
 1 الشرقية أون الين  –زاد الخطيب 

 

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2 الشرقية أون الين  –زاد الخطيب 

 

 

ونشكرك والشكر كفيل بالمزيد من فضلك  ،اللهم لك الحمد، والتوفيق للحمد من نعمك 

 وأشهد أن محمدا  .فباب رحمتك أرجى ما نلوذ به ونلجأ ،وكرمك، ونتوب إليك من الذنوب

أرسلته رحمة  للعالمين وأنزلت عليه كتابك المبين، وهديتنا به الصراط  ،عبدك ورسولك

 إنك سميع مجيب.،، واحشرنا مع آلهإتباعهلهم ارزقنا فال ،المستقيم

 وبعد....
 الخطباء والدعاة: إخواني

عندما أتحدث إليكم، وأستمع إلى حديثكم من على هذا المنبرر، وكرم أود   سعادتي هيكم 

تحيرا بهرا القلروب، وتزكرى بهرا النفروت، وتسرتنير علرى  رو ها  التريأن أستمع إلرى كلمراتكم 

ررد، ، برره، وجمررعالعقررو . فجررزل ه اإلخرر ق قبررل أن   كررل داعيررة عمررل بررالحق قبررل أن ي،صو

 ثقلت على السماوات واألرض.  التيوأدَّل األمانة  ،ي،صعد ِمنبره

هذا الرزاد مرن حسرن إلرى أحسرن... ومرن  فيفبفضل ه ثم تواصلكم معنا أصبحنا ننتقل 

ة العلميرة هرو عردتنا والمراد برالرأ صواب إلى أصوب، ومن قو  إلى عمل فتواصلكم معنرا 

 .إعداد هذا الزاد في

ِقرل  فريسرا لين المرولى أن يبرارك  ،ثم نشكر ثنراككم علرى هرذا الجهرد المتوا رع جهرد المق

 فينتفع به إخواننا الدعاة.

مجرا  دعروتهن  فيحرصن على االستفادة من الزاد  ال تيكما نشكر أخواتنا الداعيات 

هذا الزاد في أحسن صورة من ناحية المرادة  ودروسهن. ونعدكم أن نبذ  جهدنا حتى يخرج

 من:  واإلخراج والعرض فنحن نسعى أن يجد كل خطيب وداعية بقغيت،ه

 .اإليمانيالزاد  - . الخطابيالزاد  - .الفكر الزاد  -

 الزاد الدعول. -  . فيالزاد الثقا - .األخ قيالزاد  -

 .التربو الزاد  -  .األدبيالزاد  -

طبتره أو  فريكلمتره فلرن تجرد نا مرا  فريداعية بهرذا الرزاد ويخلر    ويوم أن يتزود ال خق

ا عن نقصحه ود،عووته عر   ذلرك أن كرل مسرتمع لرك سريجد  رالته،  ،ساخطا  على مادته أو مق

 .وتحقق له شمولية فكرته

 هذا العدد: فينتناولها  التيوأما عن المناسبة والقيمة  ۞

تكثرر فيره الخطرب عرن  الرذ و  النبريي د شرهر ربيرع األو  كران مر فريأنره  فالمناسبة

فعلرى الخطيرب  ،خطربهم ودروسرهم فيمولده ومعجزاته وشما له. فقدمنا إلخواننا ما ينفعهم 

وواجبنرا  حديثره علرى رسرالته  في،ويعرض عما قِكذب، عليه ويركز أن يهتم بما صح عنه

ف معنى  ، ف،را ققرلو إِن كقنرتقمو :(قوله تعالى في اإلتبا نحوها ف،يقع،ر ِ ق تقِحب رون، ه  بِربوكقمق ه  ، )تَّبِعقونِي يقحو

س،ررن،ة  ( قولرره تعررالى: فرريبسررنته كمررا  اإلقتررداكوطريررق  ة  ح، ررو، ِ أقسو سقرروِ  هَّ  )ل،ق،رردو ك،رران، ل،كقررمو فِرري ر،

فرري حربرره وسررلمه وعبادترره  فنعرفرره ،ومعرفررة سرريرته بمررا فيهررا مررن صرربر وجهرراد ودعرروة

 العقررد اإلصرر و وكيفيررة مواجهترره للفسرراد  فرريمررن منهجرره  وأخ قرره ومعام ترره، كمررا نررتعلم
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.. ثرم كيرأ أقرام دولرة اإلسر م علرى اإليمران واألخروة .واالقتصراد  واالجتمراعي والسياسي

وكيأ وحدهم من بعد فرقة، وعلمهرم مرن بعرد جهرل، ونقلهرم مرن عبرادة األوثران إلرى عبرادة 

 و وعات النافعة.الرحمن.. ومن رعاة إبل إلى قادة أمم ونحو ذلك من الم

 والمعراني"العمرل والقردرة علرى الكسرب"  هيخطبنا ودروسنا  فينتناولها  التي والقيمة

 :هينركز عليها  التي نريد أن

 .مفهوم العمل وأهميته للفرد والمجتمع 

  إلى الكسب الح  . السعي رورة 

 .معرفة العامل ما له من الحقوق وما عليه من الواجبات 

 لة على الفرد والمجتمع.خطورة انتشار البطا 

 .كيفية استثمار أوقات الفراغ 

 

 وهللا نسأل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علماً.
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 نجاةالإتباع الحبيب طوق 
َ فَاتَّبِع ونِي ي ْحبِْبك م  ّللاه  َويَْغِفْر لَك ْم ذ ن ووبَ    ( :قال تعالى ك ْم َوّللاه  َغف وور  قْل إِن ك نت ْم ت ِحبُّوَن ّللاه

ِحيم   َ يَ ي ِحولُّ اْلَكوافِِرينَ   ،رَّ س وَل فوِِن تََولَّوْواْ فَوِِنَّ ّللاه َ َوالرَّ  ،31)آل عموران ) ق ْل أَِطيع واْ ّللاه

32) 
 ۞ سبب النزول:

أقنزلت هذه اآلية فيه الذ   السببفي  "اختلأ أهل التأويل قا  ابن جرير الطبر : 

نزل ُق إنا نحب ربنا فأمر ه عز وجل نبيه  النبي  قوم قالوا على عهدفي  تفقا  بعضهم: أق

فإن ع مة صِدقكم فيما  ،يفاتبعون ،أن يقو  لهم: إن كنتم صادقين فيما تقولون محمد 

 قلتم من ذلك".

إنا نحب ربنا  ،يا محمد :النبي  ثم رول بإسناده عن الحسن قا : قا  قوم على عهد

، ( :فأنز  ه عز وجل قلو إِن كقنتقمو تقِحب ون، ه   ،علما  لحبه نبيه محمد  أتبا اآلية فجعل  )ُق

  (1وعذاب من خالفه" )

أن يقو  لوفد نجران  :"وقا  آخرون: بل هذا أمر من ه لنبيَّه محمد  ثم قا  الطبر

إنما  ،عيسى من عظيم القو في  تقولونهالذ   الذين قدموا عليه من النصارل: إن كان

 .قولونه تعظيما   وحبا   فاتبعوا محمد ت

،  ق( ثم ذكر بإسناده عن محمد بن جعفر بن الزبير: كان هذا أ   )قلو إِن كقنتقمو تقِحب ون، ه 

يعنى عيسى حبا    وتعظيما له "فاتبعوني يحببكم ه ويغفر لكم ذنوبكم وه  –من قولكم 

 غفور رحيم".

ولين بتأويل اآلية قو  محمد بن جعفر بن الزبير ألنه لم يجر :"وأولى القالطبر ثم قا  

هذه السورة وال قيل هذه اآلية ذكر قوم ادعوا أنهم يحبون ه وال أنهم في  لغير وفد نجران

" جوابا لقولهم على ما قاله الحسن فاتبعونيفيكون قوله "إن كنتم تحبون ه  ،يعظمونه

عندنا يصح ويجوز أن يكون الحسن أراد بالقوم وفد وأما ما رول عن الحسن ف  خبر به 

 نجران من النصارل.

"قل يا محمد للوفد من نصارل نجران: إن كنتم كما تزعمون  :ثم قا : فتأويل اآلية

حبا  منكم لربكم فحققوا  ،وأنكم تعظمون المسيح وتقولون فيه ما تقولون ،أنكم تحبون ه

فإنكم تعلمون أنى   رسو  إليكم كما  ،إيا باتباعكم تقولونه إن كنتم صادقين الذ   قولكم

وصدقتموني على ما أتيتكم به  اتبعتمونيكان عيسى رسوال  إلى من أرسل إليهم فإنه إن 

 ،ويعفو لكم عما مضى منها ،فيصفح لكم عن العقوبة عليها ،من عند ه يغفر لكم ذنوبكم

 (2رهم من خلقه")رحيم بهم وبغي ،فإنه غفور لذنوب عباده المؤمنين

                                                
 (  عيأ كما قا  الطبر  نفسه  1) 

 ( بتحقيق أحمد شاكر06/322/325( تفسير الطبر  ) 2)
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(:"نعم إن 1تفسير المنار)في  والعبرة بعموم الخطاب ال بخصوق السبب كما جاك

المدينة ويصح أن تكون مما يحتج به عليهم في  أوا ل هذه السورة نزلت إذا كان وفد نجران

كل زمان ومكان وما قيمة الدعول في  ولكن الخطاب فيها عام وحجة على أهل الدعول

 وعدم العناية بأمره ونهيه: ،و كيأ يجتمع ا لحب مع الجهل بالمحبوبيكذبها العمل 

 

 هذا لعمرل في القيـات بديعق   تعصى اإلله وأنت تظهر حبه

طيعق   ـتهـادقا  ألطعـلو كان حبك ص  إن المـحب لمن يحب مق

 

 اآلية بين تكليفين: ۞

مِ (أما التكليأ السابق لها في قوله تعالى: ؤو ِن الَّ ي،تَِّخِذ الومق ِلي،اك ِمن دقوو نقون، الوك،افِِرين، أ،وو

ق  كقمق ه  رق ذ ِ يقح، قق،اة  و، مو ت ،تَّققواو ِمنوهق ٍك إاِلَّ أ،ن ت ِ فِي ش،يو ن ي،فوع،لو ذ،ِلك، ف،ل،يوس، ِمن، ه  م، ِمنِين، و، ؤو  ن،فوس،هق الومق

ِصيرق  ِ الوم، إِل،ى ه  االة الكافرين من موفي  [ وهو تحذير شديد وعقاب أليم28 :]آ  عمران )و،

ه ولعبادة ه وأما التكليأ ال حق فيتعلق في  فالمواالة يجب أن تكون ،دون المؤمنين

 بأمر طاعة ه ورسوله والعقاب الشديد لمن تولى عنها.

وإن كان هو البرهان عامة على محبتنا  اإلتبا وفى موقع اآلية بين التكليفين إشارة أن 

وفى الطاعة    ،مواالة أهل اإليمان دون الكفرفي  ون أشد و وحا  إال أنه يجب أن يك ، 

المندوبات فبها تزداد المحبة في  الواجبات وأما الطاعةفي  الطاعةأ   ورسوله فيما أمر

ب إلى  في  كما أحب إلى مما افتر ته عليه وما يزا   يكبش عبد الحديث القدسي: "ما تقر 

ب إلى  بالنوافل حتى أح عبد  يسمع به....." الحديث الذ   به فإذا أحببتقه كنتق سمعهيتقر 

(2) 

، ال، يقِحب   (عقابه كما قا  تعالى:الذ   الواجب اإلتبا فاآلية تتحدث عن  او ف،إِنَّ ه  لَّوو إِن ت،و،

االحتجاج باآلية على بعض من ترك في  [ ويخطئ بعض الدعاة32 :]آ  عمران )الوك،افِِرين، 

والطاعة الواجبة التي يترتب عليها إثم وأما  اإلتبا فاآلية تتكلم عن .. .السنن أو بعضها

ما يقثاب  هي األصوليينالسنن والمندوبات فيناسبها أسلوب الترغيب ألن السنة كما يقو  

  على فعله وال يأثم بتركه.

مسألة الوالك بأمر مهم وهو التفريق بين الوالك والمعاملة يقو  في  وأحب أن أقذكر

ولو  ،دينهفي  سيد قطب:"واإلس م ال يمنع أن يعامل المسلم بالحسنى من ال يحاربه الشهيد

آخر غير المعاملة بالحسنى، الوالك ارتباط وتناصر  يككان على غير دينه ولكن الوالك ش

 ،هفي  إال للمؤمنين الذين يرتبطون معه -قلب يؤمن با  حقافي  -وتواد وهذا ال يكون 

 (3واستس م") وإتبا طاعة في  الحياة ويتحاكمون إلى كتابهفي  هجهويخضعون معه لمن

 هو البرهان: النبي  ۞ إتباع
 

إال أن  ،يقو  الشهيد سيد قطب:"إن حب ه ليس دعول باللسان وال هياما  بالوجدان

.. وإن اإليمان ليس .الحياةفي  لرسو  ه والسير على هداه وتحقيق منهجه اإلتبا يصاحبه 

                                                
 ( 3/284( تفسير المنار ) 1)

 ( عن ابى هريرة.6502( صحيح البخارل ) 2)

 (1/387( ظ   القرآن ) 3)
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 ٍت قتقا  وال مشاعر تجيش وال شعا ر تقام ولكنه طاعة   والرسو  وعمل بمنهج هكلما

 .يحمله الرسو  الذ  

 تفسير اآلية األولى: "هذه اآلية الكريمة حاكمة على من اد عىفي  يقو  اإلمام ابن كثير

شر  نفس األمر حتى يتبع الفي  فإنه كاذب –محبة ه وليس هو على الطريقة المحمدية 

أنه  الصحيح عن رسو  ه في  جميع أقواله وأفعاله كما ثبتفي  النبو والدين  المحمد 

 قا :"من عمل عم   ليس عليه أمرنا فهو رد".

او (اآلية الثانية: في  ويقو  لَّوو سقو ، فإِن ت،و، الرَّ ، و،  (تخالفوا عن أمره أ   :)ققلو أ،ِطيعقواو ه 

، ال، يقِحب   يحب من اتصأ  الطريقة كفر وه الفي  فد  على أن مخالفته )الوك،افِِرين، ف،إِنَّ ه 

 األميالنبي  وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب   ويتقرب إليه حتى يتابع الرسو  ،بذلك

لو كان األنبياك بل الذ   خاتم الرسل، ورسو  ه إلى جميع الثقلين الجن واإلنس

طاعته واتبا  في  زمانه ما وسعهم إال اتباعه والدخو في  المرسلون بل أولو العزم منهم

 (1شريعته")

السير واألخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل في  ويقو  اإلمام ابن القيم:" ومن تأمل

. علم أن .اإلس مفي  بالرسالة وأنه صادق فلم تدخلهم هذه الشهادة الكتاب والمشركين له 

وال المعرفة واإلقرار فقط بل  ،يس مجرد المعرفة فقطاإلس م أمر وراك ذلك وأنه ل

 (2والتزام طاعته ودينه ظاهرا  وباطنا ") ،المعرفة واإلقرار واالنقياد

وليس لديه برهان  ،فهو سفر اليدين ومن هنا نعلم أنه من أتى ه بدون اتبا  نبيه 

 كون قوة البرهان.محبة ه فلنتق ه ولنتبع نبيه وبقدر االتبا  يفي  يؤيد زعمه

  :اتباعه في  ۞ بعض ما ورد
 صورعديدة:في  أما االتبا  والطاعة المطلقة والتحذير من مخالفته فقد ورد ذلك

عموم الطاعة كثيرة جدا  فقد ورد األمر بطاعة في  اآليات التى وردت صريحه -1

 ،20 ،1  )األنفا،(92)والما دة  ،(59( )النساك 132 ،32سورة )آ  عمرانفي  الرسو 

 .( وغيرها من السور32)محمد ،(56 ،54)النور ،(46

ِر  ِمن ( :فضل طاعته قا  تعالىفي  اآليات -2 نَّاٍت ت،جو سقول،هق يقدوِخلوهق ج، ر، ، و، ن يقِطعِ ه  م، و،

زق الوع،ِظيمق  ذ،ِلك، الوف،وو اِلِدين، فِيه،ا و، ارق خ، ا األ،نوه، تِه، ن يقطِ ([ وقوله: 13 :]النساك )ت،حو م، ، و، عِ ه 

الصَّ  د،اك و، الش ه، يِقين، و، د ِ الص ِ ن، النَّبِي ِين، و، ق ع،ل،يوِهم م ِ ع، الَِّذين، أ،نوع،م، ه  ئِك، م، لـ، وو
ق سقو ، ف،أ الرَّ اِلِحين، و،

فِيقا   ئِك، ر، سقن، أقولـ، ح، ي،تَّقوهِ (: [ وقوله69 :]النساك)و، ، و، ش، هَّ ي،خو سقول،هق و، ر، ، و، ن يقِطعِ هَّ م، ل،ئِك، و، قوو  ف،أ

ون،  زا  ع،ِظيما  ([ وقوله:52 :]النور )هقمق الوف،ا ِزق سقول،هق ف،ق،دو ف،از، ف،وو ر، ، و، ن يقِطعو هَّ م،  :]األحزاب )و،

ن، ع،ِن  ،([ وقوله:71 وو ي،نوه، وِف و، عورق ون، بِالوم، رق مق
ِلي،اك ب،عوٍض ي،أو مو أ،وو ِمن،اتق ب،عوضقهق ؤو الومق ِمنقون، و، ؤو الومق

نك،رِ  ، الومق ق إِنَّ ه  مق ه  هق مق ح، ئِك، س،ي،رو لـ، قوو سقول،هق أ ر، ، و، يقِطيعقون، ه  ك،اة، و، تقون، الزَّ يقؤو ون، الصَّ ،ة، و، يقِقيمق   و،

ِكيم    [ 71 :]التوبة )ع،ِزيز  ح،

واو ف،  (وفى التحذير عن مخالفته قا  تعالى:  -3 ذ،رق احو سقو ، و، أ،ِطيعقواو الرَّ ، و، أ،ِطيعقواو ه  إِن و،

بِينق  سقوِلن،ا الوب، ،غق الومق ا ع،ل،ى ر، واو أ،نَّم، ل،مق لَّيوتقمو ف،اعو أ،ِطيعقواو (( وقوله 92[ )التوبة 92 :]الما دة )ت،و، و،

                                                
 (1/358( تفسير ابن كثير ) 1)

 (1/387( ظ   القرآن ) 2)
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عقواو ف،ت،فوش،لقواو  ال، ت،ن،از، سقول،هق و، ر، ، و، ال، تقبوِطلقوا (( وقوله:46)األنفا   )ه  سقو ، و، أ،ِطيعقوا الرَّ ،ُ

ال،كقمو  م،  [ 33 :]محمد )أ،عو

قا :"كرل أمترى يردخل الجنرة إال مرن  عن أبى هريرة أن النبرى :ومن األحاديث النبوية

عصرانى فقرد أبرى"  أبى؟ قالوا: ومن يأبى يا رسو  ه؟ قا : من أطاعني دخل الجنرة، ومرن

 (1أخرجه البخارل )

قا  وهو نا م ف النبي  وفى حديث جابر ر ى ه عنهما قا : جاكت الم  كة إلى

وقا  بعضهم إن العين نا مة والقلب يقظان.. ثم قالوا: ا ربوا له مث    ،إنه نا م :بعضهم

فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا  وجعل فيها مأودقبة وبعث داعيا  فمن أجاب الداعى دخل 

الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعى لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة ثم قالوا 

فقد  فقد أطا  ه ومن عصى محمد  فمن أطا  محمد  دار الجنة والداعى محمد فال

 (2عصى ه " رواه البخارل)

 :۞ كيف نحقق االتباع
إذا كان  معرفة ما جاك به من الوحى )القرآن والسنة( وسبيل المعرفة ال يكون إال -1

 بما علمنا. والعمل ،علمهفي  التعليم على يد عالم يوثقفي  للمسلم منهجا  

ر،  (االحتكام إلى قوله كما قا  تعالى:  -2 ا ش،ج، وك، فِيم، مق ك ِ تَّى، يقح، ِمنقون، ح، ب ِك، ال، يقؤو ر، ف، ، و،

ِليما   واو ت،سو يقس،ل ِمق يوت، و، ا ق،ض، مَّ جا  م ِ ر، مو ثقمَّ ال، ي،ِجدقواو فِي أ،نفقِسِهمو ح،  (65 :)النساك)ب،يون،هق

 واقتفاك أثره. دراسة سيرته واتبا  منهجه -3

... ونحو ذلك ليتحقق .العناية بمعرفة أحواله من عبادات ومعام ت وأخ ق -4

س،ن،ة   (االقتداك به كما قا  تعالى: ة  ح، ِ أقسوو، سقوِ  هَّ  (10)اإلحزاب: )ل،ق،دو ك،ان، ل،كقمو فِي ر،

يح "ال الحديث الصحفي  أن نقدم محبته وطاعته على حب الدنيا وما فيها، كما جاك -5

 (3يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والنات أجمعين")

ذ،ِر الَِّذين،  (ولنحذر من قوله تعالى: ،نحذر عن مخالفة أمره أوترك سنته رغبة -6 لوي،حو

مو ع،ذ،اب  أ،ِليم   مو فِتون،ة  أ،وو يقِصيب،هق ِرِه أ،ن تقِصيب،هق اِلفقون، ع،نو أ،مو  [ 63 :]النور )يقخ،

 بات على طريق االتباع:۞ عق
لَّع،ن،رهق  (أمرره:فري  والذل قا  ه ،ال ينام وهو مشغو  بإ    بنى آدمالذ   :الشيطان -

و ا   فورق ،تَِّخذ،نَّ ِمنو ِعب،اِدك، ن،ِصيبا  مَّ ق،ا ، أل، ق و، مو ف،ل،يقب،رت ِكقنَّ آذ،ان،  ه  نَّهق ر، آلمق مو و، ن ِي،نَّهق ألقم، مو و، ألقِ لَّنَّهق و،

ِسرر، األ،  ِ ف،ق،ردو خ، رن دقوِن ه  ِلي را  م ِ ن ي،تَِّخِذ الشَّيوط،ان، و، م، ِ و، لوق، ه  نَّ خ، مو ف،ل،يقغ،ي ِرق نَّهق ر، آلمق انا   نوع،اِم و، سورر، خق

بِينا   ورا   م  ا ي،ِعدقهقمق الشَّيوط،انق إِالَّ غقرق م، ن ِيِهمو و، يقم،  (120 -118)النساك  )ي،ِعدقهقمو و،

ة  بِالس وِك (:"كما قا  تعالى:السوءالنفس األمارة ب - ار،  [53:) يوسأ)إِنَّ النَّفوس، أل،مَّ

ال، بِالَِّذ   (: قا  تعالى: مكر شياطين اإلنس - آِن و، ذ،ا الوققرو ِمن، بِه، وا ل،ن ن ؤو ق،ا ، الَِّذين، ك،ف،رق و،

ب ِهِ  ققوفقون، ِعند، ر، وو ون، م، ل إِِذ الظَّاِلمق ل،وو ت،ر، مو إِل،ى ب،عوٍض الوق،وو ، ي،ققو ق ب،يون، ي،د،يوِه و، ِجعق ب،عوضقهق مو ي،رو

                                                
 (2/361( وأحمد )7280خارل )( صحيح الب 1)

 (7281( صحيح البخار  ) 2)

 (44( ومسلم )15( صحيح البخار  )3)
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ِعفقوا ِللَّذِ  ق،ا ، الَِّذين، اسوتقضو ِمنِين، و، ؤو ال، أ،نتقمو ل،كقنَّا مق وا ل،وو ب،رق ت،كو ِعفقوا ِللَِّذين، اسو ين، الَِّذين، اسوتقضو

ون،ن،ا أ،ن  رق اِر إِذو ت،أومق النَّه، كورق اللَّيوِل و، وا ب،لو م، ب،رق ت،كو ع،ل، ل،هق أ،ند،ادا  اسو ن،جو ِ و،  [33 :]سبأ )......نَّكوفقر، ِباَّللَّ

فالث ث )الشيطان والنفس األمارة بالسوك وشياطين اإلنس(، لهم أساليب وصور  

"إغاثة اللهفان" وابن الجوزل في  ذلك ابن القيمفي  وقد أفاض النبي  عدم اتبا في  كثيرة

 "آفات على الطريق"في  سيد نوو ...و د/."فى تلبيس إبليس" و "ذم الهول"

 إضالل بنى آدم:في  ۞ من أساليبهم
 

اِت  (تزيين الشهوات الحرام: قا  تعالى  - و، ب  الشَّه، ي ِن، ِللنَّاِت حق [ 14 :]آ  عمران )زق

اكقمق التَّك،اثقرق (وقوله   [1 :]التكاثر)أ،لوه،

ِن اتَّب،ع،  ،( :اتبا  الهول: قا  تعالى - نو أ، ،ل  ِممَّ ِ م، ن، هَّ اهق بِغ،يوِر هقد ل م ِ  ) ه،و،

 [50]القص :

ياةِ (حب الدنيا والركون إليها: قا  تعالى - ر، قواو بِالوح، ون، ِلق،اكن،ا و، جق ُ، الَِّذين، ال، ي،رو  ُ

اهقمق الن ارق  و،
أو ئِك، م، لـ، قوو الَِّذين، هقمو ع،نو آي،اتِن،ا غ،افِلقون، أ ا و، ،ن واو بِه، أ م، اطو ِسبقون، الد نوي،ا و، ا ك،انقواو ي،كو  )بِم،

 [ 8 -7 :]يونس

تقكقمو ف،ل،مو تقغوِن ع،نكقمو ش،يوئا   ،(اإلعجاب بالنفس: قا  تعالى:  - ب،توكقمو ك،ثور، ن،يوٍن إِذو أ،عوج، م، حق ي،وو

 [25 :]التوبة)

ا ي،ِعدقهقمق الشَّيوط،انق إِالَّ غق  (الغرور: قا  تعالى: -  م، ن ِيِهمو و، يقم، ورا  ي،ِعدقهقمو و،  [ 120 :]النساك )رق

 (1قلبه مثقا  ذرة من كبر" )في  "ال يدخل الجنة من كان قا   :التكبر -

نِب ( :اإلفراط و التفريط: قا  تعالى - طتق فِي ج، ا ف،رَّ ت،ى عل،ى م، ر، سو أ،ن ت،ققو ، ن،فوس  ي،ا ح،

إِن كقنتق ل،ِمن، السَّاِخِرين،  ِ و،  [ 56 :]الزمر )هَّ

ال، و، ( :وقوله تعالى ِ ل،وو ب  تق ف،ي،ققو ، ر، وو د،كقمق الوم، تِي، أ،ح،
و ن ق،بوِل أ،ن ي،أ قون،اكقم م ِ ز، ا ر، أ،نِفققوا ِمن مَّ

اِلِحين،  ن، الصَّ أ،كقن م ِ دَّق، و، ٍل ق،ِريٍب ف،أ،صَّ ت،نِي إِل،ى أ،ج، رو تَّى إِذ،ا  (وقوله: ،[10 :]المنافقون)أ،خَّ ح،

ِ ارو  ب  تق ق،ا ، ر، وو د،هقمق الوم، اك أ،ح،  [ 99 :]المؤمنون)ِجعقوِن ج،

ذوتق  (قا  تعالى: صحبة أهل السوك: - ت،نِي اتَّخ، م، ي،ع،ض  الظَّاِلمق ع،ل،ى ي،د،يوِه ي،ققو ق ي،ا ل،يو ي،وو و،

سقوِ  س،بِي    ع، الرَّ ِلي    ،م، نا  خ، يول،ت،ى ل،يوت،نِي ل،مو أ،تَِّخذو فق ، كوِر ب،عود،  ،ي،ا و، لَّنِي ع،ِن الذ ِ اكنِي ل،ق،دو أ، ، إِذو ج،

ذقوال   نس،اِن خ، ِ ك،ان، الشَّيوط،انق ِلْلو  [29:27:]الفرقان)و،

الكتب التى تقدم ذكرها ليحذرها الداعية ويحذر في  والوسا ل كثيرة ومتنوعة فتراجع

 منها.

 ۞ عالمات محبة هللا لعبده:
يظهر على  وأثر هذه المحبة ،اآليةفي  من أكرمه ه باتبا  نبيه ال شك أن ه يحبه كما

 الدنيا واآلخرة:في  العبد

 فقد ذكرت اآلية ثالثة آثار: :فأما األخرة 

  قوله "يحببكم ه"في  محبة ه -1

 قوله "يغفر لكم ذنوبكم"في  المغفرة -2

                                                
 (147( صحيح مسلم ) 1)
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 قوله "وه غفور رحيم في  الرحمة -3

 الدنيا: فعالمات محبة هللا كثيرة منهافي  وأما: 

اِن إِن كقنتقمو  ،(قوله:في  ه كماأن ينعم عليه باإليمان ب -1 يم، ِ ل،يوكقمو أ،نو ه،د،اكقمو ِلْلو ن  ع، ق ي،مق بِل هَّ

اِدقِين،   [ 17 :]الحجرات )ص،

 (1الدين" )في  الحديث "من يرد ه به خيرا  يفقههفي  أن يبصره أمر دينه كما -2

ب   (قوله:في  االستقامة على طاعته كما -3 وا ت،ت،ن،زَّ ق إِنَّ الَِّذين، ق،القوا ر، ت،ق،امق ق ثقمَّ اسو ن،ا هَّ

نَِّة الَِّتي كقنتقمو تقوع،دقون،  وا ِبالوج، أ،بوِشرق نقوا و، ز، ال، ت،حو افقوا و، كقمو فِي  ،ع،ل،يوِهمق الوم، ، ِك،ةق أ،الَّ ت،خ، ِلي،اؤق نق أ،وو ن،حو

ت،ِهي أ،  ا ت،شو ا م، ل،كقمو فِيه، ةِ و، ِخر، فِي اآلو ي،اةِ الد نوي،ا و، ا ت،دَّعقون، الوح، ا م، ل،كقمو فِيه،  [ 31 :]فصلت )نفقسقكقمو و،

ل،ئِك، يقس،اِرعقون، فِي  (المنكرات كما قا  تعالى:  فعل الخيرات وتركفي  المسارعة -4 قوو أ

ا س،ابِققون،  هقمو ل،ه، اِت و، يور، اتِ  (وقوله: ،[61 :]المؤمنون )الوخ، يور، يون،ا إِل،يوِهمو فِعول، الوخ، ح، : ]األنبياك )أ،وو

73] 

الحديث "ث ث من كن فيه وجد بهن  ح وة في  أن يتذوق ح وة اإليمان: كما -5

 (2...").اإليمان

ابِِرين،  (أن يكون صابرا  عند االبت ك قا  تعالى: -6 ِر الصَّ ب،ش ِ اب،توهقم  ،و، الَِّذين، إِذ،ا أ،ص،

اِجعون،  ا إِل،يوِه ر، إِنَـّ ِ و، ِصيب،ة  ق،القواو إِنَّا َّلِل  ق  ،م  أقول،ـئِك، هقمق أ ة  و، م، حو ر، ب ِِهمو و، ن رَّ ات  م ِ ل،و، ئِك، ع،ل،يوِهمو ص، ولـ،

ت،دقون،  هو  [157 -155 :]البقرة )الومق

 "أشد النات ب ك  األنبياك". النبي  وقو 

عقو (ه ونصره: قا  تعالى:في  أن يكون واثقا   -7 م، مق النَّاتق إِنَّ النَّات، ق،دو ج، او الَِّذين، ق،ا ، ل،هق

ِكيلق  نِعوم، الوو، ق و، بقن،ا ه  سو ق،القواو ح، انا  و، اد،هقمو إِيم، هقمو ف،ز، ش،وو وقوله  ،[173 :]آ  عمران )ل،كقمو ف،اخو

كقون،  (تعالى: دور، وس،ى إِنَّا ل،مق ابق مق ح، ع،اِن ق،ا ، أ،صو مو اكل الوج، ا ت،ر، ب ِي  ،ف،ل،مَّ ِعي، ر، ق،ا ، ك، َّ إِنَّ م،

ِدينِ   [ 61:62 :]الشعراك )س،ي،هو

ال،هقم  (تجده با عا  نفسه وماله   قا  تعالى: -8 و، أ،مو مو و، ِمنِين، أ،نفقس،هق ؤو ل ِمن، الومق ت،ر، ، اشو إِنَّ ه 

..... يققوت،لقون، قلقون، و، ِ ف،ي،قوت نَّة، يقق،اتِلقون، فِي س،بِيِل ه  مق الج، ،نَّ ل،هق  [101 :]التوبة )بِأ

قا  "ال عليكم أن ال تعجبوا بأحد حتى  النبي  يرزقه حسن الخاتمة: عن أنس أن -9

 ،تنظروا بم يختم له فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو بقرهة من دهره بعمل لو مات عليه

لو  ،وأن العبد ليعمل البقرهة من دهره بعمل سئ ،ثم يتحو  فيعلم عم   سيئا ،دخل الجنة

ق الَِّذين،  ((، وقا  تعالي:3" )دخل النار ثم يتحو  فيعمل عم   صالحا   ،مات عليه يقث،ب ِتق ه 

ق م،  ي،فوع،لق ه  ق الظَّاِلِمين، و، يقِضل  ه  ةِ و، فِي اآلِخر، ي،اةِ الد نوي،ا و، ِ  الثَّاِبِت فِي الوح، نقواو بِالوق،وو ا ي،ش،اكق آم،

 [27 :]إبراهيم)

 كلمات اآليتين ۞في  ۞ من األسرار والمعانى

                                                
 (1037(، ومسلم )71( متفق عليه، صحيح البخار  ) 1)

 (43( ومسلم )16( صحيح البخارل ) 2)

 ( اسناده صحيح.3/120( رواه أحمد في المسند ) 3)
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( مررة، وأكثرر سررورة وردت فيهرا األنعررام 332القررآن الكررريم )فرري  وردت :"قل  قولره -

فري  ( مرة، ولم ترد آية تشترط محبة ه باتبا  رسوله23( مرة، ثم سورة آ  عمران )44)

 هذا المو ع.في  المصحأ إال

القرآن كدليل علي أن ما في  يقو  الشعراول: "ولنا أن نعرف أن كل" قل" إنما جاكت 

قلوبهم في  ن الرسو  عن ربه ب غ لألمر وللمأمور به. إن البعض ممنبعدها هو ب غ م

زيغ يقولون: كان من الممكن أن يقو  الرسو  "إن كنتم تحبون ه فاتبعونى يحببكم ه" 

ذلك لكان قد أدل "المأمور به" ولم يؤد األمر بتمامه  لهؤالك نقو : لو فعل الرسو  

كل في  مور به" إن كنتم تحبون ه" وكأن الرسو  "قل"، والمأفي  لماذا؟ ألن األمر

مما يد  علي أنه مبلغ عن  ويبلغ "المأمور به" ،ب غ عن ه بدأ بـ "قل" إنما يبلغ "األمر"

 (1كل ما بلغه من ه")في  ه

ياأيهرا  (:قولرهفري  وما بعدها جاكت بصيغة الجمرع كمرا هرو أسرلوب القررآن :كنتم قوله -

ِمنِينإ (:وقولره) قرد أفلرح المؤمنرون (:وقوله )الذين آمنوا رؤو ل ِمرن، الومق رت،ر، ، اشو وفرى ذلرك  ) نَّ ه 

جماعرة مؤمنرة تقروم علري الحرق، وتسرود بره فري  االتبا  أن يتمثرلفي  إشارة إلى أن األصل

را النَّبِري   (قولره:فري  المجتمع المسرلم، وقرد مرنَّ ه علري نبيره بهرذه الجماعرة المتبعرة لره  ي،را أ،ي ه،

ِمنِين،  ؤو ِن اتَّب،ع،ك، ِمن، الومق م، ق و، سوبقك، ه  ع،رهق  ([ وقوله: 64 :]األنفا  )ح، الَّرِذين، م، ِ و، سقو ق هَّ د  رَّ مَّ ح،  )م 

 فهناك واجبات تسقط باالتبا  الفردل، وواجبات لن تسقط إال باالتبا  الجماعى.

أفرررراد جماعرررة فررري  تررروفرتأ   فيهرررا إشرررارة إلرررى المحبررة الجماعيرررة :تحبلللون هللاقولرره  -

فبمجموعها تقول وتستحق أن تتنز  عليهرا الرحمرة، ولرو تأملنرا أعظرم الرحمرات علري هرذه 

 ،األمة نجدها على العبادات الجماعية التى يظهر فيها الحب  ، كيوم عرفره ومناسرك الحرج

وصيام رمضان، وص ة الجماعة، والجهاد... ونحرو ذلرك فالعبرادة الجماعيرة تجبرر تقصرير 

لقروم اجتمعروا  النبري  ( وقرد قالهرا2الحديث "هم القوم ال يشقى جليسهم" )في  العاصى كما

بيت من بيوت ه يتلون كتاب ه ويتدارسونه فيما بينهم في  علي درت علم "ما أجتمع قوم

( وتأمرل" يتلرون" و"يتداسرونه" ففيره إشررارة 3إال نزلرت علريهم السركينة وغشريتهم الرحمررة ")

الجماعة بل مشاركة في  ة والمدارسة الجماعية وليس المقصود كل فرد على حدةإلى الت و

كمرا أن كلمرة "تحبرون" جراكت علري صريغة المضرارعة  ،فيمرا بيرنهم بينهم ويؤكدها بقوله 

 لبيان أن الحب   البد أن يتصأ باالستمرار إلى أن نلقي ه. 

والفرراك  ،هرا األمرباالتبررا  للنبرى في : وفيهرا أن االتبررا  قاصرر عليرره فللاتبعونى قولره -

 .تد  على أنه على الفور والياك على اختصاصه االتبا 

سرتجدون محبرة ه لكرم،  فالجزاك مرن جرنس العمرل، وعلري قردر اتبراعكم للنبري  :يحببـــكم قوله -

ريرل الحديث "إذا أحب ه العبد نرادل جبفي  وما أعظمه من تكريم يوم أن يحب ه عبده، كما ورد

                                                
 (3/1427( تفسير الشعراول ) 1)

 (2689(، مسلم )6408( صحيح البخارل ) 2)

 (3643(، وابوداود )2699( صحيح مسلم ) 3)
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اهررل السررماك إن ه يحررب ف نررا  فررأحبوه فرري  إن ه يحررب ف نررا فأحبرره فيحبرره جبريررل فينررادل جبريررل

 (.1أهل األرض  )في  فيحبه أهل السماك ثم يو ع له القبو 

 وفيه أيضا  وجوب استمرارية المحبة ألنها جاكت بصيغة المضارعة المشروطة باالتبا 

إتبرا  نبريكم، فري  ل من ه لعبده، ألنكرم إن صردقتمذلك فض :ويغفر لكم ذنوبكموقوله  -

 وزادكم الرب مع الحب مغفرة الذنوب و"الرحمة". ،نلتم حب ربكم

"إن ه يبسط  في قوله: "ويغفر " التى يبينها النبي :قولهفي  وتأمل ايضا  المضارعة 

لع الشمس من يده بالليل ليتوب مسئ النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسئ الليل حتى تط

 (2مغربها" رواه مسلم )

والرحمررة بهررا قبررو  األعمررا   ،المغفرررة فضررل مررن ه بتكفيررر الررذنوب :وهللا غفللور رحلليموقولرره  -

الحرديث "إن ه خلرق الرحمرة يروم خلقهرا ما رة رحمرة، فأمسرك عنرده تسرعا  في  وكما ،ودخو  الجنة

الكافر بكرل مرا عنرد ه مرن الرحمرة لرم  خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلمفي  وتسعين رحمة وأرسل

 (3عند ه من العذاب لم يأمن النار" )الذ   ولو يعلم المسلم بكل ،ييأت من الجنة

 اآلية التى بعدها تأكيدا  أنه مأمور بب غها.في  مرة ثانية :ق  وقوله -

ن أل ،: لبيرران أن طاعررة الرسررو  مررن طاعررة ه عررز وجررلأطيعللوا هللا والرسللولقولرره  -

القرررآن فري  جراك ،اتبرا  الرسرو  وطاعتره هررى طاعرة   يقرو  الشرعراول: "األمررر بالطاعرة

 علي ث ثة ألوان:

ون حظ أنه لم يكرر الطاعة، بل جعل  ،اآليةفي  فمرة: "أطيعوا ه والرسو " كما

 هو أطيعوا" فإذا سألنا من المطا ؟ تكون االجابة ه والرسو  معا . ،األمر واحدا  

 نية: "قل أطيعوا ه وأطيعوا الرسو "والثا

 والثالثة: ياأيها الذين أمنوا أطيعوا ه وأطيعوا الرسو  وأولي األمر بينكم"

إنها الطاعة بألوان التكليأ وأنواعها: فمرة أن يكون األمر من ه والرسو  يؤكده 

طيه الحق أن بقوله وسلوكه. ومرة يأتى من ه إجماال  ومن الرسو  تفصيله، ومرة يع

قوله" وما آتاكم الرسو  فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" في  يصدر التشريعات ال زمة كما

 (4طاعة ه والرسو ")في  وأما طاعة أولي األمر مندمجة

 ، فكان الجزاك إن ه اليحبه.تولوا: فيها قصد الرغبة عن اتبا  النبي  :وقوله -

 ۞۞ مواقف مشرفة التباع النبي 
من مواقأ أبي بكر الصديق "لما جاكت فاطمة ر ى ه عنها تطلب سهم رسو   -1

ثم  ،يقو  إن ه عز وجل إذا أطعم نبيا قطعمةٍ  ، فقا  لها: إنى سمعت رسو  ه ه 

فرأيت أن أرده للمسلمين" فقالت أنت وما سمعت من  ،قبضه جعله للذل يقوم من بعده

يعمل به إال عملت  واية "لست تاركا  شيئا  كان رسو  ه أعلم" وقا  في ر رسو  ه 

                                                
 (2637(، مسلم )3037( متفق عليه صحيح البخارل ) 1)

 (2759( صحيح مسلم ) 2)

 ( من حديث ابى هريرة 6469( صحيح البخارل ) 3)

 ( 3/1433( تفسير الشعراول ) 4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 12 الشرقية أون الين  –زاد الخطيب 

قتا  المرتدين مشهور في  (، وموقفه1وإنى أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ ) ،به

 (.2لقاتلتهم عليه") وفيه "وه لو منعونى عقاال  كانوا يؤدونه لرسو  ه 

األسود فقبله فقا : إنى أعلم  ومن مواقأ عمر ر ى ه عنه، انه جاك إلى الحجر -2

 (3يقبلك ما قبلتك" ) أنك حجر ال تضر وال تنفع، ولوال أنى رأيت النبي 

المقاعد، فدعا بطعام مما مسته في  رأيت عثمان قاعدا   :وعن سعيد بن المسيب قا  -3

، وأكلت ثم قام إلى الص ة فصلي، ثم قا  عثمان: قعدت مقعد رسو  ه  ،النار فأكله

  ( "4)ام رسو  ه وصليت ص ة رسو  ه طع

وعن ميسرة بن يعقوب قل: رأيت عليا  يشرب قا ما ، قا  فقلت له تشرب قا ما ؟  -4

يشرب قا ما ، وإن أشرب قاعدا  فقد رأيت  فقا  أن أشرب قا ما  فقد رأيت رسو  ه 

 (5يشرب قاعدا .) رسو  ه 

، وكان يتبع  افظته الشديدة علي اتبا  سنة النبيوقد اشتهر عبد ه بن عمر بمح -5

فعن  ،رسو  ه أسوة حسنة"في  وكان كثيرا  ما يقو  "لقد كان لكم ،كل شئفي  الرسو 

فمر بمكان فحاد عنه، فسئل: لم فعلت؟ فقا : رأيت  ،سفرفي  مجاهد قا  كنا مع ابن عمر

ويخبر  ،والمدينة فيقيل تحتها فعل مثل ما فعلت، وكان يأتى شجرة بين مكة رسو  ه 

 (.6كان يفعل ذلك) أن النبي 

 قا : "ال تمنعوا إماك ه أن يصلين وعن سالم عن عبد ه عمر أن رسو  ه  -6

فغضب غضبا شديدا  وقا : أحدثك عن رسو   :قا  .المسجد، فقا  ابن له: إنا لنمنعهنفي 

قا  رسو   :هره عبد ه وقا : أٍف لك، أقو وفى رواية" فانت ،وتقو  "إنا لنمنعهن ه 

 ( 7ال أفعل" ) :وتقو  ه 

ذ،ف،  -7 غ فَّل أنه كان جالسا  إلى جنبه ابن أخ له، ف،خ،  ،وعن سعيد بن جبير عن عبد ه بن مق

وال تنكى عدوا ، وإنها  ،نهى عنها وقا : إنها ال تصيد صيدا   فنهاه، وقا  إن رسو  ه 

نهى عنها،  أحدثك أن رسو  ه  :تفقأ العين قا : فعاد ابن أخيه يخذف فقا تكسر السَّن و

  (8ثم عدت ت خذف إذا ال أكلمك أبدا ".)

فقد  ،ولنختم بهذا الموقأ المشرف لعبادة بن الصامت النقيب صاحب رسو  ه  -8

انير، وكسر غزا مع معاوية أرض الروم، فنظر إلى النات وهم يتبايعون ِكس،ر، الذهب بالدن

يقو : "ال  أيها النات، إنكم تأكلون الربا، سمعت رسو  ه  الفضة بالدراهم فقا : يا

ال زيادة بينهما وال نظرة" فقا  له معاوية: يا أبا  ،تبتاعوا الذهب بالذهب إال مث   بمثل

 فقا  عبادة: أحدثك عن رسو  ه ،هذا إال ما كان من نظرةفي  الوليد ال أر  الربا

وتحدثنى عن رأيك لئن أخرجنى ه ال أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة، فلما قفل لحق 

                                                
 ( واسناده صحيح1/601( رواه أحمد في المسند ) 1)

 ( واسناده صحيح1/167( رواه أحمد ) 2)

 ( بإسناد صحيح1/197( مسند أحمد ) 3)

 ( اسناده صحيح1/357( مسند أحمد ) 4)

 ( واسناده صحيح1/378( مسند أحمد ) 5)

 ( وصححه أحمد شاكر5546( مسند احمد ) 6)

 ( وصححه أحمد شاكر6101( مسند أحمد ) 7)

 وصححه أحمد شاكر (3121( مسند أحمد ) 8)
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بالمدينة، فقا  له عمر بن الخطاب: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فق  عليه القصة، وما قا  من 

وكتب  ،الوليد إلى أر ك، قبح ه أر ا لست فيها وأمثالك مساكنته، فقا : ارجع يا أبا

 (.1فإنه هو األمر ) ،وأحمل النات علي ما قا  ، إمرة لك عليهإلى معاوية ال

                                                
 (، وكسرة الذهب: كالقطعة، ونظرة إلى: انتظار األجل 1/7( سنن بن ماجه ) 1)
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 فى رحاب السنة.

 

 

 

 :نسبــه ۞

قا  البخارل: هو أبو القاسم محمد بن عبد ه بن عبد المطلب بن هاشم بن عبرد منراف  

رة بن ك،عب بن لقؤل الرك برن النضرر ،بن غ،الب بن فِهر ،ابن ققصى بن ِك ب بن مق برن  ،بن م،

دركة بن إليات بن مقض،ر بن نِزار ،نةِكنا يمة بن مق ز، عد بن ع،دونان. ،بن خق  بن م،

( بعرد ذكرره النسرب إلرى عردنان"ال يصرح حفرظ 13/193شررو السرنة )في  وقا  البغول

( بعد ذكر نسبه إلى "عدنان"إلى هاهنا 1/71الزاد )في  النسب فوق عدنان". وقا  ابن القيم

وال ،وما فروق عردنان مختلرأ فيرره،ابين والخر ف ألبترهمعلروم الصرحة متفرق عليره برين النسرر

 خ ف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل".

اثلررة بِررن 2776صررحيح مسررلم )فرري  أشرررف قومرره نسرربا  كمرراالنبرري  وكرران ( مررن حررديث و،

واصرطفى مرن  ،قا "إن ه عز وجل اصطفى من ولد إبرراهيم إسرماعيل النبي  األسوقع أن

 ،ى مرررن كنانرررة قريشرررا، واصرررطفى مرررن قرررريش بنرررى هاشرررمواصرررطف ،بنرررى إسرررماعيل كنانرررة

 واصطفانى من بنى هاشم".

ثررم  ،( بإسررناد صررحيح "إن ه خلررق خلقرره فجعلنررى مررن خيررر خلقرره4/166ورول أحمررد )

ثرم  ،فجعلنرى مرن خيررهم قبيلرة ،ثرم جعلهرم قبا رل ،فرقهم فرقتين فجعلنرى مرن خيرر الفررقتين

 يركم بيتا وخيركم ن،فوسا ".فجعلنى من خيرهم بيتا وأنا خ ،جعلهم بيوتا

فري  أو المصرلح االجتمراعى ،يقو  د/مصطفى السرباعى:"إنه كلمرا كران الداعيرة إلرى ه

فررإن مررن عررادتهم أن يررزدروا  ،كرران ذلررك أدعررى إلررى اسررتما  النررات لرره ،شرررف مررن قومرره

. ولرذلك كران أو  مرا سرأ  .بالمصلحين والدعاة إذا كانوا مرن بيئرة مغمرورة أو نسرب و ريع

 فقا  هرقرل: وكرذلك ال.هرقل أبرا سرفيان: كيرأ نسربه فريكم؟ فقرا : هرو مرن أشررفنا نسربا  عنه 

 إال من كرام قومه وأوسطهم نسبا .النبي  يختار ه

ولكرن هرذا ال يمنرع أن  ،صحيح أن اإلس م ال يقيم وزنرا لشررف األنسراب تجراه األعمرا 

كما قا  ،ا  وأقرب نجاحا  يكون الذ  يجمع بين شرف النسب وشرف الفعل أكرم وأعلى مكان

 2()1") في الحديث الصحيح "خياركم في الجاهلية خياركم في اإلس م إذا فقهوا( 

كالصرلب إذا  ،وقا  الشيخ محمد الغزالى:"وعراقة األصل ال تمنح الرجل الفاشل فض 

منبت . وكان .ترك للصدأ يمسي ال غناك فيه أما إذا تعهدته يد الصنا  فإنها تبد  منه الكثير

بعض ما أعد ه لرسالته مرن نجراو، فرالمجتمع العربرى األو   ،في أسرة لها شأنها محمد 

 (  3كان يقوم على العصبيات القبلية الحادة...)

                                                
 (37السيرة النبوية دروت وعبر.د/مصطفى السباعي )ق )1 (

 (7( صحيح البخار  ) (2

 (7( فقه السيرة للغزالى )ق (3
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 : ۞ مولده

فري  ب  خ ف، واألكثررون علرى أنره ،شهر ربيع األو في  ،صح أن مولده يوم األثنين

عرام الفيرل. وقرا  خليفرة برن فري  الروايرات أنره يوم الثانى عشر من ربيع األو ، وتفيد أقرول

( من حديث أبى قترادة 1162وفى صحيح مسلم ).خياط:" والمجتمع عليه أنه ولد عام الفيل"

سقئل عن صوم يوم األثنين فقا  "ذاك يوم ولدت فيره ويروم بعثرت أو أنرز  علريَّ  النبي  أن

 فيه".

رتبط بره مرن الناحيرة اإلسر مية شرئ يقو  الشيخ محمد الغزالى:"تحديد يوم المري د ال ير

 (1فاألحفا  التي تقام لهذه المناسبة تقليد دنيو  ال صلة له بالشريعة")  ،ذو با 

ومرن جميرل مرا قررأت مرا  ،قلت: وهذا ال يمنع أن اليوم والشهر والعام تشرف بمولرده 

ر  مولرده ب "فإن قا  قا ل: ما الحكمة فري كونره :قاله ابن الحاج في المدخل شرهر ربيرع خق

رت  بفضرا ل عردة  ،ولم يكن في شهر رمضان الذ  أنز  فيره القررآن وفيره ليلرة القردر، واخق

رم؟ فأجاب عدة أجوبة أحسرنها قولره: أنره قرد شراك الحكريم سربحانه أنره في  وال  األشهر الحق

تتشرف به األزمنة واألمكنة ال هو يتشرف بها، بل يحصل للزمان أو المكران الرذ  يباشرره 

ص ة والس م الفضيلة العظمى والمزية على ما سرواه مرن جنسره إال مرا اسرتثنى مرن عليه ال

لرد  فري األوقرات المتقردم ذكرهرا لكران قرد  ذلك ألجل زيادة األعمرا  فيهرا وغيرر ذلرك فلرو وق

فري غيرهرا ليظهرر عظريم عنايتره  يقتوهم أنه تشرف بهرا، فجعرل الحكريم جرل ج لره مولرده 

 (2)ه" سبحانه وتعالى وكرامته علي

 ۞ أسمــاؤه: 

ى لنرا رسرو  ه   طِعم: سرمَّ بير بن مق  ،وأنرا أحمرد ،نفسره أسرماك فقا :"أنرا محمرد عن جق

 والعاقرب ،يقحشرر النرات علرى قردميالذ   وأنا الحاشر ،يمحو ه به الكفرالذ   وأنا الماحى

 ليس بعده نبى" متفق عليه.الذ  

ان: أحردهما: خراق ال يشراركه فيره غيرره (:"وأسماؤه نوعر1/88الزاد)في  قا  ابن القيم

 ونبرى الملحمرة والثرانى: مرا يشراركه ،من الرسل كمحمد وأحمرد والعاقرب والحاشرر والمقفرى

فهرو مخرت  بكمالره دون أصرله كرسرو   ،ولكرن لره منره كمالره ،معناه غيره من الرسرلفي 

عررل لرره مررن كررل  ،والشرراهد ،وعبررده ،ونبيرره ،ه وصررأ مررن والمبشررر والنررذير.. وأمررا إن جق

 كالصادق والمصدوق والرؤوف الرحيم إلى أمثا  ذلك". ،أوصافه اسم تجاوزت الما تين

 :ُمرضعَـاتــه ۞

 وحليمه السعدية. ،ثُويبة موالة أبى لهب 

أمررا ثويبررة فإنهررا أر ررعته أيامررا وأر ررعت معرره أبررا سررلمة عبررد ه بررن أسررد المخزومررى 

حرديث المتفرق عليره عرن أم حبيبرة وفيره ومعهما حمزة بن عبد المطلب وذلك لمرا جراك فري ال

لَّرت لري إنهرا  –يعنرى ابنرة أم سرلمة  –"لو أنهرا لرم تكرن ربيبتري قو  النبي فري حجرر  مرا ح،

 (3أر عتني وأبا سلمة ثويبة) ،البنة آخى في الر اعة

                                                
 (60( فقه السيرة للغزالى )ق(1

 (1/740( سبل الهدل والرشاد للصالحى ) (2

 (105( السيرة النبوية ألبى فارت )ق  3)
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 ،كترب السيرة،وشرهرتها تغنرى عرن تكرارهرافري  وأما حليمة السعدية: فقصرتها مشرهورة

 :منها ولكننا نذكر الفوا د

وغرزارة  ،علرى أمره المر رعة حليمرة: فكانرت بركرة فري إدرار ثردييها بركة النبي  -1

فري  وكان لهذه البركة األثرر ،وبركته في شياههم العجفاوات فأصبحت تفيض باللبن ،حليبها

وإحسان رعايته وحضرانته فقرد كرانوا أحررق  ،حب أهل هذا البيت لهذا الطفل والحنو عليه

 (1أوالدهم) عليه وأرحم به من

أثر البادية في صحة األبدان وصرفاك النفروت: يقرو  د/السباعي:"أمضرى رسرو  ه  -2

 سرليم الجسرم،  ،فنشرأ قرول البنيرة ،األربع األولى من طفولتره فري الصرحراك فري بنرى سرعد

قد تفتحرت مواهبره علرى  ،يحسن ركوب الخيل على صغر سنه ،فصيح اللسان جرئ الجنان

 (2وإشراق شمسها ونقاوة هوا ها.) ،هاصفاك الصحراك وهدو 

 حادثة شق الصدر: ۞

أتراه جبريرل وهرو يلعرب  ( عن أنس قا : أن رسو  ه 261رول مسلم في صحيحه )

فأخذه فصرعه فشق عن قلبره فاسرتخرج القلرب، فاسرتخرج منره علقرة فقرا : هرذا  ،مع الغلمان

مره ثرم أعراده فري مكانره ثرم أل ،ثم غسله في طست من ذهب بمراك زمرزم ،حظ الشيطان منك

فاسرتقبلوه وهرو  ،فقرالوا: إن محمردا  قرد ققترل –يعنرى ظئرره  –وجاك الغلمان يسرعون إلرى أمره 

 منتقع اللون. قا  أنس: وقد كنت أرل أثر المخيط في صدره.

:"وشررئ واحررد هررو الررذ  نسررتطيع اسررتنتاجه مررن هررذه  -رحمرره ه -يقررو  الشرريخ الغزالررى

محمررد ال تدعرره العنايررة غر ررا  للوسرراوت الصررغيرة آلترري تنرراو  أن بشرررا  ممتررازا  ك ،اآلثررار

غيره من سا ر النات فإذا كانت للشر "موجات" تمأل اآلفاق وكانت هناك قلوب تقسر  إلرى 

ال تسرتقبل هرذه التيرارات الخبيثرة وال  –بترولي ه لهرا  –فقلوب النبيرين  ،التقاطها والتأثر بها

ن فري "متابعرة الترقري" ال فري "مقاومرة التردلي" وفرى تهتز لها. وبرذلك يكرون جهرد المرسرلي

 (3فقد عافاهم ه من لوثاته) ،تطهير العامة من المنكر ال في التطهر منه

 أنه نشأ يتيماً: ۞

فقد مات أبوه، وأمه حامل بره، ولمرا أصربح لره مرن العمرر سرت سرنوات ماترت أمره آمنرة 

ثرم تقروفى  ،لره جرد ه عبردق المطلربصغره مرارة الحرمان من عطأ األبوين، وكففي  فذاق 

والرى  ،فكفله بعد ذلك عمه أبو طالب حتى نشأ واشرتد سراعده ،ورسو  ه ابن ثمان سنوات

 يتمه أشار القرآن بقوله "ألم يجدك يتيما فآول".

يتيما  ثرم ال يلبرث  النبي  يقو  سعيد رمضان البوطي:"ليس من قبيل المصادفة أن يولد

محرومرا مررن  ،شرأ النشرأة األولرى مرن حياتره بعيردا  عرن األب ورعايترهأن يفقرد جرده أيضرا فين

عاطفة األم وحنوها. لقد اختار ه عز وجل لنبيه هذه النشأة ِلِحك،ٍم باهرة لعرل مرن أهمهرا أن 

إنمررا  القلرروب أو إيهررام النررات بررأن محمرردا  فرري  ال يكررون للمبطلررين سرربيل إلررى إدخررا  الريبررة

تى نادل بها منذ حياة بإرشراد وتوجيره مرن أبيره وجرده وِلرم، ال؟ ر ع لبان دعوته ورسالته ال

دورا   قومه وكانت إليه الرفادة والسقاية فنشأ رسو  ه بعيردا  عرن تربيرة في  وإن جد ه كان ص،

                                                
 (1/61السيرة النبوية للص بى ) - 1

 (65فقه السيرة )ق - 2

 (65فقه السيرة )ق - 3
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باديرة بنرى سرعد بعيردا  عرن أسررته فري  حتى فترة طفولته األولرى فقرد كانرت ،أبيه وأمه وجده

ا تتوال ه رعايرة ه وحردها حترى ال تميرل نفسره إلرى مجرد المرا  والجراه كلها.. وهكذا نشأ يتيم 

وحتى ال يتأثر بما حوله من معنى الصدارة والزعامة فتلتبس على النات قداسة النبوة بجراه 

 (1الدنيا".)

 الرعى:في  عمله ۞ 

"ما بعث ه نبي ا إال رعى الغنم فقا  أصرحابه: وأنرت يرا :قا  النبي  عن أبى هريرة أن

 (.2262كنت أرعاها على قراريط، ألهل مكة" رواه البخارل ) ،ه ؟ قا : نعم رسو 

فإنره  ،فقرا : علريكم باألسرود منره ،(2وعن جابر قا : كنا مع رسو  ه نجتني الكباث)  

وهرررل مررن نبررى إال وقرررد  ،قلنررا يرررا رسررو  ه: وكنررت ترعرررى الغنم؟قررا : نعررم :أطيبرره "قررا 

 . )3رعاها"متفق عليه)

 غنم يتيح لصاحبه عدة خصا  تربوية منها:ورعى ال

األكل في  على الراعى من طلو  الشمس إلى غروبها نظرا  لبطك الغنم الصبر: -1

 فيحتاج إلى الصبر والتحمل، وكذا تربية البشر.

والقيام ،واإلشراف على والدتها ،: إذ طبيعة عمل الراعى خدمة الغنمالتواضع -2

فلم  ،أو شئ من روثها ،أصابه من رذاذ بولها وربما ،والنوم بالقرب منها ،بحراستها

 .يتضجر من هذا مما يبعد عن نفسه الكبر والكبرياك

عمل الراعى االصطدام بالوحو  المفترسة ف  بد أن يكون على  الشجاعة: -3

 ومنعها من افترات أغنامه. ،تؤهله للقضاك على الوحو  ،جانب كبير من الشجاعة

إن هى مر ت أو كسرت أو أصيبت ،دة الغنممساعفي  إذ يقوم الرحمة والعطف: -4

وتدعو حالة مر ها إلى العطأ علهيا وتخفيأ آالمها فمن يرحم الحيوان يكون أشد 

 رحمة باإلنسان وبخاصة إذا كان رسوال .

عن رعى الغنم  إن ه قادر على أن يغنى محمد  حب المكسب من عرق الجبين: -5

وعرق الجبين ورعى الغنم نو  من أنوا   ،ليدولكن هذه تربية له وألمته لألكل من كسب ا

 (4الكسب باليد.) 

معيشته على جهده الشخصي في  يقو  د/مصطفى السباعى: "ينبغى للداعية أن يعتمد

 أو مورد شريأ ال استجداك فيه وال ذلة وال مهانة.

 ،إن الدعاة الصادقين الشرفاك يربئون بأنفسهم أن يعيشوا من صدقات النات وأعطياتهم

أية كرامة تكون لهم في نفوت قومهم بعد أن يهينوا أنفسهم بذقِ  السؤا  واالستجداك ولو لم و

وهو يستكثر من أموا   ،يكن صريحا  مكشوفا، فإذا وجدنا من يدعى الدعوة واإلرشاد

فكيأ في نفوت قومه وجيرانه ،فإننا نجزم بمهانة نفسه في نفسه ،النات بشتى أنوا  الحيل

ه المهانة فكيأ يستطيع أن يدعو إلى مكارم األخ ق ويقأ في وجه ؟ومن ارتضى لنفس

                                                
 (45السيرة للبوطى )ق - 1

 الكباث: هو النضيح من ثمر اآلراك. - 2

 (2050(، ومسلم )5453صحيح البخارل ) - 3

 (1/65السيرة النبوية للص بى ) - 4
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الطغاة والمفسدين ويحارب الشر والفساد ويبعث في األمة روو الكرامة والشرف 

 (1واالستقامة؟!.)

 حفظ هللا لنبيه قب  البعثة: ۞

إن ه تعررالى صرران نبيرره عررن شرررك الجاهليررة وعبررادة األصررنام، رول اإلمررام أحمررد فرري 

وهرو يقرو   عن هشام بن عروة عن أبيه قا : حدثني جار لخديجرة أنره سرمع النبري  مسنده

وه ال أعبد العقزل أبدا ")  ،لخديجة:"آ  خديجة وه ال أعبد ال ت
2) 

 ذلك زيد بن عمرو بن نفيل.في  ووافقه ،وكان ال يأكل ما ذبح على الن صب

فعررن علرى بررن أبررى  ،ب ودواعيرهوكرذلك حفظرره ه تعرالى فرري شربابه مررن نزعرات الشرربا 

يقو : ما هممت بقبيح مما كان أهرل الجاهليرة يهمرون بره إال  طالب قا  سمعت رسو  ه 

قلرت ليلرة لفترى كران معري مرن قرريش برأعلى ،كلتيهمرا يعصرمني ه منهما ،مرتين من الدهر

يسرمر  كمرا ،مكة في أغنام ألهله يرعاها: أبصر إلى غنمري حترى أسرمر هرذه الليلرة فري مكرة

فخرجررت فجئررت أدنررى دار مررن دور مكررة سررمعت غنرراك و رررب دفرروف  ،الفتيرران، قررا : نعررم

ومزامير فقلت: ما هذا؟ فقالوا: ف ن يتزوج ف نة لرجل من قريش تزوج امررأة مرن قرريش 

 ،فلهرروت بررذلك الغنرراك وذلررك فالصرروت حتررى غلبتنرري عينرري فمررا أيقظنرري إال حررر الشررمس

ثم قلت لره ليلرة أخررل مثرل ذلرك ففعرل فخرجرت فسرمعت فقا : ما فعلت؟ فأخبرته  ،فرجعت

مثل ذلك فقا  لي مثل ما قيل لي فلهوت بما سمعت حتى غلبتني عيني فمرا أيقظنري إال مرس 

 ثررم رجعررت إلررى صرراحبي فقررا : مررا فعلررت؟ قلررت: مررا فعلررت شرريئا قررا  رسررو  ه  ،الشرمس

 (3ي ه بنبوته)"فوه ما هممت بعدها بسوك مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمن

فري  أدعرى إلرى نجاحره ،شربابه وحسرن سريرتهفري  يقو  د/السباعي:"إن استقامة الرداعي

فري  النرات مرن يغمرزهفري  دعوته إلى ه وإصر و األخر ق ومحاربرة المنكررات إذ ال يجرد

وكثيرا  ما رأينا أناسا  قاموا بدعوة اإلصر و وبخاصرة  ،سلوكه الشخصى قبل قيامه بالدعوة

إعراض النات عنهم ما يذكرونه لهم من ماٍض في  و األخ ق كان من أكبر العواملإص  

لرق غيررر مسرتقيم برل إن هررذا الما رى السرئ يكررون مردعاة للشرك ،ملروث صردق مثررل فرري  وخق

أو يتهمرون برأنهم  ،هؤالك الدعاة بحيث يقتهمون بالتستر وراك دعوة اإلص و لمآرب خاصة

بعرررد أن قضررروا لبرررانتهم مررن ملرررذات الحيررراة وشرررهواتها  مابرردؤوا بالررردعوة إلرررى االصرر و إال

و ع أو عمر ال أمل لهم فيه باالستمرار فيمرا كرانوا يبلغرون فيره مرن عررض في  وأصبحوا

 أو ما  أو شهرة أو جاه.

أما الداعية المستقيم فري شربابه فإنره يظرل أبرد ا رافرع رأسره ناصرع الجبرين ال يجرد أعرداك 

قريرب أو بعيرد نعرم إن ه يقبرل توبرة التا رب المقبرل عليره  اإلص و سبي   إلي غمزه بما فري

بصدق ويمحو بحسناته الحا رة سيئاته المنصرمة ولكن هذا شئ غير الداعية الذ  ينتظر 

 4)لدعوته النجاو )

 :۞ شهوده حلف الفضول

                                                
 (39سيرة النبوية دروت وعبر للسباعي )قال - 1

 ( وإسناده صحيح.17947رواه احمد في المسند ) - 2

( وقا  البوصيرل: رواه إسحاق بن راهويه بإسناد حسن، وابرن حبران فري صرحيحه، وهكرذا رواه ابرن إسرحاق فري 2/33( والبيهقى في الدال ل )6239رقم  8/56أخرجه ابن حبان ) - 3

 (: حديث صحيح ووافقه الذهبي.4/245ر: هذه الطريق حسنة جليلة، وهو حديث حسن متصل ورجاله ثقات" وقا  الحاكم )السيرة، وقا  ابن حج

 (39السيرة النبوية للسباعي )ق - 4
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"شهدتق حلرأ، المطيبرين مرع عمرومتى وأنرا  عن عبد الرحمن بن عوف قا :قا  النبي 

مر النعمفما أح ،غ م  (1وأنى أنكثه" رواه أحمد)  ،ب أن لى حق

مر النعم دعان حلفا  ما أحب أن لي به حق  ،ورو  عنه أنه قا  " لقد شهدت في دار ابن جق

 (2ولو دقعيت به في اإلس م ألجبت" )

بيد قردم  ،وحلأ الفضو  كان بعد رجو  قريش من حرب الفجار وسببه أن رج  من ز،

ومنعره حقره فاسرتعدل عليره الزبيرد  أشرراف  ،العاق برن وا رل مكة ببضاعة فاشتراها منه

قريش فلم يعينوه لمكانة العاق فيهم فوقرأ عنرد الكعبرة واسرتغاث برآ  فهرر وأهرل المرروكة 

 ونادل بأعلى صوته:

  

 آ  فهرررر لمظلررروم بضاعـرررـته ايررر

 ومحرم أشعث لم يقض عـمرته

 هإن الحررررام لرررم تمرررت كرامــرررـت
 

 نفرررربررربطن مكرررـة نرررا ى الررردار وال 

ررر ج،  يررا للرجررا  وبررين الِحجررر والح،

 وال حرررـرام لثررروب الفررراجر الغقررردر
 

فقام الزبير بن عبد المطلب فقا : مرا لهرذا متررك فاجتمعرت بنرو هاشرم وزهررة وبنروتميم 

شرهر حررام وهرو ذو فري  دار عبرد ه برن جردعان فصرنع لهرم طعامرا، وتحرالفوافري  بن مرة

حتى يقررد إليره حقره  ،نَّ يدا  واحدة مع المظلوم على الظالمالقعدة فتعاقدوا وتحالفوا با  ليكونق 

 ما بل بحرصوفه وما بقى جب  ثبير وحراك مكانهما.

ت قرريش  ،ُ ثم مشوا إلى العاق بن وا ل، فانتزعوا منه سلعة الزبير فدفعوها إليه. وس،مَّ

قرا  فضل من األمر وفرى هرذا الحلرأ في  هذا الحلأ حلأ الفضو  وقالوا: لقد دخل هؤالك

 الزبير بن أبى طالب:

 

 إن الفضو  تعاقدوا وتحالفوا

 أمر علـيه تعاقدوا وتواثقوا
 

 أال يقيم ببطن مكة ظـالم 

 (3فالجار والمعتر فيهم سالم)
 

 

يظهرر فري ثنايرا الكلمرات التري عبرر  -بهذا الحلرأ -:"إن بريق الفروالغزالييقو  الشيخ 

عرز ومرع أ  مظلروم مهمرا هران هري روو عنها رسو  ه فرإن الحميرة  رد أ  ظرالم مهمرا 

ووظيفة اإلسر م أن  ،والواقأ عند حدود ه ،اإلس م اآلمر بالمعروف الناهي عن المنكر،

يحارب البغي في سياسات األمم وفى ص ت األفراد على سرواك" ثرم قرا  "وأمثرا  العراق 

نرات بمحمرد مرن أولى النات بخصومتهم وأولرى ال هذا في ميدان التجارة والسياسة ومحمد

 (4أعان عليهم ووثق على حربهم")

                                                
 ( وإسناد صحيح.567( والبخارل في األدب المفرد )4373(، وابن حبان )1/190أخرجه أحمد) - 1

 (102فقه السيرة للغضبان )ق - 2

 (1/70( والسيرة النبوية للص بى )1/155روض األنأ )ال - 3

 (75فقه السيرة للغزالى )ق -4
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 ۞ومن الدروس والعبر۞ 
يظهر اعتزازه بالمشاركة في  وأن الرسو   ،وليست نسبية ،إن العد  قيمة مطلقة -1

قبل بعثته بعقدين فالقيم اإليجابية تستحق اإلشارة بها حتى لو صددت  ،تعزيز مبدأ العد 

 (1من أهل الجاهلية.)

فضو  واحة في ظ   الجاهلية وفيه داللة بينه على أن شيو  الفساد كان حلأ ال -2

في نظام أو مجتمع ال يعنى خلوه من أ  فضيلة فمكة مجتمع جاهلي هيمنت عليه عبادة 

ومع هذا كان فيه رجا  أصحاب نخوة وفى هذا درت عظيم للدعاة في مجتمعاتهم  ،األوثان

م اإلس م أو تحارب اإلس  ك ِ  (2م.)التي ال تقح،

إن اإلس م يحارب  ،ولو وقع الظلم على أقل النات ،أن الظلم مرفوض بأ  صورة -3

 3)دون النظر إلي لونه ودينه وجنسه.) ،الظلم ويقأ بجانب المظلوم

مثل هذه في  جواز التحالأ والتعاهد على فعل الخير، ويجوز للمسلمين أن يتعاقدوا -4

بحيث  ،أال يكون ذلك شبيها بمسجد  رارالحا  ألنه تأكيد لشئ مطلوب شرع ا على 

يتحو  التعاقد إلي نو  من الحزبية الموجهة  د مسلمين آخرين ظلما وبغيا، وأما تعاقد 

 (4مواجهة ظالم فذلك جا ز لهم)في  المسلمين مع غيرهم على دفع الظلم أو

علررى مجتمعرره إيجابيررا فرراع  ال أن يكررون رقمررا مررن األرقررام فرري  علررى المسررلم أن يكررون -5

محررط أنظررار مجتمعرره وصررار  بيئترره ومجتمعرره فقررد كرران رسررو  ه فرري  هررامش األحررداث

مضرب المثل فيهم حتى لقبروه براألمين وتهفرو إليره قلروب النرات الموافرق والمخرالأ علرى 

 (5السواك بسبب الخلق الكريم.)

 مال خديجة:في  تجارته۞ 

ذات شرررف ومررا  تسررتأجر المشررهور عنررد أهررل السررير أن خديجررة بررن خويلررد كانررت أرملررة 

صردق حديثره وعظرم أمانتره عر رت عليره  الرجا  ليتجروا بمالها فلما بلغها عن محمرد 

سرلعته  أن يخرج بمالها إلي الشام تاجرا  فقبل وأرسلت معره غ مهرا ميسررة وبرا  محمرد 

التي خرج بها واشترل ما أراد من السلع فلمرا رجرع مكرة وباعرت خديجرة مرا أحضرره لهرا 

صرحبه عرن أخ قره وطباعره فأعجبرت بره الذ   الها ثم حكى لها غ مها ميسرةتضاعأ م

خمرس وعشررين سرنة وكانرت  وقد خطبها ألبيها خويلد بن أسد فزوجه منها وكان عمره 

 (6األربعين وقد أنجبت له ذكرين وأربع إناث" )في  هى

 ة عنررردتثبرررت حرررديثيا إال أنهرررا مشرررتهريقرررو  د/العمرررر :"ورغم أن هرررذه المعلومرررات لرررم 

 (7اإلخباريين")

                                                
 (1/112السيرة النبوية الصحيحة ) - 1

 (110فقه السيرة للغضبان )ق - 2

 (121السيرة النبوية ألبى فارت )ق - 3

 (1/72السيرة النبوية للص بى ) - 4

 (110فقه السيرة للغضبان)ق - 5

 (1/186( وصححه ووافقه الذهبى.وانظرسيرة ابن هشام )3/182م )أخرجه الحاك - 6

 (1/113السيرة النبوية الصحيحة ) - 7
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يقو  د/السباعى:"سافر مرتين خارج مكة أوالهما مع عمه أبى طالب حيث كان عمرره 

مالهرا فري  اثنتى عشرة سنة وثانيتهما حين كان عمره خمسا  وعشررين سرنة متراجرا لخديجرة

ثم قررا "إن تجررارب الداعيررة بالسررفر ومعاشرررة الجمرراهير .وكانررت تلررك الرررحلتين إلرري الشررام

دعوتره فالرذين  نجراوفري  على عوا د النات وأو اعهم ومشك تهم لهرا أثرر كبيرر والتعرف

قروم  ،الكترب والمقراالت دون أن يختلطروا بهرم علرى مختلرأ اتجاهراتهمفري  يخالطون النرات

لما يرل  ،وال تستجيب العقو  لدعوتهم ،ال يستمع النات إليهم ،دعوة اإلص وفي  مخفقون

مشرك تهم فمرن أراد أن يصرلح المتردينين عليره أن يعريش فيهم النات من جهل بأو راعهم و

ومجالسرهم ومجتمعرراتهم ومرن أراد أن يصرلح حرا  العمرا  والف حررين  ،مسراجدهمفري  معهرم

فررري  بيررروتهم ويتحررردث إلررريهمفررري  قرررراهم ومصرررانعهم ويرررؤاكلهمفررري  عليررره أن يعررريش معهرررم

فرري  ن يخررتلط بهررممجتمعرراتهم ومررن أراد أن يصررلح المعررام ت الجاريررة بررين النررات عليرره أ

ومرررن أراد أن يصرررلح األو رررا   ،ومجالسرررهم ،أسرررواقهم ومتررراجرهم ومصرررانعهم وأنرررديتهم

ويقررأ لهرم  ،ويسرتمع لخطربهم ،السياسية عليه أن يختلط بالسياسيين ويتعرف إلري تنظيمراتهم

والثقافرة التري نهلروا مرن معينهرا  ،برامجهم وأحزابهم ثم يتعرف إلي البيئة التي يعيشون فيهرا

فري  يندفعون نحوه ليعرف كيأ يخاطبهم بما التنفر منه نفوسهم وكيأ يسلكالذ   تجاهواال

 واندفا  عاطفى. ،إص حه معهم بما ال يدعوهم إلي محاربته عن كره نفسى

الحياة ومعرفته بشؤون النات ما يمكنه في  وهكذا يجب أن يكون للداعية من تجاربه

ربك بالحكمة والموعظة الحسنة: )النحل  من أن يحقق قو  ه تعالى "اد  إلي سبيل

125()1 ) 

 ۞ اشتراكه في بناء الكعبة 
والعبات ينق ن  عن جابر ر ى ه عنه قا : لما بنيت الكعبة ذهب رسو  ه 

فقا  العبات للنبي: اجعل إزارك على رقبتك يقيك الحجارة ففعل فخر على  ،الحجارة

إزار  إزار  فشد عليه فما رؤل بعد فطمحت عيناه إلي السماك فقا :  ،األرض

 (2عريانا "متفق عليه)

هذا المضمار كل يبغى الصدارة فيه واستفحل الشربين المشتغلين في  وتنافست القبا ل

مكانه، لوال أن أبا أميه بن المغيرة في  بالبناك عندما بدأوا يستعدون لو ع الحجر األسود

ينهم أو  داخل من باب الصفا وشاك ه أن اقترو على المتناطحين أن يحكموا فيما شجر ب

 يكون ذلك محمد فلما رأوه هتفوا: هذا األمين ارتضيناه حكما .

فأمسكوا  ،ثوبا  فو ع الحجر وسطه ثم نادل رؤساك القبا ل المتنازعين وطلب محمد 

جميعا بأطراف الثوب حتى أوصلوا الحجر إلي الكعبة فحمله محمد صلوات ه وس مه 

 (3م و عه في مكانه")عليه ث

في تدبير  يقو  سعيد رمضان البوطي في بيان العبرة من الموقأ:"مدل حكمة النبي 

وقطع دابر الخصومات وبين من؟ بين أقوام قلما قامت بينهم  ،وسياسة القضايا ،األمور

خصومة ثم نامت قبل أن تراق فيما بينهم بسببها الدماك... حتى خمدت الفتنة على يد النبي 

                                                
 (41، 40السيرة النبوية للسباعى )ق - 1

 (340( ومسلم )364صحيح البخارل ) - 2

 ( وحسنه األلبانى3/425رواه احمد) - 3
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  ونحن ينبغي أن نحيل هذه المزية فيه إلي ما اختاره ه له من القيام بعبك الرسالة

والنبوة قبل أن نحيلها إلي العبقرية التي جبل عليها والذكاك الذ  فطر عليه، فاألساسي في 

تكوينه عليه الص ة والس م أنه رسو  ونبي ثم تأتى المزايا األخرل كلها من عبقرية 

 (1مبنية على هذا األسات والحقة به)" ودهاك وذكاك

األدبية في  ويقو  د/ العمر :"إن حادثة تجديد بناك الكعبة قد كشأ عن مكانة النبي 

 (2الوسط القرشي")

                                                
 (59فقه السيرة للبوطى )ق - 1

 ( 1/116السيرة النبوية الصحيحة ) - 2
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اء والخطب األحاديث الموضوعة والضعيفة على ألسنة الدعاة
(3) 

 

 

 

 مولد النبي  :وموضوعها
ويتوجه كثير  .. في شهر ربيع األو  تكثر الخطابة حو  مولد النبي .إخواني الخطباك

 ،حتى بعثته إلي كتب السيرة ليتزودوا باألحاديث واآلثار في مولده من الخطباك والدعاة

معتمدين على أن حكاية تلك األحاديث على المنابر ال تحتاج إلي تمييز بين الصحيح 

والضعيأ ألنها في السير والمغاز  وهو مما كان يتساهل فيه العلماك فهو أمر ال يتعلق 

 بالح   والحرام..

اك: انتبهوا فالسيرة النبوية منهج عملي لسيد البشر وليس معنى وأقو  إلخواني الخطب

روايتها أن نرو  ما نشاك دون تحقيق ما دام بعيدا  عن األحكام في  تساهل المحدثين

 الشرعية ألنهم و عوا شروطا  للعمل بالحديث الضعيأ في غير األحكام وهى:

ث ال يكون له أصل أن يندرج تحت أصل عام. ف  يصح أن يرول ما يختر  بحي* 

في  وصفه حمل أمه به وهواتأ الجان أص  ، وما أكثر الروايات المخترعة في مولده 

 .ليلة مولده وغيره مما سنبينه إن شاك ه

وأن يكون الضعأ غير شديد ف  يصح أحاديث الكذابين والمتهمين ومن فحش * 

 غلطه.

  لم يقله. ما النبي  أن ال يعتقد عند العمل به ثبوته لئ  ينسب إلي* 

في  ومن التناصح بيننا ،ونتمسك بما لم يثبت النبي  ف  يصح أن نترك ما ثبت عن

باب التحذير من األحاديث الضعيفة والمو وعة جمعت لكم أهم هذه األحاديث المتعلقة 

في  لتحذروها ف  تذكرونها إال لبيان  عفها أو و عها، وما قدمناه لكم النبي  بمولد

 ما يغنيكم عن ذلك فنقو  وه المستعان. مولده في  ح السنن واآلثارصحي

 ( في نسبه 22)
ولكن وردت أحاديث كثيرة  ،قومه ذو نسبفي  كان النبي  الصحيح أنفي  تقدم معنا

إذ يكفى من األحاديث  ،حو  طهارة نسبه كلها واهية أو  عيفة جدا وال حاجة بنا إليها

 بالغات. الصحيحة الخالية من الم

قا :"خرجت من لدقن آدم من نكاو غير  النبي  حديث ابن عبات عن :ومن ذلك

  (:هذا حديث  عيأ فيه متروكان الواقد1/46السيرة النبوية )في  الذهبيسفاو" "قا  

("وقد ورد 2/238البداية )في  وأبو بكر بن أبى سبرة ولكن معناه صحيح". وقا  ابن كثير

نان وهو على المنبر ولكن ه أعلم بصحته". وما رواه ابن انتسابه إلي عدفي  حديث

منذ خرجت من صلب آدم ولم  بغي قط ولدتنيقا :ما النبي  عساكر عن أبى هريرة أن

هاشم  :تز  تنازعنى األمم كابرا  عن كابٍر حتى خرجت من أفضل حيين من العرب

 وزهرة".

 زواج عبد هللا من آمنة: (23)
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المطلب من آمنه بنت وهب ثابت مستفيض وقد نسج بعض  زواج عبد ه بن عبد

 ه أرادوا بها المبالغة بإ فاك طابع أسطورل على المولد الكذابين حكاية حو  عبد

ه عنهما قا : لما ا نطلق عبد  ر يبإسناده إلي ابن عبات  ي. رول الخرا طالنبو 

بالة متهودة قد قرأت الكتب ويقا  المطلب بابنه عبد ه ليزوجه مر به على كاهنة من أهل ت

يا فتى هل لك أن تقع  :وجه عبد ه فقالتفي  لها فاطمة بنت مر الخثعمية فرأت نور النبوة

 على اآلن وأعطيك ما ة من اإلبل؟ فقا  عبد ه:

 

 أما الحرام فالممات دونه

 فكيف باألمر الذي تبتغينه
 

 والحلُّ ال ِحل فاســـتبينه 
 ضه ودينهيحمي الكريم عر

 

 

ثم مضى مع أبيه فزوجه آمنه بنت وهب فأقام عندها ث ثا  ثم إن نفسه دعته إلي ما 

دعته إليه الكاهنة فأتاها فقالت: ما صنعت بعدل فاخبرها فقالت: وه ما أنا بصاحبة ريبة 

، وأبى ه إال يجعله حيث أراد. رواه ابنفي  رأيت ولكني  وجهك نورا  فأردت أن يكون فيَّ

 (3/404عساكر )

"وهذه الرواية منكرة سندا  ومتنا " ومن يقرأ الروايات  قا  د/أكرم  ياك العمر

تعيين المرأة: إذ هى في  سوقها سواكفي  المختلفة عنها يدرك مدل االخت ف واال طراب

صفة في  وكذلك ،مرة خثعمية وأخرل أسدية قرشية اسمها قتيلة وثالثة عدوية اسمها ليلى

زينته، ومثل هذا االخت ف في  عندما التقته فمرة هو مطين الثياب، وأخرل هوعبد ه 

 ينبغى أن يطرو من دراسات السيرة الجادة".

وقد احتج بها جماعة من العلماك وأكثروا الك م حولها منهم األستاذ/محمد الصادق 

يئة بفي  ( حيث يقو "كان من الطبيعى86 -1/80كتابه محمد رسو  ه )في  عرجون

قريش ومكة بعد حادث نذر عبد المطلب وما انتهت إليه قصة الذبيح أن يتشرف كثيرات 

من النسوة إلي عبد ه بن عبد المطلب ليكون لهن وينجبن منه....." وأما عن اخت ف 

الروايات فيقو : "ويظهر من تعدد الروايات واخت ف أسماك المتعر ات وأوصافهن أن 

حتى  وفى كلها حفظ ه والد رسوله  ،مع أكثر من امرأة قصة التعرض ربما تكررت

 و ع نوره حيث أراد".

 صفة حم  آمنه به: (24)
ويت قص  وأخبار حو  صفة حمل آمنة به   ولم يثبت منها شئ،منها ما رواه ،ولقد رق

( عن يزيد بن عبد ه بن وهب بن زمعة عن عمه، والبيهقى عن ابن 1/58ابن سعد )

لما حملت به آمنة كانت تقو : ما شعرت أنى حملت  نا نسمع أن رسو  ه ك :اسحاق قا 

 ،وتعود ترفعنيوربما  يأنكرت رفع حيضت أننيإال  ،وال وجدت ثِق،ل،ه كما تجده النساك ،به

فقا :  ،وأتاني آت وأنا بين النا م واليقظان فيقو : هل شعرت أنك حملت؟ فأقو : ما أدرل

قالت: فكان ذلك مما يقن  ،ونبيها... فإذا و ع فسميه محمدا   إنك حملت بسيد هذه األمة

في  ورول أبو نعيم.وفى إسناده الواقدل وهو متروك الحديث.الحمل......"إلي آخره عند 

ه عنهما قاال: رأت آمنة وهى حامل  ر يعن بريدة وابن عبات  :(94الدال ل )ق
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لعالمين فإذا ولدتيه فسميه أحمد أو محمدا  رسو  ه فقيل لها: إنك حبلى بخير البرية وسيد ا

 فانتبهت وعند رأسها صحيفة من ذهب مكتوب عليها: .وعلقي عليه هذه
 

 أعـيذه بالواحد

 وكل خـلق زا د

 عن السـبيل حا د

 من نافث أو عاقد
 

 من شر كل حاسد 

 من قا م وقـاصد

 على الفساد جـاهد

 وكل خـلق مارد
 

 

...... الخ قا  .ال يرلالذ   حوطه منهم باليد العليا والكنأوأ ،أنهاهم عنه با  األعلى

 كتب المواليد.في  أبو نعيم: وسنده واه جدا  وإنما ذكرته ألنبه عليه لشهرته

 تاريخ مولده: (25)
بود قا : ولد رسو  ه 3/68رول ابن عساكر ) يوم األقثنين  ( عن معروف بن حزَّ

ذكره أهل الذ   ولد في النهار وهو الصواب أنه حين طلع الفجر قا  الحافظ العراقى: 

 ولد رسو  ه  :السير، وحديث أبى قتادة مصرو به. ورول عن سعيد بن المسيب قا 

 به ابن دحية وصححه الزركشي. عند إبهار النهار" وجزم

وكان مولده عام الفيل وكل الروايات المخالفة معلولة األسانيد وهى تفيد أن مولده بعد  

انظر دال ل النبوة للبيهقى  ،يل بعشر سنين أو ث ثة وعشرين سنة أو أربعين سنةالف

(1/78.) 

زمن الملك العاد "يعنى كسرل في  ومما اشتهر على األلسنة أنه قا :"ولدت

الحليمى: هذا الحديث  قا  الحافظ ابن حجر: إنه كذب باطل ال أصل له" وقا  أنوشروان"

 .يهقى والسخاول وغيرهمال يصح وكذلك قا  الحاكم والب

 وصف والدته:  (26)
 ( عن حسان بن عطية أن رسو  ه 1/172وأبو نعيم ) ،(1/101) رول ابن سعد

ا ببصره إلي السماك" وزاد السهيلى ،لما ولد وقع علي كفيه وركبتيه الروض في  شاخص 

 مقبو ة أصابع يده مشيرا  بالسبابة كالمسبح بها". (:1/105األنأ )

كرم العمرل:"وإسناده  عيأ وقواه بعضهم والتشده روايات الواقدل ألنه قا  د/أ

كما التقويه تلك المراسيل عن التابعين من الطبقة الرابعة وهم حسان بن عطية  ،متروك

 وإسحاق بن عبد ه ومن بعدهم وهو داؤد بن أبى هند الحتما  وحدة مصدرهم". 

عهد الجاهلية في   عنهما قا :" كان( عن ابن عبات ر ى ه1/172رول أبو نعيم ) 

إذا ولد لهم مولود من تحت الليل و عوه تحت اإلناك ال ينظرون إليه حتى يصبحوا فلما 

مة فلما أصبحوا أتوا البرمة فإذا هى قد انفلقت اثنتين  ولد رسو  ه  طرحوه تحت بقرو

 إلي السماك فعجبوا من ذلك". وعيناه 

( من مرسل أبى الحكم التنوخى 1/113الدال ل )في  لبيهقىورواه ا ،وهذا إسناد معضل

 وهو تابعى مجهو . 

( وابن 2/145الصغير )في  ( والطبرانى2/576( وابن عدل )1/130رول ابن سعد )

قا :"من كرامتى على ربى أنى ولدت مختونا ولم ير أحد  النبي  ( أن3/412عساكر )
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كلها معلولة بعلل قادحة ال تنتهى مجتمعة  ذلكفي  سوأتى". قا  أكرم العمرل:"واألحاديث

ل حتجاج بها ألن معظمها ال يخلو من و ا  أو متهم فحديث العبات عندا بن سعد فيه 

إسناده في  يونس بن عطاك وهو يرول المو وعات، وحديث ابن عبات عند ابن عدل

سفيان بن  جعفر بن عبد الواحد وهو متهم بالو ع، وحديث أنس عند الطبرانى وفى إسناده

وحديث أبى هريرة عند ابن عساكر وفى إسناده محمد بن كثير ،محمد وهو واهن

 وإسماعيل بن مسلم". 

ولد مختونا . وتعقبه الذهبى: ما أعلم صحة ذلك  وقا  الحاكم: تواترت األخبار بأنه 

رواه الخطيب عن أبى  ،"إن جبريل ختنه حين شق صدره":فكيأ يكون متواترا . وقيل

"إن جده ختنه على عادة العربى" رواه أبو :وقوفا  قا  الذهبى: إنه خبر منكر. وقيلبكرة م

الرواية األخيرة من  عأ قا  في  عمر قا  العراقى: وسنده غير صحيح. ورغم ما

 الذهبى "إنه أصح من حديث العبات أنه ولد مختونا.

بالواجب من ختان  قا  العمرل:"فسرور عبد المطلب بالمولود الذكر وقيامه نحو اليتيم

 ذلك روايات واهية".في  ووليمة على عادة قومه ال يحتاج إلي أدلة وقد وردت

رول الطبرانى والبيهقى عن العبات بن عبد المطلب ر ى ه عنه قا : قلت يا 

المهد تناغى القمر وتشير في  رأيتك ،دينك أمارة لنبوتكفي  رسو  ه دعانى إلي الدخو 

ما أشرت إليه ما : قا : كنت أحدثه ويحدثني ويلهيني عن البكاك  إليه بإصبعك فحيث

وأسمع وجبته حين يسجد تحت العر . قا  اإلمام أبو عثمان الصابونى: هذا حديث غريب 

اإلسناد والمتن. وقا  البيهقى: تفرد به أحمد إبراهيم الحيلى وهومجهو . وقا  ابن أبى 

ة مو وعة كلها ليس لها أصو ". وقا  ابن حاتم في الحلبى: ال أعرفه وأحاديثه باطل

 حجر سنده واٍه جد ا.

 ما روى من األحداث ليلة والدته: (27)
انتكات بعض األصنام: رول الخرا طى وابن عساكر عن عروة بن الزبير أن نفرا  من 

قررريش مررنهم ورقررة بررن نوفررل وزيررد بررن عمرررو بررن نفيررل وعبررد ه بررن جحررش وعثمرران ابررن 

فرأنكروا  ،د صرنم يجتمعرون إليره فردخلوا يومرا فررأوه مكبوبرا علرى وجهرهالحويرث كانوا عنر

فانقلررب  ،فلررم يلبررث أن انقلررب انق بررا عنيفررا فررردوه إلررى حالرره ،ذلررك فأخررذوه فررردوه إلرري حالرره

فقرا   الليلرة الترى ولرد فيهرا رسرو  ه فري  فقرا  عثمران: إن هرذا ألمرر حردث وذلرك ،الثالثة

 عثمان أبيات منها:
 

 وصررأ حولررهالررذ   عيرردأيررا صررنم ال

 يقررررنكس مقلوبررررا فمرررراذاك قــررررـل لنررررا

 فرررإن كررران مرررن ذنرررب أسرررأنا فإننــرررـا

 وإن كنررت مغلوبرررا تنكسررت صررراغرا  
 

 صرررناديد وفرررد عرررن بعيرررد ومرررن ققررررب 

 أذاك سرررررررررفيه أم ترررررررررنكس للعــرررررررررـتب

 نبرررروك بررررإقرار ونلررررول عررررن الذنـررررـب

 األصررنام بالسرريد الرررربفررري  فمررا أنررت
 

 

لرره فلمررا اسررتول هتررأ بهررم هرراتأ مررن جرروف الصررنم قررا : فأخررذوا الصررنم فررردوه إلررى حا

 بصوت جهير وهو يقو :
 

ل لمـرررـولود أ ررراكت لرررـنوره ،ُ  ترررردَّ

ا  وأقرعرردت ت لرره األوثرران طررـر   وخررر 

 جميررع فقجرراج األرض بالشرررق والغرررب 

 رض طرررا  مررـن الرعرربقلرروب ملرروك األ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 27 الشرقية أون الين  –زاد الخطيب 

 ونار جميع الفررت باخرـت وأظلمرت

 وصردت عرن الكررـهان بالغيرب جررـنها

 آ  قـصى ارجعوا عرن  رـ لكم فيا
 

 أعظرم الكرربفري  وقد برات شراه الفررت

 فرررر  مخررررـبر مررررـنهم بحــررررـق وال كررررذب

 وهقب رروا إلرري اإلسـررـ م والمنررز  الرحررب
 

 

 (.3/423أخرجه ابن عساكر)

وعمارة بن  ،إسناده و اعان هما عبد ه بن محمد البلولفي  وهذا حديث مو و 

 زيد. 

 خمود نار المجوت: رول ابن جرير الطبرلارتجات ديوان كسرل وسقوط شرفاته و 

( عن مخزوم بن 1/126( والبيهقى )95الدال ل )قفي  ( وأبو نعيم2/143تاريخه )في 

ارتجس فيها إيوان كسرل  هانى عن أبيه قا : لما كانت الليلة التي ولد فيها رسو  ه 

وغا ت  ،موسقطت منه أربع عشرة شرفة وخمدت نار فارت ولم تخمدقبل ذلك بألأ عا

 .. الحديث بطوله..بحيرة ساوة

(:"هذا حديث منكر غريب" وذكره ابن كثير 1/44السيرة النبوية )في  قا  الذهبى

شئ من كتب اإلس م في  "هذا الحديث ال أصل له:( وقا 2/249البداية )في  بطوله

 ولم أره بإسناد أص "  ،المعهودة

ت روايات  عيفة عن إخبار يهود بليلة اإلخبار بليلة مولده: قا  العمرل: "كذلك ورد

 مولده وإخبار الراهب عيصا بمر الظهران بمولده.

 أنا ابن الذبيحين: قوله  (28)
( إسناده إلي عبد ه بن سعيد عن الصنابحى قا : 2/551المستدرك )في  رول الحاكم

فقا   ،يمفتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق ابنى إبراه ،حضرنا مجلس معاوية بن أبى سفيان

سقطتم على  :فقا  معاوية ،بعضهم: الذبيح إسماعيل وقا  بعضهم: بل اسحاق الذبيح

فقا : يا رسو  ه خلفت الب د يابسة والماك  ،فأتاه األعرابى كنا عند رسو  ه  ،الخبير

ه يابسا هلك الما  و ا  العيا  ف،عقد علي  بما أفاك ه عليك يا ابن الذبيحين فتبسم رسو  

 وما الذبيحان؟ قا : إن عبد المطلب لما أمر بحفر  ،ولم ينكر عليه فقلنا: يا أمير المؤمنين

 ..." الحديث.زمزم

 "قلت إسناده واه".:وسكت عليه الحاكم وتعقبه الذهبى يقو 

"وهذا :( بعد أن ذكره من رواية ابن جرير4/18تفسيره)في  وقا  الحافظ ابن كثير

 (:"ال أصل له بهذا اللفظ".331الضعيفة )في  األلبانىحديث غريب جدا" وقا  

في  قا  ابن القيم ،قلت: معناه صحيح، والذبيحان إسماعيل عليه الس م وأبوه عبد ه

( "وإسماعيل هو الذبيح على القو  الصواب عند علماك الصحابة والتابعين 1/71الزاد)

ابن  اإلس مجها  وسمعت شيخ واما القو  بأنه إسحاق فباطل من عشرين و ،ومن بعدهم

 تيميه يقو : هذا القو  إنما هو متلقى عن أهل الكتاب مع أنه باطل بن  كتابهم". 

 حتى آمنا به: النبي  أبويما روى أن هللا أحيا  (29)
أحب أن أقو  أن  ،قبل بحث المسألة من الناحية الحديثية من جهة الصحة والو ع

وال نحكم على أحد أنه من  ،الغيبية التى يعلمها ه وحدهدخو  الجنة أو النار من األمور 

فهما  النبي  أهل الجنة أو النار إال بن  صحيح صريح ال يحتمل التأويل وبالنسبة ألبول
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من أهل الفترة وأمرهما موكل ه عز وجل فإن شاك رحمهم وإن شاك عذبهم وإن شاك 

بلغه الرسالة"وما كنا معذبين حتى نبعث إختبرهم، وه أعد  وأرحم من أن يعذب من لم ي

حديثه مع في  رسوال". وال أحب أن يثير الخطيب هذه المسألة وأمثالها على المنبر أو

هذا المو و  في  ولكننى ذكرت األحاديث ،النات ألنه ال ينبني على الخوض فيها عمل

ول فيها فإذا سئل عن األحاديث أثبت الصح يح وبين ليكون الخطيب على علم بما رق

الضعيأ والمو و  وما أجمل موقأ األستاذ أحمد شاكر عند تحقيقه لتفسير ابن جرير 

 هذه المسألة عند قوله تعالى " وال تسئل عن أصحاب الجحيم" في  (2/559)

في  النبي  يعنى الحكم على أبول -مثل هذا في  "وأنا أرل أن اإلفا ة:قا  رحمه ه

المقاصد في  وما أمرنا أن تكلأ القو  فيه ". وقا  السخاولغير مجدية  –الجنة أم النار 

 "الذل أراه الكأ عن التعرض لهذا إثباتا  ونفيا وه أعلم".:الحسنة 

فأنا لست مع الذين يسرفون في االعتماد علي أحاديث مو وعة بإحيا هما ثم 

الحكم في  أخوضوال مع الذين يحكمون باجتهادهم أنهما من أهل النار ولكنى ال ،إيمانهما

 فأمرهما إلى ه كما ذكرت من قبل.

 إحيائهما ثم إيمانهما:في  الحديث الوارد
 الوهاب بن موسى الزهرل عن أبى عن أبى غزيَّة محمد بن يحيى الزهرل حدثنا عبد

الرحمن بن أبى الزناد ومالك قاال: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عا شة ر ى ه 

ون وهو باٍك حزين   عنهما قالت: حج رسو  ه جق حجة الودا  فمر بى على عققبة الح،

اك استمسكى فاستندت إلى جنب  مغتم فبكيت لبكاك رسو  ه  ميرو ثم أنه طفق يقو : يا حق

 ،فقلت: بأبى أنت وأمى يا رسو  ه ،البعير فمكث عنى طوي   ثم عاد إلى وهو فرو مبتسم

ثم إنك عقدت إلىَّ وأنت فرو مبتسم  ،كيت لبكا كنزلت من عندل وأنت باك حزين مغتم فب

 فآمنت بى وردها ه". ،فمم ذاك؟ قا : ذهبت لقبر أمى فسألت ه أن يحييها فأحياها

( 630الناسخ والمنسوخ)رقم في  وابن شاهين ،أخرجه الخطيب في السابق وال حق

( 510 رقم 4/192اللسان)في  ( وأورده ابن حجر1/266الآللى)في  والسيوطى

(وابن 5و 322الفوا د)قفي  ( والشوكانى2/166سبل الهدل والرشاد في  والصالحى

 (.1/333تنزيه الشريعة )في  عراق

قا   ،إسنادهفي  تفرد بهذا الحديث أبو غ،زبَّة وتفرد به عنه الكعبى بذكر مالك

من الدارقطنى هذا كذب على مالك والحمل فيه على أبى غ،زبَّة والمتهم بو عه هو أو 

 .حدث به عنه

 ،والذهبى والجوزقانى وابن الجوزل ،وهذا الحديث حكم بو عه الحافظ ابن ناصر

 وابن دحية والشوكانى وآخرون. ،اللسانفي  وابن حجر

على هذا الحديث وقا : والصواب الحكم عليه بالضعأ  الآلليفي  وقد أطا  السيوطى

إيمان السيدة آمنه" في   د الكامنةهذا المو و  "الفوافي  ال بالمو ع وقد ألأ رسالتين

 فى الجنة".النبي  أن أبولفي  و"التعظيم والمنة

 فأحياهما ه ثم آمنا. ،سأ  ه أن يحيا والديه النبي  فإذن لم يثبت أن 

وأخذت العاطفة بعض النات فأخذوا بالحديث رغم  عفه منهم الحافظ ابن ناصر 

 ( 707الدمشقى )ت
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 فقا :

 ي مزيررررررد فضررررررلحبررررررا ه النبرررررر

 فأحيرررررررررا أمرررررررررـه وكرررررررررذا أبـرررررررررـاه

 فسررررررررلم فالقديـررررررررـم بررررررررذا قرررررررردير
 

 علررررى فضررررل وكرررران برررره رؤوفررررـا 

 يمررررررران بررررررره فضرررررررـ  منيفـرررررررـاإل

 وإن كرررران الحررررديث برررره  ررررـعيفا
 

 

في  الحديث "شفعتفي  وبعضهم أدخل مع أبويه عمه أبا طالب وجده عبد المطلب كما

نى ابن السعدية" رواه الخطيب من الر اعة يع وأخيوعمى أبى طالب  أميهؤالك النفر 

( وعلق 323الفوا د )قفي  عن ابن عبات مرفوعا  وقا  هذا باطل ووافقه الشوكانى

بعضهم بقو  أبى طالب عند موته: "على ملة عبد المطلب" قا  ال يبعد أن تكون ملة عبد 

 ملة إبراهيم حيث هم من أصوله". هيالمطلب وهاشم وعبد مناف 

كلهم إلى آدم على التوحيد لم يكن فيهم شرك"  إن آباك الرسو  " :الراز وقا  الفخر 

كفر عبد في  إلى غير ذلك من المبالغات والمخالفات لألحاديث الصحيحة الصريحة

 المطلب وأبى طالب.

 وفى المقابل:

 ؟أبوأ ما فعل  شعر ليت :رول عن محمد بن كعب القرظى قا : قا  رسو  ه 

لناك بالحق بشيرا  ونذيرا  وال تسأ  عن أصحاب الجحيم")البقرة "إنا أرس :فنزلت ،)ث ثا(

( وهو حديث 1876رقم  2/558( فما ذكرهما حتى توفاه ه. أخرجه ابن جرير )119

 الحديث. وأبو حاتم: منكر البخار  عيأ جدا  وقا   :مرسل وفيه أيضا: موسى بن عبيدة

ه عنه قا :  ر يأبى هريرة عن  ،المسألةفي  وقد وردت أحاديث صحيحة احتج بها

واستأذنته أن أزور قبرها  ليفلم يأذن  ألمي: استأذنت ربى أن أستغفر قا  رسو  ه 

 ،(3234( ـ وأبو داود )976بالموت" أخرجه مسلم ) فزوروا القبور فإنها تذكر ،ليفأذن 

 (.1572وابن ماجه ) ،(4/90) النسا ي

سو  ه أين أبى؟ قا  في النار. فلما قضى ه أن رج   قا : يا ر ر يوعن أنس 

 (.574وابن حبان ) ،(347النار. أخرجه مسلم )في  دعاه فقا : إن أبى وأباك

قا  ذلك من  النبي  منها أن ،وهذه األحاديث مع صحتها إال أن للعلماك فيها تأوي ت

من اآلباك  ع  فإن األب يطلق على العم وما الثانيوفى الحديث  ،باب التسلية للرجل

 أيضا.

هذه المسألة ولم نكلأ ببحثها ونوكل أمرهما   عز وجل في  نحكم والخ صة: أننا ال

إال بدليل صحيح ال يحتمل التأويل وأقحذر الخطباك  وال نقطع ألحد أنه من أهل النار

 وغيرهم من الخوض فيها وما ذكرتها إال للتنبيه.

 :النبي  فض في  من أحاديث المبالغة (30)
فضله في  حاجة إلى الكذابين حتى يضعوا أحاديثفي  ليست النبي  مكانة وفضل

 :النبي  ولكننا نذكر بعض هذه األحاديث للتنبيه على أنها مكذوبة وال تنسب إلى

في  الظلمة كما يرلفي  يرل عن عا شة ر ى ه عنها قالت: كان رسو  ه * 

 الضوك.
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(: هذا حديث ال يصح قا  العقيلى: عبد 266رقم  1/168العلل )في  قا  ابن الجوزل

 بن محمد بن المغيرة يحدث بما ال أصل له وعبات بن الوليد كان ابن المدينى يتكلم فيه. ه

إذا دخل الغا ط دخلت على أثره فلم أرشيئا  عن عا شة قالت: كان رسو  ه * 

لى أرواو أهل الجنة فما خرج فذكرت ذلك له فقا  يا عا شة أما علمت أن أجسادنا نبتت ع

في  وقا  البيهقى ،وليس له أصو  ،مو و  :منا من شئ ابتلعته األرض". قا  ابن حبان

"هذا من مو وعات الحسين ال ينبغى ذكره ففى األحاديث الصحيحة المشهورة :الدال ل

 من معجزاته كفاية عن كذب ابن عون".

شمس وال قمر" رواه الحكيم في  ظل" لم يقر لرسو  ه  :عن ذكوان رحمه ه* 

 الترمذل وقا : معناه لئ  يطأ عليه كافر فيكون مذلة له".

في  قالوا ويؤيده قوله ،ألنه كان نورا   ،وقا  غيره: إن ظله لم يكن يقع على األرض

 دعا ه واجعلني نورا

وعن عثمان بن أبي العاق قا : أخبرتني أمي أنها شهدت والدة آمنة بنت وهب 

ر، وإني ألنظر الى  :قالت .ليلة ولدته ه رسو   فما شئ أنظر اليه في البيت إال نو 

". :النجوم تدنو مني حتى إني ألقو   لتقعن علي 

 (.1/111(، والبيهقي في الدال ل )3/79رواه ابن عساكر )

"رواه الطبراني وفيه عبد العزيز بن عمران وهو :(8/220قا  الهيثمي في الزوا د ) 

  متروك".

 

 :تـنبيه
  

 

 سقطت هذه األحاديث من الطباعة في العدد الماضي فالرجاء إلحاقها به 

ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإنه  ،(إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه21)

 مغفور له.

 وأبو الشيخ ،(2/265المجروحين )في  ( وابن حبان2/69 عيأ جدا : أخرجه أحمد )

من طريق محمد بن الحارث الحارثى حدثنا محمد بن عبد الرحمن ( 177التاريخ )قفي 

فيه محمد بن الحارث  ،بن البيلمانى عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا  وهذا إسناد  عيأ جدا

وعبد الرحمن بن البيلمانى  عيفان ومحمد بن عبد الرحمن بن البيلمانى قا  فيه األلباني: 

   فيه البخارل منكر الحديث.آفة هذا الحديث وهو متهم بو ع نسخة وقا

 (9/5371( وتحقيق المسند لمؤسسة الرسالة )2411انظر: الضعيفة )

 وهذه مجموعة من األحاديث الضعاف نذكرها للتنبيه:

فرإن  -يعنى الفريضة  -"تعجلوا إلي الحج  رول عن ابن عبات قا : قا  رسو  ه *

( 1/314( وأحمررد )9/10غيررب )الترفرري  أحرردكم اليرردرل مررا يعرررض لرره" رواه األصرربهانى

 وسنده  عيأ فيه إسماعيل بن أبى إسحاق الم  ى.
 " إن للكعبرة لسران ا وشرفتين ولقرد اشرتكت فقالرت: يرا وعن جابر قا : قرا  رسرو  ه *

ادل ،رب رل ،قلَّ عقوَّ اوَّ فأوحى ه عز وجل: إني خالق بشررا  خشرعا سرجدا يحنرون  ،وقلَّ زق
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المجمع في  األوسط و عفه الهيثمىفي  ي بيضها" رواه الطبرانىإليك كما تحن الحمامة إل

 ( وقا  فيه سهل بن قرين.3/208)
 ،قا :"إن هذا البيرت دعامرة مرن دعرا م اإلسر م النبي  وعن جابر ر ى ه عنه أن*

وإن ردَّه إلري أهلره  ،فمن حج البيت أو اعتمر فهو  امن على ه فإن مات أدخله ه الجنرة

"فيره :(3/209المجمرع )فري  األوسرط وقرا  الهيثمرىفري  جر وغنيمة" رواه الطبرانرىردَّه بأ

 محمد بن عبد ه بن عمير وهو متروك".
قا :"الحجراج والعمرار وفرد  وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جرده أن رسرو  ه *

اسرم بيرده والرذل نفرس أبرى الق ،وإن أنفقوا أخلأ لهم ،إن سألوا أعطوا وإن دعوا أجيبوا ،ه

بر على نشز و ك ِ هل على شرف مرن األشرراف ما كبَّر مق إال أهرل مرا برين يديره وكبرر ال أهل مق

( وفيه بكر بن بكرار قرا  4/410الشعب )في  حتى ينقطع منه منقطع التراب". رواه البيهقى

 وقا  أبو حاتم ليس بالقول. ،النسا ى ليس بثقة
 ،أمعر حاج قط" قيل لجابر: ما اإلمعار قا : ما النبي  وعن جابر ر ى ه عنه أن*

وعنررده أحاديررث ال  ،( وقررا  "تفرررد برره محمررد بررن أبررى حميررد1080قرا  الفقررر" رواه البررزار )

 يتابع عليها وال أحسب ذلك من تعمده ولكن من سوك حفظه".
ثرم و رع شرفتيه  ،الحجرر وعن ابن عمر ر رى ه عنهمرا قا :"اسرتقبل رسرو  ه *

ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطراب ر رى ه عنره يبكرى فقرا : يرا عمرر  ،عليه يبكى طوي 

 ( والحررراكم2712( وابرررن خزيمرررة )2945هرررا هنرررا تسررركب العبررررات". رواه ابرررن ماجرررة )

وقررا   ،( وفررى سررناده محمررد بررن عررون الخراسررانى  ررعفه ابررن معررين وأبررو حرراتم1/454)

 المنذرل هو متروك.
من حفرظ لسررانه وسرمعه وبصرره يروم عرفررة قرا :"النبري  وعرن الفضرل برن العبررات أن*

 ( وفى إسناده رجل مبهم.3768الشعب )في  غفر له من عرفه إلي عرفة" رواه البيهقى
فررإذا ر رررى عنرره أطلرررق لرره الحرررج" أورده  ،إن ه ال ييسررر لعبرررده الحررج إال بالر رررا*

( وقررا "رواه الخطيررب عررن المقررداد بررن األسررود 103الفوا ررد المجموعررة )قفرري  الشرروكانى

سعيد بن عبد الررحمن يررو  عرن الثقرات المو روعات انظرر تنزيره  :وفى إسناده ،مرفوعا  

 (.2/167الشريعة )
ثم عانقه وودعه لم يفترقا حتى يغفر ه له" قا   ،"من شيع حاجا  أربعين خطوة

 إسناده و ا .في  (111الفوا د )قفي  الشوكانى

القيامة من اآلمنين" رواه  أحد الحرمين استوجب شفاعتى وجاك يومفي  "من مات*

إسناده عبد الغفور بن سعيد الواسطى: في  ابن شاهين عن سلمان مرفوعا  قا  الشوكانى:

 و ا .

تنزيه الشريعة في  "فتحت القرل بالسيأ والمدينة بالقرآن" قا  ابن عراق*

 قا  أحمد بن ،"رواه أبو يعلى من حديث عا شة وفيه محمد بن الحسن بن زبالة:(2/172)

 حنبل هذا منكر إنما هذا منقو  مالك فرفعه.
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 مدخ  تيسير العلوم الشرعية
كترب العلرم إال إذا فري  وال يصرح الرتعلم أو القرراكة ،إن لكل علم أصروله الترى قرام عليهرا

 ،وفهمنرا قواعرده... ولرذلك و رعت علروم القررآن ،وتعرفنا على مصرطلحاته ،تعلمنا أصوله

مثرررل ذلرررك اللغرررة وفروعهرررا والعقيررردة والتررراريخ وقرررل  ،وأصرررو  الحرررديث وأصرررو  الفقررره

  .....الخ.والفلسفة

 ،مباحث مستفيضةفي  وبحثوا مسا له ،أسفار كبيرةفي  كل فن أصولها كتب علماك وقد

وحرق بعضهم إلى و ع مختصرات يبتدئ بها طلبة العلم وجزل ه من قبلنرا علرى هرذا 

ولكن طررق .مسا له ثم اختصرها لنا وبسط ،تدوين األصو في  بذلوهالذ   المجهود العظيم

 الكتابرة تتناسرب مرع أسرلوب أهلرهفري  التعليم اليوم اختلفت عن األمس وإن لكل عصر طرقا

الدارسة والبد من هذا التجديد تبعا  لتجدد هذا األصو  بطريقة تناسب في  الفهم وطرقهمفي 

وأن ينتقى من أصو  كرل  ،التعليمفي  .. وأن نستفيد من الوسا ل الحديثة.عصرنا وإمكانياته

وتتررك المباحررث الجدليررة الترى ال تسررمن وال تغنرري مرن جررو  والتررى  ،علرم مررا يقعرد أصرر   لرره

عصرررور الضرررعأ والجمرررود الفكررررل ونتيجرررة لْلنكبررراب علرررى الثقافرررات غيرررر فررري  ظهررررت

فبرردال  مررن أخررذ مررا ينفررع فقررط حيررث أن الحكمررة  ررالة المررؤمن أنررى  ،اإلسرر مية بغيررر وعررى ٍ

ها وجرردنا بعضررهم اهررتم برربعض الفلسررفات والمباحررث النظريررة وحشرروبها كتررب وجرردتها أخررذ

ومسرألة ،الرذات اإللهيرة بمرا لرم يثبتفي  العقيدة مث  الخوضفي  األصو  ومن أمثلة الحشو

يسررئلونك مررن :ولررو وقفنررا علررى ماأعلمنررا ه برره لنجونررا كقوله ،وحقيقررة الررروو ،خلررق القرررآن

ويررتم مررن العلررم إال قلرري  " وفررى مررنهج التعامررل مررع الررروو قررل الررروو مررن أمررر ربررى ومررا أ

أنز  عليك الكتاب منه آيات محكمات هرن أم الكتراب وأخرر الذ   المتشابهات قا  تعالى"هو

قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إبتغاك الفتنة وابتغراك تأويلره ومرا في  فأما الذين ،متشابهات

قولون آمنا به كل من عند ربنا وما يترذكر إال أولرو العلم يفي  يعلم تأويلة إال ه والراسخون

( ولو نظرنا إلى العلوم األخرل وأصولها لوجدنا الحشو ظراهرا  ومرن 7األلباب")آ  عمران

 التيسير:في  هنا رأينا و ع باب تيسير أصو  العلم الشرعية وأهم سمات منهجنا

 و بالمبحرث ذاتره أوسواك كان هذا الحش ،كتب األصو في  أن نحذف المباحث المحشوة

 بعض فروعه.في 

 كتب الشريعة اإلس مية.في  أن نتعرف على المصطلحات العلمية ذات الصلة العملية

 ،المسرا ل التخصصرية بالبحرثفري  أن نعرض أصو  العلم بطريقة ميسررة وال نخروض

 .بل ند  التوسع فيها لطلبة التخص 

 سهولة العبارة وبساطتها.

 وأن ينفعنا بما علمنا. ،ويعلمنا ما جهلنا ،كل عسير وه نسأ  أن ييسر لنا 
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 (2)تيسير أصول العقيدة 

 وجود هللا تعالى
كان للفكر الماد  دور في استبعاد حقا ق اإليمان وإنكارهرا حيرث نسرب العلمرانيون إلرى 

وكل مرا ينسربه  ،الطبيعة واألسباب الخلق واإليجاد والقصد والتدبير والقدرة والعلم والحكمة

 ،ؤمنررون إلررى ه تعررالى ك وبررذلك حجبررت الطبيعررة المخلوقررة اإلنسرران عررن الخررالق الحررقالم

وحولررت قلبرره الخصررب إلررى جفرراف  ،وامتصررت إيمانرره وأنشرربت أظفررار الجحررود فرري روحرره

 :كجفاف رما  الصحراك وقد هدفت هذه المادية الطاغية إلى

مشررحونة  ،ةتخريررب القلرروب المؤمنررة وتحويلهررا إلررى أبنيررة موحشررة غيررر معمررور – 1

 بالمضرات

إيجاد حجراب سرميك يسرمى الغفلرة يحرو  برين اإلنسران وربره عرن طريرق الم هري  – 2

وفتح منافذ غير محردودة نظرارة إلرى الردنيا يتعرذر سردها إال لمرن خصره ه تعرالى  ،المتعددة

 بلطفه

اإليحرراك إلررى النررات أن السررعادة الحقيقيررة هرري التمتررع بلررذات الحيرراة ومباهجهررا دون  – 3

ودون التطلررع إلررى ماعنررد ه فرري اآلخرررة مررن ثررواب  ،التقيررد بأحكررام الرردين وح لرره وحرامرره

عظيم وأجرجزيل وهذا الفكر أدل باإلنسان أن ينطلق وراك غرا رزه ليشربعها ويلهرأ خلرأ 

نزواته ليرويها وهرذه النظررة الماديرة أدت إلرى فو رى طاحنرة ومرن شرأن هرذه الفو رى أن 

 يةتدمر الحياة وتهلك المدن

 ،القضراك علررى كررل معرراني األخر ق النابعررة مررن حقيقررة اإليمران بررا  وكتبرره ورسررله – 4

ونحطررم كررل  ،ومررن هنررا كرران لزامررا علينررا أن نثبررت قضررايا اإليمرران لنعررزز ثقررة األمررة برردينها

الربوبيررات الكاذبررة الترري طلررب مررن األمررة أن تسررتبد  بهررا عقيرردتها فرري األلرره الواحررد األحررد 

 لتي قدمت لها مقرونة بالعق نية والتقدم والمدنيةكالطبيعة والصدفة ا

ومع و وو قضية وجرود ه تعرالى إال أننرا رأينرا دوال وفلسرفات تقروم علرى إنكرار هرذه 

ومررن هررذه  ،الحقيقررة وإثررارة الشرربهات حولهررا بكررل ماأوتيررت مررن إمكانيررات علميررة وعقليررة

" ال  :سرها " كرار  مراركس "الشيوعية التي أعلن مؤس :الفلسفات التي تولت كبر هذا األمر

وأيضا الفيلسوف الملحد اإلنجليز  " برترانرد رسرل " الرذ  صرور فري  ،إله والكون مادة "

وأصرل اإلنسران  ،قطعة أدبية تحرت عنروان " عبرادة اإلنسران الحرر " نشرأة الحيراة وتطورهرا

 ،وتطرروره ونشرروك العبررادات والطقرروت وتطورهررا وينكررر اآلخرررة مررن إقامررة العررد  اإللهرري

والكون عند " بريراند رسل " نشأ من " السديم " وإلى " السديم " يعود وقصة هذا السرديم 

) أن السرديم الحرار دارا عبثرا فري الفضراك عصرورا ال تعررد وال  :يرويهرا لنرا الفيلسروف بقولره

وإن  ،تحصررى ثررم نشررأ عررن هررذا الرردوران هررذه الكا نررات المنظمررة البديعررة بطريقررة الصرردفة

وهرذا هرو "  ،"1دث في هذا الكون يعود به إلى سديم كما كران أوال (" اصطداما كبيرا سيح

أ تروني برالهواك والمراك واألجرزاك الكمياويرة وبالوقرت  :هيجل " الفيلسروف الملحرد الرذ  قرا 

وسأخلق إنسانا ( أ  أن اإلنسان كان نتتيجة اجتما  عناصر خاصة على كيفية خاصة على 

وأشاحت بوجهها  ،حدة التي تنكرت لكل مسلمات العقلكل هذه الفلسفات المل ،سبيل الصدفة

وبعررض برر د  ،ألبسررط قواعررد المنطررق فر ررها المرراديون فرري منرراهج الدراسررة فرري ب دهررم

المسلمين حتى تخرج الناشئة ال تعرف شيئا عن ربها ودينها وليس أد  على أقو  مرن هرذه 
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 :جي  كرام  " يقرو  القصة التي رواها لنا " يوسأ يوكسل " صاحب كتاب " كيأ أفسدوا

اهتفوا جميعا " اعطنرا الحلرول يرا رب " هترأ  :أيها الصغار :بدأ المعلم الحديث مرة أخرل

اهتفروا " اعطنرا الحلرول يرا  :فقرا  المعلرم ،اعطنا الحلول يا رب " فلم يررد جرواب :الصغار

رجا بعض اعطنا الحلول يا معلمنا ك فاستدار المعلم مخ :معلمنا " فهتأ األوالد مرة أخرل

كمرا تررون أيهرا الصرغار فرإن ه غيرر موجرود فلرو كران  :الحلول التي كان قد خبأها ثرم قرا 

أنررت كررافر  :موجررودا لرأيتمرروه كمررا تروننرري اآلن !! وهنررا قررذفت الحلررول بوجهرره صررارخا

" وقررد أتررت هررذه  2وأمسررك بررأذني وأخرجنرري مررن الصررأ ("  ،فلطمنرري المعلررم علررى وجهرري

أتت بجيل ممسوخ العقيدة ال يعترف بإله اسمه " ه " وال  ،رها النكدةالتربية اإللحادية بثما

"  وال بردين اسرمه " اإلسر م " فري فتررة مرن تاريخنرا الحرديث زمررن ،بنبري اسرمه " محمرد "

 :قلناه كما  أتاتورك " وإليك هذه الحادثة التي تبرهن على ما

 :سأ  تلميذادخل مفتش المعارف " علي ر ا بك " أحد الفصو  الدراسية ف

 ما اسمك ؟

 محمد :التلميذ

 من هو محمد ؟ :المفتش

 محمد أنا !! :التلميذ

 هل تعرف شخصية كبيرة بهذا االسم ؟ :المفتش

 ك  !! :التلميذ

 ما هي قوميتك ؟:المفتش

 التركية :التلميذ

 ما هو دينك ؟ :المفتش

 الدين التركي :التلميذ

 من هو ه ؟ :المفتش

 " 3تعالى ه عما يقو  الظالمون علوا كبيرا ("  ،!!أتاتورك ! :التلميذ

برل سرجلوا هرذا الكفرر البرواو  ،ولم يكتأ العلمانيون األتراك بتربية الناشئة على اإللحاد

" إن الفكررة  :م وجراك فيهرا1932في " دا رة معارف الحياة التركية " التي نشرت فري عرام 

وأنره هرو الرذ  خلرق الكرون  ،أن ه واحرد :هريالتي تريد األديان الموجرودة حاليرا أن تثبتهرا 

وأنه ال وجود لشيك اسمه  ،ولكن النقد العلمي بدأ يو ح لنا شيئا فشيئا أن هذه الفكرة باطلة

 " 4" ه " وقد انتشرت فكرة عدم االعتقاد با  بين أوساط المثقفين (" 

هرذه الحقيقرة يعنرري  وأن نجاحنررا فري إثبرات ،وسرنقوم بإثبرات أن ه تعرالى وجرب الوجرود

وإثبررات  ،النجراو فري إثبررات كرل مررا عرداها مررن حقرا ق اإليمرران كوحدانيرة ه تعررالى وصرفاته

 النبوة واليوم اآلخر وذلك في المرة القادمة بإذن ه تعالى

  :الهوامش
 1985دار القلم  4ا/ عبد الرحمن حسن حبنكةطـ 120صرا  مع الم حدة ق  – 1

 دار الفضيلة القاهرة 1999 1ا/ أورخان محمد علي ط 149نورسي قرجل القدر سعيد ال – 2
دار وهبة  1989 1ا/ محمود ثابت الشاذلي ط 245، 244المسألة الشرقية دراسة وثا قية عن الخ فة العثمانية ق  – 3

 القاهرة

تجديررد الفكررر  العررالمي حررو  مقرا  لألسررتاذ / أحمررد بهجررت فرري المرؤتمر 46سرعيد النورسرري " الرجررل والرردور " ق – 4

 اردار سوزل 1ط 1992اإلس مي المنعقد في تركيا عام 
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 (1)تيسير أصول الحديث

 المقدمة
 الحمد   رب العالمين والص ة والس م على سيد المرسلين وبعد...

دراسة أصو  علوم الشريعة أمر  رول لكل طالب علم وال يغني طلب علم عن آخرر 

ولمرا كانرت  ،العلروم اآلخررلفري  ية أثره وسعة استعمالهبيد أنه يعظم علم على آخر من ناح

شريعة اإلسر م قا مرة علرى الكتراب والسرنة ومنهمرا أنبثقرت كرل العلروم الشررعية مرن تفسرير 

 وفقه وآداب وسلوك... اهتم العلماك بهذين األصلين:

مراك إال فأما القرآن: فكان تعامل العلماك معه مباشرة ألنه نقل إلينا بالتواتر وما على العل

يسرر فري  الصدور والمصرحأ وقرا  سربحانهفي  أن ينهلوا من هذا الوحى الربانى المحفوظ

 (22ذكره "ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر" )القمر

تحصريل الصرعب فري  وأما السنة النبوية: فقد حفظها ه على أيدل رجا  ثقرات "ركبروا

. وتحملروا شرظأ .قروا مرن الشردا د واألهروا ولقروا مرا ل ،وقطعوا البرارل والقفار ،والذلو 

وصعوبة وسا ل السفر واألرتحا " كل ذلك حتى يسمعوا الحديث من أهله فحفظروا  ،العيش

مصنفات منهرا المجرامع والسرنن في  السنة الصحيحة وميزوها من المكذوبة ودونوا الحديث

بأسررانيدها  يررثوالمسررانيد والمعرراجم والمسررتخرجات والمسررتدركات وغيررر ذلررك وذكرواالحاد

وصررنفوا كتررب التررراجم وو ررعوا القواعررد الترري يظهررر بهررا حررا  الرررواة مررن جهررة الضرربط 

وظهررر مررع هررذه المصررنفات علررم  العلرروم المختصررة بالحررديثفرري  والعدالررة ثررم صررنفوا الكتررب

وهو مجموعررة القواعررد والمباحررث :أصررو  الحررديث أو مصررطلح الحررديث أو علرروم الحررديث

 أو الروال والمرول حتى تقبل الرواية أو ترد.المتعلقة باإلسناد والمتن 

 أهمية علم أصول الحديث:

قا  اإلمام النوول:"إن من أهرم العلروم تحقيرق معرفرة األحاديرث النبويرات أعنرى معرفرة 

صحيحها وحسنها و عيفها وبقية أنواعها المعروفات ودليل ذلرك أن شررعنا مبنرى  ،متونها

على السنن مردار أكثرر األحكرام الفقهيرات فرإن أكثرر على الكتاب العزيز والسنن المرويات و

 السنن المحكمات"في  اآليات مجم ت وبيانها

. وجررب علررى المسررلم أن يتحقررق مررن صررحة ثبرروت .ولمررا كانررت األحاديررث النبويررة أخبررار  

الخبر قبل بره، ولرذلك اعتنرى المحردثون بو رع هرذه القواعرد الترى يتمييرز بهرا الصرحيح مرن 

 النبري  حاجرة إلرى معرفرة مرا نقرل عرنفري  ن علوم الشريعة إال وهوغيره.. وما من علم م

وهررذا يتطلررب بررل يوجررب معرفررة صررحته مررن  ررعفه ومررن هنررا وجرردنا أن علررم أصررو   ،فيرره

 علم ألنه به يعرف الصحيح من الضعيأ.في أ   عالمأ   الحديث ال يستغنى عنه

 تعريف علم أصول الحديث:

 ى أصو  الحديث إلى قسمين"."ينقسم عل:هـ(794قا  ابن األكفانى )ت

وأفعالررره وروايتهرررا  النبررري  علرررم الحرررديث روايررره:"وهو علرررم يشرررتمل علرررى أقررروا  -1

 .و بطها وتحرير ألفاظها

 ،الروايررة وشررروطها وأنواعهررا علررم الحررديث درايررة: "وهررو علررم يعرررف منرره حقيقررة -2

 وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها. ،وحا  الرواة ،وأحكامها
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نقل السنة ونحوها وإسناد ذلك إلرى مرن عرزل إليره بتحرديث أو إخبرار  :يقة الرواية()فحق

 وغير ذلك.

من سرما  أو عررض أو  ،تحمل راويها لما يرو  بنو  من أنوا  التحمل :)وشروطها(

 إجازة ونحوها.

 )وأنواعها(: االتصا  واإلنقطا  ونحوهما.

 )وأحكامها( القبو  والرد.

 التحمل واألراك.في  الجرو وشروطهم)حا  الرواه( العدالة و

 )أصناف الروايات(:المصنفات من المسانيد السنن والمعاجم وغيرها.

 )وما يتعلق بها(: هو معرفة اصط و أهلها.

" علررم الحررديث: هررو علررم بقرروانين يعرررف بهررا أحرروا  السررند والمررتن( :وقررا  ابررن جماعررة

 .معرفة الصحيح من غيره:السند والمتن" وغايته ومو وعه

وقا  الحافظ ابن حجر: أولى التعريأ أن يقا :"معرفة القواعرد المعرفرة بحرا  الرراول 

 والمرول".

 دراسة أصول الحديث:في  أهدافنا

كلمررة تتعلررق بعلرررم أصررو  الحررديث إال إذا كانرررت ذات صررلة باألهرررداف فررري  لررن نبحررث

 المرجوه من دراسة هذا العلم والتى نجملها لك فيمايلي:

 الكتب اإلس مية.في  الحديثية المهمة التى تتداو معرفة المصطلحات 

 الحكم على الحديث.في  معرفة ودراسة القواعد التى اعتمدها أ مة الحديث

 الحديث.في  معرفة اسماك وأنوا  ومناهج المصنفات

 الرواه من جهة الجرو والتعديل.في  معرفة كتب التراجم التى تكلمت

 كتب السنة.في  و ع الحديثمعرفة طرق التخريج التى يعرف بها م

 دراسة علم الجرو والتعديل والتعرف على قواعده في الحكم على الرجا .

 األحاديث وأحوالهم من ناحية الشدة واالعتدا  والتساهل.في  معرفة المحققين

 حفظ السنة النبوية.في  معرفة جهود سلفنا الصالح

 تعامل مع السنة النبوية.الفي  القناعة بأن المسلمين قد اتبعوا منهجية علمية

 إدراك واجبنا نحو السنة النبوية.

 المحتول:

 سنتناو  بإذن ه دراسة أصو  الحديث على النحو التالى:

  مقدمة موجزة عن تاريخ علم المصطلح

 الباب األو : علم الحديث من حيث القبو  والرد.

 الباب الثانى: علوم الحديث المتعلقة بالمتن.

 لوم الحديث المتعلقة بالسند.الباب الثالث: ع

 علوم مشتركة بين السند والمتن. :الباب الرابع

 الباب الخامس: علوم الرواية والرواة.

 العدد القادم.في  وسنتناو  هذه األبواب بالشرو والبيان إن شاك
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 علم أصول الفقه

       (2) 

 ميزان عق  وفهم نص 
كتاب في  ألحكام الفقهية قد دونتانقضى عهد الصحابة ولم تكن أصو  الفقه وال ا

جامع حيث لم تكن هناك حاجة ملحة إلى التدوين بما ورثوه من فهم اللسان العربي لقربهم 

من ذلك زمانا ومكانا وبما علموا من الخطاب الشرعي وأسراره وحكمه ومقاصده بموجب 

ومعايشتهم  -صلى ه عليه وسلم–م زمتهم الطويلة والدقيقة والحريصة لحياة الرسو  

 لظروف وم بسات نزو  الوحي.

تدوين علم أصو  الفقه في  حتى جاك عصر التابعين وتابعى التابعين وكانت البدايات

حيث  -رحمه ه -عصر اإلمام األعظم أبى حنيفة النعمانفي  والفقه والسنة المطهرة فنجد

رحمه  -مام مالكدون صاحباه اإلمام ابو يوسأ ومحمد بن الحسن، وفى الحجاز نجد اإل

يا إمام اجمع لى كتابا  (يدون موطأه بإشارة من الخليفة العباسى المنصور حيث قا  له -ه

ووطئه للنات توطئة( فألأ ،ورخ  ابن عبات،جنبه شواذ ابن مسعود وشدا د ابن عمر

قا  فيه اإلمام الشافعى)هو أصح كتاب بعد كتاب ه( وهذا بالطبع الذ   -الموطأ -كتابه

 قبل أن يوجد صحيح البخارل وصحيح مسلم.

فكانت كتب هؤالك األ مة األع م كتب فقهية مبثوث فيها قواعد وأدلة علم أصو  

هذا العصر بشكل في  الفقه،وكأل وليد بدأ تدوين علم األصو  صغيرا ولكنه أخذ يتطور

واجهة ملحوظ لسد الحاجة الماسة إلى  بط منهج اإلستنباط الفقهى يكون عونا على م

التحديات المستجدة ومعالجة النواز  المت حقة بسبب اتسا  رقعة الدولة اإلس مية 

فأصبحت الحاجة ملحة لتدوين علم  ،واخت ط الثقافات ببعضها كنتيجة حتمية للفتوحات

وال يفهم من ذلك أن ،أصو  الفقه باعتباره علما شرعيا مكتوبا ومفردا بالتأليأ والتدوين

فراغ وإنما كان تتويجا لجهد السابقين وتجميع ما ورثوه من عهد النبوة  التدوين نشأ من

بهدف ترتيب وتنسيق واستثماره لبيان حقيقة منهج االستنباط، ،المباركة وعصر من سبقهم

هو اإلمام  -كعلم منفرد ومستقل ومنظم القواعد–علم أصو  الفقه في  فكان أو  من دون

جامع أسماه )الرسالة(  كتابفي  -رحمه ه -هـ(204) -المطلبى محمد بن إدريس الشافعى

فالتدوين إذا ليس  -رحمه ه -بناك على طلب من اإلمام المحدث عبد الرحمن بن مهدل

 منشأ للعلم إنما هو كاشأ له ومنظم لقواعده ومنسق ألبوابه

ألن علم األصو  هو ،أما نشأة علم أصو  الفقه فكانت سابقة على نشأة علم الفقه

و ال يتصور في العقل أن يسبق البناك األسات. لذا فإن  ،سات الذ  بني عليه علم الفقهاأل

علم أصو  الفقه كان سابقا على علم الفقه فكأن صحابة رسو  ه صلى ه عليه و سلم 

يستنبطون األحكام الفقهية بناك على القواعد األصولية غير أن تلك القواعد لم تدون في 

فمث : الخليفة  ،يطلق عليها علم أصو  الفقه إال في القرن الثاني الهجر  كتاب جامع و لم

الراشد عمر بن الخطاب ر ي ه عنه يستشير سيدنا عليا بن أبي طالب ر ي ه عنه 

و إذا سكر  ،إذا شرب سكر :في حد الخمر فيقو  سيدنا علي بن أبي طالب ر ي ه عنه

إذا  ،أ  حد القذف و هو ثمانين جلدة ،ده حد المفتر فأرل أن تح ،و إذا هذل افترل ،هذل

فالقيات إلحاق فر   ،فقد استنبط اإلمام علي ر ي ه عنه هذا الحكم عن طريق القيات
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بأصل لعلة جامعة بينهما فقات حد الخمر على حد القذف بجامع االفتراك بينهما فالقاذف 

لى أن الشار  ينز  مظنة الشيك مفترل و شرب الخمر مظنة االفتراك و في هذا إشارة إ

 ما معنى ذلك ؟ .منزلته

يعني لماذا رخ  ه للمسافر أن يفطر في رمضان؟الوا ح أنه للتخفيأ أو بعبارة  

 فهل يا ترل العلة في الحكم هي المشقة ؟ ،أخرل حتى ال يشق عليه. إذا المدار على المشقة

إذ الحكمة:  ،بين العلة و الحكمةأبدا المشقة هي الحكمة و ليست العلة و هناك فرق  

وصأ غير منضبط أما العلة: فهي وصأ منضبط مطرد، بمعنى يوجد الحكم إذا وجدت 

و الدليل على ذلك أنه لو كانت المشقة هي العلة لقلنا  ،العلة و ينعدم الحكم إذا إنعدمت

قة المقيمين للمسافر دون مشقة ال تفطر ألنه ال تلحق بك مشقة و لقلنا لذو  األعما  الشا

في المصر عليكم أن تفطروا و هذا خ ف اإلجما  الذ  أجمعت عليه األمة و جعلوا علة 

فالصحابة كانوا يستنبطون األحكام بناك على  ،المفطر هو السفر الذ  هو مظنة المشقة

 .قواعد أصولية مبثوثة في حسهم و أذهانهم و لم تكن موجودة في كتاب جامع

تفرق الصحابة في األمصار أحدث حركة علمية ها لة في كل و مما ال شك فيه أن  

مصر من األمصار و قد تفاوتت مناهج فقهاك األمصار بتفاوت مناهج الصحابة و تعددت 

  -:المدارت الفقهية و لكن نتج عن هذا التفاوت منهجان نبينهما فيما يلي

 ها العراق.منهج أهل الرأ  و هو الذ  عرف بمدرسة الكوفة و كان مقر :األو  

و  .منهج أهل الحديث و هو الذ  عرف بمدرسة الحجاز و كان مقرها المدينة :الثاني 

ليس معنى ذلك أن المدرسة األولى تهمل الحديث و ال تعني به و تهمل العمل به و ال أن 

 -المدرسة الثانية تغفل الرأ  و تهمله بل إن الجميع متفقون على العمل بحديث الرسو 

متى صح عندهم و متى صلحت داللته على استنباط الحكم المرام  -ليه وسلمصلى ه ع

إنما فقط كان هذا التقسيم من باب المنهج العلمي في استنباط األحكام فغلب على منهج أهل 

 .العراق استعما  الرأ  و الغوق في علل األحاديث و أسباب ورودها

الكل متفق على حرمة إهما  و غلب على أهل الحجاز األخذ بظاهر الحديث و لكن 

 .العمل بالحديث الشريأ

و الذ  نريد أن نقرره أنه ليس معنى أن مدرسة الرأ  بالعراق إنه ال يوجد عالم يتبع  

مدرسة الحديث بالعراق أو ال يوجد عالم بالحجاز يتبع مدرسة الرأ  بالعراق و إنما األمر 

 اعدت على انتشارها.و قد كان لكل من المدرستين عوامل س ،أغلبي أكثر 

 عوامل انتشار مدرسة الرأ  في العراق

الذ  كان ينحي منحى  -ر ي ه عنه -تأثرهم بالصحابي الجليل عبد ه بن مسعود

 .-ر ي ه عنه -سيدنا عمر بن الخطاب 

في العراق و هي نتيجة القيود الصارمة  -صلى ه عليه و سلم  -قلة حديث الرسو 

ك العراق لقبو  الحديث و هي نتيجة طبيعية لشيو  الو ع و الكذب في التي و عها علما

 .أهل العراق بخ ف أهل المدينة حتى أنهم لم يقبلوا خبر الواحد مع عموم البلول

كان العراق متاخما للفرت أصحاب الحضارة التي ينتج عنها مشاكل معقدة مما يعني 

و غير متناهية، و األحاديث النبوية  أن المشاكل الحياتية في أهل العراق غير منحصرة

 .منحصرة و متناهية فعو وا ذلك عن طريق إعما  الرأ  و األقيسة و االستحسان
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 عوامل انتشار مدرسة الحجاز

تأثرهم بالمنهج الذ  التزمه علماؤهم، و هو العمل بظاهر الحديث ما أمكن و عدم 

ابي الجليل عبد ه بن عمر األخذ بالرأ  إال عند الضرورة، و على رأت هؤالك الصح

 .ر ي ه عنهما

 . خامة الثروة الحديثية الموجودة بالمدينة ألنها مهبط الوحي و موطن الصحابة

 .يسر الحياة لدل أهل المدينة و قلة مشاكلهم لبعدهم عن الحضارة و الفتن

  -* مميزات مدرسة الحديث:

 .كانوا يميلون إلى العمل بظاهر الن  متى تيسر ذلك

 .كانوا يكرهون التوسع في القيات و أعما  الرأ 

 .كانوا يكرهون افتراض المسا ل التي لم تقع

  -* مميزات مدرسة الرأ :

بل كانوا يبحثون عن علله و حكمه و أسباب  كانوا ال يعملون بظاهر الحديث فقط

 .وروده

اكت كانوا يتوسعون في القيات و حجتهم أن مصادر الشريعة معقولة المعنى و ج

لمصالح العباد، فكانوا يبحثون عن تلك العلل و المصالح ليستنبطوا منها، و على  و ها 

 .أحكاما للوقا ع الحادثة

 .كانوا يتوسعون في المسا ل و يفتر ون ما لم يقع و يضعون لها أحكاما

و نقرر أن ك  المدرستين متفق على العمل بالحديث الصحيح متى صلحت داللته على 

  :لمراد و نضرب مثاال على صدق ذلكاستنباط ا

ما رواه اإلمام مالك في موطئه عن ربيعة بن عبد الرحمن الذ  اشتهر ب )ربيعة 

و  ،وسمي بهذا االسم لتوسعه في القيات و إعما  الرأ  ،و هو شيخ اإلمام مالك ،الرأ (

علماك  هو دليل على أن علماك الرأ  منهم من يعيش في المدينة و أمثا  شعبة و هو من

 .مدرسة الحديث و يعيش في الكوفة

  .ربيعة يقو  لسعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة ؟ قا  عشر من اإلبل

قلت فكم في  .قلت فكم في ث ثة ؟ قا  ث ثون .قلت و كم في إصبعين ؟ قا  عشرون

رأة يشير سعيد بن المسيب إلى الحديث الثابت أن عقل )ال الدية( الم ،أربعة ؟ قا  عشرون

مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته فعندما زادت األصابع عن الث ثة أصبحت 

النصأ من دية الرجل و لذلك أفتى سعيد بأن للمرأة في األربع أصابع عشرون من اإلبل 

]حين  :فلم يقبل ربيعة هذا الحكم بسهولة بل قا  لسعيد ،ألن للرجل في األربعة أربعون

أعراقي أنت ؟ قا  بل عالم  :يبتها نق  عقلها [ فقا  له سعيدعظم جرحها و اشتدت مص

 متثبت أو جاهل متعلم قا  هي السنة يا ابن أخي.

فهذا حكم معقو  المعنى و ليس عبادة  ،هذا هو الفرق الجوهر  بين المدرستين 

 .محضة ف  يعقل أن يكون األربع أصابع تقل في الدية عن الث ثة

اني إلى رأ  يتماشى مع الرأ  و العد  و القيات فقا  و لذلك ذهب اإلمام الشوك

 .التنصيأ يعود على ما زاد على الثلث فيكون في األربعة خمسة و ث ثون

  -:......... أال وهي.نقطة هامة
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ما حكمه ؟ وما أسبابه ؟ و ما موقأ النات منه ؟ و ما هو الموقأ  .اخت ف العلماك 

 الصحيح الذ  يجب أن نلتزمه ؟ 

  -:ا ل الشريعة على  ربينمس 

 .أصو  الدين: و األحكام المعلومة منه بالضرورة و هذا ليس فيه خ ف مطلقا

 .أحكام الفقه: و هي المعروفة بالفرو 

أما االخت ف في النو  الثاني  ،فكل ما ورد في ذم االخت ف فقد ورد في النو  األو  

 عليه و سلم و أقره و لم ينكره و قد وقع الخ ف في زمن النبي صلى ه .فهو رحمة

كالخ ف في ص ة العصر في بني قريظة و كذلك اخت ف الصحابة في كثير من المسا ل 

 .حكم القرك مسألة المشركة في الميراث و غيرها الكثير –كحرب مانعي الزكاة 

 علم األصو : في  طرق التأليأ

كثر التأليأ فيه وكل من جاك بعد اإلمام الشافعي تطور النظر في علم أصو  الفقه و

من العلماك يضيأ أ : يخالأ الشافعي في شيك مث  ويوافقه في شيك ويضيأ شيئا آخر 

 وأصبح فيما بعد هناك مدرستان أو طريقتان للتأليأ فيه.  ،وهكذا تطور هذا العلم

هاتان الطريقتان لم يجتمع أولئك  ،أصبح للتأليأ في هذا العلم طريقتان ر يستان

وإنما بعضهم فضل أن يسير على هذا النحو وبعضهم  ،قوا أن يسير على هذه الطريقةويتف

وكل منهما لها فوا دها ولها أيضا عليها بعض  ،فضل أن يسير على الطريقة األخرل

 المآخذ فهناك طريقة يسمونها طريقة الشافعية وطريقة يسمونها طريقة الحنفية. 

ة وقد يسميها بعضهم طريقة المتكلمينك ألن *الطريقة األولى: تسمى طريقة الشافعي

المتكلمين الذين ألفوا في علم أصو  الفقه كلهم يألفون على هذه الطريقة ال يحسنون 

غيرهاك ألن الطريقة األخرل تتطلب معرفة كبيرة بالفرو  الفقهية وهم ليسوا من أهل هذا 

 الميدان وليسوا من فرسانه. 

 لحنفية وقد تسمى طريقة الفقهاك. *الطريقة الثانية: تسمى طريقة ا

 باختصار ننبه ما هذه الطريقة وتلك الطريقة ما الفرق بينهما؟ 

تعتمد على  -أو طريقة المتكلمين كما يحلوا للبعض أن يسميها -نجد أن طريقة الشافعية 

تحرير القواعد األصولية ومحاولة االستدال  عليها بالقرآن أو بالسنة أو بدليل عقلي أو 

وهذا بغض النظر عن الفرو  يعني: ما ينظرون  -إذا كانت القاعدة لغوية -م العرببك 

. يعني هذا باختصار شديد أنهم يركزون على تحرير القواعد واالستدال  ،إلى الفرو 

 عليها بغض النظر عن الفرو  الفقهية. 

يحررون أما الطريقة الثانية: التي تسمى طريقة الحنفية أو طريقة الفقهاك فهؤالك 

القواعد من خ   فتاول أ متهمك ألن الذين كتبوا على هذه الطريقة وبدأوا الكتابة بهذه 

وهم ينظرون في فتاول األ مة الكبار منهم كأبي حنيفة وأبي  ،الطريقة هم من الحنفية

ينظرون في فتاواهم ثم يحاولون أن يضعوا قاعدة أصولية  ،يوسأ ومحمد بن الحسن

دة األصولية هي الصحيحة وهي رأ  أ متنا. بعد أن يحرروا أن هذا هو ويقولون هذه القاع

قد يقيمون الدليل  ،رأ  األ مة يرجعون ويقولون نحن نستد  عليها أيضا ونبطل ما يخالفها

صلى ه عليه  -عليها بقرآن أو بسنة أو بفعل صحابي أو بقو  صحابي أو بفعل الرسو 

العرب هاتان الطريقتان ر يستان وجدتا وألأ في كل أو بإجما  الصحابة أو بك م  -وسلم
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من هاتين الطريقتين، صحيح لكل من هاتين الطريقتين فوا د وعلى كل منهما مآخذ أيضا 

 وعيوب. 

فإذا نظرنا إلى الطريقة األولى نجد أنها من جهة فيها استق لية عن التقليد لعالم من 

ا تدفعه إلى أن يستقل في معرفة القاعدة بأدلتها وإنم ،العلماك وال تدفع المتعلم إلى التقليد

لكن  ،فهذه ميزة فتبعد عن التقليد وعن التعصب المذهبي ،بغض النظر عن رأ  إمامه فيها

أيضا عليها مأخذ وهي أنها ال تتعرض للفرو  الفقهية فتصبح األصو  معزولة عن الفقه 

العلم وأصبحت سببا في وهذا من أشد المشاكل ومن أعظم المشاكل التي واجهت هذا 

صعوبته من جانب على الط ب وفي صعوبة تطبيقه على كثير من الممارسين ومن 

 المتعلمين للعلوم الشرعية. 

تربط  ،أما الطريقة الثانية: لها ميزة أيضا وهي أنها تربط أصو  الفقه بالفقه وبالفرو 

وإنما تذكر الفرو   ف  تعطيك قواعد عامة نظرية وتسكت عن التفريع -العلم بثمرته

مصاحبة لألصو ، لكن أيضا عليها مأخذ من جهة أن الذين كتبوا فيها نظروا إلى فرو  

األ مة ولم ينظروا إلى الفرو  المنصوصة مث  في القرآن والفرو  المنصوصة في السنة 

وقد  قد يكونون أفتوا بها اجتهادا ورأيا ،بل نظروا إلى الفرو  التي أفتى بها أ متهم ،فحسب

يكون أفتوا بها بناك على ن  شرعي، وهذا الن  أيضا إذا كان من الحديث أو من اآلثار 

قد يكون مبنيا على أثر غير صحيح أو حديث غير صحيح، هم لم يكتفوا بالنظر إلى 

النصوق وإنما أيضا نظروا إلى الفرو  الفقهية التي يذكرها أ متهم وأخذوا القواعد منهاك 

يقولون القاعدة عند أبي حنيفة مث  أو عندنا: أن العام مقدم على الخاق  فلهذا تجدهم مث 

ويذكرون جملة من الفرو  ثم يعودون  ،هذه قاعدة أ متناك ألنهم فعلوا كذا وفعلوا كذا

بينما الطريقة األخرل يقولون الخاق مقدم على العام و الدليل عليه كذا  ،يستدلون عليها

 ك ه له أمثلة في خ   دروسنا. وكذا وكذا وهذا سيأتي إن شا

وجدت كثير من كتب أصو  الفقه سواك المؤلأ منها على طريقة الشافعية أو 

لكن لعلنا نذكر مث  من الطريقة األولى التي  ،المتكلمين أو المؤلأ على طريقة الحنفية

ام كتاب "البرهان" إلم -ألفت على طريقة المتكلمين أو على طريقة الشافعية نجد أن 

 .الحرمين يعد من أوا ل هذه الكتب

 أصو  األحكام لألمدل.في  اإلحكام -وكتاب "المستصفى" للغزالي.،

 علمى األصو  والجد  البن الحاجب المالكى.في  منتهى السو  واألمل

 العهد للقا ى عبد الجبار. -المحصو  للرازل.،

 نجد من أشهر كتبهم:الطريقة الثانية: التي هي طريقة الحنفية أو طريقة الفقهاك 

 _ وكتاب "أصو  البزدو "  كتاب "أصو  السرخسي"

 كتاب "أصو  الشاشي" وهو شاشي آخر غير الشاشي الشافعي، 

كتاب "تأسيس النظر" ألبي زيد الدبوسي أيضا هو كتاب صغير الحجم وهذه الكتب 

 كلها مطبوعة وموجودة وبعضها عليه شروو. 

ن الطريقتين ومن حاو  أن يتوسع وال يقتصر على بعد هذا وجد من حاو  أن يجمع بي

وأكثر المؤلفات فيه على الطريقة األولى لكنهم أيضا  ،مذهب واحد ثم تتالى التأليأ وتوالى

مع تأليفهم على الطريقة األولى ما يلبثون أن يدخلون مع األصو  شيئا من الفرو  الفقهية 
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مطولة الكبيرة ككتاب مث  "البحر التي تعد ثمرة له في بعض األحيان، مثل الكتب ال

هذه الكتب كتب  ،المحيط" للزركشي وكتاب "شرو الكوكب المنير" البن النجار الحنبلي

مطولة في أصو  الفقه وفيها شيك من الفرو  الفقهية ال نقو  إنها توسعت لكن تذكر شيئا 

 من األصو  الفقهية وال تهمله. 

لطريقتين السابقتين، حيث مزجت بين الدليل *طريقة المتأخرين: وهومنهج يجمع بين ا

 المؤلفات على هذه الطريقة: المنطقى البرهانى والتمثيل الفقهى الفرعى، ومن أشهر

كتاب تنقيح األصو  وشرحه لصدر الشريعة عبيد ه بن مسعود الحنفى)ت  -

 هـ(.747

 إرشاد الفحو  للشوكانى. -هـ(. 771جمع الجوامع البن السبكى)ت -

 الوجيزفى أصو  الفقه لزيدان. -أصو  الفقه ألبى زهرة.  -  الفقه لخ ف. أصو -

*طريقة جامعة بين األصو  والمقاصد والقواعد: حيث اهتمت هذه الطرقة بالمزج بين 

اإلمام العز بن عبد  مقاصد الشريعة وبين القواعد الفقهية وبين أصو  الفقه، مثلما فعل

في  واإلمام الشاطبى،كتابه الفروقفي  القرافى اإلمامكتابه قواعد األحكام،وفي  الس م

جانب من جوانب في  الموافقات، ثم ظهرت من خ   هذه الطريقة مؤلفات موسعة

القيات، نظرية الضرورة،نظرية  ،األصو  والقواعد وتطبيقاتها مثل ماكتب عن )اإلجما 

 مو و  واحد.في  العقد، وغير ذلك من الكتب التى ألفت
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 معاصرة قضايا 

 حكم تولى المرأة الوالية العامة

 )رئاسة الدولة(
قضية ب  جذور، يثيرأعرداؤها جرداال  حرو  مفهروم هرو مرن الثوابرت الترى في  مع المرأة

قضرية بر  قضرية. وهرى حكرم ترولى فري  وقع عليها اإلجما ، ليخوض المعاصرون برآرا هم

جد من يرد األدلة الصحية واإلجمرا  المرأة لْلمامة العظمى أو الخ فة أو ر اسة الدولة. فن

لينا  ر ى اليهود والنصارل، ليقا  عنه رجل متحضر غير مقيد بنصروق مضرى عليهرا 

 القرن الحادل والعشرين.في  القرون فهى غير صالحة لتحكمنا

يفرق بين الخ فرة ور اسرة  -ال أدرل بقصد أم بغير قصد  -وآخر تتلبس عليه الشبهات 

بيانره. وثالرث ال يررل المررأة تصرلح ألل واليرة عامرة أو خاصرة وأن  الدولة على مرا سريأتى

 البيت فتعتز  المجتمع حتى ال ت،فوتن وال تقفتن.في  عليها اإلقرار

وتعرفنررا علررى أصررولها وفروعهررا... ،ولررو أننررا أخلصررنا النيررة   وبحثنررا المسررألة علميا

نرا تعردد اآلراك الترى تنطلرق مررن . لقبل.فأقررنرا مرا هرو ثابرت وتعاملنرا مرع المتغيررر بمرا يناسربه

 ،أما اآلراك المبنية على الهول والمخالفة للثوابت ف  تعد قوال  فقيهرا يعترد بره.اجتهاد صحيح

 وإن كان لزاما  على الفقهاك الرد عليها لكونها أثارت بلبلة وفو ى عند عامة المسلمين.

 أ عليهرا مسرلمان وهرى أنمسألتنا أود أن أوكد على حقيقة ثابترة ال يختلرفي  وقبل البدك

وما من صغيرة أو كبيررة  ،ما انتقل إلى الرفيق األعلى إال بعد أن بلغ ا لرسالة تامة النبي 

إال وذكر فيها علما ، وسواك كران صرراحة أم أصر  ينبنرى عليره اسرتنباط حكمهرا قرا  تعرالى 

( وعرن 3لما ردة دينكم وأتممت عليكم نعمتى ور يت لكم اإلسر م دينا")ا "اليوم أكملت لكم

السررماك إال فرري  ومررا يحرررك طررا ر جناحيرره لقررد تركنررا محمرد  :ابرى ذر ر ررى ه عنرره قررا 

مقامرا  فأخبرنرا  وعن المغيرة بن شعبة أنه قا " قرام فينرا رسرو  ه  .(1أذوكرنا منه علما ")

 ى (. وعن حذيفة ر2ونسيه من نسيه") ،أمتة إلى يوم القيامة وعاه من وعاهفي  بما يكون

خطبة ما تررك فيهرا شريئا إلرى قيرام السراعة إال ذكرره، علمره  النبي  ه عنه قا : لقد خطبنا

 (3وجهله من جهله") ،من علمه

وبنرراك علررى هررذا حكررم رب العررزة بررالرجو  إلررى كتابرره وسررنة نبيرره عنررد التنرراز  فقررا  

فرإن تنرازعتم فري ،تعالى"يا أيها الرذين أمنواأطيعروا ه وأطيعروا الرسرو  وأولري األمرر منكم

تؤمنرررون برررا  واليررروم اآلخرررر ذلرررك خيرررر وأحسرررن  شرررئ فرررردوه الرررى ه والرسرررو  إن كنرررتم

 (59تأوي ")النساك 

 النقاط اآلتية:في  ومناقشتنا لهذه المسألة ستكون بإذن هللا

 تعريفات أولية. أوالً:

 واإلمامة العظمى. ،هل من فرق بين ر اسة الدولة ثانياً:

 ين الوالية العامة والوالية الخاصة.الفروق ب ثالثاً:

 حكم الوالية العامة للمرأة. رابعاً:

 أهم أحكام الوالية الخاصة للمرأة. خامساً:
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 أوالً: تعريفات أولية

 ۞ الوالية:
وبالكسرر: اإلمرارة. وفرى  .والعترق ،والنسرب ،بالفتح: النصررة ،: بفتح الواو وكسرهالغة 

والررب د التررى يتسررلط  ،والسررلطان ،واإلمررارة ،والخطررة المعجم:"الواليررة تطلررق علررى )القرابررة

ومرا لرم يجتمرع ذلرك فيره ال  ،والفعرل ،والقردرة ،عليها الوالى". وهرذه الكلمرة "تشرعر بالتردبير

 (4ينطلق عليه اسم الوالى")

:"هى سلطة شرعية تمكن صاحبها من التصرف الصرحيح النافرذ لنفسره أو واصطالحا  ُ

 (5لغيره جبرا  أو اختيارا ")

ب دنرا لرم يعرفروا الواليرة تعريفرا جديردا  أو في  الم حظ أن علماك القانون وفى القانون:

فرري  األحرروا  الشخصرريةفرري  ألن الشررريعة هررى التررى تطبررق،مسررتق  عررن التعريررأ الشرررعى

 الب د العربية".

وقد عرفها بعضهم:"بأنها سلطة مقررة لشخ  تجعله قادرا  على القيام بأعما  قانونيرة 

كالواليررة علررى مررا  ناقصررى األهليررة ومعرردوميها التررى تثبررت لألوليرراك  ،حررق الغيررري فرر تنفررذ

 (.6الشرعيين واألوصياك والقوام")

وتطلرق علرى السرلطة،  "Autorite"القرانون األجنبرى ترأتى تحرت كلمرة فري  و)الوالية( 

 مر".فالسلطة تأتي بمعنى الوالية بالمفهوم القانونى وتأتى السلطة بمعنى"حق إصدار األوا

 وتنقسم الوالية إلى قسمين:

 أو تتعلق بشؤون المجتمع بوجه عام. ،ومو وعها شؤون المجتمع الوالية العامة: -1

حيرث  ،"الواليرة العامرة: تكرون للقا رى أو السرلطان أو اإلمرام:*عرفها الجبرورل بقوله 

ل أو بيعرة أهررل الحرر ،أن لكرل واحررد مرنهم واليررة علرى مررن يترولى أمررره بسربب بيعررة األمرة لرره

والعقد منهم نيابة عن باقى الرعية، فهو يشرف على تيسير شؤونهم وتردبيرها لهرم، وتكرون 

 (7له والية على من ال والية له من قبل الشار  أص  ")

*وقا  د/عبد الوهاب الشيشانى:"الوالية العامة: ما يشمل نظر متقلدها أمور إلرى جانرب 

 ،واإلمرارة علرى الجنرد ،وواليرة المظرالم ،ضوذلرك كالخ فرة ووزارة التفروي ،الدنيا للجماعة

 (.8ووالية القضاك..") ،ووالية الحسبة ،واإلمارة العامة على األقاليم

ِشأن من شؤون الجماعرة في  *وعرفها:د/عبد الحميد متولى بقوله:"هى السلطة الملزمة

ين والهيمنررة علررى القررا م ،الخصررومات، وتنفيررذ األحكررامفرري  كواليررة سررن القرروانين، والفصررل

بررذلك". بعبررارة أخرل:"أنهررا حسررب االصررط و الفقهررى الحررديث "القيررام بعمررل مررن أعمررا  

 (9والقضا ية") ،والتنفيذية ،السلطات الث ثة التشريعية

تعريفررات الواليررة العامررة فقررا  بأنهررا فرري  * وحرراو  د/مجررد  أبررو جحيررر جمررع مررا تقرردم

أو تعيررين خراق مررن ولررى  ،أو بيعرة عامررة ،"سرلطة شرررعية عامرة مسررتمدة مررن اختيرار عررام

ِشأن من مصالحها في  األمر أو من يقوم مقامه تخو  صاحبها تنفيذ إرادته على األمة جبرا  

 (.10 وك اختصاصه")في  العامة

 ويمتاز هذا التعريأ كما يقو  قا له بما يلى:

 ،والتنفيذيررة ،شرمل جميرع الواليرات العامرة المندرجررة تحرت السرلطات الث ثرة: التشرريعية

 ضا ية.والق
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الدولرة فري  حدد التعريأ كيفيرة تعيرين أصرحاب الواليرات العامرة علرى السرلطات الث ثرة

 اإلس مية.

متقلررد واليرة عامرة علررى أ   ركرز علرى اسررتق لية السرلطات العامرة الررث ث وعردم تعردل

 اختصاصات ونظر متقلد والية عامة أخرل.

 بحثنا هذا في  والوالية العامة للمرأة هى المراد

 : كوالية األولياك واألوصياك على من تجب رعايتهم من القاصرين.لوالية الخاصة. ا2

فري  "قيام شخ  كبير راشد على شخ  قاصر:ويعرفهااالستاذ مصطفى الزرقا بقوله

 (.11تدبيرشؤونه الشخصية والمالية")

 ۞اإلمامة:
سرواك  ،قروممصدر أم  القوم إذا تقدمهم وصار لهرم إمرام، واإلمرام: كرل مرن ا رتم بره  لغة:

"وجعلنررا مررنهم أ مررة يهرردون بأمرنررا لمررا :قولرره تعالىفرري  أكرران علررى صررراط مسررتقيم كمررا

( أم كررررانوا  ررررالين كقولرررره تعالى:"وجعلنرررراهم أ مررررة يرررردعون إلررررى 24صبروا")السررررجدة 

 (.41النار")القص  

فري  ألن اإلمامرة والخطابرة ،و"اإلمام" أطلق على ر اسة الدولة تشربيها بإمامرة الصر ة 

وخلفا ه الراشدين الزمة له اليقوم بها غيرره إال عرن طريرق النيابرة عنره وأو   لنبي ا عهد

 من أطلق هذا المصطلح عليه على بن أبرى طالرب ر رى ه عنره وإن كران أصرله موجرودا  

 (12الكتاب والسنة")في 

 وتنقسم اإلمامة إلى قسمين:

 متقاربة المعنى غالبا .:"وقد عرفها الفقهاك بتعاريأ متعدد األول: اإلمامة العظمى

وزجررهم عمرا  ،* قا  الطحاول:"حقيقتها رياسة عامة لحفرظ مصرالح النرات دينرا ودنيرا

 يضرهم".

 * وقا  الحصفكى:"استحقاق تصرف عام على األنام".

مهمرات الردين فري  * وقا  الجوينى:"رياسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة

 والدنيا".

حراسرة الردين وسياسرة الردنيا". فري  مامة مو وعة لخ فة النبوة* وقا  الماوردل:"اإل

 حراسة الدين وسياسة الدنيا به".في  ونحوه قا  *ابن خلدون:"هي خ فة النبوة

والقيررام بأمورهررا والنهرروض  ،*وقررا  القلقشررندل:"هى الواليررة العامررة علررى كافررة األمررة

 بأعبا ها". 

تعر رواالتعريأ اإلمامرة والخ فرة جمعروا  الرذين وتجدر اإلشارة إلى أن أغلب العلماك

إطرار مسرمى واحرد وهرو في  بين الدين والدنيا وذلك أن اإلس م ال يفصل بينهما بل يدخ ن

وال يكمل ص و الدين إال مع سياسة الدنيا وعلى ،الدين إذ ال ص و للدنيا إال بص و الدين

حراسرة الردين وسياسرة فري  لنبروةهذا يكون أجمع التعاريأ ما قاله ابن خلدون:"هى خ فة ا

 الدنيا به".

 وهى إمامة الص ة. الثانى: اإلمامة الصغرى:

 ۞الخالفة:
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وكرل مرن يخلرأ شخصرا   ،أو قرام مقامرة ،بقى بعرده:أل ،: مصدر خلأ يخلأ خ فةلغة

 آخر بسمى خليفة.

 ،أمترهفري  النبري  والخليفرة: هرى مرن يخلرأ ،هى مرادفرة لْلمامرة العظمرى اصطالحاً:

   من سمى بهذا اللقب أبو بكر ر ى ه عنه.وأو

 ،واإلمامررة ،واإلمرارة ،: أنره أطلررق علرى ر اسررة الدولرة ث ثررة ألقراب: الخ فررةوالخالصلة

 ،وأميررر المررؤمنين ،وهررى ترجررع إلررى شررئ واحررد. والقررا م بررأمور المسررلمين يسررمى بالخليفررة

 واإلمام.

 ثانياً: ه  من فرق بين الخالفة ورئاسة الدولة؟
برأن ترولى ر اسرة الدولرة لرم يعرد  -مفتي جمهورية مصر العربيرة  –على جمعة  /أفتى د

 ،حيررث كرران الخليفررة يقرروم بقيررادة شررؤون الدولررة اإلسرر ميمررن التررراث  هرري الترريكالخ فررة 

والعشرررين فلهرا كيانررات قوميررة مسررتقلة  الحرراد القرررن فري  وإمامرة المصررلين أمررا دو  العررالم

سواك أكان ر يسا أو ر يس وزراك أم  -المسلم المعاصر  المجتمعفي  ومن ثم فر يس الدولة

 الصر ة وعليره فيحرق للمررأة أن تترولى هرذا المنصربفي  غير مكلأ بإمامة المسلمين -ملكا

 ظل المجتمعات اإلس مية المعاصرة.في 

 وقد أثارت هذه الفتول سؤاال  هاما: هل الخ فة تختلأ عن ر اسة الدولة؟

 التفريق بأن اإلمام أو الر يس للدولة كانفي  .. وما استند إليه.والجواب: بالطبع ال فرق

المجتمرع المعاصرر فلريس بمكلرأ؟ فيقرا  لره: مرن فري  السابق مكلأ بإمامة الص ة وأمرافي 

رفع التكليأ فاإلمام عندما يكلأ أحد الرعية باإلمامة ال يعنى أبدا سقوط التكليأ الذ   هذا

وه  –سرلطانه إال بإذنره. وأظرن فري  أنره ال يرؤم اإلمرام النبرو الحرديث فري  عليه حيث ورد

ر اسررة فرري  أنرره فرررق بررين العصرررين برفررع هررذا التكرراليأ حتررى يفررتح المجررا  للمرررأة –أعلررم 

ألنره يعنرى أن ترؤم المسرلمين وهررذا ال  ،ألنره ال يعقرل أن يبقرى تكليرأ إمامرة الصر ة ،الدولرة

ثم .ق حتررى يتيسررر توليهررا ر اسررة الدولررةيسررتطيع قولرره لمخالفررة اإلجمررا  علررى تحريمرره. ففرررَّ 

 لنستمع إلى أقوا  من خالفه ومن أيَّده 

 أقوال من خالف المفتي
* أكد د/محمد رأفت عثمان علرى عردم وجرود فرارق برين الخ فرة ور اسرة الدولرة وإنمرا 

بعرد رسرو   ه عنره ر ريوجد لقب الخ فة لمعنى الحظه المسلمون عنردما ولروا أبرا بكرر 

ث لم يجدوا اسرما  أولرى مرن كلمرة خليفرة ثرم يو رح د/عثمران أن تسرمية الخليفرة أو حي ه 

العصررر األو  وهررو عصررر فرري  أطلقررت علررى ر رريس الدولررة الترري هرريأميررر المررؤمنين فقررط 

الخلفاك الراشدين وأطلق لفرظ اإلمرام علرى ر ريس الدولرة وكران الشريعة أو  مرن أطلقره علرى 

ولى النات بالخ فة ومرن ثرم يؤكرد د/عثمران مرا ذهرب ه عنه ألنهم يرونه هو أ ر ي ي  عل

اإلسر م المهرم أن تكرون فري  إليه قا  :"وبهذا يتبين أنه ال يوجرد لقرب خراق لرر يس الدولرة

. أما تسمية ر يس الدولة بالخليفة أو أمير المؤمنين أو ر ريس .الدولة مطبقة لشريعة اإلس م

 هذا األمر".اللقب على من يقوم بفي  الجمهورية فليس شرطا

بجامعرة القراهرة  الدسرتور العلوم السياسية والقانون  أستاذ* ويرل د/إبراهيم درويش: 

أنها فتول نظرية حيث يؤكد أن المفتى حين أصدر هرذه الفترول فإنره تكلرم عرن قاعردة عامرة 
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 التريومرع ذلرك فرإن الفتراول  ،... وهرى ناحيرة نظريرة بحترةفقهريمن حيث عدم وجود مرانع 

 .السياسيل هذه األمور ال يمكن أن نجردها من الجانب مثفي  تصدر

وعن الواقع السياسي يرفض الدكتور دراويش القو  بأن الرجل والمررأة أصربحا سرواك 

أو مؤسسات هري التري تصردر  ،في تولي الحكم خاصة أن هناك دستورا يحكم سياسة الدولة

دة في كثير من الدو  في ويو ح أن المركزية موجو ،القرارات ويوقعها فقط ر يس الدولة

تتقردم بقرانون إال إذا كران مروحى  أنلدرجة أن السلطة التشرريعية ال تسرتطيع  ،شخ  واحد

 ،فرر يس الدولرة فري كثيرر مرن األحروا  يكرون أقرول مرن الدسرتور ،به من قِبل ر يس الدولة

 وهو المتصرف الوحيد.

الذين يعتبرون  إن :الحقوق القانون العام بكلية وأستاذ* يرل الدكتور /محمد كما  إمام 

ر اسررة الدولررة غيررر الخ فررة علررى اعتبررار انرره فرري ظررل األنظمررة البرلمانيررة يصرربح ر رريس 

ويررون أن ترولي  ،ور ريس الدولرة يعرد وظيفرة شررفية ،الوزراك هو الرر يس الحقيقري للدولرة

 .المرأة ر اسة الدولة قد يقحمل على هذه الصورة

علرى اعتبرار أن  اإلسر ميةكرن تطبيقهرا فري الردو  د/ كمرا  أن هرذه الصرورة ال يم يؤكد

مسرؤوليات ر رريس الدولررة لررر يس  إعطرراكفرري  األمرررال يعترررف بمثررل هرذا  اإلسرر ميالنظرام 

 .اإلس مينظاما مغايرا للواقع  أقررنانكون قد  وأال ،الوزارة

ويشير د/كما  الى انه بالرغم من عدم وجود نصوق داخل الدساتير الحالية في مصر 

فإن هناك مرا ،المرأة ال تتولى ر اسة الدولة أنتن  على  واإلس ميةظم الدو  العربية ومع

برأال تتررولى  واإلسر ميةوهرذا العررف جررل فري الرب د العربيرة  ،يقسرمى برالعرف الدسرتور 

لزم قانونا ،المرأة ر اسة الدولة  .وجرل ذلك على مر عقود وأجيا  والعرف الدستور  مق

موزعررة علررى مؤسسررات  هولياتئمسررأن ر رريس الدولررة تصرربح برر ويضرريأ:/ إن التصررور

 ،رات برأمر خر ف الواقرعرمختلفة وهو خ ف الواقع مؤكد انه ال توجد فا دة برأن نضرع مبر

 وخ ف اتفاق العلماك

المجتمعرات أربرع هرى فري  بجامعة األزهر: إن الواليرات األستاذ* يقو  د/ طه حبيشي: 

. فواليرة النبروة محجوبرة عرن .والقضراك والشرهادات ،ىور اسة الدولرة اإلمامرة العظمر النبوة

 .وكذا الوالية العامة أو ر اسة الدولة ،باإلط قالمرأة 

* ويقررو  د/ أحمررد محمررود كريمررة األسررتاذ بجامعررة األزهررر:"أن الفقهرراك حينمررا أجمعرروا 

كرل قطرر علرى حسرب وصرفة فري  على منعها من الخ فة العظمى فعنوا بذلك الخليفة واآلن

 هوهرذا يرؤدل بداهرة إلرى اتجراه الفقر،سياسرة أمرور الردين والدنيافي  يقوم مقام الخليفة اد القي

 إلى منعها تحقيقا للمصلحة العامة. اإلس مي

 المفتى: مؤيدو
يؤكد أنه ال يمكن قيات  ،* د/محمد على الزغلو  عميد كلية الشريعة والقانون باألردن

ز أن تتولى المرأة ر اسة الدولة ويقو : إن الفرق الدولة على الخ فة حتى يقا  بأنه ال يجو

فرالمفهوم مختلرأ براخت ف  ،مفهومهرا المعاصررفري  شاسع بين دولرة الخ فرة و برين الدولرة

 الوقت والظروف.
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* وتقو  د/سعاد الصالح أستاذ الفقه بجامعرة األزهرر: أن األقطرار اإلسر مية اآلن تقروم 

يرنظم البلرد مرن الرداخل والخرارج، ور ريس الرذ   على نظام المؤسسات كما أن الدسرتور هرو

 يو ح شروط الترشيح للدولة.الذ   الدولة محكوم بهذا الدستور

على شرروط و رعيه لدولرة ال  الشرعيالحكم في  قلت: عجبا  لهذه الدكتورة كيأ تعتمد

الصرحة فري  تحكم بالشريعة اإلس مية. ثم تضيأ الدكتورة لريس للرذكورة أو األنوثرة مردخل

الكفراكة واختيرار الشرعب مؤكردة إن حرديث "لرن يقفلرح قروم ولرو فري  دمها وإنمرا األسراتأو ع

لعظمرى لريس ا أمرهم امرأة" انعقد اإلجما  فيه على أنره خراق باإلمامرة العظمرى واإلمامرة

يقروم بإمامرة الرذ   لها ع قة بر اسة الدولة اآلن ألن كل دولرة لهرا شريخ إسر م أو مفرٍت هرو

 المسلمين.

عجب أيضا مبنى على أنها تفرق بين الردين وسياسرة الدولرة وحصررت دور  قلت: وهذا

 .الص ةفي  مفٍت أو شيخ إس م يقوم بإمامة المسلمينفي  اإلمامة العظمى

* وتقو  د/هبة ركوف المدرت المساعد بكلية االقتصراد والعلروم السياسرية:"إن المفترى 

ا احرد يمتلررك القرردرة علررى إدارة فترواه حيررث إن الواقررع مختلررأ فلرم يعررد هنررفرري  غيرر مخطررئ

الدولة بمفررده، ومرن ثرم حترى ولرو كانرت هنراك خ فرة فرإن اإلدارة أصربحت مختلفرة ولرذلك 

ر اسة الدولة وإماكنية قيام المرأة برذلك بحاجرة إلرى توصريأ واقرع  بتوليفاألمر عند القو  

قرع مختلرأ. ومرن وليس تنزيل أحكام. وتؤكد إن المسألة تحتاج إلى تفنيد على مشرهد أن الوا

 السياسرريمردل إدراك الواقرع فرري  قضرية ر اسرة الدولررة يجرب أن يكرونفرري  ث،رم فرإن الخر ف

 .المدنيتفعل بها المجتمع  التيواآلليات 

عهرد الخ فرة اإلسرر مية فري  حاليررا  أصربح مختلفرا عمرا كرران السياسريوتضريأ: المشرهد 

دولة لم تعرد موجرودة، وأصربح فالشروط المو وعة المقيدة للمرأة وتوليها منصب ر اسة ال

هنرراك تعقيرردات سياسررية". وألمحررت د/ هبررة أن فكرررة الرابطررة االجتماعيررة تحولررت وتغيرررت 

 تاريخيمضمون في  تماما  وعليه ف بد من النظر للمعنى والداللة. وإال فإننا نحبس اإلس م

حكرم ألنره لرم يمكن إن تترولي ال الحالي السياسيالمشهد في   يق. وعليه فالمرأة واجتماعي

فري  كرذلك فكررة الفرديرة انتهرتتنفيذيرة كمرا  أصربحتيعد هناك استئثار به، فر اسة السرلطة 

 الوالية الكبرل".

الرررد عليهررا إن شرراك ه عنررد  سرريأتيقلررت: وهررذا كرر م مبنررى علررى رؤيررة غيررر إسرر مية  

 مناقش أدلة المسألة.

 الجواب على من فرق 

 :الخ فة ور اسة الدولة فيما يليويمكن حصر حجة من رأل التفريق بين 

  قوله أن الفرق شاسع ألن المفهوم مختلأ اخت ف الوقت والظروف

لألنظمة الغربية وبعدها  اإلس ميةاختلفت المفاهيم نتيجة تبعية الحكومات  إذا :وجوابها

فيجب علينا أن نغير الواقع ومفاهيمه حتى تسرتقيم مرع أحكرام الشرريعة  ،عن تطبيق الشريعة

وقرد برين ه  ،لخطرأ الواقرع فهرذا ال يققبرل اإلسر م.أمرا أن تررك مفراهيم .ومفاهيمها إلس ميةا

ه  إلرىفرردوه  يكالمرجعية في حالرة اخرت ف المفراهيم بقولره تعرالى " فرإن تنرازعتم فري شر

 وأحسن تأوي " النساك ) ( كنتم تؤمنون با  واليوم اآلخر ذلك خير إنوالرسو  
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تقررروم علرررى نظرررام المؤسسرررات ور ررريس الدولرررة محكررروم  اإلسررر مية اراألقطررر أنقرررولهم 

 بالدستور.

علرى نظرام المؤسسرات ال مرانع منره شررعا ولكرن مرن  اإلسر ميةقيرام األقطرار  :وجوابه

)ر ريس الدولرة ( ؟ مرن الرذ   اإلمراميحكم في النهاية وله القرار في دولرة المؤسسرات ألريس 

.أليس هرو الرر يس ؟هرل .القررار ةوليئمسرويتحمرل  ةالروال. وتعين .يتخذ قرار الحرب والسلم

 .نظام دولة المؤسسات تجعل ر يس الدولة صورة شرفيه ليس له قرار؟ بالقطع ال

تروز  اختصاصرات  أنفنحن ال نرفض قيرام الدولرة علرى نظرام المؤسسرات ولكرن نمنرع 

وكأنره ..ر يس الدولة علرى المؤسسرات دون نيابرة منره بحيرث ال يكرون لره دور فري أ  قرار

 .وقد أجاد د / محمد كما  في الرد على هذه النقطة ،نظام ملك تشريفي كملكة بريطانيا

ألن لكررل دولررة شرريخ  ،. قرولهم االمامررة العظمررى ليسررت لهررا ع قرة بر اسررة الدولررة اآلن3

 .إس م أو مفٍت هو الذ  يقوم بإمامة المسلمين

 اإلمامررة، وكررأن الرردين أو هررذا الخطررأ نرراتج عررن التفريررق بررين الرردين والدولررة :وجوابرره

في المناسبات والشعا ر الدينية، وأما ر اسة الدولة  واإلفتاكالنات  إمامةالعظمى دورها هو 

لْلمامة العظمرى بأنهرا حراسرة الردين  اإلس م أ مةويكفي في الرد عليهم تعريأ  .فأمر آخر

 وأوكد على "به" ال بغيره. .وسياسة الدنيا به

فالشرروط  اإلسر ميةسي حاليا مختلفا عما كان فري عهرد الخ فرة . قولهم المشهد السيا4

المو وعة المقيدة للمرأة وتوليها منصب الر اسرة لرم تعرد موجرودة وأصربح هنراك تعقيردات 

 .سياسية

بل هي قيود من  ،هذه القيود ليست من و ع الفقهاك ليقعتد بها عصر دون آخر :وجوابه

 .شاك ه إننصوق شرعية سيأتي تفصيلها 

ولن نحكم هذه األنظمة  ،إس ميةثم أن التعقيدات السياسية المعاصرة نتيجة أنظمة غير 

  .هي التي تحكم وتصحح اإلس مبل شريعة  ،إس منافي 

 النظرة العلمية في مسألة التفريق 

  :الذ  ينبغي أن يحكم المسألة وهو األسات إلىلم يتعرض هؤالك 

 ؟ ةوليئمسنهما؟ وأعطت كل واحد هل فرقت بي :النصوق الشرعية :أوال

 . هل تنطبق على ر يس الدولة ؟.العظمى اإلمامةثانيا: واجبات وحقوق 

  :ولنفصل في هذين األمرين

 النصوق الشرعية  :أوال

وال تصح البيعرة  ،طاعة إماما واحدا للمسلمين إالاألحاديث النبوية الصحيحة ال تقوجب 

هرو الرذ  يحكرم  فالخليفرة :ذا كانرت الخ فرة الراشردةوعلى هر .لواحد إالالعظمى  اإلمامةفي 

تحت  إمارتهويحكم الوالي  ،بإذنه إال. وال يقعز  الوالي .اإلس ميةويعين الوالة في األقطار 

 .الخليفة إشراف

برل الواجرب ،إن نظرام الخ فرة لرم يصربح تراثرا تاريخيرا غيرر قابرل للعودة :وأقو  للمفتي

دولررة  إلررى.. ولررو نظررر المفترري .واحررد وإمررامرايررة واحرردة علررى المسررلمين أن يجتمعرروا تحررت 

ولكررل واليررة  ،فهررو اتحرراد فيرردرالي ،لوجررد الجررواب األمريكيررةمعاصرررة كالواليررات المتحرردة 

فإذا كران هرذا هرو الحرا  فري ،لكن جميع الواليات تقحكم بقرانون عرام وبرر يس واحرد ،نظامها
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تكون هنراك فري الحا رر خ فرة تجمرع  فلماذا يستبعد هذا المفتي أن ،اإلس ميةأمريكا غير 

وأقذكرره ومرن ال يتصرور عرودة  .تحرت لوا هرا بإمرام واحرد وعملرة واحردة اإلس مية األقطار

" كنرا  :الخ فة لصعوبة أو اعنا وتفرقنا اليروم بالحرديث الرذ  رواه النعمران برن بشرير قرا 

شرني  فقرا  ققعودا في المسجد مع رسو  ه  أتحفرظ  ،بشرير برن سرعد اير :فجاك أبو ثعلبة الخق

فقا  ،أنررا أحفررظ خطبترره، فجلررس أبررو ثعلبررة :فرري األمررراك ؟ فقررا  حذيفررة حررديث رسررو  ه 

ثرم يرفعهرا اذا شراك أن  ،" تكرون النبروة فريكم مرا شراك ه أن تكرون:قرا  رسرو  ه  :حذيفة

عهرا إذا شراك فتكون مرا شراك ه ان تكرون ثرم يرف ،ثم تكون خ فة على ِمنهاج النبوة ،يرفعها

ثررم يرفعهررا إذا شرراك أن  ،فيكررون مررا شرراك ه أن يكررون ،ثررم تكررون ملكررا عا ررا ،أن يرفعهررا

ثرم  ،ثم يرفعها إذا شاك أن يرفعها ،فتكون ما شاك ه أن تكون ،ثم تكون ملكا جبريا   ،يرفعها

 .(14تكون خ فة على ِمنهاج النبوة " ثم سكت )

. فإليرك هرذه األحاديرث مرن صررحيح .ا  واحردا  وأمرا عرن النصروق فري أن للمسرلمين إمامر

 ( 15مسلم )

ف،جرة قرا  ،عن زياد بن ع قه " مرن أتراكم  :يقرو  سرمعت رسرو  ه  :قا  سرمعت ع،رو

 فاقتلوه ".،أو يقفرق جماعتكم ،يريد أن ي،شقق، عصاكم ،وأمركم جميع على رجل واحد

، قررا  رردور   فرراقتلوا اآلخررر  ،ع لخليفتررين" إذا بقويرر قررا  رسررو  ه  :وعررن أبرري سررعيد الخق

 منهما ".

 الخليفة  توليائمس
أ   –"والررذ  يلزمرره" :( مهررام االمررام بقوله16ذكررر المرراورد  فرري األحكررام السررلطانية )

 :عشرة أشياك –يجب عليه ويدخل في سلطته ومسؤليته 

أ  ظهرر  –فرإن نجرم  ،ومرا أجمرع عليره سرلأ األمرة ،حفظ الدين على أصروله المسرتقرة

وأخررذه بمررا  ،وبررين لرره الصررواب ،بتررد  أو زاغٍ ذو شرربهة عنرره، أو ررح لرره الحجررةم –وطلررع 

 .واألمة ممنوعة من ذلك ،ليكون الدين محروسا من خلل ،يلزمه من الحقوق والحدود

فر   ،حترى تعرم النِصرفه ،تنفيذ األحكام بين المتشاجرين، وقطع الخصام بين المتنرازعين

 .يتعدل ظالم وال يضعأ مظلوم

ليتصرف النات في المعرايش وينتشرروا فري االسرفار ،والذب عن الحريم ،يضةحماية الب

 .آمنين من تغرير بنفس أو ما 

وتقحفرررظ حقرروق عبررراده مرررن اتررر ف  ،إقامررة الحررردود، لتقصررران محررارم ه عرررن االنتهررراك

 .واسته ك

ا حتى ال يظفر االعداك بعزة ينتهكون فيه ،والقوة الدافعة ،تحصين الثغور بالعدة المانعة

 .أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما ،محرما

ليققرام بحرق ه تعرالى  ،أو يدخل في الذمرة ،جهاد من عاند االس م بعد الدعوة حتى يسلم

 .في اظهاره على الدين كله

 .نصا واجتهادا من غير خوف وال عسأ ،جباية الفئ والصدقات على ما أوجبه الشر 

ودفعره فري وقرت  ،الما  من غير صرف وال تقطيرروما يستحق في بيت  ،تقدير العطايا

 .تأخير ال تقديم فيه وال
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 ،ويكله اليه من األمروا  ،استكفاك األمناك وتقليد النصحاك فيما يقفوض اليهم من األعما 

 .واألموا  باألمناك محفوظة ،لتكون األعما  بالكفاكة مضبوطة

 ،ياسة األمة وحراسة الملرةأن يباشر بنفسه مشارفة األمور وتصفح األحوا  لينهض بس

وقرد قرا   ،فقد يخون األمرين ويغرش الناصرح ،وال يعو  على التفويض تشاغ  بلذة او عبادة

داود إنا جعلناك خليفة فري األرض فراحكم برين النرات برالحق وال تتبرع الهرول  ه تعالى " يا

 26فيضلك عن سبيل ه " ق 

وال عذره فري االتبرا  حترى وصرفه ،باشرةفلم يقتصر ه سبحانه على التفويض دون الم

وهذا وان كان مستحقا عليه بحكم الدين ومنصب الخ فة فهو من حقوق السياسة  .بالض  

 ." كلكم را  وكلكم مسؤ  عن رعيته "اخرجه البخار  :قا  النبي  .لكل مستر 

 أن ممررا يرد  علررى انره ال فرررق برين المسررؤليتين إال ،وهرذه مهررام ومسرؤلية ر رريس الدولرة

وأما الردوي ت اإلسر مية فكرل ر ريس  ،وواجب على المسلمين تنصيبه ،دا رة الخليفة أوسع

 ..بيد أنه عليهم أن يجتمعوا تحت إمارة واحدة ،فيها يجب طاعته في طاعة ه

)ر اسرة الدولرة ( وسنكمل ان شاك ه في العدد القادم: حكم توليرة المررأة للواليرة العامرة 

  مناقشة اآلراك.مع ذكر األدلة و

 المصادر والمراجع:
 .( وهو حديث حسن5/153اخرجه احمد )

والحررديث صررحيح  ،(6/141والبخررار  فرري الترراريخ الكبيررر ) ،(4/254أخرجرره أحمررد )

 .لغيره

 .(2891ومسلم ) ،(6604صحيح البخار  )

 .(2/1070والمعجم الوسيط )،(15/406لسان العرب )

 ( د/ حافظ أنور. 27 والية المرأة في الفقه االس مي )ق

د/محمررد طعمرره القضرراه نقرر  عررن الموسرروعة العربيررة ،(13الواليررة العامررة للمرررأة )ق 

 .( محمد غربا 1962الميسرة )ق 

 .(32الوالية على النفس )ق

 ( د/عبدالوهاب الشيشاني. 689حقوق االنسان وحرياته )ق 

 (.417مبادئ نظام الحكم في االس م )ق 

 (.37الس م )ق الحقوق السياسية في ا

 (.2/804المدخل الفقهي العام لألستاذ مصطفى الزرقا)

 (.1/2التراتيب اإلدارية للكتاني )

األحكرررررام السرررررلطانية )ق ،(1/548(، والررررردر المخترررررار)1/238حاشرررررية الطحررررراو  )

 (1/8(،مآثر األناقة في معالم الخ فة )191مقدمة ابن خلدون )ق ،(5

 .(،وإسناده صحيح438السي )(،وأبوداود الطي4/273رواه أحمد )

 (1852،1853األحاديث ).صحيح مسلم كتاب االمارة

 (.27األحكام السلطانية)ق
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 مواقف رائدة:

 منصب أمة ال هم   هم   المراغياإلمام 
اعتاد كثير من المغر ين على اتهام األزهر، واخت ق المقالب الشا نة لرجاله، وهم  

يتجافى عن الحق واإلنصاف، إنما يهاجمون اإلس م إذ يلصقون التهم اآلثمة بهم إلصاق ا 

نفسه من وراك ستار ليحققوا مآرب خبيثة ال يقدرون على البوو بها ع نية، وال جرم فقد 

(]آ  عمران: ب،رق هقمو أ،كو دقورق ِفي صق ا تقخو م، اِهِهمو و، اكق ِمنو أ،فوو،  [.118)ب،د،ِت الوب،غوض،

جد ألع م األزهر في الذود عن الحق ونحن إذا تصفحنا مواقأ تاريخنا الحديث ن

والوقوف في وجه الباطل آيات را عة يفوو منها الشذل العاطر، وتؤكد وراثة األنبياك في 

على كثرتها المشرفة  -قوم يخشون ه حق خشيته، ومن المؤسأ أن هذه المواقأ الخالدة 

رعبة من أصحاب لم تجد من أحصاها في كتاب أو دونه في تاريخ، إذ أن الرهبة الم -

النفوذ ساعدت على كتمان هذه المجابهات الصريحة، إال ما تناثر على األفواه من أحاديث 

تتخذ الحيطة الكاملة في تردادها وتداولها بين النات، ومع هذا التكتم الصريح فقد وعت 

ماك ذاكرة التاريخ مث   را ع ا لجماعة مؤمنة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من العل

 األفذاذ! 

وها نحن أوالك نسطر في مقالنا بعض هذه الروا ع الغالية ليعلم من لم يكن يعلم أن من 

علماك األزهر من حملوا مشعل الحق في الدعوة إلى ه، فأثبتوا لذو  اإلنصاف أن الروو 

القرآنية التي ألهمت سعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، واألوزاعي، وابن حنبل، والعز 

هي نفسها الروو القوية التي سرت في نفوت علماك األزهر،  -في القديم  -ن عبد الس م ب

فواجهوا الباطل بلسان صدق مبين، ونحن نسجل بعض هذه المفاخر ال لنقو  أولئك آبا ي، 

 بل لنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.

ي بلدة "مراغة" ف م1881مارت عام  9ولد الشيخ محمد مصطفى المراغي في 

كتَّاب  بمحافظة سوهاج في صعيد مصر، وأتم حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة في

والمشايخ الذين  القرية، ثم التحق باألزهر الشريأ وتلقى فيه العلم على يد كبار العلماك

حيث درت عليه  كان أبرزهم الشيخ محمد عبده الذ  أثر في تكوينه، وتوثقت ع قته به،

 .واالجتما  والسياسةالتاريخ 

في األزهر بعد حصوله على الشهادة  "م تخرج الشيخ "المراغي 1904وفي عام 

آنذاك ث ثة وعشرين عاما ، وكان  العالمية وكان ترتيبه األو  على زم  ه، وكان عمره

يقل عنهم علما .. وفي سنة  من أصغر علماك األزهر سنا  في ذلك الوقت وإن كان ال

مدينة "دنقلة" بالسودان، حيث  أستاذه الشيخ محمد عبده ليعمل قا ي ا في التخرج اختاره

إلى أن قدم استقالته عام  استمر الشيخ "المراغي" في وظيفته تلك لمدة ث ث سنوات

للتاج البريطاني الذ  كان  م بسبب خ فه مع الحاكم العسكر  اإلنجليز  التابع1907

 .يحتل السودان وقتها

يتدرج في مناصب القضاك حتى تولي ر اسة  اغي" لمصر، وظلعاد الشيخ "المر

 .م1923المحكمة الشرعية العليا عام 
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م، 1928تلك الرحلة الطويلة، تم تعيين الشيخ "المراغي" شيخا  لألزهر في عام  وبعد

يتجاوز السابعة واألربعين من عمره بعد، وعقد بذلك أصغر من تولى منصب  وكان لم

تولى الشيخ "المراغي" مهام منصبه، .ن من أكثرهم علما  وفض   مشيخة األزهر،وإن كا

األو  إص و األزهر الذ  كان بدأ يفقد بريقه وبعضا  من سلطاته، وبذ  الشيخ  وكان همه

مضنية في سبيل ذلك، وكان من أبرز م مح المشرو  اإلص حي للشيخ  محاوالت

ين النات، وسعى الشيخ إلتبا  بإص و القضاكك لتحقيق العد  ب "المراغي" االهتمام

حيث كان يحاو  أن يوفق بينهما دون اللجوك للتقا ي، إال أنه  أسلوب جديد مع المتقا ين

الكتاب والسنة. كذلك شكل لجنة بر استه تتولى مهمة إعداد  لم يخرج في ذلك عن حكم

لمراغي األساسية لألحوا  الشخصية في مصر، وقد وجه اإلمام ا قانون يكون هو الركيزة

بإعداد القانون بعدم التقيد بمذهب معين، حيث كان القضاة اليحيدون  أعضاك اللجنة المكلفة

أبي حنيفة حيث كان هو المعمو  به في هذا الوقت، إال أن الشيخ  عن مذهب اإلمام

 رورة األخذ بغيره من المذاهب إذا كان فيها ما يتفق مع مصلحة  "المراغي" كان يرل

 .العباد

الشيخ "المراغي" بإص و مؤسسة األزهر، حيث كان هذا الهدف على رأت  هتمكذلك ا

بإنشاك ث ث كليات تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات تتخص  إحداها  أولوياتهك فقام

العربية، وهي كلية اللغة العربية، والثانية في علوم الشريعة وهي كلية  في علوم اللغة

علوم أصو  الدين وهي كلية أصو  الدين، كما حث  والقانون، والثالثة في الشريعة

دراسة اللغات األجنبية ليكونوا أكثر قدرة على نشر اإلس م والثقافة اإلس مية  الط ب إلى

المسلمين في كل أنحاك العالم، وكذلك شكل لجنة للفتول داخل الجامع األزهر تتكون  لغير

والهيئات،  الدينية التي تتلقاها من األفراد كبار العلماك تكون مهمتها الرد على األسئلة من

والتي تتكون من  كما شكل أكبر هيئة دينية في العالم اإلس مي، وهي جماعة كبار العلماك،

ا، واشترط الشيخ "المراغي" في عضويتها أن يكون العضو من العلماك الذين  ث ثين عضو 

ولقد قا  بعض .واالبتكار تتسم بالجرأةلهم إسهام في الثقافة الدينية، وأن يقدم رسالة علمية 

 قد بني الجوهر(  المراغي)إن جوهر قد بني الحجر، معاصريه

النظر في  لجان ا إلعادة –فور توليه مشيخة األزهر  –وكذلك شكل الشيخ "المراغي" 

 للملك فؤاد قوانين األزهر، ومناهج الدراسة فيه، كما قدم قانونا إلص و و ع األزهر

السوك أوعزوا  إال أن بعض حاشية –  كان مشرفا  على شئون األزهر آنذاك الذ –األو  

فؤاد القانون،  للملك أن الشيخ "المراغي" يريد استق   األزهر عن القصر، فرفض الملك

القانون الخاق  وأعاده إلى الشيخ المراغي. فما كان من الشيخ المراغي إال أن و ع

من  ن مشيخة األزهر في ظرف آخر، وطلببإص و األزهر في ظرف، واستقالته م

 .الملك فؤاد حرية االختيار، فقبل الملك فؤاد االستقالة

العقبات سببا  ر يسيا  في استقالة الشيخ "المراغي" من منصبه في  وهكذا، كان كثرة

م، حيث كان يعتبر الوظيفة تكليفا  وواجبا  وهما ، وليست مجرد  1929أكتوبر من عام 

االستقالة قامت عدة مظاهرات نظمها ط ب األزهر وعلماؤه  ه وعقبتشريأ، إال أن

المراغي" لألزهر الستكما  مسيرته اإلص حية.. وبالفعل كان من " مطالبين بعودة الشيخ

أثر تمسك علماك األزهر بمطالبهم وثباتهم على مواقفهم أن انصاعت السلطة الغاشمة 
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م، وظل 1935هر مرة أخرل في إبريل عام لألز لطلباتهم ورجع الشيخ "المراغي" شيخا  

م، 1945أغسطس من عام  22المنية في يوم  في منصبه لمدة عشر سنوات، حتى وافته

 .عن عمر يناهز الرابعة والستين

كان للشيخ "المراغي" رحمه ه عدة مواقأ تثبت أنه كان يحمل هم األمة  ويذكر أنه

كانت مصــر تــوشك أن تــدخل الحرب إلى م 1941هم المنصب.. ففي عــام  وهم دينها ال

بــريطانيا  د قــوات المحور التي تجتاو شمــا  أفريقــيا، وكــان المصريون  جــانب

أن دخو  الحرب يــأتي  د مصلحتهم، فهي حرب بين قوتين صليبيتين، قوة  يعلمون

خرل، وك هما بريطانيا من جهة وقوة المحور بزعامة ألمانيا من جهة أ الحلفاك بزعامة

ولكن مصــر دولة محتلة مــن قبل  فهي حرب بين إبليس والشيطان، معاٍد لْلس م،

من الطبيعي أن تصدر قرارات  بريطانيا وتحكم من خ   حكومة موالية للمحتل، فكان

مصلحة مصر، والشعب  الحكومة المصرية لمصلحة المحتل حتى وان كانت تتعارض مع

عن رأيه، وكان  مغلوبا  على أمره، وال يستطيع التعبير المصر  كأ  شعب محتل كان

والمتجبرين، ال  األمر يحتاج إلى نوعية من الرجا  تستطيع أن تصد  بالحق أمام الطغاة

النفس أو المنصب،  تخاف في ه لومة ال م، وال تلتفت إلى ما قد يلحقهم من  رر في

األزهر ليصد   حيث صعد إلى منبر وكان الشيخ "المراغي" من هذه النوعية من الرجا ،

كلمته في  بمقولته المشهورة: "أنه ال ناقة لنا وال جمل في هذه الحرب"، وقد سرت

األزهر  المجتمع المصر  سريان النار في الهشيم، فالكل يتحدث بما قاله إمام الجامع

أمام  ويستحسن هذا القو  ويؤيده، ومن لم يستطع أن يعبر عن رأيه باألمس أصبح يتحدث

 الجماهير وبالمنتديات العامة عن الوي ت التي قد تجرها هذه الحرب على مصر،

غير في  واستشاطت الحكومة اإلنجليزية غضبا من تصريحات شيخ األزهر ورأت أنها

صالحها،فأمرت ر يس الحكومة المصرية بإجبار شيخ األزهر على التراجع عن 

وصب جام  المراغيجة حادة مع الشيخ تصريحاته،وتحدث ر يس الحكومة المصرية بله

وقا   المراغيفثار الشيخ ،غضبه عليه وقا  له ال شأن لك بالسياسة وإال طلبنا عزلك

بخطبة من على منبر األزهر  أستطيع ننيإ)أمثلك يهدد شيخ األزهر  لر يس الحكومة

كان من ر يس الحكومة إال أن أذعن واعتذر للشيخ  فما خلعك من الوزارة(

،وا طرت الحكومة المصرية أمام هذا الضغط الشعبي الها ل إال أن تدعو يالمراغ

اب قرارها بعدم دخو  مصر الحرب، وتطلب  البرلمان المصر  ل نعقاد لتعلن أمام النو 

اب على هذا القرار باإلجما ، ليرجع الفضل في  منهم المصادقة عليه، وتمت مصادقة النو 

 .في الحق وحرصه على النصح لألمة قدر استطاعتهالمراغي" وجرأته " ذلك لقوة الشيخ

كان الشيخ المراغي حازما  في قضاياه ال ترهبه سلطة أو يخضع البتزاز، ونذكر له هنا 

من مواقفه المشرفة عندما طلق الملك فاروق زوجته الملكة فريدة، أراد الملك أن يقحرم 

وذهب الملك إليه، وكان  عليها الزواج من بعده، ورفض المراغي أن يصدر فتول بذلك،

يعالج في مستشفى المواساة إثر إصابته بماك النار، فقا  المراغي كلمته المشهورة: فأما 

ولما غلظ عليه فاروق صاو الشيخ: إن  .الط ق ف  أر اه، وأما التحريم ف  أملكه

 المراغيوموقأ أخر يصد  فيه الشيخ  .المراغي ال يستطيع أن يقحرم ما أحل ه

أوربا وطلب من الحكومة زيادة في  يوم أن كان حاكم مصر يقضى أجازته،لحقبا
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من  يعانيه اغلب الشعب المصر  رغم ما -مخصصاته المالية لمواجهة تكاليأ الرحلة

ذلك حتى ثار ثورة عارمة وزأر من على منبر األزهر  المراغيوما أن علم الشيخ  -الفقر

يرة)تقتير هنا وإسراف هناك( مما أ طر الحكومة منددا بهذا اإلسراف معلنا مقولته الشه

 المصرية إلى عدم الموافقة على زيادة نفقات الحاكم.

" رحمه ه تراثا  فكريا  متنوعا ، تناو  فيه قضايا شتى، فقد يالمراغ" وقد ترك الشيخ 

 التفسير، والفقه، واللغة، ومن أهم هذه المؤلفات: "األولياك والمحجورون"، وهو صنأ في

فقهي تناو  فيه الشيخ المراغي الحجر على السفهاك، وكذلك "تفسير جزك تبارك"،  بحث

المراغي" رحمه ه تراثا  فكريا  متنوعا ، تناو  فيه " من هذا وقد ترك الشيخ وقد قصد

التفسير، والفقه، واللغة، ومن أهم هذه المؤلفات: "األولياك  قضايا شتى، فقد صنأ في

فقهي تناو  فيه الشيخ المراغي الحجر على السفهاك، وكذلك  بحثوالمحجورون"، وهو 

من هذا التفسير أن يكون مكم   لتفسير جزك عم الذ   "تفسير جزك تبارك"، وقد قصد

عبده، وكذلك "بحث في وجوب ترجمة القرآن الكريم"، إ افة  و عه أستاذه الشيخ محمد

زهر تشتمل على تفسير لبعض دينية نشرت بمجلة األ لمباحث لغوية ب غية، ودروت

ألقاها الشيخ "المراغي" في المساجد الكبرل في  سور القرآن الكريم، وتضم الدروت التي

 .القاهرة واإلسكندرية

 الشيخ "المراغي" وأسكنه فسيح جناته رحم هللا
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 عرض لكتاب

 الرسول القائد
 .نمحمود شيت خطاب أحد القادة العسكريين العراقيين البارزي المؤلف:

 صفحة.359من القطع الكبير عدد صفحاته  حجم الكتاب:

 دار مكتبة الحياة ببيروت. دار النشر:

صرلى ه  -الكتاب  من سلسلة للمؤلأ تركز على الجانب القيراد  العسركر  للرسرو 

وقررواده مررن بعررده وخطررط الفتوحررات اإلسرر مية الترري تمررت،وهى سلسررلة مفيرردة  -عليرره وسررلم

 صلى ه عليه وسلم. -عظمة الجوانب الشخصية للرسو  األعظمللخطباك والدعاة تبين 

 -فى مقدمة الكتاب يبين المؤلأ سبب إقدامه على ترأليأ الكتراب وهرو أن حيراة الرسرو 

تعادلهرا قيمرة أخررل أل  قا رد  العسكرية ذات قيمة لتاريخ الحروب ال -صلى ه عليه وسلم

كترب السريرة بأسرلوب حرديث مرن عسركر  أكثرر فري  قديم أو حديث لكنها مع ذلك لرم تبحرث

 غامضة. -صلى ه علي وسلم -متخص  فبقيت الناحية العسكرية من حياة الرسو 

 من حيث: -صلى ه عليه وسلم -وقد ألقى المؤلأ الضوك على معارك الرسو 

 الموقأ العام للطرفين قبل المعركة. -*

 وقوات الطرفين. ،أهداف المعركة -*

 قبل القتا  وأثناكه وبعده.سير األحداث  -*

 نتا ج المعركة ودروسها المفيدة. -*

 استخدام الخرا ط والمخططات مما يقربها إلى عقل القارئ. -*

لررم  -صررلى ه عليرره وسررلم -وقررد حرراو  المؤلررأ أن يبرررز فكرررة هامررة وهررى أن الرسررو 

  بمبررادئ ينتصرر بخرروارق العررادات بررل كران اعتمرراده علررى ربرره أوال ثرم كفاكترره كقا ررد وعمرر

الحرب المعروفة،واتخاذه لجوانب الحذر والحيطة واالستعداد،فض  عن مزايراه الشخصرية 

من الشجاعة والحنكة وقوة األعصاب،واألمل والثبات وترسريخه لمبردأ أن النصرر مرن عنرد 

 يعد كافة متطلبات القتا . يهب نصره لمن ال ذلك شك،ولكن ه الفي  ه ما

كررل فرري  يمتراز عررن غيرره مررن القرادة -صررلى ه عليره وسررلم -و وبرين المؤلررأ أن الرسر

 زمان ومكان بميزتين مهمتين:

 أنه كان قا دا عصاميا. -1

أن معاركه كانت حماية نشر اإلس م دين العد  والس م فلم يرنقض عهردا ولرم يمثرل  -2

 بعدو،وال قتل غير محارب.

لناحيرة العسركرية إلرى أربعرة مرن ا -صرلى ه عليره وسرلم -وقسم المؤلرأ حيراة الرسرو 

 أدوار:

دور التحشد، وهرى الفتررة مرن بعثتره إلرى هجرتره واسرتقراره بالمدينرة)حيث الحررب  -1

 اإلع مية(.

 من بداية إرسا  السرايا حتى انتهاك غزوة األحزاب.،دور الدفا  عن العقيدة -2

 دور الهجوم من بعد غزوة األحزاب إلى انتهاك غزوة حنين. -3

إلررى  -صررلى ه عليرره وسررلم -لتكامررل وهررى مررن بعررد غررزوة حنررين حتررى انتقالررهدور ا -4

 الرفيق األعلى.
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 اإلس م من حيث:في  ثم عرف المؤلأ القتا 

 معناه، ومتى شر . -*

 اإلس م، وأنواعه.في  أهدف القتا  -*

،والصررفات  -صررلى ه عليرره وسررلم -وو ررح شررروط الجنديررة الترري و ررعها الرسررو 

 الحروب.في  األخذ باألساليب المبتكرة -عارك مثل:المفي  الر يسة

 القيادة المثالية.

 حب الجنود للقا د.

 التعرف على نفسيات الجند وكيفية التعامل معهم.

 -* -وبررين المؤلررأ بشرريك مررن التفصرريل أبرررز سررمات الجنررد بررالجيش اإلسرر مي مثررل:

 العقيدة الراسخة.

 المعنويات العالية. -* 

 الضبط القول. -* 

 التدريب الجيد. -* 

 التنظيم الصحيح. -* 

مشيرا إلرى أن الحررب العادلرة القا مرة علرى العقيردة اسرتطاعت أن تسريطر علرى العقرو  

قبرل أن تسريطر علرى الحصرون والقر   بالسر و والرجا ،وقرد أجراد ،بالمثل العليا وتوجهها

  منها.وسراياه ونتا ج ك  -صلى ه عليه وسلم -عرض غزوات الرسو في  المؤلأ

 هذا وبا  التوفيق 
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 (2) مكتبة الخطيب

 ثانياً كتب علوم القرآن
 

 المقصود بعلوم القرآن:
قا  الصابونى: يقصد بعلوم القرآن األبحاث التي تتعلق بهذا الكتاب المجيد الخالد من 

والمكى منه  ،ومعرفة أسباب النزو   ،والتدوين ،والجمع والترتيب  ،حيث النزو  

وغير ذلك من األبحاث الكثيرة  ،والمحكم والمتشابه  ،ومعرفة الناسخ والمنسوخ ،ىوالمدن

أولها صلة به... والغرض من هذه الدراسة فهم ك م ه عز  ،التي تتعلق بالقرآن العظيم

وما نقل عن  ،وجل على  وك ما جاك عن رسو  ه صلى عليه وسلم من تو يح وبيان

ومعرفة  ، عليهم أجمعين حو  تفسيرهم أليات القرآن الصحابة والتابعين ر وان ه

مع بيان مشاهدهم ومعرفة خصا   كل من  ،التفسيرفي  طريقة المفسرين وأساليبهم

 .(1)وغير ذلك من دقا ق هذا العلم" ،وشروط التفسير ،المفسرين

ويقو  د/ محمد بكر إسماعيل: "وتعريأ القرآن بالمعنى اال افى: "هو عبارة عن 

أ المعارف المتصلة بالقرآن" وهذا التعريأ يشمل بعمومه جميع العلوم الشرعية طوا 

وجميع العلوم التي تعين على فهم معاينه  ،وأصو  الفقه ،من التفسير والحديث والفقه

فكل ما يتصل بالقرآن من قريب أو من  ،كالعلوم اللغوية والتاريخية وغيرها  ،ومقاصده

 بعيد داخل تحت هذا التعريأ

بحوثهم على في  ير أن المشتغلين بدراسة القرآن الكريم فيما يبدو لنا يقتصرونغ

والتى تعين على فهمه بطريق مباشر وأنفرد التفسير  ،العلوم الوثيقة الصلة بالقرآن الكريم

مع أنه داخل فيها لمسيس الحاجة إليه أكثر من غيره  ،عن هذه العلوم بالتأليأ والتصنيأ

ف  يكاد يحتاج إليه إال  ،ب  استثناك أما غيره من علوم القرآنعند جميع المكلفين 

تفسيرا   ،دراسة كتاب ه تعالي: على نحو يمكنهم من تفسيره للنات في  المتخصصون

 (2)وفق هذه العلوم التي يعنون بدراساتها"  ،صحيحا  

فمن  ،وحديثا   علوم القرآن كتب جامعة قديما  في  ومما يلزم الداعية معرفته: أنه قد ألأ

و"االتقان" للسيوطى ومن الكتب الحديثة: "مناهل  ،الكتب القديمة "البرهان" للزركشي

 ومثله لمنا  القطان. ،علوم القرآن" لصبحى الصالحفي  و "مباحث ،العرفان" للزرقانى

مثل "إعجاز القرآن"  ،بعض أنوا  من علوم القرآنفي  كما أقلفت كتب قديمة وحديثة

القرآن" لـ د/ مصطفى في  "النسخ ،ومن الحديثة ،التفسير البن تيميةفي  ومقدمة ،للباق نى

في  و "معجزة القرآن" للشعراول و "الظاهرة القرآنية" لمالك بن نبى، "األمثا  ،زيد

 القرآن" لعبد الرحمن حبنكة وغيرها. وسوف نتناو  بإذن ه أهم هذه المؤلفات الجامعة

وهو الكتب التي أفردت  ،ثم نتناو  بإذن ه النو  الثانى ،عددهذا الفي  علوم القرآنفي 

 التضيأ.في  بعض أنواعه
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 علوم القرآنفي  *الكتب الجامعة

 علوم القرآنفي  البرهان
أحد العلماك األثبات الرذين نجمروا  ،اإلمام بدر الدين محمد بن عبد ه الزركشي :مؤلفه

وحفرظ كتراب  ،تفقره بمرذهب الشرافعي ،هرـ 745ولرد بالقراهرة عرام  ،القرن الثرامنفي  بمصر

وهررو أيضررا  علررم مررن أعرر م الفقرره والتفسررير  ،وكرران مررن أربرراب االجتهرراد ،المنهرراج للنرروول

أصرو  الفقره فري  والبحرر المحريط ،وأصو  الدين من مؤلفاته إع م الساجد بأحكام المساجد

ه بمصررر عررام ترروفى رحمرره  ،وغيرهررا مررن المؤلفررات ،وتخررريج أحاديررث الرافعررى الكبيررر

 .(3)هـ(1194)

ونشررته  ،أربع مجلدات  خمة بتحقيق محمد أبو الفضل إبرراهيمفي  يقع الكتاب ابه:كت

المكتبرة العصررية ببيرروت وكتراب البرهران مرن الكترب العتيردة التري جمعرت عصرارة أقرروا  

كسرررره علرررى سررربعة  ،حرررو  القررررآن الكرررريم ،وصرررفوة آراك العلمررراك والمحققرررين ،المتقررردمين

كل نو  يدور حو  مو و  خاق من علوم القررآن ومباحثره يسرتأهل كرل  ،بعين نوعا  وار

ويحصررى  ،كررل مو رو  أن يررؤرخ لرهفري  حرراو  ،نرو  أن يكررون مو روعا  لمؤلررأ خراق

وجمرع أشرتات  ،فأشربع الفصرو  ،ويشرير إلرى العلمراك الرذين تدارسروه  ،الكتب التي ألفت فيه

إلرى قضرايا  ،إلرى مباحرث الفقهراك واألصروليين ،و م أقوا  المفسررين والمحرد ثين ،المسا ل

إلى مسا ل العربيرة وأربراب الفصراحة فجراك كمرا شراك ه كتابرا   ،المتكلمين واصحاب الجد 

وغزارة المرادة بعيردا   ،وعذوبة المورد ،مع سداد المنهج ،أغرا هفي  شريفا ،فنهفي  فريدا  

مقدمرررة فرري  شرراد برره السررريوطىوقرررد أ ،نا يررا  عررن الحشرررو والفضررو  ،عررن التعميررة واللررربس

وسرار  ،وتأسرى طريقتره  ،كتابرهفري  وعدة أص   من األصو  التري اعتمرد عليهرا ،(4)االتقان

 ونقل كثيرا  من فصوله. ،على دربه

ولم أجد كتابا  يغنى عنه من  ،وال يستغنى عنه طالب العلم ،والكتاب فيه فوا د عظيمة

 غزارة المادة ومحققيها 

   الخامس والعشرين(: علم مرسوم الخط)النوفي  جاك :مثال

ومنها  ،ومنها ما نق  ،اللفظ في  "اعلم أن الخطَّ جرل على وجوه: فيها ما زيد عليه

تصدل لها أبو العبات المراكشي  ،وأسرار بهية ،ما كتب على لفظه وذلك لحكم خفية

ن هذه األحرف مرسوم خط التنزيل" وبين أفي  كتابه "عنوان الدليلفي  الشهير بابن البناك

ومنها التنبيه على  ،الخط بحسب اخت ف أحوا  معانى كلماتهافي  إنما اختلأ حالها

ومراتب الوجود والمقامات والخط إنما يرتسم على األمر الحقيقى  ،العوالم الغا ب والشاهد

 ال الوهم.

 ثم قا : الزا د وأقسامه

 دة األلأ(والزا د أقسام: )القسم األو : زيا ،ما زيد فيه األول:

 وهى إما أن تزاد من أو  الكلمة أو من آخرها أو من وسطها

نَّه" )النمل  ،الوجودفي  تكون بمعنى زا د بالنسبة إلى ما قبله فاألول: مثل "ال، أ،ذوب،ح،

عقوا ِخ ل،كقمو( َ)و  ،(21 ( زيدت األلأ تنبيها على أن المؤخر 47)التوبة: من اآلية الأوو ،

واإليضا  أشد إفسادا  من  ،فالذبح أشد من العذاب ،دم عليه لفظاالوجود من المقفي  أشد

ِحيِم( )الصافات: من اآلية ،حرفينفي  زيادة الخبا  واختلأ المصاحأ ( 68)ال إلى الوج،
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( )آ  عمران: من اآلية ون، ش،رق ِ تقحو ( فمن رأ  أن مرجعهم إلى الجحيم أشد 158و)ال إلى هَّ

في  ن حشرهم إلى ه أشد عليهم من موتهم أو قتلهموا ،من أكل الزقوم وشرب الحميم

العلم بهما لم يثبته في  فلم يستو القسمان ،الدنيا أثبت األلأ ومن لم ير ذلك ألنه غيب عنا

 .(5)وهو أولي"

 مناه  العرفان
 ،مررن علمرراك األزهررر بمصررر  ،( 1948محمررد عبررد العظرريم الزرقررانى )ت  مـؤلـفـللـه:

 (6)عمل بها مدرسا  لعلوم القرآن والحديث و ،تخرج بكلية أصو  الدين

الردعوة فري  مقدمته: وكتبته تحقيقرا  لرغبرة ط برى المتخصصرينفي  يقو  سبب تأليفـه:

مستمدا معارفره بعرد فتروو ه وتوفيقره  ،واإلرشاد من كلية أصو  الدين بالجامعة األزهرية

وعلرم  ،لتفسرير ومقدماتره وا ،القررآن وعلومرهفري  مما كترب علمراك اإلسر م قرديما وحرديثا –

وعلمى الفلسرفة  ،وعلوم اللغة العربية ومعاجمها ،وعلمى الك م واألصو   ،تاريخ التشريع

غضرون فري  وبعرض البحروث المنشرورة هنرا وهنراك ،وعلمى الرنفس واألخر ق ،واإلجتما 

 ومترجمة منقولة" ،من عربية صميمة  ،الرسا ل والمج ت 

طبعرة دار الحرديث  ،ولره طبعرات مرن أحسرنها ،المكتبرات فري  الكتب متداو  طباعـتــه:

 مجلدين كبيرين.في  بتحقيق أحمد بن على ويقع الكتاب

  مميزات الكتاب:
 كل علمفي  وحقق ،( استوعب علوم القرأن 1)

 وحسن التنسيق والعرض للمباحث. ،( سهولة العبارة 2)

 دراسة المسا ل وبيان الراجح مع حجة قوية( 3)

 ى الشبهات المثارة حو  القرآنالرد عل( 4)

ثرم قسرم الكتراب إلرى  ،القررآن وعلومره ومرنهج الترأليأفري  بدأ بمقدمة* طريقة الكتاب: 

 سبعة عشر مبحثا .

فري  والثالرث: ،تاريخ علروم القررآنفي  والثانى: ،معنى علوم القرآنفي  :فالمبحث األول

 ،لخررامس: أسررباب النررزو  وا ،أو  وآخررر مررا نررز  مررن القرررآنفرري  والرابررع: ،نررزو  القرررآن

 الثرامن: ،المكى والمدني من القررآنفي  السابع: ،والسادت: نزو  القرآن على سبعة أحرف

كتابرة فري  العاشرر: ،ترتيب آيات القررآن وسرورة في  التاسع: ،جمع القرآن وما يتعلق بهفي 

انى القررراكات والقررراك والشرربهات فيهررا: الثررفرري  الحرراد  عشررر: ،القرررآن ورسررمه ومصرراحفه

ترجمرة القررآن وحكمهرا فري  والثالرث عشرر: ،التفسير والمفسرين وما يتعلق بهمرافي  عشر:

السرادت  ،محكرم القررآن ومتشرابههفي  والخامس عشر: ،النسخفي  والرابع عشر: ،تفصي  

 إعجاز القرآن وما يتعلق بهفي  السابع عشر: ،أسلوب القرآن في  عشر:

 ،وسربب ذلرك وأثرره ،والكونيرة وغيرهرا بالتفسرير  "مزج العلوم األدبيةفي  جاك *مثال:

فري  يصرورهما المفسرر ويشررحها ،وهدايتره وإعجرازه ،قوله: "القرآن كتاب هداية وإعجراز 

قدر ما عند النات من علوم ومعارف  وعلى ،على قدر ما فيه من استعداد ومقدرة  ،تفسيره

فكان من الواجب  ،ما يفسر للناتإن ،وأفكار...." ثم قا : "ومعلوم أن المفسر ال يفسر لنفسه

 ،وسنن ه الكونية ،الظواهر الطبيعية والعلميةفي  ويشرو ألفاظ القرآن ،أن يساير أفكارهم
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وسرا ر التشرريعات الشخصرية  ،واألخر قوقواعرد االقتصراد  ،وقوانين االجتما  والسياسرة 

 والمدنية والجنا ية والحربية.

بالطريقرة  ،ذلرك كلره وفيمرا يشربههفري  ظ القررآنيجب على المفسر أن يشررو ألفرا نقول:

وال  ،وإال فمرا بلرغ رسرالته ،الم  مة ألذواقهرم ،وباألفكار الغالبة عليهم ،العلمية المألوفة لهم

الررذ   ويرردخل إلرريهم مررن غيررر البرراب ،وكرران يخاطررب العررالم بغيررر مررا يفهمررون ،أدل أمانترره

 يدخلون؟

وجعلت  ،بالعلوم األدبية والكونية وغيرهاهذه هى األسباب التي جعلت التفسير يمتزج 

وإن كان هذا االمتزاج يختلأ قوة  ،كتب التفسيرفي  تحتل مكانها ،العلوم األدبية والكونية

 ،واستعداد الجمهور ،باخت ف مواهب المفسرين ،وتوفيقا  وخذالنا ،وقلة وكثرة ،و عفا  

 هذه العلوم.في  وتقدم الزمان وتأخره

وتفاسير الزمخشرل  ،ي حيان وأ رابهما مليئة بالمباحث النحويةفتفاسير الزجاج وأب

وتفسير الخازن ومن لأ لف ه ملئ  ،وأبي السعود واشباههما مليئة بالمباحث الب غية

 وتفسير الجواهر للع مة الجوهرل ملئ بالعلوم الكونية. ،باألخبار والقص 

في  وقا  ،ثم شروط البد منها ،التفسيرفي  آثار امتزاج هذه العلوم الكونيةفي  ثم فصل

 الشروط:

وهو الهداية  ،أال تطغى تلك المباحث على المقصود األو  من القرآن (1)

 واالعجاز

 ويوا م الوسط ،ما ي  م العصر ،امتزاج التفسير بتلك العلومفي  أن ي حظ (2)

ويلفتهم إلى  ،أن تذكر تلك االبحاث على وجه يدفع المسلمين إلى النهضة (3)

 .(7)ج   القرآن

 ( مدخ  إلى القرآن الكريم3)
مجا  الدعوة اإلس مية منذ في  باحث إس مى عمل ،األستاذ/ أنور الجندل  ومـؤلفــه:

تحرير عدد مرن الصرحأ في  فاشترك ،ووجه جهوده نحو الصحافة اإلس مية ،1940عام 

 ،واشررتغل بالدراسررات اإلسرر مية والتررراجم وترراريخ األدب العربرري المعاصررر  ،اإلسرر مية

ونقد أبحاث المستشرقين وأصردر  ،دراسات قضايا التغريب والغزو الفكر  في  وتخص 

كمررا أصرردر موسرروعة "معلمررة  ،عشرررة مجلررداتفرري  موسرروعة مقرردمات العلرروم والمنرراهج

 عام في  توفى رحمة ه اإلس م"

 صفحة 154طبعته دار االعتصام وعدد صفحاته  طـبــاعتــه:

 فاق البحث وخمسة أبواب: بدأ الكتاب بآمنهج الكتاب

الوحى ونزو  القرآن  –وخصا صه  –ففى آفاق البحث )مدخل إلى التعريأ بالقرآن 

 وحدة الرساالت الحكمة هى السنة(. –

 –براكة القرآن من األلفاظ األعجمية  –: قضايا القرآن )لغة القرآن وفى الباب األول

فواتح السور  –أسلوب القرآن  –رآن القفي  التكرار –المحكم والمتشابه  –األحرف السبعة 

 األمثا  –القرآن في  الفواصل –ترتيب القرآن  –قدسية الخط العربي  –ت وة القرآن  –

 القرآن(.في  األرقام –القرآن ودعاول الحفظ  –نبوكات القرآن  –القرآن في 
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 ثر القرآنأ –: القرآن واللغة العربية )فضل القرآن على اللغة العربية وفى الباب الثانى

 أسلوب القرآن –اللغات العربية واللهجات  –القرآن واألدب العربي  –الب غة العربية في 

 قص  القرآن( –إعجاز القرآن  –اللغة العربية وكلمات القرآن  –المحاجة والجد  في 

 –بناك المجتمع والحضارة )القرآن وبناك المجتمع في  : منهج القرآنوفى الباب الثالث

الكون والمجتمع في  سنن ه –القرآن والتاريخ  –التربية والقرآن  –القرآن  تشريعات

 الشخصية اإلنسانية –قوانين القرآن  –القرآن وأصو  التفكير االجتماعي  –والحضارة 

 القرآن والعمران( –القرآن في 

لعلم القرآن وا –القرآن والمنهج العلمى واألعجاز العلمى )علوم القرآن  الباب الرابع:

االعجاز  –القرآن مصدر المنهج العلمى الحديث  –القرآن والمنهج العلمى االس مى  –

 القرآن(في  مكانة الفكر والمعرفة –القرآن في  العلمى

 –تفسير القرآن  –القرآن والفكر االس مى )القرآن حجر األسات  الباب الخامس:

القرآن والمؤامرة  –معانى القرآن ترجمة  –مسألة خلق القرآن  –القرآن والكتب المقدسة 

 الحمل على القرآن( –اعتراف عالمى بالقرآن  –عليه 

 جاك تحت عنوان "التربية والقرآن" قوله: :مثال

 القرآن يقوم على أسس ث ث:في  يقرر الباحثون أن المنهج التربول

 ( اآلثار الوجدانية3)  القصص والتاريخ -2  المحاكمة العقلية -1

: فتقوم على تعريأ اإلنسان بذاته قبل كرل شرئ فقرد تنراو  خطراب مة العقليةأما المحاك

القرآن الحديث عن اإلنسان وأصله وجوهره وكيفية نشأته وتكراثره )فرى سرورة البقررة( كمرا 

أبرران أن جميررع المعررارف الترري يكتسرربها اإلنسرران إنمررا هررى فررر  لمعرفررة سررابقة هررى معرفترره 

فإذا  ،ركيب النفس والجسم والع قة بين اإلنسان والكونأ  معرفة العقل ووظيفته وت ،لذاته

ترروفر اإلنسرران علررى معرفررة ذاترره وحرردود امكانياترره توصررل إلررى معرفررة ربرره الخررالق العظرريم 

مبرردأه ومجررراه ونهايتره ويركررز القرررآن علررى خلررق اإلنسرران "ف،لوي،نوظقررِر فرري  وقصرة هررذا الكررون

اٍك  ِلق، ِمنو م، . خق ِلق، نوس،انق ِممَّ خق ِ  د،افٍِق"األو

: فقد عرض القرآن عديدا من أحداث التراريخ وقصر  السرابقين أما القصص والتاريخ

قا  تعالي "وكذلك نق  عليك من أنباك ما قد سبق" وكيأ عملوا وكيأ جرت عليهم سرنة 

 ه........

وهررى مررزيج معتررد  مررن  ،: فهررى عمرردة المربررى وقاعرردة التربيررة وأمللا اآلثللار الوجدانيللة

 أ الث ثة:عناصر العواط

 )عواطف دافعة: كالفرح واألم  والرغبة(

 )وعواطف رادعة: كالخوف والخشية واالتفاق(

 )وعواطف مجمدة: كاالعجاب والحب والتقديس(

 توازن تامفي  حب( –خوف  –)أمل  فالتربية تقوم علي أسات

 (8)اعتدا  وتكافؤ.......الخفي  وكتاب ه يقدم االثارة الوجدانية

 

 علوم القرآن:ي ف كتب أخرى
 لْلمام السيوطى   علوم القرآن في  اإلتقان -1
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 لمحمد على الصابونى   علوم القرآن في  التبيان -2

 لمنا  القطان   علوم القرآن في  مباحث -3

 د/ محمد بكر إسماعيل  علوم القرآن. في  دراسات -4

 د/ أمير عبد العزيز  علوم القرآن في  دراسات -5

 الهـوامــش
 (6رآن للصابونى )قعلوم القفي  التبيان (1)

 (12علوم القرآن د/ بكر إسماعيل )ق في  دراسات (2)

 (1/185وحسن المحا رة ) ،(6/235وشذرات الذهب ) ،( 3/397الدر الكامنة ) :انظر ترجمته فى (3)

 (7 ،6االتقان للسيوطى )ق  (4)

 (1/381البرهان ) (5)

 (6/210اإلع م للزركلى ) (6)

 (86 -1/82مناهل العرفان ) (7)

 (135الجندل )ق  مدخل إلى القرآن ألنور (8)
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 اللغة العربية سالح الخطيب
دوِر ) وو ِلي ص، ِ اشور، ب  ِر  *ق،ا ، ر، رو ِلي أ،مو ي،س ِ لقلو عققود،ة  ِمنو ِلس،انِي* و، احو ِلي* و،  (ي،فوق،هقوا ق،وو

ساقه ه تبارك وتعالى على لسان نبى ه الذ   ما أعظم هذا الدعاك القرآنى العظيم

ونور الهداية، ،هو سيدنا موسى يطلب من ربه انشراو الصدر للعلمفها ،موسى عليه الس م

ثم نتوقأ لحظات... ونتساك  هل يكفى العلم ،ويلجأ إليه طالبا  وراجيا  تيسير األمر له

وامت ك الصدور والقلوب والعقو  به إلب غ رسالة وإفهام النات؟ لقد علم موسى عليه 

بلغ كى  يحسن أداك رسالته من إتقان اللغة التى تحمل هذا الس م حقيقة األمر. فيلزم للمق

الفكر والعلم والرسالة، وكلما قويت لغته و ب غته وبعد عن الزلل والخطأ واالنحراف، 

السامعين وتعلقت قلوبهم وعقولهم بهك إلعجاب أسماعهم بخطيبهم الفصيح في  زاد تأثيره

ل واللحن فيها فعليه اتبا  عدة والبعد عن الزل،ولكى يصل اإلنسان إلتقان لغته ،البليغ

وسا ل معينة ومساعدة لتقويم ا للسان، واستقامة اعوجاجه وإبعاده عن األخطاك الشا عة 

 ومنها:

القرآن في  االتصا  الدا م بكتاب ه سبحانه وتعالىك فمداومة القراكة والحفظ -1

م اإلعوجاجفي  النظر وإدامة وة لقغوية وب غية وتكسب الخطيب ثر،ألفاظه وعباراته تقو 

 تعينه وتساعده وتزين أسلوبه.،ها لة

قراكة وحفظ األحاديث النبوية الشريفةك فإنها تزيد المحصو  اللغول، وتصلح  -2

 العيوب وتزين األسلوب.

مما يقث،ب ِت ،دراسة وفهم كتب اللغة، وبخاصة كتب النحو والصرف واللغويات -3

 الصحيح وينفي العوج واالنحراف.

ِقل األسلوب ويزينهدراس -4  .ة وقراكة كتب الب غة واألدب العربى مما يقصو

 ،التعبيرات اليومية والمجالس والمنتدياتفي  كثرة استعما  اللغة العربية الفصحى -5

 بل وسا ر مواقأ الحياة.

فإن اللغة العربية ،مخالطة النابهين من العلماك والدارسين والمتقنين للغة العربية -6

.وإتقانها يق   كوت،س،ب ممارسة وتمرسا ، ال حفظا  واستظهار 

 .معرفة األخطاك الشا عة وعدم الوقو  فيها -7

المواقع اإلعرابية في  والتفكير،الجمل وتركبيها قبل النطق بهافي  محاولة التفكير -8

 للكلمات.

 في وقبل كل ذلك إدامة سؤا  ه عز وجل أن يحل عقدة اللسان، ويمنع عنا الوقو  -9

 لزلل والخطأ.ا

 قُــ  وال تقُــ 
طبعررة بفررتح المرريم )علررى وزن  وال تقلل ِمطبعررة بكسررر المرريم بمعنررى آلررة الطباعررة  قُلل : م،

فعلة( ألنها تد  على اسم المكان الذ  تطبع فيه الكتب؟  م،

مندهش ألن فعل دهرش مرن األفعرا   وال تق دقِهشت وال تقل أندهشت وقل مدهو   ق :

مضررارعة مثررل فعررل فهرروم وخبررر وعِلررم وهررى علررى عكررس األفعررا  المعنويررة ال يرردخل فيرره ال

 انقسم. –المادية مثل قسم 

 ققل: ِمن ك،ت،ب أ  من ققرب وال تقل عن كثب.
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قررل اسررتبانة )كقل ررأ بإعررداد اسررتبانة( وال تقررل اسررتبيان مثررل اسررتعاد اسررتعادة واسررتجاب 

 استجابة.

فسرررت منره أو سرألت منرره قرل: استفسررته المسرألة واستفسرررت عرن المسرألة وال تقرل است

 ذلك وإنما سألته.

 ققل: كلمنى على ك،ره بفتح الكاف بمعنى أكرهنى على ذلك وال تقل على كقره )الحقد(

ققل: ِع وة وال تقل ع، وة ألن الِع وة هى للداللة علي ما يزاد علي األصلي أو الترقية 

 وجمعها ع ول.

 قل: ع م تكلمت وال تقل علي ماذا تكلمت

سأ  النات عنرك وسرأ  النرات برك وال تقرل سرأ  النرات عليرك كمرا جراك فري القررآن قل: 

 الكريم )فسأ  به خبيرا( وقوله تعالي )ال تسألوا عن أشياك إن تبد لكم تسؤكم(.

 قل: قيد أنملة )بمعنى صار كأن بعضها لصق بعض( وال تقل قيد أنملة

 قل: أزيد في الدار وال تقل هل زيد في الدار؟

ر  قل: يعمر ع،م ِ ر وال تقل مق ع،مَّ  يقا  عمر ه ف نا  أ  أطا  عمره ،مق

 قل: من ث،م وال تقل من ثقم.

 بحرف الجر إلى مفعولةقل: أحتاج إليه وال تقل أحتاجه ألن فعل احتاج يتعدل إلى 

 قل: ما استفاد من تجاربه قط وال تقل ما استفاد من تجاربه أبدا  ألن سياق أبدا  للمستقبل

يهقز  رأسره بضرم الهراك بمعنرى يحررك وال تقرل يهرز  بكسرر الهراك يققرا  أقبرل يهرز   قل: هو

 يعنى مرتاحا .

قل: لقيته مصادفة ولريس صردفة وقرل هرذا مرن عجا رب المصرادفات ولريس مرن عجا رب 

 الصدف.

قررل: تسررلمت الشرريك وال تقررل اسررتلمته وقررل التسررلم ولرريس االسررت م )يقررا  اسررتلم الحرراج 

 ه باليد أو بالقبلة(أ  لمس األسودالحجر 
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 تعبيرات اللغة العربيةفي  أخطاء شائعة
 السبب الصواب الخطأ

 لم يسمع الفعل "احتنار" عن العرب  أمره في  حار ف ن أمرهفي  احتار ف ن

لن التاك هى عوض عن الياك المحذوفة ف  يجروز  يا أبت  يا أبتى

 الجمع بين العوض والمعوض منه

 ألن الفعل "أثقر" ال يتعدل بـ على  و به أثر فيه أ أثر عليه

 كلمة "شيق" تعنى مشتاق  هذا حديث شا ق هذا حديث شيق

 يتعدل هذا الفعل بال م ال بـ على  ينبغى لك فعل كذا  ينبغى عليك فعل كذا

 ألنها ترجمة حرفيةعن اإلنجليزية  تعابير خاطئة  خذ وقتك أو خذ راحتك

 الفعل "أدل" يتعدل بنفسه إلي مفعو  واحدلن  أدىإليه حقه  أداه حقه

 ال يتعدل الفعل "خفى"بنفسه  ال يخفى عليكم  ال يخفاكم

 األرنب مؤنث  هذه األرنب  هذا األرنب

 كلمة "بئرة"مؤنثة  هذه البئرة عميقة  هذا البشر عميق

 يتعدل الفعل "بت" بنفسه  بت األمر  األمرفي  بت

 ألنها من البقداية وليست من البدك  دا ية الشعوب البق  الشعوب اليدا ية

 بل –ألن هذا هو مصدر الفعل  بِلة"بكسر الباك" زاد الطين ب،لة

 من معنى المثابة البيت والملجأ والجزاك  أنت مثل أبى  أنت بمثابة أبى

عبتِهفي  أخرج ما عبتِة  جق  المعاج في  هكذا وردت بفتح الجيم  –ج،

سرررر شربت الِحساك فررررتح  –اك شررررريت الح،

 الحاك 

 اللغة في  هكذا وردت

بضررررم  –فرررر ن يقحتضررررر  ف ن ي،حتِضر

 الياك 

 ال يستعمل الفعل "أحتضر" إال بصيغة المجهو  

 يتعدل الفعل "حاز"بنفسه حاز ف ن األموا   حاز ف ن على األموا 

 يتعدل الفعل "أحا " بنفسه إلي مفعولين  أحاله رمادا   أحاله إلي رماد

طرررررة –االقتصرررررادية  الخق

 بضم الخاك

 ألن الخطة بالكسر هى األرض  الِخطة االقتصادية 

انحررررررررط إلرررررررري أسررررررررفل 

 الدرجات

الدركة هى المنزلرة السرفلى والدرجرة هرى المنزلرة  انحط إلي أسفل الدركات 

 العليا 

داسررررررررته أو دعسررررررررته أو  دهسته السيارة

 هرستة 

اللغررة فرري  لررم يررأت الفعررل "دهررس" بمعنررى دعررس

 العربية 

 وداخ الب د: قهرها ،من معانى داخ: ذ  وخضع أصيب ف ن بدوار  صيب ف ن بدوخةأ

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 67 الشرقية أون الين  –زاد الخطيب 

 من روائع الوعظ
حاجة إلري زاد وعظرى يطررق بره علرى القلروب رأينرا أن في  لما كان الخطيب اوالداعية

كل عدد من الزاد باقة من أقوا  أحد علما نا العاملين لنقتدل بهم كما قرا  تعرالى في  نقدم له

علنا منهم أ مة يهدون بأمرنرا لمرا صربروا وكرانوا بآياتنرا يوقنرون". يقرو  ابرن الجروز : "وج

وكالدفرة المحكمرة لمرن  ،"إن علماك األمة وأع مهرا ومفكريهرا هرم كرالنجوم لمرن سررل لري 

 ،وكالمطر لألرض اليابسة تهتز وتربو فتثمرر الثمرار اليانعرة ،خاض عباب البحار الموحشة

 هداة البشرية بعد رسل ه تعالى"العلماك ورثة األنبياك" ،اهة األمة وموجهووقد

 العدد: واعظ

وإذا ذكرر  ،هرـ( والرذل إذا ذكرر العلمراك كران تراجهم110هو اإلمام الحسرن البصررل )ت

وإذا  ،وإذا ذكرر األدبراك كران فصريحهم ،وإذا ذكر الحكماك كان حكريمهم ،الزهاد كان إمامهم

 ذكر الوعاظ كان خطيبهم"

يرتكلم بكر م الرذ   عا شة ر ى ه عنها سمعت الحسن يتكلم فقالرت: مرن هرذارول أن 

الصديقين وقيل لعلى بن الحسين ر ى ه عنهما: إن الحسن يقو : ليس العجرب لمرن هلرك 

 وإنما العجب لمن نجا كيأ نجا فقا :سبحان ه هذا ك م صديق. ،كيأ هلك

 من أقوا  واعظنا:

قرد  ،فراعلم أنرك محرروم ،وال صريام النهرار ،در على قيرام الليرلإذا لم تق :*قا  رحمه ه

 ومن خاف الفوات أدلج. ،كبلتك الخطايا والذنوب وكان يقو : منع البقر النوم

 ،*وقا  له رجل يا أبا سعيد: أعيانى قيام الليل فما أطيقه؟ فقا : يا ابرن أخرى اسرتغفر ه

 ل ليذنب الذنب فيحرم به من قيام الليل.فإنها ع مة سوك. وقا  أيضا إن الرج ،وتب إليه

فجلرس سرا ر الليلرة لرم يرنم حترى  ،*وقيل: حاو  الحسرن الصر ة ليلرة فلرم تطاوعره نفسره

وايرمق  ،ذلك فقا : غلبتنى نفسى على ترك الص ة فغلبتها علرى تررك النرومفي  أصبح فقيل له

 .ه ال أزا  بها كذلك حتى ت،ِذ  وتقطاو 

فري  فاعصرها أنرت ،الطاعرةفري  فإن عصرتك ،النفس أمارة بالسوك*وقا  رحمة ه: إن 

 المعصية.

والوقروف  ،والقيامره موعرده ،*وقا  رحمة ه: حقيق على من عرف أن الموت مرورده

 وفى العمل الصالح رغبته. ،الدنيا حسرتهفي  بين يدل الجبار مشهده أن تطو 

أهررديت، إلرري باغتيابررك لررى  وقررا : ،وبلغرره أن رجرر  اغتابرره فبعررث إليرره بطبررق فيرره رطررب

 حسناتك فكافأتك عليها فاستحيا الرجل ولم يعد لذكره بسوك.

 *وكان إذا رأل رج   كثير البطالة غير مشتغل بما يعنية من أمر دينه أنشده:

 لهم زاٌد وأنَت بغيِر زادِ   يَسُُرَك أن تكوَن رفيَق قوٍم 

نِك حتى تلقى الخوف *وقا  رحمه ه: إن خوفك حتى تلقى األمن خير من أ  مو

 اآلداب ومكارم اإلخالق:في  وعظة
واحتمالره مؤونرة إخوانره وبرذ  المعرروف  ،*قا  رحمه ه: مروكة الرجل صدق لسرانه

 .وكفه األذل عن جيرانه ،ألهل زمانه

أهلره وولرده أربعرين فري  *وقا  رحمه ه: أدركت أقواما وإن الرجل مرنهم ليخلرأ أخراه

 سنة بعد موته.
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وال ترردركون مررا  ، "أيهررا النررات إنكررم ال تنررالون مررا تحبررون إال بترررك مررا تشررتهون*وقا

 تأملون إال بالصبر على ما تكرهون.

*وقررا  أربررع مررن كررن فيرره عصررمه ه مررن الشرريطان وعافرراه النررار: مررن ملررك نفسرره عنررد 

 الرهبة والرغبة والحدة والشهوة.

سريبل ه مرلك فري  لرو أنفرق ،فراوأشدهم مرن ه خو ،*وقا : المؤمن أحسن النات عم   

والمنرافق يقرو : سرواك النرات  ،ويقو : أبد ال أنجو ال أنجرو ،ما آمن حتى يعاين ،ارض ذهبا

 مجلة الذنوب إن ه رحيم سيغفر لى.في  وما عسى ذنبى ،كثير

ومرن خراف النرات أخافره ه مرن  ،أخاف ه سبحانه منه كل شرئ ،*وقا : من خاف اله

 كل شئ.

 ،وإجابرة داعريهم ،يحرب علرى المسرلم ألهرل ملتره أربعرة أشرياك: معونره محسرنهم *وقا :

 واالستغفار لمذنبهم والدعوة إلي الحق لمدبرهم.

القلرب وصردقته في  ولكنه بما وقر ،*وقا : ابن آدم إن اإليمان ليس بالتحلى وال بالتمنى

 األعما .

فقرل مرا تشربه رجرل  ،ُ، فرتعلموإذا لرم تكرن عالمرا   ،*وكان يقو : إذا لم تكرن حليمرا فرتحلم

 .بقوم إال كان منهم

 وزهده توا عه. ،خشوعهفي  *وقا : من طلب العلم   لم يلبث أن يقرل ذلك

فرإن وجردت ذلرك فرامض  ،والقرراكة والرذكر ،فى الص ة:ث ثةفي  تفقد الح وة :*وقوله

 وإال فاعلم أن بابك مغلق فعالج فتحه. ،وأبشر

 فإن فيها فتنة لكل مفتون. ،والعالم الفاسق ،اهل*وقا : احذروا العابد الج

*وقررا : ابررن آدم ال يغرنررك أن تقررو  المرررك مررع مررن أحررب فإنررك لررن تلحررق األبرررار إال 

 وإن اليهود والنصارل ليحبون أنبياكهم وال وه ما يحشررون معهرم وال يردخلون ،بأعمالهم

 زمرتهم.في 

وتحت جناو ظله ما لرم  ،نأ ه وسترهكفي  وال تزا  ،*وقا : ال تزا  هذه األمة بخير

هم إلري أمررا هم فق خيارهم بشرارهم ويعظم أبررارهم فجرارهم، ويميرل قرراؤق فرإن فعلروا  ،ي،رو

فعت يد ه عنهم ولعذاب اآلخررة أشرد  ،وسلط عليهم الجبابرة فساموهم سوك العذاب ،ذلك رق

 وأبقى.

ويعررذب الكررافرين  ،ة والفضررل*وقررا : يحاسررب ه سرربحانه المررؤمنين يرروم القيامررة بالمنرر

 بالحجة والعد .

ة تصأ ُِ ُِ ُِ تعرف ،*وقا : يا عجبا أللسِن ُِ تخالأ. ،وقلوِب  وأعماِ 

وتؤاخرذق غيررك برالظن  ،وتكره أن تقذكر سيئاتك ،*وقا : ابن آدم تحب أن تقذكر حسناتك

مع علمك بأنك قد وكل بك ملكان يحفظان عليرك قولرك وعملرك ابرن  ،وأنت مقيم على اليقين

قد الزم الخوف  ،وال ِجد  النهار من ِجد الليل ،آدم إن اللبيب ال يمنعه ِجدق الليل من ِجد  النهار

 قلبقهق إلي أن يرحمه ربه.

وتباغضرروا  ،وتحررابوا باأللسررنة ،و رريعوا العمررل ،*وكرران يقررو : إذا أظهررر النررات العلررم

 أبصارهم. فاصمهم وأعمى ،لعنهم ه عز وجل ،األرحامفي  وتقاطعوا ،بالقلوب
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*وكان يقو : ترك الخطيئة أهون من معالجة التوبة فسرمع ذلرك محمرد برن واسرع فقرا : 

 صدق وه لو وافق قلبا للطاعة فارغا وعق  من غلبة الشهوة سالما . ،رحم ه الحسن

ه عنرره أهيبررت مررن سرريأ  ر رريكانررت درة عمررر  ،*وكرران يقررو :   د،ر  أهررل الحررق

 الحجاج.

ا سعيد مرن أشرد النرات صقرراخا يروم القيامرة؟ فقرا : رجرل سرن سرنة  ر له *وقيل: يا أب

 ورجل رزق نعمة فاستعان بها على معصية ه عز وجل. ،فاتقبع عليها ورجل يسئ الملكة

ما كانوا يفرحرون بشرئ مرن  ،وصحبت طوا أ ،أقواما أدركت*وكان يقو : أيها النات 

تطؤونره الرذ   ولهرا عنردهم أهرون مرن التررابمنها أدبرر  يكالدنيا أقبل وال يحرنون على ش

 بأرجلكم.

يوروة إلري رجرل يتنراعس بعرد الصربح فقرا : انتبره عافراك  ،*وكان يقو : نظر رجاك برن ح،

 ال يظن ظان أن ذلك عن سهر وص ة فيحبط عملك. ،ه

*وكان إذا قرأ "كانهم يوم يرونها لم يلبثوا إال عشية أو  رحاها" قرا : ابرن آدم مرا كران 

 ي غدوة أو روحة ما تصبر على المعصية.لك ف

جعل الليرل والنهرار خلفرة لمرن أراد أن يرذكر أو أراد شركورا ")الفرقان الذ   وقرأ "وهو

 جعرل لمرن عجرز ،وألطأ صرنعه ،ثم قا : سبحان ه ما أوسع رحمة ه وأعم فضله ،(62

ُ، في  ولمن قصر ،الليلفي  النهار خل،ف،افي  ،  النهار.في  الليل خلفا

ودمرنا ما كان يصرنع  ،" وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرا يل بما صبرواأوقر*

لكرا أو يترق 137فرعون وقومه وما كانوا يعرشون )األعراف  ( ثم قا : عجبا لمرن يخراف م،

لفررج ه  ،أمرا وه لرو أن النرات إذا بتلروا صربروا ألمرر ربهرم ،ظالما  بعد إيمانه بهرذه األيره

ِزعوا من السيأعنهم كربهم ولكنه  فوكلوا إلي الخوف ونعوذ با  من شر الب ك. ،م ج،

فري  ص تهم خاشرعون" ثرم قرا "رحم ه قومرا كران خشروعهمفي  *وقرأ قوله"الذين هم

 فنالوا أعلى الدرجات. ،وتجنبوا المحارم ،وحفظوا فروجهم ،قلوبهم فغضوا أبصارهم

وال يصررلح أن  ،فررا  وإن كرران محسررنا*وكرران يقررو :"ابن آدم إن المررؤمن ال يصرربح إال خا 

وأجرل قرد بقرى ال  ،يكون إال كذلك ألنه بين مخافتين: ذنرب مضرى اليردرل مرا   صرانع فيره

ونهرى الرنفس عرن  ،يدرل ما ه مبتليره فيره فررحم ه عبردا  فكرر واعتبرر واستبصرر فأبصرر

 الهول.

فإن ،وصرغر عنردك ،نفسكفي  *وكان يقو : ابن آدم ال تحقرن من الطاعة شيئا وإن قل

ولرو رأيرت قردره عنرد ربرك لسررك وال  ،ويجازل على اللحظة ،ه سبحانه يقبل مثقا  الذرة

 وص،غر عندك فإن ربك شديد العقاب. ،نفسكفي  تحقرن من المعصية شيئا وإن قل

 ،*ولتختم هذه الباقة بقوله رحمره ه: ال يرزا  العبرد بخيرر مرا كران لره واعظرا مرن نفسره

، مررا  ،والمحاسرربة مررن همترره ،والررذكر مررن شررأنه ،ة مررن عملررهوكانررت الفكررر ُِ وال يررزا  بشررِر

ح ،وأكثر الغفلة ،استعمل التسويأ واتبع الهول ج،  األمانى.في  ور،

 وه أسأ  أن يجعلنا من الذين يستمعون القو  فيتبعون أحسنه.
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 من روائع الشعر
"أن مررن البيرران  د قررا  فقرر ،يحتاجرره الخطيررب والداعيررة الشررعرالررذ   مررن الررزاد األدبررى

وأذن لحسان  ،الشعرمن أكثر من شاعر النبي  ( وسمع1سحرا  و، وإن من الشعر حكما ")

وهررو أحررد أ مررة التررابعين ومررن كبررار  –بررن ثابررت أن يررذود بلسررانه وشررعره. وقررا  الشررعبى 

"ما أن لشئ من العلم أقل منى روايرة للشرعر ولرو شرئت أن أنشرد شرعرا  شرهرا  ال  -المحدثين

 . لفعلت..أعيد بيتا

فوجده عالمرا  بكرل  ،فكاشفه عن فنون من العلم ،ويرول أن زيادا  بعث بولده إلى معاوية

فقا : لم أرو منه شيئا  فكتب معاوية إلى زيراد: مرا منعرك أن  ،ما سأ  عنه ثم استنشده الشعر

ويه الشعر فو ه إن كان العاق ليرويره فيبرر، وإن كران البخيرل يرويره فيسر خو، وإن كران تقر 

 الجبان ليرويه فيقاتل".

فري  النفس البشرية رأينرا تزويرد الخطيرب برأرو  مرا قيرلفي  ولمكانه الشعر وقوة تأثيره

 خطبه ودعوته.في  الشعر ليستعين به

 شاعر العدد:

هو اإلمام الشرافعى رحمره ه: شرما له كثيررة وقرد كترب فيهرا المصرنفات وأخر  جانرب 

ولو ،الب غة فأنقل قو  الربيع بن سليمان:"لو رأيت الشافعى وحسن بيانه وفصاحته لعجبت

لررم نقرردر علررى كتبرره  ،المنرراظرةفرري  أنرره ألررأ هررذه الكتررب علررى عربيترره التررى كرران يررتكلم بهررا

 تأليفه يو ح للعلوم.في  غير أنه كان ،وغرا ب ألفاظه ،لفصاحته

وكران  ،زمانرهفري  الفصاحة يقضررب المثرل كران أفصرح قرريشفي  وبمثله :وقا  الذهبى

 مما يؤخذ عنه اللغة".

وقيررل:"لو أن الشررافعى نرراظر علررى أن هررذا العمررود الحجررر خشررب تغَّلررب القتررداره علررى 

 المناظرة".

 ونكتفى بما تقدم ألن الحديث عنه ال ينتهى:

 :شعره من
 *من حكمه:

 ي رررررام، ت،فوع،رررررل مرررررا ت،ش،ررررراكق  ِ األد، 

ررررررررز، و ِلحاِدث،ررررررررِة اللي،ررررررررالى  وال ت،جو

ررروا   هو ،ُ ،ُ ُ، علررى األ، ررر ، جق كقررنو ر، و،

لررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررـودا،   ج،

تو عقيقوبقرك فري  ثقر، ،ُ ا ، وإن ك،  الب،رر،

 يقغ،ط ررررررى بالسررررررماحِة كقررررررل  عيرررررربٍ 

ور   ن  يررررررردومق وال سقررررررررق رررررررزو  وال حق

قرررررررررِر لأل،ع،رررررررررادل قرررررررررط  ذقال    وال ت

 جق السررررماحة، مررررن بخيرررررلٍ وال ترررررو 

رِ  رررررهق الت،رررررأنِىو، ققرررررك، لررررريس يقنوِقصق  زو

 إذا مررررررا كقنرررررررت ذا قلررررررٍب قنرررررررو ٍ 

ك،ررم،   ِطرربو ن،فوسررا  إذا ح،  القضرراكق  و،

ررررررررا ِلحررررررررواِدِث الررررررررد نيا ب،ق،رررررررراكق   ف،م،

ةق والوفرررررررراكق وِشرررررررري،متقك السَّرررررررر اح،  م،

ك أ،نو يكرررررون، لهرررررا ِغط،ررررراكق  س،رررررر،  و،

ررررراكق  خ، ،ُ  وك،رررررمو عيرررررٍب يقغ،ِطيررررره السَّ

ررررررراكق  خ،  وال بقرررررررؤت  ع،ليرررررررك، وال ر،

رررررررردا برررررررر كق   فررررررررإن شررررررررمات،ة األ،عو

 فمرررررا فررررري النررررراِر للظمرررررآن مررررراكق 

 ولررريس يزيررردق فررري الررررزِق العنررراكق 

الررررررركق الررررررردنيا س،رررررررواكق   فأنرررررررت وم،

 فرررررررر  أرض  ت،قيرررررررره وال سررررررررماكق 
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ررررررن نزلررررررتو بسرررررراحتِه المنايررررررا   وم،

 وأرضق هِ واسررررررررررررعة  ولكررررررررررررنو 

   د، ِ األيرررررررام، ت،غوررررررردقرو كقرررررررل  حررررررريِنٍ 

اقررنررز  الإذا  ،ُ   رراق الفضرراكق  ض،

 وال يقغنررررى عرررررن المرررروِت الررررردواكق 
 

 

 :وفى الدعاء*

د،ريرررررره  ق بالرررررردعاِك وت،زو  أ،ت،هررررررزأ

ِطرررررى ولكرررررنو  امق الليرررررِل ال تقخو  ِسررررره،

ا إذا مررررررا شرررررراك، ربرررررري ِسرررررركقه،  ف،يقمو
 

 

  ،ُ نررررع، ،ُ ومررررا ت،رررردورل بمررررا ق،

 الرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردعاكق 

 لهررررررررا أمررررررررد  ولألمررررررررِد انقضرررررررراكق 

ِسرررررررررلقها إذا ن،ف،رررررررررذ، القضررررررررراكق  يقرو  و،
 
 

 

 وفى الحظ:

رررردق فرررري الغ،اب،رررراِت  رررروتق األقسو ت،مق

وعرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا    جق

 ُِ ريررررِر عبرررردق ق،رررردو ي،نررررامق علررررى ح،  و،
 
 

ررراوِن ت،أكقلقررره الكررر بق   رررم الضَّ ل،حو  و،

ف،ارش،ررررررره الت ررررررررابق   وذو ن،سرررررررٍب م،
 

 

 

 المراقبة:

ت، الردَّهور، يومرا  فر   ل،روو ا خ، إذا م،

 ت،ققرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلو 

 ،ُ ال ت حس،رررررب،نَّ ه، ي،غوف،رررررلق س،ررررراع،ة   و،

ررررر هِ حتررررى ت،ررررد،اركتو غ،ف،لو   نررررا ل،ع،مو

ررررى ض، ررررا م، ،ليوررررتَّ أقنَّ ه، ي،غوِفرررررق م،  في،ا

 ا،لرررم ت،رررر، أ،ن، اليررروم، ا،س،رررر  ذ،اهرررب
 

: علرىَّ رقيربق   تق ولكرن ققرلو ل،وو  خ،

فرررررى عليررررره ي،غيررررربق   وال أن مرررررا ي،خو

ُق ب،عورررررد،هقنَّ ذقنررررروبق   علينرررررا ذقنقررررروبق

قررررررروبق  ب،اتِن،رررررررا ف،ن،ت ي،رررررررأذ،نق فررررررري ت،وو  و،

 لنَّررررررررا،ظرين قريرررررررربق وأن غ،رررررررردا  ل
 
 

 

 في السفيه:

 يقخرررراطبونى الُسررررفيهق بكررررِل قرررربحٍ 

 ي،ِزيررررررردق س،رررررررف،اهة  ف،أِزيرررررررد حلمرررررررا  
 

 

  ، جيبررررا هق أ،نو أ،كقررررون لقرررره مق ،كور،  ف،ررررأ

اقق ِطيب،ررررررررا ررررررررر، اد،هق اإٍلحو  ك،عقرررررررروٍد ز،
 

 

 

 وقال أيضا

 إِذا ن،ط،ررررق، الَّسررررِفيهق ف،رررر  تقِجبوررررهق 

ت،ررررررررهق ف،رجررررررررت، ع،نوررررررررهق   فررررررررإنو ك،لَّمو

 نو السَّررررفيِه ف،ظ،ررررنَّ أ،نررررىس،رررركتق ع،رررر
 

 

ابترررره الس رررركقوتق   يوررررق ِمررررنو إ،ج،  ف،خ،

رررررررررروتق  رررررررررردا ي،مق لَّيت،ررررررررررهق ك،مو   وإِنو خ،

 ع،يِيرررتق ع،رررنو الجرررواِب ومرررا ع،ييرررتق 
 

 

 

 الفرح:

،زل،ه ي،ضيقق لهرا ال،ف،ترى بَّ نا ل،رق  و،

ررراق،تو  رررا  ، ل،ق،اتقه، تو ح، كم، رررت،حو  فلمرررا اسو
 
 

جق   رر، عا  وعنرد، هِ ِمنوهرا ال،مخو  ذ،رو

كقنررررتق أ،ظ ن هررررا ال ت فورررررجق  ررررتو و،  فقِرج،
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 ألسن الناس:

ُق ِمررنو ا،لسقررن النررات  ررا أ،حرردق وم،

 س،ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالما  

 فررررإنو ك،رررران ِسررررك يتا  يقولررررون أ،بك،ررررم  

رررـواما  وبالل يرررل ق،ا ِمرررا   ،ن، صَّ  وإن ك،رررا
 

 

ررررق   ط،هَّ ل،رررو أ،نَّررره ذ،اك النبررري المق  و،

رررد،رق  ق يقولرررون، أ،هو نوِطيقرررا  وإِنو ك،ررران م،

ي،مكقرررررررق يقولررررررون زرَّ  ا ررررررى و،  اق  يقر،
 

 

 في الصداقة:

ٍت  م، بقررؤو ررديقق ل،رريس ي،نوف،ررعق ي،رروو  ص،

ررررٍ  رررِديقق بكقرررلَّ ع،صو رررا ي،بوق،رررى الصَّ م،  و،

سرررررررا   ُِ م، ،ُ لوت، تق الررررررردَّهر، مق ع،ب،ررررررررو

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردل هو  بِجق

ررررررنو ع،ل،ي،هررررررا م، ِت الرررررربِ ،دق و،  ت،ن،ك ررررررر،
 

 

 ق،ريرربق ِمررنو ع،ررردَّو فرري الِقي،ررراِت  

انق إِال للتَّأِسررررررررررررررى ررررررررررررررو،   وال اإِلخو

اِسرررررى  رررررانِى التِم، ةٍ ف،ألوه، ،ُ رررررا ثِرررررق،  أ،خ،

ا ل،يوسقررررررروا بِن،ررررررراِت  قن،اس،ررررررره، ،ن  أ  ك،رررررررأ
 

 

 

 وقال أيضا 

ع،رراك إال ت،ك،ل ف،ررا   كق ال ي،رو  إذا ال،مرررو

رة اح،  ففى الن اِت أ،بودا   فى التَّررك ر،

رررواك، ق،لوبقرررهق  رررواه ي،هو رررنو ت،هو  ف،مرررا كقرررل  م،

رررفووق الرررِود،اِد ط،بِيع،رررة    إِذ،ا ل،رررمو ي،كقرررن ص،

ِليل،رررةق  رررونق خ، يورررر، فررري ِخرررل  ي،خق  وال خ،

رررردقهق  ينِكررررر ع،يوشررررا  ق،رررردو ت،ق،رررراد،م، ع،هو  وق

 س،رر مق ع،لررى الررد نيا إِذ،ا لررم ي،كقررنو بهررا
 

ثررررررق ع،ليررررره التأس رررررفا   ال تقكو رررررهق و،  ف،د،عو

ف،رررا ررربور  للحبيرررب ول،رررو ج،  وفررى القلرررب ص،

رررف،ا  ررراف،يوت،هق لرررك، ق،ررردو ص، رررنو ص،  وال كقرررلق م،

دَّ  يورررررررر، فررررررري وق   ي،جرررررررئق ت،ك،ل ف،رررررررا ف،ررررررر ، خ،

ف،ررررررا  ي،لوق،رررررراهق ِمررررررنو ب،عوررررررد المررررررودَّةِ بِالج،  و،

ف،ررى  ِس قررد خ، ا  كرران، برراأل،مو ِهررر سررر  يقظو  و،

ررررررِد  عو رررررراِدقق الو، رررررردقوقق ص، ررررررِديقق ص، ص،

 ،ُ نِصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررفا   مق
 

 

 

 في النصيحة:

دنى بنقصِحك فري انقِفرراِدل  ت،غ،مَّ

 فررررإنَّ الن صررررح، ب،رررريقن، النرررراِت ن،رررروو ق 

ررررر ع،ص، رررررال،فت،نِى و، لىوإن خ،  يوت، ق،ررررروو
 

 

ُ، فرررررري   نَّبونرررررري النصرررررريحة، ج، و،

اعرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة م،  الج،

اع،هق  رررتم، رررى اسو  ِمررنو التَّررروبيخِ ال أ،رو ،

رررز، و إِذا، لرررم تقعورررط، ط،اع،رررة ق  ف،ررر ، ت،جو
 

 

 

 في افشاء السر:

ه بِلسرررانِهِ   إذا المررررك أ،فوش،رررى ِسرررر،

ِك عن سرَّ نفِسهِ  رو دورق الم، اق، ص،  إذا  ،
 

 

رر  م،  قق والم ع،ل،يورره غ،يرررهق فهررو أ،حو

د ق السررَّ أ ريقق  فصدر رت،وو  لذل يقسو
 

 

 

 في الكتابة:

رررريودق والكتابررررهق ق،يِرررردقهق   العلررررم ص،

الررررة    ف،ِمرررن، الحماق،ررررِة أن ت،صرررريد، غ،ز،
 
 

رريقودك، بالحبررا  الواثِق،ررةو    ق،يَّرردو صق

رررررا ب،رررررين الخ، ، ِرررررِق ط،اِلق،رررررهو  ت،تورك،ه،   و،
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 اختيار االصدقاء:

قن،اسررا  مررالهم ع،رر ررحبِتق أ  د،دق إ،نررى ص،

جرردتقهمق    الرردهر كمررا بلرروتق أ،ِخ َّ ررى و،

نقى ِغبتق ع،نهم فشرَّ الناِت ي،شوتمق  إنو ر،

هقم فرحررري نِرررى بخيرررٍر س،ررراك، أ،وو  وإن ر،
 

 

ررأل،ت   س،رربق أ،نررى ق،رردو م، وكقنررتق أ،حو

 ي،رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررِدل

 فرررى الغررردر لرررم يقبوققررروا علرررى ا،ِحرررد 

رتق ف،خيررق النراِت لرم ي،عقرِد  ِر و  وإنو م،

هم أقونرررى بشرررٍر س،ررررَّ  نك،ررردل وإن ر،
 
 

 

 :التوك  على هللا

 

توكلرررتق فررري رزقرررى علرررى هِ 

 خررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالقىِ 

اي،ررك مررن ِرزقررى فلرريس ي،فقرروت،نى  وم،

 س،ررررري،أتوى بررررره هق العظررررريمق بفضرررررِلهِ 

سوررة    ففى أ  شرٍئ ت،رذوه،بق الرنفسق ح،
 

 

ازقررِى    وأ،يقنررتق أنَّ ه ال شررك، ر،

رررررراِر  ولررررررو كرررررران فرررررري قررررررا ِ البِح،

 ُِ  الغوامرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررِق

ُِ ولو لم يكورن ِمنرى ال  لسرانق بنراطِق

ق، الخ  ررِق  ن ِرزو م، حو قررد ق،س،ررم، الرررَّ  و،
 

 

 

 تجم  الثياب:

ا اسوت،طعت، فإنها سَّنو ثِي،اب،ك، م،  ح،

ا ش ن، في الثياب ت،وا قرعه   ود، ِ التَّخ،

رررا ك ب،عورررد، م، ررررق برررك ال ي،ضو ديقرررد ث،وو  ف،ج،

بِررررك ال ثيِررررثق ث،وو ر،  يرررردقك رفوع،ررررة  يز،  و،
 

 

جرراِ  برره تقعررزق وتقكررر   مق زيررن الرَّ

ررررررتقمق  ت،كو قِسررررررر  و، ررررررا ت  فررررررا  ي،عولررررررمق م،

رررررمق  ش،ررررى اإللرررره وت،تَِّقررررِى مررررا يح،  ت،خو

 عنررررد اإللررررِه وأ،نوررررت، ع،بورررردق مجرررررمق 
 

 

 

 عيب الزمان:

مان،ن،ررررا والعي،رررربق فينررررا  ن،عيرررربق ز،

ررررو ذا الزمرررران، بغيررررِر ذ،نوررررب جق ن،هو  و،

 ولرررريس الررررذ ب يأكررررل لحررررم ذ ررررب

رررررن،ا للخررررردا  مسررررروو  رررررأنٍ   ل،بِسو

قن،رررررررررا ال رررررررررن عق والتَّرا ررررررررريِدي،ان،ت  تَّص،
 

 

ماننرررررا عيررررربق ِسررررروانا   رررررا ِلز،  وم،

 ولررررو نطررررق الزمرررران لنررررا هجانررررا 

 ويأكررررررل بعضررررررنا بعضررررررا عيانررررررا 

غ،يررررررررررررر إذا أت،ان،ررررررررررررا   ف،ويررررررررررررٍل للمق

ررررراِد ق مرررررن يرانرررررا   فرررررنحن بررررره نقخ،
 

 

 

 ني  العلم 

 أخرري ل،ررنو تنررا ، العلررم، إال بسررتةٍ 

 ذكاٍك، وحررٍق، واجتهراٍد، وب،لوغ،رةٍ 
 

 

قنوبيك، عررر   ن ت،فوصررريلها ببيررراِن س،رررأ

 وصررررحبِة أسررررتاٍذ وطرررروِ  زمرررراِن.
 

 

 

 الرضا 

ررا عررن كقررل ع،يوررٍب وعررينق   الِر ،

 كليلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة

ررررابنى  ولسررررتق بهيَّرررراب لمررررن ال ي،ه،

قبوررررِدل   ِط ت ولكررررن ع،رررريون، الس ررررخو

 المسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراويا 

 لي،ررالسررتق أ،رل للمرررِك مرراال يرررل، و
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دَّتِى ررو،  فررإن ت،رردونق منررى ت،رردونق منررك م،

ي،اترررره  ك نررررا غنررررى  عررررن أخيرررره ح،
 

 

،عنى تلوقنررررى عنررررك ن،ا يرررراوإن ت،   نوررررأ

انيرررررا  ،ُ  ونحرررررن إذا ِمتنرررررا أشرررررد  تغ،
 

 

 

 تقوى هللا 

نررراه  يقريررردق المرررركق أن يقعطرررى مق

 يقرررررو  المرررررركق: فا ررررردتي ومرررررالي
 

 

 وي،رررررررررررأوبى هق إال مررررررررررررا أرادا 

 وتقررررول هِ أفضرررررل مرررررا اسرررررتفادا
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 تصحيح األلفاظ الخاطئة
( وعلينررا أن 1لعامرة وهرري تخررالأ أصرو  الرردين )قرد تتررردد بعررض األلفراظ علررى ألسررنة ا

"إن  نجتنب هذه األلفاظ ونعى قوله تعالى "ما يلفظ من قو  إال لديه رقييرب عتيرد" وقولره 

 (2الرجل ليتكلم بالكلمة ال يرل بها بأسا  يهول بها سبعين خريفا "متفق عليه )

 فالن ربنا افتكره:

ألن هرذه اللفظرة تقتضرى أن  ،دة اإلسر ميةفيحرم قولها: ألن معناها يخالأ أصو  العقي

سؤا  فرعون وجواب موسى في  كما جاك ،ه عز وجل ينسى وتعالى سبحانه عن النسيان

قرا  علمهرا عنردربى ال يضرل ربرى وال  ،قوله "قا  فما برا  القررون األولرىفي  عليه الس م

ه اللفرظ برأخرل ( وتسرتبد  هرذ64( وقوله "وما كان ربك نسريا" )مرريم 51،52ينسى" )طه 

 كقوله"جاكه أجله" "كل نفس ذا قة الموت".

 "زرع شيطانى" أو "طالع شيطانى" 

قا  تعالى "ألرم  ،زر  ربانى ـ أو نبت ربانى:والصواب أن نقو  ،هذا قو  غير صحيح

األرض ثم يخرج بره زرعرا مختلفرا ألوانره" في  تر أن ه أنز  من السماك ماك فسلكه ينابيع

 (21)الزمر 

 حارسه:النبي  اسم

قرا  تعرالى "إن ربرى علرى كرل شرئ حفريظ" )هرود  ،فإن ه هو الحفيظ ،هذا قو  خاطئ

57) 

 يارب يا ساتر:

"إن ه  هذا خطأ ألن الساتر ليس من اسماك ه الحسنى وإنمرا ه تعرالى سرتير لقولره 

( 3لنسررا ى )حرى سريتر يحرب الحيراك والسرتر فرإذا أغتسرل أحردكم فليسرتتر" رواه أبرو داود وا

 وهو حديث صحيح.

 يدى الحلق للى بال ودان:

وحقيقة معناه فيره اعترراض علرى قردر ه واتهرام لره سربحانه  ،وهذا اللفظ فيه سوك أدب

كونرره وخلقرره فررا  سرربحانه موصرروف بكمررا  الحكمررة والحكررم بررين فرري  بأنرره يسررئ التصرررف

قرررا   ،برررين عبررراده بحكمتررره واألرزاق قسرررمها ه.مخلوقاتررره والحكررريم واسرررع العلرررم والقررردرة

الحيرررراة الرررردنيا ورفعنررررا بعضررررهم فرررروق بعررررض فرررري  تعررررالى"نحن قسررررمنا بيررررنهم معيشررررتهم

( فا  سبحانه يقسم الرزق فيبسطه لمن يشاك ويضريقه عرن مرن يشراك 32درجات")الزخرف

بحسب حكمته، ومما يزيد خطأ الكلمة أنها ال تقرا  إال علرى سربيل التعجرب مرن نرزو  رزق 

 نظر الرا ى.في  ال يستحقه على من 

 فالن ال يرحم وال يبخلي رحمة هللا تنزل:

وهررذا قررو  باطررل فررإن ه ال يعجررزه شررئ قررا  تعالى"مررا يفررتح ه للنررات مررن رحمررة فرر  

( يقررو  ابررن 2ممسررك لهررا ومررا يسررمك فرر  مرسررل لرره مررن بعررده وهررو العزيررز الحكيم")فرراطر

وأنرره ال مرانع لمررا أعطررى وال  ،يشررأ لرم يكررنومرا لررم  ،كثير"يخبرر ه تعررالى أنرره مرا شرراك كرران

معطى لما منع" وقولره تعالى"قرل أفررأيتم مرا تردعون مرن دون ه إن أرادنرى ه بضرر هرل 

( فرأل مخلروق 38أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتره" )الزمرر  ،هن كاشفات  ره

 بعد هذه يستطيع أن يمنع رحمة ه التي تنز  على عباده.
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 عمر:حاجة تقصر ال

هو قو  خاطئ ألن اآلجا  محدودة لقوله تعالى "وما كان لرنفس أن تمروت إال برإذن ه 

( وقولرررره "فررررإذا جرررراك أجلهررررم ال يسررررتأخرون سرررراعة وال 145كتابررررا مررررؤج " )آ  عمررررران 

ألم حبيبة "إنك سرألت ه آلجرا   وفى الحديث الصحيح قوله  ،(34يستقدمون")األعراف 

أو يررؤخر شرريئا عررن  ،لررن يعجررل شرريئا قبررل حلرره ،رزاق مقسررومةوأيررام معرردودة وأ ،مضررروبه

أن اآلجا  واألزراق مقدوره ال تتغيرر عمرا في  قا  النوول: وهذا الحديث صريح،(4حله")

 فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقة عن ذلك. ،وعلمه وفى األز  ،قدره ه تعالى

 أنا عبد المأمور:

حررده قررا  تعالى"ومررا خلقررت الجررن واألنررس إال ألننررا كلنررا عبيررد   و ،وهررذه كلمررة باطلررة

المعروف" متفق في  إنما الطاعة ،معصيةفي  "ال طاعة ( وقوله 56ليعبدون" )الذاريات 

عردم إحقراق الحرق أو فري  الغالب تقرا  عنرد تنفيرذ المررك أمرر مسرؤولهفي  فهذه الكلمة ،عليه

ع عرن المظلروم فرإن كران ال والصواب أن يشهد الحق ويداف،فيعتذر بهذه الكلمات تنفيذ باطل

كره على تنفيذ األمر فليعتذر أنه مكره وليس بهذا اللفظ الخاطئ.  يقدر وهو مق

 فالن يأك  أرزاً مع المالئكة:

فهذا قو  خاطئ فإن الم  كة منزهون عن األعراض البشررية كرالنوم والجرو  واألكرل 

 (20ك والشرب قا  تعالى "يسبحون الليل والنهار ال يفترون")اإلنبيا

 "أنا اصطبحت بوش مين" وأيضا "وشة يقطع الخميرة من البيت"

 النبري  وقرد ثبرت عرن ابرن مسرعود أن ،فهذا تشاؤم والتشاؤم سوك ظن برا  بغيرر سربب

 ( والطيرة: هى التشاؤم بالشئ.5قا "الطير شرك")

 و"عين الحسود فيها عود" ونحوها: ،"أمسك الخشب" ،"خمسة وخميسة"

صحيح مسرلم في  الحديثفي  وإن كانت العين حقا حتى كما ،تدفع حسدا فهذه األقوا  ال

حالرة وقوعهرا فلنسرتعمل فري  ( العين حق ولو كان شرئ سرابق القردر سربقته العرين " وأمرا6)

 .النبي  وال بأت من التحرز من العين باألذكار التى وردت عن ،الرقية الشرعية

 

 "وتدخلت عناية هللا":،"تدخ  القدر"

والخطرأ ينرتج عرن  ،أو حفظره ه دون أسرباب مرنهم ،بعض النات ألمرر قردره هيقولها 

فهم أن األمور قبل ذلك تسير على األسباب دون القدر يقو  الشريخ ابرن العثيمرين رحمرة ه 

وأنرره كالمتطفررل علررى  ،قولهم"ترردخل القرردر" ال تصررلح ألنهررا تعنررى أن القرردر اعترردل بالترردخل

 ،كيأ يققا  تدخل؟ واألصح أن يقا : ولكرن نرز  القضراك والقردرمع أنه هو األصل ف ،األمر

ومثررل ذلررك "ترردخلت عنايررة" واألولررى إبرردالها بكلمررة "حصررلت  ،أو غلررب القرردر أو نحررو ذلررك

 (7أو اقتضت عناية ه") ،عناية ه

 :"هللا ورسوله أعلم" بعد وفاته 

النبري  ى كران يتنرز  علرىألن الروح ،زمرن النبروةفي  هذه الكلمة كان يتكلم بها الصحابة

، وال يصرح إذا سرئل مسرلم  ،أما بعد وفاته وانقطع الوحى ف  يعلم األمرر إال ه عرز وجرل

السرموات واألرض فري  عن أمر أو يفوض علم أمر إال   وحده، قرا  تعرالى "وال يعلرم مرن

 الغيب إال ه ".
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 نا وتصدمه أعمالنا.وه أسأ  أن يعلمنا ما تستقيم به ألسنتنا وتؤمن به قلوب

 المراجع والمصادر:

  ألفاظ تخالأ العقيدة لألستاذ / أسامة الجمل :انظر

 (2988ومسلم ) ،(6477صحيح البخارل )

 (406( والنسا ى )4012سنن ابى داود )

 (2663صحيح مسلم )

 (1314والترمذل ) ،(3610أبو داود )

 (2188صحيح مسلم )

 (121المناهى اللفظية )ق
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 حنةمفي  إمام

 قصة حقيقية من واقع الدعوة
إلمرررام ربررراني قرررا  فيررره ابرررن  ،وقعرررت فررري القررررن الثالرررث الهجرررر  ،إنهرررا محنرررة حقيقيرررة

فعصررمه ه  ،وبررذ  نفسرره   ،وذلررك أنرره ثبررت فرري المحنررة حبان"أغرراث ه برره أمررة محمررد 

 وملجأ يلجأ إليه" ،وجعله علما  يقتد  به ،تعالى

وإنما هي محنة الفكرر  ،من التعذيب والحبس ما القىالقى  إنها ليست محنة إمام فحسب

الذ  ال يجد من يناظره من أدوعيراك حريرة الفكرر والعقرل، فيحاربونره برالحبس والقهرر ترارة، 

 وبالتشكيك واالتهامات تارة أخرل.

ومحنررة إمامنررا تررولى كبرهررا مررن يزعمررون أنهررم أصررحاب العقررل الرشرريد والفكررر السررديد. 

تهررا وعرردادها، إننرا أمررام محنرة فكريررة تتعلررق برالقرآن ودعررول أنرره تسراندهم سررلطة الحكرم بقو

مخلرروق وقررد عجررز أصررحابها علررى حمررل النررات عليهررا بقرروة البيرران فلررم يجرردوا سرربي  إال أن 

 وو ع األغ  . ،وإنزا  الب ك والسجن والتقييد ،يحملوهم بقوة السلطان وعنأ االمتحان

ردعون برالحق ويصربرون أخرذا  مما جعرل العلمراك المعنيرون بالقضرية فري مرأزق هرل ي،صو

ويأخرذون  ،بالعزيمة كما فعل ب   ر ى ه عنه أم يترخصون لشدة الفتنة وجور السلطان

 سبيل عمار ر ى ه عنه والذ  نز  فيه قوله تعالى )إال من أكره وقلبه مطمئن باإليمان(

خررذون بالعزيمررة والرخصرة وإن جرراز األخررذ بهررا عنررد الشرردا د إال أنره البررد مررن رجررا  يأ

والجاهرل يجهرل فمرن  ،فيقيمون الحجة علرى الباطرل كمرا يقرو  إمامنرا "إذا سركت العرالم تقيرة

 يظهر الحق".

جبينره وقامرت فري  ومحنتنا هذه وقأ لها إثنا عشر رج   فقط سجلهم لنرا التراريخ شرامة 

 بهم الحجة وهم:

 إمامنا: وسنتعرض لمحنته بالتفصيل.

لررذ  أنكررر"أن القرررآن مخلرروق" فقتلرره الخليفررة الواثررق واحمررد بررن نصررر الخررز اعرري: ا

طا ، إلى هرذا الكرافر الرذ  يعبرد ربرا ال نعبرده وال نعرفره بالصرفة الترى  ،وقا "إنى احتسب خق

وأمرر بره فحمرل رأسره إلرى بغرداد فنصرب بالجانرب  ،ثرم مرش إليره فضررب عنقره ،وصفه بها

 هرـ( فردفن237ع فري سرنة )والبدن مصلوبا بسامراك ست سنين إلرى أن أنرز  وجمر ،الشرقي

 .(1عهد المتوكل)في 

 وجمعك ه مع سلفك الصالح خبيب وعبد ه بن الزبير. ،قلت:رحمك ه يا شهيد 

 وصلى عليه إمامنا وسيأتي ذكره في المحنة. ،محمد بن نوو: مات في قيده

وكران مقيردا .وهو شيخ البخار  وصاحب كتراب الفتن،هـ229نعيم بن حماد: توفى سنة 

ولم يكفرن ولرم يصرل  ،حفرةفي  فألقى ،محبوسا  المتناعه من القو  بخلق القرآن فجر بأقياده

 (.2" ) -يعنى المعتصم -عليه فعل به ذلك صاحب ابن أبى داود 

فهددوه بحربس  ،ولما دعى للمحنة امتنع أن يجيب ،عفان بن مسلم: وهو أو  من امتحن

هم وكان جوابه على التهديد أن تر  علريهم عطا ه )أل راتبه( وكان يقعطى كل شهر ألأ در

 قوله تعالى "وفى السماك رزقكم وماتوعدون".

 قلت: وهو هو أسلوبهم اليوم فمن يكون مثل عفان اليوم. 
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ابو نعيم الفضل بن دكين:وهو شيخ البخار  ايضا، لما أدخل على الوالى ليمتحنره قرا : 

ن دونرره يقولررون القرررآن كرر م ه األعمررش فمرر ،( شرريخ700أدركررت الكوفررة وبهررا أكثررر مررن )

وعنقرى عنرردل أهرون مررن زرل هررذا فقرام أحمررد بررن يرونس فقبررل رأسرره وكران بينهمررا شررحناك 

 عنقى أهون من زرل هذا. :وقا : جزاك من شيخ خيرا. قلت: إنها النفس األبية التى تقو 

بس ببغداد وقيد ِمل، من مصر أيام المحنة إلى العراق وحق في  وفىفت ،يوسأ البويطى: حق

عنقرة فري  رأيرت البروطى علرى بغرل :وقا  ا لربيع برن سرليمان ،هـ(232السجن والقيد سنة )

وبرين الغرل والقيرد سلسرلة حديرده فيهرا طوبرة وزنهرا أربعرون رطر  وهرو  ،سلسلة حديد وقيرد

يقو "إنمررا خلررق ه الخلررق بكررن فررإذا كانررت كررن مخلوقررة فكأنمررا مخلوقررا خلررق مخلوقررا وه 

فري  هذا الشرأن قرومفي  يأتى من بعدل قوم يعلمون أنه قد مات دل هذا حتىحديفي  ألموتن

 حديدهم وإن دخلت عليه الصدقتنه يعنى الواثق".

ويحيى  ،اسماعيل بن أويس، وأبو مصعب المدنى :وأما الباقون الذين لم يجيبوا فهم

 (3وعبد األعلى بن مسهر الغسانى.) ،الحمانى

 ما المراد "بخلق القرآن"
فمررن قررا  أن القرررآن  ،مررد أبررو زهرررة " القرررآن بمعنررى ت وترره محدثررة ال قديمررةيقررو مح

وذلررك ألن القررراكة وصررأ  ،بمعنررى قراكترره فك مرره سررليم الشررك فيرره ،محرردثأ   مخلرروق

القران كقولره "وقررآن في  وإط ق القران بمعى القراكة جاك ،ال وصأ   سبحانه ،للقارئ

قرراكة الفجرر وهرذا أمرر بردهى ال يحتراج إلرى نظرر أ   الفجر إن قران الفجر كران مشرهودا "

دقيق وبحث عميق ومع هذه البداهة يحكى ابن قتيبة أن ناسا  قرالوا إن القرراكة للقررآن قديمرة 

توجيهه "إن من قا  القرراكة غيرر مخلوقرة فقرد قرا  إن أعمرا  العبراد غيرر في  ويوجه قولهم

ة ؟ والعبراد أنفسرهم مخلوقرون وهرذا مخلوقة" وكيأ يقو  قا ل إن أفعرا  العبراد غيرر مخلوقر

 ك م غير جدير بالنظر والحكاية.

القرررآن نفسرره فرري  قررراكة القررران فكيررأ يكررون الشررأنفرري  وإذا كرران هررذا شررأن الخرر ف

وهرو إن ه سربحانه متصرأ  :والقرآن الكريم ينظر اليه نظرين أحدهما: النظر إلى مصدره

 ة ألن ه ال يتصأ بما تتصأ به الحوادث.بالك م وصفة الك م قديمه بقدم الذات العلي

 (4وتلك الكلمات المكون منها....) ،والنظر الثانى: هو النظر إلى حروفه

كترب العقيردة مرا ذكرناهرا إلرى ألنهرا أصرل محنرة إمامنرا فري  وهذه المسألة قد قتلرت بحثرا

 تفاصيل المحنة.في  ولنبدأ

 بداية المحنة:

أوا ررل القرررن الثررانى الهجرررل فرري  أنهررم قررد ظهرررواترراريخ المعتررز  يجررد فرري  إن المتأمررل

وقاموا بنشر مباد هم وعقا دهم، ولما قوبلوا من الدولة ومن النات بالمقاومة والصد وجهروا 

وأن يسرتميلوا مرن بيرده األمرر وهرو أسرلوب مطررد  ،جهودهم أن يستعينوا بالسرلطة الحاكمرة

وخنع المعتزلة مدة بيده األمر وهو  ألصحاب األهواك ال تنتشر أفكارهم إال بقوة السلطان...

 . وخضع المعتزلة مدة.أسلوب مطرد ألصحاب األهواك ال تنتشر أفكارهم إال بقوة السلطان

عهردها األو  ولكرنهم لرم يجردوا االسرتجابة فري  محاوالت استمالة خلفراك الدولرة العباسريةفي 

د بشررر المريسررى مررن المهرردل والهرراد ، والرشرريد واألمررين.. حتررى أن هررارون الرشرريد توعرر

وظرل بشرر مختفيرا حترى مرات الرشريد. ومرا أن  ،بالقتل حين بلغة عنه أنه يقو  بخلق القرآن
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. .وصل المأمون إلى الخ فة وكان مياال   بطبعه إلى العلم شغوفا به فاقتنع بمقولرة المعتزلرة

. .موبذلك انتهى دور الضعأ والتخفى للمعتزلة معتمدين برذلك عرل إيمران المرأمون بردعوته

وجعلره  ،واستوزر أحمد برن أبرى داود المعتزلرى ،وقربهم المأمون وأصبحوا خاصة جلسا ه

حترى أنره أوصرى أخراه مرن  ،دولته وكانرت لره منزلرة فري نفسرهفي  وصاحب السلطان ،كاتبه

 منصبه.في  بعده أن يجعله

 اإلرهاب الفكر :

مرة عليره وفرى عرام ولكنره لرم يشرأ حمرل األ ،هـ212بدا المأمون القو  بخلق القرآن عام 

أن يلرزم النرات  ،)طرسروت( مرن أرض الررومفري  هـ( غير هذه المشريئة ورأل وهرو218)

الرسرالة فري  بغداد ومما جاكفي  بهذا القو  فأرسل عدة رسا ل إلى قا ده إسحاق بن إبراهيم

ي اللذ إقامة دين هللافي  أئمة المسلمين وخلفائهم االجتهاد أما بعد فإن حق ه على:األولى

فلي  استودعهم والعم  بلالحقالذي  وأثر العلم ،ومواريث النبوة التى أورثهم ،استحفظهم

والسواد األكبر مرن  ،إلى قوله"وقد عرف أمير المؤمنين أن الجمهور األعظم (5رعيتهم")

حشو الرعية وسفلة العامة ممن ال نظرر لهرم وال روي رة واسرتدال  بداللرة ه وهدايتره.. أهرل 

و  له عن حقيقة دينه وتوحيده لضعأ أراكهرم ونقر  عقرولهم  ،وعمى عنه با  وجهالة

(.... وذلك أنهم ساووا بين ه وبين ما أنز  من القرآن فأطبقوا مجتمعرين علرى أنره قرديم 6)

محكم كتابه "إنا جعلناه قرآنا عربيا" فكل ما جعله ه في  أولم يخلقه ه ويحدثه وقد قا  ه

م جادلوا بالباطل فدعوا إلى قولهم ونسبوا أنفسهم إلرى السرنة ثرم أظهرروا مرع . ثم ه.فقد خلقه

ذلك أنهم أهل الحق والدين والجماعة وأن ما سواهم أهل الباطل فاستطالوا بذلك عل النرات 

وا بالجهرا .) ( حترى مرا  أهرل السرمت الكراذب والتخشرع لغيرر ه إلرى مروافقتهم علرى 7وغر 

واتخرذوا دون  ،هم وتصنعا للر اسة... فتركوا الحرق إلرى براطلهمسيئ آرا هم تزينا بذلك عند

(.... ثم قرا "فرأل أميرر المرؤمنين أن أولئرك شرر األمرة ورؤوت 8ه وليجة إلى   لتهم )

كترراب أميررر  ( فرراجمع مررن بحضرررتك مررن القضرراة وأقرررأ علرريهم9الضرر لة وأوعيررة الجهالررة.)

خلررق ه القرررآن فرري  كشرريفهم عمررا يعتقرردون( فيمررا يقولررون وت10المررؤمين فابرردأ بامتحررانهم )

وال واثلق فيملا قللده  ،(11عملله )فلي  واعلمهم أن أمير المؤمنين غيلر مسلتعين ،وإحداثه

فررإن أقررروا بررذلك ووافقرروا أميررر المررؤمنين  (12هللا مللن أمللور رعيتلله بمللن ال يوثللق بللدين )

 (.13وقيعها عنده )فمرهم بترك إثبات شهادة من لم يقر أنه مخلوق محدث واالمتنا  عن ت

ثين فأحضررهم إسرحاق برن فري  (14ثم توالت الرسا ل ) امتحران العلمراك وخاصرة المحرد ِ

ومررا دون ه  ،إبررراهيم والررى بغررداد وامتحررنهم فقررالوا: القرررآن كرر م ه، وه خررالق كررل شررئ

.. فأرسرررل المرررأمون رسرررا له مرررن أرض الجهررراد وتعررررض للعلمررراك بأسرررما هم ثرررم .مخلررروق

كه ولررم يقررل أن القرررآن مخلرروق فرراحملهم إلررى عسرركر أميررر قررا :"ومن  لررم يرجررع عررن ِشرررو

رهم أميرر المرؤمنين فإنره لرم يرجعروا ويتوبروا  المؤمنين مع من يقوم بحفظهم وحراستهم لينصَّ

 حملهم جميعا  على السيأ.

وصررل هررذه الكترراب إلررى إسررحاق فرردعا العلمرراك وأعرراد علرريهم السررؤا  مررع تهديررد أميررر 

 ،والقرواريرل ،وسرجادة ،ه كلهرم برأن القررآن مخلروق إال أربعرة نفرر: إمامنراالمؤمنين فأجرابو

 (.15ومحمد بن نوو)
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فأجابره  ،الحديد فلما كان من الغرد فأعراد علريهم وهرم مقيردينفي  فأمر بهم إسحاق فشدوا

ثرم أعراد بعرد الغرد فأجابره القرواريرل فرأطلق سرراحه وأصرر إمامنررا  ،سرجادة فرأطلق سرراحه

 الحديد وأقرس  إلى طرسوت.في  ى قولهما فشدا جميعاومحمد بن نوو عل

  بداية رحلة المحنة

ِمررل، أبررى و محمررد بررن نرروو مقيرردين فصرررنا معهمررا إلررى :*يقررو  ابررن إمامنررا )صررالح ( حق

إن عقر رت علرى السريأ تجيرب؟ قرا :  فسرأ  أبرو بكرر الخر   أبرى: يرا أبرا عبرد ه ،األنبار

جروف فري  وذلرك –ا صرنا إلى الرحبرة ورحلنرا منهرا سقيرا. قا  فسمعت أبى يقو : لم ال،ثم

ثرم  فقيرل لره هرذا فقرا  للجمرا : علرى رسرلك ،أيكرم أبرو عبرد ه :عرض لنا رجل فقرا  -الليل

أسرتودعك ه ومضرى. قرا  أبري  :قا : يا هذا ما عليرك أن تقترل هاهنرا وتردخل الجنرة ثرم قرا 

روايرة قرا  إمامنرا: مرا سرمعت هذا رجل مرن العررب مرن ربيعرة، وفرى  :فسألت عنه فقيل لي

يرا أبرا عبرد ه إن  :وقعت فيره أقرول مرن كلمرة األعرابرىالذ   هذا ألمرفي  كلمة منذ وقعت

يقتلك الحق مت شهيدا وإن عشت عشت حميدا قا  فقول قلبى. قا  أبو حاتم الرازل: فكران 

 رتفع أمره جدا.عز وجل شأن إمامنا بعد ما امتحن وعظم عند النات وا كما قا  لقد رفع ه

فإذا هرو  ،فعبرت الفرات ،*قا  أبو جعفر األنبارل لما حمل اإلمام إلى المأمون أخبرت

يرا  :ليس هذا عناك، وقلت لره :يا أبا جعفر تعنيت ؟ فقلت :الخان فسلمت عليه فقا في  جالس

ك هذا أنت اليوم رأت والنات يقتردون برك فروه ألن أجبرت إلرى خلرق القررآن ليجيربن باجابتر

وأن أنت لم تجب ليمتنعن خلق من النات كثيرر ومرع هرذا فرإن الرجرل إن  ،خلق من خلق ه

لم يقتلك فأنت تموت والبد من الموت فاتق ه وال تجبهم إلى شئ فجعل احمرديبكى ويقرو : 

 (.17ما شاك ه) ،ما شاك ه

جروف فري  وذلرك –*وقا  ابن امامنا )صالح(:قا  ابى: لما صرنا إلى إذنة ورحلنا منها 

 -يعنرى المرأمون –قرد مرات الرجرل  ،وفتح لنا بابها فإذا رجل قد دخل وقا : البشررل –الليل 

 (.18قا  أبى: وكنت أدعوا ه أن ال أراه )

وقلرة علمره أقروم برأمر ه مرن  ،*قا  إسحاق: قا  إمامنا: ما رايت أحدا  على حداثة سنة

دختم له بخير. قا  لرى ذات يروم وأن معره خلروين محمد بن نوو وإنى ألرجواأن يكون ه ق

يا أبا عبد ه إنك لست مثلى أنت رجل يقتدل بك وقد مد الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك 

فعجبت من تقويته لرى وموعظتره إيرال فرانظر  ،أو نحو هذه الك م ،فاتق ه واثبت ألمر ه

 -وأنره بعانرة –يت عليره ودفنتره مررض وصرار إلرى بعرض الطريرق فمرات فصرل ،بما ختم له

 (19هـ()218وكان وفاته سنة )

  السحنفي  اإلمام

قة بمفرده مقيدا بعد موت صاحبه محمد بن نروو أثنراك في  ثم أقعيد إمامنا إلى السجن الر ِ

 .أمرهفي  عودتهما إلى بغداد وبقى إمامنا حتى ينظر الخليفة الجديد )المعتصم(

 سجنه:في  ومن األحداث

العبات وكان من حفاظ أهل الحيدث أنهم دخلو عل اإلمام بالرقة وهو محبوت عن أبى 

التقيررة مرن األحاديررث فقرا  اإلمرام وكيررأ تصرنعون بحررديث فري  فجعلروا يذاكرونره مررا يررول

خباب "إن من كان قبلكم كان بنشر أحدهم بالمنشار ثم ال يصده ذلك عن دينره" قرا : فيئسرنا 

وال قرت  بالسريأ إنمرا أخراف  ،حبس ما هو ومنزلرى إال واحردمنه. قا  إمامنا: لست أبالى بال
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ال عليرك  :وأخاف أن الأصبر، فسمعه بعض أهل الحبس وهو يقرو  ذلرك فقرا  ،فتنة السوط

فكأنه سرل عنه ورد من الرقة  ،يا أبا عبد ه فما هو إال سوطان ثم ال تدرل أين يقع الباقى

 (20وحبس")

فرري  جرراك نعررى المررأمون ردا أبررى ومحمررد بررن نرروووعررن ابررن إمامنررا وصررالح قررا : لمررا 

فلما صارا بعانات توفى محمرد برن  ،سفينة مع قوم محبسينفي  وأخرجا ،أقيادهما إلى الرقة

 في نوو ودفن بها ثم صار أبىالى بغداد وهو مقيد فمكث بالياسرية أياما ثم صار إلى الحبس

درب يعررررف فررري  س العامرررةدار اكتقِري،رررت لررره عنرررد دار عمرررارة ثرررم نقرررل بعرررد ذلرررك إلرررى حرررب

 ( وفى رواية "وكنت أصلى بأهل السجن وأن مقيد".21بالموصلية")

هرـ( عرن أبرى 220 -132وفى سجنه هذا جاكته رسالة مرن إمرام الحرديث آدم برن إيرات )

بكر األعين قا : قلت آلدم العسق نى: أنى أريد أن أخرج إلى بغرداد أفلرك حاجرة؟ قرا : نعرم 

مام فأقرأه مني الس م وقل له يا هذا اتق ه وتقرب إليه بما أنت فيره إذا أتيت بغداد فا ت اإل

وقرل لره: حردثنا الليرث برن سرعد عرن  ،وال يستفزنك أحد فانك إن شاك ه مشرف على الجنرة

"مرن  محمد بن عج ن عن أبى الزناد عن األعرج عن أبرى هريررة قرا : قرا  رسرو  ه 

السرجن فردخلت عليره فسرلمت عليره فري  " فأتيرت األمرامأرادكم على معصية ه فر  تطيعروه

فرأطرق اإلمرام اطراقرة ثرم رفرع راسره فقرا :  ،وأقراتره السر م وقلرت لره هرذاالك م والحرديث

 (22فلقدا  أحسن النصيحة") ،رحمه ه حيا وميتا

 المحنة تشتد مع المعتصم:

وصرية طويلرة ذكرهرا وأوصراه ب ،لما اشتد بالمأمون األلم عهد الخيه المعتصرم بالخ فرة

القرآن ولم يكن المعتصرم في  تاريخه كاملة وفيها الوصية بأن يأخذ بسيرة أخيهفي  الطبرل

ليردير  ،رجل علم بل كان رجل سيأ فتررك أمرر خلرق القررآن للمعتزلرى أحمرد برن أبرى دواد

وعاد المعتصرم مرن .هرـ218رجرب  12في  األمر فيه لينفذ وصية أخيه وكانت وفاة المأمون

هرـ واإلمرام مكبرل برالقيود مرع 218مستهل رمضان سرنة في  الروم إلى بغداد فوصلهاأرض 

المجرمين دون أن يخطر ببرا  الخليفرة الجديرد ألنره كران مشرغوال بفرتن داخرل الخ فرة حترى 

هرـ 220العشرر األخيررة مرن رمضران سرنة فري  انقضت على ذلك سنتان فتذكر بعدها اإلمرام

 لتبدأ محنة شديدة مع اإلمام.

 تحقيق والمناظرة والتعذيب:ال

ولرت مرن  ،منه 17شهر رمضان لليلة في  يقو  ابن اإلمام )صالح(: قا  أبى: لما كان حق

كل يوم رجر ن همرا: في  وأنا مقيد بقيد واحد يوجه إلي   ،السجن إلى دار إسحاق بن إبراهيم

دعروا بقيرد يكلمرانى وينراظرانى فرإذا أرادا اإلنصرراف  ،وأبو شعيب الحجرام ،أحمد بن رباو

 رجلى أربعة أقياد.في  فققيدت به فمكثت على هذا الحا  ث ثة أيام فصار

اسرحاق  فقا  أبى: فلمرا كانرت الليلرة الرابعرة بعرد العشراك اآلخررة وجره المعتصرم نبرأ إلرى

إنه حلرأ أن ال يقتلرك  ،إنها وه نفسك ،يأمره بحملى فأدخلت على إسحاق فقا  لى: يا ف ن

... ألريس .مو ع الترل فيره الشرمسفي   ربا بعد  رب وأن يلقيك بالسيأ وأن يضربك

قرا  أبرى:  ،قد قا  ه "إنا جعلناه قرآنا عربيا" فيكون مجعروال ومرا مرن مجعرو  إال مخلروق

. قرا  أبرى: فأنزلرت إلرى .فقلت له قرا "فجعلهم كعصرأ مرأكو " أفخلقهرم؟ وقرا " أذهبروا بره

مرا تريردون مرن هرذا  :اق فقرا  بغرا للرجرلشاطئ دجلة ومعري بغرا الكبيرر ورسرو  مرن إسرح
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فقا : ما أعرف شريئا مرن هرذه األقروا :  الرجل ؟ قا : يريدون منه أن يقو  "القرآن مخلوق

 .أشهد أن ال إله إال ه وأن محمدا  رسو  ه وقرابة أمير المؤمنين من رسو  ه 

قدخلت ثم عقرج بى الى الحج بيرت منهرا فري  رة فصررتقا  أبى ثم انتهى بى إلى الدار فأ

البيرت سرراج فاحتجرت فري  وليس جوف الليلفي  وذلك،وأقغلق علي  الباب وأققعد عليه رجل

إلى الو وك فممدت يدل اطب شيئا فإذا أنا بإنراك فيره مراك فتهيرأت للصر ة وقمتأصرلى فلمرا 

ة يعنى المعتصرم الخليفر –أصبحت جاكنى الرسو  فأخذ بيدل فأدخلنى الدار فإذا هو جالس 

 وابن ابى داود حا ر قد جمع أصحابه والدار غاصة بأهلها. –

وفى رواية لغير ابنه: أقدخل اإلمام على الخليفة وعنده ابن ابرى داود وأبرو عبرد الررحمن 

الشافعى فأجلس بين يدل الخليفة وكرانوا هولواعليره وقرد كرانوا  رربوا عنرق رجلرين فنظرر 

المسرح؟ فقرا  ابرن فري  شئ تحفظ عن الشرافعىأ   إلى أبى عبد الرحمن الشافعى فقا  احمد

قدم به لضررب العنرق ينراظر  ُ الفقرة. ثرم قرا  أبرى فقرا  فري  أبى داود انظروا رج  هو ذا  ق

فجلسرت وقرد ثقلتنرى  :ثرم قرا : أجلرس ،أدنه فلرم يرز  يردنينى حترى قربرت منره المعتصم: إدنه

؟ فقلرت: إالم دعرا رسرو  ه . .الكر م؟ فقرا : تكلرم:فري  ترأذن :األقياد فمكثت قلي   ثرم قلرت

إن جرردك ابررن  :.ثررم قلررت لرره.قلررت: أنررا أقررو  ال إلرره إال ه ،قررا : الررى شررهادة إن ال إلرره إال ه

ه وأن محمدا رسرو   حديث وفد عبد قيس أن االيمان شهادة إن ال إله إالفي  عبات يحكى

من كان قبلى ما تعر ت لك يد في  ه وإقامة الص ة إلى آخره. فقا  لى: لوال أني وجدتك

فري  ثم التفت إلى عبد الرحمن بن إسحاق فقا  له: ألم آمرك أن ترفع المحنة؟ قا  أبى فقلرت

فري  مرا تقرو  :هرذا فرجرا للمسرلمين ثرم قرا : نراظروه كلمروه فقرا  عبرد الررحمنفي  نفسي إن

 ،وأكلرم هرذاعلم ه فسكت فجعل يكلمنى هذا وهرذا وأرد علرى هرذا في  القرآن؟ قلت: ما تقل

. أعطرونى شرريئا مرن كتراب ه أو سرنة رسررو  ه أقرو  بره.. ثررم .ثرم قلرت: يرا أميررر المرؤمنين

 ،مبترد  ،مضرل ،دارات المناظرة إلى أن قا  ابن أبى دواد: هو ه يا أميرر المرؤمنين  را 

يررا أميررر المررؤمنين: هررو  :فيقولررون ،وهررؤالك قضرراتك والفقهرراك فسررلهم فيقررو : مررا تقولررون فيرره

 (24مبتد .) ،مضل ،ا  

 فقام فردقدت إلى المو ع -المعتصم –واستمرت المناظرة فلما طا  بنا المجلس  جر 

كنت ثم وجه إلى برجلين من أصحاب ابن ابرى داود ينراظرانى فيقيمران معرى حترى إذا الذ  

وجعلت أتعلل حتى ترفع الما دة  ،حضر اإلفطار وجه إلينا بما دة عليها طعام فجع  يأك ن

وأقاما إلى غد وفى خ   ذلك يجئ ابن أبى داود فيقو  لى: يا ف ن يقو  لك أمير المؤمنين 

 :.. فيقو  لى ابن أبى داود.أو سنة رسو  ه ،ما تقو  ؟ فأقو : أعطوني شيئا من كتاب ه

لرريس إال  وإنرره و ه ،السرربعة فمحوترره ولقررد سرراكنى أخررذهمم إيرراكفرري  وه لقررد كقتررب اسررمك

إنه  رب بعد  رب ثم يقو  لرى مرا تقرو  فرأرد عليره نحرو ممرا رددت.. ثرم يرأيتنى  السيأ

يقرو  لرك أميرر المرؤمنين: أجبنرى حترى أجيرئ: فرأطلق عنردك بيردل... فرأرد  :رسله ويقولرون

 بنحو مما قلت.

الرذ   .. دارات المناظرات وطا  المجلس بنرا ورددت إلرى المو رو .وفى اليوم الثانى

قرا  أبرى: فلمرا  :يلة يأتيه مثبت له على الحق يرويه ابنه )عبد ه ( قرا كنت فيه وفى هذه الل

أمررل قرا : فرإذا أنرا برجرل طويرل فري  كان الليل نام من كان معى من أصرحابى وأنرا متفكرر

فقالهرا  ،يتخطى النات حتى دنا منى فقرا : أنرت أحمرد برن حنبرل؟ فسركتق فقالهرا ثانيرة فسركتق 
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قلت: نعم قا : أصبر ولك الجنة قا  أحمد: فلما مسني حر السوط ..؟ .أنت أبو عبد ه :ثالثة

 ذكرت قو  الرجل.

 ،والقروم حضرور فجعلرت أدخرل مرن دار إلررى دار ،فلمرا كران اليروم الثالرث: أقدخلرت عليره

شريت الردار بالجنرد ولرم يكرن فري  وقوم معهم السيوف وقوم معهرم السرياط وغيرر ذلرك وقرد حق

...كلموه...... فعرادوا .ؤالك حتى صرت اليه قا : نراظروهاليومين الما يين كثير أحد من ه

كرران يخلرو بررى الرذ   لمثرل منراظرتهم فرردار بيننرا وبيررنهم كر م كثيررر حترى إذا إذا كران الوقررت

فجاكنى ثم اجتمعوا فشاورهم ثم نحاهم ودعانى فخ  بى وبعبد الرحمن فقا  لرى: ويحرك يرا 

. فقلت: يا أمير .مثل شفقتى على هارون ابنى. أنا وه عليك شفيق وإنى ألشفق عليك .ف ن

فلمرا  رجر وطرا  المجلرس قرا :  ،المؤمنين أعطونى شيئا من كتراب ه أو سرنة رسرو  ه

 اسحبوه. ،اخلعوه ،عيك اللعنة لقد طمعت فيك خدوه

  :تعذيب اإلمام

لعت قا  قخذت فسقحبت ثم خق  العققاب،يون والسياط :قا  اإلمام: فأ

فو ع له وابن ابى داود قرا م علرى  ،فجئ بكرسي ،قابين وشقد ت يدلثم صقيرت بين الع

الخشربتين أ   -رأسه، والنات اجتمعوا وهم قيام ممن حضر فقا  لى انسان ممن خلفى خرذ 

 فلم أفهم ما قا : فتخلعت بدل لما شددت ولم أمسك الخشبتين. -بيدك وشقد عليها

 لى أن توفى قا  ابنه )صالح( لم يز  يتوجع منهما من الرسغ إ

للج دين تقدموا فنظرر إلرى السرياط فقرا  أ ترونى بغيرهرا ثرم قرا   -المعتصمأ   –ثم قا  

... أوجع... قطع ه يدك فتقدم فضربنى سوطين ثرم تنحرى فلرم .لهم تقدموا فقا  ألحدهم أدنه

يز  يدعو واحدا  بعد واحد فيضربنى سوطين ويتنحى ثم قام حتى جاكنى وهرم محردقون بره 

 : ويحك يا ف ن تقتل نفسك؟ ويحك أجبنى حتى أطلق عنك بيدل.فقا 

قا  فجعل بعضهم يقو : ويحك إمامرك علرى رأسرك قرا م وجعرل يعجرب وينخسرنى بقرا م 

الخليفرة علرى  ،ويلرك :سيفه ويقو : تريد أن تغلب هؤالك كلهم؟ ثم يقرو  إسرحاق برن ابرراهيم

 عنقى.ي ف . ثم يقو  بعضهم: يا أمير المؤمنين دمه.رأسك قا م

. ثرم لرم يرز  .قطرع ه يردك ،.... شرد.. فجلس على الكرسى ثم قا  للج د: أدنه.ثم رجع

. ثررم قررا  لررى: الثانيررة: يررا فرر ن أجبنررى .يرردعو بجرر د بعررد جرر د فيضررربنى سرروطين و يتنحررى

هرذا األمرر مرا فري  وجعل عبد الرحمن بن إسحاق يقو  لري: مرن صرنع بنفسره مرن أصرحابك

معرين؟ وهرذا ابرو خيثمررة؟ وجعرل يعردد علري  مررن أجراب وجعرل هررو صرنعت؟ هرذا يحيري بررن 

. ومرا عقلرت .. وجعلت أقو  مما كنت أقو  لهرم قرا  أبرى: فرذهب عقلرى.يقو : ويحك أجبنى

 حجرة طلق عنى األقياد.في  إال وأن

أذنرى إن القررآن مخلوقره فري  يرا فر ن قرل :وفى رواية:"تقدم اليه ابن أبرى داود وقرا  لره

أذنى القرآن غير مخلوق في  لخليفة فقا  له اإلمام يا ابن أبى داود قل لىحتى أخلصك من ا

حتى أخلصك من عذاب ه، قا  اإلمرام: فقرا  إنسران ممرن حضرر: إنرا كببنراك علرى وجهرك 

اشررب وتقيرأ  :ما شعرت فجراؤونى بسرويق فقرالوا لرى :وطرحنا عليك با رية ودسناك. فقلت

ق بن ابراهيم فنرودل بصر ة الظهرر فصرلينا الظهرر. إلى دار إسحا فقلت ال أفطر ثم جئ بي

قا  ابن سماعة صليت والردم يسريل مرن  ررب؟ فقلرت: قرد صرلى عمرر وجرحره يثغرب دمرا 

 فسكت.
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وفى رواية: "قا  إسحاق: ما رايت يوما كان أعظم على المعتصم مرن ذلرك اليروم وه  

"قا  احرد الج ديرن لقرد لو لم يرفع عنه الضررب لرم يبررو مرن مكانره إال ميترا" وفرى روايرة:

بطل اإلمام الشطار وه لقد  ربته  ربا لو أبرك لى بعيرر فضرربته ذلرك الضررب لنقبرت 

 عن جوفه" وقا  غيره لقد  ربت اإلمام ثمانين سوطا لو  ربته في  لهدَّته ثم خلى عنه. 

 والجراحرات ليعرالج منهرا فنظرر اليره فقرا : وه ،ووجه اليه برجل ممن يبصر الضررب

لقد رأيت من  رب الأ سوط ما رأيت  ربا أشرد مرن هرذا لقرد جرر عليره مرن خلفره ومرن 

الجراحات وقا : لم ينفذ فجعرل يأتيره ويعالجره وقرد كران أصراب  قدامه ثم أدخل مي  في تلك

 (26وجهة غير  ربة ثم مكث يعالجه ما شاك ه )

 موقفان جليالن يوم ضربه:

نرد عاصرم برن علرى ومعنرا أبرو عبيرد القاسرم برن عن محمد بن سويد الطحان قرا : كنرا ع

ذلررك اليرروم فجعررل فرري  واإلمررام يضرررب –وذكررر جماعررة  –سرر مة وإبررراهيم بررن أبررى الليررث 

فقا  إبرراهيم  ،عاصم يقو : أال رجل يقوم معى فنأتى هذا الرجل فنكلمه قا : فما يجيبه أحد

ى بنراتى فأوصريهن وأجردد بهرن بن أبى الليث: يا أبا الحسين أنا أقوم معرك.. ثرم قرا : أبلرغ إلر

 :ثم جاك فقا : يا أبا الحسين إنى ذهبت إلى بناتى فبكرين ،عهدا  قا : فظننا أنه يتكفن ويتحنط

قررا : فجرراك كترراب ابنتررى عاصررم مررن واسررط "يررا أبررا نررا أنرره بلغنررا أن هررذا الرجررل أخررذ اإلمررام 

ك فرو ه ألن يأتينرا فضربه بالسوط على أن يقو  القرآن مخلروق فراتق ه وال تجبره إن سرأل

 نعيك أحب إلينا من أن يأتينا أنك قلت".

 ررب فيرره اإلمرام قلررت: أمرر اليرروم فرأعرف خبررر الررذ   وقرا  أبرو حرراتم: لمرا كرران اليروم

ثرم لرم يرز  كرالحيران  ،اللهرم أعنره ،اإلمام فبكرت فإذا أنا بشريخ قرا م وهرو يقرو :"اللهم ثبتره

 ،ه فخررج رجرل فقرا : لرم يجربهم فقرا  الحمرد  إن كان أجاب حتى أدخل فأقوم مقام :ويقو 

 (27فقلت: من هذا؟ فقا : بشر بن الحارث)

 خروج اإلمام من دار المعتصم:

رقبتى فقا  لره ابرن أبرى داود: في  قا  ابن سماعة: يا أمير المؤمنين أ رب عنقه ودمه

حت قتل فاتخذه دارك قا  النات: صبر في  ال يا أمير المؤمنين ال تفعل فإنه إن قتل أو مات

وال ولكن أطلقرة السراعة فران مرات خارجرا مرن منزلرك  ،النات إماما وثبتوا على ما هم عليه

 .شك من أمرهفي  أمره وقا  بعضهم لم يجبه فيكون الناتفي  شك النات

أبى زرعه قا : دعى المعتصم بعم اإلمام ثم قا  للنات: تعرفونره؟ قرالوا: نعرم هرو  وعن

ليه أليس هو صحيح البدن؟ قالوا: نعم ولوال أنه فعل ذلك لكنت أخراف قا : فانظروا إ،اإلمام

 (28فلما قا : قد سلمته إليكم صحيح البدن هدأ النات وسكتوا ) ،أن يقع شر ال يقام له

 اإلمام يح  المعتصم من ضربه:

يروم فرتح فري  حل يروم فرتح بابرل أوفي  قا  ابن ابى حاتم بلغنى أن اإلمام جعل المعصتم

 حل من  ربى.في  فقا  هوعمورية 

حرل فري  وابن اإلمام )عبد ه ( يقو : قا  لى أبى: وجه إلي  الواثرق أن اجعرل المعتصرم

" ال  النبري  حرل وذكررت قرو فري  من  ربه إيال فقلت: ما خرجت من داره حتى جعلته

 يقوم يوم القيامة إال من عفا" فعفوت عنه.
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ة فلم أره ينام إال يبكى إلرى أن أصربح فقلرت وعن الحسين الخرقى قا : بت مع اإلمام ليل

فري  كثر بكاؤك الليلة فما السبب؟ قا  لى: ذكرت  رب المعتصم إيال ومربري ،أبا عبد ه

الردرت"وجزاك سريئة سريئة مثلهررا فمرن عفرا وأصرلح فررأجره علرى ه" فسرجدت وأحللتره مررن 

 السجود.في   ربى

روو عن أشعث عرن الحسرن" أن   عرز وعن ابن اإلمام عبد ه قا : قرأت على أبى: 

ال يدخله إال من عفا عن مظلمة" فقا  لرى: يرا بنرى مرا خرجرت مرن دار  ،الجنةفي  وجل بابا

أبى إسحاق حتى أحللته وعن معه إال رجلين ابن ابى داود وعبد الرحمن بن إسحاق فانهمرا 

 حل".في  أحدا  أشهدك انهمافي  وأن أهون على ه أن يعذب ،طلبا دمى

 محنته مع الواثق:

الدولة ألحمد في  وبوفاة المعتصم لم تنته المحنة فقد ولى الواثق وال تزا  الكلمة األولى

هـ كتابا إلى أميرر 231امتحان النات حدا حمله على أنه يوجه سنة في  بن أبى داود وقد بلغ

وا بخلقرره فقررال ،البصرررة يررأمره أن يمررتحن أ مررة المسرراجد والمررؤذنين كمررا أمررتحن أهررل الثغررور

 جميعا إال أربعةل نفر فأمر الواثق بضرب أعناقهم.

مسرألة خلرق القررآن كمرا فري  بل إن الواثق تجاوز حدود أبيره بالفترك بمرن يعرارض رأيره

فداك األسرل كان يمتحنهم فمن في  حتى ،هـ231فعل باإلمام أحمد بن نصر الخزاعي سنة 

الكتاتيرب فررض فري  ديره حترى الصربيةأيردل الرروم وال يففي  لم يقل أن القرآن مخلوق ترك

 عليهم درت مسألة خلق القرآن.

وأما عن موقأ الواثق مع إمامنا يقو  ابرن الجروزل.. ولرم يعررض لْلمرام إمرا لمرا علرم 

من صبره أو لما خاف مرن ترأثير عقوبتره لكنره أرسرل إليره: ال تسراكنى برأرض وال يجرتمعن 

منزلره ال فري  ثرم أقرام ، مرن مكران إلرى آخررإليك أحد. واختفى اإلمام مدة عن االنظار متنق 

 يتصل بأحد وال يتصل به أحد وبقى علرى ذلرك إلرى أن مرات الواثرق دون أن يسرجل التراريخ

 لقاك بينهما. أ  

آخر حياته بسبب مناظرة جرت بين يديره رأل في  ورول أن الواثق ترك امتحان النات

 بها أن األولى ترك االمتحان.

 ة أيام المتوك  كشف المحنة ونصر السن 

كشرأ الغمرة ورفرع المحنرة وكترب إلرى في  هـ ولم يلبث أن سعى232ولى المتوكل سنة 

القررو  بخلررق القرررآن وبررذلك انقضررت هررذه المحنررة التررى اقضررعت فرري  االفرراق ال يررتكلم أحررد

مضرراجع المسررلمين واحترررق بنارهررا كبررار العلمرراك والفقهرراك والتررى اسررتمرت نحرروا  مررن سررت 

 .امنا أحمد بن حنبل منتصرا  بنور الفكر على ظلم الحكمعشرة سنة ويخرج إم

 ثناء العلماء عليه:

*قا  على بن المردينى: إن ه عرز وجرل أعرزَّ هرذه الردين بررجلين لريس لهمرا ثالرث: أبرو 

 المحنة.في  وأحمد بن حنبل ،الردةفي  بكر الصديق

اإلسر م مرا فري  حردقا  على بن المدينى بالبصررة: يرا ميمرونى مرا قرام أ :*وقا  الميمون

 وابو بكرر الصرديق ر رى ه عنره قرام–قام به أحمد بن حنبل فتعجبت من هذا عجبا شديدا 

فتعجبرت  ،قا  الميمونى: فاتيت أبرا عبيرد القاسرم برن سر م -الردة وأمر اإلس م ما قام بهفي 

ه قرا : إن أبرا بكرر ر رى  ،قلت: بأل شرئ ،إليه من قو  علي  فقا  لى مجيبا: إذن نخصك
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عنه وجدا أنصارا وأعوانا وإن أحمد بن حنبل لم يجد ناصرا وأقبرل أبرو عبيرد يطرر  أحمرد 

 اإلس م مثله.في  بن حنبل ويقو : لست أعلم

*وكان سعيد يقو :قلت لبشر بن الحارث: أال صنعت كما صرنع أحمرد برن حنبرل؟ فقرا : 

من بين يديه ومن خلفه ومن  تريد منى مرتبة النبيين؟ ال يقول بدنى على هذا حفظ ه أحمد

ه أكبرر مرن ايرام فري  فوقه ومن أسفل منه وعن يمينه وعن شماله ولسوط  رب بره أحمرد

 بشر بن الحارث.

دث في الدين فقلت:أتقيس أحمرد برالثورل  *وقا  قتيبه بن سعيد: لوال أحمد بن حنبل ألقحو

فري  النبروة قرا  البيهقرى: يعنرىاألمرة مقرام فري  فقا : أتقيس أحمد بعلية التابعين أن أحمرد قرام

 ذات ه.في  صبره على ما أصابه من األذل

*وقرا  أبرو حراتم الررازل: إذا رأيررتم الرجرل يجرب أحمرد بررن حنبرل فراعلموا أنره صرراحب 

 سنة.

سبيل ه ولم أصل على أحمرد برن في  *وقا  الحجاج بن الشاعر: ما كنت أحب أن أقتل

 حنبل.

 الدروت المستفادة:

 حياتنا:في  لمحنة إلمام السنة يمكننا أن نخرج بعبر تنفعناوبعد هذه ا

 الثبات والصبر أهم سمات أصحاب الدعوات.

 مهما طا  الظ م ف بد من طلو  الفجر.

 توكل على ه واثبت فا  يثبت عبده من حيث اليدرل.

 نور الحق البد أن يبدد ظ م البطش واإلرهاب.

 س والما .اإلمامة الحقة تتطلب تضيحه بالنف

 وفى الختام: أدعوك أخى الداعية الى قراكة المحنة مرة أخرل وتأمل هذه الكلمات:

 لما هددوا عفان بن مسلم بقطع راتبه قا : "وفى السماك رزقكم وما توعدون".

 قو  ابن نعيم شيخ البخارل: "عنقى أهون من زرل هذا"

وإن عشررت عشررت  ،هيداقررو  الناصررح ألحمررد:"يا أبررا عبررد ه إن يقتلررك الحررق مررت شرر

 حميدا".

انت رجل يقتدل برك وقرد مرد  الخلرق  ،قو  الشاب محمد بن نوو ألحمد:"إنك لست مثلى

 . فاتق ه واثبت ألمر ه"..أعناقهم إليك

 مو ع ال ترل فيه الشمس".في  كلمات وتهديدات الظلمة واحدة:"يلقيك

 احد"."لست أبالى الحبس ما هو ومنزلى إال و:قو  اإلمام أحمد

قيل له: ال عليك فما هرو إال سروطان ثرم ال تردرل أيرن  ،لما قا  أحمد: أخاف فتنة السوط

 .يقع الباقى

 ،قو  ابنتي عاصم: بلغنا أن هذا الرجل أخذ اإلمام فضربه على أن يقو  القرآن مخلوق

 فوه ألن يأتينا نعيك أحب إلينا من أن يأتينا أنك قلت.،فاتق ه وال تجبه ان سألك

لمرا بلغره أن  ،حل من  ربىفي  أمر المعتصم:"هوفي  قو  اإلمام أحمدفي  قمة الخلق

 حل"في  وفى رواية "ما خرجت من داره حتى جعلته ،فتح عمورية أو بابل"

 وفي الختام: أدعوا كل داعية أن يدرت سيرة االمام أحمد فهي زاد للدعاه.
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 اكفاللهم إنا نسألك العفو والعافية وثبتنا عند اللق

This file was downloaded from QuranicThought.com



 89 الشرقية أون الين  –زاد الخطيب 

 المصادر والمراجع:
 (398مناقب أحمد البن الجوز  )ق

 (.13/314( ـ تاريخ بغداد )10/612سير األع م للذهبي )

 (.401 -393مناقب أحمد البن الجوز  )ق 

 (121ابن حنبل ألبى زهرة )ق

 .تأمل هذه الفقرات التي تبين واجب الحاكم نحو دينه ورعيته

جهرل تفاصريل فري  هرا آثرار خطيررة فللعامرة حكمهرموهذه النظرة الخاطئة لعامرة النرات ل

المسا ل العقدية والتى ال يجوز طرحها عليهم حتى ال تحدث فتنرة فضر  عرن حملهرم عليهرا 

القا ل:"ما أنت بمحدث قوما بحديث ال تبلغه عقولهم  -ر ي ه عنه -بالقوة ورحم ه على

 اال كان لبعضهم فتنة".

 من خالفوا  رأيه وهو نفس أسلوب الحكام الظلمة.هذا بعلماك المسلمين مفي  يعرض

 .هذه اإلتهامات المعتادة التى توجه لمن يؤمن بالدعوة إلى ه ويتبع العماك

 كل زمان ومكان.في  وهى نفس االتهامات التى توجه الى دعاة الحق

براقى ي حظ أن المأمون بدأ باختبار القضاه وموظفوا الدولة ثم بعد ذلك ثنى بالعلماك ثم 

 الرعية.

 التهديد بإنهاك الخدمات والطرد من الوظا أ.

 دينه.في  وهذا هو الحق أن يتولى امورالرعية من يوثق

 .تهديد العامة عن طريق القضاة بأنهم ال تقبل شهادتهم إذا لم يقولوا بهذا القو 

( وابرن حنبرل ألبرى 172في احمد بن حنبرل للسرعدل أبرو جيرب )ق ،انظر هذه الرسا ل

 (.56 -47)ق زهرة

 وأما باقى الثانى عشر فقد جاكوا بعد ههؤالك إال عفان.

 محنته.في  وهذه من المثبتات على الحق يرزقها ه لعبده

 (.314مناقب أحمد بن الجوزل )ق

 (314المصدر السابق )ق

 (.315المصدر السابق )ق

 (.316المصدر السابق )ق

 (317المصدر السابق )ق 

 (.10/336سير أع م النب ك )

وهى وصية طويلة كلها زهد وخشية من ه وخاصة النفس وشدة حرق على مصرالح 

  .األمة

فررإن الفقهرراك مررا بررين صررالح  ،يقررو  اإلمررام السرربكى:"فإنما يتلررأ السرر طين فسررقة الفقهرراك

ثم ال يسرعة  ،والطالح دا ما يترامى عليهم ،وطالح فالصالح غالبا ال يتردد على أبواب الملك

 ،ولهو علرى النرات شرر مرن ألرأ شريطان،ل معهم على أهروا هم ويهرون العظرا مإال أن يجر

كما أن صالح الفقهاك خير من ألأ عابد ولوال اجتما  فقهاك السوك على المعتصم لنجراه ه 

ممرا فرررط منرره ولررو أن الرذين عنررده مررن الفقهرراك علررى حرق ألروه الحررق أبلررج وال بعرردوه عررن 

 (2/59حيلة والزمان على هذا )الطبقات  رب مثل اإلمام أحمد ولكن ما ال
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 العقابين: خشبتان يشبح الرجل عليهما للجلد.

 (.195احمد بن حنبل للسعدل )ق 

 (.336مناقب احمد ألبن الجوزل )ق

  (.340المصدر السابق )ق
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 (3فن الخطابة )

 تكملة أنواع الخطب

 )الخطبة الدينية(
 التعريف:

في  صة اإلس مية(، تبعا لفهم قا ليها لدور األس متتعدد التعريفات للخطبة الدينية )وخا

 :الحياة

 ،المسررجد أو المناسرربة الدينيررةفرري  فمررن يرررل أن دور الخطيررب هررو أداك الشررعا ر الدينيررة

 ،هررى التررى تعتمررد علررى إثررارة العاطفررة لتحبيررب الررنفس إلررى الخيررر :أن الخطبررة الدينيررة:قررا 

"هرى الخطبرة الترى  :ه وخشريته، وقرا   آخرروتوجهها إلى تقول ه وحب ،وتنفيرها من الشر

السررلوكيات أو فرري  تجررنح إلررى الترغيررب والترهيررب واألمررر بررالمعروف والنهررى عررن المنكررر

 .الرقا ق والوعظ"

وعلى هذا التعريأ الخطب الرسمية والتى يأمن الخطيب فيهرا علرى نفسره فر  يصرطدم 

خطبرة وظيفرة رسرمية إلر راك مع سياسة حاكمة، أو يخالأ نظامرا قا مرا، وبالترالى تكرون ال

من يعطيه راتبه. وأما الخطب الدينية غير الرسمية فتتنرو  تبعرا  لرؤيتره فري طريقرة الردعوة 

 الى ه:

فري  فمنهم مرن يررل المنبرر هرو السربيل لتعلريم العقيردة ومحاربرة البدعرة فحصرر الخطبرة

 دروت علمية تقلقى لتصحيح العقيدة ومحاربة البدعة.

الترغيرررب فررري  نبرررر هرررو السررربيل للررردعوة والتبليرررغ فحصرررر خطبترررهومرررنهم مرررن يررررل الم

 والترهيب واألخ ق والسير فقط.

ومنهم من يرل المنبر هو السبيل إلى الجهاد بالسيأ فجعل الخطبة ساحة معركة يقاترل 

 فيها وحده.

ويوجررد مررن يرررل أن اإلسرر م نظررام شررامل يتنرراو  جميررع مظرراهر الحيرراة فيرررل عرردم 

فيرررل أن الخطبررة  ،مررن جوانررب الرردعوة علررى حسرراب جانررب آخررر تخصرري  المنبررر بجانررب

الدينيررة علررى المنبررر هررى السرربيل للتوجيرره واإلرشرراد والرردعوة والنصررح لكررل المجتمررع أفرررادا 

 وحكومات على منهج اإلس م وأصوله.

ومما تقدم نستطيع أن نقو  أن الخطبرة اإلسر مية هى"الترى تعتمرد علرى تعراليم اإلسر م 

والخطبة  -والسياسة جزك منه -الشمولية التى تتناو  مظاهر الحياة جميعا وأصوله بنظرته 

 وتبليغ الرسالة".،ونصح الحكومة ،وإرشاد المجتمع ،سبيل إلص و الفرد وبناك األسرة

 ۞ أهمية الخطبةالمنبرية:
 وأكثرهم فا دة وذلك: ،وأقواهم تأثيرا ،وأوسعهم مجاالت ،هى أهم أنوا  الخطب جميعا  

أسبوعيا لتبليغ رسالته، والخطاب االسبوعي ال يوجد  النبي  المنبر كان يرتقيهإن هذا 

 في نظام أو دين غير اإلس م.

إقبا  القلوب قبل العقو  إلى االستما  للخطيب استجابة لقوله تعالى )يأ يها الرذين أمنروا 

مرا ال يترروفر إذا نرودل للصر ة مررن يروم الجمعررة فاسرعوا إلرى ذكررر ه وذروا البيرع(، وهررذا م

 للخطب األخرل.
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 -مرن غيرر ِذلره  –..والنرات تحرت قدميره متوا رعين .ارتقاك الخطيب علرى المنبرر ليعلو

. فليترق ه كرل .. فمرا أعظمره مرن جرو عبرادل لسرما  الحرق.بيت هفي  ،منصتين لك م ه

 خطيب.

 ،تماعيرةومشراكلهم االج ،األحرداث الجاريرةفري  شوق لسما  حكم اإلسر مفي  إن النات

واالقتصادية والسياسية من ِوجهة نظر شررعية ك ومرا يقرا  علرى المنبرر لره ترأثر قرول ألنره 

 رأل الدين.

أن الم  كرررة تكرررون علرررى األبرررواب ومعهرررا الصرررحأ لتسرررجيل أسرررماك المصرررلين تبعرررا  

فاتق ه  ،وجلست الستما  الذكر ،فإذا صعد الخطيب على المنبر طوت الصحأ،لتبكيرهم

" :قرا  عرن أبري هريررة أن النبري  ،وال تسمعهم إال خيررا ، وفري الصرحيحينأخى الخطيب 

قررام علررى كررل برراب مررن أبررواب المسررجد م  كررة يكتبررون النررات األو   ،إذا كرران يرروم الجمعررة

  ... فإذا جلس اإلمام طقويت الصحأ واستمعوا الذكر ".فاألو 

  ۞ أسباب ضعف الخطبة المنبرية:
هميتهررا، نجررد أن كثيرررا مررن الخطبرراك ال يرردركون النجرراو ومررع نبررل الخطبررة المنبريررة وأ

ومسرتمعوالخطيب يروم الجمعرة  ،نفوت السامعين أثرا  عميقرافي  المنشود، وال تترك خطبهم

يررأتون اليرره تلقا يررا ألنهررم مجبرررون علررى أداك الصرر ة طاعررة  .. ولضررعأ الخطبررة وقلررة 

بخر ف بعرض المسراجد .قط..آخر الخطبة مرن أجرل الصر ة ففي  االستفادة يحضر معظمهم

ثم ال يسرأمون سرما   ،ومن أماكن بعيدة ،التى بها خطباك مؤثرين تجد النات يأتون مبكرين

 الخطبة حتى ولو طالت. 

فرري  الغالربفرري  والتى تنحصرر،وقرد جمعرت لررك أخرى الخطيررب أسرباب  رعأ الخطبررة 

 ات التالية:السلبيفي  .. وهو ما يتضح.الخطيب أو مو و  الخطبة أو طريقة اإللقاك

 أوالً: سلبيات الخطيب:
أو هو فعر  يقررأ  ،يلقى الخطبة وكأنه يقرأ من كتاب ،بعضهم يكون باردا جامدا  روتينيا

حترى كلماتره ونظراتره قرد  ،وال مقنع لمرن يسرمعه ،ما كتبه أو كتب له فهو ال مقتنع بما يقو 

 ،عرالى الصروت ،ثرا را ،غا ربا ،المقابل متشنجا ملتهبا متحمسرافي  تكون جامدة. وبعضهم

ثرم يترركهم متحمسرين ال  ،يحردث النرات بلغرة تثيرر مشراعرهم ،مثير األلفاظ صاخب اإليقرا 

الينبرت  ،برارد ثرم سررعان مرا تخبرو هرذه النيرران متحولرة إلرى رمراد ،إلرى شرئ وال إلرى فعرل

يتفاعرل مرع مو رو  الخطبرة بالقردر الرذ   وال يرفع بناك. أمرا الخطيرب النراجح فهرو ،زرعا  

 عرض المو و  وطرق تحقيقه.في  لمناسب واألنفعا  غير المفتعل وينجحا

وال يرررورث تفرراؤال مرررع مسررتمعيه، برررل  ،وال يتفرراك  ،ال يبشرررر ،متشررا م ،بعضررهم منفرررر

ومررا سرريلقونه مررن عررذاب  ،بررل وقررد يتوعرردهم النررار ،ويسررتعمل ألفاظررا ومفررردات قررد تسررؤهم

لشرروار  افرري  شررى فرريكم مررن المنكرررويجررزم لهررم أن هررذا مصرريركم جررزاك مررا تفعلونرره ومررا تف

... إلرى غيرر .فهي بعيدة المنرا  عرن أمثرالكم ،..... وهيهات أن تدخلوا الجنةوالبيوت و.....و

ذلك مرن األسراليب المنفرردة وهنراك فررق كبيرر برين أن تكرون الخطبرة أو معظمهرا للترهيرب 

مقابررل يبشررر الفرري  فينفررهم وبررين مررن يسرتعمل الترهيررب بقرردره وفرى مكانرره ووقترره وبعضرهم

وكرأنهم  ،النات بدرجة مبالغ فيها فيشعر المستمعين أنهم ي مسون الجنة بأيديهم وأنهم أهلها
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برل يرورثهم  ،العمرل وال محاولرة لرفرع الهمرمفري  قد بشرروا بهرا فر  يولرد لرديهم رغبرة أكيردة

 التخاذ  والكسل وطو  األمل.

بمرا  -متعاليرا –ويحردث النرات  ،العالم ببواطن األمرور،وبعضهم يتكلم بلغة اآلمر الناهى

فهرو الناصرح وهرم مرن يحتراجون إلرى النصريحة  ،منأل عن ذلركفي  وكأنه ،ينالهم من الويل

 وهذا مثير لحفيظة السامعين الذين قد يكون فيهم من هو أعلم منه.

ومنهم من يقأ خلأ الميكروفون وكأنه تقم  شخصرية أخررل )كمرا يفعرل الممثلرون( 

 ومحملقا ،ال شئفي  محدق ،ن آخر بعيدا عن النات ال يسمع وال يرلأو قد تحو  إلى إنسا

ثرم ينطلرق  ،فهو فقط يثبت نظره إلرى حرا ط المسرجد ،شئأ   وغير متفاعل مع ،ال شئفي 

  أو الخجل من طو  الوقت. ،جعبته، أو انتهاك المو و في  متحدث ال يوقفه إال فراغ ما

فيكررون كمررن يرررول قصصررا    ،قينومررنهم مررن يقصررر علررى التحرردث عررن قصرر  السرراب

ولرذلك يخررج المسرتمع منهرا  ،وال أهم ما يسرتفاد منهرا ،محفوظة ال يتبعها بتعليق وال توجيه

 صفرا.

ويركز على السلبيات وكثررة الحرديث حولهرا.  ،وبعضهم يفضل التحدث للمقصرين فقط

ل اسر مى كرل عمرفري  وفقردان األمرل ،إن هذه السرلبية ربمرا أدت إلرى يرأت عنرد المسرمتعين

فري  يبغى األص و والتغيير وتوجد نفرورا برين المصرلين وبرين الخطيرب فيضريقوا بره ذرعرا

 وأنه بالعمل ثم توفيق ه سينصرنا ه عز وجل. ،النفوتفي  حين أن عليه أن يبث األمل

ويخرذرون النرات مرن المرا ،  ،معظم الخطباك يتلذذون بتقريع األغنياك واستمالة الفقراك

"اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا...." الحديث  رثة تحل بالمرك مشيرين لقوله وكأنه كا

األرض وال فسررادا فرري  وقولرره تعررالى "تلررك الرردار اآلخرررة نجعلهررا للررذين ال يريرردون علرروا

ويمردحون  ،والعاقبة للمتقين". وغيرها من اآليات فهم يبكتون األغنياك وكأنهم أعرداك األمرة

.. وهرذا مفهروم خراطئ، .األذهران أن المرا  مرذموم والفقرر مطلروبفي  وهكذا يرسخ،الفقراك

 يخالأ مفهوم الزهد الصحيح في االس م.

 ،عرردم حفررظ النصرروق التررى يستشررهد بهررا الخطيررب مررن آيررات قرآنيررة وأحاديررث نبويررة

 أن يكتب اآلية أو الحديث ويقرأه من الورقة. -لمن ال يحفط –مثل هذه الحالة في  واألولى

فبعضهم يحفظ خطبهم أو جزكا منها فيلقيها بصوته ونبراتره  ،طباك المشهورينتقليد الخ

فري  وهذا يثير استهجان المستمعين وإنتقادتهم ال ذعة. وهرذا االتجراه ينبرئ عرن عردم أصرالة

 الخطابة التي يجب ان يكون لها أسلوبها وأفكارها. في  الخطيب أو شخصيته المستقلة

يصرف جزكا من وقت الخطبرة أو كلهرا للردفا  ،خطباكفبعض ال:الدفا  عن أهل الباطل

.. فررإن دفاعرره عررن الباطررل .حررق شررعوبهمفري  عرن أخطرراك الحكررام وجرررا مهم التررى ارتكبوهررا

وأهله يسقط هيبة الخطيب من عيون النات ونفوسهم. وبعض النفوت الضعيأ تتعلق بأهل 

كرل ذلرك مرن  ،علرى باطرل وهرى تعلرم أنهرم ،وتكيل لهم المدو الوافر والثناك العاطر ،الباطل

. فليعلم األخ الخطيب أن كل كلمة يتفوه بها محسوبة .أجل طمع دنيول أو مصلحة شخصية

 له أو عليه.

  .وفي المقابل يوجد من يشتم الحكام صراحة بألفاظ ال تليق على منبر النبوة

 ،والنيررل مرررنهم ،تجررريح النررات وتفسررريقهم وبعررض الخطبررراك يتعرررض ألنررات بأعيرررانهم

أعرراض النرات في  . فالولوغ.وتنفر منها الطبا  السلمية ،ة نابية تشمئز منها النفوتبطريق
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ونهشها أمر قبيح ال يقره مرن عنرده أثرارة مرن عقرل أو ديرن أو أدب... فينبغرى أن ينرزه منبرر 

نرفضره ال يتنراقض مرع مرا نردعو الرذ   المسجد من هذه الغوغا ية. وينبغرى أن يعلرم أن هرذا

ويفضررل أن يكررون علررى  ،وجرره الباطررل وقولرره كلمررة الحررقفرري  وقرروفاليرره الخطيررب مررن ال

 والتلميح يغنى عن التصريح. ،ما با  أقوام ،طريقة

 الموضوع:في  ثانياً: السلبيات
محرريط فرري  فخطيررب المسررجد يرردور ،أن ال يكررون المو ررو  عررن حيرراة النررات وواقعهررم

و  ،دة جردا عرن حيراتهموقد يحدث النات عن أشياك بعير ، يق هو الحديث عن الجنة والنار

قريررة ريفيررة فرري  يقررو  د/ عبررد الجليررل شلبى:"سررمعت خطيبررا مرررة .ال يتوقررع أن يواجهوهررا

 ،تحريمهافي  يتحدث عن مضار الخمور وعما ينشأ عنها من أمراض وكيأ تدرج اإلس م

وخطيرب  .وشرو أ رراره ،وكأن أولى لو نهى عن التدخين ،وسكان القرية ال خمور لديهم

لحديث الجمعة أخطار الرح ت إلى الب د األوربية وما ينزلق فيره زوارهرا مرن  آخر اختار

 فساد، وليس بين مستمعيه من يرحل إلى "بندر" المحافظة.

كبرالوالدين والرفق وحسن تربية ،فيتحدث عن عدة مو وعات ،تعدد أغراض الخطبة

األغراض وقليل مرن  والنصحية كل هذا في خطبة واحدة فتتكتظ الخطبة بعديد من ،األوالد

.. وربمرا شرغلهم مرن فكررة .ومثل هذا يشتت أذهان السامعين فور مغادرتهم المسجد ،البحث

إلررى أخرررل لكررنهم ال يحصررلون علررى فا رردة ثقافيررة والخطبررة الناجحررة البررد أن تكررون ذات 

 مو و  واحد.

 ،كررل خطبررةفرري  فالخطيررب يررذكر معررانى واحرردة يررذكرها ،تكرررار المعررانى و الشررواهد

وهررذا التكرررار يررذهب بررأثر اآليررات  ،ثرهررا يرردور حررو  مو رروعات معروفررة للكثيرررينوأك

واألحاديث والنصا ح ف  تمس قلوب السامعين وال تحرك مشاعرهم ولو أن الخطيب يترابع 

.. وأيضررا كثرررة القررراكة تفررتح ذهررن الخطيررب .األحررداث الجاريررة لوجررد جديرردا يهررز المشرراعر

 ويمده بمو وعات جديدة.

الروعظ واإلرشراد. فري  لى أحاديث مو وعة وشديدة الضرعأ متسراه   أنهرااالعتماد ع

وليحرذر  ،وليجتنرب شرديد الضرعأ النبري  فليعلم أنه ال يجوز له أن يحتج بالمو و  على

 ."من كذب على متعمدا  فليتبوا مقعده من النار" متفق عليه من قوله 

يهرتم بقضررايا النررات الررذ   تنراو  القضررايا "وذلرك أن الخطيررب النرراجح هروفرري  السرطحية

تحليرل فري  والتعررض ال يكفرى برل البرد أن يكرون عميقرا ،خطبتهفي  الحياتية وييتعرض لها

هرررذه القضرررايا وتقرررديم الحلرررو ... والنرررات يصرررابون بخيبرررة أمرررل إذا رأوا قضرررايا السررراعة 

تعررالج بسررطحية ظرراهره مررن خطيررب  ،وقضرراياهم التررى يبحثررون عررن حلررو  لهررا ،المصرريرية

ويتنراو  الحردث عنهرا هكرذا  ،. ف  يشعرون بالدراسة الكافية، وال باإلعداد المسبق..الجمعة

 وخطر على باله. ،وكيفما أتفق

 ،الترى ال يقبلهرا عقرل عاقرل ،المو و  من ذكر القص  الخرافية والخياليةفي  اإلكثار

 وتكذبها قواعد الشريعية.

والتعررض للمتشرابه  ،لعبرادكخلق أفعرا  ا ،دقا ق المسا لفي  أن يكون مو و  الخطبة

 .. وغير ذلك من المو وعات التى قد تحدث بلبلة عند عامة النات..من القرأن بالتأويل
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أن يخررررج المو رررو  مرررن كونررره خطبررره دينيرررة إلرررى خطبرررة سياسرررية أو درت علمرررى 

. ال أن .الحرردثفرري  تخصصري، فرردور الخطيرب هررو التأ صريل الشرررعى وبيران حكررم اإلسر م

 يتحدث بلسان السياسى دون دليل شرعى.يكون بوقا سياسيا 

واالعتبرار  ،وسرير سرلأ األمرة ، عأ االستشهاد باألدلة الشررعية مرن الكتراب والسرنة

بالتاريخ حيث تتحو  خطب بعضهم إلرى أسرلوب إنشرا ى خرالى مرن األدلرة والبرراهين علرى 

اإلعرداد  الغالب لعدم حفظه لآليات واألحاديث وعدمفي  . ويرجع ذلك.الفكرة التى يعر ها

 للخطبة.

 ۞ وسائ  للنهوض بالخطبة الدينية:
هذا الميردان، في  . ويوجد اآلن فراغ واسع.خطيب المسجد اليوم مطالب بإحياك الخطبة

ولكرى يسرد  ،السرماعينفري  يرؤثرالرذ   وتعطش كبير إلى سما  الوعظ واإلرشراد والتوجيره

وأن يعرد  ،يات التى ذكرناهراخطيب اليوم هذا الفراغ عليه أن يتخل  قبل كل شئ من السلب

 .النبي  ورثه عنالذ   نفسه اإلعداد الجيد كى يؤدل أمانة الكلمة على المنبر

 فأقو  وه المستعان. ،تحسين خطبتهفي  وسأذكر بعض الوسا ل التى تعينه

 أوالً: مظهر الخطيب
ألن النات سيرونك بعيونهم قبل أن يسمعوك  كن في أبهى مظهر وأحسن هندام: -1

،وقوله تعالى "خذوا (3)المدثر "وثيابك فطهر"  وقد كان من أو  تكليأ للنبى ،ذانهمبآ

 .النبي  فالنظافة والطهارة والتطيب من سنة ،زينتكم عند كل مسجد"

وال تظهر أبدا بمظهر الفقير وال  :ملبسك بمظهر الغنى أو المستغنىفي  اظهر -2

زماننا بالخيبة والفشل في  فإنه يفسر ،اتاألنكسار أمام النفي  وال تبالغ ،الذليل الضعيأ

 عباكة خاصة لمقابلة الوفود. فقد كان للنبى  ،وقلة الحيلة

 ثانياً: عند بدء الحديث
 ،واشعر بما يشعرون به ،وأهتم بهم جيدا أقب  على الناس بك  قلبك وحواسك: -1

تواصل وادخل إليهم من خ له وعندها سيتم ال ،وتوقع ما يريدون سماعة ،وحس نبضهم

 .والمحبة بينكما

وكن كذلك دا ما فاالبتسامة تسحر القلوب وتجعلها مستعدة  وجه الناس:في  ابتسم -2

 وجه أخيك صدقة".في  لْلستما  وفى الحديث "تبسمك

. ومقومات الحب .وأخبرهم بأنك تحبهم ،فالحب بالتحبب حاول أن تحب الناس: -3

إنهم طريقك إلى الجنة إذا هداهم  ،ليككثيرة )فهم جاكوا وتجشموا عناك التنقل ليستمعوا إ

 ه على يديك(.

فستشعر  ،حتى تشعر بح وة ولذة وقيمة ما ستفعل :جدد نيتك وحددها وعددها -4

ويجب أن ال يؤتى  ،وأنك على ثغر لْلس م ،سبيلهفي  وتجاهد ،ولنصرة دينه ،أنك تعمل  

 لحق على لسانك.من قبلك وعندها سيفتح ه عليك وسيلهمك ما تقو  ويجرل ا

 ،أو صأ واحد،وال تركز على جهة واحدة تنق  بناظريك بين أرجاء المسجد: -5

.. فالنظرة سهم صا ب .وكذلك انظر إلى كل الحا رين وال تركز على شخ  دون غيره

 من سهام الحب إذا كانت مخلصة وموحيه ومعبرة وموجهة.

 ثالثا: حاول تحديد نوعية السامعين ومستواهم
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وما  ،لتحدد هل هم محبين أم كارهين لك ،وانتبه النفعاالتهم م:تفحص وجوه*

هل هم داعمون لها  ،ستطرو عليهم ولفكرتك إلى ستتناولهاالذ   توجههم تجاه موو عك

 أم معار ون أم محايدون.

وما مقدار معلوماتهم عن مو وعك؟ هل هم  حاول أن تستشف مستواهم الثقافى:*

لك من الفئات المتنوعة، وليس المطلوب أن تغير علماك، أم طلبة علم ؟ أم غير ذ

وغير مستول الك م واالستدالالت والعقليات والنقليات بما  ،ولكن كن يقظا ،المو و 

 يناسبهم.

فما يناسب  تذوقهم لما يتلقونهفي  المستوى االجتماعى يؤثرفي  ثق أن تفاوتهم*

 الفقراك. وما يناسب األغنياك يثير حفيظة ،فقراكهم ينفر األغنياك

: يقو  ابن القيم:" الواجب هو األحكام الشرعية، البد أن توازن بين الواجب والواقع*

والواقع هوأحوا  النات الواقعية ". ف بد أن يتغير الخطاب طبقا ألحوا  النات وواقعهم 

 وأولويات حياتهم.

 رابعاً: اختيار الموضوع

ن الحديث العام واألحاديث فيجب أن تفرق بي اختر الموضوع المناسب للحضور:*

عصر العولمة ف بد أن تتخير المو وعات في  الخاصة وأال يغيب عن بالك أننا نعيش

 والكلمات المناسبة

: والتكنمن الذين كان جل همهم موا يع اختر موضوعا يرتبط بحال مسلمى اليوم*

ل أن يكون حاوتتعلق بدورة المياه وتركوا الموا يع المهمة التى يحتاجها المسلمون.

وإن كان المو و  يفرض نفسه  ،األذهانفي  أو على األقل يدور الموضوع جديدا:

أو أدخل إليه  ،أو عقا دل فتعامل معه بأسلوب جديد ،كالمناسبات السنوية أو مو ع فقهى

 وال داعى للتكرار الممل. ،من مدخل جديد

اية حتى ال : و ح لهم مو و  الخطبة من البدأفصح عن الموضوع من البداية*

معلوم نفسيا أنهم إذا وصلوا لما تريد بعد حيرة،  ،يملوا من الركض بأفكارهم وتوقعاتهم

 عندها سيرفضونك بشدة.

 ،)بسلبياته وإيجابياته( على الحضور أنفسهم حاول إسقاط عناصر الموضوع المثار:*

لمسلمين، وهنا وليس كما يفعل معظم الذين يوجهون الك م إلى عامة ا ،مستخدما أنت وأنتم

 يشعر الحضور بالمسئوولية.

. فالعامة ال .فهذا ليس مو عها الخطب العامة:في  تجنب المواضيع الخالفية*

 يعرفون االخت فات وال أسبابها وال حلها وال فلسفتها.

 خامساً: لغة الخطاب وأسلوبه

 صينةوال تتمسك بمستول معين من اللغة الر تحدث بلغة مناسبة لمن يستمعون لك:*

بحور في  . فقد يغوق الخطيب.كل األحوا  فلكل فئة من النات لغة تخاطب تناسبهمفي 

اللغة العربية ومعاجمها ليستخرج مو وعا بكلمات قوية ولغة رصينة هو نفسه لم يكن 

يعرفها من قبل أو على األقل ال يتعامل بها فما بالك بالسامع العادل البسيط. فتخاطب 

 لغتهم مع االلتزام باللغة العربية على المنبر. النات بلغة قريبة من
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عن قصد أو غير قصد مهما  احذر استخدام األلفاظ الخارجة عن اللياقة والذوق:*

وال تغتر أنك تنقل ك م النات ف بد أن  ،واعلم أنك تبلغ عن رب العزة،كنت واثقا مما تقو 

 ،ب للنات أنتن مقصرونتقكني السوك من ك مهم... فليس من المحبب أن يقو  الخطي

 .تركتم الطريق وستنالون من ه سوك العذاب وإنى أنذركم صاعقة ،فاسقون

 ً  كن واثقا هادئاً مبشراً  :سادسا

ثقة  ،نفسهفي  ثم ،ثم فيما يقو  ،هفي  ثقة الواثق :تصرف أثناء خطبتك بثقة*

"ولينصرن ه من :. وثق بقوله تعالى..قل لنفسك أنك تستطيع الك م واإلقنا .المتمكن

 ينصره".
 وتصرف على سجيتك وال تتقم  شخصيات معينة.:كن طبيعيا

"فالكلفة تمنع األلفة"، واأللفة بيترك والسرامعين مطلوبرة فكرن ،وال تكن متكلفا:كن بسيطا

 حركاتك وفى حديثك فر  تتكلرأ مخرارج األلفراظ والحركرات المتشرنجة وقرد كررهفي  بسيطا

 شدقين والمتفيقهين.الثرثارين والمت النبي 

وتحردث لره  ،: فلقد أعطاك وقته فر  تجعلره أسريرا  عنردكعام  مستمعك بلطف ومودة*

 واترك قواعد الخطابة المعقدة. ،بصورة ودية سهلة

 ً  ال تغف  ُمَحِسنَات الِخًطاب :سابعا
وكرذلك اآليرات واألحاديرث: لكرن التكثرر مرن لدرجرة تشرتيت  ،حديثكفي  ال تهمل الشعر

وكرذلك ال تنتقرل برين المعرانى ولكرن تحردث حرو  معنرى واحرد ،ن المعنى المطلوبالسامع ع

 ودلل عليه باآليات واألحاديث أو بيت شعر بما يو ح فكرتك.

كرذلك اسرتخدام األرقرام لكرن لريس لدرجرة  استخدم نتائج الدراسات واألبحاث العلمية:*

لمعنرى وال تشرتت السرامع حترى تفيرد الفكررة وتقررب ا ،ومقربرة ،استخدمها بقدرها ،اإلسفاف

 وكذلك استعن بالمقارنات ) فبضدها تتميز األشياك(. ،وتدعوه إلى الملل

 ثامناً: القصص

وكذلك الحكم واألمثا  العربية  ،والتى تفيد الفكرة اهتم بسرد القصص المؤثرة:*

 .والشعبية

كن ول،فاذكرها للعبرة واستفادة الدروت :استعن بقصص السابقين ولكن بال إسراف*

 ال تعتبرها مخرجا  لك من المآزق.

 قصة أو حديث تقوله.أي  استنبط المستفاد من*

 اربط قصص الماضى بالواقع الحالى.*

 حياتهم:في  تاسعاً: احرص إن يخرج الناس بنقاط عملية يطبقونها
فأل علم ال يترتب عليه عمل فهو أبتر، فليكن هدفنا من اإللقاك هو الخروج بهدف  

 ،نقاط محددةفي  محددة )كالصبر أو الحياك(، ثم و ع برنامج عمل محدد معين أو قيمة

 عن ماذا تعمل للوصو  إلى تطبيق هذا الخلق وبذلك نكون حققنا الهدف من الخطبة.

 عاشراً: اهتم بطريقة إلقائك
  ً وتكرون األلفراظ وا رحة المخرارج وتتحررل المقراطع  ،فال بد أن يكون المعنى واضلحا

 ون الك م مقبوال سه  سلسا  ال تعقيد فيه.وأن يك ،والمواقأ
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 حادى عشر: اهتم بصوتك وحدته وقوته 
تلبسه الذ   فهو الثوب ،الكلمات بصورة عفوبة حينما تتحدثفي  فالصوت يبث النبض

وهو جزك من موهبتك الطبيعية للتواصل، واخت ف درجة  ،إما نعومه أو خشونة ،كلماتك

دث على إعطاك لون مميز للصوت، فغي ر طبقات وطبقة ونغمة الصوت يساعد المتح

 وتعلم كيأ تفعل ذلك. ،صوتك حسب المواقأ ترهيبا وترغيبا

فإنها تكون بمثابة تسليط الضوك أو  ،رفعا أو خفضنا درجات جهارة الصوت: •

 أو مو و  معين. ،إخفاته على نقطة أو عبارة

قراط المهمرة... فاإلسررا  أيضا زيادة ونقصانا تفيرد تسرليط األ رواك علرى الن والسرعة:

يقلل من أهمية الكلمات ولكن اإلبطاك يركز الضوك عليها ويظهر أهميتهرا وتأكرد أن طريقرة 

 .الحديث هى الفيصل دا ما وهى الحكم وليست نوعية الحديث وال نوعية الكلمات وكثرتها

 ثانى عشر: استعن بالحركات 
ز عنه الك م كذلك فإن فكما أن للعيون لغة وأسرار وقدره على توصيل ما عج

لحركات الجسم لغة وأسرار وتأثير فهى إظهار انفعاالتك وفضح مشاعرك ف  تكبت 

الحركات حتى ال في  الحركة العادية فتظهر بمظهر المقيد وأيضا ال تبالغفي  رغباتك

 وحتى ال تشتت المستمع ولكن كن وسطا . ،تكون محل نقد

 ثالث عشر: ال تغف  اإلشارة
وخاصة إذا تعثر الك م عن تو يحه وفى الحديث "بعثت أن  ،المعاني تو يحفي  

 ويقرن بين إصبعية الوسطى والسبابة". ،الساعة كهاتين

 الدعاءفي  رابع عشر: ال تعتد
فليس مقبوال أن تدعو على ،المجمعة وليست المفرقة ،واختر األدعية المحببة للنفس 

لنصارل بصفة عامة كالذين يرددون اللهم أهلك احد المسئولين أو الحكام أو على اليهود وا

ب دنا التى في  وخرب ديارهم........ فهذا غير مقبو  ،اللهم يتم أطفالهم ،اليهود والنصارل

 بها نصارل بيننا

 وموعدنا بإذن هللا العدد القادم نستكمل الحديث
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 دور الخطيب في قضية فلسطين
امن حملتم أمانة الكلمة التي ثقلت على السموات . ي.ورثة األنبياك األخوة الخطباك... يا

وال تخشون في ه  ،من عاهدتم ه على تبليغها كاملة دون كتمان وال تحريأ .يا.واألرض

ا ب،يَّنَّاهق ِللنَّاِت فِي ا)لومة ال م  د،ل ِمنو ب،عوِد م، الوهق ن،ا ِمن، الوب،ي ِن،اِت و، لو ا أ،نوز، ون، م، تقمق لوِكت،اِب إِنَّ الَِّذين، ي،كو

( )البقرة: ِعنقون، مق ال َّ ي،لوع،نقهق ق و، مق هَّ ِن )وقا  تعالى ( 159أقول،ئِك، ي،لوع،نقهق ش،وو اخو ا النَّات، و، ش،وق ف،  ت،خو

نا  ق،ِلي  ( وا ِبآي،اتِي ث،م، ت،رق ال ت،شو الَِّذين، يقب،ل ِغقون، ِرس،االِت )وقا  تعالى  ،(44)الما دة: من اآلية و،

ي،  ِ و، ،(هَّ دا  إاِلَّ هَّ ن، أ،ح، ش،وو ال ي،خو ن،هق و، ش،وو أمتنا اليوم في ( 39)األحزاب: من اآلية خو

وعلى كل مسلم أن .مأزق...ومعركتنا مع أعداك اإلس م وخاصة مع الصهاينة على أشقِدها

..ودور العلماك في .يقوم بدوره في مواجهة أعداك اإلس م الذين يمكرون الليل والنهار

 .من يؤد  جهاد الكلمة مع سيد الشهداك وقرن النبي  ،مة من أعظم الواجباتجهاد الكل

وخاصة إذا ارتقوا  ،كما أذكر اخواني العلماك بأن عامة المسلمين تتجه أنظارهم إليهم

وليتعرفوا على واجبهم الشرعي  ،ليسمعوا حكم اإلس م في األحداث الجارية ،المنابر

.. وما تقغفلونه يقعر ون .ه على المنبر يهتمون بهفما تذكرون ،نحوالقضايا الساخنة

 ...وال عجب في ذلك ك ألنكم المبلغون عن ه ورسوله.عنه

ومنها تتفر  جميع  ،وقضيتنا األم مع العدو الصهيوني هي فلسطين والمسجد األقصى

المسجد  - إن الصرا  قا م على مسرل رسو  ه  ،قضايا المواجهة مع أعداك اإلس م

 ،.. هل سنفديه بأرواحنا ليبقى المسجد األقصى ؟ أم يحقق اليهود حلمهم بهدمه.-قصى األ

وتخلي   ،وإلقامة الهيكل المزعوم ؟ فوه لو لم نقوم بدورنا في تحريره والحفاظ عليه

كما قا   ،إخواننا في فلسطين من أيد  الصهاينة المحتلين فسوف يستبد  ه قوما  غيرنا

 .38ثم ال يكونا أمثالكم﴾ محمد ،ولوا يستبد  قوما  غيركم﴿ وإن تت سبحانه

 ،ويقفون رجاال   ،.. إن إخواننا في فلسطين يجاهدون بأنفسهم وأموالهم.إخواني الخطباك

 ،واجتما  العالم بأسره  دهم ،مع الحصار المفروض عليهم ،ويقدمون الشهيد تلو الشهيد

..فإذا أدوا .ثم من إخوانهم المسلمين ،وال يجدون عونا  وال يلتمسون نصرة إال من ه

 .فلنؤد دورنا في نصرتهم وإمدادهم،دورهم في خط المواجهة

 :وأذكرك أخي الخطيب بأهم واجباتك نحو القضية الفلسطينية
 ... فهي حديث الساعة وأم قضايا المواجهة..أن ال تغفل فلسطين في خطبتك1

وقتل  ،خواننا من حصار وتهجيروتتحدث عن معاناة إ ،. أن تتتبع كل حدث يومي2

 .وسجن وكل أنوا  المعاناة

حتى تتمكن من عر ها  ،وتدرسها جيدا   ،. أن تفهم أبعاد القضية وحقيقة الصرا 3

 .على المنبر بكل أبعادها

.. مع إرشادهم .. أن تبين واجب المسلمين ودورهم في نصرة إخواننا في فلسطين4

وأن هناك جهات رسمية أمينة تتولى إيصا   ،ا ومنها الجهاد بالم ،على طريق النصرة

 .هذه األموا  إلى مستحقيها في فلسطين مثل " لجنة اإلغاثة اإلنسانية بنقاية األطباك "

..وليداوم في طرحها ك ألن الحديث عن .. أن ال ييأت من كثرة عرض القضية5

بكل أبعادها فالموقأ يتطلب تناو  القضية  ،فلسطين لن مناسبة أو حديث حماسي مؤقت

 .حتى يتم تحرير فلسطين والمسجد األقصى،
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.. .. أن يبين الحكم الشرعي في االستس م والمعاهدات الظالمة مع العدوالصهيوني6

وحرفوا كتابهم  ،وما ينتظر من قوم اشتروا بآيات ه ثمنا  قلي  ،والذ  ال يلتزم بعهد قط

 .م ؟ هيهات هيهاتفهل يوفون لك ،ونقضوا عهودهم مع ه ،بأيديهم

وعليك أن  ،وأصدق مصدر يعرفنا بهم كتاب ه ،. عليك أن تفضح مخططات اليهود7

 .تبين جرا مهم ومطامعهم في السيطرة على العالم بأسره

. عليك أن تؤكد أن قضية فلسطين قضية اس مية ومن ثوابت عقيدتنا وان الصرا  8

حذر أن تردد مقولة أنها قضية قومية أو وا ،بيننا وبين اليهود هو صرا  بين حق وباطل

 .عربية فحسب

وزعمهم أن  ،. أن ترد على الشبهات التي يثيرها أعداك اإلس م لنترك القضية ألهلها9

فلماذا ندافع نحن عنهم ؟ وأنه يجب أن ينشغل كل  ،الفلسطينين باعوا قضيتهم وأر هم

 .قطر إس مي بقضاياه ومشاكله الداخلية

كل خطبة عند الدعاك الدعوة لنصرة إخواننا المجاهدين في  . أن تخص  في10

 .وأن ينز  ه غضبه على المحتلين الصهاينة ،فلسطين

 

 ..وه أسأ  أن يبارك في جهادك بالكلمة وأن يعينك عل ب غها فتحيا بها األمة
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 بين العدوان المشين والخذالن المهين فلسطين
 -:أفكار الخطبة

 ى سنن ه الكونية و الشرعية  رورة التأمل ف -1

 قضية فلسطين أم الثوابت  -2

 الحقد اليهود . -3

 جرا م يهود األمس  -4

 عظا م يهود اليوم -5

 أين المسلمون؟! -6

 كلمات للمرابطين فى أرض فلسطين المجاهدة  -7

 بشا ر النصر. -8

 واجب المسلمين دعم االنتفا ة  ماديا  وعينيا ومعنويا. -9

 .النصر األولى اإلص و  من الداخل لبنة -10

 التحذير من العلمانيين والمستغربين.  -11

 -أما بعد:
تدرعوا بها شدة  ورخاك  سراك   ،نفسي بتقول  ه تبارك وتعالى –فأوصيكم عباد ه 

واعمروا  بها أوقاتكم  صباحا ومساك  فبها تدفع المحن والب يا والفتن والرزايا  ،و راك

 الجنان  عاقبة  وجزاك. وبها تبوا

أيها المسلمون في ذروة تدعيات  األحداث  فى األمة وفى ظل  التهاب األو ا  فى 

المنطقة  بل وفى  خضم تفجر القضايا  فى العالم ووسط هذا الصمت العالمي والتخاذ  

 ،نستقرئ فيها التاريخ ،الدولي والغليان  فى  الشار  اإلس مي  البد من وقفه حازمة

أمل فيها سنن ه الكونية  والشرعية  لتقوم من خ لها مسيرة االمه  ونقأ طوي  مع ونت

الذات للمحاسبه الدقيقة والمراجعة الشاملة بمصداقية وشفافية  ثم األخذ بزمام المبادرات  

للعمل الجاد لتحقيق  مصالح االمه افرادا  ومجتمعات حفاظا على المكتسبات  وتوطيدا   

 حضارات قبل أن يجرفها  تيار المتغيرات وتضمحل  فى أتون المستجدات.لألمجاد وال

معاشر المسلمين، وللتفاعل اإليجابي مع الحدث وللعيش مع القضية عن كثب 

أن انتقل بكم نقلة شعورية من هنا حيث  المسجد الحرام حيث  -يراعاكم ه –استسمحكم 

 هناك حيث المسجد.تعيشون  األمن و األمان إلي هناك وما أدراك ما 

وما نكاته األحداث  ،وما يعيشه في هذه األيام من أو ا  مأساوية ،األقصى  المبارك

 ،ال يسع الغيورين علي أحوا  أمتهم السكوت عليها ،األخيرة من جراحات دموية

 .والتغا ي عنها و  األمر من قبل ومن بعد

تاريخي الوثيق بين هذين ولعل ذلك اإلسراك المشاعر  يؤكد االرتباط الشرعي وال

سبحان الذ  اسر  بعبده لي   من المسجد الحرام إلى المسجد )المسجدين الشريفين 

  (1 :اإلسراك) (األقصى الذ  باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير

 ،وحقوقنا التاريخية ،لم يبرز التاريخ قضية تجلت فيها ثوابتنا الشرعية ،اخوة العقيدة

 ،ظهرت فيها المتناقضات العالمية ،كما برزت فيها األحقاد الدولية ،أمجادنا الحضاريةو

وسقط القنا  عن  ،وتعر  فيها بريق الشعارات ،وانكشفت فيها حرب المصطلحات

This file was downloaded from QuranicThought.com



 102 الشرقية أون الين  –زاد الخطيب 

قضية فلسطين المسلمة  ،كقضية المسلمين األولي ،الت عب فيها بالوثا ق والقرارات

والقصي المبارك ك حيث تشابكت حلقات الكيد في  ،ةوالقدت المقدس ،المجاهدة الصامدة

في تآمر  ،والكره المبطن ،لتمثل منظومة شمطاك من العداك المعلن ،س سل المؤامرة

كان من ابرز إفرازاته الخطيرة انخدا  كثير من بني جلدتنا  ،رهيب من القو  العالمية

ألقصى من دا رتها ويتجلي ذلك في إقصاك قضية فلسطين والقدت وا ،بخطط أعدا نا

إلى متاهات ومستنقعات من الشعارات القومية  ،ومنظومتها اإلس مية ،الشرعية

بتر لها عن قوتها  –لعمرو الحق  –وذلك  ،والنترات الحزبية والطا فية ،واإلقليمية

والتواك  ،حتى تاهت القضية في دهاليز الشعارات ،وطاقتها الدافعة المؤثرة ،المحركة

في معايير  ،وإنفاق المراوغات ،ودياجير المساومات ،م المفاو اتوظ  ،المسارات

تسو  بين أصحاب الحقوق المشروعة و  ،وكاييل مزدوجة ،وموازين منعكسة ،منتكسة

 ،حتى خيل لبعض المنهزمين أن القضية غامضة شا كة ،االدعاكات الممنوعة (أصحاب)

 ،أمة لها مصادرها الشرعيةأولسنا  .لغياب التأصيل العقد  والشرعي لهذه القضية

 !  ؟وحقوقها التاريخية ،وثوابتها العقدية

! ماذا يدرون تاريخنا  ؟! ماذا تقرر عقيدتنا؟ماذا يؤكد قراننا وسنة نبينا ،اخوة اإليمان

! مما يؤكد بج ك أن الصرا  بيننا وبين اليهود صرا  عقيدة وهوية ؟عن القضية وأطرافها

 .ووجود

لتجدن اشد النات عداوة للذين أمنوا اليهود والذين  ) :بارك وتعاليألم نقرأ قو  الحق ت

ولن تر ي عنك اليهود وال النصارل ) :وقوله سبحانه (،82الما دة )          (أشركوا

 !(؟120:البقرة) (حتى تتبع ملتهم

كفار  ،ويهود اليوم خلأ اسوا ،اقرؤوا التاريخ لتدركوا ان يهود االمس سلأ سيئ

شذاذ  ،خصوم الدعوات ،مكذبو الرساالت ،قتلة االنبياك ،عباد العجل ،فو الكلمومحر ،النعم

من لعنه ه وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد )االفاق حثالة البشرية 

 (.60:الما دة) (الطاغوت اولئك شر مكانا وا ل عن سواك السبيل

 ،والبغي والشر والفساد ،نادسلسلة متصلة من اللؤم والمكر والع ،هؤالك هم اليهود

  (64 :الما دة) (ويسعون في االرض فسادا  وه ال يحب المفسدين)

لقد ) ،تطاولوا علي مقام الربوبية وااللوهية ،والخسة والدناكة ،حلقات من الغدر والكيد

وقالت اليهود يد ) (،181 :ا  عمران) (سمع ه قو  الذين قالوا ان ه فقير ونحن اغنياك

 .وتعالي ه عن قولهم علوا كبيرا   (،64 :الما دة) (ه مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا

وكفروا  ،اذوا موسي ،واتهموهم بالشناعات والجرا م ،لقد رموا الرسل بالعظا م

بأبي  ،ودسوا له السم ،عملوا له السحر ،وحاولوا قتل محمد ،وقتلوا زكريا ويحي ،بعيسي

افكلما جاككم رسو  بما ال تهو  انفسكم استكبرتم ففريقا  ) ،لص ة والس مهو وامي عليه ا

 (.87 :البقرة) (كذبتم وفريقا  تقتلون

مع  ،واليوم تواجه االمة الصرا  علي اشده مع اعداك االمس واليوم والغد ،امة االس م

فهل يعي بنو  .قيامةعليهم لعا ن ه المتتابعة الي يوم ال ،احفاد بني قريظة والنضير وقينقا 

قومنا حقيقة امة الغضب والض   بعد ان تفاقم شرهم وتطاير شررهم وطفح بالعدوان 

والتماد  في  ،واالستغ   واالطما  تزداد وتتفاقم ،! فالصرا  اخذ يتفجر ويتعاظم؟كيلهم
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نقضة  ،االستخفاف بالعرب والمسلمين ومقدساتهم بلغ اوج خطورته من جرذان العالم

وسر  الظلم والطغيان  ،من عشش الغدر والتخريب والمكر في عقولهم ،والمواثيق العهود

فاستحقوا لعنة ه والم  كة  ،فأبوا اال الصلأ والرعونة والفساد واالذ  ،في عقروقهم

 .والنات اجمعين

 ،لما جنحت األمة للسلم تحقيقا  للمصالح الكبرل ودركا  للمفاسد العظمي لم يجنحوا لها

وتشريد  ،واست ب أر ه ،فهو س م مع جهة ال ير يها اال تصفية الخصم ،بوال عج

 .، وتناثر اش  هوتقطيع اوصاله ،وانتقاق سيادته ،وإلغاك كرامته ،والعبث باقتصاده ،أهله

ولن  ،وسجلهم بالسواد مكلوو ،اال فلتعلم االمة ان هؤالك القوم قوم تاريخهم مقبوو

 .بلغهم مرادهمير وا اال بتحقيق اطماعهم ال 

يريدون اقامة دولة اسرا يل الكبرل وان تكون القدت عاصمة لهم كما يطمحون 

ويطمعون الي هدم المسجد االقصي وبناك هيكلهم المزعوم علي اساسه يريدون ابادة دولة 

التوحيد والقران واشادة دولة التوراة والتلمود علي أنقادهم عليهم من ه ما يستحقون فعلي 

الس م الس م مع قو  هذا ديدنهم عبر التاريخ وتلك أطماعهم ومؤامراتهم ولعل  مبادرات

ما شهادته الساحة الفلسطينية هذه األيام من مشاهد مرعبة ومأسي مروعة حيث المجازر 

والمجنزرات والقذا أ والدبابات جثث وجماجم حصار وتشريد تقتيل ودمار في حرب 

إلنسانية وممارسة إرهاب الدولة الذ  تقوم به ابادة بشعة وانتهاك صارخ بالقيم ا

الصهيونية العالمية مما لم ولن ينساه التاريخ بل سيسجله بمداد قاتمة تسطرها دماك 

االبرياك الذين رويت االرض بمسك دما هم من اخواننا واخواتنا علي ارض فلسطين 

وت هدمت وااللأ المجاهدة الذين يذبحون ذبح الشياه عشرات المساجد دمرت ومئات البي

االنفس ازهقت كما نساك ايمت واطفا  يتمت ومقابر جماعية اقيمت فالي متي الذ  

 ! ؟والمهانة والضعأ والهزيمة واالستس م

! ؟اما ان لهذا الهوان ان ينتهي وللضعأ وللذ  ان ينقضي وال لليل الطويل ان ينجلي

 ! ؟فهل تفيق امتنا من سباتها

ين ان ادركوا فلسطين قبل ان تضيع واعملوا علي انقاذ نداك حار الي قادة المسلم

االقصي قبل ان يستقصي ان من يشن هذه الحرب الضروت ومن يقأ ورا ها انطلق من 

فلسفة االبادة العنصرية لن يفلت من قبضة الجبار جل ج له كما لن يسلم من غضب 

الجينان عن عرض الشعوب وسخط التاريخ انها ماساة يعجز اللسان عن تصويرها ويخفق 

أحزانها ويعي البيان عن ذكر ماسيها ويقصر الوصأ عن بيان ابعادها وخطورتها مأساة 

بكل المقايس ومعضلة بكل المعايير ليس لها من دون ه كاشفة فرحماك ربنا رحماك 

 واللهم سلم سلم.

انه  أن هذه الكارثة من أو ح الدال ل علي سجية القوم وما يكنون المتنا ومقدساتنا

يقتل األبرياك العز  علي أيد  سفاحي الصهاينة ورثة النازية  ،ألمر تبكي له العيون دما  

! األرض العربية اإلس مية التاريخية إلي قيام الساعه  ؟والفاشية فأ  حق لهم في فلسطين

التي تبوأت منذ فجر التاريخ مكانتها المرموقة لد  المسلمين بل هي جزك من ثوابتهم 

  ،مادام فيهم عرق ينبض –بإذن ه  –ولن يفرطوا بشبر من أر ها  ،في أعناقهموامانة 

لقد  ،وص فة ال مبرر لها ،وان الحق الذ  يدعيه يهود في فلسطين خرافة ال سند لها
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والمأساة تتجدد يوما   ،مضي اكثر من خمسة عقود من الزمان علي قضية المسلمين الكبرل

 ! ؟فأين المسلمون ،بعد اخر

 ني اناد  والرياو عصيبة                             واألرض جمر والديار  راما

 !؟!                             هل من مجيب أيها األقوام؟يالأ مليون اال من سامع

 !؟قد بح صوتي من نداك امتي                           ه  فتي شاكي الس و همام

! ياويح امتنا ؟فأين منا خالد والمثني وص و ،الجراو لقد نكأت االو ا  المستجدة

وقدسنا  ،ومقدساتنا تئن ،ويرقأ لنا دمع ،ويهدأ لنا با  ،! ايطيب لنا عيش؟ماذا اصابها

 :واالقصي يستصرخ قا     ،تستنجد وفلسطيننا تناد 

 ! ؟كل المساجد طهرت                                 وأنا علي شرفي ادنس

أين العالم  ،وكأن المسلمين ال بواكي لهم ،يحدث علي مسمع من العالم ومراهكل ذلك 

وصراخ  ،! اين هم من بكاك الثكالي؟! اين مجلس امنهم وهيئة أممهم؟بهيئاته ومنظماته

! فس م ه علي جنين ؟وتدنيس العرض ،واغتصاب االرض ،وانين االرامل ،اليتامى

!ماذا يرد ؟ومنظمات حقوق االنسان الزا فةأين شعارات  ،ونابلس الشموخ ،الصمود

! وأين هي المقاطعات السياسية واالقتصادية علي مجرمي الحرب ؟الضمير العالمي

 ! ؟والمستهرين بالعراف الدولية والقرارات العالمية

ماذا  ،يامن تدعون محاربة اإلرهاب ،يا أصحاب الرأ  ،ياقادة العالم ،يا صنا  القرار

! وسيرجع إليك الطرف خاسئا  ؟ك المجرمون بالمسلمين في فلسطينتسمون ما فعله هؤال

حينما يتهمون أصحاب الحق المشرو  المقاومين للظلم والبغي واالحت    ،وهو حسير

فهل تطلعات اكثر من مليار من المسلمين في الحفاظ علي مقدساتهم تعد  ،باإلرهابيين

 ! ؟وحشية وإرهابا

 .سبحانك هذا بهتان عظيم

ارض العز والشموخ  ،االخوة المرابطون علي ارض فلسطين المجاهدة الصامدةأيها 

يااحبتنا في  ،يا أهلنا في األرض المباركة فلسطين ،والتضحية والجهاد واالباك ،والفداك

لكم  ،عذرا  أن وجدتم من كثير من ابناك أمتكم التخاذ  والتثاقل ،ارض اإلسراك والمعراج

اقر ه االعين بفك –فما يذكر االقصي  ،  البغاة الطغاة العتاةارقنا أن أقصانا أسير بأيد

مما  ،اال وتعتصر قلوبنا حسرة واسي علي ما جر  له ويجرب –اسره وقرب تحريره 

 .فصبرا  صبرا  ايها المرابطون ،وادمي القلوب ،فطر االكباد

لقد سطرت انتفا تكم المباركة باحرف العز والنصر والشرف ملحمة من ارو  

متي ما  ،فثقوا بنصر ه لكم ،لقد اعدتم االمل في النفوت ،النماذج في التاريخ المعاصر

وه  ،قلوبنا معكم (7 :محمد) (ان تنصروا ه ينصركم ويثبت اقدامكم) ،نصرتم دينه

هنيئا  لكم تقديم االرواو  .واستنهضوا الهمما ،والما  نبذله فواصلوا دربكم ،ناصركم

وان يكتب لمر اكم عاجل  ، ودعاؤنا ان يتقبل ه قت كم شهداكرخيصة في سبيل ه

 ،فالنصر قادم بإذن ه ،ال تياسوا من روو ه .وان يحيينا واياكم حياة السعداك ،الشفاك

 (214 :البقرة) (اال ان نصر ه قريب) (،47 :الروم) (وكان حقا  علينا نصر المؤمنين)

ال  ،تتوجها انتقا ة جهادية باسلة ،ورا حته تفوو ،تلووهذه بوارق النصر  ،ه اكبر

 ،وشمعة االمل المضيئة في ايد  المخلصين من ابناك هذه االمة ،تزا  هي الورقة الرابحة
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أنها أرواو تتهادل نصرة  .وألوان الصلأ والتعسأ ،حيث لم تنجح معها سياسة لي الذرا 

ذج الحية في امتنا المعطاكة التي أنجبت األبطا  وما اكثر النما ،وإع ك لكلمة ه ،لدين ه

 .والشهداك

فأ  عاطفة يجمل بها أن  ،ولئن كان سياق العاطفة يغلب في طرو هذه القضية المؤرقة

! غير أن عاطفتنا ال ينبغي أن تطغي علي ؟تجمد وتتبلد في أو ا  ملتهبة وأحداث متفجرة

 ،في كفاو موهوم ،واألنظمة المرعية ،فتخرج بها عن الضوابط الشرعية ،عقولنا وحكمتنا

 .او غوغا ية مثيرة

وبعث الوعي  ،واالستيقاظ من الغفلة والتغفيل ،البد من الجد في مسالك اإلص و

بكل  ،تواجه دسا س اليهود ،ومنهجية مدروسة ،العميق والتأصيل الوثيق بخطي مؤصلة

 .حزم وحكمة

مع إخوانهم في العقيدة في فلسطين أن واجب المسلمين الوقوف  ،أمة الجهاد والفداك

فالجهاد بالما  مقدم علي  ،واألنفاق في سبيل ه ،ودعمهم ماديا  وعينيا  ومعنويا   ،وغيرها

كما ال يخفي علي أولى  ،وسنة النبي االراب ،الجهاد بالنفس في كثير من أ  الكتاب

 األلباب

عذاب أليم  تؤمنون با  )" يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم  على تجرة  تنجيكم من 

(  وقا  )"جاهدو 11-10ورسوله  وتجاهدون فى سبيل ه بأموالكم وأنفسكم"(  )الصأ: 

( والمسلم الحق ال 1المشركين  بألسنتكم  وأموالكم وأنفسكم"( خرجه مسلم فى صحيحه)

 يتردد فى البذ  والعطاك فى مواطن الجهاد والفداك 

قوا فى سبيل ه  فمنكم من يبخل ومن يبخل  فإنما  يبخل  )" ها انتم  هؤالك  تدعون لتنف

عن نفسه  وه الغنى  وأنتم الفقراك  وإن  تتولوا يستبد   قوما غيركم ثم  ال يكونوا أمثالكم 

 (38محمد: )"(

والدعوة موجهة إلي المسلمين جميعا فى دعم  هذه  الحم ت الخيرية المباركة لنكون  

النا أقوالنا  فى نصرة اإلس م  والمسلمين والدفا  عن مقدساتنا وعدم  يدا  واحدة  تسبق أفع

التفريط بأ  من الثوابت  العقديه والشرعية  وحقوقنا التاريخية  مهما كلفنا ذلك من ثمن  

 (والعزه    ولرسوله والمؤمنين  )" و  غالب على أمره ولكن اكثر النات ال يعلمون

( )" واعدو  40الحج:) من ينصره  أن ه لقول عزيز "( ( )"   ولينصر ه21:)يوسأ

بارك  (60األنفا :) ...."(الخيل ترهبون به عدو ه.لهم ما استطعتم  من قوة  ومن رباط 

ه  لي ولكم وفى  الوحيين ونفعني وإياكم بهدل سيد الثقلين أقوا   قولي هذا واستغفر ه  

ذنب  فاستغفروه وتوبوا إليه  إنه  كان  لألوابين لي ولكم  ولجميع المسلمين  من كل 

 غفورا.

 الخطبة الثانية
واشهد أن ال اله إال ه وحده ال شريك له وهو المستعان علي  ،الحمد   األحد الواحد

 ،وقد عظم الب ك وقل المساعد ،وال حو  وال قوة اال با  العلي العظيم ،ما نر  ونشاهد

واشهد أن نبينا محمدا  عبد ه  ،وقد عظم الخطب والكرب زا د ،لوحسبنا ه ونعم الوكي

 ،صلي ه عليه وعلي اله أولى المكارم و المحامد ،ورسوله افضل أسوة واكرم مجاهد
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ويلم تسليما   ،والتابعين ومن تبعهم بأحسن السبل واصح العقا د ،وصحبه السادة االماجد

 .كثيرا  

وخير الهد  هد   ،واعلموا أن اصدق الديث كتاب ه ،فاتقوا ه عباد ه :أما بعد

 .وكل بدعة   لة ،وشر األمور محدثاتها ،محمد

لعل اللبنة األولى في مواجهة هذا الصرا  مع العدو الصهيوني  ،أيها االخوة في ه

اعتصامها بحبل ه وسنة  ،وإص و بناك األمة من الداخل ،الغاشم هي العودة إلى الذات

والتفطن للعدو من الصديق في الوقت  ،والوقوف صفا  واحدا  أمام العدو المترب  ،لهرسو

 ،يتولي كبرها والتخطيط لها حكام صهيون ،الذ  تواجه فيه األمة ألوانا من التحديات

أنجبت هذه  ،حتى بلغوا مبلغا  خطيرا   ،في حروب معلنة وخفية ،وأذنابهم وأفراخهم

سخرت  ،وتعبث باألخ ق والقيم ،ترفض الشريعة ،سلمينالمخططات نوابت في ب د الم

وفي األمة من ال يزا  سادرا   ،أق م وأف م ووسا ل إع م لخدمة هذه المخططات اآلثمة

ال تثير فيه عاطفة  ،وال تمثل عنده مقدسات األمة شيئا   ،يثبط ويخذ  ،في غية و  له

و آخرون في األمة أشتات  ،كالح في وجه علماني ،ير  األقصى كأ  مبني آخر ،إس مية

 ،واكتوت قلوبهم بالحسد والبغضاك ،لعبت بهم الفرقة والخ فات واألهواك ،متنافرون

ولربما تشاكموا من بعض  ،واشغل كثير منهم بالبد  والمحدثات ،والتباغض والشحناك

  ،وذو  العاهات واألسقام ،الشهور واأليام

جد وال يطلب نصر اال بالسير علي خطي سلأ هذه أنها دعوة لألمة إال انه ال يسترد م

وان التفريط في الثوابت  ،فليس يصلح أمر أخر هذه األمة إال بما صلح به أو لها ،األمة

ودخو  النق  علي األفراد والمجتمعات في عقيدتها وقيمها وأخ قها وفضا لها سبب 

فلن يحرر األقصى إال  ،واالنتكاسات في الشعوب والمجتمعات ،لحلو  الهزا م في األمم

ولن تسترد المقدسات إال برعاية العقيدة والشريعة  ،بالقيام بما أمر ه به ووصي

في محافظة علي قيم  ،و مجانبة للشرور والرذا ل ،والمكرمات في محافظة سياج الفضا ل

والسفور  ،ومسالك الشر والفساد ،أبناك المسلمين وفتياتهم ومجا نبتهم دسا س اليهود

 .لتبرج واالخت طوا

 ،وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا   ،أن يصلح أحوا  المسلمين في كل مكان المسئو وه 

 .إنه جواد كريم أال قد بلغت اللهم فاشهد

من اسر  به من  ،علي نبي الرحمة والملحمة –رحمكم ه  –أال وصلوا وسلموا 

ولي اللطيأ الخبير ووصي فقا  كما أمركم بذلك الم ،المسجد الحرام إلى المسجد األقصى

إن ه وم  كته يصلون علي النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه ) :تعالي قوال  كريما  

  (56:األحزاب) (وسلموا تسليما  

 اللهم صل وسلم وبارك علي نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد ه   
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 -صلى هللا عليه وسلم–إنسانية محمد 
جوانب مشرقة ونواحي مختلفة من العظمة وكان  –صلى اله عليه وسلم  –كان للنبي 

سياسيا  –صلى ه عليه وسلم  -لم يكن النبي  ،في كل جانب المثل األعلى والنموذج الفريد

 بلغت فيه اإلنسانية وال رج  ،اجتماعياوال مصلحا  ،محنكا وفقط وال قا دا عسكريا فذا

 .فيه معالم اإلنسان الكامل ذراها ك بل كان كل هذا وتجسدت

 ،ولم يصل إلى ع  ذراه ك إال أنه نالته األيد  اآلثمة ،ومع أن أحدا لم يبلغ مرتقاه

 .وتبدلت نواحي عظمته إلى ال حة اتهام ،وشهرت به األلسنة الحداد

إنسان كان يفيض رقة وتتفجر منه  –صلى ه عليه وسلم  –ونحن سنبرز أن محمدا 

والمشاعر الغامرة حتى شملت بفيضها وعمت بخيرها كل من حوله من  العواطأ النبيلة

 أحبابه وأصحابه وأهله وأوالده وأعداكه وخصومه ولم تقأ عند هذا الحد بل كان للحيوان

 منه نصيبا موفورا

 :إنسانيته مع أصحابه :أوال
 بل كان ،كان يحب أصحابه ويبدأهم بالس م ويكنيهم ويدعوهم بأحب األسماك إليهم

صلى ه عليه  –كان رسو  ه  :يقو  أنس بن مالك ،يقأ لخدمتهم ويجهد نفسه لراحتهم

 ( ساقي القومي آخرهم شربا :؟ قا لو شربت :يا رسو  ه :فقالوا ،يسقي أصحابه –وسلم 

وكان أشد مايكرهه منهم أن ينزلوه منزلة كسرل وقيصر فيبالغوا في تعظيمه ويشتطوا 

فأصابته رعدة من هيبته  –صلى ه عليه وسلم  –خل رجل علي النبي ) د فقد ،في تقديره

 هون عليك فإني لست بملك إنما أنا ابن إمرأة من قريش كانت تأكل القديد (  :فقا 

ويزور مريضهم ويشيع  ،ويدعو لغا بهم ،كان يسأ  عن أخبارهم ويتفقد أحوالهم

صلى ه  –كان رسو  ه  –ا ر ي ه عنهم –فعن ابن عمر  ،ويصلي عليهم ،جنا هم

 :هل فيكم مريضا فأعوده ؟ فإن قالوا :إذا صلى الغداة أقبل عليهم بوجهه فقا  –عليه وسلم 

من رأل منكم رؤيا فليقصها علينا  :ال ك قا  :هل فيكم جنازة أتبعها ؟ فإن قالوا :ال ك قا 

 ؟!( 

 ،ه وتدمع عينه وتتفطر نفسهوقد بلغ حبه لهم وشفقته عليهم أنه يرق لحالهم فيحزن قلب

قا  اشتكى سعد بن عبادة شكول له فأتاه النبي )  –ر ي ه عنهما  –ففي رواية ابن عمر 

وسعد بن أبي وقاق وعبد ه  ،يعوده مع عبد الرحمن بن عوف –صلى ه عليه وسلم  –

ال يا  :قالوا؟  -أ  مات  –قد قضي  :بن مسعود ك فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله قا 

أال  :فقا  ،فلما رأل القوم بكاك النبي بكوا –صلى ه عليه وسلم  –رسو  ه ك فبكى النبي 

وال بحزن القلب ك ولكن يعذب بهذا وأشار بيده إلى  ،تسمعون ؟ إن ه ال يعذب بدمع العين

  لسانه (

ان أبعد ما كان يعلم الجاهل منهم ويرشده بحب ويهديه بلطأ ويلتمس له العذر وك

بينما أنا  :قا  –ر ي ه عنه  –فعن معاوية بن الحكم السلمي  ،يكون عن األخذ بالعقوبة

يرحمك ه فرماني  :إذ عطس رجل فقلت –صلى ه عليه وسلم  –أصلي مع رسو  ه 

وا ثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي ؟ فجعلوا يضربون على أفخاذهم  :القوم بأبصارهم فقلت

بأبي أنت وأمي يا  ،رأيتهم يصمتونني لكني سكت فما المني صلى ه عليه وسلمفلما 

أ  انتهرني  –فوه ما كهرني  ،رسو  ه ما رأيت معلما قبله وال بعده أحسن تعليما منه
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إن هذه الص ة ال يصلح فيها شيئا من ك م النات إنما  :قا  ،وال شتمني ،وال  ربني –

 وقراكة القرآن (  ،هي التسبيح والتكبير

وكان يرل في نفسه  ،و يق يده ،وما كسر قلب فقير قصده رغم حاجته ،ما رد سا  

أن إمرأة  –ر ي ه عنه  –أن غيره أحوج إلى ما في يده منه فـ ) عن سهل بن سعد 

نسجتها بيد  ألكسوكها  :ببردة منسوجة فقالت –صلى ه عليه وسلم  –جاكت إلى النبي 

 :فقا  ف ن ،فخرج إلينا وأنها إزاره ،محتاجا إليها –صلى ه عليه وسلم  –بي فأخذها الن

في المجلس ثم  –صلى ه عليه وسلم  –فجلس النبي  ،نعم  :إكسينيها ما أحسنها !! فقا 

لبسها النبي محتاجا إليها  .ما أحسنت :رجع فطواها فأرسل بها إليه ك فقا  له القوم للرجل

وه ماسألته أللبسها ك وإنما سألته لتكون كفنا  :فقا  ،أنه ال يرد سا   !!وعلمت  ،ثم سألته

 فكانت كفنه ( :قا  سهل راو  الحديث ،لي

ويغض الطرف عن الشاذ منا  ،يقبل تصرفات أصحابه –وكان صلى ه عليه وسلم 

وينفد  ،ويحو  المواقأ الصعبة والحرجة إلى طرا أ يتندر بها دون أن يضيق صدره

فـ ) عن زيد بن أسلم  ،ويبتسم في أصعب الحاالت ،كان يضحك في أحلك المواقأ ،برهص

كان الرجل يهد  العكة من السمن والعسل وكان ال يدخل إلى  :ر ي ه عنه قا  –

يا رسو  ه هذه هدية لك  :إال اشترل منها ثم جاك فقا  –أ  شيئا طريفا  –المدينة طرفة 

يا رسو  ه أعط هذا الثمن !! فيقو  صلى ه عليه  :ه فقا فإذا جاك صاحبه يطلب ثمن

 ويأمر لصاحبه بثمنه (  ،ليس عند  ك فيضحك رسو  ه :فيقو  ،ألم تهده إلي ؟! : -وسلم 

صلى  –ر ي ه عنه قا  كنت مع النبي  –ما رواه أنس بن مالك  ،ومن ذلك أيضا

ذه األعرابي جبذة شديدة حتى أثرت حاشية وعليه برد غليظ الحاشية فجب –ه عليه وسلم 

على بعير  هذين من ما  ه الذ  عندك  احمليا محمد  :ثم قا  ،البرد في صفحة عنقه

 :ثم قا  –صلى ه عليه وسلم –فسكت النبي  ،فإنك ال تحمل لي من مالك وال ما  أبيك !!

لم  :ال !! قا  :قا  ،ما فعلت بي ويقاد منك يا أعرابي :ثم قا  ،الما  ما  ه وإنما أنا عبده

ثم أمر أن يحمل له  –صلى ه عليه وسلم  –ألنك ال تكافأ بالسيئة ك فضحك النبي  :؟ قا 

 وعلى اآلخر شعير ( ،على بعير تمر

ويسعى  ،* لم تشغله قيادته للمعارك ومنازلة أعداكه أن يرعى الضعفاك ويرق لحالهم

إنسانيته الراقية وحسه المرهأ يدفعانه بقوة أن  كانت ،لخ صهم ويمنع عنهم االعتداك

) كان لبني مقرن خادمة  ،وسند كل مقهور وحامي كل مكسور ،يكون نصير كل مظلوم

فاستدعى  ،باكية –صلى ه عليه وسلم  –فلطمها أحدهم ك فجاكت تشكي إلى رسو  ه 

فليستخدموها فإذا  :ا قا ليس لنا خادم غيره :أعتقوها فقالوا :رسو  ه مالكها قا   له

 ،استغنوا عنها فليخلوا سبيلها ( إنه النبي اإلنسان الرفيق الرحيم الذ  جعل فداك اللطمة

أن  :والنبي هنا يقرر مبدأ إس مي أصيل وهو ،وثمن اإلهانة أن تنا  هذه الجارية حريتها

االعتداك على رق اإلنسان وعبوديته ليس موجبا لحرمانه من حقوقه وتجريده من آدميته و

المحلق في سماك الكما  اإلنساني من  أين هذا الخلق الرفيع ،كرامته واعتباره كالسا مة

ويستذ   ،وينتهك عر ه ويسفك دمه ،أدعياك الحضارة الذين يستباو بهم شرف اإلنسان

 .حتى يموت حسرة وألما
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أو ساق إليه  ،ال يد  إنسانا أهدل إليه معروفا ،كان عظيم األدب رفيع الذوق كريما *

فكان إذا  ،وثناك عطر ،يكون العطاك فإن لم يجد فبدعوة كريمة خيرا إال كافأه بأحسن ما

اللهم بارك لهم في ما  :فدعا لعبد ه بن بسر فقا  ،أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم

اللهم أمتعه بشبابه فمرت به  :) وسقاه رجل لبنا فقا  ،واغفر لهم وارحمهم ( ،رزقتهم

 ثمانون سنة لم ير شعرة بيضاك (

 وتهفو نفسه إلى ،ويكره القبح ،وإشراقة نفسه ك كان يحب الجما  ،* ولصفاك معدنه

وتنفر من معاني الشدة والغلظة ك حتى أنه غير أسماك أصحابه التي فيها  ،المعاني الرا عة

أنه  –ه وسلم صلى ه علي –فقد ثبت عنه  ،جفوة أوقسوة وبدلها إلى ما فيه رقة وعذوبة

حزن" "وغير اسم  ،"وغير اسم "أصرم" بـ "زرعة ،أنت جميلة :غير اسم عاصية وقا 

 ،"و "عزير" و "شيطان" و "غراب" إلى "هشام" وغير اسم "العاق ،"وجعله "سه 

و "شعب الض لة" سماها  ،""خضرة و"أرض عفرة" سماها " "سلما"وسمى "حربا

 (بني الرشيدة"" سماهم "وبني معاوية" "بنو الرشدة"سماهم  الهدل" و"بنو الزينة"شعب "

ويشغل باله األمر الذ  بعثه ه من أجله وهو هداية  ،يمأل عليه حياته كان أعظم ما *

وأداك  ،واستنقاذ نفوسهم من النار فكان ال يبالي في تحقيق هدفه وتبليغ رسالته ،النات

ذ على حبه ك فكان الما  في يده يستنيخ أمانته أن ينفق ماله كله ليكسب قلب إنسان ويستحو

 –ر ي ه عنه  –عن ابن شهاب  ،به النفوت الشاردة ويستل به سخيمة القلوب الحاقدة

فأعطى الرسو   :قا  ،غزوة وذكر خيلنا –صلى ه عليه وسلم  –غزا رسو  ه  :قا 

ه لقد أعطاني ما و :صفوان صفوان بن أمية بن خلأ ما ة من النعم ثم ما ة ثم ما ة فقا 

 وإنه ألبغض الخلق إلي فما زا  يعطيني حتى أنه ألحب الخلق إلي ( ،أعطاني

 :إنسانية متوازنة
لم تكن شفقته بأصحابه ورقته بهم وحبه الغامر لهم يمنعه من تصحيح الخطأ وإقامة 

نعم إنه رجل توازن يضبط مشاعره ويلجم عواطفه  ،الحق وتنفيذ القصاق العاد  معهم

أسر  إلى بيته فقد كان  عندما أخبر رسو  ه بوفاة عثمان بن مظعون ،لجام العقل والحقب

صلى ه عليه  –من الصحابة القريبين إلى قلبه فبكى النبي  –ر ي ه عنه  –عثمان 

رحمة ه عليك أبا السا ب لقد  :عليه بكاك كثيرا ولكن عندما قالت زوجة عثمان –وسلم 

وما يدريك أن ه أكرمه ؟ وه ما أدر  وأنا رسو  ه ما يفعل  :قا  النبيأكرمك ه ك ف

بي !! ( فالدمو  التي سكبها على عثمان ما كانت لتحو  بينه وبين تصحيح خطأ أو على 

 –وكان هذا المنهج المتوازن الزمة للنبي  ،فالوفاك شيك والحق شيك آخر ،األقل مبالغ فيه

ويتفجر رقة  ،تى في سياسته ألهل بيته نعم كان يفيض حبا لزوجاتهح -صلى ه عليه وسلم

تقو   ،وعذوبة لهن لكن ما كان ير ى أن يكون الحب ألحداهن مبيحا ل عتداك والتجاوز

النبي  ما رأيت صانعة طعام مثل صفية بنت حي أهدت إلى –ر ي ه عنها  –عا شة 

يا رسو  ه ما  :نفسي أن كسرته فقلت " فما ملكتإناك فيه طعام وهو عند  "تعني النبي

 كفارته ؟ قا  إناك بإناك وطعام بطعام (

 :زوجاتهمع إنسانيته  :ثانيا
ويفعل كل ما يقو  الرابطة ويشد  ،كان زوجا يتودد إلى زوجاته ويتقرب إليهن

ر ي ه عنها من اإلناك أخذه فو ع فمه على مو ع  –فكان إذا شربت عا شة  ،الع قة
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أخذه فو ع فمه مو ع  –وهو العظم عليه لحم  –وإذاتعرقت عرقا  ،شربفيها و

وكان يتعامل معهن ببشريته التي فطره ه عليها فلم يكن متكلفا متعنتا كوهذا سر  ،..(.فمها

فقد كان يتكأ في حجر عا شة ويقرأ القرآن ورأسه في  ،ومبعث االقتداك بسيرته ،عظمته

 ،وكان يقبلها وهو صا م ،يأمرها فتتزر ثم يباشرها وكان ،وربما كانت حا ضا ،حجرها

وكان من لطفه وحسن خلقه أنه مكنها من اللعب ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده 

 وهي متكأة على منكبيه تنظر (

 –صلى ه عليه وسلم  –ويشبع رغباتهن ك فـ ) كان  ،وكان ينز  إلى مستول زوجاته

 :وأكثر من هذا ما روته هي بنفسها تقو  ،يلعبن معها (يسرب بنات األنصار إلى عا شة 

فلما حملت  :قالت ،فسبقته على رجلي ،في سفر –صلى ه عليه وسلم –سابقت رسو  ه 

 فقا  هذه بتلك السبقة ( ،اللحم سابقته فسبقني

 :إنسانيته مع أبناءه :ثالثا
م السنية ك فيداعبهم ويفهم طبيعته ،يخفض لهم جناحه –صلى ه عليه وسلم  –كان 

ويكره أن يقطع عليهم مرحهم وسعادتهم  ،ويحتضنهم ويصبر عليهم ،وي طفهم ويقبلهم

أن الحسن بن  : -صلى ه عليه وسلم  –وقد ثبت عنه  ،حتى ولو كان بين يد  ه تعالى

دخل عليه وهو يصلي وقد سجد ك فركب ظهره ك فأبطأ في  –ر ي ه عنهما  –علي 

 ،قد أطلت سجودك :يا رسو  ه :ى نز  الحسن فلما فرغ قا  له بعض أصحابهسجوده حت

 إن ابني قد ارتحلني فكرهت أن أعجله ( :فقا 

قبل النبي الحسين بن علي وعنده األقر  بن  :قا  –ر ي ه عنه  –وعن أبي هريرة 

من ال  :قا إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا !! فنظر النبي إليه ف :حابس فقا 

تقبلون الصبيان  :فقا  –صلى ه عليه وسلم  –وجاك أعرابي إلى النبي  ،يرحم ال يرحم (

أو أملك لك إن نز  ه من قلبك  : -صلى ه عليه وسلم  –؟ فما نقبلهم !! فقا  النبي 

 الرحمة (

ي يصل –صلى ه عليه وسلم  –كان النبي  :قا  –ر ي ه عنه –وعن أبي قتادة 

وإذا  ،فإذا سجد و عها ،يحملها على عاتقه ، -ر ي ه عنها  –بأمامة إبنة ابنته زينب 

صلى ه  –كان النبي  :قا  –ر ي ه عنه  –وعن أنس  ،قام حملها فجعلها على عاتقه (

 ،يا زوينب مرارا ( ،يازوينب :ي عب زينب بنت أم سلمة " ربيبته " ويقو  –عليه وسلم 

 ،وهو في مغتسله فنضح الماك في وجهها –صلى ه عليه وسلم –لنبي ودخلت علي ا

فكان في ذلك من البركة في وجهها  :يقو  صاحب المواهب اللدنية القسط ني ،يداعبها (

 ،أنه لم يتغير فكان ماك الشباب ثابتا في وجهها ظاهرا في رونقها وهي عجوز كبيرة (

 وعبيد ه ابني عمر بن الخطاب وكثير بن يصأ عبد ه –صلى ه عليه وسلم –وكان 

فيستبقون إليه فيقعون على ظهره  :قا  ،من سبق إلي فله كذا وكذا :العبات ثم يقو 

وهز  ،ويشفق عليهم ،وكان يرق لحا  األطفا  ،وصدره فيقبلهم ويلتزمهم ( أ  يحتضنهم 

 –) أن النبي  ي الحديثفف ،كيانه كله بكاك طفل ك إذ يشعر في وجدانه بألم األم وعذابها

إني ألدخل في الص ة أريد إطالتها فأسمع بكاك الصبي فأخفأ  :قا  –صلى ه عليه وسلم 

 من شدة وجد أمه به (
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 :إنسانيته مع أعداءه :رابعا
وتآمرهم  ،وتعديهم عليه ،من معالم إنسانيته الرا عة أنه رغم خ فه مع قومه وظلمهم له

ودعا عليهم ك بل كان يفتح  ،يضق صدره بهم ذرعا ض إال أنه لمبالقتل واإلبعاد والتحري

وكاد أن يهلك نفسه من  ،) اللهم اغفر لقومي فإنهم ال يعلمون ( :ويبتهل إلى ربه قا   ،يديه

وبذ  الجهد عله أن ينقذ حياتهم من الكفر  ،وطو  الهم ،الحسرة واأللم وكثرة الفكر

) فلعلك باخع نفسك على آثارهم أن لم  :ذلك بقولهوالقرآن يشير إلى  ،وآخرتهم من النار

 –لما كذب الرسو   :قالت -ر ي ه عنها  –وعن عا شة  ،يؤمنوا بهذا الحديث أسفا (

إن ه تعالى قد سمع قو   :فقا  –عليه الس م  –قومه أتاه جبريل  –صلى ه عليه وسلم 

أمره بما شئت فيهم فناداه ملك الجبا  وقد أمر ملك الجبا  لت ،وما ردوا به عليك ،قومك لك

 -صلى ه عليه وسلم  - :أن أطبق عليهم األخشبين فقا  :مرني بما شئت :وسلم عليه وقا 

ما رأت الدنيا  ،بل أرجو أن يخرج ه من أص بهم من يعبد ه وال يشرك به شيئا ( :

لتنكيل ثم يترفع عن الثأر وموجبات األخذ وا ،وأسباب العقوبة ،إنسانا يملك أدوات القوة

ويصبر  ،كان يحلم بأعداكه –صلى ه عليه وسلم  –ويعلو فوق حظوظ النفس مثل محمد 

جاك زيد بن سعنة  ،على من أساك إليه ك بل كان تزيده اإلساكة إحسانا وعفوا وكرما

أخذ و ،دينا كان عليه فجبذ ثوبه عن منكبه –صلى ه عليه وسلم –اليهود  يتقا ى النبي 

وشدد له في  ،إنكم يابني المطلب مطل ك فانتهره عمر :ثم قا  ،بمجامع ثيابه وأغلظ له

إنا وهو كنا إلى غير ذلك أحوج منك  :صلى ه عليه وسلم يبتسم !! ثم قا  –والنبي  ،القو 

 ،لقد بقي من أجله ث ث :ثم قا  له وتأمره بحسن القضاك ،يا عمر !! تأمرني بحسن األداك

 –ويزيده عشرين لما روعه ك فكان ذلك سبب إس م زيد  ،عمر أن يقضيه ماله ثم أمر

 –ر ي ه عنه 

 ،بين ظهراني المشركين رحمة لهم ولطفا بهم –صلى ه عليه وسلم  –لقد كان النبي 

ووقاية من سخط ه ونقمته فقد عصمهم ه من االستئصا  الجماعي به ) وما كان ه 

 وما كان ه معذبهم وهم يستغفرون ( ،همليعذبهم وأنت في

ورغم  ،ولم يكن له حقدا ،ألحد في نفسه كيدا –صلى ه عليه وسلم –ولم يحمل النبي 

دعوته المجابة لم يرفع يده يطلب من ربه أن يلعن ف نا ويطرده من رحاب فضله أو ينز  

صلى ه عليه  :يقو  ،الب ك والنقم على النات فدعوته ووجوده في ذاته رحمة للعالمين

 وإنما بعثت رحمة ( ،إني لم أبعث لعانا : -وسلم 

ويظهر من المنافقين نزغات بين الحين واآلخر وكلما  ،كانت حركة النفاق تشتد

وامتد نوره في اآلفاق كلما غلت براكين الحقد  ،وعلت له راية ،انتصرت لْلس م كلمة

 ،وال يبقون على ود ،تآمر ال يلوون على شيكاألسود في نفوت هؤالك واندفعوا للكيد وال

صلى ه عليه وسلم  –وال يقدرون حرمة الدين والرحم ك حتى أنهم نالوا من عرض النبي 

وجمح بهم نفاقهم إلى حد محاولة قتله والقضاك عليه مما جعلهم أه  للفضح والثأر  ، -

 ،بإنسانيته أن يفضحهم –سلم صلى ه عليه و–والحكم عليهم بالكفر ومع ذلك ترفع النبي 

وعندما عرض عليه أحد أصحابه أن يقتل  ،وأبقاهم بين المؤمنين ،ويفشي أسرار نفاقهم

لقد  ،ال حتى ال يقا  أن محمدا يقتل أصحابه :قا  –زعيم المنافقين  –عبد ه بن أبي 
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بوابا وفتح به أ ،بأعداكه وشفقته بخصومه مفتاحا فض به أقفاال صد ة صارت إنسانيته

 موصدة

 :إنسانيته بالحيوان :خإمسا
يعتبر الحيوان كيانا معتبرا ذا روو يحس بالجو  ويشرعر  –صلى ه عليه وسلم –كان 

ويدركرره مررا يرردرك اإلنسرران مررن أعررراض الجسررد ك لررذا  ،ويتررألم بررالمرض والتعررب ،بررالعطش

ونررا  منرره  تتررألم نفسرره ويرررق قلبرره لحيرروان عضرره الجررو  –صررلى ه عليرره وسررلم  –رأينرراه 

صرلى ه عليره  –مرر رسرو  ه  :قرا  –ر ري ه عنره  –فعن سرهل برن الحنظليرة  ،الجهد

اتقوا ه في هذه البها م المعجمة فاركبوهرا  :على بعير قد لصق ظهره ببطنه ك فقا  –وسلم 

ما أعظمك يا رسو  ه رغم مسؤلياتك الجسام ومهامرك العظرام  ،صالحة وكلوها صالحة (

وإهما  من ذويه ك فنصحت  ،نك لم تشغل عن مراقبة ما يحدث لحيوان من إساكة بالغةإال أ

يقرو  عبرد ه برن  ،لقد وسعت شفقته فراخ طا ر وأبرت أن يفررق بيرنهم ،باإلحسان والرعاية

فرانطلق لحاجتره فرأينرا حمررة معهرا  ،فري سرفر -صرلى ه عليره وسرلم –كنا مع النبي  عمر:

صلى ه عليه وسرلم  –فجاكت الحمرة فجعلت تفر  ك فجاك النبي  فرخان فأخذنا فرخيها ك

 ،من فجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إليها ( :فقا  –

وليس في هذا عجبا أال نتذكر أن ه تعالى عاتب أحد أنبياكه السابقين ألنه أحرق بيت 

لهي ما هذه الشفقة أن يتصرف هكذا ؟ يا إ ونبينا هو الذ  نقل هذه الحادثة ال يمكن إال ،نمل

وما هذا األنموذج الرا ع للرحمة أجل حتى النمل لم تخرج عن دا رة  ،العميقة الشاملة

وهل يكون في مقدور إنسان يتحرج عن سحق نملة القيام  ،صلى ه عليه وسلم –رحمته 

 بظلم النات وقهرهم ؟

ر  بعض منى " خرجت حية فأس في " –صلى ه عليه وسلم  –عندما كان النبي 

صلى  –أصحابه لقتلها غير أنها استطاعت أن تنسل بين شقوق الصخور ك فقا  رسو  ه 

ووقاكم شرها (  ،وقاها ه شركم :الذ  كان يراقب المنظر عن بعد -ه عليه وسلم 

والمقتو  وإن كان حية إال أن لها مكان في  ،فالرسو  كان يرل في ما هم به الصحابة شرا

 هذه الدنيا

وأهمل في حقه  ،نصير كل حيوان اعتد  عليه –صلى ه عليه وسلم  –قد كان النبي ل

يرو   ،ك فكان أو  من أسس جماعة للرفق بالحيوان والدفا  عنه واإلنتصاف من ظالمه

صلى ه  –جاك بعير يشتد حتى سجد لرسو  ه  –ر ي ه عنهما  –عبد ه بن جعفر 

من صاحب هذا البعير ؟  :يه فذرفت عيناه ك فقا  رسو  هثم قام بين يد –عليه وسلم 

يا رسو  ه هذا  :فقا  ،يشكوك!! :ادعوه ك فأتوا به فقا  له رسو  ه :فقا  ،ف ن :قالوا

شكى بئسما  :فقا  رسو  ه ،ثم أردنا نحره ،البعير كنا نسنوا عليه منذ عشرين سنة

ورق جلده أردتم نحره بعينه ك  ،أرق عظمه جازيتموه استعملتموه عشرين سنة حتى إذا

 ،بل هو لك يا رسو  ه ك فأمر به رسو  ه فوجهه نحو الظهر " أ  األبل " ( :قالوا

أن رج  ا جع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد  –ر ي ه عنه  –ويرو  ابن عبات 

جعها ؟ ( إنه ه  حددت شفرتك قبل أن تض –صلى ه عليه وسلم  –شفرته فقا  النبي 

ينهى أن تحد الشفرة أمام الذبيحة ك فإن في هذا االنتظار إي م لمشاعرها وتعذيب لها ما 
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وأرو  أنسانيتك أال فلتقتد  بك البشرية الحا رة  ،وما أعظم شفقتك ،أحلمك يا رسو  ه

 أال ما أسفه من أرادك بسوك وأحقر من تجرأ على مقامك العظيم ،واإلنسانية المعذبة
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 المنكر سفينة المجتمع بين األمر بالمعروف والنهي عن
سفينة  -2المنكرات تدمير للمجتمع واآلمرون بالمعروف هم حماة المجتمع.  -1

تعطيل  -4المنكرات في انعدام األمن والطمأنينة وحلو  النقم.  انتشارأثر  -3المجتمع. 

 المعروف.وجوب األمر ب -5شعيرة األمر بالمعروف وآثاره. 

 : األولى الخطبة

 أمة،وبعث خير أمتنا النعمة،وجعل علينا وأتم الدين لنا أكمل الذ     ،الحمد الحمد

 نعمه على والحكمة،أحمده الكتاب ويعلمنا ويزكينا علينا آياته يتلو منا رسوال   فينا

 ،عصمة خير بها اعتصم لمن تكون له،شهادة ال شريك وحده ه إال الإله أن الجمة،وأشهد

 آله وعلى عليه ه صلى ،رحمة للعالمين ربه أرسله ،ورسوله عبده محمدا   أن وأشهد

 تقواه فإن ه اتقوا ه كثيرا ،عباد تسليما   وسلم ظلمة كل من نورا   لنا تكون ص ة وصحبه

 إال تموتن وال تقاته حق ه اتقوا آمنوا الذين أيها يا}نسب أعلى وطاعته مكتسب أفضل

 {.مسلمون وأنتم

 أن من المسلم المجتمع وصون ،اإلس م حرمة على المحافظة إن :المسلمون أيها

 الشر أمواج من وحمايته ،والمخالفات والمعاصي ،والخرافات البد  وتقو ه تخلخله

 من عظيم أصل ،الهبوط ودركات ،الشقوق مزالق وتحذيره ،الما جة الفتن وآثار الها جة

 األمر وشعيرة الحسبة والية في يتمثل ،المنيعة أركانها من مشيد وركن الشريعة أصو 

 حفاظ هي التي الكبرل واألمانة العظمى المهمة تلك المنكر عن والنهي بالمعروف

 م كها وقوة أمنها واستتباب أمرها ص و بها والكماالت اآلداب وسياج المجتمعات

 وما طباعهم وتغيرت و اعهمأ وفسدت عقا دهم زاغت إال قوم في ما فقدت ومساكها

 حين واألمة االخت   بوادر فيه وفشت االنح   مظاهر فيه بدت إال مجتمع في  عفت

 مهامها أو  من يكون والتطبيق بالتحقيق ه شريعة محكمة الطريق جادة في سا رة تكون

 تعود الواليات جميع ألن أهلها وإعزاز بناكها وإع ك لوا ها ورفع الحسبة والية إقامة

 وأمروا الزكاة وآتوا الص ة أقاموا األرض في مكناهم إن الذين}وتعالى تبارك يقو  ،إليها

 أمة منكم ولتكن}وتعالى تبارك ويقو  .{األمور عاقبة و  المنكر عن ونهوا بالمعروف

  .{المفلحون هم وأولئك المنكر عن وينهون بالمعروف ويأمرون الخير إلى يدعون

 النفوت وجوه في بالحق وتصد  ه شر  المسلم المجتمع في تحقق ةرا د قا دة أمة  

 وصأ في وع  جل يقو  ،ومقدراتها األمة بأمن العابثة شهواتها إشبا  الباغية المريضة

 الخيرية أسباب وذكر المحمدية األمة

 {با  وتؤمنون المنكر عن وتنهون بالمعروف تأمرون للنات أخرجت أمة خير }كنتم 

 به الذ  القت ا  والوباك العضا  الداك هي والمنكرات المعاصي إن :لمسلمونا أيها

 من عليها والقضاك ومكافحتها المنكرات تغيير في التفريط وإن وه كها المجتمعات خراب

 عنها ه ر ي جحش زينب المؤمنين أم فعن ،العذاب ونزو  العقاب حلو  أسباب أعظم

 من للعرب ويل ه إال الإله :يقو  وهو فزعا   عليها دخل -وسلم عليه ه صلى -النبي أن

 والتي اإلبهام بإصبعه وحل ق ـ هذه مثل ويأجوج يأجوج ردم من اليوم فتح اقترب قد شر

 كثر إذا نعم :وسلم عليه ه صلى قا  ..الصالحون وفينا أنهلك ه يارسو  فقلت ـ تليها

كثر الخبث، ف  ينكر المنكر، وال يأمر  إذا الفسوق هو والخبث .عليه متفق ( الخبث
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بالمعروف، ويسر  داك المنكرات في المجتمع سير الهشيم ب  أيد تحن ه، وال ألسنة توهنه، 

عند ذلك ترل الحا  التي تستوجب العقوبة واله ك، ف  تدر  أيصبحها ذلك أم يمسيها. 

لى، لما أن صارت حالهم إلى تلك إن قوما  جاكتهم اللعنة على لسان نبيين من أنبياك ه تعا

الحا ، بل إنهم أنكروا المنكر في أو  أمره، ولكنهم ألفوه فما عاد بعضهم ينكره على 

ر ي ه –وأبو داود من حديث عبد ه بن مسعود  –وحسنه  –بعض.رول الترمذ  

يل أنه قا : ))إن أو  ما دخل النق  على بني إسرا  -صلى ه عليه وسلم -أن النبي -عنه

كان الرجل يلقى الرجل فيقو : يا هذا اتق ه ود  ما تصنع، فإنه ال يحل لك، ثم يلقاه من 

الغد وهو على حاله ف  يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك  رب 

ه قلوب بعضهم ببعض((،ثم قا : }لعن الذين كفروا من بني إسرا يل على لسان داود 

ن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون *كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس وعيسى ب

ما كانوا يفعلون *ترل كثيرا  منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط 

ه عليهم وفي العذاب هم خالدون *ولو كانوا يؤمنون با  والنبي وما أنز  إليه ما 

 .{يرا  منهم فاسقوناتخذوهم أولياك ولكن كث

ثم قا : ))ك  وه لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم، 

ولتأطرنه على الحق أطرا ، ولتقصرنه على الحق قصرا ، أو ليضربن ه قلوب بعضكم 

 وإلى والسنين األيام مر على يتلى لعنا   ه كتاب في ببعض، ثم ليلعنكم كما لعنهم((. لقعنوا

 الصلة فإنه ،الذميم وفعلهم الوخيم سبيلهم ه عباد فاحذروا ،العالمين لرب النات يقوم أن

 ه من ان لهك ه شريعة على استقام فمن والطاعة العبادة صلة إال العباد ورب العباد بين

 وذلك .والخسران والخيبة باللعن باك والهدل الحق سبيل عن حاد ومن والر وان الكرامة

الوعد الصادق بإجابة الدعاك، وفتح أبواب السماك له، ال يتحقق إذا عقط لت شعيرة األمر 

ر ي ه  -بالمعروف والنهي عن المنكر، كما جاك عند أحمد والترمذ  من حديث حذيفة

قا : ))لتأمرون بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو  -صلى ه عليه وسلم -أن النبي -عنه

يبعث عليكم عقابا  منه، ثم تدعونه ف  يستجاب لكم((. فيا  ، أ  حرمان  ليوشكن ه أن

 النبي يعيش فيه ذلك المجتمع، وأ  شيك يبقى له حين تحجب عنه أبواب اإلجابة.ويقو 

 بين المنكر يروا حتى الخاصة بعمل العامة ال يعذب ه إن :والس م الص ة عليه

 الخاصة ه عذب ذلك فعلوا فإذا ينكروه ف  ينكروه أن على قادرون وهم ظهرانيهم

  .أحمد رواه .والعامة

 يقدرون ثم بالمعاصي فيهم يعمل قوم ما من :الس م وأزكى الص ة أفضل عليه ويقو 

 وكتب .وغيره داوود أبو رواه .بعقاب ه يعمهم أن يوشك إال اليغيروا ثم يغيروا أن على

 قوم في المنكر يظهر لم فإنه ،بعد أما عماله بعض إلى تعالى ه رحمه عبدالعزيز بن عمر

 من يشاك من بأيد  أو عنده من بعذاب ه أصابهم إال بينهم الص و أهل ينههم لم ثم قط

 فيهم واستخفي الباطل أهل ماققمع والنقمات العقوبات من معصومين النات يزا  وال عباده

  .المحارم

 أسباب أعظم من المسلمين بين التناهي وعدم ..نالدي في اإلدهان إن :المسلمون أيها

  .،الراحمين أرحم رحمة عن واإلبعاد والطرد اللعن
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 :ورسوال   نبيا   وسلم عليه ه صلى وبمحمد ،دينا   وباإلس م ..ربا   با  ر يتم يا من

 منكم رأل من :وسلم عليه ه صلى محمد النبي لقو  قلوبكم وأصغوا سمعكم أصيخوا

 رواه .اإليمان أ عأ وذلك فبقلبه يستطع لم فإن فبلسانه يستطع لم فإن بيده فليغيره منكرا  

  .مسلم

 إيماننا أين ؟ ومجتمعاتنا نفوسنا في الحديث هذا تطبيق أثر أين وتساكلوا وانظروا

  ! -وسلم عليه ه صلى -نبينا به جاك لما التام وخضوعنا ؟ الصادق

 في الحاكم في دولته،والوزير في وزارته،والقا د هبيد فليغيره منكرا   منكم رأل من

 ،ومسئوليته واليته تحت فيما مسؤو  وكل ،بيته أهل في جيشه،والمدير في إدارته والرجل

 :السلأ بعض ويقو  ( بالقرآن مااليز  بالسلطان يز  ه إن :عنه ه ر ي عثمان يقو 

  ! له ال نفاذ حق ما قيمة )

لطة يزيل بها المنكر باليد وال يقدر على إنكار المنكر بلسانه فإذا لم يكن لْلنسان س

وجب عليه أن ينكره بقلبه، قا  العلماك: ومن اقتصر على اإلنكار بقلبه وهو قادر على 

حيث  -صلى ه عليه وسلم -اإلنكار بلسانه فقد ترك الواجب عليه ولم يمتثل أمر النبي

لى اإلنكار باللسان وهو قادر على اإلنكار باليد أمره باإلنكار بلسانه، وكذلك من اقتصر ع

حيث أمره أن ينكر بيده.  -صلى ه عليه وسلم -فقد ترك الواجب عليه ولم يمتثل أمر النبي

أما اإلنكار بالقلب ف  يسقط بحا  وال يعذر فيه أحد، ومن لم ينكر قلبقه المنكر د  على 

هذا الزمان بالت وم والتواكل وتركوا  ذهاب اإليمان منه.وقد ابتلي كثير من النات في

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يؤد كل منهم ما يجب عليه نحوه، وصار كل 

واحد يلقي بالمسؤولية على غيره ويبرئ نفسه ويقوم بأعما  من العبادات من الذكر 

عن  والقراكة والص ة والصيام ونحوها، ويفرطون في واجب األمر بالمعروف والنهي

المنكر وحفظ حدود ه، وهذا وال شك قصور في فهم دين ه ألن تارك حق ه الواجب 

عليه أعظمق جرما  وأسوأق حاال  من مرتكب المعصية الذ  لم يترك شيئا  مما أوجب ه، 

وتأتي حجة أخرل باعثها التقاعس عن تلك الشعيرة أو المحاربة لها، وذلك أن المرك عليه 

حها، وال يلتفت إلى مخالفات اآلخرين فإن ذلك ال يضربه فالضرر على بنفسه وص 

أصحابها فقط، ثم يستد  بقوله تعالى: }يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من 

 .{ ل إذا اهتديتم

ولو تأمل اآلية بتمامها لما نطق باالحتجاج بها على رأيه هذا، فا  تعالى يقو : }إذا 

 -االهتداك إذا عطل األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.وقد تصدل الصديق فأين {اهتديتم

لهذه الشبهة فقا : يا أيها النات إنكم تقرؤون هذه اآلية: }يا أيها الذين آمنوا  -ر ي ه عنه

صلى ه عليه  -وإني سمعت رسو  ه {عليكم أنفسكم ال يضركم من  ل إذا اهتديتم

هم ه بعقاب يقو : ))إن النات  -وسلم إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعم 

 منه(( ]رواه أبو داود والترمذ  والنسا ي.

ويأتي آخر ويوهن من قدر األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى ه 

 والصد  بالحق بحجة أن ذلك موجب للفتنة والب ك، وقد يقتسلط بسبب ذلك على الصالحين.

ين ذلك شيخ اإلس م من أكثر من ث ثين وجها  كما نقل ذلك ابن القيم رحمه ه، وقا  ب 

 :ابن القيم عمن هذا شأنه من القيام بعبادات كثيرة مع التفريط في واجب األمر والنهي قا 
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"وهؤالك عند ورثة األنبياك من أقل النات دين اك فإن الدين: هو القيام   بما أمر بهك فتارك 

وق ه التي تجب عليه أسوأ حاال  عند ه ورسوله من مرتكب المعاصي فإن ترك األمر حق

 أعظم من ارتكاب النهي".

وبما كان عليه هو  -صلى ه عليه وسلم -ومن له خبرة بما بعث ه به رسوله 

ين وأصحابه رأل أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل النات دينا وه المستعان، وأ  د

وأ  خير فيمن يرل محارم ه تنتهك، وحدوده تضا ، ودينه يترك، وسنة رسو  ه 

صلى ه عليه وسلم يرغب عنها، وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرت، كما أن 

 المتكلم بالباطل شيطان ناطق.

بما جرل وهل بلية الدين إال من هؤالك الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياستهم ف  مباالة 

على الدين، وخيارهم المتحزن المتلمظ، ولو نوز  في بعض ما فيه غضا ة  عليه في 

جاهه أو ماله، بذ  وتبذ ، وجد  واجتهد، واستعمل مراتب اإلنكار الث ثة بحسب وسعه، 

وهؤالك مع سقوطهم من عين ه ومقت ه لهم قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم ال 

 موت القلوبك فإن القلب كلما كانت يشعرون، وهو

 على النبوة بيت وليكن ،المنكرات جميع من بيوتكم طهروا :واألمهات اآلباك أيها

 وتحذون نهجه تنتهجون وأسوة قدوة ذلك في لكم الس م وأزكى الص ة أفضل صاحبه

اتجاه المسلمون إن المجتمع اإلس مي إنما هو كالسفينة توحدت عقا ده وتوحد  أيها ،حذوه

سيره وتوحدت غاياته والمخاطر والتحديات التي تواجهه، وإن القا م في حدود ه تعالى 

هو تلك الفئة الصالحة الملتزمة بشر  ه اآلمرة بالمعروف الناهية عن المنكر، وإن 

الواقعين فيها هم أولئك الذين ينتهكون حرمات ه من ترك الواجبات والوقو  في 

 المحرمات. 

قا :قا  صلى ه عليه وسلم: ))مثل القا م على  -ر ي ه عنه -النعمان بن يشيرعن  

حدود ه و المدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أع ها و 

استقوا من الماك مروا على من فوقهم فقا   أصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا

ال ندعكم تصعدون فتؤذونا فقالوا:لو أنا خرقنا في نصيبنا خرق ا و لم نؤذ الذين في أع ها:

من فوقنا، فإن يتركوهم و ما أرادوا هلكوا جميع ا و إن أخذوا على أيديهم نجوا و نجوا 

 رواه البخار . جميعا((

أال فاتقوا ه عباد ه وكونوا من القا مين بحدود ه الذابين عن حياض هذا الدين 

غيورين على محارمه، واقدروا لمن يقوم بهذه المهمة قدرهم، وكونوا لهم سندا  ومدوا لهم ال

 باللسان فلينكر والسلطان باليد اإلنكار عن منكم عجز يدا ، وكونوا على الحق أعوان ا.ومن

 وسلم عليه ه صلى ه رسو  بايعنا :قا  عنه ه ر ي الصامت بن عبادة فعن ،والبيان

 أن وعلى علينا أثرة وعلى والمكره والمنشط واليسر العسر في والطاعة معالس على

 نقو  أن وعلى برهان فيه تعالى ه من عندكم بواحا   كفرا   تروا أن إال أهله األمر النناز 

 ه ر ي الخدر  سعيد أبي وعن .عليه متفق .ال م لومة ه في النخاف ..كنا أينما بالحق

 يقو  أن النات هيبة رج    اليمنعن أال :خطبته في قا  وسلم عليه ه صلى النبي أن عنه

 من يباعد وال أجل من اليقرب فإنه ،وزاد وأحمد وحسنه الترمذ  رواه علمه إذا بحق

 قالوا نفسه أحدكم اليحقر :والس م الص ة عليه وقا  بعظيم يذك ر أو بحق يقا  أن رزق
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 فيقو  فيه اليقو  ثم ..مقا  فيه عليه   أمرا   يرل قا  ؟ نفسه أحدنا يحقر كيأ ه يارسو 

 ه فيقو  ،النات خشية فيقو  وكذا كذا في   تقو  أن مامنعك :القيامة يوم له وجل عز ه

  .ماجه ابن رواه .تخشى أن أحق كنت فإيا  :وع  جل

 قلوبال على الفتن تتوالى أن العظمى الكبرل،والمصيبة الطامة إن:المسلمون أيها

 ه، ويصبح أوامر وينتهكون ه حدود النات فيواقع النفوت في المعاصي خطر ويزيل

 الفتن تعرض :وسلم عليه ه صلى الهدل رسو  يقو  ،معروفا   والمنكر منكرا   المعروف

 أنكرها قلب وأ  سوداك نكتة فيه نكتت أشربها قلب فأ  عودا   عودا   كالحصير القلوب على

 فتنة تضره ف  الصفا مثل أبيض على قلبين على تصير حتى بيضاك نكتة فيه نكتت

 وال ينكر معروفا   اليعرف مجخيا   كالكوز مرباد ا   أسود واآلخر ،واألرض السموات مادامت

 ميت من عنه ه ر ي اليمان بن حذيفة وسقئل .مسلم رواه .هواه من ما أشرب إال منكرا  

 وفي ،بقلبه وال وال بلسانه بيده المنكر ال ينكر الذ  :وأر اه عنه ه ر ي فقا  ؟ األحياك

 له كان إال قبلي أمة في ه بعثه نبي ما من :قا  وسلم عليه ه صلى النبي أن مسلم صحيح

 خلوف بعدهم من تخلأ إنه ثم بأمره ويقتدون بسنته يأخذون وأصحاب حواريون أمته من

 جاهدهم ومن مؤمن فهو بيده جاهدهم نفم ماال يأمرون ويفعلون ماال يفعلون يقولون

 {خرد  حبة اإليمان من ذلك وراك وليس مؤمن فهو بقلبه جاهدهم ومن مؤمن فهو بلسانه

 في سار ومن والملحدين والنصارل اليهود من الدين أعداك يفتأ لم :المسلمون أيها 

 مت حقة تحم  اإلس م أمة على يشنون المستغربين العلمانيين األمة فس اق من ركابهم

 عقيدة زعزعة غر ها ومحتواها فحواها يقجهل وال مستواها يخفى ال ورسا ل وسا ل عبر

  رسالتها عن وتغييبها هويتها وطمس أخ قيتها وتدمير األمة

 حق جاهدوها هل ؟ األبواب دونها أوصدوا هل ؟ الحم ت تلك المسلمون واجه فبماذا

  .؟ والفساد الشر انتشار عدم نم الكافية بالضمانات قاموا هل ؟ الجهاد

 فتحوا ،والتوقظ التحفظ وقلة ه دين عن الغفلة بسبب المسلمين من كثير فتح لقد

 الكافرة لألمم مجتمعاتهم وأسلموا الوافدة التيارات لتلك وقلوبهم وبيوتهم ومتاجرهم ب دهم

 شبرا   شبرا   ..لكمقب كان من سنن لتتبعن :وسلم عليه ه صلى ه رسو  وصدق المعاندة

 ! والنصارل اليهود :ه يارسو  قلنا تبعتموهم  ب جحر دخلوا لو حتى ذراعا   وذراعا  

 -رحمه ه -ويشخ  اإلمام حسن البنا .البخار  رواه ! ؟ فمن وسلم عليه ه صلى فقا 

حالة األمة بسبب بعدها عن األمر بالمعروف والنهى عن المنكر فأصيبت)في ناحيتها 

قتصادية بانتشار الربا بين كل طبقاتها،واستي ك الشركات األجنبية على مواردها اال

ومصادر خيراتها،وهى مصابة في ناحيتها الفكرية بالفو ى والمروق واإللحاد يهدم 

عقا دها ويحطم المثل العليا في نفوت أبنا ها،وفى ناحيتها االجتماعية باإلباحية في عادتها 

عقدة الفضا ل اإلنسانية التي ورثتها عن الغر الميامين من وأخ قها والتحلل من 

أس فها،وبالتقليد الغربي يسرل في حياتها سريان لعاب األفاعي فيسمم دما ها ويعكر صفو 

هنا ها،وبالقوانين الو عية التي التزجر مجرما وال تؤدب معتديا والترد ظالما،وال تغنى 

التي و عها خالق الخلق ومالك الملك ورب النفوت  يوما من األيام غناك القوانين السماوية

 وبار ها( 
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 إلى تنظر ف  الزمان أهل من اإلس م محل تعلم أن أردت إذا :أحد الدعاة ويقو 

 إلى انظر وإنما الضنك من الموقأ في وال  جيجهم الجوامع أبواب في زحامهم

  .الشريعة أعداك مواطاتهم

 إلى عليا كم سماك من تهبطوا أن من وأكرم أعزو وأعلى أغلى إنكم :المسلمون أيها

 سبيل في وتستهيج شهوتها وراك تلهث شاردة حا رة بئيسة تعيسة فاجرة كافرة بأمم التشبه

 ه صلى محمد رسو  بأفضل وأكرمكم ،دين بأعظم وع  جل ه شرفكم فلقد ،متعتها

 جهود وجابهوا ،وأعطاكم ماحباكم على ه فاشكروا كتاب خير عليكم وأنز  وسلم عليه

 الدين أمانة تحفظ جهود ،شكتهم وتحتد شوكتهم تشتد أن قبل وأمضى أقول بجهود أعداككم

 ولن معكم وه األعلون وأنتم} جهدكم واحفظوه طاقتكم صونوه ،عليه ه ا تمنكم الذ 

 {أعمالكم يتركم

 المسلمين من يركث على المصيبة وعظمت الدين غربة استحكمت لقد :المسلمون أيها 

 أطم   وإن ،إنكاره في النات بعض ومداهنة وإشهاره الفساد إفشاك بسبب الب د من كثير في

 أن من فاعله وحماية عليه اإلقرار على السحت الما  أخذ المراتب وأو ع المصا ب

  .عليه لْلنكار يتوصل

 وأهل عدوه بمجاهدة ،محارمه عن الذا دون ،دينه عن الذابون ؟   القا مون فأين

  .معصيته

 عينيه وأمام مجتمعه في المسلم يرل أن ..واألسى الحرقة على يبعث مما إن :ه عباد

 وال نفسه أسا   في لذلك يجد ف  والمحرمات المنكرات من مريضة وأحواال   ممر ة صورا  

 وذنع ؟ واختفى ذهب قد لألمة نور وأ  ؟ وهى قد ركن فأ  ،إلتياعا   وال وال توجعا حسا  

  .الدينية الغيرة وذهاب القلوب على المداهنة واستي ك الشعيرة هذه معالم اندرات من با 

 في تتأجج التي الحمية أين :للنات أخرجت أمة ياخير وسلم عليه ه صلى محمد أمة يا

عر أين ؟؟ الغضب أين ؟؟ ه لدين صدوركم  تقو  ،ه حدود انتهاك في ؟؟ الوجوه تم 

 امرأة وال بيده قط شيئا   وسلم عليه ه صلى ه رسو  ما رب :عنها ه ر ي عا شة

 ينتهك أن إال صاحبه من فينتقم قط شيك منه ومانيل ،ه سبيل في يجاهد أن إال خادما   وال

  .مسلم رواه وجل عز   فينتقم ه محارم من شيك

 راية تقعلي قومة وقوموا منالرح شريعة تنصروا أن وتعاهدوا تعاقدوا :المسلمون أيها

 التواكل أن واعلموا الدواك وإعواز الداك استفحا  قبل سفهاككم أيد  على وخذوا اإليمان

 اليغير وإرشاد ودعوة ونهي وأمر واجتهاد وجد عمل دون والتضجر والتحسر والت وم

  .وإحباط وفتور وهم   غم داعية هو بل ،شيئا   الواقع من

 في مجردة نحسها أو بأذهاننا نتمناها معان مجرد تكون أن عدواالت غيرة   النريد إننا

 واالنتصار ه دين لخدمة إيجابيا   وعم    عمليا   وواقعا   قويا   باعثا   نريدها إننا ،مشاعرنا

  .المرعية والضوابط الشرعية القيود وفق ه لشر 

 جسيمة مهمة نكرالم عن والنهي بالمعروف األمر بشعيرة القيام إن :المسلمون أيها

ل إال عليها اليقدر أعباك ذات  ه صلوات والرسل األنبياك مهمة هي ،الرجا  من الكم 

 وكبرياكهم وغرورهم ونزواتهم النات بشهوات تصطدم مهمة ،أجمعين عليهم وس مه

 صبرا   فصبرا   .واألذل االعتداك من شيك بها القا مين ينا  أن والبد ،منهم السفلة وهبوط
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 عليه ه صلى محمد الحنفاك وإمام األنبياك خاتم وقا دكم إمامكم أوذ  فقد ،الحسبة ياأهل

 إن ينصره من ه ولينصرن  } {ه لكلمات مبد   وال} ه نصره حتى وصابر فصبر وسلم

  .{عزيز لقو  ه

 أو المنكر عن والناهين بالمعروف اآلمرين المصلحين إيذاك إن :المسلمون أيها

الكاذبة ومصادرة  اإلشاعات وبث أخطاكهم تضخيم أو فيهم الطعن أو عليهم اكاالعتد

 كبير وذنب عظيم جرم أرزاقهم وعقد المحاكمات الظالمة لهمفي  أموالهم ومحاربتهم

ته مغبته المرك تصيب  ه بآيات يكفرون الذ  إن} وع  جل يقو  ،حين بعد ولو ومعر 

 .{أليم بعذاب فبشرهم النات من بالقسط يأمرون ذينال ويقتلون حق بغير النبيين ويقتلون

 :قا  تعالى ه إن :وسلم عليه ه صلى ه رسو  قا  قا  عنه ه ر ي هريرة أبي وعن

  .البخار  رواه بالحرب آذنته فقد وليا   لي عادل من

 رومايدو الحاقدين أكاذيب وراك االنسياق أو الجاهلين بمقاالت االنخدا  من فاحذروا

 موسى آذوا كالذين التكونوا آمنوا الذين أيها }يا :وع  جل يقو  ،المغر ين ألسنة على

 سديدا   قوال   وقولوا ه اتقوا آمنوا الذين أيها يا ،وجيها   ه عند وكان قالوا مما ه فبرأه

  .{عظيما   فوزا   فاز فقد ورسوله ه يطع ومن ذنوبكم لكم ويغفر أعمالكم لكم يصلح

 الحكيم والذكر اآليات من فيه بما وإياكم ونفعني العظيم القرآن في ولكم لي ه اركب

 الغفور هو إنه فاستغفروه وخطيئة ذنب كل من المسلمين ولسا ر ولكم لي ه وأستغفر

  .الرحيم

 :الثانية الخطبة
 وحده ه إال الإله أن وأشهد ،وامتنانه توفيقه على له والشكر ،إحسانه على   الحمد

 ه صلى ،ر وانه إلى الداعي ورسوله عبده محمدا   أن وأشهد ،لشأنه تعظيما   له الشريك

  كثيرا   تسليما   وسلم وإخوانه وصحبه آله وعلى عليه

  :ه عباد

 مع وكونوا ه اتقوا آمنوا الذين أيها يا} وال تعصوه وأطيعوه وراقبوه ه اتقوا

  {الصادقين

 يرحمهم فالراحمون ووجهوهم وأرشدوهم ارحموهم والمنكرات اصيالمع أهل ارحموا

 من واهجروا ،والهدل الرشاد طريق وبص روهم والعمى الض لة من أنقذوهم ،الرحمن

 ومخازيه بفسوقه وجاهر معاصيه على منهم أصر

 المجاهرين هجران أن المحسوت بالواقع والمشاهد النصوق بمقتضى المعلوم إن 

 وأمرهم بالمعروف ونهيه عن المنكر وفسقهم باطلهم على المصرين راتوالمنك بالمعاصي

 بن عمر يقو  .وا مح لها المعاصي إ عاف في األوفر والنصيب األكبر األثر له

 القوة من بد ف  .الفجور من ماأحدثوا قدر على أقضية للنات تحدث :ه رحمه عبدالعزيز

  .فسادال وسبل الشر منابع تجفيأ  رورة مع والحزم

 عالما   فلتكن ،العمل إمام العلم أن اعلم :المنكر عن والنهي بالمعروف باألمر القا م أيها

 فيما حليما   ،تأمر فيما حليما   ،تنهى فيما رفيقا   ،تأمر فيما رفيقا   ،تنهى بما عالما   ،تأمر بما

  .منكر ب  المنكر عن ونهيك ،بالمعروف بالمعروف أمرك وليكن ،تنهى
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 مع ه إن واصبروا ريحكم وتذهب فتفشلوا }وال تنازعوا أعوانا   للحق كونوا :ه عباد

  {الصابرين

معاشر المسلمين:ال يخفاكم ما يمر به إخواننا في فلسطين من حرب  روت، هم فيها 

 منصورون بإذن ه حتى ولو خذلهم الصديق والقريبك ألن ه ناصر دينه ومعٍل كلمته.

ينصر نفسه،ومن جاهد معهم بماله أو ببدنه فإنما يجاهد لنفسه وه ومن نصرهم فإنما  

 غني عن العالمين.

تعر وا ألبشع أنوا  الحرب واإلبادة والقتل والتشريد والحصار والتجويع من اليهود 

 الم عين والصليبين الحاقدين، وسكت العالم ألنهم مسلمون، وه المستعان.

كم النصرة وال تقولوا قد أنفقنا وأعطينا، فاليوم يتبين وقد استنصروكم في الدين فعلي 

ون،  فوِلحق ئِك، هقمق ٱلومق لـ، قوو ن يقوق، شقحَّ ن،فوِسِه ف،أ م،  [. 9]الحشر:  {المنفق من الشحيح }و،

يورا   ِ هقو، خ، يوٍر ت،ِجدقوهق ِعند، ٱَّللَّ نو خ، واو أل،نفقِسكقمو م  قق،د مق ا ت م، آتوهم من ما  ه الذ  آتاكم }و،

را   أ،عوظ،م، أ،جو [ تقبل ه منا ومنكم الطاعات ووفقنا وإياكم للعمل بالباقيات 20]المزمل:  {و،

 .الصالحات

 والمنكر الفحشاك عن وينهى القربى ذ  وإيتاك واإلحسان بالعد  يأمر ه إن ه عباد

 يزدكم مهنع على واشكروه يذكركم الجليل العظيم ه فاذكروا تذكرون لعلكم يعظكم والبغي

اللهم أبرم لهذه األمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة  .ماتصنعون يعلم وه أكبر ه ولذكر

ويعافى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقا  فيه كلمة 

 الحق ال يخشى قا لها في ه لومة ال م.

ِ شوكتهم اللهم احفظ األمرين بالمعروف والناهين عن المنك ر اللهم شد عزا مهم وقو 

والق في قلوب عدوهم المهابة منهم ووفقنا جميعا  لنصرتهم ومد ِ يد العون لهم. اللهم انصر 

سبيلك الداعين إلى منهجك وطريقك وأنعم علينا بتحكيم شرعك وتطبيق في  المجاهدين

  رب العالمين.منهجك ففيه عز األمة وغناها وقربها وتقواها،وآخر دعوانا أن الحمد  
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 خطبة عن العم  والقدرة على الكسب
 الحمد   رب العالمين

بحارنا قطرة في  الحمد   كلما تحركت ،الحمد   كلما طلعت علينا شمس أو غابت

..والحمد   على نعمة .عروقنا أو توقأفي  ماك  أو تجمدت. الحمد   كلما جرل الدم

 هدانا لهذا وما كنا لنهتدل لوال أن هدانا ه.الذ     اإلس م وكفى بها نعمة. والحمد

 يكله الملك وله الحمد وهو على كل ش ،وأشهد أن ال إله إال ه وحده ال شريك له

 قدير.

وأشهد أن سيدنا محمدا هو رسو  ه صلي ه عليه وسلم. وأصلى وأسلم على جميع 

 تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.ه عن الصحابة وال ور ياألنبياك والمرسلين 

 أمـا بعــــــــد
األرض على في  خلق ه اإلنسان وأنز  له سبيل الهداية والرشاد فلم يتركه يغرب

" وو ع له معالم  عقون، ج، أ،نَّكقمو إِل،يون،ا ال تقرو ن،اكقمو ع،ب،ثا  و، ل،قو ا خ، ِسبوتقمو أ،نَّم، غير هدل فقا  تعالي "أ،ف،ح،

معاشه في  الدنيا واألخرة وتكفل له اسباب النجاوفي  التى توصله إلى السعادةالطريق 

ومعاده ولذلك تناو  اإلس م الحنيأ الجانب الروحى من حياة اإلنسان كما تناو  الجانب 

 حديثنا موقأ اإلس م من العمل والقدرة على الكسب.في  المادل منها وسنتناو 

 لعاملين حيث نجد أن القرآن الكريم قد أشار إلى ذلكفنجد أن اإلس م قد كرم العمل وا

ن،عِ الوفقلوك، في  ِن اصو
ن،ا إِل،يوِه أ، يو ح، ،وو كثير من آياته فعندما تحدث عن نوو يقو  ه تعالي "ف،أ

يِن،ا" ونجد القرآن وهو يتحدث عن سليمان عليه الس م يقو  ه تعالي  حو و، يقنِن،ا و، ،عو بِأ

نوع،  ن،اهق ص، ع،لَّمو " ويذكر ذلك القرآن وهو "و، ون، لو أ،نوتقمو ش،اِكرق ِسكقمو ف،ه،
ِصن،كقمو ِمنو ب،أو ة، ل،بقوٍت ل،كقمو ِلتقحو

أ،بقون،ا  ع،اكق و، ِدر، الر ِ تَّى يقصو ا ق،ال،ت،ا ال ن،سوِقي ح، بقكقم، طو ا خ، يتحدث عن موسى عليه الس م "ق،ا ، م،

لَّى إِل،  ا ثقمَّ ت،و، م، ب،ر، ش،يوخ  ك،بِير  ف،س،ق،ى ل،هق " وكذلك وهو يتحدث عن ذل القرنين "آتقوِني زق ل  ى الظ ِ

قفوِرغو ع،ل،يو  ع،ل،هق ن،ارا  ق،ا ، آتقوِني أ تَّى إِذ،ا ج، وا ح، د،ف،يوِن ق،ا ، انوفقخق ل ب،يون، الصَّ تَّى إِذ،ا س،او، ِديِد ح، ِه الوح،

في  كما أحاديث رسو  ه ما يوجب العمل والخروج إلى الكسبفي  قِطورا " ونجد كذلك

حديث أبى موسى األشعر  عن النبي صلي ه عليه وسلم قا : "على كل مسلم صدقة قا  

آرأيت إن لم يجد قا  يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق ". رواه االمام أحمد والبيهقى 

 (1)والنسا ي

 ويقول النابغة الجعدى دافعاً المسلم إلى العم 

ُ، لنفسه  الفقر أوالم الصديق فأكثراشكا  إذا المرك لم يكسب معاشا 

 تعش ذا يسار أو تموت فتعذرا ب د ه والتمس الغنىفي  فسر

ويدعو رسو  ه صلي ه عليه وسلم المسلم إلى العمل ما دامت السموات واألرض 

حتى ولو قامت الساعة فيقو " لو قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة فإن استطا  أن 

بين رسو  ه صلى ه عليه وسلم أن العمل ل نسان فيه أجر عند وي (2)يغرسها فليفعل" 

"ما من مسلم يغرت :ه فعن أنس ر ي ه عنه قا : قا  رسو  ه صلي ه عليه وسلم

وهذا الحديث .غرسا  أو يزر  زرعا  فيأكل منه طيراوانسان أو بهيمة إال كان له به صدقة"

  (3)متفق عليه 
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رجل من أصحاب رسو  ه صلى ه عليه وسلم قا  سمعت وفى حديث آخر عن 

رسو  ه يقو  بأذنى هاتين "من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر 

 (4)كل شئ يصاب من ثمرها صدقة عند ه عز وجل" في  فإن له

سيدنا ويكرم رسو  ه صلى ه عليه وسلم اليد التى تعمل عندما صافح رسو  ه 

معاذ بن جبل ووجد بها خشونة فرفعها رسو  ه صلى ه عليه وسلم مقب   أياها وهو 

 (5)يقو " هاذين يدين يحبهما ه ورسوله".

في  سبيل هفي  األرض وبين الجهادفي  وكذلك نجد القرآن الكريم يقرن بين الضرب

ِربقون، فِي األ ِ سورة المزمل حيث يقو  تعالي" وآخرون ي،ضو ِل هَّ ِض ي،بوت،غقون، ِمنو ف،ضو رو

ِ " ونجد أن رسو  ه صلى ه عليه وسلم يرفع من مرتبة  ون، يقق،اتِلقون، فِي س،بِيِل هَّ رق آخ، و،

التاجر الصدوق األمين إلى أعلى عليين فيقو  صلى ه عليه وسلم" التاجر الصدوق 

 (6")األمين مع النبيين والصديقين والشهداك

في  يقوم على صناعة السهم وهو يحتسبالذ   ن صلى ه عليه وسلم أن الصانعويبي

في  يرمي بهالذ   صنعته الخير من الث ثة الذين يدخلون الجنة وال فرق بينه وبين المجاهد

المعركة فعن أبي حماد ر ى ه عنه قا  سمعت رسو  ه صلي ه عليه وسلم يقو " 

صنعته الخير والرامى به في  احد ث ثة نفر الجنة صانعه يحتسبإن ه ليدخل بالسهم الو

 (7)ومنبله 

ولو نظرنا إلى أصحاب النبي صلى ه عليه وسلم نجدهم أنهم كانوا يقدسون العمل وال 

يتركون السعى من أجل الرزق فها هو عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين يعرض عليه 

هاجر المسلمون إلى المدينة وآخى الرسو  ه أخوه سعد ين الربيع األنصار  حينما 

بينهما أن يشاطره ماله وداريه وان يختار أحدل زوجته يطلقها سعد فيتزوجها عبد الرحمن 

مالك وأهلك انا رجل تاجر هل من سوق فيه تجارة في  فيقو  له عبد الرحمن بارك ه لك

 اشترل وصار يغدو إلى السوقفدله على السوق فغدا إليه عبد الرحمن بأقط وسمن فبا  و

وهذا هو أبو بكر الصديق ر ى ه عنه ظل يتاجر  (8)حتى صار من أكبر أثرياك المدينة 

حتى يوم أن بايعه المسلمون خليفه ذهب إلى السوق يبيع ويشتر  فقابله عمر بن الخطاب 

ستضيع  فقا  له إلى أين يا أمير المؤمنين إلى السوق ألبيع واشتر  فقا  له عمر أذن

الرعية فقا  له أبو بكر وسيضيع أوالدل يا عمر إن جلست فقا  له عمر أرجع يا أمير 

وهذا هو عثمان ر ى ه عنه وار اه  (9)المؤمنين ولك راتب من بيت ما  المسلمين 

خ فة أبى بكر ر ى ه عنه أن أصاب النات قحط فذهبوا إلى الخليفة في  يوم أن حدث

هم انصرفوا واصبروا فلما كان آخر النهار وردت األنباك بأن عيرا  يستنجدون به فقا  ل

لعثمان بن عفان قوابها ألأ بعير تحمل برا  وزيتا  وزبيبا  قادمة من الشام فلما جعلت 

داره جاكه التجار ليشتروها فقا  لهم عثمان ر ى ه عنه كم تربحوننى فقالوا في  أحمالها

ة على هذا قالوا أربعة قا  أعطيت أكثر قالوا خمسة قا  الدرهم درهمين فقا  أعطيت زياد

أعطاك أكثر قا  إن ه أعطانى الذ   المدينة تجار غيرنا فمنفي  أعطيت أكثر فقالوا ما

بكل درهم عشرا  فهل عندكم زيادة قالوا ال قا  فأنى أشهد ه أنى جعلت ما حملت هذه 

 (10)مسلمين العير صدقة   على المساكين والفقراك من ال
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اإلس م ففى سورة الجمعة في  ونجد أن اإلس م قد كرم العمل ورفع مكانة العاملين

ِ()الجمعة:  ِل هَّ ابوت،غقوا ِمنو ف،ضو ِض و، ،رو وا فِي األو يقو  ه تعالي )ف،إِذ،ا ققِضي،ِت الصَّ ةق ف،انوت،ِشرق

 (10من اآلية

ا وفى سورة الملك يقو  ه تعالي )هقو، الَّذِ  ن،اِكبِه، شقوا فِي م، ض، ذ،لقوال  ف،امو ،رو ع،ل، ل،كقمق األو   ج،

( )الملك: إِل،يوِه الن شقورق قِِه و، كقلقوا ِمنو ِرزو  ( 15و،

سقولقهق في  ويقو  ه ر، ل،كقمو و، ق ع،م، ل هَّ لقوا ف،س،ي،ر، م، ققِل اعو سورة التوبة )و،

()التوبة: من اآلية ِمنقون، ؤو الومق  (105و،

وما أكل أحد قط  (11)حديث رواه البخارل في   صلى ه عليه وسلمويقو  رسو  ه

 طعاما  خيرا  من أن يأكل من عمل يده وإن نبى ه داود كان يأكل من عمل يده".

وعن الزبير بن العوام ر ى ه عنه قا  قا  رسو  ه صلى ه عليه وسلم "ألن 

فيبيعها فيكأ بها وجهه خير له من أن  يأخذ أحدكم أحبله فيأتى بحزمة حطب على ظهره

 (12)يسأ  النات أعطوه أم منعوه رواه البخارل أيضا

اِت ِمنو  اِلح، لو ِمن، الصَّ نو ي،عوم، م، وحتى بلغ من تكريم اإلس م للعمل أن قرنه بااليمان )و،

ل،  ال يقظو نَّة، و، لقون، الوج، قول،ئِك، ي،دوخق ِمن  ف،أ ؤو هقو، مق قنوث،ى و، ون، ن،ِقيرا ( وقرنه بالجهادذ،ك،ٍر أ،وو أ سـورة في  مق

في  وجعل رسو  ه صلى ه عليه وسلم الساعى على ولده صغارا فهو( 12)المزمــل 

والساعى على  (14)سبيل ه في  والساعى على أبوين شيخين كبيرين فهو (13)سبيل ه 

 . (15)غاية الحياةالقرآن هو في  سبيل ه وجعله ه عز وجلفي  نفسه ليعفها فهو

ل،ق، في  فقا  تعالي ٍك ق،ِدير  الَِّذ  خ، هقو، ع،ل،ى كقل ِ ش،يو لوكق و، ك، الَِّذ  ِبي،ِدِه الومق سورة الملك )ت،ب،ار،

(. وها هو هقو، الوع،ِزيزق الوغ،فقورق س،نق ع،م،   و، كقمو أ،ي كقمو أ،حو ي،اة، ِلي،بولقو، الوح، ت، و، وو صلى ه عليه النبي  الوم،

م خير مثا  على ذلك حيث اشتغل برعاية الغنم وقا  صلى ه عليه وسلم "ما بعث ه وسل

نبيا إال رعى الغنم قا  أصحابه وأنت يا رسو  ه فقا  نعم كنت أرعاها على قراريط 

ولما شب النبي عليه الس م كان يتجر وكان شريكه السا ب ابن أبى السا ب  (16)ألهل مكة

يجة إلى الشام على جعل مأخذه ولما شرفت خديجة بزواجه وكانت وذهب بالتجارة لخد

 ( 17)مالها في  ذات ما  عمل

صلى ه عليه وسلم إلى مواصلة العمل ولو كان اإلنسان غنيا  فقا  صلى النبي  ودعا

ه عليه وسلم "إنك إن تذر ورثتك أغنياك خير من أن تذرهم عالة يتكففون النات. رواه 

 (18)البخارل

 فى اآلثار عن االمام علىو

 (19)أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا  واعمل آلخرتك كأنك تموت غدا  

سورة القص  "وابتغ فيما أتاك ه الدار اآلخرة وال تنس في  ويقو  ه عز وجل

األرض إن ه ال يحب في  نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن ه إليك وال تبغ الفساد

 المفسدين"

ل اإلس م العمل عبادة يتقرب بها اإلنسان إلى ربه مثل الص ة والزكاة فقد ولقد جع

أخبر الصحابة رسو  ه صلى ه عليه وسلم عن رجل يعمل ويكد ويشقى علي أوالد 

انقطع الذ   وأخيه العابد فقا  صلى ه عليه وسلم بأن هذا الرجل هو أعبد من أخيه العابد

 (20)للعبادة 
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صلى ه عليه وسلم يرفع من قيمة األحتراف ويدعوا إلى الحرفة حتى ي النب ونجد أن

يده ولقد طلب النات من أحد األ مة وهو من التابعين أن يترك في  يتسلح المؤمن بصنعة

التجارة ويتفرغ بتدريس العلوم لهم فقا  لهم هذا االمام لوال هذا الدكان لتمند  بى بنو اميه 

 ن اآل مة الكبار وهذه دعوة صريحة وعملية م

قوله "من أمسى كاال من في  ويؤكد على هذا المعنى رسو  ه صلى ه عليه وسلم

 (21)عمل يده. أمسى مغفورا  له" 

ويدعواإلس م العاملين إلى اتقان العمل بعد أن دعاهم إلى العمل وان يأخذوا بكل 

ن تكون لهم حضارة وان التخطيط وتنفيذ العمل حتى يستطيع المسلمون أفي  اسباب العلم

 ينافسوا كل الحضارات التي قامت على غير الدين.

القرآن أن ه سبحانه وتعالي عندما علم آدم األسماك علمه األسماك كلها ولم في  فنجد

يعلمه بعضها وفى قصة يوسأ عليه الس م دروت عظيمة نستفيد فيها فاتقانه لمجاالت 

 اجعلنى على خزا ن األرض أنى حفيظ عليم. الزراعة هى التي جعلته يقو  للملك 

وها هو ذا القرنين يصل بعقله إلى صناعة سد يأجوج ومأجوج مازا  العلم الحديث لم 

 يتوصل إلى معرفة قوانينه رغم أن ذا القرنين بين المواد التى استخدمها.

ذلك صورة كاملة غير مجتز ة وبفي  فيجب عينا أيها المسلمون أن نقدم اإلس م للنات

 دنيانا وآخرتنا واستغفروا ه إن ه غفور رحيم.في  نستطيع أن ننتفع باالس م

 والصالة والسالم على المصطفى .الحمد هلل وكفى

 أمـــا بعـــــــد

أيها المسلمون هذه هى دعوة اإلس م ونظرته إلى العمل والي العاملين ودعوة 

كل في  اإلس م بذلك بل نجد أن اإلس مالمسلمين إلى اتقان العمل وتجويده ولم يكتأ 

نصوصه قام ليحارب العاطلين والمتسولين بل يجب أن يسميهم كما سماهم عمر بن 

ع،لون،ا اللَّيول، في  الخطاب عندما قا  لهم بل أنتم المتواكلون وه عز وجل يقو  ج، القرآن )و،

ع،اشا ( ويؤكد القرآن عل ار، م، ن،ا النَّه، ع،لو ج، ض، في  ى ذلكِلب،اسا  و، ،رو ع،ل، ل،كقمق األو قوله )هقو، الَِّذ  ج،

وا فِ  ( )ف،إِذ،ا ققِضي،ِت الصَّ ةق ف،انوت،ِشرق إِل،يوِه الن شقورق قِِه و، كقلقوا ِمنو ِرزو ا و، ن،اِكبِه، شقوا فِي م، ي ذ،لقوال  ف،امو

، ك،ثِيرا  ل،ع،لَّ  وا هَّ اذوكقرق ِ و، ِل هَّ ابوت،غقوا ِمنو ف،ضو ِض و، ،رو ( ولقد قا  عبد ه بن الزبير األو ون، قفولِحق كقمو ت

العالم البطالة وقد كان عمر بن الخطاب ر ى ه عنه إذا في  ر ى ه عنه "أشر ما

 أله حرفة؟ فإن قيل ال سقط من عينه. :نظر إلى رجل ذل سيما هيئة حسنة" سأ 

ب والتزيد فهو ويقو  اإلمام ابن الجوزل "من اقتنع بالكفاف مع قدرته على الكس 

 جبان رعديد

ونجد من سيرة رسو  ه صلى ه عليه وسلم الكثير والكثير ما يرو  هؤالك 

النبي  جاك إلىالذ   المتسولين عن التسو  ودعوتهم إلى العمل وفى قصة األنصار 

)صلى( يطلب الصدقة وهو قادر على العمل فأخذالنبى صلى متاعه وباعه واشترل له 

اآلخر طعام ألهله وقا  له اذهب واحتطب وبع وال آراك خمسة عشر يوما  بدرهم قدوم وب

وعندما عاد بما  كثير إلى أهله و قا  له النبي )صلى( هذا خير لك من أن تجئ المسألة 

 وادعوا ربكم وأنتم موقنون باالجابة.  وجهك يوم القيامة.في  نكته
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 العم  في اإلسالم
تغفره ونستهديه ونعوذ با  من شرور انفسنا وسيئات إن الحمد   نحمده ونستعينه ونس

أعمالنا إنه من يهده ه ف  مضل له ومن يضلل ف  هادل له وأشهد أن ال إله إله ه وحده 

 ال شريك له 

اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين  وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

    ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 فيا أيها األخوة المسلمون ........بعد اأم
نعيش اليوم مع قيمة من القيم اإلس مية العظيمة التي حثنا عليها ديننا وأمرنا بها قرآننا 

ومارسها األنبياك والصالحون والدعاة  -صلى ه عليه وسلم  -وأرشدنا إليها نبينا 

 ..والمصلحون

تحفظ لألمة عزتها وسيادتها ف  يستغنى هذه القيمة التي تحفظ على اإلنسان كرامته و

عنها فرد من األفراد وال تستغنى عنها أمة من األمم بل ال حياة وال قيمة أل  أمة تهملها أو 

إن هذه القيمة التي نتحدث عنها اليوم قد حافظ عليها أنات وأتقنوها وعضوا ،تتخلى عنها

يسخروا الدنيا لخدمتهم وأن عليها بالنواجذ فارتقوا فى سلم الحضارة واستطاعوا أن 

إلى المذخور فى باطن األرض  يتمتعوا بما فيها من خيرات وكنوز وثروات فوصلوا

والمنشور على ظاهرها وغاصوا فى أعماق البحار وسبحوا فى طبقات الجو والفضاك 

سيكون إجابة على  وإن حديثنا عن هذه القيمة ،الكون الفسيح وتعرفوا على أسرار هذا

  :ث قد تدور في اذهان البعضأسئلة ث 

 ؟: لماذا أعملالسؤال األول

 ؟أوفي أ  شيئ أعمل ؟: ماذا أعملالسؤال الثاني

 ؟: كيأ أنجح وأوفق فيما أعملالسؤال الثالث

أعمل ألن ه عز وجل أمرني بالعمل  :فجوابه هو ؟لماذا أعمل أما السؤا  األو  

)فامشوا في : فقا  تعالى  خيراتهاوالسعي في األرض الستخراج كنوزها واالنتفا  ب

  1مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور(

)فإذا قضيت الص ة فانتشروا في األرض وابتغوا من فضل ه : ويقو  جل شأنه

يقو  إذا فرغتم من الص ة فانتشروا في األرض  ،2واذكروا ه كثيرا  لعلكم تفلحون(

كان عراك بن  ،أ  من رزقه (من فضل ه وابتغوا، )للتجارة والتصرف في حوا جكم

اللهم إني أجبت دعوتك : )انصرف فوقأ على باب المسجد فقا  إذا صلى الجمعة : مالك

 وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين(.

أن ه بين للنات انه خلق هذه األرض لهم كي يستثيروها ويستخرجوا الخيرات 

)وه جعل لكم األرض بساطا  لتسلكوا منها  :فيرة فيها ثم يستمتعوا بها، يقو  تعالىالو

  3سب   فجاجا (

                                                
   15الملك آية  - 1
 10الجمعة آية  - 2
  19نوو آية  - 3
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)هو الذ  سخر البحر لتأكلوا منه لحما  طريا  وتستخرجوا حلية تلبسونها : ويقو  تعالى

 1(وترل الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

 2نا لكم فيها معايش قلي   ما تشكرون()ولقد مكناكم فى األرض وجعل

 )وآية لهم األرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا  فمنه يأكلوا: ويقو  جل شأنه

.ليأكلوا من ثمره وما عملته .وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون

ى جنة أر ية!امدد ك إذن فعملك بيدك مطلوب منك حتى ولو كنت ف 3(أيديهم أف  يشكرون

.ابلع..العمل مطلوب منك أال ترل أن العمل ..امضغ.. على األقل لتقطأ الثمار.يدك

 .ما شبع من ثد  أمه إال إذا ر ع وبلع مطلوب من الوليد فى يومه األو  ك

 ؟لماذا أعم  أيها المسلمون
من هذه أعمل ألن العمل كان مهنة األنبياك والصالحين والدعاة والعلماك والمصلحين 

 ..األمة على مر العصور

أنه رعى الغنم : يقو  فى الحديث الشريأ -صلى ه عليه وسلم  -ها هو رسو  ه 

ألهل مكه مقابل أجر زهيد يحصل عليه وال يرل فى ذلك بأسا  بل يو ح أن جميع األنبياك 

عن  -ر ي ه عنه  -رول البخار  في الصحيح عن أبى هريرة  ،قبله كانوا عاملين.

؟ وأنت:ما بعث ه نبيا  إال رعى الغنم فقا  أصحابه: )قا  -صلى ه عليه وسلم  - النبي

ما أكل : )-صلى ه عليه وسلم  -ويقو   ،4فقا  نعم كنت أرعاها على قراريط ألهل مكة(

أحد طعاما قط خيرا  من أن يأكل من عمل يده وإن نبى ه داود عليه الس م كان يأكل من 

 :أن رسو  ه صلى ه عليه وسلم قا  -ر ى ه عنه  -وعن أبى هريرة ،5(يده عمل

)وعلمناه  :وقا  سبحانه وتعالى فى داود عليه الس م  6كان زكريا عليه الس م نجارا ( )

  7(صنعة لبوت لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شا كرون

 ح فهو أو  من سردها حلقا  كما يعنى صنعة الدرو  قا  قتاده إنما كانت الدرو  صفا

وال عجب أن رأينا فى أ مة  (،قا  تعالى )وألنا له الحديد ان اعمل سابقات وقدر فى السرد

. الذين سارت بذكرهم الركبان وخلدتهم آثارهم ومؤلفاتهم العلمية .اإلس م وأكابر علما ه

نسبوا إلى حرف وصناعات  بل ،ـ كثيرين لم ينسبوا إلى آباكهم وأجدادهم وقبا لهم واألدبية

ولم يجدوهم كما لم يجد  ،كانوا يتعيشون منها ـ أو على أبعد تقدير كان يتعيش منها أباؤهم

في االنتساب إلى تلك الحرف  أو مهانة المجتمع اإلس مى على مر األعصار أل غضا ة

 ،قوالجصا ،والخراز ،والزجاج ،البزاز، والقفا  :وال زلنا نقرأ أسماك ،والصناعات

والعلماك  ،وغيرهم من الفقهاك والمؤلفين والقطان ،والصبان ،والخياط ،والخواق

 المتبحرين فى شتى جوانب الثقافه اإلس مية والعربية 
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 ؟لماذا أعم 
أعمل أيها المسلمون وأسعى فى األرض ألحفظ كرامتى وأحفظ ماك وجهى عن ذ  

 ،مهما كان هذا العمل بسيطا   ..  . وذ  الحاجه.. فالعمل أفضل وسا ل الكسب الح.السؤا 

أتباعه على عزة النفس فعن أبى عبده الزبير بن  -صلى ه عليه وسلم  -ولقد ربى النبي 

ألن يأخذ أحدكم  )  -رسو  ه صلى ه عليه وسلم  -قا   :قا  -ر ي ه عنه  - العوام

ها فيكأ ه بها وجهه خير من حطب على ظهره فيبيع فيأتى بحزمة ،أحبله ثم يأتى الجبل

 - قا  :قا  -ر ي ه عنه  -وعن أبى هريرة 1(له من أن يسأ  النات أعطوه أو منعوه

ألن يحتطب أحدكم حزمة من حطب على ظهره خير  : )-رسو  ه صلى ه عليه وسلم 

 2(له من أن يسأ  أحدا  فيعطه أو يمنعه

ا ل الشريفة ل ستغناك عن سؤا  النات فالمسلم صاحب العزة والكرامة يتخذ كل الوس

ولو أدل ذلك إلى أن يجمع الحطب ليبيعه ليحفظ ماك وجهه من أن يراق من ذ  السؤا ، 

أن رج   من األنصار أتى : )-ر ي ه عنه  -رول اإلمام أبو داود عن أنس بن مالك 

لبس بعضه ونبسط بلى حلس ن: أما فى بيتك شئ قا :النبى صلى ه عليه وسلم يسأله فقا 

صلى ه  -فأخذهما رسو  ه  ،فأتاه بهما ،فقا  ا تنى بهما .بعضه وقعب نشرب فيه الماك

من يزيد : قا  .،أنا آخذهما بدرهم:قا  رجل ؟من يشترل هذين بيده وقا : -عليه وسلم 

فأعطاهما إياه وأخذ  .أنا آخذاهما بدرهمين: مرتين أو ث ثا . قا  رجل ؟على درهم

إشتر بأحدهما طعاما  فانبذه إلى أهلك واشتر باآلخر  :وقا  ،األنصارل رهمين فأعطاهماالد

: عودا  بيده ثم قا  -صلى ه عليه وسلم  -فشد فيه رسو  ه ،فأتاه به ،قدوما  فأتنى به

فجاك وقد  ،والأرينك خمسة عشر يوما  فذهب الرجل يحتطب ويبيع ،وبع ،اذهب فاحتطب

صلى ه - فاشترل ببعضها ثوبا   وببعضها طعاما   فقا  رسو  ه ،أصاب عشرة دراهم

هذا خير لك من أن تجئ المسأله نكتة فى وجهك يوم القيامة إن المسألة ال : -عليه وسلم

 3(أو لذل دم موجع ،أولذل عزم مفظع ،لذ  فقر مدقع تصلح إال لث ثة:

جاته ليبدأ بثمنها عم    نافعا   أيها المسلمون فقد يستغنى المرك عن بعض أدواته وحا

 :.وقد أحسن من قا .يقيه ذ  السؤا  والحاجه

 أحب إلى من منن الرجا         لنقل الصخر من قمــم الجبـــا  

       فقلت العار في ذ  السؤا        يقو  النات لى فى الكسب عار 

 - أن رسو  ه -ر ي ه عنهما  -عن عبده بن عمر رول البخار  في الصحيح 

اليد  والتعفأ والمسألة و أن قا  وهو على المنبر وذكر الصدقة -صلى ه عليه وسلم 

  4والسفلى هى السا لة(  ،فاليد العليا هى المنفقة ،العليا خير من اليد السفلى
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فالعمل وسيله للكسب والكسب وسيلة للخير وبه تصبح يدك هى اليد العليا المنفقه 

ك تملك الما  ومن ثم تنفقه فى وجوه الخير ولن تصل إلى هذا إال بالعمل المتصدقة ألن

 فاحرق عليه أيها المسلم 

 ؟لماذا أعم  أيها المسلمون ولماذا أحرص على العم 
 أعمل أيها المسلمون وأحرق على العمل: 

تج فاألمة العاملة تن .ألن العمل فيه رفعة األمة وفيه عزتها وفيه كرامتها وفيه سيادتها

ما تحتاج إليه من غذاك ودواك وس و وغير ذلك فهى ال تحتاج إلى إعانات اآلخرين 

وكيأ تتسو  األمة وتحت أقدامها الثروات  .فالتسو  يذهب بكرامة األمة وسيادتها وعزتها

المذخورة والمنشورة وعندها الرجا  ولها من تعاليم دينها ما يدفعها إلى العمل والسعى فى 

  :لمسلمون يقو  أحد علما نا رحمه هأيها ا ،األرض

فأشد غرابة أن  ،إذا كان من المستغرب أن يتسو  رجل قول فى بيئة تتطلب العاملين

توجد فى الشرق أمم بأسرها تطلب اإلعانات من اآلخرين وتحت أقدامها من ينابيع الثروة 

 مية عد من حيث ك ألنه لو قيل لكل شئ فى الب د اإلس ما يمحو المتربة ويحقق الرخاك

لخشيت أن يمشى النات حفاة عراة ال يجدون من صنع أيديهم ما يكتسون وما  ،أتيت

ينتعلون وال ما يركبون وال ما يضئ لهم البيوت بل لخشيت أن يجوعوا ألن ب دهم ال 

 تستطيع اإلكتفاك الذاتى من الحبوب

  ؟لماذا أعم  أيها المسلمون
حت فيه النيه والتزمت فيه حدود ه ولم يشغل . إذا ص.ك ألن العمل عباده أعمل

)يا أيها الذين آمنوا ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم : صاحبه عن واجباته الدينية كما قا  تعالى

)رجا  ال تلهيهم تجارة وال بيع  :وقا   1(عن ذكر ه ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون

إذا رعى المسلم هذه األمور كان فى سعيه  2 (عن ذكر ه وإقام الص ة وإيتاك الزكاة

 عابدا   وإن لم يكن فى محراب مبته    إلى ه وإن لم يكن فى صومعة 

فى سفر فمنا  -صلى ه عليه وسلم  -كنا مع النبي  :قا  -ر ي ه عنه  -عن أنس 

كساك فمنا من أكثرنا ظ    صاحب ال ،قا  فنزلنا منزال   فى يوم حار .الصا م ومنا المفطر

 :وقام المفطرون فضربوا األبنية وسقوا الركاب، يتقى الشمس بيده ! قا  فسقط الصوام

فهذه كرامة .3(ذهب المفطرون باألجر كله -صلوات ه عليه وس مه  -فقا  الرسو  

العمل عند ه بالنسبه لطو  العباده والصيام ـ بل إن اإلس م عد اإلقبا  على العمل 

 عن ساعد الجد فيه  ربا   من الجهاد فى سبيل ه  والتشمير

عن كعب بن عجرة قا : مر على النبى صلى ه عليه وسلم رجل  فرأل أصحاب 

يا رسو  ه لوكان هذا فى سبيل  :من جلده ونشاطه فقالوا صلى ه عليه وسلم رسو  ه

  .ندهمأل فى الجهاد إلع ك كلمة ه وكان أفضل العبادات ع ؟ه
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فقا : إن كان خرج يسعى على ولده صغارا  فهو فى سبيل ه وإن كان خرج يسعى 

على أبوين شيخين كبيرين فهو فى سبيل ه وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو فى 

  1سبيل ه وإن كان خرج يسعى رياك   ومفاخرة فهو فى سبيل الشيطان(

 لطلب الرزق تسمية جميلة موحية ،ألرضويخلع القرآن على السعى فى مناكب ا

)فإذا قضيت الص ة : "اإلبتغاك من فضل ه " مثل قوله تعالى فيسمى ذلك ،بر ا ه

)ليس عليكم جناو أن تبتغوا فض    من  (،فانتشروا فى األرض وابتغوا من فضل ه

يضربون فى  وآخرون) .ويقرن المسافرين بالرزق بالمجاهدين   فى سياق واحد (.ربكم

  2(األرض يبتغون من فضل ه وكاخرون بقاتلون فى سبيل ه

ما من مسلم يغرت غرسا   أو يزر  زرعا   فيأكل : )-صلى ه عليه وسلم  - ويقو 

وسقئل إبراهيم النخعى أحد أ مة التابعين  ،3(منه طير أوإنسان أو بهيمة إال كان له به صدقة

فقا  التاجر الصدوق أحب إلىَّ ألنه  ؟يك أم التفرغ للعبادةهو أحب إل :عن التاجر الصدوق

 ومن قبل األخذ والعطاك فيجاهده  ،فى جهاد يأتيه الشيطان من طريق المكيا  والميزان

وكان الشيخ الشعرانى ـ وهو من دعاة التصوف ـ يفضل الصنا  على العباد ألن نفع 

  .ة الناتأما الحرف فنفعها لعام ،العبادة مقصور على صاحبها

وأن يجعل النجار منشاره سبحته !  ،ماأجمل أن يجعل الخياط إبرته سبحته :وكان يقو 

ومن قديم رأل نفر من العابدين أن يحصروا عبادتهم فى الصلوات واألذكار يقبد ون 

إذا كان أولئك  ؟فمن ينصر ه ورسوله ،ويعيدون ويظنون أن األمم تقام بالهمهمة والبطالة

 لحديد وأفرانه ومصانعه جهاال   با

 ؟لماذا أعم  أيها المسلمون
أعمل ألن العمل مطلوب لذاته وإن كنت غير محتاج إليه اآلن وإن كان نفعه لن 

يقو  في  -رسو  ه صلى ه عليه وسلم  - يصلنى لكن ال بد لى من العمل أما سمعتم

إستطا  أال تقوم "أل  إن قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة، فإن ) :بيان قيمة العمل

  النخلة الصغيرة أل ما نسميه :والفسيلة ، 4(الساعه" حتى يغرسها فليغرسها

إنه دليل على أن ؟"الشتله"ولماذا يغرسها والساعة قا مة وهو لن ينتفع بها وال أحد من بعده

العمل مطلوب لذاته وان على المسلم أن يظل عام    منتجا  حتى تنفد آخر نقطة زيت فى 

 سراج الحياة 

 ؟أو ماذا نعم  ؟وهو فى أى شئ نعم  :أما السؤال الثاني
أعمل ما  ،أعمل الصالحات ليكن عملى صالحا   نافعا   لى ولدينى وألمتى :فجوابه هو

فالعمل المنشود  ،أعمل الصالح الذل يثمر الحياة الطيبة الكريمة ،ينفعنى فى الدنيا واآلخرة

والصالحات تعبير قرآنى جامع يشمل كل مايصلح به  "الصالحات" فى اإلس م هو عمل
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الدنيا ويصلح به الفرد والمجتمع فهو يضم العبادات والمعام ت أو عمل المعا  والمعاد 

وما من قارئ لكتاب ه تعالى إال ويمر على آيات كثيرة عن  ،كما يعبر علماؤنا رحمهم ه

من عمل صالحا   من ) :ه كقوله تعالى ترغب فى الصالح منه وترهب من الطالح من :العمل

ك  1(ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

تصنعها فأت  والصالحات المطلوبة ،إذن فالحياة الطيبة ستكون نتيجة   للعمل الصالح

ويصنعها  ،لىوقارورة الصيد ،ومشرط الطبيب ،وقلم الكاتب ،وإبرة الخياط ،الف و

يصنعها  ،والمحاسب فى دفتره، والباحث فى معمله ،والطيار فى جوه ،الغواق فى بحره

 .المسلم صاحب الرسالة وهو يباشر كل شئ ويجعل منه أداة لنصرة ربه وإع ك كلمته

  ؟ماذا يعم  المسلم أيها المسلمون
ستهين بعمله أو يحتقره يعمل المسلم فيما يتيسر له مهما كان بسيطا   وال ينبغى له أن ي

فمن النات من يترك العمل إحتقارا   له وتصغيرا   لشأنه وهذا خطأ كبير فكل كسب ح   

صلى ه  -هو عمل شريأ وإن نظر إليه بعض النات نظرة إستهانه أو إنتقاق يقو  

فيأتى بحزمة من حطب  ،ألن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتى الجبل) :في الحديث -عليه وسلم 

فين  2(لى ظهره فيبيعها فيكأ ه بها وجهه خير له من أن يسأ  النات أعطوه أو منعوهع

الحديث أن مهنة االحتطاب على مافيها من مشقة ٍ وما يحوطها من نظرات االزدراك وما 

 .يرجع فيها من ربح  ئيل خير من البطالة وتكفأ النات
لكن  رب المثل بنفسه وبالرسل بالبيان النظر  و -صلى ه عليه وسلم  -ولم يكتأ 

)ما بعث ه نبيا  إال رعى الغنم فقا  :  -صلى ه عليه وسلم  - الكرام ك فقا 

  3(فقا  نعم كنت أرعاها على قراربط ألهل مكة؟ وأنت:أصحابه

 ؟ماذا أعم  أيها المسلمون
ينبغى أن  أعمل ما يمتد أثره ويطو  أمده ـ أل ،أعمل ما هو أكثر نفعا   لى ولمن حولى

 ،أحرق على ذلك إن تيسر لى وإن قدرت عليه ـ فكلما كان العمل عميق الجذر فى الحياة

بعيد األثر زاد ذلك فى ميزان صاحبه حسنات ودرجات وإن طا  األمد وبعد  ،طويل النفع

قا  جابر بن عبد  ،الزمن ولو دام هذا اإلنتفا  إلى أن تقوم الساعة لكان األجر دا ما   أيضا

 على أم معبد حا طا   )أل بستانا  ( فقا : ياأم معبد -صلى ه عليه وسلم  - دخل النبى ه

  ؟أم كافر.، أمسلم ؟من غرت هذا النخل

ف  يغرت المسلم غرسا   فيأكل منه إنسان وال دابة وال طير إال  :قا  .بل مسلم :فقالت

أو يغرت  ،لم يزر  زرعا  ما من مس) :وفى الصحيحين ،4كان له صدقة إلى يوم القيامة(

  5(فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إال كانت له به صدقة ،غرسا  

التي يمتد أثرها ويكثر نفعها كى نصون بها  نحن في حاجة إلى الصناعات الثقيلة

نحتاج إلى  ،نحتاج إلى الزراعات التى منها أقواتنا ،ندفع بها عن المقدسات ،الحرمات
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المسلمون اآلن ال يكفون أنفسهم من القوت  ،كل ميدان من ميادين العملنحتاج ل ،التجارات

وال من الس و الذل يحتاجون إليه  ،وب دهم ب د زراعية ،اليومى الذل به عيشهم وحياتهم

فلو كأ اآلخرون أيديهم عنهم لهلكوا ماديا   من  ،فى حماية حرماتهم وأر هم وعر هم

 .الجو  ومعنويا   من الذ 

اعملوا فميدان العمل فسيح ومجاالته كثيرة وكلها مطلوبة  :لمسلمونأيها ا

والمسلمون فى حاجة إليها وه عز وجل أود  هذه الألرض حاجات اإلنسان ومقدرات 

قل أ نكم لتكفرون بالذل خلق األرض فى يومين وتجعلون له : )حياته وأشار إلى ذلك فقا 

سى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى وجعل فيها روا .أندادا   ذلك رب العالمين

  1(أربعة أيام سواك  للساكلين

ولكم فيها  .واألنعام خلقها لكم فيها دفك ق ومنافع ومنها تأكلون) :ويقو  جل شأنه 

وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إال بشق  .جما  حين تريحون وحين تسرحون

الخيل والبغا  والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ماال األنفس إن ربكم لرؤف   رحيم. و

ويقو  جل شأنه )وأنزلنا الحديد فيه بأت شديد ومنافع للنات  ،" 5"النحل آية  (تعلمون

أين نحن من  ،" 25 "الحديد آية (وليعلم ه من ينصره ورسله بالغيب إن ه قول عزيز

ون وما فيه من حاجات ومقدرات وكنوز هذه اإلشارات القرآنيه التى تلفت أنظارنا إلى الك

  .وثروات أودعها ه لْلنسان

 الخطبة الثانية:
  ؟أما بعد أيها اإلخوة المسلمون ماذا أعمل حتى أنجح وأوفق فى عملى

  ؟أو ما هي عوام  النجاح
صلى ه  -البد لي أيها المسلمون من إتقان العمل وأدا ه على أكمل وجه فإن النبى 

)إن ه تعالى  :ويقو ، 2(إن ه يحب إذا عمل أحدكم عم    أن يتقنه ) :يقو  - عليه وسلم

ثم على المسلم أن ينظم وقته وأن يحسن إستغ    3(يحب من العامل إذا عمل أن يحسن

على كل من يريد النجاو فى عمله أن يبد  فيه ويرتقى به ليصل إلى الذروة سواك ق  ،يومه

ك فإن كنت من أصحاب الحرف  ريا   وعقليا   وأن يراعى تخصصهأكان عمله ماديا   أو فك

والصناعات فاجتهد فى مجالك ومن كنت من أهل التجارات فاجتهد فى تجارتك وإن كنت 

من أهل الزراعة فاجتهد فى زراعتك وإن كنت من أهل العلوم من هندسة وطب وكمياك 

 ..وفيزياك فاجتهد فى علمك وال تتركه إلى غيره

"ص ة تحية المسجد"  رأيت صيدليا   مشغوال  ببحث قضية :شيخ محمد الغزالىيقو  ال

فقلت له لماذا ال تنصر اإلس م  ،فى أثناك خطبة الجمعة مهتما  بترجيح مذهب على مذهب

  ؟فى ميدانك وتضع هذا المو و  ألهله
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فى هذا ولو أراد أعداك اإلس م أن يسمموا أمته  .إن اإلس م فى ميدان الدواك مهزوم

أفما كان األولى بك وبإخوانك أن تصنعوا شئ ‘ الميدان لفعلوا ولعجزتم عن مقاومته 

 بد  الدخو  فى موازنة بين الشافعى ومالك ،لدينكم فى ميدان خ  منه

 استعن بأهل الخبرة فى مجالك واستفد من الوسا ل الحديثة  أيها المسلم

 ...__ في عملك واحرق على نجاو عملك

 .... إلى العمل أيها المسلمون ففيه سعادة الدنيا واآلخرةوأخيرا  

_ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما   وصلى ه وسلم وبارك على 

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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 استبانة القارئ
راك هرذا اإلصرردار الجديرد مررن )زاد الخطيرب( وسررعيا و مبرين يررديك :اةالرردع يوأختر يأخر

للقلوب والعقو  من واقرع الردعوة وحاجرة  ا  وحرصا على أن نوفر زاد ،اإلفادة من اإلصدار

ذلرك مرن خر   إجابترك علرى هرذه األسرئلة فري  فنرجروا مسراعدتنا مالدعاة يهمنا معرفة رأيكر

 حصلت منه على نسخة الزاد أو مراسلتنا على البريد اإللكترونى:الذ   ورد ها إلى المكان

nashr- 2006@yahoo.com 

 اإلخراج الفنى من حيث:في  ما رأيك

  عيأ( –متوسط  –)جيد        * الغ ف 

 نادرة( –قليلة  –)كثيرة       * األخطاك المطبعية 

 قليلة( –مناسبة  –)كثيرة     حجم الزاد من حيث عدد أوراقه 

 منخفض( –مناسب  –)مرتفع      ثمن الزاد في  ما رأيك

 غير مناسبة( –)مناسبة   حيث المحتول هل هى تقويمك للمو وعات من

 ما أنسب مو وعات الزاد بالنسبة لك؟

 تتمنى إ افته للزاد؟الذ   ما الباب أو المو و 

 صدوره كل ث ثة أشهر؟في  ما رأيك

 ال( –)نعم    هل تريد مزيد من األعداد لتوزيعها على غيرك 

 )وفى حالة اإلجابة بنعم ما هو العدد(

  حك لتطوير الزادما هو اقترا
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