماعيوة، إذ يقوول هوذا املونهج علوى دعووة الفورد إىل أن يعويش يف كنوف اجلماعوة، 

سووئولية كاملووة عوون كوول ويسووتظل بظلهووا علووى النحووو الووذي قوودمنا يف الوقووت الووذي يؤكوود فيووه أنووه مسووئول م
َووا 164تصوورف يقووع منووه قووال تعوواىل :} َواَل تَووز ُر َواز رَةم و ْزَر أُْخووَرى {األنعووام ، وقووال تعوواىل :}ُكوولُّ نَوْفووٍس مب 

 .38َكَسَبْت َره يَنةم {املدثر
وأن عليه أن يبذل النصيحة بشروطها وآداهبا لكل واحد يف اجلماعة مهموا عوال كعبوه، ومهموا عظموت  -

) الدين النصيحة قلنا ملون ؟قوال هلل ولكتابوه ولرسووله وألئموة املسولمني وعوامتهم ( أخرجوه  ال مكانته، ق
) املووؤمن موورآة أخيووه و املووؤمن أخووو املووؤمن يكووف عوون ضوويعته وحيوطووه موون ورائووه ( ويف  أبووو داود. وقووال 

 رواية :) املؤمن مرآة أخيه إن رأي فيه عيباً قومه (.
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وعاش املسلمون بعضهم مع بعض فموا رأينوا فورداً ذابوت شخصويته أو   ولقد عاش الصحابة مع النيب -
تالشووت فرديتووه يف اجلماعووة وإمنووا رأينووا النصوويحة والشووورى واألموور ابملعووروف والنهووي عوون املنكوور، ومووا قووول 

 بعضهم لعمر :) لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا ( عنا ببعيد .
سوولم كيووان داخلووي متميووز واضووح املعووامل واحلوودود، وتبقووى أعصووابه هبووذه الوودعوة ينشووأ ويبووىن يف نفووس امل -

 صاحية منتبهة لكل ما ميسه، ولو من بعيد.
 
 الغفلة عن طبيعة تكاليف خمالطة اجلماعة والعيش بني الناس : -4
قوود يكووون احلاموول علووى العزلووة الغفلووة عوون طبيعووة تكوواليف خمالطووة اجلماعووة والعوويش بووني النوواس، إذ أن  -

التكوواليف، أهنووا كثوورية ضووخمة، تسووتوعب حيوواة اإلنسووان موون أول يوووم إىل آخوور يوووم، وقوود ال طبيعووة هووذه 
تنتهي، وغالباً ما تكون على خالف ما هتووى األنفوس، وموا مل يكون العامول منتبهواً إىل ذلوك، فإنوه يهمول 

ويعجوز عون  نفسه من التزكية والرتبية، و اجملاهدة وتسيطر عليوه األهوواء و الشوهوات ومبورور األايم يضوعف
 القيام هبذه التكاليف، وحينئٍذ يبحث عن خمرج أو ملجأ فال جيد سوى العزلة أو التفرد.

 
 التذرع أبن خمالطة الناس تشغل عن التفرغ للعبادة مع الغفلة عن املفهوم الصحيح للعبادة : -5
ن صالة إىل صيام إىل قد يكون احلامل على العزلة التذرع أبن خمالطة الناس تشغل عن التفرغ للعبادة م -

قراءة القرآن إىل ذكر إىل دعاء، إىل استغفار إىل تفكر .... اخل مع الغفلوة عون املفهووم الصوحيح للعبوادة، 
) أهنوا اسوم جوامع لكول مووا -رمحوه هللا  -إذ املفهووم الصوحيح للعبوادة كموا يقوول شويخ اإلسوالم ابون تيميوة 

والباطنوة، فالصوالة والزكواة والصويام واحلوج عبوادة، والودعاء حيبه هللا ويرضاه، من القووال واألعموال الظواهرة 
واالستغفار و الذكر وتالوة القرآن عبادة، وصدق احلديث وأداء األمانة وبر الوالدين وصلة األرحام عبادة 
والوفوواء ابلعهووود عبووادة والوودعوة إىل اخلووري واألموور ابملعووروف والنهووي عوون املنكوور واجلهوواد للكفووار واملنووافقني 

ة، واإلحسان للجار واليتيم واملسكني وابن السبيل واخلوادم والرمحوة ابلضوعيف والرفوق ابحليووان عبوادة، عباد
وكووذلك حووب هللا ورسوووله، وخشووية هللا واإلانبووة إليووه وإخووالص الوودين لووه، والصوورب حلكمووه والرضووا بقضووائه 

 والتوكل عليه و الرجاء يف رمحته واخلوف من عذابه وأمثال ذلك كله عبادة(.
خمالطة الناس ال متنع أن يكون للمسلم أوقات خيلوو فيهوا بنفسوه ليوؤدى واجبواً، أو يتقورب إىل هللا بنفول  -

أو حيفظ علماً، أو حيقوق مسوألة ، أو يتلوو قورآانً ، أو يوذكر ويتفكور، أو حياسوب نفسوه، وذلوك هوو معوىن 
 قول عمر بن اخلطاب رضى هللا عنه :) خذوا حظكم من العزلة (.

ملفهوم الصحيح للعبادة عن ابل املسلم العامل ، وحصره العبوادة يف دائورة الشوعائر التعبديوة، أن غياب ا -
متومهاً أن حياة اجلماعة حتول بينه وبني التفرغ الكامل ألداء هذه الشعائر، كول هوذا يوقوع ال حمالوة يف آفوة 

 العزلة أو التفرد .
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 املسلم حني ينتشر الشر و الفساد :االعتذار ابنتشار الشر والفساد مع الغفلة عن دور  -6
قد يكون احلامل على العزلة االعتوذار ابنتشوار الشور و الفسواد موع الغفلوة عون دور املسولم حوني ينتشور  -

الشوور والفسوواد، إذ أن دور املسوولم يف هووذه احلووال أن ينشووط للمقاومووة بكوول األسوواليب املتاحووة، والوسووائل 
 كن الداء وعجز الوسائل وخوف الفتنة.املمكنة وال يلجأ إىل العزلة إال عند مت

إذا مووا غفوول املسوولم العاموول عوون حقيقووة هووذا الوودور فإنووه يفوور ألول وهلووة إىل العزلووة أو التفوورد، وتتحووول  -
األرض إىل بؤرة من الشر و الفساد، قال تعاىل : } َوَلْواَل َدْفُع اّلّل  الن اَس بَوْعَضُهْم ب بَوْعٍض ل َفَسَدت  اأَلْرُض 

 . 251ن  اّلّلَ ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلم نَي{ البقرةَوَلك  
 
: ) مثل القائم على حودود هللا و الواقوع فيهوا ، كمثول قووم اسوتهموا علوى سوفينة  -  -وقال الرسول  -

فأصاب بعضهم أعالها ، وبعضوهم أسوفلها ، فكوان الوذين يف أسوفلها إذا اسوتقوا مون املواء موروا علوى مون 
أان خرقنوا يف نصويبنا خرقواً ، ومل نوؤذ مون فوقنوا ، فوإن يرتكووهم وموا أرادوا هلكووا مجيعواً ، فوقهم فقالوا : لوو 

 وإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا مجيعاً ( أخرجه البخاري.
 
االطالع على صور مون احملون والشودائد ابتلوى ويبتلوى هبوا العواملون لودين هللا علوى مودار التواريخ، موع  -7

 العاملني. الغفلة عن موقف هؤالء
وقد يكون احلامل على العزلة االطالع على صور مون احملون والشودائد ابتلوى ويبتلوى هبوا العواملون لودين  -

هللا على مدار التواريخ ، موع الغفلوة عون موقوف هوؤالء العواملني مون هوذه الصوور، إذ أن موقوف هوؤالء إمنوا  
مث االعوورتاف ابلتقصوري واللجوووء إىل هللا أن كوان اليقوني التووام أبن االبوتالء سونة موون سونن هللا يف الودعوات، 

 يثبت أقدامهم على الطريق، وأن ينصرهم وقد قبل هللا منهم فثبتهم ونصرهم.
ٍّ َقاتَوَل َمَعوُه ر بّ يُّووَن َكث وريم َفَموا َوَهنُووْا ل َموا َأَصواهَبُْم يف  َسوب يل  اّلّل   - ا َوَموا َضوُعُفوْا َوَموقال تعاىل :}وََكأَيّ ن مّ ن ن ويب 

َوإ ْسوورَافَوَنا يف  أَْموور اَن  اْسووَتَكانُوْا َواّلّلُ حيُ ووبُّ الص وواب ر يَن { * }َوَمووا َكوواَن قَوووْوهَلُْم إ ال  أَن قَوواُلوْا ربو نَووا اْغف ووْر لَنَووا ُذنُوبَونَووا
ورَة  َواّلّلُ حيُ وبُّ َوثَوبّ ْت أَْقَداَمَنا وانُصْراَن َعَلى اْلَقْوم  اْلَكاف ر يَن {* }َفآَثُهُم اّلّلُ ثَوَواَب الدُّ  نْوَيا َوُحْسوَن ثَووَواب  اآلخ 

ن نَي {آل عمران  .148-146اْلُمْحس 
نعم إن العامل إذا اطلوع علوى هوذه الصوور ، وكوان يف غفلوة عون موقوف أولئوك املمتحنوني يسويطر عليوه  -

رج إمنوا يكوون اخلوف و اهللع، وحياول أن جيد خمرجاً، وحينئٍذ تسول لوه نفسوه، ويوزين لوه الشويطان أن املخو
 يف العزلة أو التفرد فريكن إىل ذلك .

 
 صحبتة نفر من املسلمني منهجهم العزلة، وسريهتم التفرد : -8
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قد يكون احلامل علوى العزلوة صوحبته نفور مون املسولمني مونهجهم العزلوة، وسوريهتم التفورد نظوراً ألن املورء  -
 ة مؤثرة وممن يقتدي أو يتأسى به.شديد التأثر بقرينه، السيما إذا كان هذا القرين ذا شخصي

 
 تعدد اهليئات واجلماعات العاملة لدين هللا : -9
قد يؤدى تعدد اهليئات و اجلماعات العاملة لدين هللا إىل أن يقع املسلم العامل يف حرية مون أموره، موع  -

ىل العزلوة أو أي من هذه اهليئات وتلك اجلماعات يعمول، وعون أي منهوا يبتعود ؟ وتنتهوي بوه هوذه احلورية إ
التفرد، السيما إذا مل يكن يعرف حقيقة هذه اهليئات وتلك اجلماعات وموقفه منها، غري أن حقيقة هوذه 
اهليئات وتلك اجلماعات وإن كانت على خري غري أن هذا اخلري متفاوت، فمنهوا موا هوو علوى جوزء يسوري 

عليووه أن يتعوورف عليهووا :) أهوودافاً موون اخلووري، ومنهووا مووا هووو علووى كثووري موون اخلووري، وأن موقفووه منهووا يفوورض 
 ووسائل ، مث يسري مع من كانت على اخلري كله (.

. 57أبن يكون هدفها تطبيق شرع هللا ، ومنهجوه يف األرض قوال تعواىل :} إ ن  احْلُْكوُم إ ال  ّللّ  { األنعوام -
اَل   َوُنُسوك ي َوحَمْيَواَي وأن تقصد بكل ما يصدر عنها من أقووال وأفعوال وجوه هللا قوال تعواىل :}قُوْل إ ن  َصو

. وأن ختلوووع كووول والء إال والء هللا ورسووووله، واملوووؤمنني املتمسوووكني 162َومَمَوووا   ّللّ   َربّ  اْلَعووواَلم نَي {األنعوووام
َووا َول وويُُّكُم اّلّلُ َوَرُسوووُلُه َوال ووذ يَن آَمنُوووْا ال ووذ يَن يُق يُموووَن الص وواَلَة وَ  يُوْؤتُوووَن الز َكوواَة َوُهووْم هبوودى هللا قووال تعوواىل :}إ من 

. وأن تفهم اإلسالم فهماً وسطاً دون غلو أو تشدد ودون تفوريط أو إسوراف مث تعمول 55رَاك ُعوَن{املائدة
وْلم  َكآف وًة َواَل تَوت ب ُعووْا   ُخطُوَوات  به كله من السواك إىل اجلهاد قال تعاىل :}اَي أَيوَُّها ال ذ يَن آَمُنوْا اْدُخُلوْا يف  السّ 

 .208الش ْيطَان  إ ن ُه َلُكْم َعُدو  مُّب نيم {البقرة
وأن تعمول ابتوداء علوى إجيوواد الشخصوية املسولمة اجلامعووة لكول خصوال اخلوري، املتأبيووة علوى كول خصووال  -

ُ َموووووا ب َقوووووْوٍم َحوووووىت  يُوغَوووووريّ ُ  وْا َموووووا الشووووور املسوووووتأهلة لعوووووون هللا وأتييوووووده نصوووووره قوووووال تعووووواىل : } إ ن  اّلّلَ اَل يُوغَوووووريّ 
ه ْم{الرعد َنْوُفس   .11أب 

 وأن تتوسع يف حتقيق هذه الشخصية املسلمة حبيث تنتشر وتعم اجملتمع كله، بل العامل كله. -
وأن جتتهوود يف الووربط بووني هووذه الشخصوويات املسوولمة حبيووث تصوودر عوون رأي واحوود وتصووري فكووراً واحووداً  -

 جساد.وقلباً واحداً وروحاً واحدة ومشاعر واحدة وإن تعددت األ
وأن تنطلق من ترتيب واع دقيق مبىن على دراسة وفهوم الواقوع ابسوتمرار مث التعامول معوه بنواء علوى هوذه  -

 الدراسة، وهذا الفهم.
وأن تراعووى األولوووايت يف العموول حبيووث إذا أصوويبت بضوويق ذات اليوود وقصوورت هبووا إمكانياهتووا ووسووائلها  -

وع، و الفرائض على النوافل، واجملمع عليه على قدمت بعض األصول على بعض، بل واألصول على الفر 
حوني سوعى إىل حتطويم األصونام املوجوودة بوداخل الونفس البشورية  رسوول هللا  -املختلف فيه، كموا صونع 

 قبل حتطيم األصنام اليت كانت يف جوف الكعبة وعلى سطحها.



 699 

الفروع املختلف فيها وبوذلك  وأال تتساهل أو تتهاون يف األصول اجملمع عليها، مع التماس األعذار يف -
 تفتح الباب للتعاون مع مجيع العاملني.

وأن يكون هلا منهاج واضح األركان، حمدد املعوامل، أيخوذ بيود الفورد مون طوور إىل طوور، ومون مرحلوة إىل  -
 مرحلة، فيشبع تطلعاته، وجييب على تساؤالته ويرفع من مستواه.

اق ومتاعوب الطريوق فصومدت أموام اإلرهواب، واسوتعلت وأن يكون قد ظهر ثباهتا أو صوربها علوى مشو -
 على احملن والشدائد وبذلك استحقت أن تكون إماماً ورائداً لباقي العاملني.

وأن تكووون قوود قطعووت شوووطاً طوووياًل يف العموول، حبيووث صووارت ذات درايووة وخووربة ابلطريووق، وهبووذا توووفر  -
 على من يسري معها جهداً ووقتاً ومااًل.

ووَن وأن يكووون دأهبوو - ْ َكَمووا َصوورَبَ أُْولُوووا اْلَعووْزم  م  ا التووأين، و الوورتوي، وعوودم االسووتعجال قووال تعوواىل :}َفاْصوورب 
ل هل ُْم {األحقاف  . 35الرُُّسل  َواَل َتْستَوْعج 

 وأن يكون معها من يوجهها ويرشدها حبيث يرتب العمل وتوضع األمور يف نصاهبا. -
 ههم مادام يف املعروف.وأن ينزل مجيع أبنائها على رأي من يوج -
 وأن يكون هناك التناصح بشروطه وآدابه، وقبول هذا التناصح و الرضا به. -
 وأن تكون هناك الدقة واألمانة يف اختيار العاملني ليقطع الطريق على املرتبصني. -
 وأن يكون هناك االتباع ال االبتداع. -
 

 ا ما يتصل ابلعاملني أو ابلعمل اإلسالمي.الغفلة عن اآلاثر املرتتبة على العزلة سواء منه -10
 

 اثلثاً : آاثر العزلة أو التفرد :
هذا وللعزلة أو التفرد آاثر ضارة، وعواقب سيئة، سوواء علوى العواملني، أو علوى العمول اإلسوالمي ودونوك 

 هذه اآلاثر :
 

 آاثر العزلة أو التفرد على العاملني :
 ( جهلهم أببعاد ومعامل شخصيتهم :1
ال ميكنوه وحوده أن يعوورف أبعواد ومعووامل  -مهمووا يكون ذكواؤه، ومهمووا تكون فطنتووه  -أن اإلنسوان  ذلوك -

شخصيته معرفة دقيقة، بل البد من آخرين يعينونه على ذلك، وعلى سوبيل املثوال ال احلصور، ال يسوتطيع 
نوووواس اإلنسووووان أن يكتشووووف مووووا يف شخصوووويته موووون أثوووورة وأاننيووووة أو إيثووووار، وتعوووواون، إال إذا عوووواش بووووني ال

وخالطهم، ورأي أصحاب احلاجات منهم، مث أتمل يف نفسه، هل تقسو وجتمود، فتشوح وتبخول؟ وحينئوٍذ 
 تكون الثرة واألاننية، أو ترق وتلني فتجود وتعطى؟ وحينئٍذ يكون اإليثار والتعاون.
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 وكذلك ال ميكنه أن يقف على موا يف شخصويته مون حلوم وأانة، أو محوق وعجلوة، إال إذا خوالط النواس -
وصوووادف طبقوووات مووون غوووري أوىل الكياسوووة، ونظووور : هووول يقابووول خشوووونة ألسووونتهم ابللوووني، وغلظوووة قلووووهبم 

 ابلرفق؟ وهنا يكون احللم واألانة، أو يقابلها مبثلها أو أشد؟ وهنا يكون احلمق و العجلة.
عوة، ورأي مون وأيضاً ال يعرف اإلنسان ما لديه من الشجاعة األدبية أو اجلق و اخلور إال إذا لزم اجلما -

خيطئ مث تبصر يف نفسه : هل يهون عليها أن تقول هلذا املخطئ : إن الصواب يف غري ما نطقت، واحلق 
يف غري ما رأيت، و اخلري يف غري ما أتيت؟ وهنالك تكون الشجاعة األدبية، أو يعز عليها أن تقول ذلوك 

 فتصمت وخترس؟ وهناك يكون اجلق و اخلور.
نسان ما تنطوي عليه شخصيته من صدق وكذب، مون أمانوة وخيانوة، مون نظوام أو وابملثل ال يدرك اإل -

فوضى، إال إذا عاش يف وسط اجلماعة، وحد ث أفرادها، أو ائتمنووه علوى دموائهم وأموواهلم وأعراضوهم، أو 
 ضرب هلم موعداً، أو أعطى من نفسه عهداً هلم، مث نظر: هل حيدثهم مبا يوافق احلقيقوة والواقوع ؟ فيكوون

 صدوقاً، أو مبا خيالفها فيكون كذوابً .
 وهل حيافظ على دمائهم وأمواهلم وأعراضهم فيكون أميناً، أو يعتدي عليها ويهدرها؟ فيكون خائناً. -
وهووول حيوووافظ علوووى عهوووده، ويفوووي بوعوووده؟ فيكوووون دقيقووواً منضوووبطاً منظمووواً أو يهمووول وخيلوووف ؟ فيكوووون  -

 فوضوايً غري دقيق وال منظم وال منضبط.
ما أن املسلم إذا عاش يف عزلة أو منفرداً فإن شخصيته تبقى جمهولة لديه، إذ رمبا يفعل الشر ظاانً أنه ك  -

أْلَْخَسر يَن أَْعَمااًل { }ال ذ يَن َضل    اخلري، ورمبا يرتك اخلري، معتقداً أنه الشر قال تعاىل : }ُقْل َهْل نُونَوبّ ُئُكْم اب 
نوْ  ُنوَن ُصْنعًا{ الكهفَسْعيُوُهْم يف  احْلََياة  الدُّ ُْم حُيْس   . 104-103َيا َوُهْم حَيَْسُبوَن َأهن 

 
 ( تعطيل بعض طاقاهتم وإمكاانهتم، األمر الذي جيعلهم فريسة إلغواء الشيطان وإضالله، ووسوسته.2
مؤلووف  -كموا هوو معلووم   -فضواًل عموا يلحوق شخصويتهم موون االنفصوام أو اخللول، ذلوك أن اإلنسووان  -

وروح،أو بعبووارة أخوورى موون مووادة وروح، و الووروح مووزود بطاقووة موون الغرائووز تشووبه اخليوووط موون جسوود وعقوول 
الدقيقوووة املتقابلوووة املتوازيوووة، كووول غريوووزتني منهموووا متجووواورتني يف الووونفس، ومهوووا يف الوقوووت ذاتوووه خمتلفتوووان يف 

ة احلسووية والطاقووة االجتوواه، اخلوووف و الرجوواء، احلووب والكوور ، االجتوواه إىل الواقووع واالجتوواه إىل اخليووال، الطاقوو
املعنوية، اإلميان مبا تدركه احلواس واإلميان مبا ال تدركه احلواس، حب االلتزام و امليوول إىل التطووع، الفرديوة 

وهوي بتوازيهوا وتقابلهوا  -كموا تورى   -واجلماعية، السلبية واإلجيابية....اخل، كلها غرائز متوازية ، ومتقابلة 
شوورى ابحليوواة ، كأمنووا هووي أوثد متفرقووة ، متقابلووة تشوود الكيووان كلووه ، تووؤدى مهمتهووا يف ربووط الكووائن الب -

وتربطووه مووون كوول جانوووب يصوولح لالرتبووواط ، وهووي يف الوقوووت ذاتووه توسوووع أفقووه وتفسوووح جمووال حياتوووه، فوووال 
ينحصر يف نطاق واحد، وال يف مستوى واحود، بيود أن حتقيوق التووازن والتكامول يف حيواة اإلنسوان مرهوون 

هذه الغرائز حقها، دون زايدة أو نقوص. واجلماعوة هوي اجملوال الوحيود الوذي يوظوف  إبعطاء كل غريزة من
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سوائر طاقوات املسوولم ويعمول كوول الغرائوز بوودرجات متسواوية ومتوازيووة يف نفوس الوقووت، فتتكوون الشخصووية 
 السوية املتكاملة، اخلالية من أي انفصام أو اعوجاج واحملصنة ضد كيد الشيطان وإغوائه.

بعووض  -ال حمالووة  -ابتعوود املسوولم عوون اجلماعوة وآثوور حيوواة العزلووة أو التفورد فإنووه تتعطوول  وإذا حودث أن -
طاقاته وإمكاانته، وحينئٍذ يكون اخللل أو االنفصام يف شخصيته، فضاًل عن وجود الفراغ الذي ميكون أن 

لنظور إليووه ا -  -يسوتغله شوياطني اإلنووس واجلون يف إغوائووه وإضوالله، ولعوول هوذا الثوور هوو مووا لفوت النوويب 
) ... فمون أحوب مونكم حببوحوة اجلنوة فليلوزم اجلماعوة ، فوإن الشويطان موع الواحود ، وهوو  بقوله : قوال 

 من االثنني أبعد ... (.
( قلة رصيدهم مون اخلوربات و التجوارب الويت تعيونهم علوى مواجهوة كول موا يعورتض طوريقهم مون صوعاب 3

 وعقبات :
ألشوواك حمفوفووة ابملخواطر، واملسوولم احلصويف الووذكي هوو الووذي ذلوك أن العمول لوودين هللا طريوق مليئووة اب -

 تكون لديه اخلربة أو التجربة اليت متكنه من التغلب على هذه املخاطر، و النجاة من تلك األشواك.
سووى العويش مووع  -يكتسوب فيووه املسولم اخلوربات ويوتعلم التجووارب  -لويس هنواك جموال أرحووب وأوسوع  -

 الناس وخمالطتهم.
املسلم العامل بنفسه عن اجلماعة، ويرضى ابلعزلة أو التفورد فإنوه حيورم هوذه اخلوريات، وتلوك حني ينأى  -

التجارب ، ويبقى ضيق األفق قاصر النظر، ال يعرف كيوف يواجوه أبسوط املشوكالت، فضواًل عون أمهاهتوا 
 وعظائمها.

 
 ( سيطرة اليأس و القنوط على نفوسهم، األمر الذي قد ينتهي هبم إىل الفتور.4
أيتيووه الشوويطان بووني احلووني واحلووني ويلقووى  -السوويما يف هووذا العصوور  -لووك أن املسوولم العاموول لوودين هللا  -

 عليه هذه التساؤالت :
كثووري ؟ وهووم اآلن ممسووكون رينوواق   -يف داخوول األمووة اإلسووالمية ويف خارجهووا  -مووا املخوورج وأعووداء هللا  -

 العامل اإلسالمي ، ولديهم خطط ماكرة وأساليب خبيثة ؟
ويستطيع املسلم املخالط للناس والعامل من خالل مجاعة دفوع هوذه التسواؤالت ، أبنوه لويس وحيوداً يف  -

هذا امليدان، وإمنا هناك آخرون سواه يسريون يف نفس الطريق، وأولئك هلم من األساليب واإلمكواانت موا 
 يعينهم على مواجهة أعدائهم، وإحباط مكائدهم وخمططاهتم.

عزلة أو يعمل وحده، فإن هذه التسواؤالت تظول تلوح عليوه ولويس هنواك موا يودفعها بوه، أما إذا كان يف  -
 حينئٍذ يدب اليأس يف قلبه و القنوط إىل نفسه فيفرت ورمبا ترك العمل لدين هللا.

 
 ( قلة رصيدهم من األجر و الثواب :5



 702 

عة لتحصويل األجوور ذلوك أن الوذي يعويش موع النواس وخيوالطهم جيوود أماموه جمواالت رحبوة، وميوادين واسو -
والثواب ، فهناك جمالس العلم لإلفوادة أو االسوتفادة، وهنواك عيوادة املرضوى وزايرة اإلخووان أتكيوداً ملوودهتم 
أو هتنئة بنعمة، أو تعزية علوى مصويبة، وهنواك إرشواد للنواس وتووجيههم إىل اخلوري، ومود يود املعونوة علوى موا 

 يسد حاجاهتم، أو تقوى به شوكتهم .... وهكذا .
أما الذي يعيش منفرداً أو منعزاًل فإنه حيرم مون هوذه امليوادين وتلوك اجملواالت، وابلتوا  يقول رصويده مون  -

 األجر و الثواب.
 
 ( عدم متكنهم من إقامة دين هللا يف أنفسهم اليوم أو غداً :6
فووال  ذلووك أن الباطوول ال يفتووأ حلظووة عوون العموول هبوودف أن تتحووول األرض إىل بووؤرة موون الشوور والفسوواد، -

يستطيع املسلم العامل أن يؤدى دوراً أو أن يقوم بواجب، وما ميكن أن يتحقق للباطل مثل ذلك، إال إذا 
فر  أهل احلق من امليدان، أو عملوا متفرقني، واملعتزل واحد فر  مون امليودان، أو آثور أن يعمول وحوده، ومون  

 كان كذلك فإنه سيضيق عليه حتماً اليوم أو غداً .
 م أنفسهم لإلمث و الغضب اإلهلي( تعريضه7
 بسبب اعتزاهلم الناس ومفارقتهم اجلماعة ، وأأ للمسلم أن يطيق ذلك أو يتحمله؟ -

:) من خورج مون الطاعوة ، وفوارق اجلماعوة فموات ، موات ميتوة  ولعل هذا األثر هو ما تفهمه من قوله 
 جاهلية ... (.

 آاثرها على العمل اإلسالمي :
ضاء عليه أو على األقل إجهاضه فال يؤتى مثاره إال بعد تكواليف كثورية وزمون طويول ( سهولة ضربه والق1

نظراً لضعفه بسبب تفرق العاملني وعدم تضامنهم ولعل ذلك هو السر يف حرص أعداء هللا على أن يظل 
 املسلمون منقسمني على أنفسهم حتت شعار : ) فرق تسد(.

فرقووة والتنووازع. قووال تعوواىل:} َوتَوَعوواَونُوْا َعلَووى اْلووربّ  َوالتو ْقووَوى َواَل ولعلووه السوور أيضووا يف األموور ابلوحوودة ونبووذ ال
يعوووواً َواَل تَوَفر قُوووووْا { آل 2تَوَعوووواَونُوْا َعلَووووى اإل مثْ  َواْلُعووووْدَوان  { املائوووودة َْبوووول  اّلّل  مجَ  ووووُموْا حب  . وقووووال تعوووواىل :}َواْعَتص 

 .103عمران
أن العمل اإلسالمي مهما تكن طاقاته وإمكاانتوه فهوو حباجوة  ( احلرمان من العون أو املدد اإلهلي ذلك2

إىل عون وأتييد من هللا عز وجل وقد وعد هللا أنه ال يعطى هذا العون وذلك التأييود إال إذ كوان القوائمون 
 على العمل اإلسالمي متضامنني متكاتفني.

متحوان أو ابوتالء فإنوه يكوون رمحوة : )يد هللا مع اجلماعة (. ولئن ترتوب علوى هوذا احلرموان ا يقول النيب 
وبركة على العاملني املتضامنني ونقموة وعوذاابً علوى القاعودين وكوذلك علوى العواملني املتفورقني، قوال صولى 
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هللا عليه وسلم: ) إذا أنزل هللا بقوم عوذاابً أصواب العوذاب مون كوان فويهم مث بعثووا علوى أعمواهلم ( أخرجوه 
 البخاري.

 الوقاية من العزلة :رابعاً : الطريق للخالص و 
( الفهووم التووام للعالقووة أو الصوولة القائمووة بووني النصوووص الشوورعية املرغبووة يف العزلووة واألخوورى الداعيووة إىل 1

خمالطووة النوواس ولووزوم اجلماعووة، فووإن ذلووك الفهووم كفيوول ابنتووزاع املسوولم إن كووان صووادقاً مووع نفسووه موون حيوواة 
ة اجلماعوة هووي األصوول والعزلووة أموور طووارئ ال يكووون إال العزلوة وإلقائووه يف أحضووان اجلماعووة نظووراً ألن خمالطوو

 عند الضرورة اليت ال يبقى معها دين وال حياة.
( الفهم التام للظروف أو األسباب اليت دعت بعوض السولف إىل العزلوة أو التفورد فوإن ذلوك الفهوم كثورياً 2

هوؤالء مل يكون مون ورائهوا ضورر ما حيول بيننا وبوني االقتوداء هبوم يف هوذا الشوأن ال سويما إذ عرفنوا أن عزلوة 
فقد كانت دولة اإلسوالم قائموة والرايوة مرفوعوة والودين كلوه هلل أموا عزلتنوا اآلن فمون ورائهوا ضورر كثوري نظوراً 
لغيوواب دولوووة اإلسوووالم وإمسووواك أعوووداء هللا ريناقنوووا وصووودهم عووون سوووبيل هللا كثووورياً وحاجتنوووا إىل سوووواد كثوووري 

 لطان هلل.وجهود ضخمة متعاونة متآزرة إلعادة الس
( اإلملوام الودقيق مبونهج اإلسوالم يف التوفيوق بوني الفرديووة واجلماعيوة، فوإن ذلوك كفيول بودفع السوولم إىل أن 3

 يعيش يف أحضان اجلماعة يف الوقت الذي حيافظ فيه على ذاتيته أو فرديته.
 ( الوقوف على املفهوم الصحيح للعبادة.4

زموة اجلماعوة وخمالطوة النواس دون أن يكوون هنواك أدأ فإنه كاف يف القضاء علوى العزلوة واحلمول علوى مال
 حرج يف أن األوقات تنفق يف غري الطاعة والعبادة.

 ( جماهدة النفس وأخذها دوما ابلشدة واحلزم.5
لئال تسويطر عليهوا األهوواء وتسوتبد هبوا الشوهوات فتودفعها إىل العزلوة والفورار مون تكواليف خمالطوة اجلماعوة 

 والعيش بني الناس.
فهم الدور الواجب على املسلم حوني ينتشور الشور ويعوم الفسواد فوإن ذلوك كواف يف إخوراج أي عامول ( 6

من عزلته ومحله على خمالطة الناس واقتحام اخلطوب من أجل القضاء على الشر ومقاومة الفساد أو على 
 األقل حتجيمهما.

 عني ابهلل يعينه هللا.( اللجوء التام إىل هللا عز وجل واالستعانة الصادقة به فإن من يست7
 ( التخلص من صحبة من كان منهجهم العزلة وسريهتم التفرد مع مالزمة صف العاملني.8
 ( اإلملام التام حبقيقة اهليئات واجلماعات العاملة لدين.9

 يف تشييد صرح ودولة اإلسالم األو . ( الوقوف على حقيقة املنهج الذي سلكه رسول هللا 10
اء هللا من الكافرين واملنوافقني يتعواونون فيموا بيونهم ويعملوون لضورب اإلسوالم جمتمعوني ( إدراك أن أعد11

حلف األطلنطي ( ويف شكل أسواق جتارية :  -ال متفرقني يف شكل أحالف عسكرية : ) حلف وارسو 
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 ) السووووق األوروبيوووة املشووورتكة ( ويف شوووكل برملووواانت وهيئوووات سياسوووية : ) الربملوووان األورويب ( ويف شوووكل
 احتادات مجهورية ووالايته ) مجهورايت االحتاد السوفييت ، والوالايت املتحدة األمريكية (.

وإذا كان هذا شوأن أعوداء هللا وهوم علوى الباطول وبيونهم مون خالفوات جوهريوة فوأوىل بنوا حنون املسولمني ال 
عوووني ال سووويما أننوووا علوووى احلوووق وليسوووت لووودينا خالفوووات جوهريوووة أن نوووواجههم بووونفس األسووولوب أي جمتم

نَووةم يف  اأَلْرض  َوَفَسووادم   َكب ووريم متفوورقني، قووال تعاىل:}َوال ووذيَن َكَفووُروْا بَوْعُضووُهْم َأْول يَوواء بَوْعووٍض إ ال  تَوْفَعلُوووُه َتُكوون ف توْ
 .73{األنفال

( التأمل يف حياة املخلوقات احمليطة بنا املوجودة حولنا فهي تعويش جمتمعوة متعاونوة لتوؤدى دورهوا فهوا 12
موعة الشمسية تتعاون لتوفري الضياء والدفء لسائر الكائنات احلية وها هي مجاعة النحل تتعواون هي اجمل

يف بنوواء بيوهتوووا وتنظيفهوووا وتوووفري احلمايوووة هلوووا مث تسوورح لتموووتص رحيوووق األزهووار ولتخرجوووه يف النهايوووة عسوووال 
 مصفي

 النمل تبىن قراها يف متاسكها والنحل جتىن رحيق الشهد أعواان
 على حقيقة اآلاثر املرتتبة على العزلة أو التفرد. ( الوقوف13

 السيد حممد نوح.-املرجع: آفات على الطريق
 ـــــــــــــــــ
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 الع مية
(، ومنووه قولووه تعوواىل: 1لغوة: القصوود املؤكوود، يقووال عزمووت علووى فعوول كووذا، أى قصوودت اليووه قصوودا مؤكوودا)

بوت علوى وفوق الودليل ، أو علوى خوالف .واصطالحا: هى احلكوم الثا115}فنسى ومل جند له عزما{طه:
(.فاحلكم: جنس يشمل الرخصة والعزمية، ويقصد ابلثابت: أهنا البود وأن تكوون اثبتوة 2الدليل لغري عذر)

 بدليل.
 وقوله: "على وفق الدليل" إلخراج الرخصة: فهى حكم مثبت على خالف الدليل.

بعووض أنووواع العزميووة ىف تعريفهووا، مثوول: أمووا قولووه: "أو علووى خووالف الوودليل لغووري عووذر" فيقصوود بووه إدخووال 
وجوب الصالة والزكاة و احلج وغريها من ابقوى التكواليف ، فإهنوا أحكوام شورعت علوى خوالف األصول ، 
وهو األدلة الشرعية، لكن تلك املخالفة ليست لعذر؛ ألن املراد من العوذر: احلاجوة واملشوقة أو الضورورة، 

 وإمنا شرعت لالبتالء واالختبار.وهذه التكاليف مل تشرع للحاجة واملشقة، 
 وىف ضوء هذا التعريف يعلم تنوع العزمية إىل نوعني:

األول: أحكام اثبتة علوى وفوق الودليل ، مثول: إابحوة األكول والشورب وسوائر الطيبوات ، فإهنوا تثبوت علوى 
 وفق الدليل األصلى، إذ األصل فيها اإلابحة.

ر، مثوول أحكووام سووائر التكوواليف الشوورعية، فإهنووا تثبووت الثوواأ: أحكووام اثبتووة علووى خووالف الوودليل لغووري عووذ
 ابتداء على خالف الدليل األصلى ، إذ األصل عدم التكليف ، لكن بثبوهتا ليس ألعذار العباد.

 وقد ذهب بعض األصوليني إىل أهنا تشمل األحكام اخلمسة، على الوجه التاىل:
 ات.اإلجياب: كإجياب الصيام ، واحلج ،وغري ذلك من الواجب -1
 الندب: مثل صالة ركعتني قبل الظهر، وركعتني بعد صالة املغرب. -2
 التحرمي: مثل حترمي السرقة، والزان، وأكل أموال الناس ابلباطل وغريها من املنهيات. -3
 الكراهة: مثل الصالة ىف مرابض اإلبل والغنم. -4
 رع فيه بني الفعل والرتك.اإلابحة: مثل إابحة األكل والشرب ،وغريمها من كل ما خري الشا -5

 والعزمية تقابل الرخصة.والرخصة لغة: التيسري، يقال: رخص الشارع ىف كذا إذا يسره وسهله.
 (.3واصطالحا: هى أسم ملا بىن على أعذار العباد، وهو ما يستباح بعذر مع قيام احملرم)

 (.4وقال الغزاىل: هى ما وسع للمكلف ىف فعله لعذر مع قيام السبب احملرم)
 وبقية تعريفاهتا تدور على معىن التيسري ىل العباد بسبب ما يعرض هلم من أعذار.
 .185ودليلها من القرآن قوله تعاىل: }يريد هللا بكم اليسروال يريد بكم العسر{البقرة:

 (.5"إن هللا حيب أن تؤتى رخصه كما حيب أن تؤتى عزائمه") ومن السنة قوله 
 (.أ.د/عبد الصبور مرزوق6ون عما رخص ىل فيه")"ما ابل أقوام يرغب وقوله 

 ـــــــــــــــــ
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 العشق
 تعريف العشق : -
o . لغة : يدل على جتاوز حد احملبة 
o  اصطالحاً : هو فساد اإلدراك والتخيل واملعرفة فإن العاشوق خييول لوه املعشووق علوى خوالف موا هوو بوه

 حىت يصيبه ما يصيبه من داء العشق .
 شق ، وذكر ابن القيم نسني امساً للعشق منها :من أمساء الع -

 ) احملبة ، العالقة ، اهلوى ...(
 أنواع العشق : -
o . عشق الرجال للنساء 
o . عشق النساء للرجال 
o . عشق الرجال للرجال 
O . عشق النساء للنساء 
 خطر العشق وضرره . -
 أسباب العشق : -
 . اإلعراض عن هللا عز وجل .1
 ضرار العشق .. اجلهل أب2
 . الفراغ .3
 . وسائل اإلعالم .4
 . التقليد األعمى .5
 . االحنراف يف مفهوم احلب والعشق .6
 . االغرتار ببعض األقوال اليت تبيح العشق .7
 . التهتك والتربج والسفور .8
 . إطالق البصر .9

 . املعاكسات اهلاتفية .10
 كيفية التوبة من العشق .  -
 على التخلص من العشق :األسباب املعينة  -
 . اإلخالص هلل عز وجل .1
 . الدعاء .2
 . غض البصر ، ومن فوائد غض البصر :3
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 ختليص القلب من أمل احلسرة .§ 
 أنه يورث القلب نوراً .§ 
 أنه يورث صحة الفراسة .§ 
 أنه يفتح له طرق العلم .§ 
 أنه يورث قوة القلب .§ 
 أنه يورث القلب سروراً وفرحاً .§ 
 أنه خيلص القلب من أسر الشهوة . §
 أنه يسد عنه ابابً من أبواب جهنم .§ 
 أنه يقوي العقل ويزيده ويثبته .§ 
 أنه خيلص القلب من سكر الشهوة .§ 
 . التفكر والتذكر .4
 . البعد عن احملبوب املعشوق .5
 . االشتغال مبا ينفع .6
 . الزواج .7
 . عيادة املرضى .8
 كر .. مواصلة جمالس الذ 9

 . قطع الطمع ابليأس ، وقوة العزم على قهر اهلوى .10
 . احملافظة على الصالة .11
 . زجر اهلمة األبية .12
 . شرف النفس وزكاؤها ومحيتها .13
 . التفكر يف عيوب احملبوب .14
 . تصور فقد احملبوب .15
 . النظر يف العاقبة .16
 واهر الرجال .. أن يعلم املبتلى أن االبتالء سبب يف ظهور ج17
 . النظر فيما يفوته التشاغل ابلعشق من الفضائل .18
 . النظر يف حال العشاق .19

 العشق
 املظاهر واألسباب:
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عندما بَوُعَد الناس عن دين هللا القومي، واستحبوا الدنيا على اآلخرة، استحوذ عليهم الشيطان، وصوّدهم • 
لوون موا يصولحون بوه أنفسوهم، ومون ذلوك " العشوق"، عن السبيل، وأصاهبم آبفات يف قلوهبم جعلتهم جيه

علووى الشووكل  -غالبوواً  –أو مووا يسوومى بووو"التعلق" و"اإلعجوواب"، وهووو: اإلفووراط يف احملبووة. وترتكووز فتنتووه 
والصووورة، أو اجنووذاب جمهووول السووبب، لكنووه غووري متقيوود ابحلووب هلل، سووواء كووان املعشوووق موون الرجووال أو 

هي ليست كذلك، ألهنا صداقة فاسدة؛ لفساد أساس احلوب فيهوا النساء، ويدعي بعضهم أهنا صداقة، و 
 بعدم انضباطها بضوابط الشرع.

العشق رغم سهولة بداايته إال أّن هنايته انتكاس للعاشوق، وخوروج عون حودود الشورع، وهلوذا كوان بعوض • 
تضويع معهوا السلف يستعيذ ابهلل من العشق، فهو إفراط يف احلب يف أوله، وعبودية للمعشووق يف هنايتوه، 

 عبودية العبد هلل عز وجل.
سوووقوط الشووواب أو الفتووواة يف شوووباك العشوووق مووون أخطووور األموووور، إذ إن مووون صوووفات اهلووووى أنوووه يهووووي • 

بصوواحبه، وإذا مووا اسووتحكم يف القلووب سوويطر علووى العقوول والفكوور، وهنووا يقووع اإلنسووان يف عبوديووة هووواه و 
 [.43َذ إ هَلَُه َهَواُه أََفأَنَت َتُكوُن َعَلْيه  وَك ياًل {  الفرقان:قال تعاىل: }أَرَأَْيَت َمن  اخت َ  -والعياذ ابهلل 

 مظاهر اإلعجاب:
 من أبرز مظاهر اإلعجاب:

تعلق القلب ابملعشوق، فال يفّكر إال يف حمبوبوه، وال يوتكلم إال فيوه، وال يقووم إال ريدمتوه، وال حيوب إال • 
 ما حيب.

 طويلة من غري فائدة وال مصلحة.ويكثر جمالسته واحلديث معه األوقات ال• 
 وتبادل الرسائل ووضع الرسومات والكتاابت يف الدفاتر ويف كل مكان.• 
 ويقوم ابلدفاع عنه ابلكالم وغريه، ويغار عليه.• 
 ويشاكله يف اللباس، وهيئة املشي والكالم وكل شيء.• 
 ولو ُخرّي بني رضاه ورضا هللا الختار رضا معشوقه على رضا ربه.• 
 ولكن إن كان عنده قليل من اإلميان، وتبّقى من وقته فضلة؛ صرف تلك الفضلة يف طاعة ربه.• 
 وأصل ذلك كله من خلو القلب من حمبة هللا تعاىل واإلخالص له، واإلشراك بينه وبني غريه يف احملبة.• 

 أسباب اإلعجاب:
 :من أهم أسباب الوقوع يف اإلعجاب املذموم، والعشق الشيطاين، ما يلي

ضعف اإلميان: وخلو القلب من حب هللا ورسوله، فإن العشق يتمكن من القلب الفارغ فيقووم فيوه،  -1
ويعمل مبوجبه ابجلوارح، قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم : } ثالث من كّن فيه وجود حوالوة اإلميوان: 

، وأن يكووره أن يعوود إىل الكفوور  أن يكوون هللا ورسووله أحووب إليوه ممووا سووامها، وأن حيوب املوورء ال حيبوه إال هلل
 كما يكره أن يُقذف يف النار {  متفق عليه[.
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فقوودان العاطفووة واحلنووان يف حموويط البيووت: ورياصووة موون األبوووين، فيبحووث االبوون أو البنووت عموون جيوود  -2
عنده ما فقده يف البيت، هذا احلرمان يكون سبباً يف سرعة اَنداعهم ووقوعهم يف وحل العشق الشيطاين. 

 تسلمون بسرعة إىل ما يُظهره اآلخرون من عشق وحمبة.فيس
ضووعف الشخصوووية: فوووال يسوووتطيع صووواحب الشخصووية الضوووعيفة الوووتحكم يف عواطفوووه ومشووواعره، بووول  -3

 تنجرف مع التّيار.
عدم وجود القدوة الصاحلة اليت توجه عواطف الشباب أو الفتيات إىل ما ينبغي حبه: كحب هللا عوّز  -4

  من الصحابة والعلماء.وجل ورسوله، والصاحلني
الفراغ: فإّن الوقت إذا مل ُيشغل ابلطاعوة أُشوغل ابملعصوية، والشوخص الفوارغ يكثور التفكوري واخلوواطر،  -5

 فيوسوس له الشيطان ويغرس املعصية يف قلبه.
التقليد األعمى للغري: فقد تكون البداية جمّرد تقليد ألصدقاء السوء، فهذه هلا رفيوق وعشويق، وذلوك  -6
ه رفيقة وعشيقة، وكل ينافس مبا يتعلق به، ورياصة بني صفوف طالبات املودارس والكليوات؛ ألّن البنوت ل

عاطفية بطبعها، حتبُّ التعلق، فإذا فقدت العاطفة يف البيت ووجدت تلك البيئة اليت تشجع علوى ذلوك؛ 
 قلدت غريها ابختاذ العشيق أو العشيقة من البنات وتعلقت هبا.

املظهر والزينة: سواء من الشباب أو الفتيوات، فيلفوت القلووب واألنظوار إليوه، األمور الوذي  املبالغة يف -7
 يؤدي إىل اإلعجاب ومن مّث إىل العشق.

وسائل اإلعالم: فهي تبث القصص واحلكاايت عن العشاق واملعجبني، وتزّين ذلك يف عيون الناس،  -8
اذ، وقد جترى معهم مقابالت وندوات تبنّي طبيعة وجتعل احلب والعشق من ضرورايت احلياة، ومتّجد الشو 

 األمر، فيتأثر الشباب والفتيات مبا يُعرض هلم.
 خماطر العشق:

 إّن لإلعجاب مفاسد دينية ودنيوية، وذلك من عدة وجوه، منها:
االشوتغال بووذكر احملبووب املخلوووق عون ذكوور هللا تعواىل: فموون املعلووم أنووه ال جيتموع مووع حوّب هللا حووب  -1

ُذ م ن ُدون  اّلّل  أَنَداداً حيُ بُّوهَنُْم َكُحوبّ  اّلّل  َوال وذ يَن آَمنُووْا َأَشوغريه َن الن اس  َمن يَوت خ  دُّ ُحبّواً ّللّّ   ، قال تعاىل:}َوم 
يعاً َوأَن  اّلّلَ َشد يدُ  . لوذا فوإّن 165 اْلَعَذاب  {البقرة َوَلْو يَوَرى ال ذ يَن ظََلُموْا إ ْذ يَوَرْوَن اْلَعَذاَب أَن  اْلُقو َة ّللّ   مجَ 

العاشق ال جيد حوالوة اإلميوان الويت مون شوروطها كموا قوال صولي هللا عليوه وسولم: } أن يكوون هللا ورسووله 
أحب إليه مما سوامها، وأن حيب املرء ال حيبه إال هلل {  متفق عليه[. وسبب ذلك: ُخلووُّ القلوب مموا ُخلوق 

مووع حمبتووه وتعظيمووه واخلضوووع والووذل لووه، والوقوووف مووع أمووره وهنيووه وحمابووه لووه موون عبووادة هللا تعوواىل الوويت جت
ومسووواخطه، فوووإذا كوووان يف القلوووب وجووودان حوووالوة اإلميوووان وذوق طعموووه؛ أغنووواه ذلوووك عووون حمبوووة األنوووداد 

 وأتليهها، وإذا خال القلب من ذلك احتاج إىل أن يستبدل به ما يهواه ويتخذه إهله.
  الشرك كما جّر ذلك الشاعر اخلاسر حني قال:وال أيمن العاشق أن جيرّه ذلك إىل
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 وصلك أشهى إىل فؤادي *** من رمحة اخلالق اجلليل
 نعوذ ابهلل من اخلسران املبني.

العذاب واحلسرة والشقاء لتعلق القلب ابملعشوق: وهوذه مون العقوبوة الدنيويوة، فمون أحوّب شويئاً غوري  -2
ون ُدون  اّلّل  أَنوَداداً هللا ُعّذب به، ويف اآلخورة يتوربأ بعضوهم مون بعوض وُذ م  َن الن واس  َمون يَوت خ  ، قوال تعواىل}َوم 

يعوواً حيُ بُّووهَنُْم َكُحووبّ  اّلّل  َوال ووذ يَن آَمنُووْا َأَشوودُّ ُحبّوواً ّللّّ   َولَووْو يَووَرى ال ووذ يَن ظََلُموووْا إ ْذ يَووَرْوَن اْلَعوو َذاَب أَن  اْلُقووو َة ّللّ   مجَ 
ووَن ال ووذ يَن اتو بَوُعوووْا َورََأُوْا اْلَعووَذاَب َوتَوَقط َعووْت هب  ووُم اأَلْسوو َوأَن  اّلّلَ َشوود يدُ  َباُب { اْلَعووَذاب  ، إ ْذ تَوورَب أَ ال ووذ يَن اتُّب ُعوووْا م 

 [.166-165 البقرة:
إبقاء العيوب: فحينما تصل احملبة العادية إىل مرحلة التعلق والعالقات القوية املتأصلة، يظهر فيها أثر  -3

 العيووب وحجبهوا بصوورة عجيبوة، حوىت يصول الوضوع أن يواجوه كولُّ مون يقوّدم نصويحة هلوذا الشوخص سرت
 ابلرد العنيف، ويضمر حقده يف قلبه، لكن عندما ينقطع هذا العشق يكون الندم واحلزن.

االنشووغال ابملعشوووق عوون مصوواحل الوودين والوودنيا: فمعشوووقة هووو شووغله الشوواغل ال يفّكوور إال فيووه، وال  -4
إال لووه، نسووي هللا فأنسوواه مصوولحة نفسووه، قووال رسووول هللا صوول ى هللا عليووه وسوول م: } موون تعلّووق شوويئاً  يعموول

 اُكل عليه )أو إليه( {  رواه اإلمام أمحد والنسائي[.
: } إّن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح سائر اجلسد، وإذا  فساد احلواس: مصداقاً لقول النيب  -5

وهي القلب {  متفق عليوه[، فوإّن القلوب إذا فسود فسودت العوني واألذن  فسدت فسد سائر اجلسد، أال
 واللسان، فريى القبيح حسناً.

ارتكاب الفواحش كالزان واللواط والسحاق وغريها: ألّن الفوواحش أصولها احملبوة لغوري هللا، سوواء كوان  -5
ْلَفْحَشواء َواّلّلُ يَع ودُُكم م ْغف ورًَة املطلوب املشاهدة أو املباشرة، قال تعاىل: }الش ْيطَاُن يَع دُُكُم اْلفَ  ْقوَر َوأيَُْمورُُكم اب 

عم َعل يمم {  البقرة: ْنُه َوَفْضاًل َواّلّلُ َواس   [.268مّ 
 

 عالج اإلعجاب:
. دواء هذا الداء الفّتاك أن يعلم من ابتلى بوه أن ذلوك مون جهلوه وغفلوة قلبوه عون هللا، فعليوه أن يعورف 1

 ته أواًل.توحيد رب ه وسننه وآاي
. مث أي  موون العبووادات الظوواهرة والباطنووة مبووا يشووغل قلبووه عوون دوام الفكوور يف املعشوووق، ويكثوور اللجوووَء 2

والتضرع إىل هللا سبحانه يف صرف ذلك عنه، وعليه ابإلخوالص يف ذلوك، وهوو الودواء الوذي ذكوره هللا يف  
َا لَوْوال أَ  ووَء َواْلَفْحَشواء كتابه حيث قال: }َوَلَقْد مَه ْت ب ه  َوَهم  هب  ن ر َأى بُوْرَهواَن رَبّ وه  َكوَذل َك ل َنْصور َف َعْنوُه السُّ

نَي {يوسف  .24إ ن ُه م ْن ع َباد اَن اْلُمْخَلص 
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. وموون أنفووع األدويووة للووتخلص موون هووذا الووداء، أن يبتعوود املبتلووى بووه عوون معشوووقه، أو موون حيووّرك كوووامن 3
فاالبتعوواد عنوه أهوون بكثوري موون االسرتسوال معوه والوقوووع يف  الشوهوة فيوه، حبيوث ال يووراه وال يسومع كالموه،

 اآلاثم واملعاصي.
. وجوودير ابلووذكر أنووه ينبغووي توجيووه عاطفووة األبنوواء والبنووات ملووا هووو مفيوود، وإعطوواؤهم احلنووان الكووايف منووذ 4

 الصغر، ومتابعتهم يف الكرب.
ة هووذه الظوواهرة، وعوودم التغاضووي . وعوودم إمهووال تووربيتهم ومشوواعرهم، واختوواذ اإلجووراءات املناسووبة ملعاجلوو5

ا قد تؤدي إىل ظواهر أخرى سيئة.  عنها؛ ألهن 
. تقووول صوواحبة القصوووة: "عنوودما كنوووت أدرس ابملرحلووة الثانويوووة انضوومت إىل مدرسوووتنا معلّ مووة جديووودة، 6

وكانووت هووذه املعلّ مووة مجيلووة وأنيقووة، ومنووذ بوودأت وأان أبوودي هلووا اهتماموواً وحرصوواً؛ ألن ووين معجبووة بشووكلها 
مظهرها، فأصبحُت أهوتم ابملوادة الويت تدرسوها، وأجتهود يف حوّل الواجبوات وموذاكرة الودرس حوىت بورزت، و 

فأصوبحت حموول احرتامهووا وثنائهووا، كوول ذلووك كووان طبيعيواً؛ ألن ووين ُكنووت جمتهوودة عنوودها، لكوون  الفووراغ الووذي 
ا حتبين. ومّرت األايم وأان أفّكور فيهوا وأحتود ث عون موواقفي معهوا حوىت تعل وق قلويب  أعيشه جعلين أعتقد أبهن 

هبووا كثوورياً، فأصووبحت حيووا  بووني موود وجووزر، فووإذا رضوويت عووين وأثنووت سووعدت كثوورياً، وإذا غضووبت علووي 
لتقصووريي أو مل تبووال  يب و وهووذا حيوودث كثووريًا و حزنووت حووزانً شووديداً، حووىت انتهووى العووام الدراسووي، وجوواءت 

ذلك إىل إحودى صوديقا ، فاقرتحوت علوي أن  العطلة الصيفية، ومع قدومها شعرت بفراغ كبري فشكوت
عين، وفعواًل ذهبووت معهووا ودرسوونا سوووايً  أذهوب معهووا إىل إحوودى دور حتفوويظ القورآن الكوورمي وأخووذت تشووجّ 
 -وحفظنا القرآن الكرمي، ودرسنا التجويد وحضران احملاضرات، وتعر فنا على كثري من األخوات الصاحلات 

 تتغوري، ألو ل مور ة أحوس ابلسوعادة والطمأنينوة تغمور قلويب، ألو ل ويف الدار بدأت حيوا  -حنسبهن كذلك 
مر ة أشعر أن ين أستثمر وقويت يف عمول مفيود، تعل موت يف الودار الكثوري مون الودروس والعورب، والويت مون أمههوا 

طلوب أمثن وأغلى حّب، وأّن السعادة احلقيقيوة يف طاعوة هللا جوّل وعوال و  أّن حّب هللا عّز وجّل ورسوله 
مرضاته. انتهت الدورة ورجعت إىل مدرسيت هبدف سام وروح معنوية عالية، وابلرغم من أّن نفس املعلّ موة 
أصووبحت توودرّ س لنووا يف املرحلووة الثالثووة إال  أن ووين أصووبحت أعاملهووا كبقيووة املدرسووات ابحوورتام وتقوودير فقووط، 

 الكرمي ورسوله. فقد وجدت ضاليت وسعاد  احلقيقية مع حيب لريبّ  عز وجل وكتابه
 اخلامتة:

إّن السوووعادة والراحوووة والطمأنينوووة يف حمب وووة هللا سوووبحانه واألنوووس بوووه والشووووق إىل لقائوووه والرضوووا بوووه وعنوووه، • 
 فمحب ته تعاىل من أعظم واجبات الدين وأكرب أصوله وأجّل قواعده.

 ال يُقبل معه عمل.ومن أحب معه خملوقاً مثل ما حيب ه فهو من الشرك الذي ال يُغفر لصاحبه و • 
وإذا كووان العبوود ال يكووون موون أهوول اإلميووان حووىت يكووون هللا ورسوووله أحووبُّ إليووه موون نفسووه وأهلووه وولووده • 

والن واس أمجعووني، وحمب تووه تبووع حملب وة هللا؛ فمووا الظوون مبحبتووه سووبحانه؟ وهوو سووبحانه مل خيلووق اجلوون واإلنووس إال 
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ه والووذل لووه، وألجوول ذلووك أرسوول رسووله وأنووزل كتبووه وشوورع لعبادتووه الوويت تتضوومن كمووال حمب تووه وكمووال تعظيموو
 شرائعه، وعلى ذلك وضع الثواب والعقاب، وأُسست اجلّنة والنار، وانقسم الناس إىل شقي وسعيد.

وكموا أن ووه سووبحانه لوويس كمثلووه شوويء، فلوويس كمحب تووه وإجاللووه وخوفووه حمب ووة وإجووالل وخمافووة، فوواملخلوق  • 
بووت منووه، وهللا سووبحانه كلمووا خفتووه أنسووت بووه وفووررت إليووه، واملخلوووُق كل مووا خفتووه استوحشووت منووه وهر 

وا خيوواف عدلوه وقسوطه، وكوذلك احملب وة، فوإّن حمب وة املخلوووق إذا مل  خيواف ظلموه وعدوانوه، والوربُّ سوبحانه إمن 
 تكن هلل فهي عذاب للمحّب ووابل عليه.

ريس وشوهوة عاجلوة، ذهبوت لوذهتا وبقيوت فيا حسرة احملّب الذي ابع نفسه لغري احلبيب األو ل، بثمن • 
تبعتها، وانقضت منفعتها وبقيت مضرهتا، فذهبت الشهوة وبقيت الشقوة، وزالت النشوة وبقيت احلسرة، 

 حسرة فوت احملبوب األعلى والنعيم املقيم، وحسرة ما يقاسيه من النصب والعذاب األليم.
 دار الوطن.-سليم محود بن إبراهيم ال-اإلعجاب –املرجع:العشق الشيطاين 

 337صو  –دار ابن خزمية  –حممد احلمد  –املرجع : رسائل يف الرتبية واألخالق والسلوك 
 دار الوطن –حممد بن إبراهيم احلمد  –ولالستزادة : العشق 

 ـــــــــــــــــ
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 العصمة
ان: حفظوه ومنعوه لغة: عصم إليه عصما: جلأ، وعصم القربة وجعل هلا عصاما يشدها به ، وعصوم هللا فوال

ووقاه من الشر واخلطااي، واعتصم به: امتنوع بوه وجلوأ، واستعصوم طلوب العصومة وأت، وامتنوع ، ومنوه قولوه 
،أت، وامتنوع ، واعتصوم  32تعاىل حكايوة عون امورأة العزيوز: }ولقود راودتوه عون نفسوه فاستعصم{يوسوف:

 (.1ابهلل: امتنع بلطفه من املعصية)
من فعل املعصية، وامليل إليها مع القدرة عليها، ومتنع مون خطوأ الرسوول ، أو  واصطالحا: ملكة إهلية متنع

نسيانه فيما يبلغه عون ربوه ، ولوذلك جيوب اإلميوان بكول موا خيورب الرسول بوه عون أهلل تعواىل، وجتوب طواعتهم 
 فيما أيمرون به.

مووا آثكووم الرسووول والعصوومة هبووذا املعووىن ليسووت ألحوود غووري األنبيوواء صوولوات هللا علوويهم ، قووال تعوواىل: }و 
 .7فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا{احلشر:

وقوووود وردت العصوووومة ىف القوووورآن الكوووورمي أيضووووا مبعووووىن املنووووع واحلفووووظ ، قووووال تعوووواىل: }وهللا يعصوووومك موووون 
حيوورس فلمووا نزلووت هووذه اآليووة قووال: )اي أيهووا  . أى مينعووك وحيفظووك ، كووان الرسووول 67الناس{املائوودة:

 (.2عز وجل()الناس انصرفوا فقد عصمنا هللا 
والعصووومة: املنعوووة، والعاصوووم: املوووانع احلوووامى، ومنوووه قوووول هللا تعووواىل: }ال عاصوووم اليووووم مووون أمووورهللا إال مووون 

 .43رحم{هود:
قال الزجاج: وأصل العصمة احلبل وكل ما أمسك شيئا فقد عصما، قال هللا تعاىل: }واعتصموا حببول هللا 

د هللا ، وقووال: }وموون يعتصووم ابهلل فقوود هووودى إىل ،أى متسووكوا بعهوو 103مجيعووا وال تفرقوووا{آل عمووران:
 ، أى من يتمسك حببله وعهده. 101صراط مستقيم{آل عمران:

والعصوومة: عقوود النكوواح ، أو رابط الزوجيووة حيلووه الووزوج مووىت شوواء، ومنووه قولووه تعوواىل: }وال متسووكوا بعصووم 
لنكواح وهوو األثور املرتتوب ، أى ال تتمسكوا بعقود نكاحهن ،والعصمة أيضوا قيود ا 10الكوافر{املمتحنة:

على عقده ، وهو حل استمتاع كول مون الوزوجني ابآلخور، وأن يكوون اسوتمتاع الوزوج ابلزوجوة علوى سوبيل 
( فالعصومة هبوذا املعوىن ىف 3امللكية ال يشاركه فيه أحد، فللزوج ملك التمتع ابملرأة أى اختصاصه بذلك )

 (.4ة النكاح الزوج()يد الزوج ، وهى عقدة النكاح ، وىف احلديث )وىل عقد
وللزوج أن ينقل العصمة إىل املرأة إذا اشرتطت ذلك ، وقبل هذا الشرط منها، أو أبن خيريها قبل الدخول 
أو بعده بينه وبني نفسها، فإذا اختارت نفسها فقد طلقت أو يفوضها ىف طالق نفسها منه موىت شواءت 

دت ، وال يسووقط ذلووك حقووه ىف أن يطلقهووا إذا فتنتقوول العصوومة إليهووا، وهلووا أن تطلووق نفسووها منووه مووىت أرا
 أراد.

 أ.د/عبدالرمحن العدوى
 ـــــــــــــــــ
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 العلمانية
 

( مبعوووىن: SECUL ARISMالعلمانيوووة مصوووطلح تووورجم مبصووور واملشووورق العووور، للكلموووة االجنليزيوووة)
يوة تورى العووامل الودنيوى والوواقعى، والعواملى ذلوك ألن العلمانيوة هوى نزعووة فلسوفية وفكريوة وسياسوية واجتماع

مكتفيووا بذاتووه ، توودبره األسووباب الذاتيووة املودعووة فيووه فالعووامل والواقووع والوودنيا هووى مرجعيووة التوودبري لالجتموواع 
اإلنساأ والدولة واحلياة، ومن مث فإن االجتماع واحلياة والدولة ليست ىف حاجة إىل مدبر مون خوارج هوذا 

ه ، يوودبر شووئونه ويبوودع قيمووه ونظمووه بواسووطة العقوول العووامل وموون وراء هووذه الطبيعووة واإلنسووان مكتووف بذاتوو
 والتجربة، وليس ىف حاجة إىل شريعة مساوية حتكم هذا التدبري.

تضوووبط بفوووتح العوووني ،ألهنوووا نسوووبة إىل العوووامل وهنووواك ىف املغووورب العووور، مووون يرتمجهوووا  -لوووذلك-فالعلمانيوووة 
 ابلدنيوية.

، وكانوت مون أبورز معوامل فلسوفة التنووير الوضوعى ىف سياق النهضوة احلديثوة -أبوراب-ولقد نشأت العلمانية 
سوولطة الكنيسووة  -ىف القوورنني السووابع عشوور والثووامن عشوور-الغوور،، الووىت جابووه هبووا فالسووفة عصوور األنوووار 

الكاثوليكية بعد أن جتاوزت هده الكنيسة احلدود الوىت رمستهوا هلوا النصورانية، وهوى خوالص الوروح ،ومملكوة 
االقتصارعلى ما هلل.. لقد جتاوزت الكنيسة حدود رسالتها واختصاصاهتا السماء،وترك ما لقيصر لقيصر و 
أو -" أى السويف الروحوى Theory of The Tow Swords، فبعد عصور من سويادة نظريوة "

والسووويف الوووزمىن أى السووولطة املدنيوووة للدولوووة مجعوووت الكنيسوووة السووولطتني معوووا  -السووولطة الدينيوووة للكنيسوووة
 Theory of oneوالالهووت ىف ظول نظريوة "السويف الواحود  فضومت موا لقيصور إىل موا للكنيسوة

Sword وحتت حكم "البابوات األابطرة" أضفت الكنيسة قداسة الدين وثباته على املتغوريات الدنيويوة "
فرفضت وحرمت وجرمته كل ما ال وجود له ىف األانجيل ، وبوذلك  -أفكارا وعلوما ونظما-واالجتماعية 

، األمر الذى استنفر رد الفعل العلماأ، الذى حرر الدنيا من كل عالقة هلا دخلت أوراب عصورها املظلمة
ابلوودين. ففووى مواجهووة الكهنوووت الكنسووى الووذى قوودس الوودنيا وثبتهووا ، وجعوول الالهوووت النصووراأ املرجووع 

 الوحيد للسياسة
دين ، وليعوزل جاء رد الفعل العلماأ لينزع كل قداسة عن كل شئون الدنيا ، وليحرر العامل مون سولطان الو

السماء عن األرض ، جاعال العامل مكتفيا بذاته ، واالجتماع والدولة والونظم والفلسوفات حمكوموة ابلعقول 
 والتجربة، دومنا تدخل من الدين.

ولقد ساعدت املالبسات الىت نشأت فيها العلمانية علوى هزميوة الكنيسوة وتراجوع الالهووت النصوراأ أموام 
لتخلووووف األور، شوووواهدا علووووى فشوووول احلكووووم الكنسووووى الكهنوووووتى وكانووووت هووووذه النزعوووة العلمانيووووة. وكووووان ا

عوووووان النتصووووار العلمانيووووة علووووى الكنيسووووة  -ىف أوراب-املالبسووووات الواقعيووووة واملواريووووث الدينيووووة والفلسووووفية 
 وسلطاهنا.
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 ولقد متيز تياران ىف إطار فالسفة العلمانية األوربية:
 من اإلميان الديىن. -كل احلياة-ة أوال: تيار مادى ملحد، طمح إىل حترير احليا

 وكانت املاركسية أبرز إفرازات هذا التيار.
اثنيوا: تيوار مووؤمن بوجوود خووالق للكوون واإلنسووان ، لكنوه يقوف بنطوواق عمول هووذا اخلوالق عنوود جمورد اخللووق 
 فيحرر الدولة والسياسة واالجتماع من سلطان الودين ، موع بقوإء اإلميوان الوديىن عالقوة خاصوة وفرديوة بوني

م( 1632/1716م(، ولوووك )1588/1679اإلنسووان وبووني هللا.. وموون فالسووفة هووذا التيووار "هوووبر )
 م(".1712/1778م( ، ورسو )1729/1871م( ، وليسينج )1646/1716وليبيز )

ولقود ظلووت العلمانيوة خصوصووية غربيوة حووىت القورن التاسووع عشور، عنوودما جواءت إىل بووالدان اإلسووالمية ىف 
واالسوووتعمار الغووور، احلوووديث.. وإذا كانووت مصووور حبكوووم موقعهوووا قووود مثلوووت طليعوووة ركوواب النفووووذ األجنوووىب 

األقاليم الشرقية ىف التأثر ابلفكر األورو، ومنه العلمانية فلقد كان وفود العلمانية إليها منوذجا لتسللها من 
 أوراب إىل بالد الشرق اإلسالمى ىف ركاب النفوذ األجنىب واالستعمار احلديث.

النظووام احلمووائى للصووناعة والتجووارة الوودى أقامووه حمموود علووى ابشووا ىف مصوور، زاد نفوووذ التجووار فبعوود حتطوويم 
م أول حمكموة جتاريوة خمتلطوة 1855هوو/1272األجانب ، ونشأت على عهود اخلوديوى سوعيد، ىف سونة 

 بني املصريني واألجانب "جملس جتار" تسلل إليها القانون الوضعى الفرنسى.
األجنبية ونفوذهوا وخاصوة بعود عقود اتفاقيوة حفور قنواة السوويس نشوأت احملواكم  ومع تزايد أعداد اجلاليات

القنصوولية لتقضووى ىف املنازعووات الناشووئة بووني املصووريني وبووني األجانووب ، وقضوواهتا أجانووب ولغاهتووا أجنبيووة، 
 وقانوهنا وضعى علماأ.

 ة فرنسية وشريعة انبليون.وملا زادت فوضى القضاء القنصلى مت إنشاء احملاكم املختلطة بقضاة أجانب ولغ
وبعوود أن كووان هووذا االخوورتاق ىف احملوواكم القنصوولية مث املختلطووة مقصووورا علووى املنازعووات الووىت يكووون أحوود 
طرفيهووا أجنووىب حوودث تعموويم لبلوووى هووذا االخوورتاق العلموواأ ىف كوول القضوواء األهلووى أى فيمووا عوودا احملوواكم 

حوووال الشخصووية وكووان ذلووك عقووب االسووتعمار الشوورعية، الووىت احنصوور اختصاصووها ىف شووئون األسوورة واأل
 م.1883اإلجنليزى ملصر، فيما مسى ابإلصالح القضائى سنة 

ولقووود اسوووتعان الغووورب االسوووتعمارى بنفووور مووون أبنووواء األقليوووة املارونيوووة الوووذين تربووووا ىف مووودارس اإلرسووواليات 
م أول 1922-1874التنصووريية بلبنووان ىف الووودعوة إىل منوذجووه احلضوووارى العلموواأ، فكوووان فوورح أنطوووون 

دعوواة العلمانيووة ىف بووالدان.. مث ختلووق للعلمانيووة تيووار فكوورى بلووغ ذروتووه ىف كتوواب الشوويخ علووى عبوود الوورازق 
 م1925م( عن )اإلسالم وأصول احلكم( الذى صدر سنة1887/1966)

 مصورا اإلسالم كالنصرانية دينا ال دولة، ورسالة ال حكما، يدع ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل.
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جهة هذا التسلل العلماأ إىل بالدان كانت مقاومة تيار اإلحياء والتجديد الوديىن لعلمانيوة القوانون وىف موا
والنهضة.. فلقد رأى هوذا التيوار اإلحيوائى التجديودى ىف العلمانيوة عودواان علوى مشوليوة املنهواج اإلسوالمى 

 ألنه دين ودولة وجامع بني ما لقيصر وما هلل.
ال يقووف عنوود جموورد اخللووق ، وإمنووا هووو سووبحانه  -ىف التصووور اإلسووالمى-يووة وألن نطوواق عموول الووذات اإلهل

،  54وتعاىل خالق ومدبر للعامل واالجتماع بواسطة الشرائع والرساالت: }أال له اخللق واآلمر{األعوراف:
 .163-162}قل إن صالتى ونسكى وحمياى ومماتى هلل رب العاملني ال شريك له{األنعام:

م( أول مون انتقود تسولل القوانون التجوارى لنوابليون إىل اجمللوس 1801/1873) فكان رفاعة الطهطواوى
التجارى ىف املواأ التجارية، ودعا إىل تقنني فقه املعامالت اإلسوالمية الوواىف بتنظويم املنوافع العموميوة، ألن 

 حبر الشريعة الغراء مل يغادر من أمهات املسائل صغرية وال كبرية إال أحصاها وأحياها.
م( وهووو موون تالمووذة الطهطوواوى بووتقص فقووه 1821/1888ض القووانوأ البووارز حمموود قوودرى ابشووا )وهنوو

املعووامالت للمووذهب احلنفووى، ليقوودم البووديل اإلسووالمى ىف القووانون ،كجووزء موون الوورفض واملقاومووة للقووانون 
 الوضعى العلماأ.

سالمى عن ضرورة م( بلسان مدرسة االحياء والتجديد اإل1849/1905ولقد عرب اإلمام حممد عبده )
إسووالمية النهضووة ، ألن اإلسووالم علووى عكووس النصوورانية منهوواج شووامل ، فهووو: كمووال للشووخص وألفووة يف 

 البيت ، ونظام للملك ، وسبيل الدين ملريد اإلصالح ىف املسلمني سبيل ال مندوحة عنها".
بوووني دعووواة العلمنوووة ومنوووذ ذلوووك التووواريخ ، ظووول التووودافع سوووجاال، ىف واقعنوووا الفكوووري والقوووانوأ والسياسوووى 

 ملشروعنا النهضوى وبني دعاة إسالمية هذا املشروع.
وعنووووودما أعوووووادت مصوووووو صوووووياغة قانوهنوووووا املووووودأ ، الوووووذى وضوووووعه الووووودكتور عبووووودالرازق السووووونهورى ابشوووووا 

م ،زادت ىف هوذا القوانون 1948م( والذى طبق عقب إلغاء االمتيازات األجنبية سنة 1895/1971)
 م.1883عنها ىف سابقه الذى وضع سنة مرجعية الشرعية اإلسالمية 

م نصت مادته الثانيوة علوى أن مبوادىء الشوريعة اإلسوالمية 1971وملا وضعت مصردستورها اجلديد سنة 
م غدتوه الشوريعة 1980مصدر رئيسى للقوانني وىف التعديل ، الذى مت االستفتاء عليه ، هلوذه املوادة سونة 

البواب الدسوتورى أموام املشوروع املصورى ألسولمة القوانون ،  هى املصودر الرئيسوى للقووانني ، فوانفتح بوذلك
 وإلجالء العلمانية عن املواقع الىت احتلتها ىف بالدان حتت نفوذ وحراب االستعمار.

 أ.د/حممد عمارة
 ـــــــــــــــــ
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 العمارة
 لغة: من اإلعمار والتعمري، وهى كل ما يبىن على وجه األرض من مبان )لسان العرب(.

حا: كل ما يبىن على وجه األرض هبدف التنميوة العمرانيوة الوىت تسوعى إىل خدموة الفورد واجملتموع ، واصطال
 وتستجيب لكافة متطلباته ، سكنية وإدارية وثقافية..اخل. وال تتعارض مع العقيدة االسالمية.

ريووع آيووة  وعلووى ذلووك فلوويس منهووا مووا يبووىن لتخليوود اإلنسووان ، كمووا قووال تعوواىل ىف قوووم عوواد: }أتبنووون بكوول
 .129-128تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم ختلدون{الشعراء:

والعمارة ىف اإلسالم تشومل كول موا يبنيوه اجملتموع مون مبوان علوى قودر حاجتوه فيهوا، وإال فقود املبوىن وضوعه 
اإلسالمى، فقد أمر عمر بن اخلطاب رضى هللا عنه الناس عند بناء الكوفة ابحلجارة أال يرفعوا بنياان فووق 

 ر قالوا وما القدر؟ قال: ما ال يقربكم من السرف وال خيرجكم عن القصد.القد
 ومتتاز العمارة ىف اإلسالم بعدة أشياء، منها:

ال تتقيد بشكل ، فالشكل يتغري بتغري املكوان والزموان حضواراي وبيئيوا ، أموا العقيودة فثابتوة وال حيودها  -1
 زمان أو مكان.

 ية ىف الداخل ، وتتوافق مع قيم اجلماعة من اخلارج.توفر اخلصوصية الشخصية أو الفرد -2
 األمر الذى يضعها ىف نظرية عاملية كعاملية اإلسالم.

أما ما يطلق عليه جوازا العمارة اإلسالمية، فهى تنحصر فيما بىن من توراث ىف منطقوة حموددة مون األرض 
إلسالمى، كما تنحصر فيما يبىن من أطلق عليها العامل اإلسالمى، وىف فرتة من الزمن أطلق عليها العصر ا

مبووان حتموول بعووض العناصوور املعماريووة املميووزة مثوول القبووة والقبووو والعقوود مضووافة إليهووا الزخووارف اهلندسووية أو 
النباتية، وهذا ما يتعارض مع عاملية اإلسالم وانتشاره ىف بيئات وحضارات خمتلفوة شورقا وغوراب ، جنوواب أو 

 مشاال هلا خصائصها املعمارية.
عمارة املسجد هلا أصوهلا الفقهية واإلنشائية الىت حترص على توفري الصفاء النفسوى خوالل أداء الصوالة،  و 

 كما حترص على اإلقالل من األعمدة الىت تقطع الصفوف ابستعمال نظم البناء املتقدمة.
للخلووول  وعموووارة املسوووكن تووووفر اخلصوصوووية للسووواكنني وال تعلوووو إىل موووا هوووو أكثووور مووون أدوار قليلوووة تفووواداي

االجتماعى واألمىن، وتبىن املساكن ىف جمموعات للجوار حيددها احلوديث النبووى الشوريف )أال إن أربعوني 
دارا جوار( )رواه الطورباأ( مموا ينمووى وحودة اجلووار والتوواخى والورتاحم والتكافول بووني السوكان دون متييوز بووني 

 .13الطبقات ، قال تعاىل: }إن أكرمكم عند هللا أتقاكم{احلجرات:
وللفقووراء نصوويب موون مثوووار العمووارة فيمووا يسوومى بعموووارة الفقووراء، واإلنفوواق علووى عموووارة الفقووراء يعتوورب مووون 

 مصارف الزكاة كما جاء ىف فتوى د/حممد سيد طنطاوى للجمعية املركزية إليواء احملتاجني.
 د.م/عبدالباقى إبراهيم

 ـــــــــــــــــ
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 العمرة وصفاها

 
 مال مناسك العمرة:هذه نبذة خمتصرة عن أع• 
 االغتسال التنظف. -1
 إذا وصل من يريد العمرة إىل امليقات استحب له أن يغتسل ويتنظف.• 
 هكذا تفعل املرأة ولو كانت حائضاً أو نفساء، غري أهنا ال تطوف ابلبيت حىت تطهر وتغتسل.• 
 يتطيب الرجل يف بدنه دون مالبس إحرامه.• 
يقووات فووال حوورج، ويسووتحب أن يغتسوول إذا وصوول مكووة قبوول الطوووواف إذا إن مل يتيسوور االغتسووال يف امل• 

 تيسر ذلك.
 التجرد من املخيط، وكشف الرأس. -2
 يتجرد الرجل من مجيع املالبس املخيطة.• 
 يلبس إزاراً ورداء، ويستحب أن يكوان أبيضني نظيفني. ويكشف رأسه.• 
 ينة وال شهرة.أما املرأة فتحرم يف مالبسها العادية اليت ليس فيها ز • 
 النية للدخول يف النسك. -3
 مث ينوي الدخول يف النسك بقلبه.• 
 ويتلفظ بلسانه قائال: )لبيك عمرة( أو )اللهم لبيك عمرة(.• 
وإن خاف احملرم أال يتمكن من أداء نسكه؛ لكونه مريضاً أو خائفاً من عدو وحنوه شرع لوه أن يشورتط • 

فمحلوي حيوث حبسوتين(؛ حلوديث ضوباعة بنوت الوزبري رضوي هللا  عند إحرامه فيقول: )فإن حبسين حوابس
عنهووا أهنووا قالووت: } اي رسووول هللا، إين أريوود احلووج وأان شوواكية، فقووال : حجووي واشوورتطي أن حملووي حيووث 

 حبستين {  متفق على صحته[.
مللوك مث يليب بتلبية النيب وهي: } لبيك اللهم لبيك لبيوك ال شوريك لوك لبيوك إن احلمود والنعموة لوك وا• 

 ال شريك لك { ويكثر من هذه التلبية، ومن ذكر هللا سبحانه ودعائه.
إذا وصل إىل املسجد احلرام سن له تقدمي رجله اليمىن ويقول: )بسم هللا، والصالة والسالم على رسول • 

هللا، أعوووووذ ابهلل العظوووويم وبوجهووووه الكوووورمي وسوووولطانه القوووودمي موووون الشوووويطان الوووورجيم، اللهووووم افووووتح   أبووووواب 
 محتك(، كسائر املساجد.ر 

 مث يشتغل ابلتلبية حىت يصل إىل الكعبة.• 
 الطواف. -4
 إذا وصل إىل الكعبة قطع التلبية.• 
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 مث قصد احلجر األسود واستقبله.• 
 مث يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك.• 
 وال يؤذي الناس ابملزامحة.• 
: )هللا أكوورب(، فووإن شووق التقبيوول اسووتلمه بيووده أو ويقووول عنوود اسووتالمه: )بسووم هللا وهللا أكوورب( أو يقووول• 

 بعصا أو حنوها وقبل ما استلمه به، فإن شق استالمه أشار إليه وقال: )هللا أكرب(، وال يقبل ما يشري به.
ويشوورتط لصووحة الطووواف: أن يكووون الطووائف علووى طهووارة موون احلوودث األصووغر واألكوورب؛ ألن الطووواف • 

 الكالم.مثل الصالة غري أنه رخص فيه يف 
 وجيعل البيت عن يساره.• 
 ويطوف به سبعة أشواط.• 
وإذا حاذى الركن اليمواين اسوتلمه بيمينوه إن تيسور، ويقوول: )بسوم هللا وهللا أكورب(، وال يقبلوه، فوإن شوق • 

عليووه اسووتالمه تركووه ومضووى يف طوافووه، وال يشووري إليووه وال يكوورب؛ ألن ذلووك مل ينقوول عوون النوويب . أمووا احلجوور 
 وإال أشار إليه وكرب. -كما ذكران سابقاً   -ما حاذاه استلمه وقبله وكرب األسود فكل

يف مجيوع الثالثوة األشوواط األوىل مون  -وهو: اإلسوراع يف املشوي موع تقوارب اخلطوى  -ويستحب الرمل • 
 طواف القدوم للرجل خاصة.

جيعوول وسووط كمووا يسووتحب للرجوول أن يضووطبع يف طووواف القوودوم يف مجيووع األشووواط، واالضووطباع: أن •  
 ردائه حتت منكبه األمين وطرفيه على عاتقه األيسر.

ويستحب اإلكثار من الذكر والدعاء مبا تيسر يف مجيع األشواط. وليس يف الطواف دعاء خمصوص وال • 
ذكوور خمصوووص، بوول يوودعو ويووذكر هللا مبووا تيسوور موون األذكووار واألدعيووة، ويقووول بووني الووركنني: }رَبو نَووا آت نَووا يف  

نْويَ  رَة  َحَسَنًة َوق َنا َعَذاَب الن ار { يف كل شوط؛ ألن ذلك اثبت عن النيب .الدُّ  ا َحَسَنًة َويف  اآْلخ 
وخيووتم الشوووط السووابع ابسووتالم احلجوور األسووود وتقبيلووه إن تيسوور، أو اإلشووارة إليووه مووع التكبووري حسوووب • 

 التفصيل املذكور آنفاً.
 ه على كتفيه وطرفيه على صدره.وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعل• 
 الصالة ركعتني خلف املقام. -7
 مث يصلي ركعتني خلف املقام إن تيسر.• 
إن مل يتمكن من ذلك صالمها يف أي موضوع مون املسوجد. يقورأ فيهموا بعود الفاحتوة اْلَكواف ُروَن يف الركعوة • 

 ا فال أبس.األوىل، واإلخالص يف الركعة الثانية، هذا هو األفضل، وإن قرأ بغريمه
 مث بعد أن يسلم من الركعتني يقصد احلجر األسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك.• 
 السعي بني الصفا واملروة. -8
 مث خيرج إىل الصفا فريقاه أو يقف عنده.• 
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 والرقي أفضل إن تيسر.• 
 َعائ ر  اّلل  {.ويقرأ عند بدء الشوط األول قوله تعاىل: } إ ن  الص َفا َواْلَمْرَوَة م ْن شَ • 
ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا، وحيمد هللا ويكربه، ويقول: )ال إلوه إال هللا، وهللا أكورب، ال إلوه • 

إال هللا وحووده ال شووريك لووه، لووه امللووك ولووه احلموود وهووو علووى كوول شوويء قوودير. ال إلووه إال هللا وحووده، أجنووز 
مبووا تيسور، رافعواً يديوه، ويكورر هوذا الوذكر والوودعاء وعوده، ونصور عبوده، وهوزم األحوزاب وحوده(، مث يودعو 

 )ثالث مرات(.
مث ينووزل فيمشووي إىل املووروة حووىت يصوول إىل العلووم األول فيسوورع الرجوول يف املشووي إىل أن يصوول إ  العلووم • 

 الثاين.
 أما املرأة فال يشرع هلا اإلسراع؛ ألهنا عورة.• 
 إن تيسري. مث ميشي فريقى املروة أو يقف عندها، والرقي أفضل• 
ويقول ويفعل على املروة كما قال وفعل على الصفا، ما عدا قراءة اآليوة املوذكورة، فهوذا إمنوا يشورع عنود • 

الصووعود إىل الصووفا يف الشوووط األول فقووط؛ أتسوويا ابلنوويب ، مث ينووزل فيمشووي يف موضووع مشوويه، ويسوورع يف 
 ورجوعه شوط. موضع اإلسراع حىت يصل إىل الصفا، يفعل ذلك سبع مرات ذهابه شوط

 إن سعى راكبا فال حرج وال سيما عند احلاجة.• 
 ويستحب أن يكثر يف سعيه من الذكر والدعاء مبا تيسر.• 
 وأن يكون متطهراً من احلدث األكرب واألصغر، ولو سعى على غري طهارة أجزأه ذلك.• 
 احللق أو التقصري. -9
 إذا كمل السعي حيلق الرجل رأسه أو يقصره.• 
ق أفضل. وإذا كان قدومه مكة قريباً مون وقوت احلوج فالتقصوري يف حقوه أفضول، ليحلوق بقيوة رأسوه واحلل• 

 يف احلج.
 أما املرأة فتجمع شعرها وأتخذ منه قدر أمنلة فأقل.• 
 وحل له كل شيء حرم عليه ابإلحرام. -واحلمد هلل  -إذا فعل احملرم ما ذكر فقد متت عمرته • 

 دار الوطن.-دهللا بن ابزعبدالعزيز بن عب-صفة العمرة
 ـــــــــــــــــ
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 العمل املؤسس 
 مقدمة:

 من أخطر ما تعانيه األمة اإلسالمية: غياب الروح اجلماعية.• 
فصوار مون عللنوا الفكريوة: ممارسوة  -كموا لألخوري انعكواس عليوه   -لقد انعكس هذا الواقع علوى الفكور • 

 كري يف شؤون الفرد على حساب التفكري بشؤون اجملتمع.التفكري بطريقة فردية، ومنها أيضاً: منو التف
وعليووه: فووإن الفقووه املتعلووق بشووؤون الفوورد وحركتووه وحقوقووه وواجباتووه ظوول أكثوور منووواً موون الفقووه الووذي يهووم • 

لت الفروض العينية، وبقيت الفروض الكفائية  بقيوت  -واليت تصري عينية ابلتقصوري فيهوا  -اجلماعة، فُفصّ 
كمسألة: كفاية األمة يف كل جوانبها، وكمسألة: أهل احلل والعقد، وبيان تشكيلهم،   عند بعضهم عائمة،

 ودورهم.
وبقيت الدراسات اليت تتناول أبنية اجملتمعات اإلسالمية التارخيية ومشوكالهتا وأطوارهوا حمودودة؛ ونتيجوة • 

 اعية.لذلك فقد رأينا سجل التاريخ حافاًل ابملآثر الفردية ضامراً يف األعمال اجلم
 والسبب أن الوعي املدين مل يتم تنظيمه بشكل كاٍف، فهو حباجة إىل املؤسسات املختلفة.• 
ذلك املرض  -تعاىل-لقد أتصلت فكرة الفردية اليوم، مث أتزم املوقف حني ورث كثري من الدعاة إىل هللا• 

ة حمكوموة بعقليوة الفورد، من أمراض التخلف احلضاري، فال تزال تورى اليووم كثورياً مون التجمعوات اإلسوالمي
 تعيش مركزية القرار، رغم ازدايد التحدايت، وتوا  احملن، وتفاعل األزمات.

ولئن كان بعض الودعاة يف العقوود املاضوية يسوعون إىل جمورد االنتشوار األفقوي للودعوة، فإنوه ال يقبول مون • 
 أحد اليوم التفكري بعقلية تلك املرحلة.

لة صعبة يف املووازين العامليوة، واخلطور األوحود أموام األنظموة الغربيوة، بول فلقد صارت الصحوة اليوم معاد• 
 نستطيع القول: إن كثرة األتباع غري الواعني أصبح ميثل هاجساً للدعاة واملصلحني أنفسهم.

 وعليه فال بد من مراجعة أساليب العمل الدعوي اليوم.• 
وأسوولوب العموول املؤسسووي احملكووم الووذي صووار كمووا أنووه موون الضووروري العنايووة بتنميووة الفكوور اجلموواعي، •  

 أسلوب القوة والتحدي يف هذا الزمان.
يكفوي برهوواانً موون الواقووع أن الودول الكووربى يف الوقووت احلووا  دول مؤسسوية ليسووت مرتبطووة ارتباطوواً كليوواً • 

ئاًل مون ابألفراد؛ فالوالايت املتحدة األمريكية مثاًل هي جبملتها مؤسسة ضوخمة تضوم يف ثناايهوا عودداً هوا
املؤسسوووات خمتلفوووة التخصصوووات، وال تتغوووري اسووورتاتيجياهتا الرئيسوووة بتغوووري أفوووراد حكوماهتوووا إال مووون منطلوووق 

 مجاعي.
يف هووذه املقالووة: حماولووة لتأصوويل الفكوور اجلموواعي، وبيووان معووىن العموول املؤسسووي، وحتديوود املووراد بووه، مث • 

 ألخذ به، مث ذكر مقومات جناحه.عرض شيء من مزاايه وفوائده، وبعض أسباب تقصري الدعاة يف ا
 



 722 

 حنو وعي أعمق للروح اجلماعية:
 إن تغيري واقع األمة يتطلب يف املستوى األول تغيري النفوس.• 
وموون عناصوور ذلووك التغيووري: تعميووق الفهووم، وجتديوود الفكوور، وتصووحيح املفوواهيم الوويت موون أمههووا: مفهوووم • 

 الوضوح. مفهوم يف غاية -حبمد هللا  -الفرد، واجلماعة، وهو 
إن الفرد هو العنصر األساس يف بناء األمة، ولكن شرط قيامه بدوره األكمول هوو تعاونوه موع بقيوة أفوراد • 

 األمة.
األمة اليت يتعاون أفرادها هي أمة الرايدة؛ ألن تعاوهنم يضيف كل فرد إىل اآلخر إضافة كيفية ال كميوة، • 

يوريب صوحابته علووى  سوالة األموة، وقوود كوان النويب ومون مث تتوحود األفكوار واملمارسوات موون أجول حتقيوق ر 
بقووم أقل وتهم سوفينة، إن أراد أحودهم خرقهوا  -للمجتموع  -الروح اجلماعية، روح األمة، كموا ضورب موثاًل 

 وجب على اجلميع األخذ على يده، وإال غرقوا مجيعاً.
 فاملسؤولية يف بلوغ الرايدة تقع على األمة مجيعاً يف مقابل أمة الكفر.• 
 العودة ابلناس إىل روح األمة يستدعي إجراءات.• 
. أوهلووا: فووك االرتبوواط القووائم بووني العموول اإلسووالمي واأُلطُوور احلزبيووة الضوويقة؛ ليتقبوول العموول اإلسووالمي 1

 اإلسرتاتيجية الصائبة املوصلة إىل اهلدف، سواء انبعثت من داخله أو خارجه.
ني األفراد وتعميقها، كاألخوة، والشوورى، والتواصوي ابحلوق . اثنيها: تنمية الصفات اليت حتقق التفاعل ب2

وابلصرب، والعطاء املتبادل، والقدرة على التجميع، مع موواالة األموة، ال احلوزب. وال بود مون حتقيوق التووازن 
تنمي بني الروح الفردية والروح اجلماعية، وهذه مهمة الرتبية املتوازنة اليت ال حتيل األفراد أصفاراً، وأيضاً ال 

فيهم الفردية اجلاحمة، بل توفر هلم املناخ املناسب لتنمية شخصياهتم، مع اختيار أساليب العمول الويت حتوول 
 دون التسلط، وتنمي املبادرات الذاتية، وترسخ الشورى.

. اثلثهما: حتويل العمل من أسلوب املركزية يف اختاذ القرار وتطبيقه ومراقبوة تنفيوذه إىل أسولوب املشواركة 3
ووون األداء وتنموووي الشخصوووية، فيلتقوووي منوهوووا موووع روح الفووورد الووويت أمثرهوووا التعووواون فيوووزداد التفاعووول ا لووويت حُتسّ 

وتتكامل اجلهود. إن اجلماعة والتنظيم يف اإلسالم يعين كلم منهما: التعاون والعلمية أي تعواون اجلهوود يف 
بوووني املسووولمني، والتكامووول بوووني خطوووة يضوووعها العلوووم؛ فجووووهر اجلماعوووة وحقيقوووة التنظووويم إمنوووا هوووو التعووواون 

 نشاطاهتم يف طريق التمكني لشريعة هللا، وإقامة دولة اإلسالم، وإحياء األمة اإلسالمية.
 

 تعريف العمل املؤسسي:
كل جتمع منظم يهدف إىل حتسني األداء وفعالية العمل، لبلوغ أهداف حمددة، ويقوم بتوزيع العمول علوى 

ة: علمية، ودعوية، واجتماعية؛ حبيث تكون هلوا املرجعيوة وحريوة جلان كربى وفرق عمل وإدارات متخصص
 اختاذ القرار يف دائرة اختصاصها.. يعترب عماًل مؤسسياً.
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ولووويس املوووراد ابلعمووول املؤسسوووي العمووول اجلمووواعي املقابووول للعمووول الفوووردي؛ إذ جمووورد التجموووع علوووى العمووول، 
مؤسسووووياً، فكثووووري موووون املؤسسووووات  وممارسووووته موووون خووووالل جملووووس إدارة، أو مجعيووووة أو مؤسسووووة ال جيعلووووه

واملنظموات واجلمعيوات الويت هلوا لووائح وجموالس ومجعيوات عموميوة إمنوا متوارس العمول الفوردي؛ ألهنوا مرهونووة 
 بشخص منها؛ فهو صاحب القرار، وهذا ينقض مبدأ الشورى الذي هو أهم مبدأ يف العمل املؤسسي.

 
 مزاايه وفوائده:

 الذي هو من أمسى مقاصد الشريعة. . حتقيق مبدأ التعاون واجلماعية1
. تضوييق الفجووة بووني عمول الوودعاة، وردم اهلووة بيوونهم بتحقيوق ذلووك املبودأ، وأتسوويس األعموال املشوورتكة 2

بيووونهم؛ فوووإن ذلوووك يقلووول التصوووادم والنوووزاع، وهوووي الطريقوووة املتبعوووة بوووني ادول يف أتسووويس اللجوووان واجملوووالس 
 ته وضرورته بعد.املشرتكة، وهو ما مل يشعر بعض الدعاة أبمهي

. حتقيوق التكامول يف العمول، وذلوك يف عموول الفورد عزيوز، فكثورياً مموا حيصوول مون القصوور يف عمول الفوورد 3
يتالشووووى يف عمووووول املؤسسوووووة؛ إذ املفوووورتض حووووودوث التكامووووول ابجتموووواع اجلهوووووود، واملواهوووووب، واخلوووووربات، 

مول الفوردي يصوطبغ بصوبغة الفورد، والتجارب، والعلوم، مع التزام الشورى، والتجرد للحق. وأيضاً: فإن الع
 بينما املفرتض أن خيلو العمل املؤسسي من ذلك.

 -قوة وضعفاً أو مضوموانً واجتاهواً  -. االستقرار النسيب للعمل، بينما خيضع العمل الفردي للتغري كثرياً 4
 بتغري األفراد، أو اختالف قناعاهتم.

حيث يسود احلوار الوذي يَوْفورض قياُموه وضوَع معوايري  . القرب من املوضوعية يف اآلراء أكثر من الذاتية؛5
 حمددة وموضوعية للقرارات تنمو مع منو احلوار، يف حني ينبين العمل الفردي على قناعة صاحبه.

. دفووع العموول حنووو الوسووطية والتوووازن؛ إذ اجتموواع األفووراد املختلفووني يف األفكووار واالجتاهووات والقوودرات 6
 يف آخر. -إفراطاً أو تفريطاً  -أما الفرد فلو توسط يف أمر فلرمبا تطرف يدفع عجلة العمل حنو الوسط، 

. توظيوف كافووة اجلهوود البشوورية، واالسوتفادة موون شوىت القوودرات اإلنتاجيوة؛ وذلووك ألن العمول املؤسسووي 7
يوفر هلا جو االبتكار والعمل واإلسوهام يف صونع القورار، بينموا هوي يف العمول الفوردي أدوات تنفيذيوة رهون 

ارة القوووائم ابلعمووول، ويووووم أن أعووورض املسووولمون عووون هوووذا العمووول خسوووروا كثووورياً مووون الطاقوووات العلميوووة إشووو
 والعملية، فانفرد أصحاهبا ابلعمل، أو فرتوا عنه.

لعودم توقفووه علووى فورد يعرتيووه الضوعف والوونقص والفتووور،  -إبذن هللا تعوواىل  -. ضومان اسووتمرارية العمول 8
 ثرة األذى.ويوحشه طول الطريق وشدة العنت وك

حووىت يف عصووور  -. وللمثووال: فقوود كووان موون أقوووى أسووباب اسووتمرار التعلوويم قوووايً يف الدولووة اإلسووالمية 9
الضووعف السياسووي: قيامووه علووى املؤسسووات العلميووة القويووة الوويت متوودها األوقوواف، كمووا متوود سووائر اجلهووود 
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يووم نورى اسوتمرار املؤسسوات الغربيوة وال -الويت مل يُتجورأ عليهوا إال يف العصور احلوديث  -الدعوية واإلغاثيوة 
 قوية تساندها مجعيات كثرية.

. عموم نفعه للمسلمني؛ لعدم ارتباطه بشخصية مؤسسه، وهذا بدوره ينمي الروح اجلماعية الفاعلوة، 10
 وحييي االنتماء احلقيقي لألمة، وهذا مكمن قوهتا.

ههووا حتوودٍّ موون داخلهووا، يف كيفيووة تطبيووق . مواجهووة حتوودايت الواقووع مبووا يناسووبها؛ فووإن األمووة اليوووم يواج11
موونهج أهوول السوونة مووع االسووتفادة موون منجووزات العصوور، دون التنووازل عوون املبووادئ، كمووا يواجههووا حتوودٍّ موون 
خارجهوووا مؤسسووووي موووونظم؛ والقيوووام هلووووذا وذاك فوووورض كفايوووة ال يوووونهض بووووه جمووورد أفووووراد ال يوووونظمهم عموووول 

سسي يف جماالت احلياة االقتصادية، أو السياسية، مؤسسي، كما ال ينهض أفراد الناس لتحدي العمل املؤ 
 أو اإلعالمية، أو غريها.

. االستفادة من اجلهوود السوابقة واخلوربات الرتاكميوة، بعود دراسوتها وتقوميهوا بدقوة وإنصواف وحياديوة، 12
 وبذلك يتجنب العمل تكرار البداايت من الصفر الذي يعين تبديد اجلهود والعبث ابلثروات.

 
 ام عن العمل املؤسسي:سبب اإلحج

. طبيعوة اجملتمعوات اإلسوالمية املعاصورة عاموة، وعودم ترسوخ العمول املؤسسوي يف حياهتوا؛ ملوا اعرتاهوا مون 1
بُعد عن الدين أدى إىل أتصل الفردية، وضعف الروح اجلماعية، واحلوار واملناقشة واملشواركة، وملوا حوّل هبوا 

 لية والنجاح، فأصاهبا التأخر وتبدد الطاقات.من ختلف حضاري أقعدها عن األخذ أبسباب الفاع
. ضعف امللكة اإلدارية لدى كثري من العاملني يف احلقل اإلسالمي، بسبب إمهال العلوم اإلنسانية اليت 2

أفوواد منهوووا الغووورب، وهوووذا ممووا ورثوووه العووواملون عووون جمتمعووواهتم. وقوود أدى هوووذا الضوووعف إىل اجلهووول ابلعمووول 
ه فتالشوت اخلطوط، وأغلقوت دراسوة األهوداف وإقاموة املشواريع، وصوار املؤسسي ومقوماتوه وأسوباب جناحو

 العمل جمرد ردود أفعال غري مدروسة أو عواطف غري موجهة.
. حاجة الدعوة إىل االنتشار، مع قلوة الطاقوات الدعويوة املؤهلوة؛ مموا حودا بكثوري مون الودعاة إىل الرتكيوز 3

ي علووى املوازنوة بووني الكووم والكيوف، وحتقيووق أكوورب علوى الكووم ال الكيووف، والغفلوة عوون قوودرة العمول املؤسسوو
 قدر منهما.

. اخللط بني العمل اجلماعي واملؤسسي، والظن أبن جمرد قيام اجلماعة يعين عماًل مؤسسياً، يف حني أن  4
كثوورياً موون التجمعووات واملؤسسووات ال يصوودق عليهووا حقيقووة هووذا الوصووف؛ النعوودام الشووورى، واملركزيووة يف 

 اختاذ القرار.
الشبهات العارضة الويت يتوذرع هبوا املوانعون مون العمول اجلمواعي، حبجوة بدعيتوه؛ فوأحجموا بوذلك عون . 5

 العمل املؤسسي انطالقاً من هذه الشبهة.
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. حداثووة العموول اإلسووالمي املعاصوور، فإنووه إذا مووا قووورن عمووره بعموور املؤسسووات الغربيووة ابن قصوورياً جووداً. 6
ب ابحلووديث مون اإلنصواف هلوذه الصووحوة املباركوة؛ حيوث نوورى يقوال هوذا لوئال هُتضووم احلقووق، ولكوي نقورت 

 بوادر االهتمام ابجملاالت اإلدارية أكثر من ذي قبل.
 مقومات جناح العمل املؤسسي:

للرتبية اإلميانية املتكاملة أكرب األثر يف بنواء الطاقوات، وتنميتهوا، واسوتثمارها اسوتثماراً مناسوباً، وهوذا عمواد 
 فصيل املقومات الالزمة لنجاحه على النحو اآل :العمل املؤسسي، وميكن ت

توفر القناعة الكافية هبذا األسلوب من العمل؛ إبدراك ضرورته، وخاصة يف زمن القوة، ومبعرفة موزاايه  -1
 ومثراته، وفهم مقومات جناحه للوصول به إىل املستوى املطلوب.

ية، حرصووواً علوووى خروجهوووا مووون أدأ صووودور القووورارات عووون جموووالس اإلدارة، أو اللجوووان ذات الصوووالح -2
مستوى ممكن، لتكوون أقورب إىل الواقعيوة وقابليوة التنفيوذ، وال جيووز أن يكوون املصودر هوو الفورد أو املودير؛ 

من اجملالس، ال العكس، وجيب أن متلك اجملالس واللجان صالحية  -هو أيضاً  -فإنه يستمد صالحياته 
 مراجعة قرارات املديرين ونقضها.

ون جمووالس اإلدارة أو اللجووان غووري حمصووورة يف بيئووة واحوودة حمكومووة أبطوور تنشووئة وتربيووة وتفكووري أن تكوو -3
حموددة مموا يوؤثر علوى طبيعوة اختواذ القورار، فوجوود أفووراد مون بيئوات خمتلفوة ضومن هوذه اجملوالس يثوري العموول 

 املؤسسي بتوسيع أمناط التفكري وتعديد طرق التنفيذ.
القح اآلراء للخوروج أبفضول قورار، وأيضوواً حوىت خيضوع الورأي الشخصووي أن تسوود لغوة احلووار، حوىت تووت -4

علووى رأي أصووحابه يف أحد،وخروجووه موون املدينووة تلبيووة  لوورأي اجملموعووة. ويووذكر هنووا ابملناسووبة:نزول النوويب 
لووورغبتهم، موووع ميلوووه للبقووواء يف املدينوووة، وأتييووود رؤايه لرأيوووه(، وبعووودما حصووول موووا حصووول مل يصووودر منوووه لَوووْوم 

 قرتحني للخروج.ألولئك امل
حتديد ثوابت ومنطلقات مشرتكة للعاملني يف املؤسسة تكوون إطواراً مرجعيواً هلوم، توجوه خطوة العمول،  -5

 وتناسب املرحلة والظروف اليت تعيشها املؤسسة.
التسووامي عوون اخلالفوووات الشخصووية، وتقووودمي املصوولحة العامووة علوووى املصوولحة الشخصوووية، وهووذا يوووتم  -6

اصول بوني أفوراد املؤسسوة بعضوهم موع بعوض، وبيونهم وبوني سوائر العواملني يف احلقول بتحسني االتصال والتو 
 اإلسالمي.

وهوذا أسوواس قوووي للنجواح؛ ففووي اسووتفتاء لعوودد مون القيوواديني النوواجحني اتضوح أن الصووفة املشوورتكة بيوونهم 
نصواف، هي القودرة علوى التعامول موع اآلخورين، ولون يوتم ذلوك ألحود موا مل تورتب  أنفسونا علوى العودل واإل

ومعرفة ما لدى اآلخرين من حق، وحماولوة فهوم نفسوياهتم مون خوالل نظورهتم هوم ألنفسوهم، ال مون خوالل 
 نظرتنا حنن.
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االعتدال يف النظرة لألشخاص؛ فإنه يف حني يصل األمر لدى املنحرفني عن أهل السنة واجلماعة يف  -7
 -الذين سلموا من الغلو  -أهل السنة نظرهتم لألشخاص إىل حد الغلو والتقديس، فإان  جنده عند بعض 

ابلغاً إضفاء هالة على بعوض األشوخاص توؤثر يف مودى اسوتعدادهم ملناقشوة رأيهوم، أو احتموال رفضوه موع 
بقاء االحرتام الشخصي، وهؤالء يشكلون ضغطاً على العمل املؤسسي وتوجيهاً غري مباشر لآلراء. وكأن 

خشوية تعلوق النواس  -رضوي هللا عنوه  -ل خالود بون الوليود حوني عوز  -رضي هللا عنه  -هذا ما أراده عمر 
 به، وربطهم النصر بقيادته.

إتقان التخطيط، وحتديد األهوداف لتنفيوذها، وتوزيوع األدوار، وهوذا يتطلوب مسوتوى جيوداً يف إعوداد  -8
 القوادة واملسووؤولني، وتوودريب العوواملني مووع االسووتفادة مون كوول اإلمكوواانت، وتوظيووف مجيووع الطاقووات، بعوود

 التعرف عليها جيداً.
 

واملهوووم هوووو الرتكيوووز يف جوووداول األعموووال علوووى املنطلقوووات واألسوووس واخلطووووط العاموووة، دون االهنمووواك يف 
املسووائل اإلجرائيووة، والووويت قوود ال حتتووواج إال جملوورد قوورار إداري أو إجوووراء تقليوودي، ودون املسوووائل الوويت يكثووور 

 اجلدل واخلالف حوهلا.
 ، وبلوغ األهداف، يراعى اآل :ولضبط اخلطط، وإتقان تنفيذها

األانة يف التخطيط، واحلماسوة يف التنفيوذ؛ فواألول: ملراعواة القودرات واإلمكواانت، ومعرفوة التحودايت  -أ 
وحسن تقدير العواقب، وحتاشي خماطر السرعة، والثاين: الستباق اخلريات، وكسب الزمان، واغتنام اهلمة، 

 ومبادرة العزمية.
ؤسسات أبداء أعماهلا أبساليب علمية حكيموة تكفول اسوتمرارها وأداءهوا لعملهوا علوى أمهية قيام امل -ب 

الوجووه املطلوووب، وحووىت ال تتعوورض لكيوود الكائوودين وأسوواليب املغرضووني، وال ينبغووي أن يكووون أهوول النفوواق 
 أكثر حنكة منا؛ فكم انلوا أهدافهم من مجعياهتم وأعماهلم حىت بلغوا مناهم.

 
 عبد احلكيم بالل.-ياملرجع: العمل املؤسس

 ـــــــــــــــــ
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 العهد
 

لغة: الوصية يقال: عهد إليه إذا أوصاه ،والعهد: األمان واملوثق والذمة، ومنه قيل للحر، يدخل ابألمان: 
 (.1ذو عهد ومعاهد، وكل ما بني العباد من املواثيق فهو عهد)

 واصطالحا: ال خيرج املعىن االصطالحى عن ذلك.
 عهد واجب شرعا، واألدلة على ذلك كثرية.والوفاء ابل

 فمن الكتاب ، قوله تعاىل: }وأوفوا بعهد هللا إذا عاهدمت وال تنقضوا اإلميان
، وقووود  34، وقولوووه تعوواىل: }وأوفووووا ابلعهوود إن العهوود كوووان مسئوال{اإلسووراء: 91بعوود توكيوودها{النحل:

}الذين ينقضون عهد هللا من بعد ميثاقه  وصف هللا تعاىل: الذين ينقضون العهد ابخلسران ، فقال تعاىل:
، وأموا السونة: فقود 27يقطعون ما أمرهللا به أن يوصل ويفسدون ىف األرض أولئوك هوم اخلاسورون{البقرة:

الدين عمن ال عهد لوه ، فقوال عليوه السوالم: )ال ديون ملون ال عهود لوه( أخرجوه اإلموام أمحود  نفى النىب 
بسائر عهووده وعودم خمالفتهوا ،ومون ذلوك وفواؤه  ام الرسول ( أضف إىل ذلك التز 2عن أنس بن مالك)

 ابلوثيقة الىت عقدها لليهود عندما هاجر إىل املدينة، والتزامه مبا اتفق عليه مع املشركني ىف صلح احلديبية.
انقوض العهود ابلنفواق ، وال شوك أن النفواق حمورم ، فيكوون موا أدى إليوه ، وهوو  وقد وصف رسوول هللا 

أنوه قوال: )أربوع مون كون فيوه   فاقا حمرما فقد روى عبد هللا بون عمورو بون العواص عون النوىب نقض العهد ن
كان منافقا خالصا، ومون كانوت فيوه خصولة مونهن كانوت فيوه خصولة مون النفواق حوىت يودعها: إذا ائوتمن 

( فمن األدلة السابقة يتضح أنوه جيوب 3خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر( )
املؤمن الوفاء ابلعهود، سوواء كوان هوذا العهود بوني املسولمني أنفسوهم ، أو كوان بوني املسولمني وغوريهم  على

 ممن عقدوا هلم العهد واألمان.
وجيوب علووى املسوولم إمتووام موودة العهوود إىل معاهووده ، فيمتنوع بووذلك عوون ظلمووه امتثوواال لقولووه تعوواىل: }فووأمتوا 

عن ظلم املعاهد بقوله: )من ظلم معاهدا أو انتقصه  نهيه ، واتباعا ل 4إليهم عهدهم إىل مدهتم{التوبة:
 (.4أوكلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغري طيب نفس فأان حجيجه يوم القيامة()

ابلغوادر، فيموا  فإذا خالف املسلم ذلك فإنه يكون انقضا للعهد، وهو من الغدر، وقود شوهر رسوول هللا 
نهما حيث قال عليوه السوالم: )لكول غوادر لوواء يووم القياموة يعورف رواه عنه عبد هللا ابن عمر رضى هللا ع

 (.5)0به(
ومع ذلك إذا غدر املعاهد ونقض عهده فللمسلم أن ينبذ العهود، أى يونقض العهود جهورا ال سورا، ويعلوم 

 املعاهد بنقض العهد، مث بعد ذلك جيوز للمسلم أن خيالف العهد وأن يوقع ابملعاهد.
عووواىل: }وإموووا ختوووافن مووون قووووم خيانوووة فانبوووذ إلووويهم علوووى سوووواء إن هللا ال حيوووب والووودليل علوووى ذلوووك قولوووه ت

 .58اخلائنني{األنفال:
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أنوه قوال: )مون كوان بينوه وبوني قووم عهود فوال حيلون عقودا وال يشودنه  وما رواه عمر بون عبسوة عون النوىب 
 (.6حىت ميضى أمده أو ينبذ إليهم على سواء()
قتاهلم للمسلمني ، أو امتناعهم عن إعطاء اجلزية، ومن إجراء  ومن صور غدر املعاهدين ونقضهم للعهد:

أو فونت مسولما ىف  -جتسوس علويهم-حكم اإلسالم عليهم ، أو من دل أهل احلرب على عوورة املسولمني 
 (.7دينه)

 .... إخل.
كول   وقد اتفق الفقهاء على أن احللف بعهد هللا يعترب ميينا، يرتتب علوى احللوف بوه اآلاثر الوىت ترتتوب علوى

ميني من وجوب الرب هبا، أو الكفارة الواجبة عند احلنث إال أن الشافعية اشرتطوا العتبار هذه الصيغة ميينا 
 (.8أن ينوى احلالف هبا اليمني ، الستحقاق هللا للعهد الذى أخذه على بىن آدم)

إىل عمور، وعهود  ويعترب من صور الوفاء ابلعهد ، موا يعهود بوه احلواكم إىل مون بعوده ، كموا عهود أبوو بكور
 (.9عمر إىل أهل الشورى رضى هللا عنهم)

 أ.د/على مرعى
 ـــــــــــــــــ
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 الغرور
 التواضع وحاجتنا إليه . -
o . معىن التواضع : أن ال ترى لنفسك قيمة 
 معىن الغرور : ما اغرت به من متاع الدنيا . -
 أسباب الغرور : -
 . إمهال النفس .1
 .. األسرة وخاصة األب 2
 . أتثر اإلنسان ابحملاضن اليت يعيش فيها غري األسرة .3
 املدرسة . -أ 

 الصحبة وإن كان ظاهرها الصالح . -ب 
 مكان العمل . -ت 
 . سرعة االفتتان .4
 الفتنة ابملال . -أ 

 الفتنة حبسن اهليئة واللباس . -ب 
 . معرفة اإلنسان ألهل الوجاهة .5
 ن من العقاب وللمتواضعني من األجر والثواب .. الغفلة عما أعد هللا للمغروري6
 . تواضع اآلخرين املفرط .7
 . االنصراف للدنيا وطلبها .8
 . الغفلة والتساهل يف النصيحة .9

 . اإلعجاب ابلعمل وإن كان على طاعة هللا .10
 . التعمق يف حتصيل املعرفة وإن كانت شرعية .11
 مظاهر الغرور : -
 ظرة ازدراء وتنقص .. النظر إىل اآلخرين ن1
 . كثرة ذكر حماسن النفس .2
 . عدم خضوعه لصولة احلق .3
 آاثر الغرور : -
 . إن هللا تعاىل يبتلي املغرور بنفسه .1
 . عدم التوفيق والتمكني من هللا سبحانه وتعاىل .2
 . ابتعاد الناس عن املغرور واألنفة من ذكره ومن خماطبته .3
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 ال .. الوقوع يف املراء واجلد4
 . حب االستبداد ابلرأي .5
 . إن املغرور ال يبحث إال عن النقائص والعيوب .6
 . االهنيار يف أوقات احملن وقلة الصرب .7
 . الضيق وعدم راحة النفس واضطراهبا .8
 العالج : -
 .النظر يف عواقب الغرور وآاثره .1
 . الوقوف مع النفس وقفة احملاسبة .2
 . االهتمام ابلنصيحة .3
 . دوام النظر يف كتاب هللا تعاىل .4
 . . التأمل يف سنة النيب 5
 . النظر يف سرية السلف .6
 . االعتدال يف املدح والثناء .7
 . االبتعاد عمن يعني على هذا الداء .8
 . دعاء املغرور لنفسه ودعاء غريه له .9

 دار الوطن . –إبراهيم بوبشيت  –املرجع : وقفات مع الغرور 
 الغرور
 الغرور

 
 أواًل : معىن الغرور

 لغة : يطلق الغرور يف اللغة على عدة معان أمهها :• 
 اخلداع سواًء كان للنفس أو للغري ، أو للنفس وللغري معاً. -أ

ْم َوَما يَع ُدُهُم الش ْيطَاُن إ ال  ُغُروراً {النساء  .120قال تعاىل: }يَع ُدُهْم َومُيَنّ يه 
 وما يوقع فيه، قال اجلوهري، والغرور ابلضم ما اغرت به من متاع الدنيا.ما يؤدى إىل الغرور،  -ب

 َجواٍز َعون َوال ود ه  قال تعاىل: }اَي أَيوَُّها الن اُس اتو ُقوا رَب ُكْم َواْخَشْوا يَوْوماً ال  جَيْز ي َوال دم َعن َوَلد ه  َواَل َمْوُلودم ُهوَ 
ّلل   اْلَغُروُر {لقمانَشْيئاً إ ن  َوْعَد اّلل   َحق  َفاَل  نْوَيا َواَل يَوُغر ن ُكم اب   .33تَوُغر ن ُكُم احْلََياُة الدُّ

اصطالحاً : أما يف اصطالح الدعاة أو العاملني فإن الغرور : هو إعجاب العامل بنفسه إعجاابً يصول • 
لنيوول موون إىل حوود احتقووار أو استصووغار كوول مووا يصوودر عوون اآلخوورين جبنووب مووا يصوودر عنووه، ولكوون دون ا

 ذواهتم.
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وال شك أن من كان هبذه املثابوة فهوو خمودوع، وتبعواً لوذلك فإننوا ميكون أن نفهوم مودى التالقوي بوني املعوىن 
 االصطالحي و املعىن اللغوي.

 
 اثنياً : أسباب الغرور

 إمهال النفس من التفتيش واحملاسبة: -1
احملاسووبة ذلووك أن بعووض العوواملني قوود قوود يكووون السووبب يف الغوورور إمنووا هووو إمهووال الوونفس موون التفتوويش و • 

يبتلى ابإلعجاب ابلونفس وإلمهالوه نفسوه مون التفتويش واحملاسوبة يوتمكن الوداء منوه ويتحوول إىل احتقوار أو 
 استصغار ما يقع من اآلخرين ابإلضافة إىل ما يقع منه وبذلك يصري مغروراً.

 أوصى اإلسالم ابلتفتيش يف النفس وحماسبتها أواًل أبول.• 
َمْت ل غَووٍد َواتو ُقوووا اّلل َ إ ن  اّلل َ  قووال•  َوووا تعوواىل: }اَي أَيوَُّهووا ال ووذ يَن آَمنُووووا اتو ُقوووا اّلل َ َوْلَتنظُووْر نَوْفووسم م ووا قَووود   َخب ووريم مب 

 .18تَوْعَمُلوَن {احلشر
 
 اإلمهال أو عدم املتابعة واألخذ ابليد من اآلخرين -2
 مهال أو عدم املتابعة واألخذ ابليد من اآلخرين.قد يكون السبب يف الغرور إمنا هو اإل• 
ذلووك أن بعووض العوواملني قوود يصوواب آبفووة اإلعجوواب ابلوونفس ويكووون موون ضووعف اإلرادة وخووور العزميووة • 

وفتور اهلمة حبيث ال يستطع التطهر بذاته من هذه اآلفة وإمنا البد له من متابعوة اآلخورين ووقووفهم جبوواره 
خورين إىل ذلووك فيقعودون عوون أداء دورهوم وواجوبهم وحينئووذ توتمكن هووذه وأخوذهم بيوده وقوود ال يلتفوت اآل

 اآلفة من النفس وتتحول مبرور الزمن إىل غرور.
 قد أكد اإلسالم على النصيحة حىت جعل الدين كله منحصراً فيها وراجعاً إليهوا ، إذ يقوول الرسوول • 

 ألئمة املسمني وعامتهم ( أخرجه مسلم.)الدين النصيحة ( قلنا : ملن ؟ قال : هللا ولكتابه ولرسوله و 
 إ ن  اّلّلَ َشود يُد يقول هللا تعاىل: } َوتَوَعاَونُوْا َعَلى اْلوربّ  َوالتو ْقوَوى َواَل تَوَعواَونُوْا َعلَوى اإل مثْ  َواْلُعوْدَوان  َواتو ُقووْا اّللَّ • 

 .2اْلع َقاب  {املائدة
 خو املؤمن يكف عليه ضيعته وحيوطه من ورائه(.: )املؤمن مرآة املؤمن واملؤمن أ يقول النيب • 
 
 الغلو أو التشدد يف الدين : -3
وقد يكون السبب يف الغرور إمنا هو الغلو أو التشودد يف الودين ذلوك أن بعوض العواملني قود يقبول علوى • 

لوسوط منهج هللا يف غلو وتشدد وبعد فرتة من الزمان ينظر حوله فريى غريه من العاملني يسلكون املونهج ا
فيظن لغفلته أو عدم إدراكه طبيعة هذا الدين أن ذلوك مونهم تفوريط أو تضويع ويتموادى بوه هوذا الظون إىل 

 جد االحتقار واالستصغار لكل ما يصدر عنهم ابإلضافة إىل ما يقع منه وذلك هو الغرور.
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 دعا اإلسالم إىل الوسطية بل وحذر من الغلو أو التشدد يف الدين.• 
للوورهط الووذين عزموووا علووى التبتوول واعتووزال احليوواة: ) أنووتم قلووتم كووذا وكووذا : أمووا وهللا إين  يقوول الرسووول • 

ألخشاكم هلل وأتقاكم له لكىن أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء فمن رغوب عون سونيت فلويس موىن 
 ( أخرجه البخاري.

 التعمق يف العلم السيما غرائب وشواذ املسائل مع إمهال العمل -4
 كون السبب يف الغرور إمنا هو التعمق يف العلم السيما غرائب وشواذ املسائل مع إمهال العمل.قد ي• 
ورمبا الحظ أثناء طرح هذه املسائل غفلة بعض العاملني عنها وعدم إملامهم هبا إمنا ألهنا اثنوية ال يضر • 

مون مسووائل العلوم شوويئا وإن  اجلهول هبوا وإمووا ألنوه ال يرتتووب عليهوا عموول فيخطور ببالووه أن هوؤالء ال يتقنووون
أتقنووا فإمنوا هووو قليول يف جانوب مووا لديوه مون الغرائووب والشوواذ وموا يووزال هوذا اخلواطر يوورتدد يف نفسوه ويلووح 

 عليه حىت يتحول إىل احتقار واستصغار ما لدى اآلخرين ابإلضافة إىل ما عنده وذلك هو داء الغرور.
 لعلم دائما حول النافع واملفيد.وقد دعوى اإلسالم إىل أن يكون السعي يف طلب ا• 
كوان مون دعائوه صوولى هللا عليوه وسولم:)اللهم إين أعووذ بووك مون علوم ال ينفوع وموون قلوب ال خيشوع وموون •  

 نفس ال تشبع ومن دعوة ال يستجاب هلا( أخرجه مسلم.
 الوقوف عند الطاعات مع نسيان املعاصي والسيئات -5
عنوود الطاعووات مووع نسوويان املعاصووي والسوويئات ذلووك أننووا قوود يكووون السووبب يف الغوورور إمنووا هووو الوقوووف • 

مجيعا بشر وشأن البشر سوى النبيني الصواب واخلطأ وإذا غفل العامل عن ذلك فإنه كثورياً موا يقوف عنود 
الطاعة أو الصواب يف الوقت الذي ينسى فيه املعصية أو اخلطأ وتكون العاقبة اإلعجاب ابلونفس املقورون 

 خرون إىل جانب ما يصدر عنه وهذا هو الغرور.ابحتقار ما يقع فيه اآل
لفووت املوووىل سووبحانه وتعوواىل النظوور إىل هووذا السووبب أو إىل هووذا الباعووث وهووو ميوودح صوونفا موون املووؤمنني • 

وْن َخْشوَية   يؤدى الطاعة وخياف أن يكون قد وقع منه ما حيوول بينوه وبوني قبوهلوا فقوال : } إ ن  ال وذ يَن ُهوم مّ 
اَيت  َرهبّ  ْم يُوْؤم ُنوَن}57وَن}َرهبّ  م مُّْشف قُ  { َوال وذ يَن 59{ َوال ذ يَن ُهوم ب وَرهبّ  ْم اَل ُيْشور ُكوَن}58{ َوال ذ يَن ُهم آب 

ُعوووووَن} ُووووْم إ ىَل َرهبّ  ووووْم رَاج  لَووووةم َأهن  ا { أُْولَئ ووووَك ُيَسووووار ُعوَن يف  اخْلَوووورْيَات  َوُهووووْم هَلَوووو60يُوْؤتُوووووَن َمووووا آتَوووووا و قُولُوووووهُبُْم َوج 
 .61-57{ املؤمنون61َساب ُقوَن}

لَووةم{ هووو •  تقوول عائشووة رضووي هللا تعواىل عنهووا: قلووت اي رسووول هللا : }َوال وذ يَن يُوْؤتُوووَن َمووا آتَووا و قُولُوووهُبُْم َوج 
الووذي يسوورق ويووزين ويشوورب اخلموور وهووو خيوواف هللا عووز وجوول ؟ قووال : ) ال اي بنووت الصووديق ولكنووه الووذي 

 خياف هللا عز وجل ( أخرجه الرتمذي يف السنن.يصلى ويصوم ويتصدق وهو 
النظر إىل ذلك حني دعا إىل أن يكون التعويل بعد الفراغ مون العمول علوى فضول هللا  كما لفت النيب •  

ورمحته ال على العمل نفسه وإال كان الغرور والضياع فقال : ) لون ينجوى أحودا مونكم عملوه ( قوالوا : وال 
 ) وال أان إال أن يتغمدين هللا برمحته( أخرجه البخاري.أنت اي رسول هللا ؟ قال : 



 733 

قووال عبوود هللا بوون مسووعود ) إن املووؤمن موون يوورى ذنوبووه كأنووه قاعوود حتووت جبوول خيوواف أن يقووع عليووه وإن • 
 الفاجر يرى ذنوبه كذابب مر على أنفه فقال به هكذا أي حناه بيده ودفعه عنه (.

 
 الركون إىل الدنيا -6
الغورور هوو الركوون إىل الوودنيا : ذلوك أن بعوض العواملني قود يفطون إىل أنوه مبتلووى  وقود يكوون السوبب يف• 

آبفة اإلعجاب ابلنفس بيود أنوه لركونوه إىل الودنيا وانغماسوه فيهوا رمبوا يعرتيوه الكسول فوال يسوتطيع أن جيموع 
 مهته ملداواة نفسه بل قد أيخذ يف التسويف وأتخري التوبة.

َنُكْم َوَتَكواثُورم قال تعاىل يف ذم الدنيا والتحذ•  نْوَيا َلع بم َوهَلْوم َوز يَنةم َوتَوَفاُخرم بَويوْ َا احْلََياُة الدُّ ير منها }اْعَلُموا أمن 
وويُج فَورَتَاُه ُمْصووَفرّاً مثُ  َيُكوو  واَر نَوَباتُووُه مثُ  َيه  وورَة  ُن ُحطَاموواً َويف  اآْل يف  اأْلَْموَوال  َواأْلَْواَلد  َكَمثَوول  َغْيوٍث أَْعَجووَب اْلُكف  خ 

نْوَيا إ ال  َمَتاُع اْلُغُرور  {احلديد َن اّلل   َور ْضَوانم َوَما احْلََياُة الدُّ  .20َعَذابم َشد يدم َوَمْغف رَةم مّ 
وقوال رسووول هللا صوولى هللا عليووه وسولم: ) تعووس عبوود الوودينار وعبود الوودرهم وعبوود اخلميصووة : إن أعطووى • 

ك فال انوتقش طوو، لعبود أخوذ بعنوان فرسوه يف سوبيل هللا رضى وإن مل يعط سخط تعس وانتكس وإذا شي
وأشووعت رأسووه مغووربة قوودماه إن كووان يف احلراسووة كووان يف احلراسووة وإن كووان يف السوواقة كووان يف السوواقة إن 

 استأذن مل يؤذن له وإن شفع مل يشفع ( أخرجه البخاري.
م لنوا مون خشويتك موا حيوول حني يقوم من جملس يدعو هبوذا الودعاء ألصوحابه: ) اللهوم اقسو و كان • 

بيننا وبني معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ، ومن اليقني ما هتون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا 
أبمساعنووا وأبصوواران وقوتنووا مووا أحييتنووا واجعلووه الوووارث منهووا واجعوول اران علووى موون ظلمنووا وانصووران علووى موون 

الدنيا أكرب مهنا وال مبلوغ علمنوا وال تسولط علينوا مون ال يرمحنوا عاداان وال جتعل مصيبتنا يف ديننا وال جتعل 
 ( أخرجه الرتمذي يف السنن.

يقول على رضي هللا تعاىل عنه :) ارحتلت الدنيا مدبرة وارحتلت اآلخورة مقبلوة ولكول واحودة مونهم بنوون • 
 داً حساب وال عمل(.فكونوا من أبناء اآلخرة وال تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل وال حساب وغ

 يقول احلسن رمحه هللا : ) من انفسك يف دينك فنافسه فيه ومن انفسك يف دنياك فألقها يف حنره(.• 
 يصور بعضهم هذا الوعي وذلك اإلحساس قائال :• 

 إن هلل عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا
 نظروا فيا فلما علموا أهنا ليست حلي وطنا

 صاحل العمال منها سفنا جعلوه جلة واختذوا
 
 رؤية بعض ذوى األسوة والقدوة على حال دون احلال اليت ينبغي أن يكونوا عليها -7
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وقد يكون السبب يف الغرور إمنا هي رؤية بعض ذوى األسوة والقدوة على حال دون احلوال الويت ينبغوي • 
 أن يكونوا عليها.

أو آلخور عون احلوال الويت ينبغوي أن يكونووا عليهوا ذلك أن بعض ذوى األسوة والقدوة قد ينزلون لسوبب • 
موون أخووذ أنفسووهم ابلعزميووة يف غالووب األحيووان إىل حووال أقوول منهووا موون أخووذ أنفسووهم ابلوورخص يف بعووض 

 األوقات.
ورمبا رأي ذلك من حياول اإلقتداء والتأسي هبم ولقلة رصيده من الفقه أو لعدم اكتمال تربيتوه يتووهم أو • 

العمول مبراحول ويظول هوذا الووهم أو هوذا الظون يالحقوه ويلوح عليوه حوىت يتحوول  يظن أهنوم بوذلك دونوه يف
 والعياذ ابهلل إىل اإلعجاب ابلنفس مث الغرور.

وقد دعا اإلسالم إىل البعد عن مواطن التهم من خالل بيان وجه احلق يف سائر التصرفات املباحوة الويت • 
 رمبا تؤدى إىل سوء الظن.

توووزوره يف اعتكافوووه يف  ورضوووي هللا عنهوووا أهنوووا جووواءت رسوووول هللا  يب عووون صوووفية بنوووت حووو  زوج النووو• 
يقلبهوا حوىت  املسجد يف العشر األواخر من رمضوان فتحودثت عنوده سواعة مث قاموت تنقلوب فقوام النويب 

فقوال هلووم  إذا بلغوت ابب املسوجد عنود ابب أم سولمة مور رجوالن موون األنصوار فسولما علوى رسوول هللا 
ا :إمنوا هوي صوفية بنوت حو  (فقواال: سوبحان هللا اي رسوول هللا وكورب عليهموا فقوال ) علوى رسولكم النويب 
:) إن الشيطان يبلغ من اإلنسوان مبلوغ الودم وإين خشويت أن يقوذف يف قلوبكموا شويئاً ( أخرجوه  النيب 

 البخاري.
سووجد وهووو غووالم شوواب فلمووا صوولى إذا رجووالن مل يصووليا يف انحيووة امل )صوولى يزيوود األسووود مووع النوويب • 

فدعا هبما فجيء هبما ترعد فرائصهما فقال : ) ما منعكما أن تصليا معنا (؟ قاال : قد صولينا يف رحالنوا 
فقال: ال تفعلوا إذا صلى أحودكم يف رحلوه مث أدرك اإلموام ومل يصولى فليصول معوه فإهنوا لوه انفلوة ( أخرجوه 

 أبو داود يف السنن.
ل موا يوقوع يف الوتهم متأكود يف حوق العلمواء ومون يقتودي قال ابن دقيق العيد: )وهذا أي التحورز مون كو• 

هبم فال جيوز هلم أن يفعلوا فعال يوجب سوء الظن هبم وإن كان هلم فيه خملص ألن ذلك سبب إىل إبطال 
االنتفاع بعلمهم وقد قالوا : أنه ينبغي للحاكم أن يبني وجه احلق للمحكوم عليه إذا خفوي عليوه وهوو مون 

 سبة إىل اجلور يف احلكم (.ابب نفي التهمة ابلن
 
 مبالغة بعض العاملني يف إخفاء ما يصدر عنهم من أعمال -8
 وقد يكون السبب يف الغرور إمنا هي مبالغة بعض العاملني يف اإلخفاء ما يصدر عنهم من أعمال.• 
صودر ذلك أن بعض العاملني قد حيمله احلرص على حتقيق معىن اإلخالص إىل أن يبالغ يف إخفاء موا ي• 

عنووه موون عموول فووال يظهوور منووه إال أقوول القليوول ورمبووا ال حووظ أو رأي بعووض موون مل تتضووح تووربيتهم بعوود هووذا 
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الذي يظهر فقط فيتووهم أن عمول هوؤالء قليول يف جنوب عملوه ويظول هوذا الووهم يسواوره ويلوح عليوه حوىت 
 يقع يف اإلعجاب ابلنفس مث الغرور.

والتعوورض هبووا للنوواس فوووق كوهنووا حتريضوواً هلووم علووى اإلقتووداء وقوود دعووا اإلسووالم إىل إبووراز األعمووال الطيبووة • 
والتأسي فيها إشارة إىل هذه السبب أو إىل هذا الباعث مع بيان طريق اخلالص منه : إذ يقول هللا تعاىل: 

ووَي َوإ ن خُتُْفوَهوا َوتُوْؤُتوَهووا اْلُفَقوورَاء فَوُهوَو َخوورْيم لُُّكومْ  وا ه  وون َسوويّ َئات ُكْم }إ ن تُوْبوُدوْا الص ووَدَقات  فَن ع م  ووُر َعونُكم مّ   َويَُكفّ 
َا تَوْعَمُلوَن َخب ريم {البقرة  .271َواّلّلُ مب 

  :) صالة اجلماعة تفضل صالة الفرد بسبع وعشرين درجة (. ويقول النيب • 
قال صلى هللا عليه وسلم: ) من سن يف اإلسوالم سونة حسونة فلوه أجرهوا وأجور مون عمول هبوا بعوده مون • 

 من أجورهم شيء( أخرجه مسلم. غري أن ينقص
 
 تفرقة بعض ذوى األسوة والقدوة يف معاملة املتأسني أو املقتدين -9
ذلوووك أن بعوووض ذووا األسووووة والقووودوة قووود تغيوووب عووون ابهلوووم األسووولوب األمثووول يف معاملوووة املتأسوووني أو • 

الوقووت الووذي املقتودين فوورتاهم يقربووون الووبعض ويفسووحون صوودورهم لوه ويتغاضووون عوون هفواتووه وأخطائووه يف 
يعرضون فيه عن البعض اآلخر ويضويقون بوه ذرعواً ويفتحوون عيووهنم علوى أدأ اهلفووات والوزالت الويت تقوع 
منه ورمبا كان يف الصنف األول مون مل تكتمول توربيتهم ومل تنضوج شخصوياهتم بعود ويشواهد هوذه الفرقوة يف 

 توجود عنود اآلخورين ويظول هوذا اخلواطر املعاملة فيخطر بباله أهنا انبعة مما لديه من إمكانيات ومواهب ال
 يلح عليه حىت يكون اإلعجاب ابلنفس مث الغرور.

هذا البواب مون خوالل حرصوه علوى معاملوة أصوحابه ابلسووية إذ كوان مون هديوه صولى  لقد سد النيب • 
هللا عله وسلم ما يقول واصفوه : ) أن يعطى كل جلسوائه نصويبه وال حيسوب جليسوه أن أحود أكورم عليوه 

 (. منه
إىل التفرقووة يف املعاملووة وال يفهووم جليسووه احلكمووة موون وراء ذلووك يبووني  ويوووم أن كانووت احلاجووة تلجووؤه • 

 ذلك صراحة
رهطوا وأان جوالس فورتك رجوال هوو أعجوبهم إ   يروى سعد بن أ، وقاص فيقول :) أعطى رسول هللا • 

ل عليه الصوالة والسوالم : ) أو مسولمٍا ( فقلت اي رسول هللا مالك عن فالن فو هللا إين ألراه مؤمناً ؟ فقا
فسكّت قليال مث غلبين ما أعلم منه فعودت ملقواليت فقلوت : مالوك عون فوالن فوو هللا إين ألراه مؤمنواً وعواد 

 .) مث قال : ) اي سعد إين ألعطى الرجل وغريه أحب إ  منه خشية أن يكبه هللا يف النار 
 

 ح.السيد حممد نو -املرجع: آفات على الطريق
 ـــــــــــــــــ
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 الغرور
 لغة: كل ما غر اإلنسان من مال ، أو جاه أو شهوة أو إنسان أو شيطان.

واصطالحا: هو سكون الونفس إىل موا يوافوق اهلووى ومييول إليوه الطبوع )التعريفوات للجرجواأ( وجتوىء موادة 
والتعوواىل املووؤدى إىل البطوور، "الغوورور" بصوويغ خمتلفووة ىف القوورآن الكوورمي ، لتوودل علووى معووان أمههووا االَنووداع 

،  6ونكران نعم هللا على اإلنسوان ، األمور الوذى حياسوب عليوه بقولوه: }موا غورك بربوك الكرمي{االنفطوار:
 (.1وألن هذا املوقف مبىن على ابطل ، كان النهى عن كل أنواع الغرور واالغرتار ابلدنيا أو ابلدين )

فد الغرور، وهى اإلعجاب ابلنفس وهو ظن كاذب ابلنفس ىف أما ىف السنة الشريفة فيرتكز التنبيه على روا
استحقاق منزلة هى غريمستحقة هلا وكذلك الكرب الذى ينبىن على اإلعجاب اخلادع ، ويؤدى إىل الغرور 
والتعاىل وغمط احلق ويف هذا يقول صلى هللا عليه وسلم: )ثالث مهلكات: شوح مطواع ، وهووى متبوع ، 

 (.3ال يدخل اجلنة من كان ىف قلبة مثقال ذرة من كرب()( )2وإعجاب املرء بنفسه()
 وما ذلك إال ألن الكرب والعظمة صفة الرمحن وحده.

وتبني السنة العالج حني تدعو إىل التواضع ، وإىل أن يعرف اإلنسان أصول خلقتوه ومصوريه الوذى سويئول 
 إليه.

لوووذين كتبووووا ىف األخوووالق والرتبيوووة والوووربط بوووني مولووودات الغووورور وبينوووه ، موضوووع اهتموووام علمووواء املسووولمني ا
فمسووكويه يقوورر أن الغوورور جهوول موون اإلنسووان بعيوبووه وجهوول حبقيقووة هامووة هووى أن الفضوول مقسوووم بووني 

 (.4البشرال يكمل الواحد منهم إال بفضائل غريه )
 واملاوردى يذكرأن الغرور املبىن على الكربواإلعجاب يضر بصاحبه قبل

 د من علم غريه لغروره ، وال أيلفه أحدغريه ألن غروه مينعه من أن يستفي
 (.5لتكربه فهو معزول عن جمتمعه ممقوت فيه )

أما األصفهاأ فيظهر نقص املغرور ألنه يغورت مبوا لويس ميلوك مون علوم أوعمول أوموال وحنوو ذلوك ألن هوذا 
 (.6عطية من هللا ، والعاقل يشكروال يغرت، فكيف به إذا استطال أو صلف )اغرت()

فيوودعو اإلنسووان املغوورور املعجووب مبووا عنووده أن يفكوور ملئووا ىف حالووه كيووف هووو وىف الوونعم الووىت أمووا ابوون حووزم 
عنووده ، موون أيوون أتووت؟ وهووول هووى كاملووة دائمووة؟ إىل غووري ذلوووك ممووا يعيوود إليووه توازنووه ، واال فمصووويبته إىل 

 (.7األبد)
ا نفسية هلا خطرها علوى أما احلارث احملاسىب فقد فصل القول ىف الكربواإلعجاب والغرور ابعتبارها أمراض

 (.8العقيدة والعبادة وممارسة احلياة، مبينا كيف يكون العالج وسائله وضوابطه )
 أ.د/أبواليزيد العجمى

 ـــــــــــــــــ
 الغ نويون
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اصووطالحا: يقصوود هبووم مجاعووة موون األتووراك الووذين سووكنوا اجلووزء اجلنووو، الشوورقى موون الرتكسووتان وهضوواب 

ى اجلهوووات الوووىت سوووبق أن فتحهوووا القائووود األمووووى قتيبوووة بووون مسووولم البووواهلى سووونة أفغانسوووتان وجباهلوووا ، وهووو
 م.709هو/90

أخوووووذ نفووووووذ أولئوووووك األتوووووراك يعلوووووو ىف الدولوووووة اإلسوووووالمية منوووووذ اسوووووتخدمهم اخلليفوووووة العباسوووووى املعتصوووووم 
 م ىف حرسه اخلاص ، حىت آل إليهم أخريا حكم كثري من والايت اخلالفة العباسية.833هو/218

لئووك األتوراك زعوويم يسوومى "ألبتكوني" أقامووه السووامانيون الوذين أقوواموا هلووم دولوة مسووتقلة ىف ظوول ونبوغ موون أو 
اخلالفة العباسية حاكما على خراسان ، مث اختلف معهم ، فاجته إىل غزنة ىف أقصى بوالد اإلسوالم شورقا، 
ة وأنشوووووووأ لنفسوووووووه موووووووع إخوانوووووووه األتوووووووراك دولوووووووة هوووووووى املعروفوووووووة ابسوووووووم الدولوووووووة الغزنويوووووووة وذلوووووووك ىف سووووووون

م( وامتود سولطاهنا حوىت مشول كول أفغانسوتان 1186هوو/582م(وطوال عمرهوا حوىت سونة )962هوو/351
 وإقليم البنجااب، وهو حوض هنرالسند ابهلند.

هو( مث ابنه 366/387وتعد هذه الدولة من دول الفتوح ىف اإلسالم فاشتهر من حكامها "سبكتكني" )
إىل دار اإلسوووالم قووودر موووا أضووواف عموووربن هوووو الوووذى اسوووتطاع أن يضووويف جبهووواده 421-388"حمموووود" 

اخلطاب ىف املساحة تقريبا إذ أنه فتح مشال اهلند كله مبا ىف ذلك هنر الكنج إىل مصبه ، ووصل ابإلسالم 
 إىل سفوح اهلمالاي مشاال، وتسلق هضبة الدكن جنواب.

 وىف هذه املساحة كلها زالت الوثنية وحلت حملها عبادة هللا وقامت املساجد.
هوووو 422-381"حمموووود" وافيوووا لوحووودة اإلسوووالم ،فووواعرتف ابلتبعيوووة للخليفوووة العباسوووى القوووادر ابهلل وكوووان 

وتلقى منه التفويض وخلع السلطنة، ولقبه اخلليفوة بلقوب األموري كموا عورف "ابلغوازى" وهوو أول مون محول 
 هذه التسمية.

زدانووت ابملسوواجد السووامقة وىف أايم الغووازى حممووود أصووبحت غزنووة موون العواصووم العظووام ىف دار اإلسووالم فا
 واملباأ الدينية العظيمة.

كما ظهر ىف بالطه العديد من علماء املسلمني مثل أبوو الرحيوان البوريوأ الوذى صوحب الغوازى حمموود ىف 
 محالته إىل بالد اهلند، وظهر أيضا أبو القاسم الفردوسى وهو الشاعر اإليراأ الكبري مؤلف الشاهنامة.

ة بسبب اتساعها الكبري وقامت ىف الهوور مشوال اهلنود دولوة جديودة تعورف ابسوم وقد تفككت هذه الدول
"دولووة الغوووريني" وهووم منسوووبون إىل "الغووور" موون أقوواليم جنوووب أفغانسووتان ، ومتكوون الغوريووون موون إخضوواع 
منافسيهم ىف مشال شورقى اهلنود مث وسوعوا حودود بالدهوم ، وجعلووا عاصومتهم مدينوة "دهلوى" الوىت تسومى 

 هلى".اآلن "د
وثبووع الغوريووون مطوواردة آخوور سووالطني الغزنووويني ابهلنوود ومهووا السوولطان خسوورو وابنووه هبوورام شوواه الثوواأ حووىت 

 قتلومها، وبذلك انتهت سرية الدولة الغزنوية الىت عمرت قرنني من الزمان.
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  الغ،ب آ اب وأح ام 
 مقدمة:

 قل.الغضب عدو الع• 
 الغضب من الصفات اليت ندر أن يسلم منه أحد بل تركه ابلكلية صفة نقص ال كمال.• 
 الغضب ينسي احلرمات، ويدفن احلسنات، وخيلق للربيء جناايت.• 
 كثري منا ال حيسن الغضب إن غضب, ومل نرب أنفسنا وأوالدان كيف نغضب وملاذا نغضب.•  

 تعريف الغضب:
ماء اللغة وغريهم ، واختلفت العبارات ، واتفقت الثمرة فكلمة ) الغضوب ( َعر ف الغضَب مجعم من عل• 

 يدرك معناها الصغري ، والكبري بال تكلف أو تعب.
 والغضب يف اللغة : الشدة ، ورجل غضوب أي شديد اخللق ، والغضوب احلية اخلبيثة؛ لشدهتا.• 
 بذلك لشدهتا ".والغضبة : الدرقة من جلد البعري يطوى بعضها على بعض مسيت • 
 

 أسباب الغضب:
بواعوث الغضووب ، وأسووبابه كثوورية جووداً، والنوواس متفوواوتون فيهووا، فموونهم َموون يَغضووب ألموور ثفووه ال يُغضووب 

 غريه وهكذا، فم ن أسباب الغضب:
 أواًل: الُعجب

 فالعجب ابلرأي واملكانة والنسب واملال سبب للعداوة إن مل يُعقل ابلدين وذلك برده ودفعه.
 العجب: خماطر• 
 -صلى هللا عليوه وآلوه وسولم–العجب قرين الك رْب ومالزم له., والك رْب من كبائر الذنوب فقد قال النيب  -

 ) ال يدخل اجلنة َمن كان يف قلبه مثقال ذرة من ك رب (.
مرفوعوواً: ) املهلكووات ثووالث إعجوواب املوورء بنفسووه وشووح مطوواع  –رضووي هللا عنهمووا –عوون ابوون عبوواس  -

 وهوى متبع (.
فقووال: أخوربين مبوا يُقورّ ب موون  -صولى هللا عليهموا وسولم-وجواء أن حيو  بون زكووراي لقوي عيسوى بون موورمي  -

رضا هللا، وما يُبعد من سخط هللا ؟ فقال: " ال تغضب " . قال : الغضب ما يبدئه وما يعيده ؟ قوال: " 
 التعزز واحلمية والكربايء والعظمة ".

 اثنيا: املراء
 املراء رائد الغضب

 خماطر املراء:• 
 قال عبد هللا بن احلسني : " املراء رائد الغضب فأخزى هللا عقال أيتيك به الغضب ". -
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أان زعيم ببيت يف ربض اجلنوة ملون تورك )  –صلى هللا عليه وآله وسلم –هنى الشارع عن املراء قال النيب  -
 املراء وإن كان حمقا (.

 
 اثلثا : املزاح

 قال الشاعر:• 
 دؤه حالوة *** لكنما آخره عداوةإن املزاح ب

 حيتد منه الرجل الشريف *** وجيرتي بسخفه السخيف
بعض املكثرين من املزاح يتجاوز احلد املشروع منه، إما بكالم ال فائدة منه، أو بفعل مؤذ قد ينوتج عنوه • 

 ضرر ابلغ مث يزعم أنه كان ميزح.
 متاع صاحبه جاداً وال العباً (.) ال أيخذن أحدكم  -صلى هللا عليه وسلم–قال النيب • 
 قال أبو هقان:• 

 مازح صديقك ما أحب مزاحا *** وتوق منه يف املزاح مزاحا
 فلرمبا مزح الصديق مبزحة *** كانت لباب عداوة مفتاحا

ذكوور خالووود بووون صووفوان املوووزاح فقوووال: َيُصوووكُّ أحوودكم صووواحبه أبشووود مووون اجلنوودل, ويُنشوووقه أحووورق مووون • 
 أحر  من املرجل مث يقول: إمنا كنت أمازحك.اخلردل, ويُفرغ عليه 

 قال حممود الوراق:• 
 َتَلَ ق ى الفىت أخاه وخدنه *** يف حلن منطقه مبا ال يُغتفر

 ويقول كنت ممازحاً ومالعباً *** هيهات انرك يف احلشا تتسعر
 أهلبتها وطفقت تضحك الهيا *** مما به وفؤاده يتفطر

 أن املزاح هو السباب األكربأو ما علمت ومثل جهلك يتقى *** 
 إايك واملزاح فإنه جير القبيح ويورث الضغينة"."  –رمحه هللا تعاىل –قال عمر بن عبد العزيز • 

 رابعا : بذاءة اللسان وفحشه
 بشتم أو سب أو تعيري مما يوغل الصدور, ويثري الغضب.

 (.صلى هللا عليه وسلم: ) إن هللا يبغض الفاحش البذيء –قال النيب • 
 

 خامساً: شدة احلرص على فضول املال واجلاه
قال الغزا : " ومن أشد البواعث عليه عند أكثر اجلهال: تسميتهم الغضب شجاعة ورجولية وعوزة نفوس 

 وك رب مهة ".
 



 742 

 أنواع الغضب:
 األول: الغضب احملمود

 عندما تنتهك حمارمه. -تعاىل–وهو ما كان هلل • 
 ميان.هذا النوع مثرة من مثرات اإل• 
 الذي ال يغضب يف هذا احملل ضعيف اإلميان.• 
بعد علمه ابختاذ قومه العجل: ) َوَلم ا  -عليه السالم وعلى نبينا الصالة والسالم-قال تعاىل عن موسى• 

ْلووُتْم أَْموورَ  ووْن بَوْعوود ي أََعج  ووفاً قَوواَل ب ْئَسووَما َخَلْفُتُموووين  م  ووه  َغْضووَباَن َأس  رَبّ ُكووْم َوأَْلَقووى اأْلَْلووَواَح  َرَجووَع ُموَسووى إ ىَل قَوْوم 
يوه  جَيُورُُّه إ لَْيوه  قَواَل ابْوَن أُم  إ ن  اْلَقوْوَم اْسَتْضوَعُفوين  وََكواُدوا يَوْقتُولُووَنين  فَوال  َ اأْلَْعوَداَء َوال َوَأَخَذ ب رَْأس  َأخ  ُتْشوم ْت يب 

 ( .150جَتَْعْلين  َمَع اْلَقْوم  الظ ال م نَي( )األعراف :
 فال يُعرف إال أن تنتهك حمارم هللا تعاىل. -صلى هللا عليه وآله وسلم-غضب النيب أما • 
شويئا قوط بيوده  -صلى هللا عليوه وآلوه وسولم -عن عائشة رضي هللا عنها قالت : )ما ضرب رسول هللا • 

 أن ، وال اموورأة ، وال خادمووا إال أن جياهوود يف سووبيل هللا ، ومووا نيوول منووه شوويء قووط فينووتقم موون صوواحبه إال
 ينتهك شيء من حمارم هللا فينتقم هلل عز وجل(.

ما أكثر ما تنتهك حمارم هللا تعاىل يف هذا الزمان علناً، فكثري من وسائل اإلعالم ال هوم  هلوا سووى نشور • 
الرذيلة، وحماربة الفضيلة، وإشاعة الفاحشة، وبث الشبهات، وتزيني املنكر، وإنكوار املعوروف، واالسوتهزاء 

 وهو من الغضب احملمود. -تعاىل–ائره فهذا كله مما يوجب الغضب هلل ابلدين وشع
هوذا الغضوب عالموة علوى قووة اإلميوان، ويوؤدي حلفوظ األوطوان، وسوالمة األبودان، وتظهور مثورة الغضووب • 

 هنا ابألمر ابملعروف، والنهي عن املنكر.
 أما السكوت املطبق مع القدرة على التغيري فسبب للهالك.• 
اسوتيقظ مون نوموه  -صولى هللا عليوه وآلوه وسولم -أن النويب  -رضوي هللا عنهوا –نت جحش عن زينب ب• 

وهو يقول : )ال إله إال هللا ويل للعرب من شر قد اقورتب فوتح اليووم مون ردم أيجووج وموأجوج مثول هوذه( 
 اخلبث(.قلت : اي رسول هللا أهنلك وفينا الصاحلون ؟ قال :)نعم إذا كثر  -وحلق أبصبعه وابليت تليها  -
مون الغضوب احملمووود: الغضوب ملووا حيودث للمسوولمني مون سووفك للودماء، وانتهوواك لألعوراض، واسووتباحة • 

 لألموال، وتدمري للبلدان بال حق.
 

 الثاين: الغضب املذموم
 هو ما كان يف سبيل الباطل والشيطان كاحلمية اجلاهلية.• 
 

 الثالث: الغضب املباح
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 ومل يتجاوز حد ه كأن جيهل عليه أحد. -اىلتع–هو الغضب يف غري معصية هللا • 
ووووبُّ •   ُ حيُ  كظووووم الغضووووب هنووووا خووووري وأبقووووى، قووووال تعوووواىل ) َواْلَكوووواظ م نَي اْلغَووووْيَظ َواْلَعوووواف نَي َعوووون  الن وووواس  َواّلل 

ن نَي()آل عمران :   (.134اْلُمْحس 
لصوالة , فسوقط اإلبريوق ومما يُذكر هنا أن جارية لعلي بون احلسوني جعلوت تسوكب عليوه املواء , فتهيوأ ل• 

عوز وجول -من يد اجلارية على وجهه فشجه , فرفع علي بن احلسني رأسه إليها، فقالت اجلاريوة : إن هللا 
( فقال هلوا : قود  - يقول :)َواْلَكاظ م نَي اْلَغْيَظ( فقال هلا : قد كظمت غيظي . قالت )َواْلَعاف نَي َعن  الن اس 

ن نَي( قال : اذهيب فأنت حرة.عفا هللا عنك . قالت : )َواّلل ُ    حيُ بُّ اْلُمْحس 
 

 درجات الناس يف قوة الغضب
 األوىل: التفريط ويكون ذلك بفقد قوة الغضب ابلكلية أو بضعفها.

الثانية: اإلفراط ويكون بغلبة هذه الصفة حىت خترج عن سياسة العقل والدين وال تبقى للمورء معهوا بصورية 
 ونظر وال فكرة وال اختيار.

 الثالثة: االعتدال وهو احملمود وذلك أبن ينتظر إشارة العقل والدين.
 

 عالج الغضب:
 أوال: االستعاذة ابهلل من الشيطان

ّلل   إ ن ُه ُهَو الس م يُع اْلَعل يُم( )فصلت:•  َن الش ْيطَان  نَوزْغم َفاْسَتع ْذ اب  َزَغن َك م   (.36قال تعاىل: ) َوإ م ا يَونوْ
 -صولى هللا عليوه وآلوه وسولم-قوال : )كنوت جالسواً موع النويب  –رضي هللا عنه -ن صرد عن سليمان ب• 

) إين  -صلى هللا عليه وآله وسلم-ورجالن يستبان فأحدمها امحر وجهه , وانتفخت أوداجه , فقال النيب 
لوه: إن  ألعلم كلمة لو قاهلا ذهب عنه ما جيد لو قال أعوذ ابهلل من الشيطان ذهوب عنوه موا جيود ( فقوالوا

 قال :) تعوذ ابهلل من الشيطان ( فقال : وهل يب جنون(. -صلى هللا عليه وآله وسلم-النيب 
 

 اثنيا: تغيري احلال
قال ) إذا غضب أحدكم وهو  -صلى هللا عليه وآله وسلم-أن رسول هللا -رضي هللا عنه -عن أ، ذر • 

 قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإال فليضطجع(.
 

 رك املخاصمة والسكوتاثلثا: ت
أنه قال ) علمووا وبشوروا وال  -صلى هللا عليه وآله وسلم-عن النيب -رضي هللا عنهما -عن ابن عباس • 

 تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت (.
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 قال الشافعي:• 
 خياطبين السفيه بكل قبح *** فأكره أن أكون له جميبا
 بايزيد سفاهة وأزيد حلما *** كعود زاده اإلحراق طي

 قال سامل ابن ميمون اخلواص :• 
 إذا نطق السفيه فال جتبه *** فخري من إجابته السكوتُ 

 سكتُّ عن السفيه فظن أين *** عييُت عن اجلواب وما عييتُ 
 شرار الناس لو كانوا مجيعا *** قذى يف جوف عيين ما قذيتُ 

 فلسُت جماواب أبدا سفيها *** خزيُت ملن جيافيه خزيتُ 
 

 وءرابعا: الوض
) إن  -صووولى هللا عليوووه وآلوووه وسووولم-قوووال : قوووال رسوووول هللا  -رضوووي هللا عنوووه -عووون عطيوووة السوووعدي • 

 الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإمنا تطفأ النار ابملاء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ(
 

 خامسا: استحضار األجر العظيم لكظم الغيظ
 تعوواىل ملوون كووتم غيظووه وغضووبه كووان سووببا يف توورك الغضووب فموون استحضوور الثووواب الكبووري الووذي أعووده هللا

 واالنتقام للذات , وبتتبع بعض األدلة من الكتاب والسنة جند مجلة من الفضائل ملن ترك الغضب منها :
 الظفر مبحبة هللا تعاىل والفوز مبا عنده. /1
وووور اء  َوالض وووور اء  َوا•  ووووبُّ قووووال تعوووواىل ) ال ووووذ يَن يُوْنف ُقوووووَن يف  الس  ُ حيُ  ْلَكوووواظ م نَي اْلغَووووْيَظ َواْلَعوووواف نَي َعوووون  الن وووواس  َواّلل 

ن نَي( )آل عمران:  ( ومرتبة اإلحسان هي أعال مراتب الدين .134اْلُمْحس 
نْوَيا َوَموا ع ْنوَد اّلل   َخورْيم َوأَبْوَقوى ل ل و•  ْن َشْيٍء َفَمَتاُع احْلََياة  الودُّ ذ يَن آَمنُووا َوَعلَوى َرهبّ  وْم وقال تعاىل ) َفَما أُوت يُتْم م 

ُلوَن ) ُبوا ُهْم يَوْغف ُروَن( )الشورى:36يَوتَووَك  َش َوإ َذا َما َغض   ( .37-36( َوال ذ يَن جَيَْتن ُبوَن َكَبائ َر اأْل مثْ  َواْلَفَواح 
ن كون  ) ثالثة َمو -صلى هللا عليه وآله وسلم-قال : قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس • 

فيه آواه هللا يف كنفه , وسرت عليه برمحته وأدخله يف حمبته ( قيول : موا هون اي رسوول هللا ؟ قوال : ) َمون إذا 
 أُعطي شكر , وإذا َقدر غفر , وإذا َغضب فرت(.

 ترك الغضب سبب لدخول اجلنة /2
خلين اجلنوة . قوال : قال : )قلت : اي رسول هللا دلين علوى عمول يود –رضي هللا عنه -عن أيب الدرداء • 

 )ال تغضب ولك اجلنة(.
 املباهاة به على رؤوس اخلالئق /3
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قال )َمن كظم غيظا وهو يقودر علوى  -صلى هللا عليه وآله وسلم-أن النيب  -رضي هللا عنه-عن أنس • 
 أن ينفذه دعاه هللا على رؤوس اخلالئق يوم القيامة حىت خيريه يف أي احلور شاء(.

  تعاىلالنجاة من غضب هللا /4
قال : قلت اي رسول هللا ما مينعين من غضب هللا ؟ قال )ال  -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمرو • 

 تغضب(.
 زايدة اإلميان /5
) وموا مون جرعوة أحوب إ  مون جرعوة غويظ يكظمهوا عبود، موا   -صلى هللا عليه وآله وسولم-قال النيب • 

 كظمها عبد هلل إال مأل هللا جوفه إمياان(.
 كظم الغيظ من أفضل األعمال  /6
)مووا موون جرعووة  -صوولى هللا عليووه وآلوه وسوولم-قوال : قووال رسووول هللا -رضووي هللا عنهمووا-عون ابوون عموور • 

 أعظم أجراً عند هللا من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه هللا (.
 

 سادسا : اإلكثار من ذكر هللا تعاىل
 (.28 قُوُلوهُبُْم ب ذ ْكر  اّلل   َأال ب ذ ْكر  اّلل   َتْطَمئ نُّ اْلُقُلوُب( )الرعد:قال تعاىل ) ال ذ يَن آَمُنوا َوَتْطَمئ نُّ • 
 

 سابعا : العمل بوصية رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم
أوصووين . قووال ) ال  -صوولى هللا عليووه وآلووه وسوولم-أن رجووال قووال للنوويب  -رضووي هللا عنووه-عوون أيب هريوورة • 

 )ال تغضب (. تغضب ( فردد مرارا قال
فقوال : اي أاب عبود هللا أوصوين . قوال : -رضي هللا عنه -قال ميمون بن مهران : جاء رجل إىل سلمان • 

ال تغضب . قال : أمرتين أن ال أغضب وإنه ليغشاين ما ال أملوك . قوال : فوإن غضوبت فاملوك لسوانك 
 ويدك.

 
 اثمنا : النظر يف نتائج الغضب

 راض كثرية كالسكري والضغط والقولون العصيب وغريها.كثري الغضب جتده مصااب أبم•  
 بسبب الغضب تصدر من الغاضب تصرفات قولية أو فعلية يندم عليها بعد ذهاب الغضب.• 
 قال " لذة العفو يلحقها محد العاقبة , ولذة التشفي يلحقها ذم الندم. -رضي هللا عنه-عن علي • 
 قال الكريزي :• 

 تربهتم *** عدوا لعقل املرء أعدى من الغضبومل أر يف األعداء حني اخ
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كم ضاع من خري وأجر وفضل بسبب الغضب، وكم حلت من مصيبة ودمار وهالك بسوبب الغضوب، •  
 وبسبب ساعة غضب قطعت األرحام، ووقع الطالق، وهتاجر اجلريان، وتعادى اإلخوان.

ن ال تعاقووب عنوود غضووبك، وإذا إىل عاموول موون عمالووه " أ-رمحووه هللا تعوواىل–كتووب عموور بوون عبوود العزيووز •  
 غضبت على رجل فاحبسه فإذا سكن غضبك فأخرجه فعاقبه على قدر ذنبه ".

قوال املعتمور بون سوليمان: كوان رجول ممون كوان قوبلكم يغضوب, ويشوتد غضوبه فكتوب ثوالث صوحائف, • 
 فووأعطى كوول صوووحيفة رجوواًلً , وقوووال لووألول: إذا اشوووتد غضوويب فقوووم إ  هبووذه الصوووحيفة وانولنيهووا. وقوووال
للثاين: إذا سكن بعض غضيب فناولنيها. وقال للثالث: إذا ذهب غضيب فناولنيها. وكان يف األوىل: اقصر 
فما أنت وهذا الغضب إنك لست إبله إمنا أنت بشر يوشوك أن أيكول بعضوك بعضوا. ويف الثانيوة: ارحوم 

فإنووه ال يصوولحهم إال موون يف األرض يرمحووك موون يف السووماء. ويف الثالثووة: امحوول عبوواد هللا علووى كتوواب هللا 
 ذاك.
 

 ثسعا : أن تعلم أن القوة يف كظم الغيظ ورده
قوووال ) لووويس الشوووديد  -صووولى هللا عليوووه وآلوووه وسووولم-أن رسوووول هللا  -رضوووي هللا عنوووه-عووون أيب هريووورة • 

 ابلصَُّرعة إمنا الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب (.
 

 عاشراً: قبول النصيحة والعمل هبا
 اً أن ينصحه، ويذكره فضل احللم، وكتم الغيظ، وعلى املنصوح قبوُل ذلك.على من شاهد غاضب• 
اسوتأذن احلور بون قويس لعيينوة فوأذن لوه عمور فلموا دخول عليوه قوال:  -رضوي هللا عنهموا-قال ابن عباس • 

هي اي ابن اخلطاب فوهللا ما تعطينا اجلْزل) أي العطاء الكثوري( وال حتكوم بيننوا ابلعودل فغضوب عمور حوىت 
صولى هللا عليوه وآلوه وسولم: )ُخوذ  اْلَعْفوَو -به . فقال له احلر : اي أموري املوؤمنني إن هللا تعواىل قوال لنبيوه هم  

ل نَي( )األعووراف: ْلُعووْرف  َوأَْعوور ْض َعوون  اجْلَوواه  ( وإن هووذا موون اجلوواهلني . وهللا مووا جاوزهووا عموور 199َوْأُمووْر اب 
 حني تالها عليه, وكان وقافا عند كتاب هللا.

 
 ادي عشر : أخذ الدروس من الغضب السابقاحل
لو استحضر كل واحد منا قبل أن يُنفذ غضبه احلاضر مثرَة غضٍب سابٍق ندم عليه بعود إنفواذه ملوا أقودم • 

 على ما متليه عليه نفسه األمارة ابلسوء مرة اثنية.
 منع الغضب أسهل من إصالح ما يفسده.• 
عة الغضوب مون شويم احلمقوى كموا أن جمانبتوه مون زي العقوالء, سر "  –رمحه هللا تعاىل –قال ابن حبان • 

 والغضب بذر الندم فاملرء على تركه قبل أن يغضب أقدر على إصالح ما أفسد به بعد الغضب ".
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 الثاين عشر: اجتناب وإزالة أسباب الغضب
غوم : السوعي يف ومن األسباب املوجبة للسرور وزوال اهلم وال"  –رمحه هللا تعاىل –قال الشيخ السعدي • 

إزالة األسباب اجلالبة للهموم , ويف حتصيل األسباب اجلالبة للسرور , وذلك بنسيان ما مضى من املكاره 
 اليت ال ميكنه ردُّها , ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من ابب العبث واحملال , وأن ذلك محق وجنون ".

 
الشوووهوة فرتكهموووا إغووالق لبووواب مووون أبوووواب الثالووث عشووور: معرفوووة أن املعاصووي كلهوووا تتولووود مووون الغضووب و 

 العصيان
قال ابن القيم رمحه هللا تعاىل " وملوا كانوت املعاصوي كلهوا تتولود مون الغضوب والشوهوة , وكوان هنايوة قووة • 

بوني القتول والوزأ , وجعلهموا قورينني يف سوورة  -تعواىل–الغضب القتول , وهنايوة قووة الشوهوة الوزأ مجوع هللا 
سوراء , وسووورة الفرقوان , وسوورة املمتحنووة , واملقصوود أنوه سووبحانه أرشود عبواده إىل مووا األنعوام , وسوورة اإل

 يدفعون به شر قو  الغضب والشهوة من الصالة واالستعاذة ".
 

 الرابع عشر: معرفة أن الغضبان ال رأي له
اطبوة علوى " لوو مل يكون يف الغضوب خصولة توذم إال إمجواع احلكمواء ق -رمحوه هللا تعواىل-قال ابن حبان • 

 أن الغضبان ال رأي له لكان الواجب عليه االحتيال ملفارقته بكل سبب ".
 ال حيكم أحد بني اثنني وهو غضبان (.)  –صلى هللا عليه وآله وسلم –قال النيب • 
 

 صور من هدي السلف عند الغضب
قضوويها ؟ فلمووا فورغ قوال : اي عكرمووة هول للرجوول حاجوة فن –رضووي هللا عنهموا -سوب رجول ابوون عبواس • 

 فنكس الرجل رأسه واستحى.
َ أرسلت الشاة على علف الفرس ؟ قال : أردت أن أغيظوك  -رضي هللا عنه–وقال أبو ذر •  لغالمه : مل 

 . قال : ألمجعن مع الغيظ أجراً أنت حر لوجه هللا تعاىل.
دع للصولح موضوعا كالمواً, فقوال: اي هوذا ال تغورقن يف سوبنا و   -رضي هللا عنه –وأمسع رجل أاب الدرداء • 

 فإان ال نكافئ من عصى هللا فينا أبكثر من أن نطيع هللا فيه.
البنووه : اي بوووين إذا أردت أن تووؤاخي رجووواًل فأغضووبه, فوووإن  –رمحوووه هللا تعوواىل –قووال األحنووف بووون قوويس • 

 أنصفك وإال فاحذره.
 قال الشاعر:• 

 إذا كنت خمتصا لنفسك صاحبا *** فمن قبل أن تلقاه ابلود أغضبه
 إن كان يف حال القطيعة منصفا *** وإال فقد جربته فتجنبهف
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صوالة فوأوجز فيهووا  -رضووي هللا عنوه-روى عطواء بون السوائب عوون أبيوه قوال: صولى بنووا عموار بون ايسور • 
فقال له بعض القوم : لقد خففت أو أوجزت الصالة، فقوال: أموا علوى ذلوك فقود دعووت فيهوا بودعوات 

، فلما قام تبعه رجل من القوم هو أنه كىن عن نفسه  -ليه وآله وسلمصلى هللا ع-مسعتهن من رسول هللا 
فسأله عن الدعاء مث جاء فأخرب به القوم ) اللهوم بعلموك الغيوب, وقودرتك علوى اخللوق أحيوين موا علموت 
احلياة خرياً  , وتوفين إذا علمت الوفاة خورياً  ، اللهوم وأسوألك خشويتك يف الغيوب والشوهادة, وأسوألك  

ق يف الرضوا والغضووب, وأسووألك القصود يف الفقوور والغوىن, وأسووألك نعيموواً ال ينفود, وأسووألك قوورة كلموة احلوو
عووني ال تنقطووع, وأسووألك الرضوواء بعوود القضوواء, وأسووألك بوورد العوويش بعوود املوووت, وأسووألك لووذة النظوور إىل 

نووا هووداة وجهووك والشوووق إىل لقائووك يف غووي ضووراء مضوورة وال فتنووة مضوولة, اللهووم زينووا بزينووة اإلميووان, واجعل
 مهتدين (.

 د. انيف بن أمحد احلمد.-املصدر: الغضب آداب وأحكام
 ـــــــــــــــــ
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 الغ،ب
 مقدمة:

حتدث الناس كثرياً عن قضية قصاٍص عجيبة، فقد أدى إختالفم على رايٍل واحد بوني ابئوع ومشورٍت إىل  -
 ع الذي بدأ ينزف دماً حىت مات.أن قام املشرتي بضرب البائع حبديدٍة كانت جبواره فشج هبا رأس البائ

 عندها حكمت احملكمة الشرعية بوجوب قتل القاتل جزاء فعله  ونفذ احلكم فيه. -
 السبب ليس الرايل كما يظن البعض. -
السبب داء خطري ومرض استشرى يف بعض النفوس وأدى إىل خروجها عن طورها وتفكريها وعقلهوا،  -

لزوجووات وفووراق األوالد، أدى إىل تنووازع األحبووة وخووالف اإلخوووة إنووه موورض أدى إىل القتوول، وإىل طووالق ا
 واألقارب.

 إنه داء ومرض الغضب. -
فقال: أوصين  قال: } ال تغضوب { فوردد موراراً قوال: } ال تغضوب {  رواه  دخل رجلم على النيب  -

 البخاري[.
فقوانم يف القلوب، وزايدة يف والغضب حُيدث هيجاانً حاداً عند اإلنسان ينوتج عنوه امحورارم يف الوجوه، وخ -

النووبض، وتتووابعم يف األنفوواس، إنووه حتووولم عجيووب خيوورج اإلنسووان عوون طوووره فينقلووب إىل شووكل خميووف أتابه 
 النفوس، وتكرهه القلوب.

توورى رجوواًل يف اجمللووس متووزانً عوواقاًل، ذا هنوودام يرتبوووه ويعتووين بووه بووني احلووني واآلخوور، مث إذا غضووب تغوووري  -
سوووقط موووا علوووى رأسوووه مووون اللبووواس، وأكثووور مووون حركوووات اليووودين، والضووورب شوووكله، وانتفخوووت أوداجوووه و 

 ابلرجلني، وهكذا.... 
مرتبط ابلكرب واالستعالء والظلم والتعدي، وهلوذا كوان طريقواً مهلكوة وأرضواً  -والعياذ ابهلل  -والغضب  -

 موحشة  أتابه القلوب الكرمية، والعقول الكبرية، والفطر السليمة.
ل املؤمنني يف هذا اجملال قال تعاىل: } ال ذ يَن يُنف ُقوَن يف  الس ر اء َوالض ر اء َواْلَكاظ م نَي قد مدح هللا عز وج -

ن نَي{  آل عمران:  [.134اْلَغْيَظ َواْلَعاف نَي َعن  الن اس  َواّلّلُ حيُ بُّ اْلُمْحس 
 هذه ثالث صفات عظيمة: -
 أوهلا: كظم الغيظ وإيقافه.• 
 فو والصفح مع املقدرة والتمكن.والثانية: الع• 
 والثالثة: وهي أعالها مرتبة: اإلحسان إىل الناس مقابل إساءهتم.• 
 : } وإن هللا رفيق حيب الرفق يف األمر كله {  متفق عليه[. وقال النيب  -
 من أوىل الناس ابلرفق والداك وزوجك وأبنائك وإخوانك املسلمني. -
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ائج الغضووب الوخيمووة، فوورتاه جيعوول جبووواره يف السوويارة مووثاًل حديوودًة أو الووبعض اليوووم يكووون مسووتعداً لنتوو -
 خشبة أعدها هلذه املواقف.

 
 العالج

له دواء انفعاً وعالجاً شافياً واملسلم مطالوب بكسور حودة الغضوب  . هذا الداء اخلطري جعل له النيب 1
 وإبعاده .

صين. قال النيب صلى هللا عليه وسلم: } ال . تتبع وصية النيب يف ذلك األمر، فقد جاءه رجلم وقال: أو 2
 تغضب {، فردد مراراً وقال: } ال تغضب {. رواه البخاري[

 . إيقاف الغضب ودواعيه قبل بدايته، خري من التمادي فيه وحماولة إصالح نتائجه الوخيمة.3
ضول عنود هللا . معرفة فضل هللا عز وجل ملن جترع الغضب وكتمه، قال تعاىل: } ما جتورع عبود جرعوة أف4

 من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه هللا تبارك وتعاىل {  رواه ابن ماجه[.
: } إن الغضووب موون الشوويطان... { والشوويطان يووورد  . معرفووة أن الغضووب موون الشوويطان، قووال النوويب 5

 اإلنسان موارد اهلالك.
لم: } مون كظوم غيظواً وهوو . الطمع فيما أعد هللا عز وجل ملن كتم غيظه، قال النيب صلى هللا عليه وس6

قوادر علووى أن ينفوذه، دعوواه هللا عوز وجوول علوى رؤوس اخلالئووق يوووم القياموة حووىت خيوربه موون احلوور العووني مووا 
 يشاء { رواه أبو داود[.

. االلتووزام ابهلوودي النبوووي، وموون ذلووك تغووري اهليئووة الوويت عليهووا الغضووبان وليلصووق ابألرض، فووذلك أدعووى 7
ال : } أال وإن الغضووب مجوورة يف قلووب ابوون آدم، أمووا رأيووتم إىل محوورة عينيووه إلذالل الوونفس وطوورح الكوورب، قوو

 وانتفاخ أوداجه، فمن أحس بشيء فليلصق ابألرض {  رواه أمحد[.
. الوضوووء، امتثووااًل لقووول الرسووول صوولى هللا عليووه وسوولم: } إن الغضووب موون الشوويطان، ُخلووق موون النووار، 8

 ليتوضأ {  رواه أبو داود[.وإمنا تطفأ النار ابملاء، فإذا غضب أحدكم ف
: }علموووا وبشووروا وال تعسووروا، وإذا  . السووكوت حووال الغضووب وحووبس اللسووان وإجلامووه، قووال النوويب 9

 غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت {  رواه أمحد[.
ونَ 10 وْيطَان  نَووزْغم َفاْسوَتع ْذ  . التعوذ من الشيطان الرجيم فهو رأس البالء، قال تعاىل: }وَ إ م ا يَنَزَغن وَك م  الش 

ّلّل  إ ن ُه مسَ يعم َعل يمم {  األعراف: [. وعن سلمان ابن صرد قال: ) إسوتب رجوالن عنود النويب فجعول 200اب 
أحودمها حتموور عينوواه وتنوتفخ أوداجووه، قووال رسووول هللا صولى هللا عليووه وسوولم: } إين ألعورف كلمووة لووو قاهلووا 

 ن الشيطان الرجيم.. {  رواه مسلم[.لذهب عنه ما جيد: أعوذ ابهلل م
وووَن 11 وووُهْم طَوووائ فم مّ  . ذكووور هللا يف كووول مووووطن خاصوووة عنووود حووواالت الغضوووب، } إ ن  ال وووذ يَن اتو َقووووْا إ َذا َمس 

ُرون {  األعراف:  [.201الش ْيطَان  َتذَك ُروْا َفإ َذا ُهم مُّْبص 
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د مور حوديث الشوديد الوذي يكوتم الغضوب . أنت يف حالة كتم الغيظ يف مراتب أعلوى مون غوريك، وقو12
ل نَي {  األعووراف: ْلُعووْرف  َوأَْعوور ْض َعوون  اجْلَوواه  [. وقولووه 199وكووذلك أموور هللا تعوواىل:} ُخووذ  اْلَعْفووَو َوْأُمووْر اب 

ْن َعْزم  اأْلُُمور {  الشورى:  [.43تعاىل: } َوَلَمن َصرَبَ َوَغَفَر إ ن  َذل َك َلم 
ظلم وتتعدى فتأمث، قال : } كل املسلم على املسلم حرام، دمه، ومالوه، . إنك يف حالة الغضب قد ت13

 وعرضه {   رواه مسلم[.
. التقرب إىل هللا عز وجل حبسن اخللق مع املؤمنني والتجواوز عون مسويئهم، قوال النويب صولى هللا عليوه 14

 وسلم: } إن املؤمن لُيدرك حُبسن خلقه درجة الصائم القائم {   رواه ابوداود[.
 -أو مبون حتورم عليوه النوار؟  -. وقال النيب صلى هللا عليه وسلم: } أال أخوربكم مبون حيوُرُم علوى النوار؟ 15

 حترم على كل قريب هنٍي لنٍي سهل {   رواه الرتمذي[.
. معرفة نتائج الغضب وعواقبه   وكيف أودى رايل حبياة رجلني، وكيف أدت كلمة يف ساعة هيجوان 16

 ان األبناء، وتضييع احلقوق، واالعتداء على الضعفاء واإلخوان.إىل فراق الزوجة، وحرم
. عوون ابوون مسووعود قووال: ) ملووا كووان يوووم حنووني آثوور الرسووول هللا انسوواً يف القسوومة، فووأعطى األقوورع بوون 17

حابس مائه من اإلبل، وأعطى ُعينيُة بن حصن مثل ذلك، وأعطى انساً من أشرف العورب وآثورهم يومئوذ 
: وهللا إن هذه قسمة موا عودل فيهوا، وموا أريود فيهوا وجوه هللا، فقلوت: وهللا ألخوربن يف القسم. فقال رجل

رسول هللا فأتيته فأخربته مبا قال، فتغري وجهه حىت كان كالصوريف ) صوبغ أمحور ( مث قوال: } فمون يعودل 
ال إذا مل يعوودل هللا ورسوووله {، مث قووال: } يوورحم هللا موسووى قوود أوذي أبكثوور موون هووذا فصوورب {، فقلووت: 

 جرم ال أرفع إليه بعدها حديثًا{   رواه البخاري [.
 خامتة:

 ما كان من قبل فهو من الغضب املذموم شرعاً وعقاًل. -
الغضب احملمود واملطلوب فهو ما كان هلل ويف هللا، إذا انتهكت حمارم هللا كما كان النيب يغضب وذلك   -

هللا عنها: }ما ضرب رسول هللا شيئاً قط بيده، كثري يف حياته عليه الصالة والسالم، قالت عائشة رضي 
وال امرأة وال خادماً، إال أن جياهد يف سبيل هللا. وما نيل منه ش ء قط فينوتقم مون صواحبه إال أن ينتهوك 

 شيء من حمارم هللا تعاىل، فينتقم هلل تعاىل{   رواه مسلم [.
 دار القاسم.-عبدامللك القاسم-املرجع: ال تغضب

 ـــــــــــــــــ
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 الغ،ب
 
 (.1لغة: غضب عليه غضبا سخط عليه وأراد االنتقام منه)

 (.2واصطالحا: تغري حيصل عند غليان دم القلب ليحصل عنه التشفى للصدر)
وختتلف داللة لفظ الغضوب وموا تصورف منوه ىف القورآن الكورمي حسوب جهتوه ومصودره ،فوإذا كوان مون هللا 

ا كان من البشر فهو هيجان النفس ألمور يتصول ابلشوخص ذاتوه سبحانه كان مبعىن النقمة والعقاب ، وإذ
، وهو ما يعاجل ابلعفو واحللم واملغفرة، وميكن أن ينسى مبرور الوقت ، وقد يكون الغضب من أجل حرمة 

 هلل تنتهك ، فهو هيجان نفس لكنه حممود وينبغى أن يستمر.
 هيجان النفس. وىف السنة الشريفة بيان وتفصيل ألمور تتصل ابلغضب الذى هو

ففيهوا أن هوذا الغضووب انر ىف القلوب تفقود صوواحبها أانتوه حووني تشوتعل ، وينبغوى أن يعاجلووه صواحبه فووورا 
)أال وإن الغضب مجرة ىف قلب ابن آدم ، أما رأيتم إىل محره عينيه ، وانتفاخ أوداجه ، فمون أحوس بشوىء 

 (.3من ذلك فليلصق ابألرض()
 (4لصرعة، إمنا الشديد الذى ميلك نفسه عند الغضب()وىف السنة بيان أنه )ليس الشديد اب

ويكوورر علووى سووائله الووذى قووال لووه:  وىف السوونة مووا يفيوود خطرهووذه احلالووة النفسووية حيووث يوصووى الرسووول 
 (.5ال تغضب ) أوصىن، بقوله: ال تغضب وكلما ردد: أوصىن، قال النىب 

 (.6ذى يعقب الغضب )وىف السنة كذلك أن العالج هو احللم والرفق وتذكر الندم ال
وللغضب الذى هو انتصار للنفس ، وهيجان من أجلها أسباب كثرية منها: العجب واالفتخوار، والزهوو، 
واملراء ، واجلودال ، واالسوتهزاء ابآلخورين ، وىف مجيعهوا تبودو شوهوة االنتقوام ، ومون لواحقوه النداموة وتوقوع 

فضووال عوون أنووه مينووع موون التفكووري، أو املنطووق  العقوواب عوواجال أو آجووال، ورمبووا كووان سووببا ألمووراض صووعبة،
 (.7الصائب)

وعوالج الغضووب ابللجووء إىل تفكووري ىف احللووم ، ومراجعوة للوونفس فيموا أغضووبها، وتووذكر عفووهللا عنووا حووني 
َنطىء قال سلطان حلكيم: كيف ىل أال أغضب؟ قال: أبن تكون ىف كل وقت ذاكورا أنوه جيوب أن تطيوع 

أن ختدم فقط ، وأن حتتمل ال أن حتتمول فقوط ، وأن تتحقوق أن هللا يوراك ال أن تطاع فقط ، وأن ختدم ال 
 (.8دائما، فإذا فعلت ذلك مل تغضب وإن غضبت كان قليال)

 أ.د/أبواليزيد العجمى
 ـــــــــــــــــ
 
 الغلو
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 لغة: جماوزة حداالعتدال ،وىف مقابل طرفه هذا طرف آخر هو التفريط أو

 ور ذميم.التسيب ، وكال طرىف قصد األم
واصووطالحا: جنوود النصوووص الشوورعية تقوورن بووني "الغلووو" و "التشوودد" و "التنطووع" وكأهنووا مجيعووا جموواوزة حوود 

 االعتدال املطلوب من املسلم أن يلتزم به.
 والغلو قدمي قدم احنراف الفكر والسلوك حني يتجاوزان حد االعتدال لسبب أو آلخر.

لو ألنه احنراف عن احلق ىف الودين ، وقود جواء هوذا ىف آيتوني وىف القرآن الكرمي هنى ألهل الكتاب عن الغ
مهووا: }اي أهوول الكتوواب ال تغلوووا ىف ديوونكم ، وال تقولوووا علووى هللا إال احلووق ، إمنووا املسوويح عيسووى ابوون موورمي 
 رسول هللا وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه ، فوآمنوا ابهلل ورسوله ،وال تقولووا ثالثوة انتهووا خوريا لكوم إمنوا هللا

 .171إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد له ما ىف السموات وما ىف األرض وكفى ابهلل وكيال{النساء:
}قول اي أهول الكتواب ال تغلووا ىف ديونكم غرياحلوق ، وال تتبعووا أهوواء قووم قود ضولوا مون قبول وأضولوا كثووريا، 

 .77وضلوا عن سواء السبيل{املائدة:
اف كوان ىف ابب العقيودة، فيموا خيوص الوذات اإلهليوة وصوفاهتا، وفيموا وتدل اآليتوان علوى أن الغلوو واالحنور 

 (.1خيص اعتقاد النصارى ىف املسيح مبا خيرجه عن حقيقته غلوا وجتاوزا)
لذا كانت الوسطية إحدى اخلصائص العامة لإلسالم ، وهى إحدى املعامل األساسية الىت ميز هللا هبوا أمتوه 

 ا لتكونوووووا شووووهداء علووووى النوووواس ويكووووون الرسووووول علوووويكم عوووون غريهووووا }وكووووذلك جعلنوووواكم أمووووة وسووووط
 .143شهيدا{البقرة:

فهى أمة العدل واالعتدال الىت تشهد ىف الدنيا واآلخورة علوى كول احنوراف ميينوا أو مشواال عون خوط الوسوط 
 (.2املستقيم )

 وىف السنة حتذير واضح من الغلو والتنطع والتشدد ملخالفتها وسطية اإلسالم
 واعتداله.

 وقت ذاته حتفل السنة القولية والعملية ابألمر ابلتيسري والرفق والتسامح.وىف ال
ربط بني الغلو واهلالك وكذا التنطع والتشدد )إايكم والغلو ىف الدين ،  وحسبنا أن نشري إىل أن الرسول 

كم ( )ال تشددوا على أنفسكم فيشدد علي4( )هلك املتنطعون()3فإمنا هلك من قبلكم ابلغلوىف الدين()
، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم ،فتلوك بقواايهم ىف الصووامع والودايرات( )رهبانيوة ابتودعوها 

 (.5ما كتبناها عليهم()
معوواذا حووني شووكا أحوود النوواس أن  أمووا التيسووري واألموور بووه فأشووهر موون أن ال يعلووم ، فقوود عاتووب الرسووول 

 وال تعسروا، بشروا وال تنفروا(.معاذا يطيل ىف الصالة فقال واملسلمني مجيعا )يسروا 
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وقد وقعت ىف ثريخ املسلمني مظاهر غلو بعث عليها فهم معني ، أو مبالغة مرذولة، فكان موقف األموة 
 بيان خطأ أصحاب هذه املظاهر حىت ولو كانت اجتهادا بشكل أو آبخر.

 أفطوور، وقوال اآلخوور: موقوف النفوور الوذى قووال أحودهم: أان أصووم وال ففوى ابب العبوادات مل يقبوول النوىب 
وأان أصلى وال أانم ، وقال الثالث: أان أعتزل النساء بل بني الرسول الكرمي خطأهم وقال: )أما أان فأصوم 

 (.7وأفطر وأقوم وأانم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنىت فليس مىن()
ا جووواز قتلووه ، وىف اباب احلكووم علووى اآلخوورين حووني كفوور اخلوووارج مرتكووب الكبوورية، ورتووب بعضووهم علووى هووذ

واعتوورب بعضووهم داير خمالفيووه داير كفوور، وقفووت األمووة موونهم علموواء وحكامووا موقووف احملوواور هلووم ، مث رفووض 
 (.8هذه اآلراء)

وىف ابب الغلووو ىف املعتقوودات، حووني أهلووت السووبئية عليووا رضووى هللا عنووه ، وحووني قالووت بعووض فوورق الشوويعة 
( 9الفرق من الغالة الوذين حوادوا عون العقيودة احلقوة)بتناسخ األرواح ، والرجعة وحنو هذا، عدهم مؤرخو 

وكذلك حني غاىل بعض الصوفية ىف فهم التوحيد وقوالوا بوحودة الوجوود، أو االحتواد، أو احللوول أو وحودة 
 (.10األداين ،هومجوا من الصوفية املعتدلني وقيل إهنم غلطوا ىف كذا وكذا)

هاد عن احليواة، وسوكنوا الكهووف ووقعووا ىف رهبانيوة ال وىف ابب املمارسات احلياتية، حني انعزل بعض الز 
 (.11يقبلها اإلسالم ، نظر إليهم على أهنم سقام الفهم للزهد والتوكل مضطربو السلوك )

 وأما خطر الغلو فيكمن ىف ضرره ابلدعوة ووجه اإلسالم.
 فهومن جهة ينفرعامة الناس حيث ال يطيقه الناس ، فينصرفون عن االرتباط

ة أو االسووتمرار ىف العبووادة، وهووو موون جهووة أخوورى أصووعب موون أن يسووتمر صوواحبه عليووه ، فيفوورت ابجلماعوو
 فيفقد مصداقيته أمام من عرفوه.

وهو من جهة اثلثة يضر ابلتوازن املطلوب ىف شخصية املسلم ، أعىن أنه يضيع بعض احلقوق ، ولعل هذا 
صوووم النهوار وقيووام الليول ابسووتمرار: )ال يقووول لعبودهللا بوون عمورو حووني بلغوه  هوو الوذى جعوول رسوول هللا 

تفعووول ،صوووم وأفطووور وقوووم ومن ، فوووإن جلسووودك عليوووك حقوووا وإن لعينوووك عليوووك حقوووا، وإن لزوجوووك عليوووك 
 (.12حقا....احلديث()

فإذا أضفنا إىل ما سبق تعصب صاحب الغلو لرأيوه ومجووده عليوه ، وعودم اعرتافوه ابلورأى اآلخور، والتسورع 
 ئدهم.ىف احلكم على اآلخرين ىف عقا

أقول: إذا علمنا هذه املظاهر أدركنوا خطور الغلوو ىف الودين بكول مناحيوه وجماالتوه ، وهوو خطور يكتووى بوه 
 صاحبه قبل اآلخرين.

 أما أسباب الغلو فكثرية، وحسبنا أن نشري إىل أن هناك أسبااب تتصل بذات
 الشخص وأسبااب تتصل ابجلو العام.
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فوورع عنوه موون جهول أبدب احلوووار، وضووابط االخووتالف وعوودم وعلوى رأس مووا يتصول بووه قلوة العلووم ، وموا يت
التمكن من روافد الفهم الصحيح لإلسالم ، وأخذ اإلسالم من كتب معينة دون غريها وتتصل به كوذلك 

 (.13الظروف النفسية الىت تكون عليها وأتثر هبا مجودا، أو زعامة، أو حبا للشهرة وحنو هذا)
أن أسوباب االبتوداع وأخطرهوا أن يعتقود إنسوان ىف نفسوه أو يعتقود فيوه وهذا ما نبه إليه الشاطىب حني ذكور 

 (14أنه من أهل العلم واالجتهاد ىف الدين ، وهو مل يبلغ تلك الدرجة)
أمووا مووا يتصوول ابجلووو العووام ، فانتشووار الفسوواد، وغيوواب العدالووة، والتضووييق ىف احلوورايت ، وعوودم االهتمووام 

 عل يتسم ابلغلو.ابلرتبية احلوارية، فكل هذا حيدث رد ف
والشووك أن عووالج هووذه الظوواهرة اخلطوورة البوود أن تقوووم بووه كوول أجهووزة الرتبيووة والتثقيووف موون تعلوويم وإعووالم 

 وثقافة ومؤسسة دينية، وكلها على التوازى مع البيت واألسرة.
 أ.د/أبواليزيد العجمى

 ـــــــــــــــــ
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 الغنائم
 (.1لشىء كما ىف الوسيط)لغة: مجع غنيمة، وهى من الغنم ، وهو الفوز اب

واصووووطالحا: املووووأخوذة موووون أهوووول احلوووورب علووووى سووووبيل القهوووور والغلبووووة واالنتصووووار، بقتووووال وركوووووب خيوووول 
 (.2وحنوها)

، واختصووها هبووا، قوال تعوواىل }واعلموووا أمنووا غنموتم موون شووىء فووأن هلل  وقود شوورعها هللا تعوواىل ألموة حمموود 
، وقوال رسوول هللا صولى هللا  41ن السوبيل{األنفال:نسه وللرسوول ولوذى القور، واليتوامى واملسواكني وابو

عليووه وسوولم: )أعطيووت نسووا مل يعطهوون أحوود قبلووى...... وأحلووت ىل الغنووائم ومل حتوول ألحوود قبلووى( رواه 
 (.2البخارى ومسلم )

 أن الغنائم تقسم على نسة أسهم: وقد ظهر من هذه اآلية الكرمية، ومن فعل رسول هللا 
 سة مصارف هى:سهم منها يقسم على ن -1

 )أ( رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 من بىن هاشم وبىن املطلب. )ب( أقاربه 
 )ج( اليتامى.
 )د( املساكني.

 )هو( ابن السبيل.
 فلكل جهة من هؤالء اخلمسة نس نس الغنيمة.

 سهم للمشاة من املقاتلني يقسم بينهم. -2
 سهم للفرسان يقسم بينهم. -3
 ول الصحيحة الىت يقاتلون عليها.سهمان للخي - 5،  4

أحوود املقوواتلني شوويئا موون الغنيموة قبوول التقسوويم يسوومى نفووال ، ألنووه زايدة علووى مووا  وقود يعطووى رسووول هللا 
يستحقه من التقسيم ، لتفوقه ىف بعض األعمال ، وتسمى الغنيمة كلها نفال وأنفاال ، ألهنا منحة من هللا 

، وقوود  1ك عون األنفووال قول األنفووال هلل والرسوول......{األنفال:تعواىل هلووذه األموة، قووال تعواىل }يسووألون
وحووده يصوونع فيهووا مووا يشوواء، مث نسووخ ذلووك آبيووة التقسوويم علووى  روى أهنووا ىف أول اإلسووالم كانووت للنووىب 

 (.3املقاتلني )
وهناك أيضا الرضخ من الغنيمة، وهوعطاء يعطيه اإلمام وانئبه ملن حضر القتال ومل يسوتوف الشوروط الوىت 

 يستحق هبا املقامسة ىف الغنيمة كالنساء والصبيان وحنوهم.
 وهناك أيضا السلب ، وهو ما يكون على العدو املقتول من مالبس وآالت

حوراب وموا يركبووه مون فورس ، فووإن ذلوك يكوون لقاتلووه فووق نصويبه موون الغنيموة ، حلوديث )موون قتول قتويال لووه 
 (.4عليه بينة فله سلبه( رواه البخارى )
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الغنيموة كول موا حصول عليوه املسولمون مون الكفوار، نتيجوة قهورهم واالنتصوار علويهم مون أمووال ويدخل ىف 
 (.5منقولة أو أسلحة أو أراض أو فداء لألسرى أو سابقة للمسلمني )

والتقسووويم علوووى املقووواتلني ابلنسوووب السوووابقة فيكوووون لألمووووال املنقولوووة واألسووولحة والفوووداء، أموووا موووا اسووورتده 
فوورتد إىل أصووحاهبا، وال تووودخل ىف التقسوويم إذا عرفهووا أصوووحاهبا، فووإن مل يعرفوهوووا  املسوولمون موون أموووواهلم ،

قسمت ، وأما األراضوى ففيهوا خوالف فقيول: ابلتقسويم ، وقيول: بعدموه ، وقيول: اإلموام خموري ىف األراضوى 
 بني التقسيم ، أو يرتكها ألهلها ابخلراج.

هوا حوىت يقسومها بوني أصوحاهبا، ومجهوور وجيب على أموري اجلويش حفوظ الغنوائم ،وتكليوف مون يقووم حبفظ
الفقهووواء علوووى أن التقسووويم يكوووون ىف حمووول الغوووزوة بعووود االنتصوووار وانتهووواء احلووورب ، ليووودخل السووورور علوووى 

(، 6املقاتلني ، إال إذا كان املوقع غري آمون ، فينتقول هبوم إىل موقوع آخور يكوون آمنوا، مث يقسومها علويهم )
 قاية الغنيمة من السرقة والفلول.وىف التعجيل ابلتقسيم حكمة أخرى، وهى و 
 ويشرتط فيمن يستحق الغنيمة شروط وهى:

أن يكون مسلما ، ابلغا ، عاقال ، ذكرا ، حرا ،صحيحا، وأن يشهد املعركة ولو مل يقاتل فإن اختل شرط 
أو أكثر من هوذه الشوروط أبن حضور املعركوة صوىب أو ذموى.. رضوخ لوه اإلموام أى أعطواه نصويبا مون املوال 

 العام
 قبل التقسيم ، وال يبلغ هذا الرضخ قدر سهم من السهام اخلمسة الىت تقسم عليها الغنيمة.

وخيرج من الغنائم قبل التقسيم: األسالب ،وأموال املسلمني املعروفة الىت اسرتدوها واألراضى على خالف 
نوس الرسوول  ( مث تقسم على مستحقيها كما سبق ويقسم7، وأجرة حفظ الغنيمة،واألرضاخ واألنفال )

 (8بعد موته على األربعة الباقني ، أو يعترب فيئا يعطى منه الغىن والفقريعلى خالف بني الفقهاء.) 
 أ.د/حممد نبيل غنامي

 ـــــــــــــــــ
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 الغيبة
 أوال : متهيد .

 اثنيا : حترم الغيبة واألمر حبفظ اللسان .
 تكون : اثلثا : تعريف الغيبة : أن تذكر أخاك مبا يكرهه .

 أما البدن . -
 أما النسب . -
 أما اخللق . -
 أما يف أفعاله املتعلقة ابلدين . -
 أما فعلة املتعلق ابلدنيا . -
 وأما يف ثوبه . -

 رابعاً : أنواع الغيبة :
 ابلقول . -أ 

 ابلفعل . -ب 
 ابإلشارة . -ت 

 خامساً : األسباب الباعثة على الغيبة ومنها :
  والوقوع يف حمارمه .قلة اخلوف من هللا -1
 تشفي الغيظ . -2
 موافقة األقران وجماملة الرفقاء ومساعدهتم . -3
 إرادة رفع نفسه بتنقيص غريه . -4
 احلسد . -5
 اللعب واهلزل . -6
 إرادة التصنع واملباهاة . -7

 سادساً : بيان ما يباح من الغيبة وهي ستة أسباب :
 عند السلطان .التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم  -1
 االستعانة على تغيري املنكر . -2
 االستفتاء . -3
 حتذير املسلمني من الشر ونصيحتهم . -4
 أن يكون جماهر بفسقه أو بدعته . -5
 التعريف فإذا كان اإلنسان معروفاً بلقب كاألعمش جاز ذلك . -6
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 سابعاً : كفارة الغيبة :
 التوبة شروطها ثالثة :• 
 عصية .اإلقالع عن امل -1
 العزم على أن ال يعود . -2
 أن يندم على فعلها . -3
 االستحالل من الرجل إن كان قد بلغه أو االستغفار له . -4

 اثمناً: درر من أقول السلف .
 ثسعاً : بيان العالج من الغيبة :

 أن املغتاب متعرض لسخط هللا ومقته وعقابه . -1
 أن حسناته تنقل إىل من اغتابه . -2
 بغي للمغتاب أن يتفكر يف عيوب نفسه .ين -3
 إن مل يكن عيب املغتاب يف ذات نفسه فليحمد هللا ويشكره -4
 أن يتذكر وهو يغتاب أنه كمن أيكل حلم أخيه . -5
 البد من إسكات املغتاب وعدم تركه يقول ما بدا له . -6
 تذكر اآلايت واألحاديث الواردة يف الغيبة . -7

 يبة أخيه املسلم .عاشراً : فضل من حفظ غ
 دار القاسم . -عبد امللك القاسم  -املرجع : الغيبة 

 ـــــــــــــــــ
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 الغيبة
لغوووة: الغيبوووة أن يوووذكر اإلنسوووان غوووريه مبوووا فيوووه مووون عيوووب مووون غوووري أن حيووووج إىل ذكوووره ، وال يبعووود املعوووىن 

 االصطالحى عن املعىن اللغوى ملفهوم الغيبة.
: )أتدرون ما الغيبة ، قالوا هللا ورسوله أعلم قال: ذكرك أخاك مبا يكره ىف قوله وهذا ما وضحه الرسول 

،قيل أفرأيت إن كان ىف أخوى موا أقوول؟ قوال: إن كوان فيوه موا تقوول فقود اغتبتوه وإن مل يكون فيوه موا تقوول 
 (.1فقد هبته()

 األذى ومووون هنوووا قيووول: واعلوووم أن مووون الصووودق موووا يقووووم مقوووام الكوووذب ىف القوووبح واملعووورة، ويزيووود عليوووه ىف
 (.2واملضرة، وهى: الغيبة، والنميمة والسعاية)

وقود هنوى القوورآن عون الغيبوة، مصووورا ممارسوتها مبووا ينفور منهوا، ويظهوور خطور الوقووع فيهووا فقوال: }وال يغتبووا 
 بعضكم بعضا أحيب أحدكم أن أيكل حلم أخيه

 .12ميتا فكرهتموه واتقوا هللا إن هللا تواب رحيم{احلجرات:
 عافون أكل حلم امليت طبعا، فعافوا الغيبة شرعا ألهنا أشد وأخطر.يعىن إذ كنتم ت

وقوود وضووحت السوونة القوليووة والعمليووة خطوور الغيبووة والنميمووة ىف سووياق بيووان خطوور الكلمووة الووىت يتفوووه هبووا 
اإلنسووان ال يلقووى هلووا ابال فتجووره إىل قوواع جهوونم ، وىف سووياق أن ريووح الغيبووة حووني يوجوود ىف األمووة كووريح 

 نة.اجليفة النت
(، بول 3ومن أجل أن يتوقى اإلنسان إمث هذه الرذيلة هنت السنة عن حضور جمالس يغتاب فيهوا املسولم )

البد من رد غيبة املسلم وإال فرتك هذه اجملالس هو الالئق ابملسولم ،فهموا لقولوه تعواىل: }وإذا مسعووا اللغوو 
 .55تغى اجلاهلني{القصص:أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، سالم عليكم ال نب

 والغيبة حمرمة ابإلمجاع ، وال يستثىن من ذلك إال ما رجحت مصلحته كما ىف اجلرح والتعديل والنصيحة.
 (.4ملا استأذن عليه الرجل الفاجر )ائذنوا له بئس أخو العشرية() كقوله 

موة عنود هللا مون الكعبوة، فالغيبة رذيلة ختالف ما تقورر ىف اإلسوالم مون حرموة اإلنسوان الوذى هوو أعظوم حر 
وحرمووة دم املسوولم وعرضووه ومالووه ، كمووا جوواء ىف خطبووة الوووداع وىف أحاديووث كثوورية تبووني حووق املسوولم علووى 

 املسلم ، وضرورة
 (.5سالمته من لسانه ويده )

مث هى من جهة أخرى تظهر نقصوا نفسويا عنود مقرتفهوا، فقود قيول: موا وجود عائوب إال كوان معيبوا، وهوى 
لطيبة، وتفتح ابب التعقب والبحث عون العيووب فقود قيول: إن مون اغتواب اغتيوب ومون تقطع العالقات ا

 (6عاب عيب ،فبحثه عن عيوب الناس حيمل الناس على البحث عن عيوبه )
 وقيل "ال تعن الناس على عيبك بسوء غيبك".

 وقيل "الغيبة رعى اللئام"
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هوذا الوداء، وأن يتقوى هللا ويتووب إذا كوان  فإذا وضح ما أشران إليه ، كان على املسلم أن ينأى بنفسوه مون
 قد قارفه وهللا تواب رحيم.

 أ.د/أبواليزيد العجمى
 ـــــــــــــــــ
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 الغ ة
 لغة: الغرية املصدر من قولك غار الرجل على أهله.

ابن ( بفصل 1قال ابن سيده: وغار الرجل على امرأته ، واملرأة على بعلها تغار غرية وغريا ، وغارا وغيارا)
منظوووور القوووول ىف الصووويغ واالشوووتقاقات ، وحيكوووى مووون النثووور والشوووعر موووا يوووؤدى املعوووىن يقوووول وهوووى احلميوووة 

 (.2واألنفة.... والعرب تقول: أغري من احلمى، أى أهنا تالزم احملموم مالزمة الغيور لبعلها)
 واصطالحا: الغرية ثوران الغضب محية على أكرم احلرم ، وأكثر ما تراعى النساء.

أدبيات الفضائل العربية واإلسالمية تذكر الغرية على أهنا خلق فطرى كثر ىف العرب ، وربط بينه وبني  وىف
 اجلوار، واتسع نطاقه ليشمل كل حرمة أينف املسلم أن متس.

وجعوول هللا سووبحانه هووذه القوووة ىف اإلنسووان سووببا لصوويانة املوواء وحفظووا لإلنسووان ، ولووذلك قيوول: كوول أمووة 
 اهلا وضعت العفة ىف نسائها.وضعت الغرية ىف رج

وقد يستعمل ذلك ىف صيانة كول موا يلوزم اإلنسوان صويانته ىف السياسوات الوثالث الوىت هوى سياسوة الرجول 
نفسه ، سياسة منزله وأهله ، وسياسته مدينته وضيعته ، ولذلك قيل: ليست الغرية ذب الرجل عن امرأتوه 

إن مون دخوول دار أحودهم والتجووأ إىل فنائووه  ولكون ذبووه عون كوول خموتص به...فقوود كثوورت ىف العورب خاصووة
 (.3ولو كان عدوا فله حرمة وجوار وذمار)

مل يرد ىف القرآن لفظ الغرية وإمنا جواء ىف القورآن لفوظ "احلميوة" وىف سوياق يودل علوى أنوه غورية يبغضوها هللا 
جعل الوذين  سبحانه ، ألهنا غضب من أجل ابطل ، ونعرة كاذبة، لذا وصفت أبهنا "محية اجلاهلية" }إذ 

 (.4)26كفروا ىف قلوهبم احلمية محية اجلاهليه{الفتح:
ذلك أن قريشا ىف صلح احلديبية رفضت أن يكتب بسم هللا الورمحن الورحيم ، وأن يكتوب حممود رسوول هللا 

لعلى ابن أ، طالب: اكتب بسم هللا الرمحن الرحيم قال سوهيل بون عمورو: ال نودرى بسوم هللا  قال النىب 
لعلوى اكتوب: )حممود رسوول هللا ، قوال سوهيل:  يم اكتب: بسمك اللهم وحني قوال الرسوول الرمحن الرح

اكتب: مون حممود بون عبود  لو نعلم أنك رسول هللا التبعناك وقال اكتب امسك واسم أبيك ،فقال النىب 
 (.5هللا()

 أما السنة الصحيحة فقد ورد فيها لفظ "الغرية" بصيغ خمتلفة، وىف سياقات
 ري إليها فيما يلى:متعددة، نش

غرية فطريوة: غورية الرجوال علوى النسواء، إذ يقوول سوعد بون عبوادة: لوو رأيوت رجوال موع امرأتوى لضوربته  -1
ابلسوويف غووري مصووفح ، فيقووول النووىب صوولى هللا عليووه وسوولم: )أتعجبووون موون غوورية سووعد؟ ألان أغريمنووه وهللا 

 (.6أغري مىن()
تحيون أو تغوووارون فإنوووه بلغوووىن أن نسووواءكم خيووورجن ىف ومثلوووه احلوووديث عووون علوووى رضوووى هللا عنوووه: )أال تسووو

 (.7األسواق يزامحن العلوج()
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حوني سوأهلا النوىب: )أغوورت اي  غورية النسواء علوى الرجوال ،وقود غوارت عائشوة رضوى هللا عنهوا علوى النوىب 
 (.8أفأخذك شيطانك؟( احلديث ) عائشة؟ قالت: وماىل أال يغارمثلى على مثلك؟ فقال النىب 

 (.9خلدجية بعد وفاهتا) أة على املرأة ضرهتا، وقد غارت عائشة رضى هللا عنها من ذكر الرسول غرية املر 
وهووذه كلهووا غوورية فطريووة وحممووودة شووريطة أال ختوورج عوون حوود االعتوودال كووى ال تكووون عوودواان علووى حقوووق 

 اآلخرين.
ة هللا تعواىل )إن هللا يغوار غرية دينية وأخالقية تكتسب ابلرتبية وقد ربطت السنة بني غورية املوؤمن وغوري  -2

 (.10وإن املؤمن يغار، وغرية هللا أن أيتى املؤمن ما حرم عليه()
والرتبيووة تعووىن هبووا أن املووؤمن يغووار إذا انتهكووت حرمووات هللا ، وهووذا ال يكووون إال إذا ر، علووى هووذا، وعلووم 

السونة أن جوزاء غورية  مقاصد الشريعة )احلفاظ على العقل ، النسل ، املال ، الودين ، العرض(وقود ذكورت
 (.11املؤمن ىف اآلخرة عظيم حيث جاءت أبنه قصر ىف اجلنة)

الغوورية منهووا مووا حيموود ومنهووا مووا يووذم وألن الغوورية محيووة وغضووب ، فكووان موون الالئووق ابملسوولم أن يعلووم  -3
رع  الوودوافع و الغوواايت فووإذا كانتووه الوودوافع رعايووة حووق هللا ، واألهووداف إزالووة الريووب ،وحتقيووق مقاصوود الشوو

كانووت هووى الغوورية الووىت حيبهووا هللا ، وإذا كانووت غووري ذلووك كانووت الغوورية الووىت يبغضووها هللا سووبحانه "إن موون 
الغرية ما حيبه هللا ، ومنها ما يبغض هللا... فأما الغرية الىت حيب هللا فالغرية ىف ريبة، وأما الغرية الوىت يوبغض 

 (.12هللا فالغرية ىف غري ريبة")
 قتني مهمتني:بقى أن نشري إىل حقي

األوىل أن التوواريخ حيفووظ للعوورب واملسوولمني مواقووف كانووت الغوورية فيهووا دفاعووا عوون احلووق ، أو حرصووا علووى 
الكرامة، فغرية عمرو بن كلثوم حني صاحت أمه واعموراه كانوت ىف موضوعها ،وغورية الصوحابة الكورام مون 

وا معتصماه ، وغرية صالح الدين من أجل دين هللا غرية املعتصم حني استنجدت به املرأة املسلمة قائلة: 
أجل حترير القدس ، وغرية جنودان من أجل حترير سويناء، هوذه كلهوا منواذج هلوا ولنظائرهوا ىف التواريخ موقوع 

 معلم.
الثانيوووة أن الرتبيوووة علوووى القووويم الدينيوووة والوطنيوووة احلقوووة أسووواس صوووحيح لتكووووين الغووورية احملموووودة الوووىت تصوووون 

ل أو وطن ، والىت تقف عند حودود الشورع تضوبط بوه البواعوث وحتودد بوه املقدس من دين أو عرض أو ما
 األهداف ، وترشد السلوك كى ال تكون الغرية نعرة أو محية جاهلية.

 أ.د/أبواليزيد العجمى
 ـــــــــــــــــ

 
 الودل وتنظِيمه 

 مقدمة:
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ووم األنشووطة الوويت تنتظووران أو نتوقووع القيوو•  ام هبووا علووى حسووب أمهيتهووا, مربعووات تنظوويم الوقووت تعووين أن نقسّ 
 وحسب السرعة املطلوبة هبا إىل أربعة أقسام )مربعات( كالتا :

 
 املربع األول: أنشطة هامة وعاجلة:

هي األعمال املطلوبة على وجه السرعة وال حتتمل التأجيل، مثل : األزمات الطارئة سواء على مستوى • 
وراً, وبعووض املكاملووات التليفونيووة واإلجتماعووات اهلامووة العائلووة أو املؤسسووة, واألعمووال املطلوووب تسووليمها فوو

 فعاًل 
 

 املربع الثاين: أنشطة هامة وليست عاجلة:
 مثل التخطيط للمستقبل وتوقع األزمات ومعاجلتها قبل وقوعها.• 
 االهتمام ابلصحة وممارسة الرايضة واكتساب الثقافة واملعرفة.• 
 ها.االهتمام بشؤون األسرة واألصدقاء، وغري • 
 

 املربع الثالث : أنشطة عاجلة وليست هامة:
كالرد على املكاملات التليفونية العادية واخلطاابت سواء الشخصية أو املتعلقة ابلعمل, أو االجتماعوات •  

الدوريووووة الوووويت ال تقوووودم وال تووووؤخر كثوووورياً ابلنسووووبة ألهووووداف العموووول, أو مووووثال مشوووواهدة الووووربامج التلفزيونيووووة 
 .واملبارايت الرايضية

 
 املربع الرابع : أنشطة غري عاجلة وغري هامة :

مثوول معظووم املكاملووات التليفونيووة وأنشووطة الرتفيووه وإضوواعة الوقووت.. كووالتلفزيون والفيووديو وممارسووة ألعوواب • 
 الكمبيوتر. وغريها.

 
 كيف يقضي الناس أوقاهتم؟

)املربع األول( , ابلتأكيود  يقضي الكثري من الناس معظم وقتهم يف معاجلة األزمات واملشاكل الطارئة -1
 الكثري منا يفعل ذلك بعض األحيان.

 لكن املشكلة هي أن تتحول حياتنا إىل سلسلة من األزمات العاجلة.• 
إن هؤالء الذين ال يهتمون أبمر إال إذا حان موعده أو كان مطلوابً على وجه السورعة يعيشوون يف تووتر • 

جليود هلوذه األعموال، ويف الغالوب ال جيودون وقتًوا كافيواً لالهتموام دائم, وال جيدون الوقت الكايف لإلعوداد ا
 بشؤوهنم الصحية أو العائلية, وكثرياً ما تتفكك العائالت هلذا السبب.
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أما النوع الثاين مون النواس فهوم مون يقضوون حيواهتم يف املربوع الثواين، غوري مودركني أن صوفة عاجول ال  -2
ري مووون املكاملووات التليفونيوووة ومشوواهدة الوووربامج التليفزيونيوووة أو تعووين ابلضووورورة هووام حيوووث أن الوورد علوووى كثوو

 إال إذا كان داخل نطاق عملهم. -املبارايت الرايضية قد يكون عاجاًل، إال أنه ليس هاماً على اإلطالق 
مع األسف فإن الكثريين تستغرقهم هذه األعمال فال جيودون الوقوت الكوايف لالهتموام ابألنشوطة اهلاموة • 

 حياهتم فعال يف 
هناك نووع اثلوث مون النواس ممون يقضوون معظوم أوقواهتم يف أنشوطة املوربعني الثالوث والرابوع ) األنشوطة  -3

 الغري هامة, سواء كانت عاجلة أم غري عاجلة (.
هووؤالء عووادة يتسوومون بعوودم املسووؤولية , ألهنووم يضوويعون معظووم أوقوواهتم يف أنشووطة ال تسووهم يف الوصووول • 

 تقدم ملحوظ يف حياهتم.ألهدافهم , أو حتدث أي 
أما األشخاص األكفاء حقيقة فهم الذين يبتعدون بقدر اإلمكان عن أنشوطة املوربعني الثالوث والرابوع  -4

 مهما كان إغراؤها هلم, كما ال يقضون معظم أوقاهتم يف أنشطة املربع األول )اهلام والعاجل(.
هلوام وغوري العاجول( لكوي يقومووا ابإلعوداد اجليود بل حياولون قضاء أكثر وقتهم يف أنشطة املربع الثواين )ا• 

 لألمور قبل أن حيني موعدها.
 مبعىن آخر : يقومون ابإلعداد للمستقبل قبل أن أي  بوقت كاف.• 
كثووري منوووا يشوووعر أبمهيوووة بعوووض األنشوووطة يف حياتووه إال أنوووه يؤجلهوووا حوووىت تصوووبح عاجلوووة وال يسوووتطيع أن •  

 مام.يعطيها الكم األفضل من العناية واالهت
 خامتة:

هل ميكنك أن تسأل نفسك سؤااًل هاماً : ما هو الشيء الذي تتموىن أن تفعلوه ابنتظوام أكثور سوواء يف • 
حياتك الشخصية أو العمليوة, والوذي تعتقود أبنوه سووف يوؤثر أتثورياً إجيابيواً كبورياً علوى جناحوك يف حياتوك 

 وعملك؟
كوري عميوق سووف جتود العديود مون األنشوطة أغلب الظون أنوك لوو أجبوت علوى هوذا السوؤال أبمانوة وبتف• 

 اليت تقع يف املربع الثاين )اهلامة غري العاجلة( واليت جيب أن ختصص هلا الكثري من وقتك.
 ستيفن كويف.-املرجع: تنظي م الوقت

 ـــــــــــــــــ
 

 الفااة املسلمة 
 مقدمة:

 لو دون املرء األمور املهمة يف حياته فسيجد قائمة طويلة. -
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نوه حووني يعمود إىل ترتيبهووا حسوب األولوووايت فسويأ  يف رأس القائمووة أوالده و ذريتوه فهووم أغلوى موون لك -
املال ، مون الراحوة ، مون رغباتوه و شوهواته. والودليل علوى ذلوك اي بنويت أنوه حوني ميورض أحود أوالده مرضواً 

اسوتدان، كول ذلوك مزعجاً فهو يسهر و يسافر هنا وهنواك و يودفع مون أموالوه موا يودفع بول رمبوا اقورتض و 
 من أجل و لده.

لذلك فهو حني خياطب و لده ويناصحه فسوف يكون صوادقاً غايوة الصودق وخملصواً غايوة اإلخوالص  -
 و قدمياً  قيل " الرائد ال يكذب أهله " .

 اي بنيت
 واقع بعض فتيات املسلمني يدعوا للحسرة عليهن. -
 تعيش يف دوامة من الصراع. -
 النشاز الذي يدعوها إىل اإلرتكاس والتخلي عن كل معاين العفة. فتسمع ثرة ذلك الصوت -
و تسمع أخرى الصوت الصادق يهز من داخلها هزاً عنيفاً ليقول هلا رويدك فهو طريق الغوايوة و بوابوة  -

 اهلالك.
 و تتصارع هذه األصوات أمام مسعها وتتموج هذه األفكار يف خاطرها. -

 اي بنيت
 ضبطة بضوابط الشرع.لنكن صرحيني صراحة من -
 واضحني وضوحاً حماطاً بسياج احلياء والعفة لتكون خطوة للتصحيح و نقلة لإلصالح . -
 بعيداً عن العاطفة وعن سراهبا اخلادع. -
 لو كانت هذه الفتاة اليت تقيم هذه العالقة احملرمة منطقية مع نفسها وطرحت هذا السؤال. -
فعه إىل هذه العالقة ؟ بل ماذا يقوول لزمالئوه حوني يلتقوي هبوم ؟ و ماذا يريد هذا الشاب ؟ ما الذي يد -

 أبي لغة يتحدثون عين ؟
إنين أجزم اي بنيت أهنا حني تزيح وهم العاطفة عن تفكريها فستقول و مبلء صوهتا إن مراده هو الشهوة  -

 و الشهوة احلرام ليس إال.
 إذن أال ختشني اخليانة ؟ أترين هذا أهاًل للثقة ؟ -
 شاب خاطر ألجل بناء عالقة حمرمة، شاب ال حيميه دين أو خلق أو وفاء. -
 شاب ال يدفعه إال الشهوة أواًل و آخراً ، أأتمنه على نفسها بعد ذلك ؟ -
 لقد خان ربه ودينه وأمته ولن تكون هذه الفتاة أعز ما لديه. -
 و الندم . و ما أسرع ما حيقق مقصوده لتبقى ال مسح هللا صريعة األسى واحلزن -
 وحني خيلو هؤالء الشباب التائهون اي بنيت أبنفسهم تعلو ضحكاهتم بتلك اليت خدعوها. -
 أو اليت ينطلي عليها الوعد الكاذب واألحاديث املعسولة. -
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 اي بنيت
 إن هللا حكيم عليم ما خلق شيء إال حلكمة. -
 لقد شاء هللا حبكمته أن تكون املرأة ذات عاطفة جياشة. -
 اوب مع ما يثريها لتتفجر رصيداً هائاًل من املشاعر اليت تصنع سلوكها أو توجهه .تتج -

 اي بنيت
موواذا بقووي يف قلووب هووذه الفتوواة موون حووب هللا و رسوووله و حووب الصوواحلني حبووب هللا ) موواذا بقووي لووتالوة   -

 كتاب هللا و التلذذ به ؟ (
قوت النوزول اإلهلوي حوني يبقوى ثلوث الليول أين تلك اليت تنتظور موعود املكاملوة علوى أحور مون اجلمور يف و  -

 اآلخر  ؟
 أين هي عن الوقوف بني يدي هللا والتلذذ مبناجاته ؟ -
إن هذا الركام اهلائل من العواطف املهدرة ليتدفق فيغرق كل مشاعر اخلري والوفاء للوالدين الذين مل يعد  -

 هلما يف القلب مكانه.
د رصويداً موون العواطووف تصوورفه هلووم فينشووئون نشووأة شوواذة و وبعود حووني توورزق أبنوواء تتطلووع لووربهم فلوون جتوو -

 يرتبون تربية نشازاً .
 إن العاقل حني ميلك املال فإنه يكون رشيداً يف التصرف فيه حىت ال يفقده حني حيتاجه. -
فما ابهلا هتدر هوذه العواطوف و املشواعر فتصورفها يف غوري مصورفها و هوي ال تقوارن ابملوال، و ال تقواس  -

 ؟ ابلدنيا
 اي بنيت

 لقد خص هللا سبحانه و تعاىل الفتاة هبذه العاطفة و احلنان حلكم يريدها هللا سبحانه. -
 ومنها أن تبقى هذه العاطفة رصيداً ميد احلياة الزوجية بعد ذلك مباء احلياة واالستقرار والطمأنينة. -
 رصيداً يدر على األبناء واألوالد الصاحلني حىت ينشئوا نشأة صاحلة. -
فلوم هتودر هوذه العواطوف لتجوين صواحبتها وحودها الشوقاء يف الودنيا وتضوع يودها علوى قلبهوا خوفواً موون  -

 الفضيحة يف النهاية ؟
 اي بنيت

 حني تعودين إىل املنزل. -
 تفضلي على نفسك بدقائق فاسرتجعي صورة الفتاة الصاحلة القانتة، البعيدة عن مواطن الريبة. -
 ة األخرى اليت أصاهبا من لوثة العالقات احملرمة ما أصاهبا.وقارين بينها وبني الفتا -
 ابهلل عليك أيهما أهنأ عيشاً وأكثر استقراراً ؟ -
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أيهموا أوىل بصووفات املودح والثنوواء تلوك الوويت تنتصور علووى نفسوها ورغبتهووا وتسوتعلي علووى شوهواهتا وهووي  -
 شتكني.تعاين من الفراغ كما يعاين غريها، و تشكو من أتجج الشهوات كما ي

 أم األخرى اليت تنهار أمام شهواهتا ؟ -
 تساؤل يطرح نفسه ويفرضه الواقع ، ملاذا هذه الفتاة تنجح و تلك ال تنجح ؟ -
 ملاذا جتتاز هذه العقبات و تنهزم تلك أمامها ؟ -

 اي بنيت
 لقد عجبت أشد العجب عندما رأيت فتاة اإلسالم تسري بلهاث مستمر وراء ما يريده األعداء. -
 فتساير املوضة ، وتتمرد على حجاهبا و حيائها. -
 وها حنن نرى كل يوم صورة جديدة و لوانً جديداً من ألوان هذا التمرد. -
 إهنا اي بنيت تتحايل على احلجاب حبيل مكشوفة. -
لكون املوؤمن احلوق اي بنويت خيواف هللا و يتقيوه ورائوده قوول الرسوول صولى هللا عليوه و سولم "دع موا يريبوك  -

 إىل ما ال يريبك "
و هووو يوودرك أن االلتفوواف علووى األحكووام و االحتيووال عليهووا لوون ينفعووه يوووم يلقووى هللا العلوويم مبووا ختفووي  -

 الصدور .
 

 اي بنيت
 ها أنت تغدين و تروحني و أنت تتمتعني بوافر الصحة وقوة الشباب. -
 قواها ؟  و لكن أمل تزوري جدتك يوماً ، أو تري عجوزاً قد رق عظمها ، و خارت -
 لقد كانت يوماً من الدهر شابة مثلك، وزهرة كزهرتك. -
و لكوون سوورعان مووا مضووت السوونون وانقضووت األايم فانوودفنت زهوورة الشووباب حتووت ركووام الشوويخوخة و  -

 مضت أايم الصبوة لتبقى صورة منقوشة يف الذاكرة.
 ين إليها بعد سنوات.وها أنت اي بنيت على الطريق، وما ترينه من صورة شاحبة و شيخوخة ستصري  -
إذاً فووإايك أن هتوودري وقووت الشووباب وزهرتووه ، وتضوويعي احليويووة فيمووا ال يعووود عليووك إال ابلنوودم و سوووء  -

 العاقبة.
 اي بنيت

لووو فكوور أهوول الشووهوات و املتوواع الزائوول يف الوودنيا حبقيقووة مصووريهم ألعووادوا النظوور كثوورياً يف منطلقوواهتم.  -
 لدنيا وذاق لذائذها ومل ير يوماً من األايم ما يكدره.تصوري اي بنيت من حصل كل متاع ا

 إن كل هذا سينساه لو غمس غمسة واحدة يف عذاب النار محاان هللا و إايك . -
 واآلخر الذي عاش من احلياة أشقاها سينسى هذا الشقاء لو غمس غمسة واحدة يف النعيم. -
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هللا عليوه و سولم: " يوؤتى أبنعوم أهول الودنيا عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صولى  -
من أهل النار يوم القيامة فيصبغ يف النار صوبغة مث يقوال : اي ابون آدم هول رأيوت خورياً قوط ؟ هول مور بوك 
نعويم قووط فيقووول ال وهللا اي رب ويوؤتى أبشوود النوواس بؤسوواً يف الودنيا موون أهوول اجلنوة فيصووبغ صووبغة يف اجلنووة 

ت بؤساً قط ؟ هل مر بك شدة قط فيقول ال وهللا اي رب ما مر يب بؤس قط فيقال له اي ابن آدم هل رأي
 وال رأيت شدة قط " رواه مسلم.

 لكل فتاة
 هل محدت هللا عز وجل على أعظم نعمة أنعم هللا هبا عليك أال وهي نعمة اإلسالم؟ -
 هل تؤدين الصلوات اخلمس على وقتها؟ -
ة الصوالة فوان صولحت صولح سوائر عملوه وان فسودت فسود الن أول ما حياسب عنوه العبود يووم القيامو -

 : ) إن بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة ( رواه مسلم. سائر عمله، وقال الرسول 
 هل تقرأين القران الكرمي بتدبر وخشوع وحضور قلب وهل تعملني به ؟ -
 : ) خريكم من تعلم القران وعلمه ( رواه البخاري. قال الرسول  -
 هل أنت ابرة بوالديك ؟ هل تصلني أرحامك ؟ -
 هل أحببت اخلري للمسلمني ؟ وهل أمرت ابملعروف وهنيت عن املنكر؟ -
 هل تكرمني األيتام واألرامل والضعفاء والفقراء واملساكني وتتواضعني هلم وترمحينهم وخصوصا األقارب؟ -
 السر والعلن؟ هل حافظت على أذكار الصباح واملساء ؟ وهل راقبت هللا يف -
 هل حتافظني على حجابك الشرعي الذي أمرك به هللا الذي خلقك ؟ -
 هل اختذت جليسات صاحلات تذكرك ابهلل رؤيتهن ؟ -
 هل جتنبت رفيقات السوء ألهنن سبب الضالل والضياع فاحذريهن حفظك هللا ؟ -
 هل جتنبت االختالط ابلرجال وهل قللت اخلروج إىل األسواق ؟ -
 بت اإلكثار من املزاح وكثرة الضحك وهل بكيت من خشية هللا ؟هل جتن -
 هل طهرت قلبك من أمراض ) النفاق ، الرايء ، العجب ، الغل ، احلقد ، احلسد والبغضاء(؟ -
 هل نظفت لسانك من ألفاظ ) الشرك ، الكذب ، الغيبة ، النميمة ، واللغو( ؟ -
 هل ابتعدت عن مزامري الشيطان ) الغناء ( ؟ -
فإهنا حمرمة ابلقران والسنة وهي بريد الزان وسبب لقسوة القلب وسوء اخلامتة نعووذ ابهلل مون سووء اخلامتوة  -
 ؟
 هل أخذت حذرك من املكاملات اهلاتفية ؟ -
فكووم موون القصووص املؤملووة بوودأت مبكاملووة وانتهووت مبأسوواة والضووحية األخووت املسوولمة فاحووذري الووذالب  -

 البشرية ؟
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 أخرياً 
 ركوب املرأة مع سائق أجنيب ؟ س : ما حكم -
أقول وأان كاتبوه حممود بون صواحل العثيموني ، أنوه ال جيووز للرجول أن ينفورد ابملورأة الواحودة ابلسويارة إال أن  -

قووال : " ال خيلوون رجول ابمورأة إال موع ذي حموورم ". أموا إذا كوان معوه اموورأثن  يكوون حمرموا هلوا الن النويب 
 نئذ بشرط أن يكون مأموانً ، وأن يكون يف غري سفر وهللا املوفق.فأكثر فال أبس ألنه ال خلوة حي
 أمحد بن صاحل بن فهد اخلليف.-املرجع: فتاوى ورسائل للفتيات

----------------------- 
 الفااة املسلمة

 مقدمة:
 هذه رسالة مفتوحة ونصيحة مسداة إىل األخت املسلمة، الباعث عليها أمران:

عوون رسووول هللا صوولي هللا عليووه وسوولم أنووه قال:)الوودين النصوويحة قووالوا: ملوون اي  األول: حووديث متوويم الووداري
 •رسول هللا؟ قال: هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم( أخرجه مسلم

الثواين: موا يالحووظ علوى بعووض األخووات املسوولمات مون أمووور ختوالف هوودي الودين يف أحكووام النسواء موون 
 الشرعي من جهة أخرى. جهة، وتنايف آداب طالبة العلم

 وال يفهم من هذا التنبيه أن كل املسلمات هبذه الصفة.• 
بول إن هنواك كثورياً موون األخووات علوى مسوتوى رفيووع مون الودين واألدب والعلوم مووع حسون السومة وكوورمي • 

 اخللق.
يان ذلوك واألخت املسلمة تنتظرها مسؤوليات جسام، ويتأمل منها القيام بدور ابرز يف اجملتمع، وقبل ب• 

 الدور املطلوب، أود أن أقدم مبقدمتني موجزتني بني يدي املوضوع:
 املقدمة األوىل: املسؤولية مشرتكة:

 لقد قرر الشرع املطهر اشرتاك الرجال والنساء يف التكاليف الشرعية واملسؤولية الدينية:• 
نووووَس إ ال  ل يَوْعبُووووُدون  أمووووا االشوووورتاك يف التكوووواليف الشوووورعية: فقوووود قووووال تعوووواىل: }َوَمووووا َخَلْقووووُت ا•  جلْ وووون  َواإْل 

ووون قَووووْبل ُكْم َلَعل ُكوووْم تَوتو ُقووووَن  56{الوووذارايت وقوووال: }اَي أَيوَُّهوووا الن ووواُس اْعبُوووُدوْا رَب ُكوووُم ال وووذ ي َخَلَقُكوووْم َوال وووذ يَن م 
 َواْلُمْؤم َنات  َواْلَقان ت نَي َواْلَقان َتات  ، وقال سبحانه وتعاىل: }إ ن  اْلُمْسل م نَي َواْلُمْسل َمات  َواْلُمْؤم ن نيَ 21{البقرة

ووووووَعات  َواْلُمَتَصووووودّ ق نَي َواْلُمتَ  وووووع نَي َواخْلَاش  َصوووووودّ َقات  َوالص ووووواد ق نَي َوالص ووووواد َقات  َوالص وووووواب ر يَن َوالص ووووواب رَات  َواخْلَاش 
ُ هَلُوم م ْغف ورًَة َوالص ائ م نَي َوالص ائ َمات  َواحْلَاف ظ نَي فُوُروَجُهْم َواحْلَاف   اك رَات  أََعود  اّلل  اك ر يَن اّلل َ َكث ورياً َوالوذ  ظَوات  َوالوذ 

ْلَمْعووُروف   35َوَأْجووراً َعظ يموواً {األحووزاب نَوواُت بَوْعُضووُهْم َأْول يَوواء بَوْعووٍض أيَُْمووُروَن اب  نُوووَن َواْلُمْؤم  ، وقووال: }َواْلُمْؤم 
َهْوَن َعن  اْلُمنَكر  َويُق يمُ  وَن الص اَلَة َويُوْؤُتوَن الز َكاَة َويُط يُعوَن اّلّلَ َوَرُسووَلُه أُْولَئ وَك َسورَيْمَحُُهُم اّلّلُ إ ن  اّلّلَ َعز يوزم َويَونوْ
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وغري ذلك من اآلايت الكرمية اليت تؤكد عموم اخلطاب الشرعي للمكلفني من الرجوال  71َحك يمم {التوبة
 •والنساء

ا ورد بلفوظ املوذكر كوان خطوااب للنسواء إال مواضوع اخلصووص، مموا يؤكود وقال اخلطوايب: فوإن اخلطواب إذ• 
 •اشرتاك الرجال والنساء يف التكاليف الشرعية إال ما استثىن ابلدليل

ويُع َعَموَل •  ُوْم َأيّن  اَل ُأض  أما االشرتاك يف احلسواب واجلوزاء: فقود قوال سوبحانه وتعواىل: }َفاْسوَتَجاَب هَلُوْم َرهبُّ
وونُكم وٍل مّ  ووْم َوأُوُذوْا يف  َسووب يل ي  َعام  ون د اَير ه  وون بَوْعووٍض َفال وذ يَن َهوواَجُروْا َوأُْخر ُجوووْا م  ون ذََكووٍر َأْو أُنثَووى بَوْعُضوُكم مّ  مّ 

وون حَتْت َهووا اأَلهْنَوواُر  لَوونو ُهْم َجن وواٍت جَتْوور ي م  ُهْم َسوويّ َئاهت  ْم َوأُلْدخ  ووَرن  َعوونوْ وون ع نوود  اّلّل  َواّلّلُ ثَوووَواابً َوقَوواتَوُلوْا َوقُت لُوووْا أُلَكفّ   مّ 
ووَل  195ع نوَدُه ُحْسوُن الثو وَواب  {آل عمووران ثْوَلَهوا َوَموْن َعم  وَل َسويّ َئًة فَواَل جُيْووَزى إ ال  م  ، وقوال تعواىل: }َمووْن َعم 

اً مّ ن ذََكٍر َأْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤم نم َفُأْولَئ َك يَْدُخُلوَن اجْلَن َة يُوْرَزُقوَن ف يَها ب   َساٍب {غافرَصاحل   . 40َغرْي  ح 
وقال صلي هللا عليه وسلم: )أال كلكم راع وكلكم مؤول عن رعيتوه، فاإلموام األعظوم الوذي علوى النواس • 

راع وهوو مسووئول عوون رعيتووه، والرجوول راع علووى أهوول بيتووه وهوو مسووئول عوون رعيتووه، واملوورأة راعيووة علووى أهوول 
 بيت زوجها وولده ومسئولة عن رعيتها( متفق عليه.

قوال أيضوواً: )إن هللا سووائل كوول راع عمووا اسوورتعاه أحفووظ ذلووك أم ضوويعه؟ حووىت يسووأل الرجوول عوون أهوول و • 
 بيته( أخرجه النسائي.

مون  -ذكووراً وإاناثً  -هذا يقرر بكل وضوح املسؤولية الثابتة واجلزاء احلتمي لكل ما يصدر مون املكلفوني• 
 •خري أو شر

 
 املقدمة الثانية: اخلطورة جسيمة:

سعيد اخلدري قال: خرج رسول هللا صلي هللا عليه وسلم يف أضحى أو فطر فمور علوى النسواء فعن أيب • 
فوإين رأيوتكن أكثور أهول النوار  -جواء يف لفوظ مسولم وأكثورن االسوتغفار  -فقال: اي معشر النساء تصودقن

 فقلن: وع اي رسول هللا ؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشري(.
ظويم الوذي يتهودد النسواء بسوبب ذنووهبن وتسواهلهن يف كثوري مون األمووور، وهوذا احلوديث يبوني اخلطور الع• 

ومن هنا فمسؤولية األخت املسلمة الداعية مضاعفة، حيث إن عليها أن تزكي نفسها ابلصفات احلميدة 
وموجبات الرمحة واملغفرة مع قيامها بواجبها الودعوي مون حتوذير أخواهتوا املسولمات مون أسوباب الوقووع يف 

 تعلمه النساء من أنفسهن،النار مما 
 املسؤوليات اليت تنتظر األخت املسلمة كثرية ومتنوعة، وميكن تلخيصها فيما يلي:• 
 أن تكون متعلمة: -1
أوىل أوليووات األخووت املسوولمة العنايووة ابلعموول الشوورعي لقووول صوولي هللا عليووه وسوولم )موون سوولك طريقوواً  -

 ن املالئكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا مبا يطلب(.يلتمس فيه علما سهل هللا له طريقاً إىل اجلنة، وإ
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وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من صالة النافلة وقال: وليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم،  -
 •واملقصود به علم الشريعة إذ إنه الذي وردت يف فضله النصوص وحثت على طلبه

ن الكورمي حفظًووا وجتويوداً، وقود كووان السوابقون يعتنووون ومون أهوم أولوووايت األخوت املسولمة العنايووة ابلقورآ -
ابلقرآن الكرمي حفظًا وجتويوداً قبول البودء بدراسوة العلووم األخورى، قوال ابون أيب حوامت: مل يودعين أيب أطلوب 
احلديث حىت قرأت القرآن، وقال الوليد بن مسلم: كنا إذا جلسنا عند األوزاعي فرأى فينا حداث قال: أي 

ويُكُم اّلّلُ يف  َأْواَلد ُكوْم {النسواءغالم قرأت القر  وإن قوال: ال، قوال  11آن؟ فإن قال: نعوم قوال: اقورأ: }يُوص 
 له: تعلم القرآن قبل أن تطلب احلديث.

وقد كان يف نسواء السولف عاملوات فقيهوات مثول أمهوات املوؤمنني عائشوة وأم سولمة وغوريهن وأم سوليم  -
ية وغريهن، وممن بعدهن كرمية بنوت حممود بون حوامت راويوة بنت ملحان وزينب بنت أم سلمة ومعاذة العدو 

صحيح البخاري اليت رحل إليها أفاضل العلماء وكان هلا جملس مبكة للحديث، وفاطمة بنت عالء الدين 
 السمر قندي من الفقيهات اجلليالت أخذ عنها الكثري من الفقهاء.

 أن تكون عابدة: -2
فالعمووول الصووواحل مثووورة العلوووم وفائدتوووه، وقووود ذم هللا تعووواىل الوووذين ال  زينوووة العلوووم والعوووامل )العمووول الصووواحل(، -

لُووَن اْلك تَواَب أَ  ْلورب ّ  َوتَنَسوْوَن أَنُفَسوُكْم َوأَنوُتْم تَوتوْ فَواَل يعملون بعلمهم فقال سبحانه وتعواىل: }أأََتُْموُروَن الن واَس اب 
 . 44تَوْعق ُلوَن {البقرة

ْم نَوبَوو - ووَن اْلغَوواو يَن وقووال تعوواىل: }َواتْووُل َعلَووْيه  ووْيطَاُن َفَكوواَن م  َهووا َفأَتْوبَوَعووُه الش  نوْ نَوواُه آاَيت نَووا َفانَسووَلَخ م  َأ ال ووذ َي آتَويوْ
، قال املفسرون: يف هذه اآلية الرتغيب يف العمل ابلعلوم وأن ذلوك رفعوة مون هللا لصواحبه 175{األعراف

 سافلني وتسليط للشيطان عليه.وعصمة من الشيطان، والرتهيب من عدم العمل به وأنه نزل إىل أسفل 
وللعبووادة معووىن واسووع فووأداء نوافوول الصووالة والصوويام والصوودقة موون العبووادة، وقووراءة القوورآن واحملافظووة علووى  -

الوذكر والودعاء موون العبوادة، حسوون اخللوق وصوولة الورحم والقيوام حبووق الوزوج وتربيووة األبنواء موون العبوادة، وقوود  
ال  يضرب بعبادهتن املثل يف قيام الليل وصيام النهار واملداومة كان يف نساء سلف األمة من العابدات ال

 على قراءة القرآن واحملافظة على الذكر أانء الليل وأطراف النهار.
وهكوذا ينبغووي أن تكووون األخووت املسوولمة يف حرصووها علوى عمووارة وقتهووا ابلطاعووة والعبووادة ال أن تكووون  -

ْ نَوْفَسَك َمَع ال ذ يَن  مع الغافالت الالهيات فقد حذر هللا من إتباع الغافلني فقال سبحانه وتعاىل: }َواْصرب 
ُهْم تُر يُد ز يَنَة احْلََياة  ا َناَك َعنوْ يّ  يُر يُدوَن َوْجَههُ َواَل تَوْعُد َعيوْ ْلَغَداة  َواْلَعش  ُم اب  نْوَيا َواَل ُتط ْع َمْن أَْغَفْلَنا يَْدُعوَن َرهب  لدُّ

 . 28تو َبَع َهَواُه وََكاَن أَْمرُُه فُوُرطاً {الكهفقَوْلَبُه َعن ذ ْكر اَن َوا
ْلغُوُدوّ  َواآلَصووال  َواَل َتُكو - وَن اْلَقووْول  اب  يَفوًة َوُدوَن اجلَْْهوور  م  وَك َتَضوورُّعاً َوخ  ووَن وقوال: }َواذُْكور ر ب ووَك يف  نَوْفس  ن مّ 

 .205اْلَغاف ل نَي { األعراف
 أن تكون داعية: -3
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لوى العبود وتوفيقوه لوه أن ييسور لوه تكميول نفسوه وأن يسوعى يف تكميول غوريه، فهوذا من بركة هللا تعواىل ع -
 من قمة التوفيق.

وموون أهووم واجبووات األخووت املسوولمة الوودعوة إىل هللا واألموور ابملعووروف والنهووي عوون املنكوور، فهووذه وظيفووة  -
وريٍَة أانَْ َوَمون  اتو بَوَعوين  َوُسوْبَحاَن الرسل وأتباع الرسل كما قال تعاىل: }ُقْل َهذ ه  َسب يل ي أَْدُعوو إ ىَل اّلّل   َعلَوى َبص 

َن اْلُمْشر ك نَي {يوسف  .108اّلّل  َوَما أانَْ م 
وبعووض النوواس قوود حيصوور هووذا الواجووب يف الرجووال فقووط دون النسوواء، والواقووع أن النصوووص الشوورعية مل  -

م طائفوة كبورية مون النسواء ابلودعوة تفرق بينهما يف وجوب القيام هبذه الفريضة، كما أن التاريخ يشهد بقيا
 إىل هللا تعاىل وكان هلن الفضل العظيم يف هداية من دعونه.

فهذه أم سليم تعرض اإلسالم على زوجها مالك من النضر وعلى ابنها أنس، وعلى أيب طلحوة عنودما  -
ن قود جاء خلطبتها وجعلت إسالمه مهرها، وحلقت أم حكيم بنت احلارث بزوجهوا عكرموة بون جهول وكوا

فوور إىل الوويمن وحثتووه علووى اإلسووالم والقوودوم علووى النوويب بعوود أن أخووذت لووه األمووان، والوودعوة إىل هللا تعوواىل 
 ليست عشوائية، وإمنا تقوم على العلم واحللم والرفق والصرب مع مراعاة احلكمة وتقدير املصاحل واملفاسد.

 أن تكون مربية: -4
وهي مهمة عظيمة ملن حيمل رسالة ومبودأ يريود غرسوه يف أجيوال وظيفة املرأة األوىل هي تربية األطفال،  -

 املسلمني.
وال شوووك أن مهموووة األخوووت املسووولمة الداعيوووة يف هوووذا اجملوووال أعظوووم إذ إهنوووا قووود حصووولت مووون املفووواهيم  -

الشووورعية واألحكوووام الدينيوووة موووا جيعووول مهمتهوووا أسوووهل ومسوووؤولياهتا أعظوووم يف توصووويل هوووذا العلوووم ألبنائهوووا 
 وأسرهتا.

 تكون قدوة:أن  -5
قووال صوولي هللا عليووه وسوولم: )إن اهلوودي الصوواحل والسوومت الصوواحل واالقتصوواد جووزء موون نسووة وعشوورين  -

جزءاً من النبوة(، أخرجه أمحد وأبو داود، والسمت هو اهليئة ويطلق على السكينة والوقار، فمراعواة اهليئوة 
لرفيوووع والبعووود عووون سفاسوووف األموووور اإلسوووالمية والصوووبغة اخلاصوووة مووون احلشووومة والوقوووار والسوووكينة واخللوووق ا

 مطلوب شرعاً، ألن ذلك من توقري العلم والسنة.
وموون أبلووغ سووبل الوودعوة حيووث إن كثوورياً موون النوواس يتوقووف يف قبووول احلووق حووىت يووراه واقعوواً موواثاًل أمامووه،  -

 فالقدوة الصاحلة من أعظم وسائل الدعوة كما قال احلسن البصري: عظ الناس بفعلك وال تعظهم بقولك
وقال: الواعظ من وعظ الناس بعملوه ال بقولوه، وقود جعول هللا تعواىل رسووله قودوتنا يف كول جمواالت اخلوري، 
يف العبادة والزهد والورع والصرب والشجاعة وحسن اخللق، وهكذا صحابته الكرام من بعده، وهكذا ينبغي 

 أن يكون أتباعه على مثل هديه ومسته يف السكينة والوقار.
 موقع الرواق.-مفتوحة إىل األخت املسلمة املرجع: رسالة
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 الفاور 
 معناه :

 لغة : يطلق الفتور على معنيني :
 االنقطاع بعد االستمرار أو السكون بعد احلركة .• 
 الكسل أو الرتاخي أو التباطؤ بعد النشاط واجلد .• 

 اصطالحا :
العاملني بل قد يصيبهم ابلفعل . أدانه : الكسل أو أما يف االصطالح فهو داء ميكن أن يصيب بعض • 

 الرتاخي أو التباطؤ . وأعاله : االنقطاع أو السكون بعد النشاط الدائب واحلركة املستمرة .
 

 أسبابه :
 ميكن أن يدخل الفتور إىل النفس بسبب من األسباب التالية :

 الغلو والتشدد يف الدين :
لبوودن حقووه موون الراحوووة والطيبووات فووإن هووذا موون شووأنه أن يوووؤدى إىل ابالهنموواك يف الطاعووات وحرمووان ا• 

 الضعف أو السأم وامللل وابلتا  االنقطاع والرتك.
رمبا أدى إىل سلوك طريق أخرى عكس الطريوق الويت كوان عليهوا فينتقول العامول مون اإلفوراط إىل التفوريط • 

فإذا جتاوزها اعرتاه الفتوور فيكسول أو  ومن التشدد إىل التسيب وهذا أمر بديهي إذ لإلنسان طاقة حمدودة
 ينقطع

 لعل ذلك هو السر يف حتذير اإلسالم الشديد وهنيه الصريح عن الغلو ، والتنطع ، والتشديد.• 
) إايكووم والغلووو يف الوودين فإمنووا هلووك موون قووبلكم ابلغلووو يف الوودين ( ) هلووك املتنطعووون ( قاهلووا  يقووول • 

 حلدود يف أقواهلم وأفعاهلم.ثالث يعىن : املتعمقني اجملاوزين ا
يسوألون عون عبوادة النويب  - قال : جواء ثالثوة رهوط إىل بيووت أزواج النويب  -عن أنس رضي هللا عنه • 
 -  يف السر ، فلما أخربوها كأهنم تقالوها ، وقالوا أين حنن من النيب -  قد غفر له ما تقدم من ذنبه

ل أبوداً ، وقوال اآلخور : وأان أصووم الودهر وال أفطور ، وقوال وما أتخر ؟ قال أحدهم : أموا أان فأصولى الليو
إلويهم فقوال : ) أنوتم الوذين قلوتم كوذا  - الثالث : وأان أعتوزل النسواء فوال أتوزوج أبوداً ، فجواء رسوول هللا 

وكذا ؟ أما وهللا إين ألخشاكم إىل هلل وأتقاكم له ، لكىن أصوم وأفطور ، وأصولى وأرقود ، وأتوزوج النسواء ، 
 رغب عن سنيت فليس مىن (.فمن 
دخل عليها وعندها امرأة، فقال من هذه ؟ قالت  -  -أن النيب  -عن عائشة رضي هللا تعاىل عنها • 

 : مه عليكم مبا تطيقون ، فوهللا ال ميل هللا حىت متلوا ( . : هذه فالنة تذكر من صالهتا ، قال 



 776 

تصوم النهار ، وتقوم الليل ،  -  -والة للنيب قال : كانت م -عن ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما • 
:) إن لكوول عموول شوورة ولكوول شوورة فوورتة ، فموون   -  -فقيوول لووه : إهنووا تصوووم النهووار وتقوووم الليوول فقووال 

 كانت فرتته إىل سنيت فقد اهتدى ، ومن كانت فرتته إىل غري ذلك فقد ضل ( .
 

 السرف وجماوزة احلد يف تعاطى املباحات :
أن يؤدى إىل السمنة وضخامة البودن ، وسويطرة الشوهوات ، وابلتوا  التثاقول، و الكسول  هذا من شأنه• 

 و الرتاخي، إن مل يكن االنقطاع و القعود.
 لعل ذلك هو السر يف هني هللا ورسوله ، وحتذيرمها من السرف.• 
ٍد وُكلُوواْ •  َواْشورَبُوْا َواَل ُتْسور ُفوْا إ ن وُه اَل حيُ وبُّ اْلُمْسور ف نَي  قال تعاىل: }اَي َبين  آَدَم ُخُذوْا ز ينَوَتُكْم ع نَد ُكلّ  َمْسوج 

 .31{ األعراف
 :) ما مأل ابن آدم وعاء شر من بطنه ... ( أخرجه الرتمذي. قال رسول هللا • 
 أدرك سلف األمة ما يصنعه السرف والتوسع يف املباحات بصاحبه ، فحذروا منه.• 
:) أول بالء حودث يف هوذه األموة بعود نبيهوا الشوبع، فوإن  -هللا عنها  رضي -تقول أم املؤمنني عائشة • 

 القوم ملا شبعت بطوهنم مسنت أبداهنم ، فضعفت قلوهبم ومجحت شهواهتم (
يقول أبو سلمان الداراين: ) من شبع دخل عليه ست آفات : فقود حوالوة املناجواة ، وحرموان الشوفقة • 

وزايدة الشووهوات ، وأن سووائر  -وثقوول العبووادة  -كلهووم شووباع ألنووه إذا شووبع ظوون أن اخللووق   -علووى اخللووق 
 املؤمنني يدورون حول املساجد ، والشباع يدورون حول املزابل (.

 مفارقة اجلماعة ، وإيثار حياة العزلة و التفرد
ذلووك أن الطريووق طويلووة األبعوواد ، متعووددة املراحوول ، كثوورية العقبووات يف حاجووة إىل جتديوود، فووإذا سووارها • 

م مووع اجلماعووة، وجوود نفسووه دوموواً، متجوودد النشوواط، قوووى اإلرادة، صووادق العزميووة، أمووا إذا شووّذ عوون املسوول
اجلماعووة وفارقهووا، فإنووه سوويفقد موون جيوودد نشوواطه، ويقوووى إرادتووه، وحيوورك مهتووه، ويووذكره بربووه فيسووأم وميوول، 

 وابلتا  يرتاخى ويتباطأ، إن مل ينقطع ويقعد.
 وأتكيده وتشديده على اجلماعة ، وحتذيره من مفرقتها لعل هذا بعض السر يف حرص اإلسالم• 
يعاً َواَل تَوَفر ُقوْا {آل عمران•  َْبل  اّلّل  مجَ  ُموْا حب   103قال هللا تعاىل: }َواْعَتص 
) .... علوويكم ابجلماعووة، وإايكووم و الفرقووة ، فووإن الشوويطان مووع الواحوود ، وهووو موون -  -يقووول النوويب • 

 بوحة اجلنة فليلزم اجلماعة ( أخرجه الرتمذي.االثنني أبعد ، من أراد حب
 ) من فارق اجلماعة شرباً ، فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه ( أخرجه البخاري. -  -قال النيب • 
وقد أدرك سلف األمة ذلك فلزمووا اجلماعوة ، ورغبووا فيهوا ، وأكودوا عليهوا ، يقوول علوّى رضوي هللا عنوه • 

 فرد (.: ) كدر اجلماعة خري من صفو ال
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 قلة تذكر املوت و الدار اآلخرة :

فإن ذلك من شأنه أن يؤدى إىل فتور اإلرادة، وضوعف العزميوة، وبوطء النشواط و احلركوة، بول قود يوؤدى • 
 إىل الوقوف واالنقطاع.

:) إين  بوووزايرة القبوووور بعووود النهوووي و التحوووذير، إذ يقوووول  - يف ضووووء هوووذا نفهوووم احلكموووة مووون أموووره • 
 ة القبور ، فزوروها فإن فيها عربة ( أخرجه الرتمذي.هنيتكم عن زاير 

 
 التقصري يف عمل اليوم و الليلة :

مثل النوم عن الصالة املكتوبة بسبب السومر الوذي ال موربر لوه بعود العشواء، ومثول إمهوال بعوض النوافول • 
االسوووتغفار، أو  الراتبووة، وتووورك قيووام الليووول، أو صووالة الضوووحى، أو تووالوة القووورآن، أو الووذكر أو الووودعاء، أو

التخلف عن الذهاب إىل املسجد، أو عدم حضور اجلماعة بدون عذر، فكل ذلك وأمثاله له عقوابت ، 
 وأدأ هذه العقوابت : الفتور أبن يكسل ويتثاقل أو ينقطع ويتوقف.

يف حديثه إىل شويء مون هوذا إذ يقوول : ) يعقود الشويطان علوى قافيوة رأس أحودكم إذا  - أشار النيب • 
انم ثالث عقد : يضورب كول عقودة، عليوك ليول طويول فارقود، فوإن اسوتيقظ وذكور هللا احنلوت عقودة،  هو

وإن توضأ احنلت عقدة، فإن صلى احنلت عقدة، فأصبح نشيطاً طيب النفس، وإال أصبح خبيث النفس  
 كسالن ( متفق عليه.

 دخول جوفه شيء حمرم أو به شبهة :
 اليومي الذي يتعيش منه، وإما بسبب تعامله فيما نسميه إما بسبب تقصريه وعدم إتقانه للعمل• 
شوبهة، وإموا بسووبب غوري ذلووك، فمثول هووذا يعاقوب مون سوويده وموواله، وأدين عقوواب يف الودنيا، أن يفوورت • 

 فيقعد ويرقد عن الطاعات، أو على األقل يكسل ويتثاقل فال جيد للقيام لذة، وال للمناجاة حالوة.
م إىل أكل احلالل وحتريه، واالبتعاد عن احلرام، وما كانت به أدأ شبهة، لعل هذا هو سر دعوة اإلسال• 

و ْيطَان  إ ن وُه إذ يقول هللا عز وجول : }اَي أَيوَُّهوا الن واُس ُكلُووْا مم  وا يف  اأَلْرض  َحواَلاًل طَيّ بواً َواَل تَوت ب ُعووْا ُخطُوَوات  الش 
 .168َلُكْم َعُدو  مُّب نيم {البقرة

 فالنار أوىل به (. -أي من حرام  -:) كل جسد نبت من سحت  نيب يقول ال• 
املسلمني عملياً على ذلك حني جيد متورة يف الطريوق ويورفض أكلهوا قوائاًل :) لووال أأ  -  -ير، النيب • 

 أخاف أن تكون من الصدقة ألكلتها (.
تعلوق حبيواهتم مون الطعوام و على هذا املنهج سار سلف األموة ، فكوانوا يفتشوون ويتحورون عون كول موا ي• 

 الشراب واللباس و املركب .... اخل.
 اقتصار العامل على جانب واحد من جوانب الدين :
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كوأن جيعوول مهووه العقيودة فحسووب، ملغيوواً كول شوويء غريهووا مون حسووابه، أو جيعوول مهوه الشووعائر التعبديووة، •  
تماعيوة، غاضواً الطورف عموا عوداها ثركاً كل ما سواها، أو يقتصر على فعل اخلوريات وراعيوة اآلداب االج

فكل هؤالء وأمثاهلم أتتى علويهم أوقوات يصوابون فيهوا ال حمالوة ابلفتوور، وهوذا أمور بوديهي، نظوراً ألن ديون 
هللا موضوووع السووتيعاب احليوواة كلهووا، فووإذا اقتصوور واحوود موون النوواس علووى بعضووه فكأمنووا أراد أن حييووا بعووض 

يف هذا البعض يتساءل : ومواذا بعود؟ فوال جيود جوواابً سووى الفتوور  احلياة، ال كل احلياة، مث إذا بلغ الذروة
 إما ابلعجز وإما ابلكسل .

 
 الغفلة عن سنن هللا يف الكون واحلياة :

أفكووواره ومشووواعره، وتقاليوووده وأخالقوووه  -نووورى صووونفاً مووون العووواملني لووودين هللا يريووود أن يغوووري اجملتموووع كلوووه • 
ية يف يووم وليلوة أبسواليب ووسوائل هوي إىل الووهم واخليوال أقورب وأنظمته االجتماعية والسياسوية واالقتصواد

منها إىل احلقيقة والواقع، مع شجاعة وجرأة وفية ، ال تستكثر تضحية وإن غلت، وال تعبأ ابملوت سوعت 
إليه أو سعى إليه ، وال هتتم ابلنتائج أايً كانت ، ما دامت نيتها هلل ، وما دام هدفها إعالء كلمة هللا، غري 

ضعني يف حساهبم سنن هللا يف الكون واحلياة : مون ضورورة التودرج يف العمول، ومون أن الغلبوة إمنوا تكوون وا
لألتقى، فإذا مل يكن فلألقوى، ومن أن لكل شيء أجال مسمى ال يقدم وال يوؤخر .... اخل فوإذا موا نزلووا 

العمول إموا ابلكسول و التوواين و إىل أرض الواقوع ، وكوان غوري موا أملووا ، وموا أرادوا وموا عملووا ، فورتوا عون 
 الرتاخي ، وإما ابلقعود واالنسالخ و الرتك.

 
 التقصري يف حق البدن بسبب ضخامة األعباء وكثرة الواجبات وقلة العاملني :

ذلووك أننووا جنوود بعووض العوواملني ينفقووون كوول مووا ميلكووون موون جهوود ووقووت وطاقووة يف سووبيل خدمووة هووذا • 
لراحوة والورتويح فهوؤالء وأمثواهلم، وإن كوانوا معوذورين بسوبب ضوخامة الدين، ضوانني علوى أنفسوهم بقليول ا

 األعباء، وكثرة الواجبات وقلة العاملني، إال أنه أتتى عليهم أوقات يفرتون عن العمل ال حمالة.
على حق البدن مهما تكن األعذار و املربرات إذ يقول : " إن لربك  -  -لعل هذا هو سر أتكيده • 

 لنفسك عليك حقاً وألهلك عليك حقاً فأعط كل ذي حق حقه " أخرجه البخاري.عليك حقاً، وإن 
 عدم االستعداد ملواجهة معوقات الطريق :

ذلك أننا جند بعض العاملني يبدءون السري يف الطريوق دون أن يقفووا علوى معوقاتوه، مون زوجوة أو ولود، • 
ال أيخووذون أهبووتهم، وال اسووتعدادهم، وقوود  أو إقبووال دنيووا، أو امتحووان، أو ابووتالء،أو حنووو ذلووك، و ابلتووا 

حيدث أن يصدموا أثناء السري هبذه املعوقات، أو ببعضها، فإذا هم يعجوزون عون مواجهتهوا، فيفورتون عون 
 العمل إما ابلكسل والرتاخي، وإما ابلوقوف واالنقطاع .
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لُووَون ُكْم  هوذا سوور تنبيوه القوورآن الكوورمي ، وحتذيراتوه املتكووررة مون معوقووات الطريووق إذ يقوول•  سووبحانه : }َولَنَوبوْ
ُلَو َأْخَبارَُكْم {حممد  .31َحىت  نَوْعَلَم اْلُمَجاه د يَن م نُكْم َوالص اب ر يَن َونَوبوْ

 
 صحبة ذوى اإلرادات الضعيفة و اهلمم الدانية :

فقد حيدث أن يصحب العامل نفراً ممن هلم ذيوع و شهرة، وحني يقرتب منهم ويعايشهم يوراهم خواوين • 
ابلفتوور و  -كما يعودى الصوحيَح األجورُب   -فاترين يف العمل، كالطبل األجوف، فإن مضى معهم عدوه

 الكسل .
علووى ضوورورة انتقوواء واصووطفاء الصوواحب، إذ يقووول :) املوورء علووى ديوون خليلووه  هووذا هووو سوور أتكيووده • 

 فلينظر أحدكم إىل من خيالل ( أخرجه أبو داود.
 

 توى الفردي أو اجلماعي :العفوية يف العمل سواء على املس
ذلووك أن كثوورياً موون العووواملني أفووراداً كووانوا أو مجاعوووات ميارسووون العموول لووودين هللا بصووورة عفويووة ال تتبوووع • 

منهجاً، وال تعرف نظاماً، فيقدمون األمور الثانوية أو اليت ليست بذي ابل ويؤخرون بل ويهملوون األموور 
لدين هللا، وهذا يؤدى إىل أن تطول الطريق وتكثر التكاليف و الرئيسية واليت البد منها من أجل التمكني 

 التضحيات، فيكون الفتور غالباً.
ملعاذ ملا وجهه إىل اليمن إذ قوال لوه : إنوك أتتوى قوموا مون أهول  ولعلنا يف ضوء هذا نفهم سر وصيته • 

ك لوذلك فوأعلمهم أن هللا الكتاب ، فادعهم إىل شهادة أن ال إله إال هللا وأأ رسول هللا ، فوإن هوم أطواعو 
افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد يف فقرائهم ، فإن هم أطاعوك لوذلك ، فوإايك وكورائم أموواهلم 

 ، واتق دعوة املظلوم ، فإنه ليس بينها وبني هللا حجاب .
 هذا احلديث قاعدة رئيسية يف منهجية العمل ، وترتيبه ودقته .• 
 

 ئات والسيما صغائر الذنوب مع االستهانة هبا :الوقوع يف املعاصي و السي
 ذلك ينتهي ابلعامل ال حمالة إىل الفتور.• 
يَبٍة فَب َما َكَسَبْت أَْيد يُكْم َويَوْعُفو َعن َكث رٍي {الشورى•   30}َوَما َأَصاَبُكم مّ ن مُّص 
ىت يهلكنووه وإن الووذي :) إايكووم وحمقوورات الووذنوب ، فووإهنن جيووتمعن علووى الرجوول حوو يقووول رسووول هللا • 

ضرب هلن مثاًل ، كمثل قوم نزلوا إىل أرض فالة، فحضر صنيع القوم ، فجعل الرجل ينطلق  رسول هللا 
فيجيء ابلعود و الرجل جييء ابلعود حىت مجعوا سواداً ، وأججوا انراً ، وأنضوجوا موا قوذفوا فيهوا ( أخرجوه 

 أمحد.
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 آاثره :
 ملني أو على العمل اإلسالمي :للفتور آاثر ضارة، ومهلكة سواء على العا

 آاثر الفتور على العاملني :
من الطاعوات، ورمبوا قوبض أحودهم وهوو فواتر كسوالن، فيلقوى هللا مقصوراً  -على األقل  -قلة رصيدهم • 

 مفرطاً.
:) اللهم إين أعوذ بك من اهلم و احلزن وأعوذ بوك مون العجوز والكسول ، وأعووذ  لذا كان من دعائه • 

 و البخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال (. أخرجه أبو داود.بك من اجلق 
كوان موون بشورايته ألمتووه :) إذا أراد الوه بعبوود خورياً اسووتعمله ، قيول كيووف يسوتعمله ؟ قووال : يوفقوه لعموول •  

 صاحل مث يقبضه عليه ( أخرجه الرتمذي.
 

 آاثره على العمل اإلسالمي :
لطريوووق ، وكثووورة التكووواليف و التضوووحيات ، إذ مضوووت سوووننه مووون آاثره علوووى العمووول اإلسوووالمي طوووول ا• 

 سبحانه : أال يعطى النصر و التمكني للكساىل و الغافلني و املنقطعني.
ن نَي {العنكبوت•   .69قال تعاىل: }َوال ذ يَن َجاَهُدوا ف يَنا لَنَوْهد يَونو ُهْم ُسبُوَلَنا َوإ ن  اّلل َ َلَمَع اْلُمْحس 
 

 عالجه :
تور يؤدى إىل اآلاثر و املخاطر اليت ذكوران لوزم التحورز و التطهور منوه ويسوتطيع العواملون التحورز ملا كان الف

 و التطهر منه على النحو التا  :
. البعد عن املعاصي و السيئات كبريها وصغريها، فإهنا انر حترق القلوب، وتستوجب غضب هللا، ومن 1

 .81ل ْل َعَلْيه  َغَضيب  فَوَقْد َهَوى{طهغضب عليه ربه فقد خسر خسراانً مبينا } َوَمن حيَْ 
. املواظبوة علووى عمول اليوووم و الليلووة : مون ذكوور ودعواء وضووراعة، أو اسووتغفار، أو قوراءة قوورآن، أو صووالة 2

ضحى، أو قيام ليل، ومناجاة والسيما يف وقت السحر، فإن ذلك كله مورد إمياين جيد ، ينشط النفووس 
 عزائم.وحيركها ويعلى اهلمم، ويقوى ال

ُل ُقم  الل ْيَل إ ال  َقل ياًل { املزمل •   . 2-1قال تعاىل: }اَي أَيوَُّها اْلُمز مّ 
:) مون انم عوون حزبوه موون الليول ، أو علووى شويء منووه، فقورأه مووا بوني صووالة الفجور وصووالة  قوال النوويب • 

 الظهر كتب له كأمنا قرأه من الليل ( أخرجه مسلم.
لعمووول علوووى إحيائهوووا ابلطاعوووات، فوووإن هوووذا مموووا ينشوووط النفووووس، ويقووووى . ترصووود األوقوووات الفاضووولة وا3

اإلرادات يقووول النوويب صوولى هللا عليووه وسوولم: ) ..... فسووددوا وقوواربوا وأبشووروا واسووتيعنوا ابلغوودوة والروحووة 
 وشيء من الدجلة (.
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جوورم أن . التحوورر موون التشوودد والغلووو يف ديوون هللا، فووإن ذلووك ممووا ينشووط ويسوواعد علووى االسووتمرار، وال 4
نشووري هنووا إىل أن التحوورر موون التشوودد و الغلووو ال يعووىن الوورتك واإلمهووال، بوول يعووىن االقتصوواد والتوسووط مووع 

رضووي هللا  -احملافظووة علووى مووا اعتوواده موون العموول، ومووع اتبوواع السوونة، قووال عبوود هللا بوون عموورو بوون العوواص 
وم الليل فرتك قيام الليول (، وعون :) اي عبد هللا ال تكن مثل فالن، كان يق قال   رسول هللا  -عنهما 

:) فووإذا هنيووتكم عوون شوويء فوواجتنبوه وإذا أموورتكم أبموور  قووال رسووول هللا  -أ، هريوورة رضووي هللا عنووه قووال 
 فأتوا منه ما استطعتم (.

 . اللجوء إىل أحضان اجلماعة، وعدم اعتزاهلا أو الشذوذ عنها حبال من األحوال.5
 عذاب ( أخرجه أمحد.:) اجلماعة رمحة والفرقة  قال • 
 ) يد هللا مع اجلماعة ( أخرجه الرتمذي. وقال • 
 :) كدر اجلماعة خري من صفو الفرد (.-وقال علي رضي هللا عنه • 
وَد ل ُسون ت  6 وَد ل ُسون ت  اّلل   تَوْبود ياًل َولَون جتَ  . االنتباه إىل سنن هللا يف اإلنسوان والكوون قوال تعواىل: } فَولَون جتَ 

 . 43و ياًل {فاطراّلل   حتَْ 
خامس اخللفاء الراشدين ، فقود أراد أن يعوود ابحليواة إىل  -رضي هللا تعاىل عنه -. عمر بن عبد العزيز 7

هدى اخللفاء األربعة ، لكن بعد أن يتمكن وميسك اخليوط يف يديه ، وكان له ابن يقال لوه عبود امللوك ، 
بطء ، وعوودم اإلسووراع يف إزالووة كوول بقووااي االحنووراف فيووه فتوووة ومحوواس وحيويووة وتقووى ، فووأنكر علووى أبيووه الوو

واملظامل، حىت تعود احلياة سريهتا األو  أايم الراشدين ، إذ قال له يوماً :) ما لك اي أبت ال تنفذ األموور؟ 
فوهللا ما أاب ، لو أن القدور غلت يب وبك يف احلق(. فكان جواب األب الفقيه :) ال تعجل اي بين فإن 

موور يف القوورآن موورتني، وحرمهووا يف الثالثووة، وإين أخوواف أن أمحوول النوواس علووى احلووق مجلووة فيوودعوه هللا ذم اخل
 مجلة فيكون من ذا فتنة ( .

. الوقووووف علوووى معوقوووات الطريوووق مووون أول يووووم يف العمووول : حوووىت تكوووون األهبوووة، ويكوووون االسوووتعداد 8
 ملواجهتها والغلب عليها فال يبقى جمال لفتور أو انقطاع.

واملنهجيوووة يف العمووول علوووى معوووىن مراعووواة األولووووايت وتقووودمي األهوووم، وعووودم الووودخول يف معوووارك . الدقوووة 9
 جانبيه، أو مسائل جزئية هامشية.

. صحبة الصاحلني اجملاهدين من عباد هللا : إذ أن هوؤالء هلوم مون الصوفاء النفسوي واإلشوراق القلويب ، 10
 العزائم ، ويقوى اإلرادات ، وقد لفت النيب  واإلشعاع الروحي ، ما يسىب، وجيذب بل ما حيرك اهلمم و

األنظووار إىل ذلووك حووني قووال :) أال أخووربكم ريووري النوواس ؟ قووالوا : بلووى اي رسووول هللا ، قووال : موون تووذكركم 
 رؤيته ابهلل عز وجل ( أخرجه ابن ماجه.

دد نشواط . إعطاء البدن حقه من الراحة و الطعام والشراب مع االعتدال يف ذلك ، فوإن هوذا مموا جيو11
 اجلسم ويعيد إليه قوته وحيويته .
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العاملني إىل ذلك ، فقد دخل مرة املسجد فرأي حباًل ممدوداً بني ساريتني ، فقال :) ما  أرشد النيب • 
:) حلووه ، ليصول أحودكم  هذا احلبل ؟ قوالوا : هوذا حبول لزينوب ، فوإذا فورتت تعلقوت بوه ، فقوال النويب 

 فق عليه.نشاطه، فإذا فرت فلريقد ( مت
. الرتفيووه عوون الوونفس ابملباحووات، موون مداعبووة األهوول، أو مالعبووة األوالد، أو القيووام بووبعض الوورحالت 12

النهريووة للتجووديف، أو القمريووة للرايضووة، و التوودبر و التفكوور، أو اجلبليووة للصووعود والتسوولق، أو الصووحراوية 
، فووإن هوذا مموا يطورد السوأم وامللوول،  للتمورس والتعوود علوى مواجهوة مشوواق احليواة، أو احلقليوة أو غوري ذلوك
 ويقضى على الفتور والكسل، حبيث يعود املسلم إىل ممارسة نشاطه،

 -قوال : لقيوين أبوو بكور  عن أ، ربعي حنظلة ابون الربيوع األسويدى الكاتوب، أحود كتواب رسوول هللا • 
ان هللا موا تقوول ؟ فقال : كيف أنوت اي حنظلوة ؟ قلوت انفوق حنظلوة ، قوال : سوبح -رضي هللا تعاىل عنه

 يوذكران ابجلنوة و النوار كوأان رأي عوني، فوإذا خرجنوا مون عنود رسوول هللا  قلت : نكون عند رسوول هللا 
فووهللا إان لنلقوى  -رضي هللا تعاىل عنوه  -عافسنا األزواج واألوالد، والضيعات ونسينا كثرياً، قال أبو بكر 

فقلووت : انفووق حنظلووة اي رسووول هللا ،  رسووول هللا مثوول هووذا، فانطلقووت أان وأبووو بكوور حووىت دخلنووا علووى 
:ومووا ذاك ؟ قلووت : اي رسووول هللا نكووون عنوودك تووذكران ابجلنووة والنووار كووأان رأي عووني ،  فقووال رسووول هللا 

:) والووذي  فووإذا خرجنووا موون عنوودك عافسوونا األزواج واألوالد، والضوويعات ونسووينا كثوورياً فقووال رسووول هللا 
ا تكونووون عنوودي و يف الوووذكر لصووافحتكم املالئكووة علووى فرشوووكم ، ويف نفسووي بيووده لووو توودومون علوووى موو

 طرقكم ، ولكن اي حنظلة ساعة وساعة ( ثالث مرات. أخرجه مسلم.
. دوام النظووور و املطالعوووة يف كتووووب السووورية و التوووواريخ و الووورتاجم ، فإهنووووا مشوووحونة بكثووووري مووون أخبووووار 13

ت الصووادقة الوويت تسوورى عوون الوونفس، وتسووليها وتولوود العوواملني اجملاهوودين، أصووحاب العووزائم القويووة واإلرادا
 فيها حب االقتداء و التأسي.

. تذكر املووت وموا بعوده مون سوؤال القورب وظلمتوه ووحشوته ، و البعوث و احلشور ... اخل فوإن هوذا مموا 14
 يوقظ النفس من نومها ، ويوقفها

يذهب النوم عون اجلفوون، وحيورك  . تذر اجلنة و النار، وما فيهما من النعيم و العذاب ، فإن ذلك مما15
اهلمم الساكنة و العزائم الفاترة، جاء عن ابن هرم بن حيان أنه كان خيرج يف بعض الليا ، وينادى أبعلى 

 صوته :) عجبت من اجلنة كيف ينام طالبها ، وعجبت من. النار كيف انم هارهبا(
اموول كلمووة مووون عووامل صووادق خملوووص، . حضووور جمووالس العلووم ، إذ العلوووم حيوواة القلوووب ورمبوووا مسووع الع16

 فنشطته سنة كاملة، بل الدهر كله.
. أخذ هذا الدين بعمومه ومشوله، دون التخلي عن شيء منه ، فإن ذلك يضومن الودوام واالسوتمرار، 17

 حىت تنقضي احلياة ونلقى هللا.
 تسهل معاجلتها.. حماسبة النفس و التفتيش فيها دائماً، فإن ذلك مما يبصر ابلعيوب يف بدايتها، ف18
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 الفاوى
 

لغة: الفتوى هى اجلواب عما ُيشكل من املسواك الشورعية أو القانونيوة، واجلموع: فتواٍو وفتواوى ويقوال أفوىت 
القانونيووة أو غريهووا ممووا ىف املسووألة: أابن احلكووم فيهووا، فاإلفتوواء هووو إابنووة األحكووام ىف املسووائل الشوورعية أو 

يتعلووق بسووؤال السووائل ، واملفوووىت: هووو موون يتصوودر لإلفتووواء والفتوووى بووني النوواس ، وهوووو فقيووه تعينووه الدولوووة 
ليجيووب عمووا ُيشووكل موون املسووائل الشوورعية واجلمووع مفتووون ، ودار الفتوووى: هووى مكووان املفووىت، والفتيووا هووى 

 (.1الفتوى ىف املسألة املشكلة)
الشووورعى للفتووووى واإلفتووواء عووون هوووذه املعووواأ اللغويوووة، فوووالفتوى: هوووى بيوووان احلكوووم شووورعا: الخيتلوووف املعوووىن 

 الشرعى ىف مسألة من املسائل مؤيدا ابلدليل من القرآن الكرمي أو السنة النبوية أو االجتهاد.
وهى ضرورية للنواس ألهنوم الميكون أن يكونووا مجيعوا علمواء ابألحكوام ، ولوو انقطعووا لتحصويل ذلوك حوىت 

رتبة االجتهاد، لتعطل العمل وتوقفت احلياة فكان من رمحة هللا تعاىل ابألمة أن جعل منهوا علمواء يبلغوا م
ومقالدين وأوجب على العامة مون املقلودين أن يسوتفتوا العلمواء فيموا جيهلونوه فقوال: }فسوألوا أهول الوذكر 

 .7إن كنتم ال تعلمون{األنبياء:
وا هلم األحكام فقال صلى هللا عليه وسولم: )مون سوئل عون وأوجب على العلماء أن يفتوهم وجييبوهم ويبين

 (.2علم فكتمه أجلمه هللا يوم القيامة بلجام من انر( )أخرجة أبو داود والرتمذى وابن ماجه()
وجيب على العوامى أن يتوجوه ابلسوؤال إىل مون يثوق بعلموه وعدالتوه فوإذا جهول حالوه كفواه أن يوراه مشوهورا 

ال تووربأ ذمتووه ابلعموول بفتووواه إال إذا أطمووأن قلبووه إليهووا ، فووإذا كووان يعلووم أن بووني النوواس بووذلك ، ومووع هووذا ا
 األمر ىف الواقع على خالف الفتوى مل يربأ من اإلمث ، وإن كان املفىت أعلم العلماء.

 هو(: "املفىت قوائم ىف األموة مقوام النوىب 790وعن مكانة املفىت ومسئوليته يقول الشاطىب، رمحه هللا )ت 
 على ذلك أمور:والدليل 

 أحدها: النقل الشرعى ىف احلديث: )إن العلماء ورثة األنبياء وإن األنبياء
 (.3مل يورثوا دينارا والدرمها وإمنا ورثوا العلم( )أخرجه أبو داود والرتمذى وابن ماجه()

م الثوووواأ: أنووووه انئووووب عنووووه ىف تبليووووغ األحكووووام ، بقولووووه صوووولى هللا عليووووه وسوووولم: )أال ليبلووووغ الشوووواهد موووونك
 (.5( وقوله: )بلغوا عىن ولو آية()4الغائب()

الثالث: أن املفىت شارع مون وجوه ، ألن موا يبلغوه مون الشوريعة إموا منقوول مون صواحبها وإموا مسوتنبط مون 
املنقول: فاألول: يكون فيه مبلغا، والثاأ: يكون فيوه قائموا مقاموه ىف إنشواء األحكوام ، وإنشواء األحكوام 

 إمنا هو للشارع.
ملة، فاملفىت خمرب عن هللا كالنىب وموقع للشريعة على أفعال املكلفوني حبسوب نظوره كوالنىب، وانفوذ وعلى اجل

أمره ىف األمة مبنشور اخلالفة كالنىب، ولوذلك مسووا أوىل األمور، وقرنوت طواعتهم بطاعوة هللا ورسووله ىف قولوه 
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، واألدلوة علوى هوذا  59كم{النسواء:تعاىل }ايأيها الذين آمنووا أطيعووا هللا وأطيعووا الرسوول وأوىل األمور من
 (.6املعىن كثرية)

وحتصل الفتوى من املفىت من جهة القول كأن يسأل فيجيب ، ومن جهة الفعل كأن يفعل ويقتودى بوه ، 
ومن جهة اإلقرار كأن يرى عمال من شخص فيقره عليه ، والتصح الفتيا إذا خالفت مقتضى العلم سواء  

 كانت قوال أم فعال
 أم تقريرا.

املفقى البالغ ذروة الدرجة هو الذى حيمل الناس على املعهود الوسط فيما يليق ابجلمهور فال يذهب هبم و 
 (.7مذهب الشدة وال مييل هبم إىل طرف االحنالل)

 صفات املفىت:
ينبغووى أن يتصووف املفووىت ريموووس صووفات نقلهووا ابووون القوويم عوون اإلمووام أمحووود فقووال: "ال ينبغووى للرجووول أن 

حىت يكون فيه نس خصال: أوهلا أن تكوون لوه نيوة فوإن مل تكون لوه نيوة مل يكون عليوه  ينصب نفسه للفتيا
نووور وال علووى كالمووه نووور، والثانيووة: أن يكووون لووه علووم وحلووم ووقووار وسووكينة، الثالثووة: أن يكووون قووواي علووى 

 (.8ماهو فيه وعلى معرفته ، الرابعة: الكفايه وإال مضغه الناس ، اخلامسة: معرفة الناس")
 هذه اخلمسة هى دعائم الفتوى وأى شىء انقضى منها ظهر اخللل ىف املفىت حبسبه.فإن 

 واجبات املفىت:
جيب على املفىت أمور منها ما أشار إليوه ابون القويم ىف كتابوه "إعوالم املووقعني" قوال: "لويس للمفوىت الفتووى 

أو شووغل  ىف حووال غضووب شووديد،أو جوووع مفوورط ، أو هووم مقلووق ، أو خوووف مووزعج ،أو نعوواس غالووب ،
 مسئول عليه ، أو حال

مدافعة األخبثني ، بل مىت أحس من نفسوه شويئا مون ذلوك خيرجوه عون حوال اعتدالوه ،وكموال تثبتوه وتبينوه 
 (.9أمسك عن الفتوى)

ومنها أن يتحرى احلكم مبا يرضى ربه ،وجيعل نصب عينيوه قولوه سوبحانه: }وأن احكوم بيونهم مبوا أنوزل هللا 
 أن يفتنوك عنوال تتبع أهواءهم واحذرهم 

 .49بعض ما أنزل هللا إليك{املائدة:
فال يصح له أن يعتمد ىف فتواه على جمرد وجود احلكم بني أقوال الفقهاء، بل جيب عليه أن يتحرى ماهو 

 (.10أرجح منها تبعا لقوة الدليل)
أصووووهلم  وجيووووز ملووون مل يبلوووغ درجوووة االجتهووواد أن يفوووىت مبوووا حفظوووه مووون موووذاهب الفقهووواء املعوووروفني إذا فهوووم

وأحسن التصرف ىف تطبيقها، وتتفق الفتوى مع القضواء ىف أنوه البود لكول مون القاضوى واملفوىت مون أمورين 
 أوهلما: فقه احلادثه الىت يريد اإلفتاء أوالقضاء هبا.

 اثنيهما: فقه احلكم الشرعى هلذه احلادثة.
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 ويفرتقان ىف أمور:
ء موون احلوور والعبوود والرجوول واملوورأة والبعيوود والقريووب أن اإلفتوواء أوسووع جموواال موون القضوواء، فيصووح اإلفتووا -1

 واألجنىب والصديق ، ريالف القضاء ففيه خالف ىف:
 أن القضاء ملزم للخصوم ، وانفذ فيهم ريالف اإلفتاء. -2
أن القضاء مبا خيالف فتوى املفىت انفذ وال يعد نقضا لقضاء سابق ريوالف القضواء مبوا خيوالف قضواء  -3

 سابقا فال ينفذ.
 املفىت ال يقضى إال إذا وىل القضاء، ولكن القاضى يفىت بل وجيب عليه اإلفتاء إذا تعني له. -4

 أ.د/حممد نبيل غنامي
 ـــــــــــــــــ
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 الفداء
لغووة: َفَديتووُه فوودّى وفووداء وافتديتووه ، وهووذا يوودل علووى البووذل موون الوونفس واملووال لتخلوويص اآلخوورين ، وقووال 

 الشاعر:
 (.1فديته * مبامل تكن عنه النفوس تطيب )فلو كان ميت يفتدى، ل

وإنه حلسون الفديوة. واملفواداة: أن يورد أسور اليود ويسورتجع مونهم مون ىف أيوديهم ، كوأن يودفع رجوال وأيخوذ 
 رجال.

والفووووداء: أن يشوووورتيه ، يقووووال: فديتووووه مبوووواىل فووووداء، وفديتووووه بنفسووووى. قووووال تعوووواىل: }وإن  توووووكم أسووووارى 
 .85تفادوهم{البقرة:
الفدية عن نفسه. يقول هللا تعاىل ىف شأن الذين ظلموا أنفسهم ابلشرك وخصواله ، وظلمووا  وافتدى: قدم

،  47غريهم ابلعودوان علويهم: }ولوو أن للوذين ظلمووا موا ىف األرض مجيعوا ومثلوه معوه ال فتودوا بوه{الزمر:
كون يبقوى هوذا ىف فما يرونه من أهوال القيامة يهوون معوه أن يقودموا مواىف األرض ومثلوه لوكوانوا ميلكونوه ول
، فووإن هللا ال  11دائورة األمواأ ويقووول هللا تعواىل: }يووود اجملورم لووو يفتودى موون عوذاب يومئووذ ببنيوه{املعارج:

يقبوووول موووونهم هووووذا يقووووول هللا تعوووواىل: }فلوووون يقبوووول موووون أحوووودهم موووولء األرض ذهبووووا ولووووو افتوووودى بووووه{آل 
 .91عمران:

 تعووووووواىل: }وفوووووووديناه بوووووووذبح واصوووووووطالحا: موووووووا يقووووووودم مووووووون موووووووال وحنووووووووه لتخلووووووويص املفووووووودى. يقوووووووول هللا
 ، أى جعلنا الذبح فداء له ، وخلصناه من الذبح. 107عظيم{الصافات:

والفداء والفدية: فيما يقى به اإلنسان نفسه من مال يبذله ىف عبادة. قصر فيها، ككفارة الصوم ، واحللق 
،  184مسوكني{البقرة: ولبس املخيط ىف اإلحرام ، فيقول هللا تعاىل: }وعلى الذين يطيقونوه فديوة طعوام

ويقوووووول سوووووبحانه: }فمووووون كوووووان مووووونكم مريضوووووا أو بوووووه أذى مووووون رأسوووووه ففديوووووة مووووون صووووويام أو صووووودقة أو 
 .196نسك{البقرة:

وافتوودت: اختلعووت. يقووول هللا تعوواىل: }فووإن خفووتم أال يقيمووا حوودود هللا فووال جنوواح عليهمووا فيمووا افتوودت 
 .229به{البقرة:

 (.3أو ماىف معنامها، وجيوز اخللع على كثري املال وقليلة) واخللع: طالق يعوض بلفظ اخللع أو الطالق
والفووودائى: اجملاهووود ىف سوووبيل هللا ، مضوووحيا بنفسوووه ، والفدائيوووة: عمووول الفووودائى. ويعووود هوووذا املفهووووم هبوووذه 
الدالالت مثرة من مثرات العقيدة اإلسالمية والعبادات ومظهرا من مظاهر األخالق وحسون املعوامالت ىف 

يطهر القلب من األثرة وحب الذات فيفكر ىف غريه مون النواس ، فوإن وجود غوريه مكوبال اإلسالم ، حيث 
بقيود الرق بذل من ماله ليفك قيده وأسره وإن دعاه الواجب لرفع كلمة هللا ىف حياة الناس كان فدائيا ىف 

يها مون عوذاب يووم بذل لنفسه وماله وإن اجته ابلتفكري ىف نفسه فإمنا ينظر إليها نظرة الناقد البصوري ليفتود
 القيامة حىت الهتلك فيه.
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 وإن مل تطب احلياة للزوجة مع زوجها كان هذا العطاء منها لزوجها، إهناء حلياة زوجية غري صاحلة.
كمووا يوودل مفهوووم الفووداء علووى سووبيل احملبووة وتقويتهووا بووني النوواس عنوودما يسوومع بعضووهم موون بعووض عبووارة: 

هبوذه املعواأ مون أصوحابه   أنت وأمى( وقود خوطوب النوىب )فداك نفسى( أو )فداك أ، وأمى( أو )أب،
 رضوان هللا عليهم.

 أ.د/حممد رأفت سعيد
 ـــــــــــــــــ
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 الفرض
( ، وهوو موا يثواب اإلنسوان علوى فعلوه ويعاقوب 1لغة: ما أوجبه هللا عزوجل على عباده كموا ىف الوسويط )

 (.2 اللسان )ثركه ، وأيتى الفرض مبعىن اإللزام أو التقدير كما ىف
 واصطالحا: ذهب مجهور الفقهاء على أنه ال فرق بني الفرض والواجب إال ىف احلج فقط.

وأما احلنفية فإهنم يعرفوون الفورض أبنوه موا عورف وجوبوه بودليل قطعوى موجوب للعلوم والعمول قطعوا، أموا موا 
 (.3عرف وجوبه بدليل ظىن فإنه يطلق عليه الواجب )

مجهوووور الفقهووواء واحلنفيوووة ىف املوووراد ابلفووورض والواجوووب خوووالف لفظوووى. ألن وهوووذا االخوووتالف الواقوووع بوووني 
 الفرض والواجب يدالن على معىن الثبوت والتقدير، وكالمها يثاب على فعله ويعاقب على تركه.

 وينقسم الفرض ابعتبار املكلف به إىل فرض عني وفرض كفاية، ومثة فروق بينهما هى:
نسووان بعينووه وال جيوووز أن يؤديووه بوودال منووه أحوود، وال يسووقط عوون فوورض العووني هووو مووا يطالووب بووه كوول إ -1

 املكلف إال أبداء ما فرض عليه كالصالة والصيام والزكاة واحلج.
أما فورض الكفايوة فهوو مايطلوب حصووله دون النظور إىل فاعلوه ، لكنوه يسوقط بفعول الوبعض، وأيمث الكول 

، فوإن مون فعلوه يثواب ، وأموا ثركوه فإنوه اليعاقوب إن تركوه مجيعا، إما إذا قوام بوه الوبعض ومل يقوم بوه اآلخور
لسووقوطه بفعووول الغووري، وذلوووك كصووالة اجلنوووائز، واألموور ابملعوووروف والنهووى عووون املنكوور الثابوووت بقولووه تعووواىل 

، وكوذلك  104}ولتكن منكم أموة يودعون إىل اخلوري وأيمورون ابملعوروف وينهوون عون املنكور{آل عموران:
 الكفاية ،ألنه ليس مطلواب من الناس مجيعا تعلم حرفة واحدة. تعليم احلرف وتعلمها فإهنا من فروض

 فرض العني الميكن أن يتحول إىل فرض كفاية، ألنه متعلق بعني اإلنسان ذاته. -2
 أما فرض الكفاية فإنه يتحول من كفاية إىل فرض عني ، وذلك إذا تعني ، مثال ذلك:

مسلم واحد ىف املكان الذى مات فيه مسلم حتول  صالة اجلنازة فهى فرض كفاية، ولكن إذا مل يوجد غري
 (.4فرض الكفاية إىل فرض العني ، لعدم وجود من يقوم ابلفعل سواه )

والفقهاء متفقون على أن فرض العني أقوى من فرض الكفاية، وإن اختلفوا ىف أفضولية أحودمها علوى  -3
بكور رضوى هللا عنوه موع موانعى الزكواة اآلخر، ألن من ترك فرض العني أجربعلى فعله كموا فعول سويدان أبوو 

 فإنه قاتلهم على تركها، وأمجع الصحابة على فعل أ، بكر دون إنكار.
 (.5أما فرض الكفاية فإن اإلنسان ال جيرب على فعله إال إذا تعني ىف حقه دون غريه )

ذا طوورأ عليووه وفوورض العووني إذا شوورع اإلنسووان ىف فعلووه ، فووإن الواجووب عليووه أن يووتم هووذا الفعوول ، إال إ -4
عذر مينعه من إمتام هذا الفعل ، كمن صام هنار رمضوان ، واشوتد بوه املورض فلوه أن يقطوع الصويام بسوبب 

 املرض.
أموا فورض الكفايووة إذا قوام بوه اإلنسووان ، فلوه أن يقطعووه ، وال يسوتمر ىف أدائوه ، كموون أراد أن يوتعلم حرفووة 

 (.6يقطع هذا الفعل لقيام غريه ، وال إمث عليه ) معينة ووجد أن غريه قد قام بتعلم هذه احلرفة، فله أن
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نقل العطار ىف حاشيته: إن قطع الطواف املفروض لصالة اجلنازة مكروه ، ألنوه ال حيسون تورك فورض  -5
العووني لفوورض الكفايووة، فووإذا تووزاحم فوورض الكفايووة وفوورض العووني ىف وقووت واحوود، وكووان الوقووت اليسووع إال 

 إال إذا كان له بدل ، كما ىف سقوط صالة اجلمعة عون إنسوان لوه واحدا منهما، وجب تقدمي فرض العني
 قريب ميرضه واليوجد سواه يقوم بتمريضه والنظر ىف مصاحله ورعايته.

ونرى أن لفرض الكفايوة أموورا تتعلوق هبوا مصواحل دينيوة كصوالة اجلنوازة وغريهوا، ومصواحل دنيويوة كوتعلم  -6
د قصوود الشوورع احلكوويم حتصوويلها ملووا هلووا موون أثرطيووب ىف احلورف وعلووم الطووب وحنووو ذلووك ، وهووذه األمووور قوو

حياة الفرد واجملتمع ، وهو ىف نفس الوقت مل يكلوف آحواد النواس بتحقيوق هوذه األموور، وتورك األمور لكول 
إنسان على حسب رغبته ىف حتصويل اخلوري، وحتقيوق النفوع العوام لنفسوه وألبنواء جمتمعوه الوذى يعويش فيوه ، 

العووني الووذى كلووف الشوورع احلكوويم كوول إنسووان ابلقيووام بووه ، وكلمووا حقوووق وذلووك خيتلووف متامووا عوون فوورض 
 اإلنسان فرض العني وأتى به ممتثال ألمر ربه عز وجل ، كلما انل األجر والثواب

موون هللا تعوواىل، فكووان الغوورض موون فوورض العووني هووو اخلضوووع واالمتثووال ألموور رب العوواملني ،وذلووك ريووالف 
 .فرض الكفاية فإنه ىف الغالب اليتكرر

 د/صربى عبدالرؤوف حممد
 ـــــــــــــــــ
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 الفن
تعىن كلمة )الفن( جممل الوسائل ، و املبادىء الىت يقوم اإلنسان بواسطتها إبجناز عمل يعرب عن مشواعره 

 وأفكاره ،فالعمل الفىن جتسيد لفكرة ما أبحد األشكال التعبريية.
يقة، فأقدم منوذج عرفة التاريخ هو متثال المرأة عارية مون والتعبري الفىن قائم ابلفطرة اإلنسانية منذ بدء اخلل

احلجووور اجلوووريى ، عثووور عليوووه ىف النمسوووا، ويعووورف ابسوووم "فينووووس ويللنووودوروف" ويرجوووع ثرخيوووه إىل نوووس 
وعشرين أو نس وثالثني ألف سنة، وهى الفورتة الوىت يطلوق عليهوا العصور احلجورى، أو موا قبول التواريخ ، 

لتقومي احلاىل، فقد كان الفن هو اللغة السائدة بني البشر قبل أن يعورف اإلنسوان والىت تنتهى مع بداايت ا
 الكتابة ويستخدمها ىف التعبري.

والفن وثيق االرتباط ابلتقدم االجتماعى و ابلعقل اإلنساأ الذى كلما تقدم ابتسواع معرفتوه ، أتثور نتاجوه 
 بنفس هذا التقدم واألتساع.

حلضووارات إذ أنووه ميثوول خمتلووف قيمهووا ورقيهووا الفكوورى والتعبووريى، وابلتوواىل وموون هنووا كووان االرتبوواط للفوون اب
أصبح لكل حضارة فنها الذى حيمل مساهتا املميزة، ألنه ميثل الشكل الذى أضفاه اإلنسوان علوى تطلعاتوه 
ومشكالته عرب مشواره الطويل ىف البحث عن املعرفوة والسويطرة والتعبوري عون أحالموه وخماوفوه ،لوذلك جنود 

الفوون ميثوول ىف كوول جمتمووع إنسوواأ عنصوورا أساسوويا موون العناصوور املكونووة للعقائوود والطقوووس ، واألعووراف أن 
األخالقيه واالجتماعية، فهو يقع ىف مفرتق الطرق بني الفكر العلمى والفكور الفطورى، بوني عوامل الشوهادة 

طواره االجتمواعى وبيئتوه وعامل الغيوب ، وبوني الواقوع واألمول ، لوذلك الميكون فهوم وإدراك الفون بعيودا عون إ
 الزمانية.

وانطالقووا موون ارتبووواط الفوون ابحلضووارات يوووتم تقسوويم ثريووخ الفووون وفقووا حلقبووات تطورهوووا إمجوواال، حيوووث إن 
 التطوراإلنساأ ال خيضع للتقومي الدقيق وإمنا ملراحل إجنازاته وفثريها على اجملتمع.

 تاىل:وقد جرى العرف على تقسيم احلضارات بفنوهنا على النحو ال
 أورواب الغربية من عصرما قبل التاريخ إىل الفن السلى.

الشرق القدمي ، مصر القدمية، كريت ، اليوانن ، الفن الفارسى )وقد ضمت هذه احلقبة عصر جوستينيان 
ومعركوووة االيقووووانت )حتووورمي التصووووير( بوووني اليهوديوووة واملسووويحية( فووون االسوووتب ، الفووون األتروسوووكى، الفووون 

ملسيحى القدمي ، الفن االبيزنطوى، الفون اإلسوالمى، الفون األورو، القودمي ، الفون القووطى، الروماأ، الفن ا
الفن فيما بني القرن الثالث عشروحىت املدرسة التكلفية،الفن الباروكى والروكوكو، من الكالسيكية اجلديدة 

التأثريية والرمزية والفن اجلديد إىل أواخر القرن التاسع عشر مرورا مبذاهب االنتكائية والرومانسية والواقعية و 
 وما بعد التأثريية والتعبريية.

أما الفن ىف القرن العشرين فقد بدأ أبزمة انعكست على الفن بفصل الشكل عن املضمون ، وعرف هوذا 
االجتاه ابلفن احلديث أو الفن التجريدى،وتنعكس هذه األزموة علوى مئوات املوذاهب الفنيوة والتيوارات الوىت 



 792 

ررت أبمسوواء خمتلفووة، نووذكر منهووا علووى سووبيل املثووال ال احلصوور: احلوشووية والداديووة والتكعيبيووة تشووابكت وتكوو
والتأليفية واملستقبلية والسرايلية والالفن والالشكل. وفون الكووالج )اللصوق( وفون القماموة وفون اخلوردة وموا 

 إىل ذلك.
الفون اهلنودى والفون ىف جنووب شورق وينتهى هذا التقسيم اإلمجاىل للفن ابلفنوون الشوعبية والفون األفريقوى و 

آسوويا وىف الصووني و ىف كوول موون فيتنووام وكوووراي وىف اليوواابن و الفنووون ىف أوتيانيووا، لينتهووى ابلفوون لوودى هنووود 
 األمريكتني.

لقوود قووام الفوون الكووريىت واليوووانأ علووى أسووس واجنووازات الفوون املصوورى القوودمي و كامتووداد لووه. كمووا يعتووربالفن 
ة الوصل نني العامل القدمي والعامل الغرر، احلديث ومتيز بتنووع شوديد ىف أسواليبه اإلسالمى وحضارته هو مهز 

 و تفاصيله وتعرض ملختلف اجملاالت الفنية سواء أكانت من الفنون األساسية أو من
 الفنون التطبيقية.

الفنووون  ويتسووم الفوون اإلسووالمى إمجوواال انجتوواهني أساسوويني رغووم تباعوودمها شووكال، ومهووا االجتوواه القووائم علووى
ملمارسة ىف األقطار واحلضارات الىت امتود إليهوا اإلسوالم حيوث أثور اإلسوالم ىف تلوك الفنوون دون إلغائهوا، 
واالجتاه القائم على األشكال اجملردة النباتية أو اهلندسية، وهو خط جديد مرتبط ابلرؤية الكلية للمسلمني 

أبفكوار املتصووفة املسولمني وميكون تلخيصوه بعبوارة لإلنسان والكوون واحليواة، متوأثرا ابلفلسوفة اإلسوالمية، و
 )املركز ىف اإلشعاع( إشارة إىل اخلالق واملخلوق ، وهو كال ميثل فرقا جوهراي بني املدارس التجريدية

ىف الغورب الووىت تفوورض العبووث والضووياع ولبووني التجريوود ىف الفوون اإلسووالمى القووائم علووى الووربط بووني اإلنسووان 
 ضمون عن الفن هو ىف الواقع استبعاد للوجود اإلنساأ برمته.وخالقه ، ألن استبعاد امل

وأهوووم موووا مييوووز الفووون اإلسوووالمى ىف الفنوووون األساسوووية هوووو: العموووارة الدينيوووة املتمثلوووة ىف املسووواجد واملووودارس 
واألسووبلة، وكوول مووا يتعلووق هبووذا اجلانووب ، والعمووارة املدنيووة موون قصووور ومنشووأت عامووة وأسووواق ومحامووات 

رة العسكرية من قالع وحصون وأسوار. ووصولت براعوة الفنوان ىف النقووش والزخوارف الوىت ومدافن ،والعما
تكسووها إىل درجووة مذهلووة سووواء ىف دقووة تناولووه ومعاجلتووه الفنيووة للمووواد الصوولبة كالرخووام واحلجووز أو ىف فوون 

غري مسبوق  الفسيفساء ولوحاته اجلدارية الىت وصلت ألوان بعضها إىل تسعة وعشرين لوان خمتلفا،وهو رقم
 انذاك.

وموون أهوووم إجنوووازاف الفوون اإلسوووالمى وإسوووهاماته فوون اخلوووط العووور، إبمكانيووات تشوووكيالته الالهنائيوووة، وفووون 
املنمنمووووات ، وفوووون الكتووووب واألغلفووووة ، واملصوووواحف وزخارفهووووا ، وميثوووول فوووون اخلووووزف واألواأ ذات الربيووووق 

واحللوى واألحجوار الكرميوة والنسوجيات املعدأ، وفن الزجاج ملمحوا متميوزا إىل جانوب فون املعوادن والعواج 
 مبجاالهتا املختلفة من سجاد وملبوسات.أ.د/زينب عبد العزيز

 ـــــــــــــــــ
 الفىء
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 (.1لغة: مصدر فاء يفىء مبعىن رجع ، فالفىء هو الرجوع كما ىف املعجم الوسيط)
يوول ، وقوود ذكووره هللا ىف  واصووطالحا: مووا يرجووع موون أموووال الكووافرين إىل املسوولمني بوودون قتووال وال ركوووب خ

كتابه: }وما أفاء هللا على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب ولكون هللا يسولط رسوله علوى 
، وذلوووك مثووول األمووووال املبعوثوووة موووع رسوووول إىل إموووام  16مووون يشووواء وهللا علوووى كووول شوووىء قدير{احلشووور:

 رقي بينه وبني الغنيمة من جهتني:( والف2املسلمني ،واألموال املأخوذة على موادعة أهل احلرب )
 أن الغنيمة تكون ابحلرب وإجياف اخليل ، والفىء يكون بدون ذلك. -1
 أن تقسيم الغنيمة خيتلف عن تقسيم الفىء، مع أن اجلميع من أموال الكافرين. -2

للرسووول وأمتووه قووال تعوواىل }مووا أفوواء هللا علووى رسوووله موون أهوول القوورى فللووه و  وقوود شوورعه هللا تعوواىل حملموود 
، وعوون  7ولووذى القوور، واليتووامى واملسوواكني وابوون السووبيل كووى ال يكووون دولووة بووني األغنيوواء منكم{احلشوور:

وكانووت للنووىب  عمور بوون اخلطواب رضووى هللا عنووه قوال: كانووت أموووال بوىن النضووري مموا أفوواء هللا علووى رسووله 
 .خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقى جيعله ىف الكراع والسالح

وقود اختلوف الفقهواء ىف قسومة الفوىء فقوال قوووم: أن الفوىء جلميوع املسولمني ، الفقوري والغوىن، وإن اإلمووام 
يعطى منه للمقاتلة وللحكام وللوالة، وينفق منه ىف النوائب الىت تنوب املسلمني ، كبناء القناطر وإصالح 

وهوو الثابوت عوون أ،  -شوافعىعودا ال-املسواجد، وغريذلوك ، وال نوس ىف شوىء منوه ، وبوه قووال اجلمهوور
(وهووذا هووو املعووىن العوام لآليووة الكرميووة، حيووث بينووت أنوه هلل وللرسووول ، فمووا هلل فهووو ملصوواحل 4بكور وعموور )

ىف حياتووه ، مث ملصوواحل املسوولمني بعوود مماتووه ، وكووذلك ذووا القوور،  املسوولمني ، ومووا للرسووول فهووو لنفقتووه 
 حد من املسلمني إال وله حق ىف مال الفىء.واليتامى واملساكني وابن السبيل ، فلم يبق أ

أما الشافعى فريى أن الفىء خيمس أى يقسم على نسة أسهم: سهم منها يقسم علوى املوذكورين ىف آيوة 
، واجتهاد اإلموام بعوده ، ينفوق  الفىء وهم أنفسهم املذكورون ىف آية الغنيمة، وأربعة أناس لرسول هللا 

 ري.منه على نفسه وعلى عياله ومن ي
والصحيح ما ذهب إليه مجهور الفقهاء مون احلنفيوة واملالكيوة واحلنابلوة، وهوو قوول الشوافعى ىف القودمي: أن 

ومون ذكوروا معوه ىف قولوه }والوذين جواءوا مون بعودهم يقولوون ربنوا  الفىء ال خيمس وإمنا كله لرسوول هللا 
 .10اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقوان ابإلميان..{احلشر:

ا جلميع املسلمني بناء على اجتهاد اإلمام ، قال ابن املنذر: وال حنفظ مون أحود قبول الشوافعى فيكون عام
( وقوود روى أن عموور ملووا قوورأ آيووة الفووىء قووال: "اسووتوعبت هووذه اآليووة 5ىف الفووىء اخلمووس كخمووس الغنيمووة)

 (.6الناس ، فلم يبق أحد من املسلمني إال له ىف هذا املال حق")
 الفىء على نسة أسهم:وعلى قول الشافعى يقسم 

 ينفق منه على نفسه وأهله وما فضله جعله ىف سائر املصاحل. األول: هلل وللرسول 
 الثاأ: لذوى القر، )بىن هاشم وبىن املطلب(.
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 الثالث: لليتامى.
 الرابع: للمساكني.

 اخلامس: ألبناء السبيل.
حياتوه ، وملصواحل املسولمني بعود مماتوه توضوع ىف  واألناس األربعة الباقية بعد تقسيم اخلمس لرسول هللا 

 (.7ىف بيت املال ويصرف ىف مصاحل العامة.)
  واخلووالف بووني الشووافعى واجلمهووور بسوويط ألن كليهمووا يعووود إىل مصوواحل املسوولمني ىف حياتووه وبعوود مماتووه 

 كما رأينا.
 فه ىف الفقرة التالية:وقد ذكر البهوتى من احلنابلة ما يؤكد ذلك ىف بيانه ملعىن الفىء وموارده ومصار 

 وموارد الفىء عديدة منها:
 ما مل يوجف عليه املسلمون رييل وال ركاب كما سبق. -1
 اجلزية. -2
 اخلراج. -3
 زكاة نصارى تغلب. -4
 عشر مال جتارة احلر،. -5
 نصف العشر من جتارة الذمى. -6
 ما تركه الكافرون فزعا وهراب. -7
 نس نس الغنائم. -8
 مات منهم وال وارث له.مال من  -9

 مال املرتد إذا مات على ردته. -10
( موون سووورة 10-7ويصوورف كوول ذلووك الفووىء ىف مصوواحل املسوولمني لآليتووني ، وهلووذا ملووا قوورأ عموور اآلايت )

احلشرقال: "هذه استوعبت املسلمني"، وقال: أيضا "ما من أحد من املسلمني إال له ىف هذا املال نصيب 
 إال العبيد".
د الفووىء فقووال: فيووه حووق لكوول املسوولمني ، وهووو بووني الغووىن والفقووري، وألن املصوواحل نفعهووا عووام ، وذكوور أمحوو

 (.8واحلاجة داعية إىل فعلها حتصيال هلا، ويبدأ ابألهم فاألهم من املصاحل العامة)
 أ.د/حممد نبيل غنامي

 ـــــــــــــــــ
 الُفْسطاط

م لتكوون 642-هوو20ملسولم عمورو بون العواص سونة أول عواصم مصر اإلسالمية اختطهوا الفواتح العور، ا
مقرا لوالة مصر املسلمني. تقوع علوى اجلانوب الشورقى للنيول ىف الفضواء اجملواور حلصون اببليوون ، عنود رأس 
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الدلتا ىف نقطة التقائها جبنوب الوادى. وقد ظلت العواصم املصرية تدورىف هذا املوقع وتنتقل فيه من موقع 
ن ، مث العسكر ، القطائع ، القاهرة( ولكنهوا مل ختورج عنوه إال ىف فورتات عوابرة ىف إىل آخر )ممفيس ، اببليو 
 اإلسكندرية(. -التاريخ القومى )طيبة 

 وىف بداية عهدها ضمت الفسطاط مسجدا جامعا يعرف ابجلامع العتيق وثج
لوف منهوا جويش اجلوامع ، وجامع عمورو هوو أول جوامع ينشوأ ىف إفريقيوا، واختطوت القبائول العربيوة الوىت أت

 القائد الفاتح حول اجلامع ودار اإلمارة، فاختري لكل مجاعة "خطة" تنزل هبا.
م مث أمحود بون طولوون مدينوة "القطوائع" سونة 750هوو/132وعندما بىن العباسويون مدينوة "العسوكر" سونة 

م إىل الشووومال مووون "فسوووطاط عمووورو" أصوووبح جممووووع املووودن الوووثالث ميثووول مدينوووة مصووور ، 868-هوووو254
 اط ، وأصبحالفس

 م.969-هو358هذا التجمع العمراأ أكثر وضوحا بعد بناء مدينة "القاهرة" الفاطمية سنة 
كانوت الفسووطاط تنقسووم جغرافيووا إىل قسوومني: "عموول أسووفل" و "عموول فوووق"، وكووان بكوول منهووا مسووجد 

وق جامع: جامع عمرو ىف عمل أسفل ومسى لوذلك بوو "اجلوامع السوفالأ" وجوامع ابون طولوون ىف عمول فو
 ومسى لذلك بو "اجلامع الفوقاأ". كان عمل أسفل ميثل املنطقة اجلنوبية الغربية للفسطاط ، ورغم

كونووه أكثوور رطوبووة، فإنووه كووان حيوووى أغلووب مبوواأ املدينووة اهلامووة، ففيووه كووان املسووجد اجلووامع ودار الضوورب 
ة الوىت عرفتهوا الفسوطاط واألسواق والقياسر، وظل هذا احلى الغر، للمدينوة شواهدا علوى األحوداث األليمو

 طوال ثرخيها.
أموا اجلووزء اآلخوور للمدينووة فكووان يشوومل مسوواحة كبورية ىف اجتوواه الشوورق وميتوود حووىت املقووابر القدميووة ىف سووفح 
املقطم ، ومتثل بركة احلبش احلد الطبيعى اجلنو، هلذا القسم من املدينة حيوث توجود اليووم ضواحية القواهرة 

 يكن هلذا القسم حد معني؟ ففوى ذروة ازدهوار ومنوو الفسوطاط خوالل القورنني اجلنوبية: البساتني ، بينما مل
الرابع واخلامس للهجرة/العاشر واحلادى عشر للميالد كان هذا القسم ميتد إىل موا يلوى اخللويج املصورى ىف 

 منطقة يصعب حتديدها تعادل ميدان السيدة زينب احلاىل فيما وراء جبل يشكر، حيث يوجد
الووث اهلجرى/التاسوع املوويالدى جووامع ابوون طولوون. كووان هووذا القسوم ىف األسوواس حيووا سووكنيا منوذ القوورن الث

رغم حرمانه من املراكز التجارية واحلرفية الىت كانت مركزة كلها ىف القسم اآلخر للمدينة القريب مون جمورى 
 النيل.

يعوواد بنوواؤه دائمووا ومل ورغووم أن القسووم الغوور، للمدينووة أو عموول أسووفل قوود دموور أكثوور موون موورة، إال أنووه كووان 
يفقد أمهيته االقتصادية والتجارية، وظل حىت هناية العصر اململوكى حيث كوان يعتورب املدينوة الثانيوة لإلقلويم 
بعد القاهرة بسبب قربه من النيل. أموا القسوم الشورقى للمدينوة أو عمول فووق فقود دمور متاموا منوذ النصوف 

الدى ومل يعواود سوكنه بعود ذلوك بسوبب األوبئوة واجملاعوات الثاأ للقرن اخلامس اهلجرى/احلادى عشر املوي
 واالضطراابت الىت اجتاحت مصر كلها ىف هذه الفرتة.
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وبسبب ذلك فقد خترب القسوم الشورقى كلوه فيموا عودا منطقوة املشواهد بوني املشوهد النفيسوى وابب زويلوه 
 الىت متثل الضاحية اجلنوبية للقاهرة الفاطمية.

م( كانوت الفسوطاط تعود مدينوة مصور الرئيسوية 1171-969هو/567-358وطوال العصر الفاطمى )
ومركوز نشواطها االقتصوادى والصوناعى والعلمووى ، بينموا كانوت القواهرة هووى مقور احلكوموة الفاطميوة ومركووز 
الدولووة اإلدارى والسياسووى واملعقوول الرئيسووى لنشوور الوودعوة اإلمساعيليووة، ويكووون جمموووع املوودينتني العاصوومة 

 ر الفاطمى.املصرية ىف العص
م ، بنواء علوى أوامور 1168هوو/564وقرب هناية العصر الفاطمى اجتاح الفسطاط حريق متعمد ىف سنة 

الوزير شاور السعدى، استمر أكثر من أربعة ونسني يوما وأتى علوى أغلوب املواضوع الواقعوة حوول جوامع 
 املناطقعمرو، وعلى املناطق الشمالية الغربية املعروفة ابحلقروات ، بينما كانت 

الشورقية قوود ختربوت كليووة منووذ أزموة منتصووف القورن اخلووامس اهلجرى/احلووادى عشور املوويالدى. ومل أيت عووام 
 م( إال وكانت هذه األقسام قد أعيد بناؤها كما يذكر ابن جبري ىف رحلته.1176هو/572)

وأخذت األنشطة  ورغم أن القاهرة فقدت مكانتها كمركز للحكم ىف العصراأليو،، بعد بناء قلعة اجلبل ،
التجارية واحلرفية تتسرب إليها، فإن قوة جذب الفسطاط كمركز صناعى واقتصادى ظلوت كموا هوى حوىت 
هناية القرن السابع اهلجرى/الثالث عشر امليالدى، بسبب قرهبا من جمرى النيل حيث كانت تلتقى عنودها 

 .طرو التجارة القادمة من اإلسكندرية والبحر األمحر وداخل إفريقيا
ولكوون القوواهرة بلغووت أقصووى ازدهارهووا كمركووز جتووارى وعلمووى ىف العصوور اململوووكى وخاصووة ىف زموون الناصوور 
حممد بن قالوون ، وحلت تدرجييا حمل الفسطاط الىت مل يبق منها ىف مطلع القرن التاسع اهلجرى/اخلامس 

نووه ، ودثوورت أكثووور جموور املوويالدى إال مووا بسوواحل النيوول ومووا جوواوره إىل موووا يلووى جووامع عموورو ومووا قوورب م
خططهووا القدميووة وتغووريت معاملهووا. ومل جتوور أيووة حماولووة للنهوووض ابملدينووة وإحيوواء دورهووا بسووبب حتووول طاقووة 

م( واعتمادها على 1438-1421هو/742-825التجارة املصرية ابتداء من عصر السلطان برسباى )
حور األمحور عورب الطريوق التقليودى جتارة البحر املتوسط بعد أن كانت حىت هذا الوقت تعتمد على جتارة الب

الفسوطاط( وعلوى األخوص بعود ختورب مينواء عيوذاب هنائيوا ىف أواسوط القورن التاسوع  -قووص  -)عيذاب 
 اهلجرى/اخلامس عشر امليالدى.

وقد أدى ذلك ابلضرورة إىل فقدان الفسطاط ألمهيتها االقتصادية وهجر النواس هلوا وخترهبوا هنائيوا ىف هنايوة 
جرى، وابلطبع مل يكون هوذا ممكنوا إال بعود إنشواء مينواء آخور للعاصومة ىف طرفهوا الشوماىل القرن التاسع اهل

م ولكنه مل يلعوب دورا ىف 1313-هو713الغر، هو ميناء )بوالق( الذى بدأ ىف الظهور اعتبارا من سنة 
 احلياة االقتصادية للمدينة إال ابتداء من القرن التاسع اهلجرى/اخلامس عشر امليالدى.

 أمين فؤاد سيد/أ.د
 ـــــــــــــــــ
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 التبة
 (.1لغة: مفرد قباب ، وهى بناء مستدير، أو خيمة صغرية أعالها مستدير)كما يف اللسان()

 واصطالحا: عنصر إنشائى كروى يغطى مساحة معينة من املبىن ليزيد من ارتفاع فراغها الداخلى.
ه ، كموا ظهورت ىف عموارة املسولمني وىف عموارة غوري وقد ظهرت القبة ىف املباأ قبلي ظهوور اإلسوالم وبعود

املسلمني ، وهى ليست ابلضرورة عنصرا مميزا ىف العمارة اإلسالمية على الرغم من انتشارها ىف تراث هوذه 
 العمارة.

وقد اشتهرت العمارة البيزنطية ابستعمال القباب ىف تغطيوة مسواحات كبورية مون املبواأ مث انتقول اسوتعماهلا 
 رة اإلسالمية ىف تركيا والعراق ومصر والشام.اىل العما

وتبىن القباب إما ابلطوب اللق أو احلجر أو بنظم اإلنشواء احلديديوة أو مون اخلرسوانة املسولحة، ومنهوا موا 
 هومسمط ، ومنها ما تفتح فيها النوافذ لإلانرة والتهوية.

كرويوة تعلوهوا مقرنصوات جصوية   وينتقل الشكل النصف كروى ابلقبة إىل الشكل املربع عن طريوق مثلثوات
أو حجريوة، وقوود تتزايوود هووذه املقرنصووات إبسووراف ىف بعووض املبوواأ والقصووورمثل قصووراحلمراء بغرانطووة، وقوود 

 ختتفى كما ىف بعض مساجد القاهرة.
وتتخذ القبة أشكاال خمتلفة: منها ما هو ثم التكور، ومنها ماهو مدبب ، ومنها ما هو ىف شوكل بصولى  

 ة اهلندية، ومنها ما هو خمروطى الشكل.كما ىف العمار 
وتزين القباب من الداخل واخلارج ىف بناء املساجد، وعادة ماتعلو القبة بيت الصالة ىف املساجد أو تعلوو 

 قاعات االحتفاالت الكربى ، وأشهر القباب ىف ثريخ العمارة اإلسالمية:
 األقصى الذى ابرك هللا حوله. ، وقبة الصخرة عند املسجد القبة اخلضراء على قرب الرسول 

 وبناء القباب على األضرحة والقبور يتناىف مع العقيدة اإلسالمية ابستثناء قبة املسجد النبوى الشريف.
 د.م/عبدالباقى إبراهيم

 ـــــــــــــــــ
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 التبلة
 لغة: اجلهة، يقال: ما لكالمه قبلة. جهة. وأين جهتك؟.

 الصالة، ألن املسلمني يستقبلوهنا ىفواصطالحا: التوجه إىل الكعبة ىف 
(. وقوود جعوول هللا التوجووه إليهووا شوورطا جيووب علووى املصوولى اإلتيووان بووه وإال بطلووت صووالته قووال 1صووالهتم )

 .144تعاىل }فول وجهك شطر املسجد احلرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره{البقرة:
والووذى يقوويم بعيوودا عنهووا عليووه أن يسووتقبل واحلاضوور ابملسووجد احلوورام جيووب عليووه أن يسووتقبل الكعبووة ذاهتووا 

جهتها ألن هذا هو املستطاع له ، وقد يسر هللا على عبادة كل ما يتصل بعبادهتم فعن أ، هريرة أن النوىب 
  قال "ما بني املشرق واملغرب قبلة" وهذا ابلنسوبة ألهول املدينوة ومون جورى جموراهم كأهول الشوام واجلزيورة

 والعراق.
تهم بووني الشوورق واجلنوووب ، وأمووا أهوول الوويمن فاملشوورق عوون ميووني املصوولى واملغوورب عوون وأمووا أهوول مصوور فقبلوو

يساره ، وأهل اهلند، املشرق يكون خلف املصلى واملغرب أمامه وهكوذا ، ويسوتعان ىف معرفوة االجتواه حنوو 
 الكعبة ىف كل مكان ببيت اإلبرة )البوصلة(، وإذا مل يتمكن املصلى من حتديد االجتاه

الكعبة بسبب غيم مثال فعليه أن يسأل وجيتهد، فإذا فعل ذلك وأخطأ، فال يعيود صوالته ،  الصحيح حنو
وإذا تبووني اخلطووأ أثنوواء الصووالة صووار إىل الصووواب وهوووو ىف صووالته وال يقطعهووا، فعوون بوون عموور رضوووى هللا 

رآن ، قود أنوزل عليوه قو عنهما قوال: بينموا النواس بقبواء ىف صوالة الصوبح إذ جواءهم آت فقوال: إن النوىب 
وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها وكانت وجوههم إىل الشام فاستداروا إىل الكعبة وال يسقط شرط 

 استقبال القبلة اال ىف احلاالت اآلتية:
صووالة النفوول للراكووب فقبلتووه حيووث اجتهووت وسوويلة سووفره موون دابووة أو سوويارة أو طووائرة فعوون عووامر بوون  -1

لى علووى راحلتووه حيووث توجهووت بووه". رواه البخووارى ومسوولم ، وزاد يصوو ربيعووة قووال: "رأيووت رسووول هللا 
كووان   البخوارى: يوومى، والرتمووذى: ومل يكون يضوويف ىف املكتوبوة وعون أمحوود ومسولم والرتمووذى: أن النوىب 

 يصلى على
 راحلته وهو مقبل من مكة إىل املدينة حيثما توجهت به ، وفيه نزلت }فأينما

 .115تولوا فثم وجه هللا{البقرة:
قال "إذا أمرتكم أبمرفأتوا  صالة املكره واملريض واخلائف ، إذا عجروا عن استقبال القبلة ألن النىب  -2

 .239منه ما استطعتم" وىف قوله تعاىل }فإن خفتم فرجاال أوركباان{البقرة:
 قال ابن عمر رضى هللا عنهما: مستقبلى القبلة، أوغريمستقبلها.)رواه البخارى(.

إىل القبلة حيقق لألمة هذا التوحد، فإنه حيقق هلا. أيضا هذا التواصل مع أنبياء هللا ورسله  وإذا كان التوجه
ابلتوجوووه إىل بيووت املقووودس كووان منوووه  حيووث كوووانوا يتوجهووون إىل الكعبوووة املشوورفة، ولوووذلك ملووا أمووور النووىب 
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ألحووال ، وعلوى السمع والطاعة وكانت اختبارا للنواس ىف حسون االسوتجابة ألمور هللا عوز وجول ىف سوائر ا
 و املؤمنني. السمع والطاعة من النىب 

كانووت الرغبووة مووع الرجوواء ىف أن حيقووق هللا هلووم التوجووه إىل أول بيووت وضووع للنوواس ،فاسووتجاب هللا وحقووق 
، وصار احلوال إىل ماحكواه ابون عبواس ، وذكوره  الرجاء، وأمر ابلتوجه إىل القبلة الىت يرضاها رسول هللا 

ة ألهل املسجد ، واملسجد قبلة ألهل احلرم ، واحلورم قبلوة أهول املشورق واملغورب" وهوو البغوى: "البيت قبل
 قول مالك رمحه هللا.

صولى حنوو بيوت املقودس سوتة  وىف الصحيحني عن الرباء بن عازب رضى هللا عنه قال "كوان رسوول هللا 
 عشر شهرا وكان

 .144ك ىف السماء{البقرة:حيب أن يوجه إىل الكعبة" فأنزل هللا عز وجل: }نرى تقلب وجه
 .142فتوجه حنو الكعبة، وقال السفهاء من الناس }ما والهم عن قبلتهم الىت كانوا عليها{البقرة:

 .142فقال هللا تعاىل }قل هلل املشرق واملغرب يهدى من يشاء إىل صراط مستقيم{البقرة:
 أ.د/حممد رأفت سعيد

 ـــــــــــــــــ
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 التذع
فيقال: قذف ابحلجارة قذفا من ابب ضرب أى رمى هبا، وقذف احملصنة قذفا: رماها لغة: الرمى مطلقا، 

 (.1ابلفاحشة، والقذيفة: القبيحة وهى الشتم. )
 (.2واصطالحا: هو الرمى بزان أو لواط أو شهادة أبحدمها عليه ومل تكمل البينة)

كبوووائر، واألصووول ىف حترميوووه (علوووى أن قوووذف احملصووون واحملصووونة حووورام شووورعا ، وأنوووه مووون ال3واتفوووق الفقهووواء)
 الكتاب والسنة.

 فأما الكتاب فآايت كثرية منها قوله تعاىل: }والذين يرمون احملصنات مث مل
 .4أيتوا أبربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون{النور:

قووال: "اجتنبوووا السووبع املوبقووات ، قووال اي   وأمووا السوونة فيمووا رواه أبووو هريوورة رضووى هللا عنووه أن رسووول هللا
( فأمر الرسول ابجتنابه واعتباره 4رسول هللا: وما هن؟ قال:......وقذف احملصنات املؤمنات الغافالت")

 من الكبائر، وتشديد العقوبة عليه كما ىف اآلية املطهرة دليل حترميه.
ن اللفظ الذى يقع به القوذف إموا أن يودل والقذف على ثالثة أضرب: صريح وكناية وتعريض ، وذلك أل

بوضوعه عليوه دون احتمووال ملعوىن آخوور غوريه ، فهووذا هوو الصووريح ، وإموا أن يوودل بوضوعه علووى القوذف مووع 
احتمال ملعوىن آخور غوريه فهوذا هوو الكنايوة، وإموا أن ال يودل بوضوعه علوى القوذف وإمنوا يفيود ذلوك بقورائن 

 (.5األحوال ، فهذا هو التعريض. )
فقهوواء علووى وجوووب حوود القووذف بصووريح الووزان .أمووا ىف القووذف بلفووظ كنووائى: كقولووه اي فوواجر أواي واتفووق ال

خبيثوة فقود اختلوف الفقهواء ىف موجبووه ،فوذهب احلنفيوة وروايوة عون اإلمووام أمحود إىل أنوه ال جيوب بوه احلوود. 
ت القورائن علوى وذهب املالكية والرواية الثانية عون أمحود، إىل أنوه جيوب احلود إذا فهوم منوه القوذف ، أو دلو

أن القاذف قصد منها القذف. وذهب الشافعى واخلرقى من احلنابلة، وابن املنذر إىل أن القذف ابلكناية 
  جيب به احلد إن نوى القاذف بعبارته القذف.

 كأن يقول شخص آلخر ما أان بزان فالفقهاء ىف موجبه على قولني:  -وأما التعريض ابلقذف 
 وال جيب به احلد، وهبذا قال احلنفية والشافعية ورواية عن أمحد. األول: أن ذلك ال يعد قذفا

 (.6الثاأ: أن ذلك يعد قذفا جيب به احلد ، وإليه ذهب اإلمام مالك ورواية عن أمحد.)
وإذا ثبت القذف ىف حق شخص فإن القاذف جيب عليه حد القذف ، وهو مثانون جلودة إذا كوان حورا. 

توافرت شروط وجوبه ، وهى شروط ىف القاذف ، وشوروط ىف املقوذوف.  ولكن ال يطبق هذا احلد إال إذا
فهو البلوغ ، والعقل ، واالختيار. ويشرتط ىف املقذوف أن يكون  -ىف اجلملة-أما ما يشرتط ىف القاذف 

 (.7حمصنا ، أى يشرتط فيه البلوغ والعقل واإلسالم واحلرية والعفة عن الزان. )
 أ.د/حممد شامة

 ـــــــــــــــــ
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 الترآن ال رمي
 

 لغة: مصدر للفعل "قرأ" مبعىن تال، مث نقل من هذا املعىن املصدرى وجعل امسا لكالم هللا تعاىل.
املكتووووب ىف املصووواحف ، املنقوووول  واصوووطالحا: هوووو كوووالم هللا تعووواىل املعجوووز املنوووزل علوووى رسووووله حممووود 

 ابلتواتر ، املتعبد بتالوته.
 أشهرها:وللقرآن الكرمي أمساء كثرية من 

)أ( الفرقووان: ومسووى بووذلك لتفرقتووه بووني احلووق والباطوول ، قووال تعوواىل }تبووارك الووذى نووزل الفرقووان علووى عبووده 
 .1ليكون للعاملني نديرا{الفرقان:

)ب( الكتوووووواب: كمووووووا ىف قولووووووه تعوووووواىل }احلموووووود هلل الووووووذى أنووووووزل علووووووى عبووووووده الكتوووووواب ومل جيعوووووول لووووووه 
 .1عوجا{الكهف:

 .44}وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون{الزخرف:)ج( الذكر: كما ىف قوله عز وجل 
 )د( التنزيل: كما ىف قوله تعاىل }وإنه لتنزيل رب العاملني. نزل به الروح
 .195-192األمني. على قلبك لتكون من املنذرين. بلسان عر، مبني{الشعراء:

ىف احلقيقووة صووفات  هووذه أشووهر أمسوواء القوورآن الكوورمي ، وقوود ذكوور لووه بعووض العلموواء أمسوواء أخوورى إال أهنووا
 للقرآن الكرمي وليست أمساء له.

 ملقاصد سامية من أمهها: وقد أنزل هللا تعاىل القرآن الكرمي على نبيه حممد 
 )أ( املقصد األول ، أن يكون هداية للناس، يهديهم إىل ما يسعدهم ىف دنياهم وىف آخرهتم.

 ومتتاز هداية القرآن بتمامها وعمومها ووضوحها:
مامها ألهنا اشتملت على مجيع ما حتتاج إليه البشرية ىف عقائدها وعباداهتا ومعامالهتوا ، وسولوكها متتاز بت

 ، وآداهبا ، وأخالقها ،ومطالبها الروحية واملادية.
الووذى نووزل القوورآن  ومتتوواز بعمومهووا، ألهنووا مشلووت اإلنووس واجلوون ىف كوول زمووان ومكووان ، ألن رسووالة النووىب 

 ة للعاملني.على قلبه من ربه كانت رمح
ومتتاز بوضوحها ، حيث يدركها اإلنسوان الوذى رسوخ ىف ألووان العلووم واملعوارف ، كموا يودرك منهوا األموى 

 الذى ال يعرف القراءة والكتابة ما ينفعه ويصلحه.
ب( املقصوود الثوواأ: الووذى موون أجلووه أنووزل هللا تعوواىل القوورآن الكوورمي أن يكووون معجووزة انطقووة ىف فووم الوودنيا 

فيموا يبلغوه عون ربوه وشواهدة أبن هوذا القورآن لويس مون كوالم خملووق ، وإمنوا هوو مون كوالم   بصدق النىب
الوىت حتودى النواس  اخلالق عز وجل ، والدليل الساطع على أن هذا القورآن هوو املعجوزة الكوربى للرسوول 

م وانقلبوووا مجيعووا أن أيتوووا مبثلووه فعجووزوا، مث حتووداهم أن أيتوووا بسووورة واحوودة موون مثلووه فنكصوووا علووى أعقوواهب
خاسرين. قال تعاىل }وان كنتم ىف ريب مما نزلنا علوى عبودان فوأتوا بسوورة مون مثلوه ،وادعووا شوهداءكم مون 
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دون هللا إن كنوووتم صوووادقني. فوووإن مل تفعلووووا ولووون تفعلووووا فووواتقوا النوووار الوووىت وقودهوووا النووواس واحلجوووارة أعووودت 
 .24-23للكافرين{البقرة:

دما ىف البالغة والفصاحة والبيان ، قد عجروا عون أن أيتووا بسوورة مون وإذا كاان العرب وهم أرسخ الناس ق
مثل القرآن الكرمي ، فغريهم أشد عجوزا، ولوو أن أحودا أتوى مبثول سوورة واحودة مون القورآن ، لنشورها أعوداء 
اإلسالم ، ولكننا مل نقرأ ومل نسمع أبن أحدا قد أتوى مبثول هوذه السوورة، وموادام األمور كوذلك ، فقود ثبوت 

 .82هذا القرآن من عند هللا: }ولو كان من عند غريهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا{النساء:أن 
)ج(املقصود الثالووث: الووذى مون أجلووه أنووزل هللا القوورآن الكورمي ، هووو التقوورب إليوه سووبحانه بتالوتووه مبعووىن أن 

يوووة عقيدتوووه وسووولوكه قووراءة القووورآن ، ترفوووع درجوووات املسووولم ، وتزيووود ىف ثوابوووه وىف هتوووذيب أخالقوووه ، وىف تنق
 ونطقه من كل ما ال يليق.

قال تعاىل: }إن الذين يتلون كتاب هللا وأقاموا الصوالة وأنفقووا مموا رزقنواهم سورا وعالنيوة. يرجوون جتوارة لون 
 .29تبور{فاطر:

وىف الصووحيحني عوون عاتشووة رضووى هللا عنهووا قالووت: قووال رسووول هللا صوولى هللا عليووه وسوولم: )الووذى يقوورأ 
مع الكرام الربرة والذى يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه  -أى: يقروه قراءة صحيحة-ر به القرآن وهو ماه

 شاق له آجران عند هللا تعاىل(.
قوال: )خوريكم مون تعلوم القورآن  وىف صحيح البخارى عن عثمان بن عفان رضوى هللا عنوه أن رسوول هللا 

 وعلمه(.
ر سووورة "اقوورأ" بوودليل األحاديووث الووىت ،وردت ىف والقووول الصووحيح: إن أول مووا نووزل موون القوورآن ،هووو صوود

 ذلك.
وأما آخر ما نزل من القرآن فهو قوله }واتقوا يوما ترجعون فيه إىل هللا ، مث توىف كل نفس ماكسوبت وهوم 

 .281ال يظلمون{البقرة:
 قبيوول وفاتووه وهووذا هووو الوورأى الووراجح بووني احملققووني موون لعلموواء، ألن هووذه اآليووة قوود نزلووت علووى الرسووول 

 بتسع ليال ،كما جاء ىف بعض الرواايت.
أمووا اآليووة الووىت يقووول هللا تعوواىل فيهووا: }اليوووم أكملووت لكووم ديوونكم وأمتمووت علوويكم نعمووىت ورضوويت لكووم 

يوووم عرفووة ىف حجوة الوووداع ، وىف السوونة لعاشوورة موون  . فقوود نزلووت علوى الرسووول 3اإلسوالم دينا{املائوودة:
ن شوهرين. واملوراد إبكموال الودين ىف اآليوة الكرميوة: إمتوام النعموة، أبكثر م اهلجرة، وكان نزوهلا قبل وفاته 

 وإكمال تشريعاته الىت تتعلق ابلعبادات واملعامالت وغري ذلك من األحكام.
 والشك أن اإلسالم ىف حجة الوداع ، كان قد ظهرتف شوكته ، وعلت كلمته.

 والقرآن ينقسم إىل مكى ومدأ:
 قبل اهلجرة ولو كان نزوله ىف غري مكة. لرسول  فالقرآن املكى: هو الذى نزل على
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 بعد اهلجرة ولو كان نزوله ىف غري املدينة. والقرآن املدأ: هو الذى نزل على لرسول 
والسور املكية اخلالصة عددها اثنتان ومثانون سورة، والسور املدنية اخلالصة عددها عشورون سوورة، وهنواك 

النزول قبل اهلجرة، وبذلك يكون عدد سور القرآن الكرمي مائة وأربع  اثنتا عشرة سورة منها ما يغلب عليه
 عشرة سورة.

والسور املكية نراها ىف األعم األغلب تفصول احلوديث عون األدلوة علوى وحدانيوة هللا وعلوى صودق الرسوول 
 .فيما يبلغه عن ربه ،وعلى أن يوم القيامة حق 

احلديث عن األدلة الىت تتعلق بسمو الشريعة اإلسالمية،  أما السور املدنية فنراها ىف األعم األغلب تفصل
 ىف معامالهتا ، وىف عباداهتا ، وىف تنظيمها لألسرة وللعالقات بني املسلمني وغريهم.

استغرق مدة تزيود علوى عشورين سونه ،  ومن املتفق عليه بني املسلمني أن نزول القرآن الكرمي على النىب 
 وقد ذكر العلماء
 لنزول القرآن مفرقا من أمهها: حكما وأسرارا

 وتسليته عما أصابه من قومه عن طريق قصص األنبياء السابقني. تثبيت قلب النىب  -1
 التدرج ىف تربية األمة دينيا وأخالقيا وثقافيا واجتماعيا وعقليا. -2
 ابإلجابة عليها. أسئلة معينة، فينزل القرآن اإلجابة على أسئلة السائلني الذين كانوا يسألون النىب  -3
 لفت أنظار املؤمنني إىل ما وقعوا فيه من أخطاء حىت ال يعودوا إليها مرة أخرى. -4
تيسوري حفوظ القورآن فقوود كوان الصوحابة كلمووا نزلوت آيوة أو آايت حفظوهوا عوون النوىب صولى هللا عليووه  -5

 وسلم.
مستقبلها ،ومنه موا نوزل لبيوان موا وأكثر سور القرآن وآايته نزلت للهداية والسعادة اإلنسانية ىف حاضرها و 

هو حق ىف أحداث خاصة حدثت بوني املسولمني فيموا بيونهم ، أو حودثت بيونهم وبوني غوريهم ، كواآلايت 
الىت نزلت ىف أعقاب حديث اإلفك ، الذى أشاعه املنافقون عن السيدة عائشة رضى هللا عنها وكاآلايت 

عنوودما أخوورب أهوول مكووة أبن املسوولمني يعوودون الووىت نزلووت ىف أعقوواب مووا حوودث موون حاطووب بوون أ، بلتعووة 
 العدة لفتح مكة.

والتفسري معنواه: التوضويح والتبيوني لشوىء حيتواج إىل ذلوك ، وقود عورف العلمواء علوم التفسوري للقورآن: أبنوه 
علم يبحث فيوه عون القورآن الكورمي مون حيوث داللتوه علوى موراد هللا تعواىل ىف كالموه بقودر الطاقوة البشورية. 

سوريمن العلوووم الووىت اليسوتغىن عنهووا، فعون طريقووه يسووتطيع املسولم أن يعوورف موا إشووتمل عليووه ويعود علووم التف
 القرآن من هداايت وتوجيهات.

وكتب التفسري للقرآن الكرمي كثرية ومتنوعة، منهوا القودمي ومنهوا احلديثوه ، ومنهوا الكبوري، ومنهوا املتوسوط ، 
هو ، وتفسري"الدر املنثور 310رير الطربى املتوىف سنة ومنها الوجيز، ومنها التفسري ابملأثور، كتفسري ابن ج

 ىف
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هووو ، 774هووو ، ومنهووا تفسووري اإلمووام ابوون كثووري املتوووىف سوونة 911التفسووري ابملووأثور" للسوويوطى املتوووىف سوونة 
ومنها التفسري ابلرأى: كتفسري "البيضواوى" وتفسوري الفخور الورازى، وتفسوري الكشواف ، وتفسوري األلوسوى 

 ري من هذه التفاسري مزاايه الىت قد ال توجد ىف غريه.وغريهم. ولكل تفس
 أ.د/حممد سيد طنطاوى

 ـــــــــــــــــ
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 التراءات
( 2(ويوراد هبوا الفعول الوذى يفعلوه القوارئ )1لغة: مجع قراءة ، وهى مصودر مسواعى لقورأ كموا ىف اللسوان.)

 ا ، وهو املقروء، ومها متالزمان.ويراد هبا األثر املرتتبه على الفعل ، وهو احلروف والكلمات مبعانيه
فحينئوذ تكوون القوراءة  واملقروء هو القرآن إذا كان القوارئ ينطوق بكوالم هللا تعواىل املنوزل علوى نبيوه حممود 

 (.3واملقروء والقرآن شيئا واحد )
 واصطالحا: مذهب يذهب إليه إموام مون أئموة القوراءة خمالفوا بوه غوريه ىف النطوق ابلقورآن الكورمي موع اتفواق

 (.4الرواايت والطرق عنه ، سواء أكانت هذه املخالفة ىف نطق احلروف أم ىف نطق هيئاهتا. )
وتذكر القراءة والرواية والطريق والوجه ، فرياد ابلقراءة ما ينسب إىل إموام مون السوبعة أو العشورة أو األربعوة 

 الووراوى عنوود اإلمووام  ، لعاصووم ، والروايووة: مووا ينسووب إىل 41عشورة أو غووريهم كفووتح سووني }مرسوواها{هود:
، حلفص عن عاصم ، والطريق ما ينسوبه إىل مون دون الوراوى كإدغوام }إركوب  41كإمالة }جمراها{هود:

( ، أموا الوجوه فوال ينسوب 5، من طريوق الشواطبية، أو للهوامشى عون حفوص عون عاصوم ) 42معنا{هود:
، ابلسوكون ، أو الوروم وهوو  5إىل أحد، إذ هو خمري فيوه عنود اجلميوع ، كوالوقف علوى }نسوتعني{الفاحتة:

 (.6اإلتيان ببعض احلركة، أو اإلمشام وهو هنا اإلشارة إىل ضمة النون بضم الشفتني من غري صوت. )
وإضافة القراءات إىل الشخص إضافة مالزمة واعتناء واختيار من بني القراءات الوواردة، حسوب ظروفوه ال 

 (.7ألنه اخرتعها.)
ن أهوول احلووديث نقلوهووا عنووه ومل يوودوهنا القووراء موون طوورقهم ، وهووو اصووطالح يعنووون أ وقوووهلم: قووراءة النووىب 

 . للمفسرين ومن تبعهم ، وإال فجميع القراءات املعمول هبا قراءة النىب 
 (.8وقراءات القرآن: مركب إضاىف، والغريب فيه أنه من إضافة األجزاء املخصوصة إىل الكل.)

رف السوووبعة الوووىت نوووزل القووورآن عليهوووا، إذ هوووى فوووروع مووون وقووود ظهووورت القوووراءات بعووود اهلجووورة بظهوووور األحووو
 األحرف. وزاد عدد الفروع عن األحرف ألمرين.

األول: أن األحرف كانت تتيح سبع ختمات ، مث تداخلت إذ جاز أن تقرأ سورة البقرة موثال علوى حورف 
( 9يسوور منووه())إن هووذا القوورآن أنووزل علووى سووبعة أحوورف فوواقرءوا مووا ت وبقيووة اخلتمووة علووى غووريه ، لقولووه 

فنتجت ختمة اثمنة بقراءة ليست على حرف واحد من السبعة وال خارجة عنها إىل حرف اثمن ، وعلى 
 هذا النحو من الرتكيب اجلائز واختالف مواضعه ىف القرآن تكثر القراءات.

تكوون األمر الثاأ: أن األحرف السبعة لغات سبع ، واللغة الواحدة تسمح بنطقني أو أكثور ىف اللفوظ ، ف
القوراءات أكثور عوددا مون اللغوات ، مثوال ذلوك لفوظ )جربيول( قورئ ىف العشور بكسور اجلويم والوراء وإثبووات 
اليوواء وحوووذف اهلموووزة، وبفوووتح اجلووويم وكسووور الوووراء وإثبوووات اليووواء وحوووذف اهلموووزة، وبفوووتح اجلووويم والوووراء ومهوووزة 

 مكسورة وايء مد، وبفتح اجليم والراء ومهزة مكسورة غري ممدودة.
 ن األوليان على لغة ال هتمز كأهل احلجاز ، واألخراين على لغةفالقراءث
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 هتمز كتميم.
ومن األدلة على ذلوك: قولوه تعواىل: }وهوذا لسوان عور،  والقراءات توقيفية تلقينا أو إذان من رسول هللا 

. مع ما عرف من أن لسان العرب هنج منهج تعدد وجووه النطوق ،وهوو منواهج البيوان 103مبني{النحل:
 عر،، وبيان القرآن معجز، وقراءاته من حماسن وجوه إعجازه.ال

 وتفصيلها ىف الكتب املختصة. ومنها: أن أسانيد القراء على اختالف قراءاهتم متصلة برسول هللا 
،  4}مالك{ابأللف الفاحتة: ومنها األحاديثه املروية ىف حنو كتاب املستدرك للحاكم املتضمنة لقراءاته 

 ، بفتح الياء وضم الغني ، وبضم 161( }وما كان لنىب أن يغل{آل عمران:10)و }ملك{بدوهنا
)عمول( بفوتح املوويم والتنووين والرفووع ،)غوري( ابلرفووع ، و  46اليواء وفوتح الغووني }إنوه عموول غوري صوواحل{هود:

بفووتح  5،7(و }أحيسووب{البلد:11)عموول( بفووتح الووالم وكسوور املوويم فعووال ماضوويا ، و )غووري( ابلنصووب )
 ها ، وتواتر ىف األحاديث قراءة البسملة ىف الصالة، وتواتر ترك قراءهتا أيضا.السني وكسر 

ومنها إمجاع أئمة الدين على أن هللا تعاىل أابح للصحابة رضى هللا عنهم القراءة على لغتهم بشرط األخذ 
عوداها لويس ومنها العقل ، فإن الضرورة قاضية بقراءة لتبليغ القورآن ، ولوو كانوت واحودة وموا  عن النىب 

بغوريه واألموة أحورص موا  من البالغ النبوى لكانت ملتبسة علينا بغريها، وحموال أن يلتوبس لفوظ الرسوول 
تكون علوى متابعتوه حوىت ىف عادتوه الوىت ال يظهور هلوم أن فيهوا تعبودا، موع خشويتهم االبتوداع وائتموارهم أبن 

 (.12راءات املعمول هبا متساوية وتوقيفية.)يقرءوا كما علموا، وتالحيهم إذا مسعوا ما مل يسمعوه منه فالق
إىل متواترة، وشاذة. فاملتواترة هى القراءات املعمول هبا مون طرقهوا املعينوة عون  -عموما-وتنقسم القراءات 

 القراء العشرة، املعروفة ىف الفن ، والشاذة ما عداها ىف الفن ، والشاذة ما عداها.
 أ.د/عبد الغفور حممود مصطفى

 ـــــــــــــــــ
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 التصر
لغة: يدور حول معنيني: احلبس ، وأال يبلغ الشىء مداه وهنايته ، كما ىف اللسان ، ومن األول قوله تعاىل 

 .48}وعندهم قاصرات الطرف عني{الصافات:
، وداللووة القصوور،  101وموون الثوواأ: قولووه تعوواىل }فلوويس علوويكم جنوواح أن تقصووروا موون الصالة{النسوواء:

 متقاربة.واحلصر، واالختصاص 
 واصطالحا: داللة: قريبة من معىن احلبس اللغوى، ألنه ختصيص شىء بشىء بطريقة خمصوصة.

فجملة القصر املكونوة مون موصووف وصوفة، تنوتظم حكموني ، إثبوات احلكوم للمقصوور عليوه ، ونفيوه عون 
ر، جيعله مركزا ذا غريه ، فهى تنحل إىل مجلتني ىف املعىن، وتغىن غناءمها، وتداخل النفى واإلثبات ىف القص

 إشعاع
 وظالل وقوة حسم ألنه من أقوى طرق التوكيد.

 وينقسم القصر إىل:
أوال: القصوور احلقيقووى، واإلضوواىف: وهووذا التقسوويم راجووع إىل اعتقوواد املووتكلم ، وواقعووه النفسووى وإىل الواقووع 

عاموا ىف الواقوع كوان  اخلارجى، فالقصر إثبات شىء لشىء اليتعداه إىل غريه ، وهذا الغري املنفوى: إذا كوان
 القصر حقيقيا وإن كان خاصا معينا كان قصرا إضافيا.

 .163فاحلقيقى كقوله تعاىل }واهلكم إله واحد ال إله إال هو{البقرة:
 بقصر األلوهية على هللا تعاىل، مبعىن نفى كل فرد من اآلهلة مث حصرذلك املعىن فيه تبارك وتعاىل.

 دون غريه أومكانه.والقصر اإلضاىف: ختصيص شىء بشىء 
 وينقسم اإلضاىف إىل قصر قلب ، وإفراد وتعيني ، حسب حال املخاطب واعتقاده.

فقصووور القلوووب إمنوووا يكوووون ىف املتقوووابالت ىف الصوووفات ، واملوصووووفات: إذا كوووان املخاطوووب يعتقووود عكوووس 
اىل }إن هوذا مايثبته املتكلم. كموقف املشركني من القرآن الكرمي كما سوجل القورآن علوى ألسونتهم قوال تعو

، وقولوه تعواىل }إن هووذا  83، وقولووه: }إن هوذا إال أسواطري األولني{املؤمنووون:25إال قوول البشور{املدثر:
 ، داللة احلرية واالضطراب والكذب أبنه غري حق.7إال اختالق{ص:

أموووا قصووور اإلفوووراد، فاملخاطوووب يعتقووود إشووورتاك املوصووووف ىف صوووفتني أو قيوووام الصوووفة مبوصووووفني ، فيكوووون 
القصوووور إفوووورادا ألحوووودمها ونفيووووا للثوووواأ، كقولووووة تعوووواىل }فووووذكر إمنووووا أنووووت مووووذكر لسووووت علوووويهم  أسوووولوب

 ، والصفة املنفية اإلكراه واإلجبار. 22-21مبسيطر{الغاشية:
وقصر التعيني حني يكون عند املخاطب إيهام وتردد كقولنا: إمنا التحلل من القيم داء األمم ، ملن يسووى 

 لقيم والتحلل منها.أو يرتدد بني آاثر التخلق اب
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اثنيووا: وينقسووم ابعتبووار الطوورفني: إىل قصوور صووفة علووى موصوووف ، وقصوور موصوووف علووى صووفة، والصووفة 
مطلووق املعووىن القووائم ابلغووري، ولوويس الصووفة النحويووة. واملوصوووف ومووا قووام بنفسووه ، سووواء كووان ذاث أو معووىن 

 موصوفا.
 .5نستعني{الفاحتة:فمن قصرالصفة على املوصوف قوله تعاىل }ايك نعبد وإايك 

 وهو قصر حقيقى إخالصا ىف العبادة، وطلب اإلعانة.
ومووووووون قصراملوصووووووووف علووووووووى الصوووووووفة قولووووووووه تعووووووواىل }وماتسوووووووأهلم عليووووووووه مووووووون أجوووووووور إن هوووووووو إال ذكوووووووور 

 .104للعاملني{يوسف:
وهووو قصوور إضوواىف،أما قصوور املوصوووف علووى الصووفة قصوورا حقيقيووا، دون غريهووا موون الصووفات ، فقووالوا إنووه 

 تعذر اإلحاطة ابلصفات ، إال بضرب من املبالغة.اليكاد يوجد ل
كقولوك: ماشوووقى إال شواعر. فقوود بلوغ ىف الشووعر املودى حووىت كأنوه الصووفة لوه إال الشووعر ، وهوذا كثووري ىف 
اللغووة واالسووتعمال البليووغ وإثبووات صووفة. دون سووواها ، أو موصوووف دون غووريه ىف القصوور، إمنووا هووو حتييوود 

 ملنفى متييزا وإظهارا للمعىن.وحتديد يلتقط ما له خطر، ويدفع ا
والطرفان من صوفة أو موصووف قود يطوول أحودمها اسوتيفاء للمعوىن وهوو كثوري ىف القورآن الكورمي قوال تعواىل 
}ومووواتكون ىف شوووأن ، ومووواتتلوا منوووه مووون قووورآن والتعملوووون مووون عمووول إال كنوووا علووويكم شوووهودا إذ تفيضوووون 

 .61فيه{يونس:
مشوووهودة مراقبوووة مووون هللا تعووواىل غرسوووا للمراقبوووة ىف أعمووواق  وهوووو قصووور هلوووذه احلووواالت الوووثالث علوووى كوهنوووا

 اإلنسان.
وطرق القصر كثرية وهى الوسائل الىت حتدث ىف األسلوب هذه اخلصوصوية ،ومنهوا: ضومري الفصول كقولوه 

 .5تعاىل عن املتقني }أولئك على هدى من رهبم وأولئك هم املفلحون{البقرة:
 .14أان هللا ال إله إال أان{طه:ومنها تعريف الطرفني كقوله تعاىل }إنىن 

 وأشهر هذه الطرق أربعة:
النفووى واالسووتثناء ويكووون غالبووا ىف املقامووات القويووة اجلهوورية، كقولووه تعوواىل }وإن موون شووىء إال عنوودان  -1

 ، واملقصور عليه: املؤخر.21خزائنه وماننزله إال بقدر معلوم{احلجر:
-قامات اجللية أو املنزلة منزلتها، وكثريا موا تفيود التعوريض ىف امل -محال على النفى واالستثناء-"إمنا"  -2

 واملقصور عليه املؤخر. 36كقوله تعاىل }إمنا يستجيب الذين يسمعون{األنعام:  -ابقتضاء املقام
 .6تقدمي ماحقه التأخريكقول تعاىل }لكم دينكم وىل دين{الكافرون: -3

 .4املصري{املمتحنة:وقوله تعاىل }ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا واليك 
 واملقصورعليه املقدم.
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العطووف ب "بوول" ولكوون و "ال"،ويشوورتط ىف بوول ولكوون تقوودم نفووى، وموون شووواهد هووذا الطريووق قولووه  -4
. وقووول عووز 154تعوواىل: }وال تقولوووا ملوون يقتوول ىف سووبيل هللا أموووات بوول أحيوواء ولكوون التشووعرون{البقرة:

، والوواو لثانيوة ال متنوع القصور عنود كثوري  117ان:وجل }وماظلمهم هللا ولكن أنفسهم يظلموون{آل عمور 
 من العلماء وتقول ىف العطف بال: شوقى شاعر الخطيب.

 لغة: اجلهة، يقال: ما لكالمة قبلة، جهة.
 أ.د/صّباح عبيد دراز

 ـــــــــــــــــ
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 الت،اء
 (.1ن)لغة: القطع والفصل ،يقال: قضى يقضى قضاء، فهو قاض إذا حكم وفصل ، كما ىف اللسا

 (.2واصطالحا: إلزام من له إلزام حبكم الشرع )
 وقد ثبتت مشروعية القضاء ابلكتاب والسنة واإلمجاع:

قووال تعوواىل: }ايداود إان جعلنوواك خليفووة ىف األرض فوواحكم بووني النوواس ابحلووق والتتبووع اهلوووى فيضوولك  -1
 .26عن سبيل هللا{ص:

وحى اإلهلوى ، ألنوه املبلوغ عون هللا عوز وجول ، فكوان متوليا بنفسه أمر ، القضواء ابلو وقد كان النىب  -2
  إذا جلس للقضاء يتمثل العدل ىف أمسى وأمجل املظواهر، وكوان القضواء منحصورا فيوه دون غوريه ،ولكون

عنوودما انتشوور اإلسووالم كووان مضووطرا لتعيووني القضوواة ، وقوود ثبووت أنووه بعووث سوويدان عليووا وسوويدان معوواذا إىل 
 (.3لرتمذى()اليمن قاضيني )رواه أبوداود وا

وملا توىل سيدان أبوبكر اخلالفة تووىل بنفسوه السولطة الدينيوة والسياسوية، وكوان يرجوع ىف كول أمووره إىل   -3
، وكان أيخذ ابلقياس ، وإذا تعذر عليه الفصول ىف املنازعوة الوىت عرضوت عليوه  كتاب هللا أوسنة رسوله 

واحلل ، كذلك كان يفعل عمر، موع تعيوني  ،جيع إىل الشورى، وأخذ هبا بعد عرض األمر على أهل العقد
القضووواة ىف سوووائر األمصوووار اإلسوووالمية التسووواعها، وكوووان خيتوووار القضووواة مووون حفظوووة القووورآن الكووورمي ومووون 

 (.4املعروفني ابلورع والتقوى، ممن ضربوا أروع األمثله ىف العدل )
إقامة العدل بني الناس وقد شرع القضاء ألجل الفصل ىف اخلصومات ، وإحقاق احلق ، وإزهاق الباطل و 

، وهووو ضوورورة موون الضوورورايت الووىت حتتوواج األمووة إليهووا لعوودم االسووتغناء عنهووا ، ألنووه الوسوويلة الوحيوودة لوورد 
النوائووب ، وقمووع املظووامل ، ونصوور املظلوووم ، وإهنوواء اخلصووومات ، ولووذلك قووال الفقهوواء: يكووره حنرميووا تقلوود 

ور ىف احلكووم ، أو يوورى ىف نفسووه العجووز عوون مسوواع القضوواء ملوون خيوواف احليووف فيووه ، أبن يظوون أنووه قوود جيوو
دعاوى كل اخلصوم ،وهذا إذا مل يتعني عليه ، فإن تعني عليه ، أو من اخلووف فوال يكوره ، وقوالوا كوذلك: 
حيرم على الشخص توىل القضاء إذا كان جاهال ليس لوه أهليوة القضواء أومون أهول العلوم لكنوه عواجز عون 

ا يوجب فسقه ، أو كان قصدء االنتقام من أعدائوه ، أو أخوذ الرشووة أو إقامة وظائفه ، أو كان متلبسا مب
(.والقضاء ىف اإلسالم له أمهيته ومكانته ،ألنه يقوم على حتقيق العدل بني الناس ورفع الظلم 5حنو ذلك )

عوون املظلووومني ، وعوودم احملوواابة أو اجملاملووة، وكوول هووذا نووراه ىف كتوواب سوويدان عموور إىل أ، موسووى األشووعرى 
وعودلك حوىت  الذى جاء فيه "إن القضاء فريضة حمكمة وسونة متبعوة آس بوني النواس ىف جملسوك ووجهوك

اليطمع شريف ىف حيفك والخياف ضعيف من جورك ، والبينوة علوى مون ادعوى، واليموني علوى مون أنكور 
، ابألمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه ، فإن احلق قدمي  وال مينعك قضاء قضيته

ومراجعة احلق خري من التمادى ىف الباطل ، واجعل للمدعى حقا عائنا أوبينة فاضرب له أمدا ينتهى إليوه 
، فإن أحضر بينته أخدت له حبقه ، وإال وجهت عليه القضاء، فإن ذلك اتقى للشك ،وأجلى للعمى مث 
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وجوب هبوا األجور ، فإنوه مون إايك والقلق والضجر والتأذى ابلناس والتنكور ابخلصووم ىف موواطن احلوق الوىت ي
يكفيه هللا ما بينه وبني الناس، ومن تزين للناس مبوا  -ولو على نفسه-خيلص نيته فيما بينه وبني هللا تعاىل 

 (.6يعلم هللا خالفه منه ، هتك هللا سرته ،وأبدى فعله ، والسالم")
 وهلذا رأينا الفقهاء يوجبون على القاضى:

أوالده ألجوول التهمووة، ولكنووه جيوووز لووه أن حيكووم علووى أحوود أبويووه ، أو عوودم احلكووم لوالديووه أو ألحوود  -1
 أحد أبنائه النتفاء التهمة.

 عدم احلكم على عدوه ، وجيوز له أن حيكم له. -2
ال جيووز للقاضوى أن يفاضوول بوني اخلصووم ىف اجمللووس ، وال أن خيلوو أبحود اخلصوووم دون اآلخور ملووا ىف  -3

 (.7ر ويؤدى إىل التهمة)ترك العدل ىف ذلك من كسر قلب اآلخ
 وعلى القاضى أن ينظم وقته الذى يقضى فيه بني الناس ، ليعطى لنفسه وقتا للراحة. -4
فعل ذلك ، فقد اختذ زيد بن اثبت ليكتوب لوه ،  يستحب له أن يتخذ كاتبا يكتب له ،ألن النىب  -5

م ، وهلوذا فإنوه يكوون حمتاجوا ألن القاضى ىف الغالب يكون مشوغوال بسوماع دعووى اخلصووم ومتابعوة أقوواهل
 لكاتب يكتب له الوقائع حىت ال يقع القاضى ىف خطأ بسببه النسيان.

ينبغى للقاضى أن يتخذ أعوواان يعاونونوه ىف إحضوار اخلصووم وتنفيوذ أحكاموه بشورط أن يكوون هوؤالء  -6
 (.8األعوان من املعروفني ابلتقوى والصالح واألمانة والبعد عن الطمع )

قاضى أتخري احلكوم ىف اخلصوومة إال ىف ثوالث: الريبوة، ولرجواء صولح األقوارب ، وإذا طلوب ليجوز لل -7
 (.9أحد اخلصوم مهلة لتقدمي ما يؤكد قوله أمام القاضى)

على القاضى أال مييز بني مسلم أو غري مسلم ىف جملس القضاء ألن اإلسالم هو ديون العدالوة، والوىت   -8
وغووراب، فهووذا هووو القاضووى شووريح الووذى كووان يقضووى ابلعوودل ، وال  كانووت سووببا ىف انتشووار اإلسووالم شوورقا

 يفرق بني مسلم وغري مسلم ، وال بني حاكم أو حمكوم حينما ختاصم إليه سيدان على ويهودى ىف
 رمح ، وادعى سيدان على أن الرمح رحمه ،وادعى اليهودى أن الرمح رحمه ، عند ذلك

أن حيضر الشهود على أن الرمح رحمه ، فأحضر ابنوه  -وهو أمري املؤمنني-طلب القاضى من سيدان على 
احلسن ، فلم يقبل القاضى شهادة احلسن ألبيه ، وطلب من سيدان على أن حيضر شاهدا آخر، ومل جيود 
شوواهدا غووريه ، فحكووم القاضووى أبن الوورمح لليهووودى ، فلمووا رأى اليهووودى ذلووك تعجبووه ممووا رأى ، وأعوواد 

ىف احلال ، بسبب ما رآه من عدل القاضى، الذى مل يفرق بوني مسولم  لسيدان على رحمه ، وأعلن إسالمه
 وغري مسلم ، ولو كانت اخلصومة بني يهودى وبني أمري املؤمنني.

 أ.د/صربى عبدالرؤوف حممد
 ـــــــــــــــــ

 الت،ية الفلسطينية
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سوجد األقصوى ىف فلسطني الىت تنسب هلا هذه القضية، هى أرض ابركهوا هللا سوبحانه ،أبن جعول فيهوا امل

خووامت النبيووني إليووه موون املسووجد احلوورام وعوورج بووه منووه إىل  بيووت املقوودس ،وأسوورى بعبووده حمموود بوون عبوودهللا 
السووماء لووريى موون آايت ربووه الكووربى ، وابرك حولووه ، وهووى األرض الووىت بعووت هللا فيهووا عيسووى ابوون موورمي 

ن ،علوويهم مجيعووا صوولوات هللا وسووالمه. وعووددا موون النبيووني ،وعوواش فيهووا أبووو األنبيوواء إبووراهيم خليوول الوورمح
 وفلسطني هذه تشكل الشطر اجلنو، الغر، من بالد الشام وجتاورجزيرة العرب ومصر.

م ، حووني احتلووت بريطانيووا  1917هووو ، عووام 1336والقضوية الفلسووطينية مصووطلح بوورز قانونيووا منووذ عوام 
كلمتوه "اآلن انتهووت احلووروب قووال   1917/ 12/ 18فلسوطني ودخوول اجلنورال اللنووىب مدينووة القودس يوووم 

الصليبية". ويدل هذا املصطلح علوى مجيوع موا يتصول بفلسوطني ، شوعبا وارضوا، وحضوارة وهوى تواجوه موع 
وطنهووا العوور، ودائوورة حضووارهتا اإلسووالمية حتووالف قوووى اهليمنووة الغربيووة ، القووارونيني اجلوودد ، مووع الصووهيونية 

ا قوميووا لليهووود" علوى حوود تعبووري تصووريح بلفور،وقاعوودة العنصورية ىف غووروة هلووا بغيووة اغتصواهبا وجعلهووا "وطنوو
 استعمارية استيطانية عنصرية للتسلط على الوطن العر، رياصة والعامل اإلسالمى بعامة.

 كانت بريطانيا قد ركزت أطماعها على فلسطني واألقطار العربية ىف الدولة
سع عشر امليالدى، إثر انتصار بالد الشوام العثمانية منذ أوائل القرن الثالث عشر اهلجرى مطلع القرن التا

ومصر على الغزوة الفرنسية الىت قادهوا انبليوون بووانبرت ،وعمودت ىف هنايوة ذلوك القورن إىل تشوجيع إقاموة 
م ومسووووووواعدهتا ىف هتجووووووري اليهووووووود إىل فلسوووووووطني كمووووووا قامووووووت عوووووووام 1897احلركووووووة الصووووووهيونيهة عووووووام 

سووا لتجزئووة بووالد الشووام واسووتعمارها، متنكوورة هووو ، إببوورام اتفوواق سووايكس بيكووو مووع فرن1335م/1916
 11/ 2لوعودهووا للشووريف حسووني ابسووتقالل بووالد العوورب ، ومل تلبووث حكومووة بريطانيووا أن أصوودرت يوووم 

تصوورحيا ابلعموول علوووى جعوول فلسوووطني وطنووا قوميوووا لليهووود. وقاموووت بريطانيووا بعووود اهنيووار الدولوووه  1917/
فلسوطني حتوت اسوم "األنتوداب" الوذى قررتوه عصوبة األموم ىف  العثمانية إثر احلرب العاملية األوىل ابسوتعمار

م وأقورت لووه "صوكا" لتنفيووذ التصووريح ، وابشورت بريطانيووا اسووتعمارا قمعيوا ظاملووا وحشوويا 1922/ 7/ 24
 غري إنساأ استهدفت به شعب فلسطني العر، بغالبيتة املسلمة واملسيحية.

الشوعب العور، الفلسوطيىن لتحريور وطنوه احملتول ، القضية الفلسطينية إذا ىف ضوء ماسبق هوى قضوية جهواد 
فلسووطني الووذى رسووم "االنتووداب" حوودودا سياسووية لووه تفصووله عوون بقيووة أقطووار بووالد الشووام ومصوور، وتبلووغ 
مسووواحته حوووواىل سوووبعة وعشووورين ألوووف كيلوووو مووورتا مربعوووا، وقووود بووورزت فيوووه عوامووول دينيوووة وحضوووارية وقوميوووة 

 ة.واسرتاتيجية، وأبعاد حملية واقليمية ودولي
م وواجوووه فيوووه 1948/ 5/ 15اسووتمر هوووذا اجلهووواد طيلووة مرحلوووة االسوووتعمار الربيطوواأ الوووذى انتهوووى يوووم 

الشووعب العوور، الفلسووطيىن العوودو املووزدوج بريطانيووا واحلركووة الصووهيونية، موودافعا عوون بيووت املقوودس والوووطن 
قانونيووووة والسياسووووية والعوووورض واملووووال وحضووووارته العربيووووة اإلسووووالمية والوووودين. واتبووووع فيووووه خمتلووووف الوسووووائل ال
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م وثوووره القسووام بعوودها أبربووع 1929هووو،عام 1348واالنتفاضووات والثووورات الووىت منهووا ثووورة الوورباق عووام 
م وقوود حظووى هووذا اجلهوواد 1936،1938هووو/1335،1337سوونني والثووورة العربيووة الكووربى بووني عووامى 

 مبساندة أبناء األمة العربية والعامل اإلسالمى الذين أدركوا أن حتالف قوى
اهليمنة الغربية والصهيونية مل يسوتهدفوا فلسوطني لوذاهتا فحسوب ، وإمنوا للسويطرة علوى الووطن العور، وداير 
اإلسالم بعاموة. وجتلوت هوذه املسواندة ىف صوور، كوان منهوا إنعقواد املوؤمتر اإلسوالمى ىف بيوت املقودس عوام 

 عربية الكربى.م ، وكان منها أيضا مشاركة جماهديه ىف الثورة ال1931هو املوافق 1350
م ،وبووروز قوووى 1939وكوواد هووذا اجلهوواد أن حيقووق بعووض أهدافووه لوووال نشوووب احلوورب العامليووة الثانيووة عووام 

اهليمنوة األمريكيوة الووىت تبنوت احلركووة الصوهيونية. وكووان للووالايت املتحوودة دور خواص ىف صوودور قورار األمووم 
 5/ 15ة "إسوووووورائيل" ىف م ، مث ىف إقاموووووو1947/ 11/ 29املتحوووووودة اخلوووووواص بتقسوووووويم فلسووووووطني يوووووووم 

م ، خدمووة للمصوواحل األمريكيووة املتناميووة ىف الوووطن العوور، والعووامل اإلسووالمى املتعطلووة، للسوويطرة  1948/
 على النفط رياصة.

م 1948موورت القضووية الفلسووطينية مبراحوول بعوود إقامووة دولووة إسوورائيل ، امتوودت واحوودة منهووا بووني عووامى 
ملهجووورين اليهوووود وابلسوووالح ، وتوظيوووف قووووى اهليمنوووة م ، وشوووهدت تووودعيم الكيوووان الصوووهيوأ اب1967و

الغربيووة ىف مقاومووة ثووورة التحريوور ىف الوووطن العوور، والعووامل اإلسووالمى، وأحوود جتليووات ذلووك العوودوان الثالثووى 
م الووذى دبرتووه بريطانيووا وفرنسووا وشوواركت إسوورائيل ىف تنفيووذه. كمووا شووهدت هووذه 1956علووى مصوور عووام 

م من جهة  1948ني العر، للتماسك بعد النكبة الىت حلت به عام املرحلة استمرار جهاد شعب فلسط
 5/ 28وإلبووراز كيانووه موون جهووة أخوورى. وقوود قامووت منظمووة التحريوور الفلسووطينية جتسوويدا هلووذا الكيووان ىف 

 م بدعم من الدول العربية. 1964/
م 1991م حووىت زلووزال اخللوويج عووام 1967ومرحلووة أخوورى امتوودت منووذ نكسووة حوورب يونيووو حزيووران عووام 

وبرزت ىف هذه املرحلة قضية األراضى العربية الىت احتلتها إسورائيل ىف سويناء املصورية واجلووالن السوورية إىل 
جانب القضية الفلسطينية الىت دخل فيها احتالل إسرائيل لبقية فلسطني )الضفة الغربيوة والقودس الشورقية 

 وقطاع غزة(.
م كما شهدت قيام "إسرائيل" ابحوتالل 1973هو عام 1493وشهدت هذه املرحلة حرب رمضان لعام 

م وبووورزت منوووذ ذلوووك احلوووني 1982م وبغوووزو اجلنووووب اللبنووواأ عوووام 1978شوووريط ىف جنووووب لبنوووان عوووام 
املقاومووة اللبنانيووة املباركووة واسووتمرت الثووورة الفلسووطينية ىف هووذه املرحلووة، وحوودثت االنتفاضووة ىف آخوور عووام 

يد بني مصر وإسرائيل والوالايت املتحودة األمريكيوة عوام م وشهدت املرحلة إبرام اتفاق كامب داف1978
 م. 1979م الذى أوصل إىل إبرام معاهده السالم املصرية اإلسرائيلية عام  1978
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 10/ 30املرحلوووة الراهنوووة ىف القضووووية الفلسوووطينية بوووودأت بعووود زلوووزال اخللوووويج ابنعقووواد مووووؤمتر مدريووود يوووووم 
ة األمريكية "عملية سالم الشرق األوسط" وشهدت هذه م الذى ابشر ما أمسته الوالايت املتحد1991/

 وإبرام اتفاقات 1993/ 9/ 9املرحلة اعرتاف قيادة منظمة التحرير الفلسطينية "إبسرائيل" ىف 
أوسوولو إبقامووة "حكووم ذاتووى انتقوواىل فلسووطيىن حموودود ىف الضووفة الغربيووة وقطوواع غووزة" وإبوورام األردن معاهوودة 

 م.1994/ 10/ 26سالم مع إسرائيل ىف 
وابتفاقوات أوسولو احنصورت القضوية الفلسووطينية ىف مسوائل أربوع تتعلوق مبووا أمستوه الووالايت املتحودة الوضووع 
النهووائى، هووى القوودس واملسوووتعمرات االسووتيطانية الصووهيونية ىف الضووفة والقطووواع والالجئووون واحلوودود كموووا 

دائورة احلضوارة اإلسوالمية بقيوادة  شهدت هذه املرحلة احملاولة األمريكية إلقامة "نظوام الشورق األوسوط" ىف
 إسرائيل.

دالئل كثرية تشري إىل أن "عملية سوالم الشورق األوسوط" حوىت وإن وصولت إىل إبورام إتفاقوات بشوأن هوذه 
املسائل األربع ، فإن القضية ابقية وتدخل مرحلة جديدة أيخذ فيها الصراع العر، الصهيوأ شكال خمتلفا 

ل وذلوووك ألن "احلووول العنصووورى" للقضوووية الوووذى صوووممته قووووى اهليمنوووة عموووا كوووان عليوووه طووووال القووورن األو 
األمريكيوة مووع الصووهيونية مل يعوواجل جوانووب القضووية بوول جعلهوا تتفوواقم ، ورياصووة فيمووا يتعلووق ببيووت املقوودس 
الووذى يسووتهدف هووذا "احلوول العنصوورى" هتويوودها وينووذر بوقوووع جرميووة هوودم املسووجد األقصووى فيهووا واقامووة 

فإن مون املتوقوع أن تسوتمر القضوية الفلسوطينية وتودخل مرحلوة أخورى ىف صوراع  هيكل ىف موضعه. وهكذا
الووونفس الطويووول الوووىت ختوضوووها األموووة العربيوووة والشوووعوب اإلسوووالمية ضووود قووووى اهليمنوووة الغربيوووة والصوووهيونية 

 العنصرية إىل أن
 ربية اإلسالمية.يتم حترير فلسطني والقدس وينبذ اليهود الصهيونية فيعيشوا مستأمنني ىف ظل احلضاره الع

 أ.د/أمحد صدقى الدجاأ
 ـــــــــــــــــ
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 التنوت
لغة: هو مصدر من ابب قعد، وهو العبادة أو الدعاء مطلقا، ويطلق علوى القيوام ىف الصوالة وأقنوت: أى 

 (.1دعا على عدوه)
 (.2وشرعا: هو ما اشتمل على دعاء وثناء ولو آية قصده هبا)

توورك القنوووت ىف أربووع صوولوات موون غووري سووبب ، وهووى الظهوور والعصووور  واعلووم أنووه قوود وقووع االتفوواق علووى
 (.3واملغرب والعشاء، ومل يبق اخلالف إال ىف صالة الصبح من املكتوابت وىف صالة الوتر من غريها)

أمووا عوون مشووروعية القنوووت ىف الصووبح ، فقوود ذهووب املالكيووة والشووافعية وابوون أ، ليلووى واحلسوون بوون صوواحل 
ألربعة ومعهم بعض الصحابة والتابعني ، إىل أن القنوت مشوروع ىف الركعوة الثانيوة مون واألوزاعى واخللفاء ا

 (.4صالة الصبح ىف مجيع األزمان ، سواء كانت هناك نوازل أم مل تكن ، فهو سنة)
بينمووا ذهووب احلنفيووة واحلنابلووة والثووورى وروى عوون ابوون عبوواس وابوون عموور وابوون مسووعود إىل أن القنوووت غووري 

 (.5الصبح ،إال إذا أنزل ابملسلمني انزلة، فاإلمام له أن يقنت ىف صالة الصبح ) مشروع ىف صالة
وأما القنوت ىف الوتر، فقد ذهب احلنفية، وبعض الشافعية، واملنصووص عون أمحود إىل أن القنووت مسونون 

 ىف الوتر ىف الركعة الواحدة ىف مجيع السنة.
اإلمووام أمحوود إىل أن القنوووت مسوونون ىف الووووتر ىف بينمووا ذهووب الشووافعية ىف الووراجح عنوودهم ، وروايوووة عوون 

 (.6النصف األخري من شهر رمضان فقط )
 وهل يقنت قبل الركوع أو بعده؟ بكلٍّ قيل.

 أ.د/على مرعى
 ـــــــــــــــــ
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 التول ابملوَجب
لغة: املوجب مأخوذ من: أوجب يوجب ، أى: أتى مبوجبه من السيئات أو احلسونات ، وأوجوب الرجول: 

 (.1عمل عمال يوجب اجلنة أوالنار)إذا
 (.2واصطالحا: تسليم ما جعله املستدل موجبا لعلته مع استبقاء اخلالف )

ومعوىن ذلووك: أمنوا يسوولم اخلصووم الودليل الووذى اسسوتدل بووه املسووتدل ، إال أنوه يقووول: هوذا الوودليل لوويس ىف 
رم إذا مووات مل يغسول ، ومل ميووس حمول النوزاع إمنووا هوو ىف غووريه ، فيبقوى اخلووالف بينهموا كقوول الشووافعى: احملو

 (.3ىف رجل مات وهو حمرم: )ال متسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا() بطيب ، لقول رسول هللا 
 (.4فيقول املالكى: سلمنا ذلك ىف لك الرجل ، وإمنا النزاع ىف غريه ،ألن اللفظ مل يرد و بصيغة العموم )

وجب بفتح اجليم أى: القول مبا أوجبوه دليول املسوتدل واقتضواه ، أموا والقول ابملوجب من قوادح العلة، وامل
املوجب بكسرها فهو: الدليل املقتضى للحكم ،وهو غري خمتص ابلقياس ،ومنه اآليه الكرميوة }لوئن رجعنوا 

، فقوود ذكرهووا رأس النفوواق ابوون سوولول وقووت أن كووان  8إىل املدينووة ليخوورجن األعووز منهووا األذل{املنووافقون:
يقصوود - غووزوة بووىن املصوطلق ، فقووال: لووئن رجعنووا إىل املدينوة موون هووذه الغوزوة ليخوورجن األعووز املسولمون ىف

وأصووحابه فأجابووه هللا تبووارك وتعوواىل مبوجووب قولووه مووع عوودم تسووليمه لووه  منهووا األذل يعووىن حمموودا  -نفسووه
 .8فقال تعاىل }وهلل العزه ولرسوله وللمؤمنني{املنافقون:

وأثبووت هلووا حكمووا ، وهووو اإلخووراج موون املدينووة، رد عليووه رب العووزة تبووارك فإنووه ملووا ذكوور صووفة، وهووى العووزة، 
وتعاىل أبن هذه الصفة اثبتة لكن ال ملن أراد ثبوهتا له ، فإهنا اثبتة لغريه ابقية علوى اقتضوائها للحكوم وهوو 

 (.5وللمؤمنني ) اإلخراج ، فالعزة موجودة لكن ال له بل هلل ولرسوله 
القوول ابملوجوب قوادح ىف العلووة مفسود هلوا، ومون صورح بوذلك إموام احلوورمني ، ومجهوور األصووليني علوى أن 

وابن السمعاأ، والفخر الرازى، واآلمدى، ألن املعرتض إذا قال مبوجب العلة أصبحت ىف موضع اإلمجاع 
،وال تكوون متناولوة لوضوع اخلوالف ، وألنوه إذا كوان تسووليم موجوب موا ذكوره مون الودليل اليرفوع اخلووالف ، 

 ما ذكره ليس بدليل احلكم الذى أراد إثباته. علم أن
ونقوول الرركشووى عوون ظوواهر كووالم اجلوودليني أنووه لوويس موون قوووادح العلووة، ألن القووول مبوجووب الوودليل تسووليم 

 (.6فكيف يكون مفسدا)
 أ.د/على مجعه حممد

 ـــــــــــــــــ
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 ال اابة كصناعة
 

 (.1ناعة الكاتب ، كما ىف الوسيط)لغة: كتب الكتاب كتبا وكتااب وكتابة خطه ، الكتابة: ص
يسووتخدم ىف تسووجيل املعلومووات قدميووة جوودا وترجووع إىل األلووف السادسووة  -كخووط-واصووطالحا: الكتابووة 

قبل امليالد، وقد بدأت الكتابة بتصويراألفكار مث بتصوير الكلمات مث برتميز األصوات ابلشكل األجبدى، 
 مات.وإن كانت هناك حىت اليوم كتاابت تصويرية ابلكل

اشوتقت مون الكتابوة النبطيوة ىف حنوو القورن الثالوث املويالدى ودخلوت إىل مشواىل  -كخوط-والكتابة العربيوة 
 اجلزيرة العربية ىف حنو القرن اخلامس امليالدى وأوائل السادس امليالدى.

نووق وقود اسووتخدمت األجبديووة العربيووة كفوون زخوورىف مووع مطلووع القوورن )الثوواأ اهلجوورى، الثووامن املوويالدى(، وأت
اخلطاطون املسلمون ىف ذلوك أتنقوا شوديدا. وتفورع عون الكتابوة العربيوة عشورات مون اخلطووط واألقوالم موع 

 مرورالوقت.
 أما الكتابة كصناعة فقد عرفها العرب ابسم صناعة اإلنشاء. وقد برع العرب

 اهلجورى. ىف أتليف الكتب حول هذه الصناعة وذلوك بعود أن انتشور تودوين الكتوب ىف هنايوة القورن الثواأ
ومن بني الكتب اهلامة ىف هذا الصودد كتواب ابون مجاعوة "توذكرة السوامع واملوتكلم ىف أدب العوامل واملوتعلم" 

 وكتاب القلقشندى "صبح األعشى ىف صناعة اإلنشا".
ولقد أمجع العلماء املسلمون على أن صنعة الكتابة فضيلة واالشتغال هبا عمل حممود، والنصوص ىف هذا 

 .الصدد كثرية
وقوود وضووع العلموواء املسوولمون لصوونعة الكتابووة ظوووابط وقواعوود وآداب بعضووها قواعوود مادية،إبعضووها قواعوود 

 معنوية. ومن أهم تلك القواعد:
إذا كتب الكاتب شيئا من العلوم الشرعية، جيب أن يكون على طهارة مستقبال القبلوة، طواهر البودن  -1

البسوملة. وإذا فورغ مون كتابوة الكتواب أواجلوزء فليختموه  والثياب و احلرب والورق ويبتدىء كل كتاب بكتابة
ابحلمد له و الصالة على النىب، وكلما كتب اسم هلل تعاىل أتبعه ابلتعظويم مثول: تعواىل، سوبحانه ، ويوتلفظ 

 بذلك.
وال يسأم من تكريرها والخيتصرها، وجيب أن يتلفظ هبا وهو يكتبها،  وكلما كتب اسم النىب كتب بعده 

ذكر أحد من الصوحابة كتوب بعوده رضوى هللا عنوه أو رضووان هللا عليوه. أموا إذا مور بذكرأحود مون وإذا مر ب
 األئمة كتب بعده رمحه هللا أو رمحة هللا عليه أو تغمده هللا برمحته.

اليهوتم الكاتوب ابملبالغوة ىف حسون اخلوط وإمنوا يهوتم بصوحته وتصوحيحه ويتجنوب التعليوق وهوو خلووط  -2
رقها واملشق وهو سرعة الكتابة موع بعثورة احلوروف. قوال عمور بون اخلطواب رضوى هللا احلروف الىت ينبغى تف

 عنه:
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 شر الكتابة املشق وشر القراءة اهلدرمة )التصفح السريع دون تدبر املعىن( وأجود اخلط أبينه.
بود يكره ىف الكتابة فصل مضاف اسم هللا تعاىل منه: عبدهللا ، عبدالرمحن ، رسول هللا ،فال يكتوب ع -3

 أو رسول ىف هناية السطر وهللا أو الرمحن ىف بداية السطر التاىل لقبح صورة الكتابة.
وإذا كوووان الكاتوووب ينسوووخ كتوووااب فعليوووه مقابلوووة النسوووخة علوووى أصووول موثووووق صوووحيح فاملقابلوووة متعينوووة  -4

، قوال:  للكتاب الذى يرام به النفع. قال عروة بن الزبري البنوه هشوام رضوى هللا عنهموا: كتبوت؟ قوال: نعوم
 عرضت كتابك؟ )أى على أصل صحيح( قال: ال، قال: مل تكتب.

وإذا صحح الكتاب ابملقابلة على أصل صحيح أو على شيخ فينبغى أن يعجم املعجم ،ويشوكل املشوكل 
 ، ويضبط امللتبس ، ويتفقد مواضع التصحيف.

ق مواوقع ىف على الكاتب أن يكتب على ماصححه وضبطه ىف الكتاب )صوح( صوغرية. ويكتوب فوو  -5
التصونيف وهووو خطوأ )كووذا( صوغرية أى هكووذا رأيتوه ، ويكتووب ىف احلاشوية )صوووابه كوذا( إن كووان يتحققووه 
أو)لعله كذا( إن غلب على ظنه ، ويكتب على ما أشكل عليه ومل يتبني صحته )ضوبة( وهوى صوورة رأس 

 صاد مهملة خمتصرة)ص(.
ع هبوا وقوت احلاجوة مون كورب وضوعف بصور، مث حملوه اليكتب الكاتب الكتابة الدقيقوة ألنوه رمبوا مل ينتفو -6

فيمن عجزعن مثون ورق أو محلوه ىف سوفر فيكوون معوه خفيوف احملمول فوال كراهوة ىف ذلوك وال منوع للعوذر، 
 والكتابة ابحلرب أوىل من املداد.

ينبغى أال يكون القلم صلبا جدا فيمنع سورعة اجلورى، وال رخووا فيسورع إليوه احلوض ،وقوال الوبعض إذا  -7
دت أن جتود خطك فأطول جلفتوك وأمستهوا، وحورف قطتوك وأمينهوا، ولوتكن السواكني حوادة جودا لربايوة أر 

 األقالم وكشط الورق
وال تسوووتعمل ىف غوووري ذلوووك. ولووويكن مايسوووقط عليوووه القلوووم صووولبا وهوووم حيمووودون القصوووب الفارسوووى جووودا 

 واألبنوس الصلب الثقيل.
ظهووور ىف البيوووان وىف فواصووول الكوووالم ، وكوووذلك ينصووح الكاتوووب عوووادة بكتابوووة األبوووواب ابحلمووورة فإنووه أ -8

 الأبس به على أمساء أو مذهب أو أقوال أو طرف أو أنواع أو لغات أو أعداد أو حنو ذلك.
 -املمسوحة  -املفرشوة  -املقوط  -املديوة  -الودواة  -املوداد  -ومن أدوات الكتابوة عنود املسولمني: القلوم 

 املقلمة.
مني مووع موورور الووزمن: موون مووواد طبيعيووة مثوول العسووب والكرانيووف ، وقوود تطووورت مووواد الكتابووة عنوود املسوول

 والعظام ، واللخاف ، وقطع الفخار ، إىل مواد مصنعة كاملهارق ، والربدى، والرق ، مث الورق.
 أ.د/شعبان عبدالعزيز خليفه

 ـــــــــــــــــ
 



 820 

 ال ذب
 أواًل : تعريف الكذب :

 أ لغة : الكذب نقيض الصدق .
 اإلخبار عن الشيء ريالف الواقع .ب اصطالحاً : 

 اثنياً : ذم الكذب وأهله :
 اثلثاً : من مظاهر الكذب :

 : -  -الكذب على هللا ورسوله  -1
 الكذب يف البيع والشراء . -2
 الكذب إلفساد ذات البني . -3
 الكذب إلضحاك السامعني وتشويقهم . -4
 الكذب للمفاخرة يف إظهار الفضل . -5
 املخالفني ، تشفياً منهم ونكاية هبم . الكذب على -6
 الكذب املقرون ابحلسد . -7
 الكذب يف املطالبات واخلصومات . -8
 الكذب للتخلص من املواقف احملرجة . -9

 املبالغة يف القول . -10
 حذف بعض احلقيقة . -11
 الكذب على النفس . -12
 الكذب لتسويغ األخطاء . -13
 كسب املؤيدين .الكذب الستدرار العطف و  -14
 التملق ألرابب الثراء وأصحاب املناصب . -15
 الكذب يف دعوى احملبة والصداقة . -16
 نقل األخبار الكاذبة . -17
 الكذب السياسي . -18
 الدجل اإلعالمي . -19
 التوسع يف ابب املصلحة . -20
 املبالغة يف املعاريض . -21
 الكذب على األوالد . -22

 كذب :رابعاً : دوافع ال
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 اخلوف من النقد . -1
 إيثار املصلحة العاجلة . -2
 قلة مراقبة هللا واخلوف منه . -3
 اعتياد الكذب وألفه . -4
 البيئة واجملتمع . -5
 سوء الرتبية . -6

 خامساً : احلث على لزوم الصدق .
 سادساً : األمور املعينة على الصدق :

 االستعانة ابهلل عز وجل . -1
 واستشعار اطالعه جل وعال . مراقبة هللا -2
 تعويد النفس على الصدق وتوطينها عليه . -3
 النظر يف العواقب . -4
 تنشئة الصغار على الصدق . -5
 احلرص على أداء الصالة وتكميلها وإعطائها حقها من اخلشوع وغريه . -6
 معاشرة الصادقني وجمانبة الكاذبني . -7
 والتعقل . اإلكثار من قراءة القرآن ابلتدبر -8

 سابعاً : أثر الصدق يف سعادة الفرد :
 شرف القدر وعلو املنزلة . -1
 طيب العيش . -2
 صفاء البال . -3
 عزة النفس . -4
 الشجاعة والثقة ابلنفس . -5

 اثمناً : أثر الصدق يف سعادة اجلماعة .
 صو –ة دار ابن خزمي –حممد احلمد  –املرجع : رسائل يف الرتبية واألخالق والسلوك 

 ـــــــــــــــــ
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 ال ذب
 الكذب: نقيض الصدق ، والصدق مطابقة اخلرب للواقع ولو حبسب اعتقاد

املووتكلم ىف لسووان العوورب: كووذب يكووذب كووذاب، تقووول: رجوول كوواذب ، وكووذاب ، وىف قولووه تعوواىل: }لوويس 
 .2لوقعتها كاذبة{الواقعة:

كّذب فالن: إذا تكلف الكذب ،و الكذابة: ثووب وجاء ىف لغة العرب َتَكّذبوا عليه: زعموا أنه كاذب وتُ 
 يصبغ أبلوان ينقش كأنه موشى.

 (.1والكذاابن: مسيلمة احلنفى، واألسود العنسى)
 وللكذب دوافع منها:

االعتوزاز ريووداع الونفس، وحماولووة اجوتالب النفووع موع أن فيووه اهللكوة، قووال عمور بوون اخلطواب رضووى هللا  -1
 ضع ، أحب إىل من أن يرفعىن الكذب وقلما يفعل.عنه: ألن يضعىن الصدق ، وقلما ي

 أن يؤثر فيكون حديثه مستغراب وكالمه مستطرفا. -2
 أن يقصد ابلكذب التشفى من عدوه ،فيسمه بقبائح خيرتعها عليه. -3
 أن يتعود الكذب ، حىت يصري الكذب سجية له. -4

 ربولقد حرم اإلسالم الكذب لكن السنة املطهرة وردت إبرخاصه ىف احل
وإصالح ذات البني على وجه التورية، والتأويل دون التصريح به ، فوإن السونة مل تورد إبابحوة الكوذب علوى 

 وجه التصريح قط، كما أن من الصدق ما يقوم مقام الكذب ىف القبح واملعرة ، كالغيبة والنميمة.
 أما اآلاثر السلبية للكذب على الفرد وعلى األمة:

 شهادة الزور. تضيع به احلقوق ، فمنه -1
 تفقد به الثقة، فتفقد الطمأنينة إىل الكاذب فيحجم الناس عن التعامل معه. -2
الكذب عنصر إفساد كبري للمجتمعات اإلنسانية وسبب هدم ألبنيتها احلضوارية ، وتقطيوع لروابطهوا  -3

 وصالهتا ، ورذيلة من رذائل السلوك ذات الضرر البالغ.
يه خيسر اإلنسان آخرته بعد خسارة دنياه قوال رسوول هللا صولى هللا عليوه إن الكذب طريق إىل النار ف -4

وسلم: "عليكم ابلصدق فإن الصدق يهدى إىل الرب، وإن الورب يهودى إىل اجلنوة، وموا يوزال الرجول يصودق 
ويتحوورى الصوودق حووىت يكتووب عنوود هللا صووديقا، وإايكووم والكووذب، فووإن الكووذب يهوودى إىل الفجوووز وإن 

 لنار ومايزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حىت يكتب عند هللا كذااب".الفجور يهدى إىل ا
وهلذا استحالت صفة الكذب على الرسل ،ووجبت هلم صفة الصدق ، فلو جازت عليهم صوفة الكوذب 

منذ نعومة أظفواره موصووفا  ، ملا وثق الناس ىف أخبارهم فتضيع الفائدة من الرسالة، فكان رسولنا حممد 
 ، بقدر ما أختذ من الصدق صفة له دليال اليقبل اجلدل إلثبات كونه رسول هللا تعاىل.ابلصادق األمني 

 أ.د/عبدالسالم حممد عبده
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 ال رامة
لغة: تعىن العوزازة حيوث تقوول: فوالن كورمي علوى، مبعوىن عزيوز لودى واملكرموة: فعول الكورم ، واملكورم: الرجول 

 الكرمي على كل أحد.
، أى  29ىء: أى طلبوووه كرميوووا ،وكووورمي: ورد ىف التنزيووول }إأ ألقوووى إىل كتووواب كرمي{النمووول:واسوووتكرم الشووو

 (.1حسن معناه ، حممود ما فيه)
واصطالحا: ىف منظور رجال التوحيد هى أمر خارق للعادة يظهره هللا على يد عبود ظواهر الصوالح ملتوزم 

لصوواحل عمول هبوا أم مل يعمول. واملكرمووة مبتابعوة نوىب، كلوف بشوريعة، مصووحواب بصوحيح االعتقواد ، والعمول ا
 سواء

 أعلم هبا أم مل يعلم اليتحدى هبا كاملعجزة.
 وىف مسألة وقوع الكرامة من وىل أو عدم ظهورها على يديه مذهبان: املذهب األول وهو ألهل السنة:

إىل أن فهووم يوورون الكرامووة جووائزة عقووال ، وواقعووة فعووال ىف احليوواة، وبعوود املمووات ، بوول إن بعضووهم يووذهب 
حدوثها بعد املوت أوىل لصفاء النفس حينذاك من األكدار، ويستندون فيما ذهبوا إليه من جواز وقوعها 

 على أنه ال يلزم من فرض وقوعها حمال ، وكل ما كان كذلك يكون جائزا.
ن ويسووتدلون علووى ذلووك مبووا ورد ىف القوورآن الكوورمي موون قصووة موورمي حيووث أنبتهووا هللا تعوواىل نبوواث حسوونا، وكووا

 زكراي )عليه السالم( كلما دخل عليها احملراب وجد عندها رزقا كثريا.
وقصووة أهوول الكهووف الووذين لبثوووا ىف الغووار ثالمثائووة سوونني وإزدادوا تسووعا دون طعووام أو شووراب فضوورب هللا 
علووى آذاهنووم ألن األذن موووطن اإليقوواظ ىف اإلنسووان ، والشوومس تطهوور كهفهووم موون األمووراض فووإذا طلعووت 

 هم ذات اليمني.تزاور عن كهف
كذلك ماذكره القرآن عن الذى عنده علم الكتاب الذى أحضر عرش بلقويس مون الويمن إىل بوالد الشوام 

 ىف طرفة عني وغري ذلك.
 أما املذهب الثاأ للمعتزلة:وهم يرون عدم جواز الكرامة وهلم على مذهبهم أدلة لديهم فيها:

ويوورد هووذا مبنووع االلتبوواس ذلووك ألن املعجووزة مقرونووة لووو ظهوورت الكرامووة علووى يوود الوووىل اللتووبس ابلنووىب  -1
 بدعوى النبوة ريالف الكرامة.

لو ظهرت الكرامة على يد الوىل كثرت بكثرهتم فال تكون خارقوة ويورد مون لودليل أبن الكثورة التوؤدى  -2
 إىل حتويل خارق العادة إىل معتاد ، ويظل اخلارق للعادة رغم كثرته خارقا للعادة.

 سلم قول جواز وقوع الكرامة للوىل تكرميا على طاعة هللا تعاىل.وبناء عليه في
 أ.د/عبدالسالم حممد عبده

 ـــــــــــــــــ
 ال راهية
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الكراهية نقيض احلب فهى شعور اإلنسان ببغضه لآلخرين ، وحبوه لنفسوه فقوط ، وهوى داء وبيول ينجوب 
شوحناء، والغيبوة، والنميموة، وقود ال يكوبح الكثري من األموراض اخللقيوة اخلطورية مثول: احلسود، والبغضاء،وال

 مجاحها فيكون الظلم والعدوان ، وغريها من الرذائل.
وقد ذكر هللا تعاىل الكرة ابلفتح والكرة ابلضم ىف غري موضع من كتابه العزيوز }كتوب علويكم القتوال وهوو  

كووواف إال ىف هوووذه . ويقوووول انفوووع: إن كوووره ىف القوورآن الكووورمي مل تووورد مضووومومة ال216كووره لكم..{البقووورة:
 اآلية.

والَكره ، والُكره لغتان ، فبأى لغة وقع فهو جائز ومعنامها واحد، وهو إجبار النفس على ما ال هتوى، إال 
 الفراء: فإنه زعم أن الكره ابلضم ما أكرهت نفسك عليه ، والكره ابلفتح ما أكرهك غريك عليه.

 ها فتحتملها، والكرة ابلضمويقول ابن سيده: الكرة ابلفتح اإلابء واملشقة تكلف
 (.1املشقة حتتملها من غري أن تكلفها)

 ومن مث كانت للكراهية هذه اآلاثر السلبية:
 أهنا تشقى صاحبها قبل أن تنال من اآلخرين. -1
 أهنا جتلب القلق واالضطراب إىل قلب صاحبها فتورثه العديد من األمراض النفسية واجلسدية. -2
ن اإلميوان الصووحيح ، قوال رسووول هللا صولى هللا عليوه وسوولم: )ال يوؤمن أحوودكم أهنوا تبعود بصوواحبها عو -3

حوىت حيوب ألخيووة ماحيوب لنفسوه(. وقووال صولى هللا عليوه وسوولم: والوذى نفسوى بيووده التودخلوا اجلنوة حووىت 
 تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتابوا، أال أدلكم على شىء إذا فعلتموه حتاببتم ،أفشوا السالم بينكم".

 ية هتوى بصاحبها إىل أدأ درجات البشر فتثري كراهية الناس لهالكراه -4
والكراهية ليست من أخالق املسلمني الذين حيبون هللا ومالئكته مث يوضع هلم القبوول ىف األرض ، لكنهوا 

 قد تكون مطلوبة أحياان وذلك فيما يلى:
 )أ( كره أعداء هللا تعاىل وأعداء دينه ،وعدم مودهتم.

 الرذيلة والفساد والباطل.)ب( كره الشر و 
)ج( كره النفس األمارة ابلسوء الداعية إىل الفجور فكراهية القبوائح واملعاصوى والشورور، وأعوداء هللا تعواىل  

 كراهية حكيمة عاقلة.
 وأشد أنواع الكراهية جرما كره هللا ورسوله مث كره املسلمني.

 أ.د/عبدالسالم حممد عبده
 ـــــــــــــــــ

 
 ال هانة

 ة: َكَهَن وَكُهَن َيكُهُن ، َيُكهن كهانة،وتكهن تكهنا له: أى قضى له ابلغيب وحدثه به.لغ
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وكهون كهانوة: صووار كاهنوا، أو صوارت الكهانووة لوه طبيعووة وغريوزة ورجول كوواهن مون قووم كهنووة وكهوان: موون 
 يدعى معرفة األسرار أو أحوال الغيب ، وعند اليهود وعبدة األواثن:

رابني ، فقد ورد ىف التوراة: "... وتلوبس هوارون الثيواب املقدسوة ومتسوحه وتقدسوه الذى يقدم الذابئح والق
 (.40:13ليكهن ىل...." )خروج 

 وعند النصارى: من ارتقى إىل درجة الكهنوت.
( واللفوظ إموا مون  17:14ففى اإلجنيول: "... فنظور وقوال هلوم: أذهبووا وأروا أنفسوكم للكهنوة...." )لوقوا 

 كهنا ابلسراينية.  كهن ابلعربانية، أو من
 والكهانة: حرفة الكاهن ، وهو الذى يتعاطى اخلرب عن الكائنات ىف مستقبل

 الزمان ، ويدعى معرفة األسرار.
الكهنووت: طبقووة الكواهن أو رتبتووه. وسور الكهنوووت: هووو أحود أسوورار الكنيسوة املقدسووة السوبع ، يتوووىل بووه 

 وأن حيل من اخلطااي. الكاهن أن يقدس جسد املسيح ، ودمه ىف تالوة القداس ،
كان ىف العرب كهنة كشق وسطيح وغريمها ، فمنهم من كان يوزعم أنوه يعورف األموور مبقودمات أسوباب ، 

 يستدل هبا على مواقعها من كالم من يسأل ، أو فعله ، أو حاله ،وهذا خيصونه ابسم العراف.
والقيوام أبسوبابه وأمور حزتتووه.  والكواهن ىف كوالم العورب: هوو الوذى يقووم أبمور الرجول ويسوعى ىف حاجتوه ،

ومهووا قبيلتووان يهوديتووان كانتووا  -وهووم أهوول كتوواب وفهووم وعلووم-والكاهنووان: حيووان ، يقووال لقريظووة والنضووري 
تسووكنان ابملدينووة. والعووورب تسوومى كووول موون يتعوواطى علموووا دقيقووا كاهنوووا، وموونهم موون كوووان يسوومى املووونجم 

 والطبيب كاهنا.
مرتني ، ىف قوله تعاىل: }فوذكر فموا أنوت بنعموة ربوك بكواهن وال ووردت كلمة: الكاهن ىف القرآن الكرمي 

، أى لسووت حبموود هللا بكوواهن ، كمووا تقووول اجلهلووة موون قووريش. والكوواهن الووذى أيتيووه  29جمنون{الطووور:
الرئووى موون اجلوون ابلكلمووة يتلقاهووا موون خوورب السووماء، كمووا يعتقوود ذلووك كثووري موون النوواس. وىف قولووه تعوواىل: 

 .42تذكرون{احلاقة:}والبقول كاهن قليال ما 
 وكانت الكهانة ىف العرب على ثالثة أضرب:

األول: يكون لإلنسان وىل من اجلن خيربه مبا يسرتقه مون السومع مون السوماء،وهذا القسوم بطول مون حوني 
 . بعث هللا حممد 

د الثوواأ: أن خيووربه مبووا يطوورأ، أو يكووون ىف أقطووار األرض ، ومووا خفووى عنووه ممووا قوورب أو بعوود، وهووذا ال يبعوو
 وجوده ، ونفت املعتزلة وبعض املتكلمني هذين الضربني وأحالومها )أى جعالمها مستحيلني(.

الثالوووث: املنجموووون ، وأغلوووبهم كووواذب ، ولوووذا شووواع بوووني النووواس هوووذا املثووول: "كوووذب املنجموووون حوووىت ولوووو 
: "مون صدقوا" وقد حرم اإلسالم إتيوان الكواهن لسوؤاله عون الغيوب لقوول رسوول هللا صولى هللا عليوه وسولم

 (.1أتى عرافا أو كاهنا فصدقه مبا يقول ، فقد كفر مبا أنزل على حممد" )
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 أ.د/حممد شامة
 الكون

لغة: َكّونه فتكّون: أحدثوه فحودث ، والكوون: احلودث ، والكائنوة: احلادثوة، وهللا مكوون األشوياء: خيرجهوا 
 (.1من العدم إىل الوجود كما ىف اللسان)
 لداللة على كل ماحولنا، من النجوم الىتواصطالحا: هو اللفظ املستخدم ل

نراها ليال ىف السماء، والىت تتجمع ىف جمموعوات تعورف ابجملورات ، إىل الفضواء الواقوع بوني هوذه اجملورات ، 
 ومايوجد به من غازات وغبار كوأ ، ابإلضافة إىل أى شىء يقدر له الوجود وراء حدود مانراه.

الكون إال ىف هناية القرن الثامن عشر، عندما اكتشف أنه يسكن  ومل يشعر اإلنسان شعورا حقيقيا بوجود
على سطح كوكب صغري، ىف جمموعة مشسية متثل جزءا من جمرة حتتوى علوى ألووف املاليوني مون النجووم ، 

 وأن
هناك جمرات مشاهبة تقع ىف الفضاء، الذى ميتد وراء هذه اجملرة، والىت عرفت ىف ذلوك احلوني ابسوم "اجلوزر 

 .الكونية"
ويعرف علماء الفلك اليوم مايزيد على مائة ألف مليون جمرة، تفصل كل جمرة عن األخرى مساحة هائلة، 
وأقرب اجملرات إلينا جمرة "املرأة املسلسلة" أو "األندروميدا" وتفصلنا عنها مسافة تقدر مليوأ سنة ضوئية، 

الثانية ال يصل إلينا إال بعد مليووأ كم ىف   300،  000مبعىن: أن الشعاع الصادر منها واملنطلق بسرعة 
سنة، مما يدل على أننا النعرف شيئا عن هذه اجملرة حىت اآلن ، فنحن نراها كموا كانوت ىف املاضوى، ورمبوا 

 تكون قد انفجرت ، أو اختفت ىف الفضاء.
هووا كمووا  وهووذه احلقيقووة حموورية إىل حوود كبووري، فوونحن عنوودما ننظوور إىل ماحولنووا موون جنوووم أو جموورات ، إمنووا نرا

كانت ىف الزمن املاضى، كذلك أقرب جنم إىل جمموعتنا الشمسية ويودعى "ألفاسونتورى" تفصولنا عنوه حنوو 
سوونة ضوووئية، أى تفصوولنا عنووه ماليووني موون الكيلووومرتات ويووذكران ذلووك ابآليووة الكرميووة }فووال أقسووم  4، 3

 .75،76مبواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم{الواقعة:
ملعرفة توصل اإلنسان بفكره إىل نظرية خاصة بنشأة هذا الكون ، وهى تونص علوى أن كول وبتقدم العلم وا

ماحيتويه هذا الكون من جمرات وغازات وسحب الغبار الكوأ كانت ملتحمة معا ىف زمن مغرق ىف القدم 
 على هيئة كتلة مركزية شديدة التماسك واالنضغاط ، مث انفجرت هذه الكتلة، وتناترت

مجيع االجتاهات ، مث حتولت مبرور الزمن إىل اجملرات احلالية الىت يتكوون كول منهوا مون ماليوني شظاايها ىف 
النجوم ، وتعرف هذه النظريوة ابسوم "االنفجوار العظويم" وهوى تتمشوى موع املعوىن املفهووم مون اآليوة الكرميوة 

اء كوول شووىء حووى أفووال }أو مل يوور الوودين كفووروا أن السووموات واألرض كانتووا رتقووا ففتقنامهووا وجعلنووا موون املوو
 .30يؤمنون{األنبياء:
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ألوف مليوون سونه علووى 15.000وتودل هوذه النظريوة علوى أن هووذا االنفجوار العظويم قود حودث منووذ حنوو 
وجه التقريب ، وأن هذه اجملرات مازالت تندفع ىف الفضاء بسورعات كبورية جودا، مموا يودل علوى أن الكوون 

الووذى ورد ىف اآليوووة الكرميووة }والسوووماء بنيناهووا أبيووود وإان يتموودد ويتسووع مبووورور الووزمن ، وهوووذا املعووىن نفسوووه 
، ولكون هول ميتود ويسوتمرهذا االتسواع اىل األبود، أم هول يتوقوف هوذا التمودد ىف  47ملوسعون{الذارايت:

املستقبل عندما تبطىء سرعة اجملرات وتبدأ عملية التجاذب بينها، فينكمش الكوون مورة أخورى، ويوصوف 
 عندئذ أبنه كون مغلق.

عتقد بعض العلماء أن الكون حيتوى على قدر كبريمن املوادة، سوواء منهوا املوادة املضويئة الوىت توجود علوى وي
هيئووة سووحب موون الغووازات والغبووار الكوووأ، وهووو مووايكفى حلوودوث التجوواذب بووني مكوانتووه وانكماشووه موورة 

ا ىف هنايووة أخورى، وسيسوتمر هووذا االنكمواش موودة طويلوة ، وتقوورتب اجملورات بعضوها موون بعوض لتنوودمج معو
األموور ىف كتلوووة مركزيوووة واحوودة مث تعوووود إىل االنفجوووار موورة أخووورى لتكوووون كوووان جديووودا ، ويوووذكرذلك بقولوووه 
تعووواىل: }يووووم نطوووووى السوووماء كطوووى السووووجل للكتوووب كموووا بوووودأان أول خلوووق نعيوووده وعوووودا علينوووا إان كنووووا 

 .104فاعلني{األنبياء:
لينكوني" نظريوة تفورتض أن الكوون عنودما يونكمش وقد وضع عاملان مهوا: "إدوارد انيورون" و "ألكسواندر في

سيصل إىل حجم متناه ىف الصغر، اليزيود علوى حجوم الربتوون ، مث خيتفوى فجوأة ىف العودم ، وطبقوا لنظريوة 
" مورة أخورى ليتمودد بشوكل Out of nothingness"ميكانيكوا الكوم" سويظهر الكوون مون العودم "

ولكنهووا تتمشووى مووع قولووه تعوواىل }بووديع السووموات  هنووائى موودة موون الووزمن ، ويصووعب تصووور هووذه النظريووة،
 .117واألرض وإذا قضى أمرا فإمنا يقول له كن فيكون{البقرة:

 أ.د/أمحد مدحت إسالم
 ـــــــــــــــــ
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 ال ونفونيوسية
لغوة: نسوبة إىل "كونفوشويوس" ، وهوذ االسوم يتوألف موون لفظوني: كوونج ، اسوم القبيلوة الوىت ينتموى إليهووا ، 

اهووا: الوورئيس ،أو الفيلسوووف. فاسووم كونفوشوويوس يعووىن: زئوويس كووونج ، أو فيلسوووفها ، أو وفوووتس ، ومعن
 حكيمها.

واصطالحا: تعاليم أخالقية ودينية ظهرت ىف القرن السادس قبل امليالد على يد رجل يدعى كونفشيوس، 
 شرين.صارت فيما بعد مذهبا دينيا، وقد التزمته الصني كدين رمسى للدولة حىت أوائل القرن الع

ق.م. مووون أسووورة  551ولووود "كونفوشووويوس" ىف املقاطعوووة الصوووينية الوووىت تسووومى اليووووم "شوووانتونج" ىف عوووام 
عريقووة، إذ كووان أبوووه ضووابطا ىف اجلوويش ، إال أنووه كووان فقووريا ، ومووات وابنووه "كونفوشوويوس" ىف الثالثووة موون 

ألموري جود ه واجتهواده أسوند عمره ، فاضطر الغالم إىل االشتغال برعوى الغونم عنود أحود األموراء. وملوا رأى ا
 إليه أحدى الوظائف ، فكان يقضى أوقات فراغه ىف دراسة اآلداب القدمية والفلسفة واملوسيقى.

وىف الثانيووة والعشوورين موون عمووره أنشووأ مدرسووة ليتلقووى فيهووا الشووبان ذوو املواهووب اخلاصووة أصووول الفلسووفة 
املستشووار السياسووى لووبعض األمووراء والوووالة األخالقيووة والسياسووية، وجبانووب عملووه هووذا كووان يقوووم بوظيفووة 
 الذين كانوا ينتفعون آبرانه ىف حل ما يصادفهم من مشكالت.

ق.م عني رئيسا للوزراء ىف والية "لو" فأعدم املشاغبني من الوزراء ورجال السياسة، وأدب 496وىف سنة 
تكوار، ولكون حسواده اللصوص وقطاع الطرق ، كما وضوع مراقبوة صوارمة علوى التجوار ليمنوع الغوش واالح

دسوا بينوه وبوني أموري "لوو" فاضوطر "كونفوشويوس" إىل تورك هوذه الواليوة، وأخوذ يتنقول مون إقلويم إىل إقلويم 
 يعلم الشبان وينصح الوالة.

ومل يدع "كونفوشيوس"ا أنه نىب يوحى اليه ،فقد كان مصلحا أكثر منه رجول ديون. احورتم اآلهلوة، وحورص 
كانت عنايته متجهة إىل إصالح النفس اإلنسانية، وتكوين جمتمع سليم ، على إقامة الشعائر والطقوس ،و 
 قوامه احملبة واإلخاء والعدل.

 ويرتكز القانون األخالقى عنده على أربع فضائل رئيسية هى:
 وجوب طاعة الوالد واخلضوع له. -1
 وجوب طاعة احلاكم واالنقياد له. -2
 على األخ األصغر أن يطيع أخاه األكرب. -3
 على األصدقاء أن خيلصوا ىف معاملة بعضهم بعضا. -4

وهذه الفضائل ىف نظر "الكونفوشيوسيني" خالدة، وجيب على كل فرد ىف اجملتمع أن يتحلى هبا ابسوتمرار 
 ألن األستمرار ىف التحلى ابلفضيلة هو نفسه جزء ال يتجزأ من الفضيلة.
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عول األفوراد يفهموون القوانون األخالقوى: ويسوريون التعليم عند "الكونفوشيوسويني" مون أهوم العوامول الوىت جت
عليه. ولذلك جيبط أن يتعلم األفراد آراء القدماء وحكمهم ، وما ورد عنهم من قصوص ، وعلويهم كوذلك 
 أن يطلعوا على مؤلفات الكونفوشيوسيني ، حىت يلموا إملاما جيدا آبرائهم الفلسفية والدينية والسياسية.

ق.م( قضواها ىف نشور الفضوائل ، وحماولوة إصوالح  498انني عاموا )تووىف عاش "كونفوشيوس" حوواىل مثو
اجملتمووع الصوويىن، ومل يكوون لووه ىف حياتووه أتثووري كبووري، إذ كووان النوواس يعتربونووه مصوولحا اجتماعيووا، ألنووه كووان 
ينادى ابلتمسك حبكمة القدماء، ويدعو اىل إحياء الرتاث القدمي والسري على قواعده ومبادئه وكان يؤلف 

ب ىف هذا اجملال وينشر تعاليمه متنقال من والية اىل آخرى ، حىت أطلق عليوه معاصوروه اسوم: "معلوم الكت
 اجلنس البشرى".

بناء على أسباب سياسية أن تعاليمه مقدسة جيب االلتزام هبوا، -وبعد قرون عدة من وفاته أعلنت الدولة 
نفوشيوسووية" هووى الوودين الرمسووى للدولووة، مث تطووور األموور بعوود ذلووك إىل عبادتووه ، فأعلنووت الدولووة أن "الكو 

فانتشوورت دور عبادتووه ىف كوول املوودن والقوورى والنجوووع الصووينية، وتقوودم فيهووا القوورابني لووه ىف صووورة أضووحية 
 )ثريان ، وأغنام ، وخنازير(، وىف بعض األحيان يقدم القرابن ىف صورة أقمشة حريرية.

ن معووووه آهلووووتهم القدمية،فيقوووودمون القوووورابني هلووووا مل ينفوووورد "كونفوشوووويوس" ابلعبووووادة عنوووود العامووووة، بوووول يعبوووودو 
 ولقديسيهم املنتشرين ىف أحناء الصني.

 وتنقسم مصادر "الكونفوشيوسية" إىل قسمني:
 القسم األول: كتب صينية قدمية قام "كونفوشيوس" بنقلها ، ومن أمهها:

 كتاب األغاأ: وحيتوى على مئات األغاأ والقصائد الدينية.  -1
 شتمل على الواثئق التارخيية لتاريخ الصني القدمي.التاريخ: وي -2
 كتاب التغريات: وهو كتاب يعاجل موضوع ظهوراألحداث اإلنسانية.  -3

 القسم الثاأ: مؤلفات "كونفوشيوس"، ومن أمهها:
 األخالق السياسية: وهو يتضمن أقواال خمتلفة لو "كونفوشيوس" وتالميذه ، مع شرح هلذه األقوال. -1
 ام املركزى: وهو مأثورات مشروحة.االنسج -2
املنتخبووات: ويطلوووق العلموواء عليوووه اسووم: "إجنيووول كونفوشووويوس"، ألنووه يتضووومن تلخيصووا وافيوووا ألقووووال  -3

"كونفوشيوس" ىف خمتلف املناسبات على حنو ما سجلها تالميذه. وإن كان كثري من احلكم واألمثال الىت 
 اسبة الىت قيلت فيها.تضمنها قد وضعت بغري ترتيب أو اقتطعت من املن

ورغووم أن نفوووذ "الكونفوشيوسووية" خضووعت للتغووري حسووب الظووروف املختلفووة، إال أهنووا احتفضووت بقيمتهووا 
دائموا، ففووى عصووورها األوىل أنشوئت املعابوود ابسووم "كونفوشويوس" كمووا أنشووئت كليوات لتوودريس مبادئووه ، 

 لتوىل الوظائف العامة.متنح الدرجات العلمية فيها، واعترباحلصول على تلك الدرجات شرطا 
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وبوودأ جنمهووا ىف األفووول موون الناحيووة السياسووية والدينيووة ىف أوائوول القوورن العشوورين فألغيووت دراسووتها، ومل تعوود 
والسيما بعد سقوط اإلمرباطورية وقيام اجلمهوريوة ىف  -وإن بقيت أساسا للحياة اخللقية-شرطا للوظائف 

مى ىف الصوني يورى ىف ال "كونفوشيوسوية" عقبوة ىف م ، ومنذ ذلك احلني فوإن الشوباب التقود1912عام 
 سبيل التقدم ، الرتباطها ابمللكية، وكذلك ملا تدعو إليه من تقديس اآلابء واحملافظة على التقاليد.

م ، وإن  1949هذا وقد اختفت ال "كونفوشيوسية" ىف الصني ابستيالء الشيوعيني على احلكم ىف عوام 
حهووا األصووويلة ىف الشوووعب الصووويىن سوووف تووونجح ىف تلووووين شووويوعية كووان بعوووض البووواحثني يعتقووودون أن رو 

 الصني بلوهنا اخلاص ، وتزحزحها عن بعض مبادئها، كما فعلت ذلك ىف البوذية.
 أ.د/حممد شامة

 ـــــــــــــــــ
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 ال يمياء
 لغة: اسم صنعة، مثل السيمياء ، قال اجلوهرى، هوعر، ، وقال ابن سيده: "أحسوبها أعجميوة"، كموا ىف

 (.1اللسان)
 واصطالحا: علم خيتص بدراسة خواص املواد وتفاعالهتا.

ويتعووذر علينووا اليوووم أن نسووجل البدايووة احلقيقيووة لعلووم الكيميوواء، فقوود كانووت الكيميوواء قوودميا صوونعة يتووداوهلا 
ة الناس ، وتقوم أساسا على اخلربة واملران ، ومل تكن علما قائما بذاته ، وقد زاول بعض الناس هذه الصنع

 ىف بعض احلضارات القدمية مثل حضارة الصني والفرس ومصر القدمية.
 

وكانت أغلب احملاوالت الىت قام هبا أهل هذه البالد تتصل ابلبحث عما مسى "حبجرالفالسفة" وكوان مون 
لووه القودرة علووى حتويوول املعوادن اخلسيسووة إىل معووادن نبيلوة ،مثوول الفضووة  -إن وجوود-املعتقود أن هووذا احلجور

ابإلضوووافة إىل قدرتوووه علوووى شوووفاء األموووراض والعلووول ، ولوووذلك كوووان يطلوووق عليوووه أحيووواان اسوووم  والوووذهب ،
 "االكسري".

ولقد أدت هذه احملاوالت إىل اكتشاف بعض أسرار الكيمياء وأساليبها، خاصة ىف مصر القدمية، فعرفوت 
 بعض طرق الدابغة، وصناعة األصباغ ومواد التحنيط وغريها.

ىف هذا اجملال أفكارا نظرية حبته ، ولكنها اندجمت مع معارف املصريني القدماء وقد كانت أفكار اإلغريق 
ميالدية أطلق علوى هوذه املعوارف اسوم "اخليميوا"  642ىف مدينة اإلسكندرية، وعندما فتحها العرب عام 

 " هو االسم اإلغريقى ملصر.Khemiaوهى اسم مشتق من "ال" العربية و"خيميا 
املسلمني مسامهة كبرية ىف علم الكيمياء، وبرز منهم كثريون مثل: جابربن حيان وقد ساهم علماء العرب و 

، وأ، بكووور الووورازى وغوووريهم ، وترمجوووت أعمووواهلم إىل اللغوووات األوروبيوووة ىف العصوووور الوسوووطى، ومسوووع منهوووا 
األوروبيووون ألول موورة عوون التجووارب املقننووة، وعوون اسووتخدام امليووزان ، وعوون املوونهج العلمووى، وعوون ابتكووار 

 األنبيق املستخدم ىف التقطري والتصعيد.
كما وصف العلماء العورب ىف كتوبهم ورسوائلهم أصونافا متعوددة مون األدوات املعمليوة الوىت ابتكروهوا، كموا 
وصوووفوا عشووورات مووون العمليوووات الكيميائيوووة مثووول: التحليووول والرتكيوووب والتنقيوووة والتقطوووري وقووواموا بتحضوووري 

 طري، ومحض األترج ، وغريها.األمحاض املعدنية الثالثة ، ومحض الطر 
وقوود تقوودم علووم الكيميوواء بعوود ذلووك تقوودما كبووريا، وأسووهمت الكيميوواء ىف كثووري موون اجملوواالت ، فووازدهرت 
صوووناعة األدويووووة واألصووووباغ ، وصوووناعة احلمضوووويات الزراعيووووة ، ومبيووودات احلشوووورات ، وابتكوووورت األليوووواف 

إىل الوصووول إىل املسووتوى احلضووارى الووذى الصووناعية، وغريهووا موون املركبووات الووىت سوواعدت البشوورية، وأدت 
 نعرفه اليوم.أ.د/أمحد مدحت إسالم

 ـــــــــــــــــ
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 اللؤلؤ )اجلوهر(
. وقوود ذكوور ، أن املووراد ترصوويع السوووار 23قووال تعوواىل: }حيلووون فيهووا موون أسوواور موون ذهووب ولؤلووؤا{احلج:

 لقرآن بل نصه.ابللولؤ، وال يستبعد أن يكون ىف اجلنة سوار من لؤلؤ مصمت ،وهو ظاهر ا
ويطلق البعض على اجلوهر اللؤلؤ ، وقيل: إن الكبري مون اللؤلوؤ يسومى درا والصوغري لؤلوؤا. ويتكوون اللؤلوؤ 

 داخل األصداف.
وتوجوود مصووائد اللؤلوووؤ مبحوواذاة شوووواطى اهلنوود وسووويالن واخللوويج العووور، والبحوور األمحووور ،واليوواابن واسووورتاليا 

 .وأمريكا وبعض جزر احمليط اهلادى وغريها
 وخيتلف اللؤلؤمن حيث الشكل والتسمية فمنه املدحرج واملستدير واملستطيل واملخروط وغري ذلك.

وأجووود الآللوووئ ذات شوووكل كوووروى براقوووة متلونوووة أبلووووان قووووس قوووزح وخاليوووة مووون العيووووب وعلوووى شوووىء مووون 
أو أخضوور، الشوفافية، وغالبوا مووايكون اللؤلوؤ أبوويض أو قليول الصووفرة أو الزرقوة، وقوود يكوون أصووفر أو أمحور 

وقد يكون نصف شفاف أو قامتا، ونظرا لنعومتوه قود خيودش ، وتوؤتر األمحواض والعورق علوى اللؤلوؤ ، وقود 
 يتلف لطول الزمن.

وقد مهر الياابنيون ىف صناعة تزريع الؤلؤ ىف بورنس الصودفة، ويكثور التحلوى ابللؤلوؤ املصوطنع الوذى يصونع 
 من الزجاج.

 أ.د/حسن الباشا
 ـــــــــــــــــ
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 الالهوت
لغوووووة: ألوووووه أيلوووووه إالهوووووة، وألوهوووووة، وألوهيوووووة: عبووووود، ومنوووووه قووووورأ ابووووون عبووووواس رضوووووى هللا عنهموووووا: }ويوووووذرك 

. بكسوور اهلمووزة، أى وعبادتووك ومنووه قولنووا: هللا وأصووله: إلووه ، فهووو فعووال ، مبعووىن 127وإهلتووك{األعراف:
ع: آهلة، واآلهلة: األصنام مفعول ، ألنه مألوه ، أى معبود، وكل ما اختذ من دونه إله عند متخذه ، واجلم

مسوووا بووذلك العتقووواد العابوودين أن العبووادة حتوووق هلووم ، وأمسووواؤهم تتبووع اعتقوواداهتم ، ال موووا عليووه الشوووىء ىف 
 نفسه.

واصطالحا: األلوهية، واإل الهية، واإلهلية واأللوهية واإلهلانية. كون ، أو صفة الوذات اإلهليوة، واإلهليوات: 
" ، وهوووى موووأخوذة مووون Theologieبوووه تعووواىل، وهوووى ترمجوووة لكلموووة "علوووم يبحوووث عووون هللا وموووا يتعلوووق 

" ومعناهوووووا: هللا ، و Theo" وهوووووى مركبوووووة مووووون مقطعوووووني "Theologiaالكلموووووة اليواننيوووووة القدميوووووة "
"logia ،ومعناهوا: علوم ، فكانوت الكلموة مبقطعيهوا تطلوق عنوود قودماء اليوواننيني ويوراد هبوا: علوم اآلهلووة "

ا انتقلووت إىل اللغووات األوروبيووة أصووبح معناهووا: تعوواليم هللا ، أو علووم العقائوود ومووا يتعلووق ابأللوهيووة، وعنوودم
 اإلهلية، مث ترمجت إىل العربية "الالهوت" أو "اإلهليات" على غري قياس.

وقد اهتم اإلنسان منذ وجوده على سطح األرض بقضية األلوهية، إذ احتلت املركز األول ىف تفكريه على 
، فكووووان اإللووووه شوووواغله موووون زوااي متعووووددة، ابعتبووووار ذاتووووه ، أو ابعتبووووار عالقتووووه امتووووداد التوووواريخ اإلنسوووواأ

ابملخلوقات كخالق ، وكذا ابعتبار عالقته ابإلنسان ، أو عالقة اإلنسان به ، فتصووره بصوور شوىت ، ألنوه 
ابلظوواهر مل يره بعينه ، وإمنا آمن بوجوده وتوجه إليه ابلعبادة أبدلوة متنوعوة: بباعوث اخلووف أو الرجواء، أو 

الكونيووة واإلنسووانية، وآموون مبعتقوودات متعووددة، وصوولت إىل حوود االعتقوواد بتعوودد اآلهلووة، وأهنووم يتوالوودون ، 
ويتناكحون ، وأن أشكاهلم وهيئاهتم تشوبههم ، وأهنوم يرتودون مالبوس موثلهم ،ويتحودثون بلغوتهم ومون هنوا 

 وراإلله ىف الدين.ما أطلق عليه مشكلة تص -ىف جمال البحث الفلسفى ىف األلوهية-نشأ 
غري أن األداين السماوية وعلى رأسها اإلسالم ، وضحت لإلنسان مفهوم "اإلله" أبنه: األول ، واآلخر، 
واخلالق.... وغري ذلوك مون الصوفات الوىت تصوور هللا غنيوا بنفسوه ،أبوداي واسوع القودرة واملعرفوة حميطوا بكول 

واملعيد.... إىل غوري ذلوك مون النعووت الوىت تبوني أنوه شىء، وأنه احلق وحده ، وهو احمل  واملميت واملبدئ 
اخلوالق املطلوق ، املوودبر احلكويم ،امللوك الووذى ال قووة وال سولطان غووري سولطانه ىف الوجوود، ومووع ذلوك فهووو 
الوورمحن الوورحيم ، والغووافر والغفووور والوورازق واملعطووى... وغووري ذلووك موون األوصوواف الووىت توودل علووى أن صوولة 

فالعبد حمتاج إىل عفوه وتدبريه ، وهللا هو الرقيب واحلسيب عليه ، املهيمن علوى  احتياج تربط العبد بربه ،
 عباده مجيعا، يعينهم ويهديهم ، فهو مصدر الرزق أبوسع معانيه.

فاهلل أبوصافه كلها، سواء كانت متعلقة بذاته ، أو بصلته مبخلوقاته ، أو كانت مبنية لعالقتوه ابإلنسوان ، 
وضوووع علوم "األلوهيووة" أو علوم "الالهووت" كمووا جواء ىف ترمجووة الكلموة اليواننيووة وعالقوة اإلنسوان بووه هوو م

 األصل:
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Theologia  ويطلووق علووى هووذا العلووم ىف جمووال الدراسووات اإلسووالمية: علووم العقيوودة أو اإلهليووات ، ىف
 -تاإلهليات والنبوات والسمعيا-مقابل القسمني اآلخرين: النبوات والسمعيات الىت يتكون منها مجيعها 

 علم التوحيد.
 أ.د/حممد شامة

 ـــــــــــــــــ
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 سرعة انتشار هذا املرض . -ث 
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 قراءة سري الصحابة .§ 
 تذكر الثمرات اجلميلة املرتتبة على احلياء .§ 
 اإلمساك عما تقتضيه قلة احلياء من قول أو عمل .§ 
 جمالسة أهل احلياء .§ 
 تكلف احلياء مرة بعد أخرى .§ 
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 ص –دار ابن خزمية  –حممد احلمد  –يف الرتبية واألخالق والسلوك املرجع : رسائل 
 ـــــــــــــــــ
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 اللوح
 لغة: ما يكتب فيه ، وهو كل صفحة من خشب أوعظم أو ورق أو حنو ذلك ، ومجعه ألواح.

شرعا: هو جسم خملوق نوراأ عظيم ، فوق السماء السوابعة، وقود كتوب فيوه القلوم: موا كوان ، وموا يكوون 
 يوم القيامة. وهو اللوح احملفوظ وقد مسى "لوح القدر".إىل 

وقوود وردت كلمووة "لوووح" ىف القوورآن الكوورمي موورة واحوودة ىف قولووه عووز وجوول: }بوول هووو قوورآن جميوود. ىف لوووح 
، ومعوووىن "قووورآن جميووود" أى عظووويم كووورمي ، "ىف لووووح حمفووووظ": أى هوووو ىف املوووأل 22-21حمفووووظ{الربوج:

التحريف والتبديل. وال جيوز شرعا أن يسومى اللووح احملفووظ "ابلونفس األعلى حمفوظ من الزايدة والنقص و 
الكليووة" وال "ابلعقوول األول" وغووري ذلووك ممووا هووو ثبووع لفلسووفة الفوويض ، وهووى غووري إسووالمية، هووذا وجيووب 

 اإلميان ابللوح )احملفوظ( دون اخلوض ىف تعيني حقيقته دون نص شرعى.
ا خيواف نسويانه فوذلك أليوق ابلبشور وتعواىل هللا عون ذلوك كذلك ال جيوزاالعتقاد أبن اللوح خلق لضوبط مو

 علوا كبريا.
 أ.د/عبداللطيف حممد العبد

 ـــــــــــــــــ
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 املؤاخاة
أخوة، وإخاوة: اختذه أخا )آخى فالان مؤخاة وإخاء: اختذه أخوا( املعجوم الوسويط موادة  -لغة: أخا فالان 

 (.1)أخو()
أعلوووى رابط اجتمووواعى، ذلوووك أن األخووووة ىف الووودين انجتوووة عووون واصوووطالحا: األخووووة ىف الووودين اإلسوووالمى 

اإلميان العميق به ، حبيوث خيضوع ألوامور ربوه دون سوواه ، ومون مث تكوون هنواك عاطفوة قويوة موحودة جتموع 
 املسلمني مجيعا.

، كموا أثوور  10وقود أشوار القوورآن الكورمي إىل هوذه احلقيقووة ىف قولوه تعوواىل: }إمنوا املؤمنوون إخوووة{احلجرات:
قولووه: )املسوولم أخووو املسوولم( وقولووه: )وكونوووا عبوواد هللا إخووواان( مبعووىن كونوووا حريصووني علووى  الرسووول عوون 

 أخوة الدين الىت جتمع بينكم.
واحلب الذى جيمع بوني األخووة ىف الودين لويس حبوا ينصوب علوى الوذات ، وإمنوا هوو منصوب علوى اإلميوان 

ب لنفسوه ،فاإلميوان هوو الورابط الودائم بوني إخووة الذى يربط بني املؤمنني ،حبيث حيب املسلم ألخيوه موا حيو
 الدين ،وهو الذى يضبط سلوك املؤمنني وعاداهتم.

إذ يقول هللا تعاىل: }الجتد قوما يؤمنون ابهلل واليوم اآلخر يوادون من حاد هللا ورسوله ، ولو كانوا آابءهم 
 .22يدهم بروح منه{اجملادلة:أو أبناءهم أو إخواهنم أو عشريهتم أولئك كتب ىف قلوهبم اإلميان وأ

كووذلك يوضووح هللا نعمتووه إذ جعوول املووؤمنني إخووواان جيمعهووم اإلميووان ، وعظووم فضوول األخوووة الووىت ارتبطووت 
بفضل اإلميان ارتباطا وثيقا، إذ يقول تعاىل: }واذكروا نعمت هللا عليكم إذ كنتم أعداء فألف بني قلووبكم 

 .103ن النار فأنقذكم منها{آل عمران:فأصبحتم بنعمته إخواان وكنتم على شفا حفرة م
هكذا حرص اإلسالم على املؤاخاة بني املسلمني ، حىت ىف أكثر األمور خصوصية مثل املرياث ، إذ كوان 
املرياث ىف بداية اإلسالم ابألخوة ىف الدين ال ىف النسب ، ومل يكن املسلمون األوائل يبخلوون مبواهلم علوى 

 عانوا وطأة االضطهاد بسبب دينهم. إخواهنم املسلمني الفقراء الذين
حني رأى جمتمع املدينة ممزقا حينما هواجر إليوه بسوبب اخلالفوات بوني األوس واخلوررج  ولذلك فإن النىب 

من انحية، وبسبب فقر معظم املهاجرين وعوزهم من انحية أخرى، طبق مبدأ أخوة اإلسالم حبيث يشوعر  
 اإلسالمى.كل مسلم أنه مكفول كفالة ثمة ىف اجملتمع 
علووى أسوواس أن املسوولمني مجيعوووا أخوووة، يعطووى الغووىن مووونهم  ويقوووم مبوودأ املؤاخوواة الووذى طبقوووه الرسووول 

أبن يتوأخوا ىف هللا اثنوني اثنوني ، أو  فقريهم ابملعروف ويعني القوادر مونهم غوري القوادر، إذ أمورهم الرسوول 
كان محزة بن عبداملطلب أسد هللا ، أخوين أخوين ، فقد أخذ بيد على بن أ، طالب وقال: هذا أخى، و 

 وزيد بن حارثة موىل النىب أخوين ،وأبو بكر وخارجة بن زيد اخلزرجى أخوين.
 وهكذا فخى كل واحد من املهاجرين مع رجل من األنصار.
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كانت املؤاخاة هبذا املفهوم االقتصادى االجتماعى درسا ىف التنظويم االجتمواعى ومل يكون معناهوا أبودا أن 
ملهوووواجرون إىل الدعووووة، ويتوقفوووووا عوووون السووووعى وراء الوووورزق بوووول كووووان اهلوووودف ترسوووويخ قيمووووة التكافوووول يووووركن ا

االجتماعى بني من يشرتكون ىف أخوة الدين اإلسالمى، حبيث يعني املسولم أخواه املسولم يف وقوت احلاجوة 
علوى حوني امللحة دون تواكل على الغري بودون لببوه أو ضورورة، ولوذلك اشوتغل بعوض املهواجرين ابلتجوارة، 

 عمل البعض اآلخر، ىف حقول األنصار ومزارعهم.
طبقهووا  - وَنلوص مون هوذا كلوه أبن األخوووة ىف اإلسوالم مون  هبوا هللا علووى املوؤمنني ، كموا أن رسوول هللا 

عمليا ىف املؤاخاة الىت قام هبا بني املهاجرين واألنصار تثبيتا لدعائم اجملتمع املسلم ، وترسيخا لألسس الىت 
 ليها أمة املسلمني.قامت ع

 أ.د/قاسم عبده قاسم
 ـــــــــــــــــ
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 املاشابه
لغة: أشبه الشىء الشىء: ماثلوه ، وشواهبه: أشوبه ، تشوابه الشويئان: أشوبه كول منهموا اآلخور حوىت التبسوا، 

 (.1واملتشابه: النص القرآأ حيتمل عدة معاأ كما ىف الوسيط )
 ة إطالقات:واصطالحا: يطلق املتشابه ، ويراد به عد

أحدها: وهو ما مل أيت ىف القرآن بلفظه البتة ما يقصده علماء القرآن من وقوع النظم الواحد علوى صوور 
شىت، وتتشابه ىف أمور، وختتلف ىف أخرى، ومن مث يطلقون عليه متشابه النظم ، أو متشابه اللفوظ ، قوال 

الكوووالم ، وإتيانوووه علوووى ضوووروب ،  الزركشوووى: "ويكثووور ىف إيوووراد القصوووص واألنبووواء، وحكمتوووه التصووورف ىف
(. ومون أمثلوة ذلوك قولوه تعواىل }واتقووا يوموا ال 3ليعلمهم عجزهم عن مجيع طرق ذلك مبتدأ به ومتكورر)

، مع قوله }واتقوا يوموا 48جتزى نفس عن نفس شيئا وال يقبل منها شفاعة وال يؤخذ منها عدل{البقرة:
، وقوود عووىن بتوجيووه  123تنفعهووا شووفاعة{البقرة: ال جتووزى نفووس عوون نفووس شوويئا وال يقبوول منهووا عوودل وال

هووذا اللووون موون نظووم القوورآن قلووة موون املفسوورين ىف تفاسووريهم ، وموونهم: شووهاب الوودين حممووود األلوسووى ىف 
 تفسريه املعروف بروح املعاأ، وعالمة املغرب الطاهر بن عاشور ىف تفسريه املوسوم ابلتحرير والتنوير.

فيمووا -ف ، يقووول السوويوطى "رمحووه هللا" أفوورده ابلتصوونيف ،خلووق: أوهلووم كمووا أفوورده بعووض العلموواء ابلتصووني
هوووو ىف كتابوووه "هدايوووة 643: الكسوووائى، ونظموووه علوووى بووون عبووود الصوومد السوووخاوى املتووووىف سووونة -أحسووب

املرثب ىف املتشابه من الكتاب": وهى منظومة تعرف "ابلسخاوية"، وألوف ىف توجيهوه الكرمواأ ىف كتابوه 
القوورآن" وأحسوون منووه "درة التنزيوول وغوورة التأويوول" أل، عبوود هللا الوورازى... وىف كتوواب "الربهووان ىف متشووابه 

 (.3أسرار التنزيل املسمى."قطف األزهار ىف كشف األسرار" اجلم الغفري)
اثنيهما: أن يطلق املتشابه صفة مودح جلميوع القورآن ، ولفوظ املتشوابه هبوذا املعوىن هوو الووارد ىف قولوه تعواىل 

 .23ن احلديث كتااب متشاهبا{الزمر:}هللا نزل أحس
أمووا تبيووان كيووف أن املتشووابه هبووذا اإلطووالق نعووت كمووال جلميووع القوورآن ، فإنووه موون اجللووى أن صوووغ مووادة 
التشوابه ىف هووذه اآليووة علووى صوورة التفاعوول يقضووى أبن الكتوواب الكوورمي ذو أجوزاء كلهووا يشووبه بعضووه بعضووا 

 على ماهو الكثري الغالب ىف صورة التفاعل.
بني املفسورون الكمواالت الوىت تتشوابه فيهوا أبعواض الكتواب العزيوز، ومون خوري وأسود موا ىف املقوام مون وقد 

عبارات عبارة الزخمشرى، فقد قال ىف تفسرياآلية )ومتشاهبا( مطلق ىف مشاهبة بعضه بعضا، فكان متناوال 
وتناسووووب ألفاظووووه لتشووووابه معانيووووه ىف الصووووحة واإلحكووووام والبنوووواء علووووى احلووووق والصوووودق ومنفعتووووه اخللووووق ، 

 (.4وتناسقهما ىف التخري واإلصابة، وجتاوب نظمه ،وأتليفه ىف اإلعجازوالتبكيت )
والتشابه هبذا املعىن الذى يعم مجيع القورآن علوى حنوو موا رأينوا ال يتنواىف حبوال موع وصوف اإلحكوام املوذكور 

لكوورمي أبسووره ، بوول ، والووذى يعووم هووو اآلخوور القوورآن ا 1ىف قولووه تعوواىل }كتوواب أحكمووت آايتووه...{هود:
جيب األخد بكال الوصفني مجيعا ىف كتاب هللا عز وجل دون أن أيتى كالم احلق ىف ذلوك ابطول مون بوني 
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يديووه أو موون خلفووه؟ ذلووك أبن التنوواقض إمنووا يلووزم إذا كووان بووني املووادتني ىف هوواتني اآليتووني تقابوول التضوواد، 
ى، وإمنوا علوى موا يؤاتيهموا ويشود مون وكيف وكل منهم صفة مدح ال ميكون أن تودل علوى موا يضواد األخور 

 أزرمها وابنطوائهما معا ىف صفته شاهد صدقه وآية تنزيل رب العاملني.
وأما اإلحكام فمعناه أن آى القرآن كلها قد نظمت نظما حمكما ال يعرتيوه إخوالل مون جهوة اللفوظ ، وال 

الئل ، أو جعلووت حكمووة موون جهووة املعووىن، وال موون جهووة اهلوودف والغايووة، أو أهنووا أحكمووت ابحلجووج والوود
( وإذن فوالقرآن هبوذا 5فنقول حكم إذا صار حكما ، ألهنا مشتملة على أمهات احلكم النظريوة والعمليوة)

 املعىن حمكم ىف تشاهبه ، متشابه ىف إحكامه على حنو ما أحملت إليه عبارة الزخمشرى السابقة.
خمصووص ، مقوابال وقسويما للوبعض اآلخور اثلثهما: أن يرد لفظ املتشوابه ىف القورآن مقووال علوى بعوض منوه 

الذى يقال عليه وصف احملكم ، وحبيث ال جيتمع هذان الوصفان املتقوابالن ىف شوىء واحود ألبتوة، وذلوك 
هووو مووا جوواء ىف قولووه تعوواىل }هووو الووذى أنووزل عليووك الكتوواب منووه آايت حمكمووات هوون أم الكتوواب وأخوور 

إليوه لفوظ املتشوابه عنود اإلطوالق والتجورد مون  ، وهوذا املعوىن هوو الوذى ينصورف 7متشاهبات{آل عموران:
 القرينة.

وإن النواظر ىف هوذين الوصوفني املتقووابلني واللوذين ال يصودق واحوود منهموا علوى مووا يصودق عليوه اآلخوورمن 
 الكتاب اجمليد، لريى اختالفا عظيما بني العلماء ىف تبيان هذا املعىن.

كوورميني مووا أفصووحت عنووه عبووارة الفخوور الوورازى، إذ وأمثوول مووا اختوواره احملققووون ىف شوورح حقيقووة القسوومني ال
يقول: "اللفظ الذى جعل موضوعا ملعىن: إما أن يكون حمتمال لغوري ذلوك املعوىن، وإموا أن ال يكوون. فوإذا  

 كان اللفظ موضوعا ملعىن وال يكون حمتمال لغريه فهذا هو النص.
ا راجحا على اآلخر، وإموا أن ال يكوون  وأما إن كان حمتمال لغريه فال خيلو: إما أن يكون احتماله ألحدمه

كوذلك بول يكوون احتمالوه هلموا علوى السوواء، فوإن كوان احتمالوه ألحودمها راجحوا علوى اآلخور مسوى ذلوك 
اللفظ ابلنسبة إىل الراجح ظاهرا، وابلنسبة إىل املرجوح مؤوال، وأما إن كان احتماله هلما على السوية كان 

 وابلنسبة لكل واحد منهما على التعيني جممال.اللفظ ابلنسبة إليهما معا مشرتكا ، 
فقد خرج من التقسيم الذى ذكرانه أن اللفظ إما أن يكون نصا أو ظواهرا أو موؤوال أو مشورتكا أو جمموال، 
أما النص والظاهر فيشرتكان ىف حصول الرتجيح إال أن الونص راجوح موانع مون الغوري، والظواهر راجوح غوري 

 شرتك هو املسمى ابحملكم.مانع من الغري، فهذا القدر امل
وأما اجململ واملؤول فهما مشرتكان ىف أن داللة اللفظ عليوه غوري راجحوة، فاجملمول إن مل يكون راجحوا لكنوه 
غريمرجوووح ، واملووؤول مووع أنووه غووري راجووح فهووو مرجوووح ال حبسووب الوودليل املنفوورد، فهووذا القوودر املشوورتك هووو 

النفووى فيووه مشوواهبا لإلثبووات ىف الووذهن ، وإمووا ألجوول أن املسوومى ابملتشووابه؟ إمووا ألن الووذى ال يعلووم يكووون 
الذى حيصل فيه التشابه يصري غريمعلوم ، فأطلق لفظ املتشابه على ما ال يعلم إطالقا السم السبب على 

 (.6املسبب ، فهذا هو الكالم احملصل ىف احملكم واملتشابه")
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(، احتمل مرجوحا كالظاهر أو 7بنفسه )وخالصة هذا القول أن احملكم ما كان راجح الداللة على معناه 
أى ما كان غري راجح الداللة بنفسه مرجوحا كان كاملؤول ، -مل حيتمل كالنص ، املتشابه ما ليس كذلك 

وهووووو كووووالم سووووديد، ألن موووودار اإلحكووووام علووووى مووووا تفهمووووه اآليووووة الكرميووووة  -أو مسووووتوى الداللووووة كاجملموووول
لزائووغ ، وكووذلك شووأن الوونص والظوواهر اللووذين جعوول (. إمنووا هووو علووى الوضوووح والتعاصووى علووى ا8نفسووها)

احملكم هو القدر املشرتك بينهما، وأن مدار التشابه حسبما صرحته علوى عوون الكوالم خفيوا ومتبعوا للزائوغ 
يبتغى به الفتنة، وإمنا يظفور الزائوغ هبوذه الطلبوة ىف اجملمول واملوؤول اللوذين جعول املتشوابه هوو القودر املشورتك 

إن الناس اختلفت اختالفا عظيما كذلك ىف قضية العلم بتأويل املتشابه هبوذا اإلطوالق بينهما كذلك ، مث 
هوول مقصووور علووى هللا تعوواىل، أو هووو حبيووث يتووأتى للراسووخني ىف العلووم أيضووا ، والصووواب الثوواأ وموون أبوورز 

فات  املتشووابه هبووذا اإلطووالق ىف القوورآن مووا يعوورف لوودى العلموواء آبايت الصووفات اخلربيووة، أو متشووابه الصوو
كاآلايت الىت جاء فيها ذكر الوجه واليد واجلنب والروح والنفس واالسوتواء والفوقيوة والرضوا والغضوب وموا 

 إىل ذلك من كل ما فيه نسبة البعض أو العرض إليه تعاىل جسمانيا كان ذلك أو نفسانيا.
ل: لوو كوان كلوه ومن حكمة ورود املتشابه هبذا اإلطالق ىف القرآن والسنة ما ذكره صاحب الكشواف فقوا

)يعىن القورآن( حمكموا لتعلوق النواس بوه لسوهولة مأخوذه وال عرضووا عموا حيتواجون فيوه إىل الفحوص والتأمول 
من النظر واالستدالل. ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذى ال يتوصل إىل معرفة هللا وتوحيده إال به ، وملا 

ق واملمتزلووزل فيووه ، وملووا ىف تقووادح العلموواء، وإتعوواهبم ىف املتشووابه موون االبووتالء والتمييووز بووني الثابووت علووى احلوو
القوورائح ىف اسووتخراج معاينووة، ورده إىل احملكووم موون الفوائوود اجلليووة والعلوووم اجلمووة ونيوول الوودرجات عنوود هللا. 
وألن املؤمن املعتقد أن ال مناقضة ىف كالم هللا وال اختالف إذا رأى فيه ما يتناقض ىف ظواهره وأمهوه طلوب 

بينووه وجيريووه علووى سوونن واحوود ففكوور وراجووع نفسووه وغووريه ففووتح هللا عليووه ، وتبووني مطابقووة املتشووابه موا يوفووق 
 (.8احملكم ازداد طمأنينة إىل معتقده وقوة ىف إيقانه )

 أ.د/إبراهيم عبد الرمحن حممد خليفة
 ـــــــــــــــــ
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 املنت
كووبش: إذا شووققت جلوودة بيضووته لغووة: موونت كوول شووىء، غايتووه ، وجلوود لووه موونت: صووالبة وقوووة، ومتنووت ال

 (.1واستخرجتها ، واملنت: ماصلب وارتفع عن األرض)
 واصطالحا: مر  مبرحلتني:

األوىل ىف بداية القرن الثاأ اهلجرى، ظهر مصوطلح املونت كقسويم للسوند ىف الصوناعة احلديثوة، وذلوك  -1
وا يسووألون عوون اإلسووناد م( حووني قووال: مل يكونو728هوو/110ضومن كووالم حملموود ابون سووريين املتوووىف سوونة )

فلما وقعت الفتنة ، قالوا: مسوا لنا رجالكم ، فينظر إىل أهل السنة فيؤخذ حديثهم ، وينظورإىل أهول البودع 
 ( وكانوا أحياان ىف تلك الفرتة يطلقون على املنت لفظ اخلبز واملروى واملنت.3فال يؤخد حديثهم )

وما بعده ، حاول العلماء أن يضعوا تعريفا حموددا للمونت وىف القرون املتأخرة ىف القرن السابع اهلجرى  -2
م(: املونت: ألفواظ احلوديث الوىت 1343هوو/743، ويربطووا بينوه وبوني املعوىن اللغووى، فقوال الطيوىب املتووىف )

 (.3تقوم هبا املعاأ)
 (.4م(: ما ينتهى إليه غاية السند من الكالم )1367هو/767وقال ابن مجاعة املتوىف سنة )

لرتابط بني املعىن االصطالحى واملعىن اللغووى السوابق ، أنوه إموا موأخوذ مون املماتنوة أى املباعودة ىف ووجه ا
الغايووة، ألنووه غايووة السووند، أو موون املوونت وهووو: مووا صوولب وارتفووع موون األرض ، ألن املسووند يقويووه ابلسووند 

ن املسووند اسووتخرج ويرفعووه إىل قائلووه ، أو موون متنووت الكووبش إذا شووققت جلوودة بيضووته واسووتخراجتها، فكووأ
 املنت بسنده.

 ولقد قسم العلماء املنت إىل ثالثة أقسام:
خاصوووووة مووووون قوووووول أو فعووووول.. مثووووول: )إمنوووووا األعموووووال  مرفووووووع: وهوووووو موووووا أضووووويف إىل رسوووووول هللا  -1

 (، ويدخل ىف املرفوع: املتصل واملنقطع ، واملرسل واملعضل واملعلق.5ابلنيات()
أقوووال وأفعووال وتقريوورات ، وحنووو ذلووك ،فيوقووف علوويهم ال موقوووف وهووو مووا يووروى عوون الصووحا، موون  -2

يتجوواوز بووه إىل الرسووول عليووه السووالم مثوول قوووىل أ، بكوور رضووى هللا عنووه عنووه )وهللا لووو منعوووأ عقوواال كووانوا 
 (.6لقاتلتهم عليه() يؤدونه إىل رسول هللا 

أفعاهلم وتقريراهتم مثول قوول مقطوع وهو ما جاء عن التابعني فمن دوهنم ، موقوفا عليهم من أقواهلم و  -3
احلسن البصرى: )رحم هللا رجال مل يغره ما يورى مون كثورة النواس ، ابون آدم ، إنوك متووت وحودك ،وتودخل 

 (.7()00القرب وحدك ، وتبعث وحدك. 
 والفرق بني املقطوع واملنقطع أن املقطوع من أقسام املنت ، واملنقطع من أقسام السند.

 أ.د/مصطفى حممد أبو عمارة
 ـــــــــــــــــ
 احملاسبة
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( وىف 1لغووة: العوود والتقوودير، وحسووون التوودبري، ويعوورف موون يقووووم هبووذه األعمووال ابحلسوويب أو احملاسوووب )
، أى حماسوبا ، }وهللا سووريع  14القورآن الكورمي }اقورأ كتابووك كفوى بنفسوك اليووم عليووك حسيبا{اإلسوراء:

 (.2اآلخر كما ىف اللسان ) ، أى ال يشغله حساب أحد عن حماسبة 202احلساب{البقرة:
 واصطالحا: وينصرف معىن احملاسبة ىف الفكر اإلسالمى إىل مفهومني:

احملاسوبة الذاتيوة املعنويوة، وهوى: أن حياسوب املورء نفسوه ، وهوو موا أكود عليوه عمور بون اخلطواب بقولوه  -1
 )حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا ، وزنوها قبل أن توزنوا(.

وتعووىن احملاسووبة علووى العمليووات ذات الصووفة العينيووة واملاليووة، وختووتص بكتابووة وقيوواس  احملاسووبة املاديووة، -2
 األشياء بغرض االستفادة منها ىف جماالت خمتلفة من ضمنها حساب زكوات األموال.

وقد كانت للدولة اإلسالمية ىف عصوورها الزاهورة نظوم حماسوبية تسواعد املسوئولني علوى إدارة حركوة األمووال 
دية واملالية، حبيث حتفظ األموال وتضبط الغالل فتتحقق رقابة فعالة عليها، وتتم احملاسوبة كتابوة العامة النق

 .282امتثاال لقوله تعاىل }ايأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه{البقرة:
وموات عون نتوائج أما احملاسبة ىف العصور احلوديث فتخوتص بتحديود وقيواس األنشوطة املختلفوة وتوصويل معل

 تلك األنشطة إىل من يهمه األمر هبدف االستفادة منها ىف اختاذ القرارات.
 وتتمثل إجراءات احملاسبة ىف:

 حصر وجتميع البياانت عن األنشطة املتعددة. -1
 تسجيل وتصنيف وحتليل تلك البياانت ىف ضوء مفاهيم وأسس معينة، ووفقا لألهداف املرجوة. -2
ات الناجتووة عوون التسووجيل والتصوونيف والتحليوول إىل موون يريوود معرفتهووا السووتخدامها ىف توصوويل املعلوموو -3

 (.3اختاذ القرارات )
وعن أمهية احملاسبة يقول احلريرى "إن صناعة احلساب موضوعة على التحقيق ، وإن قلم احملاسوب ضوابط 

قياموة، ولكووان مون نظووام ،وإن احلسوبة هوم حفظووة األمووال ، ولوووال قلوم احلاسووب التصول التغوابن إىل يوووم ال
 (.4املعامالت حملوال، وجرح الظالمات مطلوال، وجيد التناصف مغلوال، وسيف التظامل مسلوال")

ممووا يعووىن أنووه لوووال احملاسووبة علووى حركووة األموووال الووواردة واملنصوورفة وتسووجيلها بواسووطة احملاسووبني ، ملووا أمكوون 
اموا سوليما للمعوامالت أو إلظهوار احلقووق ، معرفة نتيجة النشاط من مكسب أو خسارة، وملوا وجودان نظ

 أو ملنع الظلم.
 أ.د/محدى عبدالعظيم

 ـــــــــــــــــ
 احملدث
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لغة: اسم فاعل من التحديث مأخوذ من حدث حيدث فهوو حمودث ، وهوو وصوف ملون يشوتغل ابحلوديث 
 (.1ويقضى وقته ىف دراسته )

ايوة أموره ، وصوفا ملون تصودر لروايوة احلوديث واصطالحا: فقد مر هذا املصطلح بعدة مراحل: فكوان ىف بد
مطلقوووا،. وىف القووورن الثووواأ اهلجووورى، ظهووور الكوووالم علوووى رواة احلوووديث ، وأصوووبح للحوووديث الواحووود طووورق 
متعوووددة، واختلفوووت ألفووواظ احلوووديث الواحووود ، تبعوووا الخوووتالف الطووورق ، وظهووور بوووني العلمووواء مووون جييوووود 

ء جديرون أبن يطلق عليهم لقب "حمدث" وقود انلووا متييزالطرق ،ونسبة كل لفظ إىل طريقه ، فأمثال هؤال
احرتام الناس الذين يشتغلون ابحلديث.. قال اإلمام البخارى: ما رأيت أحدا أوقر للمحدثني من حي  بن 

 (.2معني )
 وكان بعضهم يطلق لقب "حمدث" على احلافظ.

حفووظ احلووديث وعلووم  ونسووب إىل الزركشووى القووول أبن الفقهوواء، كووانوا يطلقووون لقووب "حموودث" علووى موون
 (.3عدالة رجاله أو جرحهم ، دون املقتصر على السماع )

وىف القرن الثامن اهلجرى، حاول العلماء أن يضعوا ضووابط للقوب "حمودث" فقود سوئل الشويخ فوتح الودين 
م( عووون احملووودث فقوووال: احملووودث ىف عصوووران: مووون اشوووتغل 1334هوووو/734ابوون سووويد النووواس املتووووىف سووونة )

اية، ومجع بني رواته ، واطلع على كثري من الرواة والرواايت ىف عصره ، ومتيز ىف ذلك ، ابحلديث رواية ودر 
 (.4عرف فيه حفظه ، واشتهر فيه ضبطه )

ووصوفه بعوض العلمواء بقولوه: إنوه الوذى قورأ، وكتوب ، ومسوع ، ووعوى، ورحول إىل املودائن والقورى، وحصول 
 (.5خ الىت تقرب من ألف تصنيف )أصوال، وعلق فروعا من كتب املسانيد والعلل والتواري

ومن ذلك يتبني لنوا أن لقوب احملودث هوو وصوف ملون يشوتغل بدراسوة السونة دراسوة علميوة دقيقوة، وهوو موا 
 يعرف اليوم بلغة العصر احلاضر: التخصص الدقيق.

 فكل من اهتم بدراسة األسانيد والعلل ، وأمساء الرجال ، والعاىل والنوازل مون األسوانيد ،وحفوظ موع ذلوك
مجلة مستكثرة من املتون ، مع العلم مبا جيب كونوه عليوه مون الضوبط ، أو التويقظ ، واملعرفوة أبداء احلوديث 
وشوورائطه ، والتحوورز موون أن يوودخل عليووه مووا مل يسوومعه ، مثوول هووذا جوودير بلقووب "حموودث" علووى أن هنوواك 

، وكيفيوة االسوتنباط  طائفة أخرى توصف أبهنا "أهل احلديث" وهم الذين يهتمون مبعرفة دالالت األلفاظ
 من النصوص مع تقدميها على الرأى، وإن مل تكن هلم إحاطة ابلطرق والرجال.

 أ.د/مصطفى حممد أبو عمارة
 ـــــــــــــــــ

 
 احملراب
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لغووة: الغرفووة، وصوودر البيووت أو اجمللووس وأكوورم موضووع فيووه ، واملوضووع الووذى ينفوورد فيووه امللووك فيتباعوود عوون 
 الناس. )لسان العرب(.

ءت اللفظة ىف القرآن الكرمي بصيغة املفرد ىف قوله تعاىل }كلما دخل عليها زكراي احملراب وجد عندها وجا
(.. ومعىن احملراب هنا: احلجرة 21()ص:11( )مرمي:39، وكذلك ىف )آل عمران: 37رزقا{آل عمران:

 الىت ىف مقدمة املعبد.
ن لوه موا يشواء مون حماريوب ومتاثيول وجفوان  وجاءت اللفظة بصيغة اجلمع )حماريب( ىف قولوه تعواىل }يعملوو 

 .13كاجلواب{سبأ:
 وفسرت احملاريب ىف هذه اآلية ابلقصور، واملساجد يتعبد فيها.

 واصطالحا: عالمة القبلة ىف جدار املسجد ، وجرت العادة أن تكون ىف وسط جدار القبلة.
اىل حنوو املسوجد األقصوى ، مث أمور ىف املدينوة أوال ىف اجلودار الشوم وكانت القبلة عند بناء مسوجد النوىب 

ىف السنة الثامنة من اهلجرة أن يوىل وجهه شطر املسجد احلرام ، ومن مث نقلت القبلوة مون اجلودار  النىب 
 الشماىل إىل اجلدار اجلنو،، وهكذا

نرى صارت قبلة مجيع املساجد ىف اجلدار املوجه حنو املسجد احلرام ىف مكة املكرمة، يقول هللا تعاىل }قد 
تقلوب وجهووك ىف السوماء فلنولينووك قبلوة ترضوواها فوول وجهووك شوطر املسووجد احلورام وحيووث مواكنتم فولوووا 

 .144وجوهكم شطره{البقرة:
جموفووا بوول كووان مسووطحا تسووطح اجلوودار نفسووه ،ولكنووه كووان حمووددا  ومل لوويكن احملووراب ىف مسووجد النووىب 

السوونة السوابعة بعوود اهلجوورة، وكووان موون  ىف ومعلموا، وظوول ىف مكانووه بعوود توسوعة املسووجد ىف حيوواة النووىب 
جووراء ذلووك أن صووار أقوورب إىل اجلوودار الشوورقى منووه إىل اجلوودار الغوور، ، وذلووك ألن توسووعة املسووجد حنووو 

 الغرب كانت أطول من توسعته حنو الشرق.
وىف خالفة عمر بن اخلطاب نقل جدار القبلة حنو اجلنوب مبقدار نسة أمتار تقريبا، ومون مث نقول مكوان 

 راب إىل اجلدار اجلديد، ولكن على نفس احملور.احمل
وحوودث الشووىء نفسووه ىف خالفووة عثمووان بوون عفووان حووني نقوول جوودار القبلووة إىل اجلنوووب حنووو نسووة أمتووار 

األول موضوع حفواوة  أخرى، وبذلك صوار ىف موضوعه احلواىل. وموع ذلوك فقود ظول مكوان حموراب النوىب 
أماموووه ، وقووود أقووويم ىف املكوووان نفسوووه حموووراب بعيووود عووون املسووولمني الوووذين حيرصوووون علوووى الصوووالة والووودعاء 
 اجلداراحلاىل على يد السلطان اململوكى قايتباى.

هوو ، حوني 88سونة  وقد ظل احملراب مسطحا إىل أن أجرى الوليد بن عبدامللك عمارته ىف مسجدالنىب 
وحودة معماريوة   أمر إبعادة بنائه ،وجتديوده جتديودا شوامال، ففوى هوذه العموارة أدخلوت ىف مسوجد النوىب

 جديدة هى احملراب اجملوف ،وكان ذلك إيذاان ابنتشاره بعد ذلك ىف املساجد.
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وقيول كثوريمن اآلراء بشوأن احلكموة مون احملوراب اجملوووف ،منهوا: أنوه يفيود ىف تعيوني اجتواه القبلوة، ويف حتديوود 
ىف الصوالة اجلامعوة، مكان اإلمام عند الصالة، وىف توسيع طاقة املسجد مبا يقرب من صف من املصولني 

ويساعد على جتميع صوت اإلمام وتكبريه ، وإيصاله للمصلني الذين يوليهم ظهره أثناء الصالة، ال سيما 
 قبل اخرتاع مكربات الصوت.

وانل احملراب عناية مؤسسى املساجد اجلامعة من حيث العمارة والزخرفة، وإقامة املنورب إىل ميينوه ، وتزويوده 
ابلبالطووة الووىت تليووه ، الووىت عرفووت ببالطووة احملووراب ، وابلبالطووة املؤديووة إليووه موون الصووحن مبقصووورة، واحلفوواوة 

 والىت أطلق عليها أحياان اجملاز القاطع.
وكووان احملووراب ىف بعووض األحيووان يكتنفووه عمووودان موون الرخووام حيمووالن عقوودا ويسووقف أعوواله بنصووف قبووة 

احملووراب ، ابجلووص املزخوورف ابحلفوور البووارز تعوورف بطاقيووة احملووراب كانووت تووزين ابملقرنصووات ، وقوود يكسووى 
والغووووائر، أو ابلرخووووام واملرموووور، أو ببالطووووات القاشوووواأ، أو ابلفسيفسوووواء الرخاميووووة أو اخلزفيووووة أو الزجاجيووووة 

 املشكلة ابحلليات اهلندسية والنباتية احملورة، وكان يكرم ابآلايت القرآنية املناسبة لوظيفته.
ومن ذلك مسجد أمحد بون طولوون ابلقواهرة ، إذ يشومل علوى نسوة وتتعدد احملاريب ىف بعض املساجد، 

حماريب ابإلضافة إىل احملراب الرئيسى ىف منتصف جدار القبلة، ومن هذه احملاريب أربعة حماريب مسطحة 
 من

 اجلص على بعض دعائم املسجد ىف رواق القبلة.
ات واملدارس واألضرحة وغريها من هذا.. ومل تقتصر احملاريب على املساجد، بل وجدت أيضا ىف اخلانقاو 
 األماكن الىت تقام هبا الصالة، أو حيتاج فيها إىل تعيني موضع القبلة.

إضافة إىل ذلك عرفت حماريوب غوري اثبتوة ميكون نقلهوا مون مكوان إىل آخور عنود الضورورة، فموثال ىف فصول 
ب ، وكووان يعتووىن الصوويف احلووار كانووت تنقوول إىل صووحن املسووجد، وكانووت هووذه احملاريووب تصوونع موون اخلشوو
 هو.533بزخرفتها، ومن أمثلة هذه احملاريب حمراب السيدة رقية مبتحف الفن اإلسالمى ابلقاهرة 

هووذا واسووتخدم شووكل احملووراب عنصوورا زخرفيووا ىف العمووارة اإلسووالمية وال سوويما ىف املقرنصووات. ولوويس موون 
الروحيوة، أو مون حيوث األمهيوة  شك ىف أن احملاريب تعد من أقيم اآلاثر اإلسالمية سواء من حيوث القيموة

 املعمارية والزخرفية، ومن احملاريب الىت تتمثل فيها أساليب العمارة والزخرفة اإلسالمية:
 حمراب قبة املنصور قالوون بشارع املعز لدين هللا ابلقاهرة. -
 حمراب اجلامع األزرق بشارع ابب الوزير ابلقاهرة. -
 حمراب مسجد ابن طولون ابلقاهرة. -
 حمراب مدرسة قجماس اإلسحاقى بشارع الدرب األمحر ابلقاهرة. -
 حمراب جامع حممد على بقلعة صالح الدين ابلقاهرة. -
 حمراب مسجد انبني إبيران )من القرن الرابع اهلجرى(. -
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 حمراب مسجد ميدان ىف قاشان إبيران. -
 حمراب ضريح اباب قاسم ىف أصفهان إبيران. -
 بصنعاء اليمن.حمراب املسجد اجلامع  -
 حمراب جامع قرطبة من عهد اخلليفة احلكم. -

 أ.د/حسن الباشا
 ـــــــــــــــــ
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 املدارس
 تعترب املدارس ىف اإلسالم امتدادا للمساجد، فكان املسلمون ىف عصورهم

جمع األوىل يتوسعون ىف مهمة املسجد، فاختذوه مكاان للعبادة ومعهدا للتعليم ، ودارا للقضاء، وساحة تت
 فيها اجليوش ، ومنزال الستقبال السفراء.

وقوود ميووز اجلووامع عوون املسوووجد أبن اجلووامع هووو الووذى جيتمووع فيوووه النوواس لصووالة اجلمعووة أو اجلماعووة، أموووا 
 املسجد فهو مكان الصالة ولو كان حجرة خاصة ابملنزل.

 وقد اشتهر من بني اجلوامع اإلسالمية ثالثة هى:
ان هوذا املسوجد قبلوة أنظوار األسواتذة والطوالب ، ومون أشوهر العلمواء جامع املنصوور ببغوداد، وقود كو -1

 (.1الذين جلسوا للتدريس فيه اخلطيب البغدادى والكسائى والفراء)
جووامع دمشووق ، وكووان للمالكيووة بووه زاويووة للتوودريس ىف اجلانووب الغوور،، وللشووافعية مدرسووة علووى ميووني  -2

 (.2احلنفية جيتمعون فيها للتدريس وهبا يصلون )اخلارج من ابب الربيد، وهناك كذلك مقصورة برسم 
هووو فهووو أقوودم جووامع ىف قووارة إفريقيووة، وموون 21جووامع عموورو بوون العوواص: وقوود بووىن هووذا اجلووامع سوونة  -3

العلماء الذين جلسوا. للتدريس به سليمان بن عرت التجيىب، وقد سجل املقريوزى بعوض تفاصويل عون أهوم 
ويووة اإلمووام الشووافعى، والزاويووة اجملديووة والزاويووة الصوواحبية، وموون أشووهر الوزوااي العلميووة هبووذا املسووجد، وهووى زا

 (.3العلماء الذين جلسوا للتدريس فيه اإلمام حممد بن جرير الطربى)
أما العلوم الىت كانت تودرس ىف املسوجد فكثورية أمههوا: العلووم الدينيوة، والعلووم اللغويوة، واألدبيوة، ومبوادئ 

 الطب ، وامليقات )الفلك(.علم الكالم ، والعروض ، وعلم 
وقد انتقل التعليم من املساجد إىل املدارس بسبب ما حيدثه التدريس من أصوات ومناقشات حتدت قليال 
أو كثووريا موون الضوضوواء الووىت تووؤثرعلى مووا يلووزم موون وقووار الصووالة وخشوووعها ، مث إن العلوووم تطووورت بتطووور 

ما حيدثوه مون أصووات تتنواقض موع موا حيتاجوه املسوجد الزمن فأصبح اجلدل واملناظرة من العلوم املهمة مع 
 من هدوء وجالل.

 وهناك فروق واضحة بني املدرسة واملسجد هى:
 ىف املدرسة يعني املدرس وذلك ريالف معلمى املساجد. -1
وجووود اإليووووان ابملوودارس وهوووو االسووم الوووذى يووورادف قاعووة احملاضووورات ومل يوجوود ىف املسوووجد ابسوووتثناء  -2

 الىت هتتم ابلتعليم. املساجد الكربى
 (.4كان عدد التالميذ حمددا ىف املدرسة ريالف حلقة املسجد الىت كانت مفتوحة ملن جيلس فيها)  -3

أموا أقوودم املودارس اإلسووالمية فهووى مودارس الوووزير العظوويم نظوام امللووك الووذى وزر أللوب أرسووالن وملكشوواه 
 ه املدارس كثرية مل ختل منها مدينة أو قرية.،ومسيت هذه املدارس النظامية نسبة لنظام امللك ،وكانت هذ
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واقتفى نور الدين زنكى أثر نظام امللك فأنشأ املدارس ىف الشام. وسار صالح الدين األيو، وأفراد أسرته 
 على هذا النهج فأنشأوا املدارس ىف مصر.

 أ.د/أمحد شلىب
 ـــــــــــــــــ
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 املدرس
 ؟الفصل األول : ماذا يعين لنا التعليم 

 صور حلقيقة واحدة : اختاذ التعليم وسيلة للكسب . -
 الصورة الثانية : دائم الشكوى من التعليم . -
 الصورة الثالثة : تبلد اإلحساس يف واقع الطالب . -
 الصورة الرابعة : التدريس عن كراهية . -
 املدرس الذي نريد . -
 التعليم يعطي امتداداً لعمل اإلنسان بعد موته . -
 درس صاحب اللبنة األوىل .امل -
 املدرس ميتد أثره خارج أسوار املدرسة . -
 صالة هللا ومالئكته . -
 له مثل أجر من تبعه . -
 النضارة . -
 من تلميذك البار . -

 يف التعليم . -  -الفصل الثاين : هدي النيب 
 ؟ -  -ملاذا هدي النيب  -
 . إجياد الدافع للتعلم .1
 يم والرتبية .. مجعه بني التعل2
 . عنايته بتعليم النهج العلمي ، ومن معامل تعليمه املنهج العلمي :3

 أ كان يعودهم على معرفة العلة ومناط احلكم .
 ب كان يعودهم على منهج السؤال وأدبه .

 ت كان يف إجابته ال يقتصر على موضع السؤال بل جييب بقاعدة عامة .
 ث تربيته ألصحابه على منهج التلقي .

 ج تربيتهم على منهج التعامل مع النصوص .
 ح تعويدهم على االستنباط .

 خ تعويدهم على املناقشة واملراجعة .
 . تربيته ألصحابه على القيام بواجب التبليغ .4
 . تشجيع الطالب والثناء عليه .5
 . العناية ابملتعلم .6
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 . معرفته لقدرات تالميذه وإدراكهم العقلي .7
 وق الفردية .. مراعاة الفر 8
 . التوجيه للتخصص املناسب .9

 . اجلمع بني التعليم الفردي واجلماعي .10
 . العناية بتعليم املرأة .11
 . التشويق والتنويع يف عرض املادة .12
 . الربط بني املواقف التعليمية .13
 . استعمال الوسائل التعليمية .14
 . أتكيد ما حيتاج للتأكيد .15
 تتات الفهم .. البعد عن مش16
 . مراعاة نشاط الطالب واستعدادهم .17
 . مراجعة العلم واحلفظ .18

 الفصل الثالث : من صفات املدرس :
 املبحث األول : صفات إجيابية :

 . اإلخالص هلل وحده .1
 . التقوى والعبادة .2
 . حث الطالب على العلم وحتريضه عليه .3
 . حسن املظهر .4
 . حسن املنطق .5
 نضباط واتزان الشخصية .. اال6
 . القدوة الصاحلة .7
 . الوفاء ابلوعد .8
 . اإلسهام يف إصالح نظام التعليم .9

 . حسن املعاملة للطالب ، ومن ذلك :10
 أ توقري الطالب وتقديره .

 ب الثناء عليه حني حيسن .
 ت العدل بني الطالب .

 ث االعتدال يف معاجلة األخطاء .
 ج االهتمام ابلطالب .
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 ح التواضع .
 خ العناية ابلطالب املوهوب ، ونرسم ألنفسنا هدفني للتعامل معه :

 أن نسلك به طريق االستقامة والصالح .§ 
 إذا عجزان عن ذلك فال أقل من أن نزرع لديه حب اخلري وأهله .§ 

 املبحث الثاين : صفات سلبية :
 . االستكبار عن قبول احلق .1
 . حسد الطالب .2
 غري علم .. الفتيا ب3
 . كثرة املزاح .4
 . استخدام الطلبة يف األمور الشخصية .5
 . الوقوع يف مواطن التهم .6
 . سرعة االنفعال ولغة التهديد .7
 . السخرية من الطالب واحتقاره .8
 . غيبة الطالب .9

 . إمالل الطالب .10
 . تعليم الطالب ما ال يدركه .11
 ادهم .. انتقاد املدرسني اآلخرين أو مو 12

 الفصل الرابع : املدرس والتوجيه :
 .املنهج الدراسي األول ، مع مراعاة ما يلي :1

 أ االستيعاب اجليد للمادة العلمية .
 ب االجتهاد يف حسن عرضها وإيصاهلا للطالب .

 ت أداء ما يرتتب على ذلك من الواجبات النظامية .
 . ال حتتقر الكلمة .2
 . املدرس والبذرة اخلفية .3
 . التلقي فرع عن احملبة .4
 . اقتصد يف املوعظة .5
 . حدث الناس مبا يعرفون .6
 . تنويع أساليب اخلطاب واملوعظة .7
 . الرتبية من خالل األحداث .8
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 . هل جربت النصيحة اخلاصة .9
 الفصل اخلامس : معوقات التوجيه ، ومن أمهها :

 معوقات من داخل املدرسة : -
 الشخصية ، وسبب ذلك يف انعكاسات سلبية على املدرس ومنها :.الفهم اخلاطئ لقوة 1

 أ هاجس خوف الفشل وضياع الشخصية .
 ب انعكاس هذا اهلاجس لدى املدرس على سلوكه داخل الفصل .

 . الفهم القاصر لدور املدرس .2
 . احلواجز املصطنعة .3
 . النظرة املتشائمة .4
 . الرتكيز على النقد .5
 . . كثرة التكاليف6
 معوقات من خارج املدرسة : -
 . الرتبية األسرية اخلاطئة ، ونصورها يف ما يلي :1

 أ األسرة هي الدائرة األوىل من دوائر التنشئة االجتماعية .
ب ال يقووف دور األسوورة عنوود جموورد توجيهووات تعووارض مووا يطرحووه املوودرس ، بوول هووي تنشووئ التلميووذ وفووق 

 معايري تتحول إىل جزء من تفكريه .
 ظرة التلميذ ألستاذه ابتداًء تتحكم هبا األسرة .ت ن

 ث قد تسهم األسرة يف نقض كالم املدرس وتقوميه .
 ج قد يسهم اجلو العام للمنزل يف التأثري الالشعوري .

 . وسائل اإلعالم ، ومتتاز مبا يلي :2
 أ خماطبتها ألكثر من حاسة لدى التلميذ .
 ة ختتلف كلياً عن تلك اليت يتعامل فيها مع توجيه أستاذه .ب يتعامل التلميذ مع هذه الوسائل بنفسي

 ت تطرح هذه الوسائل على التلميذ طرحاً يليب داعي شهوته .
ث متثل االختبارات وأعمال السنة والواجبات املدرسية ومطالبة األسوتاذ ابالنضوباط داخول الفصول عواماًل 

 . -يف نظر الطالب  –مهماً يقلل من دور األستاذ التوجيهي 
ج تووراكم عوودد كبووري موون الوسووائل اإلعالميووة بطوورق مشوووقة علووى موقووف أو سوولوك معووني يكسوور احلووواجز 

 النفسية بني اجلمهور وبني ذلك املوقف أو السلوك .
 ح وترقى خطورة وسائل اإلعالم لتقاوم أيضاً دور األسرة .

 . الصحبة السيئة ، ومما يزيد من أمهية دور الرفقة :3
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 ة يف الغالب .أ كوهنا اختياري
 ب الرفقة تغذي حاجة اجتماعية لدى الشاب .

 ت وجود التشابه والتالقي بينه وبني رفقته وخاصة يف الطبائع واألحاسيس واملشكالت
 ث طول الوقت الذي يقضيه التلميذ مع رفقته .

 مقرتحات لتجاوز هذه املعوقات : -
 . تربية اإلميان والتقوى .1
 التفكري والرأي .. تنمية االستقاللية يف 2
 . التجديد يف الوسائل ولغة اخلطاب .3
 . الواقعية يف األهداف والطموحات .4
 . رصيد الفطرة .5
 . العاطفة الصادقة .6
 . القلوب بيد هللا وحده .7
 . استثمار األنشطة الطالبية ، ومن ذلك ما يلي :8

 أ لقاء األستاذ بطالبه خارج اإلطار الرمسي .
 طة غالباً ما حتوي الفئات اجلادة من الطالب .ب أن هذه األنش

 ت تسهم هذه الربامج يف تشكيل صداقات للطالب .
 ث حتوي هذه األنشطة خرية العناصر من الطالب .

 ج غالباً ما تتضمن هذه األنشطة الرتبوية برامج هلا آاثرها اإلجيابية على الطالب .
 األنشطة اليت رمبا مارسها الطالب يف أجواء شاذة .ح توفر هذه األنشطة البدائل املنضبطة لكثري من 
 الفصل السادس : املدرس والتوجيه الذي نريد :

 ومن أساليب التوجيه ونظرات املدرسني جتاهه ما يلي : -
 ( تلك الرؤية اليت ترى أن احلق واضحاً أبلج .1
 ( الرؤية اليت ترى أن جمرد التوجيه العام ال يكفي .2
 تشائمة اليت ترى أن ال جمال وال مناص من هذا الواقع الذي يعيشه الطالب .( تلك الرؤية امل3
 مقرتحات لألخوة املدرسني : -
 ( حتديد األهداف ، ويعين ذلك :1
 أن جهده أنضج مثرة .§ 
 أن هذا يتطلب منه تفكرياً هادالً .§ 
 أن هذا التوجيه ينطلق من اعتبار عوامل عده منها :§ 
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 والعمرية للطالب . . املرحلة الدراسية1
 . الرتكيبة االجتماعية للطالب .2
 . طبيعة املادة اليت يدرسها املدرس .3
 حني يسلك هذا املنهج فإنه يسعى للوصول إىل هدفه من طرق عدة وأبواب شىت .§ 
 ( العناية ببناء املفاهيم والتصورات ، فهي مهمة ملا يلي :2
 نتاجاً هائاًل من األفكار واملفاهيم الشاذة . أن الغزو املكثف الذي واجهته األمة ولد§ 
 أن املفاهيم الشاذة ليست نبتة جمتثة يف العراء كاخلطأ ، بل هي نواة تنمو وتورق ما يليق هبا .§ 
 قد تكون الدعوة للسلوكيات احملددة فعاًل وتركاً صعبة النتاج بطيئة األثر .§ 
 ناشئة يصعب اقتالعها إبذن هللاأن املفاهيم الصائبة حني تغرس ابقتناع لدى ال§ 
 ومن املفاهيم اليت يعىن به املدرس ببنائها وتوسيعها لدى الطالب :§ 
 . مشولية الشريعة اإلسالمية وأهنا جاءت لتحكيم سائر حياة البشر .1
 . التثبت والتبني من األخبار والشائعات .2
 . الوالء لإلسالم وقضيته مهما كان تدين املرء .3

 دار الوطن . –حممد بن عبد هللا الدويش  –املدرس ومهارات التوجيه املرجع : 
 ـــــــــــــــــ
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 املذاهب )الفتهية(
 (.1لغة: ذهب مذهب فالن: قصد قصده وطريقته ، وذهب ىف الدين مذهبا: أى رأى فيه رأاي )

 واصطالحا: ال خيرج املعىن االصطالحى عن ذلك املعىن اللغوى.
يف كوول مووا مل جيوودوا فيووه نصووا،  اإلسووالم مشووروع ، فقوود اجتهوود صووحابة رسووول هللا وحكووم االجتهوواد ىف 

وكوذلك اجتهوود التوابعون وموون بعودهم ىف احلوووادث الوىت عرضووت هلوم ممووا مل جيودوا فيووه نصوا موون الكتوواب أو 
السنة فنشأ عون هوذا االجتهواد اخوتالف ىف الورأى، مث زاد هوذا االخوتالف بعود الفتنوة الوىت أدت إىل مقتول 

دان عثموووان مث اإلموووام علوووى رضوووى هللا عنهموووا، فكوووان أن انقسوووم املسووولمون إىل طوائوووف ثالثوووة: شووويعة، سوووي
 وخوارج وأهل السنة.

وكان السبب الرئيسى الختالفهم هو اخلالفة واألحق هبا، وما صاحبها من التحكويم ىف النوزاع بوني اإلموام 
ل فرقة أن تعمل لنصرة مبادئها، فتولد على ومعاوية فكان لكل طائفة رأى خيالف رأى غريها، وحاولت ك

عوون ذلووك اخووتالف آخوور ىف بعووض األحكووام العمليووة ، ممووا أدى إىل وجووود فقووه للخوووارج وآخوور للشوويعة، 
واثلووث ألهوول السوونة، ومل يقووف األمووور عنوود هووذا احلوود، بوول جتووواوزه إىل وجووود اخووتالف بووني كوول طائفوووة ، 

 فتعددت املذاهب الفقهية.
متعددة منها ما اشتهر وكتب له البقواء، ومنهوا موا مل تودون فيوه مراجوع خاصوة بوه  واملذاهب الفقهية كثرية و 

كموذهب اإلمووام الليووث بوون سوعد ، واإلمووام ابوون جريوور الطووربى، واإلموام األوزاعووى وغووريهم ، أمووا املووذاهب 
فوة املشهورة والىت هلا ذيوع وانتشار فهى مثانية مذاهب وهى: املذهب اإلمامى واملذهب الزيودى ومهوا لطائ

الشوووويعة، واملووووذهب اإلابضووووى وهووووو لطائفووووة اخلوووووارج ، واملووووذهب الظوووواهرى، ومووووذاهب احلنفيووووة واملالكيووووة 
 (.3والشافعية واحلنابلة وهى ألهل السنة واجلماعة. )

واملووذهب الشوويعى اإلمووامى وهووو لووبعض الشوويعة، وهووم الووذين يعتقوودون أن الرسووول أوصووى ابخلالفووة لعلووى 
األئمة معصمون من اخلطأ... اخل ، فهم خيتلفون مع أهل السنة ىف كثري  ابلذات مث من بعده لولده ، وأن

 (.4من الفروع واألحكام ، فضال عن إنكارهم القياس وينتشر هذا املذهب ىف إيران والعراق ، واهلند)
واملذهب الشيعى الزيدى: فهو لطائفة ينتسبون إىل زيد بن على زين العابدين بن احلسني ، ومن مبوادئهم 

وإمنوا تكوون لكول فواطمى عوامل زاهود شوجاع ىف  -كموا يقوول اإلماميوة-إلمامة ال تكون ابلنص عليها أن ا
احلق. والزيدية أعدل فرق الشيعة ىف تعاليمها ، ومع ذلوك فقود خوالفوا فقوه أهول السونة ىف كثوريمن الفوروع 

ري، وأتبوواع هوووذا واألحكووام ،وهلووم كتوووب كثوورية منهووا اجملمووووع املنسوووب لإلمووام زيووود ، وشوورحه الووروض النضووو
املووذهب موجووودون اآلن ىف بووالد الوويمن ، وقوود تشووعب هووذا املووذهب إىل شووعب منهووا: القامسيووة والناصوورية 

 (.5واهلادويه )
واملووذهب اإلابضووى: وهووو مووذهب طائفووة معتدلووة ىف اخلوووارج وهووو منسوووب إىل عبوود هللا بوون إابضووى الووذى 

احلوور موون املسوولمني ،وهووذا املووذهب يتفووق ىف   هووو ، وهووم يوورون أن اخلالفووة تكووون ابالختيووار80توووىف سوونة 
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كثوريمن الفووروع موع أهوول السوونة، وإن خوالفوهم ىف بعووض األحكووام ، ومون أهووم كتووب هوذا املووذهب كتوواب 
شرح النيل وشفاء العليل حملمد بن يوسف بن أطفيش ، وينتشرهذا املذهب ىف بعض بالد املغورب العور،، 

 (.6وكذلك سلطنة عمان )
مؤسسووه أبوو سووليمان داود بون علووى األصوفهاأ، وهووذا املوذهب يعتموود علوى ظووواهر واملوذهب الظواهرى: و 

النصوص من القرآن والسنة، ويرتك كل أنواع الرأى والقياس ، ومن علماء هذا املذهب أبو على حممد بن 
 (7حزم ، والذى له كتاب "احمللى" ىف الفقه ، وكتاب "اإلحكام ىف أصول األحكام" ىف أصول الفقه.)

ب احلنفووى: هووو موون مووذاهب أهوول السوونة أسسووه اإلمووام أبووو حنيفووة النعمووان بوون اثبووت املتوووىف سوونة املووذه
هو ، ويعتمد هذا املذهب على الكتاب والسنة واإلمجاع ، وقول الصوحا، فيموا لويس لالجتهواد فيوه 150

هب ىف جمال مث القيواس واالستحسوان ، وهوذا املوذهب لوه كتوب كثورية مشوهورة ومعروفوة، وينتشور هوذا املوذ
 (.8العراق وسوراي وابكستان وأفغانستان وتركيا ومصر)

هوو ، ويعتمود هوذا 179املذهب املالكى: ومؤسسه إمام دار اهلجرة مالك بن أنس األصبحى املتووىف سونة 
املوذهب أيضوا علوى الكتواب والسونة واإلمجواع ، والقيوواس ، وعمول أهول املدينوة، والعمول ابملصواحل املرسوولة. 

له كتب كثرية ومشهورة، وينتشر ىف صوعيد مصور والسوودان والكويوت وقطور والبحورين  وهذا املذهب أيضا
 (.9وبالد املغرب العر، كلها)

املذهب الشافعى: وهو من مذاهب أهل السنة أيضا، أسسه اإلمام حممد بن إدريس الشافعى املتوىف سنة 
حا، مث القيوواس ، ولإلمووام هووو ، ويعتموود هووذا املووذهب علووى الكتوواب والسوونة واإلمجوواع ، فقووول الصوو204

الشافعى كتواب ىف الفقوه وهوو "األم" وكتواب آخور ىف األصوول وهوو "الرسوالة" ويعود بوه الشوافعى أول مون 
دون ىف علووووم األصووووول وكتووووب املووووذهب كثوووورية، وينتشوووور ابلوجووووه البحوووورى مبصوووور وفلسووووطني وحضوووورموت 

 (.10وأندونيسيا)
هو 241إلمام أمحد بن حنبل الشيباأ املتوىف سنة املذهب احلنبلى: وهو من مذاهب أهل السنة، أسسه ا

، ويعتمد هذا املوذهب علوى الكتواب والسونة وفتواوى الصوحابة املتفوق منهوا واملختلوف ، فاحلوديث املرسول 
 ،فالقياس ، وهلذا املذهب كتب كثرية مشهورة وينتشر هذا املذهب ىف السعودية.

 أ.د/على مرعى
 ـــــــــــــــــ
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 من األجر وبعض أح ام املريض املرض وما عليه
  

 مقدمة:
 قد يبتلى هللا البعض ابلشدائد والكروب. -
 كم من نعمة لو أعطيها العبد كانت داءه.  -
 وكم من حمروم من نعمة حرمانه شفاؤه. -
 

 وقفات مطعمة بنور الوحي، ومعطرة بعبري الرسالة.
 الوقفة األوىل: الدنيا متاع زائل.

كثري من الناس فجعلها منتهى أمله، و أكرب مهه.. وصفها رهبوا بقولوه: }ُكولُّ نَوْفوٍس   الدنيا اليت اغرت هبا -
َل اجْلَن ةَ  َا تُوَوفو ْوَن أُُجورَُكْم يَوْوَم اْلق َياَمة  َفَمن زُْحز َح َعن  الن ار  َوأُْدخ  نْوَيا  َذآئ َقُة اْلَمْوت  َوإ من  فَوَقْد َفاَز َوما احْلََياُة الدُّ

 . 185اُع اْلُغُرور  {آل عمرانإ ال  َمتَ 
حاله مع الدنيا بقوله: } ما أان يف الدنيا إال كراكب استظل حتت شوجرة مث راح وتركهوا {  بني النيب  -

  رواه الرتمذي[.
: } لووو كانووت الوودنيا تعوودل عنوود هللا جنوواح بعوضووة، مووا سووقى كووافراً منهووا شووربة موواء {  رواه  وقووال  -

 الرتمذي[.
 يدوم هلا حال، إن أضحكت قلياًل أبكت كثرياً وإن سرت يوماً أبكت أايماً ودهوراً. هي مع ذلك ال -
 ال يسلم العبد فيها من سقم يكدر صفو حياته، أو مرض يوهن قوته. -
: } كون يف الودنيا كأنوك غريوب أو عوابر سوبيل {  رواه  لذلك كانت وصية من عورف قودرها، قوال  -

 البخاري[.
 زهد فيها.. ومن زهد فيها هانت عليه أكدارها ومصائبها. من عرف حقيقة الدنيا -
 

 الوقفة الثانية: البالء عنوان احملبة.
عون أنوس بوون مالوك قووال: قوال رسوول هللا عليووه الصوالة والسووالم : } إن عظوم اجلوزاء مووع عظوم الووبالء،  -

 الرتمذي[.وإن هللا إذا أحب قوما إبتالهم، فمن رضي فله الرضى، ومن سخط فله السخط {  رواه 
 فالبالء واألسقام إذا كانت فيمن أحسن ما بينه وبني ربه ورزقه صرباً عليها كانت عالمة خري وحمبه. -
وجوود الووبالء  -وهووم موون أحووب اخللووق إىل هللا  -موون أتموول سووري األنبيوواء والرسوول علوويهم الصووالة السووالم  -

 طريقهم، والشدة واملرض ديدهنم.
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سووول وهووو يوعووك، فقووال: اي رسووول هللا إنووك توعووك وعكوواً شووديداً، دخوول عبوودهللا بوون مسووعود علووى الر  -
 قال: } أجل، إين أوعك كما يوعك الرجالن منكم {  متفق عليه[.

سأل سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه الرسول هللا عليه الصالة والسوالم : أي النواس أشود بوالء؟ قوال  -
تلوى الرجوول علووى حسوب دينووه، فووإن كوان دينووه صوولباً : } أشود النوواس بووالء األنبيواء، مث األمثوول فاألمثوول، يب

إشتد بالؤه، وإن كان يف دينه رقة ابتلي على حسب دينه، وموا يوربح الوبالء ابلعبود حوىت يرتكوه ميشوي علوى 
 األرض ما عليه خطيئة {  رواه الرتمذي[.

ى جمووذوم، أتموول السوولف فعوودوا الووبالء نعمووة، واملوورض والشوودة بشووارة، وهلووذا ملووا موور وهووب مببتلووى، أعموو -
مقعوود عووراين، بووه وضووح، كووان يقووول: احلموود هلل علووى نعمووه، فقووال رجوول كووان مووع وهووب: أي شوويء بقووي 
عليك من النعمة حتمد هللا عليها؟، فقال له املبتلوى: إرم ببصورك إىل أهول املدينوة، فوانظر إىل أكثور أهلهوا، 

 أفال أمحد هللا أنه ليس فيها أحد يعرفه غريي.
 طريق اجلنة. الوقفة الثالثة: البالء

 -إن األمراض واألسقام من مجلة ما يبتلي هللا به عباده، امتحاانً لصربهم، ومتحيصاً إلمياهنم.. بل هي  -
 نعمة عظيمة توجب الشكر. -ملن وفق حلسن التأمل والتدبر 

ووَن اأَلَموو - ووَن اخْلَوووْف َواجْلُووووع  َونَوْقووٍص مّ  لُووَون ُكْم ب َشووْيٍء مّ  ووور  قووال تعوواىل: } َولَنَوبوْ َوال  َواألنُفووس  َوالث َموورَات  َوَبشّ 
عوَن، أُولَئ َك َعلَوْيه   يَبةم َقاُلوْا إ ان  ّللّ   َوإ ان  إ لَْيه  رَاج  ُهم مُّص  ون ر هبّ  وْم َوَرمْحَوةم الص اب ر يَن، ال ذ يَن إ َذا َأَصابَوتوْ ْم َصوَلَواتم مّ 

 .[156-155َوأُولَئ َك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن{  البقرة:
عوون جووابر بوون عبوود هللا رضووي هللا عنهمووا قووال: قووال رسووول هللا : } يووود أهوول العافيووة يوووم القيامووة حووني  -

 يعطى أهل البالء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت يف الدنيا ابملقارض {  رواه الرتمذي[.
 الوقفة الرابعة: األجر اجلاري.

 م من شدة ومرض وصربهم عليه.عالوة على ما يكتب للمرضى من األجر جزاء ما أصاهب -
 يعطيهم هللا ثواب ما إعتادوا فعله من الطاعات إذا قصروا عنها بسبب املرض. -
عن أيب موسى األشوعري قوال: قوال رسوول هللا : } إذا مورض العبود أو سوافر كتوب هللا تعواىل لوه األجور  -

 مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما {  رواه البخاري[.
 بد للعسر من يسر.الوقفة اخلامسة: ال 

 هذه سنة هللا تعاىل يف خلقه.. ما جعل عسراً إال جعل بعده يسراً  -
قووال وهووب بوون منبووه: ال يكووون الرجوول فقيهووا كاموول الفقووه حووىت يعوود الووبالء نعمووة ويعوود الرخوواء مصوويبة،  -

 وذلك أن صاحب البالء ينتظر الرخاء وصاحب الرخاء ينتظر البالء.
 [.6،5( إ ن  َمَع اْلُعْسر  ُيْسرًا{  الشرح:5اْلُعْسر  ُيْسراً ) قال تعاىل: } َفإ ن  َمعَ  -

 الوقفة السادسة: غنيمة املرض.
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 املريض حيصل له يف حال مرضه من أوقات الفراغ ما ال حيصل له فيما سواه. -
على استغالل أوقاتك يف ما يقربك مون هللا، مون قوراءة للقورآن وحفظوه. وطلوب  -رعاك هللا  -احرص  -
شفاك هللا وعافاك  -علم واستزادة من النوافل، وأمر ابملعروف وهني عن املنكر، ودعوة إىل هللا... واعلم لل
 أن املسلم مأمور ابتباع أوامر هللا تعاىل يف سرائه وضرائه، ويف حال صحته وبالئه. -
 

 الوقفة السابعة: النعم املغبونة.
 ال يقدر نعم هللا تعاىل إال من فقدها. -
أهنك املرض جسدك، وأذهوب السوقم فرحوك، أدركوت قوول الرسوول هللا عليوه الصوالة والسوالم : } إذا  -

 نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس، الصحة والفراغ {  رواه البخاري[.
 الصحة من أجل النعم اليت أنعم هللا هبا علينا، ال يقدرها إال املرضى. -
 م من النعم قد قصران بواجب شكرها.وهكذا.. فكم من النعم قد غفلنا عنها، وك -
 أجل تلك النعم وأعظمها.. نعمة اإلميان واهلداية. -
حوني تلوووح لوك بوووادر الشوفاء، وتسووعد ببودء زوال الووبالء، اقودر هلووذه الونعم قوودرها، واعورف فضوول وكوورم  -

ة، منعمها، وتدبر حالك عند فقدها أو نقصها، فأعلن بذلك توبة نصوحا من تقصريك يف شكر كل نعم
 وتفريطك يف استعماهلا فيما يرضي ذا الفضل واملنة.

اجعل توبتك اآلن.. نعم، اآلن.. عل هذه التوبة أن تكون سببٍا يف رفع ما أنت فيه من كربة، ودفع ما  -
 تعانيه من شدة.. قال علي رضي هللا عنه: "ما نزل بالء إال بذنب وال رفع إال بتوبة".

 فنعم العمر خيتم بتوبة صادقة. وإن مل يكتب لك من مرضك شفاء، -
 الوقفة الثامنة: لكل داء دواء.

موون رمحووة هللا تعووواىل أن املوورض مهمووا بلوووغ موون الشوودة والعنووواء، وشوواء هللا للعبوود الشوووفاء، يسوور لوووه دواء  -
 انجحاً، وعالجاً انفعاً.

 عليه[. عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا : } ما أنزل هللا داء إال أنزل له شفاء {  متفق -
 ال بد له من أمور: -بعد توفيق هللا  -لكن الشفاء  -
حسوون التوكوول علووى هللا وااللتجوواء إليووه وحسوون الظوون بووه.. فهووذا خليوول الوورمحن يصوودع يف يقووني الواثووق:  -

 [.80}َوإ َذا َمر ْضُت فَوُهَو َيْشف ني {  الشعراء:
 ال شايف إال هللا، وال رافع للبلوى إال هو سبحانه. -
 ي والرقية والطبيب والدواء أسباب قد يسر هللا تعاىل هبا الشفاء.الراق -
 فاجعل توكلك على هللا وتعلقك به لتظفر ابلصحة والعافية يف الدنيا، والسالمة والفوز يف اآلخرة. -
 مما ورد من األدعية واألذكار: -
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يء منوه، أو كانوت بوه جاء عن عائشوة رضوي هللا عنهوا: } أن رسوول هللا كوان إذا اشوتكى اإلنسوان الشو -
سووبابته ابألرض مث  -أحوود الوورواة  -ووضووع سووفيان بوون عيينووة  -قرحووة أو جوورح قووال النوويب أبصووبعه هكووذا 

 وقال: "بسم هللا، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى به سقيمنا، إبذن ربنا"{  متفق عليه[. -رفعها 
هلوه ميسوح بيوده اليموىن ويقوول: "اللهوم وعن عائشة أيضاً رضي هللا عنها: } أن النيب كان يعود بعوض أ -

رب الناس أذهوب البوأس، واشوف، أنوت الشوايف ال شوفاء إال شوفاؤك، شوفاء ال يغوادر سوقماً " {  متفوق 
 عليه[.

عن عثمان بن العاص رضي هللا عنه: } أنه شكا إىل رسوول هللا وجعوا جيوده يف جسوده، فقوال : "ضوع  -
ثوالاثً وقول سوبع مورات: أعووذ بعوزة هللا وقدرتوه مون شور موا  يدك على الذي أيمل من جسدك وقل: بسوم هللا

 أجد وأحاذر"{  رواه مسلم[.
عن ابن عباس رضي هللا عنهما، أن النيب عليه الصالة والسالم قال: } من عاد مريضاً مل حيضوره أجلوه  -

ك املورض فقال عنده سبع مورات: أسوال هللا العظويم رب العورش العظويم أن يشوفيك، إال عافواه هللا مون ذلو
 {  رواه أبو داود والرتمذي[.

عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه،} أن جربيل أتى النيب فقال: اي حممد اشتكيت؟ قال: نعم، قال:  -
"بسم هللا أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عني حاسد، هللا يشفيك، بسم هللا أرقيك" 

 {  رواه مسلم[.
ه، } أن النيب كان يدعو عند الكرب: "ال إله إال هللا العظيم احللويم، ال إلوه عن ابن عباس رضي هللا عن -

إال هللا رب العوووورش العظوووويم، ال إلووووه إال هللا رب السووووموات ورب األرض ورب العوووورش الكوووورمي" {  متفووووق 
 عليه[.

ى سوبيل التجربوة لكن هده األدعية والرقى تريد قلباً خاشعاً، وذاًل صادقاً، ويقينواً خالصواً، ال ترديوداً علو -
 واالختبار.

 الدعاء. -
ارفووع يووديك وأسوول دمووع عينيووك، وأظهوور فقوورك وعجووزك، واعوورتف بووذلك وضووعفك، تفووز برضووى ربووك  -

 وتفريج كربك.
 االستعانة ابلصالة. -
لص رْب  َوالص اَلة {  البقرة: -  [.45قال تعاىل: }َواْسَتع يُنوْا اب 
 رواه أمحد[.} وكان رسول هللا إذا حزبه أمر صلى {   -
 اإلكثار من الصدقة. -
 عن أيب أمامة رضي هللا عنه، } أن النيب قال: "داووا مرضاكم ابلصدقة" {  صحيع اجلامع[. -
 التداوي مبا ورد أنه شفاء. -
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 كالعسل واحلبة السوداء وماء زمزم واحلجامة.  -
 التداوي مبا أحله هللا من األدوية املباحة. -

 زالق الشيطان.الوقفة التاسعة: احذر م
 من مزالقه.. ومنها: -رعاك هللا  -فهو ال يفتأ يرتبص ابملسلم يف حال قوته وضعفه.. فاحذر 

إسوواءة الظوون ابهلل أو التسووخط واجلووزع.. قووال الرسووول هللا عليووه الصووالة والسووالم : } إن هللا عووز وجوول  -
 رواه أمحد وبن حبوان[، يعوين موا  يقول: أان عند ظن عبدي يب، إن ظن يب خرياً فله، وإن ظن شراً فله { 

 كان يف ظنه فإين فاعله به.
إشوواعة املوورض، أو اسووتطالة زمنووه.. فوواحرص علووى كووتم آالمووك وأحزانووك، واحووذر موون إشوواعة مرضووك،  -

 والتحدث به على سبيل الشكوى واالعرتاض.. ال على سبيل اإلعالم واإلخبار.
 من إستماع أو نظر أو فعل حمرم.إضاعة األوقات فيما ال ينفع، أو فيما يسخط هللا  -
 التهاون يف سرت العورات. -
التداوي ابحملرمات.. قال الرسول هللا عليه الصالة والسالم: } إن هللا أنوزل الوداء والودواء، وجعول لكول  -

 داء دواء، فتداووا وال تتداووا حبرام {  رواه أبو داود[.
ال الرسوول هللا عليوه الصوالة والسوالم : } مون أتوى  من أشد هذه احملرمات.. إتيوان السوحرة والكهنوة، قو -

كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر هبا أنزل على حممد {  رواه أمحد واحلاكم[. وهو طريوق اخلوزي واحملوق يف 
الوودنيا، واخلسووارة والذلووة يف اآلخوورة.. ولووئن يصوورب العبوود علووى موورارة املوورض وشوودته خووري لووه موون أن يسوولك 

 ر.طريقاً يفضي به إىل النا
 

 الوقفة العاشرة: من أحكام املرضى
 الطهارة. -
جيب على املريض أن يتطهر ابملاء أبن يتوضأ من احلدث األصغر، ويغتسل من احلدث األكرب، فوإن مل  -

يسووتطع ذلووك لعجووزه أو خلوفووه موون زايدة املوورض أو أتخوور برئووه توويمم، وذلووك أبن يضوورب بيووده علووى تووراب 
 ح وجهه بباطن أصابعه، وكفيه براحتيه.طاهر له غبار ضربة واحدة، مث ميس

العوواجز عووون اسووتعمال املووواء حكمووه حكوووم موون مل جيووود املوواء لقولوووه تعوواىل: } فَووواتو ُقوا اّلل َ َمووا اْسوووَتَطْعُتْم{  -
 [.16 التغابن:

إن كوان مرضوه يسوري ال خيواف مون اسوتعمال املواء معوه تلفواً، وال مرضواً خموفواً، وال إبطواء بوورء، وال زايدة  -
وال شيئاً فاحشاً، كصداع وأمل ضرس، وحنومهوا، أو كوان إبمكانوه اسوتعمال املواء الودافئ وال ضورر عليوه  أمل،

 فال جيوز له التيمم.
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إن كان ال يقدر على احلركوة وال جيود مون يناولوه املواء جواز لوه التويمم. فوإن كوان ال يسوتطيع التويمم ميموه  -
 غريه.

راابً وال من حيضور لوه املوجوود منهموا، فإنوه يصولي علوى حسوب إذا كان املريض يف حمل مل جيد ماء وال ت -
 حاله.

إن تلوث بدنه أو مالبسه أو فراشه ابلنجاسة ومل يستطع إزالتها أو التطهر منها، جواز لوه الصوالة علوى  -
 حالته اليت هو عليها وال إعادة عليه.

ن الطاهرة أو إزالوة النجاسوة ال جيوز له أتخري الصالة عن وقتها أبي حال من األحوال بسبب عجزه ع -
 أو عدم توفر املاء أو الرتاب.

موون بووه جووروح أو حووروق أو كسوور أو موورض يضووره اسووتعمال املوواء فأجنووب جوواز لووه التوويمم، وإن أمكنووه  -
 غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك، وتيمم للباقي.

عاجلتوه، عليوه أن يتوضوأ لكول املريض املصاب بسلس البول أو اسوتمرار خوروج الودم أو الوريح، ومل يوربأ مب -
صالة بعود دخوول وقتهوا، ويغسول موا يصويب بدنوه وثوبوه، أو جيعول للصوالة ثووابً طواهراً إن تيسور، وحيتواط 
لنفسوه احتياطواً مينوع انتشوار البووول أو الودم يف ثوبوه أو جسومه أو مكوان صووالته. وموا خورج يف الوقوت موون 

 البول فال يضره بعد وضوءه إذا دخل الوقت.
أن يفعوول يف الوقووت مووا تيسوور موون صووالة وقووراءة يف مصووحف حووىت خيوورج الوقووت فووإذا خوورج الوقووت ولووه  -

 وجب عليه أن يعيد الوضوء، أو تيمم إن كان ال يستطيع الوضوء.
إن كان عليوه جبورية حيتواج إىل بقائهوا مسوح عليهوا يف الوضووء والغسول، وغسول بقيوة العضوو، وإن كوان  -

يهووا موون العضووو يضووره كفوواه التوويمم عوون حملهووا وعوون احملوول الووذي يضووره املسووح علووى اجلبوورية أو غسوول مووا يل
 غسله.

يبطوول التوويمم بكوول مووا يبطوول الوضوووء وابلقوودرة علووى اسووتعمال املوواء أو وجوووده إن كووان معوودوماً.. وهللا  -
 أعلم.

 الصالة. -
لسوواً أمجووع أهوول العلووم علووى أن موون ال يسووتطيع القيووام لووه أن يصوولي جالسوواً، فووإن عجووز عوون الصووالة جا -

صلى على جنبه مستقباًل القبلوة بوجهوه، واملسوتحب أن يكوون علوى جنبوه األميون، فوإن عجوز عون الصوالة 
 على جنبه صلى مستلقياً.

موون قووودر علووى القيوووام وعجووز عووون الركوووع أو السوووجود مل يسووقط عنوووه القيووام، بووول يصوولي قائمووواً فيوووومئ  -
 ابلركوع، مث جيلس ويومئ ابلسجود.

ال ثقوات مون األطبوواء: إن صوليت مسوتلقياً أمكوون موداواتك وإال فوال، فلووه أن إن كوان بعينوه مورض، فقوو -
 يصلي مستلقياً.
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من عجز عن الركوع والسجود أومأ هبما، وجيعل السجود أخفض من الركوع، وإن عجز عون السوجود  -
 وحده ركع وأومأ ابلسجود.

أنه راكع، فمىت أراد الركوع زاد يف إن مل ميكنه أن حيين ظهره حىن رقبته، وإن كان ظهره متقوساً فصار ك -
 إحننائه قلياًل، ويقرب وجهه إىل األرض يف السجود أكثر من الركع ما أمكنه ذلك.

 من مل يقدر على اإلمياء برأسه كفاه النية والقول. -
موىت قوودر املوريض قووي أثنواء الصووالة علوى مووا كوان عوواجزاً عنوه، موون قيوام أو قعووود أو ركووع أو سووجود أو  -

 انتقل إليه وبىن على ما مضى من صالته. إمياء،
 إذا انم عن صالة أو نسيها وجب عليه أن يصليها مىت اسيقظ أو ذكر. -
ال جيووز تورك الصووالة أبي حوال موون األحووال، بوول حيورص عليهوا أايم مرضووه أكثور موون أايم صوحته، فووال  -

قله اثبتاً، بول عليوه أن يؤديهوا يف جيور له ترك الصالة املفروضة حىت يفوت وقتها ولو كان مريضاً ما دام ع
وقتها حسب استطاعته، فإذا تركها عامداً وهو عاقل مكلف يقوى على أدائها أو أماء هبا فهو آمث. وقود 

 ذهب مجع من أهل العلم إىل كفره بذلك.. وهو الصحيح.
، مجوع تقودمي إن شق عليه فعل كل صالة يف وقتها فله اجلمع بني الظهر والعصر، وبني املغرب والعشاء -

 أو مجع أتخري، حسبما تيسر له.. وهللا أعلم.
 الصيام. -
 للمريض مع الصوم ثالث حاالت. -
 أن ال يشق عليه الصوم وال يضره فيجب عليه الصوم.• 
 أن يشق عليه الصوم فيكره له أن يصوم.• 
 أن يضره الصوم فيحرم عليه أن يصوم.• 
ال يرجى برؤه أطعم عون كول يووم مسوكينا. أموا إن كوان ميكنوه  إذا كان ال ميكنه القضاء لكون مرضه مما -

 القضاء فيصوم بعدد األايم اليت أفطرها بسبب املرض.
يفسد صومه إذا صام بكل ما يف معىن األكل والشرب كحقن اإلبر املغذيوة، وحقون الودم... أموا اإلبور  -

 ء وجد طعمها يف حلقه أم مل جيده.اليت ال تغذي فال تفطر سواء استعملها يف العضالت أم الوريد، وسوا
ابحلجامة وحنوها، فأما خروج الدم بنفسه كالرعاف أو خروجه بقلع سن  -على الراجح -يفسد صومه -

 وحنوه فال يفطر.
 القيء إن قصده أفطر، وإن قاء من غري قصده مل يفطر. -
أن يبخ يف فمه ما خيفف عنوه جيوز للصائم قلع ضرسه أو مداواة جرحه، والتقطري يف عينه أو أذنيه، أو  -

 ضيق التنفس، وال يفطر بذلك.. وهللا أعلم.
 خامتة:
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 أخي املريض..
 شفى هللا سقمك، وعظم أجرك، وكفر ذنبك، ورزقك العافية يف دينك وبدنك.

 دار القاسم.-حممد الركبان-املرجع: أبشر أيها املريض
 ـــــــــــــــــ
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 املريض كي  ياطهر ؟
 
 ريض أن يتطهر ابملاء فيتوضأ من احلدث األصغر ويغتسل من احلدث األكرب .( جيب على امل1
 
 ( فان كان ال يستطيع الطهارة ابملاء لعجزه أو خوف زايدة املرض أو أتخر برئه فإنه يتيمم .2
 
( كيفيووة التوويمم: أن يضوورب األرض الطوواهرة بيديووه ضووربة واحوودة ميسووح هبمووا مجيووع وجهووه مث ميسووح كفيووه 3

 ض .بعضهما ببع
 
 ( إن مل يستطع أن يتطهر بنفسه فإنه يوضئه أو ييممه شخص آخر .4
 
( إذا كوان يف بعووض أعضواء الطهووارة جورح فإنووه يغسوله ابملوواء، فوإن كووان الغسول ابملوواء يوؤثر عليووه مسووحه 5

 مسحا فيبل يده ابملاء و ميررها عليه ، فان كان املسح يؤثر عليه فانه يتيمم عنه .
اءه كسر مشدود عليوه خرقوة أو جوبس فإنوه ميسوح عليوه ابملواء بودال عون غسوله ( إذا كان يف بعض أعض6

 وال حيتاج للتيمم ألن املسح بدل عن الغسل .
 
( جيوز أن يتيمم على اجلدار أو على شيء آخر طاهر له غبار فإن كان اجلدار ممسوحا بشيء مون غوري 7

 له غبار .جنس األرض كالبوية ) األصباغ ( فال يتيمم عليه إال أن يكون 
 
( إذا مل ميكون التويمم علوى األرض أو اجلودار أو شويء آخور طواهر لوه غبوار فوال أبس أن يوضوع تووراب يف 8

 إانء أو منديل ويتيمم منه .
 
( إذا توويمم لصووالة وبقووي علووى طهارتووه إىل وقووت الصووالة األخوورى فإنووه يصووليها ابلتوويمم األول وال يعيوود 9

 ى طهارته ومل يوجد ما يبطلها .التيمم للصالة الثانية ألنه مل يزل عل
 

( جيووب علووى املووريض أن يطهوور بدنووه موون النجاسووات فووإن كووان ال يسووتطيع صوولى علووى حالووه وصووالته 10
 صحيحة وال إعادة عليه .
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( جيووب علووى املووريض أن يصوولي بثيوواب طوواهرة , فووإن توونجس مكانووه وجووب غسوولها أو إبووداهلا بثيوواب 11
 ته صحيحة وال إعادة عليه.طاهرة ، فان مل ميكن صلى على حاله وصال

 
( ال جيوز أن يؤخر الصالة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة بل يتطهر بقدر ما ميكنه مث يصلي 12

 ا لصالة يف وقتها ولو كان على بدنه أو ثوبه أو مكانه جناسة يعجز عنها
 ـــــــــــــــــ
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 املريض كي  يصل  ؟
  

ضووة قائمووا ولووو منحنيووا أو معتموودا علووى جوودار أو عصووا حيتوواج إىل ( جيووب علووى املووريض أن يصوولي الفري1
 االعتماد عليه .

 
 ( فان كان ال يستطيع القيام صلى جالسا واألفضل أن يكون مرتبعا يف موضع القيام والركوع .2
 
( فان كان ال يستطيع الصالة جالسا صلى على جنبه متوجها إىل القبلة , واجلنب األمين أفضل ، فوان 3
 تمكن من التوجه إىل القبلة صلى حيث كان اجتاهه وصالته صحيحة وال إعادة عليه .مل ي
 
( إن كان ال يستطيع الصالة علوى جنبوه صولى مسوتلقيا رجواله إىل القبلوة واألفضول أن يرفوع رأسوه قلويال 4

 ليتجه إىل القبلة ، فإن مل يستطع أن تكون رجاله إىل القبلة صلى حيث كانت وال إعادة عليه.
جيووب علووى املوووريض أن يركووع ويسوووجد يف صووالته ، فوووإن مل يسووتطع أوموووأ هبمووا برأسوووه وجيعوول السوووجود  (5

أخفض من الركووع ، فوإن اسوتطاع الركووع دون السوجود ركوع حوال الركووع وأوموأ ابلسوجود ، وان اسوتطاع 
 السجود دون الركوع سجد حال السجود وأومأ ابلركوع .

الركوووع والسوووجود أشوووار بعينيوووه فوويغمض قلووويال للركووووع ويغموووض  ( إن كووان ال يسوووتطيع اإلميووواء برأسوووه يف6
تغميضا أكثر للسجود ، وأما اإلشارة ابإلصبع كما يفعله بعض املرضى فليس بصحيح وال أعلم له أصوال 

 من الكتاب والسنة وال من أقوال أهل العلم.
ويقرأ وينوى الركوع والسوجود ( فان كان ال يستطيع اإلمياء ابلرأس وال اإلشارة ابلعني صلى بقلبه فيكرب 7

 والقيام والقعود بقلبه ولكل امرئ ما نوى .
( جيب على املريض أن يصلي كل صالة يف وقتها ويفعل كل ما يقدر عليه مما جيب فيها فإن شق عليه 8

فعل كل صالة يف وقتها فله اجلموع بوني الظهور والعصور وبوني املغورب والعشواء إموا مجوع تقودمي حبيوث يقودم 
إىل الظهر والعشاء إىل املغرب , وإما مجع أتخري حبيث يؤخر الظهر إىل العصر واملغرب إىل العشاء العصر 

 حسبما يكون أيسر له ، أما الفجر فال جتمع ملا قبلها وال ملا بعدها.
( إذا كان املريض مسافرا يعاجل يف غري بلده فانه يقصر الصالة الرابعيوة فيصولي الظهور والعصور والعشواء 9

 ركعتني ركعتني حىت يرجع إىل بلده سواء طالت مدة سفره أم قصرت .على 
 حممد صاحل العثيمني.-املرجع: كيف يصلي املريض

 ـــــــــــــــــ
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 امل اح
 مقدمة:

 اإلنسان اجتماعي بطبعه. -
 توسع كثري من الناس يف املزاح مع بعضهم البعض دون ضابط. -
 يورث العداوة والبغضاء.أدى هذا األمر إىل بعض املهالك، وقد  -
 اعترب بعض الفقهاء املزاح من املروءة وحسن الصحبة. -
 قال ابن تيمية: )من استعان ابملباح اجلميل على احلق فهذا من األعمال الصاحلة(. -

 تعريف املزاح:
 املالطفة واملؤانسة، وتطييب اخلواطر، وإدخال السرور.

 يف املزاح. صور من هدي النيب 
أن رجاًل أتى النيب فقال: اي رسول هللا امحلين. فقال النيب : } إان حاملوك على ولد الناقوة { عن أنس  -

 قال وما أصنع بولد الناقة؟ فقال النيب: } وهل تلد اإلبل إال النوق {رواه أبو داوود.
 قال له: } اي ذا األذنني { ميازحه  رواه الرتمذي[. وعن أنس أن النيب  -

 ا:للمزاح ضوابط منه
 أال يكون فيه شيء من اإلستهزاء ابلدين. -
ّلّل   - َووا ُكن ووا ََنُوووُض َونَوْلَعووُب قُووْل أاب  ألن ذلووك موون نووواقض اإلسووالم قووال تعوواىل: } َولَووئ ن َسووأَْلتَوُهْم لَيَوُقوووُلن  إ من 

ونُكْم نُوَعوذّ ْب { اَل تَوْعَتذ ُروْا َقْد َكَفْرمُت بَوعْ 65َوآاَيت ه  َوَرُسول ه  ُكنُتْم َتْستَوْهز ُئوَن} َد إ ميَان ُكْم إ ن نو ْعُف َعن َطآئ َفوٍة مّ 
ُْم َكانُوْا جُمْر م نَي} هن   [.66،65{  التوبة:66َطآئ َفًة أبَ 

 كذلك من نواقض اإلسالم االستهزاء ببعض السنن.  -
 مما انتشر االستهزاء ابللحية أو احلجاب، أو بتقصري الثوب أو غريها. -
 ال صدقاً.أال يكون املزاح إ -
قال النيب صلى هللا عليه وسلم: } ويول للوذي حيودث فيكوذب ليضوحك بوه القووم ويول لوه {  رواه أبوو  -

 داود[.
حمووذراً موون هووذا املسووولك اخلطووري الووذي اعتوواده بعوووض املهوورجني: } إن الرجوول ليووتكلم ابلكلموووة  قووال  -

 .ليضحك هبا جلساءه يهوي هبا يف النار أبعد من الثراي {  رواه أمحد[
 عدم الرتويع. -
 خاصة ممن لديهم نشاط وقوة. -
 أو أبيديهم سالح أو قطعة حديد. -
 أو يستغلون الظالم وضعف بعض الناس ليكون ذلك مدعاة إىل الرتويع والتخويف. -
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عن ابن أيب ليلى قال: حودثنا أصوحاب حممود أهنوم كوانوا يسوريون موع النويب صولى هللا عليوه وسولم، فنوام  -
ق بعضهم إىل حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول: } ال حيول ملسولم أن يوروع مسولما { رجل منهم فانطل
  رواه أبو داود[.

 عدم االستهزاء والغمز و اللمز. -
 الناس مراتب يف مداركهم وعقوهلم وتتفاوت شخصياهتم. -
قوووود جيووودون شخصووواً يكووووون هلوووم سوووولماً  -أهووول االسوووتهزاء والغمووووز واللموووز  -بعوووض ضوووعاف النفوووووس  -
ضووحاك والتنوودر والعيوواذ ابهلل وقوود هنووى هللا عووز وجوول عوون ذلووك فقووال تعوواىل: }اَي أَيوَُّهووا ال ووذ يَن آَمنُوووا اَل لإل

ُهن   ونوْ ن نّ َساء َعَسى أَن َيُكن  َخرْياً مّ  ُهْم َواَل ن َساء مّ  نوْ ن قَوْوٍم َعَسى أَن َيُكونُوا َخرْياً مّ  وُزوا َيْسَخْر َقومم مّ   َواَل تَوْلم 
ميَوووان  َوَمووون ملْ  يَوتُوووْب َفُأْولَئ وووَك ُهوووُم الظ وووأَنُفَسوووكُ  ْسوووُم اْلُفُسووووُق بَوْعوووَد اإْل  أْلَْلَقووواب  ب وووْئَس اال  ال ُموَن ْم َواَل تَونَوووابَوُزوا اب 

 .11{احلجرات
الوبعض يسوتهزئ ابخللقوة أو ابملشوية أو املركوب. وخيشوى علوى املسوتهزئ أن جيازيوه هللا عوز وجول بسوبب  -

  عليه وسلم: } ال تظهر الشماتة أبخيك، فريمحه هللا ويبتليك {  رواه الرتمذي[.استهزائه قال صلى هللا
 أن ال يكون املزاح كثرياً. -
 البعض يغلب عليهم هذا األمر ويصبح ديدانً هلم. -
 هذا عكس اجلد الذي هو من مسات املؤمنني. -
 ألنه يورث الضحك وقسوة القلب. -
 ويشغل عن ذكر هللا تعاىل. -
 فة مقدار الناس.معر  -
 البعض ميزح مع الكل بدون اعتبار وهذا خطأ. -
 للعامل حقه، وللكبري تقديره، وللشيخ توقريه، وهلذا جيب معرفة شخصية املقابل. -
 ال ميازح السفيه وال األمحق وال من ال يعرف. -
 أن يكون املزاح مبقدار امللح للطعام. -
 [.7312حك متيت القلب {  صحيح اجلامع:: } ال تكثر الضحك فإن كثرة الض قال  -
وقوال عمور بوون اخلطواب رضوي هللا عنووه: ) مون كثوور ضوحكه قلوت هيبتووه، ومون موزح اسووتخف بوه، وموون  -

 أكثر من شيء عرف به (.
 أال يكون فيه غيبة. -
 هذا مرض خبيث. -
 البعض يغتاب ويقول أنه مازح. -
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 رسول هللا ما الغيبة قال} ذكرك أخاك مبا يكوره عن أيب هريرة أنه قيل اي هذا داخل يف حديث النيب  -
قيل أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول قال إن كان فيه موا تقوول فقود اغتبتوه وإن مل يكون فيوه موا تقوول فقود 

 هبته{  رواه مسلم[.
 اختيار األوقات املناسبة للمزاح. -
مزحووة خفيفووة، لتوودخل املووودة كووأن تكووون يف رحلووة أو مسوور أو عنوود مالقوواة صووديق أو طرفووة عجيبووة، أو   -

 على قلبه والسرور على نفسه، أو داخل األسرة.
 خامتة:

فأجابووه قووائال: ) بوول هووو سوونة،  -أي مسووتنكر  -قووال رجوول لسووفيان بوون عيينووة رمحووه هللا: املووزاح هجنووة  -
 لكن ملن حيسنه ويضعه يف مواضعه (.

يشوووتدون بوووني األغوووراض،  قوووال بوووالل بووون سوووعد يصوووف بعوووض مووون عاشووورهم مووون الصووواحلني: ) أدركوووتهم -
 ويضحك بعضهم إىل بعض، فإذا كان الليل كانوا رهباانً (.

وسئل ابن عمور رضوي هللا عنهموا: ) هول كوان أصوحاب رسوول هللا يضوحكون؟ قوال: نعوم، واإلميوان يف  -
 قلوهبم مثل اجلبال (.
 دار القاسم.-عبدامللك القاسم-املرجع: حنن واملزاح

 ـــــــــــــــــ
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 ة يف اخل اتاملسارع
 أواًل : معىن املسارعة إىل اخلريات : املبادرة إىل الطاعات والسبق إليها .

 اثنياً : اآلايت الواردة يف املسارعة إىل اخلريات .
 اثلثاً : األحاديث واآلاثر الواردة يف املسارعة إىل اخلريات .

 رابعاً : فوائد املسارعة إىل اخلريات :
 الدخول إىل اجلنة . -
 الدرجات العالية من اجلنة . -
 الصفاء الدنيوي واألخروي . -

 خامساً : مظاهر املسارعة إىل اخلريات .
 االطمئنان القليب . -
 علو اهلمة . -
 إذا فرت سرعان ما يعود . -
 إذا عصى سرعان ما يتوب . -
 االهتمام ابلقلب . -
 املراقبة . -
 كروهات وبعض املباحات .فعل الواجبات واملستحبات وترك احملرمات وامل -
 يعمل وخيشى عدم القبول . -
 ال تشغلهم الدنيا من اآلخرة . -

 سادساً : أسباب املسارعة إىل اخلريات :
 االجتهاد -
 اهلمة العالية . -
 اغتنام الوقت . -
 معرفة قدر الدنيا ابلنسبة لآلخرة . -
 اجملاهدة . -
 الفرار إىل هللا . -
 صحبة األخيار . -
 التوسع يف املباحات . عدم -
 احلزم وأخذ الكتاب بقوة . -
 قراءة سري السلف . -
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 اإلكثار من العبادة وقت الفراغ . -
 سابعاً : املعوقات املسارعة إىل اخلريات .

 الغفلة . -
 حب الراحة والكسل . -
 عدم اجلدية . -
 االنشغال ابلدنيا . -

 دار الوطن للنشر –د. عبد الرمحن العايد  –املسارعة يف اخلريات 
 ـــــــــــــــــ
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 املس د)اجلامة(
املسووجد مبووىن أسووس خصيصووا لتقووام فيووه الصووالة، وورد اللفووظ هبووذه الداللووة ىف القوورآن الكوورمي: }ملسووجد 

، ويقووال لووه أيضووا اجلووامع ، واخوووتص  108أسووس علووى التقوووى موون أول يوووم أحووق أن تقوووم فيه{التوبووة:
 .األزهر بذلك فقيل: اجلامع األزهر

وعمارة املسجد من أفضل القرابت إىل هللا ، يقول النوىب صولى هللا عليوه وسولم: )مون بوىن هلل مسوجدا ولوو  
(. ومل تقتصور وظيفوة املسوجد ىف أول األمور علوى الصوالة بوول  1كمفحوص قطواة بوىن هللا لوه بيتوا ىف اجلنوة()

قضاء واإلفتواء والعلوم واإلعوالم كان املسجد أيضا مركز احلكم واإلدارة والدعوة والتشاور، كما كان حمل ال
، وغري ذلك من أمور الدين والدولة، ومن مث علت منزلة املسجد عند املسولمني. وظهورت هوذه املهوام ىف 
املسجد النبوى الشريف ىف املدينة املنورة الذى خطط حبيث يناسوب تصوميمه إقاموة شوعائر الصوالة بصوفة 

جد اجلامعووة الووىت كانووت تقووام فيهووا صووالة اجلمعووة خاصووة ، وموون مث صووار تصووميمه أساسووا لتصووميم املسووا
ابإلضووافة إىل الصووولوات اخلموووس وال سووويما ىف القووورون األربعوووة األوىل بعووود اهلجووورة، كموووا صوووار أهوووم الطووورز 

 املعمارية لبناء املساجد ىف العصور واألقطار اإلسالمية املختلفة.
ربوع أو مسوتطيل حتويط بوه ىف ويتألف هذا الطراز بصوفة عاموة مون فنواء أو صوحن مكشووف ذى ختطويط م

جوانبوه األربعوة ظوالت اصووطلح علوى تسوميتها أحيوواان ابألروقوة، وأكربهوا رواق القبلووة، وتقووم األروقوة علووى 
أعمدة أو دعائم قد تعلوها عقود، ومن أشوهر املسواجد الوىت بنيوت حسوب هوذا الطوراز: جوامع القوريوان ، 

 سجد اجلامع بسامراء، ومسجد ابن طولون ابلقاهرة.واملسجد اجلامع بقرطبة، ومسجد القرويني بفاس وامل
مث ظهر طراز اثن لبناء املساجد رمبا تطور عن تصميم املدرسوة، وهوو يشوتمل علوى صوحن أوفنواء مربوع قود 
يكوون مكشووفا أومسوقوفا حتويط بووه أربعوة إيوواانت ىف شوكل متعامود أكربهووا إيووان القبلوة، وسوقف اإليوووان 

 جدران اإليوان.عادة على شكل قبوة ترتكز على 
ونشأ هدا الطرازىف إيران ، ومن احملتمل أنه تطور عون الطوراز األول الوذى كانوت املسواجد املبكورة ىف إيوران 
تشيد على منطه كموا يتضوح ىف مسوجد دمغوان الوذى يرجوع إىل القورن الثواأ بعود اهلجورة )حوواىل منتصوف 

م( مث تطووور هووذا 10القورن الرابووع اهلجورى)القورن الثووامن املويالدى( وكووذلك ىف جوامع انيووني الوذى شوويد ىف 
 الطراز ىف إيران ، وذلك بتزويد رواق القبلة بقبة، وظهر ذلك ىف جامع أصفهان.

ومووووووون أمثلوووووووة املسووووووواجد ذات اإليوووووووواانت األربعوووووووة ىف مصووووووور مسوووووووجد آل مالوووووووك اجلوكنووووووودار ابلقووووووواهرة 
م(، ومسوووجد 1426هووو/830م(، ومسووجد جوواأ بووك األشوورىف ابملغووربلني ابلقوواهرة )1319هووو/719)

م(، ومسووجد قجموواس اإلسووحاقى ابلوودرب 1444هووو/848القاضووى حيوو  زيوون العابوودين بشووارع األزهوور )
 م(.1480هو/885األمحر ابلقاهرة )

وىف العصر العثماأ ظهر طراز جديد لعمارة املساجد مشتق من تصميم أاي صوفيا ابستانبول ، ومتوأثر ىف 
سيا الصغرى، وىف هذا الطراز كان املسجد يسقف بقبة كبرية الوقت نفسه بطراز املساجد السلجوقية ىف آ
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حتف هبا قباب صغرية أو أنصاف قباب ،ويقام ىف كل ركن من أركانوه األربعوة مئذنوة ممشووقة عاليوة مسوننة 
القمووة، ويتقدمووه صووحن فسوويح مسووتطيل رمبووا حتووف بووه أروقووة ذات بالطووة واحوودة. وانتشوور هووذا الطووراز ىف 

 ثمانية ، ومن مناذجه:خمتلف أحناء الدولة الع
جوووامع ابيزيووود ، وجوووامع سوووليمان ، والسووولطان أمحووود ىف إسوووتانبول ، ومسوووجد امللكوووة صوووفية ومسوووجد أ، 

 الذهب ، ومسجد حممد على ابلقاهرة.
ويزود املسجد عادة مبئذنة أو أكثر، ومن أهم أاثاثته منرب على ميني احملراب الذى يعني اجتاه القبلوة، ودكوة 

لقبلوة، وميضووأة ىف وسوط الصووحن عوادة، وقود يلحووق ابملسوجد ضووريح أو منشوآت أخوورى، املبلوغ ىف رواق ا
واشووتملت بعووض املسوواجد اجلامعووة الووىت كووان يوودرس هبووا علووى أروقووة إلقامووة الطووالب الغوورابء مثوول اجلووامع 

 األزهر.
 أ.د/حسن الباشا

 ـــــــــــــــــ
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 املصاحل املرسلة
واملصولحة كاملنفعوة وزان ومعوىن، فواملراد هبوا لغوة: جلوب املنفعوة، لغة: املصاحل: مجع مصلحة، وهى املنفعوة، 

 (.1ودفع املضرة، واملرسلة: أى املطلقة)
واصوووطالحا: عبوووارة عووون املصووولحة الوووىت قصووودها الشوووارع احلكووويم لعبووواده مووون حفوووظ ديووونهم ، ونفوسوووهم ، 

 (.2وعقوهلم ، ونسلهم ،وأمواهلم طبق ترتيب معني فيما بينها)
أبن املصلحة: هى جلب منفعة مقصودة للشارع احلكيم ،وإن كان مل يصرح أبن دفوع فهذا التعريف صرح 

 (.3الضرر من املصلحة أيضا، إال أن تعريفه ينوه به ويلزم منه)
 (. ولذلك مسيت مرسلة.4وقد عرفها اآلمدى فقال: هى مصلحة مل يشهد الشرع هلا ابعتبار وال إلغاء)

 (:5ىل ثالث)وتنقسم املصاحل من حيث مقصودالشارع إ
ضورورية: وهووى الوىت ترجووع إىل حفوظ الوونفس ، والعقول ، واملووا ل ، والودين ، والعوورض ،والنسووب ،وإذا  -1

 اختل منها أمر اختلت املعايش به ، وعمت الفوضى.
حاجية: وهى األمور الىت تقتضيها سهولة احلياة، أوما أدى إىل حرج كبوريمن غوري خووف علوى فووات  -2

 لستة.ما سبق من املصاحل ا
حتسووينية: وهوووى األمووورالىت جتعووول احليوواة ىف مجوووال ، ومرجعهووا إىل هتوووذيب األخووالق وحتسوووني الصوووورة  -3

 واملعامالت.
 إىل ثالث: -أيضا  -وتنقسم املصاحل من حيت اعتبار الشارع هلا أو عدمه 

 املصاحل املعتربة شرعا: كما سبق ىف املصاحل الست الكلية. -1
كمصلحة آكول الوراب ىف زايدة مالوه ، ومصولحة املوريض أو مون ضواقت معيشوته   املصاحل امللغاة شرعا: -2

 ىف االنتحار وحنوها.
املصوواحل املرسووولة: وهوووى املقصوووودة ىف هوووذا البحوووث ، وهووى مصووولحة مل يشوووهد الشووورع هلوووا ابعتبوووار وال  -3

 إبلغاء.
بقتوول اجلماعووة  وممووا ذكووره األصوووليون كمثووال للمصوواحل املرسوولة: مجووع القوورآن ىف مصووحف واحوود، والقووول

ابلواحد، وتضمني الصناع ، وضمان الرهن ، واختاذ السجون ،وغريها من املسائل الىت ال يوجد فيها نص 
 و ال إمجاع.

وهووى حملهووا ال تصوولح مثوواال للمصوولحة املرسوولة ، ألن هللا سووبحانه وتعوواىل مل يوورتك مصوولحة إال وقوود نووص 
، ومصواحل هوذه املسوائل املوذكورة وغريهوا مشوروعة عليها جنسا كالكليات الست ، أو على أنواعها أيضوا 

 جنسا، وليس شىء منها مرسال.
فجمووع القوورآن ىف مصووحف واحوود ملصوولحة حفووظ الوودين وهووى مشووروعة، وقتوول اجلماعووة ابلواحوود ملصوولحة 
حفظ النفس وهى مشروعة، وتضمني الصناع ملصلحة حفظ األموال وهى مشروعة، وكذا ضمان الرهن ، 
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لهوا تنودرج حتوت املصواحل املعتوربة شورعا ضورورة أو حاجوة أو حتسوينا كموا سوبق ،واليتصوور واألمثلة الباقية ك
 (.6خروج شىء منها أصال)

ولكن ميكن أن منثل للمصلحة املرسلة، وهى الىت مل يشوهد الشورع هلوا ابالعتبوار أو ابإللغواء جبوواز الضورب 
الوودليل اجلزئووى موون الكتوواب ،  ىف التهمووة، فقوود جوووز هووذا مجاعووة موون الفقهوواء، وهووى مصوولحة مرسوولة عوون

والسونة ، واإلمجوواع ، والقيواس ، وكووذا مرسوولة عون األصوول الكلوى، فنصوووص الشووريعة علوى إمجاهلووا ال جتوووز 
 هتك حرمة املسلم ، أبن متتهن كرامته ويضرب جملرد اهتامه ىف حادث من احلوادث.

ول الشورعية املتفووق عليهوا، وموون فاملقصوود ابملصواحل املرسوولة هوى الووىت أرسولت عون الوودليل اجلزئوى موون األصو
الوودليل الكلووى الووذى يووؤول بوودوره إىل مفهوووم الوونص واإلمجوواع ، وعمومووا فقوود اشوورتط األصوووليون شووروطا 

 (:7للمصلحة حىت تقبل ويعمل هبا، ومن هذه الشروط)
أن تكون املصلحة مالئمة ملقاصد الشارع حبيث ال تناىف أصال من أصوله وال تعوارض نصوا أو دلويال  -1
 ن أدلته القطعية.م
أن تكووون معقولووة، ىف ذاهتووا ، جوورت علووى األوصوواف املناسووبة املعقولووة الووىت يتقبلهووا العاقوول ، حبيووث  -2

 يكون ترتب احلكم عليها مقطوعا ال مظنوان، وال متومها.
أن تكون تلوك املصولحة عاموة للنواس ،ولويس اعتبارهوا ملصولحة فرديوة أو طائفيوة معينوة ، ألن أحكوام  -3

 ة للتطبيق على الناس مجيعا.الشريع
مون األدلوة الشورعية املختلوف فيهوا، فقود  -املصواحل املرسولة  -ومن انفلة القول أن أذكور أبن هوذه املسوألة 

 قال هبا مجاعة من األصوليني كاملالكية وغريهم ، ومنعها مجاعة آخرون كالشافمية ومن لف لفهم.
 أ.د/على مجعة حممد

 ـــــــــــــــــ
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 املصح 
 (.1لغة: أصحف الكتاب: مجعه صحفا)

 واصطالحا: عنوان على الطراز املخصوص املتمحض للقرآن اجلامع جلميع أطرافه بني دفتيه.
وأبمر منه فكان له كتاب معروفون ،أيمورهم بكتابوة كول  وقد بدأت الكتابة للقرآن مبكرة ىف عهد النىب 

افظ ابووون حجووور ىف فوووتح البوووارى: "وروى أمحووود موووا ينوووزل عليوووه مووون القووورآن فيكتبونوووه بوووني يديوووه ، قوووال احلووو
وأصحاب السن الثالثة وصححه ابن حبان واحلكم من حديث عبد هللا بون عبواس عون عثموان بون عفوان 

ممووا أيتووى عليووه الزمووان ينووزل موون السووور ذوات العوودد فكووان إذا نووزل عليووه الشووىء يوودعو  قووال رسووول هللا 
 (.2يذكر فيها كذا")بعض من يكتب عنده فيقول هذا ىف السورة الىت 

وكوووانوا يكتبوووون علوووى موووا اتفوووق هلوووم وموووا تيسووور مووون احلجوووارة والعظوووم وجريووود النخووول وقطوووع اجللووود وموووا إىل 
(وكووذلك توووفرت مهووم الصووحابة رضووى هللا عوونهم علوى كتابتووه ألنفسووهم ، وممووا جيوودر التنبيووه إليووه أن 3ذلوك)

يتنزل عليه مون جنووم القورآن ،فكوذلك كتاب يكتبون له ما   حديث عثمان السابق كما يفيد أنه كان له 
عند وقوفه على الرتتيب أن يرتبوا النجوم ىف مواضوعها مون السوور "بول ذاك صوريح  -يفيد أنه كان أيمرهم 

الداللووة موون منطوقووه. وهووذا هووو عووني املقصووود أيضووا موون التووأليف ىف الرقوواع ىف قووول زيوود بوون اثبووت. قووال 
"املوودخل" و "الوودالئل" عوون زيوود بوون اثبووت قووال: كنووا حووول الزركشووى رمحووه هللا )أسووند البيهقووى ىف كتوواب 

نؤلف القرآن ، زاد ىف "الودالئل" نؤلوف القورآن ىف الرقواع ، قوال: وهوذا يشوبه أن يكوون املوراد  رسول هللا 
وأخرجه احلاكم ىف املستدرك  به أتليف ما نزل من اآلايت املتفرقة ىف سورها ومجعها، وفيها إبشارة النىب 

 (.4على شرط الشيخني ومل خيرجاه".) وقال: "صحيح
ترتيب ما كان يكتب فيوه عون األشوياء املتنوعوة  -مع هذا الرتتيب لآلايت  -وبطبيعة احلال مل يكن ممكنا 

املختلفوة حجمووا وكيفوا حبيووث ميكون وضووعها بوني دفتووني كوأوراق الكتوواب الواحود، بوول بقيوت تلووك األشووياء 
هوووذه الضووورورة الوووىت حالوووت وقتئوووذ دون كتابوووة القووورآن ىف  حبكوووم طبيعتهوووا مفرقوووة غوووري مرتبوووة. وإىل جانوووب

مصووحف واحوود جووامع جلميووع أطرافووه ، كانووت ضوورورة أخوورى متثلووت ىف أن القوورآن قوود اسووتمر نزولووه جنمووا 
قيوام املصوحف اجلوامع ،  -واحلوال هوذه  -إىل قريب جدا من ؤفاته. فلم يكن ميكون  فنجما منذ بعثته 

بيه إليه من كتابة جنوم القرآن مرة متفرقوة حسوب نزوهلوا، ومورة مرتبوة عنود وضرورة اثلثة متثلت فيما سبق التن
الوقوف على الرتتيب ، ورابعة تتمثول ىف احتموال وقووع نسوغ فيحتواج األمور معوه إىل حموو املنسووغ ، مث إىل 

 إثبات الناسخ إن كان النسخ إىل بدل.
 القوم حيفضه ويدارسه إايه جربيول ، كموا بني ظهراأ أما الباعث على كتابة القرآن وقتئذ مع كون النىب 

العودد الكثوري مون أصوحابه ، فهوو بوذل أقصوى العنايوة ىف احملافظوة عليوه  -ولوو مون حيوث اجلملوة -حفظوه 
 والتوثق لسالمة نصه مجلة وتفصيال من أى حتريف.
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روب ال مث كووان العهوود البكوورى ومافيووه موون حووروب الووردة فخشووى عموور رضوووان هللا عليووه أن تفووىن تلووك احلوو
الكثري من قراء القرآن وحفاظه ، فيضيع شىء منه ، أو تذهب الثقة بوه ابَنورام توواتره. والسويما موع عسور 
الرجوع فيه إىل ما كتب عليه من األشتات املبعثورة الوىت ال جيمعهوا جوامع فضوال علوى إمكوان ضوياع شوىء 

ة ىف صحف مون جونس واحود، منها، فجاء إىل الصديق وطلب إليه مجع القرآن مرة أخرى. لكن هذه املر 
متماثلة احلجم ميكن مجعها بسهولة برابط واحد، ومل يزل الصديق رضى هللا عنه يستنكف مباشورة أمور ىف 

حوىت شورح هللا صودره ملوا شوورح لوه صودر عمور. فودعى زيود بون اثبوت الشوواب  ذلوك مل يباشوره رسوول هللا 
 قرآن على النحو الذى أشار به عمر.فأمر جبمع ال العاقل الثقة املتمرس بكتابة الوحى للنىب 

وبعوود تووردد شووديد لعووني السووبب الووذى تووردد لووه الصووديق شوورح هللا صوودر زيوود ملووا شوورح لووه صوودر الشوويخني 
( يعاونوه الشويخان واألكوابر مون الصوحابة حوىت قوام هبوا علوى خوري وجوه. وهكوذا مت 5فونهض هلوذه املهموة)

 شيخنا غزالن فقال:اجلمع البكرى لباعثه املذكور، ومن فوائده ما خلصه 
البحث عن القطع املختلفوة الوىت كتوب فيهوا القورآن مون قبول ومجعهوا قبول ضوياع شوىء منهوا أو أتكول  -1

 حروفها.
 جتديد كتابتها ىف صحف جمتمعة صاحلة لالحتفاظ هبا دائما. -2
ر ىف كاتصوال السوند املتووات  اتصال السند الكتا، ابألخذ عن الصحف الوىت كتبوت بوني يودى النوىب  -3

الرواية والتلقى عن الشيوخ ، فتكون كتابة أ، بكر مبثابة الطبقوة الثانيوة مون الشويوخ ، وكتابوة عثموان مبثابوة 
الطبقة الثالثة. وهكوذا مورات اإلنتواج مون املصواحف العثمانيوة، وال خيفوى موا ىف ذلوك مون االهتموام بشوأن 

آن عنود أ، بكورحىت موات ، مث عنود عمور ( ولقد ظلت الصحف الىت فيها مجوع القور 6القرآن والعناية به.)
 (.7حىت مات ،مث انتقلت إىل حفصة إحدى أمهات املؤمنني.)

مث كان عهد عثمان وفيه من التساهل موا مل يكون ىف عهود الشويخني مون قبلوه ، وكانوت رقعوة اإلسوالم قود 
ذلك األصوحاب اتسعت بكثرة الفتوح ودخول كثري من أهل األمصار املفتوحوة ىف اإلسوالم ،وتووزع تبعوا لو

على األمصار ما بني مقيم وغاز، فكانوا يقرؤون القرآن ويقرؤونه للناس ، كول علوى حسوب احلورف الوذى 
 مسع من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

ورمبا تساهل البعض منهم فذكر أثناء قراءته تفسريا لشىء مما يقرأ أو ذكر منسوخا أو دعاء حلصول األمن 
ابلقووورآن ، كموووا كوووان األمووور ىف مصووواحفهم اخلاصوووة الوووىت كتبوهوووا ألنفسوووهم ،والوووىت مووون التبووواس غوووري القووورآن 

اشوتملت فووق هوذا علوى حووذف بعوض السوور كالفاحتوة واملعووذتني ثقووة بكموال حفظهوا وأمنوا مون نسووياهنا  
كمووا قيوول ىف شووأن مصووحف ابوون مسووعود، أو إدموواج سووورة ىف أخوورى دون ذكوور البسووملة بينهمووا كسووورتى 

 قيل ىف مصحف ُأ،ٍَّ على ما ىف اإلتقان وغريه.الفيل وقريش حسبما 
فكوووان أهووول األمصوووار إذا اجتمعووووا ىف مناسوووبة مووون غوووزو أو حوووج أو عمووورة واختلفووووا ىف قوووراءة القووورآن تبعوووا 
الختالف مصادرهم ىف القراءة من الصحابة ففضل البعض قراءة نفسه على قراءة غوريه ، ويورى أن قراءتوه 
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ن اخلالية من ذلك ، على حني يرى اآلخر أن القراءة املتمحضة للقورآن مصحوبة بشىء مما قلناه ، خري م
املتجردة للمقروء منه عن كل موا سوواه أفضول. وقود يصول هوذا التفضويل إىل حود التضوليل والتفسويق ، بول 

 رمبا التكفري.
دة فلما اشتد اخلالف ، وخشيت الفتنوة رأى عثموان رضوى هللا عنوه أن جيموع النواس مجيعوا علوى قوراءة واحو

 هى ما متحضت للقرآن وجتردت من غريه.
حوودث أنووس بوون مالووك أن حذيفووة بوون اليمووان قوودم علووى عثمووان وكووان يغووازى أهوول الشووام ىف فووتح أرمينيووة 
وأذربيجان مع أهل العراق ، فأفزع حذيفة اختالفهم ىف القراءة، فقال حذيفة لعثمان: اي أمرياملؤمنني أدرك 

 اختالف اليهود والنصارى. هذه األمة قبل أن خيتلفوا ىف الكتاب
فأرسل عثموان إىل حفصوة أن أرسولى إلينوا ابلصوحف ننسوخها ىف املصواحف ، مث نردهوا إليوك ، فأرسولت 
هبا حفصة إىل عثمان فأمر زيد بن اثبت وعبد هللا بن الزبري وسعيد بن العاص وعبدالرمحن بن احلارث بن 

ني الثالثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن اثبت ىف هشام فنسخوها ىف املصاحف ، وقال عثمان للرهط القريشي
 شىء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإمنا نزل بلساهنم ففعلوا.

حىت إذا نسخوا الصحف ىف املصاحف رد عثمان الصحف إىل حفصة، فأرسل إىل كل أفق مبصحف مما 
 (.8نسخوا، وأمر مبا سواه من القرآن ىف كل صحيفة أومصحف أن حيرق)

ن أول العهد ابملصحف اإلمام اجلامع الذى أمجوع عليوه الصوحابة وصووبوا صونيع عثموان بوه غايوة هكذا كا
(، والوذى كوان األصول ملوا نسوخ منوه مون املصواحف إىل يومنوا هوذا، أموا عودد املصواحف الوىت 9التصويب)

ا اإلسالم نسخها عثمان وأرسل هبا إىل األمصار فاملرتجح فيه أنه كان حبيث يعم مجيع األقطار الىت دخله
، قال صاحب البيان عليه الرمحوة بعود موا ذكور األقووال املختلفوة ىف عودد املصواحف معوزوة إىل مصوادرها: 
فظهوور موون هووذا أن الووذين ذكووروا هووذه األقوووال مل يووذكروا منهووا دلوويال يؤيووده ، إال أن العقوول والنقوول كليهمووا 

 يؤيدان من يزيد ىف عدد املصاحف ال من يقلل منها.
و أن الغوورض موون إرسوال املصوواحف إىل األمصووار هووو القضوواء علوى الفتنووة الووىت كانووت قائمووة أموا العقوول فهوو

حينئذ بسبب اختالف املسلمني ىف القراءة، واملنع من حدوث هذه الفتنوة مورة أخورى ىف بلود موا مون بوالد 
 املسلمني ، وهذا الغرض ال يتحقق إبرسال املصاحف إىل بعض األمصار دون بعض.

ول أنس بون مالوك ىف احلوديث السوابق الوذى رواه البخوارى أهنوم ملوا نسوخوا الصوحف ىف وأما النقل فهو ق
املصوواحف أرسوول عثمووان إىل كوول أفووق مبصووحف ممووا نسووخوا، فكلمووة إىل كوول أفووق توودل بعمومهووا علووى أنووه 

 (.10أرسل املصاحف إىل مجيع األمصار ال إىل بعضها دون بعض)
 أ.د/إبراهيم عبد الرمحن حممد خليفة

 ـــــــــــــــــ
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 امل،اربة
ىف مالووه: اجتوور لووه فيووه ، أو اجتوور فيووه علووى أن لووه حصووة معينووة ىف رحبووه ،كمووا ىف  -ولفووالن  -لغووة: ضوواربه 

 (.1الوسيط)
 واملضاربة والقراض امسان ملسمى واحد ، فالقراض لغة أهل احلجاز، واملضاربة لغة أهل العراق.

 (.2فيه ، والربح مشرتك بينهما) وشرعا: هى توكيل مالك جيعل ماله بيد آخر ليتجر
واملضواربة جوائزة شورعا ، واألصول ىف مشوروعيتها عمووم قولوه تعواىل: }لويس علويكم جنواح أن تبتغووا فضووال 

 , وىف املضاربة ابتغاء لفضل هللا. 198من ربكم{البقرة:
اق فرحبوا فيوه وقد روى عن عمر بن اخلطاب رضى هللا عنه أنه قسم ربوح ابنيوه ىف املوال الوذى تسولفاه ابلعور 

 (.3ابملدينة فجعله قراضا، عندما قال له رجل من أصحابه: لو جعلته قراضا ففعل)
وقوود قوووام اإلمجووواع علووى جوووواز املضووواربة، فيقووول الشووووكاأ بعووود نقلووه آلاثر عووون الصوووحابة الووىت تووودل علوووى 

غوري نكوري، فكوان تعاملهم ابملضاربة: "فهذه اآلاثر تدل على أن املضاربة كوان الصوحابة يتعواملون هبوا مون 
 (.4ذلك إمجاعا منهم على اجلواز)

 وللمضاربة أركان تقوم عليها، وهى :
الصوويغة: فالبوود موون وجووود إجيوواب وقبووول يفصووح هبمووا الطرفووان عوون رغبتهمووا ىف التعاقوود، كووأن يقووول  -1

 (.5شخص آلخر ضاربتك أو قارضتك أو عاملتك أبلف جنيه على أن يكون الربح بيننا نصفني)
ان: فاملضوواربة ال تووتم إال بتالقووى إرادتووني علووى إنشووائه ، ومهووا املضووارب ورب املووال ، ويشوورتط العاقوود -2

 (.6فيهما أن يكون كال منهما أهال للتعاقد، وهى أهلية التوكيل والوكالة)
رأس املال: وهو ما يدفعه رب املال للمضارب ليتجر فيه ، ويشرتط فيه أن يكون معلوما، وأن يكون  -3

 (.7، وأن يكون عينا ال دينا، وأن يسلم إىل املضارب)نقدا رائجا
العمل: وهو ما يقوم به املضارب من أعمال لتنمية رأس املال ، ويشرتط أن خيتص املضوارب ابلعمول  -4

، فينفرد به دون صاحب رأس املال ، فال جيوز لرب املوال أن يشورتط عليوه العمول معوه ، وتفسود املضواربة 
 (.8هبذا الشرط)

شووافعية أن عموول املضووارب مقيوود ابألعمووال التجاريووة فقووط "أى البيووع والشووراء" فووال جيوووزأن يشوورتط ويورى ال
 (.9عليه العمل مع التجارة)

بينموووا ذهوووب احلنفيوووة واملالكيوووة واحلنابلوووة إىل أن عمووول املضوووارب غوووري مقيووود ابلبيوووع والشوووراء، فيجووووز لوووه أن 
 (.10يستأجر ويغرس وغري ذلك)

رأس مال املضاربة ، نتيجة لعمل املضارب ىف ذلك املال واستثماره ، فهو مثرة الربح: وهو ما زاد عن  -5
اللتقواء رأس املووال ابلعموول البشوورى، لووذا كوان مشوورتكا بووني العاقوودين ، رب املووال مقابول مووا قدمووه موون مووال 

ربة، حتتاجوه املضواربة واملضوارب ، ألنوه قوام ابلعمول واالسوتثمار، واالشورتاك ىف الوربح هوو اهلودف مون املضوا
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لووذا فقوود اهووتم الفقهوواء ببيووان شووروطه ، والووىت نوجزهووا فيمووا يلووى: يشوورتط ىف الووربح أن يكووون مشوورتكا بووني 
العاقودين ، وأن يكوون خمتصووا هبوا، أى قاصوورا عليهموا ال يعودو الشووريكني ، وأن يكوون نصوويب كول منهمووا 

ثلثوه ، وال جيووز أن حيودد معلوما عند التعاقد، وأن يكون نسبة شوائعة مون مجلوة الوربح ، كنصوف الوربح أو 
 (.11مببلغ معني كمائة جنيه مثال)

 وللمضارب ىف املضاربة نسة أحوال:
فهوو أمووني كوالوديع عنوود قبضووه لورأس املووال وقبول التصوورف فيووه ،ألنوه قبضووه إبذن املالوك ال علووى وجووه  -1

 البدل والوثيقة.
 مال الغري أبمره.وهو وكيل لرب املال ابلتصرف ىف مال املضاربة، ألنه يتصرف ىف  -2
 وهو شريك لرب املال ىف الربح عند حتققه. -3
 وهو أجري لرب املال إن فسدت ،املضاربة ألى سبب. -4
 (.12وهو غاصب ملال املضاربة إن خالف شروط رب املال أوالعمل ىف ما ال ميلك فعله) -5

يضومن موا يصويبه مون تلوف  وقد اتفق الفقهاءعلى أن املضارب أمني على ما بيوده مون موال املضواربة، فوال
أوخسارة إالبتعديه أو تفريطه ،شأنه شأن الوكيول. فوإذا حصول تلوف أو خسوارة ىف رأس املوال بسوبب تعود 

 (.13أو تفريط من املضارب ، فإنه يكون مسئوال عنه ضامنا له)
 وذهب مجهور الفقهاء إىل أنه ال جيوز اشرتاط الضمان على املضارب ، وإذا اشرتط فال يصح.

ك املضارب مبقتضى عقد املضاربة العديد من التصرفات الوىت تعتورب مون ضورورات التجوارة أو لواحقهوا وميل
مموووا جووورت بوووه عوووادة التجوووارة، كوووالبيع والشوووراء واملقايضوووة، والتعامووول مبختلوووف العموووالت ، والبيوووع نسووويئة، 

 (.14واإلحالة واحلوالة ، والرهن واالرهتان واالستئجار... إخل)
ذا فات ركن من أركاهنا، و ختلف شورط مون شوروط صوحتها،كما أهنوا تفسود إذا دخلهوا وتفسد املضاربة إ

شرط مفسد، والشروط الفاسدة هى الىت تناىف مقتضى العقد، أو تلك الىت تعود جبهالوة توزيوع الوربح ، أو 
 (.15أن يشرتط ما ليس من مصلحة العقد وال مقتضاه)

 أ.د/على مرعى
 ـــــــــــــــــ
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  املعاصرة
لغة: على وزن مفاعلة من العصر، وللعصور عودة معوان أمههوا وقوت وجووب صوالة العصور وهوو الوقوت ىف 
آخر النهار إىل امحرار الشمس. وعاصر فالان جلأ إليه والذ به وعاش معه ىف عصر واحد )كما ىف املعجم 

 (.1الوسيط()
ن اإلنسان لفى خسر. إال الذين واصطالحا: ورد لفظ العصر ىف القرآن الكرمي ىف قوله تعاىل: }والعصر إ

 .3-1أمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا ابحلق وتواصوا ابلصرب{العصر 
( ىف تفسوري اآليوة األوىل مون هوذه السوورة: "أقسوم سوبحانه بصوالة العصور لفضولها، أو 2يقول البيضواوى)

 بعصر النبوة، أو ابلدهر الشتماله على األعاجيب".
املعايشة ابلوجدان والسلوك للحاضر واإلفادة من كل منجزاته العلميوة  واملعاصرة حسب هذا التعريف هى

 والفكرية وتسخريها خلدمة اإلنسان ورقيه.
وتستخدم املعاصرة ىف مقابول األصوالة، فيقوال موثال: "اإلسوالم بوني األصوالة واملعاصورة" مبعوىن كيفيوة متكون 

 تضياته املتغرية بثوابته األصلية.اإلسالم من مسايرة العصر والوفاء مبتطلباته والتعامل مع مق
واملعوروف أن اإلسووالم يتضوومن إىل جانوب ثوابتووه األصوولية الوىت تتعلووق أبصوووله ، منواهج تفووتح كوول األبووواب 

 للتعامل مع كل املستجدات.
فبجانوووب ثوابوووت العقيووودة الوووىت تصووولح بطبيعتهوووا لكووول زموووان ومكوووان ألهنوووا متأسسوووة علوووى الرسوووالة اخلامتوووة 

 الوىت فطور النواس عليهوا، هنواك منواهج للتشوريع تعتمود ىف تطبيقاهتوا علوى االجتهواد ومستمدة من فطورة هللا
إبعمال العقل السليم فيما جيلب املصلحة العامة ويدرأ املفسدة ويسود الوذرائع ، فهوى توجود ، كموا يقوول 

( "حيووث يكووون العموول ىف األصوول مشووروعا لكوون ينتهووى عنوودما يووؤول إليووه موون املفسوودة" وقوود 3الشوواطىب)
موول بووه اإلمووام مالووك ىف أكثوور أبووواب الفقووه. ويعتوورب اإلمووام حمموود أبووو زهوورة ذلووك توثيقووا ملبوودأ املصوولحة ع

 (.4التشريع اإلسالمى.)
وينبغووى أن نفوورق بووني املعاصوورة الووىت ال تتنوواقض موون وجهووة النظوور اإلسووالمية مووع األصووالة وبووني العصوورانية 

 احليوواة االجتماعيووة العامووة، وهووذا االجتوواه الفكوورى )العلمانيووة( الووىت تعتوورب العصوور وحووده مصوودرا للتشووريع ىف
ىف أحسووون  -حيوواول إبعوواد الوودين عوون احليووواة العامووة واعتبوواره جموورد مسووألة خاصوووة بكوول إنسووان ، ويعتووربه 

 مصدرا للمبادىء اخللقية واملعامالت الشخصية. -األحوال 
القة وهذا مموا يتنواقض موع مبوادىء أما السياسة وكل ما يتصل ابحلياة العامة لإلنسان ال للدين هبا، أى ع

 (.د/السيد حممد الشاهد5التصور اإلسالمى الصحيح)
 ـــــــــــــــــ
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 املعا لة
أصلها عزل واعتزل ، وقد وردت هذه الكلمة عشر مرات ىف القرآن الكورمي كلهوا تعوىن اإلبتعواد عون شوىء  

السوووولم فمووووا جعوووول هللا لكووووم علوووويهم كمووووا ىف قولووووه تعوووواىل: }فووووإن اعتزلوووووكم فلووووم يقوووواتلوكم وألقوووووا إلوووويكم 
 .90سبيل{النساء:

واملعتزلووووووة هووووووم أول مووووووذهب ىف علووووووم الكووووووالم اإلسوووووووالمى، بوووووودأ ىف النصووووووف األول موووووون القوووووورن الثووووووواأ 
اهلجرى،واختلوووف املؤرخوووون هلوووذا املوووذهب الكالموووى ىف حتديووود اسوووم مؤسسوووه ، فوووذهب معظمهوووم إىل أنوووه 

م( عندما سئل 727هو/110سن البصرى)م( الذى اعتزل جملس ،احل748هو/131واصل بن عطاء )ت
احلسن البصرى عن مرتكب الكبرية هل هو مؤمن أم كافر، وقبل أن جييوب احلسون البصورى علوى السوؤال 
وقف واصل بن عطاء وقال: إنه ىف منزلة بني املنزلتني أى بني اإلميان والكفر، بينما كانت اخلوارج تذهب 

 ن.إىل تكفريه ، وذهب أهل السنة إىل أنه مؤم
وكان احلسن البصرى يذهب إىل أن مرتكب الكبرية الموؤمن وال كوافر، وإمنوا يكوون "منافقوا" ووافقوه بدايوة 

م(، أما واصل بن عطاء فكان يرفض هذه الصفات الوثالث ، فمرتكوب 762هو /145عمرو بن عبيد )
هذا املذهب عون أ، الكبرية عنده ال يكون مؤمنا وال كافرا وال منافقا بل يكون "فاسقا" وقد أخذ واصل 

 هاشم عبدهللا بن حممد بن احلنفية.
وترجع تسمية واصل بن عطاء وأصوحابه ابملعتزلوة إىل قوول احلسون البصورى بعود أن قوام واصول مون جملسوه 

 وانتحى لنفسه مكاان آخر: "اعتزلنا واصل".
بوني واصول بون أما القاضى عبد اجلبار فريجوع أصول االعتوزال إىل عمورو بون عبيود، حيوث يوذكر أنوه جورت 

عطاء وعمرو بن عبيد مناظرة ىف مسوألة مرتكوب الكبورية، فرجوع عمورو بون عبيود إىل موذهب واصول وتورك 
جملس احلسن البصورى، واعتوزل جانبوا فسوموه معتزليوا، وهوذا أصول تلقيوب أهول العودل ابملعتزلوة كموا يقوول 

 القاضى عبد اجلبار.
ملعتزلووة كووانوا يسوومون أيضووا "ابلعدليووة" لقوووهلم "ابلعوودل ويووذكر ابوون املرتضووى ىف كتابووه "املنيووة واألموول" أن ا

اإلهلوووى" ، و"املوحووودة" لقووووهلم "ال قووودمي موووع هللا"، ويؤكووود ذلوووك جعلهوووم العووودل والتوحيووود أول أصووولني ىف 
أصووهلم اخلمسوة، حيووث أيتوى أصوول "املنزلوة بووني املنوزلتني" الووذى كوان سووببا ىف نشوأهتم ىف املركووز الرابوع بعوود 

 ما األصل اخلامس واألخري فهو "األمر ابملعروف والنهى عن املنكر"."الوعد والوعيد" أ
 انقسم االعتزال إىل مدرستني متوازيتني األوىل ىف البصرة )البصريون( والثانية ىف بغداد )البغداديون(.

وأهوووووم رجووووواالت مدرسوووووة البصووووورة هوووووم: واصووووول ابووووون عطووووواء ، وعمووووورو بووووون عبيووووود وأبوووووو اهلزيووووول العوووووالف 
م(، وعمورو بون حبوور اجلواحظ ، وأبوو علووى 853هووو/235اهيم بوون سويار النظوام )م(، وإبور 842هوو/227)

م( )أخووذ عنهمووا أبووو 941هووو/321م(.وابنووه عبوود السووالم اجلبووائى )أبووو هاشووم 924هووو/303اجلبووائى )
م( االعتووزال ىف أول األموور قبوول أن ينقلووب علووى االعتووزال فيمووا بعوود( مث 944هووو/324احلسوون األشووعرى )
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م( صوواحب موسووعة املغوىن ىف أبووواب التوحيود والعوودل ، 1025هوو/415موذاأ )القاضوى عبود اجلبووار اهل
 واحمليط ابلتكليف ،وشرح األصول اخلمسة، وغريها من املؤلفات الكبرية ىف شىت العلوم الشرعية.

م( وأبووو 1045هووو/436وموون تالمووذة القاضووى عبوود اجلبووار: احلسوون بوون متويووه ، وأبووو احلسووني البصوورى )
م( صوووواحب كتوووواب "املسووووائل ىف اخلووووالف بووووني البصووووريني 1067هووووو/460ورى )رشوووويد سووووعيد النيسوووواب

هو( مث تقى 538هو( وحممود ابن عمر الزخمشرى )536والبغداديني" ، مث ركن الدين حممود ابن املالمحى )
 هو( صاحب "الكامل ىف االستقصاء فيما بلغنا من كالم القدماء".656الدين النجراأ )

م( وأبووووووو موسووووووى املووووووردار 825هووووووو/210د فهووووووم: بشوووووور بوووووون املعتموووووور )أمووووووا أهووووووم أعووووووالم مدرسووووووة بغوووووودا
م( وأبوو 818هوو /190م( وأبو احلسني اخليواط )831هو/213م( ومثامة بن األشرسر )844هو/226)

م( وأبوو بكور األخشويدى 938هوو/319م( وأبو القاسم الكعوىب )858هو/240جعفر حممد اإلسكاىف )
 م(.946هو/326)

فات كثرية بني مدرسوىت البصورة وبغوداد خلصوها أبوو رشويد سوعيد النيسوابورى وقد شهد ثريخ االعتزال خال
 ىف كتابه املعروف:

"املسائل ىف اخلالف بني البصوريني والبغوداديني". إال أن االعتمواد علوى العقول ىف تفسريالنصووص الشورعية  
 كان قامسا مشرتكا بني املدرستني.

ملبالغووة يف التعويول عليوه ىف تفسووري بعوض املسوائل احلساسووة وكوان متوادى املعتزلوة ىف االعتموواد علوى العقول وا
مثوول مسووألة الصووفات ، ممووا أوقعهوووم ىف خمالفووات بوول وعووداوات مووع متكلموووى أهوول السوونة مثوول األشووواعرة 

م(، وكوان السوبب ىف هوذا اخلوالف حورص املعتزلوة 1328هوو/728وغريهم من السلفيني مثل ابن تيميوة )
حىت أهنم رفضوا كل ما من شأنه أن يؤدى إىل القول بقدم أى شوىء  على إفراد هللا عز وجل بصفة القدم

 سوى ذاته تعاىل.
وقد قسم املعتزلة الصفات إىل قسمني صفات ذات وهى الوىت التنفوك عنهوا الوذات مثول: الوجوود واحليواة 

علوى والعلم والقدرة واإلرادة، مث صفات أفعال الوىت تورتبط ابلزموان مون حيوث الوجوود والعودم ، وقود ترتوب 
موذهبهم هوذا القووول ريلوق القورآن ،وأن كووالم هللا خملووق ، مموا أاثرعلوويهم غضوب أهول السوونة خاصوة بعوودما 

 حدثت حمنة اإلمام أمحد بن حنبل ىف عهد املعتصم.
كما اشتهروا بقوهلم: إن اإلنسان خالق ،ألفعاله على احلقيقة بقدرة خلقهوا هللا فيوه. وجعلووا ذلوك أساسوا 

رف حاليا مبشكلة حرية اإلرادة فإنسانية، كما عرف عنهم خالفهم مع أهل السنة لالستحقاق، والذى يع
ىف تفسووري رؤيووة البوووارى عووز وجووول ىف الوودار اآلخوورة وقووود أفوورد القاضوووى عبوود اجلبووار جملووودا هلووذه املسوووألة يف 

 موسوعة املغىن ىف أبواب التوحيد والعدل )اجمللد الرابع(.أ.د/السيد حممد الشاهد
 ـــــــــــــــــ
 املع  ة
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املعجوزة: هووى الربهوان الووذى يثبوت صوودق أى نوىب أو رسووول ىف دعوواه النبوووة أو الرسوالة، واشووتقاق الكلمووة 
 من إعجاز األمر اخلارق الذى يقع على يد النىب أو الرسول للبشر أن أيتوا مبثله.

نوه ابلنبووة والرسوالة ، ىف دعواه أنه مكلف من هللا ، وخمتار م وإمنا كانت املعجزة دليال على صدق النىب 
ألن اجتماع املعارضني لوه علوى تكذيبوه ، وشوحذ مهمهوم وجتميوع كول قوواهم ، إلثبوات بطوالن دعوواه ، مث 
يعجرون عن اإلتيان مبثل الفعل اخلارق الذى أتى بوه دليول علوى أن الفعول الوذى جواء بوه ، أو جورى علوى 

الفعل اخلارق مون عنود نفسوه ،لكنوه مؤيود مون يديه خارج عن قدرة البشر فإن معىن ذلك أنه مل أيت هبذا 
مبثابوة إعوالن هللا عوز وجول تصوديقه لنبيووه ، -كموا قوال علمواء العقيودة:   -هللا ، وأن املعجوزة حينئوذ تكوون 

وقائمووة مقووام قولووه "صوودق عبوودى فيمووا يبلووغ عووىن" ألن الووذى يسووتطيع أن خيوورق النظووام الكوووأ ، ويعطوول 
خالق النظام الكوأ نفسوه ، وواضوع قوانينوه ، ألنوه وحوده الوذى يقودر علوى  قوانينه الثابتة املعتادة، إمنا هو

ذلووك ، ولووذلك تعوورف املعجووزة أبهنووا: "أمرخووارق للعووادة يظهووره هللا علووى يوود موودعى النبوووة تصووديقا لووه ىف 
 دعواه مقرونة ابلتحدى مع عدم املعارضة".

أن تكووون: خارقووة للعووادة أى خارقووة  اخلارقووة ، البوود -فلكووى تعوورف املعجووزة وتتميووز عوون غريهووا موون األمووور
للقوانني الكونية املعتادة، والنواميس الكونية الثابتوة كعودم إحوراق النوار، وإحيواء املووتى، وقلوب العصوا حيوة 

 تسعى.
 أن تقع على يد نىب أو رسول يعلن دعواه النبوة ة لكى تتميز عن كرامة األولياء. -
 ه حىت ال تكون إهانة ال معجزة.أن جترى على وفق دعواه ، فتكون تصدلقا ل -
 أن تقرتن ابلتحدى من قبل النىب لقومه ومن قبلهم له. -
أن يعجووزوا عوون معارضووته ، فووإذا أتوووا مبثلهووا ال تكووون معجووزة ، بوول تكووون حينئووذ موون قبيوول األمووور الووىت  -

 ميكن تعلمها، واإلتيان مبثلها كالسحر.
اأ ، ألهنوا عنودما يقبلهوا العقول يقبول داللتهوا علوى الفوور واملعجزة ىف حقيقة أمرها رسالة إىل العقول اإلنسو

 على صدق الرسول، ومن مث تثبت نبوة النىب أو رسالة الرسول بعد قبول العقل هلا، واقتناعه هبا.
وإذا كانوووت تثبوووت ابلتوووواتر بعووود ذلوووك حوووني تتناقلهوووا األجيوووال جووويال بعووود جيووول بواسوووطة عووودد مووون النووواس 

 كذب وقد قال العلماء فإن العلم ابلتواتر هو أحد أقسام الضرورايت.يستحيل عليهم التواطؤ على ال
وملا كانت املعجزة تستمد قوهتا ىف الداللة على صدق الرسالة من أهنوا خورق للنظوام املعتاد،فوإن خرقهوا ملوا 
ن اعتاده النواس إمنوا أيتوى مون تصوديق األئموة الوذين بلغووا غايوة العلوم فيموا اعتواده النواس ، ألهنوم عجوزوا عو

 اإلتيان مبثل املعجزة.
ولذلك جاءت كل معجزة مما برع فيه الناس ،وبلغوا غاية العلوم بوه ىف عصوره ،فوإذا أذعون هوؤالء عورف أن 

 ما أتى به الرسول ليس و من قبيل ما علموه غاية العلم ، وإمنا هو من ابب آخر غري ما يعلمونه.
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ا ليست منه ، ألن القوم كوان قود برعووا ىف ومن مث جاءت معجزة موسى عليه السالم أشبه ابلسحر لكنه
السحر، فلما انقلبت العصا حية على يد موسى أمام السحرة الذين بلغوا منتهى العلم ابلسحرة عرفووا أن 

 .120ما أتى به موسى ليس سحرا }وألقى السحرة ساجدين{األعراف:
ن القووم كوانوا قود برعووا وكذلك جاءت معجزة عيسى عليه السوالم أشوبه ابلطوب ، لكنهوا كانوت غوريه ،أل

ىف الطب ، فلما أحيا عيسى املوتى وأبرأ األكمه واألبرص أمام الوذين بلغووا غايوة ومنتهوى العلوم ىف الطوب 
 ، عرفوا أن ما أتى به عيسى ليس من قبيل الطب ،وإمنا هو أمر خارق للنظام العام.

 ن: اللغة والتشريع.وابلنسبة ملعجزة القرآن فقد جاءت متجاوزة حدود البشرية ىف أمري
أما اللغة فقد كان نزول القرآن ىف وقت بلغت فيه اللغة العربية منتهى إمكوان البشور ىف التطوور اللغووى ىف 
الفكرة واألساليب ، فلما جواء القورآن الكورمي جواء متجواوزا حودود اإلمكواانت البشورية، وأدرك ذلوك أئموة 

 إلتيان مبثل القرآن ونظمه البالغى.اللغة، وفحول اخلطباء والشعراء الذين عجروا عن ا
وأما ىف التشريع ، فقد أثبتت مقارنته بغريه من النظم التشريعية البشرية عرب العصوور تفووق التشوريع القورآأ 

 بتوازنه العادل فوق كل األنظمة الىت أنتجتها حكمة البشر وقدرهتم التشريعية.
تتسم هبا معجوزة القورآن عموا سوبقها مون معجوزات  ذلك مما أعطى القرآن صفة املعجزة الدائمة، وهى مسة

 الرسل السابقني.
 -كموا قوال ابون رشود   -وهناك مسوة أخورى تتميوز هبوا املعجوزة القرآنيوة، وهوى أن املعجوزات السوابقة كانوت 

موون غووري طبيعووة الرسووالة، ألن الرسووول إمنووا أيتووى ليضووع النظووام الووذى يكفوول ملوون أرسوول إلوويهم خطووة احليوواة 
معجووزة موسووى وعيسووى عليهمووا السووالم مل تكوون موون هووذا البوواب ، وإمنووا كانووت األوىل ممووا الفاضولة، ولكوون 

 أشبه ابلسحر وكانت الثانية مما أشبه الطب.
أما معجزة القرآن فقد جاءت مون قبيول تشوريع مون نفوس فعول الرسوالة وطبيعتهوا. مموا أعلطاهوا مون القيموة 

 الربهانية على الرسالة
بقة من الربهنة على رساالهتا إىل درجة جعلت إماموا كوابن رشود يقلول مون أكثر مما أعطت املعجزات السا

 القيمة الربهانية للمعجزات السابقة إىل درجة ال نوافق عليها.
فوووووالقرآن الكووووورمي نفسووووووه يقوووووول عوووووون معجوووووزة اليوووووود والعصوووووا: }فووووووذانك برهووووواانن موووووون ربوووووك إىل فرعووووووون 

 .32وملئه{القصص:
سووابقة مصووداقية حووني صوودق هبووا وبوودالالهتا، ولوووال روايتووه هلووا علووى أن القوورآن الكوورمي أعطووى للمعجووزات ال

وتصديقه لدالالهتا ، لرمبا انقطع تواترها ، ولكنه إبيرادها محلها إىل األجيال بنفس ما هو عليه مون درجوة 
 الوثوق واملصداقية.

ا، وكتوب مث إن هنواك وجوهوا أخورى إلعجواز القورآن أسوهبت ىف بياهنوا كتوب العقائود والتواريخ والسونن قودمي
 العلوم حديثا.
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املقودرة علوى  علم هبا وأخورب بوقوائع حلقتوه ،مل يكون لوه  فالقرآن أخرب بوقائع سبقته مل يكن لرسول هللا 
التكهن هبا واستنتاجها ، كما أخرب ابنتصار الروم على الفرس ىف بضع سنني ، مع أن وقوائع األحوداث مل 

ل املؤرخ اإلجنليزى )جيسن( حيدث أبن القرآن لو مل يكون تكن تبشر أبدأ شىء من هذا التوقع ، مما جع
 فيه دليل على مصدريته من هللا إال هذا اخلرب لكفى.

وكتووب العلوووم ونظرايهتووا مل تثبووت أى تعووارض ملصووادر القوورآن الكوورمي ، ممووا جيعوول الثقووة قائمووة ىف أن مصوودر 
لق الكون ، وواضوع سوننه وقوانينوه هوو القرآن ، ومصدر احلقيقة العلمية عندما تثبت واحد وهو هللا ، فخا

 منزل القرآن.
أمووا املوواديون الووذين ينكوورون املعجووزات فحججهووم واهيووة ، ألهنووا تقوووم علووى إنكووار الوقوووع ال علووى إنكووار 
اإلمكان ، ألن إمكاهنا ضرورى فالذى خلق السموات واألرض وأبودع نظوام الكوون ، وأقاموه علوى قووانني 

 قوانني والسنن ، ويبدهلا ىف حالة خاصة بقانون خاص.وسنن قادر على أن خيرق هذه ال
أما إنكار الوقوع ، وأن املعجزات مل حتدث ،فيقوم عندهم على الطعن ىف التواتر أو الطعن ىف إفادة التواتر 
لليقني ، فهى عندهم ال تثبت ىف حق الغائبني الذين مل يروها، وميكن الورد علوى هوؤالء أبن معجوزة القورآن 

ة بني أظهران اآلن والتحدى هبا قائم والعجز عن معارضته مازال مستمرا ، وابلتاىل تثبتوه وقووع مازالت ابقي
 املعجزات األخرى ، ألنه أثبتها.

ومن انحية أخرى فإن الطعن ىف التواتر أو ىف إفادة التواتر لليقني طعن ىف قانون أساس من قوانني الفكر، 
رايت ولوو طعون ىف التوواتر، وإفادتوه اليقوني ملوا بقوى خوري يفيود أحود أقسوام الضورو  -كما قيول   -فاملتواترات 

 اليقني إطالقا، ومل يقل بذلك أحد.
 وبذلك ال يبقى للماديني مستند معقول إلنكار املعجزات.

 أ.د/عبد املعطى حممد بيومى
 ـــــــــــــــــ
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 املعصية
 (.1لغة: اخلروج عن الطاعة وخمالفة األمر)

(، وإذا كانوت 2ى تركه ويعاقب على فعلوه ، ويرادفهوا: احملظوور واحلرام.والوذنب )واصطالحا: ما يثاب عل
املعصوية عبوارة عوون خمالفوة أمور هللا وطاعتووه مموا يوجوب سووخط هللا تعواىل ويتوجوب العقوواب فواعلم أهنوا تنووتج 
عن جمموعة صفات ىف اإلنسان كل منها يتعلوق بوه أنوواع مون املعاصوى ختتلوف عون األنوواع األخورى وهوذه 

 (:3الصفات هى)
صفات ربوبية: ومنها حيدث الكورب والفخور، وحوب املودح والثنواء ، والعوز، وطلوب اإلسوتعالء ، وحنوو  -1

 ذلك ، وهذه ذنوب مهلكات ،وبعض الناس يغفل عنها فال يعدها ذنواب.
صووفات شوويطانية: ومنهووا يتشووعب احلسوود ، والبغووى، واحليوول ، واخلووداع ، واملكوور والغووش ، والنفوواق ،  -2
 األمر ابلفساد ، وحنو ذلك.و 

صووفات هبيميووة: ومنهووا يتشووعب الشوور، واحلوورص علووى قضوواء شووهوتى الووبطن والفوورج ، فيتشووعب موون  -3
 ذلك الزان ، واللواط ، والسرقة، وأخذ احلطام ألجل الشهوات.

صووفات سووبعية: ومنهووا يتشووعب الغضووب ، واحلقوود ، والووتهجم علووى النوواس ابلقتوول والضوورب ، وأخووذ  -4
 وهذه الصفات هلا تدرج ىف الفطرة. األموال ،

فالصووفة البهيميووة هووى الووىت تغلووب أوال، مث تتلوهووا الصووفة السووبعية اثنيووا، فووإذا اجتمعووت هوواثن اسووتعملت 
العقوول ىف الصووفات الشوويطانية موون املكوور واخلووداع ، مث تغلووب الصووفات الربوبيووة، فهووذه أمهووات املعاصووى 

إىل اجلووارح ،فبعضوها ىف القلوب كوالكفر، والبدعوة والنفواق  ومنابعها ، مث تنفجور املعاصوى مون هوذه املنوابع
وإضمار السوء، وبعضها ىف العني ، وبعضها ىف السمع ، وبعضها ىف اللسان ، وبعضها ىف البطن والفرج 

 ، وبعضها ىف اليدين والرجلني ،وبعضها ىف مجيع البدن ، وهذا كله واضح ال حيتاج إىل تفصيل.
 يف الذنوب واملعاصى على ثالثة أوجه:وقد اختلف الفقهاء ىف تصن

األول: أهنا تنقسم إىل صغائر وكبائر، وهوو املشوهور بوني الفقهواء، ويسواعدهم إطالقوات الكتواب والسونة، 
، فجعول الفسووق وهوو الكبوائر تلوى  7لقوله تعاىل: }وكوره إلويكم الكفور والفسووق والعصويان{احلجرات: 

 بعض الذنوب ابسم الكبائر. ئر وقد خصص النىب رتبة الكفر، وجعل الصغائر تلى رتبة الكبا
الثوواأ: أن الووذنوب كلهووا قسووم واحوود وهووو الكبووائر، وهووو طريقووة مجووع عنوود األصوووليني موونهم األسووتاذ أبووو 
إسووحاق ، ونفووى الصووغائر، وجوورى عليووه إمووام احلوورمني ىف اإلرشوواد، وابوون فووورك ىف كتابووه "مشووكل القوورآن" 

يقوال لبعضووها: صوغرية ابلنسوبة إىل مووا هوو أكوورب منهوا كمووا يقوال: الووزان  فقوال: املعاصوى عنوودان كبوائر، وإمنووا
 صغرية ابلنسبة إىل الكفر، والقبلة احملرمة صغرية ابلنسبة إىل الزان، وكلها كبائر.

 الثالث: أن املعاصى تنقسم إىل ثالثة أقسام:
 كبرية: كقتل النفس بغري حق.  -1
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 فاحشة: قتل ذا رحم. -2
 وب كاخلدشة والضرب مرة أو مرتني.صغرية: سائر الذن -3

ويظهور مون هوذه األقووال أن اخلوالف لفظوى، فوإن رتبوة الكبوائر تتفواوت قطعوا واختلوف العلمواء ىف تعريوف 
الكبورية اختالفووا كبوريا ، كووذلك اختلفوووا ىف حصورها وعوودد أنواعهوا. لكوون الصووحيح كموا قووال الواحوودى ىف 

يز بوه عون الصوغائر متييوز إشوارة، ولوو عورف ذلوك لكانوت البسيط: إنه ليس للكبوائر حود يعرفوه العبواد،وتتم
الصووغائر مباحووة، ولكوون هللا تعوواىل أخفووى ذلووك عوون العبوواد ليجتهوود كوول واحوود ىف اجتنوواب مووا هنووى عنووه ، 
رجاء أن يكون جمتنبا للكبائر، ونظريه إخفاء الصالة الوسطى ىف الصلوات ، وليلة القدر ىف رمضوان. هول 

 ىف منزلة الكبائر أم ال؟ جند عند األصوليني أن اإلصرار له معنيان: اإلصرار على الصغائر جيعلها
 أحدمها: العزم على فعل املعصية بعد الفراغ منها.

 والثاأ: املداومة على فعل الصغائر.
وحكم اإلصرار ابملعىن األول حكم من كررها فعال فيتحمول بوذلك إمثوا، وحكوم اإلصورار ابملعوىن الثواأ أنوه 

واحوود موون الصووغائر غفوورت بكثوورة الطاعووات ،وإن كووان اإلصوورار علووى أنووواع متعووددة ال  إن كووان علووى نوووع
 تغفر بكثرة الطاعات بل البد من التوبة عنها حىت تغفر.

 أ.د/على مجعة حممد
 ـــــــــــــــــ
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 املتاييس
 (.1لغة: مجع مقياس وهواملقدار كما ىف الوسيط)
 ا األشياء.واصطالحا: عبارة عن الوحداته الىت تقاس هب

 وهى املبادئ الثابتة الىت تقاس هبا التصرفات الشرعية واملبادئ األخالقية.
 واملقصود هنا املعىن األول وهى الواحدات الىت تقاس هبا األشياء.

 وهده املقاييس تشتمل على نوعني:
، والغلوووة ، مقوواييس الطووول ، وتشوومل: الشووعرية ، واألصووبع ، والقبضووة ، والقوودم ، والووذراع ، والبوواع  -1

 وامليل ، والفرسخ ، والربيد.
 مقاييس املساحة وتشمل: الذراع ،والقصبة،واألشل ، والقفيز، واجلريب. -2

 أما مقاييس احلجم فهى املكاييل. انظراملكاييل.
وجتووودر اإلشوووارة إىل أن األحكوووام الشووورعية املتعلقوووة ابملقووواييس متعلقوووة أساسوووا ابألطووووال أكثووور مووون تعلقهوووا 

،وذلك كمسافة القصر ىف الصالة، وغري ذلك من األحكام الشرعية األخرى، أما املساحات ابملساحات 
فال يتعلق هبا سوى أحكام اخلراج ، وليس ىف تقوميها ابملقواييس املعاصورة اآلن موا يفيودة نظورا لقيوام قوانون 

 الضرائب مقامها ىف هذا العصر.
تملة علووى ذكوور بعووض املقوواييس ، قووال تعوواىل: وقوود وردت بعووض اآلايت القرآنيووة واألحاديووث النبويووة مشوو

، وقووال علووى لسووان السووامرى: }فقبضووت قبضووة موون أثوور  67}واألرض مجيعووا قبضووته يوووم القيامووة{الزمر:
. بغض النظرعن تفسري القبضة ىف كوالم البوارى وكوالم السوامرى وموقوف العلمواء 96الرسول فنبذهتا{طه:

 منها.
. والووذراع موون املقوواييس الطوليووة، 32ذراعووا فاسوولكوه{احلاقة: وقووال تعوواىل: }مث ىف سلسوولة ذرعهووا سووبعون

 وغريها من اآلايت كثري.
إذا خوورج  وموون األحاديووث النبويووة مووا رواه أنووس بوون مالووك عوون قصوور الصووالة فقووال: )كووان رسووول هللا 

مسوورية ثالثووة أميووال أو ثالثووة فراسووخ صوولى ركعتووني( فقوود ورد ىف احلووديث ذكوور امليوول والفرسووخ ، ومهووا موون 
ملقاييس الىت هتتم ابألطوال وهناك حاديوث أخورى عديودة ورد فيهوا ذكور جمموعوة مون املقواييس كتقوديرات ا

 املسافات معينة خترب وتنبئ عن حقيقة حكم شرعى أو هيئة متعلقة ابلنىب صلى هللا عليه وسلم.
بفعووول العبووود،  واملقووواييس الشووورعية طوليوووة كانوووت أو مسووواحية ينووواط هبوووا كثوووريمن األحكوووام الفقهيوووة املتعلقوووة

وعالقته بربه ، وقد أفاض الفقهاء رضوان هللا عليهم ىف هذه املقاييس كمقادير شرعية مهمة تتعلق بتوفرها 
 صحة كثري من العبادات والتكاليف الشرعية.

 ومن املسائل الفقهية املهمة الىت للمقاييس دور مهم ىف صحتها:
 قياسني مهمني ومها: الفرسخ وامليل.القصر ومسافته ىف الصالة، ومعلوم أنه يتعلق مب -
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 ومسافة طلب املاء ألجل التيمم. -
 املسافة بني اإلمام واملأمومني خلفه ،والىت تتعلق هبا صحة املتابعة من عدمها. -
 تغريب الزاأ، وامليقات املكاأ وغريها كثري من األحكام الشرعية. -

 يس السابقة وأحكامها الفقهية.وقد حدد الفقهاء وعلماء اللغة بدقة متناهية املقاي
 أ.د/على مجعه حممد

 ـــــــــــــــــ
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 املتوالت العشر
، اشتقت من مصدر "القول" وهي ترمجة للكلموة اليواننيوة "كواتيجوراي"  Categoryإن كلمة "مقولة" 

Catigorie."ومعناها "العالقة" ، ويقرب من هذا أيضا لفظ "كلى ، 
تقريبووا، ىف مجيووع اللغووات ، حووىت لوودى مفكوورى اإلسووالم الووىت جوواءت  وقوود دخلووت هووذه الكلمووة بلفظهووا

 عندهم بلفظ "قاطيغورايس"، غري أن هؤالء أيضا مسوها "مقولة".
ق.م( هووو الووذى درس أهووم مظوواهر املعرفووة ىف عصووره ، فوجوودها تقوووم علووى  322-384وكووان أرسووطو )

وقوود مجعهووا أرسووطو وشوورحها ومساهووا  عشوورة أسووس ، ينبووىن عليهووا الفكوور املسووتقيم يف اجتاهووه حنوووالتعميم.
 "املقوالت".

وقد تناوهلا املفكرون من بعده ابلعرض والشرح دون أن ميلوا منها. كما جعلها مفكرواإلسوالم أصوال هاموا 
موووون أصووووول املنطووووق الصووووورى، والسوووويما مووووا تعلووووق منهووووا ابجلوووووهر والعوووورض ، لصوووولتهما الوثيقووووة مبباحووووث 

 (.2التوحيد)
 عىن كلى، ميكن أن تكون حمموال ىف قضية ما.واصطالحا املقولة: هى م

وعليوه فوواملقوالت حمموووالت ،كموا حووددها أرسووطو موون قبول ، وهووى عشوور، مجعهوا بعضووهم ىف بيووت واحوود 
 هو:

 (.3قمر غزير احلسن ألطف مصره * لو قام يكشف غمىت ملا انثىن)
 القمر: للجوهر. -1
 الغزير: للكم. -2
 احلسن: للكيف. -3
 ألطف: لإلضافة. -4
 مصره: لألين. -5
 قام: للوضع. -6
 يكشف: للفعل. -7
 غمىت: للملك. -8
 ملا: للمىت. -9

 انثىن: لالنفعال. -10
 (.4وهذه احملموالت موجودة ىف الكون)

ويالحووظ أن املقوووالت هووى أنووواع الصووفات أو احملموووالت الووىت نسووتطيع أن نصووف هبووا فووردا معينووا كائنووا مووا  
 (.5؟ كان حتما أن يقع اجلواب حتت واحد منها)كان. فإذا سألت عن أى شىء: ما هو
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ومنها أربع مقوالت تقع فيها احلركات وهى: الكم مثل النمو، والكيوف مثول السورعة، والوضوع مثول حركوة 
 (6الفلك علي نفسه دون انتقال ، واألين مثل النقلة)

 وإليك التعريف بكل منها ابختصار:
 .Substanceأوال: اجلوهر: 

( كاملاء واهلواء والنار. وهذا اجلوهر هو األصل ، وما 7االستقالل بذاته مثل العناصر)هو كل ما له صفة 
 ( يقول ابن سينا:8عداه من املقوالت التسع أعراض له)

 (.9وكل نعت فهو إما جوهر * قوامه بنفسه مقرر)
أى ىف مبعووىن املوجووود ىف موضوووع ،  accidentواجلوووهر أيضووا موجووود ال ىف موضوووع ، يقابلووه العوورض: 

 (.10حمل مقوم ملا حل فيه)
واجلووووهر لووودى املتكلموووني: هوووو اجلووووهر الفووورد املتميوووز الوووذى ال ينقسوووم ، أموووا املنقسوووم فيسووومونه جسوووما ال 

 (.11جوهرا. وهلذا السبب ميتنعون عن إطالق اسم اجلوهر على املبدأ األول)
 ومن أهم أحكام اجلوهر:

 أنه قابل للعرض. -1
 ته قدرا من الفراغ.أنه متحيز، أى أتخذ ذا -2
 أنه قابل للبقاء زمانني. -3
 أن اجلواهر ال تتداخل ، أى ال يدخل جسم ىف آخر. -4
 أن اجلواهر حتدث جبملتها عن عدم سابق. -5
أهنوووا تنعووودم كوووذلك ، خالفوووا للطبوووائعيني ، كموووا يصوووح انعووودام بعضوووها، خالفوووا لوووبعض املعتزلوووة ىف أن  -6

 اجلوهر ال ينعدم إال مجلة.
 (.12ا ال تثبت ىف العدم ، ألن املعدوم ليس شيئا، خالفا لبعض املعتزلة)وأهن -7

 .Quantityاثنيا: الكم: 
( وخيوورج بووذلك: النقطووة، والواحوودة، أى 13هووو العوورض الووذى يقبوول لذاتووه: املسوواواة والتفوواوت والتجووزؤ)

 الشىء الواحد الذى ال تعدد فيه.
م ومقودار كقولنوا: هوذه نسووة كتوب. وينقسوم الكووم فهوذه املقولوة ختضوع للقسوومه ، وللقيواس فيموا لوه حجوو

 إىل:
 متصل: وهو الذى يكون بني أجزائه حد مشرتك ، كاحلال يف الزمن بني املاضى واملستقبل. -1
منفصووول: وهوالوووذى اليكوووون بوووني أجزائوووه حووود مشووورتك كالعووودد، مثووول األربعوووة إذا قسووومت بوووني اثنوووني  -2

 (.14واثنني)
 ملقصود هبا استغراق املوضوع ىف احملمول ، وينتج عن ذلك:وهناك مايسمى"كمية القضية": وا
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 )أ( القضية الكلية: وهى الىت يقع احلكم فيها على مجيع أفراد املوضوع ، مثل: كل إنسان فان.
 )ب( القضية اجلزئية: وهى الىت يقع احلكم فيها على بعض أفراد املوضوع مثل: بعض اإلنسان كرمي.

( 
 (.15الىت يكون املوضوع فيها واحدا ابلعدد، مثل: عمر عادل)ج( القضية املخصوصة: وهى 

 .Qualityاثلثا. الكيف: 
( وال يقتضوووى 17(وهوووو أيضوووا عووورض ال يتوقوووف تعقلوووه علوووى تعقووول الغوووري)16هوووو هيئوووة قوووارة ىف الشوووىء)

 (.18القسمة يف حمله اقتضاء أوليا)
 وللكيف أنواع:

 حنناء ، والطول والعرض.كيف الكم: كالزوجية والفردية، و االستقامة واال  -1
 كيف احملسوس:)أ( إما راسخ كحالوة العسل وحرارة النار)ب( أو غري راسخ:  -2
 سريع الزوال ، يسمى انفعاليا كحمرة اخلجل ، وصفرة الوجل. -
 بطء الزوال ، كملوحة بعض املاء. -
كلفوة، مثول ملكوة   كيف امللكة: وهوو نوعوان األول موا يوجوب الكموال وهوو النواتج عون االقتودار بوال  - 3

 العلم والكتابة.
 (.19واآلخر ما ال يوجب الكمال: كاللني املعد أو املوجب لالنقسام بسهولة)

 Relationرابعا: اإلضافة: 
 لغة: نسبة الشىء إىل الشىء مطلقا.

(، وال يعقل وجودهوا إال ابلقيواس 20اصطالحا: هى حال تعرض للجوهر، بسبب كون غريه ىف مقابلته)
( وتسمى مقولة اإلضافة "ابلنسبة املتكوررة" ، أى النسوبة الوىت 21لغري، كاألبوة بني األب وابنه)إىل ذلك ا

 حصل هبا التكرر، وال تعقل إال ابلقياس إليها.
 وقد تكون اإلضافة بني:

 متفقني: كاألخوة، وهى ال تعقل إال بنسبة أخرى، وهى األخوة. -1
ال أبخووورى وهوووى البنووووة. وكالعموموووة، ال تعقووول إال بنسوووبة أو بوووني خمتلفوووني: كووواألبوة، وهوووى ال تعقووول إ -2

 أخرى، وهى ولدية األخ.
 وكالزايدة، ال تعقل إال بنسبة أخرى، وهى النقص فكل إضافة نسبة، وال عكس.

ويالحووظ أن النسوووبة مطلقوووا: أموور اعتبوووارى، لووويس عرضوووا موجووودا. كوووذلك فوووإن الكليووات هوووى مووون مقولوووة 
 نسبة ال تعقل إال أبخرى، وهو النوع كاإلنسان. اإلضافة فاجليش مثال، كاحليوان ،

 وقد تعرض اإلضافة للمقوالت كلها:
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كواألبوة والبنووة، للجووهر. وكالصوغر والكورب للكوم. وكوالعلو والسوفل لأليون. واألقدميوة واألحدثيوة، للموىت. 
 أسد الشىء: أغلق خلله. -وكاألسدية: احنناء وانتصااب، للوضع 

ملووك. وكاألقطعيووة، للفعوول )أى أتثووري الشووىء ىف غووريه(. وكاألشوودية تقطعووا ، وكاألكسوووية واألعرويووة ، لل
 (.22لالنفعال )أى كون الشىء متأثرا عن غريه مادام متأثرا()

 Placeخامسا: األين: 
(. ويسومى 24( وهوو سوؤال عون مكوان)23هو هيئة تعرض للجسم بسبب نسبته إىل املكوان وكونوه فيوه)

 (.25يسمى "الكون" أيضا) "أينا" لوقوعه جوااب ألين؟ كما
 واألين نوعان:

 أين أول: مثل كون املاء ىف الكوب وهو حقيقى. -1
 أين اثن: مثل كون حممد ىف البيت وهو غري حقيقى. -2

 Timeسادسا: املىت: 
 (.27هو نسبة الشىء إىل الزمان احملدد: املاضى واحلاضر واملستقبل ، مثل: أمس اآلن وغدا)

 وااب ل "مىت"؟.ومسى بذلك ، لوقوعه ج
 ولفظة "مىت" تصلح ملطلق الزمان ، ريالف "أاين" فإهنا خاصة ابالستقبال.

 وينقسم إىل:
 مىت حقيقى: وهوكون الشىء يف زمان يطابقه ، وال يزيد عليه ، كاخلسوف ىف ساعة كذا. -1
 مىت جمازى: كاخلسوف يوم كذا. -2

 (.28ومها ىف األين أيضا)
 Positionسابعا: الوضع: 

هيئووووة تعوووورض للجسووووم ، بسوووبب نسووووبة أجزائووووه بعضووووها إىل بعوووض ، مثوووول: القيووووام ،و القعووووود، وغووووري  هوووو
 ( مثل وصف شخص ما أبنه جالس أو قائم.29ذلك)

 ويالحظ هنا حدوث نسبتني:
 األوىل: نسبة أجزاء اجلسم بعضها إىل بعض ، واألخرى: نسبة أجزاء اجلسم إىل أمر خارجى عنها.

نسوبة أجوزاء اجلسوم بعضوها إىل بعوض ابلطبوع. كموا اعتورب منهوا نسوبة جممووع تلوك  فالقيام هيئوة اعتورب فيهوا
 (.30األجزاء إىل أمور خارجية عنها. ككون رأس اإلنسان من فوق ورجليه من أسفل)

 Habitusاثمنا: امللك: 
وهوووو هيئوووة حاصووولة للشوووىء ابلنسوووبة ملوووا حيووويط بوووه ، وينتقووول ابنتقالوووه. وذلوووك كوووالتعمم والوووتقمص والتخوووتم 

 (.31التسلح. واملراد لبس العمامة والقميص واخلامت والسالح)و 
 (.32وامللك يقابله احلرمان)
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 وملقولة امللك شرطان:
األول: اإلحاطة، إما ابلطبع ، كجلد اإلنسان وإما بغريه: إما بكل شىء، كحال اهلورة عنود إرهاهبوا، وهوو 

 عند إجلامها وإسراجها ، وهو عرضى.ذاتى. أو ببعض الشىء كحال اإلنسان عند ختتمه ، وحال الفرس 
 والثاأ: أن ينتقل ابنتقاله ، كاألمثلة السابقة.

أمووا إن وجوود أحوودمها دون اآلخوور، فووال يكووون ملكووا، فوضووع القموويص علووى رأسووه ، وإن كووان ينتقوول ،ال 
 يكون ملكا: لعدم اإلحاطة.

 (.33االنتقال) واحللول ىف اخليمة، وإن كان مشتمال على اإلحاطة، ال يكون كذلك ، لعدم
 Activityثسعا: الفعل: 

 (.34هو كون الشىء حبيث يؤثر ىف غريه أتثريا غري قار الذات ، مثل التسخني والقطع)
 ( .35فالتسخني فعل ، لكونه أتثريا من املسخن ،مادام مؤثرا)

 Passivityعاشرا: االنفعال: 
 (.36هو قبول أثر املؤثر مادام مؤثرا ، مثل التسخني واالنقطاع)
 (.37فتأثر الشمع ولينه ، انفعال ، مادام هو يتأثر للطابع ويلني)

وهنوواك مووا يسوومى سلسوولة احملموووالت وهووى ثبعووة للمقوووالت العشوور، وهووى الكليووات اخلمووس ، الووىت رتبهووا 
 املناطقة كما يلى:

 Genusاجلنس:  -1
ىف: اإلنسوووووان وهوووووو موووووا صووووودق علوووووى كثوووووريين خمتلفوووووني ابحلقوووووائق ، ىف جوووووواب: موووووا هوووووو؟ مثووووول احليووووووان 

 (.38حيوان)
 Speciesالنوع:  -2

 (.39وهو ما صدق على كثريين متفقني ابحلقائق. كلفظ إنسان ىف: حممد إنسان)
 (40وكل واحد من اجلنس والنوع إمنا يكون مفهوما ابلقياس إىل صاحبه)

 Differenceالفصل:  -3
 (.41نسان)هو جزء املاهية، الصادق عليها مثل: الناطق ، ابعتبار ماهية اإل

 Propertyاخلاصة:  -4
 (.42هى الكلى املقول على أفراد حقيقة واحدة، مثل: الضاحك لإلنسان)

 Accidentالعرض العام:  -5
 (.43هو الكلى اخلارج عن املاهية، الصادق عليها وعلى غريها، مثل املتحرك لإلنسان)
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كليات اخلمس ، قد أدت خدمات كبرية هذا ، ومن اجلدير ابلذكر، أن املقوالت العشر وما يتبعها من ال
جوودا ىف تطوووير الفكوور، خووالل عشوورين قووران علووى األقوول. ومازالووت أمهيتهووا ماثلووة ىف املنطووق الصووورى وىف 

 (.44البحث العلمى، من انحية التجريد أو التعميم العلمى)
( بوول 45وموع هوذ اال جيوب النظوور إىل مقووالت أرسوطو علوى أهنووا شوىء مثواىل، مثول كوول منطقوه الصوورى)

( كمووا جيووب النظوور فيهووا ابإلضووافة واحلووذف 46البوود موون عموول حسوواب طبيعتهووا األدائيووة عوورب العصووور)
 والتطوير، حىت ال تكون عائقا أمام التقدم والرقى.

 أ.د/عبد اللطيف حممد العبد
 ـــــــــــــــــ
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 امل اييل
 (.1ن)لغة: مجع مكيال ، وهوما يكال به ،حديدا كان أو خشبا، كما ىف اللسا

واصووطالحا: جوواءت موون الفعوول كووال الووذى مصوودره "كوويال"، والكيوول: تقوودير األشووياء حبجومهووا، كمووا ىف 
 (.2معجم لغة الفقهاء)

 ويكون الكيل للحجم ، أما الوزن فللثقل )انظر املوازين(.
ا ، وقود وقد عرف العرب قبل اإلسالم املكاييل لتنظيم املعامالت التجارية ىف شوبه اجلزيورة العربيوة وخارجهو

أشووار القوورآن الكوورمي ىف كثووري موون آايتووه إىل أنووواع كثوورية موون هووذه املكاييوول ىف سووورة يوسووف حيووث وردت 
،  65اإلشوارة إىل كيوول البعووري ىف قولووه تعوواىل: }وحنفووظ أخوواان ونووزداد كيوول بعووري ذلووك كيوول يسري{يوسووف:

( ىف 3ع أى الصووواع)، وإىل الصووا  70وإىل السووقاية ىف قولووه: }جعوول السووقاية ىف رحوول أخيه..{يوسووف:
 .72قوله: }قالوا نفقد صواع امللك{يوسف:

وقود جوواء احلوث بضووبط املكيوال عنوود البيوع و الشووراء ، حفاظووا علوى حقوووق األفوراد موون الضوياع موون جووراء 
 .35التطفيف والغش ىف آايت قرآنية عديدة منها قوله: }أوفوا الكيل إذا كلتم...( اإلسراء:

ة على األنواع املتعددة من املكاييل الىت كانت قائموة ىف اجلزيورة العربيوة، وقد حافظت التشريعات اإلسالمي
والىت أوردها لنا أبو عبيد القاسم بن سالم ىف كتابه "األمووال" حصورا هلوا ىف مثانيوة أصوناف هوى: الصواع ، 

اييووول واملووود ، والفووورق ، والقسووونط ، واملووودى، واملختووووم ، والقفيوووز، واملكووووك ، وتووورتبط تقوووديرات هوووذه املك
ىف املدينوة، واختوذها  املذكورة ابملد والصاع بوجه خاص ، ومها وحدث االكيل الرئيسة الوىت أقرهوا الرسوول 

 (.4معيارا لتقييم العبادات والكفارات)
ومهمووا تعووددت أنووواع املكاييوول الووىت أشووارت إليهووا اآلايت القرآنيووة واألحاديووث النبويووة ومووا تعارفووت عليووه 

ختلفة ، فإنه ميكن لنا أن حندد أن املكاييل منها مكاييل شرعية أشار إليها القاسوم اجلماعات واألقطار امل
 بن سالم ىف "األموال"، ومنها مكاييل عرفية إقليمية تعارف عليها أهل األقاليم املختلفة.

ح: ولوه وميكن اإلشارة إىل أشهر املكاييل املتعوارف عليهوا أبهنوا األردب ، والويبوة، والكيلوة، والربوع ، والقود 
أجزاء وهى: نصف القدح ، الربعة، الثمنة، اخلروبة، القرياط ، امللوة، النصاب ، البطة، املكتول ، الرطول ، 
الكيلجوة، العووو، اجلريووب ، الوسووق ، الكسوور، وذلووك جبانووب املكاييول الثمانيووة الووىت أشووار إليهووا القاسووم بوون 

 سالم.
وتتعلوووق هبوووا كثوووري مووون املباحوووث الفقهيوووة  وكووول هوووذه مكاييووول تسوووتخدمها اجلماعوووات ىف تقووودير األشوووياء،

 (.5املختلفة، مثل زكاة الزروع والثمار، وصدقة الفطر، وكفارة اجلماع ىف هنار رمضان وغريها كثري)
 أ.د/على مجعة حممد

 ـــــــــــــــــ
 امل ابات
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لغوووووة: مجوووووع مكتبوووووة، وهوووووى مكوووووان بيوووووع الكتوووووب واألدوات الكتابيوووووة، ومكوووووان مجعهوووووا وحفظهوووووا كموووووا ىف 
 (.1سيط)الو 

واصوطالحا: هوى تلوك املؤسسوات الفكريوة الوىت تتجموع فيهوا الكتوب أاي كوان نوعهوا وتونظم وحتفوظ وحتلول 
 حمتوايهتا وتيسر اإلفادة منها للمستفيدين.

وهوووى قدميوووة قووودم الفكووور اإلنسووواأ نفسوووه وقووود عرفوووت ىف مصووور القدميوووة والعوووراق القووودمي وبرجووواموم ولووودى 
 ان.الصينيني القدماء واليوانن والروم

وملا كان اإلسالم يقدر العلم والعلماء فقد حث على حتصيل العلم وتدوينه ، ورفع شأن املؤلفني ، وعمول 
علوى تشوجيعهم. وكووان مون الطبيعوى أن يقوووم املسولمون ابلتووأليف والتودوين ىف مجيوع جوانووب العلوم الدينيووة 

ة أتليف وترمجوة ونشور قويوة للغايوة، والعلمية على السواء. وكانت هناك منذ هناية القرن الثاأ اهلجرى حرك
وتبع هذه احلركة ابلضرورة إنشاء املكتبات الىت تسعى إىل مجع وحفظ وتنظيم وتيسري اإلفادة من الكتوب. 
وقوود عرفووت تلوووك املكتبووات عنوود املسووولمني بتسووميات شووىت مووون بينهووا بيووت احلكموووة، دار العلووم ، خزانوووة 

 الكتب ،دار الكتب.
كتبات عند املسولمني يعلوم أن األرض اإلسوالمية قود زرعوت مكتبوات ، حيوث والدارس لتاريخ الكتب وامل

وصفت "زجيريد هونكه" املسلمني أبهنم "شعب يذهب إىل املدرسة" وقد تنوعت املكتبات عند املسلمني 
تنوعا شديدا ، لدرجة أنه كانت عنودهم أنوواع منهوا انقرضوت وال نعرفهوا اآلن ىف أى مكوان ىف العوامل مثول 

املقابر ومكتبات التكااي ومكتبات الربط ومكتبات اخلانقاوات. وميكننا أن نعودد أنوواع املكتبوات مكتبات 
 عند املسلمني على الوجوه اآلتية:

 املكتبات اخلاصة الشخصية. -1
 مكتبات الدولة. -2
 املكتبات العامة. -3
 مكتبات املدارس. -4
 مكتبات البالطات. -5
 مكتبات املساجد واجلوامع. -6
 مكتبات دور احلديث ودور القراءة. -7
 مكتبات املستشفيات. -8
 مكتبات الرتبة واملقابر. -9

 مكتبات الرابطات. -10
 مكتبات اخلانقاوات. -11
 مكتبات التكااي. -12
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ومون أشووهر املكتبووات اخلاصووة مكتبووة الصواحب بوون عبوواد الووذى كووان تلميوذا ومصوواحبا البوون العميوود وكووان 
صاحب من الوزراء، ويقال: إن مكتبته بلغت محل أربعمائة مجول أو يزيود. وكوان وزيرا ، وأول من لقب ابل

فهرسووت املكتبووة وحووده يقووع ىف عشوورة جملوودات. ويقووول ول ديورانووت عوون هووذه املكتبووة ىف قصووة احلضووارة، 
 وكان عند بعض األمراء كالصاحب ابن عباد من الكتب بقدر ما ىف دوراالكتب األوريية جمتمعة".

 ات الدولة اإلسالمية:ومن أشهر مكتب
مكتبووة بيووت احلكمووة ىف بغووداد الووىت بلغووت قمووة ازدهارهووا أايم الرشوويد وابنووه املووأمون ، وكووان هبووا عوودة  -1

 أقسام:
 قسم الكتب. -
 قسم الرتمجة. -
 قسم البحث والتأليف. -
 قسم املرصد الفلكى. -
 قسم النسخ والتجليد. -

هارون ، سلم احلراأ، أمحد بن حممد ، احلسن بن مراد وكان من بني مديريها سهل بن هارون ،سعيد بن 
 الضىب. ويقال: إن جمموعاهتا قد بلغت أكثر من مليوأ جملد.

م( وقد قال 1005هو/395مكتبة دار العلم ابلقاهرة وقد خطط هلا احلاكم أبمرهللا وافتتحت سنة ) -2
م متاما أنه ال يوجد أحد ىف روما له مون العلوم عنها اباب روما سلفسرت الثاأ عبارته الشهرية: "إنه ملن املعلو 

مووا يؤهلووه ألن يعموول بوووااب لتلووك املكتبووة، وأأ لنووا أن نعلووم النوواس وحنوون ىف حاجووة ملوون يعلمنووا ، إن فاقوود 
 الشىء اليعطيه". وقد بلغت جملداهتا هى األخرى حنو مليوأ جملد.

هوو ىف الكورخ ىف بغوداد 382الناس سونة  مكتبة سابور بن أردشري ىف بغداد الىت أسسها وأوقفها على -3
 وكان أبوالعالء املعرى من بني املنتفعني هبا ومبا فيها من ذخائر.

مكتبووة املدرسووة النظاميووة ىف بغووداد الووىت يقووال: إن الوووزير السوولجوقى نظووام امللووك أسسووها ىف النصووف  -4
رمسيووة ىف الدولووة اإلسووالمية. الثوواأ موون القوورن اخلووامس اهلجوورى. وهووو الوزيرالووذى خطووط إلنشوواء املوودارس ال

 وقد ضمت هذه املكتبة أكثرمن عشرة آالف جملد.
مكتبووة املدرسووة الفاضوولية الووىت أسسووها القاضووى الفاضوول وزيوور صووالح الوودين األيووو، والووىت يقووال: إن  -5

جمموعاهتوووا بلغوووت مائوووة ألوووف جملووودة تقوووف شووواخمة بوووني املكتبوووات املدرسوووية ابلقووواهرة حيوووث مل تبلوووغ مكتبوووة 
 أخرى مكانتها.مدرسية 

وموون بوووني مكتبووات البالطوووات كانووت مكتبوووات القصووورالفاطمية الوووىت وصووفت ىف املصوووادر أبهنووا مووون  -6
عجائووب الوودنيا ولوويس ىف بووالد اإلسووالم مجيعهووا دار كتووب أعظووم منهووا. وقوود بلغووت خووزائن الكتووب فيهووا 

 أربعني خزانة.
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نهايوة احلورق والتخريوب واإلغوراق ومن أسف أن مصائر املكتبوات اإلسوالمية كانوت مفزعوة حيوث كانوت ال
 %.5والسلب والتهريب للخارج ، ومل يصلنا من مقتنياهتا أكثر من 

 أ.د/شعبان عبد العزيز خليفة
 ـــــــــــــــــ
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 املالئ ة
(، كموا أن 2( ومجعهوا: مالئكوة ومالئوك)1لغة: امللك واملالك: جنس نووراأ لطيوف مون خلوق هللا تعواىل)

 .27( }ال يسبقونه ابلقول وهم أبمره يعملون{األنبياء:3ول منفذ ألمر مرسله)لفظ ملك يشعر أبنه رس
واملالئكة حقيقة مؤكدة من حقائق هذا الكون وقد ورد ذكرهم ىف القرآن الكرمي مثانيوا ومثوانني مورة، ملوا هلوم 

 (، حسب املشيئة اإلهلية.4من دور عظيم ىف هذا الكون)
، خلقهم هللا تعاىل من نور، فهم من أشرف خلق هللا تعاىل، وهم واملالئكة عامل لطيف غيىب غري حمسوس 

عباد مكرمون ، مربءون من امليول النفسوية واألهوواء الشخصوية، ومطهورون مون الشوهوات ، ومنزهوون عون 
 اخلطااي واآلاثم.

اديوة وليسوا كالبشر أيكلون ويشربون وينامون ، وهم أيضا ال يتصفون بوذكورة وال أبنوثوة، وال أبى حالوة م
 مما يتصف به البشر.

 وللمالئكة قدرة على التمثل بصورة بشرية أو غريها مما أيذن به هللا عز وجل.
لقود جواء جربيول إىل موورمي متموثال ىف صوورة بشوورية: }واذكور ىف الكتواب مورمي إذ انتبووذت مون أهلهوا مكوواان 

 .17-16{مرمي:شرقيا. فاختذت من دوهنم حجااب فأرسلنا إليها روحنا فتمثل هلا بشرا سواي
وحكوم اإلميووان ابملالئكووة: أنووه واجووب ، ألنوه ميثوول الووركن الثوواأ بعوود اإلميوان ابهلل ، كمووا قووال تعوواىل: }آموون 

 .285الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله{البقرة:
مون آمون هبوذه اجلملوة: "موؤمنني". كموا  فجعل هللا سبحانه وتعاىل، اإلميان هو اإلميان هبذه اجلملوة، ومسوى

جعل الكفر هبذه اجلملة، فقال عز وجل من قائل: }ومن يكفر ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخور 
 .136فقد ضل ضالال بعيدا{النساء:

عن اإلميان ، فأجاب بقولوه: )أن توؤمن ابهلل  وىف حديث جربيل املتفق على صحته ، حيث سأل النىب 
 (.5ته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن ابلقدر خريه وشره( رواه مسلم)ومالئك

وقد أوجب هللا تعاىل، اإلميان ابملالئكة هكذا، ملا هلم من شأن كبوريىف عوامل الوروح ،ودور إجيوا، ىف الكوون 
، وىف  وخملوقاتووه ومنهووا اإلنسووان. وإن اإلميووان هبووم يوودفع إىل حماولووة املعرفووة أبوصووافهم والتخلووق بشوومائلهم

(، وهوو مون عالموات الورب، ومون دالئول الصودق والتقووى والتعواون 6ذلك تطهوري للقلوب وتصوفية للونفس)
 على اخلري:

 .177}ولكن الرب من آمن ابهلل واليوم اآلخر واملالئكة والكتاب والنبيني{البقرة:
هللا عنهوا أن النوىب وكما خلق هللا اجلان من انر، وآدم من طني ، خلق املالئكة من نور فعن عائشة رضوى 

  قوال: )خلقوت املالئكووة مون نووور وخلوق اجلووان مون مووارج مون انر وخلووق آدم مموا وصووف لكوم(، أى موون
 (.7طني)رواه مسلم عن عائشة()
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وخلق املالئكة متقدم على خلق اإلنسان ، بدليل أن هللا تعاىل قد أخوربهم سولفا أبنوه سويخلق اإلنسوان ، 
ل ربووك للمالئكووة إأ جاعوول ىف األرض خليفووة قووالوا أجتعوول فيهووا موون وجيعلووه خليفتووه ىف األرض: }وإذ قووا

 .30يفسد فيها ويسفك الدماء وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك قال إأ أعلم ماال تعلمون{البقرة:
ومسكن املالئكة عليهم السالم السماء، وينزلون منها حسب التوجيه اإلهلى. فقد أخورج أمحود والبخوارى 

قال جلربيل: )ما مينعك أن تزوان أكثر مموا توزوان؟( قوال: فنزلوت:  رسول هللا  من حديث ابن عباس ، أن
 .64}وما نتنزل إال أبمر ربك له ما بني أيدينا وما خلفنا وما بني ذلك وما كان ربك نسيا{مرمي:

ويرى بعض العلماء أن البشر عموما أفضل من املالئكة حبسب الظاهر. وحجة هؤالء أن املالئكة عجروا 
اإلجابة على األمساء الىت عرضت علويهم ، بينموا أجواب عليهوا آدم ، فشورف ابلعلوم الوذى خصوه هللا عن 
 به.

إىل  31وكودلك ىف أموور هللا للمالئكوة ابلسووجود آلدم موا يفيوود تفضويله علوويهم )انظرسوورة البقوورة مون اآليووة 
ة، فهووم ال شووهوة هلووم ، (، وأيضووا فووإن طاعووة املالئكووة جبليووة، وتووركهم للمعصووية ال حيتوواج ألدأ جماهوود34

 (.8بينما اإلنسان حيتاج إىل جماهدة ملصارعة هواه ،وترقية روحه)
 وينسب إىل أهل السنة تفضيل األنبياء وصاحلى البشر فقط على املالئكة.

 كما ينسب إىل املعتزلة تفضيل املالئكة على البشر.
 وكذلك ينسب إىل الشيعة تفضيل أئمتهم على مجيع املالئكة.

ب علينوووا اإلميوووان ابملالئكوووة والنبيوووني ،ولسووونا مكلفوووني أبن نعتقووود أى الفوووريقني أفضووول ، وإال لبينوووه والواجووو
( ىف }ولقود فضولنا بعوض النبيوني 9الكتاب والسنة، مثلما جاء تفضيل بعض األنبياء والرسل على بعوض)

 .253}تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض{البقرة: 55على بعض{اإلسراء:
كووة فيمووا بيوونهم فهووو حاصوول ، سووواء يف اخللووق أم ىف األقوودار، فالتفوواوت ىف اخللووق مثوول: أمووا تفوواوت املالئ

}احلمد هلل فاطر السموات واألرض جاعل املالئكة رسال أوىل أجنحوة مثوىن وثوالث ورابع يزيود ىف اخللوق 
مون ، أى أن هللا خلق املالئكوة وجعول هلوم أجنحوة: فمونهم  1ما يشاء إن هللا على كل شىء قدير{فاطر:

رأى جربيل عليه السالم له  له جناحان ، أو ثالثة، أو أربعة، أو أكثر، فعن ابن مسعود )أن رسول هللا 
ستمائة جناح( )رواه مسولم عون ابون مسوعود( وإن كثورة األجنحوة دليول علوى شودة السورعة ىف تنفيوذ أوامور 

وإان لووووووووووونحن هللا وتبليوووووووووووغ رسوووووووووووالته: }وموووووووووووا منوووووووووووا إال لوووووووووووه مقوووووووووووام معلووووووووووووم. وإان لووووووووووونحن الصوووووووووووافون. 
 .166-164املسبحون{الصافات:

فموا مون ملووك إال لوه موضووع خمصووص ىف السووموات ، ومقوام ىف العبووادة ال يتجواوزه وال يتعووداه. كموا أهنووم 
 يصطفون فيسبحون الرب ويقدسونه وينزهونه ، فهم عبيد له ، فقراء إليه ، خاضعون له.

جربيل وميكائيل وإسرافيل قال تعاىل: }من كان  وىف املالئكة ثالثة رؤساء مقربني أكثر من سواهم ، وهم
. وىف احلوديث: )اللهوم رب 98عدوا هلل ومالئكته ورسله وجربيل وميكال فوإن هللا عودو للكوافرين{البقرة:
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جربيوول وميكائيوول وإسوورافيل ، فوواطر السووموات واألرض ، عووامل الغيووب والشووهادة، أنووت حتكووم بووني عبووادك 
 فيما كانوا فيه خيتلفون:

 ا اختلف فيه من احلق إبذنك ، إنك هتدى من تشاء إىل صراط مستقيم()رواه مسلم(.اهدأ مل
وهؤالء موكلون ابحلياة: فميكائيل موكل ابلقطر الذى به حياة األرض والنبات واحليوان ، وإسورافيل موكول 

الوذى بوه ابلونفخ ىف الصوور الوذى بوه حيواة اخللوق بعود مماتوه ، أموا جربيول عليوه السوالم فهوو موكول ابلووحى 
. ومسوى جربيول روحوا ، ألنوه حامول الووحى 193حياة القلوب واألرواح: }نزل بوه الوروح األمني{الشوعراء:

 ( وهو كذلك أمني حق أمني.11الذى به حياة القلوب ، إىل الرسل من البشر)
وجوووووواء ىف وصووووووفه أيضووووووا: }إنووووووه لقووووووول رسووووووول كوووووورمي. ذى قوووووووة عنوووووود ذى العوووووورش مكووووووني. مطوووووواع مث 

 .21-19أمني{التكوير:
وقود دل القورآن والسونة، علووى أصوناف املالئكوة، وأهنوم موكلووون ابلسوموات واألرض: مون جبوال وسووحاب 

 ، وقد ظن الكفار أن النجوم هى الىت تقوم هبذا التدبري. 5ومطر: }فاملدبرات أمرا{النازعات:
ت والفارقوات واملالئكوة أعظوم جنوود هللا تعواىل، وفويهم طوائوف وفورق مثول: املرسوالت والعاصوفات والناشور 

( والنازعووات والناشووطات والسوواحبات والسووابقات والصووافات 4-1وامللقيووات ذكرا)انظوور سووورة املرسووالت 
 (.3-1والزاجرات والتاليت ذكرا )انظر سورة الصافات 

وكل من هؤالء له مقام معلوم اليتخطاه ، وعمل قد أمربه ، ال يقصور عنوه وال يتعوداه ، وهوم رسول هللا ىف 
وسفراء بينه وبني عبواده ، وهوم لكثورهتم يودخل البيوت املعموور مونهم كول يووم سوبعون ألفوا ال  خلقه وأمره ،

يعودون إليه. وهللا عز وجل يكرمهم ، ويقورن امسوه ابمسهوم ،وصوالته بصوالهتم ، ويضويفهم إليوه ىف مواضوع 
موات التشريف ، ويصفهم ابلطهارة واإلخالص: }هو الوذى يصولى علويكم ومالئكتوه ليخورجكم مون الظل

 .43إىل النور{األحزاب:
واملالئكوووة موكلوووون بكتابوووة أعموووال العبووواد وأقوووواهلم ، بووول نيووواهتم ، ألهنوووا فعووول القلووووب فووودخلت ىف عمووووم 

، ومما يشهد لذلك حديث الشيخني وأمحد والرتمذى: )إذا هم بسيئة 12}يعلمون ما تفعلون{االنفطار:
إذا هووم عبوودى حبسوونة فلووم يعملهووا فاكتبوهووا لوووه فووال تكتبوهووا عليووه ، فووإن عملهووا فاكتبوهووا عليووه سوويئة. و 

 حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرة(.
وال ميوور سووولوك لإلنسوووان دون أن يسوووجله املالثكوووة علووويهم السوووالم: }موووا يلفوووظ مووون قوووول إال لديوووه رقيوووب 

 .18عتيد{ق:
وَنورج وهم يسجلون ذلك ىف سجل لكل فرد، مث تعرض يوم القيامة: }وكل إنسان ألزمناه طائره ىف عنقه 

 .14-13له يوم القيامة كتااب يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا{اإلسراء:
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بل إن املالئكة يشهدون على اإلنسان يوم العرض مبا شاهدوه منه من خريأو شر: }ونفخ ىف الصوورذلك 
عنوك غطواءك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معهوا سوائق وشوهيد. لقود كنوت ىف غفلوة مون هوذا فكشوفنا 

 .22-20فبصرك اليوم حديد{ق:
أنه قال: )يتعاقبون فيكم مالئكة ابلليل ومالئكوة ابلنهوار جيتمعوون ىف صوالة  وىف الصحيحني عن النىب 

كيوووف توووركتم عبوووادى؟   -وهللا أعلوووم هبوووم  -الصوووبح وصوووالة العصووور. فيصوووعد الوووذين كوووانوا فووويكم فيسوووأهلم 
 م يصلون(.فيقولون: أتيناهم وهم يصلون ،وفارقناهم وه

واملرء بني أربعة أمالك ابلنهار، وأربعة آخرين ابلليول بودال: حافظوان: واحود مون أماموه ، واآلخور مون ورائوه 
فووإذا جوواء قوودر هللا خلوووا عنووه. وكاتبووان: صوواحب اليمووني يكتووب احلسوونات ، وصوواحب الشوومال يكتووب 

 (.12السيئات)
(، ومحول العورش 75، الزمر 206 تعاىل )األعراف ومما يقوم به املالئكة الكرام التسبيح واخلضوع التام هلل

(، وحفوظ 31-27(، وتعذيب أهل النوار )املودثر 24-23(، والتسليم على أهل اجلنة )الرعد 7)غافر 
( وأتميونهم 9-7اإلنسان من بعض احلوادث ومن أذى اجلون والشوياطني ، وطلوب املغفورة للتوائبني )غوافر 

 ملالئكة غفرله ما تقدم من ذنبه()رواه أمحد وأبو داود والنسائى(.مع املصلني: )فمن وافق أتمينه أتمني ا
، أى صوالة الفجور. وينزلوون  78وحيضرون صالة العصر والفجر }إن قرآن الفجر كان مشهود{اإلسراء:

عنوود قووراءة القوورآن ويسووتمعون إليووه ، كمووا حوودث مووع أسوويد بوون حضووري، حووني كووان يقوورأ ابلليوول فوورأى مثوول 
: )تلووك املالئكوة كانووت تسومع لووك( رواه  رج عرجووت ىف اجلوو، فقووال لوه الرسوول الظلوة فيهوا أمثووال السو

 الشيخان ، واللفظ ملسلم.
كمووا أهنووم حيضوورون جمووالس الووذكر، كمووا ىف احلووديث: )إن هلل مالئكووة يطوفووون ىف الطريووق يلتمسووون أهوول 

 الذكر( )رواه البخارى هبذا اللفظ ورواه مسلم بلفظ آخر(.
ؤمنني ، والسويما أهول العلوم مونهم: )إن هللا ومالئكتوه وأهول السوموات واألرض وهم أيضا يصولون علوى املو

ليصولون علوى معلوم النواس اخلوري( )رواه الرتموذى، وقوال حوديث حسون(. وىف حوديث آخور: )إن املالئكوة 
 تضع أجنحتها لطالب العلم رضا مبا يصنع(. أبو داود والرتمذى.

طيووب. فقوود روى مسولم عوون أ، هريوورة رضووى هللا  وقود حتموول املالئكووة بشورى إىل شووخص صوواحب موقوف
قال: )زار رجل أخا له ىف قرية أخرى، قال: أريود أخوا ىل ىف هوذه القريوة. قوال: هول لوك  عنه عن النىب 

قووال: ال، غووري أأ أحببتووه ىف هللا عووز وجوول. قووال: فووإأ رسووول هللا  -أى تصوولحها -عليووه موون نعمووة ترهبووا 
 بته فيه(.إليك أبن هللا قد أحبك ،كما أحب

ومون تكورمي هللا عوز وجول ملالئكتوه أن يعلمهوم مبوون حيبوه ومبون يبغضوه ،كموا ىف احلوديث: )إن هللا تعوواىل إذا 
أحب عبدا دعا جربيل ، فقال: إأ أحب فالان فأحبه ، فيحبه جربيل ، مث ينوادى ىف السوماء فيقوول: إن 

ل ىف األرض. وإذا أبغوض عبودا...(. رواه هللا حيب فالان فأحبوه ، فيحبه أهل السوماء، مث يوضوع لوه القبوو 
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مسلم ومما يقوم به املالئكة من وظائف سوامية، أهنوم يثبتوون املوؤمنني مبوا يلقونوه ىف قلووهبم مون التأييود أثنواء 
 .12اجلهاد: }إذ يوحى ربك إىل املالئكة أأ معكم فثبتوا الذين آمنوا{األنفال:

 وقوودره ،فيتوووىل ملووك املوووت قبضووها واسووتخراجها ، مث واملالئكووة أيضووا موكلووون بقووبض األرواح بقضوواء هللا
يتوالها مالئكة الرمحة أو مالئكة العذاب ، وهم أعوانه: }قل يتوفاكم ملك املوت الذى وكل بكوم مث إىل 

 .11ربكم ترجعون{السجدة:
طيبوني ، وتقوم املالئكة بتحية الطيبني عنود قوبض أرواحهوم ، ويبشوروهنم ابجلنوة: }الوذين تتوفواهم املالئكوة 

 .32يقولون سالم عليكم ادخلوا اجلنة مبا كنتم تعملون{النحل:
 أ.د/عبد اللطيف حممد العبد

 ـــــــــــــــــ
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 املالحظة
 (.1لغة: الحظه مالحظة وحلاظا: راعاه)

وراقبه. والحظ عليه كذا: أخذه عليه واملالحظوة: النظور بشوق العوني الوذى يلوى الصودغ. وتعوىن كوذلك موا 
 الرأى أو الكتاب من هنات.يؤخذ على 

 كما أهنا تعىن ىف مناهج البحث العلمى: مشاهدة يقظة للظواهر كما هى ، دون تغيري أو تبديل.
وامللحوظوووة: كلموووة توضوووع علوووى هوووامش الكتووواب أو غوووريه عنوووواان إىل موووا ينبوووه عليوووه مووون خطوووأ أوسوووهو أو 

 (.2نقص)
 .هذا ومل ترد كلمة "مالحظة" وال مادهتا ىف القرآن الكرمي

واصطالحا: هى أن يوجه الباحث عقله وحواسه ، إىل طائفة خاصة من الظواهر، ال جملرد مشواهدهتا بول 
 (.3معرفة صفاهتا وخواصها ، سواء أكانت شديدة الظهور أو اخلفاء)

ويفهم من ذلك أن املالحظة هى املشاهدة الدقيقة لظاهرة ما، مع االستعانة أبساليب البحث الىت تتالءم 
 الظاهرة.مع تلك 

واملالحظة تطلق أيضوا علوى احلقوائق املشواهدة الوىت يقررهوا الباحوث ىف فورع خواص مون فوروع املعرفوة، كوأن 
يقال: مالحظات طبية، لكن ميكن أن يقال "طب إكلينيكوى" وهوو الوذى يقووم علوى جمورد املالحظوة، ىف 

 مقابل "طب جتريىب" الذى يقوم على التجريب.
 فة التجريبية، الىت تستلزم اليقظة واالنتباه.واملالحظة هى إحدى صور املعر 

وهى ليست جمرد عملية حسية ىف التفكري بل هى تتضمن تدخال إجيابيوا مون جانوب العقول ، الوذى يقووم 
بنصوويب كبوووري ىف إدراك الصووالت الدقيقوووة بووني الظوووواهر، أو موووا يسوومى "احلووودس ابلقووانون" والبووود ىف كووول 

والشووىء املوودرك. فلوووال ذلووك ملووا أمكوون االنتقووال موون الووذاتى إىل مالحظووة موون التفريووق بووني الووذات املدركووة 
 (4املوضوعى)

 واملالحظة نوعان:
مالحظوة فّجووة: وهوى كوول مالحظوة سووريعة يقوووم هبوا اإلنسووان ىف ظوروف احليوواة العاديوة، مثوول مالحظووة  -أ

ىف  الرجووول العوووامى ألطووووار القمووور هوووالال مث بووودرا وغوووري ذلوووك. لكووون مالحظتوووه هوووذه ال تعوووني لوووه السوووبب
اختالف أوجه القمر، وهى ال هتودف إىل حتقيوق غايوة نظريوة أو الكشوف عون حقيقوة علميوة، لكون بعوض 
املالحظات السريعة قود تكوون سوببا ىف الكشوف عون بعوض القووانني الطبيعيوة الكوربى، مثول كشوف نيووتن 

 عن قانون اجلاذبية، بعد أن شاهد تفاحة تسقط من شجرهتا.
حظة منهجية يقوم هبا الباحث ىف صرب وأانة، للكشف عن تفاصيل مالحظة علمية: وهى كل مال -ب 

 الظواهر وعن العالقات اخلفية الىت توجد بني عناصرها، أو بينها وبني ظواهر أخرى.
 وهنا ميكن التفريق بني نوعني من املالحظة العلمية:
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أو أنواع ، كعلووم  مالحظة الكيف: وتستخدم ىف العلوم الىت تعمل على تصنيف األشياء إىل أجناس -1
 احليوان والنبات ،بواسطة حتديد الصفات النوعية.

مالحظة الكم: وهى معرفة العالقات بني العناصر الىت تتألف منها ظواهرة معينوة، ومنهوا املالحظوات  -2
الفلكيووة والكيميائيووة والفيزايئيووة. وهووى ترمووى إىل التعبووريعن العالقووات الووىت تكشووف عنهووا بنسووب عدديووة ، 

 (5الوصول إىل مرحلة الدقة الىت وصلت إليها العلوم الرايضية)حماولة 
الوذى هوو مونهج علموى يقووم علوى  EXPERI-MENTATIONواملالحظة ىف مقابل التجريوب 

 (.6املالحظة والتصنيف ووضع الفروض والتحقق من صحتها)
 (.7لكن املالحظة والتجربة تعربان عن مرحلتني متداخلتني من الناحية العلمية)

ريا موووا تكوووون التجربوووة جمووورد مالحظوووة لتوليووود فكووورة جديووودة ىف ذهووون العوووامل ، ال الختبوووار فكووورة سوووابقة وكثووو
 (.8موجودة لديه)

 وميكن اجلمع بني املالحظة والتجربة بشرطني:
 املوضوعية: مبعىن الدقة التامة مع التجرد من العاطفة. -1
جموراب بوروع النقود والتمحويص والفطنوة حتقيق بعض الصفات العقلية: كوأن يتسوم الباحوث مالحظوا أم  -2

 (.9واحلذر وعدم التسرع ىف التفسري والتأويل)
وال ينبغى أن يغيوب عون الباحوث مالحظوا أو جموراب أن البحوث عون السوبب شوىء هوام جودا، موع التأكيود 
علووى أن املسووبب هووو الثموورة املنشووودة ، فتسووخني احلديوود مووثال سووبب ، لكوون تشووكيله هووو املسووبب وهووو 

 (.10الغاية)
وهنوواك مووا يسوومى "املالحظووة املنجوودة" وهووي الووىت يسووتعني هبووا العووامل علووى اختبووار فكرتووه ، مثلمووا يسووتعني 

 ابلتجربة متاما.
وأشووريا فوووإن هنوواك "املالحظوووة ىف علووم األخوووالق" ويقصوود هبوووا املراقبووة لسووولوك مووا ، ملعرفوووة موودى مطابقتوووه 

 (.11للقواعد املرسومة)
 أ.د/عبد اللطيف حممد العبد

 ـــــــــــــــــ
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 املوا ين
(، كموا تطلوق علوى املقوادير القياسوية 1لغة: مجع ميزان ، وهو اآللة الىت توزن هبا األشوياء كموا ىف اللسوان)

 الىت توزن تبعا هلا األشياء.
وقد تعامل العرب ىف اإلسالم وما قبله ابألوزان ، وكانت هذه األوزان كثرية، لكن األساس منها يتمثل ىف 

 لدينار.الدرهم وا
وقووود تنوعوووت األوزان واختلفوووت مقاديرهوووا ،ويالحوووظ فيهوووا أن األوزان الصوووغرية تسوووتعمل لألشوووياء الثمينوووة، 

 واملتوسطة ملتوسطة القيمة،والكبرية لدنيئة القيمة.
واصووطالحا: الوووزن أصوول الكيوول ، نالحووظ ذلووك ىف كووالم الفقهوواء، فووإذا عوورف الوووزن عوورف الكيوول. ولووذا 

وقود خلوط الفقهواء  -ومهوا مون الووزن  -ابلرطول والودرهم  -ومها من الكيل  -لصاع فإهنم يقدرونه ابملد وا
الرطوول والوودرهم ومهووا موون الوووزن موون أجووزاء املوود والصوواع ومهووا موون  -مووثال  -بووني الكيوول والوووزن ،فجعلوووا 

 األكيال ، فيجب معرفة الدرهم والرطل أوال حىت يسهل معرفة املد والصاع.
ن ، فالكيل للحجم والووزن للثقول ، قوال تعواىل: }أوفووا الكيول وال تكونووا مون وهناك فرق بني الكيل والوز 

. ويظهر من اآلية أهنما متغايران ، إذالعطف 182-181املخسرين. وزنوا ابلقسطاس املستقيم{الشعراء:
 يقتضى املغايرة.

ملستقيم ، والذرة، وحبة وقد ورد ىف القرآن الكرمي والسنة الغراء كثري من األوزان مثل: املثقال ، القسطاس ا
 اخلردل ، والقنطار ، والنقري، واألوقية ، والدرهم ، وغريها.

وهناك أوزان أخورى عرفوت ىف صودر اإلسوالم مثول: الطسووج ، والقورياط ، والودانق ،والودرهم ، وهوو أنوواع 
دينار وله أنوواع عودة خمتلفة منها: الدراهم الطربية ، والدرهم البغلى، والدرهم احلوراقى، والدرهم اجلواز، وال

منها: الدينار احلرقلوى الروموى، والودينار الكوروى، دينوار عبود امللوك بون موروان ، وغريهوا ، والنوواة،والنش ، 
 والرطل ، واملن.

واألوزان هلووا مكانوووة عليووا ىف معوووامالت النوواس ، إذ تعتووورب مقياسووا مهموووا هلووا، وتتعلوووق هبووا بعوووض األحكوووام 
ومون املسوائل الفقهيوة املهموة الوىت يالحوظ أن املووازين هلوا دخول وحوظ عظويم  الفقهية الىت تسوري هبوا احليواة،

فيهووا: زكوواة النقوودين ، ومقوودار نصوواب السوورقة، وأقوول املهوور ىف النكوواح ، وكفووارة اجلموواع ىف احلوويض ، وديووة 
 (.2القتل العمد والقتل اخلطأ وغريها كثري)

 أ.د/على مجعه حممد
 ـــــــــــــــــ
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 املواديل
ع ميقات ، وهو احلد، تقول: وقت الشىء يوقته ، ووقته يقته إذا بني حده ،مث اتسع فيه ، فأطلق لغة: مج

 (.1على املكان فقيل للموضع: ميقات ، وامليقات بصدد الوقت كما ىف اللسان)
واصووطالحا: يطلوووق علوووى الوقووت املضوووروب للشوووىء، كموووا يقووال للمكوووان الوووذى جيعوول منوووه وقوووت الشوووىء  

 (.2كميقات احلج)
املواقيت كما يظهر من التعريوف زمانيوة ومكانيوة، وهوى تعتورب حودودا ألداء العبوادات سوواء كوان ذلوك ىف و 

 بدايتها أوهنايتها.
( وهووو علووم يعوورف بووه أزمنووة األايم والليوواىل 3وامليقووات الزموواأ لووه علووم خوواص بووه يسوومى "بعلووم امليقووات")

 وأحواهلا ، وفائدته تتلخص ىف معرفة أوقات العبادات.
تم علوم امليقوات الزمواأ بتحديود أوائول الشوهور القمريوة وهنايتهوا حوىت تقوام العبوادات بنواء علوى ذلوك ،  ويه

كمووا يهووتم ابلنظوور ىف الكواكوووب والووربوج موون حيوووث سووريها،وهوعلم لووه خطووور عظوويم ، إذ هووو وسووويلة إىل 
الة والزكواة.. فقود املقاصد املطلوبة شرعا ملصاحل الدين والدنيا، فاجلهل ابألوقات سبب للجهول أبمور الصو

يضعها اإلنسان ىف غري حملها، فيصلى ىف غريالوقت ويصوم وقوت اإلفطوار ويفطور وقوت الصووم.. وهكوذا 
 مما ال خيفى.

وبدرجة أمهية املواقيوت الزمانيوة تكوون درجوة املواقيوت املكانيوة وأمهيتهوا ،إذ إن االهتموام بوزمن العبوادة يتبعوه 
 ابلتاىل االهتمام مبكاهنا.

مهيووة ابلنسووبة للمواقيووت املكانيووة مووثال ىف احلووج ، فاملسوولمون يقصوودون األراضووى املقدسووة لتأديووة وتظهوور األ
فريضة احلج من كل فج عميق ، فوقت هلم الشوارع احلكويم مواقيوت مكانيوة ال يتعودوهنا ، وهنواك مواقيوت 

 نسة للحاج أن يراعيها:
 ذو احلليفة: وهو ميقات أهل املدينة. -
 اف أهل الشام ، ومصر، واملغرب.اجُلحفة: وهو ميق -
 يلملم: وهو ميقات أهل اليمن. -
 قرن: وهو ميقات أهل جند. -
 ذات عرق: وهو ميقات أهل العراق ،وخراسان ، واملشرق. -

وهى مواقيوت ألهلهوا، وملون مور هبوا مون غوري أهلهوا، فمون مور عليهوا يريود النسوك لزموه أن ال جياوزهوا حوىت 
 (.4ريد النسك مث أحرم دونه فعليه دم سواء عاد إىل امليقات أو مل يعد)حيرم ، فإذا جاوز امليقات ي

 أ.د/على مجعه حممد
 ـــــــــــــــــ
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 امل اث
لغة: انتقال الشىء من شوخص إىل آخور بعود الوفواة، سوواء كوان االنتقوال إىل وارث موجوود، أو ىف حكوم 

 (.1املوجود كاجلنني ، كما ىف القاموس)
 (.2نصيب ىف تركة املتوىف، بسبب قرابة أو زوجية أو والء)واصطالحا: استحقاق 

وأسوباب املورياث املتفوق عليهوا هووى: القرابوة والزوجيوة، ومون أدلووة مشوروعية االسوتحقاق بسوببهما: قووول هللا 
،  7تعاىل: }للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان واألقربون{النساء:

، وموا رواه ابون عبواس  12انه: }ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن مل يكن هلن ولد..{النسواء:وقوله سبح
 (.3قال: )أحلقوا الفرائض أبهلها، فما بقى فهو ألوىل رجل ذكر( متفق عليه) عن رسول هللا 

لشوارع ونظام املرياث ىف اإلسالم نظام إهلى، ال دخل للبشر ىف ترتيبه احلقووق فيوه ، فهوى مرتتبوة مون قبول ا
لكوول موون قووام بووه سووبب اإلرث عنوود وفوواة املووورث ، حيثووه يعطووى كوول وارث نصوويبه املقوودر لووه إن كووان موون 

 أصحاب الفروض ، أو أيخذ الباقى من أصحاب الفروض إن كان يرث ابلتعصيب.
 وال حيرم من املرياث أحد ممن قام به سبب اإلرث ، إال أن يكون قاتال ملورثه أو خمتلفا معه ىف الدين.

مل مينوووع اإلسوووالم املووورأة مووون اإلرث كموووا هوووو احلوووال ىف الشوووريعة اليواننيوووة أو اليهوديوووة أو األعوووراف القبليوووة و 
القدمية، ومل مينع اإلسالم الطفل أو حىت اجلنوني ىف الورحم مون اإلرث ،كموا هوو احلوال ىف األعوراف القبليوة 

يز اإلسالم عند توزيع األنصبة ىف اإلرث القدمية، حيث كان ال يعطى من الرتكة إال الرجال األقوايء، ومل مي
بووني الكبووري والصووغري، كمووا ىف شووريعة اليهووود، حيووث يعطووى فيهووا االبوون األكوورب للمتوووىف ضووعف مووا يعطووى 

 األصغر.
 ومن خصائص نظام املرياث اإلسالمى:

أنه نظام إجبارى ىف حق املورث والوارث ، فليس للموورث حرموان أحود مون املورياث ، ولويس للووارث  -1
 رد إرثه من قريبه ،خالفا لبعض النظم الىت جتعل حق اإلرث اختياراي لكليهما.

حرصت الشريعة اإلسالمية على حفظ حق الورثة ىف مال قريبهم قبل موته ، إذا مرض مرضا يسولمه  -2
إىل املوت ، حيث منعته من التصرف ىف ماله مبوا يضور بورثتوه أو يضويع حقووقهم ىف مالوه ، بعود أن تركوت 

 حلرية املطلقة ىف التصرف ىف ثلث هذا املال.له ا
وقوود جعلووت الشووريعة اإلسووالمية تركووة امليووت ألحووب النوواس إليووه ، وأكثوورهم صوولة بووه ،وتعوواوان معووه ىف  -3

 حال حياته.
 وجعلت التوارث داخل نطاق األسرة الواحدة، مبا حيقق الرتابط بني أفرادها. -4
قوة القرابة، وشدة الصلة ابمليت ، واتصال املنافع بني وجعلت أساس تقدمي بعض الورثة على بعض:  -5

 الوارث واملورث.
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اعتوووووربت الشووووورعية اإلسوووووالمية احلاجوووووة هوووووى أسووووواس التفاضووووول ىف املووووورياث عنووووود االتفووووواق ىف سوووووبب  -6
االسووتحقاق ، وهلووذا جعلووت نصوويب البنووت نصووف نصوويب أخيهووا الووذكر،ألن حاجتووه إىل املووال أشوود موون 

 اه وتبعتها ابلنسبة له أكثرمنها.حاجتها إليه ، ومطالب احلي
ونظام املرياث ىف اإلسوالم حيوول درن مجيوع الثوروة ىف يود واحودة علوى حسواب اآلخورين ، ويوؤدى إىل  -7

 تفتيت الثروة على أكرب عدد من املستحقني للرتكة، فيستفيد من خريها طائفة كبرية من أقارب امليت.
 أ.د/عبد الفتاح حممود إدريس

 ـــــــــــــــــ
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 املَْهر
 (.1لغة: هو ما يلتزم الزوج أبدائه إىل زوجته حني يتم زواجه هبا. كما ىف املعجم الوجيز)

واصووطالحا: اسوووم للموووال الوووذى جيووب ىف عقووود النكووواح علوووى الووزوج ىف مقابووول البضوووع ، إموووا ابلتسووومية أو 
 (.2ابلعقد)

هللا تعواىل }وآتووا النسواء صودقاهتن وقد أوجبه الشارع احلكيم للزوجة، كحوق مقورر هلوا بعقود النكواح لقوول 
قال ملريد الزواج من امرأة: )التمس ولو خامتا  ، وما رواه سهل الساعدى أن رسول هللا  4حنلة{النساء:

 (.3من حديد( متفق عليه)
واملهر املسمى هو الذى يتفق املتعاقدان على مقداره ، ويذكر أنه عند التعاقد أو بعده ، وهو جيب للمرأة 

 عقد نكاحها، وكان املسمى ماال متقوما معلوما. إذا صح
ومهوور املثوول: هووو الووذى يفوورض حبسووب العووادة ىف مثوول املوورأة الووىت يووراد تزوجهووا إذا حوودث أن فسوود تسوومية 
املهور، أو ال يسوومى للمورأة مهوور، أو يتفووق املتعاقودان علووى نفوى املهوور، أو حيوودث الودخول ابملوورأة ىف نكوواح 

 دخول هبا، فيجب للمرأة ىف هذه احلاالت مهر مثلها من النساء.فاسد ، أو االشتباه ىف حل امل
وإجيواب الصوداق للموورأة علوى موون يريود الووزواج هبوا فيووه إعوزاز هلوا، ورفعووة لشوأهنا عنووده ،حيوث يبووذل هلوا مووا 
 جيهد املرء نفسه ىف سبيل اكتسابه وما تضن به النفس عادة، وهذا أدعى إىل دوام العشرة بني الزوجني.

التشريع اإلسوالمى بوذلك عون كثوري مون الشورائع واألعوراف الوىت ال توجوب للمورأة هوذا احلوق علوى وقد متيز 
 زوجها، بل قد تفرض عليها بذل املال ملن يتزوجها ىف مقابل زواجه هبا.

 أ.د/عبد الفتاح حممود إدريس
 ـــــــــــــــــ

 



 918 

 امِلل يَّة
لوك ، وهووو ا

َ
لوك وامل لوك وامل

ُ
حتوواء الشوىء والقودرة علووى التصورف فيوه ابنفووراد، لغوة: مصودر صوناعى موون امل

فهووو مووع القوودرة علووى التصوورف)كما ىف اللسووان( وامللووك واملالووك احلقيقووى هووو هللا تعوواىل فهووو مالووك يوووم 
 الدين.

واصووطالحا: عنوود الفقهوواء: االختصوواص ، والعالقووة الشوورعية بووني اإلنسووان والشووىء، الووىت ترتووب لووه حووق 
 ذا التصرف ، وهو قدرة يثبتها الشرع ابتداء على التصرف إال ملانع.التصرف فيه ،وحتجز الغري عن ه

وقيل: حكم شرعى يقدر ىف عني أو منفعة يقتضوى متكون مون ينسوب إليوه مون انتفاعوه بوه ، والعووض عنوه 
 من حيث هو كذلك.

وعنود احلكمواء: هوو هيئووة تفورد للشوىء بسوبب مووا حيويط بوه وينتقول ابنتقالووه ، ويطلوق أيضوا علوى اجلوودة  -
 وعلى القنية.

ويستعمل امللك أيضا ىف ملك الرقبة أى ملوك الوذات ، وملوك املنفعوة أى الوظيفوة، وملوك اليموني يغلوب 
 استعماله ىف الرقيق.

 وامللك ابعتبار صاحبه ثالثة أنواع:
ملكيووة الدولووة أو ملكيووة بيتووه املووال: وتضووم كوول مووال اسووتحقه املسوولمون ومل يتعووني مالكووه ، كبيووت مووال  -

نواعها ، وبيت مال املصاحل ويضم: اخلراج والفوىء ونوس الغنوائم واجلزيوة والعشوور والركواز، وبيوت الزكاة أب
مال الضوائع. ويضم: وارث من ال وارث لوه ،واللقطوة، ودايت القتلوى الوذين ال أوليواء هلوم ،ويتصورف فيوه 

 لمة.انظر بيت املال تصرف املالك اخلاصني ىف أمالكهم مبا حيقق مصلحة اجلماعة املس
امللكية العامة أو اجلماعية: وهى ملكية مشرتكة بني جمموع أفراد األمة دون أن خيتص هبا أحود مونهم ،  -

إما لتجاوز املنفعة من هذه األشياء على ما يبوذل ىف سوبيلها مون جهود ونفقوة، وإموا لكوون نفعهوا ضوروراي 
رافووق العامووة موون أهنووار وشوووارع وطرقووات جملموووع األمووة وال غووىن ألفرادهووا عنهووا. وتشوومل امللكيووة املشوورتكة امل

: "املسووولمون شوووركاء ىف ثوووالث: ىف املووواء والكوووأل  ومراعوووى وغووواابت وغريهوووا. فقووود جووواء عووون رسوووول هللا 
 والنار" رواه أمحد.

احلموووى: وهوووى أرض ال ميلكهوووا أحووود وختصوووص ملصووولحة عاموووة، كوووأن تكوووون مرعوووى إلبووول الصووودقة وخيووول 
 اجلهاد.

 سلمني: كاألراضى الىت فتحت عنوة ومل توزع على الغامنني.واألراضى املوقوفة ملصلحة امل
 واملعادن املستقرة ىف األراضى ريلق هللا ظاهرة وابطنة، كالذهب والفضة والنحاس واحلديد والبرتول.

امللكية اخلاصة: ويكون مستحقها وصاحبها فردا أو مجاعة على سبيل االشرتاك ، وتشمل كل األموال  -
وعروض قنية وعروض جتارة وأصول اثبتة ووسائل اإلنتاج ، والىت ال تقع ضومن امللكيوة احلالل ، من نقود 

 العامة املشرتكة للمسلمني أو ملكية بيته مال املسلمني.
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وامللكية ىف اإلسالم ذاته مسوة فريودة فهوى جلميوع أنواعهوا ملكيوة اسوتخالف ، حيوث إن امللوك وامللكيوة هلل 
، وهوووو جوووول جاللوووه }مالووووك امللووووك{آل  4وم الدين{الفاحتووووة:تعووواىل، فهووووو وحوووده سووووبحانه: }مالوووك يوووو

، وهووو املالووك األوحوود  83،يووس: 88. وهووو سووبحانه: }بيووده ملكوووت كوول شووىء{املؤمنون:26عمووران:
، كمووا ذكوورت آايت القوورآن الكوورمي ىف مثانيووة عشوور موضووعا أنووه  2}ومل يكوون لووه شووريك ىف امللك{الفرقووان:

ىف األرض  -فووورادى ومجاعوووات  -، والبشووور مسوووتخلفون سوووبحانه وتعووواىل لوووه ملوووك السوووماوات واألرض 
 .55}ليستخلفنهم ىف األرض كما استخلف الذين من قبلهم{النور:

 وقد قسم العلماء طرق وأسباب اكتساب امللكية إىل أربعة أقسام:
ى ابعتبار وجود اإلرادة وعدمها: إىل أسباب اختيارية كاالستيالء على املباح مبا ىف ذلوك إحيواء األراضو -

 العقود، وأسباب جربية كما ىف املرياث. -املوات وسائر
 ابعتبار الصفة األصلية إىل أسباب منشئه كاإلحياء والصيد ، وأسباب انقلة كما ىف العقود واملرياث. -
ابعتبارالصووويغة إىل أسوووباب فعليوووة كاالسوووتيالء علوووى املبووواح ،وأسوووباب قوليوووة كموووا ىف العقوووود، وأسوووباب  -

 رياث.اعتبارية كما ىف امل
ابعتبوووار الشوووخص الوووذى توووؤول إليوووه امللكيوووة: إىل موووا كوووان بعمووول شووورعى مووون أنوووواع السوووعى كالتجوووارة  -

والصووناعة والزراعووة والصوويد ، ومووا كووان حبكووم شوورعى كالزكوواة والنفقووات واإلرث والكفووارات ، أو مووا كووان 
 إبرادة الغري كاهلبة والصدقة والوقف واإلقطاع.

ق امللكيوة اخلاصوة واملشورتكة وملكيوة الدولوة بتحورمي التملوك عون طريووق وقود حفظوت الشوريعة اإلسوالمية حو
وسائل الغش و اخلداع كالتالعب ابألسعار والغورر ، وعون طريوق الظلوم واالسوتغالل كالغصوب والسورقة و 
االخووتالس والرشوووة والووراب واالحتكووار، وعوون طريووق حتديوود املصوواحل الووىت تبوويح توودخل احلوواكم لتقييوود امللكيووة 

 و مصادرهتا.اخلاصة أ
كما حفظت الشريعة دور امللكية ىف اجملتمع عن طريق حترمي التملك لكل موا فيوه ضورر عائود علوى األفوراد 

 أو اجلماعات ىف أعراضهم وأمواهلم وعقوهلم ، كاإلجتار ابألعراض واخلمر وامليسر وكافة احملرمات.
اجلماعة مبا حددته من مبادىء  كذلك حفظت الشريعة السمحاء التوازن الدقيق بني مصلحة الفرد وحق

حتفووظ حووق كوول موون امللكيووة اخلاصووة وامللكيووة العامووة وملكيووة الدولووة، وكيفيووة اسووتعمال كوول منهووا، وانتقووال 
 امللكية اخلاصة من شخص آلخر ىف حياته وبعد موته.

 أ.د/نعمت عبد اللطيف مشهور
 ـــــــــــــــــ

 
 النبوة
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املكوووان املرتفوووع مووون األرض. و"النوووىب": العلوووم مووون أعوووالم األرض الوووىت  لغوووة: النبووووة و النبووواوة االرتفووواع ، أو
يهتدى هبا، ومنه اشتقاق "النىب" ألنه أرفع خلق هللا ، وذلك ألنه يهتدى به. النبأ: اخلرب، يقال: نَب أ، ونَبأ 

 وأنباء: أخرب، ومنه: النىب ، ألنه أنبأ عن هللا.
 املستقبل ابإلهلام ، أو الوحى. "النبوءة" و"النبوة": اإلخبار عن الغيب ، أو

واصطالحا: عرف اإلنسان منذ القدم كلمة: "النبوة"، فقد وجدت ىف مجيع اللغات واللهجات ، غري أن 
استعماالهتا تعددت وتنوعت ، ففوى اليواننيوة القدميوة كانوت تطلوق علوى املوتكلم بصووت جهوورى، أوعلوى 

تطلق علي كهنة آمون ، كما أطلقت على "إيزيس"  من يتحدث يف األمور الشرعية، وعند الفراعنة كانت
 يف مصر القدمية، وعلى زرابيس ىف روما، وكالمها الخيرج عن هذا املعىن.

مل يقتصر األمر على إطالقها على من يعمل ىف احلقل الديىن، بول أطلقوت أيضوا علوى السوحرة واملنجموني 
عموال موا اليفهموه العقوالء، وقود ذكور ، وكذلك على من اختل عقلهم ، وضعف تفكريهم ، فأتوا من األ

علماء مقارنة األداين عدة أنواع من النبوات ، منها: نبوة السحر، ونبوة الرؤاي واألحالم ، ونبووة الكهانوة، 
 ونبوة اجلذب ، أواجلنون املقدس ،ونبوة التنجيم.

ق علوى مون يتخرجوون وكانت كلمة النبوة عنود بوىن إسورائيل تفيود معوىن اإلخبوار عون هللا ، ولوذا كانوت تطلو
مووون املووودارس الدينيوووة، حيوووث كوووانوا يتعلموووون فيهوووا تفسريشوووريعتهم ، كموووا كوووانوا يدرسوووون أيضوووا املوسووويقى 
والشوعر، لووذا كوان موونهم شوعراء ومغنووون وعوازفون علووى آالت الطورب ، وابرعووون يف كول مووايؤثر ىف الوونفس 

خرجيووى هووذه املوودارس مل يكونوووا علووى وحيوورك الشووعور والوجوودان ، ويثووري رواكوود اخليووال. وموون املسوولم بووه أن 
درجوة واحوودة موون الصووفاء الووذهىن، واإلدراك العقلووى، كمووا مل يكونووا كلهووم علووى درجووة واحوودة موون التقوووى 
والصالح ، ولذا مل تفرق الكتب املقدسة قبل اإلسالم ىف حديثها عن األنبياء بني مون يتلقوون الووحى مون 

عوون أنبيوواء كذبووة ، إذ  -أحيوواان  -ا للنوواس ، فجوواء حووديثها هللا ، وبووني موون يدرسووون شووريعة هللا ويشوورحوهن
جند ىف سفر أشعياء حديثا عن النىب الكذاب ، حيث يقول: "الشويخ املعتورب هوو الورأس والنوىب الوذى يعلوم 

(، 11-24(، ويقول مىت: "ويقوم أنبياء كذبة كثريون ، ويضلون كثريين" )15-9ابلكذب هو الذنب )
(، ويصوف يوحنوا ىف رؤيتوه خوروج 26-6كوان يفعول آابؤهوم ابألنبيواء الكذبوة" )  ويقول لوقا: "ألنه هكذا

 األرواح النجسة من فم النىب الكذاب.
حدد معىن كلمة "النبوة"، فوضح أن النىب هو مانزل عليه وحى هللا  وحني نزل القرآن الكرمي على حممد 

فوه ، يقوول تعواىل: }وال يفلوح السواحر وأمر بتبليغه للنواس ، فهوو لويس سواحرا ، ألن الفوالح اليكوون حلي
، كمووا أن مايبلغووه عوون ربووه لوويس شووعرا ، يقووول تعوواىل: }ومووا هووو بقووول شوواعر قلوويال  69حيووث أتى{طووه:
، فووال ينبغووى أن يقوورن النووىب ابلشوواعر، أو مبوون يلقووى الكووالم بصوووت جهووورى، كمووا   41ماتؤمنون{احلاقووة:

مووا كووان معروفووا عنوود قوودماء املصووريني ، إذ نووص كووان ذلووك معروفووا عنوود اليوووانن ، كمووا أنووه لوويس كاهنووا ك
 .42القرآن الكرمي عنه هذه الصفة، فقال تعاىل: }والبقول كاهن قليال ماتذكرون{احلاقة:
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فووإذا بووني القوورآن الكوورمي أن النووىب لوويس شوواعرا والكاهنووا ، فوواألوىل أن ينفووى عنووه وصووفا كووان يطلقووه بعووض 
ن املقوووودس ، فقووووال تعوووواىل: }مووووا أنووووت بنعمووووة ربووووك النوووواس علووووى املشووووعوذين ابسووووم الوووودين ، وهووووو اجلنووووو 

، أى ما أنت هبوذا الوذى نوزل عليوك مون هللا بواحود مون هوؤالء الوذين كوانوا يعرفوون بوني  2مبجنون{القلم:
 الناس أبهنم "جماذيب"، أو لديهم "جنون مقدس". وأخريا لست ممن يتخذون العرافة

 بكووالم موون يوودعون أهنووم يعرفووون الغيووب ، يقووول والتنبووؤ ابلغيووب حرفووة هلووم ، فووال يلتووبس مووا تبلغووه عوون هللا
، ويقول: }وعنده مفاتح الغيب  20تعاىل: }فقل إمنا الغيب هلل فانتظروا إأ معكم من املنتظرين{يونس:

، ويقول: }قل ال أقوول لكوم عنودى خوزائن هللا ، وال أعلوم الغيوب وال أقوول  59اليعلمها إالهو{األنعام:
 .50ما يوحى إىل، قل هل يستوى األعمى والبصري أفال تتفكرون{األنعام:لكم إأ ملك ، إن أتبع إال

وهبذا فرق اإلسالم بني النبوة اإلهلية، وبني مالبساهتا من الكهانة، والعرافة، والقيافوة، والفراسوهة، كموا أنوه 
عقال، حدد استعماالت الكلمة، فال تطلق إال على من نزل عليه الوحى من هللا ، فلم يعد من املستساغ 

وال موون اجلووائز شوورعا أن تطلووق علووى الكهنووة، أو علووى موون يدرسووون الشووريعة ويعلموهنووا للنوواس ، ابلتوواىل ال 
تطلق على السحرة واملنجمني ، والعلوى اجملوانني واملشوعوذين ىف طريوق الودين ،فلوم يبوق مون االسوتعماالت 

 تكوووون مقدمووة وإرهاصووا لنوووزول القدميووة لكلمووة "النبوووة" إال إطالقهوووا علووى أصووحاب الووورؤاي الصوواحلة، الووىت
الوووحى علووى موون اختصووه هللا هبووذه الوورؤاي، كمووا حوودث ليوسووف عليووه السووالم ، يقووول هللا تعوواىل: }إذ قووال 

 .4يوسف ألبيه اي أبت إأ رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ىل ساجدين{يوسف:
 أ.د/حممد شامة

 ـــــــــــــــــ
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 النيب صلى هللا عليه وسلم
 مقدمة: 
يف السرية يتعرف املسلم على جوانب متعددة مون شخصوية النويب اخلوامت صولى هللا عليوه وسولم، وأسولوبه • 

 يف حياته ومعيشته، ودعوته يف السلم واحلرب.
وفيهوووا أيضووواً: يوووتلمس املسووولم أسوووباب الضوووعف والقووووة، وأسوووباب النصووور واهلزميوووة، وكيفيوووة التعامووول موووع • 

 األحداث وإن عظمت.
 ة السرية النبوية يستعيد املسلمون ثقتهم أبنفسهم، ويوقنون أبن هللا معهم وانصرهم.بدراس• 
 

 نسبه:
هو أبو القاسم حممد بن عبد هللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كوالب بون مورة • 

ليواس بون بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن عبد مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بون مدركوة بون إ
 مضر بن نزار بن معد بن عدانن.

 
 أمساؤه:

عن جبري بن مطعم أن الرسول قال: } إن   أمساء، وأان حممد، وأان أمحد، وأان املاحي الوذي ميحوو هللا • 
، وأان العاقوووب الووذي لوويس بعوووده أحوود {  متفوووق  يب الكفوور، وأان احلاشوور الوووذي حيشوور النوواس علوووى قوودمي 

 عليه[.
شووعري قووال: كووان رسووول هللا يسوومي لنووا نفسووه أمسوواء فقووال: } أان حمموود، وأمحوود، وعوون أيب موسووى األ• 

 واملقفي، واحلاشر، ونيب التوبة، ونيب الرمحة {  مسلم[.
 طهارة نسبه:

قال: } إن هللا عز وجل اصطفى من ولد إبوراهيم إمساعيول، واصوطفى  عن واثلة بن األسقع أن النيب • 
بين كنانة قريشاً، واصطفى من قريش بين هاشم، واصطفاين من بين  من ولد إمساعيل كنانة، واصطفى من

 هاشم {  مسلم[.
وحينموا سوأل هرقوول أاب سوفيان عون نسووب رسوول هللا قوال: } هووو فينوا ذو نسوب، فقووال هرقول: كووذلك • 

 الرسل تبعث يف نسب قومها {.
 والدته:

 ولد يوم االثنني يف شهر ربيع األول، قيل يف الثاين منه.• 
 يف الثامن، وقيل يف العاشر، وقيل يف الثاين عشر. وقيل• 
 قال ابن كثري: والصحيح أنه ولد عام الفيل.• 
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قال علماء السري: ملا محلت به آمنة قالت: ما وجدت له ثقاًل، فلما ظهر خرج معه نوور أضواء موا بوني • 
 املشرق واملغرب.

 وقيل بسنة، واملشهور األول.تويف أبوه وهو مَحْل يف بطن أمه، وقيل بعد والدته أبشهر • 
 رضاعه:

 أرضعته ثويبة موالة أيب هلب أايماً.• 
مث اسرُتضع له يف بين سعد، فأرضعته حليموة السوعدية، وأقوام عنودها يف بوين سوعد حنوواً مون أربوع سونني، • 

 وُشق  عن فؤاده هناك، واستخرج منه حظُّ النفس والشيطان، فردته حليمة إىل أمه إثر ذلك.
تت أمه ابألبواء وهو ذاهب إىل مكة وهو ابن ست سنني، وملا مر  رسول هللا ابألبوواء وهوو ذاهوب مث ما• 

إىل مكة عام الفتح، استأذن ربّه يف زايرة قرب أمه فأذن له، فبكوى وأبكوى مون حولوه وقوال: } زوروا القبوور 
 فإهنا تذكر ابملوت {  مسلم[.

ها من أبيه، وكفله جده عبد املطلوب، فلموا بلوغ رسوول هللا ملا ماتت أمه حضنته أم أمين وهي موالته ورث• 
من العمر مثاين سنني تويف جده، وأوصى به إىل عمه أيب طالب فكفلوه، وحاطوه أمت حياطوة، ونصوره وآزره 

 حني بعثه هللا أعّز نصر وأمت مؤازرة مع أنه كان مستمراً على شركه إىل أن مات.
 

 :صيانة هللا تعاىل له من دنس اجلاهلية
كان هللا سبحانه وتعاىل قد صانه ومحواه مون صوغره، وطهوره مون دنوس اجلاهليوة ومون كول عيوب، ومنحوه  •  

كوول ُخلوووٍق مجيوول، حوووىت مل يكووون يعوورف بوووني قومووه إال ابألموووني، ملوووا شوواهدوه مووون طهارتووه وصووودق حديثوووه 
 وأمانته.

 موضوع احلجور األسوود ملا أرادت قريش جتديد بناء الكعبة يف سنة نس وثالثني من عموره، فوصولوا إىل• 
اختلفوووا فوويمن يضووعه أول داخوول علوويهم، فكووان رسووول هللا فقووالوا: جوواء األمووني، فرضوووا بووه، فووأمر بثوووٍب، 
فوضووع احلجووور يف وسوووطه، وأمووور كوول قبيلوووة أن ترفوووع جبانوووب مووون جوانووب الثووووب، مث أخوووذ احلجووور فوضوووعه 

 موضعه.
 

 زواجه:
إىل الشوام يف جتوارة هلوا موع غالمهوا ميسورة،  تزوج مون خدجيوة ولوه نوس وعشورون سونة، وكوان قود خورج• 

فرأى ميسرة ما هبره من شأنه، وما كان يتحلى به مون الصودق واألمانوة، فلموا رجوع أخورب سويدته مبوا رأى، 
 فرغبت إليه أن يتزوجها.

 ماتت خدجية رضي هللا عنها قبل اهلجرة بثالث سنني، ومل يتزوج غريها حىت ماتت.• 
  عنها تزوج عليه السالم سودة بنت زمعة.ملا ماتت خدجية رضي هللا• 
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 مث تزوج عائشة بنت أيب بكر الصديق رضي هللا عنهما، ومل يتزوج بكراً غريها.• 
 مث تزوج حفصة بنت عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما.• 
 مث تزوج زينب بنت خزمية بن احلارث رضي هللا عنها.• 
  عنها.وتزوج أم سلمة وامسها هند بنت أمية رضي هللا• 
 وتزوج زينب بنت جحش رضي هللا عنها.• 
 مث تزوج رسول هللا جويرية بنت احلارث رضي هللا عنها.• 
 مث تزوج أم حبيبة رضي هللا عنها وامسها رملة وقيل هند بنت أيب سفيان.• 
 وتزوج إثر فتح خيرب صفية بنت حيّي بن أخطب رضي هللا عنها.• 
 هللا عنها، وهي آخر من تزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.مث تزوج ميمونة بنت احلارث رضي • 
 

 أوالده:
كل أوالده من ذكر وأنثى مون خدجيوة بنوت خويلود، إال إبوراهيم، فإنوه مون ماريوة القبطيوة الويت أهوداها لوه •  

 املقوقس.
 الذكور من ولده: القاسم وبه كان يُكىن، وعاش أايماً يسرية، والطاهر والطيب.• 
 ت له عبدهللا يف اإلسالم فلقب ابلطاهر والطيب.وقيل: ولد• 
 أما إبراهيم فولد ابملدينة وعاش عامني غري شهرين ومات قبله بثالثة أشهر.• 

 بناته:
 زينب وهي أكرب بناته، وتزوجها أبو العاص بن الربيع وهو ابن خالتها.• 
 ورقية تزوجها عثمان بن عفان رضي هللا عنه.• 
 أيب طالب فأجنبت له احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة. وفاطمة تزوجها علي بن• 
 وأم كلثوم تزوجها عثمان بن عفان بعد رقية رضي هللا عنهن مجيعاً.• 
 

 مبعثه:
 بعث ألربعني سنة، فنزل عليه امللك حبراء يوم االثنني لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان.• 
ارئ، فغطواه امللوك حوىت بلوغ منوه اجلهود، مث قوال لووه: ملوا نوزل عليوه امللوك قوال لوه: اقورأ.. قوال: لسووت بقو• 

وورَْأ  وْن َعلَووٍق، اقوْ ْسووم  رَبّووَك ال وذي َخلَووَق، َخلَوَق اإلنَسوواَن م  اقورأ.. فقووال: لسوت بقووارئ ثوالاثً. مث قووال: } اْقورْأ اب 
، َعل َم اإلنَساَن َموا ملَْ يَوْعلَوْم{  العلوق ْلَقَلم  [. فرجوع رسوول هللا إىل خدجيوة 5-1:ورَبَُّك اأَلْكَرُم، ال ذ ي َعل َم اب 

رضي هللا عنها يرجتف، فأخربها مبا حدث له، فثبتته وقالت: أبشر، وكال وهللا ال خيزيك أبداً، إنك لتصل 
 الرحم، وتصدق احلديث، وحتملُّ الَكل ، وتعني على نوائب الدهر.
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اغتم لووذلك واشووتاق إىل نووزول مث فورت الوووحي، فمكووث رسوول هللا مووا شوواء هللا أن ميكوث ال يوورى شوويئاً، فو• 
الوحي، مث تبدى له امللك بني السماء واألرض علوى كرسوّي، وثبتوه، وبشوره أبنوه رسوول هللا حقواً، فلموا رآه 
ث ُّر، قُوْم  رسول هللا خاف منوه وذهوب إىل خدجيوة وقوال: زملووين.. دثوروين، فوأنزل هللا عليوه: } اَي أَيوَُّهوا اْلُمود 

وور{  املووودثر:َفأَنووذ ْر، َورَب وووَك َفَكووربّ   [. فووأمر هللا تعووواىل يف هووذه اآلايت أن ينوووذر قوموووه، 4-1، َوث َيابَوووَك َفَطهّ 
 ويدعوهم إىل هللا.

يدعو إىل هللا تعاىل الكبري والصغري، واحلر والعبد، والرجال والنساء، واألسود واألمحر،  قام رسول هللا • 
 فووووزهم وجنووواهتم يف الووودنيا واآلخووورة، فووودخلوا يف فاسوووتجاب لوووه عبووواد هللا مووون كووول قبيلوووة ممووون أراد هللا تعووواىل

 اإلسالم على نور وبصرية، فأخذهم سفهاء مكة ابألذى والعقوبة.
قوام عمووه أبوو طالووب حبمايتوه، فقوود كوان شووريفاً مطاعواً فوويهم، نبوياًل بيوونهم، ال يتجاسورون علووى مفاجأتووه • 

 بشيء يف أمر رسول هللا ملا يعلمون من حمبته له.
َوا تُووْؤَمر{  احلجور:قال ابن اجل•  [. 94وزي: وبقوي ثوالث سونني يتسورت ابلنبووة، مث نوزل عليوه: }فاْصودَْع مب 

 فأعلن الدعاء.
ريََتَك اأَلقوْرَب نَي {  الشعراء:•  [، خرج رسول هللا حوىت صوعد الصوفا 214ملا نزل قوله تعاىل: } َوأَنذ ْر َعش 

حمموود  فوواجتمعوا إليووه فقووال: ) أرأيووتم لووو  فهتووف ) اي صووباحاه  ( فقووالوا: موون هووذا الووذي يهتووف؟ قووالوا:
أخوربتكم أن خوياًل ختوورج بسوفح هوذا اجلبوول أكنوتم مصوودقي؟ قوالوا موا جربنووا عليوك كوذابً. قووال: فوإين نووذير 
لكم بني يدي عذاب شديد. فقوال أبوو هلوب: تبواً لوك، أموا مجعتنوا إال هلوذا؟ مث قوام، فنوزل قولوه تعواىل: } 

  {إىل آخر السورة.تَوب ْت يََدا أيب  هلٍََب َوَتبْ 
 

 صربه على األذى:
الشوودائد موون قومووه وهووو صووابر حمتسووب، وأموور أصووحابه أن خيرجوووا إىل أرض احلبشووة فووراراً موون  لقووي • 

 الظلم واالضطهاد فخرجوا.
ملا مات أبوو طالوب انلوت قوريش مون رسوول هللا مون األذى موا مل تطموع فيوه حياتوه، وروى أبوو نعويم عون • 

 ا مات أبو طالب جته موا رسول هللا فقال: اي عم ما أسرع ما وجدت فقدك {.أيب هريرة قال: } مل
موورة يصولي، وسووال جوزوٍر قريووب منوه، فأخووذه عقبووة بون أيب معوويط، فألقواه علووى ظهوره، فلووم يووزل  كوان •  

 ساجداً، حىت جاءت فاطمة فألقته عن ظهره، فقال حينئذ: } اللهم عليك ابملأل من قريش {.
ري: أن عقبووة بوون أيب معوويط أخووذ يوموواً مبنكبووه ، ولوووى ثوبووه يف عنقووه، فخنقووه بووه خنقوواً يف أفووراد البخووا• 

 شديداً، فجاء أبو بكر فدفعه عنه وقال أتقتلون رجاًل أن يقول ريب هللا؟
 رمحته بقومه:
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ملوووا اشوووتد األذى علوووى رسوووول هللا بعووود وفووواة أيب طالوووب وخدجيوووة رضوووي هللا عنهوووا، خووورج رسوووول هللا إىل • 
عا قبائل ثقيف إىل اإلسالم، فلم جيد منهم إال العناد والسخرية واألذى، ورمووه ابحلجوارة حوىت الطائف فد

وأان  –يعوين مون الطوائف  –أدموا عقبيه، فقرر الرجووع إىل مكوة. قوال صولى هللا عليوه وسولم: } انطلقوت 
إذا سوحابة فرفعوت رأسوي فو –ميقوات أهول جنود  –مهموم على وجهي، فلم استفق إال وأان بقرن الثعالب 

قد أظلتين، فنظرت، فوإذا فيهوا جربيول عليوه السوالم، فنواداين فقوال: إن هللا قود مسوع قوول قوموك لوك، وموا 
رّدوا عليوك، وقوود أرسوول لووك ملووك اجلبوال لتووأمره مبووا شووئت فوويهم، مث انداين ملوك اجلبووال، قوود بعثووين إليووك 

فقووال رسووول هللا : بوول  –كووة جووبالن مب –ربووك لتووأمرين مبووا شووئت، إن شووئت أن أطبووق علوويهم األخشووبني 
 أرجو أن خيرج هللا من أصالهبم من يعبد هللا وحده ال يشرك به شيئاً {  متفق عليه[.

وكوان رسوول هللا خيورج يف كول موسوم، فيعورض نفسووه علوى القبائول ويقوول: } مون يوؤويين؟ مون ينصوورين؟ • 
 فإن قريشاً قد منعوين أن أبلغ كالم ريب  {.

ي عنوود العقبووة يف املوسووم سووتة نفوور فوودعاهم فأسوولموا، مث رجعوووا إىل املدينووة فوودعوا لقوو مث أن رسووول هللا • 
قومهم، حىت فشا اإلسالم فيهم، مث كانت بيعوة العقبوة األوىل والثانيوة، وكانوت سوراً، فلموا متوت أمور رسوول 

 هللا من كان معه من املسلمني ابهلجرة إىل املدينة، فخرجوا أرسااًل.
 هجرته إىل املدينة:

 خرج رسول هللا هو وأبو بكر إىل املدينة فتوجها إىل غار ثور، فأقاما فيه ثالاثً، وقريش تطاردهم.• 
 مث دخل املدينة فتلقاه أهلها ابلرحب والسعة، فبىن فيها مسجده ومنزله.• 

 غزواته:
راجعوون،  عن ابن عباس قال: ملا خرج رسول هللا من مكة قال أبوو بكور: أخرجووا نبويهم إان هلل وإان إليوه• 

ُوْم ظُل ُمووا {  احلوج: هن  [. وهوي أول آيوة نزلوت يف 39لَيَهل ُكن ، فأنزل هللا عز وجل: } أُذ َن لل ذيَن يُوَقاتَوُلَن أبَ 
 القتال.

غووزا رسووول هللا سووبعاً وعشوورين غووزاة، قاتوول منهووا يف تسووع: بوودر، وأحوود، واملريسوويع، واخلنوودق، وقريظووة، • 
 وخيرب، والفتح، وحنني، والطائف.

 وبعَث ستاً ونسني سرية.• 
 حج النيب واعتماره:

 مل حيج النيب بعد أن هاجر إىل املدينة إال حجة واحدة، وهي حجة الوداع.• 
أموووا العمووورة: فووواألوىل عمووورة احلديبيوووة الووويت صوووّده املشوووركون عنهوووا. والثانيوووة عمووورة القضووواء، والثالثوووة عمووورة • 

 اجلعرانة، والرابعة عمرته مع حجته.
 صفته:
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 -أي أبوويض بياضوواً مشوورابً حبموورة  -ربعووة، لوويس ابلطويوول وال ابلقصووري، أزهوور اللووون  ان رسووول هللا كوو•  
 –ذو َمسورُبه  -أي ال يغطوي الشوعر صودره وبطنوه –أجورد  –أي شوديد سووادمها –أشعر، أدعوج العينوني 

 أي له شعر يكون يف وسط الصدر والبطن.
 أخالقه:

نهم طبعوواً، وأكوورمهم عشوورة، قووال تعوواىل: }َ إن ووَك َلَعلَووى ُخلُووٍق كووان أجووود النوواس، وأصوودقهم هلجووة، وأليوو•  
 [.4َعظيٍم{  القلم:

كان أشجع الناس وأعف الناس وأكثرهم تواضعاً، وكان أشد حياء من العوذراء يف خودرها، يقبول اهلديوة •  
ما وجد،  ويكافئ عليها، وال يقبل الصدقة وال أيكلها، وال يغضب لنفسه، وإمنا يغضب لربه، وكان أيكل

 وال يتكلف ما مل حيضره، وكان ال أيكل متكئاً.
وكان مير به اهلوالل مث اهلوالل مث اهلوالل، وموا يوقود يف أبياتوه انر، وكوان جيوالس الفقوراء واملسواكني ويعوود • 

 املرضى وميشي يف اجلنائز.
ى هللا عليووه وكووان ميووزح وال يقووول إال حقوواً، ويضووحك موون غووري قهقهووة، وكووان يف مهنووة أهلووه، وقووال صوول• 

 وسلم: } خريكم خريكم ألهله وأان خريكم ألهلي {  الرتمذي وصححه األلباين[.
قال أنس بن مالك رضي هللا عنه: )خدمت رسول هللا عشر سنني فما قال لشيء فعلتوه: مل فعلتوه، وال • 

 لشيء مل أفعله، أال فعلت كذا(.
 

 من معجزاته:
بعه، وحوون  إليووه اجلووذع، وشووكا إليووه اجلموول، وأخوورب ابلغيوووب فانشووق لووه القموور، ونبووع املوواء موون بووني أصووا• 

 فكانت كما قال.
 فضله:

قوال: } أعطيوت نسواً مل يعطهون أحودم قبلوي: نصورت ابلرعوب مسورية  عن جابر بن عبدهللا أن النيب • 
شهر، وجعلت   األرض مسجداً وطهوراً، فأميا رجل من أميت أدركته الصالة فليصل، وأحلت   الغنائم 

 ومل حتل قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النيب يبعث إىل قومه، وبعثت إىل الناس كافة {  متفق عليه[.
ويف أفووراد مسوولم موون حووديث أنووس عوون النوويب أنووه قووال: } أان أول النوواس يشووفع يوووم القيامووة، وأان أكثوور • 

 األنبياء تبعاً يوم القيامة، وأان أول من يقرع ابب اجلنة {.
حوديث أيب هريوورة عون النوويب أنوه قووال: } أان سويد ولوود آدم يووم القيامووة، وأول مون ينشووقُّ  ويف أفوراده موون• 

 عنه القرب، وأول شافع وأول ُمشفع {.
 عبادته ومعيشته:
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قالت عائشة رضي هللا عنها: } كان رسول هللا يقوم حىت تتفطر قدماه، فقيل له يف ذلك، فقوال: أفوال • 
 أكون عبداً شكوراً {  متفق عليه[.

 وقالت: وكان مضجعه الذي ينام عليه يف الليل من أََدَم حمشّواً ليفاً.• 
والودقل ردئ  –يف حديث ابن عمر قال: لقد رأيت رسول هللا يظلُّ اليوم يَلَتوي ما جيد د ْقاًل ميأل بطنه • 

 التمر.
 من أهم األحداث:

 .اإلسراء واملعراج: وكان قبل اهلجرة بثالث سنني وفيه فرضت الصالة• 
 فرض الزكاة. -االنطالق حنو أتسيس الدولة  -بناء املسجد  -السنة األوىل: اهلجرة • 
 السنة الثانية: غزوة بدر الكربى وفيها أعز هللا املؤمنني ونصرهم على عدوهم.• 
 السنة الثالثة: غزوة أحد وفيها حدثت اهلزمية بسبب خمالفة تعليمات النيب ونظر اجلنود إىل الغنائم.• 
سنة الرابعة: غزوة بين النضري وفيهوا أجلوى رسوول هللا يهوود بوين النضوري عون املدينوة ألهنوم نقضووا العهود ال• 

 بينهم وبني املسلمني.
 السنة اخلامسة: غزوة بين املصطلق وغزوة األحزاب وغزوة بين قريظة.• 
 السنة السادسة: صلح احلديبية، ويف هذه السنة ُحّرمت اخلمر حترمياً قاطعاً.• 
السنة السابعة: غزوة خيرب، ويف هذه السنة دخل رسول هللا واملسلمون مكة واعتمروا، وفيها أيضاً تزوج  •

 رسول هللا صفية بنت ُحَيّي.
 السنة الثامنة: غزوة مؤتة بني املسلمني والروم، وفتح مكة وغزوة ُحنني ضد قبائل هوازن وثقيف.• 
، ويف هووذه السوونة قوودمت الوفووود علووى رسووول هللا ودخوول السوونة التاسووعة: غووزوة تبوووك وهووي آخوور غزواتووه • 

 الناس يف دين هللا أفواجاً، ومسي هذا العام عام الوفود.
 السنة العاشرة: حجة الوداع، و حج فيها مع النيب أكثر من مائة ألف.• 
يف السونة احلاديوة عشورة: وفواة رسووول هللا وكوان ذلوك يف يووم االثنوني موون شوهر ربيوع األول موع اخووتالف • 

حتديد هذا اليوم من الشهر. وتويف وله من العمر ثالث وستون سنة، منها أربعون سنة قبل النبوة، وثالث 
 وعشرون سنة نبياً رسواًل، منها ثالث عشرة سنة يف مكة، وعشر سنني ابملدينة.

 دار الوطن.-املرجع: اعرف نبيك صلى هللا عليه وسلم
 ـــــــــــــــــ

 
 النسب

 (1وخيتص ابلقرابة من جهة اآلابء كما ىف مقاييس اللغة) لغة: القرابة،
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واصوطالحا: اتصووال شوخص بغووريه ،النتهواء أحوودمها ىف الووالدة إىل اآلخوور، أو النتهائهموا إىل اثلووث علووى 
 (.2الوجه الشرعى)

ولقود حورص اإلسوالم علوى حفوظ األنسواب عوون االخوتالط ، وجعلوه مون مقاصود الشوارع الضورورية وهلووذا 
ملووووا يرتتووووب عليووووه موووون اخووووتالط ، فقووووال تعوووواىل: }والتقربوووووا الووووزان إنووووه كووووان فاحشووووة وسوووواء  حوووورم الووووزان ،

، كما حرم انتساب املرء إىل غري أبيه سوواء كوان ابالدعواء أو التبوىن أو غريمهوا، فقوال  32سبيل{اإلسلراء:
 ، وقوووال تعووواىل }ادعووووهم 4سوووبحانه }وموووا جعووول أدعيووواءكم أبنووواءكم ذلكوووم قوووولكم أبفوووواهكم{األحزاب:

 .5آلابئهم هو أقسط عند هللا فإن مل تعلموا آابءهم فإخوانكم ىف الدين ومواليكم{األحزاب:
قال: )من اد عى إىل غري أبيه وهو يعلم أنه غري أبيه فاجلنة عليه  وروى عن سعد بن أيب وقاص أن النىب 

قووال:  ول هللا ( ورورى عوون أ، هريورة أن رسوو3حورام( )رواه البخووارى ومسولم عوون سووعد بون أ، وقوواص()
)أميا امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم ،فليست من هللا ىف شىء، ولن يدخلها هللا جنته ، وأميا رجول 
جحد ولده وهو ينظر إليه ، احتجبا هللا منه وفضحه على رؤوس األولني واآلخورين( )رواه ابون حبوان عون 

 (.4)0أ، هريرة(
إىل موون كووان سووببا ىف وجوووده ، توسووع فقهوواء اإلسووالم ىف ونظوورا الهتمووام اإلسووالم ابنتسوواب كوول إنسووان 

 أسباب ثبوت النسب ، فذكروا أنه يثبت:
 بوالدة الطفل على فراش الزوجية الصحيحة. -1
 اإلقرار ابلبنوة. -2
 الشهادة على ذلك. -3
 نكول املدعى عليه عن اليمني. -4
 اليمني املردودة على املد ع ى عند نكول املدعى عليه. -5
 القيافة، وذ لك بتتبع العالمات املوجودة ىف شخصني للوصول إىل إثبات القرابة بينهما. -6
 القرعة بني املتنازعني على نسبة مولود هلما عند تساوى بيناهتما بنسبته. -7
 يثبت حبكم القاضى إذا ثبت عند نسبة الولد إىل رجل بعينه. -8
 التحكيم عند اختالف املدعني ىف هذه النسبة. -9

وقود جعول الشووارع اإلنسوان إىل مون كووان سوببا ىف والدتوه موون العودل ، لوذا يقووول احلوق سوبحانه }ادعوووهم 
 آلابئهم هو أقسط عند هللا{وهو يدل على أن انتساب اإلنسان إىل غري أبيه من اجلور.

ه ، ولقد كان قدماء الرومان جييزون للرجل االعرتاف مبن يشاء من أوالده ، وإنكار من يشاء حسب رغبت
 وكانوا هم والبيزنطيون واألقباط والروس ينكرون الولد وينفونه ، إذا مل يعجبهم أو ال يشبه أفراد العائلة.

وكان قدماء الرومان واليوانن يهدرون نسب املرآة بعد زواجها حيث تلحق بنسب عائلة زوجهوا ، وموازال 
 هذا معموال به ىف كثري من دول الغرب حىت اآلن.
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اهليووة انتسوواب اإلنسووان إىل غووري أابئووه ، وذلووك ابلتبووىن أو االسووتحاق أو املووواالة، فأبطوول وقوود سوواد ىف اجل
 اإلسالم ذلك كله وحرمه.

 وحفظ النسب الذى رمسه اإلسالم ، حيقق االنتماء إىل األسرة، والرتابط بني أفرادها.
 أ.د/عبد الفتاح حممود إدريس

 ـــــــــــــــــ
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 النسخ
 

 (.1نسخت الشمس الظل، أى أزالته )لسان العرب() لغة: اإلزالة، يقال:
واصووطالحا: عوورف النسووخ ىف اصووطالح األصوووليني بتعريفووات كثوورية، فعرفووه البيضوواوى أبنووه: بيووان انتهوواء 

 (.2حكم شرعى بطريق شرعى مرتاخ عنه)
 (.3وعرفه ابن احلاجب أبنه: رفع احلكم الشرعى بدليل شرعى متأخر)

احلكووم الشوورعى ُمغيووا عنوودهللا تعوواىل بغايووة، أو حموودد بوقووت معووني ، فووإذا  ( أن4ومعووىن تعريووف البيضوواوى:)
 جاءت هذه الغاية أو حل الوقت املعني انتهى احلكم لذاته.

( رفوع تعلوق احلكوم الشورعى أبفعوال املكلفوني الرفعوه هوو، فإنوه أمور واقوع ، 5ومعىن تعريف ابن احلاجوب:)
 والواقع اليرتفع.

حكموووة عظيموووة: ففيوووه حفوووظ ملصووواحل العبووواد ىف وقوووت الرسوووالة، النتقوووال  وللنسوووخ ىف الشوووريعة اإلسوووالمية
املسلمني من فوضى اجلاهلية إىل نظام اإلسالم ، فاقتضت حكمة الشارع أال ينقلهم دفعة واحودة إىل موا 
يستقر عليه التشريع آخر األمر، ألهنم اليطيقون ذلك ، بول سولك هبوم طريوق تشوريع احلكوم املالئوم حلواهلم 

 ، فإذا أذاقوا بشاشته وألفوا اخلروج على ما تعودوه برتويض أنفسهم لذلك جاء حكم آخر.أول األمر
لوذا جنوود النسوخ قوود يكوون موون األخوف إىل األشوود، وقود يكووون مون األشوود إىل األخوف ، وهووذا متشويا مووع 

لحة، املصلحة، فإذا كانت املصلحة ىف تبديل حكم حبكم ، وشريعة بشريعة كان التبديل ملراعاة هذه املصو
 (.6وعموما ففى النسخ رمحة هللا خللقه ابلتخفيف عنهم والتوسعة عليهم)

 (.7وأركان النسخ أربعة:)
 النسخ: وهى الرواية واملعىن احلاصل ابملصدر "االرتفاع" أى ارتفاع احلكم. -1
 الناسخ: وهو هللا سبحانه حقيقة، وتسمية الدليل انسخا جماز. -2
 نقطع تعلقه أبفعال املكلفني فيما يستقبل من الزمن.املنسوخ: وهو احلكم الذى ا -3
 املنسوخ عنه: وهو املكلف الذى رفع عنه التكليف ابحلكم املنسوخ ، ووقع عليه ابحلكم الناسخ. -4

وأكثر أهل الفقه واألصول على جواز النسخ عقوال ووقوعوه شورعا، إال موا نقول عون أ، مسولم األصوفهاأ 
ه عقال. وذهب كثري من احملدثني إىل عدم وقوعه ىف القرآن الكورمي وإن وقوع فقد منع وقوعه وإن قال جبواز 

 (.8ىف السنة املشرفة)
أمور هللا تعوواىل املتووىف عنهووا زوجهوا ابالعتووداد حوووال وذلوك ىف قولووه تعواىل: }والووذين يتوفوون موونكم ويووذرون 

أبربعة أشهر وعشر كموا . مث نسخ ذلك 240أزواجا وصية ألزواجهم متاعا إىل احلول غري إخراج{البقرة:
 234ىف قوله تعاىل: }والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يرتبصن أبنفسوهن أربعوة أشوهر وعشورا{البقرة:

 ، قد نسخت هذه اآلية اآلية املتقدمة.
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 (.9وللنسخ شروط منها ما هومتفق عليه ،ومنها ما هوخمتلف فيه)
 أما الشروط املتفق عليها بني العلماء فهى:

ون املنسوووخ حكمووا شوورعيا، ألن األمورالعقليووة الووىت مسووتندها الوورباءة األصوولية مل تنسووخ ، وإمنووا أن يكوو -1
 ارتفعت إبجياب العبادات.

أن يكوووون النسووووخ ريطوووواب شوووورعى ال مبوووووت املكلووووف ،ألن إرتفوووواع احلكووووم ابملوووووت سووووقوط تكليووووف  -2
 النسخ.

 أن يكون احلكم السابق مقيدا بوقت معني. -3
رتاخيا عون املنسووخ ،فوإن املقورتن ابلشورط والصوفة واالسوتثناء ال يسومى نسوخا بول أن يكون الناسخ م -4

 ختصيصا.
 وأما الشروط املختلف فيها فكثرية منها:

 أن ال ينسخ القرآن إال بقرآن ، وال سنة إال ابلسنة. -1
، ألن أن يكووون الناسووخ مثوول املنسوووخ ىف القوووة، أو أقوووى منووه ال دونووه ، فووال ينسووخ القوورآن ابآلحوواد -2

 األقوى ال يفسخه ضعيف.
أن يكون الفعل املراد نسخه قد دخل وقته ومتكن املكلفوون مون امتثالوه ، فوال جيووز نسوخ العقول قبول  -3

 التمكن من االمتثال.
 أن يكون الناسخ مقابال للمنسوخ ،مقابلة األمر للنهى، واملضيق للموسع. -4
 أن يكون الناسخ واملنسوخ نصني قاطعني. -5
 يكون النسخ ببدل مساو ، أو مبا هو أخف منه.أن  -6
 أن يكون اخلطاب املنسوخ حكمه مما اليدخله االستثناء والتخصيص. -7

والراجح أنه ال اعتبار هلذه الشروط ، وإن كان قال بكل واحد منها فريوق ، فهنواك فريوق آخور قوال بضوده 
ر خووالف شووديد بووني موون يثبتونووه ، والحيووتج بقووول علووى قووول ،تعقيووب: علووى أن مسووألة النسووخ كانووت مثووا

 على ما ورد بصدد هذه الدراسة.
 لكن من ينكرونه يستندون إىل مالحظات جديرة ابالعتبار منها:

آيوة }كتوواب أحكموت آايتووه مث فصوولت مون لوودن حكوويم  -أن مون بعووض أوصواف القوورآن ىف القوورآن  -1
 .1خبري{هود:

 واإلحكام يناىف النسخ.
ال يتفق وإحكام احلق تبارك وتعاىل لكتابه ، كما يناىف مموا قود يقوع ىف  أن تفسري"النسخ" قد يوهم ما -2

 الوهم منافيا جلالل هللا من تردد أو ارتياب فيما حيكم به ، فيكون نسخه وتعديله.
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بعض العلمواء ومونهم االسوتاذ الودكتور حممود البهوى رمحوه هللا علوى موا حودثىن األسوتاذ الودكتور حمموود  -3
وقاف مون أن الودكتور البهوى تتبوع لفوظ اآليوة ىف القورآن ، فوجود أن كول موا ورد عون محدى زقزوق وزير األ

اآلية ىف القرآن جاء بلفظ اجلمع )آايت( إال آية النسوخ هوذه ، ومون مث يورجح أن تكوون مبعوىن العالموة أو 
 (.9آلية كونية)
 وهللا أعلم

 أ.د/عبد الفتاح حممود إدريس
 ـــــــــــــــــ
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 النصيحة
 تعريف النصيحة : أواًل :

 كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه اخلري إرادة وفعاًل .
 اثنياً : حكم النصيحة .

 اثلثاً : ذكر األدلة املوجبة للنصيحة وشروطها :
 أن يقدر على النصح فال يكون هناك مانع حسي أو معنوي . -
 أن يعلم أن املنصوح سوف يقبل نصحه . -
 ى نفسه وماله من املكروه الضار .أن أيمن عل -

 رابعاً : فضل النصيحة والداللة على اخلري .
 خامساً : األدلة من السنة املطهرة .

 سادساً : آداب النصيحة :
 أ / اإلخالص يف النصح .

 ب / مراعاة املقام :
 أال يكون املنصوح مشغوال أبمر ما . -1
 .أال يكون الشخص مع أحد أصدقائه أو أقاربه  -2
 على ذلك يقاس بعض األحوال . -3

 ج / أن يكون املنصوح منفردا .
 د / أن يكون عاملا مبا ينصح فيه .

 هو / أن يستخدم احلكمة واألسلوب احلسن .
 و / أال يكون هدفه انتقاصا .

 دار الوطن للنشر -د.عبد العزيز املسعود -املرجع : النصيحة شروطها وضوابطها
 ـــــــــــــــــ
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 فاقالن
 مقدمة:

 النفاق هو الداء العضال الباطن الذي يكون بداخل نفس اإلنسان وهو يشعر به أو ال يشعر.• 
 

 أنواع النفاق
 النفاق نوعان:

 نفاق أكرب• 
 نفاق أصغر• 
 

 أواًل: النفاق األكرب
لخ موون هووو أن يظهوور للمسوولمني إميانووه ابهلل ومالئكتووه وكتبووه ورسووله واليوووم اآلخوور، وهووو يف البوواطن منسوو• 

 ذلك كله، مكذب به.
 هذا النوع خيرج به العبد من اإلسالم.• 
 ويوجب له اخللود يف النار يف دركها االسفل.• 
رياً {النساء•  َن الن ار  َوَلن جتَ َد هَلُْم َنص  ْرك  اأَلْسَفل  م   .145قال تعاىل : }إ ن  اْلُمَناف ق نَي يف  الد 
 إال ابلتوبة منه.هذا النوع ال يغفره هللا عز وجل • 
 

 عالمات النفاق األكرب
 و بغض الرسول صلى هللا عليه وسلم، وما جاء به من اهلدى والنور.1
 و بغض املؤمنني إلمياهنم، ومتسكهم بعقيدهتم حمبة الكافرين لكفرهم.2
 و عدم اإلميان ابلقران أو ببعض ما جاء فيه.3
 سوله.و التحاكم إىل الطاغوت وترك التحاكم إىل هللا ور 4
 و كراهية ارتفاع دين اإلسالم وحمبة اَنفاضه.5
 و عدم اإلميان بوعد هللا ووعيده يف الباطن.6
 و الصالة مع املسلمني رايء ال عن إميان وتصديق بوجوهبا.7
 يف بعض ما اخرب به. و اعتقاد كذب الرسول 8
 

 اثنياً: النفاق األصغر
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وبوعوود  ، موع تصوديق البواطن واميانوه ابهلل ورسووله هوو أن يتصوف بصوفة مون صوفات املنوافقني العمليووة• 
 هللا ووعيده.

 هذا النوع ال خيرج به العبد من اإلسالم.• 
 يستحق به صاحبه الوعيد والعذاب دون اخللود يف النار.• 
 صاحبه حتت املشيئة، إن شاء هللا عذبه وإن شاء غفر له.• 
 

 من هذه الصفات :
 و إخالف الوعد.1
 ديث.و الكذب يف احل2
 و اخليانة يف األمانة.3
 و الغدر يف العهود.4
 

 خامتة:
: " أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة مونهن، كانوت فيوه خصولة  قال النيب • 

موون النفوواق حووىت يوودعها ، إذا ائووتمن خووان، وإذا حوودث كووذب ، وإذا عاهوود غوودر وإذا خاصووم فجوور " ) 
 متفق عليه (.

 دار الوطن. -يف طريق املسلماملرجع: عقبات 
 ـــــــــــــــــ

 



 937 

 النفتة
 (.1لغة: هي ما ينفقه اإلنسان من األموال كما ىف القاموس)

 (.2واصطالحا: كفاية من ميونه خبزا وأداما وكسوة ومكسنا وتوابعها)
 وأسباب النفقة هى:

فاق على زوجته ، غنيا كان أو العالقة الزوجية، فقد أوجب الشارع على الزوج ىف مجيع األحوال اإلن -1
فقريا، ومل يوجب اإلسالم على الزوجة أن تنفوق علوى نفسوها وإن كانوت موسورة، أو أن تنفوق علوى زوجهوا 
ابألوىل من هذا املال وإن كان معسرا ، ومل يوجب عليها أن تتكسب هذه النفقة ابلعمل أو حنوه ،فالنفقة 

 حق هلا على زوجها مبقتضى عقد النكاح.
، وقول رسوول  233لة وجوهبا قول هللا تعاىل }وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن ابملعروف{البقرة:ومن أد

ىف خطبووة الوووداع: )اتقوووا هللا ىف النسوواء، فووإنكم أخووذمتوهن أبمووان هللا ، واسووتحللتم فووروجهن بكلمووة  هللا 
 (.3هللا.. وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن ابملعروف( )رواه مسلم()

تشمل اإلطعام والكسوة والسكىن، ووسائل النظافوة، وتشومل أجور اخلوادم إن كانوت الزوجوة ونفقة الزوجة 
ممووون ختووودم ىف بيوووت أهلهوووا، وكوووان الوووزوج موسووورا، فيجوووب هلوووا النفقوووة ىف الوجووووه السوووابقة مقووودار كفايتهوووا 

 ابملعروف ،وهذا احلق الذى قرره اإلسالم هلا، يتحقق به صيانتها ومحايتها من التبذل واالمتهان.
بسبب اكتساب أسباب احلياة، حيث كفل اإلسالم هلا هذه األسباب ىف منزل الزوجية بدون تدخل منها 

 ، لتتفرغ ألداء رسالتها املنوط هبا ىف احلياة.
عالقووة القرابوووة ، فقووود أوجوووب الشوووارع هبوووا علوووى املووورء اإلنفووواف علوووى والديوووه ، كموووا أوجوووب هبوووا علوووى  -2

ا أو إاناث ، إذا كان للمنفق مال ميكنه اإلنفاق منه ،فاضال عون نفقتوه الوالدين اإلنفاق على أوالدمها ذكور 
 ، ومل يكن للمنفق عليه مال والكسب يكتفى به عن نفقة قريبه عليه.

قوال: )إن أطيوب موا  ومن األدلة علي وجوب نفقة األصول على فروعهم حديث عائشة أن رسوول هللا 
 اه الرتمذى عن عائشة وقال: حسن صحيح(.أكلتم من كسبكم ، وإن أوالدكم من كسبكم( )رو 

قوال هلوا  ومن األدلة على وجوب نفقة الفروع على أصوهلم حوديث هنود زوج أ، سوفيان أن رسوول هللا 
 (.5حني اشتكت إليه ريل أ، سفيان: )خذى من ماله ابملعروف ما يكفيك ويكفى بنيك(متفق عليه)

على قريبوه ابلشوروط السوابقة ىف  -غري األصل والفرع  -كما أوجب الشارع مبقتضى القرابة نفقة القريب 
نفقووة األصووول والفووروع ، حيووث يوورى احلنفيووة وجوووب النفقووة لكوول ذى رحووم حموورم للمنفووق ، ويوورى احلنابلووة 
وجوهبا لقريبه إن كان جيرى التوارث بينهموا، أو كوان مون ذوى رمحوه ، ومون األدلوة علوى ذلوك مواروى عون 

قال: )يد املعطى العليا، وابدأ مبون تعوول ،أموك وأابك ، وأخواك ، مث أدانك  طارق احملار، أن رسول هللا 
(حيث بني ىف احلديث أن من املعالني األخوة واألقرب من األقارب 6أدنك( رواه ابن حبان ىف صحيحه)
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، فيجووب هلووم علووى أقووارهبم املأكوول واملشوورب وامللووبس والسوواكىن وحنوهووا ، بقوودر الكفايووة، مراعوواة ىف ذلووك 
 رف وحال املنفق واملنفق عليه ، وظروف الزمان واملكان.الع

على قريبهم املوسر، حيقق صلة الرحم ،  -وإجياب نفقة األقارب الذين المال هلم إذا عجزوا عن الكسب 
ويقووويم العالئوووق بوووني أفوووراد األسووورة علوووى أسووواس مووون الووورتابط والتكافووول ،فينصووولح حوووال األسووورة، وينصووولح 

 بصالحها حال
 ه.اجملتمع أبسر 

 أ.د/عبد الفتاح حممود إدريس
 ـــــــــــــــــ
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 النهى
 لغة: املنع كما ىف لسان العرب.

 واصطالحا: هو طلب ترك الفعل قوال.
وبعبوارة أخوورى: هوو مووا دل علوى طلووب الكوف عوون الفعول ، فخوورج بوه األموور ألنوه طلووب فعول غووري كووف ، 

 وخرج االلتماس والدعاء ، ألنه ال استعالء فيهما.
النهى خمتلفة: فمنها: صيغة النهى املعتادة مثل: قوله تعاىل: }والتقربوا موال اليتويم إال ابلوىت هوى  وأساليب

، وقوله: }والتقتلوا النفس الوىت حورم هللا إال  32، وقوله: }والتقربوا الزأ{اإلسراء: 34أحسن{اإلسراء:
 .151ابحلق{األنعام:

 .23يكم أمهاتكم{النساء:ومنها: صيغة التحرمي ، مثل قوله تعاىل: }حرمت عل
 .3وقوله: }حرمت عليكم امليتة{املائدة:

 .19ومنها: صيغة النفى، مثل قوله تعاىل: }الحيل لكم أن ترثوا النساء كرها{النساء:
،،  120ومنهووا: صوويغة األموور الوودال علووى الوورتك ، مثوول: قولووه تعوواىل: }وذروا ظوواهراإلمث وابطنووه{االنعام:

 .30س من األواثن{احلج:وقوله تعاىل }فاجتنبوا الرج
والنهى عند اجلمهور للتحرمي ، ولزوم االنتهاء عن مباشرة املنهى عنه ، كما أن موجب األمر هو الوجوب 
، فكووون النهووى للكراهووة، أو الوودعاء، أو اإلرشوواد ، أو التحقووري، أوغريهووا، إمنووا يعوورف ابلقوورائن الدالووة علووى 

 .8لوبنا بعد إذ هديتنا{آل عمران:تلك املعاأ، مثل قوله تعاىل: }ربنا التزغ ق
 .7وقوله تعاىل: }التعتذروا اليوم إمنا جتزون ماكنتم تعملون{التحرمي:

 فإن األول للدعاء والثاأ لليأس.
، أمور هللا ابالنتهواء  7والدليل على كون النهى املطلق للتحرمي قوله تعاىل: }وماهناكم عنه فانتهوا{احلشر:

 هاء واجبا ، وترك الواجب حراما.عن املنهى عنه ،فيكون االنت
وعند احلنفية:النهى إذا كان قطعى الثبوت وقطعى الداللة فيكون للتحرمي ، وإذا مل يكون كوذلك فللكراهوة 
التحرميية ، ألن األمثلة الىت تدل علوى أن النهوى للتحورمي كلهوا قطعوى الثبووت وقطعوى الداللوة مون غريقرينوة 

 اأ.صارفة عن التحرمي إىل غريه من املع
والصحيح الراجح مذهب اجلمهورة ألن النهى ىف اللغة موضوع للداللة على طلب الرتك علوى وجوه احلوتم 
واإللزام ، فوال يودل عنود إطالقوه إال علوى التحورمي ، وال يودل علوى غوريه إال بقرينوة، وهوذا موا يفهموه العقول 

 قة ىف التحرمي.من الصيغة اجملردة عن القرينة، وهو دليل احلقيقة، وهى أن النهى حقي
 أ.د/على مجعة حممد

 ـــــــــــــــــ
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  النوافل 
 مقدمة:

من عظمة اإلسالم أنه أمر على سبيل الوجوب ابحلد األدأ الذي ال بد منوه، وهوو مقودار الفورض مون  • 
كل عبادة، مث شجع على النوافل، وتورك البواب مفتوحواً لالسوتزادة منهوا مون غوري أن يضوع حوداً، أو يقودر 

 اً؛ فالباب مفتوح للتسامي، واألجواء طليقة للتحليق؛ فأين الطاحمون؟ .مقدار 
 

 تعريفات
 النافلة لغة: الزايدة.• 
 شرعاً: الزايدة يف العبادة على مقدار الفريضة، من جنس تلك الفريضة.• 
بوادة وهنا جيدر التنبيه إىل أن بعض الناس حيسبون أن النوافول حمصوورة يف الصوالة؛ والصوواب أن لكول ع• 

 فروضها ونوافلها؛ فكما أّن للصالة نوافلها، فكذلك للزكاة نوافلها، وللصوم نوافله، وللحج نوافله.
 

 غفلة الذي يزهد ابلنوافل ويقتصر على الفرائض.
 الذي يزهد ابلنوافل يزهد ابخلري العميم الذي وعد هللا عباده الذين يتقربون إليه ابلنوافل.• 
من تقصري يف واجب، أو وقوع يف معصية، وأنه حباجة إىل هذه النوافل اليت جترب  ينسى املرء أنه ال خيلو• 

ويّ َئا َن الل ْيول  إ ن  احلََْسوَنات  يُوْذه ْقَ الس  ت  َذل وَك ذ ْكوَرى نقصه، قال تعاىل: }َوأَق م  الص اَلَة َطَريفَ  النو َهار  َوزَُلفاً مّ 
اك ر يَن {هود  . 114ل لذ 

ل من املعاين والدالالت العظيمة ما ال يدركه إال مون فوتح هللا عوني بصوريته، وأزاح الوران عون إن يف النواف• 
 قلبه.
موون غفلووة بعووض املسوولمني التهوواون ابلنوافوول. فووإذا طلبووت موون أحوود هووؤالء أن يصوولي ركعتووني بعوود فوورض • 

 الظهر مثاًل، قال: إهنا سنة . وإذا قلت له: صم يوم عرفة، قال: إنه سنة .
هذا اجلواب وأمثاله أن معىن السنة عند هذا املسلم طلب الرتك، وليس طلب الفعل، وهذا جهل يوحي • 

 عظيم ابلسنة وحقيقتها ووظائفها، وجهل مبا يف النوافل من أجر وفوائد.
 

 من فضائل النوافل:
 أواًل : النوافل سور منيع، وسياج حيمي الفرائض من تسرب الضعف إليها.

فوول كوان علوى الفورائض أكثوور حمافظوة، ومون هتواون هبووا كانوت اخلطووة التاليووة إذا فمون حوافظ علوى النوا -1
 متكن الكسل من املرء أن يفرط ابلفرائض، والعياذ ابهلل.
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الشويطان يشووجع املوورء أواًل علووى توورك النافلووة، حمتًجووا أبهنووا ليسووت مفروضووة، فووإذا جنووح يف ذلووك خطووا  -2
 اءاته.خطوة أخرى مع العبد الذي اَندع به وخضع إلحي

أداء النوافل أمارة على أن الفرائض مصونة حممية، والتهاون هبا مستبعد، وإن هذا العبد الذي حيورص  -3
 على أداء النوافل سيكون على أداء الفرائض أشد حرصاً.

 
 اثنياً: النوافل جوابر.

 جيرب هبا يوم القيامة ما قد يكون يف الفرائض من نقص أو خلل غري مبطل. -1
يقووول: )إن أول مووا حياسووب بووه العبوود يوووم القيامووة صووالته،  هريوورة قووال: مسعووت رسووول هللا  عوون أيب -2

فيقول هللا عز وجل ملالئكته: انظروا إىل صالة عبدي أمتها أم نقصها؟ فإن أمتها كتبت له ثموة، وإن كوان 
 قد انتقصها قيل: انظروا هل لعبدي من انفلة تكملون هبا فريضته(.

س ال خيلوو غالبواً مون خلول ونقوص وسوهو؛ فوإن أداءهوم للنوافول يعود جوابراً ملوا يصودر مبا أن عمل النوا -3
 عنهم.

بعووض أهوول العلووم رأى أن هووذه الووزايدات علووى الفوورائض ال تعوود يف حقيقتهووا نوافوول إال يف حووق النوويب  -4
 وهوو  صلى هللا عليه وسلم؛ ألن سلوكه وعباداته وأخالقه قد بلغت الكمال البشري الذي قدره هللا له،

 املعصوم عن الوقوع يف املعاصي.
َعثَووَك رَبُّوَك َمَقاموواً حم ُْمووداً {اإلسووراء -5 ووْد ب وه  اَنف لَووًة ل وَك َعَسوى أَن يَوبوْ ووَن الل ْيول  فَوتَوَهج  ، 79قوال تعواىل: }َوم 

لوى مون عبوادات زائودة ع الحظ كلمة لك وكأهنا إشارة إىل اقتصار املعىن احلقيقي للنافلة على ما يؤديه 
 الفرض، أما حبق غريه فهي مكفرات للذنوب، وجوابر للنقص.

 
 اثلثاً: النوافل دليل العبودية هلل تعاىل.

اإلنسووان مييوول بطبعووه إىل الراحووة، فمووا الووذي جيعوول جنبووه يتجوواىف عوون مضووجعه؟ ومووا الووذي يبعثووه موون  -1
ق إىل مرضواة هللا، والراحوة الويت فراشه ليقف يف ليل الشتاء البارد متذلاًل خاشعاً بني يدي مواله؟ إنه الشوو 

 جيدها يف اخللوة به.
النوافل دليل واضح وبرهان ساطع على أن العبد يتذوق حالوة العبادات وال يستثقلها، ويودرك أثرهوا  -2

 يف حياته الدنيا واألخرى.
الوقوف  من يكثر من نوافل الصالة مثالً يدلل بفعله هذا على أنه حيس بعذوبة املناجاة، ويفهم معىن -3

 بني يدي ملك امللوك، ولوال هذا ملا أكثر من النوافل وهو يعلم أهنا ليست مفروضة.
 

 رابعاً: النوافل جعلها هللا تعاىل سبباً لبلوغ مرتبة احملبوبية.



 942 

النوافوول عالمووة علووى أن العبوود يرغووب ابلتقوورب إىل هللا سووبحانه ويبتغووي الزلفووى لديووه عووز وجوول، وهووذا  -1
 فيعة؛ إهنا مرتبة احملبوب.ينقله إىل مرتبة ر 

وبوُُّهْم وَ  -2 ونُكْم َعون د ين وه  َفَسوْوَف أيَْ   اّلّلُ ب َقوْوٍم حيُ  حيُ بُّونَوُه أَذ ل وٍة قال تعاىل: }اَي أَيوَُّها ال ذ يَن آَمنُووْا َمون يَوْرتَود  م 
وُدوَن يف  َسوب يل  اّلّل    َواَل خَيَواُفوَن َلْوَموَة آلئ وٍم َذل وَك َفْضوُل اّلّل  يُوْؤت يوه  َمون َعَلى اْلُمْؤم ن نَي أَع ز ٍة َعَلى اْلَكاف ر يَن جُيَاه 

عم َعل يمم {املائدة  . فال يكفي أن تكون حمباً، فاألهم واألرقى أن تكون حمبوابً.54َيَشاُء َواّلّلُ َواس 
يواً فقود أنوه قوال: يقوول تعواىل: )مون عوادى   ول يف احلديث القدسي عن أيب هريرة عن رسول هللا  -3

ابرزين ابحلرب، وما تقرب إىل عبدي بشيء أفضل من أداء ما افرتضت عليه، وال يزال عبدي يتقورب إ  
 ابلنوافل حىت أحبه(.

 
 خامساً: النوافل ابب واسع للربح وجين األجر والثواب من غري حدود وقيود.

 هدوا يف الربح األخروي.من العجيب أن بعض الناس ال يشبعون من الربح الدنيوي، ولكنهم رمبا ز  -1
العاقل يعمل آلخرته كأنه ميوت غداً، ويتزود لسوفر طويول ال بود منوه. والنوافول مون خوري الوزاد وأفضول  -2

 العتاد.
 سادساً: النوافل وسيلة للصلة الدائمة ابهلل عز وجل.

ُ اَل إ َلَه إ ال  أاََن َفاْعُبْدين  َوأَق   -1 . فالنوافل وسيلة للعيش 14م  الص اَلَة ل ذ ْكر ي {طهقال تعاىل: }إ ن ين  أاََن اّلل 
 يف طاعة هللا ويف كنفه.

 .162قال تعاىل: }ُقْل إ ن  َصاَل   َوُنُسك ي َوحَمَْياَي َومَمَا   ّللّ   َربّ  اْلَعاَلم نَي {األنعام -2
 .(قال سبحانه يف احلديث القدسي: )من تقرب إّ  شرباً تقرّبت إليه ذراعاً... -3

 حممد إبراهيم زيدان.-املرجع: النوافل طريق العاشقني
 ـــــــــــــــــ
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 النية
 (.1لغة: قصد النفس إىل العمل كما ىف املعجم الوجيز)

 (.2واصطالحا: اعتقاد القلب فعل الشىء وعزمه عليه من غري تردد)
هبوا متييوز العبوادات عون بعضوها،  وحمل النية القلب ، والوتلفظ هبوا مبواح ،وزمنهوا أول العبوادات ، واملقصوود

 ومتييز العبادة عن العادة، كاجللوس ىف املسجد الذى يكون اعتكافا ثرة، ولالسرتاحة ثرة أخرى.
قوال: "إمنوا األعموال ابلنيوات" رواه  ومن أدلة اشرتاط النيه لصحة العبادات ،ما رواه عمر أن رسوول هللا 

 (.3البخارى)
تلووف حبسووب كوول عبووادة، فالنيوه يف الطهووارة مووثال يقصوود هبووا رفووع احلوودث ، أو وكيفيوة النيووة ىف العبووادات خت

استباحة ما يفتقر إىل طهر كالصوالة والطوواف وحنومهوا ، أو االغتسوال أو التويمم ، فيقوول املتطهور: نويوت 
رفووع احلوودث ، أواسووتباحة الصووالة... ، ونيووة الصووالة: يبووني فيهووا الفعوول والصووالة الووىت تووؤدى، ونيووة الزكوواة: 

 يظهر فيها املزكى اعتقاده أن ما خيرجه هو زكاة ماله ، أوبدنه ، أو زكاة من خيرج عنه.
واشرتاط النية ىف العبادات يقتضوى استحضوار الوذهن عنود العوزم علوى العبوادة، والتجورد مون شوواغل الودنيا 

 واإلخالص هلل تعاىل فيها.
 أ.د/عبد الفتاح حممود إدريس

 ـــــــــــــــــ
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 النَّْذر
 (.1لغة: ما أوجبه اإلنسان على نفسه ، كما يف القاموس)

 (.2واصطالحا: إلزام مكلف خمتار نفسه هلل تعاىل ابلقول شيئا غري الزم عليه أبصل الشرع)
فالشووىء املنووذور مل يوجبوووه الشووارع علوووى املكلووف ابتوووداء إال أن املكلووف ألوووزم نفسووه بوووه فصووارالزما عليوووه ، 

 كان ميكنه الوفاء به ، كالصيام والصدقة والعمرة واالعتكاف.  ووجب عليه الوفاء به شرعا، إن
وأكثوور الفقهوواء علووى أن االلتووزام ابلنووذر مشووروع ، ولكوون علووى خووالف بيوونهم ىف صووفة مشووروعيته ىف عوودم 

)إنووه ال أيتوى ريووري؟ إمنووا يسوتخرج بووه مون البخوول( )رواه البخووارى  اسوتحبابه حلووديث ابون عموور عوون النوىب 
،  29(.وموون األدلووة علووى مشووروعيته قووول هللا تعوواىل: }وليوفوووا نووذورهم{احلج:3ومسوولم عوون ابوون عموور()

، وموا  7وقوله تعاىل سبحانه ىف وصف األبرار }يوفون ابلنذر وخيافون يوما كوان شوره مستطريا{اإلنسوان:
أنوه قوال )مون نوذر أن يطيوع هللا فليطعوه ، ومون نوذر أن يعصويه فوال يعصوه(  روته عائشوة عون رسوول هللا 

 (.4ه البخارى عن عائشة)روا
 وللنذر أنواع سبعة:

نذر اللجاج: وهو الذى مينع الناذر فيه نفسه من فعل شىء،أوحيملها على فعله ابلتزام قربوة، كقولوه:  -1
 إن كلمت فالان فعلى صوم.

نوذر الطاعوة وهوو الوذى يلتوزم فيوه النوواذر بطاعوة هللا سوبحانه ، سوواء كانوت عبوادة كالصودقة، أو قربووة  -2
  مقصودة كعيادة املرضى.غري
 نذر املعصية وهو الذى يلتزم فيه الناذر معصية هللا تعاىل، كنذر شرب اخلمر. -3
 نذر املباح وهو التزام الناذر مبا مل يرغب فيه الشارع كنذر النوم. -4
جبوه نذر الواجب وهو التزام املكلف أبداء ما أوجبه الشارع عليه عينوا كصووم رمضوان ، أو أداء موا أو  -5

 عليه على الكفاية، كتعلم الطب.
نذر املستحيل وهو التزام ما حييل الشرع أو العقول حتققوه ، كنوذر صويام الليول وهوو موا حييول الشورع ،  -6

 أو حييل العقل حتققه كنذر صيام أمس.
 النذر املبهم وهو الذى مل يسم خمرجه العمل الذى يلتزم به ابلنذر كقوله: هلل على نذر. -7

نذر ألزم اإلنسان نفسه به جيب عليه الوفاء به ، فإن النوذر إن كوان ىف طاعوة هللا تعواىل وأمكنوه وليس كل 
الوفاء به لزمه ذلك ، وأما إن كان ىف معصية فال جيب الوفاء به ، ألنه اليصوح ، حلوديث عائشوة السوابق 

كفوارة اليموني ، ملووا روى ، وكوذلك إن عجوز النواذر عون الوفواء ابلنوذر مل يلزموه الوفواء بوه ، بول يكفور عنوه ك
قوال: )مون نوذر نوذرا مل يطقوه ، فكفارتوه كفوارة ميوني( رواه أبوو داود وابون ماجوه  عن ابن عباس أن النوىب 

 عن ابن عباس.أ.د/عبد الفتاح حممود إدريس
 ـــــــــــــــــ
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 اهل رة.. احافالية الاغي 
 مقدمة:

فتهووب علينووا رايح التغيووري العظيمووة الوويت غووريت وجووه هتوول علينووا ذكوورى اهلجوورة النبويووة الشووريفة كوول عووام،  -
التوواريخ عوورب هووذا احلوودث العظوويم الووذي جيووب أن تكووون لنووا معووه وقفووات مهمووة؛ لنعيوود قووراءة واقعنووا علووى 
أضووواء دروسوووه العظيموووة، وليكوووون لنوووا حمطوووة جديووودة لالنطوووالق حنوووو تغيوووري أحووووال أمتنوووا واهلجووورة هبوووا حنوووو 

 األفضل.
تعووواىل لسووويدان عموووور بووون اخلطووواب أبن اختوووار اهلجوووورة النبويوووة عنووووااًن للتوووواريخ هوووذا هوووو سووور توفيووووق هللا  -

اإلسالمي، وكان أمامه عدة مناسبات قويوة ميكون أن يسوتخدمها للتوأريخ مثول غوزوة بودر أو فوتح مكوة أو 
 ميالد أو بعثة الرسول صلى هللا عليه وسلم.

إلسووالم عوورب السوونني وصووعوًدا حنووو املعووا  وكووان اختيووار اهلجوورة حووىت تكووون حمطووًة للتغيووري الوودائم ألمووة ا -
ابهلجوورة واالنتقووال موون الضووعف إىل القوووة، وموون قهوور الضووالل وسوويطرة الباطوول إىل زايدة اإلميووان وأسووتاذية 

 العامل.
 مقومات التغيري الناجح من خالل اهلجرة

وهوذا مووا ( أن يكوون هنواك هودف عظويم يسوعى اجلميوع مون أجول حتقيقوه: وهوو إعوالء كلموة هللا تعواىل 1)
َ وضحه لنا القرآن الكرمي يف التعقيب على اهلجرة }إ ال  تَنُصوُروُه فَوَقوْد َنَصورَُه اّلّلُ إ ْذ َأْخَرَجوُه ال وذ يَن َكَفوُروْا اثَ  ين 

ب ه  اَل حَتْوَزْن إ ن  اّلّلَ َمَعنَوا فَوأَنَزَل اّلّلُ َسوك ينوَ  ُنُووٍد ملْ  تَوَرْوَهوا اثْوَننْي  إ ْذ مُهَا يف  اْلَغار  إ ْذ يَوُقووُل ل َصواح  َتُه َعَلْيوه  َوأَي وَدُه جب 
ْفَلى وََكل َمُة اّلّل  ه َي اْلُعْلَيا َواّلّلُ َعز يزم َحك يمم { )التوبة: اآلية   (.40َوَجَعَل َكل َمَة ال ذ يَن َكَفُروْا السُّ

 
نصوووار اجلووودد وهتيئوووة ( مووون أهوووم دعوووائم التغيوووري الووودعوة إىل هللا ابحلكموووة واملوعظوووة احلسووونة: وكسوووب األ2)

األرض اجلديرة حبمل الرسالة, ومتث ل هوذا يف بيعويت العقبوة األوىل والثانيوة، وبعوث  سويدان مصوعب بون عموري 
 لنشر الدعوة يف املدينة، فكان نشر الدعوة أهم وسائل النجاح وأعظم دعائم البناء اإلسالمي.

 
التثاقل إىل األرض: ومتث ول هوذا يف تورك األمووال ( التضحية وتقدمي الغا  والنفيس من أجل الفكرة وترك 3

والبيوووت والووداير يف مكووة املكرمووة والووذهاب إىل املدينووة املنووورة، فكووان اإلسووالم هووو أغلووى شوويء يف حيوواة 
 املسلمني، وكانت النتيجة النصر والتمكني.

 
خيورج  -هللا عليوه وسولمصولى  -( االعتصام ابهلل تعاىل: فاالعتصام ابهلل هو الفرج واملخرج، فرسوول هللا4)

ا  ووْم َسوودًّ ووْن َخْلف ه  ا َوم  ْم َسوودًّ وون بَوونْي  أَيْوود يه  موون بيتووه احملاصوور أبربعووني رجوواًل لقتلووه، وهووو يقوورأ القرآن}َوَجَعْلنَووا م 
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ُروَن { )يس: اآلية  َناُهْم فَوُهْم اَل يُوْبص  ا فقط، بل ويضع الرتاب فوق كول الورؤوس، 9َفَأْغَشيوْ
ً
( وال خيرج سامل

 ن املعتصم ابهلل اآلوي إىل ركنه الركني.وهذا شأ
 
( أتمني الدعم االقتصادي وتسهيل وصول الدعم اللوجسيت: فأبو بكر الصديق وف ر املال الالزم لشراء 5)

الووراحلتني، ودفووع أجوور اخلبووري الطوبوووغرايف، وأمسوواء بنووت أيب بكوور كانووت توصوول الطعووام، واختيارهووا كووامرأة 
صولى هللا عليوه  -لعرب بطبيعتهم سه ل وصوَل الدعم اللوجسويت لرسوول هللاتتحرك بسهولة ال يتعرض هلا ا

 وصاحبه يف رحلة اهلجرة. -وسلم
 
 ( التخطيط اجليد والعمل املنظم: وتتمث ل يف اآل :6)
واألمور ريوروج األفوراد سورًّا  -صولى هللا عليوه وسولم -أتمني حياة أفراد األموة: فتوأخري هجورة رسوول هللا -1

 ال يعلم أحد مقصودهم اجلديد، فينقضوا عليهم مجيًعا فيه أتمني خلروجهم. وفرادى حىت
يف وقت غري معهوٍد اخلروُج فيه: وقت الظهرية واشوتداد احلور  -صلى هللا عليه وسلم -خروج الرسول -2

 يف ومضاء مكة.
فيسووووهل اسووووتئجار خبووووري يف الطوبوغرافيووووا )عبوووود هللا بوووون أريقووووط(: حووووىت ال يسووووري يف طريووووٍق معهووووود،  -3

 اإلمساك هبم.
 -استخدام اإلخفاء والتمويه: وهو أحد وسائل احلرب احلديثة ومتث ل ذلك يف اآل : -4
مبيت سيدان علي رضي هللا عنه مكوان الرسوول حوىت يظلووا ينتظورون خروجوه، وذلوك يف املرحلوة األوىل  -أ

 حىت يتمكن من اخلروج من مكة.
 لفهم لتغطية اآلاثر؛ حىت ال يستطيع أحد أن يقتفَي أثَرهم.عامر بن فهرية يسري بقطيع من الغنم خ -ب
 البقاء يف الغار ثالثة أايم يف الوقت الذي تنتشر فيه قوى الشر يف كل مكان للبحث عنهم.-ج
تغيووري اجتوواه املسووري فبووداًل موون االنطووالق يف اجتوواه الشوومال، وهووو التفكووري املنطقووي ملوون يريوود املالحقووة،  -د

 أواًل حيث ال خيطر ذلك ببال أحد.يتجهون إىل اجلنوب 
 
 ( توزيع األدوار:7)
 الكبار يوفّ رون الدعم املادي للمساندة والصحبة. -أ 
 الشباب والفتيان يقومون ابألعمال الفدائية واالستخباراتية. -ب
 املرأة تقوم ابلدعم اللوجسيت. -ج
االستقالل: )طلع البدر علينا من ثني ات  ابقي األفراد يهيئون الدولة واألرض اجلديدة ويرتبون احتفالية -د

 الوداع(.
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( الشجاعة والقوة يف احلق وحتدي الباطل وعدم االستكانة إليه: ومتث ل ذلك يف موقف سيدان عمر بن 8)

اخلطاب وبطولته العظيموة، حوني صوعد علوى اجلبول وأعلون هجرتوه حوىت يعلّ وم الظواملني درًسوا يف قووة احلوق، 
جروا خوًفا وال جبًنا، ولكن هاجروا من أجل مصلحة الدعوة، ولبناء دولة اإلسوالم يف وأن املسلمني مل يها

 أرٍض جديدة، وكانت هذه رسالًة ال بد من توصيلها يف موقف سيدان عمر بن اخلطاب.
 
( رعاية مجيع احلقوق حىت حقوق األعداء: ومتثل ذلك يف مقام سيدان علي يف مكة لتوصيل األماانت 9)

 وهم الكافرون أعداء الدعوة.إىل أهلها، 
 
( الفدائية: حيتاج التغيري إىل شباب فدائي على استعداد لتقدمي روحه فداًء لدعوة هللا، ومتث ول هوذا يف 10)

يف موقوف يعرضووه للقتول علووى يود أربعووني  -صولى هللا عليووه وسولم -مبيوت سويدان علووي يف فوراش رسووول هللا
 رجاًل مرتبّ صني ابخلارج.

 
معية هللا إلنقاذ األمة يف أحلك األوقات: يف حلظٍة من حلظات اإلحساس بقرب سيطرة ( استشعار 11)

األعوداء وبطشووهم ابألمووة وقضووائهم عليهوا واستئصوواهلم لشووأفتها لووو نظور أحوودهم حتووت قدميووه لوورآان، وأت  
 (.40النجاة ابستشعار معية هللا} ال حَتَْزْن إ ن  اّلل َ{ )التوبة: من اآلية 

( 
طالع اجليوود واملخووابرات النشووطة الفاعلووة: ومتثوول هووذا يف تكليووف عبوود هللا بوون أيب بكوور الغووالم ( االسووت12

فهووو صووغري جيلووس يف  -صوولى هللا عليووه وسوولم -الصووغري أن يعموول )ضووابط خمووابرات( حلسوواب رسووول هللا
 صولى هللا -وسط القوم، فال يعملون له حسااًب، ويتكلمون مبا يريدون وينقل هو كل خططهوم لرسوول هللا

ولسهولة حركته أيًضا كغالم ال يلتفت له أحود، فهوو جيلوس معهوم طووال النهوار، وينطلوق يف  -عليه وسلم
 جهاز خمابرات ذكي ونشط وفاعل وال خيطر على ابل أحد. -صلى هللا عليه وسلم -الليل إىل رسول هللا

 
عداء ومهموا اختل وت مووازين ( نفوس قوية ال يصيبها احلزن وال يعرتيها اإلحباط: مهما كانت قوة األ13)

القووى الظواهرة، فمعيووة هللا أقووى موون أيوة قوووة، وأتييود هللا جبنووود غوري مرئيووة يُلق وي يف قلوووب املوؤمنني اهلوودوء 
ُنُووٍد ملْ  تَوَرْوَهوا{ )الت : مون وبوةوالسكينة والثقة والطمأنينة حبتميوة نصور هللا }فَوأَنَزَل اّلّلُ َسوك ينَوَتُه َعَلْيوه  َوأَي وَدُه جب 

 (.40اآلية 
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( األموول يف نصوور هللا: ارجووع ولووك سوووارا كسوورى كموون يقووول اآلن ارجووع عوون حماربووة املسوولمني ولووك 14)
 البيت األبيض كالم يقوله رسول هللا لسراقة، وهو خارج مطارد تطلبه قوى الشر يف كل مكان.

 طريق اهلجرة
وقود قطعوت أمتنوا بعوض  - عليوه وسولمصولى هللا -طريوق اهلجورة دائوم مسوتمر عورْب هنوج رمسوه لنوا رسوول هللا

األشوواط يف طريووق هجرهتووا، ولكوون  األموور مووا زال حيتوواج إىل جهوود كبوورية وأشووواط كثوورية حووىت نكموول طريووق 
 اهلجرة، ويتمثل ذلك فيما أيتى:

 
ألمة ( اجلهاد والنية: فال يكتمل طريق اهلجرة بدون النية الصاحلة لبناء الفرد واألسرة واجملتمع والدولة وا1)

 أبكملها، وجنعل كلمة هللا هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى.
وال يكتمل طريق اهلجرة بدون جهاد النفس والشيطان ومقاوموة املاديوة وأصوحاب األهوواء الوذين يضويّ عون 

صولى هللا  -األمة، وكذلك حماربة احملتلوني أعوداء األموة الوذين يسوتذلوهنا، وبوذلك حنقوق حوديث رسوول هللا
 : )ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية(.-عليه وسلم

 
( 
: )املسلم من سلم املسلمون مون لسوانه -صلى هللا عليه وسلم -( هجر ما هنى هللا عنه: قال رسول هللا2

ويده، واملهاجر من هجر ما هنى هللا عنه( )رواه البخاري( فهيا لنهُجر السويئات.. هيوا هنُجور كول موا هنوى 
مليووادين وعلوى كوول املسوتوايت بوودًءا ابلفورد وانتهواًء ابألمووة، فتهجور األمووة معاصوَيها الكبوورية هللا عنوه يف كول ا

 املتمثلة يف اآل  )على سبيل املثال(:
 االحتالل وتدنيس األراضي ومقدسات املسلمني من ق َبل األعداء. -1
 التخلف عن ركب العلم واحلضارة وكوهنا يف وسط ما يسمى ابلعامل الثالث. - 2
 التفرق والتشرذم وعدم احتاد الكلمة. - 3
 
( األخووذ مبقومووات التغيووري إلصووالح شووأن األمووة: وخاصووًة االهتمووام بنشوور دعوووة اإلسووالم عوورب وسووائل 3)

اإلعووالم، فوودعوتنا حتتوواج إىل االبتكووار وتكووريس اجلهووود لتوصوويل الفكوورة أبسوولوب راٍق ومتميووز عوون طريووق 
 فنقدّ م رسالة الرمحة واإلنسانية لكل أمم األرض. الفضائيات واإلنرتنت وبشىت لغات العامل،

ومع استمرار اجلهود واحتفالنا ابهلجرة كول عوام عورب التغيوري واالرتقواء بشوأن أمتنوا وهجرهوا ألوضواعها غوري 
 السليمة يف شئون الدنيا واآلخرة سيحدث التغيري املنشود، وأي  النصر املؤزر املبني إبذن هللا.
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جورة إىل هللا تعوواىل: هيووا  خوذ بيوود أمتنوا إىل عبووادة هللا تعوواىل، فنقويم الفوورائض وننشوور ( حتقيوق العبووادة ه4)
الفضائل وحنقق العبادة مبعناها الشامل الذي يتناول مظاهر احليواة مجيًعوا.. قوال رسوول هللا صولى هللا عليوه 

 رة إ  (.:)العبادة يف اهلرج كهج-يف احلديث الذي رواه اإلمام مسلم عن معقل بن يسار -وسلم
 

 رشاد الشني.-املرجع:اهلجرة احتفالية التغيري
 ـــــــــــــــــ 
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 من  روس اهل رة النبوية- اهل رة النبوية
 مقدمة:

بعووث هللا نبينووا حممووداً بوودعوة متوووأل القلوووب نوووراً، وتشوورف هبووا العقوووول رشووداً؛ فسووابق إىل قبوهلووا رجوووال  -
 ى فطرة هللا.عقالء، ونساء فاضالت، وصبيان ال زالوا عل

 بقيت تلك الدعوة على شيء من اخلفاء، وكفار قريش ال يلقون هلا اباًل. -
 ملا صدع رسول هللا ابلدعوة أغاظ املشركني، وحفزهم على مناوأة الدعوة والصد عن سبيلها. -
 حواول املشوركون أن يفتنووا املوؤمنني، ويسووموهنم سووء العوذاب، حوىت يعوودوا إىل ظلموات الشورك، وحووىت -

 يرهبوا غريهم ممن حتدثهم نفوسهم ابلدخول يف دين القّيمة.
 من املسلمني من كانت له قوة من حنو عشرية، أو حلفاء يكفون عنه كل يد متتد إليه أبذى. -
 منهم أيضاً املستضعفون، وهؤالء هم الذين وصلت إليهم أيدي املشركني، وبلغوا يف تعذيبهم كل مبلغ. -
اسيه أصحابه من البالء، ولويس يف اسوتطاعته حينئوذ محوايتهم، أذن هلوم يف اهلجورة ملا رأى الرسول ما يق -

 إىل احلبشة، مث إىل املدينة، مث حلق هبم يف املدينة.
 يف اهلجرة النبوية حكماً ابهرة، ودروساً عظيمة.منها على سبيل اإلمجال ما يلي:

 ضرورة اجلمع بني األخذ ابألسباب والتوكل على هللا. -
ى ذلوك مون خوالل اسوتبقاء النويب لعلوي وأيب بكور معوه؛ حيوث مل يهواجرا إىل املدينوة موع املسولمني، يتجل -

 فعلّي ابت يف فراش النيب وأبو بكر صحبه يف الرحلة.
 ويتجلى كذلك يف استعانته بعبدهللا بن أريقط الليثي وكان خبرياً ماهراً ابلطريق. -
م صوولة ماّسووة، ومووع ذلووك فلووم يتوسووع يف إطالعهووم إال ويتجلووى كووذلك يف كووتم أسوورار مسووريه إال موون هلوو -

 بقدر العمل املنوط هبم.
مووع أخووذه بتلووك األسووباب وغريهووا مل يكوون ملتفتوواً إليهووا بوول كووان قلبووه مطوووايً علووى التوكوول علووى هللا عووز  -

 وجل.
 ضرورة اإلخالص والسالمة من األغراض الشخصية. -
 اً كعيشته يوم يالقي يف سبيل الدعوة أذًى كثرياً.فإن عيشته يوم كان الذهب يصّب يف مسجده ركام -
 االعتدال حال السراء والضراء. -
 يوم خرج عليه الصالة والسالم من مكة مكرهاً مل خينع، ومل يذل، ومل يفقد ثقته بربه. -
 ملا فتح هللا عليه ما فتح وأقر عينه بعز اإلسالم وظهور املسلمني مل يطش زهواً، ومل يتعاظم تيهاً. -
عيشووته يوووم أخوورج موون مكووة كارهوواً كعيشووته يوووم دخلهووا فاحتوواً ظووافراً، وعيشووته يوووم كووان يف مكووة يالقووي  -

 األذى من سفهاء األحالم كعيشته يوم أطلت رايته البالد العربية، وأطلت على ممالك قيصر انحية تبوك.
 اليقني أبن العاقبة للتقوى وللمتقني. -
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 يظن أن الدعوة إىل زوال واضمحالل. الذي ينظر يف اهلجرة ابدئ الرأي -
 لكن اهلجرة يف حقيقتها تعطي درساً واضحاً يف أن العاقبة للتقوى وللمتقني. -
فووالنيب يعلّووم بسووريته اجملاهوود يف سووبيل هللا أن يثبووت يف وجووه أشووياع الباطوول، وال يهوون يف دفوواعهم وتقووومي  -

وجيلبوووا ريوويلهم ورجوواهلم؛ فقوود يكووون للباطوول عوووجهم، وال يهولووه أن تقبوول األايم علوويهم، فيشووتد أبسووهم، 
 جولة، وألشياعه صولة.

 أن العاقبة دائماً هي للذين صربوا والذين هم مصلحون. -
 ثبات أهل اإلميان يف املواقف احلرجة. -
ذلووك ملووا قووال أبووو بكوور: وهللا اي رسووول هللا لووو أن أحوودهم نظوور إىل موقووع قدمووه ألبصووران. فأجابووه النوويب  -

 : } ما ظّنك ابثنني هللا اثلثهما {.مطمئناً له
هووذا مثوول موون أمثلووة الصوودق والثبووات، والثقووة ابهلل، واالتكووال عليووه عنوود الشوودائد، واليقووني أبن هللا لوون  -

 يتخلى عنه يف تلك الساعات احلرجة.
هذه حال أهل اإلميان، ريالف أهل الكذب والنفاق؛ فهم سرعان ما يتهاون عنود املخواوف وينهوارون  -

 الشدائد، مث ال جتد هلم من دون هللا ولياً وال نصرياً.عند 
 أن من حفظ هللا حفظه هللا. -
يؤخوذ هووذا املعوىن موون حووال النويب ملووا ائتمور بووه زعموواء قوريش ليعتقلوووه، أو يقتلووه، أو خيرجوووه، فأجنوواه هللا  -

 منهم بعد أن حثا يف وجوههم الرتاب، وخرج من بينهم سليماً معاىف.
ة، فموون حفووظ هللا حفظووه هللا، وأعظووم مووا حيفووظ بووه أن حيفووظ يف دينووه، وهووذا احلفووظ هووذه سوونة ماضووي -

شامل حلفظ البدن، وليس ابلضرورة أن يعصم اإلنسان؛ فال خيلص إليه البتة، فقود يصواب لرتفوع درجاتوه، 
 وتقال عثراته، ولكن الشأن كل الشأن يف حفظ الدين والدعوة.

 أن النصر مع الصرب. -
جل قادر أن يصرف األذى عن النيب مجلة، ولكنها سنة اإلبوتالء يؤخوذ هبوا النويب األكورم؛ كان هللا عز و   -

 ليستبني صربه، ويعظم عند هللا أجره.
لوويعلم دعوواة اإلصووالح كيووف يقتحمووون الشوودائد، ويصووربون علووى مووا يالقووون موون األذى صووغرياً كووان أم   -

 كبرياً.
 احلاجة إىل احللم، ومالقاة اإلساءة ابإلحسان. -
لقي النيب عليه الصالة والسالم يف مكة قبل اهلجرة من الطغاة أذًى كثرياً، وملا عاد إىل مكة فاحتاً ظافراً  -

 عفا وصفح عمن أذاه.
 استبانة أثر اإلميان. -
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حيث رفع املسلمون رؤوسهم به، وصربوا على ما واجهوه من الشدائد، فصارت مظاهر أولئوك الطغواة  -
 حقرية يف نفوسهم.

 شار اإلسالم وقوته.انت -
 وهذه من فوائد اهلجرة، فلقد كان اإلسالم مبكة مغموراً وكان أهل احلق يف بالء شديد. -
جووواءت اهلجووورة ورفعوووت صووووت احلوووق علوووى صوووخب الباطووول، وخلصوووت أهووول احلوووق مووون ذلوووك اجلوووائر،  -

 وأورثتهم حياة عزيزة ومقاماً كرمياً.
 من ترك شيئاً هلل عّوضه هللا خرياً منه. -
 رك املهاجرون دايرهم، وأهليهم، وأمواهلم اليت هي أحب شيء إليهم، تركوا ذلك كله هلل.ت -
 عوضهم هللا أبن فتح عليهم الدنيا، ومّلكهم شرقها وغرهبا. -
 ظهور مزية املدينة. -
 املدينة مل تكن معروفة قبل اإلسالم بشيء من الفضل على غريها من البالد. -
 ى عليه الصالة والسالم وأصحابه إليها، وهبجرة الوحي إىل ربوعها.أحرزت فضلها هبجرة املصطف -
 سالمة الرتبية النبوية للصحابة الكرام. -
دلّوت اهلجورة علووى ذلوك، فقوود صوار الصووحابة موؤهلني لالسووتخالف، وحتكويم شوورع هللا، والقيوام أبمووره،  -

 واجلهاد يف سبيله.
 التنبيه على عظم دور املسجد يف األمة. -
 ذلك يف أول عمل قام به النيب فور وصوله املدينة، حيث بىن املسجد.يتجلى  -
 لتظهر فيه شعائر اإلسالم اليت حوربت من قبل. -
 لتقام فيه الصلوات اليت تربط املسلم برب العاملني. -
 ليكون منطلقاً جليوش العلم، والدعوة واجلهاد. -
 التنبيه على عظم دور املرأة. -
لودور الوذي قاموت بوه عائشوة وأختهوا أمسواء رضوي هللا عنهموا حيوث كانتوا نعوم يتجلى ذلك من خالل ا -

 الناصر واملعني يف أمر اهلجرة.
 مل خيذال أابمها أاب بكر مع علمهما ريطر املغامرة. -
 مل يفشيا سّر الرحلة ألحد. -
 مل يتوانيا يف جتهيز الراحلة جتهيزاً كاماًل. -
 عظم دور الشباب يف نصرة احلق. -
 جلى ذلك يف الدور الذي قام به علي بن أيب طالب حني انم يف فراش النيب ليلة اهلجرة.يت -
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ويتجلى من خالل ما قام به عبدهللا بن أيب بكر؛ حيث كان يستمع أخبار قريش، ويوزود هبوا النويب وأاب  -
 بكر.
 حصول األخوة وذوابن العصبيات. -
 قيام احلكومة اإلسالمية واجملتمع املسلم. -
 تماع كلمة العرب وارتفاع شأهنم.اج -
 التنبيه على فضل املهاجرين واألنصار. -

 دار الوطن.-حممد بن إبراهيم احلمد-املرجع: من دروس اهلجرة النبوية
 ـــــــــــــــــ 
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 اهل رة.. احافالية الاغي 
 مقدمة:

ري العظيمووة الوويت غووريت وجووه هتوول علينووا ذكوورى اهلجوورة النبويووة الشووريفة كوول عووام، فتهووب علينووا رايح التغيوو -
التوواريخ عوورب هووذا احلوودث العظوويم الووذي جيووب أن تكووون لنووا معووه وقفووات مهمووة؛ لنعيوود قووراءة واقعنووا علووى 
أضووواء دروسوووه العظيموووة، وليكوووون لنوووا حمطوووة جديووودة لالنطوووالق حنوووو تغيوووري أحووووال أمتنوووا واهلجووورة هبوووا حنوووو 

 األفضل.
خلطووواب أبن اختوووار اهلجوووورة النبويوووة عنووووااًن للتوووواريخ هوووذا هوووو سووور توفيووووق هللا تعووواىل لسووويدان عموووور بووون ا -

اإلسالمي، وكان أمامه عدة مناسبات قويوة ميكون أن يسوتخدمها للتوأريخ مثول غوزوة بودر أو فوتح مكوة أو 
 ميالد أو بعثة الرسول صلى هللا عليه وسلم.

وًدا حنووو املعووا  وكووان اختيووار اهلجوورة حووىت تكووون حمطووًة للتغيووري الوودائم ألمووة اإلسووالم عوورب السوونني وصووع -
ابهلجوورة واالنتقووال موون الضووعف إىل القوووة، وموون قهوور الضووالل وسوويطرة الباطوول إىل زايدة اإلميووان وأسووتاذية 

 العامل.
 مقومات التغيري الناجح من خالل اهلجرة

( أن يكووون هنوواك هوودف عظوويم يسووعى اجلميووع موون أجوول حتقيقووه: وهووو إعووالء كلمووة هللا تعوواىل وهووذا مووا 1
َ وضحه لنا القرآ ن الكرمي يف التعقيب على اهلجرة }إ ال  تَنُصوُروُه فَوَقوْد َنَصورَُه اّلّلُ إ ْذ َأْخَرَجوُه ال وذ يَن َكَفوُروْا اَثين 

ب ه  اَل حَتْوَزْن إ ن  اّلّلَ َمَعنَوا فَوأَنَزَل اّلّلُ َسوك ينَوَتُه َعلَ  ُنُووٍد ملْ  تَوَرْوَهوا ْيوه  َوأَي ودَ اثْوَننْي  إ ْذ مُهَا يف  اْلَغار  إ ْذ يَوُقووُل ل َصواح  ُه جب 
ْفَلى وََكل َمُة اّلّل  ه َي اْلُعْلَيا َواّلّلُ َعز يزم َحك يمم { )التوبة: اآلية   (.40َوَجَعَل َكل َمَة ال ذ يَن َكَفُروْا السُّ

 
( مووون أهوووم دعوووائم التغيوووري الووودعوة إىل هللا ابحلكموووة واملوعظوووة احلسووونة: وكسوووب األنصوووار اجلووودد وهتيئوووة 2)
رض اجلديرة حبمل الرسالة, ومتث ل هوذا يف بيعويت العقبوة األوىل والثانيوة، وبعوث  سويدان مصوعب بون عموري األ

 لنشر الدعوة يف املدينة، فكان نشر الدعوة أهم وسائل النجاح وأعظم دعائم البناء اإلسالمي.
 
ث ل هذا يف ترك األموال ( التضحية وتقدمي الغا  والنفيس من أجل الفكرة وترك التثاقل إىل األرض: ومت3)

والبيوووت والووداير يف مكووة املكرمووة والووذهاب إىل املدينووة املنووورة، فكووان اإلسووالم هووو أغلووى شوويء يف حيوواة 
 املسلمني، وكانت النتيجة النصر والتمكني.

 
خيورج  -صولى هللا عليوه وسولم -( االعتصام ابهلل تعاىل: فاالعتصام ابهلل هو الفرج واملخرج، فرسوول هللا4)

ا  ووْم َسوودًّ ووْن َخْلف ه  ا َوم  ْم َسوودًّ وون بَوونْي  أَيْوود يه  موون بيتووه احملاصوور أبربعووني رجوواًل لقتلووه، وهووو يقوورأ القرآن}َوَجَعْلنَووا م 
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ُروَن { )يس: اآلية  َناُهْم فَوُهْم اَل يُوْبص  ا فقط، بل ويضع الرتاب فوق كول الورؤوس، 9َفَأْغَشيوْ
ً
( وال خيرج سامل

 إىل ركنه الركني. وهذا شأن املعتصم ابهلل اآلوي
 
( أتمني الدعم االقتصادي وتسهيل وصول الدعم اللوجسيت: فأبو بكر الصديق وف ور املوال الوالزم لشوراء 5

الووراحلتني، ودفووع أجوور اخلبووري الطوبوووغرايف، وأمسوواء بنووت أيب بكوور كانووت توصوول الطعووام، واختيارهووا كووامرأة 
صولى هللا عليوه  -وَل الدعم اللوجسويت لرسوول هللاتتحرك بسهولة ال يتعرض هلا العرب بطبيعتهم سه ل وص

 وصاحبه يف رحلة اهلجرة. -وسلم
 
 ( التخطيط اجليد والعمل املنظم: وتتمث ل يف اآل :6)
واألمور ريوروج األفوراد سورًّا  -صولى هللا عليوه وسولم -أتمني حياة أفراد األموة: فتوأخري هجورة رسوول هللا -1

 جلديد، فينقضوا عليهم مجيًعا فيه أتمني خلروجهم.وفرادى حىت ال يعلم أحد مقصودهم ا
يف وقت غري معهوٍد اخلروُج فيه: وقت الظهرية واشوتداد احلور  -صلى هللا عليه وسلم -خروج الرسول -2

 يف ومضاء مكة.
اسووووتئجار خبووووري يف الطوبوغرافيووووا )عبوووود هللا بوووون أريقووووط(: حووووىت ال يسووووري يف طريووووٍق معهووووود، فيسووووهل  -3

 اإلمساك هبم.
 -استخدام اإلخفاء والتمويه: وهو أحد وسائل احلرب احلديثة ومتث ل ذلك يف اآل : -4
مبيت سيدان علي رضي هللا عنه مكوان الرسوول حوىت يظلووا ينتظورون خروجوه، وذلوك يف املرحلوة األوىل  -أ

 حىت يتمكن من اخلروج من مكة.
  ال يستطيع أحد أن يقتفَي أثَرهم.عامر بن فهرية يسري بقطيع من الغنم خلفهم لتغطية اآلاثر؛ حىت -ب
 البقاء يف الغار ثالثة أايم يف الوقت الذي تنتشر فيه قوى الشر يف كل مكان للبحث عنهم.-ج
تغيووري اجتوواه املسووري فبووداًل موون االنطووالق يف اجتوواه الشوومال، وهووو التفكووري املنطقووي ملوون يريوود املالحقووة،  -د

 ببال أحد.يتجهون إىل اجلنوب أواًل حيث ال خيطر ذلك 
 
 ( توزيع األدوار:7)
 الكبار يوفّ رون الدعم املادي للمساندة والصحبة. -أ 
 الشباب والفتيان يقومون ابألعمال الفدائية واالستخباراتية. -ب
 املرأة تقوم ابلدعم اللوجسيت. -ج
علينا من ثني ات  ابقي األفراد يهيئون الدولة واألرض اجلديدة ويرتبون احتفالية االستقالل: )طلع البدر -د

 الوداع(.
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( 
( الشجاعة والقوة يف احلق وحتدي الباطل وعدم االستكانة إليه: ومتث ل ذلوك يف موقوف سويدان عمور بون 8

اخلطاب وبطولته العظيموة، حوني صوعد علوى اجلبول وأعلون هجرتوه حوىت يعلّ وم الظواملني درًسوا يف قووة احلوق، 
ولكن هاجروا من أجل مصلحة الدعوة، ولبناء دولة اإلسوالم يف  وأن املسلمني مل يهاجروا خوًفا وال جبًنا،

 أرٍض جديدة، وكانت هذه رسالًة ال بد من توصيلها يف موقف سيدان عمر بن اخلطاب.
 
( رعاية مجيع احلقوق حىت حقوق األعداء: ومتثل ذلك يف مقام سيدان علي يف مكة لتوصيل األماانت 9)

 دعوة.إىل أهلها، وهم الكافرون أعداء ال
 
( الفدائية: حيتاج التغيري إىل شباب فدائي على استعداد لتقدمي روحه فداًء لدعوة هللا، ومتث ول هوذا يف 10)

يف موقوف يعرضووه للقتول علووى يود أربعووني  -صولى هللا عليووه وسولم -مبيوت سويدان علووي يف فوراش رسووول هللا
 رجاًل مرتبّ صني ابخلارج.

 
ة يف أحلك األوقات: يف حلظٍة من حلظات اإلحساس بقرب سيطرة ( استشعار معية هللا إلنقاذ األم11)

األعوداء وبطشووهم ابألمووة وقضووائهم عليهوا واستئصوواهلم لشووأفتها لووو نظور أحوودهم حتووت قدميووه لوورآان، وأت  
 (.40النجاة ابستشعار معية هللا} ال حَتَْزْن إ ن  اّلل َ{ )التوبة: من اآلية 

النشوطة الفاعلوة: ومتثول هوذا يف تكليوف عبود هللا بون أيب بكور الغوالم ( االستطالع اجليد واملخوابرات 12)
فهووو صووغري جيلووس يف  -صوولى هللا عليووه وسوولم -الصووغري أن يعموول )ضووابط خمووابرات( حلسوواب رسووول هللا

صولى هللا  -وسط القوم، فال يعملون له حسااًب، ويتكلمون مبا يريدون وينقل هو كل خططهوم لرسوول هللا
حركته أيًضا كغالم ال يلتفت له أحود، فهوو جيلوس معهوم طووال النهوار، وينطلوق يف  ولسهولة -عليه وسلم

 جهاز خمابرات ذكي ونشط وفاعل وال خيطر على ابل أحد. -صلى هللا عليه وسلم -الليل إىل رسول هللا
ن ( نفوس قوية ال يصيبها احلزن وال يعرتيها اإلحبواط: مهموا كانوت قووة األعوداء ومهموا اختل وت مووازي13

القووى الظواهرة، فمعيووة هللا أقووى موون أيوة قوووة، وأتييود هللا جبنووود غوري مرئيووة يُلق وي يف قلوووب املوؤمنني اهلوودوء 
ُنُووٍد ملْ  تَوَرْوَهوا{ )الت وبوة: مون والسكينة والثقة والطمأنينة حبتميوة نصور هللا }فَوأَنَزَل اّلّلُ َسوك ينَوَتُه َعَلْيوه  َوأَي وَدُه جب 

 (.40اآلية 
 
موول يف نصوور هللا: ارجووع ولووك سوووارا كسوورى كموون يقووول اآلن ارجووع عوون حماربووة املسوولمني ولووك ( األ14)

 البيت األبيض كالم يقوله رسول هللا لسراقة، وهو خارج مطارد تطلبه قوى الشر يف كل مكان.



 957 

 طريق اهلجرة
أمتنوا بعوض وقود قطعوت  -صولى هللا عليوه وسولم -طريوق اهلجورة دائوم مسوتمر عورْب هنوج رمسوه لنوا رسوول هللا

األشوواط يف طريووق هجرهتووا، ولكوون  األموور مووا زال حيتوواج إىل جهوود كبوورية وأشووواط كثوورية حووىت نكموول طريووق 
 اهلجرة، ويتمثل ذلك فيما أيتى:

 
( اجلهاد والنية: فال يكتمل طريق اهلجرة بدون النية الصاحلة لبناء الفرد واألسرة واجملتمع والدولة واألمة 1)

 هللا هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. أبكملها، وجنعل كلمة
وال يكتمل طريق اهلجرة بدون جهاد النفس والشيطان ومقاوموة املاديوة وأصوحاب األهوواء الوذين يضويّ عون 

صولى هللا  -األمة، وكذلك حماربة احملتلوني أعوداء األموة الوذين يسوتذلوهنا، وبوذلك حنقوق حوديث رسوول هللا
 الفتح ولكن جهاد ونية(. : )ال هجرة بعد-عليه وسلم

 
: )املسلم من سلم املسلمون من لسانه -صلى هللا عليه وسلم -( هجر ما هنى هللا عنه: قال رسول هللا2)

ويده، واملهاجر من هجر ما هنى هللا عنه( )رواه البخاري( فهيا لنهُجر السويئات.. هيوا هنُجور كول موا هنوى 
بوودًءا ابلفورد وانتهواًء ابألمووة، فتهجور األمووة معاصوَيها الكبوورية  هللا عنوه يف كول امليووادين وعلوى كوول املسوتوايت

 املتمثلة يف اآل  )على سبيل املثال(:
 االحتالل وتدنيس األراضي ومقدسات املسلمني من ق َبل األعداء. -1
 التخلف عن ركب العلم واحلضارة وكوهنا يف وسط ما يسمى ابلعامل الثالث. - 2
 حتاد الكلمة.التفرق والتشرذم وعدم ا - 3
 
( األخووذ مبقومووات التغيووري إلصووالح شووأن األمووة: وخاصووًة االهتمووام بنشوور دعوووة اإلسووالم عوورب وسووائل 3)

اإلعووالم، فوودعوتنا حتتوواج إىل االبتكووار وتكووريس اجلهووود لتوصوويل الفكوورة أبسوولوب راٍق ومتميووز عوون طريووق 
 نسانية لكل أمم األرض.الفضائيات واإلنرتنت وبشىت لغات العامل، فنقدّ م رسالة الرمحة واإل

ومع استمرار اجلهود واحتفالنا ابهلجرة كول عوام عورب التغيوري واالرتقواء بشوأن أمتنوا وهجرهوا ألوضواعها غوري 
 السليمة يف شئون الدنيا واآلخرة سيحدث التغيري املنشود، وأي  النصر املؤزر املبني إبذن هللا.

 
خوذ بيوود أمتنوا إىل عبووادة هللا تعوواىل، فنقويم الفوورائض وننشوور ( حتقيوق العبووادة هجورة إىل هللا تعوواىل: هيووا  4)

الفضائل وحنقق العبادة مبعناها الشامل الذي يتناول مظاهر احليواة مجيًعوا.. قوال رسوول هللا صولى هللا عليوه 
 :)العبادة يف اهلرج كهجرة إ  (.-يف احلديث الذي رواه اإلمام مسلم عن معقل بن يسار -وسلم

 رشاد الشني.-احتفالية التغيرياملرجع:اهلجرة 
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 اهل رة رحلة الصعو  
 مقدمة:

كول عووام وبعود موسووم احلووج املبوارك، موسووم املغفورة والرمحووات، يبوودأ العوام اهلجووري اجلديود، ويتجوودد معووه •  
 تذكر هجرة النيب صلى هللا عليه وسلم.

ثريوخ األموم، وسوادت قووانني السوماء الرابنيوة  تلك اهلجرة اليت أجنبوت دولوة حضوارية يف زمون قياسوي يف• 
 أرجاء املعمورة، وأينع البناء احلضاري يف كل روضة وربوة من فيحاء هذه الدنيا.

مع إشراقة كل عام جديد يقف املسولم بوني يودي هوذا احلودث، متوأماًل معتوربًا حملواًل، علّوه يرتقوي بنفسوه • 
بشوورية، يسووتمطر الرمحووات لواقووع مووؤمل ونفووس مجوووح، ومبوون حولووه إىل مسووتوى احلوودث الضووخم يف ثريووخ ال

 وتشتت يف اجلهود واإلمكاانت.
 معين اهلجرة:

 للهجرة معنيان: حسي ومعنوي.• 
يف معناهووا اللغووووي هووي االنتقوووال، وقووود يكووون االنتقوووال حسووويًّا بوورتك مكوووان آلخووور، وقوود يكوووون معنووووايًّ • 

 ابالنتقال من ثقافة إىل أخرى.
(. وقولوه عوز وجول: }واْهُجووْرُهْم 5قوول هللا تعواىل: }والرُّْجوَز فَواْهُجْر{ )املودثر:  ومون معواين هوذا األخوري• 

ياًل{ )املزمل:   (.10َهْجرًا مجَ 
فهي مراجعة لكافة املورواثت الثقافية والبنائية، واكتشاف اجلوانب اليت عودا عليهوا اخلطوأ أو الفسواد يف • 

 الفهم والتطبيق، مراجعة عملية فاعلة.
ة إن هي إال رديف ملعىن التزكية، قال صلى هللا عليه وسلم: )ال تنقطع اهلجرة حىت تنقطع التوبة، واهلجر • 

 وال تنقطع التوبة حىت تطلع الشمس من مغرهبا(  أبو داود بسند صحيح[.
إن احلوووديث عووون اهلجووورة جيوووب أال نقوووف فيوووه عنووود مظووواهر هجووورة النووويب صووولى هللا عليوووه وسووولم، ونسووورد • 

ردت عنها، بل حنن مطالبون ابلغوص يف عميق جذرها، وحتليل نفسية اهلجرة وفلسوفتها،  التفاصيل اليت و 
 كي نعي وندرك منها بعًضا من سبل اخلالص ألنفسنا وأمتنا الكرمية.

ال يوووزال قائًموووا موووا دام املؤمنوووون مل ميسوووكوا بزموووام  -اجلسووودي والنفسوووي-إن الوووتالزم بوووني معنيوووي اهلجووورة • 
يزالووون حووىت ذلووك الوقووت حيتوواجون إىل املعووني املووزدوج للهجوورة النبويووة العطوورة، وال  األسووتاذية العامليووة، وال

 يتوقف أبًدا املعىن النفسي أو املعنوي، ألنه مبثابة الزاد والتزكية لألنفس واجملتمعات.
ط فاهلجرة النبوية هنر جاري العطاء يف كل حني إبذن ربه، يغرف منه املؤمن رواء له حيًنا بعد حني، يورب• 

 احلداثة ابلواقع، ويتلقط منها ما يريد.
 أمهية اهلجرة:

 تكمن أمهية اهلجرة يف:
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 ختليص املؤمنني من حالة العَوز وقلة األمن -1
ْر يف  َسوب يل  اّلل   •  ومن مث إطالق قدراهتم اإلنتاجية يف حاليَت السلم واحلرب مًعا، قال تعواىل: }وَمون يُوَهواج 

ْد يف  اأَلْرض  ُمرَاغَ  (، واملوراغم هوو املنعوة والقووة، أو موا يورغ م بوه املؤمنوون 100ًما َكث ريًا وَسوَعًة{ )النسواء: جيَ 
أعوداءهم علووى مسواومتهم وموونعهم مون العوودوان علويهم، والسووعة هوي سووعة العويش، وقووال تعواىل: }وال ووذ يَن 

نْويَ  ووون بَوْعووود  َموووا ظُل ُمووووا لَنُوبَوووووّ ئَونو ُهْم يف  الووودُّ ووورَة  َأْكووورَبُ لَوووْو َكوووانُوا يَوْعَلُمووووَن{ َهووواَجُروا يف  اّلل   م  ا َحَسوووَنًة وأَلْجوووُر اآلخ 
 (.41)النحل: 

فاملهوواجر يف سووبيل هللا اليوووم إمنووا يهووواجر ليطلووق لنفسووه قوودراهتا، ويتحلوول مووون كوول قيوود يلزمووه ابلقعوووود، • 
 سعة.واملهاجر يف سبيل هللا اليوم مطاَلب أبن يطلق لفكره وعقله وعلمه كل اآلفاق الرحبة الوا

واألموة تقووف أموام أموور إطوالق الطاقووات هوذا وتووتمعن يف نفسوها، ومووا يكبلهوا موون آاثر األغوالل الثقيلووة • 
 اليت جعلتها يف آخر األمم.

ومتعن األمة النظر يف األمن واحلرايت اليت هي أول مدارج الصعود حنو اهلجرة؛ لتعوي اهلووة الكبورية بينهوا • 
 وبني اهلجرة النبوية العطرة.

يقووف لرياجووع فكوووره ونفسووه، ويسووتخرج األغووالل الوويت حتوويط بووه أن ينطلوووق  -بوول الداعيووة-املسوولم  كووذا•  
 االنطالقة املباركة وفق شرع ربنا احلكيم، وقدوته صاحب اهلجرة عليه الصالة والسالم.

ول إن األعداد الكبرية من املسلمني اليت هتاجر اليوم اهلجرة العكسية إىل بالد الغورب، مث تظول تودور حو• 
نفسها متأثرة ابحمليط الذي تعيش فيه، غاب عنها معوىن إطوالق الطاقوات هوذا، وفوات عليهوا لُبواب األمور 

 يف فقه اهلجرة.
 اهلجرة مبعناها الشامل حركة جتديد مستمر. -2
وهووي عاموول مووون عواموول قوووة األموووة الفكريووة واملاديووة؛ كوهنوووا تتمحووور حووول املثووول األعلووى عليووه الصوووالة • 

تووزال األموة بعافيووة مووا داموت علووى صولة قويووة هبووذا املثول األعلووى، سوواء يف إنضوواج فكرهووا أو والسوالم، وال 
 تقدم مدنيتها.

مووون توووودب ر أحووووداث اهلجوووورة ودقائقهوووا أدرك أمهيووووة حركووووة التجديوووود، وتووورك البيئووووات املغلقووووة إىل البيئووووات • 
األعلووى حيووث دائًمووا علووى  املفتوحووة، سووواء أكانووت بلووًدا أو مؤسسووة، أو حووىت نفووس املووؤمن ذاتووه، إذ املثوول

د املنفوووتح، املتعلووق ابملثووول  أمسووى الغوواايت، ويووودفع إلجنوواز أرقوووى احلضووارات، ولووون يتحقووق ذلوووك إال ابلتجوودُّ
 األعلى عليه الصالة والسالم.

 اهلجرة مطلب قوي لتماسك اجلبهة الداخلية يف األمة. -3
 ؤسسية.إذ هي املراجعة واحملاسبة، سواء الذاتية أو اجلماعية أو امل• 
إذ جوهر اهلجرة يقوم على َهْجر كل ما ال يليوق، وهبوذه النظورة الواعيوة ملعوىن اهلجورة يكوون النقود البنواء، • 

 وتكون املراجعات الرابنية للس رْي، والتفرس يف األخطاء، وهذا من أقوى عوامل النهوض احلضاري.



 961 

جووة إىل إطووالق الطاقووات الكبوورية الوويت لفووي أشوود احلا -وحووال أفرادهووا يف الغالووب-إن حالووة األمووة اليوووم • 
للمدينووة إال بعود سونوات مون الكبووت  حتوزهوا يف أبنائهوا، وتووفري األمون واالسووتقرار هلوم؛ فموا سوعى النويب 

والتضييق؛ فكانت املدينوة املنوورة البيئوة الويت انطلوق فيهوا البنواء احلضواري، ونلموس اليووم إموا كبتًوا جملتمعوات  
  كثرة من أفراد األمة.كاملة، أو فقدااًن للدور يف

حركة التجديد اليت قال فيها النيب صلى هللا عليه وسلم: )إن هللا تعاىل يبعوث هلوذه األموة علوى رأس كول • 
مائووووة سوووونة موووون جيوووودد هلووووا دينهووووا( )أبووووو داود بسووووند صووووحيح( هووووذه احلركووووة حتتوووواج إىل جتديوووود يف األفووووراد 

 واملؤسسات.
تتماسك هبا األمة، وتسرتد هبا عافيتها، ويتنفس هبا كل فرد أنسام  والنقد الداخلي والتوبة واملراجعة قوة• 

 البناء احلضاري.
 ما أصدق قول شاعر الدعوة وليد األعظمي حني قال:• 

 اي هجرة املصطفى والعني ابكيةم والدمع جيري غزيرًا من مآقيها
 اي هجرة املصطفى هّيجت ساكنًة من اجلوارح كاد اليأس يطويها

 وهللا فانطلقت منا حناجران ابحلزن أتويهاهيجت أشجاننا 
إهنوا دموووع الداعيووة تنهمور موون مآقيووه علوى واقووع أمتووه، وتعطول منووابع اخلووريات فيهوا، لكوون األموول يتجوودد • 

 دائًما هبجرة احلبيب حممد عليه الصالة والسالم مصدر االقتداء يف احملن واملنح.
طَوى معه مراحل يف النفس ويف اآلفاق الدعوية، وما مثة مع إدراك فقه اهلجرة وأبعادها يُطَوى اليأس، وتُ • 

َ اثْونَونْي  إ ْذ مُهَوا يف  اْلغَوار  إ ْذ  مكان للحزن،قال تعا : }إ ال تَنُصُروُه فَوَقْد َنَصرَُه اّلّلُ إ ْذ َأْخَرَجُه ال ذ يَن َكَفُروا اَثين 
ب ه  ال حَتَْزْن إ ن  اّلّلَ َمَعَنا َفأَنزَ  ُنُووٍد ملْ  تَوَرْوَهوا َوَجَعوَل َكل َموَة ال وذ يَن َكَفوُروْا يَوُقوُل ل َصاح  َل اّلّلُ َسك ينَوَتُه َعَلْيه  َوأَي َدُه جب 

ْفَلى وََكل َمُة اّلّل  ه َي اْلُعْلَيا َواّلّلُ َعز يزم َحك يمم{  التوبة   [.40السُّ
 عبد احلميد الكبيت.-املرجع: الصعود حنو اهلجرة

 ـــــــــــــــــ
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 اهل رة
يقصووود هبوووا: اخلوووروج مووون أرض إىل أرض ، وانتقوووال األفوووراد مووون مكوووان إىل آخووور سوووعيا لتحقيوووق أغوووراض 
للمهوواجر. وملووا كووان االنتقووال جهوودا ألصووحابه نفسوويا وموواداية حيووث يوورتك أرضووه األوىل ومالووه فيهووا موون 

رآأ والرتغيووب ذكوورايت ومنووافع ،إىل أرض أخوورى جديوودة ال يوودري موواذا حيوودث لووه فيهووا: كووان التوجيووه القوو
النبوى مصواحبا للمهواجرين الوذين اضوطهدوا ىف أرضوهم إلميواهنم بورهبم وموا اقتضواه إميواهنم مون إنتقواهلم إىل 
العبادة الصحيحة واملعاملة احلسنة ومكارم األخالق ، فأخرج املؤمنون من دايرهم ، وأوذوا ىف سبيل هللا ، 

مووون كانوووت هجرتوووه إىل هللا ورسووووله فهجرتوووه إىل هللا فكوووان التوجيوووه النبووووى أن تكوووون اهلجووورة هلل وحوووده "ف
ورسوووله" ، يؤجرعليهووا مبووا جوواء موون الوعوود الصووادق، "وموون كانووت هجرتووه لوودنيا يصوويبها أو اموورأة ينكحهووا 
فهجرتووه إىل مووا هوواجر إليووه"، موون أغووراض حموودودة. قووال تعوواىل ىف بيووان مكانووة املهوواجربن ىف سووبيله: }إن 

هووووووووودوا ىف سوووووووووبيل هللا أولئوووووووووك يرجوووووووووون رمحوووووووووت هللا وهللا غفوووووووووور الوووووووووذين آمنووووووووووا والوووووووووذين هووووووووواجروا وجا
. وقال سبحانه: }فالذين هاجروا وأخرجوا من دايرهوم وأوذوا ىف سوبيلى وقواتلوا وقتلووا 218رحيم{البقرة:

ألكفوورن عوونهم سوويئاهتم وألدخلوونهم جنووات جتوورى موون حتتهووا األهنووار ثوووااب موون عنوود هللا وهللا عنووده حسوون 
 الثواب{آل

 .195عمران:
وكمووا أثووىن هللا علووى املهوواجرين أثووىن علووى موون أحسوونوا اسووتقباهلم ونصوورهتم قووال جوول شووأنه: }والسووابقون 
األولون من املهاجرين واألنصاروالذين اتبعوهم إبحسان رضى هللا عنهم ورضوا عنه وأعد هلم جنوات جتورى 

: }والوذين تبووأوا الودار ، وقوال سوبحانه 100حتتها األهنوار خالودين فيهوا أبودا ذلوك الفووز العظيم{التوبوة:
واإلميان من قبلهم حيبون من هاجرإليهم ، وال جيودون ىف صودورهم حاجوة مموا أوتووا ويوؤثرون علوى أنفسوهم 

 .6ولو كان هبم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون{احلشر:
 (.1وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ولوال اهلجرة لكنت امرأ من األنصار")

 هوواجر املؤمنووون عنوودما اشووتد هبووم تعووذيب املشووركني مبكووة املكرمووة إىل احلبشووة موورتني قووال الرسووول  وقوود
للمعوووذبني: "إن أبرض احلبشوووة ملكوووا ال يظلوووم أحووود عنوووده ، فووواحلقوا بوووبالده ، حوووىت جيعووول هللا لكوووم فرجوووا 

 وخمرجا مما أنتم فيه".
حووىت اجتمعنووا هبووا فنزلنووا ريووري دار إىل خووري تقووول السوويدة أم سوولمة رضووى هللا عنهووا: "فخرجنووا إليهووا أرسوواال 

(. مث بلووغ املهوواجرين إىل احلبشووة أن أهوول مكووة أسوولموا فرجووع 3جار،أمنووا علووى ديننووا ومل حنووس منووه ظلمووا()
 بعضهم فلم جيدوااخلرب الصحيح فرجعوا إىل احلبشة، وهاجر معهم ىف اهلجرة الثانية مجاعة آخرون.

دعاهم إليه خري تعبري مما يدعو اآلخرين إىل احرتامهم وتقوديرهم إذ وكان املهاجرون يعربون عن دينهم وما 
أحسوونوا ىف عوورض عقيوودهتم وأخالقهووم ، دون تضووليل أو كووذب ولووو كووان فيمووا يقولووون بعووض املخالفووة ملووا  

 كان عليه أهل احلبشة من حتريف ىف املعتقدات.
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إىل املدينووة املنووورة، فاختوود  -موضووعها بتحقيقهووا وأراه  وكانووت اهلجوورة الكووربى والووىت أذن هللا فيهووا لنبيووه 
هلا أسباهبا ، واختار فيها الرفيوق ، والودليل اخلبوري، وأمون مصودر الوزاد ، واألخبوار واملتابعوة، ورد  الرسول 

األماانت إىل أصحاهبا ، وواجه طغيان املشركني بتدبري حمكم ، ومضى ىف طريق هجرته ومعه الصديق أبو 
ني ىف تتبعه وإعادته وجتلت عناية هللا ىف الطريق وشهدت بذلك "أم معبود"  بكر، وفشلت حماوالت املشرك

كما شهد سراقة حىت وصل إىل املدينة املنوورة فاسوتقبل بفورح املوؤمنني ، وأقوام مسوجدا ومحول فيوه احلجوارة 
مووع أصوووحابه ،وآخوووى بوووني املهووواجرين واألنصوووار، ووضوووع ميثاقوووا عظيموووا لتنظووويم العالقوووة بوووني املقيموووني مووون 

اجرين واألنصووار واليهووود ىف املدينووة املنووورة وظهوورت آاثر اهلجوورة ىف مغوواالت التأسوويس للدولووة واألمووة، املهوو
ومسيووت املدينوووة بوودار اهلجووورة والسوونة كموووا ىف صووحيح البخوووارى، وصووارت اهلجووورة إليهووا مووون سووائر األحنووواء 

ل النوواس ىف ديوون هللا بعوود فووتح مكووة ودخووو  األخوورى الووىت بلغهووا اإلسووالم تقويووة للدولووة إىل أن قووال النووىب 
أفواجأ: "ال هجورة بعود الفوتح ولكون جهواد ونيوة واذا اسوتنفرمت فوانفروا")متفق عليوه( وبقوى معوىن اهلجورة ىف 

 هجر ماهنى هللا عنه ،
 وبقت ثرخيا لألمة.

 أ.د/حممد رفعت سعيد
 ـــــــــــــــــ
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 اهلندوسية
نوود، وقوود أطلووق عليهووا ابتووداء موون القوورن الثووامن "اهلندوسووية" أو "اهلندوكيووة": ديوون يعتنقووه معظووم سووكان اهل

ق.م. اسوووم: "الربمهيوووة" نسوووبة إىل "برامهوووا" وهوووو القووووة العظيموووة السوووحرية الكامنوووة الوووىت تطلوووب كثوووريا مووون 
العبووادات ، كقووراءة األدعيووة واألانشوويد وتقوودمي القوورابني ، و"الربمهيووون" أو"الربامهووة": هووم أصووحاب الطبقووة 

 لذين ولدوا منه ، أو ممن انبثق عنه: "برمهان".األوىل من عبدة "برامها"ا
قامووت "اهلندوسووية" علووى أنقوواض "الويديووة" ، وتشووربت أفكارهووا، وتسوولمت عوون طريقهووا املالمووح اهلنديووة 
القدميووة، واألسوواطري الروحانيوووة املختلفووة الووىت منوووت ىف اهلنوود قبوول دخوووول اآلريووني ، وموون أجووول هووذا عووودها 

 تطورا هلا.الباحثون امتدادا لو "الويدية" و 
لويس لوو"اهلندوسية" مؤسووس ميكون الرجوووع إليوه كمصوودر لتعاليمهوا وأحكامهووا ، فهوى جمموعووة مون التقاليوود 
واألوضووواع تولووودت مووون تنظووويم اآلريوووني حليووواهتم جووويال بعووود جيووول بعووود موووا وردوا علوووى اهلنووود، وتغلبووووا علوووى 

امللهووم ،ويوورى البوواحثون الغربيووون سووكاهنا. ويعتقوود اهلنووود أهنووا ديوون أزىل ال بدايووة لووه وملهووم بووه قوودمي قوودم 
واحملققون من اهلندوس أنه قد نشأ ىف قرون عديدة متوالية ال تقل عن عشرين قران بدأت قبل امليالد بوزمن 
طويوول وقوود أنشوووأه أجيووال موون الشوووعراء، والزعموواء الوودينيني واحلكمووواء الصوووفيني عقبووا بعووود عقووب ، وفوووق 

دوسوووية" أسووولوب ىف احليووواة أكثووور مموووا هوووى جمموعوووة مووون تطوووورات الظوووروف ، وتقلبوووات الشوووئون ، ف" اهلن
العقائد واملعتقدات ،وثرخيها يوضح استيعاهبا لشىت املعتقدات والسنن ، وليست هلا صيغ حموددة املعوامل ، 
ولذا تشمل من العقائد ما يهبط هبوا إىل عبوادة األحجوار واألشوجار واحليووان ، وموا يرتفوع إىل التجريودات 

 الفلسفية الدقيقة.
"الفيدا " هو كتاب "اهلندوسية" املقدس ، ويقال: إنه أقودم مون التووراة آبالف السونني ،وإنوه دون ىف زمون 
موغوول ىف القوودم ، رمبووا يرجووع إىل ثالثووني ألووف سوونة مضووت ، وتعكووس نصوصووه حيوواة اآلريووني ىف اهلنوود ىف 

م وثقافتهم ، معيشتهم عهدهم القدمي ومقرهم اجلديد، ففيه حلهم وترحاهلم ، دينهم وسياستهم ، حضارهت
ومعاشورهتم ، مسوواكنهم ومالبسووهم ، مطوواعمهم ومشووارهبم. وتوورى فيووه موودارج االرتقوواء للحيوواة العقليووة موون 
سوذاجة البوودوى إىل شوعور فلسووفى، فتوجوود فيوه أدعيووة بدائيووة، مثول: "أيتهووا البقوورة املقدسوة، لووك التمجيوود 

ة الوجود، مثل": إأ أان هللا ، نور الشمس والدعاء، ىف كل مظهر تظهرين به.. "ونصوص ترتقى إىل وحد
، وضوووء القموور وبريووق اللهووب ،ووموويض الووربق، وصوووت الوورايح ، وأان الرائحووة الطيبووة الووىت تنبعووث ىف أحنوواء 
الكووون ، واألصوول األزىل جلميووع الكائنووات ، وأان حيوواة كوول موجووود، وصووالح الصوواحل ألأ األول واآلخوور 

 واحلياة واملوت لكل كائن".
دد اآلهلووة عنوود اهلنووود مبلغووا كبووريا؛ إذ يوجوود لكوول ظوواهرة طبيعيووة توونفعهم أو تضوورهم إلووه يعبدونووه ، بلووغ تعوو

يستنصرون به ىف الشودائد ، غوري أهنوم مجعووا اآلهلوة ىف إلوه واحود، وأطلقووا عليوه ثالثوة أمسواء: فهوو "برامهوا" 
 ك.من حيث هو موجد، وهو "فيشنو" من حيث هو حافظ، وهو "سيفا" من حيث هو مهل



 965 

حسووب -و"برامهووا"، هووذا عنوود فالسووفتهم لوويس خالقووا، فهووو فكوورة ذهنيووة أكثوور منووه إرادة عاملووة، فالعووامل 
خلوق علوى النحووو التواىل: أخوذ "برامهوا" يتأموول ويفكور، وعون تفكوريه هووذا نشوأت بوذرة خمصووبة،  -تصوورهم

 امها".تطورت إىل بيضة ذهبية، ومن تلك البيضة نشأ العقل اخلالق ، يطلقون عليه أيضا "بر 
 من املعتقدات اهلندوسية:

التناسخ ؛ إذ يعتقد اهلنود أن األرواح جائلة متنقلوة ىف أطووار شوىت مون الوجوود، تنتقول مون جسود إىل  -1
آخوور، سوووواء أكووان ىف اإلنسوووان ، أو ىف احليوووان ، حوووىت تصووول إىل هوودفها األخوووري، وهووو اسوووتجالء طلعوووة 

 تندمج قطرة املاء ىف احمليط. "برامها" الىت ال تكتسب إال ابالندماج فيه كما
"كارما" وهى متممة لفكرة جتوال األرواح. وتقوم نظريتها على أساس أن كل عمل أيتيوه االنسوان لوه  -2

مثرته حتما، وأن كل شىء يكتسوبه اإلنسوان ىف كول طوور مون أطووار الوجوود املتكورر، حتودده األعموال الوىت 
ترفووع درجتووه ىف األطوووار الالحقووة، حووىت إىل النهايووة، وهووو  يقوووم هبووا ىف الوجووود السووابق ؛ فأعمالووه الصوواحلة

االحتوواد مووع "برامهووا". واألعمووال الشووريرة هتووبط بدرجتووه إىل أسووفل ، فيظوول دائوورا ىف أطوووار الوجووود املؤملووة ال 
 يتخلص منها أبدا بل تزداد احندارا به إىل أسفل طبقات الوجود.

أنفسهم من عنصر إهلى ، فهوم كهنوة األموة الوىت ال جتووز نظام الطبقات: يعترب "الربامهة" رجال الدين  -3
 الذابئح إال ىف حضرهتم وحتت أيديهم ، لذلك قسموا اجملتمع إىل ثالث طبقات:

)أ( طبقة الكهنوة.)ب( طبقوة احملواربني والتجوار.)ج( طبقوة اخلودم ، فوال جيووز لفورد أن أيكول موع آخور مون 
ر هوذا النظوام إال ىف قووانني "مينوو" حوواىل القورن السوادس طبقة أخرى، أو يزاوجه ، أو خيتلط بوه. ومل يظهو

قبل امليالد وهناك طبقة رابعة مل تدخل التقسيم وهى طبقة املنبوذين ؛ إذ هم سكان اهلند األصليون الذين 
ال جيرى ىف عروقهم الدم التوارأ. أو الدم اآلرى، ويسمون: "زنوج اهلنود"، وقد سولبهم اجملتموع اهلندوسوى 

مووون مسوووتوى احليووووان ، فيعتقووود اهلندوسوووى ىف  -أحيووواان-اإلنسوووانية، فنوووزل هبوووم إىل مسوووتوى أقووول حقووووقهم 
أحيووان كثوورية أن الوودنس والوورجس يلحقوووه ، إذا موور بووه املنبوووذ علووى بعووود بضووعة أمتووار. ومل ترجووع الفلسوووفة 

..مث خلق اهلندية نشأة نظام الطبقات إىل نزعة اجلنس والعنصر، بل ربطته بنص مقدس ،يقول "مينو": ".
الربمهوووى مووون فموووه ،و"الكشووورتاي" وهوووم احملووواربون التجوووار مووون ذراعوووه، و"الويشوووا" وهوووم اخلووودم مووون فخوووذه ، 

 و"السودرا"، وهم املنبوذون من رجله ، فكان لكل من هذه الطبقات منزلة على هذا النحو".
األزوات الوىت اعتصوومت  ومون مث اجتوه املنبووذون ىف توودينهم إىل األموور البدائيوة، فأصوبح ديوونهم أشوبه بعبوادة

هبا األقوام الفطرية الساذجة ، فوأعظم اآلهلوة عنودهم يظهور ىف شوكل كوموة مون اآلجور، أو ىف هيئوة أخورى 
سوواذجة. وهووذا اإللووه هووو الووذى ميوونح اخلصووب للعووواقر، وحيمووى احملصووول موون اآلفووات ، ويرعوواهم برعايتووه 

 وعنايته ، ولكل مدينة إهلها.أ.د/حممد شامة
 ـــــــــــــــــ
 الوتر
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 (.1لغة: الفرد أو ما مل يتشفع من العدد، كما ىف القاموس)
 (.2واصطالحا: عبادة زائدة شرعت لنا ال علينا)

والوووتر صووالة مسوونونة، ال أذان هلووا وال إقامووة ، وال مجاعووة فيهووا،وجيوزأن تووؤدى علووى الراحلووة، ووقتهووا بووني 
قوال: )قوود  ة بون حذافوة أن رسوول هللا العشواء وطلووع الفجور، يودل علوى مشوروعيتها مواروى عون خارجو

أمودكم هللا بصوالة هوى خوري لكوم مون حصور الونعم وهوى الووتر، فجعلهوا لكوم فيموا بوني العشواء واآلخور إىل 
( و وأقول الووتر ركعوة، ملوا روى عون ابون عمورأن رسوول 3طلوع الفجر()رواه احلاكم وصححه عن حذاقة()

(إال أنوه جيووز الوزايدة عليهوا: فتصولى 4مسلم عن أبون عمور()قال: )الوترركعة من آخر الليل( )رواه  هللا 
يوتر بثالث اليسلم إال ىف آخرهن( )رواه  ثالث ركعات بتسليمه وأحدة،حلديثه عائشة)كان رسول هللا 

 (.5احلاكم وصححه عن عائشة()
أو  وأجاز بعض الفقهاء أن يصلى ثالث عشرة ركعة، أو إحدى عشرة ركعة، أو تسع ركعات ، أو سبعا،

نسووا، ويسوولم فيهووا بعوود كوول ركعتووني ، ويوووتر بواحوودة أو ثووالث أو نووس موون الووثالث عشوورة أو اإلحوودج 
عشرة، وله أن يوتر بثالث من التسع والسبع ، فإن أوتر ريمس مل جيلس إال ىف آخرهن ، وقد ثبوت ذلوك 

ة، يوترمنهوا يصلى ابلليل إحودى عشورة ركعو بنصوص صحيحة عن عائشة، منها قوهلا )كأن رسول هللا 
واحدة( وقوهلا: )كان يصلى من الليل ثالث عشرة ركعة، يوتر من ذلك نوس ال جيلوس إال ىف آخرهوا(، 

يزيود ىف رمضوان وال ىف غوريه علوى إحودى عشورة ركعوة، يصولى أربعوا، فوال  وحديثها )موا كوان رسوول هللا 
 يصوولى ثووالاث( )رواه تسووأل عوون حسوونهن وطوووهلن ، مث يصوولى أربعووا، فووال تسووأل عوون حسوونهن وطوووهلن ،مث

 مسلم عن عائشة(.
 قال: وروى عن ابن عمر أن رسول هللا 

 (.7)صالة الليل مثىن مثىن فإذا خفت الصبح فاوتر بواحدة( متفق عليه)
 أ.د/عبد الفتاح حممود إدريس

 ـــــــــــــــــ
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 الو يعة
يه ؛ ليكون عنده وديعوة، أو قبلوه منوه لغة: هى ما يرتكه االنسان عند غريه ، يقال: أودعه ماال إذا دفعه إل

 (.1وديعة، كما ىف املختار)
 (.2واصطالحا: توكيل ىف حفظ مال مملوك)

والوديعة قد تكون نقدا أوعينا هلوا قيموة ماليوة، يبويح الشوارع حيازهتوا، وهوى التتصوور إال فيموا ينقول وحيوول 
 عن موضعه إىل موضع آخر.

مرمشووروع ، وقبوول الغووريحفظ هووذه الوديعوة مسووتحب ، إذا كووان وتورك املالووك مالوه عنوود غووريه ليحفظوه لووه أ
 قادرا على احلفظ ورد الوديعة إىل صاحبها عند طلبها.

ومن األدلة على مشروعية االيداع ، وقبول الودائع قول هللا تعاىل: }إن هللا أيمركم اًن توؤدوا األمواانت إىل 
قال: )أد األمانة إىل من ائتمنك ، وال ختن   ، وما روى عن أ، هريرة أن رسول هللا 58أهلها{النساء:

 (.3من خانك( )رواه أبو داود والرتمذى واحلاكم والدار قطىن والطرباأ وصححه السيوطى()
وترغيب الشارع ىف حفظ مال الغري ابإليداع ، حيقق مصلحة ضرورية، قصد إليهوا مون تشوريع األحكوام ، 

حفظه أو يعونُّ لوه موا اليوتمكن معوه مون حفظوه بنفسوه   وهى حفظ املال ، فإن صاحب املال قد يعجزعن
 كسفر أوتعرض للمخاطر، فلو مل يشرع إيداعه لدى الغري لضاع على مالكه.

 أ.د/عبد الفتاح حممود إدريس
 ـــــــــــــــــ
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 الوسطية 
 مقدمة:

جودل حوول الوسطية: مصطلح شوائع، وذو قووة يف دوائور البحوث العلموي، ووسوائل اإلعوالم اليووم، وال • 
 أمهية الوسطية واإلقرار هبا كمبدأ، فذلك حمل اتفاق عند عموم املسلمني.

 معىن الوسطية:
والوسط قد يكون مبعىن العدل، كقوله تعاىل: } وََكَذل َك َجَعْلَناُكْم أُم ًة َوَسطًا{، أي عدوالً خياراً، فهذا • 

 شورعية أخورى يودل سوياقها علوى أن النص يودل علوى أن الوسوط هوو العودل اخليوار غوري أن هنواك نصوصواً 
 الوسط يقصد به التوسط بني طرفني متباعدين متنافرين.

الوسوط غالبواً موا يكوون حمفوفواً بورذيلتني، كموا يقوول احلكمواء والفالسوفة رذيلوة اإلفوراط واملبالغوة، ورذيلوة • 
 التفريط واإلمهال.

 تعبدية أو أخالقية أو دينية أو دنيوية. فالوسط هو االهتمام املقتصد املعتدل ابألشياء، سواءم كانت• 
كثري من الناس الذين ابتلوا ابلتعصوب قود يعتورب نفسوه يف موقوع الوسوط؛ ألنوه يورى نفسوه يف تعصوبه بوني •  

موون هووو أكثوور تطرفوواً وبووني موون هووو أقوول منووه فيحسووب أن ذلووك كوواٍف إلثبووات أنووه يسووري يف خووط الوسووطية 
ن يعودم أن جيود أحوداً أشود منوه تعصوباً، ولون يعودم أن جيود واالعتدال، وذلك مقياس غري منضبط؛ ألنوه لو

 من هو أقل منه تفريطاً وتساهاًل.
فالوسووطية ال تعووين أن يضووع اإلنسووان املسوولم نفسووه مركووزاً للكووون واحليوواة، ويصوونف النوواس علووى حسووب • 

 موقعه، بل هي أن يلتزم خط االعتدال يف كل شيء وعدم املبالغة:
 واقتصد كال طريف قصد األمور ذميمُ وال تغُل يف شيء من األمر 

 
ة التطرف ينبغي أن ال تكون ملكاً وذوقاً خاصاً لفئة معينة توزع ذلك الوصف على من تريد.•   ومس 

إمنوا جيوب أن يكوون هنواك معوايري واضوحة هلوذا االسوتخدام، كويال يصوح ذلوك ضورابً مون التنوابز ابأللقوواب، 
 ملنا مع بعضنا، ويف معاجلة اختالفاتنا.والذي ال يفيد أكثر من أننا متعصبون يف تعا

 معامل الوسطية:
حنن ال منلك تعريفاً دقيقاً للوسطية، لكننا مع هذا احلديث جند ضبطاً لبعض معاملها، يقول النيب صلى • 

هللا عليووه وسوولم: )إن الوودين يسوور، ولوون يشوواد الوودين أحوود إال غلبووه، فسووددوا وقوواربوا وأبشووروا، واسووتعينوا 
 وحة وشيء من الدجلة( رواه البخاري.ابلغدوة والر 

فوصووف الوودين ابليسوور لنجوود أن موون معووامل الوسووطية: التيسووري، ألنووه هووو الووذي يسووتوعب النوواس، وقولووه • 
صوولى هللا عليووه وسوولم: )فسووددوا( فيووه املطالبووة بسووداد عووني الشوويء وعووني احلووق إشووارة إىل االلتووزام ابلوونص 
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ألخووذ بوونص واملبالغووة فيووه علووى حسوواب نووص آخوور، بوول الشوورعي، وجعلووه مصوودراً للعلووم والعموول، وعوودم ا
 الوسطية يف ذلك.

)وقوواربوا( مبعووىن القوورب موون الصووواب، إشووارة إىل قصووور العقوول البشووري عوون إدراك كوول احلووق والصووواب، • 
فطلب الكمال املطلق واملطالبة به يناقض الوسطية، فالوسطية ممنوحة ملن يسدد اهلدف متاماً أو يقاربه مبا 

 درة.أو  من ق
 )وأبشروا( : إشاعةم لروح االستبشار يف معىن الوسطية، وعدم التنفري واملبالغة يف التخويف والرتهيب.• 
)واستعينوا ابلغدوة والروحة وشيء مون الدجلوة( إرشواد لالسوتعانة مبوا تيسور، يف إشوارة إىل معوىن التعدديوة • 

 واحوداً أو منهجواً حمودد املعوامل يف كول والسعة؛ ألن القدرات ختتلف، وهذا يؤصل أن الوسطية ليست لووانً 
دقيق وجليل، حبيث ال ميكن ألحد أن خيالفها أو خيتلف فيها، وإمنا هي إطار واسع ومجعية حتتوي أطيافاً 

 ملونة ضمن ضوابط وأصول شرعية معتربة.
 

 معىن الوسطية يعتمد على قاعدتني:
 والتشهي. األوىل: النص الشرعي احملكم؛ لكي ال يدع جمااًل للتحكم

الثانيووة: طبيعووة التكوووين النفسووي والعقلووي للمتلقووي الووذي يفسوور بووه النصوووص ويتلقاهووا سووواًء كووان عاملوواً أو 
فقيهووواً أو داعيوووًة، فيتطلوووب ذلوووك نوعووواً مووون الوسوووطية واالعتووودال يف قوووراءة النصووووص وفهمهوووا والعمووول هبوووا 

 وتفسريها.
م معامل االعتودال يف القوراءة والطورح والتنواول فهوي الوسطية طريقة يف التفكري والتعامل والنظر، فهي ترس• 

رَة  َحَسَنًة{، فهذا اعتدال  نْوَيا َحَسَنًة َويف  اآلخ  تدخل حىت يف األخالق، يقول هللا تعاىل: } رَبو َنا آت َنا يف  الدُّ
 بني اإلفراط يف التعلق ابملادايت وبني إمهاهلا.

[ اعتووودال بوووني اإلسوووراف وبوووني 67ا ملَْ ُيْسووور ُفوا َوملَْ يَوْقووورُتُوا{  الفرقوووان:وقولوووه تعووواىل: } َوال وووذ يَن إ َذا أَنَفُقوووو • 
 البخل.

املتفق عليه: )إْكَلُفوا من العمل ما تطيقون( اعتدال يف العمول، واعتودال يف العبوادة، وأن  وقول النيب • 
 اإلنسان ال حيمل نفسه فوق طاقتها.

ب : أحبوب حبيبوك هوواًن موا عسوى أن يكوون بغيضوك وعن االعتدال العاطفي يقوول علوي بون أيب طالو• 
 يوماً ما وأبغض بغيضك هوانً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما.

ولألوزاعوي كلمتووه املشووهورة : مووا موون أمووٍر أموور هللا بوه إال وللشوويطان فيووه نزغتووان: إمووا إىل إفووراط وإمووا إىل • 
 تفريط، والوسط ما حيبه هللا عز وجل.

 هنا جناة وال تركب ذلواًل وال صعباً عليك أبوساط األمور فإ
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إن الوسووطية وفكرهوووا ومنهجهووا تتطلوووب نوعوواً مووون املنووواخ املعتوودل واألجوووواء اهلادئووة والتنووواول املوضووووعي • 
 وتعويد اجملتمع والناس على ذلك.

واملناخ املفتوح يف اجملتمعوات اإلسوالمية يسوهم يف صوناعة الوسوطية، فواالنغالق واالنعوزال وسود األبوواب • 
واملنووع كوول ذلووك يشووحن النفوووس ويوودفعها للتطوورف ويسوواعدها علووى ذلووك ويقوودم هلووا تربيووراً كافيوواً لووذلك، 
فالنفوس املتوترة مستعدة لكل أشكال الغلو والتطرف، واإلنسان املغضب أو املقهور ال يستمع إىل العقل 

 واملنطق واملوضوعية؛ ألنه مشوش التفكري مضطرب النفس.
اعد علوى صووناعة املنوواخ الووذي يولود فيووه التطوورف ويتكواثر، كاألزمووات الوويت يعانيهووا واألزموات احلاليووة تسوو• 

املسلمون يف فلسطني والعراق ولبنان، فهي تشحن النفوس ابلغضب واالنفعال والشعور ابلقهر، مما جيعله 
 أكثر استعداداً للتطرف وأقرب قابلية له.

تدلوووة، وننشووور القوووراءة املوضووووعية لألشوووياء، وللعلمووواء إن مسوووؤوليتنا مجيعووواً أن نشووويع األجوووواء اهلادئوووة املع• 
واملصوولحني واملووؤثرين دورم ابرزم يف نشوور الوسووطية، وصووناعة القوودوة يف التعاموول مووع األحووداث واألشووخاص 

 واألشياء واألفكار، دون تنابز، وال سخرية، وال خصام، وال اهتام.
تكوون منهجواً معتوداًل يف قوراءة األشوياء؛  جيب أن ال تكون الوسطية شعاراً نرفعه ضود خصوومنا، بول أن• 

لنحقق الشهادة اليت فرضها هللا على هذه األمة؛ كي تقوم بواجبها، يقوول هللا سوبحانه وتعواىل: }وََكوَذل َك 
 [.143َجَعْلَناُكْم أُم ًة َوَسطًا لّ َتُكونُوْا ُشَهَداء َعَلى الن اس  َوَيُكوَن الر ُسوُل َعَلْيُكْم َشه يًدا{ البقرة:

 د.سلمان العودة. -املرجع:الوسطية 
 ـــــــــــــــــ
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 الوصية 
 تعريف الوصية : التربع ابملال بعد املوت والتصرف ابحلق . -
مشوووروعية الوصوووية ، حووواالت تؤكووودها ، حووواالت وجوهبوووا ، حووواالت اسوووتحباهبا ، حووواالت كراهيتهوووا ،  -

 حاالت حترميها .
 املوت . استحباب تعجيل الوصية قبل أمارات -
 مقدار املوصى به . -
 وصية اجلنف . -
 حكم تغيري الوصية من غري املوصي . -
 واجب كاتب الوصية وشهودها . -
 بعض الفروق بني الوقف والوصية . -
 مبطالت الوصية . -
 ثبوت الوصية ريط املوصي . -
 حكم اإلشهاد على املوصي . -
 لزوم الوصية لغري الوارث . -
 ا زاد على الثلث .صحة الوصية مب -
 وقت اعتبار النظر يف املوصى له كونه واراثً أو غري وارث . -
 ما يبدأ به يف اإلخراج من الرتكة -
 من يتوىل تصريف الرتكة . -
 تعيني الوصي أو الوكيل على الوصية . -
 صفة الوكيل أو الوصي . -
 حكم قبول الوصية . -
 الوصية مبعني . -
 ه .من له الوالية على غري  -
 معلومية الوصية . -
 تصرف الوصي يف غري ما وصى به إليه . -
 تعدد األوصياء . -
 وصية الكافر للمسلم والعكس . -
 انتفاع الوصي ابلوصية . -
 صرف الوصية إىل ورثة املوصي . -
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 التصرف يف تركة من ال وصي له وال وارث وال حاكم . -
 لفظ الوصية . -
 وصية .الوجوه اليت تصرف فيها ال -

 دار الوطن . –صاحل األطرم  –املرجع : الوصية 
 ـــــــــــــــــ
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 الودل وأمهياه
 

, فمن اتقى -جل وعال  –فإن  أساس السعادة الدنيوية واألخروية تقوى هللا  سبحانه، وحتقيق العبودية له 
فرجواً, ورزقَوُه هللا مون حيوُث ال  هللَا وعمَل بطاعته  أفلح وجنا, وجعل له من كولّ  ضويٍق خمرجواً, ومون كولّ  هومٍّ 

حيتسب, ومصداق ذلك يف كتواب هللا سوبحانُه يف مواضوع كثورية, يقووُل تعواىل: )) َوَمون يَوت وق  اّلل َ جَيَْعول ل وُه 
ُب(( )سورة الطالق : ْن َحْيُث اَل حَيَْتس   (,3- 2خَمَْرًجا * َويَوْرزُْقُه م 

 (.52َوخَيَْش اّلل َ َويَوتو ْقه  َفُأْولَئ َك ُهُم اْلَفائ ُزوَن (( )سورة النور : ويقول: )) َوَمن يُط ع  اّلل َ َوَرُسوَلهُ 
وقت اإلنسان وساعات ليله وهناره، هي حياته ورأس ماله, وكل  يوم ميضي يهدُم ُجزءاً من الُعمر, ويقرُب 

 إىل القرب.
م, كل ما ذه-رمحُه هللا -قال احلسن ا أنت أاي   ب يومم ذهب بعُضك(.: )اي ابن آدم إمن 

فوقت اإلنسان إذاً هو ُعمرُه يف احلقيقة, وهو كما ُتشاهدون ميرُّ مر  السحاب، وميضوي بسورعة, فموا كواَن 
من هذا الوقت يف طاعة هللا وما يُقرُب إليها فهو النافع وهو احلياة احلقيقية, وموا عودا هوذا فلويس حمسووابً 

 ت ُع البهائم .من احلياة، وإن متتع فيه اإلنسان كما تتم
إن  اإلنسان اجلاد  هو الوذي يسوعى يف االسوتفادة مون وقتوه وشوغله مبوا يعووُد عليوه ابلنفوع العاجول واآلجول, 

 يسارع إىل استغالل الفراغ قبَل الُشغل, والصح ة قبل الّسقم.
, الصّ   -  -يف صحيح البخاري عن النيب  ُة والَفراُغ ((.قال: )) نعمتان  مغبونم فيهَما كثريم من الن اس   ح 

، كمووا قوواَل تعوواىل: ))َواْعبُووْد رَب ووَك َحووىت  أَيْت يَووَك  واملووؤمن اجلوواد لوويَس لطاعتووه وعملووه  الص وواحل هنايووًة إال  ابملوووت 
 (.99اْلَيق نُي(( )سورة احلجر :

م هللا مون صووٍر والس اعات أغلى مون أن تُنَفوق يف أحاديوث فارغوة, أو جموالس ال غيوة، ُيشواَهُد فيهوا موا َحور  
ووراط  املسووتقيم,  بها عوون الصّ  وحنوهووا, وُيسوومُع فيهووا املنكووُر موون غنوواٍء يُفسوود القلووب, وأفكوواٍر تنحوورُف بصوواح 
ولوويس أضوور علووى املوورء موون قُوورانء السوووء, فهووم يُثبطووون عوون اخلووري، ويفتُحوووَن علووى موون جُيالسووهم أبووواابً موون 

الن واس إال  مون الن واس, وهول كواَن علوى )أيب طالوب( عنوَد  الشُّرور  والفنت, ويهونون عليه املعصية, وهل آفوةُ 
ثبطوني مون 

ُ
َك وجموالس امل الوفاة أضر من قرانء  الُسوء ، فلم يزالوا به حىت حالوا بينُه وبني سوعادة األبود , فوإاي 

لويس  أصحاب اللهو والعبث والبطالة واملعاصي, فإن  طبعك ُيسرُق منهم وأنَت ال تدري, وليس إ ْعَداء اجل
جليَسووُه مبقالووه وفعالووه فقووط، بوول ابلنظوور  إليووه، والنظوور يف الصووور  يُووور ُث يف النفوووس  أخالقوواً ُمناسووبًة خلُلوووق 
ُشاهد أن  املاَء واهلواَء يفسدان مبجاورة اجليفة, فموا الظونُّ ابلنفووس البشورية الضوعيفة . 

املنظور إليه, ومن امل
 [ .7/226أهو  صالح األمة 

ديَوال جَتْل ْس  َفَهاء  تُْع   اَناَي َفإ ن  َخالئ َق السُّ  إ ىل أهل  الد 
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ا هو يومَك هذا فاجتهد فيه، قال حي  بون  ُم ثالثة : األمُس قد مضى مبا فيه, وغداً لعلَك تُدركُه, وإمن  األاي 
 ن اخللق.معاذ: إضاعُة الوقت أشدُّ من املوت, ألن  إضاعَة الوقت انقطاعم عن احلّق, واملوُت انقطاعم ع

من غَفل عن نفسه  وأضاع ديَنه, تصر مت أوقاتُه, وعظَُم فواَته, واشتد ت حسراتُه, مسوكنيم كول  املسوكنة, 
نكوور, فيووا تُوورى مووواذا 

ُ
موون ضووي َع الصوولوات, وأكوول املووال احلوورام, وظلووَم النوواس, وتكل ووم ابلباطوول, وشوواهَد امل

جوول, وعنوودما يوووقُن مبووا عاشووُه موون ضووياٍع يطلووُب سووتكوُن حالووُه عنوودما يتحق ووُق نووزول املوووت وحضووور األ
يَل بينُه وبني االسرتجاع, نعم، هيهات كيوف يطلوُب الفائوت, وكيوف يوردُّ األموس  الرُجعى فال يُطاع، قد ح 

ونوَ 52الذاهب, )) َوَقاُلوا آَمن ا ب ه  َوَأأ  هَلُُم التو َناُوُش م ن َمَكاٍن بَع يد(( )سورة سبأ : يَل بَويوْ ُهْم َوبَونْيَ ( , )) َوح 
 ( سورة سبأ .54َما َيْشتَوُهوَن(( )

 فَيا حسرات َما إ ىل ردّ  م ثلَها سبيلم َو لو ُرد ت هَلان الت حسُّرُ 
 هَي الش هواُت الالء  كاَنت حتو َلْت إىل حسراٍت حنَي َعز  التو َبصُّرُ 

اٍت وذو اللُّبّ   َا ُرد ْت ب صرٍب و قو ٍة حتو لَن لذ  رفَلو أهن    يُبص 
 [7/155ُ  صالح األمة 

فاعمل ما شئت لرتى نتيجة العمل , واخرت لنفسك ما يعود عليك من وقتك فإن ه عائد عليوك ال حمالوة, 
م  اخْلَال َية (( )سورة احلاقة : َا َأْسَلْفُتْم يف  اأْلَاي   ( .24وهلَذا يُقاُل للسعداء: )) ُكُلوا َواْشرَبُوا َهن يًئا مب 

َا ُكنُتْم مَتَْرُحوَن(( )سورة غافر: ويُقال لألش َا ُكنُتْم تَوْفَرُحوَن يف  اأْلَْرض  ب َغرْي  احلَْقّ  َومب   (.75قياء: ))َذل ُكم مب 
رجوواًل، فقووال لووه : كووم عموورك ؟ فقووال الرجوول : سووتُّون سوونة، فقووال  -رمحووه هللا -َسووأل الُفضوويل بوون ع يوواض

شوك أن تصول . فقوال الرجول: إان  هلل وإان  إليوه راجعوون، الفضيل: فأنت منُذ ستني سونة تسوري إىل ربوَك ُتو 
، فليعود للسوؤال  جوواابً،  فقال الفضيل: من عرف أن ُه عبد هلل وأن ه راجعم إليه، فلويعلم أنوُه موقووفم ومسوؤولم
 فقال الرجُل: ما احليلُة؟ فقال الفضيل: يسرية , حُتسُن يف ما بقَي , يُغفر لك ما مضى, فإن َك إن أسوأت

 يف ما بقَي أُخذَت مبا مضَى وما بقي .
فيا غافاًل عن مصريه, واي واقفاً يف تقصريه, سبقك أهل العزائم, وأنت يف اليقظة انئم، َسوأل سوائلم بعوض 
الصاحلني فقال: أجيوُز أن أفسح لنفسي يف ُمباح املالهوي ؟ فقوال لوُه: عنود نفسوك مون الغفلوة موا يكفيهوا 

م ُقط اع طريق .يف املالهي مالهي , فاحذر ال  بطالة والبط الني فإهن 
يقول ابن اجلوزي : ) أعوذ ابهلل من ُصحبة  البط الني, لقد رأيُت خلقاً كثرياً جيرون معي فيما اعتادُه الن واس 
من كثرة الزايرة, وُيسمون ذلك الرتدد خدمة, ويُطيلون اجللوس, وجُيرون فيه أحاديث الناس وما ال يُغين , 

َزور، وتشوو َق إليوه، واسوتوحَش مون ويتخللُه 
غيبة, وهذا شيءم يفعُله يف زماننا كثريم من الناس, ورمبا طلبه امل

ووُرون علووى اهلنوواء  الوحوودة ، وُخصوصوواً يف أايم  الت هوواين واألعيوواد, فوورتاُهم ميشووي بعضووهم إىل بعووض, وال يقتص 
أيووت أن  الزموواَن أشوورُف شوويٍء, والواجووُب والسووالم, بوول ميزُجووون ذلووك مبووا ذكرتُووه موون تضووييع الزمووان, فل مووا ر 

انتهابه  بفعل اخلري, كرهت ذلَك، وبقيت معهم بنَي أمورين: إن أنكورت علويهم وقعوت وحشوةم ملوضوع  قطْوع 
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املووألوف, وإن تقب لتووُه موونهم ضوواَع الزمووان, فصوورت أدافووُع اللقوواء جهوودي, فووإذا ُغلبووُت قص وورُت يف الكوووالم  
عمااًل ال متنع من احملادثة ألوقات  لقائهم, لئال  ميضي الزماُن فارغاً, فجعلوُت ألتعج ل الفراق, مث أعددُت أ

فاتر, فإن  هذه أشياء ال بد  منهوا، وال حتتواُج  من االستعداد للقائهم قطع الكاغد, وبري األقالم, وحزُم الد 
 (.إىل فكٍر وحضور  قلب, فأرَصدهُتا ألوقات  زايرهتم لئال  يضيَع شيءم من وقيت

ويقووُل أيضواً : )رأيوُت عمووم اخلالئوق يودفعوَن الزمواَن دفعواً عجيبواً: إن طواَل الليوُل، فبحوديٍث ال ينفوع, أو 
بقووراءة  كتوواٍب فيووه  غووزاة ومسوور, وإن طوواَل الن هوواُر فبووالنوم, وهووم أطووراُف الن هووار  علووى دجلووة أو يف األسووواق, 

عنَدُهم خرب, ورأيُت الن اد ر يَن قد فهُمووا معوىن الوجوود, فشبهُتهم ابملتحدثنَي يف سفينٍة وهي جتري هبم, وما 
م يتفواوُتون, وسوبُب تفواوهتم قل وُة العلوم وكثرتوه، مبوا ينفوُق يف بلود   , إال  أهن  فُهم يف تعبئة  الز اد والتأُهب  للر حيل 

وا خرجوووا ال مووع خفورٍي, فكووم ممون  قوود ُقطعوت عليووه الطريووق اإلقاموة, فالغووافلون مونهم حيملُوووَن موا اتفووق, وُرمب 
 فبقي مفلساً   .

فاهللَ هللا يف مواسم  العمر, والبدار البدار قبَل الفوات, واستشهدوا العلم, واستدلوا احلكمة, وانفُسوا الزمان 
 وانق ُشوا النفوس, فكأن  قد َحَدا احلادي فلم يُفهم صوتُه من وقع الندم.

 هذا وقد اشتد ت ُغربوُة الودين, وانفتحوت أبوواُب الُشوبهات  هذا يف زمنه، فماذا عساان أن نقوَل يف عصران
شوواهدة  الفضووائيات, والتنقُّوول بوونَي القنوووات  وُمتابعوووة  

ُ
والشووهوات, وصوورف بعووُض النوواس  أفضوول األوقووات  مل

باَرايت, فُضيّ َعت األوقاُت، وُأمهلت الصلواُت, ونطقت الرُّويبَضُة , وَضُعَف األمُر ابملعروف  والن  
ُ
هيُّ عن امل

 املنكر، فال حوَل وال قوَة إال  ابهلل .
استعينوا ابهلل , وأدُّوا فرائَض هللا , وأدميُوا ذكَر هللا, واحذروا العجَز والت سويف, واليأس والقنوط, وابذل وا من 

ر وكشوفه, والوردُّ أوَقاتكم للد عوة  إىل هللا, وإرشاد عباد هللا كل  حبسبه, ومون كواَن لديوه القودرُة ملقاوموة  املنكو
بطلني والع لمانيّ ني الذين يبُوثُّوَن مُسُوَمُهم يف الصُّحف  واجملالت وغريها فليفعل, فإن  الرد  على هؤالء  

ُ
على امل

 جهادم مشكورم وعملم مربور .
ووك , فاجتهود أن ال ميضووي عليووَك يوووم ُدوَن خورٍي تعملووه, أو قريووٍب تصووُله, أ ووَك ال بغَوود َك وأمس  و أنوَت بيوم 

موووريٍض توووزوره, أو مسووولٍم تنفعوووه, أو شووورٍّ تدفعوووه, أو منكوووٍر تنهوووى عنوووُه, أو آايٍت مووون القووورآن تتُلوهوووا, فوووإن 
ا صدقةم منَك على نفسك .  ضعْفت عن مجيع  ما مضى فكف  شر َك عن الناس، فإهن 

نقوص مون  : )ما ندمُت على شيٍء ندمي على يوٍم غرَبَوت فيوه مشُسوهُ  -رضي هللا عنه  -قال ابن مسعود 
 أجلي ومل يزَدْد فيه عملي( .

ه  مبا ُهو  اُع اخلري  يف ثالثة  أشياء: إن مل مُتضي هنارَك مبا هو لَك فال مُتض  وقال اجلُنيد لرجل وهو يَع ظُه: )مج 
عليك, وإن مل تصحب  األخياَر فال تصحب  األشرار, وإن مل تُنفَق مالك يف ما هلل  فيوه رضوا فوال تنفقوُه يف 

سابقة  مفتوح .ما هلل ف
ُ
 يه سخط( ، وهذا أقلُّ القليل, وإال  فصاحُب العزم  ال يرضى ابلقليل، وابُب امل
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وي( يف سواعٍة يُطواُع هللاُ فيهوا إال  وجودانُه ُمطيعواً, إن كوان  ئنوا إىل )سوليمان التو ْيم  قال مح اُد بن سولمة: موا ج 
وًأ أو عائوداً مريضواً, أو مشويّ عاً  يف ساعة  صالٍة وجدانُه ُمصلياً, وإن مل تكن ساعة صالةٍ  وجودانُه إم وا متوضّ 

[ 2/82جلنازة, أو قاعداً يف املسجد، قال : )فُكن ا نرى أن ُه ال حُيسُن أن يعصي هللا عوز  وجول( .  احلليوة 
. 

, حووافُظوا علوووى ُحووودود  هللا, وأدُّوا الفووورائَض موووع اجلماعوووة يف املسوواجد, واحوووذروا السوووهَر علوووى موووا حووور َم هللا
ووووا قليووووٍل ينوووودُم املفرّ طووووون, وينتبووووَه الغووووافلون, ))َوَسوووويَوْعَلُم ال ووووذ يَن ظََلُموووووا َأي  ُمنَقلَووووٍب  وجُمالسووووة األشوووورار, فعم 

 يَنَقل ُبوَن((.
 ـــــــــــــــــ
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 الودل عند الصوفية
 الوقت عند الصوفية

 (.1ألمر ما ،ومجعه أوقات)لغة: وقت العمل جعل له وقتا يؤدى فيه.والوقت: مقدار من الزمان قدر 
،أى مفروضووووووات ىف 103وقولووووووه تعوووووواىل: }إن الصووووووالة كانووووووت علووووووى املووووووؤمنني كتووووووااب موقوث{النسوووووواء:

 (.2األوقات)
وهللا عووز وجوول هووو الووذى خيلووق الوقووت أو الزمووان وحيوودده. وكثووريا مووا يتحوودد ابلليلووة الرتباطووه ابهلووالل أول 

 (.3وجل) الشهر. والوقت حيكم اإلنسان ، والحيكم هللا عز
( أى عندما يتصل وارد من احلق 5( ىف زمان احلال )4واصطالحا: الوقت عند الصوفية عبارة عن العبد)

( ويشوري القاشوواأ )ت 6بقلبوه ، وجيعول سووره جمتمعوا فيووه ، حبيوث اليوذكر يف كشووفه املاضوى وال املسووتقبل)
 العبد الرضا واالستسالم. هو( إىل أن ما حضر العبد يف احلال: إن كان من تصريف احلق ، فعلى735

وإن كان مما يتعلق بكسبه ، فليلوزم موا أمهوه فيوه بعيودا عون املاضوى واملسوتقبل ، فوإن تودارك املاضوى تضوييع 
 للوقت احلاضر.

كذلك الفكر فيما يستقبل ، فعساه أال يبلغه ، وقد فاته الوقت ، وهلذا قال أهل التحقيق: "الصوىف ابون 
 أوىل به يف احلال. الوقت" أى إنه مشتغل مبا هو

ويشري أبو على الدقاق إىل أن الوقوت عنود الصووفية ماكوان هوو الغالوب: إن كنوت ابلودنيا فوقتوك الودنيا ، 
 وإن كنت ابلعقىب فوقتك العقىب، وإن كنت ابلسرور فوقتك السرور،وإن كنت ابحلزن فوقتك احلزن.

ا خيتوواره لنفسووه ويقولووون: "فووالن وقوود يريوودون ابلوقووت: مووا يصووادف الصوووىف موون تصووريف احلووق لووه دون موو
 حبكم الوقت" أى إنه مستسلم ملا يبدو له من الغيب ، من غري اختيار له.

وهذا فيما لويس هلل تعواىل عليوه فيوه أمور أو اقتضواء حبوق الشورع ؛ ألن التضوييع ملوا أمربوه ،وإحالوة األمور فيوه 
 روح الدين.على التقدير، وترك املباالة مبا حيصل منه من التقصري: خروج عن 

 ويشري الصوفية كذلك إىل أن "الوقت سيف" أى كما أن السيف قاطع ، فالوقت غالب مبا ميضيه احلق.
وقيول: "السويف لوونّي مّسوه ، قوواطع حوّده" فمون الينووه سولم ، وموون خاشونه اصوطلم. كووذلك الوقوت مبفهوووم 

 الصوفية: من استسلم حلكمه جنا، ومن عارضه انتكس وترّدى، وأنشدوا:
ف إن الينته الن مسه * وحّداه إن خاشنته خشنان فالصوحبة موع السويف خطور: "إموا ملوك وإموا وكالسي

هلك"، ولو محله صاحبه ألوف سونة فلون يفورق ىف حوال القطوع بوني رقبوة صواحبه ورقبوة غوريه ، ألن صوفته 
 القهر.

ى أاب وقيوول أيضووا: موون سوواعده الوقووت فالوقووت لووه وقووت ، وموون انكووده الوقووت فعليووه مقووت. ومسووع القشووري 
علووى الوودقاق يقووول: "الوقووت مووربد يسووحقك والميحقووك": أى أيخووذ موون العبوود، دون أن ميحوووه ابلكليووة. 

 وكان الدقاق ينشد:
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 كل يوم مير أيخذ بعضى * يورث القلب حسرة مث ميضى
 وأنشد أيضا:

 كأهل النار إن نضجت جلود * أعيدت للشقاء هلم جلود
 وهو ىف معىن:

 إمنا امليت ميت األحياءليس من مات فاسرتاح مبيت * 
 ويرى القشريى أن الكيس هو: من كان حبكم وقته:

 )أ( إن كان وقته الصحو، فقيامه ابلشريعة.
 (.8)ب( وإن كان وقته احملو، فالغالب عليه أحكام احلقيقة)

ويوورى علموواء الصوووفية،أن اخللووق تتفوواوت قوودراهتم وأحووواهلم ىف مسووألة "الوقووت"، لكوون الصوووفية يصوورحون 
يعيشون ىف الوقوت سورورا موع احلوق ، فوإذا انشوغل الواحود مونهم ابلغود، أوقلوب التفكوري ىف األموس ،  أبهنم

 حجب عن الوقت ، واحلجاب تشتت.
ويقووول أبووو سووعيد اخلووراز "التشووغل وقتووك العزيووز إال أبعووز األشووياء، وأعووز أشووياء العبوود شووغله بووني املاضووى 

 واملستقبل.
رض عليوه ىف ليلوة املعوراج زينوة ملوك األرض والسوماء، فلوم ينظور حوني عو وهلم ىف ذلك أسوة برسول هللا 

، ألنووه كووان عزيووزا ، واليشووغل العزيووز إال 17إىل أى شووىء؛ لقولووه تعوواىل: }مووا زاغ البصووروماطغى{النجم:
 ابلعزيز، ومل يتجاوز ما أمر به.

اأ يف حووال هووو( إىل أن أوقوواف املوحوود وقتووان: أحوودمها ىف حووال الفقوود، والثوو465ويشووري اهلجووويرى )ت 
الوجوود، وىف كووال الوووقتني يكووون املوحوود مقهووورا ؛ ألنووه ىف حووال الوصوول يكووون وصووله ابحلووق ، وىف الفصوول 

 يكون فصله ابحلق.
وحيكوى اجلنيود أنوه رأى درويشووا ىف الباديوة جيلوس حتووت شوجرة ذات شووك ، وظول هكووذا منوذ اثنوىت عشوورة 

فمضوى اجلنيود إىل احلوج ودعوا لوه فاسوتجيبت سنة ، ألنه كان يتوجع على وقت ضاع له ىف ذلك املكان. 
دعوته ، ومع هذا أصر الدرويش على البقاء يف نفس املكان الصعب حىت ميوت وخيلط ترابه برتاب ذلوك 

 (.9املوضع ، ويرفع رأسه يوم القيامة من هذا الرتاب الذى صار حمل أنسه وسروره)
 وقد اهتم الصوفية ابلتفريق بني الوقت واحلال:

( 10الذى يرد على القلب من غري تعمد وال اجتالب ، ومن شورطه أن يوزول ويعقبوه املثول ؛) فاحلال هو
فاحلال وارد على الوقت ، يزينوه مثول الوروح واجلسود والوقوت الحمالوة حيتواج إىل احلوال ؛ ألن صوفاء الوقوت 

 (.11يكون ابحلال ، كذلك فإن الغفلة جتوزعلى صاحب الوقت ،والجتوزعلى صاحب احلال)
( وهوم هبوذا يشوريون إىل حقيقوة 12ريا فإن الصوفية لديهم مايسمى الوقت الودائم" أو "اآلن الودائم"،)وأخ

 الزمن ابلنسبة هلل عز وجل ، حيث الينقسم الزمن هناك ، واليتميز إىل ماض وحاضر ومستقبل.
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 أ.د/عبداللطيف حممد العبد
 ـــــــــــــــــ
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  الودل وكيفية تنظيمه لألم العاملة
 ال:سؤ 
 تقول أختم سائلة: قلياًل ما أجد وقتاً لالستغفار ولذكر هللا وقراءة القرآن.. وأشعر بنقص وفراغ؟• 
كيووف أنظووم وقوويت بووني كوووين زوجووة وأم وأعموول بوظيفووة، وبووني كوووين مسوولمة يلزمهووا احلوورص علووى فعووول •  

 الطاعات والتقرب إىل هللا؟
 اجلواب:

 لنساء اليت تواجه يف حياهتا عبء العمل ورعاية األسرة.أختاه ال تتصوري أنك أنت الوحيدة بني ا• 
يف الوقت نفسه حتمل يف نفسها الشوق لطاعة هللا، فالتوفيق بني رعاية األسرة والعمل، وبوني طاعوة هللا • 

 قد فعلته نساء كثريات قبلك.
 عوز وجول، عليك أن تعلمي أن عملوك ورعايتوك ألسورتك هوو نووع مون العبوادة الويت تتقوربني هبوا إىل هللا• 

فبالعموول تووؤدين خدمووة جملتمعووك وأمتووك، كمووا أنووه حبصووولك علووى مرتووب موون هووذا العموول تووؤدين خدمووة 
 ألسرتك حيث ترفعني من مستواها املادي.

يف النهايوة فأنووت الوحيوودة الويت تقوودرين علووى التوفيووق بوني مووا توورغبني يف فعلووه مون الطاعووات للتقوورب موون • 
 اه عملك وأسرتك.هللا، وبني ما تؤدينه من واجبات جت

املهووم يف األموور هووو أن جتعلووي نيتووك يف عملووك ورعايتووك ألسوورتك يف سووبيل هللا، وبووذلك يصووبح يومووك  • 
 كامال يف طاعة هللا.

 عليك أن تقدري األمر يف حياتك، حبيث جتعلني طاعة هللا مث رعايتك ألسرتك يف املرتبة األوىل.• 
علوى اجلوانبني السوابقني، فوإذا كوان العمول يوؤثر أتثورياً مث عليك أن تقيسي مودى احتياجوك للعمول وأثوره • 

سوولبياً علووى رعايتووك لزوجووك وأسوورتك مووثال فعليووك أن تشووركي زوجووك يف األموور، وتستشووريينه واضووعة يف 
 اعتبارك أن طاعتك هلل مُث لزوجك مقدمان على أي شيء آخر.

 
 لبيت والزوج:نذكر بعض اخلطوات العملية لتنظيم وقتك بني العمل والعبادة ورعاية ا

 . إخالص النية هلل يف أداء العمل، ورعاية األسرة.1
 . احلرص على أداء الفرائض يف أوقاهتا.2
 . إمتام النوافل القبلية والبعدية للصلوات املكتوابت3
. عمل قائمٍة تسم ى: "أعمالم جيب إجنازها اليوم"، صمّ مي جدواًل أو قائمًة أبوقوات اليووم ابلسواعات، 4

ي هذه االلتزامات أمامك، حدّ دي منها موا هلوا مواعيود ال ميكون أتجيلهوا أو تغيريهوا كالعمول موثاًل، مث  ضع
ضووعي هوووذه املواعيوود الثابتوووة يف اجلوودول، مث  انظوووري يف البووواقي، وحوواو  ترتيبوووه يف اجلوودول حسوووب طبيعتوووه 

 وأفضل أوقاته، وهكذا حىت تنتهي منها كلّ ها.
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يوود أوقاهتووا، اختوواري منهووا مووا جيووب إجنووازه يف هووذا اليوووم.. فووإن كانووت . بعوود ترتيووب هووذه األعمووال وحتد5
هتا وضروراهتا " وقومي بتنفيذ اأَلْوىَل فاأَلْوىَل.  أكثر من الوقت املتاح، رتّ بيها حسب أولواي 

"أحب األعمال إىل هللا تعواىل أدومهوا وإن قول" متفوق عليوه. فحوددي لنفسوك زادا إميانيوا كول  . قال 6
ي على االلتزام به ولو كان قلياًل، إذ خيربان علمواء الونفس أن  اإلنسوان ال يسوتهلك كول  طاقتوه، يوم واحرص

وابلتووا  يبقووى يف قوودرة اإلنسووان جووزءم ميكوون االسووتفادة منووه، فحوواو  أن متوودّ دي وقووت تعبووك قلووياًل، فووإذا  
سواعة العاشورة مسواًء موثاًل، اجعليهوا كنت متعوّ دًة أن تنهي كل  أعمالوك والتزاماتوك اخلارجي وة والداخلي وة ال

العاشورة والنصوف، وهوذه النصوف سواعة ليسوت ابلوقوت الكبوري، وال حتتواج إىل جمهووٍد فوائق، فقوط ثالثوون 
دقيقة، خذي فيها زاداً إميانّيا؛ قيام، قراءة قورآن، قوراءة كتواٍب يف الرقوائق...، وثقوي أبن  هوذه الفورتة الزمني وة 

بعوود فوورتٍة ليسووت – مووا التزمووت هبووا.. ولوون أذيووع لووك سوورًّا حووني أقووول: سووتجدين البسوويطة سووتزوُّدك ابلكثووري
 أن  هذه الثالثون دقيقًة قد متد دت وتطاولت أضعافاً مضاعفة. -ابلطويلة

 
. اسووتثمري يوووم األجووازة يف التفكوور يف خلووق هللا أثنوواء النزهووة، أو حضووور درٍس، أو قووراءة قوورآن، أو قيووام 7

كمووا ميكنووك عموول جلسووة إميانيووة للووذكر وقووراءة القوورآن مووع زوجووك وأوالدك، لكووي   ليووٍل أو مووا إىل ذلووك..
، ومشجعاً على القرب من هللا تعاىل.  تنمي عند أبنائك الوازع الديين، وجتعلي من زوجك عوانً لك 

أن عمل املورأة يف بيتهوا وتربيتهوا ألبنائهوا مون أعظوم القورابت إىل هللا عوز وجول، ففوي  . أخربان الرسول 8
)إذا صوولت املوورأة نسووها وصووامت شووهرها وحصوونت فرجهووا وأطاعووت زوجهووا  احلووديث الصووحيح قووال: 

 قيل هلا : ادخلي اجلنة من أي أبواب اجلنة شئت( صححه األلباين.
. ال تنشغلي عن واجباتوك جتواه أبنائوك وزوجوك، لوذا جيوب فقوط تصوحيح النيوة يف هوذا األمور، فلطاملوا 9

البيووت وموون مسوؤوليات األبنوواء، يف حووني أن عملهوون هووذا يووؤجرن عليووه  نسومع النسوواء يتووذمرن موون أشووغال
 خاصة إذا صاحب األمر إتقان.

لنووا  . اغتنووام األوقووات الفاضوولة، حيووث يضوواعف هللا تعوواىل األجوور والثووواب ولووذا كووان توجيووه النوويب 10
رضووا هلوا"، ابحلرص على التمواس هوذه النفحوات ففوي احلوديث "إن لوربكم يف أايم دهوركم لنفحوات أال فتع

فاغتنمي األوقات الفاضلة، ومن ذلك وقت السحر )الثلث األخري من الليل( حيث قرب الزمان واملكوان 
 من هللا سبحانه وتعاىل.

. اغتنام األوقات البينية: فاجعلي لسانك دائماً رطباً بذكر هللا تعاىل وتالوة القرآن ، فكثورياً موا تضويع 11
ا، فيمكنوك أن تشوغلي الوقوت الوذي يقتطوع منوك وأنوت يف طريقوك إىل منوا سواعات طويلوة وال ننتبوه إليهو

العموول وعنوود رجوعووك ميكوون االسوووتفادة موون هووذا الوقووت بقوووراءة القوورآن أو االسووتماع أو شووغله بوووذكر هللا 
تعوواىل، وكووذلك احلووال وأن تقووومني أبعمووال البيووت اليوميووة، فلموواذا خيوويم عليووك الصوومت وملوواذا ال جتعلووني 

 يف مثل هذه الساعات؟  لسانك مرددا للذكر
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 . اإلقدام على فعل اخلريات، ومساعدة احملتاجني قدر االستطاعة يف العمل وغريه.12
 . احملافظة على صلة الرحم ابلتزاور واالتصال أو املراسلة؛ حسبما تتيسر الظروف.13
، وعنود االسوتيقاظ، )عنود النووم . احملافظة على أذكار األحوال املختلفة اليت علمنا إايها رسوول هللا 14

وقبل اخلروج من املنزل، وعند الرجوع للبيت، واملأثور من الدعاء عقب األذان، والدعاء قبل الطعام وعند 
يف كووول هووذه األحووووال  الفووراغ منوووه، وقبوول دخوووول مكووان قضووواء احلاجووة وبعوووده، إخل.. فهووذا هوووو هديووه 

  طاعة هللا تعاىل.املختلفة وهبذا لن متر عليك ساعة من ليل أو هنار إال وهي يف
 . احملافظة على أذكار الصباح واملساء.15
 

 وختاماً:
ر ٍة َفرْتَةم َفَمْن َكاَنْت َفرْتَتُُه إ ىَل سُ  ر ةم َول ُكلّ  ش  ن يت  نذكر حبديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )ل ُكلّ  َعَمٍل ش 

 فقد اهتدى، ومن كانت إىل غري ذلك فقد هلك(.
حتافظي على هذه الوسطية فأنت يف نعمة من هللا وتعاىل وفضل ، فإذا مل تكون أوقاتوك   فإن استطعت أن

 كلها يف طاعة هللا عز وجل فال أقل من أن جتتنيب معاصيه.
 ـــــــــــــــــ
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 الوالء والرباء 
 املبحث األول : املعىن اللغوي والشرعي للمواالة واملعاداة : -
 . املعىن اللغوي .1
 ة : يقال : تواله أي : اختذه ولياً .املواال• 
 املعاداة : يقال : عاداه أي : كان له عدواً .•
 . املعىن يف االصطالح الشرعي :2
 املواالة : االقرتاب من الشيء والدنو منه عن طريق القول أو الفعل أو النية .• 
 املعاداة : ضد ذلك .• 
 املبحث الثاين : مشروعية املواالة واملعاداة -
O : فئات الناس يف العهد النبوي 
 املؤمنون الصادقون من املهاجرين واألنصار .§ 
 الذين آمنوا ومل يهاجروا وبقوا يف دايرهم خارج دولة املدينة .§ 
 املنافقون ، يف املدينة وما حوهلا .§ 
 اليهود وكانوا يف املدينة .§ 
 النصارى وكانوا بعيدين عن املدينة .§ 
 رب وغريهم .املشركون من الع§ 
 قواعد مهمة : -
 . -  -. وجوب حمبة هللا واتباع مراده ، وحمبة الرسول 1
 . املرء مع من أحب .2
 . احلق والباطل ضدان .3
 . حمبة الرمحن تقتضي مغض الشيطان .4
 املبحث الثالث : حقيقة املعاداة وحدودها ونوع من يعادى : -
 . حقيقة املعاداة وحدودها .1
 من الكفار . . من يعادى2
 املبحث الرابع : صور املواالة وأنواعها وحكم كل منها -
o : التقسيم األول 
 . املواالة املطلقة .1
 . املواالة املقيدة .2
o : التقسيم الثاين 
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 . املواالة القلبية .1
 . املواالة العملية : ومن صورها :2
 طاعتهم يف األمور الشرعية .§ 
 اختاذهم بطانة .§ 
 نتهم .مداه§ 
 نصرهتم ضد املسلمني : ومن صورها :§ 
o . أن ينضم املسلم إىل لواء الكفار ليقاتل معهم املسلمني 
o : أن يستنصر هبم لقتال املسلمني والقيادة له : يقسم إىل 
 االستنصار هبم ضد دولة مسلمة عادلة .§ 
 االستنصار هبم ضد دولة مسلمة جائرة .§ 
 لعادلة هبم ضد أهل البغي .استنصار الدولة املسلمة ا§ 
o . حتريض الكفار على املسلمني 
o . نصرهتم يف حال اإلكراه 
 اخلضوع والتذلل هلم : ومن صوره :§ 
o . القيام أبعمال دنيئة حلساب الكافر 
o . العمل لدى الكافر مع وجود اإلهانة 
o . الدخول يف سلطاهنم والعمل يف والايهتم 
o االحنناء هلم عند اللقاء . 
O . املبالغة يف خماطبتهم أبلفاظ التبجيل والتعظيم 
 مشاركتهم يف أعماهلم الدينية .§ 
 االستغفار هلم .§ 
o : التقسيم الثالث : ابلنظر للنية 
 املواالة الطبعية .§ 
 املواالة املقصودة .§ 

 ة اجلريسيمؤسس –عبد هللا الطريقي  –املرجع : الوالء والرباء يف عالقة املسلم بغري املسلم 
دار النحوي ودار السالم الوالء  –عدانن علي رضا النحوي  –ولالستزادة : الوالء بني منهاج هللا والواقع 

 مؤسسة اجلريسي –صاحل بن فوزان الفوزان  –والرباء يف اإلسالم 
 ـــــــــــــــــ
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 الوالء والرباء
 مقدمة:

 الوالء والرباء ركن من أركان العقيدة. -
 من شروط اإلميان. وهو شرط -

 معىن الوالء: هو حب هللا ورسوله والصحابة واملؤمنني املوحدين ونصرهتم.
معووىن الوورباء: هووو بغووض موون خووالف هللا ورسوووله والصووحابة واملووؤمنني املوحوودين، موون الكووافرين واملشوووركني 

 واملنافقني واملبتدعني والفساق.
 ب حمبته ومواالته ونصرته.كل مؤمن موحد ملتزم لألوامر والنواهي الشرعية، جت  -
كوول موون كوووان خووالف ذلوووك وجووب التقووورب إىل هللا تعوواىل ببغضوووه ومعاداتووه وجهووواده ابلقلووب واللسوووان   -

 حبسب القدرة واإلمكان.
 .71قال تعاىل: }َ اْلُمْؤم ُنوَن َواْلُمْؤم َناُت بَوْعُضُهْم َأْول َياء بَوْعٍض {التوبة: -
 ن تظهر مقتضياته على اللسان واجلوارح.الوالء والرباء من أعمال القلوب لك -
قووال عليووه الصووالة والسووالم يف احلووديث الصووحيح: } موون أحووب هلل وأبغووض هلل، وأعطووى هلل ومنووع هلل،  -

 فقد استكمل اإلميان {  أخرجه أبو داوود[.
 منزلة عقيدة الوالء والرباء

فإن معناهوا الورباء مون كول موا يعبود هي جزء من معىن الشهادة وهي قول: "ال إله" من "ال إله إال هللا"  -
 من دون هللا.

َمْت هَلُووْم  - ُهْم يَوتَوَول ووْوَن ال ووذ يَن َكَفووُروْا لَب ووْئَس َمووا قَوود  وونوْ هووي شوورط يف اإلميووان كمووا قووال تعوواىل: } تَوووَرى َكث وورياً مّ 
َط اّلّلُ َعلَووْيه ْم َويف  اْلَعووَذاب  ُهووْم َخال ووُدوَن، َولَووْو َكووا ّ  َوَمووا أُنووز َل إ لَْيووه  َمووا أَنُفُسووُهْم أَن َسووخ  هلل والن وويب  نُوووَن اب  نُوا يُوْؤم 

ُقوَن {  املائدة: ُهْم َفاس  نوْ  [.81-80اخت َُذوُهْم َأْول َياء َوَلك ن  َكث رياً مّ 
هللا: } أوثوق  هي أوثق عرى اإلميان، ملا روى أمحد يف مسنده عن الرباء بن عوازب قوال: قوال رسوول  -

 يف هللا والبغض يف هللا {.عرى اإلميان احلب 
هي سبب لتذوق حالوة اإلميان ولوذة اليقوني، قوال صولى هللا عليوه وسولم: } ثوالث مون وجودهن وجود  -

حوالوة اإلميووان: أن يكووون هللا ورسوووله أحوب إليووه ممووا سوووامها، وأن حيوب املوورء ال حيبووه إال هلل، وأن يكووره أن 
 أن يقذف يف النار {  متفق عليه[. يرجع إىل الكفر بعد أن أنقذه هللا منه كما يكره

نُوووووووَن إ ْخووووووَوةم {  - َووووووا اْلُمْؤم  هووووووي الصوووووولة الوووووويت يقوووووووم علووووووى أساسووووووها اجملتمووووووع املسوووووولم قووووووال تعوووووواىل: } إ من 
 [.10 احلجرات:

بتحقيوووق هوووذه العقيووودة تنوووال واليوووة هللا، ملوووا روى ابووون عبووواس رضوووي هللا عنهموووا قوووال: مووون أحوووب يف هللا  -
 هللا وعادى يف هللا فإمنا، تنال والية هللا بذلك.وأبغض يف هللا، وواىل يف 
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ُهْم {  - وووونوْ ووونُكْم َفإ ن وووُه م  عووودم حتقيوووق هوووذه العقيووودة قووود يووودخل يف الكفوووور، قوووال تعووواىل: } َوَمووون يَوتَووووَوهل ُم مّ 
 [.51 املائدة:

 كثرة ورودها يف الكتاب والسنة يدل على أمهيتها.  -
عواداة الكفوار واملشووركني فواعلم أن هللا سووبحانه وتعواىل قوود يقوول الشويخ محوود بون عتيووق رمحوه هللا: فأمووا م -

أوجب ذلك، وأكد إجيابه، وحورم موواالهتم وشودد فيهوا، حوىت أنوه لويس يف كتواب هللا تعواىل حكوم فيوه مون 
 األدلة أكثر وال أبني من هذا احلكم بعد وجوب التوحيد وحترمي ضده.

 من صور مواالة الكفار أمور شىت منها:
 لوقوف معهم ضد املسلمني.مناصرهتم وا -
 التشبه هبم يف اللبس والكالم. -
 السفر إىل بالدهم لغرض متعة النفس. -
 اختاذهم بطانة ومستشارين. -
 التأريخ بتارخيهم خصوصاً التاريخ الذي يعرب عن طقوسهم وأعيادهم. -
 التسمي أبمسائهم. -
 مبناسبتها أو حضور إقامتها. مشاركتهم يف أعيادهم أو مساعدهتم يف إقامتها أو هتنئتهم -
موودحهم واإلشووادة مبووا هووم عليووه موون املدنيووة واحلضووارة، واإلعجوواب أبخالقهووم ومهوواراهتم دون نظوور إىل  -

 عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد.
 االستغفار هلم والرتحم عليهم. -

 خامتة:
 على املسلم أن حيذر من أصحاب البدع واألهواء الذين. -
فطوون إىل الفوورق بووني حسوون التعاموول واإلحسووان إىل أهوول الذمووة وبووني بغضووهم وعوودم علووى املسوولم أن ي -

 حمبتهم.
 جتب مربهتم بكل أمر ال يكون ظاهره يدل على مودة القلوب، وال تعظيم شعائر الكفر. -
من برهم لتقبل دعوتنا: الرفق بضعيفهم، وإطعام جائعهم، وكسوة عواريهم، ولوني القوول هلوم علوى سوبيل  -

 هم والرمحة ال على سبيل اخلوف والذلة، والدعاء هلم ابهلداية.اللطف مع
 ينبغي أن نستحضر يف قلوبنا ما جبلوا عليه من بغضنا، وتكذيب نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم. -

 دار القاسم.-عبدامللك القاسم-املرجع: الوالء والرباء
 ـــــــــــــــــ

 



 987 

 الوهابية
 

موود بوون عبوودالوهاب بوون سووليمان بوون علووى الووذى ولوود ىف العيينووة مبنطقووة جنوود تنسووب الوهابيووة إىل الشوويخ حم
م( واملقصووووود ابلوهابيووووة جمموعوووة املبووووادىء الووووىت جهووور هبووووا الشوووويخ ، 1703هوووو/1115ابجلزيووورة العربيووووة )

 وتتلخص ىف:
 التوحيد ، والعودة إىل أصول اإلسالم الصحيحة. -1
 ة وثركى الصالة.اجلهاد ىف سبيل ذلك ، وجواز قتال مانعى الزكا -2
توورك زايرة القبووورة ألن امليووت بعوود الوودفن أحوووج إىل الوودعاء، ال أن يوودعى بووه. ويضوواف إىل هووذا منووع  -3

اختووواذ التموووائم ، والتوووربك ابلشوووجر واحلجووور، والوووذبح لغوووري هللا ، والنوووذر لغوووري هللا ، واالسوووتعاذة بغوووري هللا ، 
 والعبادة عند القبور.

سالم ، مؤكدة له ، وغري جديدة. أما جتديد الودعوة آنوذاك إىل التمسوك هبوا وهى أمور موافقة ملبادىء اال
فيعوىن أن اجملتموع الوذى نشوأ فيوه الشوويخ كوان قود خورج عليهوا، أو أنووه مل يعود متمسوكا هبوا. وىف هوذا يقووول 
معاصروه الذين ترمجوا له إن "دعوته" جاءت بعد أن قرأ العلم ورأى "كثرة جهل النواس بودين نبويهم" وأنوه 
رأى النووواس ىف العوووراق "مفتونوووون ىف حوووب الووودنيا، ورآهوووم ىف املدينوووة مفتونوووون ىف عبوووادة األواثن. وعنووودما 
وصلت أنباء دعوته إىل املدينة املنوورة قوال أسوتاذه الشويخ حممود بون سوليمان الكردى"أنوه شواذ عون السوواد 

 س إلقامة الدين.األعظم". وكان أسلوبه يف الدعوة يقوم على أخذ العهود واملواثيق علي النا
ويووذهب بعووض الدارسووني إىل القووول أبن "الوهابيووة" تتشووابه مووع مووا سووبق أن اندى بووه ابوون تيميووة ىف بووالد 
الشووام قبوول ذلووك أبربعووة قوورون )الشوويخ تقووى الوودين أمحوود بوون عبووداحلليم بوون عبدالسووالم بوون تيميووة احلووراأ 

يوان موا مل يلتوزم قائلهموا م( الذى قال: إن الشوهادتني وحودمها ال تكف1328-1263هو/661-728)
ابلشوورائع والواجبووات ، واعوورتض علووى املقامووات واألنصوواب ، وعلووى زايرة قبووور األنبيوواء والصوواحلني. وقوود 
أاثرت أراء ابن تيمية قلقا ىف نفوس العلماء واحلكام ىف مصر والشام والعراق حتت حكم املماليك وانتهوى 

 أمره ابلسجن حىت وفاته.
الوهاب فلوم يواجوه حكوموة مركزيوة شوأن ابون تيميوة،فاجلزيرة العربيوة آنوذاك كانووت أموا الشويخ حممود بون عبود

 جمموعة من اإلمارات املتناثرة وال ختضع لسلطة مركزية.
وكانت اإلحساء واملناطق الشرقية من اجلزيرة ميداان مثاليا لنشر أفكاره ، فأهل السنة فيها يشكلون أقلية، 

ال عن اإلابضية يف عموان ، والنجوديون حنابلوة، وابلتواىل كوان أولئوك ويشكل الشيعة واخلوارج أغلبية، فض
 مجيعا أقرب من غريهم إىل أراء الشيخ.

 وأما أهل احلجاز فهم من الشوافع الذين يرون ىف أنفسهم أكثر تفهما للدين وأقدر على تفسري أحكامه.
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لىت كان هبا عند وفاة والده ، ولقد واجه الشيخ حممد بن عبدالوهاب مصاعب ىف نشرأفكاره ىف حرميالء ا
وىف العيينووة الووىت اضووطر أمريهووا عثمووان بوون معموور إىل إخراجووه منهووا امتثوواال ألمووري اإلحسوواء )سووليمان بوون 

 حممد( الذى هدده بقطع اخلراج عنه.
وذهووب الجئووا إىل الدرعيووة ىف ضوويافة األمووري حمموود ابوون سووعود، وسوورعان مووا تفامهووا، إذ قووال األمووري للشوويخ 

د خووري موون بووالدك وأبشوور ابلعووزة واملنعووة". وقووال الشوويخ لألمووري "وأان أبشوورك ابلعووزة والتمكووني". "أبشوور بووبال
وأصووبحت الدرعيووة دار هجوورة ألتبوواع الشوويخ الووذين هوواجروا إليهووا. وقبوول الشوويخ بسوولطة األمووري، واحووتفظ 

يخ تعلو سلطة لنفسه مبقام ديىن، وأعطاه حق تقدمي نصائح ملزمة لألمري احلاكم ، حىت بدا أن سلطة الش
األمري. وهكذا نشأ اإلطوار السياسوى للوهابيوة. وقود أوىف آل سوعود ابلعهود آلل الشويخ ومل يتغوري تقوديرهم 
هلم على مر السنني إذ احتل آل الشيخ املراكوز الرئيسوية ىف اإلفتواء والتعلويم فضوال عون رابطوة النسوب فيموا 

 بينهم.
-1158اكم الثوووواأ للدولووووة السووووعودية األوىل )احلوووو-وقوووود كووووان األمووووري عبوووودالعزيز بوووون حمموووود آل سووووعود 

أقووورب آل سوووعود إىل قلوووب الشووويخ ، وأكثووورهم متسوووكا مببادئوووه وتقيووودا  -م(1818-1745هوووو/1233
بنصوووائحه ، وهوووو الوووذى جعوووول للشووويخ املقوووام األول ىف الدولووووة. وعلوووى هوووذا نشووووأ توووالزم بوووني "الوهابيووووة" 

فضول الوهابيوة أقوام آل سوعود دولووتهم األوىل و"السوعودية"، وأصوبح املصوطلحان وجهوني لعملوة واحودة، فب
م(، 1799م(، وساحل عمان وقطر والبحرين )1791م( ، واإلحساء )1790الىت مشلت جبال مشر )

م( وهوووددت املنووواطق اجلنوبيوووة ىف بوووالد الشوووام حوووىت حووووران ، واملنووواطق اجلنوبيوووة 1802واحلجووواز وعسوووري)
يرة العربية يسمع عن "الوهابية"، وصار التدخل العثماأ الشرقية من العراق. ومن هنا بدأ العامل خارج اجلز 

أمرا حمتوما فكان ما كان من محلة حممد على ابشا واىل مصر العثماأ الىت حطمت الدرعية وأخرجت آل 
 م(.1818-1811سعود من أغلب احلجاز )

 ات القرن العشرين.مث أعيدت دولة آل سعود مرة اثنية مث مرة اثلثة على يد امللك عبدالعزيز ىف ثالثين
وملا كانت "الوهابية" متثل مرجعية لشرعية وجود آل سعود ىف احلكم ، فقد حافظوا عليها ، واندفعوا هبا ، 
وحددوا عالقاهتم ابآلخرين على أساسها حىت ولو اضوطروا السوتخدام العنوف ىف سوبيل إقرارهوا. وهوو أمور 

اإلسووالم"، إذ محوول الوهووابيون أكثوور األمووور  صوودم ضوومري عامووة املسوولمني الووذين يعتووربون أنفسووهم "حسووىن
 الدينية على ظاهرها، فبدا املذهب وكأنه حركة لالحتجاج واإلاثرة ال للهداية والتقومي.

 أ.د/عاصم أمحد الدسوقى
 ـــــــــــــــــ

 
 الَوْحى
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كوالم اخلفوى ، لغة: الكتاب. ومجعه ُوحي  ، مثل: حلى وهوو أيضوا: الكتابوة واإلشوارة والرسوالة واإلهلوام وال
 (.1وكل ما ألقيته إىل غريك)

 ويقال: أوحى إليه وله: كلمه بكالم خيفى على غريه.
 ويعلم من هذا، أن كلمة "الوحى" ىف اللغة تعىن السرعة واخلفاء، أى اإلعالم السريع اخلفى.

 (.3شرعا: هو إعالم هللا تعاىل لنىب من أنبيائه حبكم شرعى وحنوه ، بواسطة أو غري واسطة)
فالوحى إذن: نقل ماىف عامل الربوبية إىل نىب أو رسول عن طريق املالئكة ، ليبلغه إىل الناس ،مع مالحظوة 

 (.4أن علم هللا اثبت ىف اللوح احملفوظ ، وينزل الوحى طبقا ملا هو مدون فيه)
ون نبووة أو والوحى أمرهام وجوهرى ىف النبوات واألداين ، فهو مثل املعجزة قطب الرحى ، وبدوهنما التك

 رسالة.
( وفيوه داللوة علوى أن للووحى 5وهلذا جواءت موادة "و.ح.ى" يف القورآن الكورمي وحوده مثانيوا وسوبعني مورة)

 حقيقة، وأنه أمر ضرورى للدايانت السماوية.
واإلميووان ابلوووحى حووق وواجووب علووى كوول مسوولم ومسوولمة ، الرتبوواط ذلووك اإلميووان جبميووع مووا أنووزل هللا موون  

رسله من صحف. وكل ذلك وحى من هللا تعاىل }وإنه لتنزيول رب العواملني. نوزل  كتاب ، وما آتى بعض
 .194-192به الروح األمني. على قلبك لتكون من املنذرين{الشعراء:

وإن نووزول الوووحى علووى هيئووة كتووب وصووحف مساويووة، هلووو شووىء ضوورورى حليوواة البشوور، كووى تبقووى لألنبيوواء 
إىل يوووم القيامووة، والووذى كووان مون أعظووم نعووم هللا تعوواىل علووى  والرسول آاثرهووم ، والسوويما ذلووك األثوور البواقى

 ( أالوهو القرآن الكرمي.6خلقه ،)
}إان أوحينا إليك كما أوحينا إىل نووح والنبيوني مون بعوده وأوحينوا إىل إبوراهيم وإمساعيول وإسوحاق ويعقووب 

 .163واألسباط وعيسى وأيوب ويونس وهرون وسليمان وآتينا داود زبورا{النساء:
 لل الوحى هو جربيل عليه الصالة والسالم.وم

وقد جاء أمسوه نصوا ىف قولوه تعواىل: }قول مون كوان عودوا جلربيول فإنوه نزلوه علوى قلبوك إبذن هللا مصودقا ملوا 
 .97بني يديه{البقرة:

 ويفهم من اآلية الكرمية وجوب حمبة جربيل عليه السالم وتعظيم دوره على البشرية إىل يوم القيامه.
قوووووورآن "الووووووروح األمووووووني" ىف قولووووووه تعوووووواىل: }وإنووووووه لتنزيوووووول رب العوووووواملني. نووووووزل بووووووه الووووووروح كمووووووا مسوووووواه ال

 .193-192األمني{الشعراء:
 .102كما مساه "روح القدس" ىف قوله تعاىل: }قل نزله روح القدس من ربك ابحلق{النحل:

قود جواءك ىف أول عهوده ابلووحى: ل ويسمى"الناموس" كما جواء علوى لسوان ورقوة بون نوفول لرسوول هللا 
 (.7الناموس الذى نزل هللا على موسى)
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( ىف قوله عز وجل: }وموا كوان لبشور أن 8وىف آية واحدة أشار القرآن الكرمي إىل ثالثة مقامات للوحى،)
يكلمووووووه هللا إال وحيووووووا، أو موووووون وراء حجوووووواب ، أو يرسوووووول رسوووووووال فيوووووووحى إبذنووووووه مايشوووووواء، إنووووووه علووووووى 

 .51حكيم{الشورى:
 املعىن يف القلب.األول: "وحيا" أى إلقاء 

ومعنوواه أن هللا تبووارك وتعوواىل يقووذف ىف روع النووىب صوولى هللا وسوولم شوويئا الميووارى فيووه أنووه موون هللا عووز وجوول 
أنوه قوال: "إن روح القودس نفوث ىف  ،كما جاء ىف صحيح ابن حبان عون ابون مسوعود، عون رسوول هللا 
 وامجلوا ىف الطلب". روعى أن نفسا لن متوت حىت تستكمل رزقها وأجلها ، فاتقوا هللا

الثاأ: "من وراء حجاب ، أى ابلتكليم ، كما كلم هللا موسى عليه الصالة والسالم فلما سأل الرؤية بعد 
التكلوويم حجووب عنهووا، لكنووه مسووع النووداء موون وراء الشووجرة: }نووودى موون شوواطىء الووواد األميوون ىف البقعووة 

 .130{القصص:املباركة من الشجرة أن ايموسى إأ أان هللا رب العاملني
الثالث: نزول أمني الووحى جربيول علوى نبينوا وعلوى األنبيواء مون قبلوه صولوات هللا وسوالمه علويهم أمجعوني. 

،  فقد روى البخارى، عن عائشة رضى هللا عنها، أن احلارث بن هشام رضى هللا عنوه سوأل رسوول هللا 
ل صلصولة اجلورس ، وهوو أشوده علووى، فقوال: ايرسوول هللا: كيوف أيتيوك الووحى؟ فقوال: "أحيوواان أيتيوىن مثو

 أى حفظت. -وقد وعيت عنه ماقال  -أى يقلع -فيفصم عىن 
 وأحياان يتمثل ىل امللك رجال فيكلمىن فاعى مايقول".

قالت عائشة رضى هللا عنها: "ولقد رايته ينزل عليه الوحى ىف اليوم الشديد الربد، فيفصم عنه ،وإن جبينه 
 ليتفصد عرقا".
لوة الصلصولة أشوود؛ ألهنوا انسوالخ مون البشورية واتصووال ابلروحانيوة. وكانوت الثانيوة أخووف ؛ وإمنوا كانوت حا

ألهنوا انتقووال ملوك الوووحى مون الروحانيووة إىل البشورية بسووهولة ويسور، إبذن موون هللا تعواىل. وقوود نوزل القوورآن 
 الكرمي أبكمل صورة للوحى، بواسطة إلقاء جربيل عليه السالم.

قال: "موا مون األنبيواء نوىب إال أعطوى موا مثلوه آمون عليوه البشور  ة، أن النىب وروى الشيخان عن أ، هرير 
 وإمنا كان الذى أوتيته وحيا أوحاه هللا إىل، فارجو أن أكون أكثرهم ثبعا يوم القيامة".

وما نطق به صريح الكتاب والسنة، من إثبوات حقيقوة الووحى ومقاماتوه ، يبطول رأى كول مبطول مورثب ، 
نوع مون الصورع ؛ نتيجوة موس الشويطان أو مورض ىف املوخ ، أو ختيول إلوه ، أو تووهم جنوة  يدعى أن الوحى

(. أو كما زعم الربامهة من أن العقل يغىن عن الوحى، أو كموا يودعى بعوض غوالة الصووفية مون أن 9وانر)
 (.10الوحى نوع من الكشف أو الفيض)

كول هوذا اهلوراء، وأضوبط مون مجيوع ألووان   ولو رجعنوا إىل تعواليم اإلسوالم ، لوجودان فكورة الووحى أسوهل مون
 ( ومن كل غلو ىف دين هللا.11االفرتاء على هللا وعلى رسله. ومن هنا جيب احلذرمن الفكر الدخيل ،)

 أ.د/عبد اللطيف حممد العبد
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 اليهو  فظائة وف،ائح
 مقدمة: 
 .إن اإلسالم دين هللا املتني، ال يُقبل من أحد دين سواه -
 ضّلت طوائف عن الصراط املستقيم، ممتطية كربها أو جهلها. -
 اليهود أضّل امللل، بني هللا يف كتابه أحواهلم تصرحياً ووضعهم يف مقدمة صفوف أعداء املؤمنني. -
َدن  َأَشد  الن اس  َعَداَوًة لّ ل ذ يَن آَمُنوْا اْليَوُهوَد َوال ذ يَن َأْشرَكُ  -  [.82وْا{  املائدة:قال تعاىل: } لََتج 

 صور من كفرهم
مجع هللا هلم مون األمكنوة أرحبهوا وأطيبهوا هوواء، سوقفهم الغموام الوذي يظلهوم مون الشومس ، وطعوامهم  -

السلوى طري من ألذ الطيور، وشراهبم من العسل، ويتفّجر هلم من احلجر اثنا عشرة عيناً من املاء، فكفروا 
 لك، طلبوا الثوم والبصل والعدس والقثاء.النعم، وسألوه االستبدال مبا هو دون ذ

عرضت عليهم التوراة فلم يقبلوها، فأمر هللا جربيل عليه السالم، فقلع جباًل من أصله علوى قودرهم، مث  -
رفعه فوق رؤوسهم، وقيل هلم إن مل تقبلوهوا ألقينواه علويكم، فقبلوهوا كرهواً، قوال تعواىل: } َوإ ذ نَوتَوْقنَوا اجْلَبَوَل 

نَووووواُكم ب ُقووووو ٍة َواذُْكوووووُروْا َموووووا ف يووووه  َلَعل ُكوووووْم تَوتو  فَوووووْوقَوُهْم كَ  ُقووووووَن { أَن وووووُه ظُل ووووةم َوظَنُّووووووْا أَن وووووُه َواق ووووعم هب  وووووْم ُخوووووُذوْا َمووووا آتَويوْ
 [.171 األعراف:

جناهم هللا من الغرق مع موسى فلم يشكروا هللا، بول سوألوا موسوى إابًء واسوتكباراً أن جيعول هلوم إلوه غوري  -
ا لنبوووويهم: لوووون نووووؤمن لووووك حووووىت نوووورى هللا أبعيننووووا جهوووورة،} َفَأَخووووَذهْتُُم الص وووواع َقُة َوُهووووْم يَنظُووووُروَن{ هللا، قووووالو 

 [.44 الذارايت:
 عداؤهم لإلسالم وللنيب صلى هللا عليه وسلم

 واجهوا اإلسالم ابلعداء. -
 احتضنوا النفاق واملنافقني. -
 حرضوا املشركني وفمروا معهم ضد املسلمني. -
 حّرضوا الناس عليه وقاتلوه، آذوه ، وفمروا على قتله والغدر به مراراً. بعث نبينا حممد ملا  -
 مّهوا إبلقاء حجر كبري عليه يف بين النضري من أعلى بيت كان جيلس حتته، فأثه خرب السماء. -
مبا الكه منها حىت أهدوا إليه شاة مشوية فيها سم، فالك منها عليه الصالة والسالم شيئاً، وظّل متأثراً  -

 تويف.
 مكروا به، فسحروه، حىت كان خيّيل إليه أنه يفعل الشيء ومل يفعل، فكفاه هللا وخلصه من ذلك. -

 صور من أفعاهلم
يشوعلون الفونت، ويوقودون احلوروب، ويبثّوون الضوغائن، ويثوريون األحقواد والعوداوات: }ُكل َموا َأْوقَووُدوْا اَنراً  -

 [.64اّلّلُ{  املائدة: لّ ْلَحْرب  أَْطَفَأَها
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-  َ يكتمووون احلووق، وحيرفووون الكلووم عوون مواضووعه، أصووحاب تلبوويس ومكوور وتوودليس: } اَي أَْهووَل اْلك تَوواب  مل 
ْلَباط ل  َوَتْكُتُموَن احلَْق  َوأَنُتْم تَوْعَلُموَن{  آل عمران:  [.71تَوْلب ُسوَن احلَْق  اب 

اً من األنبياء أراقوا دم حيو ، ونشوروا ابملناشوري زكوراي، ومهّووا ينقضون العهود، وينكثون املواثيق، قتلوا عدد -
 بقتل عيسى، وحاولوا قتل حممد مرات

قوم حسد إن رأوا نعمة ابزغة على غريهم سعوا لنزعها، ويف زعمهم أهنم أحق هبا، يقول النيب صلى هللا  -
 عليه وسلم: } إن اليهود قوم حسد {  أخرجه ابن خزمية يف صحيحه[.

روا الشوعوب واألفوراد ابلوراب، يسوتمتعون أبكول احلورام، يسوتنزفون ثوروات املسولمني بتودمري اقتصووادهم، دمو -
 وإدخال احملرمات يف تعاملهم، يفتكون ابملسلمني إلفالسهم، ويسعون إىل فقرهم.

 يتعالون على اآلخرين، ابلكرب ثرة، وابالزدراء أخرى، يتعاظمون على املسولمني عنود ضوعفهم، ويوذلون -
 عند قّوهتم، يف أنفسهم أهنم شعب هللا املختار، وغريهم خدم هلم، إمنا خلقوا لقضاء حاجاهتم.

ألسنتهم ال تتنزه عن الكذب والفحش والبذاءة، قالوا عن العظيم سبحانه: ) يده مغلولة (، وقوالوا عون  -
ن املصوطفى صولى هللا عليوه الغين تعاىل: ) إنه فقوري وحنون أغنيواء (، ورمووا عيسوى وأموه ابلعظوائم، وقوالوا عو

 وسلم: ) إنه ساحر وكذاب (، تتابعت عليهم اللعنات، وتوالت عليهم العقوابت.
: } أول فتنوة بوين إسورائيل يف النسواء {  أخرجوه  افتتنوا ابملورأة ونشوروا التحلول والسوفور، يقوول النويب  -

 مسلم[.
احلريووة واملسوواواة، واإلنسووانية واإلخوواء، دعوووا إىل اإلابحيووة والفسوواد مووع التسوورت حتووت شووعارات خداعووة ك -

يلوثون عقول الناشئة بتهييج الغرائز وامللذات، ثرة ابملرئيات، وأخرى ابلفضائيات، حيسدون املرأة املسلمة 
علوى سوورتها وحيائهووا، ويودعوهنا إىل السووفور والتحلوول مون قيمهووا، ويزيّنووون هلوا مشوواهبة نسووائهم يف ملبسووها 

فطرهتا، يزينون للشباب واملرأة الشهوات، لينسلخ اجلميع عن دينه وقيمه، فيبقى ومعاملتها، ليحرفوها عن 
وووود يَن{  ووووبُّ اْلُمْفس  أسوووورياً للشووووهوات وامللووووذات، قووووال هللا عوووونهم: } َوَيْسووووَعْوَن يف  اأَلْرض  َفَسوووواداً َواّلّلُ اَل حيُ 

 [.64 املائدة:
 دينية واالجتماعية.يهدفون هلدم األسرة املسلمة، وتفكيك الروابط واألسس ال -
[. 24جبنوواء عنوود اللقوواء، قووالوا ملوسووى: } َفاْذَهووْب أَنووَت َورَبُّووَك فَوَقووات ال إ ان  َهاُهنَووا َقاع ووُدوَن {  املائوودة: -

وووون َورَاء ُجووووُدٍر {  يعووواً إ ال  يف  قُوووووًرى حمَُّص وووَنٍة َأْو م  يفووورون موووون املووووت، وخيشووووون القتوووال: } اَل يُوَقووووات ُلوَنُكْم مجَ 
 [.14ر: احلش

ُوْم قَووْومم  - هن  يعواً َوقُولُووهُبُْم َشوىت  َذل وَك أبَ  حيبون احلياة، ويفتدون لبقائها، ذهبوا يف كفرهم شيعاً. } حَتَْسبُوُهْم مجَ 
 [.14ال  يَوْعق ُلوَن {  احلشر:

 
 فساد معاصر
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قدسوة، إجووالء موا اتصوف بوه آابء اليهوود ابألموس يسوري علووى ركابوه األحفواد اليووم، ظلوم يف األراضوي امل -
مووون املسووواكن، تشوووريد مووون الووودور، هووودم للمنوووازل، قتووول لألطفوووال، اعتوووداء علوووى األبووورايء، اسوووتيالء علوووى 

 املمتلكات نقض للعهود، غدر يف املواعيد، استخفاف ابملسلمني، هتك ملقدساهتم.
 

 خامتة:
ُ َمن يَنُصرُُه إ ن  اّلل َ َلَقو ي   -  [.40َعز يزم {  احلج:قال تعاىل: } َولََينُصَرن  اّلل 
النصور علووى األعوداء لوون يتحقووق إال برايوة يسووتظل فيهووا املقواتلون برايووة التوحيوود، ولون يكووون إال ابألخووذ  -

ابألسباب، والرجوع إىل هللا، وتقوية الصلة به سوبحانه، قوال تعواىل: } اَي أَيوَُّهوا ال وذ يَن آَمنُووا إ ن تَنُصوُروا اّلل َ 
ُووْم َوَأَضوول  أَْعَمووواهَلُْم {  حمموود:7 أَْقوووَداَمُكْم )يَنُصوورُْكْم َويُوثَوبّ ووتْ  [ وهبووذا تقووووى 8،7( َوال ووذ يَن َكَفووُروا فَوتَوْعسووواً هل 

األمووة، وترهووب عوودّوها، وإذا انغمسووت األمووة يف عصووياهنا وغفلتهووا وبعوودها عوون خالقهووا، فاألقصووى عنهووا 
 يقصى.

 واًل وعماًل وواقعاً.علينا إصالح أنفسنا من الداخل ابلتسلح بسالح العقيدة ق -
 لنحذر دسائس اليهود يف تدمري املسلمني. -
واجووب علينووا احلفوواظ علووى شووبابنا وصوووهنم موون املغوورايت واحملرمووات، واالهتمووام بنسووائنا، وشووغلهّن مبووا  -

 ينفعهن يف دينهن، وعدم تعريضهن للفنت، ومنعهن من التربج والسفور واالختالط.
 ة.وحتصني اجلميع ابلعلوم الشرعي -
فاتقوا هللا وخذوا أبسباب النصور وأصولحوا شوبابكم ونسواءكم، وأصولحوا بيووتكم، وابتعودوا عون مشواهبة  -

أعووودائكم، واعتوووزوا بووودينكم تنتصوووروا علوووى عووودوكم، واحوووذروا مكووورهم وغووودرهم فوووإهنم ال أيلوووون جهوووداً يف 
َلك وون  َأْكثَوووَر الن وواس  اَل يَوْعَلُموووَن { إضووعاف املسوولمني وإفسوواد ديوونهم وعقيوودهتم،} َواّلّلُ َغال ووبم َعلَووى أَْموور ه  وَ 

 [.21 يوسف:
 دار القاسم.-عبداحملسن بن حممد القاسم-املرجع: فظائع وفضائح اليهود

 ـــــــــــــــــ
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 اليهو ية
ينسوووب اليهوووود إىل يهووووذا، أحووود أوالد يعقووووب االثوووىن عشووور )األسوووباط ىف القووورآن الكووورمي( ويعقووووب هوووو 

 مة يهودى تطلق على كل من يدين ابليهودية.إسرائيل. مث أصبحت كل
وكوان يعقوووب )إسوورائيل( قوود هوواجر هووو وعشووريته مون أرض كنعووان )فلسووطني ومووا إليهووا( إىل مصوور حوووأىل 

ق.م ، وكووان عووددهم سووبعني نفسووا، حتووت ضووغط اجملاعووة واجلفوواف )سووفر التكوووين ، إصووحاح  17القورن 
را" لدى فرعون مصر، فوأكرم وفوادهتم ،وأقواموا ىف ( واستقبلهم يوسف أحد أبنائه وكان "وزي27فقرة  46

(. وخووالل موا يقوورب موون 11فقورة  47انحيوة جاسووان )وادى الطمويالت ابلشوورقية( )التكووين ، إصووحاح 
أربعوة قوورون موون إقووامتهم ىف مصوور انقسووم بنووو إسوورائيل )يعقوووب( إىل اثنووىت عشوورة قبيلووة كوول منهووا نسووبة إىل 

بعث موسى برسالة التوحيد إىل بىن إسرائيل وفرعوون مصور وقوموه  واحد من األسباط االثنا عشر. وعندما
قبل امليالد تقريبا، آمن هبا إسرائيل إال قليال منهم. وهنا نشأت الداينة اليهودية. وكان البد  13-14ق 

( 88-77( ، )طوووه 49،50مووون الصووودام موووع فرعوووون وقوموووه ، فخووورج بنوووو إسووورائيل مووون مصووور )البقووورة 
ق.م ىف عهود فرعوون مصور رمسويس الثواأ علوى موا  1280روج( حووا  من سفراخل 14-13)إصحاح 

 يرجح.
وبعد خروج اليهود من مصور الفرعونيوة إىل الصوحراء )سويناء(، أغواروا بقيوادة يوشوع )خليفوة موسوى( علوى 

ق.م( إىل  990أرض كنعووان ، واسوووتقروا هبوووا. وبعووود وفووواة سوووليمان انقسووومت مملكوووة داود )أسسوووها عوووام 
ق.م(، ونشووبت بينهمووا حووروب طويلووة  922ىف الشوومال ، ومملكووة يهووودا ىف اجلنوووب ) مملكتووني: إسوورائيل

ق.م ، وأخووذ عووددا   587، 596إىل أن دمههوم ريتنصوور ملوك اببوول حوني أغووار علوى فلسووطني مورتني ىف 
كبريا منهم إ  اببل ، وظلوا هناك حواىل نسني عاما تعرف ىف ثريخ اليهود ابألسر البابلى. فلما تغلوب  

ق.م(، أطلووق سووراح األسوورى الووذين عووادوا إىل فلسووطني ولكوون 538ملووك الفوورس علووى البووابليني )كووورش 
دون دولة، إذ خضعوا للفرس ، ومن بعدهم خللفاء اإلسكندر املقدوأ )انطيوخوس(، مث إ  الرومان. وىف 

 تلك األثناء ترك عدد منهم فلسطني إىل جهات خمتلفة ىف آسيا وأوراب.
لرومان ىف عهد اإلمرباطور هدراين ثورة قام هبا اليهود ىف فلسطني هدم على أثرها م أند ا135وىف عام 

هيكوول سووليمان ،وأخوورج اليهووود موون فلسووطني وكووان عووددهم حووواىل نسووني ألفووا ، وبوودأت رحلووة الشووتات 
 .Diasporaالكبري 

لووراين الشووماىل وقبوول الشووتات الكبووري كووان اليهووود الووذين غووادروا فلسووطني إىل أورواب اسووتوطنوا حوووض هنوور ا
واألوسط ، واجتهدوا ىف نشر اليهوديوة بوني الووثنيني هنواك بوني اجلرموان والسوالف. وبعود الشوتات انتشوروا 
ىف افاق كثرية بني أجناس خمتلفة ىف فارس وتركستان واهلند والصني عون طريوق القوقواز، وىف العوراق ومصور 

تغوال( واجلزيوورة العربيووة حووىت الوويمن ، واحلبشووة، وفيمووا وبرقوة ومشووال إفريقيووة، وشووبه جزيوورة إيوورباي )اسووبانيا والرب 
 بعد ىف أجزاء من إفريقيا السوداء.
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وقوود أدى هووذا إىل اعتنوواق عناصوور وسووالالت بشوورية كثوورية لليهوديووة. وهووذا التعوودد العنصوورى ىف حوود ذاتووه 
ود كلما وقعوا ىف  ينفى مقولة: إن اليهودية قومية،كما ينفى أيضا مقولة "معاداة السامية" الىت يشهرها اليه

كارثووة، ألن انتشووار اليهوديووة علووى ذلووك النحووو أوجوود أجيوواال توودين ابليهوديووة ولكوون ليسوووا موون السوواميني 
 أصال.

وىف اجملتمعووات الووىت عووواش فيهووا اليهوووود قبوول الشوووتات الكبووري وبعووده ، كوووانوا علووى هوووامش اجملتمووع بسوووبب 
-منعزلوة ذاتيوا تعويش ىف مكوان خواص )حوارةاختالف عقيدهتم عن اآلخرين ، ومون هنوا كوانوا دوموا أقليوة 

جيتوو(، ومل يتبووأوا مراكووز احلكوم ،فانصوورفوا إىل النشواط االقتصوادى وسوويطروا علوى أسووواق املوال والتجووارة. 
وملووا بوودأ عصوور الدولووة القوميووة ىف القوورن التاسووع عشوور، بوودأ يهووود القووارة األوروبيووة التفكووري ىف وطوون خوواص 

ات الىت يعيشون فيهوا ليصوبحوا قووة مركزيوة، وهوو األمرالوذى مت ىف عوام جيمعهم وينقلهم من هامش اجملتمع
 .1897بعد تكوين املنظمة الصهيونية العاملية مبقتضى مؤمتر ابزل ىف  1948

( 1ولليهووود تسووع وثالثووون سووفرا موون أسووفارهم معتموودة يطلووق عليووه "العهوود القوودمي" وهووى أربعووة أقسووام: )
(والتثنيووة 3واخلووروج وخيووتص ببووىن إسوورائيل ىف مصووروخروجهم منهووا،)( 2التكوووين وخيووتص بتوواريخ العووامل ، )

 (4وخيتص أبحكام الشريعة اليهودية، وسفر الالويني وخيتص بشؤون العبادات ، )
وسووفر العوودد وخيووتص إبحصوواء اليهووود لقبووائلهم وجيوشووهم وأمووواهلم. أمووا القسووم الثوواأ موون العهوود القوودمي 

بىن إسرائيل بعد استيالئهم علوى أرض كنعوان ، والقسوم الثالوث  فيتكون من اثىن عشر سفرا خاصة بتاريخ
من نسة أسفار ختتص ابألانشيد والعظات ، والرابع من سبعة عشرسفرا كل منها خيوتص بتواريخ نوىب مون 
أنبيائهم بعد موسى. أما التلمود فهو جمموعة شروح للشرائع املنقولة شوفاهة عون موسوى وتلموودان: واحود 

 طني ، والثاأ كتب ىف اببل.مت تدوينه ىف فلس
وأنقسم اليهود إىل أكثرمن فرقة اختلفت فيما بينها حول األخذ أبسفار العهد القدمي واألحاديث الشفوية 

 ملوسى أوإنكار بعضها.
وأهم هذه الفرق نس فرق: الفريسيون )الرابنيون(، الصودوقيون ، والسوامريون ،و احلسوديون )املشوفقون( 

يون املتمسكون ابألسفار ويعرفون أيضا ابلعنانيني نسبة إىل مؤسسوها عنوان بون داود(. ، والقراءون )الكتاب
ومل يبوووق مووون هوووذه الفووورق إال الرابنيوووون و القوووراءون وبينهموووا اختالفوووات شوووديدة حوووول الطقووووس والشووورائع 

صووول واملعوامالت. أموا اليهوود املعاصورون فينقسوومون بوني سوفاردمي وهوم اليهووود الشورقيون مبوا فويهم ذوى األ
 العربية واألسبان والبلقان ،و أشكنازمي وهم اليهود الغربيون.

 أ.د/عاصم أمحد الدسوقى
 ـــــــــــــــــ
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 بر الوالدين والاحذير من عتودهما
 . حث القرآن الكرمي على بر الوالدين1
ْلَوال ووَديْ •  ُه َواب  ُلَغن  ع نووَدَك اْلك وورَبَ َأَحووُدمُهَا َأْو قووال تعوواىل: } َوَقَضووى رَبُّووَك َأال  تَوْعبُووُدوْا إ ال  إ اي  ن  إ ْحَسوواانً إ م ووا يَوووبوْ

َُما قَوْوالً َكر مياً ) َهْرمُهَا َوُقل هل  َن الر مْحَة  َوُقل 23ك اَلمُهَا َفالَ تَوُقل هل َُما ُأفٍّ َوالَ تَونوْ لّ  م  ( َواْخف ْض هَلَُما َجَناَح الذُّ
 [.24،23 َصغ ريًا{  اإلسراء:ر بّ  اْرمَحُْهَما َكَما رَبو َياين  

ْلَوال َدْين  إ ْحَسااًن{  النساء:•   [.36قال تعاىل: }َواْعُبُدوْا اّلّلَ َواَل ُتْشر ُكوْا ب ه  َشْيئاً َواب 
نَساَن ب َوال َدْيه  ُحْسناً {  العنكبوت:•  َنا اإْل   [.8قال تعاىل: }َوَوص يوْ
نَسووواَن ب  •  َنا اإْل  َوال َديْوووه  مَحََلْتوووُه أُمُّوووُه َوْهنووواً َعلَوووى َوْهوووٍن َوف َصووواُلُه يف  َعووواَمنْي  أَن  اْشوووُكْر    قوووال تعووواىل: }َوَوص ووويوْ

رُي{ لقمان:  [.14َول َوال َدْيَك إ َ   اْلَمص 
 . فضل الوالدين2
 الوالدان مها اللذان سوبب وجوود اإلنسوان، وهلموا عليوه غايوة اإلحسوان الوالود ابإلنفواق والوالودة ابلووالدة• 

 واإلشفاق.
 ّلّل سبحانه نعمة اخللق واإلجياد، ومن بعد ذلك للوالدين نعمة الرتبية واإليالد.• 
يقول حرب األمة وترمجان القرآن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما: ثالث آايت مقروانت بثالث، وال • 

 تقبل واحدة بغري قرينتها..
 [، فمن أطاع هللا ومل يطع الرسول مل يقبل منه.12{  التغابن:( }َوأَط يُعوا اّلل َ َوأَط يُعوا الر ُسولَ 1
 [، فمن صلى ومل يزكّ  مل يقبل منه.43( }َوأَق يُموْا الص اَلَة َوآُتوْا الز َكاَة {  البقرة:2
 [، فمن شكر هلل ومل يشكر لوالديه مل يقبل منه.14( }أَن  اْشُكْر    َول َوال َدْيَك{  لقمان:3
كوووررت الوصوووااي يف كتووواب هللا تعووواىل واإللوووزام بربمهوووا واإلحسوووان إليهموووا، والتحوووذير موووون ألجووول ذلوووك ت• 

 عقوقهما أو اإلساءة إليهما
وضوحت اآلايت السووابقة مووا للوالوودين مون مجيوول عظوويم، وفضوول كبوري علووى أوالدمهووا، خاصووة األم، الوويت • 

 ب.قاست الصعاب واملكاره بسبب املشقة والتعب، من وحاٍم وغثيان وثقل وكر 
 
 . وصف احلديث الشريف للوالدين3
 يف سنة رسول هللا جاء التأكيد على وجوب ب ّر الوالدين والرتغيب فيه، والرتهيب من عقوقهما.• 
 : } رضا الرب يف رضا الوالدين، وسخطه يف سخطهما {  رواه الطرباين[. قال رسول هللا • 
بون عمورو بون العواص قوال: } جواء رجول إىل روى أهل السنن إال الرتموذي بسوند صوحيح عون عبود هللا • 

رسووول هللا فقووال: جئووت أابيعووك علووى اهلجوورة، وتركوووت أبوووّي يبكيووان، فقووال رسووول هللا: "ارجووع إليهموووا، 
 فأضحكهما كما أبكيتهما" {.
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روى اإلمام أمحد يف املسند عن معاوية بن جامهة السلمي: } أنه استأذن الرسول يف اجلهاد معه، فأمره • 
 َيرَب أُم ه، وملا كرر عليه، قال : "وحيك.. الزم رجلها... فثّم اجلنة" {.أن يرجع و 

روى الصحيحني عن أيب هريرة قال: } جاء رجل إىل رسول هللا فقال: اي رسول هللا   مون أحوقُّ النواس • 
حبسن صحابيت؟ قال: "أّمك"، قال: مث من؟ قال: "أّمك"، قال: مث من؟ قال "أّمك"، قال مث من؟ قال: 

 "أبوك" {.
احلديث السابق مقتضاه أن يكون لألم ثالثة أمثال ما لألب من الرب، وذلك لصوعوبة احلمول مث الوضوع • 

 مث الرضاع، فهذه تنفرد هبا األم وتشقى هبا، مث تشارك األب يف الرتبية.
رأة املرتجلووة صووح عوون رسووول هللا أنووه قووال: } ثالثووة ال ينظوور هللا إلوويهم يوووم القيامووة: العوواق لوالديووه، واملوو• 

املتشبهة ابلرجال، والديوث. وثالثة ال يدخلون اجلنة: العاق لوالديه، واملدمن اخلمر، واملنّوان مبوا أعطوى { 
  رواه النسائي وأمحد[.

 -وهو مكان بني مكوة واملدينوة  -على قرب والدته آمنة بنت وهب ابألبواء حيث دفنت  مر الرسول • 
ارس، وذلووك عوام احلديبيووة، فتوقووف وذهووب يوزور قوورب أمووه، فبكووى ومعوه أصووحابه وجيشووه وعوددهم ألووف فوو

وأبكووى موون حولوووه، وقووال: } اسووتأذنت ريب أن أسووتغفر هلووا فلوووم أيذن  ،  -أبيب هووو وأمووي -رسووول هللا 
 واستأذنته أن أزور قربها فأذن  ، فزوروا القبور فإهنا تذكركم اآلخرة {  رواه مسلم[.

 . مواقف يف بر الوالدين4
موع  -م خليل الورمحن أبوو األنبيواء وإموام احلنفواء عليوه السوالم خياطوب أابه ابلرفوق واللطوف واللوني إبراهي• 

إذ قوال: )اي أبوت( وهوو يودعوه لعبووادة هللا وحوده، وتورك الشورك، وملوا أعورض أبووه وهوودده  -أنوه كوان كوافراً 
 [.47َريبّ  إ ن ُه َكاَن يب  َحف ّيًا{  مرمي:ابلضرب والطرد، مل يزد على قوله: } َساَلمم َعَلْيَك َسَأْستَوْغف ُر َلَك 

ّيًا{  مرمي:•   [.14حي  بن زكراي عليهما السالم حيث قال تعاىل: } َوبَورّاً ب َوال َدْيه  َوملَْ َيُكن َجب اراً َعص 
أبووو هريوورة كووان إذا أراد أن خيوورج موون بيتووه وقووف علووى ابب أمووه فقووال: السووالم عليووك اي أموواه ورمحووة هللا • 
ركاته، فتقول: وعليك السالم اي ولدي ورمحة هللا وبركاته، فيقول: رمحك هللا كما ربيتوين صوغرياً، فتقوول: وب

 رمحك هللا كما بررتين كبرياً.
عبد هللا بن مسعود فقد طلبت والدته يف إحدى الليا  مواء، فوذهب ليجويء ابملواء، فلموا جواء وجودها • 

ح، فلم يوقظها خشية إزعاجهوا، ومل يوذهب خشوية أن تسوتيقظ انئمة، فوقف ابملاء عند رأسها حىت الصبا 
 فتطلب املاء فال جتده.

ابون احلسون التميموي رمحوه هللا يهوومُّ بقتول عقورب، فلوم يودركها حووىت دخلوت يف جحور يف املنوزل، فأدخوول • 
يوده خلفهووا وسود اجلحوور أبصوابعه، فلدغتووه، فقيول لووه: مل فعلوت ذلووك؟ قوال: خفووت أن ختورج فتجوويء إىل 

 تلدغها.أمي ف
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ابون عووون املوزين فقوود اندتوه أمووه يوموواً فأجاهبوا وقوود عوال صوووته صوووهتا ليسومعها، فنوودم علوى ذلووك وأعتووق • 
 رقبتني.

 . صور ومظاهر عقوق الوالدين5
أن يرتفووع االبوون عوون والديووه ويتكوورب عليهمووا لسووبب موون األسووباب، كووأن يكثوور مالووه، أو يرتفووع مسووتواه • 

 التعليمي أو االجتماعي وحنو ذلك.
 أن يدعهما من غري معيٍل هلما، فيدعهما يتكففان الناس ويسأالهنم.• 
 أن يقدم غريمها عليهما، كأن يقدم صديقه أو زوجته أو حىت نفسه.• 
 أن يناديهما ابمسهما جمرداً إذا أشعر ذلك ابلتنقص هلما وعدم احرتامهما وتوقريمها وغري ذلك الكثري.• 
 
 . فضل األم واألب على االبن6
ألم هووي الوويت محلووت وليوودها يف أحشووائها تسووعة أشووهر، مشووقة موون بعوود مشووقة ال يزيوودها منوووه إال ثقوواًل ا• 

 وضعفاً، ووضعته كرهاً وقد أشرفت على املوت.
عّلقوت آماهلوا علوى هوذا الطفول الوليود، رأت فيوه هبجوة احليواة وزينتهوا، وزادهوا ابلودنيا حرصواً وتعلقوواً، مث • 

تغذيوه بصوحتها، وترحيوه بتعبهوا، طعاموه دّرهوا، وبيتوه حجرهوا، ومركبوه يوداها شغلت ريدمته ليلهوا وهنارهوا، 
وصدرها، حتوطه وترعواه، جتووع ليشوبع، وتسوهر لينوام، فهوي بوه رحيموة، وعليوه شوفيقة، إذا غابوت دعاهوا، 
وإذا أعرضووت عنووه انجاهووا، وإن أصووابه مكووروه اسووتغاث هبووا، حيسووب أن كوول اخلووري عنوودها، وأن الشوور ال 

 ا ضّمته إىل صدرها أو حلظَْته بعينها.يصل إليه إذ
األب َيَكوودُّ ويسووعى، ويوودفع صوونوف األذى حبثوواً عوون لقمووة العوويش لينفووق عليووه ويربيووه، إذا دخوول عليووه • 

هش، وإذا اقبل إليه بش، وإذا حضر تعلق به، وإذا أقبل عليه احتضون حجوره وصودره، خيووف كول النواس 
 أببيه، ويعدهم بفعل أبيه.

اإلحبواط أن يُفاجوأ الوالودان ابلتنكور للجميول، وقود كواان يتطلعوان لإلحسوان، ويوؤمالن  إن اإلحباط كل• 
يتخوواذل ويتناسووى ضووعفه وطفولتووه، ويعجووب بشووأنه  -ذكووراً أو أنثووى  -الصوولة ابملعووروف، فووإذا هبووذا الولوود 

ابلسووء وفحووش وفتوتوه، ويغوره تعليمووه وثقافتوه، ويرتفوع جباهووه ومرتبتوه، يؤذيهمووا ابلتوأفف والتوربم، وجياهرمهووا 
القول، يقهرمها وينهرمها، يريدان حياته ويريد موهتما، كأين هبما وقد متنيا أن لو كاان عقيموني، توئن حلاهلموا 

 الفضيلة، وتبكي من أجلهما املروءة.
 خالد بن عبد الرمحن الشايع -املصدر: وجوب بر الوالدين والتحذير من عقوقهما

 دار الوطن.
 ـــــــــــــــــ
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 ة االساهاللبراع
 الرباعة لغة:كمال الفضل.

 (1واالستهالل لغة:االبتداء، كما ىف اللسان.)
براعة االستهالل اصطالحا:ضرب من ضروب الصنعة الىت يقدمها أمراء البيان ، ونقواد الشوعر، وجهابوذة 

بن املعتز فنا ىف ( وقد ذكر ا2األلفاظ ، أبن يبدأ املتكلم مبعىن ما يريد تكميله ، وإن وقع ىف أثناء الكالم)
(، وأراد هبوذه التسوومية ابتوداءات القصووائدة إذ ينبغوى للشوواعر 3حماسون الكوالم مسوواه )ُحسون االبتووداءات()

 إذا ابتدأ قصيدة ابتدأها مبا يدل على غرضه فيها.
وكوووذلك ينبغوووى للخطيوووب إذا ارجتووول خطبوووة، والبليوووغ إذا افتوووتح رسوووالة، أن يكوووون ابتوووداء كالموووه داأل علوووى 

فاالبتودأء أول موا يقورع السومع ، فوإن كوان عوذاب، حسون الرتكيوب ،صوحيح املعوىن، أقبول السوامع  انتهائه ،
 (.4على الكالم فوعاه ، وإال أعرض عنه ، وإن كان الباقى ىف غاية احلسن )

وتعوود )براعووة االسووتهالل( فرعووا فرعووه املتووأخرون ممووا يسوومى )حسوون االبتووداءات( فووريى السوويوطى أن براعووة 
مون حسون االبتوداء ، ألن الرباعوة البود فيهوا مون اإلشوارة إىل موا سويق الكوالم ألجلووه ،  االسوتهالل أخوص

 (.5ريالف حسن االبتداء فال يشرتط فيه ذلك )
غووري أن اخلطيووب القوووزويىن ال يوورى فرقوووا بووني حسووون االبتووداء وبراعوووة االسووتهالل ، فكالمهوووا شووىء واحووود، 

 (.6ب املقصود، ويسمى براعة االستهالل )وأبيهما مسيت كنت مصيبا، فأحسن االبتداءات ما انس
وإذا أتملت السور القرآنية ، مجلها ومفرداهتا ، رأيت من البالغة والتفونن ىف الفصواحة موا ال تقودر العبوارة 

 (7على حصر معناه.)
 فمن األمثلة القرآنية، قوله تعاىل:

 .7}إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم{اإلسراء:
 .58نجم:}ليس هلا من دون هللا كاشفة{ال

 .138}صبغة هللا ومن أحسن من هللا صبغة{البقرة:
 ومن أمثال السنة النبوية، قوله صلى هللا عليه وسلم:

 )احلالل بني واحلرام بني(
 )خري األمور أوساطها(
 (8)ال ضرر وال ضرار()

 ومن األمثال الشهرية الىت سارت على وجه الدهر، قوهلم:
 ب مثال للذى رؤيته دون السماع به.)تسمع ابملعيدى خري من أن تراه( يضر 

 وقوهلم )أمسع جعجعة وال أرى طحنا( أى أمسع جلبة وال أرى عمال ينفع التمثيل إذا.
 وقوهلم )مواعيد عرقوب( وهو رجل يهودى من خيرب كان يعد وال يفى ، فضربت به العرب املثل.
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عاأ ، سواء كان املعىن مودحا أو وقد اتفق أصحاب الذوق السليم على أن التمثيل إذا جاء ىف أعقاب امل
ذما حجاجا أو افتخارا ، اعتزارا أو وعظا ، كساه أهبة ورفع من شأنه ، فتتحرك النفس إليه ويهفو القلب 

 (9له ، وهكذا احلكم إذا استقرأت فنون القول وشعوبه.)
 أ.د/عبد القادر حسني

 ـــــــــــــــــ
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 بنو األمحر
آخر معاقل اإلسالم ىف األندلس ، ومؤسوس  Granadaمملكة غرانطة يقصد هبم األسرة الىت حكمت 

الدولة هو حممد بن يوسف بن نصر، الذى ينتهى نسبه إىل الصحا، سوعد بون عبوادة اخلزرجوى رضوى هللا 
م ، وكان قائدا شجاعا عاش فرتة سقوط احلواضر األندلسية الكوربى بعود 1198-هو595عنه، ولد سنة

م ونشوب الفنت بني زعمائهم ، فاضطر ملصانعة ملك 1212-هو609العقاب  هزمية املسلمني ىف معركة
م ، ولكنه كان يعتوزم مل شوتات موا بقوى مون 1245-هو643قشتالة فرانندو الثالث واالعرتاف بتبعيته له 

األندلس ، فلجوأ لغرانطوة وحاضورتيها مالقوة وأملريوة، واسوتقر ملكوه هبوذه الرقعوة اجلبليوة الوىت تبلوغ مسواحتها 
 شبه اجلزيرة.عشر 

واسوووتطاع توطيووود سووولطته والتقووووّ ى ابملسووولمني اهلووواربني مووون املووودن الوووىت اسوووتوىل عليهوووا النصوووارى. وتووووىف ىف 
م ، وخلفووه ابنووه حمموود الفقيووه الووذى نظووم دواويوون الدولووة وجباايهتووا وخلووع عليهووا صووفة 1272-هووو671

 م.1302-هو701امللوكية، واستمر حكمه حىت 
بووىن األمحوور علووى موودى القوورنني التوواليني ، وتراوحووت عالقوواهتم جبوورياهنم موون وتعاقووب بعوود ذلووك امللوووك موون 

سوالطني بووىن موورين ابملغوورب وملووك قشووتالة وأرغووون النصوورانيتني بوني املواجهووة واحملالفووة، وبلغووت دولووتهم ىف 
-755بعووض العهووود درجووة عاليووة موون القوووة واالزدهووار كمووا قوودر هلووا أايم حمموود الغووىن ابهلل بوون يوسووف 

م ، على أن القرن التاىل يشهد تدهور األحوال بسبب نشوب الثوورات وتزايود 1391-1354هو/793
احلموالت النصوورانية والتنووازع بووني أفووراد األسوورة احلاكموة. وخووالل السوونوات الثالثووني األخوورية نشووبت احلوورب 

 ، وأيسوور األهليووة بووني السوولطان أ، احلسوون علووى بوون سووعد وأخيووه حمموود "الز ُغووّل" مث مووع ابنووه أ، عبوود هللا
-هوو897جويش قشوتالة هوذا األخوري ويرغمونوه علوى تسوليم غرانطوة بعود سوقوط معاقلهوا الكوربى ىف سونة 

 م.1492
وعلووى الوورغم موون سوووء األحوووال املتزايوود ىف غرانطوووة اإلسووالمية فقوود كووان شووعبها موون أنشووط الشوووعوب ىف 

بذلك قصر احلمراء الذى يعد درة استغالل مواردها احملدودة وأكثرها حرصا على الثقافة والفنون ، يشهد 
فنيووة اندرة، مث موون نبووغ ىف غرانطووة موون كبووار العلموواء واألدابء، مثوول الوووزير الشوواعر املووؤرخ لسووان الوودين بوون 

م ، 1369-هووو770م وابوون خامتووة 1395-هووو797م والشوواعر ابوون زموورك 1374-هووو776اخلطيووب 
م ، والنحووى املفسور 1426-هوو829ى والفقيهني القاضيني أ، احلسن النباهى وحممد بن عاصوم القيسو

 م.1344-هو745أ، حيان نزيل مصر 
 أ.د/حممود على مكى

 ـــــــــــــــــ
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 سبباً للخشوع يف الصالة ثالث وثالثون
 

 أواًل : احلرص على ما جيلب اخلشوع ويقويه :
 . االستعداد للصالة والتهيؤ هلا .1
 . الطمأنينة يف الصالة .2
 صالة .. تذكر املوت يف ال3
 . تدبر اآلايت املقروءة وبقية أذكار الصالة والتفاعل معها .4
 . أن يقطع قرآءته آية آيه .5
 . ترتيل القرآن وحتسني الصوت به .6
 . أن يعلم أن هللا جييبه يف صالته .7
 . الصالة إىل سرتة والدنو منها .8
 . وضع اليد اليمىن على اليسرى على الصدر .9

 ع السجود .. النظر إىل موض10
 . حتريك السبابة .11
 . التنوع يف اآلايت والسور واألدعية واألذكار .12
 . أن أي  بسجود التالوة إذا مر مبوضعه .13
 . االستعاذة ابهلل من الشيطان .14
 . التأمل يف حال السلف يف صالهتم .15
 . معرفة مزااي اخلشوع يف الصالة .16
 مواضعه يف الصالة . . االجتهاد ابلدعاء وخصوصاً يف17
 . األذكار الواردة بعد الصالة .18

 اثنياً : دفع املوانع والشواغل اليت تصرف اخلشوع :
 . إزالة ما يشغل املصلي من املكان .1
 . أال يصلي يف ثوب فيه نقوش أو كتاابت أو صور .2
 . أال يصلي وحبضرته طعام يشتهيه .3
 . أال يصلي وهو حاقن أو حاقب .4
 يصلي وقد غلبه النعاس . . أال5
 . أال يصلي خلف املتحدث أو النائم .6
 . عدم االنشغال بتسوية احلصى .7
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 . عدم التشويش ابلقراءة على اآلخرين .8
 . ترك االلتفاف يف الصالة .9

 . عدم رفع البصر إىل السماء .10
 . أال يبصق أمامه يف الصالة .11
 . جماهدة التثاؤب يف الصالة .12
 م االختصار يف الصالة .. عد13
 . ترك السدل يف الصالة .14
 . ترك التشبه ابلبهائم .15

 دار الوطن . –حممد املنجد  –سبباً للخشوع يف الصالة  33املرجع : 
 الالالالالالالالالالالالالالالالال
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 مثرات الصالة 
 من مثرات وفوائد الصالة ما يلي :

 . أهنا أفضل القرابت .1
 . أهنا منهاة عن اإلمث .2
 أهنا مكفرة للسيئات .. 3
 . أهنا مطردة للداء عن اجلسد .4
 . من أعظم األسباب يف رفع الدرجات .5
 . نزول الرمحات للعبد ما دام يف صالته .6
 . أنه من دخل النار من املسلمني فإن النار ال تصيب مواضع السجود يف صالته .7
 . سبب حلصول السجود يوم القيامة .8
 ح والنفوس .. أهنا منشطة للجوار 9

 . أهنا غذاء لألرواح والقلوب .10
 . أهنا جالبة لألرزاق .11
 . أهنا نور للمؤمنني يف الدنيا واآلخرة .12
 . أهنا رافعة ألمراض القلوب .13
 . أن هللا أمر عباده ابلفزع إليها واالستعانة هبا على مصاحل الدنيا واآلخرة .14
  وحفظاً وخصوصاً صالة الصبح .. أن من صالها يف مجاعة كانت له أماانً 15
 . أهنا تورث ذكر هللا تعاىل .16
 . أن هللا عظم أجرها وأمر هبا من قبلنا وأمران هبا .17

 دار الوطن . –عبد الرمحن اليح   –املرجع : مطوية مثرات الصالة 
 ـــــــــــــــــ

 



 1006 

 مجة الترآن
 جلمع القران معنيان:

 األول: حفظه عن ظهر قلب.
 اأ: كتابته.والث

بقولووووه: }إن علينووووا مجعووووه  إذن فوووواجلمع مبعووووىن حفووووظ القوووورآن ىف الصوووودر أموووور ضوووومنه هللا تعوووواىل لنبيووووه 
 .17وقرآنه{القيامة:
، أموا الوبالغ العوام فإمنوا  67بقوله: }أييها الرسول بلوغ موا أنوزل إليوك مون ربك{املائودة: وأمر هللا النىب 
األمة أن حتفظه ىف عدد التواتر على األقول ىف جمموعهوا، ( وقد حصل. ولذلك وجب على 1هو ابلتواتر)

 .9وضمن هللا تعاىل حتقق ذلك حيث قال: }إان حنن نزلنا الذكر وإان له حلافظون{احلجر:
وقد أمجعوت األموة علوى أن املوراد بقولوه تعواىل: حلوافظون. أى حفظوه علوى املكلفوني للعمول بوه ، وحراسوته 

( وال حصر لألدلة الدالة على أن القرآن 3حلفظ إمنا يتحقق ابلتواتر)(، وهذا ا3من وجوه الغلط واخللط )
 (.4مجع هبذا املعىن، وعلى هذا املستوى)

و بتبليوغ القورآن وإقرائوه وإقوراء الصووحابة  وأقول موا يتيسور للمتطلوع أن يالحوظ الواقوع التووارخيى منوذ قياموه 
طالوب وأ، بون كعوب وابون مسووعود بعضوهم لوبعض وهكوذا. جنود السووادة عثموان بون عفوان وعلوى ابوون أ، 

 وزيد بن اثبت وأاب موسى األشعرى وأاب الدرداء.
 وممن مجعه معاذ بن جبل وأبو زيد وسامل موىل أ، حذيفة وابن عمر وعتبة ابن عامر.

وعرضووه علووى بعووض هووؤالء أبووو هريوورة وابوون عبوواس وعبوود هللا بوون السووائب ، واملغوورية بوون شووهاب املخزومووى 
 نخعى وعلقمة بن قيس وأبو عبد الرمحن السلمى وأبو العالية الرايحى.واألسود بن يزيد ال

 وكان عند أ، الدرداء نيف وستمائة وألف يتعلمون القرآن ، على كل عشرة منهم مقرئ.
وملا كان الصوت ىف هذا اجلمع عنصورا ىف حتصويله وضوبطه ال غوىن عنوه فإننوا نوذكر اجلموع الصووتى للقورآن 

ول للقوورآن الكوورمي أو املصووحف املرتوول كووان لووه بواعثووه وخمططاتووه وشوورحها لنووا فنقووول: اجلمووع الصوووتى األ
(، وهكوووذا أصوووبحنا نسووومع القووورآن الكووورمي اجملموووع صووووتيا مووون خمتلوووف 5تفصووويال الووودكتور لبيوووب السوووعيد)

 اإلذاعات ىف العامل اإلسالمى وأبصوات القراء الكثريين وببعض الرواايت املشهورة.
 وصحابته رضى هللا عنهم: وقع ثالث مرات مشهورة ىف عهد النىب ومجع القرآن مبعىن كتابته 

وكان أيمر الكاتب أن يقرأ ما كتب حىت يقوم ما قد يكون مون زلول ىف  املرة األوىل: كانت إبمالء النىب 
ملا أمر بكتابة قوله تعاىل: )ال يستوى القاعدون من املوؤمنني واجملاهودون ىف  حرف. ومن ذلك أن النىب 

هللا(. وكوان ابون أم مكتووم األعموى حاضورا يسومع فقوال: ايرسوول هللا فموا أتمورأ؟ فوإأ رجول ضورير سبيل 
 .95البصر، فنزلت مكاهنا: }ال يستوى القاعدون من املؤمنني غري أوىل الضرر{النساء:
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فخشووى  املورة الثانيوة: ىف عهود سويدان أ، بكور رضوى هللا عنوه ملوا كثور الشوهداء مون القوراء ىف موقعوة اليماموة
 ضياغ شىء من القرآن مبوهتم فتألفت جلنة برالسة زيد بن اثبت واستحضروا ما ىف بيوت زوجات النوىب 

 .- -وما مع الصحابة، واستشهدوا على ما جاء به كل واحد أنه كتب حبضرة النىب 
ضووهم بعضووا املوورة الثالثووة: ىف عهوود سوويدان عثمووان بوون عفووان ملووا اختلووف املسوولمون ىف القووراءة وكوواد يكفوور بع

 (.3وهم ىف غروة أرمينية)
بل وقع خالف أيضا عند سيدان عثمان فكان البد من مجع موا أمجعووا عليوه مون القورآن وتورك موا اختلفووا 
فيوه ، فتالفوت جلنووة برالسوة زيوود بون اثبووت أيضوا وكتبووا سووتة مصواحف مشووتملة علوى قووراءات موزعوة فيهووا: 

 بدون الواو ىف مصاحف الشام واملدينة.مثل )سارعوا( ىف مصاحف مكة والكوفة والبصرة و 
وبذلك اختذ الناس ىف القراءة مبعوىن أهنوم أمجعووا علوى صوحه موا عنودهم فوال خيطوئ بعضوهم بعضوا فواجلميع 

 على صواب.
وقووام النوواس ابلنقوول موون هووذه املصوواحف ألنفسووهم ، وبقيووت هووى ومووا نقوول منهووا إىل أن دون علووم الرسووم 

 (.6واحتوى على وصف ما فيها تفصيال)
 أ.د/عبد الغفورحممود مصطفى

 ـــــــــــــــــ
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 جها  النفس 
 مقدمة:

 أمر هللا سبحانه ابجلهاد وجعله فريضة على مجيع العباد.
 جعل هللا اجلهاد حسب االستطاعة.

َهاد ه  {  احلج:  [.78يقول تعاىل: } َوَجاه ُدوا يف  اّلل   َحق  ج 
 اجلهاد أربع مراتب:
 أوهلا: جهاد النفس.

 نيها: جهاد الشيطان.اث
 اثلثها: جهاد الكفار.

 رابعها: جهاد املنافقني.
 جهاد النفس.

إن العبد ما مل جياهد نفسه أواًل فيبدأ هبا ويلزمها بفعل ما أمرت بوه وتورك موا هنيوت عنوه مل ميكنوه جهواد  -
 عدوه اخلارجي مع ترك العدو الداخلي.

 يف طاعة هللا، واملهاجر من هجر ما هنى هللا عنه {.: } اجملاهد من جاهد نفسه  هلذا قال النيب  -
 يقول يف خطبة احلاجة: } ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا {. وكان النيب  -
للحصني بن عبيود: } أسولم حوىت أعلموك كلموات ينفعوك هللا هبوا {، فأسولم، فقوال: }  وقال النيب  -

 قل اللهم أهلمين رشدي وقين شر نفسي {.
 من مل يسلم من شر نفسه مل يصل إىل هللا تعاىل ألهنا حتول بينه وبني الوصول إليه. -
 والناس قسمان: -
 قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته وصار مطيعاً هلا. -1
 وقسم ظفر بنفسه فقهرها حىت صارت مطيعة له. -2

نْوَيا )( وَ 37وقد ذكر هللا الق سمني يف قوله تعاىل:} َفَأم ا َمون َطغَوى ) وَي 38آثَووَر احْلَيَواَة الودُّ ويَم ه  ( فَوإ ن  اجلَْح 
وووَي اْلَموووْأَوى { 40( َوأَم وووا َموووْن َخووواَف َمَقووواَم رَبّ وووه  َوهَنَوووى الووونو ْفَس َعووون  اهْلَوووَوى )39اْلَموووْأَوى ) ( فَوووإ ن  اجْلَن وووَة ه 
 [.41-37 النازعات:

 النفس تدعوا إىل الطغيان وإيثار احلياة الدنيا. -
 أيمر عبده ريوفه وهني النفس عن اهلوى. والرب -
 والعبد إما أن جييب داعي النفس فيهلك، أو جييب داعي الرب فينجو. -
النفس أتمر ابلشح وعدم اإلنفاق يف سبيل هللا، والرب يدعو إىل اإلنفاق يف سبيله فيقول سوبحانه: }  -

ه   ُكْم َوَمن يُوَق ُشح  نَوْفس  َنُفس   [.16 َفُأْولَئ َك ُهُم اْلُمْفل ُحوَن {  التغابن:َوأَنف ُقوا َخرْيًا ألّ 
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 النفس تسمح ابملاليني يف سبيل البذخ واإلسراف، وال تسمح ابلقرش للفقري واحملتاج. -
تكووون الوونفس ثرة أّمووارة ابلسوووء، وثرة لّوامووة تلوووم صوواحبها بعوود الوقوووع يف السوووء، وثرة مطمئنووة وهووي  -

ه وذكره، فكوهنا مطمئنة وصف مدح، وكوهنا أّمارة ابلسووء وصوف ذم هلوا، اليت تسكن إىل طاعة هللا وحمبت
 وكوهنا لوامة ينقسم إىل املدح والذم.

 جهاد النفس يكون مبحاسبتها وخمالفتها.
يف احلديث قال النيب صلى هللا عليه وسلم: } الكّيس مون دان نفسوه، وعمول ملوا بعود املووت، والعواجز  -

 على هللا األماين { ومعىن: } دان نفسه {: حاسبها..من أتبع نفسه هواها، ومتىن 
عوون عموور بوون اخلطوواب قووال: ) حاسووبوا أنفسووكم قبوول أن حتاسووبوا، وزنوووا أنفسووكم قبوول أن توزنوووا، فإنووه  -

أهووون علوويكم يف احلسوواب غووداً أن حتاسووبوا أنفسووكم اليوووم. وتزينوووا للعوورض األكوورب. } يَوْوَمئ ووٍذ تُوْعَرُضوووَن ال 
 [ (.18اف َيةم {  احلاقة:خَتَْفى م نُكْم خَ 

 وقال ميمون بن مهران:)ال يكون العبد تقياً حىت يكون لنفسه أشد حماسبًة من الشريك لشريكه (. -
 هلذا قيل: ) النفس كالشريك اخلّوان إن مل حتاسبه ذهب مبالك (. -
ن كتب عمر بون اخلطواب إىل بعوض عمالوه: ) حاسوب نفسوك يف الرخواء قبول حسواب الشودة، فوإن مو  -

حاسب نفسه يف الرخاء قبل حساب الشدة عاد أمره إىل الرضا والغبطة، ومن أهلته حياته، وشغلته أهواؤه 
 عاد أمره إىل الندامة واحلسرة (.

قال احلسن: ) وإمنا خف احلساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم يف الدنيا، وإمنا شق احلسواب  -
من غري حماسبة، ويعني اإلنسان على حماسبة نفسه معرفته أنه كلما يوم القيامة على قوم أخذوا هذا األمر 

اجتهود فيهوا اليووم اسورتاح منهوا غوداً إذا صوار احلسوواب إىل غوريه، وكلموا أمهلهوا اليووم اشوتد عليوه احلسوواب 
 غداً، وأنه إذا حاسبها اليوم ربح سكىن الفردوس غداً، وإذا أمهلها اليوم فخسارته بدخول النار غداً (.

ق العاقووول احلوووازم املووووؤمن ابهلل واليووووم اآلخووور أال يغفووول عوووون حماسوووبة نفسوووه يف حركاهتوووا، وسووووكناهتا، حووو -
 وخطواهتا، وخطراهتا..

 يقول اإلمام ابن القيم رمحه هللا:
 جهاد النفس أربع مراتب:

ال أحدها: أن جتاهدها على تعلم اهلدى ودين احلق الذي ال فالح هلا وال سعادة يف معاشها ومعادها إ -
 به. ومىت فاهتا علمه شقيت يف الدارين.

 الثانية: أن جتاهدها على العمل به بعد علمه، وإال فمجرد العلم بال عمل إن مل ينفعها. -
الثالثة: أن جتاهدها إىل الدعوة إليه وتعليمه من ال يعلمه. وإال كان من الذين يكتمون ما أنوزل هللا مون  -

 وال ينجيه من عذاب هللا.اهلدى والبينات، وال ينفعه علمه، 
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الرابعووة: أن جياهوودها علووى الصووورب علووى مشوواق الوودعوة إىل هللا وأذى اخللوووق، ويتحموول ذلووك كلوووه هلل (  -
 انتهى كالمه رمحه هللا.

 مراعاة النفس:
إن الونفس إذا أطمعووت طمعوت، وإذا فوضووت إليهووا أسواءت، وإذا محلتهووا علوى أموور هللا صوولحت، وإذا  -

دت، فاحذر نفسوك، واهتمهوا علوى دينوك، وأنزهلوا منزلوة مون ال حاجوة لوه فيهوا، وال تركت األمر إليها فس
 بد له منها.

وإن احلكوويم يووذل نفسووه ابملكوواره حووىت تعوورتف ابحلووق، وإن األمحووق خيووري نفسووه يف األخووالق فمووا أحبووت  -
 منها أحب، وما كرهت منها كره.

دائموة. وحتوب لوذة الراحوة، وإن كانوت  ال شك أن الونفس تكوره مشوقة الطاعوة، وإن كانوت تعقبهوا لوذة -
 تعقبها حسرة وندامة.

 فهي تكره قيام الليل وصيام النهار، وتكره التبكري يف الذهاب إىل املسجد. -
 كم من شخص جيلس الساعات يف املقاهي واألسواق ويبخل ابلدقائق القليلة جيلسها يف املسجد.  -
هواد يف سوبيل هللا. كموا قوال تعواىل: } ُكت وَب َعلَوْيُكُم اْلق تَواُل كم تكره إنفاق املال يف طاعة هللا، تكوره اجل  -

ًئا َوُهوَو َشور  ل ُكو ًئا َوُهَو َخرْيم ل ُكْم َوَعَسى أَن حتُ بُّووْا َشويوْ ُ يَوْعلَوُم َوأَنوُتْم َوُهَو ُكْرهم ل ُكْم َوَعَسى أَن َتْكَرُهوْا َشيوْ ْم َواّلل 
 [.216اَل تَوْعَلُموَن {  البقرة:

 كره األمر ابملعروف، والنهي عن املنكر، والدعوة إىل هللا.ت -
 تكره القيام ابإلصالح بني الناس، وهكذا ما من طاعة إال وللنفس منها موقف املمانع املعارض. -
ُروا أَنُفَسُهْم َوأَهْ  - ر يَن ال ذ يَن َخس  ْم إن أنت أطعتها أهلكتك وخسرهتا، كما قال تعاىل: } ُقْل إ ن  اخْلَاس  ل يه 

 [.15يَوْوَم اْلق َياَمة  َأال َذل َك ُهَو اخْلُْسرَاُن اْلُمب نُي{  الزمر:
إن أنت أطعتها فقد ظلمتها، حيث عرضتها لسخط هللا وعقابه، وأهنتها وأنت تظن أنك قود أكرمتهوا  -

 حيث أعطيتها ما تشتهي وأرحتها من عناء العمل ومشقته فحرمتها من الثواب.
 النفس الشياطني. العدو الثاين بعد

 أواًل: إبليس لعنه هللا
عدو أبينا آدم وعدو البشرية كلها، وقد حذران هللا منه فقال تعاىل: } إ ن  الش ْيطَاَن َلُكوْم َعوُدو  َفاخت  وُذوُه  -

 [.5َعُدوًّا {  فاطر:
 [.60لش ْيطَاَن إ ن ُه َلُكْم َعُدو  مُّب نيم{  يس:قال تعاىل: } أملَْ أَْعَهْد إ لَْيُكْم اَي َبين  آَدَم أَن ال  تَوْعُبُدوا ا -
 أمران هللا ابالستعاذة منه، ومعناها أن تستجري ابهلل من شره. -
 الشيطان ال يكفه عن اإلنسان إال ذكر هللا. -
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الشويطان قوود يكوون موون اجلوون وقود يكووون موون اإلنوس، وقوود يكوون موون الوودواب، قوال تعوواىل: }وََكووَذل َك  -
ي بَوْعُضوووووُهْم إ ىَل بَوْعوووووٍض زُْخوووووُرَف اْلَقوووووْول  ُغوووووُرورًا{ َجَعْلنَوووووا  نوووووس  َواجلْ ووووونّ  يُووووووح  ٍّ َعوووووُدوًّا َشوووووَياط نَي اإل  ل ُكووووولّ  ن ووووويب 
 [.112 األنعام:

كلهم يتعاونون على إهالك بين آدم، شيطان اجلن ابلوسوسة واإلغراء ابلشر والتخذيل عن اخلوري، وهوو   -
 ري منه جمرى الدم..عدو خفي، ال يراه اإلنسان، ألنه جي

ْن َحْيُث اَل تَوَرْوهَنُْم {  األعراف: -  [.27قال تعاىل: } إ ن ُه يَورَاُكْم ُهَو َوقَب يُلُه م 
 وال مينع منه جدران وال أبواب. وإمنا مينع منه ذكر هللا. -

 اثنياً: شياطني اإلنس.
ين واإلنسوانية، وموا أكثور شوياطني الشيطان اإلنسي يراه اإلنسان، وجيالسه ويكلمه، ويتلبس بلباس الود -

 اإلنس اليوم وما أكثر دعايتهم للشر، فهم يدعون إليه بكل وسيلة.
 يدعون إىل اإلابحية والرذيلة ابسم احلرية. -
 يدعون الناس إىل اخلروج من البيوت وإىل العري والسفور ابسم إخراجها من الكبت. -
 خدرات وشرب اخلمر ابسم الرتفيه.يدعون إىل مساع األغاين واملزامري وتعاطي امل -
 يدعون إىل إضاعة الصالة وإتباع الشهوات وترك اجلمع واجلماعات ابسم التسامح. -
 يدعون إىل تعطيل الشريعة وحتكيم القوانني ابسم العدالة واملرونة. -
ود، يوودعون إىل الشوورك والبوودع وحيووذرون موون التوحيوود والتمسووك ابلسوونن ابسووم حريووة الوورأي وتوورك اجلموو -

وأيمووورون ابملنكووور، وينهوووون عووون املعوووروف، ويقفوووون يف طريوووق الووودعوة إىل هللا، ويصووودون عووون سوووبيل هللا، 
ويشجعون العصاة، ويهينون أهل الطاعات من املؤمنني واملؤمنات، وحياولون تعطيل احلدود ابسوم مسوايرة 

 األمم املتحضرة وإن كانت كافرة.
عالموووواهتم، وهووووم موووون جنووووود إبلوووويس وأعوانووووه وإخوانووووه أولئووووك هووووم شووووياطني اإلنووووس، وهووووذه أعموووواهلم و  -

 فاحذروهم، وجاهدوهم حىت توقفوا زحفهم إىل بيوتكم وجمتمعاتكم.
الشويطان اإلنسووي متنوع منووه احلجوب واألبووواب، ويودفع ابحلووذر منوه واالبتعوواد عنوه وهجووره والورد علووى مووا  -

 طاته والتنبيه لكيده ومكره.يد  به من الشبه واملقاالت، واألخذ على يده ومنعه من تنفيذ خمط
 اخلامتة:

قال اإلمام ابن القيم رمحه هللا: ) فإن هللا سبحانه وتعاىل خلق هذا اآلدمي، واختاره مون بوني سوائر الربيوة، 
وجعول قلبوه حموول كنووزه موون اإلميوان والتوحيوود واإلخوالص واحملبوة واحليوواء والتعظويم واملراقبووة، وجعول ثوابووه إذا 

ب وأفضله، وهو النظر إىل وجهوه والفووز برضووانه وجماورتوه يف جنتوه، وكوان موع ذلوك قدم عليه أكمل الثوا
قد ابتاله ابلشهوة والغضب والغفلة، وابتاله بعدوه إبليس ال يفرت عنه، فهو يدخل عليه مون األبوواب الويت 

أعانوه  هي من نفسه وطبعه وهواه على العبود: ثالثوة مسولطون آمورون فاقتضوت رمحوة ربوه العزيوز الورحيم أن
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جبند آخر، يقاوم به هذا اجلند الذي يريد هالكه، فأرسل إليه رسوله، وأنزل عليوه كتابوه، وأيوده مبلوك كورمي 
 يقابل عدوه الشيطان(

 دار القاسم.-صاحل بن فوزان الفوزان-املرجع: احذر الشريك اخلّوان
 ـــــــــــــــــ
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 حسن اخلامتة 
 : األسباب اليت تنشأ عنها سوء اخلامتة -
 . التسويف ابلتوبة .1
 . طول األمل ، ومن النقاط اليت تساعد على قصر األمل ما يلي :2
 كثرة ذكر املوت .§ 
 زايرة املقابر .§ 
 تغسيل املوتى وتشييع اجلنائز .§ 
 زايرة الصاحلني .§ 
 . حب املعصية وألفها واعتيادها .3
 . االنتحار .4
 بشائر تدل على حسن اخلامتة : -
 بكلمة التوحيد عند املوت . . نطقه1
 . أن ميوت شهيداً من أجل إعالء كلمة هللا .2
 . أن ميوت غازايً يف سبيل هللا .3
 . أن يكون آخر أعماله طاعة هللا .4
 . املوت يف سبيل الدفاع عن اخلمس اليت حفظتها الشريعة :5
 الدين .§ 
 النفس .§ 
 املال .§ 
 العرض .§ 
 العقل .§ 
 راً حمتسباً بسبب األمراض :. أن ميوت صاب6
 الطاعون .§ 
 السل .§ 
 داء البطن .§ 
 ذات اجلنب .§ 
 . موت املرأة يف نفاسها بسبب ولدها .7
 . املوت ابلغرق واحلرق واهلدم .8
 . املوت ليلة اجلمعة أو هنارها .9
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 . عرق اجلبني عند املوت .10
 : موجز الوسائل اليت جعلها هللا سبباً يف حسن اخلامتة -
 . تقوى هللا يف السر .1
 . املداومة على ذكر هللا .2

 دار الوطن –عبد هللا املطلق  –املرجع : حسن اخلامتة وسائلها وعالماهتا والتحذير من سوء اخلامتة 
 دار الوطن –خالد الشايع  –لالستزادة : مطوية عالمات وأسباب حسن اخلامتة وسوء اخلامتة 

 ـــــــــــــــــ
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 لقحسن اخل 
 مقدمة:

 مكارم األخالق صفة من صفات األنبياء والصديقني والصاحلني. -
 هبا تُنال الدرجات، وتُرفع املقامات. -
آبية مجعت له حمامد األخالق وحماسن اآلداب فقال جل وعوال: }  خص اّلّل جل وعال نبيه حممداً  -

 [.4َوإ ن َك َلَعلى ُخُلٍق َعظ يٍم {  القلم:
 وجب التحاب والتآلف.ُحسن اخللق ي -
 سوء اخللق يُثمر التباغض والتحاسد والتدابر. -

 أمهية وفضائل اخللق احلسن.
علوى حسون اخللوق، والتمسوك بوه، ومجوع بوني التقووى وحسون اخللوق، فقوال عليوه الصوالة  حث النيب  -

 كم[.والسالم: } أكثر ما يدخل الناس اجلنة، تقوى اّلّل وحسن اخللق {  رواه الرتمذي واحلا 
أاب هريورة بوصوية عظيموة فقوال: } اي أاب هريوورة  عليوك حبسون اخللوق {. قوال أبوو هريوورة  أوصوى النويب  -

رضي اّلّل عنه: وموا حسون اخللوق اي رسوول اّلّل؟قوال: } تصول َموْن قطعوك، وتعفوو عمون ظلموك، وتُعطوي 
 من حرمك{  رواه البيهقي[.

، فقود قوال صولى اّلّل عليوه وسولم: } إن الرجول ليودرك عظم ثواب هوذه املنقبوة احملموودة واخلصولة الطيبوة -
 حبسن خلقه درجة الصائم القائم {  رواه أمحد[.

حسووون اخللوووق مووون كموووال اإلميوووان، فقوووال عليوووه الصوووالة والسوووالم:} أكمووول املوووؤمنني إميووواانً  عووود  النووويب  -
 أحسنهم خلقاً {  رواه أمحد وأبو داود[.

م: } أحووب النوواس إىل اّلّل أنفعهووم، وأحووب األعمووال إىل اّلّل عووز قووال رسووول اّلّل صوولى اّلّل عليووه وسوول -
وجل، سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي ديناً، أو تطورد عنوه جوعواً، ولوئن أمشوي 

 مع أخي املسلم يف حاجة أحب إ   من أن أعتكف يف املسجد شهراً {  رواه الطرباين[.
قوال عليوه الصوالة والسوالم: } اتوق اّلّل حيثموا كنوت، وأتبوع السويئة  وصوية جامعوة، فقود أوصى النويب  -

 احلسنة متُحها، وخالق الناس ريُلق حسن {  رواه الرتمذي[.
قال الرسول صلى اّلّل عليه وسلم: } إن أقربكم مين جملساً يوم القيامة أحسنكم أخالقاً {  رواه أمحود  -

 والرتمذي وابن حبان[.
 

 مظاهر حسن اخللق
 كلمة اهليّ نة الليّ نة، قال عليه الصالة والسالم: } والكلمة الطيبة صدقة {  متفق عليه[.ال -
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التبسوووم الوووذي ال يكلوووف املسووولم شووويئاً، لوووه بوووذلك أجووور: } وتبسووومك يف وجوووه أخيوووك صووودقة {  رواه  -
 الرتمذي [.

ء املسولمني، وموع منوذج حُيتذى به يف اخللق مع نفسه، ومع زوجاته، ومع جريانه، وموع ضوعفا سريته  -
وَربُ   جهلتهم، بل وحىت مع الكوافر، قوال تعواىل: } َواَل جَيْور َمن ُكْم َشوَنآُن قَووْوٍم َعلَوى َأال  تَوْعود ُلوْا اْعود ُلوْا ُهوَو أَقوْ

 [.8ل لتو ْقَوى {  املائدة:
ن  ُحسوون اخلُلووق: طالقووة الوجووه، وبووذل املعووروف، وكووف األذى عوون النوواس، هووذا مووع مووا يووالزم املسوولم موو -

 كالم حسن، ومدارة للغضب، واحتمال األذى.
 أصل األخالق احملمودة كلها اإلميان وعلو اهلمة.ومنها:

 أن يكون اإلنسان كثري احلياء. -
 قليل األذى. -
 كثري الصالح.  -
 صدوق اللسان. -
 قليل الكالم، كثري العمل. -
 قليل الزلل. -
 قليل الفضول. -
 براً وصواًل. -
 وقوراً، صبوراً. -
 شكوراً، راضياً. -
 حليماً، رفيقاً. -
 عفيفاً، شفيقاً. -
 ال لعاانً وال سباابً، وال مناماً وال مغتاابً. -
 ال حقوداً وال ريياًل، وال حسوداً. -
 حيب يف اّلّل، ويرضى يف اّلّل، ويغضب يف اّلّل. -

 أصل األخالق املذمومة كلها: الكرب واملهانة والدانءة.
 مة الناشئة من الكرب.األخالق املذمو  -1
 الفخر والبطر العجب. -
 احلسد والبغي واخليالء. -
 الظلم والقسوة والتجرب. -
 اإلعراض وإابء قبول النصيحة. -
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 طلب العلو وحب اجلاه والرالسة. -
 أن حُيمد مبا مل يفعل. -
 األخالق املذمومة الناشئة من الدانءة وصغر النفس: -2
 قطع األرحام. -
 الكذب. -
 بذاءة اللسان. -
 اخلسة واخليانة. -
 الرايء. -
 املكر واخلديعة. -
 الطمع والبخل. -
 الفزع واجلق. -
 العجز والكسل. -
 الذل لغري اّلّل واستبدال الذي هو أدأ ابلذي هو خري وحنو ذلك. -
 

 قال الشاعر:
 وإذا حبثَت عن التقي وجدَتُه *** رجاًل ُيصدّ ق قوَلُه بفعال  

  امرؤم وأطاعه *** فيداه بني مكارٍم ومعال  وإذا اتقى اّللّ 
 وعلى التقي إذا تراسخ يف التقى *** ثجان: ثُج سكينٍة ومجال  
 وإذا تناسبت  الرجاُل فما أرى *** نسًبا يكون كصاحل  األعمال  

 
 خامتة:

ة ليزيول موا عجبت ملن يغسل وجهه نس مورات يف اليووم جميبواً داعوي اّلّل، وال يغسول قلبوه مورة يف السون -
 علق به من أدران الدنيا، وسواد القلب، ومنكر األخالق 

 احرص على تعويد النفس كتم الغضب. -
وون: والوودين، وزوجووة وأبنوواء، وأصوودقاء، ومعووارف، بطيووب معشوورك، وحلووو حووديثك،  - ليهنووأ موون حولووك م 

 وبشاشة وجهك، واحتسب األجر يف كل ذلك.
 القاسم.دار -عبدامللك القاسم-املرجع: حسن اخللق

 ـــــــــــــــــ
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 حسن معانرة ال وجة 
 احلقوق الزوجية عظيمة ويرتتب عليها أمور مهمة. -
 هذه الزوجة أمانه عندك، ومسئول عنها يوم القيامة . -

 ومن أهم حقوقها ما يلي:
 الوصاية ابلنساء خرياً. -1
 إعطاؤها حقوقها وعدم ريسها. -2
 أن يطعمها إذا طعم. -
 ا اكتسى.ويكسوها إذ -
 وال يضرب الوجه. -
 وال يقبح. -
 وال يهجر إال يف البيت. -
 تعليمها العلم الشرعي وما حتتاج إليه من أمور العبادات وحثها وتشجيعها على ذلك. -3
 معاملتها املعاملة احلسنة واحملافظة على شعورها وتطييب خاطرها. -4

 من املخالفات عن تلك املعاملة احلسنة:
 سان.بذاءة الل -
لقًة أو ُخلقاً. -  تقبيح املرأة خ 
 التأفف من أهلها وذكر نقائصهم. -
 سب املرأة وشتمها ومناداهتا ابألمساء واأللقاب القبيحة. -
 إظهار النفور واالمشئزاز منها. -
جترحيهوا بووذكر حماسوون نسوواء أخور، وأهنوون أمجوول وأفضوول، فوإن ذلووك يكوودر خاطرهووا يف أمور لوويس هلووا يوود  -

 فيه.
 افظة على شعورها وإكرامها:ومن احمل

 مناداهتا أبحب األمساء إليها. -
 إلقاء السالم عليها حني دخول املنزل. -
 التودد إليها ابهلدية والكلمة الطيبة. -
 عدم تصيد أخطائها ومتابعة زالهتا. -
 العفو والصفح والتغاضي خاصة يف أمور جتتهد فيها وقد ال توفق. -
 ساد ومن مواطن الشبه.احملافظة عليها من الف -5
 إظهار الغرية عليها. -
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 حثها على القرار يف البيت. -
 إبعادها عن رفيقات السوء. -
 احلرص على أن ال تذهب إىل األسواق بكثرة وإن ذهبت فاذهب معها. -
 أن ال تسافر بدون حمرم. -
 إعفافها وتلبية حاجاهتا وإشباع حاجاهتا العاطفية. -6
 ابلكلمة الطيبة. -
 الثناء احلميد. -
 اقتطع من وقتك هلا، واجعل لبيتك نصيباً من بشاشتك، ودماثة خلقك. -
 التأسي ريري األزواج يف مؤانسة الزوجة وحسن العشرة وإدخال السرور على قلبها. -7
قال: } كول شويء يلهوو بوه الرجول فهوو ابطول إال: أتديبوه فرسوه، ورميوه  روى عقبة بن عامر أن النيب  -

 العبته أهله {.بقوسه، وم
 حتّمل أذاها والصرب عليها. -8
 احملافظة على ماهلا وعدم التعرض له إال إبذهنا ال تصرحياً وال تلميحاً وال وعداً وال وعيداً إال برضاها. -9

 من حقوق الزوجة اليت عّدد زوجها، العدل بني الزوجات. -10
 يف البقاء واملكث مع كل زوجة. -
 التسوية يف املبيت. -
 النفقة. -

 دار القاسم-عبدامللك القاسم-املرجع: وعاشروهن ابملعروف
 ـــــــــــــــــ
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 حتوق الطريق 
 ? مقدمة

 هنى اإلسالم عن اجللوس يف الطرقات. -
 من احتاج للطرقات فعليه القيام حبقوقها. -

 ? غض البصر.
 األمر بغض البصر يشرتك فيه الرجال والنساء على حد سواء. -
 البصر يف احلرام جيلب عذاب القلب وأمله.إطالق  -
 ما قد يقع من اإلنسان بدون قصد فليصرف بصره وال يتمادى. -

 ? كف األذى.
 عدم إيذاء الناس يف أبداهنم. -
 عدم إيذائهم يف أعراضهم من السب أو االستهزاء والسخرية. -

 ? رد السالم.
 قّصر يف هذا الباب خلق كثري. -
 على املعرفة، فمن عرفوه ردوا عليه السالم، ومن مل يعرفوه مل يعريوه اهتماماً. البعض اقتصر سالمهم -
 األصل رد السالم عموماً على من عرفت ومن مل تعرف. -

 ? األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.
 هذا ابب عظيم الشأن والقدر. -
 به كانت هذه األمة خري األمم. -
 برتكه حيل ابألمة العقاب. -
 ابملعروف والنهي عن املنكر له فوائد عظيمة لألمة، منها:األمر  -
 جناة سفينة اجملتمع من اهلالك والغرق.• 
 قمع الباطل وأهله.• 
 كثرة اخلريات واحلد من الشرور.•  
 استتباب األمن.• 
 نشر الفضيلة وقمع الرذيلة.• 
يئوة مووثاًل ( أو أانس معينووني )  األمور ابملعووروف والنهوي عوون املنكوور لويس مقصوووراً علوى جهووة معينووة ) كاهل -

 كرجال احلسبة (.
 األمر ابملعروف والنهي عن املنكر واجب على كل أحد، كلم حبسب استطاعته. -
 ضوابط لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر. -
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التدرج يف اإلنكار: فوال يتحوول املورء إىل مرتبوة حوىت يعجوز عون الويت قبلهوا، فوال ينكور بقلبوه مون يسوتطع • 
 ار بلسانه، وهكذا.اإلنك
أن من كانت لوه واليوة فإنكواره يكوون أبعلوى مراتوب اإلنكوار: فورب األسورة هوو السويد املطواع يف البيوت • 

 وتغيريه يكون بيده فهو قادر على إزالة املنكر بيده وال يعذر برتك ذلك.
 العلم ابملنكر أنه منكر قبل اإلنكار: أم هو من األمور اليت يسوغ فيها اخلالف.• 
نك ووُر قاعوودة املفاسوود واملصوواحل: وأن ال يبووادر إىل اإلنكووار إال إذا علووم أن مصوولحته  •

ُ
جيووب أن يستشووعر امل

 راجحة على مفسدته، ومىت علم رجحان املفسدة وجب عليه الكف حىت ال يفتح ابب شر وإفساد.
نكووُر عوون املرتبووة األوىل والثانيووة: فووال يغفوول عوون قلبووه وميوور عليووه املن• 

ُ
كوور دون إنكووار ابلقلوووب إذا عجووز امل

 وظهور آاثر ذلك على صفحات وجهه.
 

 ? إرشاد السائل عن الطريق.
 سواًء كان ضااًل أو أعمى. -

 ? إزالة األذى من الطريق.
 إزالة األذى من الطريق من الصدقات. -
 بسبب إزالة األذى من الطريق أدخل رجل اجلنة. -

 ? حترمي قضاء احلاجة يف طريق الناس أو ظلهم.
 الرجال أحق بوسط الطريق من النساء.? 
 حىت ال خيتلط الرجال ابلنساء وتعظم الفتنة -
 سري النساء مبحاذاة جوانب الطريق أسرت هلن، وأقرب للحياء. -

 ? إعانة الرجل يف محله على دابته أو رفع متاعه عليها.
 

 دار القاسم.-فؤاد الشلهوب-املرجع:أعطوا الطريق حقها 
 ـــــــــــــــــ
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 حتوق املرأة ىف اإلسالم
 

يكتسب موضوع حقوق املرأة ىف اإلسالم حيوية متزايدة، مبا يثريه من جدل حول احلقوق وممارستها، وما 
يتصوول بووذلك موون أسووانيد وأتويووالت ، فضووال عوون مسوواحات تتووداخل ىف املوضوووع موون عووادات وتقاليوود 

 متوارثة ىف وقت تتسارع فيه خطى التغريات وطبيعة التحدايت.
ونبادر إىل القول إىل أن الفهم الشوامل والوواعى حلقووق املورأة ىف إطوار أهوداف الشوريعة الكليوة ميثول التزاموا 
دينيا وأخالقيا وإنسانيا أمام املسلمني. ولقد حسمت الشريعة الغراء قبل غريها املساواة ىف اإلنسوانية دون 

ان خلقنوواكم موون ذكروأنثووى وجعلنوواكم شووعواب متييووز بووني البشوور مجيعووا أو بووني رجوول واموورأة }ايأيهووا النوواس إ
 .13وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم إن هللا عليم خبري{احلجرات:

وكفلت الشريعة للمرأة حقوقها املدنية واملشاركة ىف احلياة العامة كعنصر فعال ىف اجملتمع اإلنساأ، وقضى 
تفرقوة بوني الرجول ، واملورأة أموام القوانون أو ىف احلقووق  اإلسالم على ما ساد اجملتمعوات االنسوانية قبلوه مون

. وقال: }فاستجاب هلم رهبوم أأ 70العامة أو ىف القيمة، قال هللا تعاىل: }ولقد كرمنا بىن آدم{اإلسراء:
 .195ال أضيع عمل عامل منكم من ذكرأوأنثى بعضكم من بعض{آل عمران:

 .32مما اكتسق{النساء: وقال: }للرجال نصيبا مما اكتسبوا وللنساء نصيب
 -كالرجول-ومسح اإلسالم للمراة بدور فعال ىف اجملتمع واحلياة العامة، ودعاها للعلم واملعرفة، وهى تتمتع 

حبقوقها املدنية ومن بينها العمل واالجتار وتوىل الوظائف ، كما اعورتف حبقوقهوا السياسوية ىف قولوه تعواىل: 
 .71عض أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر{التوبة:}واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء ب

راسوخة الصولة ابملنظووور  -مون أسورة وزواج وطووالق ورعايوة طفول ومسووئولياهتا-وجواءت أحواهلوا الشخصووية 
اإلسالمى لألسرة واجملتمع وتوزيع األدوار بني الرجل واملرأة، ملا فيه صالح اجملتموع واألموة ىف إطوار املسواواة 

 ة دون نظرة دونية، تتأسى على سوء الفهم أو البعد عن املمارسة السليمة.ىف القيمة والكرام
ولقد سبق اإلسالم غريه ىف كل ذلك من عدة قورون حيوث أتسسوت النظورة اإلسوالمية علوى مبودأ مسواواة 

(. والتكاموول بينهمووا 1املوورأة ابلرجوول ، ومراعوواة االخووتالف بينهمووا ىف القوودرات الطبيعيووة كمووا خلقهووا هللا )
 اجملتمع ، وهى نظرة عميقة أبعد ما تكون عن دعاوى التهميش. خلدمة

وللموضوع فضال عن ذلك أبعاده ىف اإلطارين اإلسالمى والدوىل، ففوى االطوار اإلسوالمى اتفقوت الودول 
اإلسالمية على إصدار ميثاق حقوق االنسان ىف االسالم ،ومن بوني موا يقورره أن األسورة هوى األسواس ىف 

زواج أساس تكوينها.. كما تنص املادة السادسة ىف اإلعالن على أن املرأة مساوية للرجل بناء اجملتمع ، وال
 (.1ىف الكرامة اإلنسانية)

وهلوووا مووون احلوووق مثووول موووا عليهوووا مووون الواجبوووات ، وهلوووا شخصووويتها املدنيوووة وذمتهوووا املاليوووة املسوووتقلة، وحوووق 
ومسوئوليته ورعايتهوا.. كموا تونص  االحتفاظ ابمسهوا ونسوبها، وأن علوى الرجول عوبء األنفواق علوى األسورة
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املادة اخلامسة والعشرون على "أن الشريعة اإلسالمية هى املرجوع الوحيود لتفسوري أو توضويح أى موادة مون 
 (.2مواد هذه الوثيقة")

وإذا تناولنا االطار الدوىل للموضوع فالشورعية الدوليوة حلقووق اإلنسوان مبوا ىف ذلوك حقووق املورأة تتضومنها 
 ئيسية هى:ثالثة واثئق ر 

 .1948اإلعالن العاملى حلقوق اإلنسان  -1
 .1966العهد الدوىل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -2
 ، واالتفاقيات املنبثقة عنها. 1966والعهد الدوىل للحقوق املدنية والسياسية  -3

 يسوتهدف محايوة جممول حقووق ( ىف هوذه اإلعوالانت الوىت3وقد انعكست معامل واضحة ىف الفكر الغور،)
االنسووان الالزمووة ملمارسووة حيوواة آمنووة، وهووى أهووداف سووبقت إليهووا الشووريعة اإلسووالمية وقررهتووا وحووددهتا ، 

 وتبقى املمارسة السليمة عالمة هامة على طريق حتقيق هذه األهداف.
 السفري/نبيل حممد بدر

 ـــــــــــــــــ
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 حتوق الوالدين 
 حقوق الوالدين

 مقدمة
 حق الوالدين عظيم. -
 قرن هللا سبحانه وتعاىل حقهما حبقه. -
 نص الكتاب والسنة على الرتغيب يف بّرمها والرتهيب من عقوقهما. -
 

 بعض فضائل بّر الوالدين وحترمي عقوقهما:
ْلَوال   - ُه َواب   .23َدْين  إ ْحَساانً {اإلسراءقرن هللا حقهما حبقه، قال تعاىل: }َوَقَضى رَبَُّك َأال  تَوْعُبُدوْا إ ال  إ اي 
 أمر هللا بصحبتهما واإلحسان إليهما ولو كاان كافرين. -
 برمها من اجلهاد يف سبيل هللا. -
 يف بعض األحاديث قّدم بّرمها على اجلهاد.• 
 طاعتهما من موجبات اجلنة. -
 رضى هللا يف رضى الوالدين وسخط هللا يف سخط الوالدين. -
 الذنوب.برمها سبب مغفرة  -
 بّرمها سبب يف تفريج الكرابت. -
 برمها سبب يف سعة الرزق وطول العمر وحسن اخلامتة. -
 دعوة الوالد لولده أو عليه مستجابة. -
 الولد وماله ألبيه. -
ال تسووتطيع جمازاتووه مهمووا فعلووت. قووال رسووول هللا : } ال جيووزي ولوود والووداً إال أن جيووده مملوكوواً فيشوورتيه  -

 فيعتقه {.
 قوقهما من أكرب الكبائر.ع -
 العاق ممن ال ينظر هللا إليه يوم القيامة وال يدخل اجلنة. -
 العاق تعّجل له العقوبة يف الدنيا. -
 

 من طرق برمها:
 املسارعة إىل بّرمها. -
 حتللهما من التقصري فيما سلف. -
 االجتهاد يف صلتهما. -
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 إدخال السرور عليهما. -
 السعي يف رضامها. -
 مي ما حيبانه على ما حتبه نفسك وهتواه.تقد -
 املسارعة يف حتقيق مطالبهما. -
 احلذر من مضايقتهما وأذيتهما قواًل أو فعاًل. -
 خفض اجلناح هلما. -
 الدعاء هلما. -
 

 دار ابن خزمية.-عبدهللا بن علي اجلعيثن-املرجع: وابلوالدين إحساانً 
 حقوق الوالدين
 حقوق الوالدين

 مقدمة
 الدين عظيم.حق الو  -
 قرن هللا سبحانه وتعاىل حقهما حبقه. -
 نص الكتاب والسنة على الرتغيب يف بّرمها والرتهيب من عقوقهما. -
 

 بعض فضائل بّر الوالدين وحترمي عقوقهما:
ْلَوال َدْين   - ُه َواب   .23إ ْحَساانً {اإلسراءقرن هللا حقهما حبقه، قال تعاىل: }َوَقَضى رَبَُّك َأال  تَوْعُبُدوْا إ ال  إ اي 
 أمر هللا بصحبتهما واإلحسان إليهما ولو كاان كافرين. -
 برمها من اجلهاد يف سبيل هللا. -
 يف بعض األحاديث قّدم بّرمها على اجلهاد.• 
 طاعتهما من موجبات اجلنة. -
 رضى هللا يف رضى الوالدين وسخط هللا يف سخط الوالدين. -
 برمها سبب مغفرة الذنوب. -
 بّرمها سبب يف تفريج الكرابت. -
 برمها سبب يف سعة الرزق وطول العمر وحسن اخلامتة. -
 دعوة الوالد لولده أو عليه مستجابة. -
 الولد وماله ألبيه. -
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ال تسووتطيع جمازاتووه مهمووا فعلووت. قووال رسووول هللا : } ال جيووزي ولوود والووداً إال أن جيووده مملوكوواً فيشوورتيه  -
 فيعتقه {.

 من أكرب الكبائر.عقوقهما  -
 العاق ممن ال ينظر هللا إليه يوم القيامة وال يدخل اجلنة. -
 العاق تعّجل له العقوبة يف الدنيا. -
 

 من طرق برمها:
 املسارعة إىل بّرمها. -
 حتللهما من التقصري فيما سلف. -
 االجتهاد يف صلتهما. -
 إدخال السرور عليهما. -
 السعي يف رضامها. -
 بانه على ما حتبه نفسك وهتواه.تقدمي ما حي -
 املسارعة يف حتقيق مطالبهما. -
 احلذر من مضايقتهما وأذيتهما قواًل أو فعاًل. -
 خفض اجلناح هلما. -
 الدعاء هلما. -

 دار ابن خزمية.-عبدهللا بن علي اجلعيثن-املرجع: وابلوالدين إحساانً 
 ـــــــــــــــــ
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 حل  الف،ول
لىت عقدت بني بىن هاشم وبىن املطلب وأسود بون عبود العوزى وزهورة بون كوالب وتويم اصطالحا: املعاهدة ا
 بنحو عشرين سنة. بن مرة قبل بعثة النىب 

وسبب تسميتها هبذا االسم أن ثالثوة مون قبيلوة جورهم هوم الفضول بون فضوالة والفضول بون وداعوة والفضول 
عوول القريشوويني فعوول هووؤالء اجلوورمهيني األول بوون احلووارث قوود عقوودوا قوودميا نظووريا هلووذه املعاهوودة، فلمووا أشووبه ف

 املسمون مجيعا ابلفضل مسى احللف: حلف الفضول.
وسووبب قيووام هووذا احللووف أن رجووال موون زبيوود ابلوويمن قوودم مكووة ببضوواعة، فاشوورتاها منووه العوواص بوون وائوول 
السوووهمى، مث رفوووض أن يؤديوووه مثنهوووا، فطلوووب الزبيووودى مووون األحوووالف أن يعينووووه علوووى اقتضووواء حقوووه فوووأبوا 

انتهوووروه بسوووبب قووودر ومكانوووة العووواص ىف قوموووه. فصوووعد هوووذا الرجووول إىل أعلوووى جبووول ىف مكوووة وقوووريش ىف و 
 أنديتهم حول الكعبة، وصاح أبعلى صوته مرددا شعرا يطلب فيه من آل فهر أن حيموه من الظلم.
هللا بون وكانت النتيجة أن قام الزبري بن عبد املطلب يلىب نداءه واجتمعت هاشم وزهورة وتويم ىف بيوت عبود 

جدعان مبكة وحتالفوا متعاهدين ليكونن يدا واحدة مع املظلوم حىت يؤدى له حقه ، ومشوا إىل العاص ، 
 وانتزعوا سلعة الزبيدى منه ، ودفعوها إليه.

عن هذا احللف: )لقد شهدت ىف دارعبد هللا بن جدعان حلفا ما أحب أن ىل بوه  وقد قال رسول هللا 
 ه ىف اإلسالم ألجبت(.محر النعم ، ولو دعيت إلي
 أ.د/عبد هللا مجال الدين

 ـــــــــــــــــ
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 خ ندار
 

 وخازن الدار أيضا. الغة: يقال خزندار وخازندار وخزينة دار وخزانة د
 واللفظ مؤلف من كلمتني:

 خزانة العربية. -1
ك. -2  دار الفارسية وهى مبعىن مُمس 

 ها.واملعىن الكلى: املوكل ابخلزانة واملتوىل أمر 
واصوطالحا: موضووع هوذه الوظيفوة هوو اإلشوراف علوى خوزائن أمووال الدولوة أو السولطان أو األموري، وهووى 

 هبذه الداللة معادلة لوظيفة اخلازن الذى ميكن اعتبارها الصيغة العربية احملصنة.
وبيني بدأ ظهور هذا املصطلح ىف العصر العباسى بصيغ قريبة، واسوتقر ىف الصويغة "خزنودار" ىف عصور األيو

، وزادت أمهيتها ىف عصر املماليك واعتربها القلقشوندى الوظيفوة الثانيوة عشورة مون الوظوائف الوىت يشوغلها 
عسوكريون حبضورة السوولطان اململووكى وكوان خيتووار هلوا مون "اخلاصووكية". وكوان كبوري اخلزنداريووة يسومى أمووري 

 خزندار.
 وقد استمر استخدامها حىت العصر العثماأ.

 أ.د/حسن الباشا
 ـــــــــــــــــ
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 خصوص السبب
 (.1لغة: اخلصوص نقيض العموم )

 (2والسبب ما يتوصل به إىل أمر من األمور)
 واصطالحا: املراد ابلسبب ىف قوهلم: العربة بعموم اللفظ ال ريصوص السبب.

لقوول ليس ما يولد الفعل أو يوجب احلكم ، بل ما كان سببا ىف اجلوواب ، أو داعيوا إىل اخلطواب بوذلك ا
 (، قرآان كان اللفظ أو حديثا.3وابعثا عليه )

 واملراد بسبب النرول ىف علوم القرآن هو:
 (.4ما نزلت اآلايت متحدثة فيه أو مبينة حلكمه أايم وقوعه )

 (.5واملراد ريصوص الشىء: كونه متعينا له وحدة ختصه فال شركة للغري فيه )
( بنفسووه إذا ورد موون أجوول 6أن اللفووظ العووام املسووتقل )والغوورض ىف هووذا املقووام اإلجابووة علووى سووؤال هووو: 
 سبب خاص هل يعم ، أو يقتصر به على سببه؟

 .114ويرى اجلمهور أن العربة بعموم اللفظ مثل قوله تعاىل: }إن احلسنات يذهق السيئات{هود:
يتناولوه فهذا حكم عام نزل على سببه خاص ، وهو قصة األنصارى الذى قبل امورأة أجنبيوة عنوه ،فواللفظ 

 (.7ويتناول كل مثيل له ، ألنه ابق على عمومه وهذا هو الراجح )
وغري اجلمهور يورى أن العوربة ريصووص السوبب ، فواللفظ عوام أريود بوه اخلصووص ، فوال يتنواول حبكموه إال 

 (.8صورة السبب ، أما مثيلها فحكمه نفس احلكم لكن من دليل آخر من قياس أو غريه )
 (.9حكم املثيل عن حكم الصورة، بل أمجعت األمة على أن احلكم فيهما واحد) وعلى الرأيني مل خيتلف

 أ.د/عبدالغفور حممود مصطفى
 ـــــــــــــــــ
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 خطبة اجلمعة
لغة: اخلطبة بضم اخلاء مصدر)خطب(.أى ألقى الكالم إىل الغري إلفهامه ، واجلمعة: اليوم املعروف وهو 

 (.1يوم العروبة)
 طلق على معنيني: أحدمها: الكالم املنثور سجعا كان أو مرسال.واصطالحا: اخلطبة ت

واثنيهما: إلقاء الكالم املنثوور مسوجوعا كوان أو مرسوال السوتمالة املخواطبني إىل رأى أو تورغيبهم ىف عمول 
(3.) 

وعلوى ذلوك فخطبوة اجلمعوة عبوارة عون: إلقواء الكووالم املنثوور وتوجيهوه إىل النواس ىف اليووم املعلووم مون إمووام 
 جلمعة، أو هى الكالم نفسه امللقى عليهم.ا

وهى خطبتان قبول الصوالة جيلوس بينهموا اإلموام هنيهوة، وهلوا أركوان وشوروط ، علوى خوالف ىف بعضوها أو 
 إطالق أو تقييد.

والوصوية بتقووى هللا تعواىل، والودعاء للموؤمنني  فأركاهنا: محد هللا تبارك وتعاىل، والصالة علوى رسوول هللا 
 بة الثانية، وقراءة شىء من القرآن ولو آية واحدة، واملوعظة وهى القصد منها.وهو خاص ابخلط

ومووون شوووروطها: الوقوووت وهوووو بعووود الوووزوال ، وتقووودمي اخلطبتوووني علوووى الصوووالة، والقيوووام فيهموووا عنووود القووودرة، 
واجللوووس بينهمووا مووع الطمأنينووة فيووه ، والطهووارة عوون احلوودث والوونجس ثووواب ومكوواان ، ورفووع الصوووت حبيووث 

 ، والعدد الذى تنعقد به اجلمعة.يسمع 
وقد اختلف الفقهاء ىف حرية الكالم أثناءها.فاجلمهور على حرمته ، والشافعى ىف اجلديد وأمحد ىف روايوة 

 على عدمها.وهللا أعلم.
 د/عبد الصبورمرزوق

 ـــــــــــــــــ
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 خيال الظل
 لغة: اخليال ما تشبه لك ىف اليقظة واحللم من صورة.

 خيال الظل لون من الفن التمثيلى الشعىب.واصطالحا: 
ويقوووم هووذا الفوون علووى حتريووك شووخوص جلديووة كاريكاتوريووة بووني مصوودر ضوووئى وشاشووة بيضوواء، تسووقط 

 عليها ظالل هذه الشخوص الىت صممت حبيث تظهرعلى الشاشة نقوشها وألواهنا.
حى والعاميوة، وبوني الشوعر وتسمى الواحدة من متثيليات خيال الظول "اببوة" وجتموع لغتهوا عوادة بوني الفصو

والسوووجع ، كموووا دخلهوووا بعووود ذلوووك الغنووواء والتلحوووني ، ويسووومى الرجووول الوووذى حيووورك هوووذه الشوووخوص ب 
 "املخايل" أما منشد أزجال البابة، فيطلق عليه "احلازق".

وقود تكوون البابوة انتقووادا لوبعض العيووب األخالقيوة واالجتماعيووة، أو تصوويرا فكاهيوا لوبعض أرابب احلوورف 
 اعات ، أو عرضا لبعض األحداث التارخيية اهلامة كمقتل طومان ابى، وفتح السودان.والصن

وترجع أصول هذا الفن غالبا إىل اهلند أو الصني ،ورمبا جاء إلينا عرب املغوول ،وقود اسوتمرهذا الفون معروفوا 
احلكوام والكورباء،  ىف البالد العربية إىل أوائل القرن العشرين ، وكانوت متثيليوات خيوال الظول متثول ىف قصوور
 أو ىف بيوت خاصة هبا يرثدها اجلمهور، كما هو احلال ىف املسارح ودور اخليالة اليوم.

ولعل أهم من ألف ابابت خيال الظل هو "ابن دانيال" الكحال املشوهور ىف عصور الظواهر بيوربس ، وهوو 
ميثوول خطوووة رائوودة ملسوورح  عراقووى األصوول ، لكنووه انتقوول إىل مصوور واسووتقر هبووا ، والواقووع أن "خيووال الظوول"

 العرائس وفن اخليال كليهما.
 أ.د/إبراهيم عوض

 ـــــــــــــــــ
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 رأس مال )رأمسالية(
لغة: اسم للقليل والكثري من املقتنيات من كل ما يتمول وميلك ، ويقصد برأس املال ىف اللغة. أصل املال 

ذلك لقولوووه تعووواىل }إن تبوووتم فلكوووم رءوس (، وكووو1دون ربوووح أو زايدة، كموووا ىف القووورض لتحريوووره مووون الوووراب)
 .279أموالكم ال تظلمون وال تظلمون{البقرة:

واصطالحا: يطلق رأس املال على املال الذى يدفع للعامول ىف شوركة املضواربة، وعلوى الوثمن الوذى يعجول 
بووه ىف بيووع السوولم ، وعلووى املبلووغ الووذى يدفعووه كوول شووريك ىف شووركة العنووان ، وعلووى الووثمن األصوولى الووذى 
اشرتى به البائع ىف معامالت التجوارة، ويطلوق كوذلك علوى النقود ذهبوا أو فضوة أو موا يقووم مقامهموا مون 

 (.3العمالت )
ويطلوووق ىف الفكوووور الوضووووعى علووووى أدوات اإلنتوووواج الووووىت ال تسووووتخدم ألغووووراض االسووووتهالك املباشوووور، وإمنووووا 

والووذى يسووهم ىف إنتوواج أكوورب  للمسووامهة ىف إنتوواج سوولع أخوورى، ويطلووق علووى الرصوويد املتجمووع موون املوووارد ،
 قدر ممكن من السلع واخلدمات خالل فرتة زمنية معينة.

ويعرف كذلك ، أبنوه الرصويد الوذى يسوتخدم كاحتيواطى لتودعيم مسوتوى مرتفوع مون االسوتهالك ىف وقوت 
 تشتد احلاجة فيه إليه.

عوود علوى الفورد أو املؤسسوة وميكن التفرقة بني رأس املال والودخل ، أبن الودخل هوو اإليوراد أو الغلوة الوىت ت
من العمل أو املال ، كما أنه أجر العامل أو إجيار األرض ، وقد حرص اإلسالم على اسوتثمار رأس املوال 

 وتنميته.
 (.3وقد اعترب الفقهاء أن االنفاق من رأس املال تبذير، بينما اإلنفاق من الربح ليس تبذيرا)

رأمسوواىل عنودما أعفوى رأس املوال الثابوت مون الزكواة وقوود وال خيفوى حورص اإلسوالم علوى تشوجيع التكووين ال
 حدد الدمشقى وسائل حفظ املال كما يلى:

 أال ينفق أكثر مما يكتسب. -1
 أال يكون ما ينفق مساواي ملا يكتسب. -2
 أن حيذر الرجل أن ميد يده إىل ما يعجز عنه وعن القيام به. -3

 ومن أنواع رأس املال:
يقصد بوه املوال الوذى تنتهوى منفعتوه االقتصوادية ابسوتعماله مورة أو بضوع مورات ، رأس املال املتداول و  -1

وحتسوووب قيمتوووه ابلكامووول ىف نفقوووة إنتووواج السووولعة املنتجوووة، مثووول القطووون اخلوووام الوووذى يسوووتخدم ىف صوووناعة 
 املنسوجات مرة واحدة.

هووى األصوول اجلاريووة رأس املوال العامول ، ويقصوود بوه املوووارد السوائلة الصووافية ملنشواة مووا ىف السووق ، و  -2
مطروحا منها االلتزامات اجلارية وتشمل عروض التجوارة، ويسوتحق عليهوا الزكواة ابعتبارهوا مواال انميوا بعود 

 حوالن احلول.
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رأس املوووال االجتمووواعى، ويقصووود بوووه املرافوووق العاموووة ومشوووروعات البنيوووة األساسوووية ومؤسسوووات حفوووظ  -3
 ملكها اجملتمع.النظام ، واألمن والعدالة، ابعتبارها أصوال يت

رأس املوووال املعنووووى ويقصووود بوووه الشوووهرة ىف التجوووارة أو التصووونيع أو العالموووة التجاريوووة، والوووذى يضووومن  -4
حتقيوق رقوم مرتفووع مون املبيعوات ، وعلووى ذلوك فقود درج احملاسووبون علوى حتديود قيمووة نقديوة للشوهرة ضوومن 

 عناصر أصول رأس مال املشروع ابعتبارها أصال رأمساليا معنواي.
األوراق املالية والسندات ابعتبارها مسامهات ىف رؤوس أموال املشروعات تودر عائودا سوواء ىف صوورة  -5

 أرابح موزعة على كل سهم ، وفائدة حمددة تزاد على أصل قيمة السند ىف ثريخ استحقاقه.
جتعله حمور ويعترب رأس املال أحد عناصر االنتاج حيث يشرتك مع غريه من العناصرلتحقيق اإلنتاج بدرجة 

التنميوووووة االقتصوووووادية، وحيتووووول مكووووواان ابرزا ىف النظريوووووة االقتصوووووادية لإلنتووووواج والتوزيوووووع ، وىف نظريوووووة النموووووو 
 االقتصادى ىف نفس الوقت.

ويطلووق تعبووري "رأمساليووة" للداللووة علووى النضووام االقتصووادى القووائم علووى تطبيووق قواعوود العوورض والطلووب ىف 
ىف النشوواط االقتصووادى، وعلووى حووق امللكيووة اخلاصووة لألفووراد  السوووق احلوورة، وعلووى حريووة القطوواع اخلوواص

واملشووروعات ، وحبيووث يكووون ختصوويص املوووارد وتوزيووع الوودخل مبعرفووة قوووى السوووق احلوورة دون توودخل موون 
السلطات احلكومية،الىت تقتصر وظائفها على الدفاع واألمون والعدالوة ومراقبوة السووق واألسوعار، ويعورتف 

اىل بودور اثنووى للقطواع العوام وفقوا ملوا تقورره السولطات احلكوميوة ىف جموال املنوافع النظام االقتصادى الرأمسو
 العامة، ذات الرحبية االجتماعية، وىف جمال األنشطة االسرتاتيجية.

 أ.د/محدى عبد العظيم
 ـــــــــــــــــ
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 رسائل الرسول )صلى هللا عليه وسلم(
َ الرسوول صوولوات هللا وسوالمه عليووه عنايوة   كبوورية بتبليوغ الودعوة، وقوود اسوتعمل الرسووول ىف سوبيل حتقيووق ُعوىن 

 هذا اهلدف الدعوة ابلكلمة املقولة والكلمة املكتوبة واألسوة احلسنة.
وىف األسوة احلسنة كان الرسول صلوات هللا وسالمه عليه منوذجا رائعا لكل صوفات اخلوري، ويقوول القورآن 

. وتقوول السويدة عائشوة رضوى هللا 21حسونة{األحزاب:الكرمي عنه: }لقود كوان لكوم ىف رسوول هللا أسووة 
 (.1عنها: )كان خلقه القرآن()
 جند فيها أمسى طريق للخلق احلسن ىف كل شىء. ومبراجعة أحاديث الرسول 

 (.2برتبية احلكام والقضاة و الوالة كما عىن أعظم عناية ابلرتبية االجتماعية) وعىن الرسول 
إىل امللوك والرؤساء يدعوهم لإلسوالم حتقيقوا لعامليوة  بة: جند رسائل الرسول واذا نظران إىل الكلمة املكتو 

،  1اإلسالم كما جاء ىف قوله تعاىل: }تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعواملني نوذيرا{الفرقان:
للنواس بشوريا  مث توالت اآلايت ىف السور املكية تؤكد عاملية اإلسالم كقولوه تعواىل: }وموا أرسولناك إال كافوة

، كموا جواءت ىف معوىن عامليوة اإلسوالم آايت ىف سوورة األنبيواء واألعوراف وإبوراهيم وبنوواء  28ونذيرا{سوبأ:
 رسائله إىل ملوك عصره وأمراء عهده ، ومتتازهذه الرسائل ابلنقاط التالية: على هذه العاملية أرسل 

قووم هبووا الوروم والفوورس ضود بعووض املنوواطق متاموا التوسووعات االسوتعمارية الووىت كووان ي جتاهول الرسووول  -1
العربية وكتب صلوات هللا وسالمه عليه لوالة هذه املناطق مباشرة فكتب لواىل الروم على دمشق واملقوقس 
واىل مصوور، وكتووب إىل ابذان واىل الفوورس علووى الوويمن ، وتعتووورب هووذه اخلطوووة رائعووة ذات مغووزى عظووويم ىف 

 الداللة على عظمة الدعوة.
مبنتهووى احلكمووة والرباعووة فالرسووول فيهووا مسووح يوودعو وال يهوودد، خياطووب  ب رسووول هللا صوويغت كتوو -2

امللوك والروساء أبلقاهبم ويعرتف مبكانتهم ويقرر أن سلطاهنم ىف ظل اإلسالم ابق هلم ، وهو بوذلك يؤكود 
لصودقات أنه ليس طالب ملك ، مث هو يذكر أن هناك زكاة ىف أمووال األغنيواء ولكنوه يؤكود أن الزكووات وا

ال حتل حملمد وال آل حممد، وإمنا تؤخذ من أغنياء املسلمني وترد علوى فقورائهم ، وهوو هبوذا يؤكود أنوه لويس 
 طالب مال.

كان عليه الصالة والسالم خياطب كل ملك حسب ظروفه ، فإن كان من أهل الكتاب أشار إىل ما   -3
ىل التزام البشرية ابلعودة إىل هللا وتورك عبوادة بني األداين السماوية من روابط ، وإذا كان من غريهم أشار إ

 ما سواه.
 اختري املبعوثون حبيث يعرف كل منهم لغة من سريسل إليه. -4
 امتدت فرتة إرسال الرسل فيما بني احلديبية ووفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم. -5

 إىل هرقل ملك الروم: ونذكر هنا نصوص بعض الرسائل ككتاب الرسول 
 مد بن عبد هللا إىل هرقل عظيم الروم:"من حم
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سالم على من اتبع اهلدى، أما بعد فإأ أدعوك بدعوة اإلسالم أسلم تسلم يؤتك هللا أجرك مورتني ، فوإن 
 توليت فعليك إمث مجيع اآلريسيّ ني".

يتخووذ  }قوول اي أهوول الكتوواب تعووالوا إىل كلمووة سووواء بيننووا وبيوونكم أال نعبوود إال هللا ،وال نشوورك بووه شوويئا،وال
 .64بعضنا بعضا آراباب من دون هللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا أبان مسلمون{آل عمران:

 إىل كسرى فارس: كتاب رسول هللا 
 بسم هللا الرمحن الرحيم:

من حممد رسول هللا إىل كسرى عظيم فارس: سالم علوى مون اتبوع اهلودى وآمون ابهلل ورسووله ، وأشوهد أن 
هللا إىل النوواس كافووة، ألنوذر موون كووان حيووا ، أسولم تسوولم ، فووإن أبيووت فعليووك إمث  ال إلوه إال هللا وأأ رسووول

 اجملوس.
 إىل املقوقس عظيم مصر: كتاب رسول هللا 

 بسم هللا الرمحن الرحيم:
من حممد رسول هللا إىل املقووقس عظويم القوبط: سوالم علوى مون أتبوع اهلودى، أموا بعود فوإأ أدعووك بودعوة 

تك هللا أجرك مرتني }اي أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبود اإلسالم ، أسلم تسلم يؤ 
إال هللا ،وال نشووورك بوووه شووويئا وال يتخوووذ بعضووونا بعضوووا أراباب مووون دون هللا ، فوووإن تولوووو فقولووووا اشوووهدوا أبان 

 .64مسلمون{آل عمران:
بلتعوة(: موا منوع صواحبك إن كوان  وتقول الرواية: إن املقوقس ملا قرأ الكتاب سأل حامله )حاطب بن أ،

نبيوا أن يودعو علوى مون أخرجووه مون بلوده فيسوولط هللا علويهم السووء ؟ فقوال حاطوب: وموا منوع عيسووى أن 
يدعو على أولئك الذين فمروا عليه ليقتلوه فيسلط هللا عليهم ما يستحقون ؟ قوال املقووقس: أنوت حكويم 

 جئت من عند حكيم.
 إىل النجاشى: كتاب رسول هللا 

من حممد رسول هللا إىل النجاشى ملك احلبشة: سالم عليك إأ أمحد هللا إليك ،هللا الوذى ال إلوه إال هوو 
امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن ، وأشهد أن عيسى بون مورمي روح هللا وكلمتوه ألقاهوا إىل مورمي البتوول 

ه ، وإأ أدعووك وجنوودك إىل هللا الطيبة احلصينة، فحملت بعيسى فخلقه هللا من روحه كما خلق آدم بيد
 عز وجل ، وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصحى، والسالم على من اتبع اهلدى.

 وقد أدت الرسائل كلها مهمتها خري أداء.
 أ.د/أمحد شلىب

 ـــــــــــــــــ
 رسالة إىل طالب جنيب 

 الرسالة : -
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 . التقوى .1
 . الصرب واملصابرة واجلد واملثابرة .2
 املعلمني واحرتامهم . . تبجيل3
 . احلرص على االستفادة .4
 . احملافظة على الوقت .5
 . علو اهلمة .6
 . شرف النفس .7
 . العفة العفة .8
 . اإلحسان إىل الناس .9

 . حافظ على أدب احملافظة .10
 . قيد العلم ابلكتابة .11
 . تدرب على اخلطابة .12
 مك .. ال جتعل الدنيا أكرب مهك وال مبلغ عل13
 . اعلم مث اعلم فضل العلم .14
 . جتنب الغلظة والشدة ، وإايك التخاذل والرخاوة الزائدة .15
 . ال ترتفع حبيث تستثقل وال تتنازل حبيث تستخس وتستحقر .16
 . جتنب الوقيعة يف الناس .17
 . اغتنم زهرة العمر وميعة الصبا .18
 . ليكن سرك خرياً من عالنيتك .19
 سد واحلقد .. إايك واحل20
 . سالمة الصدر .21
 . ال تيأسن من استصالح النفس .22
 . إايك والتقليد األعمى .23
 . إايك وصحبة األشرار .24
 . وابلوالدين إحساانً .25
 . إايك والتسويف .26
 . احلياَء احلياء .27
 . تقبل النقد البناء والنصيحة اهلادفة .28
 . عليك ابلصدق .29
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 الص .. اإلخالص اإلخ30
 . الزم الشورى .31
 . أقم الصالة .32
 . وأمر ابملعروف وانه عن املنكر .33
 . ورتل القرآن ترتياًل .34
 . وخالق الناس ريلق حسن .35
 . وإذا فرغت فانصب وإىل ربك فارغب .36

 صو –دار ابن خزمية  –حممد احلمد  –املرجع : رسائل يف الرتبية واألخالق والسلوك 
 ـــــــــــــــــ
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  ا  الداعية إىل هللا ع  وجل 
 تعريف الزاد-1
 زاد كل مسلم هو تقوى هللا. -
 قال تعاىل:}َوتَوَزو ُدوْا َفإ ن  َخرْيَ الز اد  التو ْقَوى{. -
 تعريف التقوى.-2
 التقوى أن تعمل بطاعة هللا، على نور من هللا، ترجو ثواب هللا. -

 رية فيما يدعو إليه:الزاد األول: أن يكون الداعية على بص
 البصرية يف ثالثة أمور: -

 األول: على بصرية فيما يدعو إليه، أبن يكون عاملاً ابحلكم الشرعي فيما يدعو إليه.
 الثاين: على بصرية يف حال الدعوة.

 الثالث: على بصرية يف كيفية الدعوة.
 «.بلغوا عين ولو آية»وسّلم: ملحوظة: قد يقول قائل: هل قولك هذا يعارض قول النيب صلى هللا عليه 

 فاجلواب:
 ال. -
إذاً فالبوود أن يكووون مووا نبلغووه قوود صوودر عوون « بلغوووا عووين»ألن الرسووول صوولى هللا عليووه وسووّلم، يقووول:  -

 رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم.
 ليس املقصود أنه البد أن يبلغ شوطاً بعيداً يف العلم. -
 ط وال يتكلم مبا ال يعلم.ولكن املقصود ال يدعو إال مبا يعلم فق -

 الزاد الثاين: الصرب على الدعوة.
 أي مثابراً عليها ال يقطعها وال ميل. -
 أن يكون صابراً على ما يعرتض دعوته من معارضات وجمادالت. -
 كل إنسان يقوم داعياً إىل هللا عز وجل البد أن يعارض.  -
 ومشكك. كل دعوة حقة البد أن يقوم هلا معارض وممانع وجمادل  -
 كذلك البد أن يكون الداعية صابراً على ما يعرتضه هو من األذى.  -

 ومن األمثلة
 نوح عليه الصالة والسالم -
 كان قومه ميرون به وهو يصنع الفلك ويسخرون منه.•  
 توعدوه ابلقتل.• 
 توعدوه ابإلحراق.• 
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 موسى عليه الصالة والسالم توعده فرعون ابلقتل. -
 ة والسالمعيسى عليه الصال -
 رماه اليهود أبنه ابن بغي.• 
 أرادوا قتله وصلبه.• 
 خامت الرسل حممد صلى هللا عليه وسّلم -
 حاول املشركون حبسه.• 
 أو قتله.• 
 أو إخراجه من األرض.• 

 الزاد الثالث: احلكمة
 تعريف احلكمة: إتقان األمور وإحكامها، أبن تنزل األمور منازهلا وتوضع يف مواضعها. -
 مراتب الدعوة أربع -
 الدعوة إىل هللا ابحلكمة.• 
 املوعظة احلسنة.• 
 اجلدال ابليت هي أحسن لغري الظامل.• 
 اجلدال مبا ليس أحسن للظامل.• 

 الزاد الرابع: أن يتخلق الداعية ابألخالق الفاضلة
 حبيث يظهر عليه أثر العلم يف: -
 معتقده.• 
 عبادته.• 
 هيئته.• 
 سلوكه.• 

 مس: أن يكسر الداعية احلواجز اليت بينه وبني الناس .الزاد اخلا
 الزاد السادس: أن يكون قلب الداعية منشرحاً ملن خالفه.

 السيما إذا علم أن الذي خالفه حسن النية. -
 وأنه مل خيالفه إال مبقتضى قيام الدليل عنده. -

 ملحوظة: هناك مسائل فرعية خيتلف فيها الناس
 ع هللا فيه على عباده.هي يف احلقيقة مما وس -
 هي ليست من األصول. -

 وهنا جيب



 1040 

أن جنتمع على بساط البحث، وأن يناقش بعضنا بعضاً على سبيل اإلصالح ال على سبيل االنتقاد أو • 
 االنتقام.

 اجلدال جيب أن ال يكون بقصد االنتصار لرأيه واحتقار رأي غريه.• 
 العثيمني.الشيخ حممد بن الصاحل  -املرجع: زاد الداعية

 ـــــــــــــــــ
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 سالمة الصدر
 مقدمة

 أمة اإلسالم أمة صفاء ونقاء يف العقيدة والعبادات واملعامالت. -
 هنى النيب عليه الصالة والسالم عما يوغر الصدور ويبعث على الفرقة. -
 سالمة الصدر نعمة من النعم اليت توهب ألهل اجلنة حينما يدخلوهنا. -
 احة يف الدنيا وغنيمة يف اآلخرة.سالمة الصدر ر  -
 سالمة الصدر من أسباب دخول اجلنة. -
 

 الفرق بني سالمة الصدر والبله والتغفل:
بعووض النوواس يظوون أن سووالمة القلووب تكموون يف سووهولة غشووه وخداعووه والضووحك عليووه وهووذا خووالف  -

 املقصود.
مون إرادتوه وقصوده ال مون معرفتوه إن سالمة القلب تكون من عدم إرادة الشر بعد معرفتوه، فيسولم قلبوه  -

 والعمل به.
 البله والغفلة من اجلهل وقلة املعرفة، وهذا ال حيمد إذ هو نقص. -
الكمال أن يكون عارفاً بتفاصيل الشر سليماً من إرادته قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه: ) لسوت  -

 ريب  وال خيدعين اخلب.
 من أسباب التشاحن والتباغض:

 ان.طاعة الشيط -
 الغضب. -
 النميمة. -
 احلسد. -
 التنافس على الدنيا. -
 حب الشهرة والرايسة. -
 كثرة املزاح.  -
 

 معينات على سالمة الصدر:
 اإلخالص. -
 رضا العبد عن ربه وامتالء قلبه به. -
 قراءة القرآن وتدبره. -
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 القرآن هو دواء لكل داء.• 
 احملروم من مل يتداو بكتاب هللا.• 
 اء التام من مجيع األدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا واآلخرة.هو الشف• 
 تذكر احلساب والعقاب. -
 الدعاء. -
 يدعو العبد ربه دائماً أن جيعل قلبه سليماً على إخوانه.• 
 يدعو إلخوانه بذلك أيضاً.• 
 الصدقة -
 فهي تطهر القلب.• 
 وهي تُزكي النفس.• 
 ك، وتناله بسهامك هو ُمسلم.تذكر أن من تنفث عليه مُسُوم -
 إفشاء السالم. -
 ترك كثرة السؤال وتتبع أحوال الناس -
 حمبة اخلري للمسلمني -
 عدم االستماع للغيبة والنميمة. -
 حىت يبقى قلب اإلنسان سليماً.• 
 إصالح القلب ومداومة عالجه. -
 السعي يف إصالح ذات البني. -
 

 قاسم.دار ال-عبدامللك القاسم-سالمة الصدر
 ـــــــــــــــــ

 



 1043 

 نرع من دبلنا
 

لغة: الشرع عبادة عن البيان واألظهار يقال: شرع هللا كذا أى جعله طريقا ومذهبا، ومنه املشورعة )لسوان 
 (.1العرب()

( األحكووام الووىت شوورعها هللا تعوواىل لألمووم السووابقة وجوواء هبووا األنبيوواء 2وإصووطالحا: يووراد بشوورع موون قبلنووا.)
ف هبووا موون كووانوا قبوول الشووريعة احملمديووة كشووريعة إبووراهيم وموسووى وعيسووى علوويهم الصووالة السووابقون ، وكلوو

 والسالم.
وهذا املوضوع ميثل مدى صلة الشوريعة اإلسوالمية ابلودايانت والشورائع السوابقة، فمون القضوااي املعروفوة أن 

 القوورآن الكوورمي خامتووة الشوورائع ، وقوود أخوورب م ، وأن شووريعته  611بعووث ىف سوون األربعووني سوونة  النووىب 
والسنة الشريفة عن قصص األنبياء السابقني وبعض األحكام التشريعية ىف شرائعهم ، فهل أحكوام شورائع 

 (.3األمم السابقة كاليهودية والنصرانية نطالب ابلعمل هبا؟)
 والكالم ىف هذا املوضوع يتطلب حبث أمرين:

سابقة ، ألنوه إذا كوان متعبودا بشورع سوابق ، ومل  قبل البعثة متعبدا بشريعة (: هل كان الرسول 4أوهلما)
 ينسخ ىف شريعته بعد نزوهلا فيكون ذلك مشروعا ىف حقنا كمسلمني.

اثنيهما: هل النىب عليه الصالة والسوالم وأمتوه بعود البعثوة متعبودون بشورع نوىب سوابق؟ ولالجابوة علوى هوذا 
موانع منوه إذ ال دليول علوى اسوتحالته ، أموا بشريعة سوابقة مون انحيوة اجلوواز العقلوى ال  نقول: إن تعبده 

من انحية الوقوع العقلى واجلواز الشرعى فهو حمول خوالف بوني األصووليني سوواء كوان ذلوك قبول البعثوة أو 
 بعدها، فلرياجع ىف كتبهم.

 (:5وأعلم أن شرائع من قبلنا على أربعة أقسام )
وال ىف السنة، فهذه األحكام ال تكوون مشورعا األحكام الىت مل يرد هلا ذكر ىف شريعتنا ال ىف الكتاب  -1

 لنا بال خالف.
 األحكام الىت نسختها شريعتنا مثل: -2

 (.6حترمي أكل ذى الظفر، وحترمي الشحوم الىت تكون ىف بطن احليوان حميطة ابلكرش )
 وحترمي الغنائم ، فهذه أيضا ليست شرعا لنا ابالتفاق ، بل منسوخة ىف حقنا.

قرهتا شريعتنا فال نزاع ىف أننا متعبدون هلا ؛ ألهنوا شوريعتنا، لوورود التشوريع اخلواص فيهوا األحكام الىت أ -3
 ( وغريها.8( واالضحية)7، الصياد)

األحكووام الووىت علووم قبوهلووا بطريووق صووحيح ، ومل يوورد عليهووا انسووخ ، ولكوون مل تقوورر ىف شووريعتنا كووالىت  -4
من غري إنكار وال إقرار هلا، مثل آية القصاص  ه قصها هللا سبحانه ىف كتابه ، أو وردت على لسان نبي

 (، وهذا النوع هو حمل النزاع واخلالف بني الفقهاء.9ىف شريعة اليهود)
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 أ.د/على مجعه حممد
 ـــــــــــــــــ
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 صحيفة املدينة
 

هوول  أيموول حووني هجرتووه إىل املدنيووة أن يسووتميل اليهووود الووذين ابملدينووة إىل دينووه ، ألهنووم أ كووان الرسووول 
كتوواب قوود بشوور بنبوتووه ، وهووم إن مل يسووتجيبوا لدينووه ، ويوودخلوا فيووه فووال أقوول موون أن يسوواملوه ، وال يكونوووا 

 مثل كفار مكة الذين اعرتضوا دعوته ، وحالوا دون نشرها بني الناس.
إليهم ، واحتواء  وكان اليهود من جهتهم يطمعون ىف أن يستطيعوا حبيلهم ومكرهم من استمالة الرسول 

نوووه ىف ديووونهم ،فوووأظهروا لوووه املسووواملة ىف أوائووول هجرتوووه ، وهوووم يضووومرون ىف أنفسوووهم لوووه ولدينوووه العوووداوة دي
 والبغضاء.

فلبسوا للمسلمني ثياب النفاق وخالطوهم وتبسطوا معهم ، وبدوا هلم كأهنم قد قاربوا مون ديونهم ، ورضووا 
 (.1عن شعائره بينهم )

املسوووجد وأدوا الشوووعائر موووع املسووولمني ، وهوووم يظنوووون أهنوووم وأعلووون الكثوووري مووونهم اإلسوووالم نفاقوووا ، ودخلووووا 
 خيادعون هللا ورسوله وهو خادعهم.

ونتج عن هذه املعايشة السلمية الىت كانت بني املسلمني واليهود والطوائف املشركة األخرى الىت كانت ىف 
هووذه الطوائووف  بكتابووة صووحفية تكووون مبثابووة دسووتور بووني املدينووة غووري املسوولمني واليهووود أن قووام رسووول 

حيكمهووا وحيفووظ حووق كوول طائفووة منهووا، ىف أداء شووعائرها حبريووة ثمووة، علووى أن تووؤدى كوول طائفووة واجبووات 
 التعايش السلمى مع جرياهنا ىف البلد الواحد، فال تساعد األعداء عليها وال حتالفهم وال جتريهم.

 اهنا وقوانينها.واعرتفت هذه الصحيفة أبن املدينة املنورة قد أصبحت دولة صغرى هلا كي
 رئيس تلك الدولة وهو جيمع ىف يديه السلطتني الروحية والسياسية. وأن النىب 

وقوود أورد ابوون هشووام نصوووص هووذه الصووحيفة فعوودد أمسوواء القبائوول الووىت التزمووت هبووا، ومنووه نقتووبس بعووض 
 السطور:

ن قريش ويثرب ومن توبعهم بني املؤمنني واملسلمني م بسم هللا الرمحن الرحيم: هذا كتاب من حممد النىب 
فلحووق هبووم وجاهوود معهووم ،أهنووم أمووة واحوودة موون دون النوواس ،املهوواجرون موون قووريش علووى ربعووتهم يتعوواقلون 

 بينهم ، وهم يفدون عانيهم ابملعروف والقسط بني املؤمنني.
 

 وسولم وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم ، وكل طائفة تفدى عانيهوا ابملعوروف )وعودد الرسوول 
قبائول املووؤمنني علووى هووذا الوونمط ، مث قووال: وإنووه ال حيووالف مووؤمن موووىل مووؤمن دونووه ، وإن املووؤمنني املتقووني 
على من بغى منهم أو ظلم أو أمث ، وإن أيديهم عليه مجيعا، ولو كان ولد أحدهم ،وال يقتل موؤمن مؤمنوا 

 (.2ىف كافر وال ينصر كافرا على مؤمن ، وإن ذمة هللا واحدة)
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الصووحيفة للحووديث عوون اليهووود فقالووت: وإن اليهووود يتفقووون مووا داموووا حموواريني ، وإن يهووود بووىن  مث اجتهووت
عوف أمة مع املؤمنني ، لليهود دينهم وللمسولمني ديونهم وإن ليهوود بوىن النجوار مثول موا ليهوود بوىن عووف 

علوووى )وعووود علوووى هوووذا الووونمط قبائووول اليهوووود( مث اسوووتمرت الصوووحيفة تقوووول: وإن علوووى اليهوووود نفقوووتهم و 
املسلمني نفقتهم ، وإن بينهم النصر على من حوارب أهول هوذه الصوحيفة، وإن بيونهم النصوح والنصويحة، 
والرب دون اإلمث ، وإنه مل أيمث امرؤ حبليفه ، وإن النصور للمظلووم ، وإن اليهوود ينفقوون موع املوؤمنني مواداموا 

لنفس غوري مضوار وال آمث ، وإنوه موا  حماربني ، وإن يثرب حرام جوفهوا ألهول هوذه الصوحيفة، وإن اجلوار كوا
كووان بووني أهوول هووذه الصووحيفة موون حووداث أواشووتجار خيوواف فسوواده فووإن موورده إىل هللا عووز وجوول واىل حمموود 

، وإن الرب دون اإلمث ، وان هللا على أصدق موا ىف هوذه الصوحيفة وأبوره " وإنوه ال حيوول هوذا  رسول هللا 
  (3.)واتقى، وحممد رسول هللا  الكتاب دون ظامل وآمث ،وإن هللا جار ملن بر

 وخالصة هذه الصحيفة:
 أن للجماعة شخصية دينية وسياسية ومن حقها أن تعاقب املفسد وتؤمن املطيع. -1
 أن احلرية الدينية مكفولة للجميع. -2
على سكان املدينة من مسولمني وغوري مسولمني أن يتعواونوا مواداي وأدبيوا وعسوكراي، وعلويهم أن يوردوا  -3

 ندين أى اعتداء قد يوجه ملدينتهم.متسا
الرسول صلوات هللا وسالمه عليه هو الرئيس األعلوى لسوكان املدينوة، وتعورض عليوه القضوااي الكوربى  -4

 وحاالت اخلالف بني األفراد ليفصل فيها.
وعلى الرغم من موقوف املسولمني السومح كوان اليهوود غريخملصوني ملوا جواء ىف هوذه الصوحيفة، ويبودو أهنوم 

 (.4ها ريثما يدبرون أمرهم كما هو معروف من دراسة مواقفهم من املسلمني بعد ذلك )قبلو 
 أ.د/أمحد شلىب

 ـــــــــــــــــ
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 صحيفة املتاطعة
ملووا رأت قووريش أن املسوولمني الووذين هوواجروا للحبشووة وجوودوا هبووا مووالذا آمنووا طيبووا، وأن عموور بوون اخلطوواب 

، اجتمعووت قووريش لتوودبر أمرهووا، واتفقوووا علووى أن يكتبوووا دخوول اإلسووالم هووو ومحووزة وقوووى هبمووا املسوولمون 
صوووحيفة يتعاقووودون فيهوووا ضووود بوووىن املطلوووب علوووى أال يزوجووووهم أو يتزوجووووا مووونهم ، وال يبيعوووون هلوووم ، وال 
يبتاعون منهم ، وأن يقاطعوهم ، وكتبوا هذه الصحيفة، وتعاهدوا وتواثقوا على ذلك ، مث علقووا الصوحيفة 

ب الصحيفة هو منصور بن عكرمة بن عامر، ويقال إنه النضور بون احلوارث ، ىف جوف الكعبة، وكان كات
 فشلت يده. وقد دعا عليه الرسول 

وإزاء ذلك احنازت بنو هاشم وبنو املطلب إىل أ، طالب ودخلوا معه ىف شعبه ، وخرج من بىن هاشم أبو 
 هلب )عبدالعزى بن عبد املطلب(.

د عنوواء، ومسووهم الضوور الشووديد علووى اجلوووع واحلرمووان ، وقوود وقوود عوواأ املسوولمون موون هووذه املقاطعووة أشوو
 استمرت هذه املقاطعة حواىل ثالث سنوات.

 انتهاء املقاطعة:
وكان من بني املشركني نفر عارضووا اسوتمرار املقاطعوة، إذ أحسووا ابلضور الوذى يعويش فيوه بنوو هاشوم وبنوو 

احلارث ، وأبو البخرتى العاص بن  املطلب ، فمشوا ىف نقض الصحيفة ، ومن هؤالء هشام بن عمرو بن
هشوام ،واملطعووم بوون عودى، وزهووري بوون أ، أميوة، وزمعووة بوون األسوود ، وذهووب زهووري بون أ، أميووة إىل البيووت 

 احلرام فطاف سبعا مث صاح قائال: اي أهل مكة، أانكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكى؟
أبوجهول هوذا االجتواه ، ولكون جانوب اخلوري كوان  وهللا ال أقعد حىت تشوق هوذه الصوحيفة الظاملوة، وعوارض

 أقوى.
قال أل، طالب: )إن هللا سلطد األرضة على هذه الصحيفة فلحستها  ويروى ابن هشام أن رسول هللا 

ومل توودع هبووا إال اسووم هللا جوول وعووال(، فخوورج أبووو طالووب إىل القوووم وصوواح: اي معشوور قووريش إن ابوون أخووى 
ملقاطعوة فوإن كوان األمور كموا قوال ابون أخوى فوانتهوا عون قطيعتنوا، وإن أخربأ أن األرضة حلسوت كلموات ا

يكون كواذاب فوإأ أسولمه لكوم ، فقوال القووم: رضوينا، وتعاقودوا علوى ذلوك وذهبووا للصوحيفة فوإذا هوى كمووا 
 قال الرسول صلى هللا عليه وسلم.

سوولمني يلجووأون وانتهووت بووذلك صووحيفة املقاطعووة، وإن كووان كيوود قووريش للمسوولمني مل ينتووه ،ممووا جعوول امل
 للهجرة إىل املدينة املنورة.

 أ.د/أمحد شلىب
 ـــــــــــــــــ

 
 صددة الفطر
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 (.1لغة: الصدقة ما يعطى على وجه القر، هلل تعاىل ال املكرمة)
 (: نقيض الصوم ، وقد أفطر وفطر وأفطره وفطره تفطريا.2والفطر)

 اسبة عيد الفطر.وشرعا: صدقة واجبة يقدمها املسلمون إىل احملتاجني مبن
وهووى تسوومى زكوواة الفطوور، وزكوواة الفطوورة، فموون قووال: زكوواة الفطوور أوجبهووا بوودخول الفطوور، وموون قووال: زكوواة 

 30الفطرة أوجبها على الفطرة، والفطرة اخللقة، قال هللا تعاىل: }فطرت هللا الىت فطر الناس عليها{الروم:
 (.3، أى خلقته الىت جبل الناس عليها)

 على املسلمني إمجاعا على احلر والعبد ، الذكر واألنثى ، الصغري والكبري.وهلذا فهى واجبة 
زكواة الفطورة طهورة  ( قوال: )فورض رسوول 4واألصل فيها أحاديث كثرية، منهوا موا ورد عون ابون عبواس )

للصائم من الرفوث واللغوو وطعموة للمسواكني ، مون أداهوا قبول الصوالة فهوى زكواة مقبولوة، ومون أداهوا بعود 
 فهى صدقة من الصدقات(.الصالة 

وحيث ثبت وجوهبا فهى فرض كزكوات األموال ، وقال أبوحنيفة: هوى واجبوة وليسوت فرضوا كوالوتر، بنواء 
علوى أصووله ىف الفوورق بووني الواجبووه والفوورض وهووذا اخلوالف إذا قوودر كووان خالفووا ىف العبووارة وفاقووا ىف املعووىن، 

 واخلالف ىف العبارة مع الوفاق ىف املعىن غري مؤثر.
  (5.)ملا ورد ىف ذلك عنه  مقدارها على كل مسلم صاع من متر أو من شعري، كصاع رسول هللا و 

 (.6ووقتها قبل صالة العيد، على خالف بني الفقهاء ىف جوازها ىف أايم رمضان )
 أ.د/على مجعة حممد

 ـــــــــــــــــ
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 صالة التصر
وز بوه إىل غوريه ، والسوفر قطوع املسوافة كموا ىف لغة: قصر مون الصوالة وقصور مون الشوىء علوى كوذا: مل جيوا

 (.1الصحاح )
 (.2واصطالحا: أن تصري الصالة الرابعية ركعتني ىف السفر)

والصووالة الووىت تقصوور هووى: الظهوور والعصوور والعشوواء، أمووا الصووبح واملغوورب فووال قصوور فيهمووا ؛ ألن االلتووزام 
 أبحكام الصالة أمر تعبدى.

والسوونة، قوال تعواىل }واذا ضووربتم ىف األرض فلويس علويكم جنوواح أن  وقود ثبتتوه مشووروعية القصور ابلكتواب
(عوون عبوودهللا بوون عموور رضووى هللا عنهمووا 3، وجوواء ىف صووحيح مسوولم )101تقصووروا موون الصالة{النسوواء:

 ، فكان ال يزيد ىف السفر على ركعتني ، وأاب بكر وعمر وعثمان كذلك(. قال: )صحبت النىب 
(، لقول السيدة عائشة رضوى 4هب احلنفية إىل وجوب قصر الصالة)وابلنسبة إىل حكم صالة القصر: ذ

(وال يعلوم ذلوك 5هللا عنها )فرضت الصالة ركعتني ركعتني ، فأقرت صالة السفر وزيد ىف صوالة احلضور()
 إال توقيفا.

وذهووب غووري احلنفيووة إىل جووواز قصوور الصووالة، فقووالوا: واملسووافر لووه القصوور ولووه اإلمتووام ، وذلووك ملووا ورد عوون 
لى عن أبيه أنه قال: قلت لعمر بن اخلطاب }فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصوالة إن خفوتم أن يع

، فقد أمن الناس ، قال: عجبت مبا عجبت منه ، فسألت رسول هللا  101يفتنكم الذين كفروا{النساء:
 ()(.6عن ذلك ، فقال: )صدقة تصدق هللا هبا عليكم ، فاقبلوا صدقته()رواه مسلم 

ر واإلمتووام ىف السووفر سووواء، وإن كنووا نوورى أن األوىل هووو قصوور الصووالة مراعوواة للخووالف الواقووع بووني والقصوو
 الفقهاء ىف حكم قصر الصالة.

ومسوافة السوفر الوىت تبويح قصور الصوالة فقود حوددها احلنفيوة بثالثوة أايم سوريا علوى األقودام ، وعنود غوريهم 
سووريا علوى األقوودام أو تقطوع ابلوسووائل العصوورية ىف بيوومني ، وال فوورق ىف ذلوك بووني أن تقطوع هووذه املسوافة 

 (.7ساعة واحدة، ألن العربة ىف ذلك بقطع املسافة املبيحة للسفر)
 واختلف الفقهاء ىف مدة اإلقامة الىت ترفع حكم القصر:

فووذهب املالكيوووة والشوووافعية إىل أن إقاموووة أربوووع أايم صوووحاح تقطوووع حكوووم القصووور، ألن املسوووافر يعتووورب  -1
 مقيما.

وذهووب احلنفيوووة إىل اعتبوووار اإلنسوووان مقيموووا إن كانوووت املوودة نسوووة عشووور يوموووا، ويبووودأ املسوووافر قصووور  -2
الصالة من حني جماوزة حدود إقامته ، وتنتهى بنية اإلقاموة، ويظول املسوافر يقصور الصوالة موادام علوى نيوة 

ه ال جيووز لوه قصور سفر، حىت وإن طالوت املودة ، ألن العوربة بنيوة السوفر، وموادام قود نووى قطوع السوفر فإنو
 الصالة بعد ذلك.
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وإذا كووان اإلنسووان يعوويش ىف بلوودة، وانتقوول إىل بلوودة أخوورى وأقووام هبووا إقامووة دائمووة، فووإن البلوودة األوىل ال 
 تكووون لووه دار إقامووة، فووإذا سووافر إىل بلدتووه األوىل الووىت تركهووا جوواز لووه قصوور الصووالة هبووا، ألن الرسووول 

،  نعلوم مجيعوا أن مكوة هوى املووطن األصولى لسويدان رسوول هللا  حينما فتح مكة قصر الصالة هبا، وكموا
ولكنوه بعود أن انتقول إىل املدينوة صوارت املدينوة لوه وطنوا: وهلوذا قصور الصوالة مبكوة، وأمور أهول مكوة إبمتوام 
صوالهتم ، وهوذا معنواه أن العوربة ابإلقاموة الدائموة ىف مكووان معوني ، وليسوت العوربة مبحول املويالد أو وجووود 

 .األقارب
وعلى املسوافر أن يعلوم أنوه ال جيووز لوه أن أيمت مبقويم ، فوإن اقتودى مبقويم فعليوه أن يوتم صوالته ثبعوة لصوالة 
اإلمووام عمووال بقووول الرسووول صوولى هللا عليووه وسوولم: )إمنووا جعوول اإلمووام ليووؤمت بووه ، فووال ختتلفوووا عليووه( )رواه 

 (.8مسلم()
ال: )أمتوووا اي أهوول مكووة صووالتكم فووإان قوووم سووفر( قوو ولكوون جيوووز للمقوويم ان أيمت ابملسووافر؛ ألن الرسووول 

 (.9)رواه الرتمذى()
 أ.د/صربى عبدالرؤوف حممد عبدالقوى

 ـــــــــــــــــ
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 صلح احلديبية
وألووووف وأربعمائووووة موووون الصووووحابة، ىف وادى  اصووووطالحا: هووووو الصوووولح الووووذى مت بووووني قووووريش وبووووني النووووىب 

هجورة املوافووق لسوونة سووتمائة وسووبع وعشوورين ميالديووة، احلديبيوة، ىف شووهر ذى القعوودة موون العووام السووادس لل
 بعد مفاوضات شاقة وظروف صعبة، وقد مت الصلح بينهما على شروط أربعة هى:

 أن توضع احلرب عن الناس عشر سنني. -1
 دخل فيه ، ومن أراد الدخول ىف عهد قريش دخل فيه. أن من أراد الدخول ىف عهد حممد  -2
 ة من أثه مسلما من غري إذن مواليه ، وال تفعل كذلك قريش.إىل مك أن يعيد حممد  -3
عامووه هووذا، وأيتووى ىف العووام املقبوول ، فيقوويم ىف مكووة ثالثووة أايم ختليهووا قووريش لووه ،  أن يعووود حمموود  -4

 (.1وليس معه سوى سالح املسافر، وهو السيوف ىف األغماد)
ني الثالوث والرابوع ، واشوتد حوىت قوال لوه وقد اعرتض الفاروق عمر بن اخلطاب رضى هللا عنوه علوى الشورط

الصديق: الزم غرزك ، فإأ أشوهد أنوه رسوول هللا ، وأن هللا ال يضويعه.كذلك اعورتض علوى بون أ، طالوب 
رضووى هللا عنووه علووى مووا أصوورعليه سووهيل بوون عموورو عنوود كتابووة الصوولح موون كتابووة ابمسووك اللهووم بوودال موون 

يعلوم موا سويجنيه مون  (، ولكون الرسوول 2د رسوول هللا )البسملة، وكتابة اسوم حممود وأبيوه بودال مون حممو
املكاسب لإلسالم من وراء هذا الصلح ما ال يعلمه غريه ، فقد أجاب سهيال إىل ما أراده.وملا جاء وقت 

،  احللق والتقصري مل يستجب املسلمون ؛ على أساس أهنم مل يودخلوا املسوجد احلورام كموا وعودهم النوىب 
سولمة أم املوؤمنني وأخربهووا اخلورب، فأشووارت عليوه أن يكوون هووو البوادىء ابحللووق ، علووى أم  فودخل النوىب 

 فإن الناس لن خيالفوه ، وكان األمر كما توقعت.
وقوود مسووى هووذا الصوولح فتحووا مبينووا موون قبوول هللا عووز وجوول ، ونزلووت ىف تسووجيل أحداثووه سووورة حتموول هووذا 

 االسم )سورة الفتح(، وذلك لعدة أسباب ، منها:
 قريش ابإلسالم ، والسماع للمسلمني بزايرة البيت وأداء املناسك للحج. اعرتاف -1
 واالستماع ملا يدعو إليه. إثحة الفرصة أمام القبائل إلرسال بعوثها إىل املدينة لزايرة النىب  -2
الكتووب والرسوول لوودعوة احلكووام ىف كوول مكووان إىل الوودخول ىف اإلسووالم هووم ورعوواايهم  إرسووال النووىب  -3
(3.) 
 .د/عبدالعزيز غنيم عبدالقادرأ

 ـــــــــــــــــ
 طيب املساجد و ينة الصالة

 مقدمة: 
 املساجد أماكن يشع فيها نور النبوة، ويلتئم فيها صف األمة. -



 1052 

املساجد منزهة عن كل لغو ودنس، وحمفوظة من كل ضرر، ملكها بني املسلمني مشاع، وحقها عليهم  -
 احملبة واإلكرام.

ر  َوأََقاَم الص اَلَة عمارهتا بصا - ّلّل  َواْليَوْوم  اآلخ  َد اّلّل  َمْن آَمَن اب  َا يَوْعُمُر َمَساج  حل األعمال، قال تعاىل: } إ من 
 [.18َوآَتى الز َكاَة َوملَْ خَيَْش إ ال  اّلّلَ {  التوبة:

حبه هلا دين وعبادة، وربح املساجد من أحب البالد إىل هللا، وأشرفها منزلة، من أحب ها ألجل هللا كان  -
 وزايدة.

 من تعلق قلبه هبا أظله هللا حتت عرشه يوم القيامة. -
 صيانتها عن األدانس قربة، وتنظيفها طاعة، وتطييبها عبادة. -
حسوون املظهوور ومجيوول امللووبس، وطيووب الرائحووة مطالووب إسووالمية رغووب الشووارع فيهووا عنوود أداء الصووالة  -

 وعند حضور اجلمع واجلماعات.
 ُشرع السواك عند الصالة ألنه مطهرة للفم ومرضاة للرب. -
 من اجلهل آبداب املساجد أن يرثدها بلباس نومه، أو بثوب حرفته، أو برائحة كريهة، أو بفعل سيء. -

 وقفات
 الوقفة األوىل: منزلة الطيب عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 التطيب. كان من أخالقه •  
} ُحبوب إ  مون  منه بل هوو إحودى حمبوابتوه الدنيويوة ففوي احلوديث قوال رسوول هللا كان حيبه ويكثر •  

 الدنيا، النساء والطيب، وُجعلت ُقرة عيين يف الصالة {  رواه أمحد وصححه األلباين[.
وكووان يُعوورف بطيووب رائحتووه إذا أقبوول أو أدبوور، فموون كانووت هووذه صووفته فهووو أبعوود النوواس عوون الرائحووة • 

 الكريهة.
 كثرياً من املباحات كالثوم والبصل والكراث وحنوها لرائحتها الكريهة .  ترك • 

 الوقفة الثانية: طيب املساجد.
كلمووا شوورف املكووان وطوواب كلمووا كووان أوىل أن ُيشوورف وحيوورتم، وملووا كووان الطيووب والبخووور موون عالمووات •  

 اإلكرام والتشريف كان حراّي أن جندها يف أماكن العبادة فهي أوىل .
ٍد املسل•  م مأمور أبن أيخذ زينته عند كل مسجد قال تعاىل: } اَي َبين  آَدَم ُخوُذوْا ز ينَووَتُكْم ع نوَد ُكولّ  َمْسوج 

 [.31{  األعراف:
 الرائحة الطيبة للمسجد مطلب رفيع. وغاية مقصودة يف دين اإلسالم.• 
نظوف وتطيوب {  رواه عن عائشة رضي هللا عنها قالت: } أمور رسوول ببنواء املسواجد يف الودور، وأن ت• 

 اخلمسة إال النسائي ورجاله ثقات[. والدور: هي األحياء.
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يتأكوود تطييووب املسوواجد يوووم اجلمعووة ملووا سووبق، وألن عموور كووان يطيووب مسووجد الرسووول كوول مجعووة قبوول • 
 الصالة.

كما أن عبد هللا بن الزبري كان يبخر الكعبة يف كل يوم ويضاعف الطيب يوم اجلمعوة. وسوار علوى هوذه •  
 لسنة السلف واخللف حىت أن معاوية أجرى وظيفة الطيب للكعبة عند كل صالة.ا

 قالت عائشة رضي هللا عنها: ) ألن أُطّيب الكعبة أحب إّ  من أن أُهدي هلا ذهباً وفضة (.• 
 الوقفة الثالثة: الواجب على إمام املسجد ومؤّذنه.

 ا يشينها ويدنسها ويفرق مجاعتها.العناية والرعاية للمساجد بصيانتها ومحايتها من كل م• 
 ال حتقروا من املعروف شيئاً.• 
 إايكم والتخذيل عن القيام مبثل هذا العمل.• 

 الوقفة الرابعة: حكم وضع مباخر العود يف قبلة الصالة.
قد يعرتي بعض املصلني احلرج عند وضع مباخر العوود يف قبلوة املصولني حبجوة وضوع اجلمور فيهوا وذلوك • 

 يب املسجد.أثناء تطي
أجاب على هذا اإلشكال شيخنا حممد بن عثيمني رمحه هللا فقال: ) ال حرج يف ذلك وال يودخل هوذا • 

فيما ذكره بعض الفقهاء، يف كراهوة اسوتقبال النوار فوإن الوذين قوالوا بكراهيوة اسوتقبال النوار عّللووا هوذا أبنوه 
على هذا الوجه، وعلى هذا فال حرج من وضوع يشبه اجملوس يف عبادهتم للنريان، فاجملوس ال يعبدون النار 

حامول البخوور أمووام املصولني، وال مون وضووع الودفاايت الكهرابئيووة أموام املصولني أيضوواً، ال سويما إذا كانووت 
 أمام املأمومني وحدهم دون اإلمام (.

 الوقفة اخلامسة: صور من تطيب السلف للصالة وعند ارتياد املساجد.
املصووطفى فسووار علووى دربووه حووىت أن بعضووهم صووار يعوورف ابلرائحووة الزكيووة يف سوولفنا الصوواحل اسووتنار بسوورية 

 ذهابه وإايبه لتزينه أبطيب الطيب حينما يقصد الصالة واملسجد.
 . كان سلمة إذا توضأ أخذ املسك فمسح به وجهه ويديه.1
يبة، والثيواب . كان عبد هللا بن مسعود يعرف بريح الطيب، وكان يعجبه إذا قام إىل الصالة ) الريح الط2

 النقية (.
 . عبد هللا بن عباس كان إذا خرج إىل املسجد عرف أهل الطريق أنه مر من طيب رحيه.3
. كان عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه ) يتطيب للجمعة والعيدين، وكان أيمور بثيابوه أن جتمور كول مجعوة 4
.) 
 يقوووم موون مصوواله أي  النوواس إىل . ُعوورف عثمووان بوون عووروة بوون الووزبري بكثوورة وضووع الغاليووة، وكووان حووني5

 مكانه ويْسلُتون الغالية من على احلصباء مما أصاهبا من حليته.
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. قال عثمان بن عبيد هللا: ) رأيت ابن عمر وأاب هريرة وأاب قتادة وأاب أسيد الساعدي ميرون علينا وحنون 6
( واآلداب الكووربى 2/305يف الُكتّوواب فنجوود موونهم ريووح العبووري وهووو اخللوووق (  مصوونف بوون أيب شوويبة )

 ( وموطأ مالك[.3/529)
. 

 الوقفة السادسة: الصالة وزينة امللبس:
. تعظيماً الصالة، أتكد التزين هلا ابمللبس والتطيب وغريمها قال تعاىل: } اَي َبين  آَدَم ُخُذوْا ز ينَوَتُكْم ع نَد 1

ٍد{  األعراف:  [.31ُكلّ  َمْسج 
 . من آداب الصالة زينة اللباس.2
: } إن هللا  . التجمل من حمبووابت هللا سوبحانه وتعواىل فعون جوابر بون عبود هللا قوال: قوال رسوول هللا 3

 مجيل حيب اجلمال {  رواه مسلم[ وآكد اجلمال ما كان عند مناجاة هللا سبحانه وتعاىل.
أموا كوان  رجاًل عليه ثياب وسوخة فقوال: } . التبذل وراثثة امللبس ليست من اإلسالم: رأى الرسول 4

 هذا جيد ما يغسل به ثوبه؟ {  رواه أبو داوود وصححه األلباين[.
. اختيار أحسن الثياب لصالة اجلمعة والعيدين ففي احلوديث قوال رسوول هللا صولى هللا عليوه وسولم: } 5

من اغتسل يوم اجلمعة، ومس من طيب إن كان له، ولبس من أحسن ثيابه مث خرج وعليوه السوكينة حوىت 
جد مث يركووع مووا بوودا لووه، ومل يووؤذ أحووداً، مث أنصووت إذا خوورج إمامووه حووىت يصوولي كانووت كفووارة ملووا أي  املسوو

 بينهما {  رواه أمحد وصححه األلباين[
. عموور رضووي هللا عنووه عوورض علووى الرسووول صوولى هللا عليووه وسوولم: ُحلّووة موون حريوور ليتجموول هبووا للجمعووة 6

 ويستقبل هبا الوفود.
 الناس رحياً، وأنقاهم ثوابً أبيض. . كان عبد هللا بن عمر من أطيب7
 . وكان متيم الداري قد اشرتى ُحلة أبلف درهم ليصلي هبا.8
. قال أبو العالية رضي هللا عنه: ) كان املسلمون إذا تزاوروا جتملووا ( إذا كانوت هوذه حواهلم عنود التوزاور 9

 فيما بينهم، فهم عند الصالة أمجل وأبلغ لعظم حق هللا.
رمحه هللا: ) أُحب و الغسل والطيب والنظافة و للجمعة والعيدين وكل جمتمع جتتمع فيه  . قال الشافعي10

 الناس (.
 . يروى أن اإلمام أمحد رمحه هللا من أنقى الناس ثوابً وأشدهم تعاهداً لنفسه وثوبه.11
 حيقورك . سئل إبوراهيم النخعوي رمحوه هللا موا ألوبس مون الثيواب، فقوال: ) مواال يشوهرك عنود النواس، وال12

 عند السفهاء (



 1055 

. كان اإلمام مالك عنود جلوسوه لودرس احلوديث وهوي حوال كثوري مون العلمواء، ) كوان رمحوه هللا يتهيوأ 13
ويلوبس ثيابوه وثجوه، وعمامتوه مث يُطورق برأسوه فوال يتونخم وال يبوزق وال يعبوث بشويء مون حليتوه حوىت يفوورغ 

 من القراءة إعظاماً حلديث رسول هللا (.
 حممد بن صاحل اخلزمي.-ساجد وزينة الصالةاملرجع: طيب امل

 ـــــــــــــــــ
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 عام احل ن
ومسى بعام احلزن ألنوه كوان مون املظنوون بعود انتهواء املقاطعوة اجلوائرة، الوىت   هو العام العاشرمن بعثة النىب 

اس مسورورا بووني أحوب النوو وموون احنواز إليووه أن يعويش رسووول هللا  كانوت قوريش قوود ضوربتها علووى النوىب 
إليوه وآثورهم عنوده ، ومهوا عموه أبوطالوب وزوجوه خدجيوة رضوى هللا عنهوا إال أهنموا قود توفيوا ىف هوذا العوام ، 

 هلما مسى هذا العام بعام احلزن. وبوفاهتما وفقد الرسول 
(، إذ كوان لوه خوري نصوري، يودرأ 1فقد مات عمه أبوو طالوب ، ولويس يودرى إال هللا كوم كوان وجوده عليوه )

وجيمع من حوله األقرابء، وميكنه مون العمول لدينوه ، علوى الورغم مون وعيود املشوركني وهتديود عنه األعداء، 
 (.2)وهللا ما أصابىن هذا إال بعد موت أ، طالب() قريش أمجعني ، وكان إذا أذاه قومه قال 

ته ، واشتدت لوع مث جاءت وفاة السيدة خدجية رضى هللا عنها بعد أايم من وفاة عمه ، فانفطر فؤاده 
فقد كانت له نعم العشري والنصري مدة نس وعشرين سنة، فلوم يسومع منهوا كلموة تؤذيوه ، وال رأى منهوا 
نظرة تؤمله ،جاءها خائفا يرجف فؤاده فتلقته ابمسة، واستقبلته راضية، ومازالت به حىت أعادت األمون إىل 

ملووا قاطعتووه قووريش أبووت إال أن نفسووه ، وعنوودما أمووره ربووه أن يوودعو إىل دينووه كانووت أول موون دخوول فيووه ، و 
تودخل معوه شوعب أ، طالوب ، وكووان إذا اشوتد عليوه قوموه وقفوت إىل جانبووه تربوت علوى صودره ، ومتسووح 

 األسى عن قلبه ، حىت يشتد عزمه ويعود إليه نشاطه.
احتموال فقود عموه مث زوجوه ، وال كيوف احتمول أن يورى زوجوه  وليس يدرى إال هللا كيف اسوتطاع النوىب 

 لها قربها.وهو يدخ
ىف داره ومسوى هوذا العوام الوذى فقودمها  مفتقدا نصرهتما لوه ، ومواسواهتما إايه ، مون أجول هوذا اعتكوف 

 (.3فيه عام احلزن )
 أ.د/عبدالعزيز غنيم عبدالقادر

 ـــــــــــــــــ
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 عام الوفو 
مني قود شوهدا وفوود اصطالحا: هو العام التاسع أو العاشر اهلجرى، على اختالف ىف حتديوده ، ألن العوا

 (.1، وإن كانت ىف األول أكثر منها ىف الثاأ) القبائل إىل النىب 
واحلق أن حركة الوفود كانت سابقة على عام الوفود، فلم يكن العام التاسع اهلجرى هو الوذى بودأت فيوه 

وفووود  النووىب الوفوود انطالقهووا إىل املدينووة، وإمنووا كوان بدايووة ذلووك إثوور صوولح احلديبيوة، حيووث انطلقووت إىل 
 دوس ومزينة وبىن سعد، وإمنا ُعّد العام التاسع أو العاشر اهلجرى ابعتبار الكثرة.

وتعلون إسوالمها بوني يديوه ،  وقد بلغت هذه الوفود واحودا وثالثوني ،أقبلوت إىل املدينوة ختطوب ود النوىب 
ىف العوامني املوذكورين ؛ أن ومن األسوباب الوىت مون أجلهوا توافودت تلوك الوفوود إىل املدينوة املنوورة، وكثورث 

قريشا قد أسلمت فور فتح مكة، وحتطموت األصونام القائموة حوول الكعبوة، وتلتهوا ثقيوف ، وابت العورب 
أمام أمرين للعناد ؛ إما أن يهجروا البيت احلرام فال حيجون إليه وال يعتمرون ، وهو ما ال قدرة هلم عليوه ، 

م فيووه ، خاصووة وأن اجلوويش اإلسووالمى عوواد موون تبوووك بعوود وإمووا أن يواصوولوا احلوورب ، وهووو مووا ال رغبووة هلوو
 إرهاب أقوى دول األرض ، وهى الروم ، والقبائل املنتصرة على ختوم الشام.

طالبة رضاه ، معلنة اعتناقها لدينه ،وقد كوان أيتيهوا  وإن تعجب فعجب أن القبائل اآلن حتج إىل النىب 
دينه فتأ،، ويطلب منها احلماية حىت يبلغ آمنا رسوالة ربوه  قبل هجرته ىف مواسم احلج والعمرة يدعوها إىل

 (.2فرتفض )
 يستمع لكل وفد وجييبه إىل ما يريده ىف إطار الشرع: وعلى كل حال فقد كان النىب 

سوواًله ممثلووو ثقيفووه أال يعشووروا، وال حيشووروا، وال يوووىل علوويهم غووريهم ، وأن ترفووع الصووالة عوونهم ، وال يهوودم 
 (.3الث سنني ، فأجاهبم إىل الثالثة األوىل دون الرابع واخلامس )صنمهم إال بعد ث

 يتعامل معه مبا يردعه وينهنه من غروره. ومن الوفود من كان يتجاوز حدوده ، وكان الرسول 
 أ.د/عبدالعزيز غنيم عبدالقادر

 ـــــــــــــــــ
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 عبدة الشيطان
خمتلفة وليسوت جمورد ظواهرة تظهور ىف بوالد الغورب أو ىف  احلبادة اإلبليسية عرفتها البشرية منذ القدم بصور

 الشرق من حني إىل آخر.
ولكووى نلقووى الضوووء علووى هووذه املسووألة موون بوودايتها نقووف أمووام قووول احلووق تبووارك وتعوواىل: }إذ قووال ربووك 
للمالئكة إأ خالق بشرا من طني فإذا سويته ونفخت فيه من روحوى فقعووا لوه سواجدين فسوجد املالئكوة  

عون إال إبليس استكرب وكان من الكافرين قال اي إبلويس موا منعوك أن تسوجد ملوا خلقوت بيودى كلهم أمج
أسوتكربت أم كنوت مون العوالني قوال أان خريمنوه خلقتوىن مون انر وخلقتوه مون طوني قوال فواخرج منهوا فإنوك 

ىل يوووم رجوويم وإن عليووك لعنووىت إىل يوووم الوودين قووال رب فووأنظرأ إىل يوووم يبعثووون قووال فإنووك موون املنظوورين إ
الوقوت املعلووم قوال فبعزتوك ألغوووينهم أمجعوني إال عبوادك مونهم املخلصوني قووال فواحلق واحلوق أقوول ألمووألن 

 .85-71جهنم منك وممن تبعك منهم أمجعني{ص:
 ىف هذه اآلايت نرى انطالق الغواية والصراع بني آدم وذريته وبني إبليس وذريته إىل يوم القيامة.

أشووارت إليووه اآلايت: }واي آدم اسووكن أنووت وزوجووك اجلنووة فكووال موون حيووث لكوون سووري الغوايووة كووان فيمووا 
شئتما وال تقراب هذه الشجرة فتكوان من الظاملني فوسوس هلموا الشويطان ليبودى هلموا موا وورى عنهموا مون 
سوووووووووءاهتما وقووووووووال مووووووووا هناكمووووووووا ربكمووووووووا عوووووووون هووووووووذه الشووووووووجرة إال أن تكوووووووووان ملكووووووووني أوتكوووووووووان موووووووون 

 .20-19اخلالدين{األعراف:
تى التعبوري القورآأ ليبوني نتيجوة الغوايوة: }فأزهلموا الشويطان عنهوا فأخرجهموا مموا كواان فيوه وقلنوا اهبطووا مث أي

 .36بعضكم لبعض عدو ولكم ىف األرض مستقرومتاع إىل حني{البقرة:
وبعدها أتتى رمحة هللا آلدم ولذريته من بعده ىف انفذة التوبة: }فتلقى آدم من ربه كلمات فتواب عليوه إنوه 

 .37و التواب الرحيم{البقرة:ه
وبقيت غواية إبليس الذى يرتصد لذرية آدم إىل أن تقوم الساعة ىف أهم مهام بىن آدم وهوى العبوادة احلقوة 

 هلل سبحانه وتعاىل واالستخالف وتعمري الكون.
مون  وانطلقت البشرية ىف اختاذ املعبودات املضلة الىت نذكر منهوا: عبودة الشومس وعبودة األصونام ، وهنواك

عبود النوار سووواء ىف اهلنود أو عنود الفوورس ومون قودس األهنووار وامليواه وعبود األفعووى، وكوان القودماء املصووريون 
 يقدمون القرابني للنيل من الشاابت اجلميالت.

كما كانت هناك حيواانت تعبد على أهنا آهلة ىف ذاهتا وهلا معابود خاصوة مثول العجول "منفويس" والعجول 
 دخلت إىل مصر ىف عبادة األبطال من الرجال. "أبيس" وىف عهد االغريق

 وهناك من عبد الكواكب مثل الصابئة الذين كان هلم أكرب األثر ىف فرقة اليزيدية.
علوى أن حصوور العبووادات املختلفووة لودى البشوورية وغوايووة إبلوويس لإلنووس علوى موور العصووور واحلضووارات أموور 

اإلسالمى هم فرقة "اليزيدية" أو عبودة الشويطان جيل عن احلصر ومن أشهر الطوائف الىت عرفت ىف العامل 
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وهم طائفة ينتمى معظمها إىل اجلنس الكردى، ويوجد بعض مونهم ىف إيوران ومعظوم هوذه الطائفوة يسوكن 
 املدن والقرى ويشتغل ابلزراعة إال أن بعضها اليزال ىف طور البداوة ويؤلف قبائل رحالة تدعى "الكوجر".

هوو "الشويطان" أو "إبلويس" وهلوم كتواهبم املقودس "مصوحف رش" الوذى وترتبط عقيودهتم بطواووس ملوك و 
 حيتوى على قصة اخللق وعقائد اليزيدية مما حلل أو حرم عليهم.

وعبادة الشيطان مسوألة تتجودد وتنموو موع ظهوور الفسواد والرغبوة ىف االنطوالق مون قيوود وضووابط األداين 
ان العربيوة واإلسوالمية أو ىف الغورب مموا يفوزع لوه وهى مسألة تنمو وتزدهور مون حوني إىل آخور سوواء ىف بوالد

 أصحاب القيم احلريصون املؤمنون ابلعقائد واألداين.
وهذه العبوادة يوجود هلوا كنوائس ورواد وطقووس مون كول لوون وفون إلغوواء الشوباب وتلبيوة حاجواهتم الغريزيوة 

عواىل إذ يقوول: }ايبووىن بفنوون وطقووس وكهنوة وحاخاموات يزينووون هلوم هوذه الغوايوة، وصودق احلووق تبوارك وت
آدم ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من اجلنة ينزع عنهما لباسهما لرييهما سووءاهتما إنوه يوراكم هوو 

 .27وقبيله من حيث ال تروهنم إان جعلنا الشياطني أولياء للذين ال يؤمنون{األعراف:
 أ.د/آمنة حممد نصري

 ـــــــــــــــــ
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 عتوق الوالدين
 تعريف العقوق : العقوق ضد الرب ، وعق الرجل والده أي شق عصا طاعته . أواًل :

 اثنياً : من مظاهر عقوق الوالدين :
 إبكاء الوالدين وحتزينهما . -1
 هنرمها وزجرمها . -2
 التأفف والتضجر من أوامرمها . -3
 العبوس وتقطيب اجلبني أمامهما . -4
 النظر إىل الوالدين شزراً . -5
 عليهما .األمر  -6
 انتقاد الطعام الذي تعده الوالدة . -7
 ترك مساعدهتما يف عمل املنزل . -8
 اإلشاحة ابلوجه عنهما إذا حتداث . -9

 قلة االعتداد برأيهما . -10
 ترك االستئذان حال الدخول عليهما . -11
 إاثرة املشكالت أمامهما . -12
 عايبهما .ذم الوالدين عند الناس والقدح فيهما ، وذكر م -13
 شتمهما ، ولعنهما . -14
 إدخال املنكرات للمنزل . -15
 مزاولة املنكرات أمام الوالدين . -16
 تشويه مسعة الوالدين . -17
 إيقاعهما يف احلرج . -18
 املكث طوياًل خارج املنزل . -19
 اإلثقال عليهما بكثرة الطلبات . -20
 إيثار الزوجة على الوالدين . -21
 عنهما وقت احلاجة أو الكرب .التخلي  -22
 التربؤ منهما ، واحلياء من ذكرمها ، ونسبته إليهما . -23
 التعدي عليهما ابلضرب . -24
 إيداعهم يف دور العجزة واملالحظة . -25
 هجرمها وترك برمها ونصحهما إذا كاان متلبسني ببعض املعاصي . -26
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 البخل والتقتري عليهما . -27
 ألايدي على الوالدين .املنة وتعداد ا -28
 السرقة من الوالدين . -29
 األنني وإظهار التوجع أمامهما . -30
 التغرب عن الوالدين دون إذهنما ، ودون احلاجة إىل ذلك . -31
 متين زواهلما . -32
 قتلهما والتخلص منهما . -33

 اثلثاً : مناذج من قصص العقوق .
 رابعاً : أسباب العقوق :

 اجلهل . -1
 وء الرتبية .س -2
 التناقض . -3
 الصحبة السيئة لألوالد . -4
 عقوق الوالدين لوالديهم ، ويرجع ذلك إىل : -5
 أن األبناء يقتدون بوالديهم يف العقوق . -أ 

 أن اجلزاء من جنس العمل . -ب 
 قلة تقوى هللا يف حالة الطالق . -6
 التفرقة بني األوالد . -7
 إيثار الراحة والدعة . -8
 ضيق العطن . -9

 قلة إعانة الوالدين ألوالدمها على الرب . -10
 سوء خلق الزوجة . -11
 قلة اإلحساس مبصاب الوالدين . -12

 خامساً : سبل العالج .
 سادساً : تعريف الرب ابلوالدين : ضد العقوق ، واألبرار إمنا مسوا أبراراً ألهنم بروا اآلابء واألبناء .

 عى مع الوالدين :سابعاً : اآلداب اليت ترا
 طاعتهما واجتناب معصيتهما . -1
 اإلحسان إليهما . -2
 خفض اجلناح . -3
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 البعد عن زجرمها . -4
 اإلصغاء إليهما . -5
 الفرح أبوامرمها وترك التضجر والتأفف منهما . -6
 التطلق هلما . -7
 التودد هلما ، والتحبب إليهما . -8
 اجللوس أمامهما أبدب واحرتام . -9

 جتنب املنة يف اخلدمة أو العطية . -10
 تقدمي حق األم . -11
 مساعدهتما يف األعمال . -12
 البعد عن إزعاجهما . -13
 جتنب الشجار وإاثرة اجلدل أمامهما . -14
 تلبية ندائهما بسرعة . -15
 تعويد األوالد على الرب . -16
 إصالح ذات البني إذا فسدت بني الوالدين . -17
 ان حال الدخول عليهما .االستئذ -18
 تذكريمها ابهلل دائماً . -19
 االستئذان منهما ، واالستنارة برأيهما . -20
 احملافظة على مسعتهما . -21
 البعد عن لومهما وتقريعهما . -22
 العمل على ما يسرمها وإن مل أيمرا به . -23
 فهم طبيعتهما ومعاملتهما مبقتضى ذلك . -24
 ستغفار هلما يف حياهتما .كثرة الدعاء واال  -25
 برمها بعد موهتما ، أبمور منها : -26
 أن يكون الولد صاحلاً يف نفسه . -أ 

 كثرة الدعاء واالستغفار هلما .  -ب 
 صلة الرحم اليت ال توصل إال هبما . -ت 
 إنفاذ عهدمها . -ث 
 التصدق عنهما . -ج 

 اثمناً : األمور املعينة على الرب :
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 هلل عز وجل .االستعانة اب -1
 استحضار فضائل الرب وعواقب العقوق . -2
 استحضار فضل الوالدين على اإلنسان . -3
 توطني النفس على الرب . -4
 تقوى هللا يف حال الطالق . -5
 صالح اآلابء . -6
 التواصي ابلرب . -7
 إعانة األوالد على الرب . -8
 أن يضع الولد نفسه موضع الوالدين . -9

 ري البارين والعاقني .قراءة س -10
 استشعار فرح الوالدين ابلرب ، وحزهنما ابلعقوق . -11

 ثسعاً : بني الزوجة والوالدين :
 دور االبن الزوج : -أ 
 مراعاة الوالدين وفهم طبيعتهما . -1
 إنصاف الزوجة . -2
 اصطناع التوادد . -3
 التفاهم مع الزوجة . -4

 دور زوجة االبن . -ب 
 لزوج .دور أم ا -ت 

 عاشراً : مناذج من قصص الرب :
 مناذج من بر األنبياء . -1
 مناذج من بر السلف . -2

 صو –دار ابن خزمية  –حممد احلمد  –املرجع : رسائل يف الرتبية واألخالق والسلوك 
 ـــــــــــــــــ
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 علم الطبيعة
 ىل كماله الطبيعى)لسان العرب(.لغة: الطبيعة السجية، وهى القوة السارية ىف اجلسم الىت هبا يصل إ

واصوووطالحا: العلوووم املخوووتص بوووتفهم الظوووواهر الطبيعيوووة الوووىت حتووودث ىف الكوووون معتمووودا علوووى املالحظوووات 
 التجريبية والقياسات الكمية.

وأهوووم أهدافوووه اسوووتنباط القووووانني الوووىت حتكوووم الظوووواهر الطبيعيوووة لتطووووير نظووورايت ميكووون هلوووا أن تتنبوووأ بنتوووائج 
لقوووانني األساسووية هلووذه النظوورايت بلغووة الرايضوويات الووىت متثوول اجلسوور الووذى يووربط بووني التجووارب ، وتصوواغ ا

 النظرية والتجربة.
وعنوودما يظهوور تنوواقض بووني النظريووة والتجربووة الفيزيقيووة، تنبثووق نظوورايت جديوودة وجتووارب جديوودة حلوول هووذا 

 التناقض ، وىف هذا دفع للبحث العلمى.
 وتنقسم الفيزيقا إىل ستة جماالت ، هى:

 امليكانيكا التقليدية الىت ختتص حبركة األجسام ذات سرعة تقل كثريا عن سرعة الضوء. -1
 النظرية النسبية الىت تصف اجلسيمات املتحركة بسرعة تقرتب من سرعة الضوء. -2
 الديناميكا احلرارية وختتص بدراسة تغري درجة حرارة األجسام على الرتكيب الداخلى للمواد. -3
ضوومن الضوووء الفيزيقووى والضوووء اهلندسووى والظووواهر الضوووئية املختلفووة، وكووذلك علووم الليووزر الضوووء ويت -4

 الذى ظهر حديثا.
 الكهرومغناطيسية وتتضمن النظرية الكهرابئية واملغناطيسية واجملاالت الكهرومغناطيسية. -5
 هر(.ميكانيكا الكم وهى نظرية ختتص بسلوك اجلسيمات على املستوى ابلغ الصغر )دون اجمل -6

 م "الفيزيقا التقليدية".1900وتسمى الفيزيقا الىت مت تطويرها قبل عام 
 ومن العلماء الذين أسهموا جبهد كبري ىف تطوير هذه الفيزيقا على مر العصور.

م( الووذى أجنووز معظووم 1038-965هووو/430-357كوول موون العووامل العوور، املسوولم "احلسوون بوون اهليووثم" )
ها نظرية الضوء والتفسري الصحيح لعملية الرؤية، وقد تضمن كتابه "املناظر" أعماله ىف مدينة القاهرة، وأمه

 حبواث عديدة تعترب انقالاب ىف علم الضوء.
وترجم هذا الكتاب إىل اللغة الالتينية بعد وفاته بقرنني من الزمان ، وظل هو املرجوع الرئيسوى لعلوم الضووء 

 حىت القرن السابع عشر.
م( هووو خموورتع الرقوواص )بنوودول السوواعة( 1008هووو/399قوواهرى "ابوون يووونس" )كمووا أن العووامل املصوورى ال

م( الوووذى أسوووهم ىف تطوووويرعلم امليكانيكوووا 1642-564والوووذى ينسوووب خطوووأ للعوووامل اإليطووواىل جووواليليو )
 التقليدية.
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م( قووود صووواغ قوووانون اجلاذبيوووة،وقوانني احلركوووة 1727-1642وإذا كوووان العوووامل اإلجنليوووزى إسوووحق نيووووتن )
-هوو428مفهوم القانون األول لنيوتن قد ظهر ىف أعمال العلمواء املسولمني ابون سوينا )ت  الثالث ؛ فإن

 م( وغريهم.924-هو321م( والرازى )ت 1037
ومون العلموواء املسولمني الووذين كوان هلووم دور كبوري ىف تقوودم علوم الفيزيقووا "اخلوازن" القوورن السوادس اهلجوورى. 

امليكانيكوووا مسووواه "ميوووزان احلكموووة" وقووود سوووبق العوووامل  القووورن الثووواأ عشووور املووويالدى( الوووذى وضوووع كتوووااب ىف
م( ىف وزنووه اهلووواء، وىف تفسووريه أبن حركووة األجسووام ىف اهلووواء هلووا قوووة رافعووة  1647-1608تورشوويللى )

كالسوائل ، كما قام اخلازن بقياس كثافة كثري من العناصر واملركبات بدرجة من الدقة مل يصل إليها علماء 
أوضووح أن سووقوط األجسووام إىل األرض انتووج عوون قوووة جتووذب هووذه األجسووام ىف القوورن الثووامن عشوور كمووا 

 اجتاه مركز األرض ، وهذا هو قانون اجلاذبية الذى ينسب إىل نيوتن.
وبنهاية القرن التاسع عشر بدأت الفيزيقا احلديثة ىف الظهور، وسبب ظهورها هو قصوور الفيزيقوا التقليديوة 

الووىت مت كشوفها، مثوول تفسووري حركوة اجلسوويمات بسورعة تقوورتب موون  عون تفسووري عودد موون الظووواهر الفيزيقيوة
سوورعة الضوووء، والووذى فشوولت قوووانني نيوووتن ىف تفسووريها، فظهوورت النظريووة النسووبية للعووامل ألووربت أينشووتني 

م( لتوضووح هووذا التفسووري،كما توضووح أن سوورعة الضوووء ىف أقصووى سوورعة ىف الكووون ، 1879-1955)
 لطاقة.وكذلك حتدد العالقة بني الكتلة وا

وقود فشوولت الفيزيقووا التقليديووة أيضووا ىف تفسووري عوودد مون الظووواهر الفيزيقيووة مثوول سوولوك الووذرات واجلزيئووات 
م( 1962-1885واألنويوة، فظهوور علووم ميكانيكووا الكووم علووى أيودى جمموعووة موون العلموواء موونهم نيلزبووور)

 م(.1976-1901م( وهيزنربج )1961-1887وشرودجنر )
أ عوودم احلتميووة الوذى صوواغه هيوزنربج ، ويتمثوول ىف اسوتحالة حسوواب سوورعة وتعتمود هووذه النظريوة علووى مبود

جسيم مع حتديد مكانه بنفس الدقة، كموا تعتمود علوى اعتبوار أن اجلسويم الودقيق ميكون أن يسولك سولوك 
املوجات ومنوه ظهورت معادلوة شورودجنر الشوهرية الوىت تصوف حركوة اجلسويمات عون طريوق دراسوة املوجوات 

ذه املعادلووة يووتم التوصوول إىل الوصوف الوودقيق للووذرة ومكوانهتووا ، وهووى النووواة املوجبووة املصواحبة هلووا. وحبوول هوو
حووىت ال  -رغووم ارتباطهووا هبووا-واإللكوورتوانت السووالبة الشووحنة، والووىت تتحوورك علووى مسووافة بعيوودة عوون النووواة 

 تتالشى الشحنات ، وترتكب النواة من جسيمات الربوتون والنيوترون الىت تتماسك بقوة هائلة.
وهوى عبوارة عون تكبوري للضووء انتوج عون إاثرة عودد كبوري مون ذرات  1960قد ظهورت اشوعة الليوزر عوام و 

والووىت عنوودما تعووود إىل حالتهووا الطبيعيووة تنطلووق هووذه األشووعة، واليوووم  -مثوول اهلليوووم والنيووون-عناصوور معينووة 
 أصبح هلا تطبيقات ىف معظم فروع العلم والصناعة والطب.

 ا أبنه يتناول دراسة القوى األساسية ىف الكون وهى كاآلتى:وميكن تلخيص علم الفيزيق
 القوى النووية القوية: وهى الىت تربط بني دقائق النوايت )الربوتون والنيوترون(. -1
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القووى النوويووة الضووعيفة: وهوى القوووى الناجتووة عون إشووعاع اجلسوويمات الدقيقوة )بيتووا( واألشووعة )جامووا(  -2
 من العناصر املشعة مثل )اليورانيوم(. واجلسيمات غري الدقيقة )ألفا(

 وتستخدم هذه املصادر ىف الطب والصناعة.
القووووى الكهرومغناطيسوووية: وهوووى قووووى التجووواذب بوووني الشوووحنات املتضوووادة والتنوووافر بوووني الشوووحنات  -3

 املتشاهبة.
تج القووى التثاقليوة: وهوى الناجتووة عون جتواذب األجسوام مثوول األرض والشومس أو األرض والقمور، وينوو -4

 عنها استقرار احلركات الدورانية للكواكب والتوابع.
ومووون العلمووواء املسووولمني الوووذين أسوووهموا ىف تطووووير علوووم الفيزيقوووا احلديثوووة العوووامل الباكسوووتاأ عبووود السوووالم 

م( الووذى قووام بتوحيوود القوووى النوويووة الضووعيفة والقوووى الكهرومغناطيسووية لتصووبح جموواال 1926-1994)
 م عن نظريته تلك.1979ىف الفيزيقا عام  موحدا، وقد انل جائزة نوبل

م بعوود أن اكتشووف وحوودة قيوواس جديوودة 1999والعووامل املصوورى أمحوود زويوول الووذى انل جووائزة نوبوول عووام 
 لقياس الزمن املتناهى ىف الصغر.

 أ.د/على حلمى موسى
 ـــــــــــــــــ
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 علم الفلك
 لغة: املدار الذى يسبح فيه اجلرم السماوى.

ول دراسة اجملرات البعيدة واملذنبات ، والشهب والنيازك والنجوم والكواكب أو جمموعات واصطالحا: يتنا
النجوم ويبحث فيوه الفلكيوون عون جووهر الكوون مسوتخدمني أعيونهم أو املنظوار الثنوائى أو التلسوكوب أو 

 سفن الفضاء.
ل إنه ىف أحيان كثرية تكوون ويتميز علم الفلك أبنه العلم الذى ليس له حد يفصل بني اهلواة واحملرتفني ، ب

 ملعلومات اهلواة فائدة كربى للفلكيني ىف أحباثهم.
وابلنظور إىل جمموعووات النجوووم ىف الفضوواء، جنود أن كوول جمموعووة هلووا حوودود وجنووم متألقووة وجنوووم أقوول أتلقووا 

 وجنم كبري.
 44اء، و منها ىف النصف الشوماىل للسوم 44جمموعة ىف السماء تقع  88واآلن يتعرف الفلكيون على 

 ىف النصف اجلنو،.
 وعلى مر العصور كان للثقافات املختلفة اهتمامات مبجموعات جنوم خاصة هبا.

وللتعرف على هذه اجملموعات جيب النظور إىل السوماء عنودما يكوون القمور حماقوا، وموع اسوتمرار التحوديق 
 حمورها.ىف أى جمموعة نالحظ حركتها من الشرق إىل الغرب نتيجة لدوران األرض حول 

وعنوودما ننظوور إىل السووماء تظهوور لنووا علووى هيئووة نصووف كوورة ولكنهووا ىف احلقيقووة كوورة كاملووة، تسوومى القبووة 
السووماوية وحتوويط ابلكوورة األرضووية ويظهوور لنووا القموور والنجوووم والكواكووب واجملوورات وكوول مووا هووو موجووود ىف 

األرض ريطوووط الطووول الكووون كأنووه متصوول هبووذه القبووة السووماوية. وكمووا يووتم حتديوود األموواكن علووى سووطح 
والعوورض يووتم حتديوود مواقووع األجسووام السووماوية بعنوووان مشووابه ، ومهووا خووط الطووول وزاويووة السوومت. ونظوورا 
للعدد اهلائل للنجوم ، فإنه من الصعب جدا إجياد املسافات بينها، ولكن أقصى ما ميكن عمله هو إجياد 

فصول بوني النجووم ىف منطقوة صوغرية، فوإذا مجعنوا املسافات بني أنواع مميزة من النجوم ، أو املسافات الىت ت
 هذه البياانت أمكن وضع تصور قريب من الواقع ألبعاد الكون.

وقد بدأ اهتمام اإلنسوان بعلوم الفلوك منوذ خلقوه هللا ، وقود قوام مبالحظوة القمور منوذ فجور التواريخ وأحيواان  
ام جبموووع عينووات مووون بوودأ ميشوووى علووى سوووطحه كمووا قوو 1969كووان يقدسووه وأحيووواان يدرسووه ،ومنوووذ عووام 

 حجارته.
ولقود كوان للعورب واملسولمني دور كبوري ىف تقودم علووم الفلوك ، إذ كانوت بعوض مسوائله مموا يطالوب املسوولم 
بصووورفتها كأوقوووات الصوووالة الوووىت ختتلوووف حبسوووب املوقوووع ، وتتغوووري مووون يووووم إىل يووووم ، وفووووق ذلوووك فاجتووواه 

ه القبلة وكذلك هالل رمضان وأحكام الشريعة املسلمني إىل الكعبة ىف صلواهتم يستلزم معرفتهم مست اجتا
 والصوم.
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وبودأ اهتموام العوورب واملسولمني برتمجوة كتووب الفلوك ىف العصور األموووى بودءا بكتواب عوورض مفتواح النجوووم 
املنسوب إىل هرمس احلكيم ، مث بعد ذلك كتواب السوند هنود الكبوري الوذى اختصوره اخلووارزمى )تووىف عوام 

األربوع مقواالت ىف صوناعة أحكوام النجووم لبطليمووس الوذى نقلوه أبوو م( فيما بعود وكتواب 846هو/232
م( ، وكتوواب اجملسوطى لبطليموووس والووذى شووارك ىف شوورحه ونقلووه 815هووو/200حيو  البطريووق )توووىف عووام 

م( والبوزجواأ )تووىف 922-هوو310وإصالح أغالطه عدد من الفلكيوني العورب مثول النرييوزى )تووىف عوام 
م( 1274-هو672م( والطوسى )توىف عام 1048-هو440 )توىف عام م( والبريوأ998-هو388عام 

م( ، مث بعوود ذلووك أسووهم علموواء الفلووك العوورب مبؤلفوواهتم القيمووة 1311-هووو710والشووريازى )توووىف عووام 
مثل: "ماشاء هللا" الذى ألف ىف اإلسطرالب ودوائوره النحاسوية و"حيو  بون ا، منصوور" الوذى وضوع زجيوا 

بوون علووى". وىف عهوود اخلليفووة املووأمون ألووف "موسووى بوون شوواكر" و "أمحوود بوون )جوودوال( فلكيووا مووع "سووند 
 عبدهللا بن حبش" أزايجا )جداول( ىف حركات الكواكب.

وقد قوام علمواء الفلوك ىف عهود املوأمون بتقودير حمويط األرض وتوصولوا لقيموة تقورتب مون القيموة احلقيقيوة،  
قوق الفلكيوون العوورب ىف حسواب طوول السوونة كموا وضوع البوريوأ نظريووة بسويطة لتقودير حموويط األرض ، ود

اثنية ويعود سبب اخلطا إىل اعتمادهم على أرصاد  22الشمسية، وأخطأوا ىف حساهبم مبقدار دقيقتني و 
 بطليموس.

 1070م( إىل تقدير بعد الشمس عون األرض أبنوه يسواوى 929هو/317وقد توصل البتاأ )توىف عام 
 قريبة من القيمة احلقيقية. مرة، مثل نصف قطر األرض وهذه النتيجة

م( جووداول دقيقووة لووبعض النجوووم الثوابووت ، وكووان أول موون 986هووو/376وقوود وضووع الصوووىف )توووىف عووام 
م إىل التجمع النجمى أندروميودا ، ووصوفه أبنوه سوحابة صوغرية، وظلوت هوذه احلقيقوة 964أشار ىف عام 

ث دقوووائق األوىل ىف عمووور الكوووون عوووام قائموووة حوووىت وضوووع عوووامل الفيزيقوووا املعاصووور واينوووربج أفكووواره عووون الوووثال
 م.1977

وميكن تلخيص فضل العرب واملسلمني على علم الفلك ، أبهنم نقلوا الكتب الفلكية عن اليوانن والفورس 
واهلنود والكلدان والسراين ، وصححوا بعض أغالطها وتوسعوا فيها، وهذا عمل جليل ال سيما إذا عرفنا 

يبق منها غري ترمجاهتا العربية، وعن هذه الرتمجات نقل األوربيوون  أن أصول تلك الكتب قد ضاعت ، ومل
أصول علم الفلك ، كما هى وقد أضاف العرب اكتشافات قطع هبا علوم الفلوك شووطا كبوريا، ويوذكر أن 
نصووف أمسوواء النجوووم هووى موون وضووع العوورب والتووزال مسووتعملة بلفظهووا العوور، ىف اللغووات األجنبيووة. كمووا 

وا علوم الفلوك علموا اسوتقرائيا يعتمود علوى املشواهدات ، كموا أهنوم قود طهوروا علوم يشهد للعرب أهنوم جعلو
 الفلك من أدران التنجيم.

( تطووورا كبووريا. فقوود كووان العلموواء ىف التوواريخ 17-15وقوود تطووور علووم الفلووك ىف عصوور النهضووة )لقوورون 
 ، ويقوول علمواء الغورب أن القدمي )منذ بطليموس ىف القرن الثاأ امليالدى( يعتربون أن األرض مركز العوامل
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-1473هوووذا االعتقووواد ظووول سوووائدا ملووودة أربعوووة عشووور قوووران حوووىت اقووورتح الفلكوووى البولنووودى "كورنيقووووس" 
م( أن األرض والكواكووب توودور ىف مسووارات دائريووة حوووول الشوومس ، مث قووام الفلكووى الووودانيمركى 1543

ا كانوت األسواس الوذى م( إبجراء قياسات فلكيوة علوى مودار عشورين عامو1601-1546"تيكوبراها" )
 بىن عليه منوذجا للمجموعة الشمسية.
م( بوضع قوانينوه الثالثوة لشورح احلركوة الكوكبيوة، 1630-1571وبعد ذلك قام الفلكى األملاأ "تبلر" )

( إىل أن شوكل اجملورة مفلطووح ، 1972-1885توصول العوامل األمريكووى هارلوشويبلى ) 1929وىف عوام 
لى النجوم والسدمي والسوحب النجميوة، وأن الشومس والكواكوب ال تقوع وتشبه ساعة املعصم ، وحتتوى ع

ىف مركزها، وأن رحلة الضوء من مركز اجملرة ىف اجتاه حدودها حيث الشمس والنجوم املرئية تبلغ أكثور مون 
 نسني ألف سنة.

كتووااب   ( احلووائز علووى جووائزة نوبوول ىف الفيزيقووا1933نشوور عووامل الفيزيقووا سووتيفن واينووربج ) 1977وىف عووام 
بعنوان الدقائق الثالث األوىل يشرح فيه فكرة أصل الكوون القائموة علوى أسواس منووذج االنفجوار العظويم ، 
املبىن على عدد كبري من نتائج التجارب العملية الفيزيقية املختلفوة، كموا تعتمود الفكورة علوى أن الكوون ىف 

 متدد مستمر.
نذ أن كانت اخلليقة فإن اخلوالق نفسوه يتجلوى ىف  م: "م1750وكان الفلكى توماس رايت ، قد قال عام 

مليون عامل مسكون ىف جمرتنوا. ىف هوذا اخللوق الكووأ  170كل ما حولنا فإننا نستطيع أن نقرر أن هناك 
العظيم فإن كارثوة عوامل مثول عاملنوا أو حوىت االختفواء التوام لعودد مون الونظم الكونيوة قود يكوون ممكنوا ملؤلوف 

 إمكانية حدوث حادث حلياة أحدان".الطبيعة العظيم متاما ك
وقد ذكر العامل الباكستاأ حممد عبدالسالم أنه أهنى حديثه عنود اسوتالمه جوائزة نوبول ىف الفيزيقوا ابآليتوني 

 التاليتني:
قال تعاىل: }الذى خلق سبع مساوات طباقوا موا تورى ىف خلوق الورمحن مون تفواوت فوارجع البصور هول تورى 

 .3،4 ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسري{امللك:من فطور مث ارجع البصر كرتني
 أ.د/على حلمى موسى

 ـــــــــــــــــ
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 عمارة األرض
ور األرض: بوىن عليهوا وأهلهوا، واسوتعمره جعلوه  لغة: ُعمر املنزل أبهله كوان مسوكوان هبوم ،فهوو عوامر، وعم 

 (.1يعمره ، والعمارة نقيض اخلراب ، كما ىف الوسيط )
ىل التعمري والعمران ، مبعىن اسوتمرارية الوظيفوة اإلنسوانية العاموة لإلنسوان ، الوذى محول واصطالحا: نسبة إ

األمانة عندما استخلفه هللا سبحانه وتعاىل ىف األرض كى يعمرها ويستخرج ما فيها جبهده وعمله ، لتنعم 
عزيوووز }وإذ قوووال ربوووك ريرياهتوووا األجيوووال الالحقوووة إىل أن يووورث هللا األرض وموووا عليهوووا يقوووول هللا ىف كتابوووه ال

، ويقول سبحانه }هو أنشأكم من األرض واستعمركم  30للمالئكة إأ جاعل ىف األرض خليفة{البقرة:
 .14، كما يقول }مث جعلناكم خالئف ىف األرض من بعدهم{يونس: 61فيها{هود:

مهووا  ويتضووح موون هووذه اآلايت الكرميووة كمووا ذهووب اإلمووام ابوون حووزم األندلسووى أن حكووم اإلنسووان وخالفتووه
الووذى حكووم وقضووى إبسووتخالف اإلنسووان ىف إقامووة العمووران ، والنهوووض  -جلووت قدرتووه-حكووم موون هللا 

بتكاليفووه الووىت يعموور هبووا الكووون ؛ لتتحقووق املصوولحة االجتماعيووة علووى الوجووه املقوورر شوورعا }شوورع لكووم موون 
مووا الودين وال الودين موا وصوى بوه نوحوا والوذى أوحينوا إليوك وموا وصوينا بوه إبوراهيم وموسوى وعيسوى أن أقي

، وكان الدين بوذلك سوائدا للعموران ، وبوني االثنوني تقووم عالقوة أشوبه موا تكوون  13تتفرقوا فيه{الشورى:
 ابلعالقة اجلدلية ىف إطار الدين ترقى ابإلنسان وبوضعه.

ويقوودم اإلسووالم أروع صووورة لعمووارة األرض ىف ظوول ثقافووة التوحيوود هلل واالسووتخالف لإلنسووان ، ىف داخوول 
ملشوروعية العليووا اإلسوالمية، أال وهوى العوودل املسوتمد موون التوحيود فلقود شوواءت إرادة اخلوالق عنوودما إطوار ا

، أن  13خلووق الكوووون وسووخره لإلنسوووان }وسوووخر لكووم موووا ىف السووموات وموووا ىف األرض مجيعا{اجلاثيوووة:
 حيدد الطريق إلعمار األرض ضمن إطار من األحكام:

اثبتووة ال تتغووري، واألحكووام املتعلقووة ابحلاجيووات كرفووع املشووقة، فهنوواك األحكووام املتعلقووة ابلضوورورات وهووذه 
وابلتحسوينات املالئموة للوذوق ،وهووذه شوديدة املرونوة علووى حسوب األحووال ،وأرسووى بوذلك قواعود النظووام 

 االجتماعى ىف اجملتمع املسلم ، ليكون هداي لبىن اإلنسان ىف كل مكان وزمان.
ألسووواس إذ يقوووول سوووبحانه وتعووواىل }وموووا خلقوووت اجلووون ولووويس مووون شوووك ىف أن عبوووادة هللا هوووى األصووول وا

. ولكن العبادة املقصودة حبكم النص القرآأ أن اإلنسوان العابود البود 56واإلنس إال ليعبدون{الذارايت:
أن يكوووون عوووامال منتجوووا، ابعتبوووار أن العمووول اجلووواد هوووو السوووبيل إلسوووعاد الفووورد واجلماعوووة، وىف هوووذا يقوووول 

ألرض أقوواموا الصووالة وأتوووا الزكوواة وأمووروا ابملعووروف وهنوووا عوون املنكوور وهلل سووبحانه }الووذين إن مكنوواهم ىف ا
 .41عاقبة األمور{احلج:

كما يقول }وابتغ فيما آثك هللا الدار اآلخرة وال تنسى نصيبك من الدنيا وأحسون كموا أحسون هللا إليوك 
قضوووويت الصووووالة ، ويقووووول }فووووإذا  77وال تبووووغ الفسوووواد ىف األرض إن هللا ال حيووووب املفسدين{القصووووص:

 .10فانتشروا ىف األرض وابتغوا من فضل هللا واذكروا هللا كثريا لعلكم تفلحون{اجلمعة:
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وكمووا أن الوودين دعووووة للوورتاحم واملوووودة فإنووه كوووذلك ديوون وسووط يووودعو للعموول واإلنتووواج ، ليعموور الكوووون ، 
أخالقوه ، فيحيوا  ويعيش اإلنسان ىف خري وسوعادة عنودما يعمور نوور اإلميوان قلبوه ، وحيصون نفسوه ويهوذب

ىف عمله فاهلل سبحانه وتعاىل يقول }وقل اعملوا فسريى هللا عملكوم ورسووله واملؤمنوون وسورتدون إىل عوامل 
ويقوول }ايأيهوا الوذين آمنووا ال حترمووا طيبوات موا  105الغيب والشوهادة فينبوئكم مبوا كنوتم تعملون{التوبوة:

هذا موازنة بوني املوادة والوروح وبوني الودين والودنيا ،  ، وليس أبلغ من 87أحل هللا لكم وال تعتدوا{املائدة:
فكما أن االلتزام العام بفوروض الكفايوة يوؤدى إىل التضوامن بوني أبنواء األموة، كوذلك فوإن اإلنسوان ابلعمول 

أنه قال: )ما أكل أحد طعاما قط خريا من أن أيكل من  يكون قدوة لآلخرين فقد روى أن رسول هللا 
 داود كان أيكل من عمل يده( رواه البخارى. عمل يده وأن نىب هللا

فلويس ىف اإلسوالم دعووة إىل الرهبنووة أو نكوران للمتوع احلووالل املباحوة، وإمنوا هوو دعوووة صورحية للعمول الووذى 
 يتحقق به اإلعمار الذى يعود ابخلري على العاملني.

 أ.د/حممود أبوزيد
 ـــــــــــــــــ
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 غار حراء
 (.1فإذا اتسع كان كهفا كما ىف اللسان)لغة: بيت منحوت ىف اجلبل ، 

يثحنووث فيووه الليوواىل ذوات العوودد موون رمضووان ىف اجلبوول ، قبوول  اصووطالحا: هووو البيووت الووذى كووان النووىب 
هبوط الوحى عليه ، والذى نزلت فيه اآلايت األوىل مون القورآن، وكوان يسومى حوراء ىف اجلاهليوة، مث مسوى 

 جبل النورىف اإلسالم.
تسمية هوو أن جربيول عليوه السوالم نوزل فيوه علوى حممود صولوات هللا وسوالمه عليوه خموربا والسبب ىف تغري ال

إايه أن هللا تعوواىل قووود اختووواره خامتوووا للمرسووولني ونبيوووا لإلنوووس واجلوون أمجعوووني ، فانبثووواق هوووذا النوووور منوووه هوووو 
 السبب الذى من أجله عدل الناس عن إطالق لفظة حراء إىل لفظة نور.

ىف اجلاهليووة كووانوا جيلوون رمضووان ، وأيوون فيووه إىل الكهوووف والغووريان ، لتقووديس يقوول العلموواء إن العوورب 
هللا بعيدا عن الناس وما هم منغمسون فيوه مون شوواغل الونفس ومهووم العويش ، ومون أجول هوذا كوان حممود 

 إذا أقبل رمضان أعدت له زوجه خدجية رضى هللا عنها الزاد واملاء، وآوى إىل غار حوراء، فأقوام فيوه موا 
شاء هللا مفكرا ىف ملكوت السموات واألرض وما خلق هللا من شىء، ابحثا عن الطريق الذى إذا سولكه 

 خلص الناس من الشرك وهداهم إىل احلق.
ىف هذا الغار توزداد مون سونة إىل سونة، حوىت إذا مل يبوق علوى اصوطفائه سووى سوتة  وكانت إقامة الرسول 
 أشهر، أخذت تظهر

 (.2رعليه من قبل)عليه عالمات مل تكن تظه
 منها:

 طول اإلقامة ىف الغار. -1
 مل يكن يرى رؤاي إال جاءت مثل فلق الصبح. -2
 (.3مل يكن ميرعلى صخرة وال شجرة إال صلت عليه) -3

حوىت جواءه الووروح األموني وكووان قود بلووغ أشوده ، وبلووغ األربعوني موون عموره ، وأنووزل عليوه اآلايت األوىل موون 
نه: }اقورأ ابسوم ربوك الوذى خلوق خلوق اإلنسوان مون علوق اقورأ وربوك األكورم سورة العلق وهوى قولوه سوبحا

 .5-1الذى علم ابلقلم علم اإلنسان ما مل يعلم{العلق:
 أ.د/عبدالعزيز غنيم عبدالقادر

 ـــــــــــــــــ
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 غريب الترآن
رائوب ، لغة: يقال غرب الكالم غرابة: غمض وخفى، فهو غريب واجلموع غورابء، وهوي غريبوة، واجلموع: غ

 (.1والغريب: غري املعروف واملألوف كما ىف الوسيط)
 واصطالحا: ما احتاج إىل البيان أو إىل مزيد منه من ألفاظ القرآن الكرمي أو غريه.

ولوويس املقصووود هنووا الغرابووة ابملعووىن الووذى عووده علموواء البالغووة عيبووا خمووال بفصوواحة الكلمووة ذاهبووا بفصوواحة 
والذى عرفوه بكون الكلمة وحشية غري ظواهرة املعوىن، حبيوث ال ينتقول  وبالغة ما يشتمل عليه من كالم ،

 ذهن العر، اخلالص العروبة إىل معناها بسهولة، أو كوهنا غري مأنوسة االستعمال ىف
 (.2املعىن املراد منها لدى خلص العرب ، حبيث حيتاج ختريج األمر فيها إىل وجه بعيد)

قفة الحمالة على فصاحة كل كلمة منه ،والقرآن الكرمي قد انتهى ألن فصاحة الكالم فضال عن بالغته متو 
 من البالغة إىل حد اإلعجاز.

مدافعا عن اشتمال القرآن على كلموات غوري فصويحة فيقوول -يرمحه هللا-وىف ذلك يقول السعد التفتازاأ 
بة اجلهول أو فمجرد اشتمال القرآن على كالم غري فصويح ، بول علوى كلموة غوري فصويحة إمنوا يقوود إىل نسو

 (.3العجز إىل هللا ، تعاىل هللا عن ذلك علوا كبريا)
وترتيبا على ما سبق ال يصح حبال موا رواء املتسواهلون مون األخبوار املؤذنوة جبهالوة اجلمواهري مون الصوحابة 
ملعاأ بعض ألفاظ القرآن ، ألهنم عورب خلوص ، وموا كانوت لتفووت احلميوة العربيوة وال سويما لودى أهلهوا 

 لدين والقرآن ىف عصره مطعنا يوجهونه إىل القرآن ىف مقتل.أعداء ا
نعم قد جير العجل الوذى خلوق منوه اإلنسوان إىل عودم تبصور ىف سوياق أو تودبر ىف قرينوة تسوتوجب احلمول 

فيبينه له ،كقصة عودى بون حوامت يف اخلويط  على جماز، فيقع خطأ الفهم من بعضهم حىت يستبني النىب 
 (.5عائشة يف احلساب اليسري) ( وقصة4األبيض واألسود)

وقد يتعنت من سفه نفسه مون كفورة العورب تلقواء لفوظ مون ألفواظ القورآن اجمليود فينكور موا ىف حقيقتوه مون 
البيوووان واهلووودى، فموووا يلبوووث القووورآن أن يفضوووح أموووره ببيانوووه احلاسوووم أن حقيقوووة أمووور اللفوووظ معلوموووة للكافوووة  

 (.7م)( وقصتهم مع شجرة الزقو 6كقصتهم مع لفظ الرمحن ،)
وقد بدأت أوىل خطوات شرح الغريب واحلديث عنه مبكورة يف العهود املكوى لنوزول القورآن متمثلوة ىف بيوان 

بسنته ثرة أخرى، ونتبني من ذلك أن الغريوب هنوا يوراد منوه موا احتواج إىل  القرآن ذاته ثرة، وبيان النىب 
 ى هللا عليه وسلم.البيان أو إىل مزيد من ألفاظ القرآن الكرمي أومن سنة النىب صل

مث اتسووعت خطوووات احلووديث عوون الغريووب وشوورحه بعوود عهوود النبوووة ىف عصوور الصووحابة فموون بعوودهم موون 
التابعني وثبعيهم ، فكلما طال ابلناس زمان احتاجوا إىل املزيد من البيان ، نظرا لكثرة الفتوحات ودخول 

 رت اللكنة إىل اللسان العر،،الكثري من غري العرب ىف اإلسالم ، واختالط العرب هبم ، حىت س
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وذهب من العرب اخللص ، وجاء املولدون ، حبيث احتاج أكثور موا كوان بينوا بنفسوه إىل البيوان ، حلصوول 
 اجلهل به ، ال نقول للعامة فقط بل سرى الكثريمن ذلك إىل بعض اخلاصة أيضا.

ة الشوووارحة ملتنهووووا ، وهكوووذا دعوووت الضووورورة إىل تصوووونيف كتوووب النحوووو والصووورف والبالغووووة ومعووواجم اللغووو
واملصنفات الشارحة لفقهها، وكان من بني ذلك بطبيعة احلال ، ونظرا لفرط رعاية األمة بقرآهنا أن أفردته 

 املصنفات العديدة فيما خيتص بغريب القرآن.
ويضاف إىل هذه الضرورة أن بيان اللفظ القرآأ قد ال يتوقف على معرفة حقيقة اللغة فحسوب ، بول قود 

مل على احلقيقة اللغوية فيه من أفسد الفسادة أرايت لو محل حامول لفوظ مبصورة ىف قولوه تعواىل يكون احل
، علووي حقيقتووه ومل ينظوور إىل السووياق والقوورآئن املضووطرة اضووطرارا  59}وآتينووا مثووود الناقووة مبصرة{اإلسووراء:

 للصرف إىل اجملازى كم يقع ىف الفساد والباطل.
إىل وضوع املصونفات املفوردة املختصوة هبوذا اللوون مون علووم  -وجوه مون أكثور مون-فمن مث كانوت الضورورة 

 (.8القرآن ، فأفرده ابلتصنيف خالئق ال حيصون كما قال السيوطى)
وأمثل ما أبيدى الناس منها اليوم كتاب "املفردات ىف غريب القرآن" للحسني بن حممد املعوروف ابلراغوب 

 تاره الزركلى ىف األعالم.م( على ما اخ1108هو/50األصبهاأ املتوىف سنة )
يقوول الراغوب يف مقدمتوه عون سووبب تصونيفه لكتابوه: "وذكورت أن أول موا حيتوواج أن يشوتغل بوه مون علوووم 
القرآن: العلوم اللفظية، ومن العلوم اللفظية حتقيق األلفاظ املفردة، فتحصيل معاأ ألفواظ القورآن يف كونوه 

ىف كونه أول ىف بنواء موا يريود أن يبنيوه ، لويس ذلوك انفعوا  أوائل ملن يريد أن يدرك معانيه ، كتحصيل اللق
ىف علووم القوورآن فقووط بوول هووو انفووع ىف كوول علووم موون علوووم الشوورع ، فألفوواظ القوورآن هووى لووب كووالم العوورب 
وزبدته وواسطته وكرائمه ، وعليها اعتماد الفقهاء واحلكماء ىف أحكامهم وحكمهم ، وإليها مفزع حوذاق 

هوووم ونثووورهم ، وماعووودامها وعووودا األلفووواظ املتفرعوووات عنهوووا واملشوووتقات منهوووا هوووو الشوووعراء والبلغووواء ىف نظم
 ابإلضافة إليها كالقشور والنوى ابإلضافة إىل أطايب الثمرة، وكاحلثالة والتق ابإلضافة إىل لباب احلنطة.
رمي" وجملمع اللغة العربية مبصرمصنف نفيس ىف هذا الباب ىف جملدين حتوت اسوم "معجوم ألفواظ القورآن الكو

 اسرتشد ىف طريقة وضع األلفاظ فيه ابملعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي.
هذا ابإلضافة إىل مجيع كتب التفسري، فما من كتاب ىف التفسري إال ويعىن صاحبه بشرح الغريب مبسوطا  

 كان املصنف أو متوسطا أو موجزا.
 أ.د/إبراهيم عبد الرمحن خليفة

 ـــــــــــــــــ
 مواد  وعرب-ابغ وة األح  

 مقدمة: 
 بعد غزوة أحد أظلت املدينة سحابة حزن لفقد األحبة شهداء يف سبيل هللا. -
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مل يكون ذلووك اهلودوء الووذي أظوول املدينوة إال بدايووة لتحووزب األحوزاب موون ملوول الكفور والشوورك، يتحينووون  -
 الفرص ويسابقون إىل العداوة 

ُهْم إ ال   - نوْ ّلل   اْلَعز يز  احْلَم يد  {  الربوج: قال تعا  : } َوَما نَوَقُموا م   [.10أَن يُوْؤم ُنوا اب 
يف السوونة اخلامسووة للهجوورة خرجووت شوورذمة موون اليهووود حنووو كفووار مكووة ليحرضوووهم علووى غووزو املدينووة.  -

 وحماولة استئصال شأفة اإلسالم.
 ب.خرج الرهط بعد ذلك حيمل احلقد والكراهية للمسلمني حنو غطفان ليكتمل عقد األحزا -
تداعت اجلموع فخرجت من اجلنوب قريش وكنانة وأهل هتامة. ووافاهم بنو سليم وخرجت من الشرق  -

 قبائل غطفان وكذلك خرجت بنو أسد.
اجتهت األحزاب الكافرة صوب املدينة حىت جتمع حوهلا جيش يبلغ عدده عشرة آالف مقاتول  جويش  -

  وكباراً يزيد عدده على سكان املدينة رجااًل ونساًء ، صغاراً 
 كان الصحابة يف جوع شديد، وبرد وزمهرير، وعدة قليلة.  -
ُلوَنُكْم َحوىت َ يَووُردُّوُكْم  -

اجتمع األحزاب حوول املدينوة لسوبب واحود ال غوري قوال تعوا  : } َواَل يَوزَالُووَن يُوَقوات 
 [.217َعن د ين ُكْم إ ن  اْسَتطَاُعوْا{  البقرة:

 املدينة إىل قسمني:يف هذا الكرب الشديد انقسم أهل 
 قسم آمن بوعد هللا وصدق بنصر رسالته. -1
ُ َورَ  - ُ َوَرُسوووُلُه َوَصووَدَق اّلل  نُوووَن اأْلَْحووزَاَب قَوواُلوا َهووَذا َمووا َوَعووَداَن اّلل  ووا رََأى اْلُمْؤم  ُسوووُلُه َوَمووا قووال تعوواىل: } َوَلم 

 [.22زَاَدُهْم إ ال  إ ميَاانً َوَتْسل يماً {  األحزاب:
فقوواموا للقتووال وقوودموا املهووج واألرواح وبووذلوا األسووباب حبفوور اخلنوودق وحراسووة املدينووة ليوول هنووار مووع مووا  -

 أصاهبم من اجلوع والفاقه.
كووان طعووام اجلوويش قلووياًل موون الشووعري خيلووط بوودهن سوونخ متغووري الرائحووة لقدمووه، ويطووبخ فيأكلونووه لفوورط   -

 ثة أايم ال يذوقون طعاماً اجلوع، وأحياانً ال جيدون سوى التمر وقد يلبثون ثال
وكووان أشوود أموور علوويهم جنووم النفوواق وفشوول النوواس وعظووم الووبالء واشووتداد اخلوووف وخيووف علووى الووذراري  -

ْن َأْسَفَل م نُكْم  ن فَوْوق ُكْم َوم  والنساء فقد أحاطوا ابجلميع وادهلم اخلطب ابألمة قال تعاىل: } إ ْذ َجاُؤوُكم مّ 
 [.10{  األحزاب:

 يف هذا الوقت العصيب يبشرهم أبمر عظيم كان النيب   -
قال الرباء: ملا كوان يووم اخلنودق عرضوت لنوا يف بعوض اخلنودق صوخرة ال أتخوذ منهوا املعواول، فاشوتكينا  -

ذلك لرسول ، فجاء وأخذ املعول فقال: } بسوم هللا، مث ضورب ضوربة، وقوال: هللا أكورب، أعطيوت مفواتيح 
مر الساعة، مث ضرب الثانية فقطع آخر، فقال: هللا أكورب، أعطيوت الشام، وهللا إين ألنظر إىل قصورها احل
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فارس، وهللا إين ألبصر قصر املدائن اآلن، مث ضرب الثالثة فقال: بسوم هللا فقطوع بقيوة احلجور، فقوال: هللا 
 أكرب أعطيت مفاتح اليمن، وهللا إين ألبصر صنعاء من مكاين {.

أحودهم مون شودة اجلووع يرفوع عون بطنوه احلجور فرفوع رسوول  النيب يبشر ويرفع من عزائم الصوحابة وكوان -
 هللا عن بطنه الشريف فإذا عليه حجران 

 أهل النفاق وضعفاء النفوس. -2
الذين أثّور فويهم اإلرجواف فقود تزعزعوت قلووهبم واَنلعوت صودورهم لرؤيوة اجلمووع والعودد والعودة } َوإ ْذ  -

ُ َوَرُسوُلُه إ ال  ُغُروراً {  األحزاب:يَوُقوُل اْلُمَناف ُقوَن َوال ذ يَن يف  قُوُلوهب     [.13م م َرضم م ا َوَعَداَن اّلل 
قووال املنووافقون يف مووا بشوور النوويب موون خووزائن كسوورى وقيصوور: كووان حمموود يعوودان أن  كوول كنوووز كسوورى  -

ه: } وقيصر، وأحدان اليوم ال أيمن علوى نفسوه أن يوذهب إىل الغوائط، وقوالوا تنصواًل مون اجلهواد وهورابً منو
ُهُم الن يب   يَوُقوُلوَن إ ن  بُوُيوتَوَنا َعْورَةم َوَما ه َي ب َعْورٍَة إ ن يُر يُدوَن إ ال   نوْ  [.113ف رَاراً {  األحزاب:َوَيْسَتْأذ ُن َفر يقم مّ 

 ينشغل وأصحابه مبقارعة العدو. النيب 
فاتوت املسولمني بعوض الصولوات، اشتغل النيب وأصحابه مبقارعة العدو وأخذ العدة وحفر اخلندق حىت  -

ففي الصحيحني أن عمر بن اخلطواب جواء يووم اخلنودق فجعول يسوب كفوار قوريش، فقوال: اي رسوول هللا  
: } وهللا موا صوليت { وقود أهوم النويب  ما كدت أن أصلي حىت كادت الشمس أن تغرب، فقوال النويب 
اً كموا شووغلوان عون الصووالة الوسوطى حووىت فووات الصوالة فوودعا علويهم } مووأل هللا علويهم بيوووهتم وقبوورهم انر 

 غابت الشمس {.
بقيووت السوواعات العصوويبة أايمووا وليووال وزادهووا سوووءاً نقووض بووين قريظووة العهوود مووع الرسووول فاكتموول عقوود  -

 األحزاب حول املدينة الصامدة 
ء غدر بين قريظة تقنع بثوبه واضطجع ومكوث طوويال حوىت اشوتد علوى النواس الوبال ملا بلغ رسول هللا  -

 مث هنض يقول: } هللا أكرب، أبشروا اي معشر املسلمني بفتح هللا ونصره { .
سووعى النوويب جملاهبووة الظوورف العصوويب وأن يفوورق مجعهووم فووأراد أن يصوواحل غطفووان علووى ثلووث مثووار املدينووة  -

 حىت ينصرفوا وختف الوطأة على املسلمني فيلحقوا بقريش اهلزمية.
بوون عبواده رضوي هللا عنهمووا يف األمور، فقواال: اي رسووول هللا؛ إن  سوعد بوون معواذ وسوعد  استشوار النويب  -

كان هللا أمرك هبذا فسمعاً هلل وطاعة، وإن كان شيء تصنعه لنا فال حاجوة لنوا فيوه، لقود كنوا حنون وهوؤالء 
القوم على الشرك ابهلل وعبادة األواثن وهم ال يطمعون أن أيكلوا منها مثرة إال قرى أو بيعاً، فحني أكرمنوا 

 ابإلسالم وهداان له، وأعزان بك تعطيهم أموالنا؟ وهللا ال نعطيهم إال السيف. فصوب رأيهما وقال: } هللا
 إمنا هو شيء أصنعه لكم، ملا رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة {.

 كان النيب يف تلك األايم الصعبة يبعث احلرس إىل املدينة لئال تؤتى الذراري والنساء على حني غرّه   -
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كان األمر مهوالً واألحزاب تسمع أصواهتم، والنبال تصل إىل خيل املسلمني  وقد وصف هللا عز وجل   -
تلوك السوواعات العصوويبة بوصووف عجيووب كووأن العووني تووراهم، فقووال تعوواىل: } َوإ ْذ زَاَغووْت اأْلَْبَصوواُر َوبَوَلغَووت  

ّلل   الظُّنُووواَن، ُهنَ  َر َوَتظُنُّوووَن اب  نُوووَن َوزُْلز لُوووا ز ْلووزَااًل َشوود يداً {  األحووزاب:اْلُقلُوووُب احْلَنَوواج   -10ال ووَك ابْوُتل ووَي اْلُمْؤم 
11.] 
ملا أمر هللا عوز وجول ابجنوالء الغموة وتفوريج الكربوة صونع أموراً مون عنوده، خوذل بوه العودو وهوزم مجووعهم  -

م منوزل الكتواب وفل حدهم، وسواق نعويم بون مسوعود للتفريوق بيونهم  والنويب يرفوع يديوه إىل السوماء } اللهو
سريع احلساب، اهزم األحزاب، اللهم اهزمهم وزلزهلم { وكان املسولمون يودعون رهبوم "اللهوم اسورت عوراتنوا 

 وآمن روعاتنا".
استجاب هللا الدعاء وبلغ األمل وأذن ابلنصر، وأرسل جنوداً من الرعب والريح قلبت قلوهبم وقدورهم،  -

هلم، فلوم تودع قودراً إال كفأهتوا وال طنبواً إال قلعتوه  وال قلبواً إال وقوضت قوهتم وخيامهم ودفنت رحاهلم وآما
 أهلعته وأرعبته.

: } اآلن نغوزوهم وال يغزوننوا، حنون  بعد معركة األحزاب أزفت البشوائر وأشورقت املدينوة، بقوول النويب  -
 نسري إليهم {.

 
 خامتة:

ر، حكموة ابلغوة يف الرجووع إىل هللا، يف اجتماع األحزاب يف أزمنوة متفرقوة ومورات عديودة خوالل العصوو  -
وصدق التوكل عليه، واإلانبة والذل وإظهوار احلاجوة، وبوذل الغوا  هلوذا الودين، قوال تعواىل: } يُر يوُدوَن أَن 

َواه ه ْم َوأيََْ، اّلّلُ إ ال  أَن يُت م  نُورَُه َوَلْو َكر َه اْلَكاف ُروَن {  التوبة َفوْ  [.32:يُْطف ُؤوْا نُوَر اّلّل  أب 
 قال ابن القيم رمحه هللا: "ومن ظن إزالة أهل الكفر على أهل اإلسالم إزالة ثمة فقد ظن ابهلل السوء". -
علووى موور العصووور وتقلووب الوودهور النصوور للمووؤمنني لكوون األموور مشووروط بشووروطه، ومقيوود بقيوووده قووال  -

 [.17تعاىل: } إ ن تَنُصُروا اّلل َ يَنُصرُْكْم{  حممد:
 دار القاسم.-عبدامللك القاسم-مواقف وعرب  -األحزاب  املرجع:غزوة

 ـــــــــــــــــ
 

 فاح م ة
جاء فتح مكة حتقيقا للبشارة الىت جواءت ىف قولوه سوبحانه وتعواىل ىف سوورة الفوتح: }إان فتحنوا لوك فتحوا 

ك هللا مبينا ليغفر لك هللا ماتقودم مون ذنبوك ومواأتخر ويوتم نعمتوه عليوك ويهوديك صوراطا مسوتقيما وينصور 
 .3-1نصرا عزيزا{آية:
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من احلديبية بعد أن عقود موع قوريش صولح احلديبيوة ىف  ونزلت هذه السورة الكرمية وهو ىف طريق عودته 
 العام السادس من

م وتبعوا هلوذا الصولح التحقوت خزاعوة ابملسولمني ، والتحوق بنوو بكور بقوريش ، وحوودث 628اهلجورة فربايور 
املساعدة بنواء علوى موا  يش بىن بكر وطلبت خزاعة من الرسول صراع بني خزاعة وبىن بكر ساعدت قر 

 جاء ىف اتفاق الصلح.
كوان احلووال ىف مكوة انووذاك خمتلفوا عوون ذى قبول فقوود اتسوع نفوووذ املسولمني مشوواال وجنوواب وأحوواط مبكوة ممووا 
 هدد جتارة قريش ، وأهل مكة أنفسهم أحسوا ابخلجل ألن أكثر العرب دخلوا اإلسوالم ولكون أهلوه مبكوة
بقوا على الشرك ، ونشأ جيل جديد ىف مكة مسع ابإلسالم منذ نعوموة أظفواره فلوم تتعموق عبوادة األصونام 

 ىف نفسه.
شديد احلرص على دخول مكة دون قتال كما أن أهل املدينة معظمهم هاجروا إليها من  وكان الرسول 

عدتووه لفووتح مكووة دون  مكوة، لووو حوودث قتوال سوويكون فيووه قطووع لصولة األرحووام ، ولووذلك أعوود الرسوول 
قتال ،فخرج من املدينة سرا جبيش كبري،ومل حتس قريش هبذه احلركة إال بعد وصوول املسولمني إىل مشوارف 

 هو.8مكة، وكان ذلك ىف العاشر من رمضان سنة 
وحينئذ خرج أبو سفيان زعيم مكة ليحاول النجاة ألهلوه فوالتقى ابملسولمني ىف املكوان الوذى عسوكروا فيوه 

مقابلته أول يوم ليفت ىف عضده ، وىف صباح اليوم التاىل قابله ، وىف هذا اللقاء آمن  سول ، ورفض الر 
أبو سفيان ابهلل ورسوله وعاد إىل مكة، بعود أن شواهد عظموة قووات املسولمني ، حيمول ألهلهوا اليوأس مون 

أن يبعوود كوول علووى  ومووا يطمئوونهم علووى حيواهتم وجوواء أتكيوود الرسوول  املقاوموة واألمووان موون رسوول هللا 
نزعووة إىل احلوورب ، ويبعوود كوول متطوورف ولووو كووان موون املقووربني ، فلقوود مسووع سووعد بوون عبووادة، حاموول رايووة 
األنصوار يقوول: "اليوووم يووم امللحمووة، اليووم تسووتحل احلرموة ،اليووم أذل هللا قريشووا" وملوا علووم الرسوول الكوورمي 

 هبذا قال: )اليوم يوم املرمحة، اليوم أعزهللا قريشا(.
بري"يوم املرمحة" عن فتح مكة قمة آداب اجلهاد ىف اإلسالم ، وتطبيقا عمليا منه عليه السالم أبن وجاء تع

 اجلهاد ىف اإلسالم خيتلف عن كل صور القتال واحلرب اختالفا ظاهرا جليا منذ البداية وحىت النهاية.
ردده ،لوويس ىف العووامل مث توووج عليووه أفضوول الصووالة والسووالم هووذا ابلعفووو الشووامل ، الووذى مووازال التوواريخ يوو

اإلسووالمى فحسووب ، بوول وتووردده كوول الوودنيا علووى موور العصووور، حووني قووال: }اي معشوور قووريش موواترون أأ 
 فاعل بكم؟ قالوا: خريا أخ كرمي وابن أخ كرمي ، فقال رسول هللا: اذهبوا فأنتم الطلقاء{.

 أ.د/إبراهيم أمحد العدوى
 ـــــــــــــــــ
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 -تدماتاألصول وامل-فته احلركة 
 مقدمة:

احلركووة اإلسووالمية املعاصوورة تعوواين موون العجووز الشووديد يف األحبوواث الفقهيووة الوويت تعوواجل املشووكالت الوويت • 
 تفجرها حتدايت املوقف احلركي ومفاجآته.

 
 تعريف فقه احلركة:

ا أو يعرف املؤلف فقه احلركة بقوله: هو ضبط املواقف الشرعية العملية الويت يتوجوب علوى العواملني اختاذهو
 البناء عليها خالل مواجهاهتم املتعددة مع القوى املعادية لإلسالم وللدعاة إىل هللا.

 
 الفرق بني فقه احلركة وفقه املعامالت:

فقه احلركة أكثر خصوصية من فقه املعامالت، ذلك أن فقه املعامالت يتعامل مع واقع معرض للتحول • 
 تحرك ابألصالة والسكون فيه هو العارض.والتحرك بينما فقه احلركة يتعامل مع واقع م

فقه احلركة تضيق به دائرة النصووص املباشورة إىل حود بعيود ويكوون اجملوال فيوه عنود االسوتدالل للمقاصود • 
 والروح واالستقراء.

 
 ميزات فتاوى فقه احلركة:

ىل مكوان أو زموان أن أهم ما مييوز فتواوى فقوه احلركوة أهنوا حلظيوة تورتبط مبوقوف معوني غوري قابلوة للتعديوة إ• 
 آخر ألنه من غري املمكن أن تتكرر اإلشكاالت الشرعية احلركية بنفس خصوصياهتا ومؤثراهتا وتوازانهتا.

 
 أمثلة من السرية النبوية:

. موا روى اإلموام البخواري موون حادثوة مقتول كعووب بون األشورف اليهوودي احلاقوود. حيوث قوال صوولى هللا 1
م حممود بون مسولمة وقوال: اي رسوول هللا أحتوب أن أقتلوه؟ قوال: عليه وسولم: مون لكعوب بون األشورف؟ فقوا

 نعم. قال: فْأَذن   أن أقول شيئاً. قال: قل.
أيذن حملمد بن مسلمة أن يقوول فيوه موا ال يليوق عنود كعوب بون األشورف كوي يوتمكن منوه  فها هو النيب 

 ويقتله وحيقق املصلحة للمسلمني.
 
إىل الطووائف فاحتوواً اعتصوومت ثقيووف حبصوووهنم املنيعووة فضوورب  ملووا توجووه . روى ابوون إسووحاق أن النوويب 2

حوهلم احلصار، فلما طال احلصار واستعصى الفتح نصب هلم املنجنيق فكان أول من رمى ابملنجنيوق يووم 
 الطائف.
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ومن املعلوم أن رميوة املنجنيوق ال تتخوري مون تصويبه، وعلوى ذلوك قود يوؤدي هوذا الرموي إىل إصوابة نفور غوري 
توووال كالنسووواء واألطفوووال والشووويوخ والعجوووزة، ولكووون إحراجوووات املوقوووف واستعصووواء احلصووون مشووواركني ابلق
 استدعى ذلك.

 
 خامتة:

أن االجتهوادات احلركيووة البوود أن تكوون متحركووة موون خوالل موونهج مضووبوط وفوق األصووول املسووتقرأة موون • 
 رسالة اإلسالم ومقاصده، فإذا جتاوزته فهي ابطلة وكل ما ينتج عنها ابطل.

 مجال سلطان.-فقه احلركةاملرجع:
 ـــــــــــــــــ
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 فته الانمية يف اإلسالم 
 تعريف التنمية : -أواًل  
التنميووة موون )منووا(؛ أي زاد وكثوور، وهووو مصووطلح ارتووبط يف العصوور احلووديث ابجلانووب االقتصووادي واملووا   -

 والصناعي، وبقي اثبًتا يف الذهن ضمن هذه الدائرة فقط..
 بارات )التنمية الزراعية، االقتصادية، الصناعية، واملالية،..(.وكثريًا ما ترتدد ع -
أما النظرة اإلسالمية ملفهوم التنمية، فتشمل كل جانب من جوانب احلياة؛ ألن احلياة يف نظر اإلسوالم  -

 جيب أن تنمو منوًّا متكاماًل متوازاًن مضطرًدا؛ ألن عدم النمو يعين التوقف والتخلف والرتاجع، مث املوت.
 ومن هنا كانت نظرة اإلسالم إىل التنمية نظرة شاملة كاملة دافعة وحمرضة على حتقيقها. -
 ففي القول املأثور من تساوى أمسه ويومه فهو مغبون. -
 ويف حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم:)لو قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة فليغرسها(. -
: )اعموول لوودنياك كأنووك تعوويش أبووًدا، واعموول آلخرتووك  -لمصوولى هللا عليووه وسوو -وجوواء يف قووول الرسووول -

 كأنك متوت غًدا(.
رجوواًل بقوووي يف املسووجد، وقوود انطلوووق النوواس إىل أعمووواهلم  -رضووي هللا عنوووه -وعنووف عموور بووون اخلطوواب -

 التنموية املختلفة قائاًل: قم، ال متت علينا ديننا أماتك هللا.
 خصائص التنمية يف الفقه اإلسالمي : -اثنياً 
 لتنمية املتكاملة: املادية+ املعنوية.ا -
 التنمية املؤسسية: الرمسية + اجلماعية. )ضمان حقوق اإلنسان( )الناس شركاء( -
 التنمية الفردية: كلكم راع+ كل مواطن مسئول وحارس. -
 التنمية املتوازنة: للفرد+ للمجتمع+ للمناطق. -
 ه.التنمية الوسطية: كل ما زاد عن حده انقلب إىل ضد -
 األولوية يف التنموية: تقدمي التنمية احلاجية على الكمالية )غذائية+ طبية+ تعليمية+ أمنية+ بيئية(. -

 جوانب التنمية يف اإلسالم : -اثلثاً 
 التنمية العلمية: -1
 اإلسالم يُعىن ابلتنمية العلميوة عنايوة فائقوة؛ ألن العلوم هوو البواب األوسوع إىل اإلميوان، وإىل معرفوة سونن -

َووا  هللا تعوواىل، وإىل التفكووري يف خلووق السووموات واألرض، وإىل أعطوواء هللا حووق قوودره، وموون قولووه تعوواىل: }إ من 
 (.28خَيَْشى اّلل َ م ْن ع َباد ه  اْلُعَلَماء{ )فاطر: 

: )العلمواء ورثوة األنبيواء(، وقولوه أيضواً:) فضول -صولى هللا عليوه وسولم -ومن هنا قول الرسوول األعظوم -
 على العابد كفضل الشمس والقمر(.العامل 

 ومن الشواهد القرآنية اليت حتض على التنمية العلمية: -
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ُهْم َطآئ َفوةم لّ يَوتَوَفق ُهووْا يف  الودّ ين  َول يُنوذ ُروْا قَووْوَمُهمْ  - ونوْ ون ُكولّ  ف ْرقَوٍة مّ  إ َذا َرَجُعووْا إ لَوْيه ْم  قوله تعاىل: }فَوَلْواَل نَوَفوَر م 
 (.122ُروَن{ )التوبة: َلَعل ُهْم حَيْذَ 

ُ ال ذ يَن آَمُنوا م نُكْم َوال ذ يَن أُوُتوا اْلع ْلَم َدَرَجاٍت{ )اجملادلة:  -  (.11وقوله سبحانه: }يَوْرَفع  اّلل 
 (.9وقوله عز وجل: }ُقْل َهْل َيْسَتو ي ال ذ يَن يَوْعَلُموَن َوال ذ يَن ال يَوْعَلُموَن{ )الزمر:  -
َا خَيَْشى اّلل َ م ْن ع َباد ه  اْلُعَلَماء{ )فاطر: وقول هللا تعاىل -  (.28: }إ من 
 ومن الشواهد النبوية اليت حتض على التنمية العلمية: -
 قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )فضل العامل على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب(. -
 وقال: )العلماء ورثة األنبياء(. -
 )أطلبوا العلم من املهد إىل اللحد(.وقال أيًضا:  -
 وقال: )أطلبوا العلم ولو يف الصني(، ويف هذا بيان واضح الداللة على وجوب العناية ابلتنمية العلمية. -
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )من سلك طريًقا يطلب فيه علًما، سلك هللا به طريًقا من طرق  -

 تها رضا لطالب العلم(. )رواه أبو داوود(.اجلنة، وإن املالئكة لتضع أجنح
 ويقول: )لن يشبع املرء من خري يسمعه.. حىت يكون منتهاه اجلنة(. )رواه الرتمذي(. -
 ويقول: )الكلمة احلكمة ضالة املؤمن، فحيث وجدها فهو أحق هبا(. )رواه الرتمذي(. -
مهه، ورزقه من حيث ال حيتسب(. )رواه كفاه هللا تعاىل ما أ  -عز وجل -ويقول: )من تفقه يف دين هللا -

 اخلطيب(.
 ويقول: )ابب من العلم يتعلمه الرجل خري له من الدنيا وما فيها(. )أخرجه الطرباين(. -
ويقول ابون املبوارك: عجبوت ملون مل يطلوب العلوم.. كيوف تودعوه نفسوه إىل مكرموة؟، وقوال أبوو الودرداء:  -

 فقد نقص يف رأيه وعقله.من رأى أن الغدو يف طلب العلم ليس جبهاد 
 التنمية اإلميانية: -2
 من ركائز التنمية يف اإلسالم ما يتصل ابإلميان. -
فاإلميان جيب أن ينمو ابضطراد، وكل تعطل يف عملية التنمية اإلميانيوة يونعكس سولًبا يف حيواة اإلنسوان  -

 وسلوكه وجممل تصرفاته، كما ينعكس ابلتا  على اجملتمع كّله.
 رآنية :شواهد ق• 
ُهم م ن يَوُقوُل أَيُُّكْم زَاَدْتُه َهذ ه  إ ميَااًن َفَأم ا ال وذ ينَ  - نوْ  آَمنُووْا فَووزَاَدهْتُْم يقول هللا تعاىل: }َوإ َذا َما أُنز َلْت ُسورَةم َفم 

ُروَن{ )التوبة:   (.124إ ميَااًن َوُهْم َيْستَوْبش 
نُوووَن ال ووذ ي - َوا اْلُمْؤم  ْم آاَيتُوُه زَاَدهْتُووْم إ ميَووااًن يقوول سووبحانه: }إ من  لَووْت قُولُووهُبُْم َوإ َذا تُل يَووْت َعلَووْيه  َن إ َذا ذُك وَر اّلّلُ َوج 

ُلوَن{ )األنفال:   (.2َوَعَلى َرهبّ  ْم يَوتَووَك 
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َاُت َخورْيم ع   - ُ ال وذ يَن اْهتَوَدْوا ُهوًدى َواْلَباق يَواُت الص واحل  نوَد رَبّ وَك ثَووَوااًب َوَخورْيم ويقول عز من قائول: }َويَز يوُد اّلل 
 (.76م َردًّا{ )مرمي: 

َلى َعلَوْيه ْم خيَ ورُّوَن ل أَلْذقَوان  ُسوج ًدا* َويَوُقولُووَن ُسوْبَحاَن رَبّ نَوا إ ن َكواَن َوْعوُد  - رَبّ نَوا ويقول جل جالله: }إ َذا يُوتوْ
 (.109 -107وًعا{ )اإلسراء: َلَمْفُعواًل* َوخيَ رُّوَن ل أَلْذَقان  يَوْبُكوَن َويَز يُدُهْم ُخشُ 

ُ َورَ  - ُ َوَرُسووُلُه َوَصوَدَق اّلل  ُسووُلُه َوَموا وقال سبحانه: }َوَلم ا رََأى اْلُمْؤم ُنوَن اأَلْحزَاَب َقاُلوا َهَذا َما َوَعوَداَن اّلل 
 (.22زَاَدُهْم إ ال  إ ميَااًن َوَتْسل يًما{ )األحزاب: 

هَلُُم الن اُس إ ن  الن اَس َقْد مَجَُعووْا َلُكوْم َفاْخَشوْوُهْم فَووزَاَدُهْم إ ميَوااًن َوقَواُلوْا َحْسوبُوَنا  وقال عز وجل: }ال ذ يَن َقالَ  -
 (.173اّلّلُ َون ْعَم اْلوَك يُل{ )آل عمران: 

 
 شواهد نبوية :• 
عبد..  : )ما من جرعة أحّب إىل هللا من جرعة غيظ كظمها-صلى هللا عليه و سلم -يقول رسول هللا -

 ما كظمها إال مأل هبا جوفه إميااًن(.
: )جووددوا إميووانكم، قيوول: اي رسووول هللا، وكيووف جنوودد إمياننووا؟ قوووال: -صوولى هللا عليووه و سوولم -ويقووول -

 أكثروا من قول ال إله إال هللا(. )رواه أمحد وغريه(.
 ويقول: )إن لكل شيء صقالة.. وصقالة القلوب ذكر هللا(. )رواه البيهقي(. -
ويقووول: )ال متيتوووا القلوووب بكثوورة الطعووام والشووراب، فووإن القلووب كووزرع ميوووت إذا كثوور عليووه املوواء(. )رواه  -

 الطرباين(.
 ويقول: )إايكم وحمقرات الذنوب، فإهنن ال جيتمعن على الرجل حىت يهلكنه(. -
 ويقول:)اإلميان خيلق كما خيلق الثوب؛ أي يبلى(. -
 ويقول: )اإلميان يزيد وينقص(. -
ويقووول: )اي معشوور املسوولمني، مشووروا فووإن األموور جوود ، وأتهبوووا، فووإن الرحيوول قريووب، وتووزودوا فووإن السووفر  -

بعيووود، وخففووووا أثقوووالكم فوووإن وراءكوووم عقبوووة كئووووًدا ال يقطعهوووا إال املخففوووون.. أيهوووا النووواس، إن بوووني يووودي 
موووة، ويتصووودر فيوووه الفسوووقة.. السووواعة أموووورًا شوووداًدا، وأهووووااًل عظاًموووا، وزمنًوووا صوووعًبا، يتملوووك فيهوووا الَظَ لَ 

فيضوووطهد فيوووه اآلموووورون ابملعوووروف، ويضوووام النوووواهون عووون املنكوووور، فأعووودوا لوووذلك )اإلميووووان( عضوووًوا عليووووه 
ابلنواجوووذ، واجلئووووا إىل العمووول الصووواحل، وأكرهووووا عليوووه النفووووس، واصوووربوا علوووى الضوووراء، تفضووولوا إىل النعووويم 

 الدائم(.
 يكون هللا ورسوله أحب إليه مما سوامها(.ويقول: )ال يبلغ العبد درجة اإلميان حىت  -
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ويقول: )أال أدلكم على موا ميحوو هللا بوه اخلطوااي ويرفوع بوه الودرجات؟، قوالوا: بلوى اي رسوول هللا. قوال:  -
إسباغ الوضوء على املكاره، وكثرة اخلطا إىل املساجد، وانتظار الصالة بعد الصوالة، فوذلكم الورابط( )رواه 

 مسلم(.
يف حووديث قدسووي: )إذا تقوورب العبوود إ   شووربًا تقربووت إليووه ذراًعووا، وإذا  -عووز وجوول -ويقووول عوون ربووه -

 تقرب إ   ذراًعا تقربت منه ابًعا، وإذا أثين ميشي أتيته هرولة(. )رواه البخاري(.
يف حديث قدسوي:)من عوادى   وليًّوا فقود آذنتوه ابحلورب، وموا تقورب إ    -عز وجل -ويقول عن ربه -

حووب إ   ممووا افرتضووته عليووه، ومووا يووزال عبوودي يتقوورب إ   ابلنوافوول حووىت أحبووه، فووإذا أحببتووه  عبوودي بشوويء أ
كنووت مسعووه الووذي يسوومع بووه، وبصووره الووذي يبصوور بووه، ويووده الوويت يووبطش هبووا، ورجلووه الوويت ميشووي هبووا، وإن 

 سألين ألعطينه، ولئن استعاذين ألعيذنه(. )رواه البخاري(.
 وأتبع السيئة احلسنة متحها، وخالق الناس ريلق حسن(. )رواه الرتمذي(.ويقول:)اتق هللا حيثما كنت،  -
ويقووول: )إن هللا تعوواىل يقووول اي ابوون آدم: تفوورغ لعبوواد  أمووأل صوودرك غووىن، وأسوود فقوورك، وإن ال تفعوول  -

 مألت يدك شغاًل، ومل أسد فقرك(. )رواه أمحد والرتمذي(.
 مل تكن تراه، فإنه يراك(. )من حديث طويل ملسلم(. ويقول: )اإلحسان أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن -
 وصدق الشاعر إذ يقول: -

 رأيت الذنوب متيت القلوب وقد يورث الذل إدماهنا
 وترك الذنوب حياة القلوب وخري لنفسك عصيانه

 
 التنمية العبادية: -3
ووا(،  ويتنواول اإلسووالم اجلانووب العبووادي )العبوادات(، فيوودعو إىل العنايووة هبووا )نوًعوا(، - واإلكثووار منهووا )كمًّ

 وبذلك تبقى العبادة يف جتدد وأتلق، ويف تنام دائم ومستمر.
 ومن الشواهد القرآنية :• 
ُعوَن{ )املؤمنون:  - َلَح اْلُمْؤم ُنوَن* ال ذ يَن ُهْم يف  َصالهت  ْم َخاش   (.2 -1قوله تعاىل: }َقْد أَفوْ
ُووووووْم َكوووووانُوا ُيَسووووووار ُعونَ  - ووووووع نَي{  وقولوووووه تعووووواىل: }إ هن  يف  اخْلَووووورْيَات  َويَوووووْدُعونَوَنا َرَغبًووووووا َوَرَهبًوووووا وََكووووووانُوا لَنَوووووا َخاش 

 (.90)األنبياء:
ْم آاَيتُوووُه زَاَدهْتُوووْم إ ميَوووااًن وَ  - لَوووْت قُولُووووهُبُْم َوإ َذا تُل يَوووْت َعلَوووْيه  َعلَوووى َرهبّ  وووْم وقولوووه تعووواىل: }ال وووذ يَن إ َذا ذُك وووَر هللاُ َوج 

ُلوَن{ )األ  (.2نفال: يَوتَووَك 
ْم ف ْعووَل اخْلَوورْيَات  َوإ قَوواَم الص ووالة  َوإ يتَوواء الز َكوواة  وََكووانُوا لَنَووا َعاب وود ينَ  - نَووا إ لَووْيه  { )األنبيوواء: وقولووه تعوواىل: }َوَأْوَحيوْ

73.) 
رَة  يُوْؤم ُنوَن ب ه  َوُهْم َعَلى َصاَلهت  ْم حُيَا - آلخ   (.92ف ُظوَن{ )األنعام: وقوله تعاىل: }َوال ذ يَن يُوْؤم ُنوَن اب 
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 (.99وقوله تعاىل: }َواْعُبْد رَب َك َحىت  أَيْت َيَك اْلَيق نُي{ )احلجر:  -
ْن الش اك ر يَن{ )الزمر:  -  (.66وقوله تعاىل:}َبل  اّلل َ َفاْعُبْد وَُكن مّ 
 ومن الشواهد النبوية :• 
تغفار.. جعل هللا له من كل هم فرًجا، ومن  : ) من أكثر االس-صلى هللا عليه و سلم -قول رسول هللا -

 كل ضيق خمرًجا، ورزقه من حيث ال حيتسب(. رواه أمحد يف مسنده.
عن رب العزة سبحانه وتعاىل: ).. وما يوزال عبودي يتقورب إ  ابلنوافول  -صلى هللا عليه وسلم -وقوله -

ويوده الويت يوبطش هبوا، ورجلوه  حىت أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، وبصوره الوذي يبصور بوه،
 اليت ميشي هبا.. إىل آخر احلديث(.

 وقوله: ) اإلحسان أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك(. -
وقوله: )اللهم ارزقين عينني هطالتني، تشفيان القلب بذرف الودمع مون خشويتك قبول أن تصوري الودموع  -

 دًما(. )أخرجه الطرباين(.
 األخالقية: التنمية -4
: )أتودرون مون املفلوس؟ قوالوا: املفلوس فينوا مون ال درهوم لوه وال -صلى هللا عليوه وسولم -قال رسول هللا -

دينار. فقال: إن املفلس من أميت من أي  يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة، وأي  وقد شوتم هوذا، وقوذف 
حسناته، وهذا مون حسوناته، فوإن هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا.. فيعطي هذا من 

فنيوووت حسوووناته قبووول أن يقضوووي موووا عليوووه، أخوووذ مووون خطووواايهم فطرحوووت عليوووه، مث طووورح يف النوووار(. )رواه 
 مسلم(.

:) إن أحووبكم إ  وأقووربكم مووين منزلووة يوووم القيامووة، أحاسوونكم أخالقًووا، -صوولى هللا عليووه وسوولم -وقووال -
 املوطئون أكناًفا، الذين أيلفون ويؤلفون(.

ل: ) مووا موون شوويء أبثقوول يف ميووزان املووؤمن يوووم القيامووة موون حسوون اخللووق، وإن هللا يووبغض الفوواحش وقووا -
 البذيء(.

 التنمية الوحدوية واألخوية: -5
 شواهد قرآنية :• 
يًعا َواَل تَوَفر ُقوْا.. .{ )آل عمران:  - َْبل  اّلّل  مجَ  ُموْا حب   (.103قال هللا تعاىل: }اْعَتص 
َا اْلُمْؤم ُنوَن إ ْخَوةم{ )احلجرات:وقال سبحانه: }إ   -  (.10من 
{ )املؤمنون:  - َدًة َوأاََن رَبُُّكْم َفاتو ُقون   (.52وقال سبحانه: }َوإ ن  َهذ ه  أُم ُتُكْم أُم ًة َواح 
 (.46وقال سبحانه: }َواَل تَوَناَزُعوْا فَوتَوْفَشُلوْا َوَتْذَهَب ر حُيُكْم{ )األنفال:  -
 شواهد نبوية:• 
 : )املؤمن للمؤمن كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعًضا(.-صلى هللا عليه وسلم -قال رسول هللا -
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: )املسلم أخوو املسولم، ال خيونوه وال يكذبوه وال خيدعوه. كول املسولم علوى -صلى هللا عليه وسلم -وقال -
لم(. )رواه املسوولم حوورام عرضووه ومالوووه ودمووه، التقوووى ههنوووا، حبسووب اموورئ موون الشووور أن حيقوور أخوواه املسووو

 الرتمذي(.
: )حووق املسوولم علووى املسوولم نووس: رد السووالم، وعيووادة املووريض، واتبوواع -صوولى هللا عليووه وسوولم -وقووال -

 اجلنائز، وإجابة الدعوة، وتشميث العاطس(. )متفق عليه(.
: )حوووق املسوولم سووت: إذا لقيتوووه فسوولم عليوووه، وإذا دعوواك فأجبوووه، وإذا -صوولى هللا عليوووه وسوولم -وقووال -

 ك فانصح له، وإذا عطس ومحد هللا فشمته، وإذا مرض فعده(. )رواه مسلم(.استنصح
 التنمية الدعوية والرعوية: -6
واإلسوالم جيعوول كوول مسوولم خفوريًا ومسووئواًل عوون سووالمة اجملتمووع وأمنوه األخالقووي، علووى قاعوودة التواصووي  -

كور.. وبوذلك يونعم اجملتمووع ابحلوق والتواصوي ابلصورب، ومون خووالل مسوئولية األمور ابملعوروف والنهوي عوون املن
 اإلسالمي بنعمة العافية، وترتاجع فيه ظواهر االحنراف واالحندار والشذوذ.

 من الشواهد القرآنية:• 
َهوووْوَن َعووون  اْلُمنَكووو - ْلَمْعوووُروف  َويَونوْ ووونُكْم أُم وووةم يَوووْدُعوَن إ ىَل اخْلَووورْي  َوأيَُْموووُروَن اب  ر  قوووول هللا عوووز وجووول: }َوْلوووَتُكن مّ 
 (.104ئ َك ُهُم اْلُمْفل ُحوَن{ )آل عمران: َوأُْولَ 
ووَن اْلُمْسوول م نيَ  - ًا َوقَوواَل إ ن ووين  م  ووَل َصوواحل  { وقووول هللا عووز وجوول: }َوَمووْن َأْحَسووُن قَوووْواًل ممّ  وون َدَعووا إ ىَل اّلل   َوَعم 

 (.33)فصلت: 
وون جن ْووَواُهْم إ ال  َمووْن أَ  - َمووَر ب َصووَدَقٍة َأْو َمْعووُروٍف َأْو إ ْصوواَلٍح بَوونْيَ الن وواس  وقولووه عووز وجوول: }ال  َخوورْيَ يف  َكث وورٍي مّ 

 (.114َوَمن يَوْفَعْل َذل َك ابْوتَوَغاء َمْرَضات  اّلّل  َفَسْوَف نُوْؤت يه  َأْجرًا َعظ يًما{ )النساء: 
 من الشواهد النبوية:• 
فوإن مل يسوتطع فبلسووانه،  :)مون رأى موونكم منكورًا فليغوريه بيوده،-صولى هللا عليوه وسولم -قوال رسوول هللا -

 فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان، وليس بعد ذلك حبة خردل من إميان(. )رواه مسلم(.
:) لتأمرن ابملعروف، ولتنهن عن املنكر، أو ليسلطن هللا عليكم شراركم، -صلى هللا عليه و سلم -وقال -

 فيدعوا خياركم فال يستجاب هلم(.
 راع مسئول عن رعيته(. وقال:) كلكم راع وكل -
 وقال: )الدين النصيحة(. -
وقوال: )لووئن يهودي هللا بووك رجواًل واحووًدا خووري لوك موون الودنيا ومووا فيهووا، ويف روايوة: خووري لوك موون محوور  -

 النعم(.
 التنمية اخلريية االجتماعية: -7
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رك والعقوول البشورية؛ واإلسالم حلق يف جمال التنمية اخلريية واالجتماعيوة، إىل مسوتوايت ال تبلغهوا املودا -
وهو ما جعل البنية االجتماعية كالبيان املرصوص يشدُّ بعضه بعًضا، فاجلميع يعويش َهوم  اجلميوع، وصوفهم 

بقولووه(: مثوول املسوولمني يف توووادهم وتوورامحهم وتعوواطفهم كمثوول اجلسوود  -صوولى هللا عليووه و سوولم -الرسووول
 سهر واحلمى(.الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر األعضاء ابل

ويف كتاب هللا تعاىل مئات اآلايت اليت حتض علوى االنفواق يف سوبيل هللا؛ بول إن معظوم اآلايت تصوف  -
َناُهْم يُنف ُقوَن{ )البقرة:   (.3املسلمني أبهنم آمنوا: }ومم  ا َرَزقوْ

وونُكْم َوأَنَفُقوووا هَلُووْم َأْجوورم َكب ووريم{ ويقووول هللا تعوواىل: }َوأَنف ُقوووا مم  ووا َجَعَلُكووم مُّْسووَتْخَلف نَي ف يووه  َفال ووذ ي - َن آَمنُوووا م 
 (.7)احلديد: 

يمم{ )آل عمران: ويقول تعاىل: }َلن تَوَناُلوْا اْلرب   َحىت  تُنف ُقوْا مم  ا حتُ بُّوَن َوَما تُنف ُقوْا م ن َشْيٍء َفإ ن  اّلّلَ ب ه  َعل   -
92.) 
رًّا َوَعالَن َيًة( )الرعد: ويقول سبحانه: }َوأَنَفُقوْا مم  ا َرزَ  - َناُهْم س   (.22قوْ
ُكْم{ )البقرة:  -  (.272ويقول سبحانه: }َوَما تُنف ُقوْا م ْن َخرْيٍ َفألنُفس 
ورًّا َوَعالن يَوةً  - نَواُهْم س  اهيم: { )إبور ويقول سبحانه: }ُقل لّ ع َباد َي ال وذ يَن آَمنُووْا يُق يُمووْا الص واَلَة َويُنف ُقووْا مم  وا َرَزقوْ

31.) 
َناُهْم يُنف ُقوَن{ )البقرة:  - ْلَغْيب  َويُق يُموَن الص الَة َومم  ا َرَزقوْ  (.3ويقول سبحانه: }ال ذ يَن يُوْؤم ُنوَن اب 
ّلل   َوَرُسول ه  َوأَنف ُقوا مم  ا َجَعَلُكم مُّْسَتْخَلف نَي ف يه { )احلديد:  -  (.7ويقول سبحانه: }آم ُنوا اب 
ريًا{ )اإلنسان: ويقول سب -  (.8حانه: }َويُْطع ُموَن الط َعاَم َعَلى ُحبّ ه  م ْسك يًنا َويَت يًما َوَأس 
عشوورات األحاديووث الوويت حتووضُّ علووى خمتلووف أنووواع الوورب  -صوولى هللا عليووه وسوولم -ويف سوونة رسووول هللا -

عسورهم، وتنفويس كورهبم،  واخلري.. كالسري يف حوائج الناس، ورفع الظلم عنهم، واملطالبة حبقوقهم، وتيسري
 وكفالة أيتامهم، ورعاية أراملهم، وإيواء مشرديهم، وإطعام اجلائعني منهم.

:) إن هلل تعاىل أقواًما خيتصهم ابلنعم ملنوافع العبواد، ويقرهوا فويهم -صلى هللا عليه وسلم -من ذلك قوله -
  وأبو نعيم يف احللية(.ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم، فحوهلا إىل غريهم )رواه الطرباين

وقوله: )على كل مسلم صدقة، قال: أرأيت إن مل جيد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قوال:  -
أرأيت إن مل يستطع؟ قال: أيمر ابملعروف أو اخلري قوال: أرأيوت إن مل يفعول؟ قوال: ميسوك عون الشور فإهنوا 

 صدقة(. )متفق عليه(.
 يل هللا فقد غزا، ومن خلف غازاًي يف أهله ريري فقد غزا(. )متفق عليه(.وقال: )من جهز غازاًي يف سب -
 وقوله: ) ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه(. )متفق عليه(. -
وقوله: )املسلم أخو املسولم، ال يظلموه وال يسولمه، مون كوان يف حاجوة أخيوه كوان هللا يف حاجتوه، ومون  -

 من كرب يوم القيامة ( .)متفق عليه(. فرج عنه كربة فرج عنه هبا كربة
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 ومن ذلك قوله: )من محا مؤمًنا من ظامل بعث هللا له ملًكا يوم القيامة حيمي حلمه من انر جهنم(. -
 وقوله: )من نفس عن مؤمن كربة، نفس هللا عنه كرب اآلخرة(. -
 وقوله: ) من سر مؤمًنا فقد سرين، ومن سرين فقد سر هللا(. -
 كان يف حاجة أخيه، كان هللا يف حاجته(.وقوله: )من   -
 وقوله: ) الساعي على األرملة واملسكني، كاجملاهد يف سبيل هللا وكالقائم الليل الصائم النهار(. -
وقوله: )إن هلل خلًقا خلقهم حلوائج الناس، يفزع الناس إليهم يف حوائجهم، أولئك اآلمنون مون عوذاب  -

 هللا(.
يقول عام اجملاعة، وقد أقسم على أال يوذوق مسنًوا وال لبنًوا وال  -ي هللا عنهرض -وهذا عمر بن اخلطاب -

حلًمووا حووىت حييوووا النوواس: بووئس الووووا  أان إذا شووبعت وجووواع النوواس، ومل إذن كنووت إماًموووا إذا مل ميسسووين موووا 
 ميسهم؟ .

 وجاء يف حق اجلوار: -
ْلَوال ووووَدْين  إ ْحَسووووااًن َوب ووووذ ي اْلُقووووْرَ، َواْليَوتَووووواَمى يف القوووورآن الكوووورمي: }َواْعبُووووُدوْا اّلّلَ َواَل ُتْشوووور ُكوْا ب وووو - ًئا َواب  ه  َشوووويوْ

جلَنب  َواْبن  الس ب يل  َوَما َمَلَكْت أمَْيَو ب  اب  انُُكْم إ ن  اّلّلَ اَل َواْلَمَساك ني  َواجْلَار  ذ ي اْلُقْرَ، َواجْلَار  اجْلُُنب  َوالص اح 
 (.36ُخورًا{ )النساء: حيُ بُّ َمن َكاَن خُمَْتااًل فَ 

:)مون كوان يوؤمن ابهلل واليووم اآلخور فوال يوؤذ -صولى هللا عليوه و سولم -ويف السونة النبويوة الشوريفة: قولوه -
جاره، ومن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم ضويفه، ومون كوان يوؤمن ابهلل واليووم اآلخور فليقول خوريًا أو 

 ليصمت(. )متفق عليه(.
اب عند هللا تعاىل خريهم لصاحه، وخري اجلريان عند هللا تعاىل خريهم جلاره(. )رواه وقوله:)خري األصح -

 الرتمذي(.
 وقوله: )ال يدخل اجلنة من ال أيمن جاره بوائقه(. )رواه مسلم(. -
 التنمية اإلنتاجية: -8
واإلسووالم يوجووب علووى كوول مووواطن أن يعموول، وأن أيكوول موون كسووب يديووه، فهووو ال يرضووى للنوواس أن  -
 ونوا عاطلني عن العمل، عالة على اآلخرين، يستجدون الناس أعطوهم أو منعوهم.يك
وفقووه التنميووة يف اإلسووالم يوودعو إىل حتقيووق التوووازن بووني عمووارة الوودنيا وعمووارة اآلخوورة، علووى قاعوودة قولووه  -

وَن الودُّ  يَبَك م  رََة َوال تَنَس َنص  اَر اآلخ  ُ الد  ُ إ لَْيوَك َوال تعاىل: }َوابْوَتغ  ف يَما آَثَك اّلل  ون َكَموا َأْحَسوَن اّلل  نْوَيا َوَأْحس 
د يَن{ )القصص:   (.77تَوْبغ  اْلَفَساَد يف  اأَلْرض  إ ن  اّلل َ ال حيُ بُّ اْلُمْفس 

رجووواًل بقوووي يف املسوووجد وقووود خووورج النووواس، فخفقوووه ابلووودرة  -رضوووي هللا -ويووووم رأى عمووور بووون اخلطووواب -
 يننا أماتك هللا.)العصا( وقال: قم، ال متت علينا د
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قوله: )ما أكل أحد طعاًما قط خوري مون أن أيكول مون عمول يوده،  -صلى هللا عليه وسلم -ومن هديه -
 وإن داوود كان ال أيكل إال من عمل يده(.

وعنوودما صووافح أحوود املسوولمني وشووعر ريشووونة يف يووده قووال: إن هووذه يوود حيبهووا هللا، هووذه يوود لوون متسووها  -
 النار أبًدا.

 د العليا خري من اليد السفلى(.وقال:)الي -
 مث إن التشريعات اليت تناولت الشئون التجارية املختلفة ووضعت أصوهلا وقواعدها -
 وضوابطها.لتؤكد على مدى اهتمام اإلسالم ابلتنمية التجارية، من بيع وشراء ومراحبة ومشاركة. -
 التنمية الصناعية: -9

ووون قُووووو ٍة{ إن قاعووودة األخوووذ بكووول أسوووباب القووووة الووويت بين وْا هَلُوووم م وووا اْسوووَتَطْعُتم مّ  تهوووا اآليوووة الكرميوووة: }َوأَع ووودُّ
( لتؤكوود وجوووب األخووذ بكوول مقومووات التنميووة الصووناعية يف شووىت اجملوواالت الوويت تعووود علووى 60)األنفووال: 

الناس ابخلوري ولويس ابلودمار واخلوراب، بسوبب وجهوة االسوتعمال، وبسوبب فوائض اإلنتواج الصوناعي الوذي 
 تراكم النفاايت والتلوث البيئي، الذي يتهدد العامل، ابلكوارث الصحية والبيئية.أدى إىل 

 تنمية اإلدارة واإلتقان: -10
واإلسوالم موونهج حيوواة لتنظويم كوول شوويء، وهووو يف كول تشووريعاته يعتوورب التنظويم أساًسووا للنجوواح واجلووودة،  -

أدق تعبوووري حوووني  -هللا عليوووه وسوولمصووولى  -نتيجووة شوووفافية العموول وأخالقيتوووه، والووويت عوورب عنهوووا رسووول هللا
 قال:)إن هللا حيب من أحدكم إذا عمل العمل أن يتقنه(.

يف ضوء كل هوذه املعطيوات يتبوني أن التنميوة يف اإلسوالم سياسوة شواملة متوازنوة متكاملوة، تفورض علوى  -
 الفرد واجملتمع األخذ جبميع أسباب النماء واالرتقاء املادي واملعنوي.

نبويووة الداعيووة إىل النمووو واالرتقوواء سوواعة بعوود سوواعة ويوًمووا بعوود يوووم، والوويت تتجلووى يف ووفووق القاعوودة ال -
 القول املأثور: من تساوى يوماه فهو مغبون، ويف رواية: من تساوى يومه وأمسه فهو مغبون.

 فقه التنمية يف اإلسالم موقع الرواق.-املرجع
 ـــــــــــــــــ
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 فن الاعامل مة النانئة 
 وسجاايه : -  -ألول : نبذة عن أخالق املصطفى املبحث ا

 . خلقه القرآن .1
 . خلقه الرمحة .2
 . خلقه لني اجلانب .3
 . خلقه التواضع .4
 . خلقه الصفح والتسامح .5
 . خلقه الكرم .6
 . خلقه الشجاعة .7

 املبحث الثاين : منهجه يف الرتبية :
 . الضابط يف املعاملة والتعليم .1
 : -  -بوية من تعامالت املصطفى . مواقف تر 2
 قصة األعرايب الذي ابل يف املسجد .§ 
 قصة الشاب الذي استأذن الرسول يف الزان .§ 
 قصة حديث املسيء صالته .§ 
 لطالبه : -  -. دور املعلم يف نقل منهج املصطفى 3
 أن يكون ذا معتقد سليم .§ 
 أن يكون ملماً مبهمته وضليعاً يف ختصصه .§ 
 ن يكون قدوة حسنة لغريه من املعلمني .أ§ 
 أن جيعل هذا املريب من طالبه بذرة صاحلة ونواة خري يف اجملتمع .§ 
 أن يشعر املعلم أبن مهنته هي مهنة األنبياء والرسل .§ 
 أن خياطب املعلم طالبه على قدر مستواهم .§ 
 املعلم الناجح هو الذي يتعاون مع زمالئه يف مدرسته .§ 
 ضع العلمي .التوا§ 
 احلذر من كثرة املزاح واالستخفاف أو الكذب مع الطالب .§ 
 الصدق من أهم األخالق اليت تبين شخصية قوية للمعلم يف مدرسته ويف حياته ككل .§ 
 االقتداء ابملصطفى يف مواقفه الرتبوية : -
 . النظافة .1
 . معاملة الناس .2
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 . التواضع وقول احلق .3
 لم .. الدعوة إىل الع4
 . الدعوة لرب الوالدين واإلحسان إليهما .5

 مع الناشئة : -  -املبحث الثالث : تعامل املصطفى 
 مواقف نبوية مع الناشئة . -1
 يف تعامله وعنايته ابلناشئة : -  -أسلوب املصطفى  -2
 اختيار الزوجة لطفل أفضل .§ 
 حقوق اجلنني يف بطن أمه وبعد والدته وكفالته .§ 
 اواة بني األوالد ضرورة ملعاملة الناشئة .املس§ 
 الرفق يف معاملة الناشئة .§ 
 : -  -بعض األساليب التعليمية اليت استخدمها املصطفى  -3
 بطلب العلم . -  -أمره § 
 التوجيه املباشر وغري املباشر .§ 
 القصص وضرب األمثال .§ 
 احلوار واإلقناع .§ 
 املزاح واملداعبة .§ 
 والتشديد عند رؤية املخالفة .احلزم § 
 يف معاجلته ألخطاء الناشئة . -  -منهج املصطفى  -4
 الرمحة والعطف على الصغار .§ 
 التلميح وعدم التصريح .§ 
 الرتغيب والرتهيب .§ 
 طلب الكف عن هذا الفعل .§ 
 العفو والصفح .§ 
 فتاوى للناشئ املسلم : -5
 فيه روح .إذا طلب املعلم من الطالب رسم ما § 
 إذا كان الطالب مضطراً فاإلمث على من أمره .§ 
 حكم التصفيق .§ 
 حكم قيام الطالب للمدرس .§ 

 دار الوطن . –عبد العزيز آل صايل  –مع الناشئة  -  -املرجع : فن تعامل املصطفى 
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 دطيعة الرحم 
 أواًل : مظاهر قطيعة الرحم :

 حيرص على دعوة األبعدين . –ممن آثه هللا علماً ودعوة أن جتد بعض الناس  -
أن جتوود بعووض األسوور الكبوورية قوود نبووغ فيهووا طالووب العلووم ، فيلقووى القبووول والتقوودير موون سووائر النوواس أمووا  -

 أسرته فال يلقى منها إال كل كنود وجحود ، مما يوهن عظمه .
 حتزيب األقارب وتفريق مشلهم . -

 حم :اثنياً : أسباب قطيعة الر 
 اجلهل . -1
 ضعف التقوى . -2
 الكرب . -3
 االنقطاع الطويل . -4
 العتاب الشديد . -5
 التكلف الزائد . -6
 قلة االهتمام ابلزائرين . -7
 الشح والبخل . -8
 أتخري قسمة املرياث . -9

 الشراكة بني األقارب . -10
 االشتغال ابلدنيا . -11
 الطالب بني األقارب . -12
 سافة والتكاسل عن الزايرة .بعد امل -13
 التقارب يف املساكن بني األقارب . -14
 قلة حتمل األقارب والصرب عليهم . -15
 نسيان األقارب يف الوالئم واملناسبات . -16
 احلسد . -17
 كثرة املزاح .  -18
 الوشاية واإلصغاء إليها . -19
 سوء اخللق من بعض الزوجات . -20

 م .اثلثاً : عالج قطيعة الرح
 رابعاً : ما صلة الرحم .
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 خامساً : أبي شيء تكون الصلة .
 سادساً : فضائل صلة الرحم :

 صلة الرحم شعار اإلميان ابهلل واليوم اآلخر . -1
 صلة الرحم سبب لزايدة العمر وبسط الرزق . -2

 * ومعىن زايدة العمر ما يلي :
 .أن املقصود ابلزايدة أن يبارك هللا يف عمر اإلنسان  -1
 أن الزايدة على حقيقتها فالذي يصل رمحه يزيد هللا يف عمره ويوسع له يف رزقه . -2
 صلة الرحم جتلب صلة هللا للواصل . -3
 صلة الرحم من أعظم أسباب دخول اجلنة . -4
 صلة الرحم طاعة هلل عز وجل . -5
 صلة الرحم من حماسن األخالق . -6
 أهنا مما اتفقت عليه الشرائع . -7
 هنا مدعاة للذكر اجلميل .أ -8
 أهنا تدل على الرسوخ يف الفضيلة . -9

 شيوع احملبة بني األقارب . -10
 رفعة الواصل . -11
 عزة املتواصلني . -12

 سابعاً : األمور املعينة على الصلة :
 التفكر يف اآلاثر املرتتبة على الصلة . -1
 النظر يف عواقب القطيعة . -2
 االستعانة ابهلل . -3
 مقابلة إساءة األقارب ابإلحسان . -4
 قبول أعذارهم إذا أخطو واعتذروا . -5
 الصفح عنهم ونسيان معايبهم ولو مل يعتذروا . -6
 التواضع ولني اجلانب . -7
 التغاضي والتغافل . -8
 بذل املستطاع هلم . -9

 ترك املنة عليهم والبعد عن مطالبتهم ابملثل . -10
 رضا ابلقليل من األقارب .توطني النفس على ال -11
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 مراعاة أحواهلم ، وفهم نفسياهتم ، وإنزاهلم منازهلم . -12
 ترك التكلف مع األقارب ورفع احلرج عنهم . -13
 جتنب الشدة يف العتاب . -14
 حتمل عتاب األقارب ومحله على أحسن احملامل . -15
 االعتدال يف املزاح مع األقارب . -16
 املالحاة واجلدال العقيم مع األقارب . جتنب اخلصام وكثرة -17
 املبادرة ابهلدية إن حصل خالف مع األقارب . -18
 أن يستحضر اإلنسان أن أقاربه حلمة منه . -19
 أن يعلم أن معاداة األقارب شر وبالء . -20
 احلرص التام على تذكر األقارب يف املناسبات والوالئم . -21
 احلرص على إصالح ذات البني . -22
 تعجيل قسمة املرياث . -23
 احلرص على الوالم واالتفاق حال الشراكة . -24
 االجتماعات الدورية . -25
 صندوق القرابة . -26
 دليل األقارب . -27
 احلذر من إحراج األقارب . -28
 الشورى بني األقارب . -29
 يراعى يف ذلك كله أن تكون الصلة قربة هلل . -30

 صو –دار بن خزمية  –حممد احلمد  –بية واألخالق والسلوك املرجع : رسائل يف الرت 
 ـــــــــــــــــ
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 دول الصحاىب
لغووة: مجعووه صووحب وأصووحاب وصحابة،واألصوول ىف هووذا اإلطووالق ملوون حصوول لووه رؤيووة وجمالسووه )لسووان 

 (.1العرب()
، ومات على مؤمنا به والزمه زمنا طويال (: هو من لقى الرسول 2واصطالحا: عند مجهور األصوليني)

 إسالمه.
مؤمنوا بوه وموات علوى إسوالمه ، سوواء طالوت صوحبته أومل  وعند مجهور احملدثني: هوو مون لقوى الرسوول 

 تطل.
 ( ،2وقول الصحا، اصطالحا: هو مذهبه ىف املسألة الفقهية االجتهادية)

 سواء أكان ما نقل عن الصحا، قوال أم فعال.
مرجووع االفتوواء ومنبووع االجتهوواد حينمووا طوورأت حوووادث جديوودة،  وأعلووم أن الصووحابه رضووى هللا عوونهم كووانوا

وكووانوا ىف االفتوواء متفوواوتني بتفوواوت نضووجهم  ووقعووت وقووائع ال عهوود للمسوولمني هبووا ىف حيوواة الرسووول 
 الفقهى، فأثر عن مجلة منهم كثري من الفتاوى حبيث يكون جزءا كبريا منثورا ىف بطون الكتب الفقهية.

صحاب املوذاهب الفقهيوة علوى أنوه ال خوالف ىف األخوذ بقوول الصوحا، فيموا ال وقد اتفقت األئمة من أ
، والخوالف أيضوا فيموا  جمال للرأى واالجتهاد فيه ،ألنه من قبيول اخلورب التووقيفى عون صواحب الرسوالة 

 أمجع عليه الصحابة صراحة أو كان مما اليعرف له خمالف ، كما ىف توريث اجلدات السدس.
أن قووول الصووحا، املقووول ابجتهوواد لوويس حبجووة علووى صووحا، آخوور، ألن الصووحابة وال خووالف أيضووا ىف 

 اختلفوا ىف كثري من املسائل ، ولو كان قول أحدمها حجة على غريه ملا وقع منهم هذا اخلالف.
وإمنا اخلالف ىف فتوى الصحا، ابالجتهاد احملض ابلنسبة إىل التوابعى ومون بعوده ، هول يعتربحجوة شورعية 

 أم ال؟
ب مجهور العلماء من احلنفيه واملالكية وبعض الشوافعية واحلنابلوة علوى أنوه حجوة شورعية مقدموة علوى فذه

 القياس ، والراجح من الشافعية على أنه ليس حبجة، وهناك أقوال أخري لكنها ترجع إىل هذين القولني.
جتهواد احملوض ، والراجح أن مذهب الصحا، ليس حجة، وال يكون دليال شرعيا مستقال فيما يكون ابال

الن اجملتهوود جيوووز عليووه اخلطووأ، ومل يثبووت أن الصووحابة ألزموووا غووريهم أبقووواهلم ، فمرتبووة الصووحبة وإن كانووت 
 (.4شرفا عظيما ال جتعل صاحبها معصوما عن اخلطأ )

 أ.د/على مجعة حممد
 ـــــــــــــــــ
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 كبائر الذنوب
 كبائر الذنوب

 مقدمة:
ْلُكم مُّوووْدَخاًل َكر ميوووًا{ يقوووول هللا تعووواىل: } إ ن جَتْتَ  وووْر َعووونُكْم َسووويّ َئات ُكْم َونُوووْدخ  َهوووْوَن َعْنوووُه نَُكفّ  ن بُووووْا َكبَوووآئ َر َموووا تُونوْ

 [.31 النساء:
ُع اْلَمْغف رَة   َش إ ال  الل َمَم إ ن  رَب َك َواس   [.32م: {  النجوقال سبحانه: } ال ذ يَن جَيَْتن ُبوَن َكَبائ َر اإْل مثْ  َواْلَفَواح 

 يتعني على كل مسلم أن يعرف هذه الكبائر وجيتهد يف اجتناهبا.
 يف هذه الرسالة عدد من الكبائر اليت جيدر بكل مسلم أن يوليها اهتمامه، علماً هبا وحذراً من اقرتافها.

ّلّل  فَوَقوووْد َحووور َم اّلّلُ َعَليووو - 1 ه  اجْلَن وووَة َوَموووْأَواُه الن ووواُر{ الشووورك ابهلل تعووواىل: قوووال تعووواىل: } إ ن وووُه َمووون ُيْشووور ْك اب 
 [72 املائدة:

 الشرك نوعان:
 شرك أكرب وهو عبادة غري هللا، أو صرف أي شيء من العبادة لغري هللا.

شرك أصغر ومنه الرايء، قال تعاىل يف احلديث القدسي: } أان أغىن الشركاء عن الشرك، مون عمول عموال 
 مسلم[.أشرك معي فيه غريي تركته وشركه {  رواه 

وَب اّلّلُ َعَلْيووه   - 2 ووداً َفَجوَزآُؤُه َجَهوون ُم َخال وداً ف يَهووا َوَغض  نواً مُّتَوَعمّ   قتول الوونفس: قوال تعوواىل: } َوَمون يَوْقتُووْل ُمْؤم 
: } اجتنبووا السووبع املوبقوات: الشوورك ابهلل،  [، وقوال النوويب 93َوَلَعنَوُه َوأََعوود  لَوُه َعووَذاابً َعظ يموًا{  النسوواء:

 وقتل النفس اليت حرم هللا... {  متفق عليه[. والسحر،
وْحَر {  البقورة: - 3 [، 102السحر: قال هللا تبارك وتعاىل: } َوَلك ن  الش ْياط نَي َكَفُروْا يُوَعلّ ُموَن الن اَس السّ 

: } اجتنبوووا السووبع املوبقووات: الشوورك ابهلل، والسووحر، وقتوول الوونفس الوويت حوورم هللا... {  متفووق  وقووال 
 يه[.عل
ووَهَوات  َفَسووْوَف  - 4 ْم َخْلووفم َأَضوواُعوا الص وواَلَة َواتو بَوُعوووا الش  وون بَوْعوود ه  توورك الصووالة: قووال تعوواىل: } َفَخلَووَف م 

اً َفُأْولَئ وووووَك يَوووووْدُخُلوَن اجْلَن وووووَة َواَل يُْظَلُمووووووَن َشوووووْيئاً { 59يَوْلَقوووووْوَن َغيّووووواً ) وووووَل َصووووواحل  ( إ ال  َمووووون َثَب َوآَموووووَن َوَعم 
: } العهوود الووذي بيننووا وبيووونهم الصووالة، فموون تركهووا فقوود كفوور {  رواه أمحووود  [. قووال 60،59: موورمي

 والرتمذي والنسائي[.
وورَة  ُهووْم َكوواف ُروَن{ 6منوع الزكوواة: قووال تعوواىل: } َوَويْولم لّ ْلُمْشوور ك نَي ) - 5 آْلخ  ( ال ووذ يَن اَل يُوْؤتُوووَن الز َكواَة َوُهووم اب 

 [.7،6 فصلت:
ُلَغن  ع نودَ عقوق الو  - 6 ْلَوال وَدْين  إ ْحَسواانً إ م وا يَووبوْ ُه َواب  َك الدين: قال تعاىل: } َوَقَضى رَبَُّك َأال  تَوْعُبُدوْا إ ال  إ اي 

َُمووا قَوووْواًل َكر ميواً ) َهْرمُهَووا َوقُول هل  َُمووا ُأفٍّ َواَل تَونوْ ْض هَلَُمووا َجنَوواَح ( َواْخف وو23اْلك ورَبَ َأَحووُدمُهَا َأْو ك اَلمُهَووا فَواَل تَوُقوول هل 
َن الر مْحَة  َوُقل ر بّ  اْرمَحُْهَما َكَما رَبو َياين  َصغ رياً {  اإلسراء: لّ  م  [. وقال عليه الصالة والسالم: 24،23الذُّ
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} أال أنبئكم أبكرب الكبائر؟.. { فذكر منها عقوق الوالدين.  متفق عليه[، وقال عليه الصالة والسوالم: 
 ضا الوالد، وسخط هللا يف سخط الوا لد {  رواه الرتمذي وابن حبان[.} رضا هللا يف ر 

َشوًة َوَسواء َسوب ياًل {  اإلسوراء: - 7 : }  [، وقوال 32الزان: قال تعاىل: } َواَل تَوْقرَبُوْا الزّ َأ إ ن وُه َكواَن َفاح 
  رواه أبو داود واحلاكم[.إذا زأ العبد خرج منه اإلميان، فكان على رأسه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه { 

ووَن اْلَعوواَلم نَي ) - 8 ( َوتَووَذُروَن َمووا َخلَووَق َلُكووْم 165اللووواط: قووال تعوواىل عوون قوووم لوووط: } أأََتْتُوووَن الووذُّْكرَاَن م 
ُكم َبْل أَنُتْم قَوْومم َعاُدوَن{  الشعراء: ْن أَْزَواج  [، وقال النويب صولى هللا عليوه وسولم: } لعون هللا 165رَبُُّكْم م 

 من عمل عمل قوم لوط {  رواه النسائي[.
ووَن الووورّ اَب إ ن ُكنووُتم مُّوووْؤم   - 9 ن نَي أكوول الوووراب: قووال تعووواىل: } اَي أَيوَُّهووا ال وووذ يَن آَمنُوووْا اتو ُقووووْا اّلّلَ َوَذُروْا َمووا بَق وووَي م 
َن اّلّل  َوَرُسول ه  {  البق278) َْرٍب مّ  [، وقال صلى هللا عليه وسلم: 279،278رة:( َفإ ن ملْ  تَوْفَعُلواْ َفْأَذنُوْا حب 

 } لعن هللا آكل الراب وموكله {  رواه مسلم[.
َوا أيَُْكلُووَن يف  بُطُووهن    - 10 ْم أكل مال اليتيم: قال هللا تعاىل: } إ ن  ال وذ يَن أيَُْكلُووَن أَْموَواَل اْليَوتَواَمى ظُْلمواً إ من 

ووَي َأْحَسووُن { 10 اَنراً َوَسَيْصووَلْوَن َسووع رياً {  النسوواء: ل وويت  ه  [، وقووال تعوواىل: } َواَل تَوْقرَبُوووْا َموواَل اْلَيت وويم  إ ال  اب 
 [.152 األنعام:

الكذب على هللا عز وجل وعلى رسوله : قال تعواىل: } َويَووْوَم اْلق َياَموة  تَووَرى ال وذ يَن َكوَذبُوْا َعلَوى اّلل    - 11
: } موون كوذب علوي متعموودا فليتبووأ مقعووده مون النووار {  رواه  قوال [، و 60ُوُجووُهُهم مُّْسوَود ةم{  الزموور:

 البخاري[.
[، 23الكرب والفخر واخليالء والعجب والتيه: قال تعاىل: } إ ن ُه اَل حيُ بُّ اْلُمْسوَتْكرب  يَن {  النحول: - 12

 سلم[.وقال صلى هللا عليه وسلم: } ال يدخل اجلنة أحد يف قلبه مثقال ذرة من كرب {  رواه م
ووَن اأْلَْواَثن  َواْجَتن بُوووا قَوووْوَل الووزُّور  {  احلووج: - 13 [، 30شووهادة الووزور: قووال تعوواىل: } فَوواْجَتن ُبوا الوورّ ْجَس م 
: } ال تزول قدما شاهد الزور يوم القيامة حىت جتب له النار {  رواه ابن ماجة واحلاكم[. وقال  وقال 

م أبكوورب الكبووائر: اإلشووراك ابهلل، وعقوووق الوالوودين، أال وقووول الرسووول صوولى هللا عليووه وسوولم: } أال أنبووئك
 الزور. فما زال يكررها حىت قلنا: ليته سكت {  متفق عليه[.

و - 14 ُر َواألَنَصاُب َواأَلْزاَلُم ر ْجوسم مّ  َا اخْلَْمُر َواْلَمْيس  ْن شرب اخلمر: قال تعاىل: } اَي أَيوَُّها ال ذ يَن آَمُنوْا إ من 
: } لعون هللا اخلمور وشوارهبا وسواقيها  [، وقوال 90ش ْيطَان  َفاْجَتن ُبوُه َلَعل ُكْم تُوْفل ُحوَن {  املائدة:َعَمل  ال

 وابئعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها واحملمولة إليه وآكل مثنها {  رواه أبو داود واحلاكم[.
 ا وهو مؤمن {  متفق عليه[.وقال صلى هللا عليه وسلم: }... وال يشرب اخلمر حني يشرهب

وْيطَان  فَواْجَتن بُ  - 15 وْن َعَمول  الش  ُر َواألَنَصاُب َواأَلْزاَلُم ر ْجوسم مّ  َا اخْلَْمُر َواْلَمْيس  وُه القمار: قال تعاىل: } إ من 
 [.90َلَعل ُكْم تُوْفل ُحوَن{  املائدة:
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نْوَيا قذف احملصنات: قال تعاىل: } إ ن  ال ذ يَن يَوْرُمونَ  - 16  اْلُمْحَصَنات  اْلَغاف اَلت  اْلُمْؤم نَوات  ُلع نُووا يف  الودُّ
وويمم {  النووور: وورَة  َوهَلُووْم َعووَذابم َعظ  : } موون قووذف مملوكووة ابلووزان أقوويم عليووه احلوود يوووم  [، وقووال 23َواآْلخ 

 القيامة إال أن يكون كما. قال {  متفق عليه[.
وَن اّلّل  َواّلّلُ َعز يوزم السرقة: قال تعاىل: } َوالس ار ُق  - 17 َا َكَسَبا َنَكوااًل مّ  َوالس ار َقُة َفاْقَطُعوْا أَْيد يَوُهَما َجزَاء مب 

: } ال يووزين الوووزاين حوووني يووزين وهوووو موووؤمن، وال يسوورق السوووارق حوووني  [، وقوووال 38َحك وويمم {  املائووودة:
 يسرق وهو مؤمن {  متفق عليه[.

َوو - 18 ا َجووزَاء ال ووذ يَن حُيَووار بُوَن اّلّلَ َوَرُسوووَلُه َوَيْسووَعْوَن يف  اأَلْرض  َفَسوواداً أَن قطووع الطريووق: قووال تعوواىل: } إ من 
َن اأَلْرض  َذل َك هلَُ  الٍف َأْو يُنَفْوْا م  ْن خ  ْم َوأَْرُجُلُهم مّ  نْوَيا َوهَلُوْم يُوَقتو ُلوْا َأْو ُيَصل ُبوْا َأْو تُوَقط َع أَْيد يه  ْزيم يف  الودُّ ْم خ 

رَة  َعَذابم َعظ يمم {  املائدة:يف  اآل  [.33خ 
اليمني الغموس: قال صلى هللا عليوه وسولم: } مون حلوف علوي ميوني صورب، يقتطوع هبوا موال امورئ  - 19

 مسلم وهو فيها فاجر لقي هللا وهو عليه غضبان {  رواه البخاري[.
علووى الضووعفاء، قووال الظلووم: ويكووون أبكوول أموووال النوواس وابلضوورب والشووتم والتعوودي واالسووتطالة  - 20

: } اتقووا الظلوم فإنوه  [، وقوال 227تعواىل: } َوَسويَوْعَلُم ال وذ يَن ظََلُمووا َأي  ُمنَقلَوٍب يَنَقل بُووَن {  الشوعراء:
 ظلمات يوم القيامة... {  رواه مسلم[.

( َوَمون يَوْفَعوْل َذل ووَك 29يموواً )قتول الونفس: قووال تعواىل: } َواَل تَوْقتُولُووْا أَنُفَسووُكْم إ ن  اّلّلَ َكواَن ب ُكوْم َرح   - 21
ووريًا{  النسوواء: : } لعوون  [، وقووال 30،29ُعووْدَواانً َوظُْلموواً َفَسووْوَف ُنْصوول يه  اَنراً وََكوواَن َذل ووَك َعلَووى اّلّل  َيس 

املووؤمن كقتلووه، وموون قووذف مؤمنووا بكفوور فهووو كقاتلووه، وموون قتوول نفسووه بشوويء عذبووه هللا بووه يوووم القيامووة { 
  متفق عليه[.

ووْل فَوَنْجَعوول ل ْعنَووَة اّلّل  َعلَووى اْلَكوواذ ب نَي {  آل  - 22 َته  الكووذب يف غالووب األقوووال: قووال هللا تعوواىل: } مثُ  نَوبوْ
[، وقال صلى هللا عليه وسلم: }.. وإن الكوذب يهودي إىل الفجوور، وإن الفجوور يهودي إىل 61عمران:

 يه[.النار، وإن الرجل ليكذب حىت يكتب عند هللا كذااب {  متفق عل
َوووا أَنوووَزَل اّلّلُ َفُأْولَئ وووَك ُهوووُم اْلَكووواف ُروَن {  - 23 احلكوووم بغوووري موووا أنوووزل هللا: قوووال تعووواىل: } َوَمووون ملْ  حَيُْكوووم مب 

 [.44 املائدة:
تشبه النساء ابلرجال وتشبه الرجال ابلنسواء: قوال صولى هللا عليوه وسولم: } لعون هللا املخنثوني مون  - 24

 ساء {  رواه البخاري[.الرجال، واملرتجالت من الن
: } ثالثووة ال يوودخلون اجلنووة: العوواق لوالديووه، والووديوث، ورجلووة النسوواء {  رواه  الووديوث: قووال  - 25

 النسائي واحلاكم وأمحد[.
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وْر{  املودثر: - 26 [، وقوال 4عدم التنزه من البول: وهو من فعول النصوارى، قوال تعواىل: } َوث َيابَوَك َفَطهّ 
ن: } إهنما يعذابن وما يعذابن يف كبري، أما أحدمها فكوان ال يسوتنزه مون بولوه، وأموا وقد مر بقربي النيب 

 اآلخر فكان ميشي ابلنميمة {  متفق عليه[.
: } ال إميووان  [، وقوال 52اخليانوة: قوال تعواىل: } َوأَن  اّلّلَ اَل يَوْهود ي َكْيووَد اخْلَوائ ن نَي {  يوسوف: - 27

  عهد له {.ملن ال أمانة له، وال دين ملن ال
َن اْلبَويّ َنات  َواهْلَُدى م ن بَوْعد   - 28 التعلم للدنيا وكتمان العلم: قال تعاىل: } إ ن  ال ذ يَن َيْكُتُموَن َما أَنزَْلَنا م 

ع نُوووَن {  البقوورة: : } موون  وقووال  [،159َمووا بَويو ن وواُه ل لن وواس  يف  اْلك تَوواب  أُولَئ ووَك يَلَعوونُوُهُم اّلّلُ َويَوْلَعوونُوُهُم الال 
تعلم علما مما يبتغى به وجه هللا ال يتعلمه إال ليصيب به عرضا من الدنيا مل جيد عرف اجلنة يوم القيامة { 

 يعين رحيها.  رواه أبو داود[.
ْلَمنّ  َواألَذى{  البقرة: - 29 : } ثالثة ال  [، وقال 264املنان: قال تعاىل: } اَل تُوْبط ُلوْا َصَدَقات ُكم اب 

 قبل هللا منهم صرفا وال عدال: عاق، ومنان، ومكذب ابلقدر {  رواه الطرباين وابن أيب عاصم[.ي
:  [، وقوال النويب 12املتسمع على الناس ما يسرونه: قال تعاىل: } َواَل جَتَس ُسوا {  احلجورات: - 30

صوور صوورة عوذب } من استمع إىل حديث قوم وهم له كارهون صب يف أذنيه اآلنك يوم القيامة، ومون 
 وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ {  رواه البخاري[.

وونٍي ) - 31 ٍف م ه  ووْع ُكوول  َحووال  وويٍم{  القلووم:10النميمووة: قووال تعوواىل} َواَل ُتط  وواء ب َنم  [ 11،10( مَه وواٍز م ش 
شي ابلنميموة... { ملا مر بقربين: } إهنما يعذابن وما يعذابن يف كبري، أما أحدمها فكان مي وقال النيب 

  رواه البخاري[.
 اللعن: قال صلى هللا عليه وسلم: } لعن املؤمن كقتله {  متفق عليه[. - 32
تصديق الكاهن واملنجم: قال صلى هللا عليوه وسولم: } مون أتوى عرافوا أو كاهنوا فصودقه مبوا يقوول  - 33

 فقد كفر مبا أنزل على حممد {  رواه أمحد واحلاكم[.
رأة على زوجها: قال هللا تبارك وتعاىل: } َوالال    خَتَاُفوَن ُنُشوَزُهن  َفع ُظوُهن  َواْهُجُروُهن  يف  نشوز امل - 34

ُغوْا َعَلْيه ن  َسب ياًل إ ن  اّلّلَ َكواَن َعل يّواً َكب ورياً {  ع  َواْضر بُوُهن  َفإ ْن أََطْعَنُكْم َفاَل تَوبوْ [، وقوال 34 النسواء:اْلَمَضاج 
: } إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فأبت، فبوات غضوبان عليهوا، لعنتهوا املالئكوة حوىت تصوبح {   النيب

  رواه البخاري[.
أذى اجلوووار: قوووال صووولى هللا عليوووه وسووولم: } ال يووودخل اجلنوووة مووون ال أيمووون جووواره بوإئقوووه {  رواه  - 35

 مسلم[.
َا الس ب يُل  - 36 غُووَن يف  اأْلَْرض  ب غَورْي  غش اإلمام للرعية: قال تعاىل: } إ من  َعَلى ال وذ يَن َيْظل ُمووَن الن واَس َويَوبوْ

: } أميوا راع غوش رعيتووه فهوو يف النووار {  [، وقوال النوويب 42احْلَوقّ  أُْولَئ وَك هَلُووم َعوَذابم أَل ويمم {  الشووورى:
  رواه أمحد[.
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أو يشرب يف إانء الذهب  : } إن الذي أيكل اإلكل والشرب يف آنية الذهب أو الفضة: قال  - 37
 أو الفضة إمنا جيرجر يف بطنه انر جهنم {  رواه مسلم[.

: } إمنوا يلوبس احلريور يف الودنيا مون ال خوالق لوه يف اآلخورة  لبس احلرير والذهب للرجال: قوال  - 38
 {  رواه مسلم[.

هللا حىت ينزع..  : }...، ومن خاصم يف ابطل وهو يعلمه مل يزل يف سخط اجلدل واملراء: قال  - 39
 {  رواه أبو داود[.

 [.1نقص الكيل وامليزان: قال تعاىل: } َوْيلم لّ ْلُمَطفّ ف نَي{  املطففني: - 40
ووُروَن {  - 41 األموون موون مكوور هللا: قووال تعوواىل: } أَفَووَأم ُنوْا َمْكووَر اّلّل  فَوواَل أيََْمووُن َمْكووَر اّلّل  إ ال  اْلَقووْوُم اخْلَاس 

أن يقول: } اي مقلب القلوب واألبصار ثبت قلوبنا على دينك فقيل له:  كان النيب [، و 99 األعراف:
اي رسول هللا أختاف علينا؟ فقال رسول : إن القلوب بني أصوبعني مون أصوابع الورمحن، يقلبهوا كيوف يشواء 

 {  رواه أمحد والرتمذي واحلاكم[.
 ء هبا أحدمها {  رواه البخاري[.: } من قال ألخيه اي كافر فقد اب تكفري املسلم: قال  - 42
: } لينتهووني أقوووام عوون ودعهووم اجلمعووات، أو  توورك صووالة اجلمعووة والصووالة مووع اجلماعووة: قووال  - 43

 ليختمن هللا على قلوهبم مث ليكونن من الغافلني {  رواه مسلم[.
ه ابون ماجوة وابون وقال صلى هللا عليه وسلم: } من مسع النداء فلم أيته فال صالة له إال من عذر {  روا

 حبان[.
َْهل وه  {  فواطر: - 44 ويّ ُئ إ ال  أب  :  [، وقوال 43املكر واخلديعوة: قوال هللا تعواىل: } َواَل حيَ يوُق اْلَمْكوُر الس 

 } املكر واخلديعة يف النار {  البيهقي يف شعب االميان[.
ده لوو أنفوق أحوودكم : } ال تسوبوا أصوحايب فوو الوذي نفسوي بيو سوب أحود مون الصوحابة: قوال  - 45

 مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه {  رواه البخاري[.
: } اثنتان يف الناس مها هبم كفر: الطعن يف األنساب، والنياحة على  النياحة على امليت: قال  - 46

 امليت {  رواه مسلم وامحد[.
 ض {  رواه مسلم[.: }.. ولعن هللا من غري منار األر  تغيري منار األرض: قال  - 47
: } لعوون هللا الوامشووات، واملسوووتومشات،  الواصوولة والنامصووة واملتنمصووة واملتفلجووة والوامشووة: قووال  - 48

والنامصات، واملتنمصات، واملتفلجوات للحسون، املغوريات خلوق هللا {  متفوق عليوه[، وقوال : } لعون هللا 
 .الواصلة واملستوصلة، والوامشة واملستومشة {  متفق عليه[

د  احْلَرَام  ال ذ ي َجَعْلَناُه ل لن اس  َسَواء اْلَعاك ُف ف يوه  َواْلبَواد   - 49  اإلحلاد يف احلرم: قال هللا تعاىل: } َواْلَمْسج 
ْن َعَذاٍب أَل يٍم{  احلوج: : موا الكبوائر؟ قوال :  [، وسوأل رجول النويب 25َوَمن يُر ْد ف يه  إب  حْلَاٍد ب ظُْلٍم نُذ ْقُه م 

 تسع: الشرك ابهلل.. { وذكر منها: واستحالل البيت احلرام قبلتكم  رواه أبو داود والنسائي[. } هن
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: } بووين اإلسووالم علووى نووس:  إفطووار رمضووان بغووري حمووذر، وتوورك احلووج مووع االسووتطاعة: قووال  - 50
، وحوج البيوت شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا وسول هللا، وإقوام الصوالة، وإيتواء الزكواة، وصووم رمضوان

 {  متفق عليه[.
 مراجع لالستزادة:

 كتاب "الكبائر" لإلمام الذهيب.
 الوهاب. كتاب "الكبائر" لإلمام حممد بن عبد

 كتاب "حمرمات استهان هبا الناس" للشيخ حممد صاحل املنجد.
 دار الوطن.-املرجع: التحذير من كبائر الذنوب

 ـــــــــــــــــ
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 تر عملككي  تدعو إىل هللا يف م
 مقدمة

 الدعوة إىل هللا عمل األنبياء. -
 تكون الدعوة إىل هللا يف مجيع األحوال: العمل، السفر، املنزل، السوق...اخل. -

 بعض األمور املعينة على الدعوة إىل هللا يف العمل :
 حسن اخللق. -1
 اخللق احلسن دعوة صامتة. -
 اإلخالص يف العمل والقدوة احلسنة. -2
 ت من مسلمٍ  ملتزم بدينه ، فهو بذلك ميّثل تعاليم دينه ويدعو إليها بطريقة غري مباشرة .إذا كان -
 االهتمام أبفراد القسم دون إمهال ملن هم خارجه. -3

 واملقصود أفراد القسم الذي تعمل فيه. وهذ ا االهتمام لسببني:
 كسب الثقة .  -
 ضمان عدم املواجهة. -
 آلخرين.السعي إىل كسب ثقة وحمبة ا -4
 من أحبك أطاعك . -
 السبيل إىل كسب حمبتهم يتمثل يف طر ق منها: -
 العفو عن زالهتم.• 
 إعانتهم يف حل مشاكلهم مادايً أو معنوايً.• 
 تقدمي العون هلم.• 
 إسداء النصيحة هلم.• 
 مشاركتهم يف السراء والضراء .• 
 موافقة القول للعمل . -5
 عو إليه.حىت تكون ذو مصداقية فيما تد -
 من خالف عمُلُه قوَله فإن الناس يزهدون يف نصحه  وتعليمه. -
 توزيع املواد الدعوية مثل ) األشرطة ، الكتيبات ، املطوايت ، النشرات (. -6
 اختيار هذه املواد حسب حالة الزمالء يف العمل ومستوايهتم الثقافية. -
 تعاهد ذلك بني كل فرتة وأخرى. -
 حلائطية.إنشاء اللوحات ا -7
 تعّلق عليها النشرات احملتوية على : -
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 األحكام الشرعية.• 
 الفتاوى الفقهية.• 
 الرقائق اإلميانية.• 
 األخبار اإلسالمية.• 
 احملاضرات الدعوية.• 
 الدروس العلمية.• 
 تغيري هذه النشرات ابجلديد بني فرتة وأخرى. -
 املناقشة واحملاورة اهلادفة. -8
 املهنة وتبيني وجهة نظر اإلسالم الصحيحة.مع الزمالء يف  -
االهتموام بوقووائع احليواة املتجووددة ، فمعظوم النوواس يقعووون يف كثوري موون احلورية أمووام وقوائع احليوواة املختلفووة  -

 اليت ال يعرفون احلكم الشرعي فيها.
علووى عوودم التعّمووق يف ذلووك حووىت ال أتخووذ املناقشووة منحووى خمتلووف أو جيوور إىل تطوواول علووى الوودين أو  -

 علماء املسلمني.
 النقاش الفردي أوىل وأفضل وأسلم . -
 توفري عدد من اجملالت اليت تدعو إىل الفضيلة والرفعة يف الدارين. -9
 تعريف الزمالء هبا مع تبديل هذه اجملالت بعد فرتة وأخرى. -
 من هذه اجملالت على سبيل املثال : -

 -التوحيود  -األصوالة  -اإلصوالح  -اجملتموع  -جوودي  -الشوقائق  -البيان  -األسرة  -جملة ) الدعوة 
 جملة البحوث اإلسالمية ... وغريها (.

االبتعاد قدر اإلمكان عن اجملالت اليت فيها انتقاد لبعض الشخصويات أو الودول كوي ال يتسوبب ذلوك  -
َواطن.

َ
 مضايقة تذكر واحلكمة مطلوبة يف مثل هذه امل

 النصيحة الشخصية الفردية. -10
 تكون هذه النصيحة أمام املأل. ال -
 النصيحة إىل فعل معروف أوترك منكر. -
 النصيحة يف جمال العمل . -

 االبتسامة. -11
 ألهنا تفتح مغاليق القلوب . -

 املشاركة يف األفراح و األتراح. -12
 من ذلك :
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 هتنئتهم يف األعياد واألفراح. -
 مواساهتم يف املصائب واألحزان. -
 م.زايرة مريضه -
 إعانتهم على حلول مشاكلهم. -
 السؤال عن أحواهلم. -

 الزايرة الفردية -13
 ملن يتوسم فيه اخلري حملاولة جذبه. -
 مراعاة قبوله هلا. -
 عدم اإلثقال عليه. -
 اختيار األوقات املناسبة. -

 تقدمي اهلدية. -14
 ال يشرتط أن تكون هذه اهلدية شريطاً أو كتاابً . -

 عظة يف مكان العمل.إلقاء املو  -15
 حسب اإلمكان. -
 اختيار الوقت املناسب هلا كعقب الصلوات مثاًل. -

 إقامة الرحالت خارج نطاق العمل. -16
 شريطَة إعداد الربامج الدعوية هلذه الرحالت مثل : -
 استضافة عامل أو داعية.• 
 إلقاء موعظة.• 
 إعداد مسابقات ثقافية مدروسة.• 
 الكتيبات أو املطوايت ... وغريها.إحضار األشرطة أو • 

 الزايرة اجلماعية. -17
 دعوة جمموعة من زمالء العمل لزايرة عامل أو داعية. -

 إقامة مسابقات دورية. -18
 أسبوعية أو شهرية ورصد جوائز تشجيعية لذلك. -
رطة مموا يعوود حسن اختيار األسئلة املطروحة اليت يفرتض أن تسهم يف البحث والقراءة واالستماع لألشو -

 نفعه على املشارك يف املسابقة (.
 الفرص الذهبية واستغالهلا. -19
 يف التذكري املباشر أو عن طريق األشرطة والكتيبات. -
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 املواقف مثل موت قريب ألحد زمالء العمل أو مصيبة حلت عليه أو ضائقة أملّت به. -
 هذه طريقة جمرّبة وانفعة جداً . -

 خامتة.
 عت ابلري و السقيا.تعاهد ما زر  -
 احتسب األجر عند هللا فيما تنفقه من مال أو جهد بدين. -
 اعلم أواًل و آخراً أنك مطالبم ابلعمل ال ابلنتائج. -
 اعلم ) إنك ال هتدي من أحببت ولكن هللا يهدي من يشاء (. -

 شبكة املعلومات اإلسالمية. -املرجع: كيف تدعو إىل هللا يف مقر عملك 
 ـــــــــــــــــ
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 كي  نعيش رم،ان  
 األعمال الصاحلة اليت تتأكد يف رمضان :

 الصوم . -
 القيام . -
 الصدقة: -
 إطعام الطعام .• 
 تفطري الصائمني .• 
 االجتهاد يف قراءة القران : -
 كثرة قراءة القران .•  
 البكاء عند تالوة القران أو مساعة .• 
 اجللوس يف املسجد حىت تطلع الشمس . -
 األعتكاف . -

 أواًل : تعريفة .
 اثنياً : حكمة التشريع يف االعتكاف .

 اثلثاً : حكم االعتكاف .
 رابعاً : شروط االعتكاف .

 اإلسالم . -1
 العقل . -2
 التمييز . -3
 النية . -4
 املسجد . -5
 الطهارة من اجلنابة واحليض والنفاس . -6

 خامساً : ما يستحب للمعتكف :
 الطاعات كالصالة .اإلكثار من  -1
 اجتناب ما ال يعنيه من األقوال . -2
 أن يلزم مكاان من املسجد . -3

 سادساً : ما يباح للمعتكف :
 اخلروج حلاجته اليت البد منها . -1
 وله أن أيكل ويشرب يف املسجد وينام فيه . -2
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 الكالم املباح حلاجته . -3
 الثياب والتطيب . ترجيل شعره وتقليم أظفاره وتنظيف بدنه ولبس -4
 خروجه من معتكفة لتوديع أهلة . -5

 سابعاً: ما يكره للمعتكف :
 البيع والشراء . -1
 الكالم مبا فيه أمث . -2
 الصمت عم الكالم مطلقا إن اعتقده عباده . -3

 اثمناً : مبطالت االعتكاف :
 اخلروج من املسجد لغري حاجة عمدا ولو قل . -1
 اجلماع . -2
 عقل جبنون أو سكر .ذهاب ال -3
 احليض والنفاس ابلنسبة للمرأة لفوات شرط الطهارة . -4
 الردة أعاذان هللا منها . -5

 ثسعاً : وقت دخول املعتكف واخلروج منه .
 عاشراً : تنبيهات :

 من شرع ف االعتكاف متطوعا مث قطعة استحب له قضاؤه . -1
بشووورط إذن زوجهوووا فوووإن اعتكفوووت بغوووري إذنوووه فلوووه للمووورأة االعتكووواف يف املسوووجد إن أمنوووت الفتنوووة و  -2

 إخراجها .
موون نوووذر االعتكووواف يف املسوووجد احلووورام مل جيوووز لوووه االعتكووواف يف غوووريه وإن نوووذر يف املسوووجد النبووووي  -3

وجووب عليووه االعتكوواف يف املسووجد احلوورام او مسووجد النبوووي وإن نووذره يف املسووجد االقصووى وجووب عليووه 
 ثة .االعتكاف يف أحد هذه املساجد الثال

 العمرة يف رمضان . -
 حتري ليلة القدر . -
 اإلكثار من الذكر والدعاء واالستغفار : -
 عند اإلفطار . -1
 ثلث الليل اآلخر . -2
 االستغفار يف األسحار . -3
 دار الوطن للنشر -عبد هللا الصاحل  -حتري ساعة اإلجابة يوم اجلمعة .املرجع : كيف نعيش رمضان  -4

 ـــــــــــــــــ
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 ُكاَّاب الوحى
كتووووواب: مجوووووع كاتوووووب والكاتوووووب عنووووود العووووورب العوووووامل ، ومنوووووه قولوووووه تعووووواىل: }أم عنووووودهم الغيوووووب فهوووووم 

 (.1)41يكتبون{الطور:
 والوحى ىف اللغة: إعالم الغري بشىء ىف خفاء.

واصطالحا: إعالم هللا تعاىل لنىب من أنبيائه ، وهو من خصائص األنبياء والرسل ، ويكون مباشرة كما ىف 
تكليم هللا موسى على اجلبل ، أو بواسطة املالئكة الذين حيملون التعاليم اإلهلية إىل من اصطفاهم هللا من 
خلقووه وهووم الرسوول ، وقوود جوواء ذكوور الووووحى ىف الوودايانت الثالثووة اليهوديووة واملسوويحية واإلسووالم ، ويعتووورب 

تووواتر حفظووا وكتابووة، ويعتوورب إعجوواز ابللفووظ املنقووول عنووه ابل القوورآن الكوورمي هووو الوووحى املنووزل علووى النووىب 
 (.2القرآن اثباث لنبوته عليه السالم)

كتووااب للووووحى، موونهم موون كوووان يكتووب ىف بعوووض األحيووان وموونهم مووون كووان منقطعوووا   وقوود اختووذ الرسوووول 
للكتابة ومتخصصا هلا، وكلما نزل شىء من القرآن الكرمي أمرهم عليوه السوالم بكتابتوه مبالغوة ىف تسوجيله 

التوثيق والضبط واالحتياط لكتاب هللا تعاىل، حىت تظاهر الكتابة احلفظ ويعاضد النقش اللفوظ  وزايدة ىف
 وكان هؤالء الكّتاب من خرية الصحابة.

وكان عليه السالم يدهلم على موضع املكتوب من سورته فيكتبونه فيما يسهل علويهم مون العسوب )جريود 
)اجللد( والرقاع )من الورق والكاغود( مث يوضوع املكتووب  النخل( واللخاف )احلجارة الرقيقة( وقطع األدمي

 (.3، ومل ينقض العهد النبوى إال والقرآن جمموع على هذا النمط ) ىف بيت رسول هللا 
عووددا موون الكتّواب وصوول هبووم بعووض املووؤرخني إىل سوتة وعشوورون كاتبووا ، ووصوول هبووم  وكتوب لرسووول هللا 

 نهم ىف مكة:البعض اآلخر إىل اثنني وأربعني كاتبا م
"على بن أ، طالوب وعثموان بون غفوان. وأبوو بكور الصوديق ، وعمور بون اخلطواب ، وخالود بون سوعيد بون 
العاص ، وعامر بن فهرية. واألرقم بن أ، األرقم ، وأبو سلمة عبدهللا بون عبود األسود املخزوموى ، وجعفور 

 هللا ، وعبدهللا بن أ، بكر".بن أ، طالب. وحاطب بن عمرو ، والزبري بن العوام ، وطلحة بن عبيد 
 وأضيف إليهم ىف املدينة:

"أبو أيوب األنصارى، وخالد بن زيد. وُأ،ُّ ابن كعب ، وزيد بن اثبوت ، وعبودهللا بون رواحوة ، ومعواذ بون 
جبل ، ومعيقب بن أ، فاطمة الدوسى، وعبدهللا بن عبدهللا بن ُأّ، بن سلول ، وعبدهللا بون زيود، وحممود 

 بن مسلمة،
بريدة بن احلصيب ، واثبت بن قيس بن مشاس ، وحذيفة بن اليموان ، وحنظلوة بون الربيوع ، وعبودهللا بون و 

 سعد بن أ، سرج".
 وزاد بعد احلديبية:
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"أبو سفيان صخر بن حرب ، ويزيد بن أ، سفيان ،ومعاوية بون أ، سوفيان ، وخالود بون الوليود ، وجهوم 
بن النمري، وحويطوب بون عبود العوزى، وعبودهللا بون األرقوم بن سعد وجهم بن الصلت بن خمرمة، واحلصني 

، والعباس بن عبداملطلب ، وأابن بن سعيد بن العاص ،وسعيد بن سعيد بن العاص ، واملغرية بون شوعبة، 
 وعمرو بن العاص ، وشرحبيل بن حسنة، والعالء احلضرمى".

حى علوووى بووون أ، طالوووب هوووذا وقووود أضوووحى ىف املدينوووة لكووول كاتوووب اختصووواص تقريبوووا، فكوووان يكتوووب الوووو 
وعثموووان بوووون عفوووان وزيوووود بووون اثبووووت وأّ، بووون كعووووب ويكتوووب للملوووووك واألموووراء زيوووود بووون اثبووووت ويكتووووب 
للمعاهوودات علوووى بووون أ، طالوووب ويكتوووب حلووووائج النوواس املغووورية بووون شوووعبة ويكتوووب املووودانيات ىف اجملتموووع 

 ن يغيب أىعبدهللا بن األرقم ويكتب الغنائم معيقب بن أ، فاطمة الدوسى، وعندما كا
 (.4كاتبا من هؤالء، كان يكتب حنظلة بن الربيع ،لذا عرف ابلكاتب)

 أ.د/عبدهللا مجال الدين
 ـــــــــــــــــ
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 لبس الذهب للرجال
 مقدمة:

 زين الشيطان للبعض التختم ابلذهب وعدم املباالة ابلوعيد والتغليظ فيه . -
 التحذير من التختم ابلذهب للرجال

عووون لوووبس القسوووي  منني علوووي بووون أيب طالوووب رضوووي هللا عنوووه قوووال : ) هنوووى رسوووول هللا عووون أموووري املوووؤ  -
 واملعصفر وعن ختتم الذهب وعن قراءة القرآن يف الركوع ( رواه مسلم .

رأى خامتاً من ذهب يف يد رجول فنزعوه فقوال : ) يعمود أحودكم إىل  وعن عبدهللا بن عباس أن النيّب  -
خووذ خامتوك فووانتفع بووه قووال : ال  قيوول للرجوول بعوود موا ذهووب رسووول هللا مجورة موون انر فيجعلهووا يف يوده ف

 وهللا ال آخذه أبداً وقد طرحه رسول هللا ( رواه مسلم .
قووال : ) أحوول الووذهب واحلريوور لووإلانث موون أموويت ، وحوورم علووى  وعوون أيب موسووى األشووعري أن النوويّب  -

 يث حسن صحيح (ذكورها (. رواه الرتمذي والنسائي ، وقال الرتمذي : إنه حد
 وعوون أيب سووعيد: أنووه قوودم موون جنووران إىل رسووول هللا وعليووه خووامت موون ذهووب فووأعرض عنووه رسووول هللا  -

 وقال : ) إنك جئتين ويف يدك مجرة من النار ( رواه النسائي.
يقوول : ) مون كوان يوؤمن ابهلل واليووم اآلخور فوال يلوبس حريوراً وال  وعون أيب إماموة أنوه مسوع رسوول هللا  -
 باً ( )رواه أمحد ورواته ثقات(.ذه
أنه قال : )من مات من أميت وهو يشرب اخلمر حرم اخلمر حرم هللا  وعن عبدهللا بن عمر عن النيّب  -

عليه شرهبا يف اجلنة ، ومن مات من أميت وهو يتحلى ابلذهب حرم هللا عليه لباسه يف اجلنة (. رواه أمحد 
 ورواته ثقات.

 ))صلى هللا عليه وسلم(( يف بعضها هنيه الصوريح عون التخوتم ابلوذهب املفيود فهذه أحاديث رسول هللا -
 التحرمي على الذكور.

 ويف بعضها الوعيد الشديد الدال على تغليظ حترميه. -
 فالناصح لنفسه من يعظم هنى هللا ورسوله ابملبادرة إىل اجتناب حمارمه وهذا من أوجب الواجبات. -
لواجب وهو قيام املسلمني هلل إبنكار هذا املنكر وغريه من سوائر املنكورات بل هاهنا واجب فوق هذا ا -

 وإن كان هذا الواجب خيتلف ابختالف الناس .
وأن يعتصووموا حببوول هللا مجيعوواً يف بووذل األسووباب يف حصووول دواء هووذا الووداء العضووال ابألموور ابملعووروف  -

 ذلك وال جتاوز للحد الشرعي فيما هنالك.والنهي عن املنكر على ما توجبه الشريعة من غري تقصري يف 
وأن أيخووذوا علووى أيوودي سووفهائهم موون قبوول أن يعوواقبوا علووى توورك هووذا الفوورض العظوويم بقسوووة القلوووب  -

 وعدم االكرتاث من معضالت املعاصي والذنوب .
 بون.فإذا قام املسلمون هبذا الواجب منحهم هللا يف علومهم وأفهامهم ودنياهم ودينهم وآخرهتم ما حي -
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 ـــــــــــــــــ
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 جممل أصول العتيدة
 العقيدة اإلسالمية تعين :

 السلف . -
 أهل السنة واجلماعة . -

 أواًل : قواعد وأصول يف منهج التلقي واالستدالل :
 . -  -مصدر العقيدة هو كتاب هللا وسنة رسوله  -1
 وجب قبوله . -  -ن سنة رسول هللا كل ما صح م  -2
 املرجع يف فهم الكتاب والسنة هو النصوص املبينة هلا . -3
 . -  -أصول الدين كلها وقد بينها النيب  -4
 ظاهرا وابطنا فال يعارض شي من الكتاب أو السنة . -  -التسليم هلل ولرسوله  -5
 عيا منها أبدا .العقل الصريح موافق للنقل الصحيح وال يتعارض قط -6
 جيب االلتزام ابأللفاظ الشرعية يف العقيدة وجتنب األلفاظ البدعية . -7
 و األمة يف جمموعها معصومة من االجتماع على ضاللة . -  -العصمة اثبتة للرسول  -8
 يف األمة حمدثون ملهمون والرؤاي الصاحلة حق وهي جزء من النبوة . -9

 جملادلة ابحلسىن مشروعة .املراء يف الدين مذموم وا -10
 جيب االلتزام مبنهج الوحي يف الرد . -11
 كل حمدثة يف الدين بدعة .  -12

 اثنياً : التوحيد العلمي االعتقادي :
 . -  -األصل يف األمساء هللا وصفاته إثبات ما أثبته هللا لنفسه أو أثبته له رسوله  -1
 ر .التمثيل والتعطيل يف أمساء هللا وصفاته كف -2
 وحدة الوجود واعتقاد حلول هللا تعاىل يف شي من خملوقاته كفر . -3
 اإلميان ابملالئكة الكرام إمجاال وأما تفصيال فيما صح به الدليل . -4
 اإلميان ابلكتب املنزلة مجيعها وأن القرآن الكرمي أفضلها وانسخها . -5
وأهنم أفضل ممن سواهم من البشر ومن زعم غري اإلميان أبنبياء هللا ورسله صلوات هللا وسالمه عليهم  -6

 ذلك فقد كفر .
 ومن اعتقد خالف ذلك فقد كفر . -  -اإلميان ابنقطاع الوحي بعد حممد  -7
 اإلميان ابليوم اآلخر وكل ما صح فيه من األخبار ومبا يتقدمه من العالمات واألشراط . -8
 اإلميان ابلقدر خريه وشره من هللا تعاىل . -9

 اإلميان مبا صح الدليل عليه من الغيبيات . -10
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 وشفاعة األنبياء . -  -اإلميان بشفاعة النيب  -11
 رؤية املؤمنني لرهبم يوم القيامة يف اجلنة ويف احملشر . -12
 كرامات األولياء والصاحلني حق وليس كل أمر خارق للعادة كرامة .  -13
 يه والية بقدر إميانه .املؤمنني كلهم أولياء الرمحن وكل مؤمن ف -14

 اثلثاً : التوحيد اإلرادي الطليب ) توحيد األلوهية ( :
 هللا تعاىل واحد أحد . -1
 صرف شيء من أنواع العبادة كالدعاء لغري هللا شرك . -2
 من أصول العبادة أن هللا تعاىل يعبد ابحلب واخلوف . -3
 . -  -التسليم والرضا والطاعة املطلقة هلل ولرسوله  -4
 احلكم بغري ما أنزل هللا كفر أكرب . -5
 تقسيم الدين إىل حقيقة وشريعة ابطل . -6
 ال يعلم الغيب إال هللا وحده . -7
 اعتقاد صدق املنجمني والكهان كفر . -8
 الوسيلة املأمور هبا يف القران هي ما يقرب إىل هللا تعاىل من الطاعات املشروعة ، وأقسامه ثالثة : -9
 التوسل إىل هللا تعاىل . /مشروع • 
 بدعي / التوسل إىل هللا تعاىل مبا مل يرد يف الشرع .• 
 شركي / اختاذ األموات وسائط يف العبادة .•

 الربكة من هللا تعاىل خيتص بعض خلقة مبا يشاء منها ، فال تثبت يف شي إال بدليل . -10
 ورد به الدليل .. التربك من األمور التوقيفية فال جيوز التربك إال مبا -11
 أفعال الناس عند القبور وزايرهتا ، ثالثة أنواع : -12
 مشروع / لتذكر اآلخرة وللسالم على أهلها والدعاء هلم .• 
 بدعي / ينايف كمال التوحيد وهو قصد العبادة عند القبور أو التربك هبا ...•
 لقرب .شركي / ينايف التوحيد وهو صرف شيء من أنواع العبادة لصاحب ا• 

 الوسائل هلا حكم املقاصد وكل ذريعة إىل الشرك يف العبادة هللا . -13
 رابعاً : اإلميان :

 اإلميان قول وعمل يزيد وينقص . -1
 من أخرج العمل عن اإلميان فهو مرجيء . -2
 من مل يقر ابلشهادتني ال يثبت له اسم اإلميان . -3
 وم وخصوص من وجه ويسمى أهل القبلة مسلمني .اإلسالم واإلميان إمسان شرعيان بينهما عم -4
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 مرتكب الكبرية ال خيرج من اإلميان فهو يف الدنيا مؤمن انقض اإلميان ويف اآلخرة حتت مشيئة هللا  -5
 ال جيوز القطع ملعني من أهل القبلة ابجلنة أو النار . -6
 الكفر يف األلفاظ الشرعية نوعان : -7
 أكرب خمرج من امللة . -
 ر غري خمرج من امللة .أصغ -
 التكفري من األحكام الشرعية اليت مردها إىل الكتاب والسنة . -8

 خامساً : القرآن والكالم :
 القران كالم هللا حروفه ومعانيه . -1
 هللا تعاىل يتكلم مبا شاء ومىت شاء . -2
 القول أبن كالم هللا معىن نفسي يكون كفرا . -3
 ادعى فيه النقص فهو كافر. من أنكر شيئا من القرآن و -4
 القرآن حيب أن يفسر مبا هو معلوم من منهج السلف . -5

 سادساً : القدر :
 من أركان اإلميان : اإلميان ابلقدر خرية وشره . -1
 اإلرادة واألمر الواردان يف الكتاب والسنة نوعان : -2
 إرادة كونية قدرية . -
 إرادة شرعية . -
 م بيد هللا .هداية العباد وإضالهل -3
 العباد وأفعاهلم من خملوقات هللا تعاىل . -4
 إثبات احلكمة يف أفعال هللا تعاىل . -5
 اآلجال مكتوبة واألرزاق مقسومة . -6
 االحتجاج ابلقدر يكون على املصائب واآلالم وال جيوز االحتجاج به على املعايب واآلاثم . -7
 االنقطاع إىل األسباب شرك يف التوحيد . -8

 سابعاً : اجلماعة واإلمامة :
 والتابعون هلم إبحسان . -  -اجلماعة هم أصحاب النيب  -1
 ال جيوز التفرق يف الدين . -2
 من خرج عن اجلماعة وجب نصحه ودعوته . -3
 إمنا جيب محل الناس على اجلمل الثابتة ابلكتاب والسنة واإلمجاع . -4
 .األصل يف مجيع املسلمني سالمة القصد  -5
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 فرق أهل القبلة اخلارجة عن السنة ، متوعدون ابهلالك والنار . -6
 اجلمعة واجلماعة من أعظم شعائر اإلسالم الظاهرة . -7
 ال جتوز الصالة خلف من يظهر البدعة أو الفجور مع إمكاهنا خلف غريه ، وإن وقعت صحت . -8
 ومن حكم بكفر ، فال تصح الصالة خلفه . -9

 ى تثبت إبمجاع األمة .اإلمامة الكرب  -10
 الصالة واحلج واجلهاد واجبة مع أئمة املسلمني وإن جاروا . -11
 حيرم القتال بني املسلمني على الدنيا ... -12
 الصحابة الكرام كلهم عدول وهم أفضل هذه األمة . -13
 وتوليهم . -  -من الدين حمبة آل بيت رسول هللا  -14
 سنام اإلسالم وهو ماض إىل قيام الساعة .اجلهاد يف سيبل هللا ذروة  -15
 األمر ابملعروف والنهي عن املنكر من أعظم شعائر اإلسالم . -16

 اثمناً : أهم خصائص أهل السنة واجلماعة ومساهتم :
 االهتمام بكتاب هللا . -1
 الدخول يف الدين كله واإلميان ابلكتاب . -2
 االتباع وترك االبتداع . -3
 هتداء أبئمة اهلدى العدول .االقتداء واال -4
 التوسط : فهم يف االعتقاد . -5
 احلرص على مجع كلمة املسلمني على احلق . -6
 الدعوة إىل هللا واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر . -7
 اإلنصاف والعدل . -8
 التوافق يف اإلفهام والتشابه يف املواقف . -9

 اإلحسان والرمحة وحسن اخللق . -10
 لنصيحة هلل ولكتابة ولرسوله .ا -11
 االهتمام أبمور املسلمني ونصرهتم . -12

 دار الوطن . –د.انصر العقل  –جممل أصول أهل السنة واجلماعة يف العقيدة 
 ـــــــــــــــــ

 حماسبة النفس
 مقدمة:

 هل خلوت بنفسك يوماً فحاسبتها عما بدر منها من األقوال واألفعال؟ -
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 أن تعد سيئاتك كما تعد حسناتك؟هل حاولت يوماً  -
 هل أتملت يوماً طاعاتك اليت تفتخر بذكرها؟  -
 إن وجدت أن كثرياً منها مشوابً ابلرايء والسمعة وحظوظ النفس فكيف تصرب على هذه احلال؟ -
َمْت ل   - َووا قووال تعوواىل: }اَي أَيوَُّهووا ال ووذ يَن آَمنُوووا اتو ُقوووا اّلل َ َوْلَتنظُووْر نَوْفووسم م ووا قَوود  غَووٍد َواتو ُقوووا اّلل َ إ ن  اّلل َ َخب ووريم مب 

 . 18تَوْعَمُلوَن {احلشر
قال عمر بن اخلطواب رضوي هللا عنوه: ) حاسوبوا أنفسوكم قبول أن حتاسوبوا، وزنوهوا قبول أن توزنووا، فوإن  -

ختفوى  أهون عليكم يف احلساب غداً أن حتاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعورض األكورب، يومئوذ تعرضوون ال
 منكم خافية (.

 أمثلة:
كوووان السووولف يتقربوووون إىل هللا ابلطاعوووات، وحياسوووبون أنفسوووهم علوووى الوووزالت، مث خيوووافون أال يتقبووول هللا   -

 أعماهلم.
الصديق رضي هللا عنه: كان يبكي كثرياً، ويقول: ابكوا، فوإن مل تبكووا فتبواكوا، وقوال: وهللا لووددت أين   -

 كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد.
مووور بووون اخلطووواب رضوووي هللا عنوووه: قووورأ سوووورة الطوووور حوووىت بلوووغ قولوووه تعووواىل: }إ ن  َعوووَذاَب رَبّ وووَك َلَواق وووعم ع -

. فبكووى واشووتد بكوواؤه حووىت موورض وعووادوه. وكووان ميوور ابآليووة يف ورده ابلليوول فتخيفووه، فيبقووى يف 7{الطووور
 .البيت أايماً يعاد، حيسبونه مريضاً، وكان يف وجهه خطان أسودان من البكاء  

عثمان بن عفان و ذو النورين و رضوي هللا عنوه: كوان إذا وقوف علوى القورب بكوى حوىت تبلول حليتوه، وقوال:  -
لووو أنووين بووني اجلنووة والنووار ال أدري إىل أيتهمووا يووؤمر يب، الخوورتت أن أكووون رموواداً قبوول أن أعلووم إىل أيتهمووا 

 أصري  .
واحملاسوبة لنفسوه. وكوان يشوتد خوفوه مون  علي بن أيب طالب رضي هللا عنه: كان كثوري البكواء واخلووف، -

 اثنتني: طول األمل واتباع اهلوى. قال: فأما طول األمل فينسى اآلخرة، وأما اتباع اهلوى فيصد عن احلق.
 أقوال يف حماسبة النفس

كتوب عموور بوون اخلطواب إىل بعووض عمالووه: )حاسووب نفسوك يف الرخوواء قبوول حسواب الشوودة، فووإن موون   -
ل حسوواب الشوودة، عوواد أمووره إىل الرضووا والغبطووة، وموون أهلتووه حياتووه، وشووغلته حاسووب نفسووه يف الرخوواء قبوو

 أهواؤه عاد أمره إىل الندامة واخلسارة(.
وقووال احلسوون: ال تلقوووي املووؤمن إال حبسووواب نفسووه: مووواذا أردت تعملووني؟ ومووواذا أردت أتكلووني؟ ومووواذا  -

 أردت تشربني؟ والفاجر ميضي قدماً ال حياسب نفسه.
 العبد ال يزال ريري ما كان له واعظ من نفسه، وكانت احملاسبة مهته.قال احلسن: إن  -
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قال ميمون بن مهران: ال يكون العبد تقياً حىت يكون لنفسه أشد حماسبة مون الشوريك لشوريكه، وهلوذا  -
 قيل: النفس كالشريك اخلوان، إن مل حتاسبه ذهب مبالك.

ود: حووق علووى العاقول أال يغفوول عوون أربووع ذكور اإلمووام أمحوود عون وهووب قووال: مكتوووب يف حكموة آل دا -
ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة حياسب فيها نفسه، وساعة خيلووا فيهوا موع إخوانوه الوذين خيربونوه 
بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة خيلي فيها بني نفسه وبني لذاهتا فيما حيل، فإن يف هذه الساعة عوانً 

 على تلك الساعات وإمجاماً للقلوب.
كان األحنف بن قيس جيئ إىل املصباح، فيضوع إصوبعه فيوه مث يقوول: حوس اي حنيوف، موا محلوك علوى   -

 ما صنعت يوم كذا؟ ما محلك على ما صنعت يوم كذا؟
قووال احلسوون: املووؤمن قوووام علووى نفسووه، حياسووب نفسووه هلل، وإمنووا خووف احلسوواب يوووم القيامووة علووى قوووم  -

 اب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا األمر من غري حماسبة.حاسبوا أنفسهم يف الدنيا، وإمنا شق احلس
 أقسام حماسبة النفس

 حماسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل ونوع بعده. -
 النوع األول: حماسبة النفس قبل العمل

 فهو أن يقف العبد عند أول مهه وإرادته. -
 ال يبادر ابلعمل حىت يتبني له رجحانه على تركه. -
 رمحه هللا: رحم هللا عبداً وقف عند مهه، فإن كان هلل مضى، وإن كان لغريه أتخر.قال احلسن  -

 النوع الثاين: حماسبة النفس بعد العمل.
 وهو ثالثة أنواع: -

 أحدها: حماسبة النفس على طاعة قصرت فيها يف حق هللا تعاىل، قلم توقعها على الوجه الذي ينبغي.
 ور وهي:وحق هللا تعاىل يف الطاعة ستة أم -
 اإلخالص يف العمل. - 1
 النصيحة هلل فيه. - 2
 متابعة الرسول فيه. - 3
 شهود مشهد اإلحسان فيه. - 4
 شهود منة هللا عليه فيه. - 5
 شهود تقصريه فيه. - 6
 حياسب العبد نفسه هل وىف هذه املقامات حقها؟ -
 هل أتى هبا مجيعاً يف هذه الطاعة؟ -

 كل عمل كان تركه خرياً من فعله.الثاين: أن حياسب نفسه على  
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الثالث: أن حياسب نفسه على أمر مباح أو معتاد مل فعله؟ وهل أراد بوه هللا والودار اآلخورة؟ فيكوون راحبواً، 
 أو أراد به الدنيا وعاجلها؟ فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به.

 األسباب املعينة على حماسبة النفس
 سبة نفسه وتسهل عليه ذلك منها:هناك أسباب تعني اإلنسان على حما -
معرفته أنه كلما اجتهد يف حماسبة نفسه اليووم اسورتح مون ذلوك غوداً، وكلموا أمهلهوا اليووم اشوتد عليوه  - 1

 احلساب غداً.
معرفته أن ربح حماسبة النفس ومراقبتها هو سكىن الفردوس، والنظر إىل وجه الرب سبحانه، وجماورة  - 2

 الفضل.األنبياء والصاحلني وأهل 
النظوور فيمووا يووؤول إليووه توورك حماسووبة الوونفس موون اهلووالك والوودمار، ودخووول النووار واحلجوواب عوون الوورب  - 3

 تعاىل وجماورة أهل الكفر والضالل واخلبث.
 صحبة األخيار الذين حياسبون أنفسهم ويطلعونه على عيوب نفسه، وترك صحبة من عداهم. - 4
 قبة من سلفنا الصاحل.النظر يف أخبار أهل احملاسبة واملرا - 5
 زايرة القبور والتأمل يف أحوال املوتى الذين ال يستطيعون حماسبة أنفسهم أو تدرك ما فاهتم. - 6
 حضور جمالس العلم والوعظ والتذكري فإهنا تدعو إىل حماسبة النفس. - 7
 قيام الليل وقراءة القرآن والتقرب إىل هللا تعاىل أبنواع الطاعات. - 8
 عن أماكن اللهو والغفلة فإهنا تنسي اإلنسان حماسبة نفسه.البعد  - 9

 ذكر هللا تعاىل ودعاؤه أبن جيعله من أهل احملاسبة واملراقبة، وأن يوفقه لكل خري. - 10
سوووء الظوون ابلنفس،فووإن حسوون الظوون ابلوونفس ينسووي حماسووبة الوونفس، ورمبووا رأى اإلنسووان و بسووب  - 11

 .حسن ظنه بنفسه و عيوبه ومساوئه كماالً 
 كيفية حماسبة النفس

 
 ذكر اإلمام ابن القيم رمحه هللا أن حماسبة النفس تكون كالتا : -

 أواًل: البدء ابلفرائض، فإذا رأى فيها نقصاً تداركه.
 اثنياً: املناهي، فإذا عرف أنه ارتكب منها شيئاً تداركه ابلتوبة واالستغفار واحلسنات املاحية.

 غفلة ويتدارك ذلك ابلذكر واإلقبال على هللا.اثلثاً: حماسبة النفس على ال
رابعاً: حماسبة النفس على حركات اجلوارح، كالم اللسان، ومشي الرجلني، وبطش اليدين، ونظر العينوني، 

 ومساع األذنني، ماذا أردت هبذا؟ وملن فعلته؟ وعلى أي وجه فعلته.
 فوائد حماسبة النفس

 ع على عيب نفسه مل ميكنه إزالته.اإلطالع على عيوب النفس، ومن مل يطل - 1
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 التوبة والندم وتدارك ما فات يف زمن اإلمكان. - 2
 معرفة حق هللا تعاىل فإن أصل حماسبة النفس هو حماسبتها على تفريطها يف حق هللا تعاىل. - 3
 انكسار العبد وذلته بني يدي ربه تبارك وتعاىل. - 4
رمحتووه بعبوواده يف أنووه مل يعجوول عقوووبتهم مووع مووا هووم عليووه موون معرفووة كوورم هللا سووبحانه وتعوواىل وعفوووه و  - 5

 املعاصي واملخالفات.
 مقت النفس واإلزراء عليها، والتخلص من العجب ورؤية العمل. - 6
 االجتهاد يف الطاعة وترك العصيان لتسهل عليه احملاسبة فيما بعد. - 7
 أعظم مثرات حماسبة النفس. رد احلقوق إىل أهلها، وسل السخائم، وحسن اخللق، وهذه من - 8

 قطار العمر
قوال الفضوويل لرجول: كووم أتوى عليووك؟ قوال: سووتون سونة. قووال لوه: أنووت منوذ سووتني سونة تسووري إىل ربووك  -

 توشك أن تصل  
 قال أبو الدرداء: إمنا أنت أايم، كلما مضى منك يوم مضى بعضك. -
 اي أبناء العشرين   كم مات من أقرانكم وختلفتم؟  -
 ء الثالثني  أصبتم ابلشباب على قرب من العهد فما أتسفتم؟واي أبنا -
 واي أبناء األربعني  ذهب الصبا وأنتم على اللهو قد عكفتم   -
 واي أبناء اخلمسني   تنصفتم املائة وما أنصفتم   -
 واي أبناء الستني   أنتم على معرتك املنااي قد أشرفتم، أتلهون وتلعبون؟ لقد أسرفتهم   -
 ح البخاري عن النيب قال: } أعذر هللا إىل من بلغه ستني سنة {.يف صحي -

 أسأل نفسك:
 
 كم صالة أضعتها؟  -
 كم مجعة هتاونت هبا؟  -
 كم صيام تركته؟  -
 كم زكاة ريلت هبا؟  -
 كم معروف تكاسلت عنه؟  -
 كم منكر سكت عليه؟  -
 كم نظرة حمرمة أصبتها؟  -
 كم كلمة فاحشة تكلمت هبا؟  -
 لديك ومل ترضهما؟كم أغضبت وا  -
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 كم قسوت على ضعيف ومل ترمحه؟  -
 كم من الناس ظلمته؟  -
 كم من الناس أخذت ماله؟  -

 خامتة:
عوون أيب هريوورة أن رسووول هللا قووال: } أتوودرون موون املفلووس؟ قووالوا: املفلووس فينووا موون ال درهووم لووه وال متوواع؟ 

  قود شوتم هوذا، وأكول موال هووذا، فقوال: إن املفلوس مون أمويت أي  يووم القياموة بصوالة وصويام وزكواة، وأي
وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطي هذا مون حسوناته، وهوذا مون حسوناته، فوإن فنيوت حسوناته قبول أن 

 يقضي ما عليه، أخذ من خطاايهم فطرحت عليه، مث طرح يف النار {  مسلم[.
 دار الوطن.-املرجع: حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا

 ـــــــــــــــــ
 



 1122 

 ام نة يف األمةحمرمات م
 آاثر الذنوب واملعاصي . -
 اجتنبوا السبع املوبقات : -
 . الشرك ابهلل .1
 . السحر .2
 . قتل النفس .3
 . أكل الراب .4
 . أكل مال اليتيم .5
 . التو  يوم الزحف .6
 . قذف احملصنات الغافالت املؤمنات ، وقد عاقب هللا من رمى ابلفاحشة بثالث عقوابت :7
 .اجللد § 
 رفض الشهادة .§ 
 احلكم عليهم أبهنم فاسقون .§ 
 إايكم وحمقرات الذنوب : -
 . السخرية واالستهزاء وإطالق الكلمات البذيئة .1
 . شرب اخلمور وتعاطي املخدرات .2
 . تعاطي القمار وامليسر ، ومن أضرارها :3
 سبب لعقوبة هللا هلؤالء .§ 
 سبب للتهاون ابلصالة .§ 
 ألوقات .سبب لتضييع ا§ 
 سبب يف السب والشتم والتشاحن واخلالفات .§ 
 . مساع األغاين واملوسيقى وغريها .4
 . النظر إىل الصور عرب التلفاز أو الفيديو .5
 . تربج النساء ،6
 من مفاسد التربج :• 
 فساد أخالق الرجال .§ 
 حتطيم األسر وتفككها .§ 
 املتاجرة ابملرأة .§ 
 دث الوقوع يف الفاحشة .انتشار األمراض إذا ح§ 
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 أهنا سبب يف الوقوع يف الزان .§ 
 أهنا سبب لوقوع العقوابت من هللا .§ 
 من دوافع التربج :• 
 عدم وجود اإلميان الرادع .§ 
 عدم الغرية من أوليائهن واحلرص عليهن .§ 
 جلب األولياء هلذه األجهزة كالتلفاز والدش .§ 
 كيف حتصن نفسك ؟  -
 سنة .. ابلرتبية احل1
 . احملافظة على الصلوات اخلمس .2
 . كثرة ذكر هللا .3
 . جمالسة الصاحلني .4

 جهاز اإلرشاد والتوجيه ابحلرس الوطين –عبد هللا بن جربين  –املرجع: حمرمات متمكنة يف األمة 
 دار املسلم . –إعداد : عبد الكرمي الديوان  –ولالستزادة : حمرمات شائعة يف املعامالت 

 ـــــــــــــــــ
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 مداخل الشيطان على الصاحلني
 -أسلوب الشيطان:§ 

 ست مراحل يف قضية التدرج يف مضمون الدعوة. -رمحه هللا تعاىل  -وقد ذكر ابن القيم اجلوزية 
 املرحلة األوىل: يسعى الشيطان ألن يكفر اإلنسان أو يشرك.

 املرحلة الثانية: مرحلة البدعة.
 لكبائر.املرحلة الثالثة:مرحلة ا

 املرحلة الرابعة:مرحلة الصغائر.
 املرحلة اخلامسة: أن يشغل الشيطان اإلنسان ابملباحات, فال ينشغل ابألمور اجلادة.
 املرحلة السادسة:أن يشغل الشيطان اإلنسان ابلعمل املفضول عما هو أفضل منه.

 -مداخل الشيطان ومنها:§ 
 أواًل:التحريش بني املسلمني وإساءة الظن.

 ياً: تزيني البدعة لإلنسان.اثن
 اثلثاً: تضخيم جانب على حساب جانب آخر.

 رابعاً:التسويف والتأجيل.
 خامساً:الكمال الزائف.

 سادسًاُ :عدم التقدير الصحيح للذات وقدراهتا.
 سابعاً:التشكيك.
 اثمناً:التخويف.

 العوامل اليت تساعد الشيطان يف أداء وظيفته:§ 
 اجلهل. -1
 اإلخالص وضعف الدين.اهلوى وضعف  -2
 الغفلة وعد التنبه ملداخل الشيطان. -3

 املنتدى اإلسالمي. -رمحه هللا  -مداخل الشيطان على الصاحلني بقلم د/ عبد هللا اخلاطر 
 ـــــــــــــــــ
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 مرادبة هللا يف اخللوة
 .تعريف اخللوة : هي احلالة اليت يشعر هبا العبد أنه ال رقيب عليه إال هللا  -1
 تعريف املراقبة : كون العبد كأنه يرى هللا سبحانه وتعاىل . -2
 أحوال املسلم يف اخللوة : -3
 حاله هي حاله يف العالنية ولكن يف اخللوة أفضل .• 
 أن يعمل يف اخللوة ماال يليق به كمسلم صاحل .• 
 ينتهك احملرمات وينتهك حرمات هللا يف اخللوة .• 
 ال يعملها حياًء من الناس وهذه ال حرج فيها .أن يعمل أعمااًل مباحة • 
 حرص اإلسالم على تنشئة املراقبة وتنميتها : -4
 . األمر بتقوى هللا يف اخللوة .1
 . التحذير من ارتكاب احملرمات يف اخللوة .2
 . ذكر صفات هللا املقتضية لتلك املراقبة .3
 كبرياً سراً أم عالنية .. التصريح بعلم هللا ملا يفعله العبد صغرياً كان أم  4
 . االستنكار على من استخف بعلم هللا ملا يفعله العبد .5
 . احلث على احلياء من هللا .6
 . ترتب األجر العظيم على مراقبة العبد لربه .7
 . املنزلة العظيمة لإلحسان .8
 آاثر مراقبة هللا يف اخللوة . -5
 . عالمة كمال اإلميان وبلوغ مرتبة اإلحسان .1
 . احملافظة على احلسنات اليت يكتسبها العبد املسلم .2
 . صالح السريرة أصل كل قبول .3
 . أن من راقب هللا يف خلوته حفظه يف حركات جوارحه .4
 . أن من أطاع هللا يف خلوته أظهر هللا فعله احلسن للناس .5
 . من أعظم هللا يف اخللوة أجله يف العالنية .6
 بني هللا أصلح هللا ما بينه وبني الناس .. من أصلح ما بينه و 7
 . من راقب هللا يف اخللوة ألقى هللا حبه يف القلوب .8
 آاثر عدم مراقبة هللا يف اخللوة : -6
 . اخلسارة وضياع احلسنات اليت يكتسبها العبد .1
 . أن من أخفى سريرة سيئة أظهر هللا الناس عليها .2
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 ألقى هللا بغضه يف القلوب .. أن من مل يراقب هللا يف اخللوة 3
 األسباب الباعثة على املراقبة : -7
 . التعظيم هلل عز وجل ومعرفة قدرته املطلقة .1
 . تذكر علم هللا املطلق وأنه رقيب عليه انظر إليه سامع لقوله .2
 . اليقني أبن هللا عز وجل حيصي على العبد كل ما يقع منه .3
 مراقبة هللا للعبد . . التعبد هلل أبمسائه اليت تبني4
 . املداومة على الطاعات وكثرة األعمال الصاحلة .5
 . الفرحة واللذة اليت جيدها املسلم إذا ترك معصية هللا يف السر مع قدرته عليها .6
 . لزوم اجلماعة الصاحلة .7
 . الدعاء .8
 مناذج من املراقبة : -8
 . قصة يوسف مع امرأة العزيز .1
 سدت عليهم الصخرة .. الثالثة الذين 2
 . السبعة الذين يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله ، ثالثة منهم ظهرت مراقبتهم هلل عز وجل .3
 . أبو بكر يستحي من ربه يف اخلالء حىت إنه ليغطي رأسه .4
 بني املراقبة واجملاهرة . -9

 املراقبة والرتبية . -10
 دار الوطن –لرمحن العايد عبد ا –املرجع : مراقبة هللا يف اخللوة 

 ـــــــــــــــــ
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 معاجم اللغة العربية
سووى عودد قليول مون الشوعوب القدميوة ذات  -من الناحيوة التارخييوة  -مل يسبق العرب ىف صناعة املعاجم 

 الرتاث احلضارى العريق كاهلنود واليواننيني والصينيني واملصريني القدماء.
مل ينشووأ إال بعوود ظهووور اإلسووالم ،  -ه موون سووائر فووروع الدراسووات اللغويووة كغووري   -وإذا كووان املعجووم العوور، 

أن يشوق لنفسوه طريقوا مسوتقال، وأن  -منوذ ظهووره  -وابعتباره مثرة من مثار الدرس القرآأ، فقد اسوتطاع 
حيقق من التفوق والتميز ما جعله ينافس معاجم الشعوب األخرى وقد كان هذا التفوق نتاج عوامل أربعة 

 هى :
التفكري املبكر ىف عمل معجم حيث ظهر أول معجم كامل ىف منتصف القرن الثاأ اهلجورى )الثوامن  -1

 هو(.175-100امليالدى( على يد العامل اللغوى اخلليل بن أمحد الفراهيدى )
التفرد هبدف غاب ىف معاجم الشعوب األخرى، وهو تسجيل املادة اللغوية بصورة شواملة، وشورحها  -2

 ظمة، ىف حني أن معاجم الشعوب األخرى جمرد قوائم لشرح الكلمات النادرة أو الصعبة.بطريقة من
 كثرة ما ظهر من معاجم عربية على امتداد السنوات والقرون حىت إن عدها يكاد ينّد عن احلصر.  -3
رتتيوب تنويع أشكال املعاجم العربية بصورة كبرية، وبشكل يستنفد كل االحتماالت العقلية املمكنوة لل -4

 ، كما يبدو من اجلدول اآلتى:
 نوع املعجم ومناذج لكل منهما:

 معاجم املعاأ أو املوضوعات: -1
 هو(.224-157الغريب املصنف أل، عبيد القاسم بن سالم ) -أ 

 هو(.458-398املخصص البن سيدة ) -ب 
 معاجم الرتتيب الصوتى: -2
 هو(.175-100العني للخليل بن أمحد ) -أ

 هو(.370-282للغة لألزهرى )هتذيب ا -ب
 معاجم األبنية أو األوزان: -3
 هو(.350-000ديوان األدب للفارا، ) -أ

 (.538-467مشس العلوم لنشوان بن سعيد احلمريى ) -ب
 معاجم الرتتيب األلفبائى حسب أوائل الكلمات: -4
 هو(.206-94اجليم أل، عمرو الشيباأ ) -أ

 هو(.538-467أساس البالغة للزخمشرى ) -ب
 هو(.770-000املصباح املنري للفيومى ) -ج
 معاجم الرتتيب األلفبائى حسب أواخر الكلمات: -5
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 هو(.393-00الصحاح للجوهرى ) -أ
 هو(.711-630لسان العرب البن منظور ) -ب

 )أصدرت دار املعارف املصرية نسخة مرتبة ترتيب األلف ابء حسب أوائل الكلمات(.
 هو(.817-729ريوزآابدى )القاموس احمليط للف -ج

بقولوه:  Haywoodاحتلت املعاجم العربيوة مكواان مرموقوا بوني املعواجم عورب عنوه خبوري املعواجم األورو، 
"احلقيقووة أن العوورب ىف جمووال املعجووم حيتلووون مكووان املركووز سووواء ىف الزمووان أو املكووان ابلنسووبة للعووامل القوودمي 

 واحلديث وابلنسبة للشرق والغرب".
 تار عمرأ.د/أمحد خم

 ـــــــــــــــــ
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 مفسدات التلب
 مقدمة:

قال اإلمام ابن القويم رمحوه هللا تعواىل: وأموا مفسودات القلوب اخلمسوة فهوي كثورة اخللطوة، والتموين، والتعلوق 
 بغري هللا، والشبع، واملنام. فهذه اخلمسة من أكرب مفسدات القلب.

 املفسد األول: كثرة املخالطة.
 ن دخان أنفاس بين آدم جيعله يسود.إن امتالء القلب م• 
 ويوجب له تشتتاً وتفرقاً ومهاً وغماً وضعفاً.• 
 وإضاعة مصاحله، واالشتغال عنها هبم وأبمورهم.• 
 وتقسم فكره يف أودية مطالبهم وإراداهتم.• 
 فماذا يبقى منه هلل والدار اآلخرة؟• 
 لب عداوة.وهذه اخللطة اليت تكون على نوع مودة يف الدنيا، قد تنق• 
ء يَوْوَمئ ٍذ بَوْعُضُهْم ل بَوْعٍض َعُدو  إ ال  اْلُمت ق نَي {  الزخرف:•  ال   [.67قال تعاىل: } اأْلَخ 
نْويَ •  ون ُدون  اّلل   َأْواَثانً م وَود َة بَوْيون ُكْم يف  احْلَيَواة  الودُّ َا اخت َْذمُت مّ  ْلق َياَموة  ا مثُ  يَووْوَم اوقال خليله إبراهيم لقومه: } إ من 

ر يَن {  العنكبوت: ص   [.25َيْكُفُر بَوْعُضُكم ب بَوْعٍض َويَوْلَعُن بَوْعُضُكم بَوْعضاً َوَمْأَواُكُم الن اُر َوَما َلُكم مّ ن ان 
 الضابط النافع يف أمر اخللطة:

ة، ويعتزهلم أن خيالط الناس يف اخلري كاجلمعة واجلماعة، واألعياد واحلج، وتعلم العلم، واجلهاد، والنصيح• 
 يف الشر وفضول املباحات.

وإن دعووت احلاجوووة إىل خلطوووتهم يف فضووول املباحوووات، فليجتهووود أن يقلووب ذلوووك اجمللوووس طاعوووة هلل إن • 
 أمكنه.

 املفسد الثاين من مفسدات القلب: التمين.
 إن املىن رأس أموال املفاليس.• 
 ارجية.وهي بضاعة كل نفس مهينة، ليست هلا مهة تنال هبا احلقائق اخل• 
 أما صاحب اهلمة العالية أمانيه حائمة حول العلم واإلميان، والعمل الذي يقربه إىل هللا.• 
 مدح النيب متمين اخلري، ورمبا جعل أجره يف بعض األشياء كأجر فاعله.• 

 املفسد الثالث من مفسدات القلب: التعلق بغري هللا تبارك وتعاىل.
 
 وهذا أعظم مفسداته على اإلطالق.• 
 إذا تعلق بغري هللا وكله هللا إىل ما تعلق به.• 
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َوًة لّ َيُكونُووا هَلُوْم ع وزّاً }•  ون ُدون  اّلل   آهل  َوُذوا م  { َكوال  َسوَيْكُفُروَن ب ع بَواَدهت  ْم َوَيُكونُووَن 81قال هللا تعاىل: } َواخت 
ّداً {  مرمي:  [.82،81َعَلْيه ْم ض 

 هللا.أعظم الناس خذالان من تعلق بغري • 
أساس الشرك وقاعدته اليت بين عليها: التعلق بغري هللا. ولصاحبه الذم واخلذالن، كما قال تعواىل: } ال  • 

 [.22جَتَْعل َمَع اّلّل  إ هَلاً آَخَر فَوتَوْقُعَد َمْذُموماً خم ُْذواًل {  اإلسراء:
 

 املفسد الرابع من مفسدات القلب: الطعام.
 واملفسد له من ذلك نوعان:

 حدمها: احملرمات.أ
 كاملسروق واملغصوب واملنهوب، وما أخذ بغري رضا صاحبه.•  

 والثاين: ما يفسده بتعدي حده.
 كاإلسراف يف احلالل، والشبع املفرط.•  
 ألنه يثقله عن الطاعات.• 
 ويقوي عليه موارد الشهوة، وجماري الشيطان ألنه جيري من ابن آدم جمرى الدم.• 
 ويسد طرقه، والشبع يطرقها ويوسعها. والصوم يضيق جماريه• 
 من أكل كثرياً شرب كثرياً فنام كثرياً فخسر كثرياً.• 

 املفسد اخلامس: كثرة النوم.
 ألنه مييت القلب، ويثقل البدن، ويضيع الوقت، ويورث كثرة الغفلة والكسل.• 
 منه املكروه جداً، ومنه الضار غري النافع للبدن.• 
نود شوودة احلاجوة إليوه. ونوووم أول الليول أمحود وأنفووع مون آخوره، ونوووم وسوط النهووار أنفوع النووم: مووا كوان ع• 

 أنفع من طرفيه.
 من املكروه: النوم بني صالة الصبح وطلوع الشمس؟ ألنه وقت غنيمة.• 

 دار الوطن.-ابن القيم اجلوزية-املرجع: مفسدات القلب اخلمسة
 ـــــــــــــــــ
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 من رات األفراح
 راح واألعراسمن منكرات األف

 مقدمة
 الزواج من سنن املرسلني. -
 ومن حق هذه النعمة الشكر، وأال تتخذ وسيلة للوقوع فيما حرم هللا. -

 خمالفات تتعلق مببدأ الزواج
 العزوف عن الزواج . -
 أتخري تزويج البنات واألخوات. -

 خمالفات يف اخلطوبة والعقد
 عدم متكني اخلاطب من الرؤية الشرعية. -
 لزايدة يف املهور مبا ال يطاق.ا -
 دبلة اخلطوبة -

 خمالفات يف األفراح والوالئم
 التشريعة عند الزواج. -

وهي أن تلبس املرأة ثواب أبيضاً كبرياً وتلبس معه شرااب أبويض وقوافزين أبيضوني كوذلك، مث توضوع يف مكوان 
 يعطيها التحف واهلدااي.فسيح وعلى مأل من الناس، مث يدخل عليها الزوج ويسلم عليها أمامهم و 

 النصة . -
 وهو دخول العريس والعروس وجلوسهما يف مكان عال مبرأى من مجيع احلاضرين.

 خروج النساء متطيبات.-
 االختالط. -
 التصوير. -

 من منكرات الوليمة
 دعوة األغنياء وذوي اجلاه، وترك الفقراء. -
 اإلسراف. -

 تنبيه على عادتني جاهليتني
 هلية.فمن العادات املنكرة هتنئة العروسني بقوهلم: )ابلرفاء والبنني(.هتنئة اجلا -
 دار الوطن.-شهر العسل .املرجع: من منكرات األفراح واألعراس  -

  ـــــــــــــــــ
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 مواصفات جيل الام ني
 ?د. أمحد بلوايف

 بني يدي املوضوع: - 1
آيوة(،  16وردت يف ما يقرب مون العشورين آيوة ) عند العودة إىل كتاب هللا جند أن كلمة مك ن ومشتقاهتا

أثنتا عشرة آية منها دار مدلول الكلمة فيهوا حوول املعوىن الوذي نريوده؛ وهوو أن جيعول هللا سوبحانه املمكون 
هلوووم خلفووواء األرض أي أئموووة النووواس والووووالة علووويهم وهلوووم ختضوووع الوووبالد والعبووواد، وتصووولح يف حوووال توووو  

 [ .1املؤمنني 
ر أن يسمح للممكن هلم أن تكون هلم اليد الطو  وبسط نفوذهم على من يقع حتوت ومن شأن هذا األم

إمرهتم أو إشرافهم، فيستطيعوا من خالل ذلك املوقع فرض أنظمتهم وسن قوانينهم فيسايرهم يف ذلك أمماً 
 طوعاً أو كرهاً من يقع حتت دائرة أتثريهم.

مر بكل جوالء، وميكون تقسويم هوذا االسوتعراض ومن خالل استعراض اآلايت يف كتاب هللا يتضح هذا األ
 إىل أربعة أقسام:

الووتمكن لنوويب هللا يوسووف عليووه السووالم، قووال تعوواىل: ?وكووذلك مكنووا ليوسووف يف األرض?  يوسووف:  - 1
[، وقال عز من قائل: ?وكذلك مكنا ليوسف يف األرض يتبوأ منها حيوث يشواء، نصويب برمحتنوا مون 21

 [.56 يوسف: نشاء وال نضيع أجر احملسنني? 
التمكووني لووذي القوورنني، قووال تعوواىل: ?ويسووألونك عوون ذي القوورنني قوول سووأتلوا علوويكم منووه ذكووراً، إان  - 2

[، وقال سوبحانه: ?قوال موا مكوين فيوه ريب 84مكنا له يف األرض وآتيناه من كل شيء سبباً?  الكهف: 
 [.95خري فأعينوين بقوة أجعل بينكم وبينه ردماً?  الكهف: 

ني للووذين كفووروا، نووذكر منووه علووى سووبيل املثووال بعووض اآلايت، قووال سووبحانه وتعوواىل يف سووورة التمكوو – 3
األعراف، اآلية العاشرة بعد أن أقسم جل وعال أنه سيسوأل املرسولني واألقووام الوذين أرسولوا فويهم: ?ولقود 

: ?أمل يوروا  [6مكنواكم يف األرض وجعلنوا لكوم فيهوا معوايش قلوياًل موا تشوكرون?، وقوال يف سوورة األنعوام  
كم أهلكنا من قوبلهم مون قورن مكنواهم يف األرض موا مل منكون لكوم وأرسولنا السوماء علويهم مودراراً وجعلنوا 
األهنووار جتووري موون حتووتهم فأهلكنوواهم بووذنوهبم وأنشووأان موون بعوودهم قوورانً آخوورين?، وقووال سووبحانه يف سووورة 

كوون هلووم حرموواً آمنوواً جيووىب إليووه [: ?وقووالوا إن نتبووع اهلوودى معووك نتخطووف موون أرضوونا أومل من57القصووص  
 مثرات كل شيء?، وغري ذلك من اآلايت.

التمكوني للموؤمنني أو الوعود هلووم بوذلك، قوال سووبحانه عون أصوحاب موسووى عليوه السوالم: ?وأورثنووا  - 4
 5[، وقال يف سورة القصوص  137القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق األرض ومغارهبا?  األعراف: 

ن علووى الووذين استضووعفوا يف األرض وجنعلهووم أئمووة وجنعلهووم الوووارثني، ومُنكوون هلووم يف [: ?ونريوود أن منوو6 –
والووووذين أيتووووا مووون بعووودهم: ?وعوووود هللا الوووذين آمنووووا مووونكم وعملوووووا  األرض?، وقوووال ألصوووحاب حممووود 
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الصواحلات ليسووتخلفنهم يف األموور كموا اسووتخلف الووذين موون قوبلهم وليمكوونن هلووم ديونهم الووذي ارتضووى هلووم 
[: ?الوووذين إن مكنووواهم يف 41[، وقوووال يف سوووورة احلوووج  55مووون بعووود خووووفهم أمنووواً?  النوووور:  وليبووودلنهم

 األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا ابملعروف وهنوا عن املنكر وهلل عاقبة األمور?.
وون ومشووتقاهتا وتلووك هووي معانيهووا وكلهووا توودور، كمووا ذكووران  هووذه معظووم املووواطن الوويت وردت فيهووا كلمووة مك 

بقاً، حول إمامة الناس والتو  عليهم وإخضاعهم لسلطة ونفوذ األقوام املمكن هلم. ولنا كلمة أو وقفوة سا
حول الوعد ابلتمكني للموؤمنني حيوث أنوه عنود اسوتعراض اآلايت الويت يتعلوق أمور التمكوني فيهوا للموؤمنني 

وون هلووا، وهووو األموور جنوود أن هللا يتحوودث علووى مووا بعوود التمكووني ومووا جيووب أن يكووون عليووه أموور الفئووة ا َمك 
ُ
مل

اخلطوري، وذلووك ألن النفووس يف حووال النصور والتمكووني والظفوور برقواب النوواس قود خيووالط سوويداء قلوهبووا مووا 
جيعلهووا تتكوورب علووى اخللووق وتنووتقم موونهم، فاقتضووى املقووام التنبيووه علووى ذلووك، كمووا قووال موسووى عليووه السووالم 

فكم يف األرض فينظووور كيوووف تعملوووون?، لقوموووه املستضوووعفني: ?عسوووى ربكوووم أن يهلوووك عووودوكم ويسوووتخل
وتووذكري املووؤمنني أن متكيووونهم خيتلووف عوون متكوووني غووريهم، فهووم ميثلوووون مبوودأ ورسووالة مساويوووة ولوويس منهجووواً 

يقوول هلوم: هوذا هوو  -وهوو هللا جول جاللوه  -أرضياً، وهم فوق ذلك مؤمتنون عليها، فهذا الذي ائتمنهم 
 صول التمكني لكم.احلال الذي أطلب منكم أن تكونوا عليه عند ح

وحنن نتطلع إىل ذلك اليوم الذي يعز هللا فيه اإلسالم وجنده، وخيوذل الشورك وأهلوه، جيوب علينوا أن نضوع 
هووذه املعوواين نصووب أعيننووا حووىت نزيوول العوائووق الوويت حتووول بووني هووذا الواقووع املشوورق املضوويء وبووني واقووع الووذل 

 واهلوان الذي نتجرع كؤوسه كل يوم.
 
 تهديد:بني الوعد وال - 2

وعد هللا الذين آمنوا ابلنصر والتمكوني مث الظفور أبعودائهم يف آايت كثورية مون كتابوه العزيوز، وهللا ال خيلوف 
وعده، فإذا ما ختلف هذا الوعد وأتخر فعلى املوؤمنني أن يراجعووا مسوريهتم وأن يتهمووا أنفسوهم ليكتشوفوا 

يهم أن يقتلعوهوا مون جوذورها حوىت ال أتلفهوا املثالب واألخطواء الويت وقعووا فيهوا حوىت يتجنبوهوا، وجيوب علو
 النفوس وتعتاد على العيش يف مستنقعها اآلسن  كما هو واقعنا اليوم فإىل هللا املشتكى[.

فواحلق جول يف عواله يقوول: ?إان لننصور رسولنا والوذين آمنووا يف احليواة الودنيا ويووم يقووم األشوهاد?، ?وكوان 
لمتقوني?، ?واذكوروا إذ أنوتم قليول مستضوعفني يف األرض ختوافون أن حقاً علينا نصور املوؤمنني?، ?والعاقبوة ل

يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره?، ?وأخرى حتبوهنا نصر مون هللا وفوتح قريوب?، وغوري ذلوك مموا هوو 
 مبسوط يف كتاب هللا، أو مبني يف سنة رسوله عليه السالم.
هو الذي هدد من يتقاعس أو يتوواأ أو يرتود هذا الرب الرحيم الودود الذي قطع على نفسه هذا الوعد، 

 عن نصرة هذا الدين ابالستبدال يف حال اإلقدام على هذه األمور الذميمة.
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إىل  –[: ?اي أيها الوذين آمنووا مون يرتود مونكم عون دينوه فسووف أي  هللا بقووم 54فقال يف سورة املائدة  
 وهللا واسع عليم?. –قوله 

وهللا ال يهدي القوم الفاسقني?، وقال: ?اي أيها  –إىل قوله  –كان آابؤكم وقال يف سورة التوبة: ?قل إن  
 وهللا على كل شيء قدير?. –إىل قوله  –الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل هللا 

وقال يف سورة حممد صلى هللا عليه وسلم: ?ها أنتم هؤالء تودعون لتنفقووا يف سوبيل هللا فمونكم مون يبخول 
مث ال يكونووا أمثوالكم?، قوال القورطيب: "أي يف  -إىل قولوه  -بخل فإمنا يبخل عن نفسوه وهللا الغوين ومن ي

 اجلهاد وطرق اخلري".
 وابلعودة إىل أسباب النزول وبعض ما تضمنته هذه اآلايت من أحكام جند ما يلي:

قع يف هوذه األموة مون تبوني موا سوي ذكر املفسرون عند آايت سورة املائدة بعض األخبار عن النويب  - 1
 ارتداد بعض الطوائف عون اإلسوالم، وذلوك ألن هوذه اآليوة كانوت مون أواخور موا نوزل يف حيواة الرسوول 

مووون القوووورآن. يقووووول شووويخ اإلسووووالم ابوووون تيميووووة رمحوووه هللا حووووول هووووذه اآليووووة وموووا قبلهووووا يف سووووورة املائوووودة: 
يوة الوردة، ومعلووم أن هوذا يتنواول مجيوع "فاملخاطبون ابلنهي عون موواالة اليهوود والنصوارى هوم املخواطبون آب

قرون األمة، وهو سبحانه ملا هنى عن مواالة الكفوار، وبوني أن مون تووالهم مون املخواطبني فإنوه مونهم؛ بوني 
أن من توالهم وارتد عن دين اإلسالم ال يضر اإلسالم شويئاً، بول سويأ  هللا بقووم حيوبهم وحيبونوه، فيتولوون 

فهوووؤالء الوووذين مل  -إىل أن قوووال  -ون يف سووبيل هللا؛ ال خيوووافون لوموووة الئووم املووؤمنني دون الكفوووار، وجياهووود
يدخلوا يف اإلسوالم، وأولئوك الوذين خرجووا منوه بعود الودخول فيوه؛ ال يضورون اإلسوالم شويئاً، بول يقويم هللا 

 [.64 - 63من يؤمن مبا جاء به رسوله وينصر دينه إىل قيام الساعة"  من وسائل دفع الغربة، ص 
ت سورة التوبة، جاءت عقب النهي عن مواالة اآلابء واإلخووة الكفوار وخوتم ذلوك بقولوه: ?وهللا آاي - 2

ال يهدي القوم الفاسقني?، يقول األلوسي رمحه هللا: "أي اخلارجني عن الطاعة يف مواالة املشركني وتقدمي 
 حمبة من ذكر على حمبة هللا عز وجل ورسوله..." اهو.

?، "وصووفهم ابملغووايرة هلووم لتأكيوود الوعيوود والتشووديد يف التهديوود ابلداللووة علووى ?يسووتبدل قوموواً غووريكم – 3
املغوايرة الوصووفية والذاتيووة املسوتلزمة لالستئصووال، أي قوموواً مطيعوني، مووؤثرين لآلخوورة علوى الوودنيا ليسوووا موون 

وق، أوالدكم وال أرحامكم وهم أبناء فارس كما قال سوعيد بون جبوري، أو أهول الويمن، كموا روي عون أيب ر 
 [.133أو ما يعم الفريقني كما اختاره بعض احملققني"  نفس املرجع: ص 

آية التوبة: ?اي أيها الذين آمنوا مالكم...?، قال ابن عطيوة: "وال اخوتالف بوني العلمواء يف أن هوذه  - 4
 اآلية نزلت عتاابً على ختلف من ختلف عن غزوة تبوك..." اهو.

؛ نصوووص الوعوود ونصوووص التهديوود أن أموور التمكووني والظفوور يتبووني موون خووالل اجلمووع بووني هووذه النصوووص
ابألعووداء ال يسووتحقه كوول موون انضوووى حتووت مسوومى اإلميووان وهووو مووع ذلووك راكوود ال هتووز كيانووه وال حتوورك 
مشوواعره ووجدانووه نووداءات الوووحي ومتطلبووات اإلميووان. كووال، إن هووذا األموور ال يسووتحقه إال موون ختلووى عوون 
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 معوورض التهديوود، واتصووف ابلصووفات اإلجيابيووة الوويت ذكوورت يف تلووك الصووفات الذميمووة الوويت ذكرهووا هللا يف
اآلايت أو يف غريهوووا، وإليوووك أخوووي الكووورمي بيوووان مووووجز لوووبعض تلوووك الصوووفات الووويت نسوووأل هللا أن يوفقنوووا 

 المتثاهلا يف حياتنا ويف أنفسنا حىت يغري هللا ما بنا من واقع الذل واهلوان.
ت وتناوهلووا بشوويء موون التفصوويل يف مثوول هووذا احليووز بعووض املواصووفات: يصووعب حصوور تلووك الصووفا - 3

 املتاح، وما سريد ذكره هو على سبيل املثال ومما استدعى املقام اإلشارة إليه ألمهيته وتذكري أنفسنا به.
 أوىل هذه املواصفات: أنه جيل حيب هللا وحيبه هللا. -أ 

ول صوفة ذكرهوا هللا يف معورض هتديود مون قال تعاىل: ?فسوف أي  هللا بقوم حيبهم هللا وحيبوهنم?، وهوذه أ
ارتد عن اإلسالم، وابلعودة إىل اآلايت اليت ذكرانها سابقاً جند أن هذه الصفة من أهم اخلصال اليت جيب 

 أن يتحلى هبا يريد أن حيقق هللا على يديه أمر إعزاز اإلسالم واملسلمني.
حمبتهوا مثول املوال والولود والوزوج والعشورية أو  فتقدمي حماب هللا ورسوله على األمور اليت جبل اإلنسان علوى

النفس أو غريمها داللة كذلك على صدق هذه احملبة وحموك الختبوار دعووى مون يتشودق هبوا. ?ويطعموون 
 الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسرياً? ملاذا؟ ?إمنا نطعمكم لوجه هللا ال نريد منكم جزاء وال شكوراً?.

ادعوا حمبة هللا فاختربهم هللا جل وعال بقولوه  أن قوماً على عهد رسول هللا  وهلذا نقل عن السلف قوهلم
[، وتسومى هوذه اآليوة 31يف سورة آل عمران: ?قل إن كنتم حتبون هللا فاتبعون حيببكم هللا?  آل عمران: 

 آية احملنة المتحاهنا القلوب يف ادعائها هذا.
بووة العبوود ربووه انفعووال الوونفس حنووو تعظيمووه واألنووس بووذكره وحمبووة هللا عبووده رضوواه عنووه وتيسووري اخلووري لووه، وحم

 [.236وامتثال أمره والدفاع عن دينه  ابن عاشور: 
وإننوا يف هووذه األايم ويف هووذه الووداير لفووي أشوود احلاجووة إىل تووذكري هووذه املعوواين والعموول مبقتضوواها وتوورك مووا 

 نا عليها خري الورى.ينافيها وذلك بعرض أعمالنا وأقوالنا على احملجة البيضاء اليت ترك
وسوووونعيش حلظووووات مووووع بعووووض املعوووواين واآلاثر الوووويت أوردهووووا ابوووون القوووويم رمحووووه هللا يف كتابووووه الرائووووع )موووودارج 

 السالكني( وذلك بتناول األمور التالية:
أمهيووة احملبووة: وهووي املنزلووة الوويت فيهووا تنووافس املتنافسووون، وإليهووا شووخص العوواملون، وإىل علمهووا مشوور  - 1

يها تفاأ احملبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب، وغذاء األرواح، وقورة السابقون، وعل
العيون، وهي احلياة اليت من حرمها فهو من مجلة األموات، والنور الذي من فقده فهو يف حبار الظلمات، 

 كله مهوم وآالم.والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه مجيع األسقام، واللذة اليت من مل يظفر هبا فعيشه  
وهوي مسووة هوذه الطائفووة املسووافرين إىل رهبوم، الووذين ركبوووا جنواح السووفر إليووه، مث مل يفوارقوه إىل حووني اللقوواء، 

 وهم الذين قعدوا على احلقائق، وقعد من سواهم على الرسوم.
ه مون وهي عنوان طريقتهم ودليلها، فإن العنوان يدل على الكتاب، واحملبوة تودل علوى صودق الطالوب، وأنو

 أهل الطريق.
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كما إهنا "معقد النسبة" أي النسبة اليت بني الرب وبني العبد، فإنوه ال نسوبة بوني هللا وبوني العبود إال حموض 
العبودية من العبد والربوبية من الرب، وليس يف العبد شيء من الربوبيوة، وال يف الورب شويء مون العبوديوة، 

 احلق من كل وجه. فالعبد عبد من كل وجه، والرب تعاىل هو اإلله
 

 ومعقد نسبة العبودية هو احملبة، فالعبودية معقودة هبا، حبيث مىت احنلت احملبة احنلت العبودية، وهللا أعلم.
وهي روح اإلميان واألعمال، واملقامات واألحوال، اليت مىت خلوت منهوا فهوي كاجلسود الوذي ال روح فيوه، 

بشوق األنفوس ابلغيهووا، وتوصولهم إىل منووازل مل يكونووا بوودوهنا حتمول أثقوال السووائرين إىل بوالد مل يكونوووا إال 
أبووداً واصووليها، وتبوووؤهم موون مقاعوود الصوودق مقامووات مل يكونوووا لوالهووا داخليهووا، وهووي مطووااي القوووم الوويت 
مسراهم على ظهورها دائماً إىل احلبيب، وطريقهم األقوم الوذي يوبلغهم إىل منوازهلم األوىل مون قريوب، ثهلل 

يووم قودر  -ها بشرف الدنيا واآلخرة، إذ هلم من معية حمبووهبم أوفور نصويب، وقود قضوى هللا لقد ذهب أهل
 : أن املرء مع من أحب، فياهلا من نعمة على احملبني سابغة. -مقادير اخلالئق مبشيئته وحكمته البالغة 

 ومضى يقول رمحه هللا:
ولتعطلوت منوازل السوري إىل هللا، فإهنوا فلوو بطلوت مسوألة احملبوة لبطلوت مجيوع مقاموات اإلميوان واإلحسوان، 

روح كووول مقوووام ومنزلووووة وعمووول، فووووإذا خوووال منهووووا فهوووو ميووووت ال روح فيوووه، ونسووووبتها إىل األعموووال كنسووووبة 
اإلخووالص إليهوووا، بووول هوووي حقيقووة اإلخوووالص، بووول هوووي نفوووس اإلسووالم، فإنوووه االستسوووالم ابلوووذل واحلوووب 

حقيقوة شوهادة أن ال إلوه إال هللا، فوإن "اإللوه" هوو والطاعة هلل، فمن ال حمبة له ال إسالم له ألبتة، بول هوي 
الذي أيهله العباد حباً وذاًل، وخوفواً ورجواء، وتعظيمواً وطاعوة لوه. مبعوىن "موألوه" وهوو الوذي أتهلوه القلووب، 

 أي حتبه وتذل له.
حقيقتهوووا: ملوووا كثووور املووودعون للمحبوووة طولبووووا إبقاموووة البينوووة علوووى صوووحة الووودعوى، فلوووو يعطوووى النووواس  – 2

اهم الّدعى اخللي حرقوة الشوجي، فتنووع املودعون يف الشوهود، فقيول: ال تقبول هوذه الودعوى إال ببينوة بدعو 
 [.31?قل إن كنتم حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا?  آل عمران: 

فتأخر اخللق كلهم، وثبت أتباع احلبيب يف أفعاله وأقواله وأخالقه، فطولبوا بعدالة البينة بتزكيوة: ?جياهودون 
 [.54بيل هللا وال خيافون لومة الئمة?  املائدة: يف س

فتأخر أكثر احملبني وقام اجملاهدون، فقيل هلم: إن نفوس احملبوني وأموواهلم ليسوت هلوم. فهلمووا إىل بيعوة ?إن 
 [.111هللا اشرتى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم أبن هلم اجلنة?  التوبة: 

لوة مون جورى علوى يديوه عقود التبوايع، عرفووا قودر السولعة، فلما عرفوا عظمة املشرتي، وفضل الثمن، وجال
وأن هلا شأانً، فرأوا من أعظم الغق أن يبيعوها لغريه بثمن ريس، فعقدوا معه بيعة الرضووان ابلرتاضوي، مون 

 غري ثبوت خيار، وقالوا: "وهللا ال نقيلك وال نستقيلك".
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وأموالكم لنوا رددانهوا علويكم أوفور موا كانوت،  فلما مت العقد، وسلموا املبيع، قيل هلم: مذ صارت نفوسكم
وأضعافها معاً: ?وال حتسق الذين قتلوا يف سبيل هللا أمواثً بل أحياء عند رهبم يرزقون فرحني مبا آثهم هللا 

 [.170، 169من فضله?  آل عمران: 
الثموار، وآتووت إذا غرسوت شوجرة احملبوة يف القلوب، وسوقيت مبواء اإلخوالص ومتابعوة احلبيوب، أمثورت أنوواع 

 أكلها كل حني إبذن رهبا، أصلها اثبت يف قرار القلب، وفرعها متصل بسدرة املنتهى.
 -ومن أمجع ما قيول فيهوا: موا ذكوره أبوو بكور الكتواين، قوال: جورت مسوألة يف احملبوة مبكوة أعزهوا هللا تعواىل 

موا عنودك اي عراقوي، فوأطرق فتلكم الشيوخ فيهوا، وكوان اجلنيود أصوغرهم سوناً، فقوالوا: هوات  -أايم املوسم 
رأسووه، ودمعووت عينوواه، مث قووال: عبوود ذاهووب عوون نفسووه، متصوول بووذكر ربووه، قووائم أبداء حقوقووه، انظوور إليووه 
بقلبه، فإن تكلم فباهلل، وإن نطوق فعون هللا، وإن حتورك فبوأمر هللا، وإن سوكن فموع هللا، فهوو ابهلل وهلل وموع 

 هللا.
 زاك هللا ايثج العارفني.فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد، ج

 األسباب اجلالبة هلا: يف األسباب اجلالبة للمحبة، واملوجبة هلا. عشرة: - 3
 أحدها: قراءة القرآن ابلتدبر والتفهم ملعانيه وما أريد به.

 الثاين: التقرب إىل هللا ابلنوافل بعد الفرائض، فإهنا توصله إىل درجة احملبوبية بعد احملبة.
ذكره على كل حال ابللسان والقلب، والعمل واحلال، فنصيبه من احملبة على قدر نصيبه من الثالث: دوام 
 هذا الذكر.

 الرابع: إيثار حمابه على حمابك عند غلبات اهلوى، والتسنم إىل حمابه وإن صعب املرتقى.
ة ومباديهوا، اخلوامس: مطالعوة القلوب ألمسائوه وصوفاته، ومشواهدهتا ومعرفتهوا، وتقلبوه يف رايض هوذه املعرفو

 فمن عرف هللا أبمسائه وصفاته وأفعاله أحبه ال حمالة.
 السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآالئه، ونعمه الباطنه والظاهرة، فإهنا داعية إىل حمبته.

انكسار القلب بكليتوه بوني يودي هللا تعواىل، ولويس يف التعبوري عون هوذا املعوىن  -السابع: وهو من أعجبها 
 ارات.غري األمساء والعب

الثامن: اخللوة به وقت النزول اإلهلي ملناجاته وتالوة كالمه والوقوف ابلقلوب والتوأدب أبدب العبوديوة بوني 
 يديه، مث ختم ذلك ابالستغفار والتوبة.

التاسع: جمالسة احملبني الصادقني، والتقاط أطايب مثرات كالمهم كموا تنتقوى أطايوب الثمور، وال توتكلم إال 
 لكالم، وعلمت أن فيه مزيداً حلالك، ومنفعة لغريك.إذا ترجحت مصلحة ا

 العاشر: مباعدة كل سبب حيول بني القلب وبني هللا عز وجل.
فمن هذه األسباب العشرة: وصل احملبون إىل منازل احملبة، ودخلوا على احلبيب، ومالك ذلك كله أموران: 

 يق.استعداد الروح هلذا الشأن، وانفتاح عني البصرية، وابهلل التوف
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بعض اآلاثر يف تبيني حقيقتها وأمهيتها: ففي الصحيح عن أنس بن مالوك رضوي هللا عنوه قوال: قوال  - 4
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان: أن يكون هللا ورسوله أحوب إليوه 

كمووا   -بعوود إذ أنقووذه هللا منووه  - ممووا سوووامها، وأن حيووب املوورء ال حيبووه إال هلل، وأن يكووره أن يعووود يف الكفوور
 [ .2يكره أن يلقى يف النار" 

ويف صحيح البخاري عون أيب هريورة رضوي هللا عنوه قوال: قوال رسوول هللا صولى هللا عليوه وسولم: "يقوول هللا 
تعاىل: من عادى   ولياً فقد أذنته ابحلرب، وموا تقورب إ  عبودي بشويء أحوب إ  مون أداء موا افرتضوته 

ال عبوودي يتقوورب إ  ابلنوافوول حووىت أحبووه، فووإذا أحببتووه كنووت مسعووه الووذي يسوومع بووه، وبصووره عليووه، وال يووز 
الوووذي يبصووور بوووه، ويوووده الووويت يوووبطش هبوووا، ورجلوووه الووويت ميشوووي هبوووا، ولوووئن سوووألين ألعطينوووه، ولوووئن اسوووتعاذين 

 [ ، ويف الصوووحيحني عنووه أيضووواً عوون النووويب صوولى هللا عليوووه وسوولم: "إذا أحوووب هللا العبوود دعوووا3ألعيذنووه" 
جربيول، فقووال: إين أحووب فووالانً فأحبووه، فيحبووه جربيول، مث ينووادي يف السووماء، إن هللا حيووب فووالانً فووأحبوه، 

 [ . وذكر يف البغض عكس ذلك.4فيحبه أهل السماء، مث يوضع له القبول يف األرض" 
? ويف الصحيحني عون عائشوة رضوي هللا عنهموا يف حوديث أموري السورية الوذي كوان يقورأ ?قول هوو هللا أحود

ألصووحابه يف كوول صووالة، وقووال: ألهنووا صووفة الوورمحن، فووأان أحووب أن أقوورأ هبووا، فقووال النوويب صوولى هللا عليووه 
 [ .5وسلم: "أخربوه أن هللا حيبه" 

والقرآن والسنة مملوآن بذكر مون حيبوه هللا سوبحانه مون عبواده املوؤمنني، وذكور موا حيبوه مون أعمواهلم وأقوواهلم 
[، ?وهللا حيووووب احملسوووونني?  آل 146ب الصووووابرين?  آل عمووووران: وأخالقهووووم، كقولووووه تعوووواىل: ?وهللا حيوووو

[، ?إن هللا حيوب الوذين يقواتلون 222[، ?إن هللا حيب التوابني وحيوب املتطهورين?  البقورة: 134عمران: 
 [.76[، ?فإنه هللا حيب املتقني?  آل عمران: 4يف سبيله صفاً كأهنم بنيان مرصوص?  الصف: 

[، ?إن هللا ال حيووووب كوووول خمتووووال فخووووور? 205ال حيووووب الفسوووواد?  البقووورة: وقولوووه يف ضوووود ذلووووك: ?وهللا 
[، ?إن هللا ال حيووب موون كووان خمتووااًل  140، 57[، ?وهللا ال حيووب الظوواملني?  آل عمووران: 18 لقمووان: 

 [.36كفوراً?  النساء: 
ب األعموال وكم يف السنة: "أحب األعمال إىل هللا كذا وكذا"، و "إن هللا حيب كذا وكذا"، وكقولوه: "أحو

[ ، و "أحووب األعمووال إىل 6إىل هللا: الصووالة علووى أول وقتهووا، مث بوور الوالوودين، مث اجلهوواد يف سووبيل هللا" 
[ ، و "أحوووب العمووول إىل هللا موووا داوم عليوووه 7هللا: اإلميووان ابهلل، مث اجلهووواد يف سوووبيل هللا، مث حوووج مووربور" 

 [ .9[ ، وقوله: "إن هللا حيب أن يؤخذ برخصه" 8صاحبه" 
وبعد؛ لقد حاولنا الطواف والوقوف على بعض املعاين واآلاثر اليت تبني حقيقة وأمهية حمبوة العبود هلل وحمبوة 
هللا للعبوود، فعلينووا أن نلووزم تلووك احلوودود وأن ال نتعووداها أو نبخسووها حقهووا، وعلينووا فوووق ذلووك أن نعوورض 

قون يف دعواان أننا حنب هللا؟ فوإذا كانوت أعمالنا وأقوالنا على هذه املوازين الثابتة لننظر هل حنن فعاًل صاد
إجابتنا إجياابً محدان هللا على ذلك ومشران على ساعد اجلد واالجتهاد لطلوب املزيود. وإذا كانوت غوري ذلوك 
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فموا علينووا إال أن نسووارع إىل تودارك مووا فاتنووا موون نقوص حووىت ال نكووون سووبباً يف هوالك أنفسوونا يوووم ال ينفووع 
 بقلووب سووليم، ونكووون سووبباً يف زايدة بووالايان ورزاايان مبووا كسووبت أيوودينا موون مووال وال بنووون إال موون أتووى هللا

 معاص وآاثم.
اثين هذه املواصفات: أنه جيل جماهد ال أتخذه يف هللا لومة الئم: قال تعواىل: ?جياهودون يف سوبيل  -ب 

موواهلم أبن هلوم اجلنوة هللا وال خيافون لومة الئمة?، وقال جل شأنه: ?إن هللا اشرتى مون املوؤمنني أنفسوهم وأ
ذلوك هوو  –إىل قولوه  –يقاتلون يف سبيل هللا فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً يف التوراة واإلجنيل والقورآن 

 [.111الفوز العظيم?  التوبة: 
ذكر يف األحاديث الصوحيحة  واحلديث عن اجلهاد وأثره يف إعزاز أمة اإلسالم يطول، ويكفي أن النيب 

بها الذل والصغار إن هي تركت هذه الشعرية العظيمة وأنه ال يُرفوع عنهوا لبواس اهلووان هوذا أن األمة سيصي
 إال العودة الصادقة إىل ممارسة هذه الشعرية وتربية األجيال على معانيها وطلب معاليها.

من سورة التوبة: "والعذاب الذي يتهوددهم لويس عوذاب  39و  38يقول سيد رمحه هللا معلقاً على آييت 
اآلخرة وحده؛ فهو كذلك عذاب الدنيا، عوذاب الذلوة الويت تصويب القاعودين واسوتغالهلا للمعوادين، وهوم  
كوذلك خيسورون موون النفووس واألموووال أضوعاف مووا خيسورون مون الكفوواح واجلهواد، ويقوودمون علوى مووذابح 

رب عليها الذل الذل أضعاف ما تتطلبه منهم الكرام لو قدموا هلا الغداء، وما من أمة تركت اجلهاد إال ض
 فدفعت مرغمة صاغرة ألعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح األعداء" اهو.

وقد مثل جيل الصحابة رضوان هللا علويهم النمووذج الفوذ يف تطبيوق متطلبوات اجلهواد والشووق إىل موا عنود 
يبحوث عون أيسور هللا، وهذا األمر له صلة مبا قبله، وذلك ألن هذا اجليل أحوب هللا وأحوب لقواءه، فكوان 

السبل اليت توصله إىل حمبوبة، فوجد يف حب الشهادة واالستشهاد وامتطاء صهوة جوادهوا الوسويلة املثلوى 
 لتحقيق هذا املبتغى.

فكانووت حتيووتهم هووذه نقوويض مووا قالووه موون كووانوا مووع موسووى عليووه السووالم: ?اذهووب أنووت وربووك فقوواتال إان 
ليووه وسوولم: "اذهووب أنووت وربووك فقوواتال إان معكمووا هاهنووا قاعوودون?، بوول قووال أصووحاب حمموود صوولى هللا ع

 مقاتلون".
وال يتسووع املقووام إىل العوويش مووع صووور موون تلووك البطوووالت فعلووى املوورء أن يطلبهووا موون مظاهنووا وأن يسووتلذ 
ابالطووالع عليهووا وجيعوول ذلووك جووزءاً موون برانجمووه الرتبوووي حووىت تعلووو مهتووه، وقوود كووان الصووحابة رضوووان هللا 

 كما يعلموهنم السورة من القرآن.  غازي الرسول عليهم يعلمون أبناءهم م
وقبل أن نرتك هذه اخلصلة البد أن نشري إىل أن للجهاد أحكاماً وضوابطاً ليس هذا جمال التفصيل فيهوا،  
كما أن له أخالقاً تبني اجملاهد الصادق من غريه. فمن أخوالق اجملاهودين الرمحوة والشوفقة ابلنواس واألخوذ 

ق ولوويس موون أخالقهووم التعوواىل والتكوورب واحتقووار جهوود اآلخوورين والنظوور إلوويهم بعووني أبيووديهم إىل طريووق احلوو
 االزدراء والسخرية.
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فقد كان الصحابة أكرب اجملاهدين وأفضل املضحني ولكنهم مع ذلك كوانوا ?رمحواء بيونهم? و ?أشود علوى 
هتم ويتشدقون بوذلك، الكفار?، ?أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين?، أما الذين يزايدون ببعض بطوال

فعليهم أن يراجعوا مسريهتم ويعرضوها على نقاء السرية اليت تركها رجال خري القرون. فهؤالء األفذاذ على 
ما بذلوه من تضحية وجهواد وعلوم وعمول كوانوا دائمواً خيوافون مون أن حتوبط أعمواهلم وكوانوا دائمواً حيتقورون 

 النعيم.تلك األعمال مقابل ما أعده هللا هلم من جنات 
حذيفوة بون اليموان رضوي هللا عنوه هول ذكوره  فهذا عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يسأل أمني سر النويب 

يف عووداد املنووافقني الووذين أسوور لووه هبووم؟ وهووذا التووابعي بوون أيب مليكووة يقووول: أدركووت ثالثووني موون  النوويب 
علوووى مسوووتوى إميوووان أصوووحاب حممووود، كلهوووم خيشوووى النفووواق علوووى نفسوووه، موووا مووونهم أحووود يقوووول أن إميانوووه 

ميكائيل وجربائيل، وغري ذلك من اآلاثر كثري، اليت تبني تواضع القوم وانكسار قلوهبم وإخباهتا لرهبا، على 
عكوووس كثوووري ممووون رفعووووا شوووعار هوووذه الفريضوووة يف هوووذا الزموووان أو تصووودوا ألعموووال دعويوووة أخووورى تتطلوووب 

 م الصائبة.الشجاعة واإلقدام فتباهوا على الناس هبا وازدروا أعمال غريه
يف  -مهموا قدسونا مون أعموال وتضوحيات  -وذكر هذه املسألة والرتكيز عليها مون شوأنه أن جيعلنوا دائمواً 

مراجعوة دائموة لسووريان ومسوريتنا وذلوك حووىت نتودارك عوامول اخللوول والونقص واملوواطن الوويت أتوى أعوداؤان إلينووا 
 منها، ومن ذلك نذكر القضااي التالية:

يف عصر تكالبت علينا فيه األمم قاطبة واألعوداء جبميوع أصونافهم أن ينفورد أبمور  التشرذم، فال يعقل - 1
املواجهة فئة من الناس غري واضعة يف حساهبا هذه املعادلة، موع موا أوجبوه هللا سوبحانه وتعواىل مون ضورورة 

أهنم تراص الصفوف والتصاقها ببعضها يف ساحات الوغى ?إن هللا حيوب الوذين يقواتلون يف سوبيله صوفاً كو
 بنيان مرصوص?.

معرفة أحكام اجلهواد ومعاملوه حوىت نسوري يف كول خطووة َنطوهوا علوى بينوة مون أموران، فواهلل تعبودان مبوا  - 2
 شرع لنا هو ال مبا شرعت لنا أنفسنا وأهواؤها.

معرفة الراية الويت نقاتول حتتهوا، وهوي الرايوة الويت تكوون كلموة هللا حتوت لوائهوا هوي العليوا ولويس القتوال  - 3
 من أجل القومية أو احلزب أو اجلماعة أو احلمية والشجاعة وإمنا من أجل أن تكون كلمة هللا هي العليا.

اثلث هذه الصفات: أذلة علوى املوؤمنني أعوزة علوى الكوافرين: قوال تعواىل: ?حممود رسوول هللا والوذين  -ج 
ملوؤمنني?، ?ولوو كنوت معه أشداء على الكفار رمحواء بيونهم?، وقوال: ?واخفوض جناحوك ملون اتبعوك مون ا

فظاً غليظ القلب النفضووا مون حولوك?، نعوم هكوذا كوان حوال الرعيول األول، وذلوك كوان حوال معلمهوم 
معهم، وهكذا جيب أن يكون حال من يريد اقتفاء أثرهم وحتقيق الثمورة الويت حققوهوا، مون خفوض اجلنواح 

 عندما يتعلق األمر أبعداء هللا احملاربني. ولني اجلانب عندما يتعلق األمر ابملؤمنني وابلشدة والعزة واإلابء
يقول ابن عاشور عند آية سورة املائدة: "فواملراد هنوا ابلوذل مبعوىن لوني اجلانوب وتوطئوة الكنوف، وهوو شودة 
الرمحوة والسوعي للنفووع، ولوذلك علوق بووه قولوه ?علوى املووؤمنني?... واألعوز مجوع العزيووز، فهوو املتصوف ابلعووزة 
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يف  أي اجلمووع بووني صووفيت الذلووة والعووزة[ إميوواء إىل أن صووفاهتم تسووريها آراؤهووم وهووو القوووة واالسووتقالل... و 
احلصوويفة  املنقووادة للشوورع[ فليسوووا منوودفعني إىل فعوول مووا إال عوون بصوورية، وليسوووا مموون تنبعووث أخالقووه عوون 
سجية واحدة أبن يكون ليناً يف كل حال، وهذا هو معىن اخللق األقوم، وهو الذي يكون يف كل حال مبا 

 ئم ذلك احلال، قال  الشاعر[:يال
 حليم إذا ما احللم زين أهله مع احللم يف عني العدو مهيب" اهو.

وهذا الذي ذكوره هللا يف هوذا املوضوع مون ضورورة وإجيواب التصورف يف كول حوال وموع كول قووم مبوا يناسوب 
ه مبوا تعملوون املقام شبيه بقوله سوبحانه يف سوورة هوود: ?فاسوتقم كموا أمورت ومون ثب معوك وال تطغووا إنو

 كما ذكر ذلك املفسرون.  بصري، وال تركنوا إىل الذين ظلموا?، وهي اآلية اليت شيبت النيب 
قال األلوسي عند نفس اآلية  آيوة سوورة املائودة[: "?أذلوة علوى املوؤمنني? عواطفني علويهم متوذللني هلوم... 

تذلل عليه للمنافاة بني التذلل والعلو وكان الظاهر أن يقال: أذلة للمؤمنني كما يقال تذلل له، وال يقال: 
لكنووه عوودي بعلووى لتضوومينه معووىن العطووف واحلنووو املتعوودي هبووا، وقوول: للتنبيووه علووى أهنووم مووع علووو طبقووتهم 
وفضلهم على املؤمنني خافضون هلم أجنحتهم، ولعل املوراد بوذلك أنوه اسوتعريت )علوى( ملعوىن الوالم ليوؤذن 

 اضع حىت علوهم هبذه الصفة..." اهو.أبهنم غلبوا غريهم من املؤمنني يف التو 
 قال الشاعر:

 مأل السنابل تنحين خلشوع والفارغات رؤوسهن شوامخ
إن اإلميان إذا سكن يف القلب واستجابت لذلك اجلوارح حتول املؤمن إىل شجرة طيبة رحيها ومثرها يسوقي 

 من ماء غري آسن وأصلها اثبت وفرعها يف السماء.
"أي يظهورون العطوف واحلنوو والتواضوع للموؤمنني، ويظهورون الشودة والغلظوة يقول صاحب زبدة التفسري: 

والرتفوووع علوووى الكوووافرين، وجيمعوووون بوووني اجملاهووودة يف سوووبيل هللا، وعووودم خووووف املالموووة يف الووودين، بووول هوووم 
متصوولبون ال يبووالون مبووا يفعلووه أعووداء احلووق وحووزب الشوويطان، موون االزدراء أبهوول الوودين، وقلووب حماسوونهم 

 قبهم مثالب، حسداً وبغضاً وكراهة للحق وأهله" اهو.مساوئ، ومنا
وول أن يكووون  قووال ابوون كثووري رمحووه هللا عنوود نفووس اآليووة  آيووة سووورة املائوودة[: "وهووذه صووفات املووؤمنني الُكه 
أحودهم متواضوعاً ألخيوه متعوززاً علوى عودوه كقولوه تعوواىل: ?أشوداء علوى الكفوار رمحواء بيونهم? ومون عالمووة 

 أن يكون لني اجلانب متواضوعاً إلخوانوه املوؤمنني، متسورباًل ابلعوزة حيوال الكوافرين حب هللا تعاىل للمؤمنني
 واملنافقني" اهو.

وهذا ما تضافرت نصوص الوحي لتثبيته يف قلوب الناس وليكوون مون يريود حتقيوق أمور التمكوني علوى يديوه 
أبنه لو كان غليظ القلوب  مثااًل حيتذى يف تطبيق هذه األخالق الرائعة والعمل هبا، ولقد خوطب النيب 

 شديداً مع أصحابه النفضوا من حوله: ?ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضوا من حولك?.
 الفظ: الغليظ السيء اخللق.
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 انفضوا: تفرقوا.
 ونذكر هنا بعضاً من النصوص وأقوال أهل العلم اليت حتث املؤمنني على هذه األخالق:

[، أي 61باد الرمحن الذين ميشون يف األرض هوانً?  الفرقان: بعض النصوص: قال هللا تعاىل: ?وع - 1
سكينة ووقاراً متواضعني، غري أشورين، وال مورحني وال متكوربين، قوال احلسون: علمواء حلمواء، وقوال حممود 

 بن احلنفية: أصحاب وقار وعفة ال يسفهون، وإن سفه عليهم حلموا.
ابلضوووم: اهلووووان، فووواملفتوح منوووه: صوووفة أهووول اإلميوووان،  و "اهلوووون" ابلفوووتح يف اللغوووة: الرفوووق واللوووني. واهلوووون

 واملضموم: صفة أهل الكفران، وجزاؤهم من هللا النريان.
وقال تعاىل: ?اي أيها الذين آمنوا من يرتود مونكم عون دينوه فسووف أي  هللا بقووم حيوبهم وحيبونوه أذلوة علوى 

 [.54املؤمنني أعزة على الكافرين?  املائدة: 
ذل رمحة وعطف وشفقة وإخبات عداه أبداة "على" تضميناً ملعاين هذه األفعال، فإنوه  ملا كان الذل منهم

مل يرد به ذل اهلوان الذي صاحبه ذليل، وإمنا هو ذل اللوني واالنقيواد الوذي صواحبه ذلوول، فواملؤمن ذلوول،  
أشووود  [ وأربعووة يعشووقهم الووذل10كمووا يف احلووديث: "املووؤمن كاجلمووول الووذلول، واملنووافق والفاسووق ذليووول" 

 العشق: الكذاب، والنمام، والبخيل، واجلبار.
وقوله: ?أعزة على الكافرين? هو من عزة القوة واملنعة والغلبة. قال عطاء رضي هللا عنه: للمؤمنني كالوالد 
لولده، وعلى الكافرين كالسبع على فريسته، كما قال يف اآلية األخرى ?أشداء على الكفار رمحاء بينهم? 

 [.29 الفتح: 
يف صحيح مسلم من حديث عياض بن محار رضي هللا عنه قال: قوال رسوول هللا صولى هللا عليوه وسولم: و 

 [ .11"إن هللا أوحى إ : أن تواضعوا، حىت ال يفخر أحد على أحد، وال يبغي أحد على أحد" 
ل ويف صحيح مسلم عن ابن مسوعود رضوي هللا عنوه قوال: قوال رسوول هللا صولى هللا عليوه وسولم: "ال يودخ

 [.12اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب" 
ويف حووديث احتجوواج اجلنووة والنووار: "أن النووار قالووت: مووا  ال يوودخلين غووال اجلبووارون، واملتكووربون؟ وقالووت 

 [ .13اجلنة: ما  ال يدخلين إال ضعفاء الناس وسقطهم" وهو يف الصحيح 
همووا قوواال: قووال رسووول هللا صوولى هللا عليووه ويف صووحيح مسوولم عوون أيب سووعيد وعوون أيب هريوورة رضووي هللا عن

 [ .14وسلم: "يقول هللا عز وجل: العزة إزاري، والكربايء ردائي، فمن انزعين عذبته" 
 يف ذلك: هدي النيب  - 2

 [ .15مير على الصبيان فيسلم عليهم  وكان النيب 
 [.16وكانت األمة أتخذ بيده صلى هللا عليه وسلم، فتنطلق به حيث شاءت 

 [ .17إذا أكل لعق أصابعه الثالث  ان النيب وك
 [ .19[ ومل يكن ينتقم لنفسه قط 18يكون يف بيته يف خدمة أهله  وكان 
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 [ .20خيصف نعله، ويرقع ثوبه، وحيلب الشاة ألهله  وكان 
 [، ويبودأ21ويعلف البعري وأيكل مع اخلادم، وجيالس املساكني، وميشى مع األرملة واليتيم يف حاجتهموا 

 [ .22من لقيه ابلسالم، وجييب دعوة من دعاه، ولو إىل أيسر شيء 
هووي املؤنوة، لووني اخللوق، كوورمي الطبوع، مجيوول املعاشورة، طلووق الوجوه بسوواماً، متواضوعاً موون غوري ذلووة،  وكوان 

 جواداً من غري سرف، رقيق القلب، رحيماً بكل مسلم، خافض اجلناح للمؤمنني، لني اجلانب هلم.
حترم على كل قريوب  -أو حترم عليه النار  -عليه وسلم: "أال أخربكم مبن حيرم على النار؟ وقال صلى هللا 

 [ .23هني لني سهل" رواه الرتمذي، وقال حديث حسن 
لقبلووووت" رواه  -أو كووووراع  -ألجبووووت، ولووووو أهوووودي إ  ذراع  -أو كووووراع  -وقووووال: "لووووو دعيووووت إىل ذراع 

 [ .24البخاري 
 حقيقة الذل والتواضع: - 3
 ل الفضيل بن عياض عن التواضع؟ فقال: خيضع للحق، وينقاد له. ويقبله ممن قاله.سئ

 وقال اجلنيد بن حممد: هو خفض اجلناح، ولني اجلانب.
وقال ابن عطاء: هو قبول احلوق ممون كوان، والعوز يف التواضوع، فمون طلبوه يف الكورب فهوو كتطلوب املواء مون 

 النار.
 تواضع، والعز يف التقوى، واحلرية يف القناعة.وقال إبراهيم بن شيبان: الشرف يف ال

وقال عروة بن الزبري رضي هللا عنهما: رأيت عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه على عاتقه قربة ماء، فقلت: 
"اي أمر املؤمنني؛ ال ينبغي لك هذا، فقال: ملا أثين الوفود سامعني مطيعني، دخلت نفسي َنوة، فوأردت 

 أن أكسرها".
 يرة رضي هللا عنه إمارة مرة، فكان حيمل حزمة احلطب على ظهره، ويقول: َطرّ قوا لألمري.وو  أبو هر 

ومر احلسن على صبيان معهم كسر خبز، فاستضافوه، فنزل فأكل معهوم، مث محلهوم إىل منزلوه، فوأطعمهم 
 وكساهم، وقال: اليد هلم، ألهنم ال جيدون شيئاً غري ما أطعموين، وحنن جند أكثر ممنه.

كر أن أاب ذر رضي هللا عنه عري بالاًل رضي هللا عنه بسواده، مث ندم، فألقى بنفسه، فحلف: ال رفعت ويذ 
 رأسي حىت يطأ بالل خدي بقدمه، فلم يرفع رأسه حىت فعل بالل.

وروح التواضوع: أن يتواضووع العبود لصووولة احلوق. أبن يتلقووى سولطان احلووق ابخلضووع لووه، والوذل، واالنقيوواد، 
قووة، حبيووث يكووون احلووق متصوورفاً فيووه تصوورف املالووك يف مملوكووه، فبهووذا حيصوول للعبوود خلووق والوودخول حتووت ر 

[ . فبطر احلوق: 25الكرب بضده، فقال: "الكرب بطر احلق، وغمص الناس"  التواضع، وهلذا فسر النيب 
رده وجحده، والدفع يف صودره، كودفع الصوائل، و "غموص النواس" احتقوارهم، وازدراؤهوم، وموىت احتقورهم 

 زدراهم: دفع حقوقهم، وجحدها، واستهان هبا.وا



 1144 

وملا كان لصواحب احلوق مقالوة وصوولة: كانوت النفووس املتكوربة ال تقور لوه ابلصوولة علوى تلوك الصوولة الويت 
فيها، وال سيما النفوس املبطلة، فتصول على صولة احلق بكربها وابطلها، فكان حقيقة التواضع: خضوع 

 فال يقابلها بصولته عليها. العبد لصولة احلق، وانقياده هلا،
ومجوال التواضوع إمنوا يكوون أبن ترضوى مبوا رضوي احلوق بوه لنفسوه عبوداً مون املسولمني أخواً، وأن ال تورد علوى 

 عدوك حقاً، وأن تقبل من املعتذر معاذيره.
فوإذا كوان هللا قود رضوي أخوواك املسولم عبوداً، أفوال ترضووى أنوت بوه أخواً؟ فعودم رضوواك بوه أخواً: عوني الكوورب، 

 ي قبيح أقبح من تكرب العبد على عبد مثله، ال يرضى أبخوته، وهللا راض بعبوديته؟.وأ
وال تصوح لوك درجوة "التواضوع" حوىت تقبول احلوق ممون حتوب وممون توبغض فتقبلوه مون عودوك كموا تقبلوه موون 

ه، وليك، وإذا مل ترد عليه حقه، فكيف متنعه حقاً له قبلك؟ بل حقيقوة "التواضوع" أنوه إذا جواءك قبلتوه منو
 وإذا كان له عليك حق أديته إليه، فال متنعك عداوته من قبول حقه، وال من إيتائه إايه.

وكذلك من أساء إليك مث جاء يعتذر عن إساءته فإن "التواضع" يوجب عليك قبول معذرته، حقاً كانوت 
وا عنووه يف الغووزو، يف املنووافقني الووذين ختلفوو أو ابطوواًل، وتكوول سووريرته إىل هللا تعوواىل، كمووا فعوول رسووول هللا 

 [ .26فلما قدم جاءوا يعتذرون إليه، فقبل أعذارهم، ووكل سرائرهم إىل هللا تعاىل 
وعالمة الكورب والتواضوع: أنوك إذا رأيوت اخللول يف عوذره ال توقفوه عليوه وال حتاجوه، وقول: ميكون أن يكوون 

 األمر كما تقول، ولو قضي شيء لكان، واملقدور وال مدفع له، وحنو ذلك.
ام التواضووع: أن ال يوورى العابوود لنفسووه حقوواً علووى هللا ألجوول عملووه، فإنووه يف عبوديووة وفقوور حمووض، وذل ومتوو

وانكسووار، فمووىت رأى لنفسووه علووى هللا حقوواً: فسوودت عبوديتووه، وصووارت معلولووة وخيووف منهووا املقووت. وال 
نفسووه  ينووايف هووذا مووا أحقووه سووبحانه علووى نفسووه، موون إاثبووة عابديووه وإكوورامهم، فووإن ذلووك حووق أحقووه علووى

 مبحض كرمه وبره وجوده وإحسانه، ال ابستحقاق العبيد، وأهنم أوجبوه عليه أبعماهلم.
هوذه مجلوة مون املعواين الويت تبوني حقيقوة خفووض اجلانوب والوضوع الوذي جيوب أن يكوون عليوه املوؤمن حيووال 
إخوانووه، ونقووويض ذلووك ينسوووحب علوووى معاملووة غوووري املعلوووم علووى أن ال تتعووودى حووودود الشوورع فنفووورق بوووني 

حملارب واملعاهد املسامل فنلتزم يف كل حالة حسب ما يطلب الشارع سبحانه وال خيار لنا يف ذلك، وهذا ا
 املوضوع يطول التفصيل فيه فاعقل هذا اإلمجال واعمل به وإذا أردت التفصيل فاطلبه من مظانه.

ن الوودقيق: فهوول هووو وعلينووا بعوود هووذا اإليضوواح والتبيووان أن نعوورض حالنووا كووأفراد ومجاعووات علووى هووذا امليووزا
 موافق أم خمالف لتلك اآلاثر واملعاين اجلميلة؟.

رابع هوذه الصوفات: صوابر واثبوت علوى املبودأ مهموا ادهلموت اخلطووب: قوال عوز مون قائول: ?واصورب   –د 
كما صرب أولو العزم من الرسل?، وقال: ?ومتت كلمة ربك احلسىن على بين إسرائيل مبوا صوربوا ودموران موا  

 [.137ن وقومه وما كانوا يعرشون?  األعراف: كان يصنع فرعو 
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اقتضووت حكموووة هللا جووول يف عوواله أن يكوووون هنووواك تووودافع بووني النووواس وذلوووك لوجووود اخلوووري والشووور واحلوووق 
والباطول، وموون خوالل هووذه املدافعووة تتموايز الصووفوف، قووال جول يف عوواله: ?ولوووال دفوع هللا النوواس بعضووهم 

لعاملني?، ?ولوال دفع هللا النواس بعضوهم بوبعض هلودمت ببعض لفسدت األرض ولكن هللا ذو فضل على ا
صوووامع وبيووع وصوولوات ومسوواجد يووذكر فيهووا اسووم هللا كثوورياً ولينصوورن هللا موون ينصووره إن هللا لقوووي عزيووز?، 
وهذه اآلية األخرية جاءت بعد أن بني هللا سبحانه وتعاىل أنه يدافع عون الوذين آمنووا وأنوه أذن هلوم القتوال 

كتابووه: ?إن هللا يوودافع عوون الوووذين آمنوووا إن هللا ال حيووب كوول خوووان كفووور. أذن للوووذين   هلووم قووال يف حمكووم
يقاتلون أبهنم ظلموا وإن هللا على نصرهم لقدير? ملاذا قيل هلم هوذا ونوزل هلوم هوذا التشوريع؟ ألهنوم أخرجووا 

 من دايرهم بغري حق: ?الذين أخرجوا من دايرهم بغري حق إال أن يقولوا ربنا هللا?.
 سوياق هووذه اآلايت احملكموات وترتيبهوا أن هنوواك فريوق مظلووم جيووب عليوه أن يودفع هووذا الظلوم الووذي فبوني

حصل له وهوو فريوق احلوق، وأن هنواك فريوق معتود ظوامل متكورب وهوو فريوق الباطول جيوب أن يوردع وأن يوقوف 
 عند حده.

هم، فكوان مون هللا أن إن هذا الوضع وهذه السنة ابلنسبة للمؤمنني تتطلب منهم عدة أكرب من عودة عودو 
أرشووودهم إىل ذلوووك قوووائاًل: ?اي أيهوووا الوووذين آمنووووا اصوووربوا وصوووابروا ورابطووووا واتقووووا هللا لعلكوووم تفلحوووون?، 

 املصابرة: وهي مقابلة صرب اآلخرين والتغلب عليه. وحديثنا عن الصرب يتناول اجلوانب اآلتية:
 الصرب يف القرآن: - 1

  القرآن يف حنو تسعني موضعاً.قال اإلمام أمحد رمحه هللا: الصرب يف
 وهو واجب إبمجاع األمة، وهو نصف اإلميان ، فإن اإلميان نصفان: نصف صرب، ونصف شكر.

 وهو مذكور يف القرآن على ستة عشر نوعاً.
[، وقوله: 153األول: األمر به: حنو قوله تعاىل: ?اي أيها الذين آمنوا استعينوا ابلصرب والصالة?  البقرة: 

[، وقولوووه: 200[، وقولوووه: ?اصوووربوا وصوووابروا?  آل عموووران: 45نوا ابلصووورب والصوووالة?  البقووورة: ?واسوووتعي
 [.127?واصرب وما صربك إال ابهلل?  النحل: 

الثواين: النهووي عوون ضووده كقولووه: ?فاصورب كمووا صوورب أولووو العووزم مون الرسوول وال تسووتعجل بووه?  األحقوواف: 
[، فإن تولية األدابر ترك للصرب واملصابرة، وقوله: ?وال 15[، وقوله: ?فال تولوهم األدابر?  األنفال: 35

[، فوإن ابطاهلوا تورك الصورب علوى إمتامهوا، وقولوه: ?وال هتنووا وال حتزنووا?  آل 33تبطلوا أعمالكم?  حممد: 
 [، فإن الوهن من عدم الصرب.139عمران: 

[، وقوله: ?والصابرين يف 17: الثالث: الثناء على أهله، كقوله تعاىل: ?الصابرين والصادقني?  آل عمران
[، وهووو كووري يف 177البأسوواء والضووراء وحووني البووأس أولئووك الووذين صوودقوا وأولئووك هووم املتقووون?  البقوورة: 

 القرآن.
 [.146الرابع: إجيابه سبحانه حمبته هلم، كقوله: ?وهللا حيب الصابرين?  البقرة: 
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صورهم، وأتييودهم، ليسوت معيوة عاموة، اخلامس: إجياب معيته هلم، وهي معية خاصة، تتضمن حفظهم ون
[، وقولوه: ?وهللا مووع 46وهوي معيوة العلوم، واإلحاطوة، كقولوه: ?واصووربوا إن هللا موع الصوابرين?  األنفوال: 

 [.66، األنفال: 249الصابرين?  البقرة: 
[، 126السادس: إخباره أبن الصرب خري ألصحابه، كقولوه: ?ولوئن صوربمت هلوو خوري للصوابرين?  النحول: 

 [.25وله: ?وأن تصربوا خري لكم?  النساء: وق
السابع: إجياب اجلزاء هلم أبحسن أعماهلم، كقوله تعاىل: ?ولنجزين الذين صربوا أجورهم أبحسون موا كوانوا 

 [.96يعملون?  النحل: 
الثامن: إجيابه سبحانه اجلزاء هلم بغوري حسواب، كقولوه تعواىل: ?إمنوا يووىف الصوابرون أجورهم بغوري حسواب? 

 [.10:  الزمر
التاسووع: إطووالق البشوورى ألهوول الصوورب، كقولووه تعوواىل: ?ولنبلووونكم بشوويء موون اخلوووف واجلوووع ونقووص موون 

 [.155األموال واألنفس والثمرات وبشر الصابرين?  البقرة: 
العاشور: ضومان النصور واملوودد هلوم، كقولوه تعواىل: ?بلووى إن تصوربوا وتتقووا وأيتووكم موون فوورهم هوذا ميووددكم 

[، ومنوه قوول النويب صولى هللا عليوه وسولم: 125ف من املالئكة مسوومني?  آل عموران: ربكم ريمسة آال
 [ .27"واعلم أن النصر مع الصرب" 

احلووادي عشوور: اإلخبووار منووه تعوواىل أبن أهوول الصوورب هووم أهوول العووزائم، كقولووه تعوواىل: ?وملوون صوورب وغفوور إن 
 [.43ذلك ملن عزم األمور?  الشورى: 

ا يلقووى األعمووال الصوواحلة وجزاءهووا واحلظوووظ العظيمووة إال أهوول الصوورب، كقولووه الثوواين عشوور: اإلخبووار أنووه موو
[، وقولوه: 80تعاىل: ?ويلكم ثواب هللا خري ملن آمن وعمل صواحلاً وال يلقاهوا إال الصوابرين?  القصوص: 

 [.35?وما يلقاها إال الذين صربوا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم?  فصلت: 
ينتفوع ابآلايت والعورب أهول الصورب، كقولوه تعواىل ملوسوى: ?أن أخورج قومووك  الثالوث عشور: اإلخبوار أنوه إمنوا

[، وقولوه يف 5من الظلمات إىل النور وذكرهم أبايم هللا إن يف ذلك آلايت لكل صوبار شوكور?  إبوراهيم: 
[، 19أهل سبأ: ?فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن يف ذلك آلايت لكل صوبار شوكور?  سوبأ: 

ة الشورى: ?ومن آايته اجلوار يف البحر كواألعالم إن يشوأ يسوكن الوريح فويظللن رواكود علوى وقوله يف سور 
 [.33، 32ظهره إن يف ذلك آلايت لكل صبار شكور?  الشورى: 

الرابع عشر: اإلخبار أبن الفوز املطلوب احملبووب، والنجواة مون املكوروه املرهووب، ودخوول اجلنوة، إمنوا انلووه 
واملالئكة يدخلون عليهم من كل ابب سوالم علويكم مبوا صوربمت فونعم عقوىب الودار? ابلصرب، كقوله تعاىل: ?

 [.24، 23 الرعد: 
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اخلامس عشر: أنه يورث صواحبه درجوة اإلماموة، مسعوت شويخ اإلسوالم ابون تيميوة قودس هللا روحوه يقوول: 
أبمران ملا صربوا وكوانوا ابلصرب واليقني تنال اإلمام يف الدين، مث تال قوله تعاىل: ?وجعلنا منهم أئمة يهدون 

 [.24آبايتنا يوقنون?  السجدة: 
السووادس عشوور: اقرتانووه مبقامووات اإلسووالم، واإلميووان، كمووا قرنووه هللا سووبحانه ابليقووني وابإلميووان، وابلتقوووى 

 والتوكل، وابلشكر والعمل الصاحل والرمحة.
صورب لوه، كموا أنوه ال جسود ملون ال  وهلذا كان الصورب مون اإلميوان مبنزلوة الورأس مون اجلسود، وال إميوان ملون ال

يف احلوديث  رأس له، وقال عمرو بن اخلطاب رضي هللا عنه: "خوري عويش أدركنواه ابلصورب" وأخورب النويب 
 [ .29[ ، وقال: "من يتصرب يصربه هللا" 28الصحيح "أنه ضياء" 

للمووؤمن؛ إن ويف احلووديث الصووحيح: "عجبوواً ألموور املووؤمن  إن أمووره كوول لووه خووري، ولوويس ذلووك ألحوود إال 
 [ .30أصابته سراء شكر، فكان خري له، وإن أصابته ضراء صرب، فكان خرياً له" 

 [ .31وأمر األنصار رضي هللا عنهم، أبن يصربوا على األثرة اليت يلقوهنا بعده، حىت يلقوه على احلوض 
د الصوووودمة وأموووور عنوووود مالقوووواة العوووودو ابلصوووورب، وأموووور ابلصوووورب عنوووود املعصووووية، وأخوووورب "أنووووه إمنووووا يكووووون عنوووو

 [ .32األوىل" 
املصاب أبنفع األمور له، وهو الصرب واالحتساب، فإن ذلك خيفف مصيبته، ويوفر أجره، واجلزع  وأمر 

 والتسخط والتشكي يزيد يف املصيبة، ويذهب األجر.
 [ .33أن الصرب خري كله، فقال: "ما أعطي أحد عطاء خرياً له وأوسع من الصرب"  وأخرب 

 وأنواعه: معىن الصرب - 2
و الصرب يف اللغة: احلوبس والكوف، ومنوه قتول فوالن صورباً: إذا أمسوك وحوبس، ومنوه قوول تعواىل: ?واصورب 

[، أي احووبس نفسوووك 28نفسووك موووع الووذين يووودعون رهبووم ابلغوووداة والعشووي يريووودون وجهووه?  الكهوووف: 
 معهم.

 عن التشويش. فالصرب: حبس النفس عن اجلزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس اجلوارح
 وهو ثالثة أنواع: صرب على طاعة هللا، وصرب عن معصية هللا، وصرب على امتحان هللا.

 مراتب الصرب: - 3
 وهو على ثالثة أنواع: صرب ابهلل، وصرب هلل، وصرب مع هللا.

رب وموا فاألول: االستعانة به، ورؤيته أنه هو املصرب، وأن صرب العبد بربه ال بنفسه، كموا قوال تعواىل: ?واصو
 [، يعين إن مل يصربك هو مل تصرب.127صربك إال ابهلل?  النحل: 

والثاين: الصرب هلل، وهو أن يكون الباعث له على الصرب حمبة هللا، وإرادة وجهه، والتقرب إليه، ال إلظهوار 
 قوة النفس، واالستحماد إىل اخللق، وغري ذلك من األعراض.
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عبوود مووع مووراد هللا الووديين منووه، ومووع أحكامووه الدينيووة، صووابراً نفسووه والثالووث: الصوورب مووع هللا، وهووو دوران ال
معهوووا، سوووائراً بسوووريها، مقيمووواً إبقامتهوووا، يتوجوووه معهوووا أيووون توجهوووت ركائبهوووا، وينوووزل معهوووا أيووون اسوووتقلت 

 مضارهبا.
وقود أمور هللا سووبحانه وتعواىل يف كتابووه ابلصورب اجلميوول، والصوفح اجلميوول، واهلجور اجلميوول، فسومعت شوويخ 

م ابوون تيميووة قوودس هللا روحوووه يقووول: الصوورب اجلميوول هووو الوووذي ال شووكوى فيووه وال معووه، والصوووفح اإلسووال
 اجلميل هو الذي ال عتاب معه، واهلجر اجلميل هو الذي ال أذى معه.

[، قووال: 24وقووال ابوون عيينووة يف قولووه تعلووى: ?وجعلنووا موونهم أئمووة يهوودون أبمووران ملووا صووربوا?  السووجدة: 
 م رؤساء"."أخذوا برأس األمر فجعل

 تنبيه هام:
والشكوى إىل هللا عز وجل ال تنايف الصرب، فإن يعقوب عليه السالم وعد ابلصرب اجلميل، والنيب إذا وعود 

[، وكووذلك أيوووب أخوورب هللا عنووه: أنووه 86ال خيلووف، مث قووال: ?إمنووا أشووكو بثووي وحووزين إىل هللا?  يوسووف: 
 [.83?  األنبياء: وجده صابراً مع قوله: ?مسين الضر وأنت أرحم الرامحني

 
وإمنا يناىف الصرب شوكوى هللا، ال الشوكوى إىل هللا، كموا رأى بعضوهم رجواًل يشوكو إىل آخور فاقوة وضورورة 

 فقال: اي هذا، تشكو من يرمحك إىل من ال يرمحك؟ مث أنشد:
 وإذا عرتك بلية فاصرب هلا صرب الكرمي فإنه بك أعلم

 إىل الذي ال يرحموإذا شكوت إىل ابن آدم إمنا تشكو الرحيم 
 الصرب يف احملن وكيف حنصله: - 4

 أما الصرب يف احملن على أذى الظاملني، وعند النوازل فإن العبد يستجلبه ويستعني عليه بثالث أشياء:
أحدها: "مالحظة حسن اجلزاء" وعلى حسب مالحظته والوثوق به ومطالعته خيف محول الوبالء، لشوهود 

تحمل مشقة عظيمة محلها، ملا يالحظوه مون لوذة عاقبتهوا وظفوره هبوا، العوض، وهذا كما خيف على كل م
ولوووال ذلووك لتعطلووت مصوواحل الوودنيا واآلخوورة، ومووا أقوودم أحوود علووى حتموول مشووقة عاجلووة إال لثموورة مؤجلووة، 

 فالنفس موكلة حبب العاجل، وإمنا خاصة العقل: تلمح العواقب، ومطالعة الغاايت.
ال يوودرك ابلنعوويم، وأن موون رافووق الراحووة، حصوول علووى املشووقة وقووت وأمجووع عقووالء كوول أمووة علووى أن النعوويم 

 الراحة يف دار الراحة، فإنه على قدر التعب تكون الراحة.
 على قدر أهل العزم أت  العزائم وأت  على قدر الكرمي الكرائم
 ويكرب يف عني الصغري صغريها وتصغر يف عني العظيم العظائم

 عني على الصرب فيما تتحمله ابختيارك وغري اختيارك.والقصد: أن مالحظة حسن العاقبة ت
 والثاين: انتظار الفرج.



 1149 

أي: راحته ونسيمه ولذته، فإن انتظاره ومطالعته وترقبه خيفف محل املشقة، وال سيما عند قوة الرجواء، أو 
وموا القطع ابلفرج، فإنه جيد يف حشو البالء من روح الفرح ونسيمه وراحته: موا هوو مون خفوي األلطواف، 

 يفهم معىن امسه "اللطيف". -هو فرج معجل، وبه 
 والثالث: هتوين البلية، أبمرين:

أحدمها: أن يعد نعم هللا وأايديه عنده، فإذا عجز عن عدها، وأيس من حصرها، هان عليه ماهو فيه من 
 كقطرة من حبر.  -ابلنسبة إىل أايدي هللا ونعمه  -البالء، ورآه 

الووويت أنعوووم هللا هبوووا عليوووه، فهوووذا يتعلوووق ابملاضوووي، وتعوووداد أايدي املووونن: يتعلوووق الثووواين: توووذكر سووووالف الووونعم 
ابحلال، ومالحظة حسن اجلزاء، وانتظار اجلزاء، وانتظار روح الفرج: يتعلق ابملستقبل، وأحدمها يف الدنيا، 

 والثاين يوم اجلزاء.
جبمووع أنواعهوووا تتميووز معوووادن  ويف ختووام احلووديث عووون الصوورب نقوووول: "فعلووى وهوووج النووار امللتهبووة انر الفتنوووة

النوواس، فينقسووومون إىل موووؤمنني صوووابرين، وإىل مووودعني أو منوووافقني، وينقسوووم املؤمنوووون إىل طبقوووات كثووورية؛ 
 [.201( ص 3حبسب شدة صربهم وقوة احتماهلم" اهو  سلسلة رسائل الغرابء )

عاة؛ مموون صوودقوا يف دعوووى مث نضوويف: "فاملراحوول الوويت متوور هبووا حيوواة املووؤمنني اجملاهوودين؛ موون العلموواء والوود
اإلميووان، واسووتحقوا أن ميوونحهم هللا قيووادة البشوورية ابإلسووالم؛ هووي: االبووتالء، مث الصوورب، مث العاقبووة"  نفووس 

 [.205املصدر، ص 
فاعقوول أخووي املووؤمن هووذه املراحوول والزمهووا وتعقبهووا يف سووري األولووني لتكووون علووى بينووة ممووا نقووول واعلووم: أن 

 تسع األمر إذا إذا ضاق، وأنه بعد العسر يسراً.النصر مع الصرب، وأنه ال ي
قوووال تعووواىل: ?ولقووود كوووذبت رسووول مووون قبلوووك فصوووربوا علوووى موووا كوووذبوا وأوذوا حوووىت أثهوووم نصوووران وال ميووول 

 [???24لكلمات هللا ولقد جاءك من نبأ املرسلني?  األنعام: 
                  

 نقاًل عن ابن كثري، مع تصرف يسري. -[ 1 
 (.43(، ومسلم )21بخاري )رواه ال -[ 2 
 تقدم خترجيه. -[ 3 
عوووون أيب  3160، والرتمووووذي 2/953(، ومالووووك 3637(، ومسوووولم )7485رواه البخوووواري ) -[ 4 

 هريرة.
 (.813(، ومسلم )7375أخرجه البخاري ) -[ 5 
 رواه البخاري ومسلم. –[ 6 
 رواه البخاري. –[ 7 
 رواه البخاري.–[ 8 
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 حبان عن ابن عمر. صحيح رواه أمحد وابن –[ 9 
، وابوون ماجووه 4/126روي بلفوظ "إمنووا املووؤمن كاجلموول األنووف، حيثمووا انقيوود انقوواد" رواه أمحوود  -[ 10 
 عن العرابض بن سارية يف حديث طويل وإسناده قوي. 1/96(، واحلاكم 43)
(، ولووه شووواهد عوون أنووس 4179(، وابوون ماجووة )3895(، وأبووو داود )2865رواه مسوولم ) -[ 11 

 (.4214(، وابن ماجة )426بخاري يف األدب املفرد )عند ال
 (.3587(، والبغوي )91رواه مسلم ) -[ 12 
 ( عن أيب هريرة.2564(، والرتمذي )2846(، ومسلم )4850رواه البخاري ) -[ 13 
 ( عن أيب هريرة.3592(، والبغوي )2620رواه مسلم ) -[ 14 
 رواه البخاري عن أنس. -[ 15 
 ه البخاري ووصله أبو داود وغريه عن أنس.صحيح، علق -[ 16 
 رواه أمحد ومسلم وأبو داود عن أنس. -[ 17 
 أخرجه البخاري عن األسود. -[ 18 
 أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة. -[ 19 
 صحيح، رواه أمحد وابن حبان عن عائشة. -[ 20 
 صحيح، رواه النسائي واحلاكم عن ابن أيب أوىف. -[ 21 
 حديث "األمة" املتقدم خترجيه وغريه من األحاديث. كما يف  -[ 22 
( عن ابن مسعود 1096، وابن حبان )1/415(، وأمحد 2490صحيح، أخرجه الرتمذي ) -[ 23 

ورجالوه ثقوات غوري عبود هللا بون عمور األودي مل يوثقوه غوري ابون حبوان، ولوه شوواهد يتقووى هبوا مون حووديث 
 .4/75مع الزوائد" معيقب وحديث أيب هريرة وحديث أنس وانظر "جم

 ( عن أنس.1338( عن أيب هريرة، وآخر الرتمذي )5178برقم ) -[ 24 
( عن عبد هللا بون مسوعود، ورواه 1999(، والرتمذي )4091(، وأبو داود )91رواه مسلم ) -[ 25 

 ( عن أيب هريرة بسند صحيح.4092أبو داود )
 (.4418أنظر البخاري ) -[ 26 
 ، عن ابن عباس.542و  3/541، واحلاكم  1/307حسن، رواه أمحد  -[ 27 
 ، عن أيب مالك األشعري.5/342، وأمحد 5/5(، والنسائي 223روان مسلم ) -[ 28 
(، عن 2024(، والرتمذي )1644(، وأبو داود )1053(، ومسلم )6470رواه البخاري ) -[ 29 

 أيب سعيد.
 من حديث صهيب.، 6/16، وأمحد 2/318(، والدارمي 2999رواه مسلم ) -[ 30 
 ( عن أسيد بن حضري.1845(، ومسلم )7057( و )3792رواه البخاري ) -[ 31 
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 ( عن أنس بن مالك.15( )626(، ومسلم )1302رواه البخاري ) -[ 32 
 تقدم خترجيه. -[ 33 

 ـــــــــــــــــ
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  نشأة الرسول
 

ن السيدة خدجية رضى هللا عنهوا يشمل املدة من مطلع حياته حىت زواجه م احلديث عن نشأة الرسول 
م ،وىف هووذا 595م إىل 571وعمووره نووس وعشوورون سوونة،وهى موودة متتوود ابلتوواريخ و املوويالدى موون سوونة 

يووم االثنوني الثنوىت عشورة  النطاق نسجل األحداث التالية الوىت تصوور إبجيواز هوذه النشوأة: ولود الرسوول 
ني مهوا عبودهللا بون عبوداملطلب ، والسويدة آمنووة ليلوة خلوت مون شوهر ربيوع األول عوام الفيول موون أبووين كورمي

اليووزال جنينووا ىف بطوون أمووه. وملووا وضووعته أمووه أرسوولت إىل جووده  بنووت وهووب ، وقوود توووىف والووده وحمموود 
عبداملطلب أن ولد لك غالم )حفيد( فأسرع إىل البيت ، وأخذه و دخول بوه الكعبوة وأخلوت يودعو هللا ، 

 أن عبداملطلب أنشد أرجوزة مطلعها:ويشكرله ما أعطاه ، ومما روى ىف ذلك 
احلمد هلل الذى أعطاأ هذا الغالم الطيب األردان وأرضوعته امورأة مون بوىن سوعد بون بكور يقوال هلوا حليموة 
ابنوووة ذؤيوووب ،وقووود اموووتأل ثووودايها ، ابللوووق بعووود أخوووذه ،وانهلوووا خوووري كثري،وانتقلوووت حياهتوووا مووون العسووور إىل 

يقبول إال علوى ثودى واحود، وكأنوه فطور علوى أن يودع الثودى كوان ال  اليسرويذكرابن إسوحاق أن الرسوول 
 الثاأ ألخته من الرضاعة.

ملا متت رضاعته عادت به حليمة إىل أمه ، بعد سونتني ،وبينموا كانوت حتورص علوى أن تعوود بوه ملنوازل بوىن 
نودى سعد، ملارأت ىف وجوده عندها ، من اخلري وتقول حليمة: كلمنا أمه ، وقلوت هلوا: لوو تركوت ابوىن ع

حىت يغلظ ، فإأ أخشى عليه واء مكة.. ومل تزل هبا حىت ردته معها، حدثت أحداث عند حليمة تتصل 
 الغنم ىف صحبة إخوته من الرضاعة. خافت حليمة عليه وأعادته ، وقد رعى حممد  مبحمد 

ينوة، فقود كانوت توفيت أمه السيدة آمنة وهو ىف السادسة من العمر، وكانت وفاهتا ابألبواء بني مكة واملد
قووودمت بوووه علوووى أخووووال أبيوووه مووون بوووىن النجوووار، فماتوووت وهوووى راجعوووة إىل مكوووة، فتووووىل جوووده عبوووداملطلب 

 اإلشراف عليه ورعايته.
فووراش يوضووع لووه ىف ظوول الكعبووة وكووان أبنوواء  يقووول ابوون إسووحاق: إنووه كووان لعبوود املطلووب جوود الرسووول 

لى وهذا الفراش وهو دون الثامنة، فوأراد جلس ع عبداملطلب يتلسون حول هذا الفراش ، ولكن حممدا 
 أعمامه أن يؤخروه ، فقال هلم عبداملطلب: دعوا ابىن إن له شأان وأجلسه معه على الفراش.

ىف الثامنووة مووون عمووره ، فكفلوووه عمووه أبووو طالوووب الووذى كوووان الشووقيق الوحيووود  توووىف عبووداملطلب وحممووود 
لرعوى لغونم عموه ، وملوا اشوتد عووده عمول ىف جتوارة ا لعبدهللا والد الرسول ، ومع أيب طالب واصول حممود 

 عمه.
وهو يرعى الغنم يعىن أبغنامه عنايوة كبورية ىف مرعاهوا وسوقيها، وإذا ولودت شواة أو مرضوت  وكان حممد 

اهتم هبا كل االهتمام ، فكثرت بذلك أغنامه ، حىت كان بعوض النواس يطلبوون مون أ، طالوب أن يضوموا 
 ولتنمو وتكثرة ولذلك مسى "األمني". ة حممد أغنامهم ألغنامه لتنال عناي
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وحفظووه هللا مووون أى احنوووراف ، وروى عنووه أنوووه قوووال: )لقوود رأيتوووىن ىف غلموووان قووريش ننقووول احلجوووارة لوووبعض 
مايلعووب بووه الغلمووان ، وكلنووا قوود تعوورى وأخووذ إزاره ، فجعلووه علووى كتفووه ورقبتووه حيموول عليووه احلجووارة، فووإأ 

موووا أراه لكموووة موجعوووة، وقوووال: شووود عليوووك إزارك ، قوووال  -الكوووم ألقبووول معهوووم كوووذلك وأدبووور، إذ لكموووىن 
 فأخذته ولبسته. فكنت كذلك بني أصحا،، ومحلت احلجازة على كتفى بدون إزار(.

رملووا اشووتغل بتجووارة عموووه ، كووان صووادقا ىف عووورض السوولع وقانعووا بووربح مناسوووب ولووذلك مسووى "الصوووادق" 
 وأصبح معروفا ىف قومه ابلصادق األمني.

أربووع عشوورة سوونة، وكانووت بووني قووريش ومعهووا كنانووة. وبووني قوويس  الفجووار وعموور الرسووول ووقعووت حوورب 
عويالن ، ومسيووت الفجووار حلوودوثها ىف الشوهر احلوورام ممووا يعوود فجووورا ، ويوذكر ابوون هشووام أن حوورب الفجووار 

بعوض أايمهوا ويوروى عنوه  ه وقود شوهد الرسوول \ىف العشورين مون عمورة امتدت حوىت أصوبح الرسوول 
 أنبل على أعمامى ىف الفجار(.قوله )كنت 
إىل عهود الشووباب ، وكووان واضوحا أنووه مل يعبود صوونما قووط ، وبغضوت لووه األواثن ، وديوون  ووصول حمموود 

 قومه ، وتنزه عن مذمومات اجلاهلية الىت كان يغرق فيها شباب العرب ىف ذلك العهد.
، وهتيأ للسيدة خدجية بذلك  ليتاجر ىف ماهلا، فقبل وقبل عمه أبو طالب طلبت السيدة خدجية حممدا 

أن تتعوورف إخالصووه وأمانتووه ، فخطبتووه لنفسووها، ومت زواجووه هبووا، وكووان عمووره آنووذاك نسووا وعشوورين سوونة، 
وكانت هى أكرب منه ، وكانت السيدة خدجية تسمى الطاهرة ىف اجلاهلية واإلسالم ،وأجنب منهوا الرسوول 

  ابنه من مارية املصرية. كل أوالده الذكور واإلانث إال إبراهيم ، فقد كان 
مبلغ الرجال كان أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأكرمهم حسبا، وأبرهم جوارا ، وأعظم  وملا بلغ 

 حلما ، وأصدقهم حديثا ، وأكثرهم أمانة، وأبعدهم عن الفحش وعن األخالق الىت تدنس الرجال.
قيقوة جبميوع مراحول حياتوه ، وهوذا الوضووح هوو تشوبه معرفتنوا الد ومعرفتنا الدقيقوة مبراحول نشوأة الرسوول 

الذى جعل جوسوتاف ليبوون يقوول: إذا اسوتثنينا حممودا الجنودان مطلعوني علوى حيواة مؤسوس داينوة اطالعوا 
 صحيحا.أ.د/أمحد شلىب

 ـــــــــــــــــ
 نظرات خائنة

 النظر وخطورته . -
 أحاديث وآاثر يف فتنة النظر . -
 حكم النظر للنساء . -
 ذرائع إىل النظر :سد ال -
 كل ذريعة تفضي إىل تعمد النظر إىل النساء :  -  -سد النيب • 
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 هنى النساء إذا صلني مع الرجال أن يرفعن رؤوسهن قبل الرجال . -  -. أنه 1
 هنى املرأة إذا خرجت إىل املسجد أن تتطيب أو أن تصيب ريوراً . -  -. أنه 2
 ق عند املشي حىت ال يراها كل أحد .مل جيعل هلا وسط الطري -  -. أنه 3
 هنى أن تَنعت املرأة املرأة لزوجها حىت كأنه ينظر إليها . -  -. أنه 4
 هنى عن اجللوس يف الطرقات . -  -. أنه 5
 . أن هللا سبحانه هنى النساء عن الضرب أبرجلهن عند السري .6
 عقوابت النظر إىل احملرمات : -
 . فساد القلب .1
 العلم .. نسيان 2
 . نزول البالء .3
 . إبطال الطاعات .4
 . الغفلة عن هللا والدار اآلخرة .5
 . إهدار الشارع عني من تعمد النظر يف بيوت الناس متجسساً .6
 فوائد غض البصر : -
 . ختليص القلب من أمل احلسرة .1
 . أنه يورث القلب نوراً وإشراقاً .2
 . أنه يورث صحة الفراسة .3
 تح له طرق العلم وأبوابه .. أنه يف4
 . أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته .5
 . أنه يورث القلب سروراً وفرحه .6
 . أنه خيلص القلب من أسر الشهوة .7
 . أنه يسد عن العبد ابابً من أبواب جهنم .8
 . أنه يقوي العقل ويزيده ويثبته .9

 . أنه خيلص القلب من سكر الشهوة ورقدة الغفلة .10
 . أنه يورث حمبة هللا .11
 . أنه يورث احلكمة .12
 . أنه يفرغ القلب للتفكر يف مصاحله .13
 جاهد نفسك حلظة . -
 التوبة والنظر . -
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 أسباب إطالق البصر : -
 . اتباع اهلوى وطاعة الشيطان .1
 . اجلهل بعواقب النظر .2
 . االتكال على عفو هللا ومغفرته .3
 لسالت .. مشاهدة األفالم واملس4
 . العزوف عن الزواج .5
 . كثرة التواجد يف األماكن اليت خيتلط فيها الرجال ابلنساء .6
 . وجود لذة كاذبة يشعر هبا الناظر يف نفسه .7
 . تربج النساء يف الشوارع واألسواق .8
 . تشجيع بعض النساء لذلك .9

 . كثرة التعامل مع النساء .10
 أسباب غض البصر : -
  عز وجل .. تقوى هللا1
 . التخلص من مجيع األسباب اليت ذكران أهنا تؤدي إىل إطالق البصر .2
 . معرفة أن إطالق البصر يؤدي إىل األسف واحلسرة .3
 . معرفة أن النظر زان العينني .4
 . دفع اخلواطر والوساوس قبل أن تصري عزماً مث تنتقل إىل مرحلة الفعل .5
 . القيام حبقيقة الشكر .6
 لصوم .. ا7
 . أتمل ما يستقبح من شأن النساء .8
 . التسلي مبا أحله هللا عز وجل من الشهوة املباحة .9

 . الدعاء واالستعانة ابهلل عز وجل .10
 . اخلوف من سوء اخلامتة .11
 . صحبة األخيار وترك صحبة األشرار .12

 القسم العلمي بدار الوطن . –املرجع : نظرات خائنة الداء والدواء 
 ـــــــــــــــــ
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 نتل األع،اء
 (1لغة: جزء من جمموع اجلسد. كاليد والعني واملعدة كما ىف املعجم الوجيز)

 (.2واصطالحا: اقتطاع جزء من بدن آدمى حى أوميت ، لغرسه ىف بدن آدمى حى مريض حيتاج إليه)
زء مون نسويج أو عضوو وهذه األعضاء املنقولة عن موضعها من بدن اآلدمى تسومى ابلطعووم ، والطعوم جو

يسووتعمل كبووديل جلووزء مماثوول ، والنسوويج أو العنصراألصوولى إمووا أن يكووون مريضووا أومشوووها،أوغري قووادرعلى 
أداء وظيفتووووه الطبيعيووووة ىف بوووودن صوووواحبه ،وأكثوووور األنسووووجة اسووووتعماال هلووووذا الغوووورض هووووى اجللوووود والعظووووام 

 والغضاريف واألوردة والشرايني والقرنية.
 والطعوم اآلدمية نوعان:

الطعوم الذاتية: هى ما أخذت من اإلنسان ملوداواة جوزء آخور مون بدنوه ،ومون أمثلتهوا أخوذ جوزء مون  -1
جلوده ىف موضوع مسوترت كالفخوذة لرتقيوع جوزء آخوور ىف موضوع ظواهر مون بدنوه كالوجوه ،أوأخوذ العظووام أو 

 الغضاريف منه ، وغرسها ىف موضع آخر.
،أى من آدمى آخر حى أو ميت ، وذلك كنقل الطعوم اجلنسية: وهى ما أخذت من جنس املريض  -2

الكلوووى مووون آدموووى أو ميوووت لغرسوووها ىف بووودن آدموووى حوووى آخووور، تلفوووت كليتوووه أو مل تعووود صووواحلة للقيوووام 
 بوظيفتها، ونقل القرنية أو القلب من بدن آدمى ميت وغرسها ىف بدن آدمى مريض مفتقر إليها.

المية، ألنوه مون قبيول التوداوى الوذى حوض عليوه ونقل األعضاء على هذا النحو ال متنع منه الشوريعة اإلسو
الشووارع ، وهووذا النقوول وإن كووان موون مسووتجدات العصوور، إال أن الشووريعة اإلسووالمية الصوواحلة لكوول زمووان 

 ومكان ال متنعه ، مما يدل على اتساعها لكل قضااي الناس ىف دنياهم إىل أن تقوم الساعة.
ل ، قصد هبا مراعاة مصلحة املنقول إليه العضو، وعدم وقد وضعت الشريعة اإلسالمية الضوابط هلذا النق

اإلضوورار ابملنقووول منووه أو تعريضووه للهووالك إذا كووان آدميووا حيووا، وعوودم التمثيوول جبثتووه إن كووان ميتووا وجملمووع 
ابلتفصوويل ضوووابط هووذا النقوول وشووروطه حبيووث  -البحوووث اإلسووالمية ىف هووذا املوضوووع بيووان شوواف حوودد 

 ول منه عن طريق التربع الذى ختتض معه التجارة انتفاء ثما فلريجع إليه.املصلحة للمنقول إليه واملنق
 أ.د/عبد الفتاح حممود إدريس

 ـــــــــــــــــ
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 وحدة الوجو 
(. ويقال: كل شوىء انفورد علوى حودة: 1لغة: الوحدة مصدر الفعل "وحد" أى بنفسه. فهى ضد الكثرة)

 (.2أى متميز عن غريه)
 (.3" تشري إىل االنفراد والتميز، كما أهنا تدل على التقدم ىف علم أو أبس)واخلالصة أن مادة "وحد

واصطالحا: تعىن أن الكائن املمكن يستلزم كائنا آخر واجبه الوجود بذاته، ليمنحه الوجود، ويفيض عليه 
ابخلووري واالبوووداع. وذلوووك الكوووائن الواجووب الوجوووود هوووو هللا جووول شووأنه ، ألنوووه موجوووود أوال بنفسوووه ، ودون 

 حاجة إىل أى موجد آخر؛ كيال متتد السلسلة إىل ما الهناية.
وأن الكائنات األخرى مجيعها مظواهر لعلموه وإرادتوه ، ومنوه تسوتمد احليواة والوجوود ؛ وهلوذا كوان وجودهوا 

 عرضا وابلتبع.
وبنوواء علووى هووذا ، فلوويس مثووة إال كووائن واحوود موجووود حقيقووة وضوورورة، بوول هووو الوجووود كلووه ، وال تسوومى 

( هووذه هووى النظريووة الووىت توودعى "وحوودة 4نووات األخوورى موجووودات ، إال بضووراب موون التوسووع واجملوواز)الكائ
الوجووود". وقوود اعتنقهوووا مجاعووة موون الصووووفية بعوود أن أخووذت الدراسوووات الفلسووفية ىف اإلسووالم تضووومحل 

 وتتوارى.
نودلس واملشوورق ، وقود تكونتووه هوذه الفكوورة ىف أوائول القوورن الثواأ عشوور املويالدى. وشوواع أمرهوا ىف بووالد األ

 بعد ان اختلط فيها وجود التصوف ابلفلسفة اختالطا كبريا.
 ( وجالل الدين الرومى.638وكان من أكرب أنصارها: ابن عر، )ت 

ورمبووا دل ظوواهر هووذا االجتوواه ، علووى أن مشووايعيه قوود يلتمسووون عووذرا للكفووار موون أمثووال فرعووون وقوووم نوووح 
 م ، واليهود الذين عبدوا العجل.وغريهم من املشركني الذين عبدوا األصنا

ويوودعى أنصووارمذهب وحوودة الوجووود، أن هووؤالء الكفووار مووا عبوودوا غووريهللا ، وأن خطووأهم يكموون ىف أهنووم 
خصصوا شيئا دون شىء ابلعبادة، وكان األصل أن يعبدوا كل شىء. ألنوه ال شوىء موجوود علوى احلقيقوة 

 إال هللا.
إهنم ىف نفووس الوقووت آمنوووا بفكوورة أخوورى هووى مووا أمسوووه وحووني آموون فالسووفة املتصوووفة بوحوودة الوجووود؛ فوو

 "وحدة األداين".
 فلذلك يقرون أبن املشركني والوثنيني مجيعا على حق ، حبجة أن هللا هو كل شىء.

فمن عبد صنما أو حجورا أو شوجرا أو إنسوان أو كوكبوا، فقود عبود هللا. لكون جيوب أن نفوو ىف هوذا اجملوال 
لشوهود. فوحودة الوجوود نظريوة ابطلوة تنواىف التوحيود الصوحيح. أموا وحودة بني وحدة الوجود، وبني وحودة ا

 الشهود فهى حق.
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مثووال هووذا: لووو قووال شووخص إنووه يوورى هللا يف كوول شووىء، فووإن كووان يعووىن أنووه يوورى آاثرة وشووواهده ، فتعبووريه 
صوووحيح. وإن كوووان يعوووىن وحووودة اخلوووالق واملخلووووق ، فوووالتعبري ابطووول واعتقووواده كفووورة ألنوووه تسوووليم بوحووودة 

 (.5لوجود)ا
ومل تكن فكرة وحدة الوجود من ابتكار غالة فالسوفة الصووفية كوابن عور، واحلوالج والروموى، بول كوان هلوا 
جذورها لدى فالسوفة اليووانن القودماء، مون أمثوال طواليس وهرياقلويطس والورواقيني ، مث أصوحاب موذهب 

 (.6الفيض ىف األفالطونية احملدثة)
بعوض فالسوفة الغورب ، مثوول بعوض الفالسوفة الفرنسويني املوواديني ولقود سورت عودوى وحودة الوجووود ، إىل 

 م( وإىل الفيلسوف اهلولندى "سبينوزا" ىف القرن الثامن عشر.1784-م1713ومنهم "ديدرو" )
كموووا أتثووور هبوووا بعوووض أدابء أورواب الغربيوووة، والسووويما أصوووحاب النزعوووة الرومانتيكيوووة، الوووذين اختوووذوا الطبيعوووة 

 (.7موضوعا للتأمل ىف أدهبم)
واخلالصة أن وحدة الوجود فكورة خاطئوة،ال يقرهوا عقول سوليم وال ديون منوزل. وأخطور موا فيهوا: أهنوا تنواىف 
التوحيووود الصوووحيح ، وتوووؤدى إىل القوووول بوحووودة األداين ، واسوووقاط التكووواليف ،وإلغووواء املسوووئولية وااللتوووزام 

حيحة مثول "النوور احملمودى"، األخالقوى ، انطالقوا مون فكورة اجلورب كموا أهنوا تنبثوق منهوا اعتقوادات غوري صو
 و"احلقيقة احملمدية".و"اإلنسان الكامل". وكل ذلك ينكره اإلسالم.

 أ.د/عبداللطيف حممد العبد
 ـــــــــــــــــ

 



 1159 

 وصا  لرتبية األبناء 
 . األصل يف تربية النشء إقامة عبودية هللا يف قلوهبم .1
 . األب واألم يف عبادة هللا عز وجل .2
 ن اإلخالص هلل عز وجل يف أمر الرتبية .. ال بد م3
 . عليك ابصطحاب النية يف مجيع أمورك الرتبوية حىت تؤجر .4
 . الدعاء هو العبادة .5
 . عليك ابملال احلالل .6
 . القدوة احلسنة من ضرورايت الرتبية .7
 بية .. وجه بعضاً من حرصك على أمور الدنيا ومعرفتها إىل معرفة أفضل السبل يف أمر الرت 8
 . الصرب .9

 . الصالة الصالة .10
 . ال بد من مراعاة املمتلكات اخلاصة والفوارق الفردية بني األطفال .11
 . اغرس يف نفوس صغارك تعظيم هللا عز وجل وحمبته وتوحيده .12
 . احرص على كتم الغضب واالنفعال .13
 . اختيار اجلليس لألبناء .14
 منه .. الوقت وإعطاء األبناء جزء 15

 دار القاسم . –عبد امللك القاسم  –املرجع : وصااي لرتبية األبناء 
 ـــــــــــــــــ
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  وصا 
 قال الصاحلون يوصونك:

. احلوووازم مووون نظووور يف العواقوووب نظووور املراقوووب، وعووورف اإلضووواعة، ومل جيعووول احللوووم بضووواعة، فإمنوووا العمووول 1
نفس سووريها، ويفووارق القفووص طريهووا، وهووي احلقيووق: عموول يصووعدك ويرقيووك. فاحلووذر احلووذر أن يعجوول للوو

 ابلغرض الفاين متثبطة، وبصحبته مغتبطة.
 . وإنك حمتاج إىل جذبة توقد مصباح اهلمة، يف دجيور هذه الغفلة املدهلمة.2
 . فال تكن مثل فالن، فإمنا هو غريق، وثئه ال يبدو له طريق.3
بووور، ال مسووتقر حبووور، ومعوورب ومموور، ال وطوون . اجعلوون " أقلوول موون الوودنيا " الشووعار. فووإن الوودنيا منووزل ع4

 ومستقر.
 . أتطلب ما يطغيك، وعندك ما يكفيك؟5
. وما األموال إال كالظالل  كل ما أغفل القلوب عن ذكره تعاىل فهو... دنيا. وكول موا أوقوف القلووب 6

 عن طلبه فهو.... دنيا. وكل ما أنزل اهلم ابلقلب فهو..... دنيا.
 لسلف، واجتر يف أسواق العمل مبالك ال ابلسلف.. فاستقم على طريقة ا7
 . وانظر ملن ملك الدنيا أبمجعها: هل راح منها بغري القطن والكفن؟8
. وانظر كم تركت الفنت من قلب مقلب، وهوى مغلب، وكم سوار يف طريقهوا مون كوادح، وكثور اهلواجي 9

 وقل املادح، وكم تعددت أمساؤها، واحتدت أرضها ومساؤها.
قود أتلوف مون النفووس وجههوا الفطوري الصوقيل، فكيوف ستسوتقبل موا يلقوى عليهوا مون قووول  . الصودأ10

 ثقيل؟
. اخلطووب جليوول، واملووتفطن قليوول، ولكوون التنسوويق يغووين إبذن هللا عوون الكثوورة. . ومووا الكووف إال أصووبع 11

 ... مث أصبع.
 . وليس سواء عامل وجهول.12
 . وما النفس إال حيث جيعلها الفىت.13
 ر.. وقدها بزمام.. فكن احل14
 . والقلب يصدأ إن مل جتله حينا.15
 . فجالس من تكلمك صفته، وال جتالس من يكلمك لسانه.16
 . وقصر األمل... وابلغ يف العمل.17
 . فإنه ما طلعت مشس إال وعظت أبمس.18
 . وإنك أسري عهد وشعور، وليس لك من فداء.19
 ملفارقة.. محاك هللا من األوهام الطارقة، والعقول ا20
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 . فافخر بزيت مصباحك، وابألحبار، وليفرح الغافلون ريمر كؤوسهم وابألوثر.21
 . واعلم أن احلصرية عرش الداعية.22
 . وأن منابر النهاة ترسم مسار احلياة.23
 . وليكن آخر ما تدعو... أن احلمد هلل رب العاملني.24

 حممد أمحد الراشد-املصدر: حنو املعا 
 ـــــــــــــــــ
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  وفاة الرسول
ماجيرى على الناس ىف قوله تعاىل:  فإنه قد جرى على النىب  الوفاة: املوت ، فإذا أضيف إىل الرسول 

، وماذكر بوه أبوو بكور رضوى هللا عنوه املوؤمنني الوذين اشوتد هبوم احلوزن  30}إنك ميت وإهنم ميتون{الزمر:
فوإن حممود قود موات ، ومون كوان مونكم يعبود هللا  : أموا بعود، مون كوان مونكم يعبود حممودا مبوت الرسول 

فووإن هللا حووى الميوووت. قووال هللا تعاىل}وماحمموود إال رسووول قوود خلووت موون قبلووه الرسوول أفووئن موواث أو قتوول 
انقلبووووتم علووووى أعقووووابكم ، ومووووون ينقلووووب علووووى عقبيووووه فلووووون يضوووورهللا شوووويئا وسوووويجزى هللا الشووووواكرين{آل 

ديد قد أخذ ابلناس كل مأخذ حلبهم الشديد لرسول هللا ، ومع هذه احلقيقة فإن احلزن الش 144عمران:
  والذى عرب فيه آنس رضى هللا عنه بقوله: "ملا قدم الرسول ،  املدينة أضاء فيها كول شوئ ،وملوا موات

أظلم منها كل شىء" ولذلك وجدان عمر رضى هللا عنه مع قوتوه وشودته يكلوم النواس قبول أ، بكور رضوى 
، وبعد أن مسع تذكري أ، بكر ابلقرآن جلس علوى األرض الحتملوه قودماه  ل هللا عنه منكرا موت الرسو 

 (.1، وكأهنم مل يسمعوا اآلية إال تلك الساعة)
والسيدة فاطمة رضى هللا عنها قالت وهو ىف مرض الوفاة: واكرب أابه ، فقال هلوا: لويس علوى أبيوك كوراب 

دعواه ، اي أبتواه ىف جنوة الفوردوس مواواه ، ايأبتواه إىل  ( فقالت بعود الوفواة: اي ابتواه. أجوااب راب2بعد اليوم )
 (.3جربيل ننعاه)

االطمئنوان علوى أمتوه بعود أن أكمول هللا الودين ، وأمت النعموة حيوث كشوف ىف صوالة  وسبق موت النىب 
الفجر يوم وفاته سرت حجرة السيدة عائشة رضي هللا عنها ونظر إىل املسلمني وهم ىف صوفوف الصوالة مث 

حك وكأنه يودعهم ، وهم املسلمون أن يعربوا عن فورحتهم ريروجوه ، وأتخور أبوو بكور رضوى هللا تبسم وض
إلوويهم بيووده أن أمتوووا صووالتكم ، مث  يريوود اخلووروج للصووالة فأشووار الرسووول  عنووه حيووث ظوون أن الرسووول 
 دخل احلجرة وأرخى السرت.

يودخل يوده ىف إانء املواء كوى ميسوح  وكان عندما حضره املوت مستندا إىل صدر أم املوؤمنني عائشوة، وكوان
وجهه ويقول: آل إله إال هللا ، إن للموت سكرات ، وأخذته حبة وهو يقول: }مع الذين أنعم هللا عليهم{ 

 (.4ويقول: "اللهم ىف الرفيق األعلى" فعرفت السيدة عائشة أنه خيري، وأنه خيتار الرفيق األعلى)
 ما إن متسكوا به لن يضلوا أبدا، كتاب هللا وسنة نبيه. ابلرفيق األعلى وترك للناس وحلق الرسول 

 أ.د/حممد رأفت سعيد
 ـــــــــــــــــ

 ودفات يس ة مة ابئة الدخان :
 تذكر أبنك مسلم . -1
 أن الدخان خبيث . -2
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 أن الدخان ضرر على نفسك وعلى املشرتي وعلى األمة مجيعاً . -3
ار ، فكيوف ترجوو منوه إجابوة الودعاء وقود أكلوت احلورام وبعوت إنك فقري إىل ربك تدعوه ابلليل والنه -4

 احلرام .
 أن أمتك حباجة إىل األصحاء األقوايء . -5
 هل ترضى أبن تشيع األمراض الفتاكة يف جمتمعك ؟ -6
 هل خيطر ببالك أن تقتل نفساً معصومة بغري حق ؟ -7
 هل يسرك أن ينحرف أبناء املسلمني ؟ -8
 عدائك على أمتك ؟هل يرضيك أن تعني أ -9

 أال تعلم أبن هللا هو الذي يرزقك ؟ أال تؤمن أبنك لن متوت حىت -10
 تستويف رزقك ؟

 قد تطمع يف املال ، لكن ما فائدته إذا ذهبت بركته ؟ -11
 أعلم أبن هللا هو الذي جيلب األرزاق وليس الدخان . -12
 عليك واخلطيئة حميطة بك . إذا كان البائع هو الذي يبيع الدخان وليس أنت فالوزر -13

 .287صو  –دار ابن خزمية  –حممد احلمد  –املرجع : رسائل يف الرتبية واألخالق والسلوك 
 ـــــــــــــــــ
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 وهم احلب 
 -أضرار احلب:§ 

 -أواًل: األضرار الدينية ومنها:
 الوقوع يف الشرك. -1
 التشبه ابلكفار وتقليدهم. -2
 الوقوع يف الفاحشة. -3
 ضعف األمة وتقهقرها. -4

 -اثنياً: األضرار النفسية ومنها:
 فقدان الثقة ابلنفس . -1
 االكتئاب النفسي. -2
 فقدان الراحة, واخلوف من الفضيحة. -3
 الفشل الدراسي. -4
 انتظار من ال أي . -5

 اثلثاً: األضرار الصحية.
 -رابعاً: األضرار االجتماعية ومنها:

 لفاحشة .انتشار الفساد وشيوع ا -1
 فشل احلياة الزوجية وكثرة الطالق. -2
 خراب البيوت . -3
 تفشي العنوسة. -4
 اخليانة الزوجية. -5
 القتل وفشو اجلرمية. -6

 -خامساً: األضرار األدبية:
 ومن أعظمها: سقوط كرامة املرأة من عني الرجل.

 سادساً: األضرار املادية.
 -أمور مهمة جيب أن حتذرها الفتاة:

 ظر إىل الصور احملرمة .الن -1
 اهلاتف. -2
 الفراغ النفسي والروحي والعاطفي. -3
 العزلة. -4
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 وسائل اإلعالم املختلفة. -5
 رفيقات السوء. -6
 البحث عن زوج. -7
 رفض الزواج حبجج واهية. -8
 اإلعجاب. -9

 التقليد األعمى. -10
 البحث عن خمرج. -11
 املراسلة. -12
 .التسلية وإزجاء الوقت -13
 االختالط احملرم. -14

 دار طيبة . -حممد بن عبد العزيز املسند  -املرجع : وهم احلب 
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 871 .................................................................................... املريض كي  يصل  ؟

 872 .................................................................................................... امل اح

 875 ..................................................................................... املسارعة يف اخل ات

 877 ......................................................................................... املس د)اجلامة(

 879 .......................................................................................... املصاحل املرسلة

 881 ................................................................................................ املصح 



 1177 

 884 ..................................................................................................امل،اربة

 886 ................................................................................................. املعاصرة

 887 ................................................................................................... املعا لة

 888 .................................................................................................. املع  ة

 892 .................................................................................................. املعصية

 894 ................................................................................................. اييساملت

 896 .......................................................................................... املتوالت العشر

 902 .................................................................................................. امل اييل

 902 ................................................................................................. امل ابات

 906 .................................................................................................. املالئ ة

 911 ................................................................................................. املالحظة

 913 .................................................................................................. املوا ين

 914 ................................................................................................. املواديل

 915 ...................................................................................................امل اث

 917 ..................................................................................................... املَْهر

 918 ................................................................................................... امِلل يَّة

 919 .................................................................................................... النبوة

 922 ............................................................................... النيب صلى هللا عليه وسلم

 928 .................................................................................................. النسب

 931 ................................................................................................... النسخ

 934 ................................................................................................. النصيحة

 935 ................................................................................................... النفاق

 937 .................................................................................................... النفتة

 939 .................................................................................................... النهى

 940 ...................................................................................................النوافل

 943 ..................................................................................................... النية

 944 .................................................................................................... النَّْذر

 945 ................................................................................. اهل رة.. احافالية الاغي 

 950 ................................................................. من  روس اهل رة النبوية-النبوية  اهل رة

 954 ................................................................................. اهل رة.. احافالية الاغي 

 959 ..................................................................................... اهل رة رحلة الصعو 

 962 ................................................................................................... اهل رة



 1178 

 964 ................................................................................................ اهلندوسية

 965 ..................................................................................................... الوتر

 967 ..................................................................................................  يعةالو 

 968 ................................................................................................. الوسطية

 971 ................................................................................................... الوصية

 973 ........................................................................................... الودل وأمهياه

 977 ..................................................................................... الودل عند الصوفية

 980 ........................................................................ الودل وكيفية تنظيمه لألم العاملة

 983 ............................................................................................. الوالء والرباء

 985 ............................................................................................. الوالء والرباء

 987 .................................................................................................. الوهابية

 988 ................................................................................................... الَوْحى

 992 ................................................................................... اليهو  فظائة وف،ائح

 995 ................................................................................................. اليهو ية

 997 ....................................................................... بر الوالدين والاحذير من عتودهما

 1000 ....................................................................................... براعة االساهالل

 1002 ............................................................................................. بنو األمحر

 1003 ............................................................... ةثالث وثالثون سبباً للخشوع يف الصال

 1005 .......................................................................................... مثرات الصالة

 1006 ............................................................................................ مجة الترآن
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