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للم�شركني  �شبحانه  اهلل  �شرف  بال�شرف؛  واملق�شود 
عليه  اهلل  �شلى  الكرمي  ر�شولنا  �شخ�س  من  النيل  عن 
اهلل  �شلى  النبي  ا�شم  يعك�شون  امل�شركون  كان  وقد  و�شلم، 
قالوا:  راأوه  فكلما  حممد،  من  بدًل  مذمم  فيقولون:  و�شلم،  عليه 
جاء مذمم، ورجع مذمم، والنبي �شلى اهلل عليه و�شلم يهّون على 
»اأراأيتم  الذميم، فيقول لأ�شحابه:  ال�شلوك  واأ�شحابه هذا  نف�شه 
كيف ي�شرف اهلل عني �شتم قري�س ولعنهم؟ اإنهم ي�شتمون مذمًما، 

واأنا حممد«. ويلعنون مذمًما، 
الر�شوم  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  للنبي  ير�شمون  الذين  وهوؤلء 
ول  ل�شخ�شه  متت  ل  �شوًرا  ير�شمون  فاإنهم  له،  ت�شيء  التي 
ر�شولنا  غري  يف  اأنف�شهم  يتعبون  فهم  َلة،  ِب�شِ وحقيقته  ل�شورته 
يزعجنا  عندهم  كمق�شود  ال�شلوك  وهذا  وال�شالم،  ال�شالة  عليه 
وي�شيق �شدورنا كم�شلمني، كما كان ي�شيق �شدره �شلى اهلل عليه 
يُق  َي�شِ َك  اأَنَّ َنْعَلُم  »َوَلَقْد  وعال:  جل  ربه  له  فقال  قدمًيا،  و�شلم 
عنه  الدفاع  �شبحانه  وتولى   ،)97 )احلجر:  َيُقوُلوَن«  ا  ِبَ ْدُرَك  �شَ
َتْهِزِئنَي« )احلجر: 95(، وتوعد بالعذاب  ا َكَفْيَناَك امْلُ�شْ كما قال: »اإِنَّ
»اإِنَّ  بقوله:  ور�شوله  اهلل  اآذى  ملن  والآخرة  الدنيا  يف  املهني  الأليم 
ْنَيا َواْلآَِخَرِة َواأََعدَّ َلُهْم  ُ يِف الدُّ وَلُه َلَعَنُهُم اهللَّ َ َوَر�شُ ِذيَن ُيوؤُْذوَن اهللَّ الَّ

.)57 ُمِهيًنا« )الأحزاب:  َعَذاًبا 
فالويل كل الويل ملن يفعلون ذلك.
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احلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل، وبعد:
دت ديًنا يقول: "اأْغِم�ْض عينك  فاإن علمانية الغرب كانت واجبة عندهم؛ لأنها حيَّ
واآمن"، وعلمانية الأعراب يف اأمتنا اليوم باطلة؛ لأنها تريد حتييد دين اأول ما نزل 
منه: )اقراأ(، فهل علم النا�ض ما العلق يوم نزلت �سورة العلق؟  فمن �سور العلمانية 
ملقا�سد  املوافقة  ال�سريحة  ال�سرعية  الأحكام  من  كثري  حتييد  الأع��راب:  عند 
توافق  �ساذة  اأو  �سعيفة  �سرعية  باأحكام  مهيمنة  حاكمة  تكون  اأن  من  ال�سريعة 
واملجتمع  الفرد  حلياة  املنظمة  احلديثة  الغربية  الأفكار  مع  وتتما�سى  الأه��واء، 
يف العامل الغربي، �ساهد ذلك التنظيم الأ�سري واملايل واجلنائي يف بالد الإ�سالم. 
مع اأن الأ�سل يف الإ�سالم اأن يكون ظاهًرا على غريه يف بالد الإ�سالم ممكًنا له، ل 
يزاحمه غريه مزاحمة النّد للند، وهذا مع احرتام ما لغريه من حق يف حدود ما 

اأقرته ال�سريعة الإ�سالمية.
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َمْهَما كنَت لعًبا
 فال َتْلَعْب بِديِنك

نا  نبيِّ على  اهلل  و�صّلى  حمِده  ح��قَّ  هلل  احلمد 
اآل���ه و�صحبه  ��ّم��د ر���ص��وِل��ه وع��ْب��ِده وع��ل��ى  َ محُ

واأوليائه من بْعِده.
اأّيامنا  يف  عاية  ال�صِّ وقحُ  �صحُ اأ�صبحْت  فقد  وبعد: 
ا واأقلهم  ْغنبحُ حقًّ اأكرثحُ الّنا�ِس من يحُ دة، و�صار  كا�صِ
ْنًما، وباتْت اأحوال امل�صلمني ال تقوم  ْحرزحُ غحُ من يحُ
ى مع عْقٍل وال قيا�س، وقد  على اأ�صا�س، وال َتَتَم�صّ
ف�صاِدها،  و�صوِح  مع  ِذْكرها  عن  اجلمهور  اأ�صرب 
الَقومي  ْرع  لل�صّ امْلحُنايف  ميم  ال�صّ ْهل  اجْلَ من  وهذا 

ليم.  والعْقل ال�صّ
اأ�س�ُش النَّجاة:

يف  �صبًبا  وكانت  واأغاثته،  اأ�صعفته  بها  اأخذ  من 
جناته وخال�صه من الفنت واملحن؛ اإذ اإن التم�صك 

َتاأَّخر بامْلحُتقّدم. ر وامْلحُ ر بامْلحُ�َصمِّ لِحقحُ امْلحَُق�صِّ بها يحُ
بناٌء،  اأ�صا�ٍس  ولكلِّ  اأ�صا�ٌس،  �صيٍء  ّل  لكحُ كان  واإذا 
النبي  َجَمعها  اأموٍر  ثالثةحُ  الّنجاة  بناِء  فاأ�صا�سحُ 
ْقَبَة ْبِن  �صلى اهلل عليه و�صلم يف حديِثه، فَعْن عحُ
؟ َقاَل:  َجاةحُ ِ َما النَّ وَل اهللَّ : َيا َر�صحُ ْلتحُ َعاِمٍر، َقاَل: قحُ

َك، َواْبِك َعَلى  »اْمِلْك َعَلْيَك ِل�َصاَنَك، َوْلَي�َصْعَك َبْيتحُ
َهَذا  وقال:   )2406( الرتمذي:  رواه  َخِطيَئِتَك« 

َحِديٌث َح�َصٌن. اه�. 
 ، ا ال ينَفعحُ ه عمَّ �صان وكفُّ اللِّ االأَّول: وهي اْمِتالكحُ 
اَلطِته  َ محُ من  َقّلل  فيحُ بْيَته  امْلَْرء  ومحُ  زحُ لحُ والثاين: 
ه على  ، وندمحُ كاوؤحُه على خطاَياهحُ للّنا�س، والثالث: بحُ
للَعْهد  هحُ  وت�صحيححُ للّتوَبة،  هحُ  وجتديدحُ وِبه،  نحُ ذحُ

عمة عليه.  الِذي بْيَنه وبنْي اهلل �صاحِب النِّ
َهَماء،  هذه هي االأ�صولحُ الّثالثةحُ امْلحُعتَبة عند الفحُ
والقواِعد امْلَْبِنّي عليها اأْمر الّنجاة عند العلماء.

فمْن اأخَذ بَقْدٍر �صاِلٍح منها ون�صيب، فقد اأ�صاَب 
يب. �صِ الغَر�سِ ب�َصْهم محُ

يف  وقٌة  وم�صحُ واح��ٍد،  حديٍث  يف  جمموعٌة  وهي 
وهذا  الفاِقد،  امْلحُْحتاج  �صوؤال  عن  جواِب  م�صاِق 
احلديث يف �صاأن النجاة ي�صدق فيه قول القائل:
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حمالت ممنهجة 
�سد الإ�سالم..

 ومن يزرع 
الكراهية يح�سد 

العنف

اهلل،  ر�سول  على  وال�سالم  وال�سالة  هلل،  احلمد 
وبعُد:

فداك اأبي واأمي يا ر�سول اهلل، يا �ساحب اخُللق 
الرفيع، يا نبي الرحمة والعفو والت�سامح، واألف 
فالر�سوم  الإبل!!  ُتورد  هكذا  ما  مكرون،  يا  ل 
امل�سيئة للر�سول الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم، 
�سد  واملمنهجة  ال�سر�سة  البذاءات  وحملة 
رموزه  من  ْيل  النَّ وحماولة  وامل�سلمني،  الإ�سالم 
ومقد�ساته؛ للّزّج بالإ�سالم يف معارك �سيا�سية، 
على  ُمغر�سة  بهجمة  بداأت  فو�سى،  و�سناعة 
يرف�سها  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الرحمة  نبي 
راف�سني  هّبوا  العامل،  يف  امل�سلمني  من  ملياران 
اأن تكون رموزهم ومقد�ساتهم �سحية م�ساربة 
وال�سراعات  ال�سيا�سات  �سوق  يف  رخي�سة 

النتخابية، ل ُحرية راأي وتعبري.
من يزرع الكراهية.. يح�سد العنف

�سفحات  وعلى  اهلل،  ر�سول  يا  واأمي  اأبي  فداك 
يف  حذرنا  التوحيد  جملة  احلبيبة  جملتنا 
العنف  خطاب  تنامي  من  املا�سي  ال�سهر  عدد 
اأوروبا،  ي�سود  الذي  والكراهية  والتحري�ض 
الكراهية  خطاب  على  نعلق  كنا  عندما  وذلك 
الإ�سالم  باأن  للم�سلمني  واتهاماته  ملاكرون 
قيام  من  ذلك  تال  وما  اأزمة،  يف  تعي�ض  ديانة 
باأفعال  والنم�سا  الدمنارك  املتطرفني يف  بع�ض 
املتطرفني  بع�ض  قام  حيث  بغي�سة،  بعن�سرية 
غ�سب  اأثار  مما  ومتزيقه،  امل�سحف  بحرق 
راأ�سها  وعلى  الإ�سالمية،  والهيئات  امل�سلمني 
وهيئة  الأزهر،  �سيخ  بقيادة  ال�سريف  الأزهر 
الر�سوم  ن�سر  حادثة  جاءت  ثم  علمائه،  كبار 
واإعادة  امل�سيئة للر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، 
الدنيا  ماكرون  اأ�سعل  ثم  الر�سوم،  تلك  ن�سر 
بت�سريحاته العن�سرية التي حت�ض على العنف 
واأنها  الر�سوم،  تلك  لن�سر  بتاأييده  والكراهية 
تاأتي حتت "خداع" ما ي�سمونه حرية التعبري، 
وهي عن�سرية ممقوتة، وتطرف مييني يوؤّجج 
ال�سراعات، والعنف والكراهية، ثم ما تال ذلك 

جمال �سعد حامت اإعــداد✍
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ال�شريعة  ن�شو�ص  ك��ان��ت  مل��ا 
حم�������دودة وال�����ن�����وازل غ��ر 
الفقهاء  ق��ام  فقد  متناهية؛ 
ا�ستنباط  يف  ج��وه��ري  ب��دور 
الأح����ك����ام ال��ف��ق��ه��ي��ة ل��ه��ذه 
جهود  يتاأمل  وم��ن  ال��ن��وازل، 
م��دار  ع��ل��ي  امل�سلمني  ف��ق��ه��اء 
تراًثا  يجد  املا�شية  ال��ق��رون 
عظيًما وثروة �سخمة، وجهًدا 
م�سكوًرا لهم، كما يتبني للناظر 
مدى ح�سورهم عند كل نازلة، 
وتناولهم حلكمها، وهو ما اأظهر 
مرونة ال�سريعة و�سالحيتها يف 
كل زمان مع ثباتها وعدم تغيرّ 
جتدًدا  اأعطى  ما  وهو  اأ�سولها، 
جمال  ويف  الإ���س��الم��ي،  للفقه 
يف  الفقهاء  اجتهد  املعامالت 
م�سالح  حتقيق  بني  التوفيق 

الن�سباط  مع  النا�س  جموع 
ينبغي  ل  لأنه  ال�سرع؛  باأ�سول 
النا�س  على  الفقهاء  قرّ  َي�سُ اأن 
ينبغي  ل  كما  ال��دي��ن،  با�سم 
ال�سريعة  اأحكام  من  النخالع 
وجل  عز  اهلل  اأوام��ر  وخمالفة 
النا�س،  على  التي�سي  با�سم 
وخ��ا���س��ة يف ظ���ل حم���اولت 
لتطويع  حثيًثا  ت�سعى  ظاهرة 
لأنظمة  الإ�سالمية  ال�سريعة 
تتناق�س معها ب�سورة جذرية.

الفقهاء  بع�س  ��ف  ���س��نرّ وق���د 
مل�سائل مالية واقت�سادية تبنيرّ 
جهود الفقهاء يف مواكبة الفقه 
ر ووف��ائ��ه  الإ���س��الم��ي ل��ل��ت��ط��ورّ
خمتلف  يف  النا�س  بحاجات 
ف  و�سنرّ وال��ع�����س��ور،  ال��ده��ور 
م�سنفات  امل�سلمني  ف��ق��ه��اء 

مب�سائل  تخت�سرّ  �سة  متخ�سرّ
حمددة، ومن ذلك: م�سنفاتهم 
اأهم  من  باعتباره  اخل��راج  يف 
هو  واخلراج  املال،  بيت  م�سادر 
املفرو�سة  ال�سنوية  ال�سريبة 
على الأرا�سي التي ُتْزَرع حبوًبا 

ونخياًل وفاكهًة.
عنه-  اهلل  -ر�سي  عمر  وك��ان   
)اأر���س  ال�سواد  مب�سح  اأم��ر  قد 
الفالحني  اإلى  ودفعه  العراق(، 
ة كل  الذين كانوا فيه على غلَّ
خراًجا؛  َي  مِّ �سُ ولذلك  �سنة، 
لأنه خارج من الأر�س، ونعر�س 
اخل��راج،  يف  امل�سنفات  لأ�سهر 
اأربعة كتب: كتاب اخلراج  وهي 
وكتاب  القا�سي،  يو�سف  لأبي 
اخلراج ليحيى بن اآدم القر�سي، 
وكتاب اخلراج و�سناعة الكتابة 

م�صنفات فقهاء 
امل�صلمني

 الأوائل يف 
املالية العامة

د. اأمين خليل ✍ اإعــداد

احلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل، وبعد: نتناول يف هذا العدد اإن �ساء اهلل  اأبرز م�سنفات فقهاء 
امل�سلمني الأوائل يف املالية العامة، فنقول وباهلل تعالى التوفيق:
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ثمن الن�سخة
ال�سعودية  ، قر�س   500  م�سر 
، دراهم   6 الإمارات   ، ريالت   6 
دولر املغرب  فل�س،   500  الكويت 
 اأمريكي ، الأردن 500 فل�س، قطر6
 ريالت ، عمان ن�سف ريال عماين

، اأمريكا دولران ، اأوروبا 2 يورو



ق����ّرروا  الإ����س���ام  اأئ��م��ة  اإن 
ال�ساحلني،  يف  الغلو  خطورة 
حتى ل تقع هذه الأمة فيما 
ال�سابقة،  الأمم  فيه  وقعت 
رحمه  البخاري  الإمام  فهذا 
اهلل يقول يف كتابه ال�سحيح: 
»ب�����اب ه���ل ُت��ن��ب�����ش ق��ب��ور 
وُيتخذ  اجلاهلية،  م�سركي 
النبي  مكانها م�سجًدا؟ لقول 
لعن  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى 
قبور  ات��خ��ذوا  ال��ي��ه��ود  اهلل 
ُيكره  وما  م�ساجد«،  اأنبيائهم 
وراأى  القبور،  يف  ال�ساة  من 
ي�سلي  مالك  بن  اأن�ش  عمر 
القرَب،  القرَب  عند قرب فقال: 
فقال  ب��الإع��ادة،  ي��اأم��ره  ومل 
يف  اهلل  رح��م��ه  ح��ج��ر  اب���ن 
من  ُيكره  »وما  قوله:  �سرحه 
ما  يتناول  القبور  يف  ال�ساة 

اإذا وقعت ال�ساة على  القرب، 
اأو بني القربين« )فتح الباري، 

ج1، �ش 523، 524(.
 ك��م��ا ع��ق��د ب���اًب���ا ع��ن��وان��ه 
بقوله: »باب كراهية ال�ساة 
�ساق  ث��م  ���ش  امل��ق��اب��ر«،  يف 
ر�سي  عمر  اب��ن  عن  ب�سنده 
�سلى  النبي  عن  عنهما  اهلل 
اهلل عليه و�سلم قال: »اجعلوا 
�ساتكم،  م��ن  ب��ي��وت��ك��م  يف 
)فتح  قبوًرا«  تتخذوها  ول 
وقال   ،)528 �ش  ج1،  الباري، 
ابن رجب رحمه اهلل يف قول 
تنب�ش  »ل  ال�سابق:  البخاري 
اجلاهلية؟«:  م�سركي  قبور 
مق�سود البخاري بهذا الباب: 
القبور  ب��ني  ال�ساة  ك��راه��ة 
باأن  لذلك  وا�ستدل  واإليها، 
لي�ش  م�ساجد  القبور  اتخاذ 

د. عبد اهلل �شاكر ✍ الرئي�س العام

العاملني،  رب  هلل  احلمد 
عدوان  ول  للمتقني،  والعاقبة 
اأن ل  واأ�سهد  الظاملني،  اإل على 
اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، 
نبينا حممًدا عبده  اأن  واأ�سهد 
عليه  �سلِّ  اللهم  ور�سوله،  
اآله و�سحبه ومن تبعهم  وعلى 
الدين.  يوم  اإلى  باإح�سان 
اللقاء  يف  بينت  فقد  وبعد: 
يف  الأول  ال�سبب  اأن  املا�سي 
عن  النا�ش  بع�ش  ان�سراف 
وذكرت  الغلو،  هو  التوحيد 
من  املحذرة  الآيات  بع�ش 
الغلّو، وكذلك بع�ش الأحاديث 
اللقاء  هذا  يف  واأتابع  النبوية، 
املو�سوع،  هذا  حول  احلديث 
التوفيق: وباهلل  فاأقول 
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انحراف 
الب�شرية عن 

التوحيد واأ�شبابه



هو من �سريعة الإ�سام، بل من 
عمل اليهود، وقد لعنهم النبي 
على  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
ذلك. )فتح الباري لبن رجب، 

ج2، �ش 397(.
 ك��م��ا ق���رر ذل���ك الإم�����ام اب��ن 
خزمية رحمه اهلل؛ حيث عقد 
فيه:  ق��ال  �سحيحه  يف  ب��اًب��ا 
القبور  اتخاذ  عن  الزجر  »باب 
م�ساجد، والدليل على اأن فاعل 
ذلك من �سرار النا�ش« )�سحيح 

بن خزمية، ج1، �ش406(.
وع���ن ج��ن��دب ب���ن ع��ب��د اهلل 
قال:  عنه  اهلل  ر�سي  البجلي 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  �سمعت 
بخم�ش،  ميوت  اأن  قبل  و�سلم 
وهو يقول: »اإين اأبراأ اإلى اهلل اأن 
يكون يل منكم خليل؛ فاإن اهلل 
تعالى قد اتخذين خليًا، ولو 
خليًا  اأمتي  من  متخًذا  كنت 
لتخذت اأبا بكر خليًا، األ واإن 
يتخذون  كانوا  قبلكم  كان  من 
و�ساحليهم  اأنبيائهم  ق��ب��ور 
ت��ت��خ��ذوا  ف��ا  األ  م�����س��اج��د؛ 
القبور م�ساجد، اإين اأنهاكم عن 

ذلك«. )م�سلم /532(.
ال���ن���ووي رح��م��ه اهلل يف  ق���ال 
�سلى  النبي  نهى  »اإمنا  �سرحه: 
اتخاذ  ع��ن  و�سلم  عليه  اهلل 
ق���ربه وق���رب غ���ره م�����س��ج��ًدا 
تعظيمه  يف  املبالغة  من  خوًفا 
ذلك  ى  اأدَّ فرمبا  به،  والفتتان 
الكفر كما جرى لكثر من  اإلى 
احتاجت  ومل��ا  اخلالية،  الأمم 
عليهم  اهلل  ر�سوان  ال�سحابة 
اأجمعني، والتابعون اإلى الزيادة 
يف م�سجد ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليه و�سلم حني كرث امل�سلمون 
دخلت  اأن  اإلى  الزيادة  وامتدت 
امل��وؤم��ن��ني فيه،  اأم��ه��ات  ب��ي��وت 

ومنها حجرة عائ�سة ر�سي اهلل 
�سلى  اهلل  ر�سول  مدفن  عنها 
اهلل عليه و�سلم و�ساحبيه اأبي 
عنهما،  اهلل  ر�سي  وعمر  بكر 
ب��ن��وا ع��ل��ى ال��ق��رب ح��ي��ط��اًن��ا 
لئا  حوله  م�ستديرة  مرتفعة 
اإليه  في�سلي  امل�سجد  يف  يظهر 
ال��ع��وام، وي���وؤدي اإل���ى ال��وق��وع 
جدارين  بنوا  ثم  املحذور،  يف 
ال�سماليني  ال��ق��رب  رك��ن��ي  م��ن 
حتى  التقيا  حتى  وحّرفوهما، 
ا�ستقبال  من  اأح��د  يتمكن  ل 
ال��ق��رب«. )���س��رح ال��ن��ووي على 

م�سلم، ج5، �ش 13(.
القرطبي  العبا�ش  اأب��و  وق��ال 
ب��ال��غ  »ول���ه���ذا  اهلل:  رح���م���ه 
ال��ذري��ع��ة  ���س��ّد  يف  امل�سلمون 
اهلل  �سلى  اهلل  ر���س��ول  ق��رب  يف 
حيطان  ف�اأعلوا  و�سلم،  عليه 
اإليها،  املداخل  و�سدوا  تربته، 
وجعلوها حمدقة بقربه �سلى 
اأن  خافوا  ثم  و�سلم،  عليه  اهلل 
اإذ  ِقْبَلة؛  قربه  مو�سع  ُيتخذ 
كان م�ستقبل امل�سلني، فتت�سور 
العبارة؛  ب�سورة  اإليه  ال�ساة 
فبنوا جدارين من ركني القرب 
حتى  وحرفوهما  ال�سماليني 
من  مثلث  زاوي���ة  على  التقيا 
ناحية ال�سمال، حتى ل يتمكن 
�سلى  قربه  ا�ستقبال  من  اأحد 
الذي  ولهذا  و�سلم،  عليه  اهلل 
عائ�سة:  ق��ال��ت  كله  ذك��رن��اه 
ول��ول ذلك لأُْب���ِرَز ق��رُبُه �سلى 
اهلل عليه و�سلم«. )املفهم �سرح 

�سحيح م�سلم، ج2، �ش 129(.
رحمه  عيا�ش  القا�سي  وق��ال 
اإلى  امل�سلمون  احتاج  »ملا  اهلل: 
�سلى  م�����س��ج��ده  يف  ال���زي���ادة 
لتكاثرهم  و�سلم؛  عليه  اهلل 
اإلى  الزيادة  وامتدت  باملدينة، 

اأزواج��ه،  بيوت  فيه  اأُدخ��ل  اأن 
ُدفن  الذي  عائ�سة  بيت  ومنها 
فيه �سلى اهلل عليه و�سلم ُبِنَي 
اأح��دق��ت  حيطان  ق��ربه  على 
امل�سجد  يف  يظهر  ل��ئ��ا  ب���ه، 
من  نهاهم  فيما  النا�ش  فيقع 
اإن  ثم  م�سجًدا،  ق��ربه  اتخاذ 
اأئمة امل�سلمني حّذروا اأن ُيّتخذ 
كان  اإذ  ِق��ْب��ل��ة؛  ق��ربه  مو�سع 
فتت�سور  امل�سلني،  م�ستقبل 
ال�ساة اإليه، ويحذر اأن يقع يف 
�سيء،  ذلك  من  اجلهلة  نفو�ش 
ركني  من  جدارين  بناء  ف��راأوا 
وحرفوهما  ال�سماليني  القرب 
مثلثة  زاوية  على  التقيا  حتى 
ل  حتى  ال�سمال،  ناحية  من 
مو�سع  ا�ستقبال  لأح��د  ميكن 
)اإك��م��ال  �ساته«  عند  القرب 

املعلم، ج2، �ش 451(.
ومن املعلوم يقيًنا اأن ال�سحابة 
يدفنوا  مل  عليهم  اهلل  ر�سوان 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف 
امل�سجد، واإمنا ُدِفَن حيث ُقِب�َش 
عائ�سة  املوؤمنني  اأم  حجرة  يف 
والأن��ب��ي��اء  عنها،  اهلل  ر���س��ي 
وَن، قالت  ُيْدَفُنوَن حيث ُيْقَب�سُ
اهلل  ر�سي  عائ�سة  املوؤمنني  اأم 
اهلل  ر���س��ول  ُقِب�َش  "ملا  عنها: 
اختلفوا  و�سلم  �سلى اهلل عليه 
ر�سي  بكر  اأبو  فقال  دفنه،  يف 
اهلل عنه �سمعت من ر�سول اهلل 
ما  �سيًئا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
اهلل  قب�ش  »م��ا  ق��ال:  ن�سيته، 
يحب  الذي  املو�سع  يف  اإل  ا  نبيًّ
يف  فدفنوه  ف��ي��ه«،  ُي��ْدَف��ن  اأن 
عليه  اهلل  �سلى  فرا�سه  مو�سع 
�سحيح،  )احل���دي���ث  و���س��ل��م. 
الرتمذي،  �سنن  �سحيح  انظر: 

ج1، �ش 298(.
اأن  احل��دي��ث  ه��ذا  م��ن  ويظهر 
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ل��اأن��ب��ي��اء  خ�سي�سة  ه���ذه 
ُيْدَفُنون  اأنهم  وهي  واملر�سلني، 
وال�سحابة  وَن،  ُيْقَب�سُ حيث 
ا�ستجابوا  عليهم  اهلل  ر�سوان 
لذلك ونّفذوا اأمره فيه فقط، 
يدفنون  يكونوا  مل  ول��ذل��ك 
موتاهم يف البيوت، واإمنا كانوا 
اإن  ب��ل  البقيع،  يف  ُي��ْدَف��ُن��ون 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
مل يدفن اأحًدا يف بيته، وهذا 
يف  الدفن  اأن  على  دليل  فيه 

البيوت ل يجوز.
يجوز  ل  باأنه  اأق��ول:  وعليه   
بناء  على  ي�ستدل  اأن  لأح��د 
القبور مب�سجد  امل�ساجد على 
و�سلم؛  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  لأن 
امل�سجد،  يف  ُي��ْدَف��ن  مل  و�سلم 
ال��ذي  بيته  يف  ُدِف����َن  واإمن����ا 
ُقِب�َش فيه، كما ذكرت �سابًقا، 
تو�سعة  اإلى  النا�ش  احتاج  وملا 
فيه،  احلجرة  دخلت  امل�سجد 
وك���ان ه���ذا يف اأواخ����ر امل��ائ��ة 
الهجرية،  ال�سنة  من  الأول��ى 
اأف�سوا  ال�سحابة  عامة  وكان 

اإلى ربهم. 
اهلل:  رحمه  تيمية  اب��ن  ق��ال 
الوليد،  فيه  زاد  ملا  »امل�سجد 
كان  احل��ج��رة  فيه  واأُْدِخ���َل���ْت 
ومل  ال�سحابة،  عامة  مات  قد 
�سلى  النبي  اأدرك  َمن  اإل  يبَق 
يبلغ  ومل  و���س��ل��م،  عليه  اهلل 
فيه  َمر  ُيوؤْ الذي  التمييز  �سّن 
بالطهارة وال�ساة« )انظر الرد 

على الإخنائي، �ش331(.
كثر  اب��ن  احلافظ  ذك��ر  وق��د 
ق�سة  بالتف�سيل  اهلل  رحمه 
دخول ُحَجر اأزواج النبي �سلى 
»يف  ف��ق��ال:  و�سلم  عليه  اهلل 
وثمانني:  ثمان  �سنة  ح��وادث 

هذه  من  الأول  ربيع  �سهر  ويف 
الوليد  ك��ت��اب  ق��دم  ال�سنة 
العزيز  عبد  ب��ن  عمر  على 
النبوي،  امل�سجد  بهدم  ياأمره 
ر�سول  اأزواج  ُحَجر  واإ�سافة 
و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
�سائر  ِقبلته  من  عه  يو�سّ واأن 
مائتي  يكون  حتى  نواحيه 
فجمع  ذراع،  مائتي  يف  ذراع 
وجوه  العزيز  عبد  بن  عمر 
الع�سرة  وال��ف��ق��ه��اء  ال��ن��ا���ش 
عليهم  وق��راأ  املدينة،  واأه��ل 
ف�سقَّ  امل��وؤم��ن��ني،  اأم��ر  كتاب 
اأن  وُي��ْح��َك��ى  ذل���ك،  عليهم 
�سعيد بن امل�سيب اأنكر اإدخال 
امل�سجد،  يف  عائ�سة  حجرة 
القرب  َخذ  ُيتَّ اأن  خ�سي  كاأنه 
اأع���ل���م«.  واهلل  م�����س��ج��ًدا، 
�ش  ج9،  والنهاية،  )البداية 

.)80 ،79
وق����د ت���ن���اول ال�����س��ي��خ اب��ن 
امل�ستدلني  على  الرد  عثيمني 
مبا وقع يف م�سجد ر�سول اهلل 
بجواز  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
القبور،  على  امل�ساجد  بناء 
فقال: اإذا قال قائل: نحن الآن 
بالن�سبة  م�سكلة  يف  واقعون 
لقرب الر�سول �سلى اهلل عليه 
و�سط  يف  ف��اإن��ه  الآن،  و�سلم 
اجل���واب؟  ه��و  فما  امل�سجد، 
من  ذل��ك  على  اجل��واب  قلنا: 

وجوه:
امل�سجد  اأن  الأول:  ال��وج��ه 
ُبِنَي  بل  القرب،  على  ُي��ْ�َ  مل 
�سلى  النبي  حياة  يف  امل�سجد 

اهلل عليه و�سلم.
اأن النبي �سلى  الوجه الثاين: 
ُي��ْدَف��ن  مل  و�سلم  عليه  اهلل 
اإن  ي��ق��ال:  حتى  امل�سجد  يف 
يف  ال�ساحلني  دف��ن  م��ن  ه��ذا 

امل�سجد، بل ُدِفَن يف بيته.
اإدخ���ال  اأن  ال��ث��ال��ث:  ال��وج��ه 
بيوت الر�سول �سلى اهلل عليه 
عائ�سة  بيت  ومنها  و���س��ل��م، 
امل�سجد  مع  عنها  اهلل  ر�سي 
بل  ال�سحابة،  باتفاق  لي�ش 
ومل  اأكرثهم  انقر�ش  اأن  بعد 
فلي�ش  القليل،  اإل  منهم  يبَق 
مما اأجاز ال�سحابة اأو اأجمعوا 
خالف  بع�سهم  اأن  مع  عليه 
ا  اأي�سً خالف  ومم��ن  ذل��ك،  يف 
�سعيد بن امل�سيب من التابعني، 

فلم ير�َش بهذا العمل.
ال��ق��رب  اأن  ال���راب���ع:  ال���وج���ه 
بعد  حتى  امل�سجد،  يف  لي�ش 
اإدخ����ال����ه؛ لأن����ه يف ح��ج��رة 
فلي�ش  امل�سجد  عن  م�ستقلة 
)القول  عليه.  ا  مبنيًّ امل�سجد 
التوحيد،  كتاب  على  املفيد 

ج1، �ش 398، 399(.
»اإن  اإلى ذلك فاأقول:  واأ�سيف 
ف�سل م�سجد النبي �سلى اهلل 
ال�سنة  يف  ثابت  و�سلم  عليه 
فيه  وال�����س��اة  ال�سحيحة 
ذلك  يف  و�سواء  �ساة،  باألف 
اأو  القرب  دخ��ول  قبل  ك��ان  ما 
اأن  املعلوم  ومن  دخوله،  بعد 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
وهو  م�سجده  بنى  ال��ذي  هو 
اأزواج���ه  بيوت  وُبنيت  ح��ّي، 
بيت  يف  وُدِف�������َن  ب����ج����واره، 
امل�سجد،  خ��ارج  وهو  عائ�سة 
ي�ستدل  اأن  لأح��د  يجوز  فا 
القبور  على  امل�ساجد  ببناء 
بهذا العمل ويرتك الن�سو�ش 
النبي  عن  ال��واردة  ال�سريحة 
�سلى اهلل عليه و�سلم يف النهي 

عن بناء امل�ساجد القبور«.
وقد �سبق ذكر بع�سها،

 واحلمد هلل رب العاملني.
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قال اهلل تعالى: »   ٱ  ٻ  ٻ  

پ   پ                  پ   پ   ٻ        ٻ  
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    ڀڀ    ڀ  
ٹ    ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ   
ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  

ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ«       
                   )احلجرات : 12(.

احلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل، ما يزال 
احلديث مت�س��اًل عن تف�س��ر اآيات �س��ورة احلجرات، 

فنقول وباهلل تعالى التوفيق:
َق��اَل اهلُل َتَعاَل��ى: »ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ    

پ  ڀ  ڀڀ« )احلجرات: 12(.
َئ  ��يِّ نَّ ال�سَّ ؛ لأَنَّ الظَّ نِّ ًل َعِن الظَّ َنَه��ِت الآَيُة اْلَكِرمَيُة اأَوَّ
ِت��ي َنَهْت َعْنَه��ا الآَيُة  اَلَثِة الَّ ُه��َو �َس��َبُب الأَْمَرا���ضِ الثَّ
ْيِ اْلَْذُكوَرْيِن َبْعَدُه،  ا �َسَبٌب ِلْلَمَر�سَ اِبَقُة، َوُهَو اأَْي�سً ال�سَّ
��ْخِرَيِة  ا�ِض، َوال�سُّ ��ِذي َيْحِمُل َعَلى اْحِتَق��اِر النَّ َفُه��َو الَّ

ِمْنُهْم، َواْغِتَياِبِهْم. 
اْلَغَر���ضِ  لْخِت��الِف  ٍة  َم��رَّ َخاِم���ضَ  ��َداُء  النِّ َواأُِعي��َد 
اِت اْلَْذُك��وَرَة َبْعَد َهَذا  َوالْهِتَم��اِم ِبه، َوَذِل��َك اأَنَّ اْلَْنِهيَّ
ِتي ل  ِة، الَّ ِفيَّ َئِة اْلَ يِّ َداِء، ِمْن ِجْن�ِض اْلَُعاَمالِت ال�سَّ النِّ
ُن َلَها َمْن ُعوِمَل ِبَها َفاَل َيْدَفُعُها، َفَما َيِزيُلَها ِمْن  َيَتَفطَّ

َنْف�ِض َمْن َعاَمَلُه ِبَها اإلَّ اْلإمَياُن.
ا�ض،  ُق ِباأَْحَواِل النَّ َتَعلِّ ��نُّ اْلُ « ُهَنا: الظَّ نِّ ��َراُد ِب »الظَّ َواْلُ
��اِمِع اإَل��ى ُكلِّ َظنٍّ  ��ُق ِلَتْذَهَب َنْف�ُض ال�سَّ َتَعلِّ َوُح��ِذَف اْلُ
نِّ اإِْثٌم« ا�ْسِتْئَناٌف  ِكٍن ُهَو اإِْثم. َوُجْمَلُة »اإِنَّ َبْع�َض الظَّ ُمْ
 » ��نِّ الظَّ ��َن  مِّ َكِث��ًرا  »اْجَتِنُب��وا  َقْوَل��ُه:  لأنَّ  ؛  َبَي��اِنٌّ
َب اْلَبَياَن، َفاأُْعِلُموا اأَنَّ َبْع�َض  اِمَع ِلَيَتَطلَّ ��َتْوِقُف ال�سَّ َي�سْ
��ِل ِف اآَثاِر  اأَمُّ ��نِّ ُج��ْرم، َوَهَذا ِكَناَيٌة َع��ْن ُوُجوِب التَّ الظَّ
ُن��وُن َعَلى َما  َلْيِه الظُّ ��ي اإِ ��وا َما ُتْف�سِ ُنون، ِلُيْعِر�سُ الظُّ

ْهَل اْلِعْلِم، اأَُلوا اأَ ِريَعة، اأَْو ِلَي�سْ َيْعَلُموَنُه ِمْن اأَْحَكاِم ال�سَّ
« َتاأِْديٌب  نِّ ��َن الظَّ َوِف َقْوِل��ِه َتَعاَلى: »اْجَتِنُبوا َكِثًرا مِّ
ُنوَن  ِة ِمَن الظُّ اِهِليَّ ا ِف اْلَ ��يًّ َعِظيٌم ُيْبِطُل َما َكاَن َفا�سِ
َئَة َتْن�َساأُ  ��يِّ ُنوَن ال�سَّ َهِم اْلَباِطَلِة، َواأَنَّ الظُّ َئِة، َوالتُّ ��يِّ ال�سَّ
ْعُن  ْفِرَطُة، َواْلََكاِئُد، َوالْغِتَياَلُت، َوالطَّ ُة اْلُ َعْنَها اْلَغْرَ
َب��اَداأُْة ِباْلِقَت��اِل َح��َذًرا ِم��َن اْعِت��َداٍء  ِف الأَْن�َس��اِب، َواْلُ
ْن  ���ضَّ َقْبَل اأَ َمْظُن��وٍن َظًنا َباِط��اًل، َكَما َقاُل��وا: ُخِذ اللِّ

َياأُخَذَك. 
��وِء  ُبو َحاِمٍد اْلَغَزاِلُّ -َرِحَمُه اهلُل-: "اْعَلْم اأَنَّ �سُ َق��اَل اأَ
��وِء اْلَقْول، َفَكَما َيْح��ُرُم َعَلْيَك اأَْن  ��نِّ َحَراٌم ِمْثُل �سُ الظَّ
، َفَلْي�َض َلَك اأَْن  �َساِوِئ اْلَغْرِ َك ِبِل�َس��اِنَك ِبَ َث َغْرَ دِّ ُتَ
ْعِني  ��ُت اأَ نَّ ِباأَِخيَك، َوَل�سْ ��يَء الظَّ َث َنْف�َس��َك َوُت�سِ دِّ ُتَ
ا  ��وء. َفاأَمَّ ِه ِبال�سُّ ِب��ِه اإلَّ َعْقَد اْلَقْلِب َوُحْكَمُه َعَلى َغْرِ
��ُك  ْف�ِض َفُهَو َمْعُفٌو َعْنُه، َبِل ال�سَّ َواِطُر َوَحِديُث النَّ اْلَ
نُّ  ، َوالظَّ ��ا َمْعُفوٌّ َعْن��ه، َوَلِكنَّ اْلَْنِهيَّ َعْن��ُه اأَْن َيُظنَّ اأَْي�سً
َلْي��ِه اْلَقْلب.  يُل اإِ ��ا َتْرَكُن اإِْلي��ِه الَنْف�ُض، َومَيِ ِعَب��اَرٌة َعمَّ
ُم  ِرمِيِه اأَنَّ اأَ�ْس��َراَر اْلُقُلوِب َل َيْعُلُمَها اإِل َعالَّ َو�َس��َبُب َتْ
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اْلُغُيوب، َفَلْي�َض َلَك اأَْن َتْعَتِقَد ِف 
وًءا اإِلَّ اإَِذا اْنَك�َسَف َلَك  َك �سُ َغْرِ
اأِْويل، َفِعْنَد  ِبِعَي��اٍن َل َيْقَب��ُل التَّ
لَّ اأَْن َتْعَتِق��َد  ِكُن��َك اإِ َذِل��َك َل مُيْ
َم��ا َعِلْمَت��ُه َو�َس��اَهْدَته، َوَم��ا َلْ 
��َمْعُه  ُت�َس��اِهْدُه ِبَعْيِنَك، َوَلْ َت�سْ
ا  َ ِباأُُذُنَك، ُثمَّ َوَقَع ِف َقْلِبَك، َفاإِنِّ
ْيَطاُن ُيْلِقيِه اإَِلْيك، َفَيْنَبِغي  ال�سَّ
اق،  ُه اأَْف�َس��ُق اْلُف�سَّ َبُه َفاإِنَّ اأَْن ُتَكذِّ

َوَقْد َقاَل اهلُل َتَعاَلى: »ٺ  ٺ  
ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ      ٺ  
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      ٹ   ٹ  
 .)6 )احلج��رات:  ڦ«  ڦ  

ِديُق اإِْبِلي�ض.  َفاَل َيُجوُز َت�سْ
َفاإِْن ُقْل��َت: َفِبَماَذا ُيْع��َرُف َعْقُد 
َتْخَتِل��ُج،  ��ُكوُك  َوال�سُّ ��نِّ  الظَّ
ُث؟ َفَنُقوُل: اأََماَرُة  دِّ ْف�ُض ُتَ َوالنَّ
َ اْلَقْلُب  نِّ اأَْن َيَتَغرَّ وِء الظَّ َعْقِد �سُ
َعْن��ُه  َفَيْنِف��ُر  َكان،  ��ا  َعمَّ َمَع��ُه 
��َتْثِقُله، َوَيْف��ُ�ُ  ُنُف��وًرا َم��ا، َوَي�سْ
ِدِه َواإِْكَراِمه،  َعْن ُمَراَعاِته، َوَتَفقُّ
َوالْغِتَناِم َب�َسَبِبه؛ َفَهِذِه اأََماَراُت 

ِقيِقِه". نِّ َوَتْ َعْقِد الظَّ
نِّ  ��ا َنَه��ى اهلُل َتَعاَلى َع��ِن الظَّ َوَلَّ
���ِض،  َج�سُّ ْهِي َعِن التَّ اأَْتَبَع��ُه ِبالنَّ
اَوَل��ُة َهْتِك  ���ُض ُهَو ُمَ َج�سُّ َوالتَّ
��ْ�ِ الآَخِري��َن، َواْلَبْح��ُث َع��ْن  �سِ
َراَد اأَْن  ��ُه َلَّا َظ��نَّ اأَ َعْوَراِتِه��ْم، ِلأَنَّ
��َت  ِكُن��ُه اأَْن َيَتَثبَّ ��َت، َوَل مُيْ َيَتَثبَّ
�ِض، َعْن َقَتاَدَة َقاَل:  َج�سُّ اإِلَّ ِبالتَّ
���ُض؟ ُهَو  َج�سُّ َه��ْل َت��ْدُروَن َما التَّ
ِب��َع، اأَْو َتْبَتِغَي َعْيَب اأَِخيَك  اأَْن َتتَّ
اِهٍد  ِه. وَعْن ُمَ رِّ ِلَع َعَلى �سِ ِلَتطَّ
َقاَل: ُخُذوا َما َظَه��َر َلُكْم َوَدُعوا 
البي��ان:  ُ )جام��ع  �َس��َ�َ اهللَّ َم��ا 
��ِلٍم اأَْن  135/26(، َف��اَل َيُجوُز ِلُ�سْ
َع َع��ْوَراِت اأَِخيِه، َوَل َيُجوُز  َيَتَتبَّ
ُعُي��وِب  َع��ْن  َيْبَح��َث  ْن  اأَ ��ِلٍم  ِلُ�سْ
َ اأَنَّ  ��وَل اهلِل  َبيَّ اأَِخي��ِه، َف��اإِنَّ َر�سُ
ُه اهلُل ِف  ��ِلًما �َسَ�َ ) َمْن �َس��َ�َ ُم�سْ

)م2699(،  َوالآِخ��َرِة(  ْنَي��ا  الدُّ
��ِلًما  ��َح ُم�سْ : َم��ْن َف�سَ َوِباْلَعْك���ضِ
ْنَيا والآَخَرِة:  َحُه اهلُل ِف الدُّ َف�سَ
��وُل اهلِل : )َيا َمْع�َسَر َمْن  َقاَل َر�سُ
اآَمَن ِبِل�َساِنِه َوَلْ َيْدُخِل الإِمَياُن 
��ِلِمَي  اْلُ�سْ َتْغَتاُب��وا  َل  َقْلَب��ُه، 
��ُه  َفاإِنَّ َعْوَراِتِه��ْم،  ِبُع��وا  َتتَّ َوَل 
ِب��ِع اهلُل  َب��َع َعْوَراِتِه��ْم َيتَّ َم��ِن اتَّ
ِب��ِع اهلُل َعْوَرَتُه  َعْوَرَت��ُه، َوَمْن َيتَّ
ْحُه ِف َبْيِتِه ( )�سحيح اأبو  َيْف�سَ

داود:4083(.
اِل��ُث ِف الآَيِة َفُهَو:  ْهُي الثَّ ا النَّ اأَمَّ
ا  اْلِغيَب��ُة: ِه��َي ِذْك��ُر اْلَغاِئ��ِب ِبَ
وَل  َيْكَره: َعْن اأَِبى ُهَرْيَرَة  اأَنَّ َر�سُ
اهلِل  َق��اَل: ) اأََتْدُروَن َم��ا اْلِغيَبُة 
اأَْعَل��ُم.  ��وُلُه  َوَر�سُ اهلُل  َقاُل��وا   .)
��ا َيْكَرُه  َخاَك ِبَ َقاَل: )ِذْك��ُرَك اأَ
ْن َكاَن ِف اأَِخي  ْيَت اإِ (. ِقي��َل: اأََفَراأَ
ْن َكاَن ِفيِه َما  َما اأَُق��وُل َق��اَل: ) اإِ
َتُقوُل َفَق��ِد اْغَتْبَتُه َواإِْن َلْ َيُكْن 
ُه ( )م�س��لم  2589  ِفيِه َفَقْد َبَهتَّ

.)
َرَها  وَّ َح اهلُل اْلِغيَبَة، َو�سَ َوَلَقْد َقبَّ
ِمِنَي  َوِر، َتْنِفًرا ِلْلُموؤْ ِباأَْب�َسِع ال�سُّ
َعْنَها،  اأَُيِحبُّ اأََحُدُكْم اأَْن َيْجِل�َض 
َعَل��ى ِجيَفِة ُموؤِْم��ٍن َيْقَطُع ِمْنَها 
ْكَل ِم��َن  َوَي��اأُْكَل؟    َفَكِرْهُت��ُم اْلأَ
َتْنِف��ُر  ِطَباَعُك��ْم  نَّ  ِلأَ يَف��ِة،  اْلِ
ِمْنَه��ا، َف��اإََذا َكِرْهُتْم َذِل��َك َطْبًعا 
اأَْعَرا���ضِ  ِف  اْلوُق��وَع  َفاْكَرُه��وا 

ا�ِض �َس��ْرًعا، َفاإِنَّ اهلَل َيْنَهاُكْم  النَّ
َعِن اْلوُقوِع ِف اأَْعَرا�ضِ اْلُوؤِْمَنَي.
َن�ِض ْب��ِن َماِلٍك  َق��اَل: َقاَل  َع��ْن اأَ
ِب��ي  ُع��ِرَج  ��ا  )َلَّ  : اهلِل  ��وُل  َر�سُ
ْظَف��اٌر ِم��ْن  َم��َرْرُت ِبَق��ْوٍم َلُه��ْم اأَ
ُوُجوَهُه��ْم  ��وَن  َيْخِم�سُ ُنَحا���ضٍ 
��ُدوَرُهْم. َفُقْلُت: َم��ْن َهوؤَُلِء  َو�سُ
ِذيَن  َلِء الَّ يُل؟ َقاَل َه��وؤُ َي��ا ِجْبِ
َوَيَقُعوَن  ا���ضِ  النَّ ��وَم  َياأُْكُلوَن حُلُ
اأب��و  )�س��حيح   ) ��ِهْم  اأَْعَرا�سِ ِف 

داود:4082(.
ُعوٍد  َقاَل:  َوَعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َم�سْ
وِل اهلِل ، َفَقاَم َرُجٌل  ا َعْنَد َر�سُ ُكنَّ
َفَوَقَع ِفيِه َرُجٌل ِمْن َبْعِدِه، َفَقاَل 
ا  ��ْل (. َفَقاَل: َوِمَّ ِب��يُّ : ) َتَخلَّ النَّ
ًما؟ َقاَل: )  ��ُل َوَما اأََكْل��ُت حَلْ اأََتَخلَّ
َم اأَِخيَك( )�سحيح  َك اأََكْلَت حَلْ اإِنَّ

ال�غيب : 2837(.
��َي اهلُل َعْنَها  َوَع��ْن َعاِئ�َس��َة َر�سِ
��ُبَك ِمْن  ِبيِّ : َح�سْ َقاَلْت: ُقْلُت ِللنَّ
َرًة.  َة َكَذا َوَكَذا، َتْعِنى َق�سِ ِفيَّ �سَ
َفَق��اَل: ) َلَق��ْد ُقْل��ِت َكِلَم��ًة َل��ْو 
اِء اْلَبْح��ِر َلََزَجْتُه (.  ُمِزَج��ْت ِبَ

)�سحيح اأبو داود:4080( .
ِف  اهلِل  َعْب��َد  َي��ا  اهلَل  ��ِق  َفاتَّ
تتب��ع  ول  ِمِن��َي  وؤْ اْلُ اإِْخَواِن��َك 
عوراتهم، ول تذكر �س��وءاتهم، 
اَخٌذ ِبُكلِّ  َواْعَلْم اأَنَّ ُكلَّ اإِْن�َساٍن ُموؤَ
َكِلَم��ٍة َيُقوُلَها، اإِنَّ ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل  
َة،  ��يَّ ��وِل اهلِل  اْلَو�سِ َطَلَب ِمْن َر�سُ
��وِل اهلِل َلُه:  ُة َر�سُ ��يَّ َفَكاَن��ْت َو�سِ
) ُك��فَّ َعَلْي��َك َه��َذا (. َفُقْل��ُت: 
ا  ا َلُوؤَاَخ��ُذوَن ِبَ نَّ َي��ا َنِب��يَّ اهلِل َواإِ
َثِكَلْت��َك   ( َفَق��اَل:  ِب��ِه؟  ��ُم  َنَتَكلَّ
ا�َض  َك َيا ُمَع��اُذ! َوَهْل َيُكبُّ النَّ اأُمُّ
ْو َعَلى  ��اِر َعَلى ُوُجوِهِه��ْم اأَ ِف النَّ
َنِتِهْم  اِئُد اأَْل�سِ َمَناِخِرِهْم اإِلَّ َح�سَ

؟( )�سحيح ال�مذي :2616(.
وللحديث بقية اإن �ساء اهلل، 

واحلمد هلل رب العالي.



ال�شريعة  ن�شو�ص  ك��ان��ت  مل��ا 
حم�������دودة وال�����ن�����وازل غ��ر 
الفقهاء  ق��ام  فقد  متناهية؛ 
ا�ستنباط  يف  ج��وه��ري  ب��دور 
الأح����ك����ام ال��ف��ق��ه��ي��ة ل��ه��ذه 
جهود  يتاأمل  وم��ن  ال��ن��وازل، 
م��دار  ع��ل��ي  امل�سلمني  ف��ق��ه��اء 
تراًثا  يجد  املا�شية  ال��ق��رون 
عظيًما وثروة �سخمة، وجهًدا 
م�سكوًرا لهم، كما يتبني للناظر 
مدى ح�سورهم عند كل نازلة، 
وتناولهم حلكمها، وهو ما اأظهر 
مرونة ال�سريعة و�سالحيتها يف 
كل زمان مع ثباتها وعدم تغيرّ 
جتدًدا  اأعطى  ما  وهو  اأ�سولها، 
جمال  ويف  الإ���س��الم��ي،  للفقه 
يف  الفقهاء  اجتهد  املعامالت 
م�سالح  حتقيق  بني  التوفيق 

الن�سباط  مع  النا�س  جموع 
ينبغي  ل  لأنه  ال�سرع؛  باأ�سول 
النا�س  على  الفقهاء  قرّ  َي�سُ اأن 
ينبغي  ل  كما  ال��دي��ن،  با�سم 
ال�سريعة  اأحكام  من  النخالع 
وجل  عز  اهلل  اأوام��ر  وخمالفة 
النا�س،  على  التي�سي  با�سم 
وخ��ا���س��ة يف ظ���ل حم���اولت 
لتطويع  حثيًثا  ت�سعى  ظاهرة 
لأنظمة  الإ�سالمية  ال�سريعة 
تتناق�س معها ب�سورة جذرية.

الفقهاء  بع�س  ��ف  ���س��نرّ وق���د 
مل�سائل مالية واقت�سادية تبنيرّ 
جهود الفقهاء يف مواكبة الفقه 
ر ووف��ائ��ه  الإ���س��الم��ي ل��ل��ت��ط��ورّ
خمتلف  يف  النا�س  بحاجات 
ف  و�سنرّ وال��ع�����س��ور،  ال��ده��ور 
م�سنفات  امل�سلمني  ف��ق��ه��اء 

مب�سائل  تخت�سرّ  �سة  متخ�سرّ
حمددة، ومن ذلك: م�سنفاتهم 
اأهم  من  باعتباره  اخل��راج  يف 
هو  واخلراج  املال،  بيت  م�سادر 
املفرو�سة  ال�سنوية  ال�سريبة 
على الأرا�سي التي ُتْزَرع حبوًبا 

ونخياًل وفاكهًة.
عنه-  اهلل  -ر�سي  عمر  وك��ان   
)اأر���س  ال�سواد  مب�سح  اأم��ر  قد 
الفالحني  اإلى  ودفعه  العراق(، 
ة كل  الذين كانوا فيه على غلَّ
خراًجا؛  َي  مِّ �سُ ولذلك  �سنة، 
لأنه خارج من الأر�س، ونعر�س 
اخل��راج،  يف  امل�سنفات  لأ�سهر 
اأربعة كتب: كتاب اخلراج  وهي 
وكتاب  القا�سي،  يو�سف  لأبي 
اخلراج ليحيى بن اآدم القر�سي، 
وكتاب اخلراج و�سناعة الكتابة 

م�صنفات فقهاء 
امل�صلمني

 الأوائل يف 
املالية العامة

د. اأمين خليل ✍ اإعــداد

احلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل، وبعد: نتناول يف هذا العدد اإن �ساء اهلل  اأبرز م�سنفات فقهاء 
امل�سلمني الأوائل يف املالية العامة، فنقول وباهلل تعالى التوفيق:
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ل��ق��دام��ة ب���ن ج��ع��ف��ر، وك��ت��اب 
ال�ستخراج لأحكام اخلراج لبن 

رجب احلنبلي، وذلك فيما يلي:
اأوًل: كتاب اخلراج

 لأبي يو�صف القا�صي: 
ابراهيم  بن  يعقوب  يو�سف  اأبو 
الكويف  الأن�����س��اري  حبيب  ب��ن 
حنيفة  لأبي  تتلمذ  البغدادي، 
ويل  وق��د  اأ�سحابه،  اأ�سهر  وه��و 
ببغداد  الق�ساء  يو�سف  اأب���و 
املهدي  اأي��ام  ع�سورها  اأزه��ى  يف 
هو  الر�سيد،  وه���ارون  وال��ه��ادي 
الق�ساة"،  "قا�سي  ُدِع��َي  َمن  اأول 
الر�سيد  هارون  خالفة  يف  ومات 
ف  و�سنَّ 182ه����.  �سنة  ببغداد 
هارون  بطلب  كتابه  يو�سف  اأبو 
بع�س  يف  �ساأله  ال��ذي  الر�سيد 
ف له كتاب اخلراج،  امل�سائل ف�سنَّ
اأ�سبه ما يكون بكتب املالية  وهو 
العامة الآن، وكان اخلراج من اأهمرّ 

م�سادر بيت املال اآنذاك.
ونظم اأبو يو�سف يف كتابه كيفية 
اإنفاقه،  واأوج��ه  اخل��راج  جباية 
تاأليف  �سبب  يو�سف  اأبو  ويبني 
قد   ..." فيقول:  الكتاب  ه��ذا 
و�سرحته  به  اأمرت  ما  لك  كتبت 
��ره  وت��دبرّ فتفقهه  وبينته،  ل��ك 
حتفظه،  حتى  ق��راءت��ه  د  وردرّ
ذلك،  يف  لك  اجتهدت  قد  فاإين 
ومل اآُلَك وامل�سلمني ن�سًحا؛ ابتغاَء 
َوْجه اهلل وثوابه وَخْوف عقابه. 
اإن عملت مبا فيه   - واإين لأرجو 
لك  اهلل  ��ر  ي��وفرّ اأن  ال��ب��ي��ان-  م��ن 
خراجك من غي ظلم م�سلم ول 
فاإن  رعيتك  لك  وي�سلح  معاهد، 
�سالحهم باإقامة احلدود عليهم 
والتظامل  عنهم  الظلم  ورف���ع 
فيما ا�ستبه من احلقوق عليهم.. 
عنك  ير�سيه  مل��ا  اهلل  قك  فوفرّ
واأ�سلح بك وعلى يديك" )انظر: 

بن  يعقوب  يو�سف  اخل��راج:اأب��و 
بن  �سعد  بن  حبيب  بن  اإبراهيم 
182ه���(،  )ت  الأن�ساري  حبتة 
امل��ك��ت��ب��ة الأزه����ري����ة ل��ل��راث، 
حتقيق: طه عبد الروؤوف �سعد، 
)ب���دون  حم��م��د،  ح�سن  �سعد 

تاريخ(، �س 16(.
واق��ع  يف  يو�سف  اأب��و  نظر  وق��د 
بع�س  فوجد  الإ�سالمية  الدولة 
املظامل التي تقع من اجلباة على 
اأهل  وم��ن  امل�سلمني  من  الرعية 
على  ووقف  ال�سواء،  على  الذمة 
الرعية  د هوؤلء اجلباة مع  ت�سدرّ
اجلباية؛  اأثناء  يف  لهم  وظلمهم 
مثل اأخذ كرائم اأموالهم، وزيادة 
 ، حقرّ وجه  بغي  اجلباية  مقدار 
بع�س  اأم��ان��ة  ع��دم  ع��ن  ف�ساًل 
ال��ع��م��ال واجل���ب���اة، وم���ا اأن��زل��وا 
يلفت  ول��ذا  ظلم،  من  بالرعية 
املوؤمنني  اأم��ي  نظَر  يو�سف  اأب��و 
مراقبة  منه  ويطلب  ذل��ك  اإل��ى 
ره من  اله وحما�سبتهم وُيحذرّ ُعمرّ
ا من ظلم اأهل  ظلم رعيته، واأي�سً
اأحمد  د.ع�سمة  )انظر:  الذمة. 
فهمي اأبو �سنة: راأي القا�سي اأبي 
القت�سادية  احلياة  يف  يو�سف 

للدولة الإ�سالمية يف عهد هارون 
الر�سيد من خالل كتاب اخلراج، 
الطبعة  مكة،   - املكية  املكتبة 

الأولى، 1423ه� - 2002م(. 
يو�سف؛  لأبي  ُيْحَمُد  اأم��ٌر  وهذا 
�س قواعد امللك،  لأن الظلم يقورّ
ول ُبد للممالك التي ُتْبَنى على 
الظلم اأن ينهدم بنيانها ويذهب 
العدل  دول��ة  قيل:  ول��ذا  ملكها، 
ودول��ة  ك��اف��رة،  كانت  واإن  تبقى 

الظلم تزول واإن كانت موؤمنة.
ثانًيا: كتاب اخلراج

 ليحيى بن اآدم القر�صي: 
اآدم  ب��ن  يحيى  زك��ري��اء  اأب��و  ه��و 
الأم���وي  القر�سي  �سليمان  ب��ن 
ب��ال��ولء وال�����س��ه��ي ب��الأح��ول، 
الثوري  �سفيان  يد  على  تتلمذ 
والقا�سي  ال�سهي،  الكوفة  فقيه 
واأب��و  النخعي،  �سريك  ث  املحدِّ
بكر �سعبة بن عيا�س املقرئ، وهو 
حيث  ال�سبعة؛  القراء  رواة  اأحد 
اأبي  بن  القراءة عن عا�سم  اأخذ 
النجود عن عبد اهلل بن م�سعود، 
ث ع���ن ك��ب��ار امل��ح��دث��ني  وح�����دَّ
بن  وحماد  عيينة  بن  ك�سفيان 
يف  وعا�س  كثي،  وخلق  �سلمة، 
الرحمن  وعبد  ال�سافعي  زم��ن 
الطيال�سي  داود  واأبو  مهدي  بن 
�ساحب امل�سند، وتويف يف خالفة 
عام  الر�سيد  ه��ارون  بن  املاأمون 

203 ه�. 
خمطوطة  ك��ان  ال��ك��ت��اب  وه���ذا 
التي  املخطوطات  اآلف  �سمن 
الفرن�سي  امل�ست�سرق  جمعها 
املجمع  ع�����س��و  ���س��ي��ف��ر  ����س���ارل 
معهد  ومدير  الفرن�سي  العلمي 
اأهدى  وال��ذي  ال�سرقية،  اللغات 
للمكتبة  امل��خ��ط��وط��ات  ه���ذه 
فجاء  ال��ف��رن�����س��ي��ة،  ال��وط��ن��ي��ة 
يو  تيودور  الهولندي  امل�ست�سرق 

النــخــاع  يــنــبــغــي  ل 
ال�صريعة  ــام  ــك اأح ــن  م
عز  اهلل  اأوامر  ومخالفة 
التي�صري على  با�صم  وجل 
ظل  يف  وخا�صة  النا�س، 
ت�صعى  ظاهرة  محاولت 
ال�صريعة  لتطويع  حثيًثا 
ــة لأنــظــمــة  ــي ــام ــص الإ�
ب�صورة  معها  تتناق�س 

جذرية.
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مبطبعة  وطبعها  قها  وحقرّ نبول 
الهولندية  ليدن  مبدينة  بريل 
ال��ك��ت��اب  )وه�����ذا  1894م  ع���ام 
املعلومات  �سبكة  على  م��وج��ود 
الدولية ب�سيغة pdf على املوقع: 
https://upload.wikimedia.

.)org/wikisource/ar
اأحمد  ال�سيخ  املحدث  حقق  ثم 
اآث��اره،  ج  وخ��رَّ الكتاب  هذا  �ساكر 
ف برواته، وطبعه يف املطبعة  وعرَّ
ال�سلفية بالقاهرة عام 1347ه� - 
الالحقون  اعتمد  وقد  1928م، 
َم���ن طبع  ع��ل��ى ج���ه���ده؛ ف��ك��لرّ 
جهده،  على  عالة  بعده  الكتاب 
موؤن�س  ح�سني  د.  قه  حقَّ وق��د 
جهد  على  واعتمد  1987م،  عام 
واقت�سر  �ساكر،  اأح��م��د  ال�سيخ 
ع��ل��ى الإ����س���اف���ات ال��ت��اري��خ��ي��ة 
اأبو زكرياء  )انظر كتاب: اخلراج: 
�سليمان  ب���ن  اآدم  ب���ن  ي��ح��ي��ى 
املطبعة  203ه����(،  )ت  القر�سي 
اأحمد  ال�سيخ  حتقيق  ال�سلفية، 
1384ه�.  الثانية،  الطبعة  �ساكر، 
اخلراج: اأبو زكرياء يحيى بن اآدم 
بن �سليمان القر�سي )ت 203ه�(، 
بيوت(،   - )القاهرة  ال�سروق  دار 
حتقيق د. ح�سني موؤن�س، الطبعة 

الأولى، 1987م(.
كتابه  يف  اآدم  بن  يحيى  وتكلم 
والقطائع،  والفيء،  الغنيمة  عن 
واإحياء الأر�س املوات، والتحجي، 
والزكاة يف الأر�س والزرع والثمر، 
وال�ساع،  كالو�سق  الكيل  ومقادير 
وختم  اأحكام،  من  بها  يت�سل  وما 
واعتمد  اخل��راج،  يف  بباب  كتابه 
الآثار  اإي��راد  على  اآدم  بن  يحيى 
ولكنه  امل�سائل،  بهذه  املتعلقة 
الناحية  م��ن  ل��ه��ا  يتعر�س  مل 

الفقهية. 

ثالًثا:كتاب اخلراج و�صناعة الكتابة 
لقدامة بن جعفر البغدادي:

ال��ف��رج ق��دام��ة ب��ن جعفر  اأب���و 
البغدادي،  زي��اد  بن  قدامة  بن 
يد  على  واأ���س��ل��م  ا  ن�سرانيًّ ك��ان 
البلغاء  اأحد  وكان  باهلل،  املكتفي 
الفال�سفة،  من  وكان  الف�سحاء، 
املنطق،  علم  يف  اإليه  ُي�َسار  ن  وممَّ
ُعهدت اإليه بعد اإ�سالمه منا�سب 
اأواخر  يف  ى  وتولَّ رفيعة  حكومية 
الربيد،  �ساحب  من�سب  حياته 

وتويف عام 337ه�.
ويبني قدامة بن جعفر يف كتابه 
وامل���ايل  الإداري  اجل��ان��ب  ه���ذا 
بذكر  كتابه  ب��داأ  حيث  للدولة؛ 
يتم  كيف  وب��نيَّ  اجلي�س،  دي��وان 
واأو�سافهم،  اجلند  اأ�سماء  تدوين 
ا�ستحقاقاتهم،  ووقت  ورواتبهم 
وبنيَّ  امل��ال  بيت  دي��وان  ذَك��ر  ثم 
�ساحب  حما�سبة  يتم  كيف  فيه 
من  عليه  يرد  ما  على  املال،  بيت 
الأم���وال وم��ا يخرج من ذل��ك يف 

وجوه النفقات.
ف��ك��ل م��ا ي��دخ��ل اإل���ى اخل��زان��ة 
يخرج  م��ا  وك��ل  للدولة،  العامة 
لرقابة  يخ�سع  اأن  ينبغي  منها 
اأن الفقهاء  دقيقة، وهو ما يوؤكد 

احلاكم  اأن  اإلى  انتبهوا  الأقدمني 
لي�س مالًكا لأموال الأمة يت�سرف 
وكيل  هو  واإمنا  ي�ساء،  كيف  فيها 
عنهم يف اإدارة هذا املال على نحٍو 
املحكومني،  جموع  �سالح  ق  يحقرّ
رقابية  جهات  اإلى  ي�سي  ما  وهو 
داخ����ل ال���دول���ة ع��ل��ى الإن��ف��اق 
املركزي  اجلهاز  ت�سبه  قد  العام 

للمحا�سبات يف اأيامنا هذه.
جعفر  بن  قدامة  اإليه  ي�سي  وما 
اأب��و  عليه  ���د  اأكَّ ق��د  ال��ب��غ��دادي 
عبيد القا�سم بن �سالم يف كتابه 
الأم��وال وال��ذي ب��داأه اأب��و عبيد 
الأم��وال  "�سنوف  بعنوان  بباب 
للرعية  الأئ���م���ة  يليها  ال��ت��ي 
وال�سنة"،  الكتاب  يف  واأ�سولها 
وبذلك فقد بداأ ببيان اأن احلكام 
رعيتهم  عن  بالنيابة  يقومون 
الأم���وال  ب�سيانة  )�سعوبهم( 
اململوكة لهم جميًعا، فاملال لي�س 
يف  احل��ال  كان  كما  للحاكم  ملًكا 
واإمنا  والأكا�سرة،  القيا�سرة  عهد 
باأَ�ْسرها،  لالأمة  مملوك  املال  هذا 
لرعيته  مالًكا  َيُعْد  مل  واحلاكم 
بل اإنه يعمل لديهم، وهذا الكالم 
قبل  ُي���ْع���َرف  مل  ال��ط��رح  وه���ذا 
ي�سع  عبيد  فاأبو  ولذلك  ذل��ك، 
بني  للعالقة  احل��اك��م  الد�ستور 
املهمة  وي��ب��نيرّ  والرعية  احل��اك��م 
عليه  وما  دقة،  بكل  به  املنوطة 
اأ�سبه  )وهو  ل�ساحلهم  يفعله  اأن 
بنظرية  ذل��ك  بعد  ُع����ِرَف  مب��ا 
احلاكم  بني  الجتماعي  العقد 

والرعية(.
بن  ق��دام��ة  يتكلم  ذل���ك  وب��ع��د 
بع�س  ع��ن  ال��ب��غ��دادي  ج��ع��ف��ر 
املطروقة  غي  الإدارية  اجلوانب 
ودي��وان  الر�سائل،  دي��وان  مثل: 
ال��ت��وق��ي��ع، ودي������وان اخل����امت، 
اأبو  الكتابة:  و�سناعة  )اخل��راج 
الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة 

ـــون  ـــدم ــاء الأق ــفــقــه ال
احلاكم  اأن  اإلــى  انتبهوا 
الأمة  لأموال  مالًكا  لي�س 
يت�صرف فيها كيف ي�صاء، 
وكــيــل عنهم  هــو  ـــا  واإمن
على  املال  هذا  اإدارة  يف 
جموع  �صالح  يحّقق  نحٍو 

املحكومني.
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)املتوفى:  البغدادي،  زي��اد  بن 
للن�سر،  الر�سيد  دار  337ه����(، 
بغداد، الطبعة الأولى، 1981م، 

�ص 55(.
رابًعا: كتاب ال�صتخراج لأحكام 

اخلراج لبن رجب احلنبلي:
لأب��ي ال��ف��رج زي��ن ال��دي��ن عبد 
ال��رح��م��ن ب��ن اأح��م��د ب��ن عبد 
الدم�سقي  البغدادي  الرحمن 
احلنبلي،  رج��ب  بابن  ال�سهي 
وه���و م��ن اأ���س��ه��ر ع��ل��م��اء دول��ة 
�سيوخه  اأب���رز  وم��ن  املماليك، 
عبد  واب��ن  اجل��وزي��ة  قيم  اب��ن 
عديدة،  م�سنفات  وله  الهادي، 
منها: �سرح علل الرمذي، وذيل 
الباري  وفتح  احلنابلة،  طبقات 
ه،  �سرح �سحيح البخاري مل ُيِتمرّ
�سرح  واحِل��َك��م  العلوم  وج��ام��ع 
جوامع  م��ن  ح��دي��ًث��ا  خم�سني 
فيما  امل��ع��ارف  ولطائف  الكلم، 
ملوا�سم العام من وظائف، ونزهة 
ال�سماع،  م�ساألة  يف  الأ���س��م��اع 
وغيها  الفقهية،  وال��ق��واع��د 
ون�ساأ  ببغداد  ُوِل��َد  وق��د  كثي، 
بدم�سق وتويف بها عام 795ه�(.

احلنبلي  رج��ب  اب��ن  جعل  وق��د 
ك��ت��اب ال���س��ت��خ��راج لأح��ك��ام 
اأب�����واب،  ع�����س��رة  يف  اخل�����راج 
اخلراج  معنى  عن  فيه  وحتدث 
الذي  املال  اأنه  اإلى  وانتهى  لغًة، 
ُي��ْج��َب��ى وُي���وؤَْت���ى ب��ه لأوق���ات 
اخلراج  موا�سع  واأورد  حمدودة، 
يف القراآن الكرمي كقوله تعالى: 
ىئىئ«  ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   »ۈئ  
)���س��ورة امل��وؤم��ن��ون: الآي��ة 72(، 
ذي  ق�سة  يف  تعالى  قوله  ويف 
���َع���ُل َل��َك  ال��ق��رن��ني: »ف��َه��ْل َنْ
جزء  الكهف:  ���س��ورة  َخ��ْرج��ًا« 
ع  ُيو�سَ وفيما   ،94 الآي���ة:  م��ن 
وما  الأر�سني  من  اخل��راج  عليه 
لأحكام  )ال�ستخراج  ع  ُيو�سَ ل 

احلنبلي،  رج��ب  لب��ن  اخل��راج: 
ب��يوت،   - العلمية  الكتب  دار 
 - 1405ه�����  الأول�����ى،  الطبعة 

1985م، �س19(.
اأو  ثمن  اأو  اأج���ر  اخل���راج  وه��ل 
اخل��راج  اأر���س  اأن  وب��نيَّ  جزية؟ 
واأن  وع���ن���وة،  ��ْل��ح  ���سُ ن���وع���ان: 
عند  فخراجها  ال�سلح  اأر����س 
وهو  اجلزية  معنى  يف  اجلمهور 
)ال�ستخراج  بالإ�سالم  ي�سقط 
لأحكام اخلراج: املرجع ال�سابق، 

�ص53(.
 ومقدار اخلراج، وعر�س ملوقف 
البخاري  اأخرجه  -ال��ذي  عمر 
اله  يف �سحيحه- وهو َيْنَهى عمرّ
ل  ما  الرعية  على  يفر�سوا  اأن 
حيث  اخل����راج؛  م��ن  يطيقون 
بن  حذيفة  على  عمر  وق��ف 
حنيف   ب��ن  وع��ث��م��ان  ال��ي��م��ان 
جميًعا-  ع��ن��ه��م  اهلل  -ر���س��ي 
اأن  اأخ��اف  فعلتما؟  كيف  فقال: 
ما  الأر����س  لتما  حمرّ قد  تكونا 
لناها  حمرّ قال:  قال:  ُتطيق؟  ل 
اأمًرا هي له مطيقة، وفيها كثي 
فقال:  عليهما  ف��اأع��اد  ف�سل، 
الأر�س  لتما  حمرّ تكونا  اأن  انظرا 
ما ل تطيق. قال: ل، فقال عمر 
مني  �سلرّ لئن  عنه:  اهلل  ر�سي 
اهلل لأدعن اأرامل اأهل العراق ل 
اأب��ًدا  بعدي  رجل  اإل��ى  يحتجن 
اخل��راج:  لأحكام  )ال�ستخراج 

املرجع ال�سابق، �س81(.
يجعل  اأن  ينتوي  عمر  ف��ه��ذا 
م��ظ��ل��ة ت��اأم��ي��ن��ي��ة ل���الأرام���ل 
ي�ستغنوا  ب��ال��ع��راق  والأي���ت���ام 
لهم  وحت��ق��ق  ال��ن��ا���س،  ع��ن  بها 
الثامن  الباب  اأما  كرمية.  حياة 
فات  ت�سرُّ حلكم  فيه  فعر�س 
فيها،  اخلراجية  الأر���س  اأرب��اب 
ويف الباب التا�سع: عر�س حلكم 
ت�سرفات الإمام يف اأر�س العنوة، 

بعد اأن ت�سي فيًئا للم�سلمني اأو 
وقًفا، اأما الباب العا�سر والأخي: 
ف��ت��ح��دث ف��ي��ه ع��ن ح��ك��م م��ال 
والت�سرف  وم�سارفه  اخل���راج 
نوادر  من  مل�سائل  وعر�س  فيه، 
تبنيرّ  ال��ت��ي  الإ���س��الم��ي  الفقه 
اختالف  منها  وعمقه،  ث���راَءه 
من  على  اخل���راج  يف  الفقهاء 
هو؟ وقول َمن قال حكمه حكم 
لأجل  ذمته  يف  واج��ب  الديون 
رقبة  على  مو�سوع  فهو  اأر�سه 
اجلزية  ��ع  ُت��و���سَ كما  الأر�����س، 
ن�سرّ  هذا  الآدميني.  رقاب  على 
هل  وم�ساألة  واإ���س��ح��اق،  اأحمد 
يف  الع�سر  م��ع  اخل���راج  يجتمع 
وعر�س  ل؟  اأم  واح���دة  اأر����س 
يجتمع  وال�سافعي:  مالك  لقول 
لأن  والع�سر؛  اخل���راج  وج���وب 
يف  واجبة  الأر�س  اأجرة  اخلراج 
الزرع،  يف  واجب  والع�سر  الذمة، 
وملخالفة اأبي حنيفة والكوفيني 
اخل��راج،  مع  ع�سر  ل  القائلني: 
بنف�س  متعلًقا  اخل��راج  وجعلوا 
ي�سبه  وه���ذا  وال����زرع،  ال��ث��م��رة 
قولهم اأنه ي�سقط بتلف الثمرة 
يوجد  ل  واأن��ه  جائحة،  وال��زرع 
الأر���س  اأخرجت  اإذا  اإل  كاماًل 
مثله  اأخ���رج���ت  ف���اإن  م��ث��ل��ي��ه؛ 
)ال�ستخراج  ن�سفه  منه  اأُِخ��َذ 
لأحكام اخلراج: املرجع ال�سابق، 

�ص141 وما بعدها(. 
وغي ذلك من الختالفات التي 
تبنيرّ مدى ثراء الفقه الإ�سالمي 
القت�سادية،  جوانبه  يف  حتى 
املالية  علم  عرفوا  اأنهم  وكيف 
مب��وارد  يخت�س  ال��ذي  العامة 
ال��دول  تعرف  اأن  قبل  ال��دول��ة 
بقرون  العلم  ه��ذا  احل��دي��ث��ة 

عديدة.
اهلل،  �ساء  اإن  بقية  وللحديث 

واحلمد هلل رب العاملني.
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حمالت ممنهجة 
�سد الإ�سالم..

 ومن يزرع 
الكراهية يح�سد 

العنف

اهلل،  ر�سول  على  وال�سالم  وال�سالة  هلل،  احلمد 
وبعُد:

فداك اأبي واأمي يا ر�سول اهلل، يا �ساحب اخُللق 
الرفيع، يا نبي الرحمة والعفو والت�سامح، واألف 
فالر�سوم  الإبل!!  ُتورد  هكذا  ما  مكرون،  يا  ل 
امل�سيئة للر�سول الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم، 
�سد  واملمنهجة  ال�سر�سة  البذاءات  وحملة 
رموزه  من  ْيل  النَّ وحماولة  وامل�سلمني،  الإ�سالم 
ومقد�ساته؛ للّزّج بالإ�سالم يف معارك �سيا�سية، 
على  ُمغر�سة  بهجمة  بداأت  فو�سى،  و�سناعة 
يرف�سها  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الرحمة  نبي 
راف�سني  هّبوا  العامل،  يف  امل�سلمني  من  ملياران 
اأن تكون رموزهم ومقد�ساتهم �سحية م�ساربة 
وال�سراعات  ال�سيا�سات  �سوق  يف  رخي�سة 

النتخابية، ل ُحرية راأي وتعبري.
من يزرع الكراهية.. يح�سد العنف

�سفحات  وعلى  اهلل،  ر�سول  يا  واأمي  اأبي  فداك 
يف  حذرنا  التوحيد  جملة  احلبيبة  جملتنا 
العنف  خطاب  تنامي  من  املا�سي  ال�سهر  عدد 
اأوروبا،  ي�سود  الذي  والكراهية  والتحري�ض 
الكراهية  خطاب  على  نعلق  كنا  عندما  وذلك 
الإ�سالم  باأن  للم�سلمني  واتهاماته  ملاكرون 
قيام  من  ذلك  تال  وما  اأزمة،  يف  تعي�ض  ديانة 
باأفعال  والنم�سا  الدمنارك  املتطرفني يف  بع�ض 
املتطرفني  بع�ض  قام  حيث  بغي�سة،  بعن�سرية 
غ�سب  اأثار  مما  ومتزيقه،  امل�سحف  بحرق 
راأ�سها  وعلى  الإ�سالمية،  والهيئات  امل�سلمني 
وهيئة  الأزهر،  �سيخ  بقيادة  ال�سريف  الأزهر 
الر�سوم  ن�سر  حادثة  جاءت  ثم  علمائه،  كبار 
واإعادة  امل�سيئة للر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، 
الدنيا  ماكرون  اأ�سعل  ثم  الر�سوم،  تلك  ن�سر 
بت�سريحاته العن�سرية التي حت�ض على العنف 
واأنها  الر�سوم،  تلك  لن�سر  بتاأييده  والكراهية 
تاأتي حتت "خداع" ما ي�سمونه حرية التعبري، 
وهي عن�سرية ممقوتة، وتطرف مييني يوؤّجج 
ال�سراعات، والعنف والكراهية، ثم ما تال ذلك 

جمال �سعد حامت اإعــداد✍
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وقتل  فرن�سي،  تاريخ  لأ�ستاذ  قتل  اأحداث  من 
ثالثة اأمام كني�سة بدون ذنب ارتكبوه، وحوادث 
الهيئات  كل  بادرت  اأوروبا،  يف  انت�سرت  عنف 
ال�سريف  الأزهر  راأ�سها  وعلى  الإ�سالمية، 
باإدانتها  الإ�سالمية  واملجامع  الهيئات  وكل 
تلك  عن  ينهانا  احلنيف  وديننا  وا�ستنكارها، 
اجلرائم التي يرف�سها الدين الإ�سالمي، موؤكًدا 
اأن اأول ما ُيحا�سب عليه يوم القيامة هو اإزهاق 
حدث  ما  اأن  ومع  ذنب،  بغري  املع�سومة  الدماء 
كان نتاًجا خلطاب الكراهية والتحري�ض الذي 
وي�سعل  العنف،  يولد  فالقهر  ِمنه،  حذرنا 
تكري�ض  على  الطريق  قطع  يجب  ولذا  الفنت، 
للعنا�سر  �سهل  وقود  اإلى  وحتويلها  الكراهية 
املتطرفة، واأ�سحاب الأفكار والعقائد الفا�سدة.

خطيئة ماكرون.. والتاريخ ال�ستعماري لفرن�سا
ردود  زالت  وما  اهلل،  ر�سول  يا  واأمي  اأبي  فداك 
الإ�سالمي  العامل  اأنحاء  �ستى  يف  الأفعال 
ت�ستنكر ب�سدة الر�سومات الكاريكاتورية للنبي 
اأعادت  التي  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد 
الرئي�ض  ودفاع  اإبيدو«،  »�سارل  جريدة  ن�سرها 
الفرن�سي عن تلك الر�سومات التي اأثارت �سخًطا 
وقد  املعمورة،  اأنحاء  يف  امل�سلمني  بني  ومقًتا 
اأعلن جمل�ض حكماء امل�سلمني خالل اجتماعه 
الأزهر  �سيخ  الأكرب  الإمام  برئا�سة  الأخري 
دعوى  رفع  على  عزمه  الطيب  اأحمد  الدكتور 
الفرن�سية  اإبيدو«  »�سارل  جملة  �سد  ق�سائية 
و�سد  امل�سيئة،  الر�سوم  ن�سرت  التي  ال�ساخرة 
كل من ي�سيء لالإ�سالم ورموزه املقد�سة، واأعرب 
حرية  لفتة  ل�ستخدام  ال�سديد  رف�سه  عن 
عليه  اهلل  �سلى  للنبي  الإ�ساءة  يف  التعبري 
ورف�ض  الإ�سالمي،  الدين  ومقد�سات  و�سلم، 
املتاجرة بالأديان يف اأ�سواق ال�سيا�سة والدعاية 

النتخابية.
م�ساعر  اأثار  قد  الفرن�سي  الرئي�ض  كان  واإذا 
ياأتي  ذلك  فاإن  اخلطيئة؛  بتلك  امل�سلمني 
عرب  لفرن�سا  ال�ستعماري  التاريخ  مع  متما�سًيا 

الع�سور املا�سية.
ال�ستعمار الفرن�سي وحمالت الإبادة للم�سلمني
واإبادة  الفرن�سي حمالت قتل  مار�ض الحتالل 
ونهب كثري من الدول؛ ففي عام 1977م، جمعت 
وقطعت  ت�سادي  م�سلم  عامل   400 فرن�سا 

روؤو�سهم بال�سواطري، اأثناء احتاللها ت�ساد.
اأجرت  اجلزائر  مدينة  فرن�سا  دخلت  وحينما 
من  الفرتة  يف  اجلزائر  يف  نووية  جتربة   17
)1960- 1966(، وقد اأ�سفرت تلك التجارب عن 
 100-27 بني  يرتاوح  ال�سحايا  من  �سخم  عدد 
احل�سارة  اإنها  اليوم..  اإلى  اآثارها  زال  وما  األف، 

الغربية �ساحبة القيم الإن�سانية!!
وحني خرجت فرن�سا من اجلزائر عام 1962م، 
اأكرث من  كانت قد قامت بزرع عدٍد من الألغام 
عدد جميع �سكانها يف ذلك الوقت، حيث قاموا 

بزرع 11 مليون لغم اأر�سي.
عاًما،   132 ملدة  اجلزائر  فرن�سا  احتلت  وقد 
حيث اأباد الفرن�سيون مليون م�سلم يف اأول �سبع 
�سبع  اآخر  يف  املليون  ون�سف  ومليون  �سنوات، 

�سنوات قبل رحيلهم.
وقد احتلت فرن�سا تون�ض ملدة 75 عاًما، واملغرب 
ما  ومايل  عاًما،   60 وموريتانيا  عاًما،   44 ملدة 

يزيد على قرن، وال�سنغال ثالثة قرون.
حملتها  يف  م�سر  فرن�سا  دخلت  وحينما 
امل�سئومة، ودخل اجلنود الفرن�سيون امل�ساجد، 
وكانوا  بخيولهم،  الأزهر  اجلامع  وخا�سة 
يغت�سبون الن�ساء واحلرائر اأمام ذويهم، وكانوا 
ي�سربون اخلمر يف امل�ساجد، وحولوا عدًدا منها 

اإلى اإ�سطبالت خليولهم.
واإن  اإرهاب،  دين  الإ�سالم  اإن  الآن:  يقولون  ثم 

نبينا �سلى اهلل عليه و�سلم نبي الإرهاب!! 
وح�سية  ب�سور  تاريخها  ميتلئ  التي  وفرن�سا 
اأقدام  فيه  وطاأت  مكان  كل  يف  وهمجية 
الب�سر  با�سطياد  يقومون  وكانوا  الفرن�سيني، 
ويتفنون  الإفريقي،  ال�سمال  بالد  �سحاري  يف 
الروؤو�ض،  وقطع  التمثيل  بني  القتل  طرق  يف 
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طوابعهم  على  بت�سويرهم  يتباهون  بل 
يعي�ض  اللحظة  هذه  وحتى  التذكارية، 
اأحفادهم  مع  الفرن�سي  الحتالل  جرنالت 
يقدموا  مل  والذي  الأ�سود،  مبا�سيهم  مزهوين 
تلك  عن  اعتذار  جمرد  الآن  حتى  عنه 
اجلرائم، ثم ياأتي من يحدثنا عن ف�سل فرن�سا 
يذكر  ولن  الفرن�سي،  النتداب  بعودة  ويطالب 
التاريخ قوًما اأكرث وح�سية بربرية من اجلن�ض 
ويتوهم  الفرن�سي  الرئي�ض  ياأتي  ثم  الأوروبي، 
م�ساعرنا  يدغدغ  اأن  ي�ستطيع  حمقى  اأننا 
فرن�سا  واأن  تويرت،  على  بتغريدة  اأو  بكلمة 
تلك  تنتهي  فمتى  والإن�سانية،  احل�سارة  دولة 

الكوميديا املاأ�ساوية.
فالأزمة  اأحد،  مع  اأزمة  لديه  لي�ض  الإ�سالم  اإن 

عندكم يا �سيد ماكرون!!
اإنا كفيناك امل�ستهزئني

الغرب  واإذا كان  ر�سول اهلل،  يا  واأمي  اأبي  فداك 
باأنهم  اأنف�سهم  و�سفوا  ممن  الإ�سالم  واأعداء 
اإلى  فت�سل  تتعداهم  التي  احل�سارة  اأ�سحاب 
الدنيا كلها من حولهم، ولكن هيهات فما�سيهم 
انت�سار  �سبب  وامل�سلمني  على  وحقدهم  الأ�سود 
الإ�سالم  اأ�سبح  حتى  الدنيا،  ربوع  يف  الإ�سالم 
من  وتخوفهم  امل�سيحية،  بعد  الثانية  الديانة 
يحتل  اأن  من  اأوروبا،  اأنحاء  يف  الإ�سالم  انت�سار 
والدللت  وال�سواهد  الأولى،  املرتبة  الإ�سالم 

كثرية.
وقد وعد رب العزة �سبحانه ر�سوله الأمني �سيد 
املر�سلني، �سلوات ربي و�سالمه عليه، األ ي�سره 
امل�ستهزئون، واأن يكفيه اهلل اإياهم مبا �ساء من 
اأنواعها  العقوبات كفاية عامة ل حُت�سر  اأنواع 

ول اأفرادها، كفاية ل جتعل لل�سخرية �ساأًنا.
عدو  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  بالنبي  وال�ساخر 
من  حرب  اهلل  تولى  وقد  اهلل،  اأولياء  لأعظم 
�سيد  كان  اإذا  فكيف  اأوليائه،  من  ا  وليًّ عادى 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  يقول  الأولياء، 

َفَقْد  ا  َوِليًّ يِل  َعاَدى  َمْن  َقاَل:   َ اهللَّ »اإِنَّ  و�سلم: 
ْرِب«. )البخاري: 6137(. فهي حرب  اآَذْنُتُه ِباحْلَ
النتائج، ومن كان اهلل ح�سبه  معلنة حم�سومة 
ُ َوَمِن  ُبَك اهللَّ ِبيُّ َح�سْ َها النَّ كفاه اأذى عدوه، »َيا اأَيُّ

َبَعَك ِمَن امْلُوؤِْمِننَي« )الأنفال: 64(. اتَّ
وقد ُيجري اهلل ذلك النتقام على يد الب�سر، 
�سلى  النبي  �ساّب  قتل  ذلك  مظاهر  اأجلى  ومن 
اهلل عليه و�سلم، كما اأجمع عليه علماء الإ�سالم 
ر  على خالف بينهم يف ا�ستتابته، ويف حال تعذُّ
يتولى  الذي  هو  اهلل  فاإن  عليه،  احلّد  اإقامة 
ُيجريه  وقد  العلماء،  قرره  كما  النتقام  ذلك 
و�سححه  احلاكم،  روى  كما  بهيم،  بحيوان 
ي�سّب  كان  لهب  لأبي  ابًنا  اأن  الذهبي  ووافقه 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، فقال النبي �سلى 
كلبك«.  عليه  �سلط  »اللهم  و�سلم:  عليه  اهلل 
منزًل،  فنزل  ال�سام،  يريد  قافلة  يف  فخرج 
اأخاف دعوة حممد �سلى اهلل عليه  اإين  فقال: 
حوله،  متاعهم  فحطوا  كال  له:  قالوا  و�سلم، 
من  فانتزعه  الأ�سد  فجاء  يحر�سونه،  وقعدوا 

بينهم، فقتله وان�سرف.
وقد يجري اهلل ذلك النتقام بوا�سطة جماد، 
رجٌل  كان  �سحيحه:  يف  البخاري  روى  فقد 
َفَكاَن  ِعْمَراَن  َواآَل  اْلَبَقَرَة  َوَقَراأَ  َفاأَ�ْسَلَم  ا  َراِنيًّ َن�سْ
ا  َراِنيًّ َم َفَعاَد َن�سْ ُ َعَلْيِه َو�َسلَّ ى اهللَّ لَّ ِبيِّ �سَ َيْكُتُب ِللنَّ
َلُه  َكَتْبُت  َما  اإِلَّ  ٌد  مَّ حُمَ َيْدِري  َما  َيُقوُل  َفَكاَن 
َلَفَظْتُه  َوَقْد  َبَح  َفاأَ�سْ َفَدَفُنوُه   ُ اهللَّ َفاأََماَتُه 
مَلَّا  َحاِبِه  َواأَ�سْ ٍد  مَّ حُمَ ِفْعُل  َهَذا  َفَقاُلوا  اْلأَْر�ُض 
اِحِبَنا َفاأَْلَقْوُه َفَحَفُروا  وا عن �سَ َهَرَب ِمْنُهْم َنَب�سُ
َبَح َوَقْد َلَفَظْتُه اْلأَْر�ُض َفَقاُلوا  �سْ َلُه َفاأَْعَمُقوا َفاأَ
اِحِبَنا  وا عن �سَ َحاِبِه َنَب�سُ ٍد َواأَ�سْ مَّ َهَذا ِفْعُل حُمَ
َلُه  َواأَْعَمُقوا  َلُه  َفَحَفُروا  َفاأَْلَقْوُه  ِمْنُهْم  َهَرَب  مَلَّا 
َلَفَظْتُه  َوَقْد  َبَح  �سْ َفاأَ ا�ْسَتَطاُعوا  َما  اْلأَْر�ضِ  يِف 
َفاأَْلَقْوُه.  ا�ِض  النَّ ِمْن  َلْي�َض  ُه  اأَنَّ َفَعِلُموا  اْلأَْر�ُض 

)البخاري: 3421(.
�سور  من  اإن  اهلل،  ر�سول  يا  واأمي  اأبي  فداك 
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كفاية اهلل نبيه ا�ستهزاء امل�ستهزئني: جتديد 
حمبته يف قلوب املوؤمنني كلما حدثت اإ�ساءة، 
تهّب  الغفرية  املوؤمنني  جموع  نرى  نحن  وها 
ومطالبة  عينها،  وقرة  نبيها،  عن  مدافعًة 

مبعاقبة املجرمني.
ومع كفاية اهلل نبيه �سخرية امل�ستهزئني اإل اأن 
مبا  م�سلم  بكل  لحٌق  وتعزيره  ن�سرته  واجب 
ِذيَن  يطيق ول يتحقق الفالح اإل بذلك، »َفالَّ
ِذي  الَّ وَر  النُّ َبُعوا  َواتَّ ُروُه  َوَن�سَ ُروُه  َوَعزَّ ِبِه  اآََمُنوا 
)الأعراف:  ْفِلُحوَن«  امْلُ ُهُم  اأُوَلِئَك  َمَعُه  اأُْنِزَل 

.)157
اتباع  والتعزيز  املنا�سرة  �سور  اأجلى  ومن 
�سنته حال الغ�سب والر�سى واملن�سط واملكره، 
وجهاد  عنها،  والزود  بها،  وال�سدع  ون�سرها 
تلك  وبقدر  ن�سرته،  تكون  هكذا  �سانئها، 
وتخليد  للعبد،  اهلل  كفاية  تكون  الن�سرة 
عمله، قيل لأبي بكر بن عيا�ض: اإن بامل�سجد 
من  اإن  فقال:  اإليهم،  وُيْجَل�ض  يجل�سون  قوًما 
اأهل  ولكن  اإليه،  النا�ض  جل�ض  للنا�ض  جل�ض 
ال�سنة ميوتون ويحيى ذكرهم، واأهل البدعة 

ميوتون وميوت ذكرهم.
الر�سول  به  جاء  ما  اأحيوا  ال�سنة  اأهل  لأن 
الأمني �سلى اهلل عليه و�سلم، فكان لهم ن�سيب 
 ،)4 )ال�سرح:  ِذْكَرَك«  َلَك  »َوَرَفْعَنا  قوله:  من 
واأهل البدعة كرهوا ما جاء به الر�سول �سلى 
قوله:  من  ن�سيب  لهم  فكان  و�سلم  عليه  اهلل 

« )الكوثر: 3(. ْبرَتُ »اإِنَّ �َساِنَئَك ُهَو اْلأَ
هو  باأبي  و�سلم-  عليه  اهلل  �سلى  وحمبته 
واأمي- تكون بن�سرته يف حياته ون�سرة �سنته 
الإمام  قال  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  موته  بعد 
عيا�ض  القا�سي  قال  اهلل:  رحمه  النووي 
عليه  اهلل  �سلى  حمبته  »ومن  اهلل:  رحمه 
و�سلم ن�سرة �سنته والّذّب عن �سريعته، ومتني 
ُدونه«.  ونف�سه  ماله  فيبذل  حياته  ح�سور 

)�سرح النووي على �سحيح م�سلم(.
ا�ستهزاأ  التاريخ  اأحٌد على مر  ما  و�سبحان اهلل 

نبي  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد  بنبينا 
اإل عاجله اهلل  اأو �سخر منه  والرحمة  الهدى 
بالهالك؛ �سنة كونية متكررة، »اإِنَّ �َساِنَئَك ُهَو 

َتْهِزِئنَي«. ا َكَفْيَناَك امْلُ�سْ «، »اإِنَّ اْلأَْبرَتُ
محبة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بني الغلو واجلفاء

فمحبتك  اهلل،  ر�سول  يا  واأمي  اأبي  فداك 
ملن  اإميان  فال  الدين،  اأ�سول  من  عظيم  اأ�سٌل 
اأحب  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  يكن  مل 
قال  اأجمعني،  والنا�ض  ووالده  ولده  من  اإليه 
ُكْم َواإِْخَواُنُكْم  ُكْم َواأَْبَناوؤُ تعالى: »ُقْل اإِْن َكاَن اآََباوؤُ
ْفُتُموَها  اْقرَتَ ْمَواٌل  َواأَ رَيُتُكْم  َوَع�سِ َواأَْزَواُجُكْم 
ْوَنَها  َتْر�سَ َوَم�َساِكُن  َك�َساَدَها  َتْخ�َسْوَن  اَرٌة  َوجِتَ
وِلِه َوِجَهاٍد يِف �َسِبيِلِه  َوَر�سُ  ِ اإَِلْيُكْم ِمَن اهللَّ اأََحبَّ 
ُ َل َيْهِدي  ُ ِباأَْمِرِه َواهللَّ ى َياأِْتَي اهللَّ وا َحتَّ �سُ بَّ َفرَتَ

ِقنَي« )التوبة: 24(. اْلَقْوَم اْلَفا�سِ
وقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »َثاَلٌث 
 ُ َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد َحاَلَوَة اْلإِمَياِن؛ َمْن َكاَن اهللَّ
اأََحبَّ  َوَمْن  َواُهَما،  �سِ ا  مِمَّ اإَِلْيِه  اأََحبَّ  وُلُه  َوَر�سُ
اأَْن  َيْكَرُه  َوَمْن   ، ِ َعزَّ َوَجلَّ اإِلَّ هلِلَّ ُه  َعْبًدا َل ُيِحبُّ
ُ ِمْنُه َكَما َيْكَرُه  َيُعوَد يِف اْلُكْفِر َبْعَد اإِْذ اأَْنَقَذُه اهللَّ

اِر«. )البخاري: 21(. اأَْن ُيْلَقى يِف النَّ
امل�سلمني  لعامة  الأمر  هذا  و�سوح  ومع 
الطوائف  بع�ض  نرى  اأننا  اإلَّ  وخا�ستهم، 
الر�سول  حب  يف  غلت  الإ�سالم  اإلى  املنت�سبة 
حّد  عن  يخرجه  مبا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
ل  هذا  فاإن  مذموًما،  الغلو  كان  واإن  الب�سرية، 
حتى  ذلك  بنقي�ض  العبد  يت�سف  اأن  يعني 
اهلل  اأوجبه  مبا  يتاأدب  ول  اجلفاء،  اإلى  ي�سل 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  جتاه  عباده  على 
يت�سف  الذي  هو  احلق  املوؤمن  بل  و�سلم، 
بالو�سطية والعدل يف �سئونه كلها، ومن ذلك 
عبادة تعظيم الأنبياء، واإعطائهم حقهم من 

التعظيم دون غلو اأو جفاء.
ان�سر  اللهم  واجلنة،  ر�ساك  ن�ساألك  اإنا  اللهم 
الإ�سالم وامل�سلمني، واآخر دعوانا اأن احلمد هلل 

رب العاملني.
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احلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل، وبعُد:
على  الربانيني  العلماء  من  الف�سل  اأهل  اأكد  فقد 
العظيمة  اأهم مكارم الأخالق  ال�سيف من  اإكرام  اأن 
اخل�سال  ومن  ال�سماوية،  ال�سرائع  بها  اهتمت  التي 
جميل  من  وهو  احلنيف،  ديننا  عليها  حث  التي 
الر�سل  جميع  بها  مت�سكت  التي  الأخالق  واأعظم 
والأنبياء، والكرم ل يتمثل يف اإطعام الطعام فقط 
املعروف  بذل  يف  املبادرة  هو  اإمنا  فيه،  الإ�سراف  اأو 
والإح�سان والرحمة والعدل والراأفة واحلب واملودة 
والبت�سامة وجرب اخلواطر وغري ذلك من �سور الرب 
امل�ساكني  حّبه  على  الطعام  اإطعام  قبل  املختلفة 

والفقراء والأ�سياف.
والكرم باب من اأبواب اخلري العظيم و�سبيل املتقني 
و�ساأن  قدر  على  الإ�سالمّية  ال�سريعة  اأكدت  فقد 
قال:  عنه-  اهلل  ر�سي  هريرة-  اأبي  فعن  الكرمي، 
اأَْكَرُم  َم-: َمن  ى اهلُل عليه و�سَلّ َلّ ِ -�سَ ِئَل َر�سوُل اهلَلّ "�سُ

"(. )رواه البخاري(. ِ ا�ِس؟ قاَل: اأَْتَقاُهْم هلِلَّ الَنّ
ُ َعَلْيِه  ى اهللهَّ لهَّ ِ �سَ وُل اهللهَّ وَعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َر�سُ
ُيوؤِْذ  َفاَل  اْلآِخِر  َواْلَيْوِم   ِ ِباهللهَّ ُيوؤِْمُن  َكاَن  َم:)َمْن  َو�َسلهَّ
َفْلُيْكِرْم  اْلآِخِر  َواْلَيْوِم   ِ ِباهللهَّ ُيوؤِْمُن  َكاَن  َوَمْن  َجاَرُه، 
َفْلَيُقْل  اْلآِخِر  َواْلَيْوِم   ِ ِباهللهَّ ِمُن  ُيوؤْ َكاَن  َوَمْن  ْيَفُه،  �سَ

ُمْت( رواه البخاري وم�سلم. ا اأَْو ِلَي�سْ َخرْيً
ودليل  الإميان،  وكمال  الإ�سالم  ح�سن  من  فالكرم   
اهلل  رزق  وقد  تعالى،  باهلل  الظّن  ح�سن  على 
الّنا�س  وحمّبة  حمّبته  الكرمي  وتعالى-  -�سبحانه 

له.
فقد جاء يف القراآن الكرمي وال�سنة النبوية امل�سرفة 

العديد من الآيات والأحاديث ال�سريفة التي حتث 
لنتعلم  ال�سيافة  واآداب  ال�سيف  اإكرام  على  امل�سلم 
ا،  عمليًّ وتطبيًقا  فهًما  حياتنا  يف  بها  نلتزم  و  منها 
ولنا العظة والعربة يف ق�سة نبي اهلل اإبراهيم عليه 
الرحمن  مالئكة  مع  وال�سالم  ال�سالة  نبينا  وعلى 
تعالى:  اهلل  قال  الطعام،  لهم  قدم  و  اأكرمهم  قد  و 
ْكَرِمنَي )24( اإِْذ  ْبَراِهيَم امْلُ ْيِف اإِ )َهْل اأََتاَك َحِديُث �سَ
نَكُروَن  َقْوٌم مُّ َفَقاُلوا �َساَلًماۖ  َقاَل �َساَلٌم  َعَلْيِه  َدَخُلوا 
 )26( �َسِمنٍي  ِبِعْجٍل  َفَجاَء  اأَْهِلِه  اإَِلۖى  َفَراَغ   )25(

َبُه اإَِلْيِهْم َقاَل اأََل َتاأُْكُلوَن( )الذاريات: 27-24(. َفَقرهَّ
فالآية دليل قاطع على اأن نبي اهلل اإبراهيم عليه 
ال�سالم هو اأول من اأكرم �سيفه ح�سب ما جاءت به 

الآية الكرمية.
اهلل اأكرم الأكرمني:

جعل  اأن  عباده  على  وجل  عز  اهلل  كرم  �سور  من 
وجعل  ي�ساء  ملن  وي�ساعف  اأمثالها  بع�سر  احل�سنة 
�َسَنِة  ِباحْلَ َجاَء  »َمْن  تعالى:  قال  بواحدة،  ال�سيئة 
اإَِلّ  َئِة َفاَل ُيْجَزى  ِيّ َوَمْن َجاَء ِبال�َسّ اأَْمَثاِلَها  ُر  َفَلُه َع�سْ
ِمْثَلَها َوُهْم َل ُيْظَلُموَن« )الأنعام:160(، وقال تعالى: 
َكَمَثِل   ِ اهلَلّ �َسِبيِل  يِف  اأَْمواَلُهْم  ُيْنِفُقوَن  ِذيَن  اَلّ »َمَثُل 
ٍة  َحَبّ ِماَئُة  ْنُبَلٍة  �سُ ُكِلّ  يِف  �َسناِبَل  �َسْبَع  اأَْنَبَتْت  ٍة  َحَبّ
ٌع َعِليٌم« )البقرة:  ُ وا�سِ ُ ُي�ساِعُف مِلَْن َي�ساُء َواهلَلّ َواهلَلّ

.)201
اأن يجود  اأعظم �سور الكرم والبذل والعطاء،   ومن 

اإبراهيم رفعت اإعــداد✍

اأخالقنا من الكتاب وال�سنة
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لقوله  اهلل؛  �سبيل  يف  وولده  وماله  بنف�سه  امل�سلم 
ى ِمَن املوؤِمنني اأنُف�َسُهم واأْمَواَلُهم  تعالى: »اإّن اهلّل ا�ْسَتَ
َفَيْقُتُلون  اهلِل  �َسبيل  يف  ُيَقاِتُلون  اجَلّنَة  َلُهُم  باأَّن 
والإجِنيل  الّتوراة  يف  ا  َحقًّ َعَلْيه  َوْعًدا  َوُيْقَتُلون 
ُروْا  َفا�ْسَتْب�سِ اهلّلِ  ِمَن  ِبَعْهِدِه  اأَْوَفى  َوَمن  َوالُقراآن 
اْلَفْوُز اْلَعِظيُم«  ِبَبْيِعُكُم اّلذي َباَيْعُتم ِبه َوَذلَك ُهَو 

)التوبة: 111(.
ْزَق مِلَن َي�َساُء ِمْن  ُط الِرّ ي َيْب�سُ وقال تعالى: »ُقْل اإَِنّ َرِبّ
ن �َسْيٍء َفُهَو ُيْخِلُفُهۖ   ِعَباِدِه َوَيْقِدُر َلُهۖ  َوَما اأَنَفْقُتم ِمّ

اِزِقنَي« )�سباأ: 39(. َوُهَو َخرْيُ الَرّ
ر�سا اهلل -عز وجل- فهو يخلفه  اأنفقتم يف  ما  اأّي 
باجلزاء  الآخرة  ويف  بالقناعة  اأو  باملال  الدنيا  يف 

امل�ساعف.
                            كرم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: 

فالبد  والعطاء  والبذل  الكرم  عن  نتحدث  عندما 
اهلل  �سلى  الأكرم  الر�سول  �سفات  اأهم  يف  نبحر  اأن 
عليه و�سلم من اأمانة و�سدق ورحمة وبذل وعطاء 
من  وبالرغم  ال�سريفة؛  خ�ساله  من  ذلك  غري  اإلى 
للنيل  �سرورهم  ينفثون  احلاقدون  يزال  ل  ذلك 
منه �سلى اهلل عليه و�سلم اإل اأن م�ساعيهم دائًما ما 
تذهب �سدى وكاأنها لي�ست اإل نقطة �سوداء يف بحر 

�ساٍف يتقرق ماوؤه النقي؛ فخ�سوؤوا و�سل �سعيهم.
الكرمي  نبينا  لزمت  التي  ال�سفات  من  فالكرم 
�سلى اهلل عليه و�سلم حتى وفاته، فلم يكن كرمه 
ا وب�سخاء غري  و�سخاوؤه بذًل عادًيا واإمنا كان فيا�سً
معهود؛ فال ينفق فقط ما يزيد عن حاجته، واإمنا 
هو  مبا  حتى  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  يت�سدق  كان 
واأنه  �سائاًل  يرد  ل  اأنه  عنه  عرف  اإليه؛  حاجة  يف 

يعطي عطاء من ل يخاف فقًرا...
وقد حثنا �سلى اهلل عليه و�سلم اأن نقتدي به واأن 
اأمته بالإنفاق وذم  يت�سدق كٍل من �سعته، واأو�سى 
البخل وال�سح؛ حيث قال: "ما من يوم ي�سبح العباد 
فيه اإل ملكان ينزلن فيقول اأحدهما، اللهم اأعط 
مم�سًكا  اأعط  اللهم  الآخر:  ويقول  خلًفا،  منفًقا 

تلًفا")رواه البخاري(.
مل  ونبله  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  وعطاء 
واملنا�سرين له  واملحبني  القربى  يقت�سر على ذوي 
ا؛ فقد و�سفته  فقط، بل امتد لي�سمل اأعداءه اأي�سً
اأم املوؤمنني خديجة؛ ر�سي اهلل عنها بقولها: "اإنك 
لت�سل الرحم وحتمل الكل، وتك�سب املعدوم، وتقري 

ال�سيف، وتعني على نوائب الدهر ". رواه البخاري.
وكان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يقدم لأ�سحابه 
على  يوؤثر  فكان  الإيثار؛  يف  منوذًجا  كافة  ولأمته 
فعن  وخ�سا�سة؛  حاجة  به  كانت  واإن  حتى  نف�سه 
النبي  اإلى  امراأة  جاءت  قال:  اأنه  �سعد،  بن  �سهل 
هذه.  اأك�سوك  اهلل،  ر�سول  يا  فقالت:  بربدة؛ 
فاأخذها النبي حمتاًجا اإليها فلب�سها، فراآها عليه 
رجل من ال�سحابة، فقال: يا ر�سول اهلل، ما اأح�سن 
لَم  النبي  قام  فلما  "َنَعْم".  فقال:  فاك�سنيها.  هذه 
اأ�سحابه الرجل، قالوا: ما اأح�سنت حني راأيت النبي 
اأخذها حمتاًجا اإليها، ثم �ساألته اإياها، وقد عرفت 
بركتها  رجوُت  فقال:  فيمنعه.  �سيًئا  ُي�ساأل  ل  اأنه 
اأخرجه  فيها(.  ن  اأكَفّ ي  لعِلّ النبي؛  لب�سها  حني 

البخاري.
على  واإيثاره  ال�سيف  اإكرام  يف  جاء  ما  اأعظم  ومن 
النف�س والأولد هذه الق�سة العظيمة التي عجب 
الوحي  واأنزل  اإليهم،  و�سحك  اأ�سحابها،  من  اهلل 
يف  اهلل  اأن  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  نبيه  على  بها 
ال�سحابيني  هذين  اإلى  و�سحك  عجب  ال�سماوات 

اجلليلني، الرجل وزوجته.
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأتى  رجاًل  اأن  والق�سة 
�سلى  ن�سائه  اإلى  فبعث  ي�سيفه،  من  يريد  جائًعا 
اهلل عليه و�سلم، فقلن: ما معنا اإل املاء؟ وهذا بيت 
اأعظم قائد يف الأمة ما عنده اإل ماء، فقال ر�سول 
فقال  هذا؟  ي�سّيف  َمن  و�سلم:  عليه  اهلل  الله�سلى 
رجٌل من الأن�سار: اأنا، فانطلق به اإلى امراأته، فقال: 
و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  �سيف  اأكرمي 
هيئي  قال:  �سبياين،  قوت  اإل  عندنا  ما  فقالت: 
اإذا  �سبيانِك،  ونومي  �سراجِك،  واأ�سلحي  طعامك، 
فهيئت  نوميهم،  الأكل  طلبوا  اإذا  ع�ساء،  اأرادوا 
الفتيلة،  اأ�سعلت  واأ�سلحت �سراجها، يعني:  طعامها 
�سراجها،  ت�سلح  كاأنها  قامت  ثم  �سبيانها،  ونومت 
اأ�سبح  ياأكالن،فلما  اأنهما  فاأطفاأته، فجعال يريانه 
اإلى ر�سول اهلل �سلى  البيت، غدا  ال�سيف و�ساحب 
اهلل عليه و�سلم فقال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: 
فاأنزل  فعالكما،  من  عجب-  -اأو  الليلة  اهلل  �سحك 
َعَلى  )َوُيوؤِْثُروَن  احل�سر  �سورة  يف  تعالى  قوله  اهلل: 
ِه  حهَّ َنْف�سِ ٌة َوَمْن ُيوَق �سُ ا�سَ ِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخ�سَ اأَْنُف�سِ

ْفِلُحوَن( )رواه البخاري(. َفاأُوَلِئَك ُهُم امْلُ
واحلمد هلل رب العاملني.
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و�آله  �حلمد هلل، و�ل�سالة و�ل�سالم على ر�سول �هلل 
و�سحبه ومن و�اله، وبعد: 

كثري–  �لفرتة-ك�سابقتها  هذه  يف  علينا  ظهر  فلما 
�سرذمة من �أنامل حاقدة و�سور �آثمة ونفو�س �سافلة 
ْيل من �أطهر �خللق و�سيد �الأنبياء؛ فكان  حتاول �لنَّ

َّ بجميع �مل�سلمني فوجب �لبيان.  ذلك جرًحا �ألمَ
ا  حبًّ بذلك  ندين  �إذ  وديانة؛  فطرة  و�لبيان   
نة �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم متتلئ  وعقيدًة، و�سُ
ل �هلل عز وجل  مبثل هذه �ملعاين، و�لتي تبني تكفُّ
بكفاية نبيه و�النتقام له؛ فالب�سرى يا عباد �هلل، 

ومن ذلك:
احلديث:

ا  �ِنيًّ رمَ نمَ�سْ ُجٌل  رمَ انمَ  كمَ  : المَ قمَ ْنُه،  عمَ  ُ �هللَّ يمَ  �سِ رمَ �ٍس  �أمَنمَ ْن  عمَ
ْكُتُب  يمَ انمَ  كمَ فمَ  ، �نمَ ِعْمرمَ �آلمَ  ومَ ةمَ  رمَ قمَ �لبمَ �أمَ  رمَ قمَ ومَ  ، اأمَ�ْسلمَممَ فمَ
انمَ  كمَ فمَ ا،  �ِنيًّ رمَ نمَ�سْ ادمَ  عمَ فمَ  ، ممَ لَّ �سمَ ومَ لمَْيِه  عمَ  ُ ى �هللَّ لَّ ِبيِّ �سمَ ِللنَّ
 ُ ُه �هللَّ اتمَ اأمَممَ ُه فمَ ْبُت لمَ تمَ ا كمَ ٌد �إاِلَّ ممَ مَّ ْدِري ُممَ ا يمَ ُقوُل: ممَ يمَ
 � ذمَ اُلو�: همَ قمَ ْتُه �الأمَْر�ُس، فمَ ظمَ ْد لمَفمَ قمَ حمَ ومَ بمَ اأمَ�سْ ُنوُه، فمَ فمَ دمَ فمَ
ْن  عمَ و�  �سُ بمَ نمَ ِمْنُهْم،  بمَ  رمَ همَ َّا  ملمَ اِبِه  حمَ �أمَ�سْ ومَ ٍد  مَّ ُممَ ِفْعُل 
ْد  قمَ حمَ ومَ بمَ اأمَ�سْ ُقو�، فمَ اأمَْعممَ ُه فمَ ُرو� لمَ فمَ حمَ ْوُه، فمَ ْلقمَ اأمَ ا فمَ اِحِبنمَ �سمَ
اِبِه،  حمَ �أمَ�سْ ٍد ومَ مَّ � ِفْعُل ُممَ ذمَ اُلو�: همَ قمَ ْتُه �الأمَْر�ُس، فمَ ظمَ لمَفمَ
ُرو�  فمَ حمَ ْوُه، فمَ اأمَْلقمَ بمَ ِمْنُهْم فمَ رمَ َّا همَ ا ملمَ اِحِبنمَ ْن �سمَ و� عمَ �سُ بمَ نمَ
حمَ  بمَ اأمَ�سْ فمَ اُعو�،  طمَ ��ْستمَ ا  ممَ �الأمَْر�سِ  يِف  ُه  لمَ ُقو�  �أمَْعممَ ومَ ُه  لمَ
ا�ِس،  �لنَّ ْي�سمَ ِمنمَ  لمَ ُه  �أمَنَّ ِلُمو�:  عمَ ْتُه �الأمَْر�ُس، فمَ ظمَ لمَفمَ ْد  قمَ ومَ

ْوُه. اأمَْلقمَ فمَ
التخريج: 

هذ� �حلديث متفق عليه �إذ روي يف:
عالمات  باب  �ملناقب   : كتاب  �لبخاري  �سحيح   -1

�لنبوة يف �الإ�سالم حديث رقم : 3452.
رقم:  حديث  �ملنافقني  كتاب:   – م�سلم  �سحيح   -2

.5116
توطئة:

ودالئل  �ل�سنة  �سحيح  من  حديث  رحاب  يف  نحن 
�لنبوة يرويه تارة �سيخ �ملحدثني يف كتاب : مناقب 
�سيد �ملر�سلني، وتارة تلميذه وقرينه �الإمام م�سلم 
هذ�  مًعا:  يقولون  فكاأنهم  �ملنافقني؛  كتاب:   يف 
�ملنافقني  حلال  بياًنا  كان  و�إن  �ل�سريف  �حلديث 
�ملر�سلني،  �سيد  مناقب  من  فهو  �سفاتهم؛  وبع�س 

الِعبرَ 
يف انتقام اهلل 
ن �سخر من  ممَّ

�سيرَّد الب�سر

د. مرزوق محمد مرزوق
اإعداد: ✍

 باب
ال�سنة
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��ستعال قلوب  �لنبيني، فلوال  نبوة خامت  ومن دالئل 
�ملرجفني وغليانها حقًد� وح�سًد� وغريًة ما كان لنا �أن 
ْرف عود مبة �هلل لنبيه ون�سرته له؛  ن�سّم طيب عمَ

فامِلْنحة وليدة �مِلْحنة، و�لب�سرى عاقبة �مل�سلمني.
�سرح احلديث:

)كتاب  �لبخاري  �سحيح  �سرح  �ل�ساري  هدي  يف  قال 
�ملناقب( ج 8 �س 110: عن �أن�س-ر�سي �هلل عنه- �أنه 
، ويف م�سلم �أنه من  مَّ ا( ل ُي�سمَ قال: )كان رجل ن�سر�نيًّ
فكان  عمر�ن  و�آل  �لبقرة  وقر�أ  )فاأ�سلم  �لنجار  بني 
-( �لوحي؛ )فعاد  ممَ لَّ �سمَ لمَْيِه ومَ ُ عمَ ى �هللَّ لَّ يكتب للنبي-�سمَ
�أن�س  ا( كما كان، ومل�سلم من طريق ثابت عن  ن�سر�نيًّ
فانطلق هارًبا حتى حلق باأهل �لكتاب فرفعوه )فكان 
�إال ما كتبت له؛  يقول( لعنه �هلل: )ما يدري ممد 
عنقه  �هلل  ق�سم  �أن  لبث  فما  ومل�سلم:  �هلل(،  فاأماته 
بفتح  �الأر�س(  لفظته  وقد  فاأ�سبح  )فدفنوه  فيهم 
�لفاء يف �لفرع، وقال �ل�سفاق�سي وغريه بك�سرها �أي: 
لتقوم  خارجه؛  �إلى  �لقرب  د�خل  من  ورمته  طرحته 
 ُ �هللَّ ى  لَّ �سدقه-�سمَ على  ويدل  ر�آه  من  على  �حلجة 
�لرمي  )هذ�(  �لكتاب  �أهل  �أي  )فقالو�(   - ممَ لَّ �سمَ ومَ لمَْيِه  عمَ
)فعل ممد و�أ�سحابه ملا هرب منهم( ولالإ�سماعيلي: 
قربه  �ساحبنا(  عن  )نب�سو�  دينهم  ير�سمَ  ل  ملا 
بالعني  فاأعمقو�(  له  )فحفرو�  خارجه  )فاألقوه( 
يف  له  فاأعمقو�  ذر:  والأبي  )فاأ�سبح(  �أبعدو�  �ملهملة 
�الأر�س،  لفظته  )وقد  فاأ�سبح  ��ستطاعو�  ما  �الأر�س 
عن  نب�سو�  و�أ�سحابه  ممد  فعل  )هذ�  فقالو�: 
الأبي  منهم  هرب  ملا  �سقط  منهم(  هرب  ملا  �ساحبنا 
له  فاأعمقو�  له  )فحفرو�  �لقرب  خارج  )فاألقوه(  ذر 
قد  ذر:  والأبي  قد(  فاأ�سبح  ��ستطاعو�  ما  �الأر�س  يف 
بل  �لنا�س(،  من  لي�س  �أنه  فعلمو�  �الأر�س  )لفظته 
من رب �لنا�س )فاألقوه( ويف رو�ية ثابت عند م�سلم: 

فرتكوه منبوًذ�.
هرت  ظمَ ْيُث  حمَ من  ة  ممَ جمَ ْ للرتَّ �حلديث  ومطابقة  هذ� 
م- يِف لفظ �الأمَْر�س  لَّ �سمَ لمَْيِه ومَ ُ عمَ ى �هللَّ لَّ ِبي-�سمَ ة �لنَّ مْعجزمَ
بذلك  المَى  عمَ تمَ �هلل  عاقبه  دَّ  �ْرتمَ ملا  ُه  اِلأمَنَّ �ت؛  رَّ ممَ اه  �إِيَّ
اِرع.  يدل على �سدق �ل�سَّ �ُه ومَ ة على من يرمَ لتقوم �حْلجَّ
و)ينظر: فتح �لباري للحافظ �بن حجر رحمه �هلل: 
�لقاري �سرح �سحيح  ج6/ �س 723(، وكذلك )عمدة 

�لبخاري( يف �سرحه للحديث.

مما ي�ستفاد من احلديث:
�إذ  عباده؛  يف  وجل  عز  �هلل  �سنة  من  �البتالء  �أوال: 
فاالأمثل،  منهم  �الأمثل  دينه،  قدر  على  �ملرء  يبتلى 
�لقر�آن:  من  وبيانه  �الأنبياء  بالء  �لنا�س  �أ�سد  فكان 

پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   »ٱ   تعالى:  قال 
ٿ«  ٿ       ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ      ڀ         ڀ   ڀ  

)�لذ�ريات:52-53(،  وقال تعالى: »ٹ  ڤ  ڤ  
وقال  )�الأنعام:112(،  ڦ«  ڦ   ڦ   ڤ    ڤ  

تعالى: »ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى  ائ  ائ  
ەئ   ەئ« )�لفرقان:31(، ودليله من �ل�سنة قوله 
�سلى �هلل عليه و�سلم: "�أ�سد �لنا�س بالًء �الأنبياء، ثم 
وهو  �حلديث،  فاالأمثل..."؛  �الأمثل  ثم  �ل�ساحلون، 

�سحيح.
�ليوم بب�سرى ر�سول �هلل  �مل�سلمون: ب�سر�كم  �أيها  فيا 

لكم على ما بكم من غيظ وحزن.
يعتقد  �مل�سلم-كما  يعتقد  �أن  �لب�سريات  ومن  ثانًيا: 
دينه  نا�سر  �هلل  �أن  يعتقد  و�لقر�آن-  �ل�سهادتني 

ومنتقم لنبيه �لعدنان �سلى �هلل عليه و�سلم.
هذ�  �إذ  �حلديث؛  هذ�  من  ��ستفدناه  ما  ذلك  ودليل 
�حلديث دليل من دالئل نبوته �سلى �هلل عليه و�سلم؛ 
قال �سيُخ �الإ�سالِم �بُن تيميةمَ يف "�ل�سارِم �مل�سلوِل على 
" فهذ�  �سامت �لر�سول" )�س233( معلقًا على �لق�سِة: 
�مللعوُن �لذي �فرتى على �لنبي �سلى �هلُل عليه و�سلم 
�أنه ما كان يدري �إال ما كتب له؛ ق�سمُه �هلُل وف�سحُه 
�أمٌر  وهذ�  مر�ر�ً،  ُدفن  �أن  بعد  �لقرِب  من  �أخرجُه  باأن 
خارٌج عن �لعادِة، يدُل كّل �أحٍد على �أن هذ� عقوبة ملا 
قالُه، و�أنه كان كاذبًا، �إذ كان عامُة �ملوتى ال ي�سيبهم 
مثل هذ�، و�أن هذ� �جُلرممَ �أعظُم من جمرد �الرتد�د؛ 
�إذ كان عامُة �ملرتدين ميوتون وال ي�سيبهم مثل هذ�، 
ممن  و�سلم  عليه  �هلُل  �سلى  لر�سولِه  منتقٌم  �هللمَ  و�أن 
طعن عليه و�سبُه، ومظهٌر لدينه، ولكذِب �لكاذِب �إذ� 

ل ميكن للنا�ِس �أن يقيمو� عليه �حلد".�.هـ.
ى كرثة، ومن ذلك: �سمَ وهناك �أدلة ال حُتْ

ک"  ک   ک   "ک      وجل:  عز  قال   -1
ٹ"  ٹ            "ٿ   �أي�سًا:  وقال  )�لكوثر:3(، 
يف  تيميةمَ  �بُن  �الإ�سالِم  �سيُخ  قال   ،)95 )�حلجر: 
 :)276/6( �مل�سيح"  دين  بدل  ملن  �ل�سحيح  "�جلو�ِب 

ربيع اآخر  1442 هـ - العدد 592 18
ال�سنة اخلم�سون 



19

ِمْن  �إياُه  �هلُل  كفاُه  ْن  ممَ بع�سمَ  �لعلِم  �أهُل  �سمى  "وقد 
�مل�ستهزئني، وكانو� معروفني م�سهورين عند �ل�سحابِة 
ليعرف هذ�  �لدنيا فذكروهم  و�لعظمِة يف  بالريا�سِة 

�الأمُر �لعظيُم �لذي �أكرم �هلل نبيه به... ".�.هـ.
مقرًر�  �مل�سلول"  "�ل�سارِم  يف  �هلل  رحمه  ا  �أي�سً وقال 
�لتجارِب  من  ذ�كًر�  �عتقدناه،  ما  توؤكد  قاعدة 
ما  و�سلم  عليه  �هلُل  �سلى  �لنبي  �سّب  بخ�سو�سِ 
��ستفدناه فيقول: "ونظرُي هذ� ما حدثناه �أعد�ٌد من 
�مل�سلمني �لعدول �أهل �لفقه و�خلربة عما جربوُه مر�ٍت 
بال�سو�حِل  �لتي  و�ملد�ئِن  متعددٍة يف ح�سر �حل�سوِن 
�ل�ساميِة، ملا ُح�سر فيها بنو �الأ�سفر يف زماننا قالو�: 
كنا نحن نح�سُر �حل�سن �أو �ملدينةمَ �ل�سهر �أو �أكرث من 
�ل�سهِر، وهو ممتنٌع علينا حتى نكاُد نياأ�ُس منه، حتى 
�س �أهلُه ل�سّب ر�سوِل �هلِل �سلى �هلُل عليه و�سلم  �إذ� تعرَّ
ر، ول يكد  و�لوقيعة يف ِعْر�سه تعّجلنا فتحه وتي�سّ
يتاأخُر �إال يومًا �أو يومني �أو نحو ذلك، ثم يفتُح �ملكاُن 
�إنا  لحمٌة عظيمٌة، قالو�: حتى  ممَ ْنوًة، ويكوُن فيهم  عمَ
يقعون  �سمعناهم  �إذ�  �لفتِح  بتعجيِل  لنتبا�سر  كنا 

فيه، مع �متالِء �لقلوب غيظًا مبا قالوه فيه«.
�ل�سنة  �أن�سار  �سيخ  ل�سلفنا  ق�سة  تروى  زماننا  ويف   -
رحمه �هلل �ل�سيخ �أحمد �ساكر عن و�لده ذ�كًر� لعقوبة 
حلت مبن �نتق�س �لر�سول يف ذلك  �لزمان، وهي الأحد 
خطباء م�سر، وكان ف�سيحًا متكلمًا مقتدر�ً و�أر�د هذ� 
�أكرم طه  �أمر�ء م�سر عندما  �أحد  �أن ميدح  �خلطيب 
به  �الأعمى-يق�سد  جاءه  خطبته:  يف  فقال  ح�سني، 
طه ح�سني و�أنه جاء لهذ� �الأمري- فما عب�س بوجهه 

وما تولى!
�أحمد  �ل�سيخ  و�لد  �ل�سيخ ممد �ساكر-  فما كان من 
�ساكر وكان من علماء �الأزهر- �إال �أن قام بعد �ل�سالة، 
يعلن للنا�س �أن �سالتهم باطلة، وعليهم �إعادتها؛ الأن 
عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  �ستم  مبا  كفر  �خلطيب 
وقررو�  �آنذ�ك  �الأزهر  من  جلنة  �سكلت  )وقد  و�سلم، 
�س بجناب �لنبي �سلى �هلل عليه  �أن هذ� �خلطيب عرَّ
و�سلم �إذ هو عب�س وتولى، و�مللك �لذي �أر�د مدحه كان 

�أف�سل فال عب�س وال تولى. هكذ� قال هو.
�ملجرم  لهذ�  يدع  ل  �هلل  "ولكن  �ساكر:  �أحمد  يقول 
�أن يجزيه جز�ءه يف �الأخرى،  جرمه يف �لدنيا، قبل 
ب�سع  ر�أ�سي-بعد  بعيني  ر�أيته  لقد  باهلل  فاأق�سُم 

ن الذ  �أن كان عاليًا منتفخًا، م�ستعّز�ً مبمَ �سنني، وبعد 
بهم من �لعظماء و�لكرب�ء- ر�أيته مهينًا ذلياًل، خادمًا 
نعال  يتلقى  �لقاهرة،  م�ساجد  من  م�سجد  باب  على 
�مل�سلني يحفظها يف ذلة و�سغار، حتى لقد خجلت �أن 
ير�ين، و�أنا �أعرفه وهو يعرفني، ال �سفقة عليه، فما 
كان مو�سعًا لل�سفقة، وال �سماتة فيه فالرجل �لنبيل 
ي�سمو على �ل�سماتة، ولكن ملا ر�أيت من عربة وعظة«. 
ال  �أو  يعذر  �خلطيب  �أن  جدليات  عن  بعيًد�  ونقول 
ممن  �لعربة  ال�ستخال�س  �لق�سة  ذكرنا  لكننا  يعذر، 

جتر�أ على �لتنق�س من ر�سول �هلل.
فائدة: حكم �ل�سب ومناطه:

�أواًل: ُجْرم �لطاعن على �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم 
�ل�ساّب له �أعظم من جرم �ملرتد. ودليل ذلك: ملا متكن 
�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم من �بن �أبي �ل�سرح �أهدر 
�أنه  مع  �لكذب،  عليه  و�فرتى  �لنبوة  يف  طعن  ملا  دمه 
�أ�سد  �أهل مكة �لذين قاتلوه وحاربوه  ن جميع  �أمَّ قد 
حتى  ُيقتل  ال  �أنه  �ملرتد  يف  نة  �ل�سُّ �أن  ومع  �ملحاربة، 

ي�ستتاب �إما وجوًبا �أو ��ستحباًبا.
بعد  دمه  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  �إباحة  �إن  ثم 
جميئه تائًبا م�سلًما وقوله: "هال قتلتموه"، ثم عفوه 
عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  �أن  على  دليل  ذلك  بعد  عنه 
دمه،  ويع�سم  عنه  يعفو  و�أن  يقتله  �أن  له  كان  و�سلم 
وهو دليل على �أن له-�سلى �هلل عليه و�سلم- �أن يقتل 

ه و�إن تاب وعاد �إلى �الإ�سالم". ن �سبَّ ممَ
وقال �بن تيمية يف �ل�سارم �مل�سلول ج3 �س978.. وما 
ن �سبَّ �لنبي �أو  بعدها: قال �لقا�سي عيا�س: "جميع ممَ
�أو  �أو دينه  �أو ن�سبه  ا يف نف�سه  �أو �أحلق به نق�سً عابه 
�س به �أو �سّبهه ب�سيء على  خ�سلة من خ�ساله �أو عرَّ
طريق �ل�سّب له و�الإزر�ء عليه �أو �لبغ�س منه و�لعيب 
له فهو �ساّب له، و�حلكم فيه حكم �ل�ساب ُيقتل، وال 
ن�ستثني ف�ساًل من ف�سول هذ� �لباب عن هذ� �ملق�سد 
�أو تلويًحا، وكذلك من  وال منرتي فيه ت�سريًحا كان 
�إليه ما  �أو ن�سب  �أو دعا عليه  �أو متنى م�سرة له  لعنه 
ال يليق مبن�سبه على طريق �لذم �أو عيبه يف جهته 
�لقول  من  ومنكر  وهجر  �لكالم  من  ب�سخف  �لعزيزة 
و�ملحنة  �لبالء  من  يجري  مما  ب�سيء  ه  عريَّ �أو  وزوًر�، 
�جلائزة  �لب�سرية  �لعو�ر�س  ببع�س  غم�سه  �أو  عليه 
و�ملعهودة لديه؛ قال هذ� كله �إجماع من �لعلماء و�أئمة 
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�لفتوى من لدن �أ�سحابه وهلم جر�".
�أن يق�سد  "وال فرق يف ذلك بني  �ال�سالم:  �سيخ  وقال 
�ملق�سود  لكن  عيبه  يق�سد  ال  �أو  به  و�الإزر�ء  عيبه 
�سيء �آخر ح�سل �ل�سب تبًعا له �أو ال يق�سد �سيًئا من 
كله  فهذ�  ذلك؛  غري  يفعل  �أو  وميزح  يهزل  بل  ذلك، 
ا )فاإن  ي�سرتك يف هذ� �حلكم �إذ� كان �لقول نف�سه �سبًّ
�لرجل يتكلم بالكلمة من �سخط �هلل تعالى ما يظن 
�أن تبلغ ما بلغت يهوي بها يف �لنار �أبعد مما بني �مل�سرق 

و�ملغرب..(
وتنّق�س  �سّب  هو  ما  قول(  )جمرد  قال  »ومن  وقال 
يوؤذي  مبا  ماأخوذ  وهو  ور�سوله  �هلل  �آذى  فقد  له؛ 
ل  و�إن  �أًذى  نف�سه  يف  هو  �لذي  �لقول  من  �لنا�س  به 
ا  مَ »�إمِنَّ قالو�:  �لذين  �إلى  ت�سمع  �أل  �أذ�هم...  يق�سد 

ڑ    »ڑ   تعالى:  �هلل  فقال  ُب«؛  ْلعمَ نمَ ومَ نمَُخو�ُس  ا  ُكنَّ
گ             گ   گ   گ   ک   ک   ک               ک  
يغ�سب  من  مثل  وهذ�  )�لتوبة:66-65(،  ڳ«  ڳ  
�أو  حكمه  من  حكم  �أو  �لنبي  عن  حديث  له  فيذكر 
قال  وقد  ذلك...  ونحو  ويقبح  فيلعن  �سنه  ملا  يدعى 

تعالى: »ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  
�أنهم  بنف�سه  �سبحانه  فاأق�سم  )�لن�ساء:65(؛  وئ« 
نفو�سهم  يف  يجدو�  ال  ثم  يحكموه  حتى  يوؤمنون  ال 

وحرج  �أمره  يف  غريه  �ساجر  فمن  حكمه  من  حرًجا 
كافر  فهو  منطقه،  يف  �أفح�س  حتى  �هلل  ر�سول  لذكر 
�خل�سم؛  ّد  رمَ مق�سوده  باأن  ر  ُيْعذمَ وال  �لتنزيل،  بن�س 
فاإن �لرجل ال يوؤمن حتى يكون �هلل ور�سوله �أحب �إليه 
ممن �سو�هما وحتى يكون �لر�سول �أحب �إليه من ولده 

وو�لده و�لنا�س �أجمعني. �.هـ
يف  حكم  هو  �لقتل  بوجوب  �حلكم  من  �سبق  وما  هذ� 
�لدنيا حتى ال تكون �الأمور فو�سى بخ�سو�س �سيانة 
باإعالن  يبادر  ثم  �سفيه،  كل  فيفرتي  �لنبوة  جناب 
توبة كاذبة �أو �سادقة؛ فاهلل �أعلم بها، فكاأن عقابه يف 
�أولياء �الأمور، وتوبته ُتوكل يف  �أنه ُيقتل باأمر  �لدنيا 

�الآخرة �إلى ربه وننّبه على هذ� الأمرين:
بع�س  يلب�سه  ما  �لقارئ  على  يلتب�س  ال  حتى  �الأول: 
�إذ�  باهلل  للكافر  �هلل  يغفر  كيف  ب�سوؤ�لهم  �ملخالفني 

تاب وال يغفر لهذ� �ل�ساّب؟ فاجلو�ب ما �سبق بيانه.
الأولياء  تكون  �ل�سرعية  �الأحكام  تطبيق  �أن  و�لثاين: 
�ملفا�سد  كانت  و�إال  �لنا�س  لعو�م  ك  ُترْتمَ وال  �الأمور، 

�أعظم، ول�سارت �الأمور فو�سى.
هذ�، وللحديث بقية يف �سفاء �سدور �ملوحدين ببيان 

منزلة �سيد �ملر�سلني يف �سهرنا �لقادم �إن �ساء �هلل، 
و�حلمد هلل رب �لعاملني.
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عبد  �أحمد  للباحث/  �لقلبية  �لتهاين  و�أ�سدق  بخال�س  تتقدم  �أن  �لتوحيد  جملة  حترير  �أ�سرة  ّر  �سُ يمَ
�لرحمن ممد �ل�سيد، �ملدر�س �مل�ساعد بق�سم �لفقه �ملقارن بكلية �ل�سريعة و�لقانون بجامعة �الأزهر، 
فرع تفهنا �الأ�سر�ف، وذلك حل�سوله على درجة �لدكتور�ه بامتياز مع مرتبة �ل�سرف �الأولى يف ر�سالته 

�لتي كانت بعنو�ن »�لت�سويق �لهجومي يف ميز�ن �لفقه، در��سة مقارنة«.
وقد تكونت جلنة �ملناق�سة و�الإ�سر�ف من كل من:

ا. 1- �الأ�ستاذ �لدكتور �ل�سيد حافظ خليل �ل�سخاوي م�سرًفا �أ�سليًّ
ا. 2- �الأ�ستاذ �لدكتور عبد �حلليم ممد من�سور، مناق�ًسا د�خليًّ

ا. 3- �أ.د/ زينب عبد �حلافظ �أحمد عطية، مناق�ًسا خارجيًّ
4- �أ.د/ م�سطفى ممد عبد �جلليل �أبو حجازي م�سرًفا م�سارًكا.

و�أ�سرة حترير جملة �لتوحيد تتقدم بخال�س �لتهنئة متمنية ل�سيادته مزيًد� من �لتقدم و�لرقي.
                                                                                       م�ست�سار �لتحرير
                                                                                      جمال �سعد حامت

تهنئة واجبة



د/عزة محمد ر�شاد )�أم متيم ( �إعــد�د✍

فقه  املراأة امل�سلمة
: حظر �خللوة باملخطوبة:  �أولاً

اخِل��ْط��َب��ة: وع���د ب���ال���زواج، ول��ي�����س ب��ن اخل��اط��ب 
يخلو  اأن  احلق  له  جتعل  �شرعية  �شفة  واملخطوبة 
اأنه ال يجوز لرجل اأن يخلو بامراأة  بها، ومن املعلوم 
ال حتل له؛ فعن ابن عبا�س قال: �شمعت النبي �شلى 
َرُجٌل  َيْخُلَونَّ  »اَل  يقول:  يخطب  و�شلم  عليه  اهلل 
َرٍم، َواَل ُت�َشاِفْر امْلَْراأَُة اإِالَّ َمَع ِذي  ِباْمَراأٍَة اإِالَّ َوَمَعَها ُذو َمْ

َرٍم« اأخرجه البخاري )5233( وم�شلم )1341(. َمْ
وعن عبد اهلل بن عامر بن ربيعة عن اأبيه قال: قال 
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: »اأَاَل اَل َيْخُلَونَّ َرُجٌل 
َرٍم؛  اإاِلَّ َمْ ْيَطاُن  َثاِلَثُهَما ال�شَّ َفاإِنَّ  َلُه  لُّ  ِباْمَراأٍَة اَل حَتِ
اأَْبَعُد«  ااِلْثَنْنِ  ِمْن  َوُهَو  اْلَواِحِد  َمَع  ْيَطاَن  ال�شَّ َفاإِنَّ 
اأخرجه اأحمد يف امل�شند )15696(، و�شححه ال�شيخ 

االألباين يف االإرواء )216/6(.
عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  اأن  عامر  بن  عقبة  وعن 
َفَقاَل  �َشاِء؛  النِّ َعَلى  ُخوَل  َوالدُّ اُكْم  »اإِيَّ قال:  و�شلم 
ْمَو؟  احْلَ ْيَت  اأََفَراأَ اهلِل!  وَل  َر�شُ َيا  اِر:  ااْلأَْن�شَ ِمْن  َرُجٌل 
ْمُو امْلَْوُت« اأخرجه البخاري )5232( وم�شلم  َقاَل: احْلَ

.)2172(
وهذه اأقوال اأهل العلم يف امل�شاألة:

جاء يف بداية املجتهد ونهاية املقت�شد بت�شرف )3/ 
فاأجاز  اخلطبة،  عند  امل��راأة  اإلى  النظر  "واأما   :)31
ذلك مالك اإلى الوجه والكفن فقط، ومنع ذلك قوم 
على االإطالق. واأجاز اأبو حنيفة النظر اإلى القدمن 

مع الوجه والكفن.
اإليهن  بالنظر  االأمر  ورد  اأنه  اختالفهم  يف  وال�شبب 
اأعني  مقيًدا،  وورد  مطلقا،  باملنع  وورد  مطلًقا، 
يف  العلماء  من  كثري  قاله  ما  على  والكفن،  بالوجه 
اإال ما ظهر منها«  قوله تعالى: »وال يبدين زينتهن 
الوجه والكفان، وقيا�ًشا على جواز  اأنه  )النور: 31( 
مت�شك  منع  وم��ن  االأك���ر،  عند  احل��ج  يف  ك�شفهما 

باالأ�شل وهو حترمي النظر اإلى الن�شاء".
اأن  اأراد  "ومن   :)96  /7( قدامة  البن  املغني  يف  جاء 
يتزوج امراأة، فله اأن ينظر اإليها من غري اأن يخلو بها، 
اإلى  النظر  اإباحة  يف  خالًفا  العلم  اأهل  بن  نعلم  ال 
بها؛  اخللوة  له  يجوز  وال  نكاحها،....  اأراد  ملن  املراأة 
فبقيت  النظر،  بغري  ال�شرع  يرد  ومل  مرمة،  الأنها 
مواقعة  اخللوة  مع  يوؤمن  ال  والأن��ه  التحرمي؛  على 

املحظور".

احللقة
)39 (

فقه �ملر�أة 
يف �لنكاح

21

ب�شم اهلل، واحلمد هلل، وال�شالة 
وال�شالم على ر�شول اهلل �شلى اهلل 

عليه و�شلم.
اأما بعد: فقد حتدثنا يف املقالة 

ال�شابقة عن معنى اخِلْطبة، وحكم 
ِخْطبة املعتدة، وحكم النظر 

اإلى املخطوبة، ون�شتكمل بع�س 
االأحكام املتعلقة بفقه النكاح 

�شائلن اهلل عز وجل اأن يتقبل 
جهد املقل، واأن ينفع به امل�شلمن.
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جاء يف  �شرح الزرك�شي على خمت�شر اخلرقي )5/ 
143(: "ومن اأراد اأن يتزوج امراأة فله اأن ينظر اإليها 

من غري اأن يخلو بها".
اُكْم  »اإِيَّ "قوله:   :)242/9( الفتح  يف  احلافظ  قال 
تنبيه  وهو  التحذير،  على  بالن�شب  ُخ��وَل«  َوال��دُّ
قيل:  كما  عنه  ليحرتز  م��ذور  على  املخاطب 
اإياك واالأ�شد، وقوله »اإياكم« مفعول بفعل م�شمر 
اأن  اأنف�شكم  تقديره »اتقوا«، وتقدير الكالم اتقوا 
اأن يدخلن عليكم،  الن�شاء، والن�شاء  تدخلوا على 
َعَلى  َتْدُخُلوا  »اَل  بلفظ:  وهب  ابن  رواية  يف  ووقع 
بها  اخللوة  منع  الدخول  منع  وت�شمن  �َشاِء«  النِّ

بطريق االأولى".
"واخللوة   :)134/6( النيل  يف  ال�شوكاين  ق��ال 
باالأجنبية جممع على حترميها، كما حكى ذلك 
احلديث  يف  ما  التحرمي  وعلة  الفتح،  يف  احلافظ 
يف  يوقعهما  وح�شوره  ثالثهما  ال�شيطان  كون  من 

املع�شية".
ا: �لعدول عن خطبة �ملر�أة  و�أثره:  ثانياً

ثم  للمخطوبة،  )مهًرا(  �شداًقا  اخلاطب  قدم  اإذا 
عدل عن اخلطبة اأو عدلت هي عن اخلطبة، ففي 
الأنه  للخاطب؛  ال�شداق  رّد  يجب  احلالتن  كلتا 
الزواج مل يتمَّ فله  اإن  الزواج، وحيث  دفعه مقابل 

احلق يف ا�شرتداد ماله كله.
اأما ما يقّدمه اخلاطب من هدايا؛ فاإن كانت على 
فيها؛  يرجع  اأن  له  فلي�س  املطلقة  الهبة  �شبيل 
لقول ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: »اْلَعاِئُد يِف 
ِهَبِتِه َكاْلَعاِئِد يِف َقْيِئِه« اأخرجه البخاري )2622( 
ْوِء  وم�شلم )1622(. ويف رواية: »َلْي�َس َلَنا َمَثُل ال�شَّ
َقْيِئه«  يِف  َيْرِجُع  َكاْلَكْلِب  ِهَبِتِه  يِف  َيُعوُد  ��ِذي  الَّ

اأخرجه البخاري )2623( وم�شلم )1620(.
وهذه اأقوال اأهل العلم يف امل�شاألة:

جاء يف املدونة )4/ 414(: "اأراأيت اإن وهبت لرجل 
هبة فعو�شني منها، اأيكون لواحد منا اأن يرجع يف 

�شيء مما اأعطى يف قول مالك؟ قال: ال".
     جاء يف املجموع �شرح املهذب )15/ 383(: "واإلى 
ُتقَب�س  اأن  بعد  الهبة  يف  الرجوع  بتحرمي  القول 

ذهب جمهور العلماء اإال هبة الوالد لولده".
يحل  "وال   :)65  /6( قدامة  البن  املغني  يف  جاء 
يف  يرجع  اأن  مُلْهٍد  وال  هبته،  يف  يرجع  اأن  لواهب 
يعّو�س  مل  واإن  يعني  عليها؛  يثب  مل  واإن  هديته، 

لالأب  اأن  ذكر  قد  الأنه  االأب؛  عدا  من  واأراد  عنها. 
"اأمر برده"، فاأما غريه فلي�س له  الرجوع، بقوله: 

الرجوع يف هبته وال هديته.
وهب  "ومن   :)71  /8( حزم  البن  املحلى  يف  جاء 
اأ�شاًل مذ  الرجوع فيها  له  هبة �شحيحة مل يجز 
يلفظ بها اإال الوالد، واالأم فيما اأعطيا، اأو اأحدهما 
لولدهما فلهما الرجوع فيه اأبًدا - ال�شغري والكبري 
تلك  على  االبنة  اأو  الولد  ت��زوج  و���ش��واء  ���ش��واء. 

العطية اأو مل يتزوجا، داينا عليها اأو مل يداينا".
على  املتدفق  اجل��رار  ال�شيل  يف  ال�شوكاين  ق��ال 
حدائق االأزهار )�س: 629(: "بعد اأن �شاق حديث 
"العائد يف هبته كالعائد يعود يف قيئه": فاإن هذا 
احلديث امل�شمل على هذا الت�شبيه املفيد للتكريه 
للرجوع باأبلغ ما يكرهه االإن�شان، واأعظم ما تنفر 
عدم  على  داللة  اأبلغ  يدل  اآدم  بني  نفو�س  عنه 

جواز الرجوع فيها".
القول  "واإلى   :)279/5( الفتح  يف  احلافظ  ق��ال 
ذهب  تقب�س؛  اأن  بعد  الهبة  يف  الرجوع  بتحرمي 
جمهور العلماء اإال هبة الوالد لولده". انتهى كالم 

احلافظ.
الرجوع  يف  احلق  فله  ب�شرط  الهدية  قدم  اإذا  اأما 
هذه  يف  يحدث  كالذي  ال�شرط،  يتم  مل  اإذا  فيها 
تاأكيًدا  للعرو�س  �شبكة  اخلاطب  يقدم  االأي���ام، 
ال��زواج فله  ف��اإن مل يتم  ال��زواج؛  اإمت��ام  لرغبة يف 

احلق اأن ياأخذ ال�شبكة.
�شئل �شيخ االإ�شالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى 
رجع  ثم  �شيًئا  الإن�شان  وهب  اإذا  عما   :)283/31(

فيه، هل يجوز ذلك اأم ال؟
فاأجاب: احلمد هلل، يف ال�شنن عن النبي �شلى اهلل 
يِف  َيْرِجَع  اأَْن  ِلَواِهٍب  »َلْي�َس  قال:  اأنه  و�شلم  عليه 
ِهَبِتِه اإِالَّ اْلَوالُد ِفْيَما َوَهَبُه ِلَوَلِدِه« �شحيح �شنن اأبي 
 )2132( الرتمذي  و�شحيح  بنحوه،   )3539( داود 

و�شحيح �شنن ابن ماجه )2377( وغريهم.
وهذا مذهب ال�شافعي ومالك واأحمد وغريهم، اإال 
اأن يكون املق�شود بالهبة املعاو�شة، مثل من يعطي 
رجاًل عطيًة ليعاو�شه عليها اأو يق�شي له حاجة، 
فهذا اإذا مل يوفِّ بال�شرط املعروف لفًظا اأو عرًفا؛ 

فله اأن يرجع يف هبته اأو قدرها، واهلل اأعلم.
ا: �لكفاءة يف �لنكاح: ثالثاً

عن اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه عن النبي �شلى اهلل 
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�َشِبَها  ْرَبٍع مِلَاِلَها َوحِلَ عليه و�شلم قال: »ُتْنَكُح امْلَْراأَُة اِلأَ
َتِرَبْت  يِن  الدِّ ِب��َذاِت  َفاْظَفْر  َوِلِديِنَها  َوَجَماِلَها 
َيَداَك« اأخرجه البخاري )5090( وم�شلم )1466(.

وعن �شهل قال: مر رجل على ر�شول اهلل �شلى اهلل 
عليه و�شلم فقال: »َما َتُقوُلوَن يِف َهَذا، َقاُلوا: َحِريٌّ 
َواإِْن  َع،  ُي�َشفَّ اَل  اأَْن  �َشَفَع  ْن  َواإِ ُيْنَكَح،  اَل  اأَْن  َخَطَب  اإِْن 
وُل اهلِل �شلى اهلل عليه  َتَمَع َفَقاَل َر�شُ َقاَل اأَْن اَل ُي�شْ
و�شلم: َهَذا َخرْيٌ ِمْن ِمْلِء ااْلأَْر�سِ ِمْثَل َهَذا« اأخرجه 

البخاري )5091(.
اأواًل: اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة يف الدين؛ 
اأن تتزوج بالكافر؛ لقوله  فال يحل للمراأة امل�شلمة 

ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   »ڄ   تعالى: 
ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ   چ   چ   

ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ « )البقرة: 221(.
قال احلافظ يف الفتح )35/9(: "اعتبار الكفاءة يف 
الدين متفق عليه، فال حتل امل�شلمة لكافر اأ�شاًل... 
خمت�ّس  الكفاءة  اعتبار  ب��اأن  مالك  ج��زم  وق��د 
عن  التابعن  ومن  م�شعود  ابن  عن  ونقل  بالدين، 

ممد بن �شريين وعمر بن عبد العزيز.
غري  يف  الكفاءة  اعتبار  يف  الفقهاء  اختلف  ثانًيا: 

الدين يف النكاح على قولن:
الن�شب غري معتربة، فال  الكفاءة يف  االأول:  القول 
لعدم  الن�شب؛  يف  التكافوؤ  الزواج  ل�شحة  ي�شرتط 
فاإذا  اعتبارها،  على  الدال  ال�شحيح  الدليل  ورود 

تزوجت املراأة من غري كفء فالنكاح �شحيح.
ا بحديث فاطمة بنت قي�س حيث  اأي�شً وا�شتدلوا 
له  فذكرت  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  ج��اءت 
�شفيان  اأبي  بن  ومعاوية  حذيفة  بن  جهم  اأبا  اأن 
اُه َعْن  ُع َع�شَ ا اأَُبو َجْهٍم َفاَل َي�شَ خطباها، فقال: »اأَمَّ
اْنِكِحي  َلُه  َماَل  اَل  ْعُلوٌك  َف�شُ ُمَعاِوَيُة  ��ا  َواأَمَّ َعاِتِقِه 
اأُ�َشاَمَة«  اْنِكِحي  َقاَل:  ُثمَّ  َفَكِرْهُتُه  َزْيٍد  ْبَن  اأُ�َشاَمَة 

اأخرجه م�شلم )1480( واأبو داود )2284(.
اأ�شامة كان من املوايل، وفاطمة قر�شية  اأن  ومعلوم 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  زّوجها  ذلك  ومع 
غري  الن�شب  يف  ال��ك��ف��اءة  على  ذل��ك  ف��دل  منه؛ 

معتربة.
واإلى هذا القول ذهب املالكية وال�شافعية.

القول الثاين: الكفاءة يف الن�شب معتربة فال يجوز 
نكاح املراأة ممن لي�س بكفء لها يف الن�شب.

وحجتهم: قوله �شلى اهلل عليه و�شلم: " اأال ال يزوج 
االأكفاء"؛  من  اإال  يزوجن  وال  االأولياء  اإال  الن�شاء 
البخاري  ق��ال  عبيد،  ب��ن  مب�شر  فيه  �شعيف 
انظر:  احل��دي��ث.  ي�شع  ب�شيء  لي�س  واأح��م��د: 
املجروحن   ،)235/4( للعقيلي  الكبري  ال�شعفاء 
للبيهقي  الكربى  وال�شنن   ،)370/2( حبان  البن 

)133/7(، واملعجم االأو�شط للطرباين )6/1(.
والأن ال�شريفة تاأبى اأن تكون م�شتفر�شة للخ�شي�س 

فال بد من اعتبارها.
واإلى هذا القول ذهب احلنفية واالإمام اأحمد.

جاء يف الهداية يف �شرح بداية املبتدي )1/ 195(: 
ال�شالة  عليه  قال  معتربة"؛  النكاح  يف  "الكفاءة 
وال  االأول��ي��اء،  اإال  الن�شاء  ي��زوج  ال  اأال   " وال�شالم: 
امل�شالح  انتظام  والأن  االأكفاء"،  من  اإال  يزوجن 
تكون  اأن  تاأبى  ال�شريفة  الأن  عادة؛  املتكافئن  بن 
اعتبارها  م��ن  ب��د  ف��ال  للخ�شي�س،  م�شتفر�شة 
تغيظه  فال  م�شتفر�س  الزوج  الأن  جانبها؛  بخالف 

دناءة الفرا�س".
 :)400  /2( امل�شالك  الأقرب  ال�شالك  بلغة  يف   جاء 
اأن  احلا�شل:  ال��ن��ك��اح....  يف  املطلوبة  "الكفاءة 
اأ�شار  �شتة  وخالًفا  وفاًقا  اعتربوها  التي  االأو�شاف 

لها بع�شهم بقوله:
ن�شب ودين �شنعة حرية 

 فقد العيوب ويف الي�شار تردد
   فاإن �شاواها الرجل يف تلك ال�شتة فال خالف يف 
ثالثة  على  امل�شنف  واقت�شر  ف��ال،  واإال  كفاءته 
منها؛ وهي: املماثلة يف الدين واحلال واحلرية، وال 
املعتمد  على  ذلك  غري  يف  املماثلة  فيها  ي�شرتط 

فمتى �شاواها الرجل يف تلك الثالثة كان كفًئا.
"فاإن زوجت املراأة  جاء يف �شرح املهذب )282/17(: 
االأول��ي��اء،  �شائر  ور�شي  بر�شاها  ك��فء  غري  من 
واأك��ر  حنيفة  واأب��و  مالك  ق��ال  وب��ه  النكاح،  �شح 
بن  امللك  وعبد  واأحمد  �شفيان  وقال  العلم،  اأهل 
املاج�شون: ال ي�شح. دليلنا: ما روي اأن فاطمة بنت 
يا  النبي �شلى اهلل عليه و�شلم فقالت:  اأتت  قي�س 
ر�شول اهلل اإن معاوية واأبا اجلهم خطباين على حد 
الرواية  حد  على  اأو  امل�شنف  �شاقها  التي  الرواية 
يف  اأ�شامة  باإ�شراك  اجلماعة  اأكر  اأخرجها  التي 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  اختار  ثم  خطبتها 
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اأ�شامة لها؛ خللوه من �شعلكة معاوية، وق�شوة اأبي 
جهم؛ مع اأنه كان من املوايل، قالت: فتزوجت اأبا 
زيد، وفاطمة قري�شية واأ�شامة مولى ر�شول اهلل 

�شلى اهلل عليه و�شلم.
اأبو  حجم  قال:  عنه  اهلل  ر�شي  هريرة  اأبو  وروى 
هند ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يِف اْلَياُفوِخ؛ 
َة  ِبيُّ �شلى اهلل عليه و�شلم: َيا َبِني َبَيا�شَ َفَقاَل النَّ
اأبي  اإَِلْيِه« �شحيح �شنن  َواأَْنِكُحوا  ِهْنٍد  اأََبا  اأَْنِكُحوا 
وح�شنه  واحلاكم  داود  اأبو  رواه    .)2102( داود 
من  التزوج  اإلى  فنَدبهم  التلخي�س  يف  حجر  ابن 

حجام ولي�س بكفوؤ لهم.
جاء يف املغني البن قدامة )7/ 33(: واإذا زوجت 
الرواية  اختلفت  باطل  فالنكاح  كفء،  غري  من 
النكاح،  ل�شحة  الكفاءة  ا�شرتاط  يف  اأحمد  عن 

فروي عنه اأنها �شرط له".
واملن�شب  الدين  ذو  "والكفء:   :)35 )���س:  ويف 
الن�شب. واختلفت  يعني: باملن�شب احل�شب، وهو 
الرواية عن اأحمد يف �شروط الكفاءة، فعنه هما 
اأنها  وعنه  غري.  ال  واملن�شب،  الدين،  �شرطان؛ 

خم�شة؛ هذان، واحلرية، وال�شناعة، والي�شار".
الكفاءة يف  واعترب  الباري )35/9(:  جاء يف فتح 
الن�شب اجلمهور. وقال اأبو حنيفة: قري�س اأكفاء 
ا والعرب كذلك... وقال الثوري: اإذا  بع�شهم بع�شً
نكح املولى العربية يف�شخ النكاح، وبه قال اأحمد 
يف رواية، وتو�شط ال�شافعي فقال: لي�س نكاح غري 
االأكفاء حراًما، فاأردُّ به النكاح، واإمنا هو تق�شري 
ا لهم  باملراأة واالأولياء فاإذا ر�شوا �شح ويكون حقًّ

تركوه، فلو ر�شوا اإال واحد فله ف�شخه.
الكفاءة  اعتبار  يف  يثبت  ومل  احلافظ:  قال  ثم 

بالن�شب حديث".
"وقد   :)189/3( ال�شالم  �شبل  يف  ال�شنعاين  قال 
اختالًفا  الكفاءة  من  املعترب  يف  العلماء  اختلف 
كثرًيا والذي يقوى هو ما ذهب اإليه زيد بن علي 
ومالك ويروى عن عمر وابن م�شعود وابن �شريين 
وعمر بن عبد العزيز وهو اأحد قويل النا�شر: اأن 

املعترب الدين لقوله تعالى: ) ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  
ُهم  ا�ُس ُكلُّ ڌڎ ( )احلجرات: 13(، وحلديث: »النَّ
ابن  اأخرجه  ُتَراٍب«  ِمْن  »َواآََدُم  ومتامه:  اآََدم«،  َوَلُد 
لفظ  فيه  ولي�س  هريرة،  اأبي  حديث  من  �شعد 

َحٍد  اِلأَ َل  َف�شْ اَل  ِط  امِل�شْ َكاأَ�ْشَناِن  ا�ُس  »َوالنَّ ُهم«،  »ُكلُّ
ْقَوى« اأخرجه ابن الل يف مكارم  َعَلى اأََحٍد اإِالَّ بالتَّ
االأخالق بلفظ قريب من لفظ حديث �شهل بن 

�شعد.
حيث  القول  ه��ذا  ن�شرة  اإل��ى  البخاري  واأ���ش��ار 
وق��ول��ه تعالى:  ال��دي��ن  االأك��ف��اء يف  ب��اب  ق���ال: 

ېئ   ۈئۈئ   ۆئ   ۆئ    ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ    »ەئ  
االآية  من  فا�شتنبط  )الفرقان:54(؛  ېئ«  ېئ  
باإنكاح  اأردفه  ثم  اآدم،  بني  بن  امل�شاواة  الكرمية 
بنت  هند  اأخيه  بابنة  �شامل  من  حذيفة  اأب��ي 
الوليد بن عتبة بن ربيعة، و�شامل مولى المراأة 
بذات  »فعليك  حديث:  تقدم  وقد  االأن�شار،  من 
الدين« وقد خطب النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 
اأَْذَه��َب  ��ِذي  الَّ هلِل  »َاحَل��ْم��ُد  فقال:  مكة  فتح  يوم 
ِة  اِهِليَّ اجلَّ وك�شرها-  املهملة  ُعْبَية-ب�شم  َعْنُكم 
ُموؤِْمٌن  َرُجالِن  ا�ُس  النَّ ا  َ اإِمنَّ ا�ُس  النَّ َها  اأَيُّ َيا  َها  َ َوَتَكربُّ
َتِقّي َكِرمْيٌ َعلى اهلِل َوَفاِجٌر �َشِقّي َهْن َعَلى اهلِل«، 
»َمْن  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  وقال  االآية  قراأ  ثم 
فجعل  اهلَل«  ِق  َفلَيتَّ ا�ِس  النَّ اأََك��َرَم  َيُكوَن  اأَْن  ُه  �َشرَّ
اإلى االأن�شاب من  �شلى اهلل عليه و�شلم االلتفات 
ُعبية اجلاهلية وتكربها، فكيف يعتربها املوؤمن 

ا؟ ويبني عليها حكًما �شرعيًّ
ُكَها  َيرْتُ اَل  ِة  اِهِليَّ اجلَّ ِم��ْن  »اأَْرَب���ٌع  احلديث:  ويف 
ا�ُس« ثم ذكر منها »اْلَفْخُر ِباالأَْن�َشاِب« اأخرجه  النَّ
ابن جرير من حديث ابن عبا�س، ويف االأحاديث 
�شيء كثري من ذم االلتفات اإلى الرتفع بها، وقد 
باإنكاح  بيا�شة  بني  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اأم��ر 
���ا ُه��و ام���ُروؤ ِمن  َ اأب��ي هند احل��ج��ام، وق��ال: »اإِمنَّ
ه على الوجه املقت�شي مل�شاواتهم  ِلِمْن«؛ فنبَّ امُل�شْ
هذه  يف  وللنا�س  االإ�شالم  و�شف  يف  االتفاق  وهو 
امل�شاألة عجائب ال تدور على دليل غري الكربياء 
املوؤمنات  ُحرمت  كم  اهلل،  اإال  اإل��ه  وال  والرتفع 

النكاح لكربياء االأولياء.
الراجح

يرتجح  واأدل��ت��ه��م  الفقهاء  اأق���وال  عر�س  بعد 
الكفاءة  اعتبار  بعدم  القائل  االأول  القول  لديَّ 
على  يدل  �شحيح  ن�س  ورود  لعدم  الن�شب؛  يف 
هو   َبَب رَ  امُلَبَبْعَبَبترَ واأن  الن�شب،  يف  الكفاءة  ا�َبَبشَبَبرتاط 

الكفاءة يف الدين، واهلل تعالى اأعلم.
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عبد الرزاق ال�سيد عيد ✍ اإعــداد

�حلمد هلل وحده، و�ل�صالة و�ل�صالم على من ال نبي بعده؛ �صيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه.
 �أما بعد: فقد �نتهينا يف �للقاء �ل�صابق من حديثنا حول معركة �صفني عند وقف �القتتال 
بني �مل�صلمني؛ خ�صية فناء �الأمة و�صعفها يف مو�جهة �أعد�ئها، و��صتجابة �أهل �ل�صام بقيادة 
ر�صي  علي  بقيادة  �لعر�ق  �أهل  ��صتجابة  وكذلك  �حلكمة،  ل�صوت  عنه  �هلل  ر�صي  معاوية 
اللذين   ِ احَلَكَمينْ على  واملوافقة  م�سبقة،  �سروط  دون  التحكيم  ق�سية  وقبوله  عنه،  اهلل 
بيانه،  �سبق  كما  عنهما،  اهلل  ر�سي  العا�ص  بن  وعمرو  الأ�سعري  مو�سى  اأبو  اختيارهما؛  متَّ 
اخللفاء  رابع  الرا�سد  اخلليفة  اغتيال  من  عليه  اأقدموا  مبا  اجلميع  فاجئوا  اخلوارج  لكنَّ 
العا�ص ر�سي اهلل  بن  اأبي طالب ر�سي اهلل عنه، وجناة معاوية وعمرو  بن  الرا�سدين علي 

عنهما من خطة اخلوارج باغتيالهما مع علي ر�سي اهلل عنه.
ا�ستخال�ص  نحاول  اأحداث،  من  م�سى  فيما  للتاأمل  وقفة  نقف  تعالى-  اهلل  -بعون  واليوم 
ون�ست�سرف من خاللها  املعا�سر،  واقعنا  بها يف  اأن ينفعنا  والِعَب؛ ع�سى اهلل  الدرو�ص  بع�ص 
يف  اهلل  بعون  ون�سوقها  واخلارج،  الداخل  من  بها  يرتب�سون  الذين  الأمة  اأعداء  من  احلذر 

�ملحاور �لتالية:

 وقفة للت�أمل

من الأحداث املهمة 
يف ت�ريخ الأمة

معركة �سفني )3(
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: مل َيْنُج من اخللف�ء الرا�سدين  اأولاً
غري اأبي بكر ال�سّديق ر�سي اهلل عنه:

هذه حقيقة موؤكدة: مل َيْنُج من �لغيلة و�لقتل 
بكر  اأبي  غري  الرا�سدين  الأربعة  اخللفاء  من 
اخللفاء  اغتيال  ك��ان  فهل  عنه،  اهلل  ر�سي 
اك  َ ط محُ طَّ الثالثة حوادث فردية، اأم هو محُ
وهدفها  واح��دة  خلفه  التي  والأ�سابع  بدقة 
ذت مع  واحد واإن تعددت ال�سخ�سيات التي نفَّ
اإلى  ن�سل  ولكي  والأزم��ن��ة؟  الأمكنة  اختالف 
نتيجة منطقية ل بد من الربط بي الأحداث:

اهلل  ر���س��ي  ع��م��ر  ل�ست�سهاد  بالن�سبة   )1
لوؤلوؤة  �أبو  هو  �لظاهر  يف  طعنه  فالذي  عنه؛ 
َمن  خلفه  كان  اأم  وح��ده؟  كان  فهل  املجو�سي، 

ط؟ ر وخطَّ دبَّ
تردد  نالحظ  احل��ادث  هذا  اإل��ى  العودة  عند 
بكر  اأبي  بن  الرحمن  عبد  راآهم  اأ�سماء  ثالثة 
املدينة  زوايا  من  زاوية  يف  الليل  ظلمة  يف  مًعا 
يف  املجرم  ا�ستخدمه  ال��ذي  اخلنجر  ومعهم 
جرميته يتناجون يف ظلمة الليل، وعندما راأوه 
�صقط �خلنجر من يد �أبي لوؤلوؤة على �الأر�ض. 
يعمل  كان  جمو�سّي  عبٌد  فهو  لوؤلوؤة  اأب��و  اأم��ا 
ن�سارى  من  فهو  جفينة  واأما  حداًدا،  باملدينة 
وقد  لك�سرى،  بولئهم  املعروفي  احلرية  عرب 
قدم نف�سه ل�سعد بن اأبي وقا�ص كمعّلم للقراءة 
والكتابة؛ فبعثه �سعد اإلى املدينة، وا�ستقر بها 
حاكم  كان  فقد  الهرمزان  واأما  لوؤلوؤة،  اأبي  مع 
ا ومل  اأيام ك�سرى، وكان قائًدا ع�سكريًّ الأحواز 
ي�سجل التاريخ رجاًل اأكرث عناًدا ووفاًء لفار�ص 

من الهرمزان. 
2( واإذا تاأملنا ا�ست�سهاد عثمان ر�سي اهلل عنه 
الذين  الغوغاء  من  هم  قتلوه  الذين  اأن  جند 
جاءوا من خارج املدينة؛ متاأثرين بفتنة عبد 
اليهودي  ال�سوداء  بابن  امللّقب  �سباأ  بن  اهلل 
كفره  واأبطن  اإ�سالمه  اأعلن  وال��ذي  اليمني، 

ونفاقه؛ ليكيد لالإ�سالم وامل�سلمي.
راب��ع  طالب  اأب��ي  ب��ن  علّي  اغ��ت��ال  وال���ذي   )3
اخلارجي  ملجم  ابن  هو  الرا�سدين  اخللفاء 
ا بفتنة ابن �سباأ؛ فابن �سباأ هو  الذي تاأثر اأي�سً
فنحن  اخل��وارج،  وك��ذا  الرواف�ص،  ظهور  وراء 

وال���روم  الفر�ص  فيها  ا���س��رتك  م��وؤام��رة  اأم���ام 
واليهود، وكان اليهود يريدون اأن يبّدلوا الدين 
حرفوا  كما  ال��ق��راآن  يحّرفوا  واأن  الإ�سالمي، 
التوراة والإجنيل من قبل. فلما مل يتمّكنوا من 
ى حفظه، وملا مل  حتريف القراآن؛ لأن اهلل تولَّ
يتمّكنوا من قتل النبي ممد �سلى اهلل عليه 
و�سلم رغم ماولتهم املتكررة؛ لأن اهلل ع�سم 
فانتقلوا  دعوته؛  يبّلغ  حتى  النا�ص  من  نبيه 
حتى  الإ�سالمية  الدولة  روؤو���ص  اغتيال  اإل��ى 
وكذلك  وا�سطراًبا،  فتنًة  املجتمع  يف  وا  ِدثحُ حنْ يحُ
عنها  نتج  �لتي  �لباطلة  �لعقائد  بن�صر  قامو� 
واخلوارج  الرواف�ص  مثل  ال�سالة  الِفَرق  ظهور 
الرا�سدين  اخللفاء  قتل  فم�سل�سل  وغريها، 
عنه  اهلل  ر�سي  احل�سي  ومقتل  بل  الثالثة، 
هو اإحدى حلقات املوؤامرة الكبى للحرب على 
قائمة؛  املوؤامرة  زالت  وما  وامل�سلمي،  الإ�سالم 
لدينهم  َحاك  يحُ ملا  يتيقظوا  اأن  امل�سلمي  فعلى 

وئ   وئ   ەئ     ەئ   »ائ   والداخل  اخلارج  يف 
ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ« )يو�صف: 21(. 

ث�ني�اً: قت�ل اأهل البغي واأحك�مه:
وقد ��صتخل�ض �لعلماء �أحكام قتال �أهل �لبغي 
طائفتان  »واإن   :)9( �الآية  �حلجر�ت  �صورة  من 
�لعربي رحمه  �بن  �قتتلو�..« قال  �ملوؤمنني  من 
الآية:  القراآن عند تف�سري هذه  اأحكام  اهلل يف 

�مل�صاألة �لر�بعة:
امل�سلمي،  قتال  يف  الأ���س��ل  هي  الآي��ة  )ه��ذه 
والعمدة يف حرب املتاأولي، واإياها جلاأ الأعيان 
اأهل امللة واإياها عنى النبي بقوله: »َتقتل  من 
رواه  حديث  من  )جزء  الباغية«  الفئة  عماًرا 

م�سلم(.
وقوله يف �ساأن اخلوارج: )»يخرجون على خري 
ِفْرَقة« �أو »على حني ُفْرَقة من �لنا�ض«، و�لرو�ية 
و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  بقوله  اأ�سح  الأول���ى 
وكان  احل��ق«،  اإل��ى  الطائفتي  اأدن��ى  »تقتلهم 
الذي قتلهم علي بن اأبي طالب ومن معه فتقرر 
اأن  الدين  بدليل  وثبت  امل�سلمي،  علماء  عند 
ا ر�سي اهلل عنه كان اإماًما، واأن كل من خرج  عليًّ
اإلى  يفيء  حتى  واج��ب  قتاله  واأن  ب��اٍغ،  عليه 

احلق، وينقاد اإلى ال�سلح(.اه�. مت�سًرا. 
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الآي��ة  تف�سري  يف  القرطبي  الإم���ام  نقل  وق��د 
الآي��ة  احل��ج��رات  ���س��ورة  م��ن  ��ر  كنْ ال��ذِّ ال�سالفة 
حكمة  من  ب��اأن  العلم  اأه��ل  بع�ص  اجتهاد   )9(
منهم  التعريف  ال�سحابة  حرب  يف  تعالى  اهلل 
اإذ  احل��ال؛  بل�سان  التاأويل  اأه��ل  قتال  لأحكام 
كانت �أحكام قتال �أهل �ل�صرك قد عرفت على 
وفعله.  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  ل�سان 
اإذا  الآي��ة:  �سرح  من  ال�سابعة  امل�ساألة  يف  وقال 
ول  باغية  خارجة  العدل  الإمام  على  خرجت 
ة لها، قاتلهم الإمام بامل�سلمي كافة، اأو مبن  جَّ ححُ
الطاعة  اإلى  ذلك  قبل  ويدعوهم  كفاية،  فيه 
اإلى  الرجوع  اأب��وا  فاإن  اجلماعة،  يف  والدخول 
تتبع  يحُ ول  اأ�سريهم  قتل  يحُ ول  وا،  وِتلحُ قحُ ال�سلح 
على  ��فحُ  ��َذفَّ يحُ ول  عليه،  َهزحُ  جنْ يحُ ول  مدبرهم، 
وؤخذ  تحُ ول  ذراري��ه��م  َبى  �سنْ تحُ ول  جريحهم، 

اأموالهم. اه�.
�: املع�ملة الكرمية اأثن�ء احلرب واملواجهة: ث�لثاً

اأّمنا  مع  عنه  اهلل  ر�سي  علّي  تعامل  كيف   )1
عائ�سة ر�سي اهلل عنها بعد انتهاء حرب اجلمل 
�لتي مل يكن لل�صحابة فيها ناقة وال جمل، بل 
ر�سي  عثمان  قتلة  الغوغاء؛  تدبري  من  كانت 
عندما  اأنف�سهم  على  خافوا  حيث  عنه؛  اهلل 
راأوا ال�سلح بي علّي ر�سي اهلل عنه وبي طلحة 
فتنة  ودّب��روا  القتلة  فتاآمر  وعائ�سة؛  والزبري 
طلحة  ومنهم  ال�سحابة،  كبار  �سحيتها  كان 
والزبري ر�سي اهلل عنهما، املهم اأن عائ�سة ر�سي 
اهلل عنها كانت يف هودجها بعد انتهاء احلرب، 
ينا�سب  اإكراًما  عنه  اهلل  ر�سي  علّي  فاأكرمها 
من  جتهيزه  ميكن  ما  بكل  زها  فجهَّ مكانتها؛ 

متاع ومراكب و�سحبة.
اأمري  اأن   :)581/5( تاريخه  يف  الطبي  ونقل 
ز عائ�سة ر�سي  املوؤمني علي ر�سي اهلل عنه جهَّ
لها من مركب وزاد  اهلل عنها بكل �سيء ينبغي 
معها  خرج  ممن  جنا  من  معها  واأخ��رج  متاع،  اأو 
ام��راأة  اأربعي  لها  واختار  املقام،  اأح��ّب  َمن  اإل 
جتّهز  وقال:  املعروفات،  الب�سرة  اأهل  ن�ساء  من 
كان  فلما  فبّلغها،  احلنفية«  »اب��ن  ممد  يا 
اليوم الذي ترحتل فيه جاءها حتى وقف لها 
وح�سر النا�ص، فخرجت على النا�ص، ووّدعوها 

على  بع�سنا  تعتب  بني،  يا  وقالت:  ووّدعتهم، 
اأحد  يعتدن  فال  وا�ستزادة،  ا�ستبطاء  بع�ص 
منكم على اأحد ب�سيء بلغه من ذلك، اإنه واهلل 
اإل ما يكون  ما كان بيني وبي عليَّ يف القدمي 
معتبتي  على  عندي  واإنه  واأحمائها،  املراأة  بي 

من �الأخيار. 
ت،  وقال علّي: يا اأيها النا�ص، �سدقت واهلل وبرَّ
لزوجة  واإن��ه��ا  ذل��ك،  اإل  وبينها  بيني  ك��ان  ما 
نبيكم �سلى اهلل عليه و�سلم يف الدنيا والآخرة.

�ست  �سنة  رج��ب  لغرة  ال�سبت  ي��وم  وخ��رج��ت 
ح َبِنيِه معها  عها علّي اأمياًل، و�سرَّ وثالثي، و�سيَّ
يوًما. ولعل يف ذلك عبة للرواف�ص احلاقدين.

2( من عجائب معركة �سفي:
ال��ط��بي يف  الإم���ام  امل��وؤرخ��ون ومنهم  ي��ذك��ر 
من  كانت  �سفي  وقعة  اأن  اخلام�ص:  اجل��زء 
من  فكانت  امل�سلمي:  ب��ي  ال��وق��ائ��ع  اأع��ج��ب 
يقراأ،  ما  ي�سّدق  ل  القارئ  اأن  حد  اإلى  الغرابة 
عند  النفو�ص  طبيعة  اأم��ام  م�سدوًها  ويقف 
املعركة  و�سط  يقف  كان  منهم  فكل  الطرفي، 
كاماًل،  اإمياًنا  بق�سيته  موؤمًنا  �سيفه  �ساهًرا 
حيث  �لقيادة؛  من  مدفوعة  معركة  فلي�صت 
يدفع القادة اجلنود اإلى معارك غري مقتنعي 
ويف  بد�يتها  يف  فريدة  معركة  كانت  بل  بها، 
يف  فهم  اآثار؛  من  خّلفته  وفيما  اأدائها،  طريقة 
�ساحة النزال يتقاتلون، وعند ال�سرتاحة من 
هوؤلء،  مع�سكر  يف  هوؤلء  يدخل  اإخوة  القتال 
ويتحدث بع�سهم اإلى بع�ص، ويذهبون مًعا اإلى 
على  ويزدحمون  جميًعا  في�ستقون  املاء  مكان 
واإذا مات منهم  اأحدهم الآخر،  املاء، وما يوؤذي 
اأحد �سلوا عليه جميًعا، كما فعلوا مع عمار بن 

يا�صر ر�صي �هلل عنه عندما ��صت�صهد.
3( معاملة الأ�سرى:

علي  الرا�سد  اخلليفة  معاملة  تتلخ�ص  وكانت 
�أربعة  �أبي طالب ر�صي �هلل عنه لالأ�صري يف  بن 

�أمور:
اأولها: اإكرام الأ�سري والإح�سان اإليه.

يف  وال��دخ��ول  البيعة  عليه  يعر�ص  ال��ث��اين: 
الطاعة؛ فاإن بايع اأخلى �سبيله.

الثالث: اإن اأبى البيعة اأَخذ �سالحه، ويحّلفه األ 
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يعود للقتال ويطلق �سراحه.
ظ عليه يف الأ�سر  الرابع: اإن اأبي اإل القتال حتفَّ

ول يقتله �سًبا.
ب��ع��ي��ًدا عن  ك��ل مقتول  ���س��ًبا ه��و  وامل��ق��ت��ول 
مّب  ويقول  قتل.  و�سيلة  باأّي  القتال  �ساحة 
الدين اخلطيب يف تعليقه على »العوا�سم من 
"ومع ذلك فاإن هذه احلرب املثالية  القوا�سم«: 
الذي  التاريخ  يف  الأول��ى  الإن�سانية  حرب  هي 
جرى فيها املتحاربان مًعا على مبادئ الف�سائل 
يف  بها  يعمل  لو  الغرب  حكماء  يتمنى  التي 
القرن احلادي والع�سرين، واإن كثرًيا من قواعد 
لول  ن  وتدوَّ َلم  عنْ لتحُ تكن  مل  الإ�سالم  يف  احلرب 
وقوع هذه احلرب، وهلل يف كل اأمٍر حكمة، وقد 
نقل �ساحب كتاب »بغية الطلب يف تاريخ حلب« 
عن �أبي حنيفة رحمه �هلل قوله: »لوال ما �صار 
كيف  اأحد  علم  ما  فيهم  عنه  اهلل  ر�سي  علّي 

�ل�صرية يف �مل�صلمني –اأي: بغاة امل�سلمي-".
له� �: من القواعد الفقهية التي اأ�سَّ رابعاً

 علّي ر�سي اهلل عنه يف قت�ل البغ�ة:
ول  ردعهم  البغاة  مع  بالقتال  ق�سد  يحُ اأن   )1
اإل��ى  رّده���م  املق�سود  لأن  قتلهم؛  ب��ه  يتعمد 
ع �سرهم ل القتل، بينما يجوز اأن  الطاعة وَدفنْ

يتعمد قتل امل�سركي واملرتدين.
و�سبيان  ون�ساء  عبيد  البغاة  مع  قاتل  اإذا   )2
احلّر  البالغ  الرجل  حكم  جميًعا  فحكمهم 
رتكون مدبرين؛ لأن قتالهم  قاتلون مقبلي ويحُ يحُ
لدفع اأذاهم بينما يجوز قتل اأهل الكفر والردة 

مقبلني ومدبرين.
3( اإذا ترك اأهل البغي القتال اإما بالرجوع اإلى 
الطاعة واإما باإلقاء ال�سالح، واإما بالهزمية: واإما 
فاإنه ل يجوز  ر؛  اأَ�سنْ اأو  اأو مر�ص  بالعجز جلراح 

الإجهاز على جريحهم وقتل اأ�سريهم.
وقد روى ابن اأبي �سيبة يف م�سنفه وكذا اأحمد 
يف م�صنده عن علي ر�صي �هلل عنه �أنه قال يوم 
على  وا  ِهزحُ نْ جتحُ ول  مدبرين،  تتبعوا  "ل  اجلمل: 
جريح، ومن األقى �سالحه فهو اآِمٌن"، ويف م�صنف 
الب�سرة  يوم  مناديه  اأمر  ا  عليًّ اأن  ال��رزاق  عبد 
ف على جريح،  َذفَّ َبع مدبر، ول يحُ تنْ فنادى: "ل يحُ
قتل اأ�سرٌي، وَمن اأغلق بابه اأو األقى �سالحه  ول يحُ

وؤَخذ من متاعهم �سيٌء". فهو اآِمٌن، ول يحُ
"حتقيق مواقف ال�سحابة" نهي  ونقل �صاحب 
علي ر�سي اهلل عنه وحتذيره من اإيذاء الن�ساء 
اأعرا�سكم  �ستمن  واإن  والن�ساء  "واإياكم  بقوله: 
الباهلي  اأمامة  اأب��ي  وع��ن  اأمراءكم""،  و�سبنب 
وكانوا  �سفي،  "�سهدت  ق��ال:  عنه  اهلل  ر�سي 
ًيا، ول  َولِّ محُ جهزون على جريح ول يقتلون  يحُ ل 

ي�سلبون قتيال". ]امل�ستدرك ب�سند �سحيح.
�ستعان يف قتالهم مب�سرك اأو معاهد ول  4( ل يحُ
اأهل  قتال  على  بهم  �ستعان  يحُ اأن  جاز  واإن  ذمّي، 

�لردة .
5( اإذا خرجوا على الإمام بتاأويل �سائغ را�سلهم، 
فاإذا ذكروا مظلمًة اأزالها عنهم، واإن ذكروا �سبهة 
للخوارج  عنه  اهلل  ر�سي  علّي  بيَّ  كما  نها؛  بيَّ
اجلماعة،  �سّف  اإلى  منهم  كثرٌي  وعاد  َبههم،  �سحُ

فاإن رجعوا واإل وجب قتالهم .
ومل  الإم���ام،  طاعة  ع��ن  يخرجوا  مل  اإذا   )6
اأف��راًدا  وكانوا  فيها،  اعتزلوا  ب��دار  يتحيزوا 
ومل  ركوا  تحُ �سبطهم؛  وي�سهل  القدرة  تنالهم 
فيما  العدل  اأحكام  عليهم  واأجريت  وا،  حاَربحُ يحُ

يجب عليهم، ولهم من احلقوق واحلدود.
كالنار  اإت��الف��ه  يعّم  مبا  البغاة  قاتل  يحُ ل   )7
قطع  رق عليهم امل�ساكن ول يحُ واملنجنيق، ول حتحُ

عليهم النخل والأ�سجار.
8( ل يجوز غنيمة اأموالهم، ول �سبي ذراريهم؛ 
يحل  »ل  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  لقول 
]رو�ه  منه«.  نف�ص  بطيب  اإل  م�سلم  امرئ  مال 

الدارقطني و�سححه الألباين.
ي عليه؛  لِّ ن و�سحُ فِّ ل وكحُ �سِّ ِتَل ِمن البغاة غحُ 9( َمن  قحُ

لأنهم م�سلمون.
10( اإذا مل يكن البغاة من اأهل البدع فهم لي�سوا 
فا�سقي، وقتال الإمام واأهل العدل لهم اإمنا من 
جهة التاأويل، وهم كاملجتهدين من الفقهاء يف 
ن الإمام من دفعهم بغري قتال  الأحكام، واإن متكَّ

فهو خري.
هذا ما تي�سر اإيراده، وقد اأ�سهبنا بع�ص ال�سيء 
واهلل  اإليها،  الأم��ة  حلاجة  القواعد؛  ه��ذه  يف 
اإل  التكالن، ول حول ول قوة  امل�ستعان وعليه 

باهلل.
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قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »كلكم راع، 
وم�سوؤوٌل  راٍع  الإم��ام  رعيته،  عن  م�سوؤول  وكلكم 
عن رعيته، والرجل راٍع يف اأهله وهو م�سوؤوٌل عن 

رعيته«. )متفق عليه(.
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  من  الإن��ذار  هذا  مع 
امل�سوؤولية،  بهذه  الآباء  من  كثرٌي  ا�ستهان  و�سلم، 
فاأ�ساعوا اأولدهم ون�سوهم كاأن ل م�سوؤولية لهم 
عليهم، ل َي�ساألون اأين ذهبوا ول متى جاوؤوا، ول 
اإلى  يوجهونهم  ول  واأ�سحابهم،  اأ�سدقاوؤهم  َمن 

خري ول ينهونهم عن �سر. 
احلر�ص  كل  حري�سون  ه��وؤلء  اأن  العجب  وم��ن 

على  وال�سهر  وتنميتها،  بحفظها  اأموالهم  على 
الأولد فلذات  املحافظة على  اأن  ُي�سلحها، مع  ما 
الدنيا  يف  واأنفع  اأول��ى  ال��ف��وؤاد  وثمرات  الأك��ب��اد 
لهم،  قيمة  ل  تربية  بدون  الأولد  لأن  والآخرة؛ 
بل هم بدون تربية م�سيبٌة كربى على الوالدين 
اخل�سر  قتل  ملا  ولذا  كله،  املجتمع  وعلى  خا�سًة 
الغالم وانده�ص نبي اهلل مو�سى عليه ال�سالم من 

خت  مت  ىت  يت        جث  مث  ىث  يث    « هذا قائاًل: 
حج« )الكهف: 74(، فاأجابه اخل�سر عليه ال�سالم: 

عبده اأحمد الأقرع ✍ اإعــداد

احلمد هلل وحده، واأ�سلي واأ�سلم على من ل نبي بعده؛ �سيدنا حممد �سلى اهلل عليه وعلى اآله 
والتابعني ومن تبعهم باإح�سان اإلى يوم الدين.اأما بعد:

نعمة  واأجّلها:  العظيمة  النعم  تلك  ومن  ُتَعّد،  ل  وعطاياه  ى،  ُت�سَ ل  وجل  عز  اهلل  ِنَعم  فاإن 
حت   جت   يب   ىب   مب   خب   حب    جب   يئ   ىئ   مئ   »حئ   تعالى:  اهلل  قال  الأبناء؛ 

خت  مت   ىتيت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج« )النحل: 72(.
والأبناء زينة احلياة، قال اهلل تعالى: »ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ« )الكهف: 46(، وزينة الذرية 
ي�ساأل  وم�سئولية،  اأمانة  هي  العظيمة  النعمة  وهذه  ب�سالحها،  اإل  وجمالها  بهاوؤها  يكتمل  ل 

عنها الوالدان يوم القيامة، اأحفظا اأم �سيعا؟ 

العتناء بالأبناء 
من هدي الأنبياء

29 ربيع اآخر  1442 هـ - العدد 592 
ال�سنة اخلم�سون 



ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ       »ۀ  
قد  الغالم  ذلك  وكان  اأي:   ،)80 )الكهف:  ے« 
َر عليه، اأنه لو بلغ، لأرهق اأبويه طغياًنا وكفًرا. ُقدِّ
لأجل  ��ا  اإمَّ والكفر،  الطغيان  على  حلملهما  اأي: 
على  يحملهما  اإليه  للحاجة  اأو  اإي��اه،  حمبتهما 
ذلك، فقتلته، لطالعي على ذلك؛ �سالمًة لدين 
اأبويه املوؤمنني، واأّي فائدة اأعظم من هذه الفائدة 
اإليهما، وقطع  اإ�ساءة  العظيمة؟ وهو واإن كان فيه 
لذريتهما، فاإن اهلل تعالى �سيعطيهما من الذرية، 

ما هو خري منه، ولهذا قال: »ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
ولًدا  اأي:   ،)81 )الكهف:  ۆ«  ۇ   ۇ   ڭ   ڭ  

ا، وا�ساًل لرحمه. �ساحًلا، زكيًّ
فعلى الآباء اأن يقوموا برتبية اأولدهم وتوجيههم 
واإر�سادهم ومراقبتهم، فكما اأن الوالد يجب عليه 
وك�سوة  وال�سراب،  بالطعام  الولد  ج�سم  تغذية 
بدنه باللبا�ص، كذلك يجب عليه اأن ُيغّذي قلبه 
التقوى  بلبا�ص  روح��ه  ويك�سو  والإمي��ان،  بالعلم 

فذلك خري زاد. 
رحم اهلل ابن القيم حيث قال: " َفمن اأهمل َتْعِليم 
وَلده ما َيْنَفعُه وَتركه �سًدى؛ فقد اأ�ساَء اإَلْيِه غاَية 
ا جاَء ف�سادهم ِمن ِقَبل  الإ�ساَءة، واأْكرث الأْولد اإنَّ
َفرائ�ص  تعليمهم  وت��رك  َلُهم،  واإهمالهم  الآب��اء 
ينتفعوا  َفلم  �سغاًرا  فاأ�ساعوهم  و�سننه؛  الّدين 
)تفة  كباًرا"  اآب��اَءُه��م  ينفعوا  ومل  ِهم  ِباأْنف�سِ

املودود 1/ 22٩(.
الذي  الوقت  يف  �سيما  ل  بهم  الهتمام  وي��زداد   
ف��اإن  امل��ن��ك��رات،  فيه  وت�ستد  ال��ف��ن،  فيه  تكرث 
اإذا  مما  اأك��رث  الرقابة  عليهم  ُتّتم  امل�سوؤولية 
اإذا  اأموالنا  يف  األ�سنا  املنكرات،  ت  وقلَّ الفن  ت  خفَّ
كرثت ال�سرقة، وكرثت اخليانة نتحفظ فيها اأكرث 
علينا  يجب  فكذلك  الأح��رز؟  املكان  لها  ونطلب 
من  علينا  اأوجب  اأولدنا  مالحظة  بل  اأولدن��ا،  يف 
علينا  اخلطر  من  اإهمالهم  يف  مِلَا  امل��ال؛  مالحظة 

وعلى اأنف�سهم وعلى الأجيال املقبلة كلها.
ي�سحبوننا  الذين  هم  اأموالنا-  اأولدنا-ولي�ص  اإن 
يف  اتبعونا  اإذا  تعالى-  اهلل  �ساء  اجل��ن��ة-اإن  يف 

ڎ   ڎ   »ڌ   تعالى:  اهلل  ق��ال  الإمي����ان، 
ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ« 
من  واحد  كل  اأّن  فيه  ريب  ل  ومما   ،)21 )الطور: 
النا�ص ل ير�سى اأن يكون منعًما يف اجلنة واأولده 

راأى  لو  ال�سخ�ص  اأن  جنزم  اإننا  النار،  يف  معذبني 
النار يف الدنيا تاأكل ولده ل�سعى بكل ما ي�ستطيع 
يف َدْفعها عنه حتى ولو على ح�ساب نف�سه، اأما نار 
الآخرة فقد قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
ر�سي  فاطمة  ابنته  قلبه  وريحانة  كبده  لفلذة 
النار،  من  نف�سك  اأنقذي  فاطمة،  »يا  عنها:  اهلل 

فاإين ل اأملك لِك من اهلل �سيًئا« )م�سلم: 204(.
اأفال  و�سلم؟  عليه  اهلل  �سلى  النبي  بغري  فكيف 
يف  ي�سعى  ولده  يرى  كيف  ويقي�ص  اأٍب،  كل  يعقل 
املعا�سي التي هي اأ�سباب دخول النار، ثم ل يبايل 
ا لعمل  ا حقًّ ه! لو كان حمًبّ بذلك، ويزعم اأنه يحبُّ
على وقاية ولده من نار وقودها النا�ص واحلجارة 

ۅ    ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   »ۈ   تعالى:  اهلل  قال 
ۅ  ۉ  ۉ   ې« )التحرمي: 6(. 

اهلل  عبودية  اإقامة  الن�صء  تربية  يف  فالأ�سل 
تعالى يف قلوبهم، وغر�سها يف نفو�سهم وتعاهدها. 
اإنَّ اأول لبنة يف بناء ال�سباب لبنة العقيدة، ور�سوخ 
والعتماد  وحده  باهلل  ق  التعلُّ و�سدق  الإمي��ان، 
اأن  الوالد  على  يجب  الذي  الكنز  هو  هذا  عليه. 
�ساأن  ذلك  يف  �ساأنه  املمات،  قبل  لبنيه  خره  يدَّ

الأنبياء.
اأول ر�سول لأهل الأر�ص نبّي اهلل نوح عليه  فهذا 
مازال  اأن��ه  كبده  بفلذة  عنايته  من  بَلغ  ال�سالم 
يدعو ابنه، وي�ستعطفه لريكب معه يف ال�سفينة؛ 

ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   »ہ   ال��ن��ج��اة:  �سفينة 
ھ« )هود: 42(، ولكن ذلك البن ا�ستمر على 
ِمَن  ُمِني  َيْع�سِ َجَبٍل  َلى  اإِ »�َساآِوي  وقال:  ع�سيانه، 
مازال  بل  تركه،  ما  هذا  ومع   ،)43 )ه��ود:  املَ��اِء« 
له:  قال  ي�ستجيب،  لعله  اإليه  ويتلطف  يدعوه 
ِحَم«  رَّ َمن  اإِلَّ  �ِه  اللَّ اأَْمِر  ِمْن  الَيْوَم  َم  َعا�سِ َل  َقاَل   «
الطوفان  ق  ف��رَّ حتى  معه  زال  وم��ا   ،)43 )ه��ود: 
ى«  ې   ې     ې   ې   ۉ    « بينهما: 
وياأتي  القا�سي،  الفراق  حلظة  اإنها   ،)43 )ه��ود: 
حال  عن  ال�سالم،  عليه  نوح  من  ا�ستعالم  �سوؤال 

الذي غرق: »ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ        ىئ   ولده 
)هود:  جت«  يب   ىب   مب   خب   حب   جب   يئ  
45(، واملعنى: اأي: يا رب: قد وعدتني بنجاة اأهلي، 
ووعدك احلق الذي ل ُيخلف، فكيف غرق واأنت 
اأحكم احلاكمني؟ وياأتي اجلواب من اهلل �سبحانه: 

»ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پپ  پ        پ  ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ    ٺ  
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ٺ  ٺ  ٿ       ٿٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ« )هود: 
.)46

ْهِلَك«؛ معناه: اإنه  اأَ ُه َلْي�َص ِمْن  وقوله �سبحانه: »اإِنَّ
لأين  باإجنائهم،  وع��دت  الذين  اأهلك  من  لي�ص 
اأهلك، ولهذا قال  ِمن  اآَمن  َمن  اإنا وعدتك بنجاة 
�سبحانه: »ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ« )هود: 40(، 
بالغرق  القول  عليه  �سبق  ممن  الولد  هذا  فكان 
لكفره وخمالفته اأباه نبي اهلل نوًحا عليه ال�سالم. 
من  ال�سالم  عليه  اإبراهيم  الرحمن  خليل  وه��ذا 
حر�سه على ذريته اأنه دعا اهلل عز وجل اأن يهب 

ذريته ما وهبه اهلل اإليه، ملا قال اهلل له: »ھ    ے  
بلغ  بل   ،)124 )البقرة:  ڭڭ«  ڭ   ڭ   ۓۓ   ے  

ٺ  ٿ   من حر�سه على ذريته اأنه دعا ربه: » 
ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ« )البقرة: 128(، 
ْعُبَد  » َرِبّ اْجَعْل َه�َذا الَبَلَد اآِمًنا َواْجُنْبِني َوَبِنيَّ اأَن نَّ
احلّب  اأعظم  من  وهذا   ،)35 )اإبراهيم:  َناَم«  الأَ�سْ
اأن يحفظ ذريته من  والرِبّ ببنيه، حيث دعا ربه 

الكفر به، وعبادة الأ�سنام.
قال اإبراهيم التيمي رحمه اهلل: »من ياأمن البالء 

على نف�سه بعد اخلليل عليه ال�سالم؟«.
ا  وهذا نبي اهلل يعقوب عليه ال�سالم: كان حري�سً
ال�سالم  عليه  يو�سف  اأخربه  فعندما  ذريته،  على 

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     « له:  قال  ب��روؤي��اه، 
پ  پ  ڀڀ« )يو�سف: 5(، يخ�سى عليه ال�سالم 

اأن تتفرق الأ�سرة.
اأو�ساهم  اأخرى،  مرة  م�سر  اإلى  الرجوع  اأرادوا  وملا 

عليه ال�سالم، فقال: »ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  
ۀ  ۀ  ہ     ہہ« )يو�سف: 67(. 

ذكر بع�ص املف�سرين اأنه خ�سى عليهم من الإ�سابة 
اإذا دخلوا جميًعا من باب واحد، وهذا من  بالعني 

عنايته عليه ال�سالم ببنيه.
اهلل  جمع  ملا  اأنه  ا  اأي�سً ال�سالم  عليه  حر�سه  ومن 
فعلوا-  ما  واأخيه  بيو�سف  فعلوا  �سملهم-بعدما 
ب عليهم يعقوب عليه ال�سالم، بل بلغ من  مل ُيرَثِّ
عظيم حر�سه عليه ال�سالم على ذريته اأنه ما زال 
الروح:  خروج  اإلى  اخلري  على  ويربيهم  يو�سيهم 

ٴۇ      ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   »ۇ   تعالى:  اهلل  ق��ال 
ې    ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  
ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  

قوله:  فانظروا   ،)133 )البقرة:  ۆئ«  ۇئ   ۇئ  
َر َيْعُقوَب املَْوُت« اأي: وهو على فرا�ص املوت،  »اإِْذ َح�سَ
ُيو�سي بنيه باأهم ما عنده: اأن يكون الأبناء على 
فلما  وج��ل،  عز  ب��اهلل  اإمي��ان  وعلى  اهلل،  توحيد 
عبادة  للحق-وهو  لزمون  باأنهم  واأجابوه  �ساألهم 
اهلل وحده، وعدم الإ�سراك به- اطماأن قلبه عليه 

ال�سالم، ومات قرير العني.
وهذا نبي اهلل زكريا عليه ال�سالم من بالغ عنايته 
قبل  ذريته  اأم��ر  يطيب  اأن  ربه  دعا  اأن��ه  بذريته 

خلقها: »پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ        ٺ  
ٻ     « تعالى:  اهلل  وقال   .)38 عمران:  )اآل  ٺ« 
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ    پ    پ   ٻ   ٻ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ  

ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

)مرمي:  ڌ«  ڍ   ڍ   ڇڇ   ڇ   ڇ   چ    چ  

2-6(، وهذه الولية، ولية الدين، ومرياث النبوة 
وتببه  تر�ساه،  �ساحًلا  ولًدا  اأي:  والعمل،  والعلم 

اإلى عبادك، وهذا اأف�سل ما يكون من الأولد.
كان  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد  نبينا  وه��ذا 
مترة  احل�سن  اأكل  ملا  ذريته؛  على  النا�ص  اأحر�ص 
�سلى  له  قال  فيه،  يف  واأدخلها  ال�سدقة،  متر  من 
ناأكل  ل  اأنا  �سعرت  اأما  كخ،  »كخ  و�سلم:  عليه  اهلل 
اإليه اإحدى  اأر�سلت  ال�سدقة؟« )متفق عليه(، وملا 
�سغري،  لها  ولٌد  مر�ص  ملا  عنهن  اهلل  ر�سي  بناته 
اهلل  �سلى  فاعتذر  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  لياأتيها 
عليه و�سلم: فاأر�سلت اإليه- تق�سم عليه- لياأتيّنها، 
فقام �سلى اهلل عليه و�سلم ومعه �سعد بن عبادة، 
ثابت،  بن  وزيد  كعب،  بن  واأَُب��ّي  جبل،  بن  ومعاذ 
ورجال ر�سي اهلل عنهم، فرفع اإلى ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم ال�سبي، فاأقعده يف حجره ونف�سه 
اهلل  ر�سي  �سعد  فقال  عيناه،  ففا�ست  تقعقع، 
رحمة  »هذه  فقال:  هذا؟  ما  اهلل،  ر�سول  يا  عنه: 
جعلها اهلل تعالى يف قلوب عباده«. )متفق عليه(. 
اأنه  بذريته:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهتمامه  ومن 
ت�ساأله  عنها  اهلل  ر�سي  فاطمة  ابنته  جاءته  ملا 
َتْلَقه �سلى اهلل عليه و�سلم، فاأخربت  خادًما، فلم 
ثم  بذلك،  عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  املوؤمنني  اأم 
اهلل  �سلى  النبي  عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  اأخربت 
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و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  فجاء  بذلك،  و�سلم  عليه 
ودخل  عنهما،  اهلل  ر�سي  وفاطمة  علّي  بيت  اإلى 
»األ  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  لهما  فقال  عليهما، 
ان اهلل عند  اأدلكما على خرٍي لكما من خادم؟ ُتكربِّ
وثالثني،  ثالًثا  وتمدان  وثالثني،  اأربًعا  النوم 
حان ثالًثا وثالثني، فذلكما خرٌي لكما من  وت�سبِّ

خادم« )متفق عليه(. 
ال�ساهد: جميئه �سلى اهلل عليه و�سلم من بيته 
وهذا  عنهما،  اهلل  ر�سي  وفاطمة  علي  بيت  اإلى 
و�سلم  دليل على عظيم عنايته �سلى اهلل عليه 

بذريته.
بالأنبياء  بالتاأ�سي  احلبيب  الوالد  اأيها  فعليك 
واملر�سلني وعباد اهلل ال�ساحلني بالدعاء لأولدك 
بالهداية وال�سالح. فكم من دعوة اهتدى ب�سببها 
م�سافات  اخت�سرت  �ساحلة  دعوة  من  وكم  �سال، 
تدعو  اأن  املف�سال  الوالد  اأيها  واحذر  الرتبية!، 
على اأبنائك، فقد توافق دعوتك وقًتا ُي�ستجاب 
ولدك  على  دعوتك  فت�ستجاب  ال��دع��اء،  فيه 
اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال  عاقبتها.  اأنت  فتجني 
عليه و�سلم: »ل تدعوا على اأنف�سكم، ول تدعوا 
ول  خدمكم،  على  ت��دع��وا  ول  اأولدك����م،  على 
�ساعة  اهلل  من  توافقوا  ل  اأموالكم؛  على  تدعوا 
)خمت�سر  لكم«  في�ستجيب  عطاٌء  فيها  ُي�ساأل 

م�سلم 1537(.
ومن الأ�صباب التي َيحفظ اهلل بها الأبناء: �صالح الوالدين:

الأبناء،  الأثر يف �سالح  الوالدين عظيم  ل�سالح 
يف  موته  بعد  ب�سالحه  العبد  اهلل  يحفظ  قد 
واخل�سر  مو�سى  اهلل  نبي  مع  حدث  كما  ذريته، 

عليهما ال�سالم.
ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ        »ۈ   تعالى:  اهلل  قال 
ۅ  ۉ    ۉ  ې                ې  ې  ې  ى  ى  
ۇئ   ۇئ   وئ               وئ   ەئ   ەئ           ائ   ائ  
ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی« 

)الكهف: 82(.
اهلل  حفظ  كيف  احلبيب:  ال��وال��د  اأيها  فانظر 

�سبحانه وتعالى اأموال الأيتام ب�سالح الآباء؟
وكان �سعيد بن امل�سيب رحمه اهلل: يقول لبنه: 
اأُْحَفَظ  اأن  رجاء  اأجلك؛  من  �سالتي  يف  "لأزيدنَّ 
ا«". احِلً فيك، ثم تال هذه الآية: »َوَكاَن اأَُبوُهَما �سَ

بالرجل  ليحفظ  اهلل  "اإن  املنكدر:  اب��ن  وق��ال 
حوله،  التي  والدويرات  ولده  وولد  ولده  ال�سالح 
فما يزالون يف حفظ اهلل و�سرته". فالولد ال�سالح 
اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال  والديه،  به  اهلل  ينفع 
عليه و�سلم: »اإذا مات ابن اآدم انقطع عمله اإل من 
ولٍد  اأو  به،  ُينتفع  علٍم  اأو  جاريٍة،  �سدقٍة  ثالث: 
وهو   .)6131 م�سلم:  )�سحيح  له«  يدعو  �سالٍح 

ينتفع ب�سالح والديه.
ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   »ڌ   تعالى:  اهلل  قال 
)الطور:  گگ«  ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   

.)21
اآبائهم  مبنازل  اهلل  ُيْلِحُقهم  املذكورون  فهوؤلء 
يف اجلنة، واإن مل يبلغوها جزاًء لآبائهم، وزيادًة 
من  الآب��اء  اهلل  ينق�ص  ل  ذلك،  ومع  ثوابهم،  يف 

اأعمالهم �سيًئا.
اهلل  اأن  لبنيه  امُلِحّب  العطوف  الوالد  اأيها  واعلم 
تعالى لن يجمع معك يف اجلنة اإن كنت من اأهلها- 

باإذن اهلل- اإل َمن �سلح من بنيك.
قال اهلل تعالى: »ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  
ڱ   ڱ   ڱ          ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   گڳ   گ  
ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ« )الرعد: 23، 24(، 
ولن ينتفع بدعاء مالئكة ال�سماء حملة العر�ص 

اإل من �سلح منهم.
قال اهلل تعالى: »ۓ  ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ   
ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ    ۆ   ۇ   ۇ  
ې   ې     ې     ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  
ې  ى  ى   ائ   ائ     ەئ   ٱ  ٻ  ٻ  
ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ  
ٿ   ٿ   ٺ   ٺ      ٺ   ٺ   ڀڀ  
ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ      ٹ   ڤ  ڤڤ  ڤ  
اهلل  ر�سول  وقال   ،)٩-7 )غافر:  ڦ«  ڦ   ڦ     
ٍد بيِده،  ذي نف�ُص حممَّ �سلى اهلل عليه و�سلم: »والَّ
ِة،  ِلك به يف اجلنَّ ُد اإّل �سُ ما من عبٍد ُيوؤِمُن، ثمَّ ُي�سدَّ
اأنتم ومن �سُلح  ُتبّوءوا  اأّل يدخلوها حّتى  واأرجو 
ي  ِة، ولقد وعدين ربِّ ّياِتكم م�ساكَن يف اجلنَّ من ذرِّ
األًفا  �سبعني  تي  اأمَّ من  َة  اجلنَّ يدُخَل  اأن  وجلَّ  عزَّ 

بغرِي ح�ساٍب« )�سحيح اجلامع 7062(.
»ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   

ے    ے« )الفرقان: 74(.
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ال���ع���امل���ن،  رب  هلل  احل���م���د 
نبينا  على  وال�سالم  وال�سالة 
و�سحبه  اآل���ه  وع��ل��ى  حم��م��د 

اأجمعن.
اأمرنا  تعالى  اهلل  ف��اإن  وبعد: 
تعالى:  ف��ق��ال  اآي��ات��ه  بتدبر 

گ   گ    گ    گ   »ک  
 ،)24 )حم��م��د:  ڳ«  ڳ  

ڄ   ڄ   »ڄ   تعالى:  وقال 
ڃ    ڃ    ڃ   ڃ    ڄ  

چ« )�ص: 29(.
وقد بننَّ القراآن للم�ؤمن مناهج 
مبا  واآخرته  دنياه  يف  ال�سعادة 
غريه،  يف  يتحّقق  اأن  ميكن  ال 
ف��ه��� ك��ت��اب جم��ي��د، وامل��ج��د: 
والرفعة  وال�����س��رف  ال�����س���ؤدد 

»ٺ   تعالى:  ق��ال  كما  والعل� 
ٿ«  ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  

)االإ�سراء: 9(.
اهلل  لكتاب  التدبر  خالل  ومن 
عز وجل ميكن للم�ؤمن اأن يقف 
الرفيعة  امل��ن��اه��ج  ه��ذه  على 
اأو  ون�اهيه،  اأوام��ره  من  �س�اء 
من  اأو  و�سرائعه،  اأحكامه  من 

ق�س�سه وم�اعظه.
و�س�ف اأذكر بع�ص هذه املناهج 
وجل  عز  اهلل  يي�سر  ما  ح�سب 

وي�فق. 
فمن ذلك ق�له تعالى: »ڱ  ں  
ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  
ہ   ہ   ہ   ۀہ   ۀ     
ھ«  ھ   ھ   

)املائدة: 100(. 
ال��ذي  وامل��ي��زان  املنهج  ف��ه��ذا 
لت�ستقيم  للم�ؤمن  اهلل  جعله 
ب���ه ح���ي���ات���ه، وت���ع���ت���دل به 
وت�سعد  واجتاهاته،  ت�س�راته 

به اأيامه يف طماأنينة ور�سا.
االآية على عدة  ا�ستملت  فقد 
ا�ستقامة  ميزان  بها  تنبيهات 
يف  بال�سعادة  وال��ف���ز  احل��ي��اة 

الدارين.
الطّيب  اأن  االأول:  الت�جيه 

واخلبيث ال ي�ست�يان اأبًدا:
جميع  يف  عامة  قاعدة  وه��ي 
املجاالت؛ عقدية اأو ت�سريعية 

اأو اأخالقية.
ق���ال ال��ق��رط��ب��ي رح��م��ه اهلل 
املف�سرين:  اأق�ال  ذكر  اأن  بعد 
ع��اّم  اللفظ  اأن  "وال�سحيح 
يف  يت�س�ر  االأم����ر،  جميع  يف 
والنا�ص،  واالأع��م��ال،  املكا�سب 
وغريها،  العل�م  من  واملعارف 
ف��اخل��ب��ي��ث م��ن ه���ذا ك��ل��ه ال 
حت�سن  وال  ينجب،  وال  يفلح 
والطيب  كرث،  واإن  عاقبة،  له 
العاقبة.  جميل  نافع  قل  واإن 

ٻ   »ٱ   تعالى:  اهلل  قال 
ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ                 
ڀ       ڀ  ڀٺ« )االأعراف: 58(. 

]تف�سري القرطبي: 328/6.
منها  املق�س�د  لي�ص  واالآي���ة 
الطيب  ب����اأن  اخل���ر  جم���رد 
واخلبيث ال ي�ست�يان فح�سب، 
بل هي ت�جيه ومنهج للم�ؤمن 
على  ال��ط��ي��ب  ي��خ��ت��ار  الأن 
اخلبيث، قال ابن عا�س�ر: "وملا 
ال  اخلبيث  اأن  املعل�م  من  كان 
ال��َب��ْ�ن  واأن  الطيب،  ي�ساوي 
بينهما بعيد، علم ال�سامع من 

د. عادل عزازي اإعــداد✍

القراآن 
تدبُّر ومنهج

»ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ « )املائدة: 100(
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هذا اأن املق�س�د ا�ستنزال فهمه 
الطيب  من  اخلبيث  متييز  اإلى 
اأحدهما  فيه  يلتب�ص  ما  كل  يف 
والتن�ير:  ]التحرير  باالآخر" 

.63/7
عناية  اأخ���رى  اآي���ات  يف  وورد 
واأحكامه،  ت�سريعه  يف  بنا  اهلل 
الطيبات  تعاطي  �سريعة  واأنها 
تعالى:  فقال  اخلبائث  وت��رك 

ٹٹ   ٹ            ٹ   »ٿ   
ڤ    ڤ   ڤ     ڤ  
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ  
ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ  
چ   چ   ڃ   ڃ  
ڇ   ڇ   چ   چ   
ڍ   ڍ    ڇ   ڇ  
ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  
ژ   ژ   ڈ    ڈ  
ک             ک   ک   ڑ   ڑ  
ک« )االأعراف: 156- 157(. 

حمب�ب  اهلل  ع��ن��د  ف��ال��ط��ي��ب 
االإمي���ان  ي�ست�ي  ف��ال  دائ��ًم��ا، 
احل��الل  ي�ست�ي  وال  وال��ك��ف��ر، 
ُح�سن  ي�ست�ي  وال  واحل����رام، 
اأي  وال  اخُل��ل��ق،  و���س���ء  اخُل��ل��ق 

�سيء طيب ب�سيء خبيث.
ۈئ   ۈئ             ۆئ   »ۆئ   تعالى:  قال 
ىئ   ىئ    ېئ       ېئ   ېئ  
ی   ی   ی   ی   ىئ  
جئ  حئ   ٱ  ٻ  ٻ            ٻ  
ڀ    پ   پ   پپ   ٻ  
ٺ   ڀ   ڀ    ڀ  
ٺ  ٺ    ٺ   ٿ  ٿ  
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  

ڤ« )اإبراهيم: 26-24(.
كلمة  ه��ي  الطيبة  وال��ك��ل��م��ة 
الت�حيد، والكلمة اخلبيثة هي 
-والعياذ  والكفر  ال�سرك  كلمة 

باهلل-.
»َمَثاًل  ق�له:  يف  عبا�ص  ابن  عن 

اإله  ال  اأن  �سهادة  َبًة«  َطِيّ َكِلَمًة 
وه�  َبٍة«  َطِيّ »َك�َسَجَرٍة  اهلل،  اإال 
يق�ل:  َثاِبٌت«  ُلَها  »اأَ�سْ امل�ؤمن، 
امل�ؤمن،  قلب  يف  اهلل  اإال  اإل��ه  ال 
يق�ل:  َماِء«  ال�سنَّ يِف  »َوَف��ْرُع��َه��ا 
ي��رف��ع ب��ه��ا ع��م��ل امل����ؤم���ن اإل��ى 
كثري:  اب��ن  )تف�سري  ال�سماء. 

.)491/4
ف��ال��ط��ي��ب حم��ب���ب ع��ن��د اهلل 

»ې   تعالى:  ق��ال  اإل��ي��ه  ي��رف��ع 
ائ   ائ   ى   ى   ې  
وم���اآل  10(؛  )ف��اط��ر:  ەئەئ« 
اإل��ى  دائ��ًم��ا  وعاقبته  الطيب 
ي�����س��اوي  خ���ري؛ ف��اخل��ب��ي��ث ال 
اإن��ف��اًق��ا،  م���ق���داًرا وال  ال��ط��ي��ب 
فالطيب  ذهاًبا،  وال  مكاًنا  وال 
واخلبيث  اليمن،  جهة  ياأخذ 
ياأخذ جهة ال�سمال، والطيب يف 

اجلنة، واخلبيث يف النار.
يف  النا�ص  من  الطيب  فيتميز 
القيامة؛  وي���م  امل���ت  �سكرات 
امل�ت  �سكرات  يف  وه���  فامل�ؤمن 
ي�����س��م��ع خ���ط���اب م��ل��ك امل����ت 
»اأيتها  فيق�ل:  روح��ه  لقب�ص 
ال��ن��ف�����ص ال��ط��ي��ب��ة ك���ان���ت يف 
اإلى  اخرجي  الطيب!  اجل�سد 
غري  را����صٍ  ورّب  وري��ح��ان  روح 
غ�سبان«. فهل ي�ست�ي هذا مع 
ينادي  التي  اخلبيثة  النف�ص 
الروح  لقب�ص  امل�ت  َملك  عليها 
فيق�ل: »اأيتها النف�ص اخلبيثة 
اخل��ب��ي��ث  اجل�����س��د  يف  ك���ان���ت 
اهلل  م��ن  �سخط  اإل���ى  اخ��رج��ي 

وغ�سب«؟ ال ي�ست�ون.
ۓ   ے          »ے   تعالى:  ق��ال 
ۇ«  ڭ   ڭڭ    ڭ         ۓ     

)ال�سجدة: 18(. 
وكما اأنهم ال ي�ست�ون يف الدنيا 
فهم ال ي�ست�ون يف االآخرة؛ فاإن 

اهلل جعل اجلنة للطيبن »ڭ  
ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ   
ۅ   ۋ      ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ  

ۅ« )النحل: 32(. 
طيًبا،  اإال  يقبل  ال  طيب  فاهلل 
اإال  ج��ّن��ت��ه  يف  ي���ج���اوره  وال 
اإال  اإليه  ي�سعد  وال  الطيب�ن، 
ال��ط��ي��ب م��ن ال��ق���ل وال��ع��م��ل، 
وهي  امل��الئ��ك��ة  عليهم  وتثني 

ۉ   ۉ    »ۅ   عليهم  ت�سلم 
ې   ې   ې   ې  

ى« )الزمر: 73(.
يك�ن  اأن  امل�ؤمن  على  فال�اجب 
م�ستم�سًكا  لنف�سه  جم��اه��ًدا 
بالطيبات من االأق�ال واالأعمال 
كل  وك��ارًه��ا  ت��ارًك��ا  وال�سفات، 
فالحه،  الطيبات  ففي  خبيث؛ 

ويف اخلبائث هالكه.
الت�جيه الثاين من االآية عدم 

االغرتار بكرثة اخلبيث:
ت�سحيح  ال��ت���ج��ي��ه  وه����ذا   
من  كثري  فيها  يقع  الأخ��ط��اء 
االأم�ر  يقي�س�ن  حيث  النا�ص؛ 
ينبغي  ما  وه�  الكرثة،  مبيزان 
امل�ؤمن؛ فامليزان ه�  اأن يتجّنبه 
اأتباعه  ك��ان  ول���  احل��ق،  ميزان 
الباطل  اأتباع  كرث  ومهما  قلة، 
فال تك�ن كرثتهم دلياًل ل�سحة 
ما هم عليه، كما اأنه ال يحمله 
اأن  امل��ح��رم��ة  امل��ك��ا���س��ب  ك���رثة 

يختارها على املكا�سب احلالل.
الهلكى  بكرثة  امل�ؤمن  يغرّت  فال 
ال��ذي  ال��زم��ان  ه��ذا  يف  خا�سة 
كرثت فيه اخلبائث يف جماالت 

متعددة.
ف��ف��ي جم����ال ال��ت���ح��ي��د كرث 
امل��ن��ح��رف���ن ع���ن ال��ت���ح��ي��د 
اخل���ال�������ص م����ن امل��ت�����س���ف��ة 
وال���ق���ب����ري���ن، وال���رواف�������ص 
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القب�ر  يعبدون  الذين  ال�سيعة 
ويذبح�ن وينذرون لها.

وال�سل�ك  االأخ��الق  جمال  ويف 
اإال  يعلمها  ال  وطامات  فاآفات 
والفج�ر  الرذائل  ن�سر  من  اهلل 
و�سرب  القبيحة،  واالأق������ال 
املحرمة،  والعالقات  اخلم�ر، 
يف  االأخ��الق  و�س�ء  وال�سذوذ، 
و�س�ء  واالأمهات  االآباء  معاملة 

رة بن االأزواج. الِع�سْ
كرث  فقد  املكا�سب،  جم��ال  ويف 
التعامالت  املال احلرام من  اأكل 
الر�ساوي  كرثت  كما  الرب�ية، 
م�سلحة  ت��رى  ت��ك��اد  ال  حتى 
الغ�ص  كرث  كما  بالر�ساوي،  اإال 
وكرث  والب�سائع،  املنتجات  يف 
كثري  حق�ق  و�ساع  املرياث  اأكل 
الفاجرة  ب��االأمي��ان  النا�ص  من 

الكاذبة و�سهادة الزور.
اأن  فعلى امل�ؤمن اأن يرباأ بنف�سه 
بهذه  را�سًيا  اأو  م�سارًكا  يك�ن 
بالطيب  ير�سى  واأن  املكا�سب، 
ول� كان قلياًل عن اخلبيث ول� 
الركة  فيه  ف��اإن  ك��ث��رًيا،  ك��ان 
املحم�دة كما  والعاقبة  واخلري 

ڳ   »ڳ   لق�مه:  �سعيب  قال 
ڱں«  ڱ    ڱ   ڱ   ڳ  

)ه�د: 86( . 
ُيْلِزم  اأن  امل�ؤمن  ولذا وجب على 
وال  وجل  عز  اهلل  ب�سرع  نف�سه 
تطمح  وال  الهلكى،  بكرثة  يغرّت 

عينه اإلى اأكل املال احلرام.
بتق�ى  االأمر  الثالث:  الت�جيه 

اهلل: 
»ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  

ھ« )املائدة: 100(.
معركة  يف  مهم  ت�جيه  وه���   
النف�ص  دواف���ع  م��ع  االخ��ت��ي��ار 
و���س��ط���ة اخل��ب��ي��ث ل��ك��رثت��ه، 

لنف�سه  االإن�سان  �سمح  فرمبا 
اخلبيث  بع�ص  ي��ق��رتف  ب���اأن 
لينال  متغافاًل  اأو  متجاهاًل 
كان  اإذا  خا�سة  غر�سه،  بع�ص 
النف�ص،  دواف��ع  لذلك  يلجئه 
وامل�س�ؤولية،  احل��اج��ة  و���س��دة 
اخلبيث،  اأك���ل  يف  فيرتخ�ص 
بفت�ى  ذلك  على  يتعلل  وقد 
الباطل،  اأك��ل  له  زّينت  �ساذة 
التبا�ص  اأو  ال�سرورة،  ادع��اء  اأو 
نف�سه  ي��ك��ل��ف  ف��ال  وا���س��ت��ب��اه 
ذلك  غري  اأو  والتحري،  البحث 
احل���رام،  اأك���ل  لنف�سه  ليبيح 
م��ن اهلل عز  ال��ت���ج��ي��ه  ف��ك��ان 
فهي  بالتق�ى،  ب��االأم��ر  وج��ل 
اأكر عامل على مراقبة اهلل عز 

وجل.
اأُوِل  َيا  �َه  اللنَّ ُق�ا  »َفاتنَّ فق�له: 
يريد  اهلل  باأن  م�ؤذن  ااْلأَْلَباِب« 
متييز  يف  النظر  اإع��م��ال  منا 
والبحث  الطيب،  من  اخلبيث 
االغرتار  وعدم  احلقائق،  عن 
باملظاهر اخلاّلبة الكاذبة، فاإن 
االأمر  ي�ستلزم  بالتق�ى  االأم��ر 
بالنظر يف متييز االأفعال حتى 
ما ه� تق�ى دون غريه.  يعرف 

)التحرير والتن�ير: 64/7(.
ما  حّقق  من  ب��اأن  االآي��ة  وختم 
ذكر يف االآية نال الفالح، فعلى 
ويتبع  بنف�سه  يرقى  اأن  امل�ؤمن 
الباطل  وي��رتك  الطيب  احل��ق 

اخلبيث.
بهذه  ه���ذه  مقالتي  واأخ��ت��م 

املالحظات:
اأواًل: العبد ال ينال اإال ما كتبه 
من  يطلبه  اأن  فعليه  ل��ه؛  اهلل 
النبي  قال  كما  ح��الل،  طريق 
ُروَح  »اإننَّ  �سلى اهلل عليه و�سلم: 
َلْن  ��ُه  اأَننَّ ُروِعي  يف  َنَفَث  الُقُد�ِص 

َتْكِمَل  َي�سْ حتى  َع��ْب��ٌد  ����َت  مَيُ
وال  َلِب،  الطنَّ يف  فاأَْجِمُل�ا  ِرْزَقُه، 
ْزِق على  ُكُم ا�ْسِتْبطاُء الرِّ َيْحِمَلننَّ
اهلِل  ِل  َف�سْ من  �َسْيًئا  َتْطُلُب�ا  اأْن 
ما  ُيناُل  ال  ��ُه  ف��اإِننَّ يِتِه؛  ْع�سِ مِبَ
)رواه  ِبطاَعِته«.  اإِال  اهلِل  ِعْنَد 
البزار وقال االألباين يف �سحيح 

الرتغيب: ح�سن �سحيح(.
اأكل  اأن  ثانًيا: اعلم رحمك اهلل 
الدعاء  قب�ل  من  مانع  احلرام 
عن  م�سلم  �سحيح  يف  ورد  كما 
ر�س�ل  ق��ال  ق��ال:  هريرة،  اأب��ي 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »اأيها 
يقبل  ال  طيب  اهلل  اإن  النا�ص، 
امل�ؤمنن  اأمر  اهلل  واإن  طيًبا،  اإال 
فقال:  املر�سلن،  ب��ه  اأم���ر  مب��ا 

ۀ   ۀ   ڻ      ڻ   »ڻ  
ھ   ھ      ہ   ہہ   ہ  
وقتال:   ،)51 )امل�ؤمن�ن:  ھ« 

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   »چ  
ڍ  ڍ  ڌ« )البقرة: 172(، 
ال�سفر  يطيل  الرجل  ذكر  ثم 
اإلى  يديه  مي��ّد  اأغ��ر،  اأ�سعث 
ال�سماء، يا رب، يا رب، ومطعمه 
حرام، وم�سربه حرام، وملب�سه 
ح��رام، وغ��ذي ب��احل��رام، فاأنى 

ي�ستجاب لذلك؟«.
ال��ط��ي��ب م��ت��اع بال  ث��ال��ًث��ا: يف 
معقبات من ندم اأو تلف. وما يف 
اخلبيث من لذة اإال ويف الطيب 
من  واأم��ن  اع��ت��دال  على  مثلها 
واالآخ���رة.  الدنيا  يف  العاقبة 
من  يتخل�ص  ح��ن  وال��ع��اق��ل 
له  التق�ى  مبخالطة  ال��ه���ى 
اخلبيث؛  على  الطيب  يختار 
يف  الفالح  اإل��ى  االأم��ر  فينتهي 

الدنيا واالآخرة.
اأن احلمد هلل رب  واآخر دع�انا 

العاملن.
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صلى  النبي  أن  عنه  اهلل  رضي  ذر  أبي  عن 
َسَتْفَتُحوَن  "إنَُّكْم  قال:  أنه  وسلم  عليه  اهلل 
فإذا  الِقيراُط،  فيها  ُيَسّمى  أرٌْض  وهي  ِمْصَر 
ةً  ِذمَّ أْهِلها، فإنَّ لهْم  َفَتْحُتُموها فأْحِسُنوا إلى 
رَُجَلْيِ  رَأَْيَت  فإذا  وِصْهًرا،  ةً  ِذمَّ قاَل  أْو  ورَِحًما، 
فاْخُرْج  َلِبَنٍة،  َمْوِضِع  يف  فيها  َيْخَتِصماِن 

ِمْنها")صحيح مسلم ٢٥٤٣(.

ى الإِلُه ..       اأَم َكيَف َيجَحُدُه اجلاِحُد؟ َفيا َعَجًبا! َكيَف ُيْع�صَ
ِ يف ُكلِّ َتريَكٍة                   ..       َعَلينا َوَت�صكيَنٍة �صاِهُد َوِلهَّ

ُه واِحُد َويف ُكلِّ �َصيٍء َلُه اآَيٌة                    ..       َتُدلُّ َعلى اأَنهَّ

  قال رسول اهلل صلي اهلل عليه 
وسلم: "والذي نفسي بيدِه ال 

ى أكوَن أحبَّ  يؤمُن أحُدكم حتَّ
إليه من والدِه وولدِه والناِس 

أجمعَي". ]صحيح البخاري 1٥ 
وصحيح مسلم: ٤٤[.

أبي  بن  عبدالعزيز  عن 
على  "دخلت  قال:  رواد 
املغيرة بن حكيم يف مرضه 
فقلت:  فيه  مات  الذي 
لهذا  اعمل  فقال:  أوصني. 
ين  ملحتضر ا ( " ملضجع ا

البن أبي الدنيا(.

من دالئل النبوة

اإخباره عن فتح م�صر

حكم ومواعظ

من نور كتاب اهلل
ال�صرك من اأهم اأ�صباب هالك 

االأمم ال�صابقة

املحبة الواجبة للنبي 
�صلى اهلل عليه و�صلم

من حكمة ال�صعر
قال اأبو العتاهية:
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  قال تعالى:  »ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ
ڇ ڇڇ   چ   چ    چ     چ  
ڈڈ ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ     ڇ  
ک ک   ک           ڑ   ڑ   ژ     ژ  
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)إن اهلل خلق آدم من طينة اجلابية، 
اجلنة(.  ماء  من  مباء  وعجنه 
يف  عدي  ابن  أخرجه  موضوع، 
اهلل  رسول  أن  والصحيح  "الكامل"، 
أنه قال: "إن اهلل خلق آدم من قبضة 
قبضها من جميع األرض" )السلسلة 

الضعيفة لأللباني(

أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  أنس بن مالك رضي اهلل عنه  عن 
ُهْم يف أَْمرِ اهللِ: عمُر، وأَْصَدُقُهْم  تي: أبو بكٍر، وأََشدُّ تي ِبأُمَّ قال: "أرحُم أُمَّ
ْبُن  َزْيُد  وأَْفَرُضُهْم:  كعٍب،  ْبُن  أَُبيُّ  اهللِ:  ِلكتاِب  وأَْقَرُؤُهْم  عثماُن،  َحياًء: 
ٍة أَِميًنا،  ثاِبٍت، وأعلُمُهْم ِباحَلالِل واحَلراِم: ُمعاُذ ْبُن َجَبٍل، أال وِإنَّ ِلكلِّ أُمَّ

ِة: أبو ُعَبْيَدَة ْبُن اجَلّراِح" )سنن الترمذي ٣٧٩1(. وِإنَّ أَِمَي هذه األُمَّ

اهلل  رضي  عباس  ابن  عن 
صلى  اهللِ  رَسوَل  أنَّ  عنهما 
يقوُل:  كاَن  وسلم،  عليه  اهلل 
آَمْنُت،  َوِبَك  أَْسَلْمُت،  لَك  ُهمَّ  "اللَّ
أََنْبُت،  وإَلْيَك  َتَوكَّْلُت،  َوَعَلْيَك 
أَُعوُذ  إنِّي  ُهمَّ  اللَّ خاَصْمُت،  َوِبَك 
أَْن  أَْنَت،  إاّل  إَلَه  ال  ِتَك،  بِعزَّ
ال  الذي  احَليُّ  أَْنَت  ِني،  ُتِضلَّ
وُتوَن".  َيُ واإِلْنُس  واجْلِنُّ  وُت،  َيُ

)صحيح مسلم ٢٧1٧(.

يبعثون  التجار  "اإن  و�صلم:  عليه  ال  �صلى  قال 
قى ال وَبرهَّ و�صدق"؛  اإل َمن اتهَّ اًرا  يوم القيامة فجهَّ
الأمي��ان  من  وال�صراء  البيع  يف  ملا  فجاًرا  اهم  �صمهَّ
الكاذبة والغنب والتدلي�س والربا الذي ل يتحا�صاه 
اأكرثهم، ول يفطنون له، ولهذا قال يف متامه: "اإل 

َمن اتقى ال وَبرهَّ و�صدق".
 (النهاية لبن الأثري)

كانوا قدوة ملن بعدهممن ف�صائل ال�صحابة:

من معاين 
االأحاديث

من جوامع 
االأدعية

اأحاديث باطلة لها اآثار �صيئة
من هدي ر�صول اهلل 
�صلى اهلل عليه و�صلم 

37

اهلل  رضي  مالك  بن  أنس  عن 
عنه قال: كان رسول اهلل صلى 
وكان  رَِحيًما،  وسلم  عليه  اهلل 
َز  ال يأتيِه أحٌد إاّل وَعَدُه، وأْنَ
عنَدُه")السلسلة  كان  إْن  لُه 

الصحيحة ٢٠٩٤(.
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حجاب �ملر�أة 
�مل�سلمة 

نبي  ال  من  على  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
بعده، وبعد: 

فما يزال احلديث متصاًل عن أثر قرائن السياق على 
ثالث  إلى  احلجاب  أدلة  قسمت  وقد  احلجاب،  أدلة 
مجموعات: املجموعة األولى: أدلة القرآن. املجموعة 
عن  اآلثار  الثالثة:  املجموعة  السنة.  أدلة  الثانية: 

الصحابة ومن بعدهم. 
وقد انتهيت بفضل اهلل تعالى من أدلة القرآن، وبدأت 
يف أدلة السنة، ووصلت إلى احلديث الثاني عشر، وهو 
النبي  أن  وفيه  عنها،  اهلل  رضي  عائشة  ُأّمنا  حديث 
صلى اهلل عليه وسلم قال ألسماء: "يا أسماء، إن املرأة 
إذا بلغت املحيض، لم تصلح أن ُيَرى منها إال هذا وهذا، 
والبيهقي  داود  أبو  )أخرجه  وكفيه"  وجهه  إلى  وأشار 

بنحوه(. 
علل  خمس  وجود  احلديث،  حول  القرائن  من  ورأينا 
تضعيفه،  على  العلم  أهل  من  الكثير  وأن  إسناده.  يف 
ى احلديث بطرقه كاأللباني والبيهقي  وهناك َمن قوَّ
اه مبراسيل الصحابة، وقال  ف إسناده، ثم قوَّ الذي ضعَّ
البيهقي عن حديث ُأّمنا عائشة رضي اهلل عنها: فصار 
سنن  تهذيب  يف  الذهبي  ووافقه  ا،  قوّيً بذلك  القول 
"إال  يف  الصحابة  عن  نقواًل  كثير  ابن  وذكر  البيهقي، 
ما ظهر منها" الوجه والكفني، فقال: وهذا هو املشهور 
أبو  رواه  الذي  باحلديث  له  وُيستأنس  اجلمهور،  عند 
وأبي  داود  أبي  كالم  ونقل  عليه  وعلق  سننه  يف  داود 
حامت الرازي من أن احلديث مرسل )انظر جلباب املرأة 
 ,319/2 للبيهقي  الكبرى  السنن   ,59-58 ص  املسلمة 

تفسير ابن كثير 46-45/6(.
هناك ثالث مسائل يف حديث عائشة رضي اهلل عنها 

ُأشير إليها سريًعا ألهميتها.
بكثرة  الضعيف  احلديث  يتقوى  هل  األولى:  املسألة 

طرقه؟ 
الطرق  كل  فليست  األهمية،  غاية  يف  املسألة  هذه 
الضعف  شديدة  فالطرق  الضعيف؛  احلديث  تقوي 
ى  يتقوَّ وإمنا  احلديث،  بها  يتقوى  فال  دت  تعدَّ وإن 
احلديث بالطرق التي فيها ضعف يسير. يقول الشيخ 
أحمد شاكر: "إن احلديث إن كان ضعيًفا؛ لفسق الراوي 
هذا  من  أخرى  طرق  ِمن  جاء  ثم  بالكذب،  اتهامه  أو 
إلى  ضعًفا  يزداد  بل  احَلَسن،  إلى  يرقى  ال  فإنه  النوع 
احلديث  تقوية  عن  األلباني  الشيخ  ويقول  ضعف". 
بطرق متعددة: "ولكن هذا ليس على إطالقه، بل هو 

د. متويل �لرب�جيلي �إعــد�د✍

درا�سات
 �رشعية

�أثر �ل�سياق يف فهم �لن�ص 
)128(

)38(
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مقيد عند املحققني منهم مبا إذا كان ضعف رواته 
من  ال  حفظهم،  سوء  من  ناشًئا  طرقه  مختلف  يف 
ى  يتقوَّ ال  فإنه  وإال  دينهم،  أو  صدقهم،  يف  تهمة 
املناوي  املحقق  نقله  ما  وهذا  طرقه،  كثرت  مهما 
ألفية  شرح  )انظر  العلماء  عن  القدير(  )فيض  يف 
احلديث أحمد شاكر صـــ16، متام املنة لأللباني ص 

.)32-31
اهلل  رضي  عائشة  ُأّمنا  حديث  هل  الثانية:  املسألة 
النوع الذي يتقوى  عنها –الذي نحن بصدده- من 

بكثرة طرقة وشواهده، أم ال يتقوى؟ 
أبي داود يف سنده خمس علل -كما سبق-  حديث 
بعد  عنه  قال  البيهقي،  وحديث  به،  يستدل  فال 
يف  قال  والهيثمي  ضعيف  إسناده  له:  إخراجه 
املجمع رواه الطبراني يف الكبير واألوسط وفيه ابن 
لهيعة. وقال األلباني: "وعلته ابن لهيعة.. والذي ال 
شك فيه أن حديثه يف املتابعات والشواهد ال ينزل 
عن رتبة احلسن، وهذا منها. قلت: والبحث يف ابن 
كتابي  يف  فيه  القول  تفصيل  )انظر  يطول  لهيعة 
احلديث  نقد  يف  شاكر  أحمد  الشيخ  منهج  معالم 
199-222(. وخالصته أن حديثه ال ُيطَرح بالكلية، 

وُيْنَظر إلى من سمع منه ابن لهيعة. 
 ,437 ح  املراسيل  يف  داود  أبو  )أخرجه  قتادة  أثر   -

وسنده إلى قتادة صحيح لكنه مرسل.
املسألة الثالثة: هل ُيحَتّج باحلديث املرسل؟ 

ويف  املصطلح  يف  الطويلة  املسائل  من  أيًضا  هذه 
العلم  أهل  بعض  به  احتج  وقد  الفقه،  أصول 
ومراسيل  اآلخرون.  وطرحه  وضوابط  بشروط 
قتادة ضعيفة عند أهل العلم. قال األلباني: عدم 
االحتجاج مبرسل قتادة ليس موضع خالف، وإمنا 
هل يتقوى باملسند الضعيف أم ال؟ هذا هو املوضوع، 
فنحن نرى تبًعا للبيهقي وغيره أنه يتقوى. فنحن 
لم نحتجَّ مبرسل قتادة، وإمنا به ومبا انضم إليه من 

الشواهد )انظر الرد املفحم: 85/1- 92(.
أّمنا  حديث  على  النسخ  دخل  هل  الرابعة:  املسألة 

عائشة رضي اهلل عنها؟ 
ُأّمنا  حديث  على  أخرى  مسألة  العلماء  أورد 
فهو   – صح  إن  احلديث  هذا   أن  وشواهده،  عائشة 
احلجاب  يف  رسائل  ثالث  )انظر  املنسوخ  قبيل  من 
 115 ص  املشهور  الصارم   ،45 ص  عثيمني  البن 

للتويجري(.
النسخ  عدم  واألصل  طويلة،  أخرى  مسألة  وهذه 
أو  بالرأي  ُيقال  ال  فالنسخ  الدليل،  يأتي  حتى 
السياق  قرائن  كتابي:  )انظر  فقط.  االستدالل 

وأثرها على األحكام الفقهية ص480-472(.
�حلديث �لثالث ع�سر: 

عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: شهدت الصالة 
يوم الفطر مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  وأبي 
بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل اخلطبة، ثم 
نبي اهلل صلى اهلل عليه وسلم  يخطب بعد: فنزل 
ثم  بيده،  الرجال  يجّلس  حني  إليه  أنظر  فكأني 
أقبل يشّقهم، حتى أتى النساء مع بالل...... ثم تال 
آيات املبايعة.... ثم قال حني فرغ )من اآلية(: أننت 
غيرها:  يجبه  لم  واحدة،  امرأة  فقالت  ذلك؟  على 
نعم يا رسول اهلل، ال يدري احلسن من هي )احلسن 
فتصّدقن،  قال:  احلديث(،  رواة  أحد  مسلم  بن 
الفتخ )اخلواتيم  وبسط بالل ثوبه فجعلن يلقني 
الرجلني( واخلواتيم  أصابع  تلبس يف  العظام، وقد 

يف ثوب بالل )متفق عليه(.
بأيديهن  يهوين  فرأيتهن  للبخاري:"..  رواية  ويف 

يقذفن..".
رضي  جابر  عن  مسلم  عند  للحديث  رواية  ويف 
)من  النساء  سطة  من  امرأة  "..فقامت  عنه:  اهلل 
)فيها  اخلدين  سفعاء  ونسًبا(  حسًبا  أوساطهن 
ر وسواد(، فقالت: ِلَم يا رسول اهلل؟ قال: ألنكن  تغيُّ

تكثرن الشكاة )الشكوى(.
القرائن حول احلديث: 

1- قول ابن عباس رضي اهلل عنهما: فرأيتهن يهوين 
بأيديهن يقذفنه.. فهل كن كاشفات األيادي. كما 
قال ابن حزم: فهذا ابن عباس بحضرة رسول اهلل 
اليد  أن  فصح  أيديهن،  رأى  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
ففرض  عداهما  وما  بعورة،  ليسا  والوجه  املرأة  من 

عليها ستره )انظر املحلى 248/2(.
ويرد على قول ابن حزم أن قول ابن عباس يهوين 
األيادي،  كاشفات  أنهن  منه  يلزم  ال  بأيديهن، 
اليدين  إطالق  من  مينع  ال  القفازين  فارتداء 
عليهما. ومن ناحية أخرى فإنه يتسامح يف اليدين 
يف  يتسامح  ال  ما  األشياء  وإمساك  املناولة  عند 
لينزعن  للضرورة  أيديهن  يكشفن  كن  أو  الوجه. 
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اخلواتيم من أصابعهن.
2- قول جابر رضي اهلل عنه: "فقامت امرأة من سطة 
النساء سفعاء اخلدين"، يدل وصف جابر رضي اهلل 
ملا  وإال  الوجه،  مكشوفة  كانت  أنها  على  للمرأة  عنه 
األلباني  به  استدل  وهذا  خديها،  يصف  أن  استطاع 
عليه  اهلل  صلى  النبي  وأن  الوجه،  إظهار  جواز  على 
)انظر  الرجال  أمام  وجهها  كشف  على  ها  أقرَّ وسلم 

جلباب املرأة املسلمة ص76(.
للمرأة  عنه  اهلل  رضي  جابر  وصف  عن  وأجيب 

باحتماالت:
1- أن تكون هذه املرأة من القواعد من النساء، فيجوز 

لها كشف وجهها.
2- أن تكون هذه الواقعة قبل نزول آية احلجاب، على 
من  الثانية  السنة  يف  ُشرعت  العيد  صالة  أن  اعتبار 
الهجرة، وآية احلجاب يف سورة األحزاب التي كانت يف 
سنة خمس أو ست من الهجرة )انظر قول ابن عثيمني 

والسندي يف ثالث رسائل للحجاب ص47، ص93(.
عن  الغطاء  وانحسر  وجهها  تغطي  كانت  املرأة  أن   -3

وجهها بغير قصد منها.
4- أن النبي صلى اهلل عليه وسلم لم يرها.

5- تفرد  جابر رضي اهلل عنه بوصف وجه املرأة دون 
وقد  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  النبي  خطبة  روى  من 
هريرة  وأبو  عباس  وابن  عمر  وابن  مسعود  ابن  رواها 
قول  )انظر  عنهم  اهلل  رضي  اخلدري  سعيد  وأبو 

التويجري يف الصارم املشهور ص 118-117(.
اهلل  رضي  عبًدا  كان  وبالل  عباس  ابن  ِسّن  صغر   -6

عنهما، فال حرج عليهما يف رؤية وجه املرأة.
ويرد على هذه االحتماالت: 

1- إثبات أن هذه املرأة من القواعد من النساء، فمن 
هي هذه املرأة؟ يقول احلافظ ابن حجر أنه لم يقف 
بنت  أسماء  أنها  خاطره  يف  يختلج  لكنه  اسمها،  على 
بأن  ذلك  ورجح  النساء(،  )خطيبة  السكن  بن  يزيد 
أخرجه  حديث  يف  القصة  هذه  أصل  روت  أسماء 
أخرجه  مبا  وأيًضا  وغيرهما،  والطبراني  البيهقي 
أن أسماء كانت يف  أم سلمة األنصارية  الطبراني عن 
النسوة الالتي أخذ عليهن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم ما أخذ.... )انظر فتح الباري 468/2(.
قلت: فإن كانت هي أسماء بنت يزيد –على ما ذكره 
احلافظ ابن حجر–؛ فهي لم تكن وقتها من القواعد 
وقتلت  اليرموك  موقعة  شهدت  فلقد  النساء،  من 
)انظر  الروم، وعاشت بعد ذلك دهًرا  فيها تسعة من 
اإلصابة البن حجر 21/8-22(، وإن لم تكن املرأة هي 
أسماء فيبقى القول بأنها من القواعد مجرد احتمال 

غير ثابت.
2- وقوع هذه القصة قبل نزول آيات احلجاب: وهذا 
اهلل  صلى  النبي  خطبة  تاريخ  معرفة  إلى  يحتاج 
القصة كانت  أن هذه  إلى  األلباني  عليه وسلم، ذهب 
األول  بحديثني:  واستدل  احلجاب،  آية  نزول  بعد 
صلى  النبي  أمر  ملا  عنها  اهلل  رضي  عطية  أم  حديث 
العيد.  صالة  إلى  باخلروج  النساء  وسلم  عليه  اهلل 
قال:  جلباب،  لها  يكون  ال  إحدانا  عطية:  أم  فقالت 
أم  عن  الثاني:  احلديث  جلبابها.  من  أختها  لتلبسها 
اهلل  رضي  عمر  بايع  ملا  أيًضا  عنها  اهلل  رضي  عطية 
عنه النساء بآية مبايعة النساء من سورة املمتحنة، 
وأن سورة املمتحنة نزلت يوم الفتح بعد آية احلجاب. 
أن  البخاري(  يف  )واحلديث  مخرمة  بن  املسور  وذكر 
آية االمتحان نزلت يف يوم احلديبية وكان ذلك سنة 
ثالث،  سنة  نزلت  احلجاب  وآية  الصحيح،  على  ست 
وقيل خمس )انظر جلباب املرأة املسلمة ص 76-74(.

إيرادات:  عليه  يرد  األلباني  الشيخ  إليه  ذهب  وما 
العيد  لصالة  باجللباب  املرأة  بخروج  االستدالل 
)آية  اجلالبيب  بإدناء  األمر  نزول  بعد  كان  هذا  وأن 
قبل  باجللباب  تخرج  ال  املرأة  كانت  فهل  احلجاب(؛ 
نساء  لدى  معروًفا  كان  اجللباب  أن  أم  اآلية،  نزول 
العرب عند خروجهن، ثم جاءت اآلية بأمرهن بإدناء 
اجللباب عند اخلروج، فقد قالت جنوب أخت عمرو 

ذي الكلب )شاعرة جاهلية( ترثي أخاها: 
متشي النساء إليه وهي الهية 

 مشي العذارى عليهن اجلالبيب 
يف  العرب  شاعرات   ،272/1 العرب  لسان  )انظر 

اجلاهلية واإلسالم ص 99(، وللحديث بقية، 
واحلمد هلل رب العاملني.
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َمْهَما كنَت لعًبا
 فال َتْلَعْب بِديِنك

نا  نبيِّ على  اهلل  و�صّلى  حمِده  ح��قَّ  هلل  احلمد 
اآل���ه و�صحبه  ��ّم��د ر���ص��وِل��ه وع��ْب��ِده وع��ل��ى  َ محُ

واأوليائه من بْعِده.
اأّيامنا  يف  عاية  ال�صِّ وقحُ  �صحُ اأ�صبحْت  فقد  وبعد: 
ا واأقلهم  ْغنبحُ حقًّ اأكرثحُ الّنا�ِس من يحُ دة، و�صار  كا�صِ
ْنًما، وباتْت اأحوال امل�صلمني ال تقوم  ْحرزحُ غحُ من يحُ
ى مع عْقٍل وال قيا�س، وقد  على اأ�صا�س، وال َتَتَم�صّ
ف�صاِدها،  و�صوِح  مع  ِذْكرها  عن  اجلمهور  اأ�صرب 
الَقومي  ْرع  لل�صّ امْلحُنايف  ميم  ال�صّ ْهل  اجْلَ من  وهذا 

ليم.  والعْقل ال�صّ
اأ�س�ُش النَّجاة:

يف  �صبًبا  وكانت  واأغاثته،  اأ�صعفته  بها  اأخذ  من 
جناته وخال�صه من الفنت واملحن؛ اإذ اإن التم�صك 

َتاأَّخر بامْلحُتقّدم. ر وامْلحُ ر بامْلحُ�َصمِّ لِحقحُ امْلحَُق�صِّ بها يحُ
بناٌء،  اأ�صا�ٍس  ولكلِّ  اأ�صا�ٌس،  �صيٍء  ّل  لكحُ كان  واإذا 
النبي  َجَمعها  اأموٍر  ثالثةحُ  الّنجاة  بناِء  فاأ�صا�سحُ 
ْقَبَة ْبِن  �صلى اهلل عليه و�صلم يف حديِثه، فَعْن عحُ
؟ َقاَل:  َجاةحُ ِ َما النَّ وَل اهللَّ : َيا َر�صحُ ْلتحُ َعاِمٍر، َقاَل: قحُ

َك، َواْبِك َعَلى  »اْمِلْك َعَلْيَك ِل�َصاَنَك، َوْلَي�َصْعَك َبْيتحُ
َهَذا  وقال:   )2406( الرتمذي:  رواه  َخِطيَئِتَك« 

َحِديٌث َح�َصٌن. اه�. 
 ، ا ال ينَفعحُ ه عمَّ �صان وكفُّ اللِّ االأَّول: وهي اْمِتالكحُ 
اَلطِته  َ محُ من  َقّلل  فيحُ بْيَته  امْلَْرء  ومحُ  زحُ لحُ والثاين: 
ه على  ، وندمحُ كاوؤحُه على خطاَياهحُ للّنا�س، والثالث: بحُ
للَعْهد  هحُ  وت�صحيححُ للّتوَبة،  هحُ  وجتديدحُ وِبه،  نحُ ذحُ

عمة عليه.  الِذي بْيَنه وبنْي اهلل �صاحِب النِّ
َهَماء،  هذه هي االأ�صولحُ الّثالثةحُ امْلحُعتَبة عند الفحُ
والقواِعد امْلَْبِنّي عليها اأْمر الّنجاة عند العلماء.

فمْن اأخَذ بَقْدٍر �صاِلٍح منها ون�صيب، فقد اأ�صاَب 
يب. �صِ الغَر�سِ ب�َصْهم محُ

يف  وقٌة  وم�صحُ واح��ٍد،  حديٍث  يف  جمموعٌة  وهي 
وهذا  الفاِقد،  امْلحُْحتاج  �صوؤال  عن  جواِب  م�صاِق 
احلديث يف �صاأن النجاة ي�صدق فيه قول القائل:
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فو�س فلم َيَدْع  �َصفى وَكَفى ما يف النُّ
ا وال َهْزاَل      لذي اإْرَبٍة يف الَقْول ِجدًّ
ّجة بتْقِليل  الأنه ق�صد اإلى عنْي احْلحُ
البالَغة  بِديع  من  وه��ذا  الّلفظ، 
على  و���ص��ل��م  اهلل  �صلى  ��ة  ال��ن��ب��ويَّ
الَكِلم،  جواِمَع  اأحُوتي  الذي  �صاحبها 
-اأَحد  �صفوان  بن  خالَد  اهلل  ورحم 

َلغاء- حني قال:  البحُ
معاِنيه،  ف��ْت  َظ��رحُ م��ا  ال��ك��الِم  خ��رحُ 
اآذانحُ  به  واْلتّذْت  مَباِنيه،  فْت  و�صرحُ

�صاِمِعيه. 
القلب  يعلق  الكالم  هذا  مبثل  نعم، 
وتهتز  ل�صماعه،  ال��روح  وته�ّس  به 

المة  النفو�سحُ طرًبا به الأّنه جمع ال�صّ
ْهل  ال�صّ من  هي  اأمور،  ثالثة  يف  والنجاة 

لكن حتقيقها يف  الّظاهر  �صهلٌة يف  امْلحُْمتنع، فهي 
اأّن  النا�سحُ  يظنُّ  ��ا  َ ورمبَّ  ، و�صاقٌّ �صعب  اأمٌر  الواقع 
قيقة  احْلَ الثالثَة ي�صرٌة، لكن يف  االأ�صباب  هذه 
ه  لكنَّ الَقْول،  جهة  من  وانقاد  ال�صيءحُ  ل  �صهحُ ا  َ رمبَّ

عزَّ واْعتا�َس من جهة الِفْعل.
هحُ  ًرا اأنَت اآكلحُ َّ امْلَْجد َتْ نَّ ال تظحُ

ْبَ  َغ امْلَْجد حّتى تْلَعق ال�صَّ  لن تبلحُ
فاإْن  النجاة  وطوق  احلياة،  معامل  الثالث  هذه 
ها وقام باأْمِرها فقْد اأْفلح، ومن  لم بحقِّ اأخَذها امْل�صْ

ر. جتاوَزها ومل يلتفْت اإليها خاَب وَخ�صِ
َجاة: َلف االأَواِئل على النَّ حر�سحُ ال�صَّ

اإليها  �صول  والوحُ عليها  �صول  واحْلحُ الّنجاةحُ  كانت 
اهلل  ر�صي  ال�صاِلح  �صلِفنا  عنَد  النهاية  غايَة 
امل�صتقيمة  اجْل���اّدة  على  القوم  ك��ان  اإْذ  عنهم، 
ومل  وا  يغرِّ فلم  القومية؛  الَبْي�صاء  ة  وامْلََحجَّ
كانوا  بحيثحُ  ْنِق�صوا،  يحُ ومل  وا  يزيدحُ ومل  لوا،  بدِّ يحُ
يْخَطْون بَخْطو ر�صوِل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 
لوٍّ  غحُ اأي:  ة،  ذَّ بالقحُ ة  ذَّ القحُ حْذَو  ِيه  �صْ مِبَ ون  �صحُ ومَيْ
ِري�سحُ  َذذ:  "القحُ ت  اوحُ َتَ ت وال  َتفاوحُ وال َجفاء، وبال 
َواِحَدٍة  ر كلُّ  َقدَّ اأَْي: َكَما تحُ ة  ذَّ ها: قحُ هم، واِحدتحُ ال�صَّ
َمَثاًل  �صرب  ْقَطع، يحُ َما َعَلى َقْدر �صاِحبتها وتحُ ِمْنهحُ
)النهاية:  َيَتَفاَوَتاِن"  َواَل  تويان  َي�صْ يئني  لل�صَّ

.)28/4
على  هم  ويحثُّ والقَلق،  االأَرقحُ  يزعجهم  كان  لقد 
تعالى  اهلل  اإلى  وهم  ويحدحُ الَغَرق،  خْوفحُ  ر  امْلَ�صِ

فعل  -كما  ون  َفَيْم�صحُ َرق،  واحْلَ ال�صْوقحُ 
عليهما  و�صى  محُ َفتى  نون  بن  يو�صعحُ 
باٍل  محُ غر  ّط،  ال�صَّ على  ال�صالم– 
وال  َح���ّط،  مب��ن  وال  انتق�س  مِب��ن 
�صقط  اأو  تخلَّف  من  اإل��ى  لتفٍت  محُ
االإمي���اِن  بهذا  وا  فَبَلغحُ واْن��َح��ّط، 
الوْجه  هذا  على  وا  وحطُّ امْلَ��ْن��ِزَل، 
وا  يجدحُ اأن  ون  دحُ امْلَْعِقل،  يف  الّرحَل 
يف  خِطوؤحُوا  يحُ اأن  وال  ن�صًبا،  ذلك  يف 

طَلِبه �صبًبا.
��ب��ارك  ��ْع��ي امْلحُ وب�����ص��ب��ِب ه���ذا ال�����صّ
النبيل،  النافع  والق�صد  ليل،  اجْلَ
ْرف  ال�صِّ ّد  اجْلِ على  االأ�صالفحُ  �صار 
امْلَْح�س،  ��ّق  احْلَ هذا  على  ْوا  وم�صَ
���ّظ  ح��ّت��ى و���ص��ل��وا اإل���ى ِق��ّم��ة احْلَ
وا مِلَن  �صحُ ْعي الراِبح، واأ�صّ لوا على ال�صَّ الراِجح، وح�صَ
�صاَر ب�َصْرهم  مِلَن  وبى  َناِجح، فطحُ اأْمر  بعدهم كلَّ 
منزلِة  يف  له  ر�صخْت  حّتى  بهْدِيهم  واْه��َت��دى 
له  و�صحَّ  اأْق��دام،  َمِزّلة  من  وجنا  اأق��دام،  الّنجاة 
اهلل  و�صدق  االأْق�صام  اأف�صلحُ  والّثواب  االأْج��ِر  من 

حيث قال فيهم: »ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  
ٿ   ٿ           ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ     ڀ  

ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ« )التوبة: 100(. 
ر،  تنح�صِ وال  �صى  ْ حتحُ ال  امل��وان��ع  ك��ان��ت  ول��ئ��ن 
عا�س  من  فاإن  ر،  َتْقَت�صِ وال  تن�صبط  ال  واالآفات 
النجاة  اأ�صباب  من  اأْدرك  االأوائ��ل  ال�صلف  حياة 
ملًة �صاحِلة، وح�صلْت له بذلك �صفقٌة راِبَحة،  جحُ

ها؟  وٍب اأقَفالحُ ِكر اأم على قلحُ دَّ فهل من محُ
كان  كما  َلك،  وف�صْ َلك  اأ�صْ القوم  هوؤالء  فاجعل 
يفعلحُ خالد بن َمْعدان العامل الزاهد، َقال اْلَوِليد 
ْبن م�صلم، َعْن عبدة بنت خالد ْبن معدان: َقلَّ ما 
رحُ  َو َيْذكحُ الَّ وهحُ اإِ اإَِلى ِفرا�ِس َمِقيِله  كاَن خالٌد ياأِوي 
َم، واإلى  حُ َعَلْيِه و�َصلَّ ى اهللَّ لَّ ِ �صَ وِل اهللَّ �صْوَقه اإَِلى َر�صحُ
�َصّميهم  يحُ ّم  ثحُ اِر  واالأن�صَ َهاِجِرين  امْلحُ من  حاِبه  اأَ�صْ
قلبي،  َيِحنُّ  واإليهم  لي،  وَف�صْ لي  اأَ�صْ ْم  هحُ ويقول: 
ي اإلْيك، حتى  ل ربِّ قْب�صِ طال �َصْوقي اإليهم فَعجِّ
يغلبه النوم وهو يِف بع�س ذلك. )تهذيب الكمال: 

 .)171/8
و�صدق القائل:
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وا�ْسُلْك  ربِّك  على  اأْقبْل 
ــــِن  واأْدِم ــــاًل،  ُذُل �ُسُبَله 
�سُيْفَتُح  ــُه  فــاإنَّ ــْرق  الــطَّ
لِطيٌف  كرمٌي  فربُّك  لك، 
التوابني،  ويحب  بعباِده 
اإلْيِه  اأحبُّ  التائبني  فاأنني 

ِمن زَجِل امْلُ�َسبِّحني.
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َر  ول ومَلْ يحُ روِع من االأ�صحُ طيبحُ الفحُ
ومحُ  قُّ ه الزَّ لحُ   فْرٌع يِطيبحُ واأ�صْ
الّنا�س  ببع�سِ  اْلِهّمة  تقعدحُ  وقد 
حاب،  ال�صَّ من  ال��رتابحُ  اأين  ويقول: 
وما َنْحن يف َجْنب الَقْوم، ومن نكون 

اإلى ِجوارهم؟ 
اجليل  ب��نْي  اأنَّ  �صحيٌح  واجل���واب: 
يل  اجْلِ من  ال��َق��ْوم  وب��ني  ر  احلا�صِ
ل الَغاِبر مفاوَز واأ�صواًطا بعيدة،  االأوَّ
فاإنَّ ما بني الَقْوم وبنْي اأْجَيالنا كما 
ك  �صْ امْلِ بنْيَ  َدف، وما  وال�صَّ رِّ  الدُّ بني 
على  �صاَر  َم��ْن  اأنَّ  غ��ْر  ��َي��ف،  واجْلِ
وَجد،  َج��ّد  َم��ْن  واأنَّ  ل،  و�صَ ْرب  ال��دَّ

قتيل  من  فكم  بالنيات  واالأع��م��ال 
ٍت  ميِّ وربَّ  بنيته  اأعلم  اهلل  ال�صفني  بني 

ب�صدقه،  تعالى  اهلل  اإلى  ِبقحُ  ي�صْ الِفرا�ِس  على 
��و���سِ  ��لحُ وخحُ َط��ِوّي��ت��ه،  و�صالمة  ��ِت��ه،  ن��يَّ و���ص��الح 
نَّ  َنْيٍف، اأَ ِن َعْهِده، فعن �َصْهِل ْبِن ححُ �صْ ِده، وححُ ق�صْ
َم َقاَل: »َمْن �َصاأََل اهلَل  ى اهللحُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّ ِبيَّ �صَ النَّ
َهَداِء، َواإِْن  َغهحُ اهللحُ َمَناِزَل ال�صُّ ْدٍق، َبلَّ َهاَدَة ِب�صِ ال�صَّ

ِه« )رواه م�صلم: 1909(. َماَت َعَلى ِفَرا�صِ
ى  لَّ ولحُ اهلِل �صَ وَعْن اأََن�ِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: َقاَل َر�صحُ
اِدًقا،  �صَ َهاَدَة  ال�صَّ َطَلَب  »َمْن  َم:  َو�َصلَّ َعَلْيِه  اهللحُ 

« )رواه م�صلم: 1908(.  ْبهحُ �صِ اأحُْعِطَيَها، َوَلْو مَلْ تحُ
وا�ْصَتْوِهْب  ِجْبك،  يحُ و�َصْلهحُ  ِعْنك،  يحُ فا�صتِعْن باهلل 
كما  ��ِدْدك  ْ ميحُ ًة  فِتيَّ وعزمية  ًة،  عليَّ ًة  همَّ ك  ربَّ

قال القائل:
ًما  ْعت�صِ فاْلزْم يَدْيك بحْبِل اهلِل محُ

ه الرْكنحُ اإْن خاَنْتك اأْركانحُ   فاإنَّ
َمْهَما كنَت لعًبا فال تلعْب بِديِنك:

ي  �صحِّ يحُ وال  بِديِنه،  َيلعْب  ال  الّنجاة  طالَب  اإّن 
اأْج��ل  من  ال�صاِلح  العمَل  ي��رتكحُ  وال  باإميانه، 
اأحٍد من الّنا�س كائًنا َمْن كان، وقد كانت و�صية 
ذي  كلَّ  بها  ْوا  وو�صَّ فيها  وا  بالغحُ التي  اأ�صالفنا 
كنَت  َمْهَما  قالوا:  اأّنهم  نا�صٍح،  ولبٍّ  راِجٍح  عْقٍل 

العًبا ب�صيء فال تلَعْب ِبديِنك.
ال�صاعَي  اأن  الغالية  الو�صية  هذه  ذكر  و�صبب 
ِعب  اللَّ مع  ه  حالحُ يَتَما�صى  ال  االآِخ��رة  طلِب  يف 
فيما  االأَْوق��ات  ييع  ت�صْ مع  ِفق  يتَّ وال  ين،  بالدِّ

اإِْفناء  مع  تتنا�صب  وال  ِفيد،  يحُ ال 
االأْعَمار فيما ال ينفع.

ول  �صحُ الوحُ ��اأِْن  ���صَ يف  ��ِج��دَّ  امْلحُ اإنَّ  ب��ْل 
اأْحَفظ  اآِم��ًن��ا جت��ده  ��ّن��ة  اجْلَ اإل��ى 
الّنا�س  واأْحر�َس  لِديِنه،  النا�س 
�صْعًيا  الّنا�س  واأك��رَث  وقِته،  على 
قياًل  م  واأقوَمهحُ ال�صاِلح،  العمل  يف 
��ه كما  ���م ط��ري��ًق��ا، ح��الحُ واأه���داهحُ

و�صَف القائل:
و  محُ يِّ َي�صْ راأيتحُ عراَبَة االأْو�صِ

ْنَقِطَع الَقِريِن ْراِت محُ  اإلى اْلَ
ِفعْت مِلَْجد  اإذا ما رايٌة رحُ

اها عرابةحُ بالَيِمنِي  َتَلقَّ
بْيَنك  ما  ��ْل  و���صِ عَلْيك،  ما  َف���اأَدِّ 
ب�����ص��احِل��اِت  ت��ع��ال��ى  اهلل  وب����ني 
وجتِديِد  والّذْكر  اال�ْصِتْغفار  ِة  وك��رْثَ االأَْعَمال 
من  وحت��وب  واالأوب���ة  االإمي���ان  و�صقل  ْوبة  التَّ
معَك،  واهلل  تطيعحُ  َت�صْ ما  ق��ْدَر  وتوقها  االآث��ام 
َيْعَمْل  "َوَمن  تعالى:  ولن يرتك عملك كما قال 
َواَل  ْلًما  َيَخافحُ ظحُ َفاَل  وؤِْمٌن  محُ َو  َوهحُ اِت  احِلَ ال�صَّ ِمَن 

ًما" )طه: 12(.  َه�صْ
ْغَيِتِه  ما اآَب َمْن اآَب مَلْ يْظَفْر ِببحُ

ْجِح مل يخْب َعْب طالٌب بالنُّ  ومل يحُ
واأْدِم��ِن  ��اًل،  لحُ ذحُ َله  بحُ �صحُ ْك  وا�ْصلحُ ��ك  ربِّ على  واأْقبْل 
لِطيٌف  كرمٌي  ك  فربُّ لك،  ْفَتححُ  �صيحُ هحُ  فاإنَّ ْرق  الطَّ
اأحبُّ  التائبني  فاأنني  التوابني،  ويحب  بعباِده 

ِددَت فال َتْياأ�س.  حني، واإْن رحُ اإلْيِه ِمن زَجِل امْلحُ�َصبِّ
ٌة  دِّ مْنَق�صَ ِددَت فما بالرَّ فاإن رحُ

و�َصى قبلحُ وال�صرحُ   دَّ محُ  عَلْيك قد رحُ
علْيك  في�صتْحِوذ  الباب،  فْتح  على  تعجْل  وال 
ْئ  �صِ تحُ وال  ك،  ربِّ رحمِة  من  طك  َقنِّ ويحُ ْيطان  ال�صَّ
وخباٌل  د،  فا�صِ خياٌل  ذلك  ف��اإّن  ك،  بربِّ ك  ظنَّ
اأْن  ال�صيطان  به  يريد  ال�صيطان،  من  د  كا�صِ
من  فاَحْذر  ك،  ربِّ وبنْي  بْينك  الَفْجوة  حِدث  يحُ
االأْغيار،  تلك  من  َقْلَبك  وَخ��لِّ  االأْك���َدار،  هذه 
ة  غرِّ ومحُ �صة،  م�َصوِّ فاإنها  ّهال  اجْلحُ اأحوال  رح  واطَّ
لعواِقب  واأحمدحُ  علْيك  اأْج��دى  فهذا  رة،  كدِّ ومحُ
ور اإن �صاء اهلل تعالى. و�صلى اهلل على نبينا  االأحُمحُ

ممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني.

ربيع اآخر  1442 هـ - العدد 592 
ال�سنة اخلم�سون 

اإّن طالَب الّنجاة ل َيلعْب 
ي  ُي�سحِّ ول  ــه،  ــِن ــِدي ب
ــرُك  ي ول  ــه،  ــان ــاإمي ب
اأْجل  من  ال�ساِلح  العمَل 
َمْن  كائًنا  الّنا�ش  اأحٍد من 

كان.
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احلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل، وبعد:
دت ديًنا يقول: "اأْغِم�ْض عينك  فاإن علمانية الغرب كانت واجبة عندهم؛ لأنها حيَّ
واآمن"، وعلمانية الأعراب يف اأمتنا اليوم باطلة؛ لأنها تريد حتييد دين اأول ما نزل 
منه: )اقراأ(، فهل علم النا�ض ما العلق يوم نزلت �سورة العلق؟  فمن �سور العلمانية 
ملقا�سد  املوافقة  ال�سريحة  ال�سرعية  الأحكام  من  كثري  حتييد  الأع��راب:  عند 
توافق  �ساذة  اأو  �سعيفة  �سرعية  باأحكام  مهيمنة  حاكمة  تكون  اأن  من  ال�سريعة 
واملجتمع  الفرد  حلياة  املنظمة  احلديثة  الغربية  الأفكار  مع  وتتما�سى  الأه��واء، 
يف العامل الغربي، �ساهد ذلك التنظيم الأ�سري واملايل واجلنائي يف بالد الإ�سالم. 
مع اأن الأ�سل يف الإ�سالم اأن يكون ظاهًرا على غريه يف بالد الإ�سالم ممكًنا له، ل 
يزاحمه غريه مزاحمة النّد للند، وهذا مع احرتام ما لغريه من حق يف حدود ما 

اأقرته ال�سريعة الإ�سالمية.
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ويبدو يل اأن املذاهب الفكرية 
من  امل�ستوردة  والفل�سفية 
ُتْعَر�ض  وغريها  الغرب  بالد 
�سياقها  عن  مبتورة  عندنا 
ال��ت��اري��خ��ي غ��ال��ًب��ا، ���س��واء 
اأو  ناقديها  اأو  دار�سيها  من 
عنها،  املدافعني  لها  املتبّنني 
عند  الأم��ر  ي�ستمر  وهكذا 
املنا�سلني من اأجل حتقيقها. 
غرور  من  �سيًئا  ر  يف�سّ وهذا 
يعي�سون  ال���ذي���ن  ب��ع�����ض 
الإ���س��الم��ي��ة  اأوط���ان���ن���ا  يف 
دون  غرينا  اأوط��ان  مبذاهب 
ودرا�سة  متحي�سها  حماولة 
ف�ساًل  ومالءمتها،  جدواها 
�سحتها.  يف  ال��ن��ظ��ر  ع���ن 
ذات  الالئكية  اأو  والعلمانية 
الأوروب��ي  اأو  الغربي  املن�ساأ 
الذى  التاريخي  اإطارها  يف 
جلاأ  حاًل  كانت  فيه  ُوِج��َدت 
لإ�سكالت  منتحلوها  اإليه 
واقعهم الثقايف والجتماعي 

وال�سيا�سي. 
كانت  اأوروب��ا  اأن  واخلال�سة: 
من  ا  حقيقيًّ ظالًما  تعي�ض 
النواحي؛ جهل وتخلف،  كل 
وطغيان  اجتماعي،  وظلم 
وكانت  ذلك،  وغري  �سيا�سي، 
ال��ك��ن��ي�����س��ة حم�����ور ذل���ك 
وات�سلت  التعي�ض،  الو�سع 
الإ�سالمي  بالعامل  اأوروب����ا 
طريقني:  م��ن  وح�����س��ارت��ه 
غرًبا،  لالأندل�ض  جماورتها 
ال�سليبية  احلروب  ومنا�سبة 
الكني�سة  اإليها  دع��ت  التي 
املكوث  خ��الل  وم��ن  ���س��رًق��ا، 
امل�سرق  يف  امل�سلمني  بالد  يف 

الأوروب��ي��ني  عامة  اكت�سف 
كانوا  ال��ذي  املرير  واقعهم 
مبا  مبقارنته  فيه  يعي�سون 
من  امل�سلمون  يعي�سه  ك��ان 
عليه  وح���ث  م��ب��ذول  ع��ل��م 
مرافق  لكل  �سابغ  وت�سريع 
ومعرفة  وعمرانهم،  حياتهم 
ب��ال�����س��ن��ائ��ع والع���ت���ن���اء 
اأوقع  مما  العي�ض،  مبحا�سن 
لديهم �سدمة عادوا باآثارها 
اأم��ل  حاملني  ب��الده��م،  اإل��ى 
تغيري اأحوالهم بناًءا على ما 

راأوه. 
تقوم  الكني�سة  ك��ان��ت  ومل��ا 
مب��ق��ولت  الت�سليم  ع��ل��ى 
كما  بها  والإمي����ان  رج��ال��ه��ا 
اأو  اإلى علم  ا�ستناد  هي، دون 
من  ��ّد  حَتُ كانت  فاإنها  عقل، 
بل  العلم،  نحو  طموح  ك��ل 
زندقة  وتعتربه  وحت��ارب��ه 
فا�سطدمت  مقبولة،  غري 
اجلديدة  ب���الإرادة  اإرادت��ه��ا 
عند  تنت�سر  ب����داأت  ال��ت��ي 
تاأثروا   اأن   بعد  الأوروبيني، 

امل�سلمني  ع��ن��د  ك����ان  مب���ا 
م��ن ���س��الم ت���اٍم ب��ني ال��دي��ن 
تظهر  وب�������داأت  وال���ع���ل���م، 
ال�سراعات واأنواع ال�سطهاد 
العلم  واأه���ل  الكني�سة  ب��ني 
لهذه  ي��ك��ن  ومل  وط���الب���ه، 
النا�سئة  العلمية  احل��رك��ة 
ل��ت�����س��ت�����س��ل��م لإم�������الءات 

الكني�سة الكابحة.
يكن  مل  الت�سريع  جهة  من 
ي��ج��اوز  ت�سريع  للكني�سة 
ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا ال��ره��ب��ان��ي��ة 
حاجات  به  لت�سد  الروحية 
خا�سة  اجل��دي��دة  ال��ن��ا���ض 
عليه  كان  ملا  ت�سّوفهم  بعد 
ي�سمل  فقه  م��ن  امل�سلمون 
دقيقها  حياتهم  جوانب  كل 
كتاب  من  ي�ستمد  وجليلها 
ياأتيه  ل  ال��ذي  تعالى  اهلل 
ول  يديه  ب��ني  م��ن  الباطل 
حكيم  من  تنزيل  خلفه  من 
نة النبي املجتبى  حميد، و�سُ
و���س��ل��م،  ع��ل��ي��ه  اهلل  ���س��ل��ى 
عي�سة جماهريية ل طبقية 
يجمعهم  وامل�سجد  فيها، 
يحكم  والق�ساء  فوارق،  دون 
ملا  خ��الًف��ا  ك��ذل��ك،  بينهم 
من  الأوروبيون  يعي�سه  كان 
طبقية وا�ستغالل وا�ستعباد. 
ت�ستجيب  اأن  للكني�سة  فاأنى 
تنظيم  ن��ح��و  لتطلعاتهم 
حياتهم بت�سريعات تريحهم 
والظلم  العناء  عنهم  وترفع 
وي��الت��ه،  م��ن  �سئموا  ال���ذي 
اأن  الأوروب���ي���ون  فاكت�سف 
الذي يقف يف وجه تقدمهم 
احلياة  يف  ا  وتنظيميًّ ا  علميًّ
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ــفــكــريــة  املــــذاهــــب ال
امل�شتوردة  والفل�شفية 
وغريها  الغرب  بالد  من 
مبتورة  عندنا  ُتْعَر�ض 
التاريخي  �شياقها  عــن 
دار�شيها  من  �شواء  غالًبا، 
اأو ناقديها اأو املتبّنني لها 

املدافعني عنها.



والجتماعية  ال�سيا�سية 
تعرقل  التي  الكني�سة  هي 
ب��د من  واأن����ه ل  م�����س��اره��م 
اإيجاد حل لذلك بعد تباين 
كافر  ب��ني  الأف���ع���ال  ردود 
بالكني�سة جاحد بها متمرد 
على  حري�ض  وب��ني  عليها 
باحًثا  الن�سرانية  تقاليده 
تلبية  وبني  بينها  جامع  عن 
والتقدم  العلم  يف  طموحه 

والزدهار. 
و�سل  م��ري��ر  ���س��راع  وب��ع��د 
الأوروبيون اإلى حّل ازدواجي 
ا�سطلحوا عليه هو الالئكية 
فيهم  تكون  العلمانية،  اأو 
ع��ق��ي��دت��ه��م وت��ق��ال��ي��ده��م 
الن�سرانية حبي�سة الكني�سة 
معهم  ي�����س��ط��ح��ب��ون��ه��ا  ل 
�سمائرهم  يف  اإل  خارجها 
�سوؤون  لتكون  تتعداها،  ل 
اأيديهم،  بني  حرة  حياتهم 
به  يحكم  مبا  فيها  يقررون 
لرغباتهم.  وطبًقا  العلم، 
وي�����س��رع��ون لأن��ف�����س��ه��م ما 
ل�سيا�ستهم  منا�سًبا  يرونه 
ملتفتني  غري  واجتماعهم 
لرجالهم.  قامعني  للكني�سة 
فالالئكية الغربية ما هي اإل 
الكني�سة  بني  يف�سل  نظام 
وممار�ساته  لدينهم  كرمز 
وبني  مبقولته،  والت�سليم 
توؤطرها  التي  العامة  احلياة 
الكني�سة  عن  بعيًدا  الدولة 
لل�سعب  فيها  احلرية  وتكون 
حتت  ح��ي��ات��ه  مم��ار���س��ة  يف 
م�سوؤولية  ل  م�سوؤوليتها 
الكني�سة؛ اأي ف�سل الكني�سة 

عن 
عن  الدين  ف�سل  اأو  الدولة  

ال�سيا�سة. 
تعميم  اأن  �سبق  مما  فيظهر 
العلمانية الغربية على بقية 
يكون  عندما  ممكن  العامل 
ت�ستند  ل  مات  م�سلَّ الدين 
معه  تن�سجم  ول  العلم،  اإلى 
الو�سعية  الديانات  كحال 
�سوى  ال��ع��امل  يف  املنت�سرة 
الدين  ه��و  ال���ذي  الإ���س��الم 
عند اهلل، يقول اهلل تعالى: 
چچ(  چ   چ    ڃ   )ڃ  

)�سورة اآل عمران: ١٩(. 
فقرًيا  الدين  يكون  وعندما 
ال��ذي  الت�سريع  جم��ال  يف 
ي��ن��ّظ��م احل���ي���اة، وه����ذا ل 
الأديان  من  دين  منه  ي�سلم 
الإ���س��الم؛  �سوى  الو�سعية 
بت�سريعاته  مت��ي��ز  ف��ق��د 
ال�سماوية املحكمة احلكيمة 
التي تنّظم كل �سوؤون الدين 
ل  ال��ذي  اأن  يبقى  واحلياة. 
ويعتقد  ذك��رن��اه  مبا  ي�سلم 

العلمانية  تطبيق  ميكن  اأنه 
بالإ�سالم  جلهله  بالدنا  يف 
نر�ساه،  ل  تاأوياًل  تاأويله  اأو 
ل مي��ك��ن��ه ف��ر���ض م��ا ي��راه 
اإل  امل�سلمني  من  غريه  على 
م�سلًما  �سعًبا  نَر  فلم  بالقوة 
طواعية،  العلمانية  اختار 
ذلك،  على  ي�سهد  وال��واق��ع 
اإلى  الدعوة  يجّرب  اأن  وله 
فكرته والرتويج لها باحلجة 
ملتزًما  دام  م��ا  وال���ربه���ان 
والإك��راه  العنف  طرق  بنبذ 
اإلى  و�سل  ف��اإذا  والتع�سف؛ 
مراده يف يوم من الأيام -وفى 
اأب���ًدا-  ي�سل  ل��ن  اعتقادنا 
ال�سعب  ي��ك��ون  ل  فعندئذ 
اأهاًل لإ�سالمه؛ والعياذ باهلل.

وي��ق��ف اإل����ى ج����وار ه���وؤلء 
بع�ض فقراء الفقه يف دينهم 
اأعظم  هو  الذي  الإ�سالمي، 
اإظهار  يف  يت�سابقون  دي��ن 
اإ���س��ف��اف��ه��م وت��دي��ن��ه��م عن 
الواحد  على  مت��ّر  م�ستواه 
م��ن��ه��م ح�����الت ال��ت��ع��ا���س��ة 
والظلم والقذارة الأخالقية؛ 
ول  �ساكن  ل��ه  يتحرك  ف��ال 
ما  ي��رى  ثم  جفن،  له  ي��رف 
وي��زب��د  ف��رُيغ��ي  ذل���ك  دون 
ملحًقا جنونه ذاك بالإ�سالم 
مل  الإ���س��الم  وك��اأن  العظيم، 
والظلم  التعا�سة  لرفع  ي��اأِت 
ع��ن ال��ن��ا���ض م��ه��م��ا ك��ان��وا. 
�سلى  الكرمي  ر�سوله  وك��اأن 
ي���اأِت  مل  و���س��ل��م  عليه  اهلل 
تراه  الأخ��الق،  ملكارم  متمًما 
اجل�سدية  بالبطالة  منهًكا 
لكنه  العقلية،  وال��ع��ط��ال��ة 
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ــــالم  ــــش متـــيـــز الإ�
بـــتـــ�ـــشـــريـــعـــاتـــه 
املحكمة  ال�شماوية 
تنّظم  التي  احلكيمة 
الدين  ــوؤون  ــش � كــل 

واحلياة.
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واإظ��ه��ار  للت�سفي  ين�سط 
اإخ���وان���ه يف  ال�����س��م��ات��ة يف 
دم��اره��م  ويتمنى  ال��دي��ن، 
املنا�سب  وج��ه  ل��ه  ليخلو 
الثناء  من  وينال  وامل��رات��ب، 
هو  ثمنه  يكون  م��ا  وامل���دح 
ت��ع��ط��ي��ل ال�����س��ري��ع��ة وب���ّث 
ال��ف��رق��ة ب���ني امل�����س��ل��م��ني، 
وايقاف �سري الدعوة اإلى اهلل 
من  النا�ض  وتنفري  تعالى، 

الإقبال على اهلل ور�سوله. 
ال��دي��ن  يف  ال��ف��ق��ه  ق��ل��ة  اإن 
واخ���ت���الل امل���وازي���ن ال��ت��ي 
ت��ت�����س��وف اإل��ي��ه��ا ال��ع��ق��ول 
ال�����س��ل��ي��م��ة وي��رت��ق��ي اإل���ى 
امل���روءات  اأ���س��ح��اب  مقامها 
للكالم  �ساحبها  ت��وؤه��ل  ل 
ع����ن الإ������س�����الم وت����اأوي����ل 
�ساللت  لتربير  اأح��ك��ام��ه 
والغوايات  الأهواء  اأ�سحاب 
اإنهم  الدنيوية..  وامل�سالح 
الأ�����س����واك اجل���ارح���ة يف 
التي تغلق  الإ�سالمي  حقلنا 
القافلة  �سري  اأم��ام  الطريق 
ت�سهد  ال��ت��ي  الإ���س��الم��ي��ة 
مذهاًل  وا�سًعا  �سريًعا  تقدًما 
اأوروب�������ا، وه���و م���ا دف��ع  يف 
والهيئات  املنظمات  بع�ض 
وامل��وؤ���س�����س��ات واحل���ك���ام يف 
امل��ّد  م��ن  للتحذير  اأوروب����ا 
للنظر  ال��الف��ت  الإ���س��الم��ي 
رغم  الأخ����رية؛  الآون����ة  يف 
املتعمد  الت�سويه  حمالت 
واملمنهج لالإ�سالم يف الإعالم 
امل�سلل  والعربي  بل  الغربي، 
�سطحات  ي��ق��ت��ف��ي  ال����ذي 
كل  يف  ال��غ��رب��ي��ة  ال��ع��ق��ول 

املد  اإيقاف  يف  اأم��اًل  جم��ال؛ 
الإ�سالمي يف اأوروبا باحلجة 
ب��ال�����س��ي��ف  ل  وال���ب���ي���ان 

وال�سنان.
ويقظة ال�سمري امل�سلم لدى 
العديد من الفئات يف العامل 
م��ا يدفع  الإ���س��الم��ي وه��و 
اأ���س��ح��اب ال��ع��داء ال��ق��دمي 
واحل����ق����د ال����دف����ني ع��ل��ى 
الإ�ساءة  اإلى  واأهله  الإ�سالم 
والتطاول على النبي الكرمي 
والآخ��ري��ن.  الأول���ني  �سيد 
وهي طريقة قدمية يتوهم 
اأ���س��ح��اب��ه��ا اأن���ه���م ب��ذل��ك 
الإ�سالم  ر�سالة  من  ينالون 
اهلل  �سلى  وحاملها  اخلالدة 
هيهات  ولكن  و�سلم.  عليه 
النبي  ذاق  فقد  هيهات  ثم 
و���س��ل��م  ع��ل��ي��ه  اهلل  ���س��ل��ى 
واأ�سحابه الغّر امليامني فادح 
على  البالء  وعظيم  الأذى 
واأئمة  الكفر  �سناديد  يد 
النبي -�سلى  ال�سالل؛ فكان 

واأ�سحابه  و�سلم-  عليه  اهلل 
اأك��ر  ع��ن��ه��م-  اهلل  -ر���س��ي 
التوحيد  دي��ن  على  ثباًتا 
الدعوة  اإل��ى  ن�ساًطا  واأ�سد 
كل  من  النا�ض  واأقبل  اإليه، 
يف  يدخلون  و�سوب  ح��دب 
يطلبون  اأف��واًج��ا  اهلل  دي��ن 

ر�سا اهلل ثم الفوز باجلنة. 
واإياكم اأن تظنوا اأن حمالت 
الطعن يف الإ�سالم واأحكامه 
وال��ت��ط��اول على  واأع��الم��ه 
اهلل  ر���س��ول  حممد  النبي 
خري  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
انت�سار  ���س��ُي��وق��ف  ال��ربي��ة 
الإ�سالم يف الغرب اأو ال�سرق، 
ويجعله  ق��وة،  �سيزيده  بل 
علينا  ولكن  انت�ساًرا،  اأك��ر 
ع��ق��د ال��ع��زم ع��ل��ى اإع���الن 
العام لعر�ض حقائق  النفري 
يزيل  ا  جادًّ ا  عر�سً الإ�سالم 
وعقول  قلوب  على  ران  ما 
وغريهم  الغربية  الب�سرية 
الإ���س��الم  اإل��ى  املنتمني  م��ن 
��ا ب��ح��ك��م ال���وراث���ة  ���س��ك��ل��يًّ
وَث��َب  �سداأ  من  واجلغرافيا 
ع��ل��ى ق��ل��وب��ه��م وع��ق��ول��ه��م 
الكاذبة  التقولت  نتيجة 
وال��ت��خ��ر���س��ات ال��ب��اط��ل��ة 
حول  املمقوتة  والأ�ساليل 
ونتيجة  وم�سادره،  الإ�سالم 
الدعوة  تبليغ  يف  التق�سري 
�سغلتنا  اأن  بعد  الإ�سالمية 
وعراقيل  احلياة  م�ساعب 
تعي�سه  الذي  املوؤمل  الواقع 
الأم���ة الإ���س��الم��ي��ة ال��ي��وم. 

واهلل امل�ستعان.
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اأن  تظنوا  اأن  ــم  ــاك واإي
الإ�شالم  الطعن يف  حمالت 
ـــه  ـــالم ـــه واأع ـــام ـــك واأح
النبي  على  ــاول  ــط ــت وال
محمد ر�شول اهلل �شلى اهلل 
الربية  خري  و�شلم  عليه 
الإ�شالم  انت�شار  �شُيوقف 
بل  ال�شرق،  اأو  الغرب  يف 
ويجعله  قــوة،  �شيزيده 

اأكرث انت�شاًرا.
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شيخ األزهر: محبة النبي صلى اهلل 
عليه وسلم فرض عين على كل مسلم

اإطار  احلملة ال�سر�سة التي يتعر�ض لها الإ�سالم   يف  
والتي  اأثارتها ت�سريحات الرئي�ض الفرن�سي اإميانويل 
ر�سوم  عن  التخلي  "بعدم  تعّهد  الذي  ماكرون 
د النبي �سلي اهلل عليه و�سلم ، وكان  كاريكاتور" جت�سّ
املدّر�ض  تاأبني  اأعلن، يف مرا�سم  الفرن�سي قد  الرئي�ض 
خلفية  على  الراأ�ض  بقطع  م�سلم  تلميذ  قتله  الذي 
د  جت�سّ كاريكاتورية  ر�سوما  تالميذه  على  عر�سه 
اأن  التعبري،  حرية  حول  ح�سة  خالل  حممد  النبي 
لن  بالده  اأّن  واأكد  اجلمهورية"،  د  يج�سّ "كان  القتيل 

تتخلى "عن ر�سوم الكاريكاتور".
الفرن�سية  الب�سائع  ملقاطعة  الدعوات  تزايدت 
الإ�سالمية  املنظمات  نّددت  كما  الأو�سط،  ال�سرق  يف 
بع�ض  عن  ال�سادر  الر�سمي  ال�سيا�سي  اخلطاب 
امل�سوؤولني الفرن�سيني الذي ي�سيء للعالقات الفرن�سية 
الإ�سالمية، ويغذي م�ساعر الكراهية من اأجل مكا�سب 

�سيا�سية حزبية.
يف  كلمة  الأزهر،  الطيب،�سيخ  د.اأحمد  األقى  وقد 
ال�سريف ب�سط فيها القول  النبوى  الحتفال باملولد 
ثم  هديه  واتباع  حمبته  ووجوب  النبي  ف�سائل  يف 
تطرق اإلى تلك الأمواج العاتية من الكراهية واحلقد 
الإ�سالم بغية هدم بنيانه  والتي تنحدر بقوة �سوب 
اأركانه ، لكن  اهلل عز وجل حافظ دينه ومتم  وزعزة 

اأمره ولو كره الكافرون، حيث جاء فيها ما يلي.
كل  على  عني  فر�ض  حمبَته  اأنَّ  الإخوُة  ها  اأيُّ واعلموا 
م�سلم من اأمته، فَمن كان اأبوه اأو ابنه اأو عائلته اأو ماله 
ينتظَر  اأن  فعليه  اهلل  ر�سول  ومن  اهلل  من  اإليه  اأحبَّ 
اإنَّ  الفا�سقني،  ِمن  ، ثم هو  واآجالاً ما �سيحلُّ به عاجالاً 
مقدمتها:  ويف  ة  الدينيَّ وموؤ�س�ساته  الإ�سالمي  العاَل 
القتل  حادث  اإدانة  اإلى  �سارع  قد  ال�سريف  الأزهر 
حادث  وهو  باري�ض،  يف  الفرن�سي  للمدر�ض  البغي�ض 

ومن  الأ�سِف  اأ�سدَّ  املوؤ�سِف  من  لكن  وموؤل،  موؤ�سف 
لالإ�سالم  الإ�ساءَة  نرى  اأن  ا  اأي�ساً الأل  غاية  املوؤل 
حل�سِد  اأداةاً  اأ�سبحت  وقد  اليوم  عاملنا  يف  وامل�سلمني 
وهذه  النتخابات،  اأ�سواِق  يف  بها  وامل�ساربِة  الأ�سوات 
بع�ُض  اها  تتبنَّ والتي  العظيم  نا  لنبيِّ امل�سيئُة  الر�سوُم 
عبٌث  هي  ال�سيا�سات  بع�ُض  بل  واملجالت،  حف  ال�سُّ
واللتزام  ة  امل�سوؤوليَّ قيود  كلِّ  من  وانفالٌت  وتهريٌج 
عداٌء  وهو  العام،  والقانون  الدويل  والعرف  اخُلُلقي 
اهلل  بَعَثه  الذي  ه  ولنبيِّ احلنيف،  ين  الدِّ لهذا  �سريٌح 

رحمةاً للعامَلني.
ريف ندعو املجتمع الدويل  نا ومن موقِع الأزهر ال�سَّ واإنَّ
لإقرار ت�سريع عاملي يجرم معاداة امل�سلمني والتفرقة 
بينهم وبني غريهم يف احلقوق والواجبات والحرتام 
نا ندعو املواطنني امل�سلمني يف  اأنَّ الكامل املتبادل، كما 
الدوِل الغربيِة اإلى الندماِج الإيجابيِّ الواعي يف هذه 
الدينيِة  اتهم  ُهويَّ عليهم  يحفظ  والذي  املجتمعات، 
ا�ستفزازاِت  وراَء  اجنرارهم  دون  ويحول  والثقافيِة، 

اليمنِي املتطرف، والعن�سرية الكريهة.
الفتنِة  ناُر  ُتوَقَد  اأن  ه  كلَّ العجَب  لأعجُب  واإنِّ  هذا 
مهد  باأنها  ت  تغنَّ طاملا  اأقطاٍر  يف  والإ�ساءِة  والكراهيِة 
الثقافِة وحا�سنة احل�سارِة والتنوير والعلم واحلداثة 
املعايرُي  يديها  يف  ت�سطرَب  ثم  الإن�سان،  وحقوق 
ا، حتى ِبتنا َنراها وهي ُت�سك باإحدى  ا وا�سعاً ا�سطراباً
ُك  يَدْيها ِم�سكاَة احلريِة وحقوِق الإن�ساِن، بينما ُت�سِ

باليِد الأخرى دعوة الكراهية وم�ساعَل النريان.
�سيحدُث  ا  وِمَّ حدث  ا  ِمَّ تبَتِئ�سوا  ل  امل�سلمون!  َها  اأيُّ
ملا  رحيِله  وبعَد  حياته  يف  كم  نبيُّ �َض  َتعرَّ فقد  ا،  اأي�ساً
فِح والإح�ساِن  ا كان ُيقاِبُله بال�سَّ اأ�سد من ذلك ِمَّ هو 
عاِء للجاهلني به بالهدايِة.. وكان يقوُل: »اللهمَّ  والدُّ

هم َل َيْعَلُمون« . اْهِد َقْومي فاإنَّ
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اإعداد / محمد محمود فتحي

اجلهات  مع  بالتعاون  والعمرة،  احلج  وزارة  بداأت 
تنفيذ  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  املعنية، 
املرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة 
املعتمرين  ا�ستقبال  يف  �سرعت  حيث  والزيارة، 
اأن  على  اململكة  داخل  من  واملقيمني  املواطنني  من 
ت�ستقبل امل�سلني  فجر الأحد 1 ربيع الأول 1442هـ 

املوافق 18 اأكتوبر 2020م.
اأنواع  اأربعة  على  احل�سول  الثانية  املرحلة  وتتيح   
من الت�ساريح وهي اأداء منا�سك العمرة وال�سالة يف 
الرو�سة ال�سريفة ويف امل�سجد النبوي وال�سالم على 
اهلل  ر�سي  و�ساحبيه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
عنهما، مع اتخاذ الإجراءات الحرتازية ال�سحية 
يف  امل�سلمني  من  كثري  لتطّلع  وا�ستجابة  الالزمة، 

الداخل واخلارج لأداء منا�سك العمرة والزيارة.
من  و�سعت  التي  التنفيذية  اخلطة  وبح�سب   
الثانية  املرحلة  ف�ست�سهد  احلكومية  اجلهات  قبل 
املرحلة  من  اأكرب  لأعداد  والزيارة  العمرة  لعودة 
م�سٍل  األف   40 و  معتمر  األف   15 اإلى  ت�سل  الأولى 
�سي�سمح  حيث  اأق�سى،  كحد  الواحد  اليوم  يف 
 ، العمرة  منا�سك  باأداء  واملقيمني  للمواطنني 
التي تراعي  الطاقة ال�ستيعابية  بن�سبة 75% من 
الإجراءات الحرتازية ال�سحية للم�سجد احلرام، 
لإتام  فقط  �ساعات   3 فوج  لكل  و�سيخ�س�ض 
يف  بال�سالة  لهم  �سي�سمح  كما  العمرة،  منا�سك 
الرو�سة ال�سريفة ويف امل�سجد النبوي وال�سالم على 
اهلل  ر�سي  واأ�سحابه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
التي  ال�ستيعابية  الطاقة  من   %75 بن�سبة  عنهم، 
للرو�سة  ال�سحية  الحرتازية  الإجراءات  تراعي 

ال�سريفة يف امل�سجد النبوي.

 بدء المرحلة الثانية من العمرة 
والزيارة بنسبة 75% من الطاقة 

االستيعابية

تنامي القلق العالمي بشأن 
السياسة الصينية تجاه 
أقلية اإليغور المسلمة

الإيغور عن حقهم يف ال�ستقالل واحلياة  يبحث 
كما يريدون لكن حتل عليهم لعنة ثروة اإقليمهم 
�سياق  يف  ال�سني  عنها  تتخلى  لن  التي  الباطنية 
 1300 وبعد  عظمى،  اقت�سادية  كقوة  �سعودها 
جزيرة  من  خرج  كما  الإ�سالم  دخولهم  من  عام 
يف  دخول  هو  الوحيد  خيارهم  اأن  يبدو  العرب 
عال  عن  ا  جدًّ ا  بعيداً ال�سني  تريده  كما  الإ�سالم 

اإ�سالمي مليء بالفو�سى وال�سراعات.
الدائم  لأملانيا لدى  املمثل   ال�سدد قال  ويف هذا 
البيان  اإن  هيو�سغن:  كري�ستوف  املتحدة  الأمم 
العاملي  القلق  تنامي  على  وا�سح  موؤ�سر  امل�سرتك 
الإيغور  اأقلية  جتاه  ال�سينية  ال�سيا�سة  ب�ساأن 
ا ل ن�سره املوقع اللكرتون ملنظمة  امل�سلمة. وفقاً

الأمم املتحدة على النرتنت.
الدين  بعون  يتَّ الإيغور  اأنَّ  من  الرغم  وعلى 
تقرير  بح�سب  يخ�سعون  لكنهم  الإ�سالمي، 
اأ�سد  وتعليمات،  للوائح  ووت�ض،  رايت�ض  هيومن 
امل�سلمني  من  غريهم  على  املفرو�سة  تلك  من 
�سديدة  قيود  من  الإيغور  وي�ستكي  ال�سني.  يف 
حظر  مثل  ال�سيني،  ال�سيوعي  احلزب  يفر�سها 
احلكوميني،  واملوظفني  احلزب،  لأع�ساء  ال�سوم 
عن  ف�سالاً  رم�سان،  اأثناء  والطالب  واملدر�سني، 
للم�ساجد،  الأطفال  ذهاب  على  الق�سري  احلظر 
واإطالق ال�سباب حلاهم، ومّت حظر ارتداء احلجاب 
بال�سني،  العامة  الأماكن  يف  "الإيغور"  ن�ساء  على 
الزواج  العامة، واحتفالت  املوا�سالت  مبا يف ذلك 
، وُفِر�ست غرامة مقدارها 353 دولر على ارتداء 
احلجاب يف الأماكن العامة. ومنع ت�سمية الأولد 

ببع�ض الأ�سماء الإ�سالمّية وغريها. 
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جعلنا  ال���ذي  هلل  احل��م��د 
بعثها  التي  الو�سط  الأم��ة  من 
يبعثها  ومل  مي�سرة  تعالى  اهلل 
مع�سرة، وال�سالة وال�سالم على 
ربه  باإذن  نبينا حممد هادينا 

و�سفيعنا يف الآخرة. وبعُد:
يف  تعالى  اهلل  ���س��رع  ف���اإن 
ال�سهولة  اإل���ى  اأق���رب  ال����زواج 
تعالى  اهلل  وب��رك��ة  وال��ي�����س��ر، 
اهلل  خ��اف  ملن  ُجِعل  وتي�سريه 
وات��ق��اه، وق��د ق��ال جل وعال:" 
ېئ"  ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ     ۇئ  

)الطالق: 4(.
وع��ال  ج���ل  اهلل  وت���ق���وى 
اهلل،  ح��رم  ما  اجتناب  تعني: 
وف��ع��ل م��ا اأم���ر اهلل ط��اع��ًة هلل 
تعالى ولر�سوله �سلى اهلل عليه 
و�سلم، فاإذا فقه العرو�سان هذا 
امل��ع��ن��ى وع��م��ال ب��ه ك���ان ذل��ك 

توفيًقا من اهلل لهما. 

ما يجب على الزوج اجتنابه بعد 
عقد نكاحه 

من  اخل��اط��ب  انتقل  ف���اإذا 
م��رح��ل��ة ع��ق��د ن��ك��اح��ه اإل���ى 
البناء  ليوم  التجهيز  مرحلة 
اأن  فعليه  بزوجته،  والدخول 

يجتنب اأموًرا ويحذرها. 
اأوال: �سرت اجلدران بال�سجاد

�سرت  اجتنابه:  ينبغي  مما 
لأنه  ونحوه؛  بال�سجاد  اجلدر 
م�سروعة  غ��ري  وزي��ن��ة  ���س��رف 
اهلل  ر���س��ي  عائ�سة  حل��دي��ث 
اهلل  ر�سول  »ك��ان  قالت:  عنها 
غائًبا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
ّيْنُت  َتَ فلما  غزاها،  غزاة  يف 
من  )نوع  ًطا  َنَ اأخذت  قفوله، 
كانت  ���س��ورة  ]فيه  ط(  الُب�سُ
الُعر�ض،  على  به  ف�سرتت  يل 
�سلى  اهلل  ر���س��ول  دخ��ل  فلما 
يف  تلقيته  و�سلم  عليه  اهلل 

ال�سالم عليك  احلجرة، فقلت: 
اهلل  ورح��م��ة  اهلل  ر���س��ول  ي��ا 
وب��رك��ات��ه، احل��م��د هلل ال��ذي 
عينيك  واأقر  فن�سرك،  اأعزك 
يكلمني!  فلم  قالت:  واأكرمك، 
الغ�سب،  وج��ه��ه  يف  وع��رف��ت 
واأخ��ذ  م�سرًعا،  البيت  ودخ��ل 
)اأي  ف��ج��ب��ذه  ب��ي��ده  ال��ن��م��ط 
قال:  ثم  هتكه  حتى  جذبه( 
فيه  ب�سرت  اجل��دار  )اأت�سرتين 
ياأمرنا  مل  اهلل  اإن  ت�ساوير؟!، 
احلجارة  نك�سو  اأن  رزقنا  فيما 
منه  فقطعنا  قالت:  والطني(. 
فلم  ليًفا  وح�سوتهما  و�سادتني 
فكان  ]قالت:  عليَّ  ذلك  يعب 
يرتفق  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
عليهما.  يتكئ  تعني:  عليهما. 

م�سلم 158/6.
قال اخلطابي: الُعر�ض هو 
بها  ي�سقف  املعرت�سة  اخل�سبة 
البيت ثم يو�سع عليها اأطراف 
اخل�سب ال�سغار، يقال: عر�ست 

د. جمال عبد الرحمن ✍ اإعــداد
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البيت تعري�سًا. قال اأبو داود:.... 
اهلل  ر�سول  قال  هريرة:  اأبو  قال 
اأت��اين  و���س��ل��م:  عليه  اهلل  �سلى 
جربيل فقال يل: اأتيتك البارحة 
دخلت  اأك����ون  اأن  مينعني  ف��ل��م 
متاثيل،  الباب  على  كان  اأنه  اإّل 
فيه  رٍت  �سِ ِق��رام؛  البيت  يف  وك��ان 
كلب،  البيت  يف  وك���ان  متاثيل، 
على  ال��ذي  التمثال  براأ�ض  فمر 
كهيئة  فت�سري  يقطع  اأن  الباب 
فليقطع  بال�سرت  ومر  ال�سجرة، 
فليجعل منه و�سادتان منبوذتان 
فلُيخَرج،  بالكلب  وم��ر  ت��وط��اآن، 
ففعل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم فاإذا الكلب حل�سن اأو ح�سني 
ال�سنن  معامل  ال�سالم].  عليهما 

.)207 /4(
ول���ذل���ك ق��ط��ع��ت ع��ائ�����س��ة 
فيه  مبا  ال�سرت  عنها  اهلل  ر�سي 
وجعلتهما  ومتاثيل  ت�ساوير  من 

و�سادتني.
قال النووي رحمه اهلل: َوَقْد 
امْلَْذُكوَراِت  َواَياِت  الرِّ يِف  َحْت  رَّ �سَ
َكاَن  َمَط  النَّ َه��َذا  ِب��اأَنَّ  َه��ِذِه  َبْعَد 
اْلأَْجِنَحِة  َذَواِت  ْيِل  َوُر اخْلَ ِفيِه �سُ
َتِدلُّ  َفَي�سْ وَرٌة  �سُ ِفيِه  َك��اَن  ��ُه  َواأَنَّ
َوَهْتِك  ِباْلَيِد  ْنَكِر  امْلُ ِلَتْغِيرِي  ِبِه 
ِعْنَد  ِب  َواْلَغ�سَ َمِة  امْلَُحرَّ َوِر  ال�سُّ
َخاُذ  اتِّ َيُجوُز  ��ُه  َواأَنَّ ْنَكِر  امْلُ ُروؤَْي��ِة 
َقْوُلُه  ��ا  َواأَمَّ اأَْعَلُم،   ُ َواهللَّ اْلَو�َساِئُد 
ُ َعَلْيِه و�سلم ِحنَي َجَذَب  ى اهللَّ لَّ �سَ
ياأمرنا  مَلْ   َ اهللَّ )اإِنَّ  َواأََزاَلُه  َمَط  النَّ
��نَي(  َوال��طِّ ���َج���اَرَة  احْلِ نك�سوا  اأن 
من  َنُع  مُيْ ُه  اأَنَّ َعَلى  ِبِه  وا  َفا�ْسَتَدلُّ
البيوت  وتنجيد  احليطان  �سرت 
بالثياب وهومنع كراهة تنزيه ل 
َوَقاَل  ِحيُح،  ال�سَّ ُهَو  َهَذا  ترمي؛ 
يُّ  امْلَْقِد�سِ ُر  َن�سْ اْلَفْتِح  اأَُبو  ْيُخ  ال�سَّ
َحاِبَنا ُهَو َحَراٌم. َوَلْي�َض يِف  ِمْن اأَ�سْ
ِرمَيُه  ي َتْ ِديِث َما َيْقَت�سِ َهَذا احْلَ

َ َتَعاَلى  ْفِظ اأَنَّ اهللَّ ِلأَنَّ حقيقة اللَّ
ي  َيْقَت�سِ َوَهَذا  ِبَذِلَك،  َياأُْمْرَنا  مَلْ 
َوَل  َمْنُدوٍب  َوَل  ِبَواِجٍب  َلْي�َض  ُه  اأَنَّ
اأَْعَلُم(.  ُ َواهللَّ ْحِرمَي  التَّ ي  َيْقَت�سِ

 /14( م�سلم  على  النووي  �سرح 
.)87

وقال ابن حجر رحمه اهلل:
ْدَراِن  َواجْلُ اْلُبُيوِت  رْتِ  �سِ ُحْكُم 
َفِفي َجَواِزِه اْخِتاَلٌف َقِدمٌي َوَجَزَم 
ِباْلَكَراَهِة  ِة  اِفِعيَّ ال�سَّ ُجْمُهوُر 
يُّ  امْلَْقِد�سِ ٍر  َن�سْ اأَُبو  ْيُخ  ال�سَّ َح  رَّ َو�سَ
ِبَحِديِث  َواْحَتجَّ  ْحِرمِي  ِبالتَّ ِمْنُهْم 
ُ َعَلْيِه  ى اهللَّ لَّ ِبيَّ �سَ اأَنَّ النَّ َعاِئ�َسَة 
اأَْن  َياأُْمْرَنا  مَلْ   َ اهللَّ اإِنَّ  َقاَل  َم  َو�َسلَّ
َوَجَذَب  نَي  َوالطِّ َجاَرَة  احْلِ َو  َنْك�سُ
َواأَْخ��َرَج��ُه  َهَتَكُه  ى  َحتَّ رْتَ  ال�سِّ
: َه��ِذِه  ��ِل��ٌم، َق���اَل اْل��َب��ْي��َه��ِق��يُّ ُم�����سْ
�َسرْتِ  َكَراَهِة  َعَلى  َت��ُدلُّ  ْفَظُة  اللَّ
اأَْلَفاِظ  َبْع�ضِ  يِف  َكاَن  َواإِْن  َداِر  اجْلِ
ِب�َسَبِب  َك��اَن  امْلَ��ْن��َع  اأَنَّ  ��ِدي��ِث  احْلَ
يِف  َلْي�َض  ُه:  َغ��رْيُ َوَق��اَل  وَرِة،  ال�سُّ
ْحِرمِي  التَّ َعَلى  َي��ُدلُّ  َما  َياِق  ال�سِّ
ا ِفيِه َنْفُي اْلأَْمِر ِلَذِلَك، َوَنْفُي  َ َواإِنَّ
ْهِي،  النَّ ُثُبوَت  َتْلِزُم  َي�سْ َل  اْلأَْم��ِر 
ى  لَّ �سَ ِبِفْعِلِه  ُيْحَتجَّ  اأَْن  ِكُن  مُيْ َلِكْن 
َم يِف َهْتِكِه.]. فتح  َو�َسلَّ ُ َعَلْيِه  اهللَّ

الباري لبن حجر )9/ 250(.
وقال ابن اجلوزي رحمه اهلل:

نك�سو  اأَن  َياأُْمرَنا  مل   " َقوله: 
على  َدِل��ي��ل   " والطني  ��َج��اَرة  احْلِ
َيْفَعله  َكَما  َدار  اجْلِ �سرت  َكَراِهَية 
الأعرا�ض].  يِف  اْل��َع��وام  من  كثري 
ك�����س��ف امل�����س��ك��ل م���ن ح��دي��ث 
عائ�سة)4/  م�سند  ال�سحيحني 

.)255
وع��ل��ي��ه ف��الأم��ر ع��ن��د اأه��ل 
ال��ع��ل��م ي����رتدد ب���ني ال��ك��راه��ي��ة 
كان  ذل��ك  اأج��ل  وم��ن  والتحرمي، 
دخول  من  ميتنع  ال�سلف  بع�ض 

البيوت امل�ستورة جدرها، 

قال �سامل بن عبد اهلل:
فاآذن  اأب��ي،  عهد  يف  اأعر�ست 
اأب���ي ال��ن��ا���ض، وك���ان اأب���و اأي���وب 
بيتي  ���س��رتوا  وق��د  ����ا،  اآذنَّ فيمن 
من  البيت  به  يزين  )ما  بِنجاد 
وال��ف��ر���ض(  وال��و���س��ائ��د  الب�سط 
اأيوب فدخل،  اأبو  فاأقبل  اأخ�سر، 
البيت  فراأى  واطلع  قائًما،  فراآين 
يا  فقال:  اأخ�سر،  بنجاد  م�سترًتا 
اأت�سرتون اجلدر؟! قال  عبد اهلل 
اأبا  الن�ساء  وا�ستحيا: غلبنا   � اأبي 
اأخ�سى  كنت  م��ن  ف��ق��ال:  اأي���وب! 
اأكن  الن�ساء فلم  اأن تغلبنه  عليه 
ثم  تغلبنك،  اأن  عليك  اأخ�سى 
ول  طعاًما،  لكم  اأطعم  ل  ق��ال: 
اأدخل لكم بيًتا. ثم خرج رحمه 

اهلل«. الطرباين 192/1.
رُت  ال�سُّ هذه  تغيري  حالة  ويف 
بها  كان  اإن  ن�سفني  �سقها  فيمكن 
يف  فت�ستخدم  اأرواح  ذوات  �سور 

اأي متاع اآخر.
قال ابن اجلوزي رحمه اهلل: 

و�َساَدة  جْتَعل  اأَن  َج��اَز  ��ا  َ َواإِنَّ
َلو فر�ست،  َوَكَذِلَك  َها تبتذل،  ِلأَنَّ
ِفيَها  َف��اإِن  علقت  اإِذا  َما  ِبِخاَلف 
من  امل�سكل  ك�سف  َلَها.  َتْعِظيًما 
م�سند  ال�����س��ح��ي��ح��ني  ح��دي��ث 

عائ�سة )4/ 255(.
ثانًيا: من�ص احلواجب:

كذلك مما يجب على الزوجة 
وبالأحرى  العموم  على  اجتنابه 
قبيل دخولها بيت الزوجية يوم 
ون�سها  احلواجب  نتف  عر�سها: 
وترقيقها وتغيري خلق اهلل تعالى 
فيها. وهو ما تفعله بع�ض الن�سوة 
من نتفهن حواجبهن حتى تكون 
ذلك  يفعلن  الهالل،  اأو  كالقو�ض 
جت��م��اًل ب��زع��م��ه��ن! وه����ذا مما 
حرمه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
�سلى  بقوله  فاعله  ولعن  و�سلم 
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احَلِديث  َويِف  و�سلم.  عليه  اهلل 
ُعود ر�سي اهلل  َم�سْ اْبن  اأَن  املرفوع 
َمات  اْلَوا�سِ اهلل  )لعن  َق��اَل:  عنه 
ات،  �سَ َتَنمِّ َوامْلُ َمات،  َتْو�سِ َوامْلُ�سْ
َجات ِلْلح�سِن امْلُغرَيات خلق  َتَفلِّ َوامْلُ
اهلل(. فاأما الو�سم َفُهَو غرز اْلَكّف 
يح�سى  ث��مَّ  ب��الإب��رة،  َراع  ال���ذِّ اأَو 
يخ�سره،  مَم��ا  َن��ح��وه  اأَو  بكحل 
تطلب  ِتي  َوالَّ وا�سمة،  فالفاعلة 
م�ستو�سمة.  َذِل��ك  بَها  يفعل  اأَن 
ْعر  ال�سّ تنتف  ِتي  الَّ والنام�سة: 
ِه��َي  واملتنم�سة:  اْل���َوْج���ه.  م��ن 
َذِل��ك،  بَها  يفعل  اأَن  تطلب  ِتي  الَّ
َوُهَو  املنما�ض،  من  َماأُْخوذ  َوُه��َو 
احَلِديث  ق��راأة  َوَبع�ض  املنقا�ض، 
ون.  النُّ ِبَتْقِدمي  املنتم�سة  َتقول: 
يِف  اأ�سياخنا  َعن  ِذي �سبطناه  َوالَّ
اء  التَّ ِبَتْقِدمي  عبيد  اأبي  كتاب 
هن  َجات:  َتَفلِّ َوامْلُ ِديد.  �سْ التَّ َمَع 
َبني  َم��ا  تفريج  يتكلفن  اللواتي 
ب�سناعة،  والرباعيات  الثنايا 
َما  تَباعد  ��َن��ان:  اْلأَ���سْ يِف  والفلج 
احَلِديث  َهَذا  َوَظاهر  َذِلك.   َبني 
من  كل  حق  يِف  ُمطلق  اْلَكاَلم  اأَن 
ُعود يدل  فعل َهَذا. َوَقول اْبن َم�سْ
ِبِه  ُيَراد  اأَن  َويْحَتمل  َذِلك.  على 
للفجور،  �َساء  النِّ من  املت�سنعات 
داأبهن.  التح�سن  َه��َذا  مثل  ِلأَن 
املموهات  ِبهن  ُيَراد  اأَن  َويْحَتمل 
اْلأَْفَعال  َهِذه  مِبثل  َجال  الرِّ على 
لتغر املتزوج. . ك�سف امل�سكل من 
 .)273  /1( ال�سحيحني  حديث 
تفعله  من  ا  اأي�سً وي�سمل  قلت: 

لعر�سها ولزوجها.
ثالُثا: مخالفة �سنن الفطرة كاإطالة 

االأظفار وحلق اللحية وغري ذلك:
خمالفات  ذل��ك  يف  وللن�ساء 
ول��ل��رج��ال ك���ذل���ك، وم��ن��ه��ا ما 
والن�ساء،  الرجال  فيه  ي�سرتك 

وخا�سة يف الأعرا�ض والأفراح.

القبيحة  ال���ع���ادات  ه���ذه 
اإل��ى  ال��غ��رب  م��ن  ت�سربت  ال��ت��ي 
املجتمع امل�سلم للن�ساء والرجال، 
لأظفارهن  كتدميمهن  فللن�ساء، 
اليوم  املعروف  الأحمر  بال�سمغ 
لبع�سها،  واإطالتهن  )مينكري(  ب� 
تغيري  من  فيه  ما  مع  ه��ذا  ف��اإن 
فاعله  لعن  امل�ستلزم  اهلل  خللق 
كما �سياأتي يف حديث اأن�ض ر�سي 
اهلل عنه، ومن الت�سبه بالكافرات 
كثرية  اأح��ادي��ث  يف  عنه  املنهي 
عليه  اهلل  �سلى  قوله  منها  التي 
و�سلم: »... ومن ت�سبه بقوم فهو 
منهم« رواه اأبو داود واأحمد؛ فاإنه 

ا خمالف للفطرة )ۆ  ۆ   اأي�سً
ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ( )الروم:30(.

عليه  اهلل  �سلى  ق��ال  وق��د 
ال�سنة(  )اأي  »ال��ف��ط��رة  و�سلم: 
خم�ض: الختتان، وال�ستحداد، 
وق�ض  العانة(،  حلق  رواية:  )ويف 
ونتف  الأظفار،  وتقليم  ال�سارب، 

الإبط«.
ق��ال الإم���ام ال��ن��ووي رحمه 
اأََن�ٍض  َح��ِدي��ُث  ���ا  َواأَمَّ تعالى:  اهلل 
يِف  َلَنا  ��َت  )َوقَّ اْلِكَتاِب  يِف  امْلَْذُكوُر 
الأظفار  َوَتْقِليِم  اِرِب  ال�سَّ َق�ضِّ 
األ  العانة  وحلق  الب��ط  ونتف 
َلْيَلًة(  ْرَب��ِع��نَي  اأَ ِم��ْن  اأَْك���َرَ  ُك  ُي��رْتَ
َيَتَجاَوُز  َتْرًكا  ُك  ُي��رْتَ َل  َفَمْعَناُه 
���ا  َواأَمَّ ْع��َل��ُم.  اأَ  ُ َواهللَّ ْرَب��ِع��نَي،  اأَ ِب��ِه 
َلْي�َض  ٌة  نَّ َف�سُ اْلأَْظ���َف���اِر  َتْقِليُم 
ٌة  نَّ ا َنْتُف اْلإِْبِط َف�سُ اأَمَّ ِبَواِجٍب... 
ْتُف  النَّ ِفيِه  ُل  َواْلأَْف�سَ َفاِق  ِباِلتِّ
ا  ْي�سً اأَ ُل  َوَيْح�سُ َعَلْيِه  َق��ِوَي  مِلَ��ْن 
اأَْن  َتَحبُّ  َوُي�سْ وَرِة،  َوِبالنُّ ْلِق  ِباحْلَ
َق�ضُّ  ا  َواأَمَّ ��ِن،  مْيَ اْلأَ ِبِط  ِباْلإِ َيْبَداأَ 
ا َحدُّ َما  َواأَمَّ ا،  اأَْي�سً ٌة  نَّ اِرِب َف�سُ ال�سَّ
ى  َحتَّ َيُق�ضُّ  ُه  اأَنَّ َفامْلُْخَتاُر  ُه  َيُق�سُّ
ُه  َيِحفَّ َوَل  َفِة  ال�سَّ َط��َرُف  َيْبُدَو 
"اأَْحُفوا  ِرَواَي��اِت  ��ا  َواأَمَّ ِلِه،  اأَ�سْ ِمْن 

َما  اأَْحُفوا  َفَمْعَناَها:  َواِرِب"  ال�سَّ
اأَْعَلُم،   ُ َواهللَّ َفَتنْيِ  ال�سَّ َعَلى  َطاَل 
َفَمْعَناُه  ْحَيِة  اللِّ اإِْع��َف��اُء  ����ا  َواأَمَّ
َحى  اللِّ اأَْوُفوا  َمْعَنى  َوُهَو  َتْوِفرُيَها 
َوَك��اَن ِمْن  اْلأُْخ���َرى،  َواَي��ِة  يِف ال��رِّ
َفَنَهى  ْحَيِة  اللِّ َق�ضُّ  اْلُفْر�ِض  َعاَدِة 
ْرُع َعْن َذِلَك، َوَقْد َذَكَر اْلُعَلَماُء  ال�سَّ
اٍل َمْكُروَهٍة  َر ِخ�سَ ْحَيِة َع�سْ يِف اللِّ
 : َبْع�ضٍ ِم��ْن  ُقْبًحا  ��دُّ  اأَ���سَ َها  َبْع�سُ
اإل  َواِد  ِبال�سَّ اُبَها  ِخ�سَ اإِْح��َداَه��ا: 
اُبَها  اِنَيُة: ِخ�سَ َهاِد، الثَّ ِلَغَر�ضِ اجْلِ
ل  نَي  احِلِ ِبال�سَّ ِبيَها  َت�سْ ْفَرِة  ِبال�سُّ
تبيي�سها  الثالثة:  ال�سنة،  لتباع 
ا�ْسِتْعَجاًل  ِه  َغ��رْيِ اأَْو  يِت  ِباْلِكرْبِ
َيا�َسِة  الرِّ ِلأَْج���ِل  ْيُخوَخِة  ِلل�سَّ
ُه ِمَن امْلَ�َساِيِخ.  ْعِظيِم َواإِيَهاِم اأَنَّ َوالتَّ
َل  اأَوَّ َحْلُقَها  ْو  اأَ َنْتُفَها  اِب��َع��ُة:  ال��رَّ
ِن  َوُح�سْ ِلْلُمُروَدِة  اإِيَثاًرا  ُطُلوِعَها 
ْيِب.  اِم�َسُة: َنْتُف ال�سَّ وَرِة. اخْلَ ال�سُّ
َط��اَق��ًة  ِفيُفَها  َت�سْ ��ُة:  ��اِد���سَ ال�����سَّ
َنُه  َتْح�سِ ِلَي�سْ ًعا  نُّ َت�سَ َطاَقٍة  َفْوَق 
اِبَعُة:  ال�سَّ  . ُه���نَّ َوَغ���رْيُ �َساُء  النِّ
ِمْنَها  ��ْق�����ضُ  َوال��نَّ ِفيَها  َي���اَدُة  ال���زِّ
ِمَن  اْل��َع��َذاِر  �َسْعِر  يِف  َي��اَدِة  ِب��ال��زِّ
اْلِعَذاِر  َبْع�ضِ  اأَْخُذ  اأَْو  ْدَغنْيِ  ال�سُّ
َجاِنَبِي  َوَن��ْت��ُف  اأْ���ضِ  ال��رَّ َحْلِق  يِف 
اِمَنُة:  الثَّ َذِل��َك.  َوَغ��رْيُ  اْلَعْنَفَقِة 
ا�ِض.  النَّ ْجِل  ِلأَ ًعا  نُّ َت�سَ ِريُحَها  َت�سْ
َدًة  ُمَلبَّ �َسِعَثًة  َتْرُكَها  َعُة:  ا�سِ التَّ
��َب��اَلِة  ��ِة امْلُ َه��اَدِة َوِق��لَّ اإِْظ��َه��اًرا ِل��ل��زَّ
اإَِل��ى  َظُر  النَّ َرُة:  اْلَعا�سِ ِه.  ِبَنْف�سِ
َها اإِْعَجاًبا َوُخَياَلَء  �َسَواِدَها َوَبَيا�سِ
يِب  ِبامْلَ�سِ َوَفْخًرا  َباِب  ِبال�سَّ ًة  َوُغرَّ
احلادية  ال�سباب.  َعَلى  َوَتَطاُوًل 
الثانية  و�سفرها.  عقدها  ع�سر: 
ِة  ِلْلَمْراأَ َنَبَت  اإَِذا  اإِلَّ  َحْلُقَها  ع�سر: 
َتَحبُّ لها حلقها. واهلل  َيٌة َفُي�سْ حِلْ
م�سلم  على  النووي  �سرح  اأعلم. 

 .)149 /3(
وللحديث بقية اإن �ساء اهلل.
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اأواًل: اأ�صباب ذكر هذه الق�صة:
1- اإن الأزهر ال�شريف- حفظه 
واملنكرات-  الواهيات  من  اهلل 
مقررات  من  الق�شة  هذه  جعل 
ال�شف الثالث الإعدادي؛ حيث 
يدر�س على طالب هذه املرحلة 
الإ�شالمية«  »الثقافة  كتاب  يف 
الدرا�شي  العام  ه��ذا  )���س29( 

)2020- 2021م(.
مبني  هو  كما  الكتاب-  هذا   -2
اأع���دت���ه جلنة  م���ن غ���الف���ه- 
اإعداد وتطوير املناهج بالأزهر 
لتطوير  ا�شتجابًة  ال�شريف، 

وجتديد اخلطاب الديني.
فه  األَّ الكتاب  ه��ذا  ك��ان  لو   -3  
يهمنا  كان  ما  للعامة،  �شخ�س 
��ا  اأمَّ واه��ي��ات،  من  فيه  ما  بيان 
ا  علميًّ ا  تربويًّ منهًجا  يكون  اأن 
واأحفادنا  اأبنائنا  من  ل��الآلف 
التعليم  م��ن  املرحلة  ه��ذه  يف 
فال بد من البيان لأهمية هذه 
يكون  حيث  العمر؛  من  املرحلة 
الطالب فيها بني الثالثة ع�شرة 
ال�شن  وهو  ع�شرة،  واخلام�شة 
الذي ين�شاأ عليه نا�شئ الفتيان 

اهلل  �شلى  النبي  هدي  يف  كما 
و�شلوًكا  تربية  و�شلم،  عليه 

واعتقاًدا 
جلنة  اأن  الأ�شباب  اأهم  ومن   -4
الكتاب  هام�س  يف  التطوير 
)�س29( اأنها نقلت هذه الق�شة 
والنهاية« )5/8(،  »البداية  من 

ومل تذكر غري هذه العبارة.
قلُت: وكتاب »البداية والنهاية« 
م�شّنفه الإمام احلافظ املحدث 
ذكرت  التي  والطبعة  كثري  ابن 
الرقم،  بهذا  الق�شة  هذه  فيها 
الرتاث  اإحياء  دار  طبعة:  هي 

علي ح�صي�ش اإعــداد✍

حتذير الداعية من الق�ص�ش الواهية

ق�صة مفرتاة على اأمري املوؤمنني علي بن 
اأبي طالب ر�صي اهلل عنه مع الن�صراين

احلمد اهلل، وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل، وبعد:
يقف  حتى  الكرمي  للقارئ  احلديثية  العلمية  البحوث  تقدمي  التحذير  هذا  يف  نوا�شل 
على حقيقة هذه الق�شة التي ا�شتهرت على األ�شنة الق�شا�س والوعاظ، واإلى القارئ الكرمي 

التخريج والتحقيق:

احللقة
)245(
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اإليها  وبالرجوع  ببريوت،  العربي 
كتاب  يف  املنقول  الن�س  ملراجعة 
اأن  وجدت  الإ�شالمية«  »الثقافة 

الن�س حدث فيه برت وتدلي�س.
ال�شند، فقد برت  الأول: يف  البرت 
ال��ذي  ال�شند  م��ن  الأول  اجل��زء 
وهذا  كثري،  اب��ن  احلافظ  ذك��ره 
اإل  خطري ل يعرف مدى خطره 
من هذا ال�شاأن �شناعته، فالإمام 
احلافظ ابن كثري ذكر هذا اجلزء 
من ال�شند، حيث ترتكز به العلة 
هذه  حقيقة  بها  ت�شتبني  التي 
عهدته،  فترباأ  الباطلة  الق�شة 
يف  م�شلم  الإم���ام  اأخ���رج  ول��ذك 
الإم��ام  عن  ال�شحيح«  »مقدمة 
من  »الإ�شناد  ق��ال:  املبارك  اب��ن 
من  لقال  الإ�شناد  ولول  الدين، 

�شاء ما �شاء«.
ال��ب��رت ال��ث��اين: يف امل���ن، وذل��ك 
باملرفوع  اخلا�س  اجلزء  بحذف 
النبي  اإل��ى  املن�شوب  الكالم  وهو 
هذه  يف  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 
الق�شة؛ لأن فيه اإحراًجا �شديًدا 
من  الق�شة  اأن  علموا  ول��و  لهم، 
مبوقوفها  اآخ��ره��ا  اإل���ى  اأول��ه��ا 
ول  ذكروها  ملا  باطلة  ومرفوعها 

وقعوا يف حرج هذا البرت.
ثانًيا: مقارنة لبيان هذا البرت:

يف  الق�شة  ن�س  اأوًل:  �شنذكر   -1
كتاب »الثقافة الإ�شالمية« املقرر 
الإع���داد  ال��ث��ال��ث  ال�شف  على 
هذا  مب�شر  الأزه��ري��ة  باملعاهد 
ه��ذا  2021م(   -2020( ال��ع��ام 
هام�س  يف  اأ����ش���اروا  كما  الن�س 
كتاب  م��ن  منقول  اأن���ه  ال��ك��ت��اب 

»البداية والنهاية« )5/8(.
2- ثم نذكر ثانًيا: ن�س الق�شة يف 
كتاب »البداية والنهاية«، ونقارن 
والتدلي�س  البرت  ليتبني  بينهما 

يف الن�س �شنًدا ومتًنا.
3- ن�س الق�شة يف كتاب »الثقافة 
»َح��َدث  )����س29(:  الإ�شالمية« 
لأم����ري امل���وؤم���ن���ني ع��ل��يٍّ ر���ش��ي 
درع��ه  وج���د  حينما  ع��ن��ه  اهلل 
به  فاأقبل  ن�شراين  رج��ل  عند 
يخا�شم  القا�شي  �شريح  اإل���ى 

الن�شراين.
ق���ال ع��ل��ي ر���ش��ي اهلل ع��ن��ه: يا 
�شريح، هذا الدرع درعي، ومل اأبْع، 

ومل اأََهْب.
تقول  ما  للن�شراين:  �شريح  قال 

فيما يقول اأمري املوؤمنني؟
اإل  رع  ال���دِّ ما  الن�شراين:  فقال 
عندي  املوؤمنني  اأمري  وما  ِدرعي، 

بكاذب.
املوؤمنني  اأمري  اإلى  �شريح  فالتفت 
من  هل  املوؤمنني،  اأمري  يا  قائاًل: 

بّينة؟
عنه،  اهلل  ر�شي  عليٌّ  ف�شحك 
اأ�شاب �شريح، ما يل بينة،  وقال: 
للن�شراين،  �شريح  بها  فق�شى 
وم�شى  ال��ن�����ش��راين  ف��اأخ��ذه��ا 
اأنا  اأما  فقال:  رجع،  ثم  خطوات، 
الأنبياء،  اأحكام  هذه  اأن  فاأ�شهد 
اإل��ى  يخا�شمني  املوؤمنني  اأم��ري 
عليه،  يق�شي  وقا�شيه  قا�شيه، 
واأ�شهد  اهلل،  اإل  اإله  ل  اأن  اأ�شهد 
الدرع  ور�شوله،  اأن حممًدا عبده 
املوؤمنني،  اأم��ري  ي��ا  درع��ك  واهلل 
فقال: اأما اإذ اأ�شلمت فهي لك. اه�.
ثم اأ�شاروا يف الهام�س اإلى اأن هذا 
والنهاية«  »البداية  من  الن�س 

.)5/8(
4- ن�س الق�شة يف كتاب »البداية 

والنهاية«:
ق���ال الإم����ام احل��اف��ظ امل��ح��دث 
»ال��ب��داي��ة  كتابه  يف  كثري  اب��ن 

�إحياء  د�ر  )ط   )5/8( والنهاية« 
َوَق��اَل  ببريوت(:  العربي  ال��رتاث 
ع��م��رو ب���ن ���ش��م��ر، ع���ن ج��اب��ر 
َوَجَد  َقاَل:  ْعِبيِّ  ال�شَّ عن  اجلعفي 
ِعْنَد  ِدْرَع��ُه  َطاِلٍب  اأَِب��ي  ْبُن  َعِليُّ 
��َرايِنٍّ َف��اأَْق��َب��َل ِب��ِه اإَِل��ى  َرُج��ٍل َن�����شْ

ُمُه. َرْيٍح ُيَخا�شِ �شُ
َجَل�َس  ى  َحتَّ َع��ِل��يٌّ  َف��َج��اَء  َق���اَل: 
َلْو  َرْيُح  �شُ َيا  َوَقاَل:  َرْيٍح،  �شُ َجْنِب 
ُت اإِلَّ  ِلًما َما َجَل�شْ ِمي ُم�شْ َكاَن َخ�شْ
َقاَل  َوَقْد   ، َرايِنٌّ َن�شْ ُه  َوَلِكنَّ َمَعُه، 
َم:  ُ َعَلْيِه َو�َشلَّ ى اهللَّ لَّ ِ �شَ وُل اهللَّ َر�شُ
َطِريٍق  يِف  ��اُه��ْم  يَّ َواإِ ُكْنُتْم  اإَِذا   "
اِيِقِه،  َم�شَ اإَِل���ى  وُه��ْم  ��َط��رُّ َف��ا���شْ
ِبِهْم   ُ اهللَّ َر  غَّ �شَ َكَما  ِبِهْم  ُروا  غِّ َو�شَ

ِمْن َغرْيِ اأَْن َتْطَغْوا ".
ْرُع ِدْرِعي َومَلْ اأَِبْع  ُثمَّ َقاَل: َهَذا الدِّ

َومَلْ اأََهْب.
َتَقوُل  َما   : َرايِنِّ �شْ ِللنَّ َرْيٌح  �شُ َفَقاَل 

وؤِْمِننَي؟  ِفيَما َيُقوُل اأَِمرُي امْلُ
اإِلَّ  ْرُع  ال���دِّ َما   : َرايِنُّ �شْ النَّ َفَقاَل 
ِعْنِدي  وؤِْمِننَي  امْلُ اأَِمرُي  َوَما  ِدْرِعي 
َعِليٍّ  اإَِلى  َرْيٌح  �شُ َفاْلَتَفَت  ِبَكاِذٍب، 
ِمْن  َهْل  ِمِننَي  وؤْ امْلُ اأَِم��رَي  َيا  َفَقاَل: 
اأ�شاب  َوَقاَل  َعِليٌّ  ِحَك  َف�شَ َنٍة؟  َبيِّ
بها  فق�شى  بينة،  يل  ما  �شريح، 
فاأخذه  ق��ال  للن�شراين،  �شريح 
َرَجَع  ُثمَّ  الن�شراين وم�شى خطًى 
هذه  اأَنَّ  َفاأَ�ْشَهُد  اأََن��ا  ��ا  اأَمَّ َف��َق��اَل: 
املوؤمنني  اأم��ري  الأنبياء،  اأحكام 
ي  َيْق�شِ قا�شيه  اإل���ى  يدنيني 
 ُ اهللَّ اإِلَّ  َل��َه  اإِ َل  ْن  اأَ اأَ�ْشَهُد  َعَلْيِه، 
وُلُه،  ًدا َعْبُدُه َوَر�شُ مَّ نَّ حُمَ َواأَ�ْشَهُد اأَ
اأَِم���رَي  َي��ا  ِدْرُع����َك   ِ َواهللَّ ْرُع  ال����دِّ

وؤِْمِننَي. امْلُ
�ْشَلْمَت َفِهَي َلَك«. َفَقاَل: اأََما اإِْذ اأَ

قلُت: باملقارنة بني الن�شني يتبني 
البرت والتدلي�س يف ال�شند واملن:
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اأ- وذلك بحذف جزء من ال�شند 
وال����ذي اأظ���ه���ره احل��اف��ظ اب��ن 
لترباأ  العلة  ب��ه  وت��رتك��ز  كثري 
بها  ي�شتبني  ح��ي��ث  ع��ه��دت��ه، 
من  �شنبني  كما  الق�شة،  بطالن 

التحقيق.
اأربعني كلمة  اأكرث من  ب- حذف 
من املن منها جزء موقوف على 
اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب 
وجزء مرفوع من�شوب اإلى النبي 
�شلى اهلل عليه و�شلم توهموا اأن 
ا  فيه اإحراًجا �شديًدا فبرتوه ظنًّ
منهم اأن الق�شة �شحيحة، بينما 
هي تالفة مكذوبة؛ كما �شتبينه 

ال�شناعة احلديثية.
ثالًثا: التخريج:

هذه الق�شة التي اأوردها املحدث 
�شنة  املتوفى  كثري  ابن  احلافظ 
»البداية  كتابه  يف  )774ه�����( 
والنهاية« )5/8( اأخرجها الإمام 
�شنة  املتوفى  البيهقي  احلافظ 
الكربى«  »ال�شنن  يف  )458ه����( 
احلافظ  واأخرجها   ،)136/10(
�شنة  امل��ت��وف��ى  ع�����ش��اك��ر  اب����ن 
دم�شق«  »ت��اري��خ  يف  )571ه�����( 
�شمر،  بن  عمرو  عن   )487/42(
ال�شعبي  عن جابر اجلعفي، عن 
طالب  اأب��ي  بن  عليٌّ  وج��د  ق��ال: 
ر�شي اهلل عنه درعه عند رجل 

ن�شراين...« الق�شة.
فائدة: لفظ الق�شة يف »البداية 
ع�شاكر  ابن  لفظ  هو  والنهاية« 

يف »تاريخ دم�شق«.
رابًعا: التحقيق:

هذه الق�شة واهية واخلرب الذي 
واملو�شوع:  مو�شوع،  به  ج��اءت 
امل�شنوع،  املختلق  الكذب  »ه��و 
واأق��ب��ح��ه،  ال�شعيف  �شر  وه��و 

وحترم روايته مع العلم بو�شعه 
الأحكام  �شواء  كان  معنى  اأّي  يف 
والق�ش�س والرتغيب وغريها اإل 
كذا  اه�  و�شعه«.  ببيان  مقروًنا 
 ،)274/1( ال��راوي«  »تدريب  يف 
تربهن  مركبة  علل  به  واخل��رب 

على اأنه مو�شوع:
العلة الأولى: عمرو بن �شمر:

اب��ن  1- ق���ال الإم����ام احل��اف��ظ 
»املجروحني« )75/2(:  حبان يف 
كنيته  اجُلعفي  �شمر  بن  »عمرو 
جابر  عن  ي��روي  اهلل  عبد  اأب��و 
ي�شتم  ��ا  راف�����ش��يًّ ك��ان  اجلعفي 
اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  اأ�شحاب 
ي��روي  مم��ن  ك���ان  و���ش��ل��م  عليه 
كتابة  ي��ح��ل  ل  امل��و���ش��وع��ات، 
ب،  التعجُّ جهة  على  اإل  حديثه 
بن  يحيى  عن  ب�شنده  واأخ���رج 
لي�س  �شمر  بن  عمرو  قال:  معني 

بثقة، ل ُيكتب حديثه«. اه�.
احل��اف��ظ  الإم�������ام  وق�����ال   -2
»اأح��وال  كتابه  يف  اجل��وزج��اين 
الرجال« )46(: »عمرو بن �شمر 

كذاب زائغ«. اه�.
ال��ب��خ��اري  الإم�������ام  ق����ال   -3
ال���ك���ب���ري«  »ال�����ت�����اري�����خ  يف 
بن  »ع��م��رو   :)2583/244/6(

�شمر منكر احلديث«. اه�.
يف  ���ش��اك��ر  اأح��م��د  ال�شيخ  ق���ال 
احلديث«  علوم  اخت�شار  »�شرح 
)�������س89(: »ق����ول ال��ب��خ��اري: 
»منكر احلديث«« فاإنه يريد به 
للذهبي  امليزان  ففي  الكذابني، 
اأن  ال��ق��ط��ان:  اب��ن  نقل   :)5/1(
البخاري قال: »كل من قلت فيه: 
منكر احلديث، فال حتل الرواية 

عنه«. اه�.
يف  حجر  اب��ن  احلافظ  نقل   -4

احلاكم  اأن   :)423/4( »الل�شان« 
اأب��و عبد اهلل ق��ال: »ك��ان عمرو 
عن  املو�شوعات  كثري  �شمر  بن 
جابر اجلعفي، ولي�س يروي تلك 
الفاح�شة عن جابر  املو�شوعات 

غريه«. اه�.
العلة الثانية: جابر اجلعفي:

1- قال الإمام احلافظ ابن حبان 
 :)208/1( »امل��ج��روح��ني«  يف 
»جابر بن يزيد اجلعفي من اأهل 
كان  ال�شعبي،  عن  يروي  الكوفة 
اأ�شحاب عبد اهلل بن  ا من  �شبئيًّ
ا يرجع  �شباأ، وكان يقول: اإن عليًّ
ب�شنده  اأخ��رج  ثم  الدنيا«.  اإلى 
عن زائدة بن قدامة الكويف قال: 
كذاًبا  واهلل  كان  اجلعفي  »جابر 

يوؤمن بالرجعة«. اه�.
يف  اجلوزجاين  الإم��ام  وق��ال   -2
 :)30( الرجال«  »اأح��وال  كتابه 
كذاب  اجلعفي  يزيد  بن  »جابر 
فقال:  حنبل؟  ابن  عنه  �شاألت 

تركه ابن مهدي فا�شرتاح«. اه�.
يف  الن�شائي  الإم����ام  وق���ال   -3
بن  »ج��اب��ر   :)98( »امل��رتوك��ني« 

يزيد اجلعفي: مرتوك«.
اخلال�شة: 

ال��ذي  واخل���رب  واه��ي��ة،  الق�شة 
مو�شوع  ال��ق�����ش��ة:  ب��ه  ج���اءت 
ب���ال���ك���ذاب���ني وال���و����ش���اع���ني 
ال�شيعة  من  الزائغني  واملرتوكني 
ُثَمّ  الَعْر�َس  فاأَْثِبِت  الرواف�س. 
الإ�شالم  �شماحة  ف��اإن  اْن��ُق�����ْس؛ 
متواترة  الن�شارى  معاملة  يف 
الع�شور،  مّر  على  ا  عمليًّ تواتًرا 
يغني عن هذه الق�ش�س الغريبة 
اهلل  وفقني  م��ا  ه��ذا  امل��ك��ذوب��ة، 
وراء  م���ن  وح����ده  وه���و  اإل���ي���ه، 

الق�شد.
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يفرغ  حتى  ن  املوؤذِّ راأ�ِس  على  الرحمن  »يُد   -887
من اأذانه«.

»الإحياء«  يف  الغزايل  اأورده  ي�شح:  ل  احلديث 
احلافظ  وقال  اجلزم،  ب�شيغة  مرفوًعا   )146/1(
العراقي يف »تخريج الإحياء«: »اأخرجه الطرباين يف 
الأو�شط من حديث اأن�س باإ�شناد �شعيف«. اه�. قلُت: 
لكي نقف على درجة هذا ال�شعف ل بد من الوقوف 
ة هذا احلديث، فاحلديث اأخرجه الطرباين  على علَّ
بن  اأحمد  »حدثنا  قال:  )ح2008(  »الأو�شط«  يف 
عمرو، قال: حدثنا اأبو الربيع، قال: حدثنا عمرو بن 
حف�س العبدي، عن ثابت البناين عن اأن�س بن مالك 
مل  الطرباين:  قال  حيث  غريب  واحلديث  مرفوًعا، 
يرو  هذا احلديث عن ثابت اإل عمر بن حف�س«. اه�.

قلت: وهو علة هذا احلديث، قال الإمام الذهبي 
اأبو  حف�س  بن  »عمر   :)6075/189/3( »امليزان«  يف 
حف�س العبدي، قال اأحمد: تركنا حديثه وخّرقناه، 
وقال علّي: لي�س بثقة، وقال الن�شائي: مرتوك«. اه�، 
وذكر   واأقره   ،)443/4( »الل�شان«  يف  حجر  ابن  ونقله 

اأنَّ اأحمد قال: »تركنا حديثه وحّرقناه«. اه�.
888- »َمن اأ�شَبغ الو�شوء يف الربد ال�شديد كان له 

من الأجر ِكْفاَلن«.
اأخرجه احلافظ الطرباين يف  احلديث ل ي�شح: 
»املعجم الأو�شط« )ح5362( عن اأبي حف�س العبدي، 
عن علي بن زيد، عن �شعيد بن امل�شيب، عن علي بن 
اأبي طالب مرفوًعا، وقال: »مل يرو هذا احلديث عن 
علي بن زيد اإل اأبو حف�س وا�شمه عمرو بن حف�س«. 

احلديث،  علة  هو  هذا  حف�س  بن  وعمرو  قلت:  اه�. 
كما  وحرقوه  حديثه  تركوا  مرتوك  بثقة  لي�س  وهو 
�شعيف.  جدعان  ابن  وهو  زيد  بن  وعلي  اآنًفا،  بينا 

قاله احلافظ ابن حجر يف »التقريب« )37/2(.
889- »علماُء اأمتي كاأنبياء بني اإ�شرائيل«.

»املقا�شد«  يف  ال�شخاوي  احلافظ  اأورده  ي�شح:  ل 
قبله  ومن  حجر-  ابن  يعني  �شيخنا-  قال  )ح702(، 
الدمريي والزرك�شي: »اإنه ل اأ�شل له، زاد بع�شهم: ول 

ُيعرف يف كتاب معَترب«.
اأمرين بها  890- »احلجامة يف الراأ�س هي املغيثة 

جربيل حني اأكلت طعام اليهودية«.
احلديث ل ي�شح: اأخرجه ابن �شعد يف »الطبقات« 
عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  »حجامة  باب   )218/1(
عن  اأبان  عن  حف�س  بن  عمر  »اأخربنا  قال:  و�شلم« 
اأن�س مرفوًعا«، وعلته عمر بن حف�س العبدي لي�س 
وهو  اأبان-  اأخرى  وعلة  اآنًفا،  بينا  كما  مرتوك  بثقة، 
ابن اأبي عيا�س- قال احلافظ ابن حجر يف »التقريب« 

)31/1(: »مرتوك«. اه�.
اأهل  به  يطيف  عذاًبا  ب  لُيعذَّ العامل  »اإن   -291

النار ا�شتعظاًما ل�شدة عذابه«.
»الإحياء«  يف  الغزايل  اأورده  ي�شح:  ل  احلديث 
)59/1( مرفوًعا ب�شيغة اجلزم وقال: »اأراد به العامل 
فقد  اْنُق�ْس«؛  ُثَمّ  الَعْر�َس  »اأَْثِبِت  قالوا:  اه�،  الفاجر«. 
»مل  الإحياء«:  »تخريج  يف  العراقي  احلافظ  قال 

اأجده بهذا اللفظ«. اه�.

علي ح�صي�ش ✍

في بيان �صعيف االأحاديث الق�صار
درر البحار

الق�سم الثاين احللقة )99(
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اهلل  ر�سول  على  وال�سالم  وال�سالة  هلل،  احلمد 
وعلى اآله و�سحبه ومن وااله.. وبعد:

فياأتي �سمن ما نافح به ابن قدامة عن معتقد 
االإم��ام  على  ثناوؤه  الكالم:  �سفة  يف  ال�سلف 
يف  ال�سنة  اأه��ل  من  ثبتوا  ممن  وغ��ره  اأحمد 
)فتنة خلق القراآن(، ورّده �سبهة اأهل زمانه يف 
الكالم  �سفة  بق�سر  القائلني  بكرثة  اغرتارهم 

على النف�سي منها واإنكار احلرف وال�سوت.
�أ- �بن قد�مة يثني على من ثبت يف فتنة خلق �لقر�آن، 

ويتابع دح�ض �شبهات مخالفيهم من �لأ�شاعرة:
الفتنة،  وق��ع��ت  "وملا  اهلل-:  -رح��م��ه  ي��ق��ول 
بخلق  ال��ق��ول  اإل��ى  ودع���وا  املعتزلة  وظ��ه��رت 
بع�سهم  ُقتل  حتى  احل��ق  اأه��ل  ثبت  ال��ق��راآن، 
من  فمنهم  بع�سهم،  رب  و�سُ بع�سهم  وُحب�س 
ة وخوفًا على نف�سه، ومنهم  �سُعف فاأجاب َتَقيَّ
من قوي اإميانه وبذل نف�سه هلل، واحت�سب ما 
ي�سيبه يف جنب اهلل ومل يزل على ال�سنة، اإلى 
املحنة  تلك  واأزال  الفتنة  تلك  اهلل  ك�سف  اأن 

وقمع اأهل البدعة. 
القراآن  اأن  على:  اتفقوا  قد  ال�سنة  اأهل  وكان 
الذي  القراآن  كالم اهلل غر خملوق، ومل يكن 
دعوا اإلى القول بخلقه، �سوى هذه ال�سور التي 
ر�سوله  على  واأنزلها  عربيًا،  قراآنًا  اهلل  �سماها 
غرها  يف  اخل��الف  يقع  ومل  ال�سالم،  عليه 

البتة.
خملوقة،  اأن��ه��ا  االأ���س��اع��رة:  متاأخري  وعند 
اأنهم  اإال  حم��ال��ة،  ال  املعتزلة  ق��ول  فقولهم 
قواًل  الظاهر  يف  فيقولون  التلبي�س  يريدون 
يوافق اأهل احلق ثم يف�سرونه بقول املعتزلة.. 
متلو  مقروء  )القراآن  يقولون:  اأنهم  ذلك  فمن 
يقولون:  ث��م  م�����س��م��وع(،  مكتوب  حم��ف��وظ 
)القراآن يف نف�س الباري قائم به، لي�س هو �سوراً 
ر  وال اآيات وال حروفًا وال كلمات(، فكيف ُيت�سوَّ
)اإن  وكتابته.. ويقولون:  و�سماعه  قراءته  اإذاً 
يقولون:  ثم  اهلل(،  من  اهلل  كالم  �سمع  مو�سى 

قر�ئن �للغة و�لنقل 
و�لعقل على حمل 

�شفات �هلل )�خلربية( 
و)�لفعلية( على 

ظاهرها دون �ملجاز

معتقد �أهل �ل�شنة يف توحيد �ل�شفات

ت��اب��ع: ج��ول��ة م��ع �ب��ن ق��د�م��ة يف 

�شفة  لإثبات  �لأ�شاعرة  مناظرته 

بحرف  و�أنه  حقيقتها،  على  �لكالم 

و�أ�شو�ت  ح��روف  ي�شبه  ل  و�شوت 

�ملخلوقني

�لأ�شتاذ بجامعة �لأزهر

�إع��د�د✍�أ.د. محمد عبد �لعليم �لد�شوقي
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ويقولون:  ب�سوت(..  )لي�س 
يف  م��ك��ت��وب  ال����ق����راآن  )اإن 
يقولون:  ث��م  امل�����س��اح��ف(، 
احل��ر  اإال  ف��ي��ه��ا  )ل��ي�����س 
وال�����ورق(؛ ف���اإن ك��ان��ت كما 
اإال  مي�سها  ال  ف��ِل��َم  زع��م��وا 
امُلْحِدث  راأينا  -وما  املطهرون 
مُي���ن���ع م���ن م�����س ح���ر وال 
الكفارة  جتب  ومِلَ  ورق-؟!؛ 
اإذا  بامل�سحف  احلالف  على 

حنث؟!.
وم���ن ق����ال: )اإن����ه ل��ي�����س يف 
والورق(؛  اإال احلر  امل�سحف 
لزمه الت�سوية بني امل�سحف 
اإذا  الأنه  ال�سعر،  ديوان  وبني 
مل يكن بني كل واحد منهما 
وال�����ورق فقد  غ���ر احل���ر 
ت�ساويا، فيجب ت�ساويهما يف 

احلكم. 
هذا؛ مع ردهم على اهلل وعلى 
الإجماع  وخرقهم  ر�سوله، 
االأم����ة، ف��اإن��ه ت��ع��ال��ى ق��ال: 

ی     ی   ی        )ی  
يئ   ىئ     مئ      حئ   جئ  
ٻ    ٻ   ٱ      حب    جب  
پ   پ   پ   پ        ٻ   ٻ  
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ         ڀ  
)ال��واق��ع��ة/  ٺ(  ٺ   ٺ  
اأنه  تعالى  فاأق�سم   ،)80  :75
قراآن كرمي يف كتاب مكنون، 
يف  )ما  وقالوا:  عليه  وا  ف��ردُّ
وال��ورق(،  احلر  اإال  الكتاب 

)وئ   ذلك:  رد  يف  تعالى  وقال 
ۈئ(  ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ     
وق��ال:   ،)22  :21 )ال���روج/ 

ڻ   ڻ       ڻ   ں   )ں  

 ،)3  :1 )الطور/  ۀ(  ۀ   ڻ  
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  وقال 
"ال  م�سلم:  �سحيح  يف  كما 
اأر�س  اإلى  بالقراآن  ت�سافروا 
اأن يناله  اآمن  العدو؛ فاإين ال 
العدو"، يريد امل�ساحف التي 
فيها القراآن، واتفق امل�سلمون 
امل�سحف  تعظيم  على  كلهم 
م�سه  وحت���رمي  وتبجيله، 
حلف  من  واأن  امُلحِدث،  على 
الكفارة،  فعليه  فحنث  به 
باحللف  الكفارة  جت��ب  وال 

مبخلوق. 
اأن��ه  املبتدعة  بع�س  وذك��ر 
اإمن���ا وج��ب��ت ال��ك��ف��ارة على 
العامة  الع��ت��ق��اد  احل��ال��ف 
كالم  فيه  اأن  العلماء-  -دون 
فاإن  منه  غفلة  وه��ذه  اهلل؛ 
النبي  ل��دن  من  احلكم  ه��ذا 
اأقر  ف��اإن  االآن؛  يتجدد  ومل 
النبي  ع�سر  اأه��ل  عامة  اأن 
يعتقدون  كانوا  و�سحابته 
واأق��ره��م  اهلل  ك��الم  فيه  اأن 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  عليه 
احلق  فهو  ف��ي��ه،  بهم  و�سوَّ
يحل  وال  فيه  �سك  ال  ال��ذي 
)اإن��ه��م  ق���ال:  واإن  خ��الف��ه، 
ومل  ذل��ك  يعتقدون  ك��ان��وا 
ال�سالم(،  عليه  بهم  َيعلم 
وكيف  ه���و؟؛  َع��ِل��م  فكيف 
اأ�سحاب  اأحوال  ِمن  هو  َعِلم 
اعتقاداتهم  وِمن  اهلل  ر�سول 
وهو  الر�سول  على  يخفى  ما 
بني اأظهرهم، وعنه ياأخذون 
واإليه يرجعون، وبه يقتدون 
وع��ن��ه ي�����س��درون؟؛ ث��م هل 

كانوا ُم�سيبني يف اعتقادهم 
ك��ان��وا  ف���اإن  خم��ط��ئ��ني؟؛  اأو 
هذا  اعَتقد  فقد  خمطئني 
ر�سول  اأ�سحاب  اأن  البع�س 
وَم���ن  ����اّلاًل  �����سُ ك���ان���وا  اهلل 
ب��ع��ده��م، واأن����ه ه��و اأ���س��اب 

مبخالفتهم!. 
ي��ك��ون  اأن  ي���ج���وز  وك���ي���ف 
اتفقوا  اهلل  ر�سول  اأ�سحاب 
على اعتقاد اخلطاأ وال�سالل 
وال��ب��اط��ل، واأخ��ط��ئ��وا احلق 
على  ب��ع��َده��م  َم��ن  وتبعهم 
ه��ذا  ج���اء  اأن  اإل����ى  ذل����ك، 
اجل���اه���ل ب��زع��م��ه ف��ع��رف 
ال�����س��واب وع���رف خ��ط��اأ َمن 
اإق��رار  ه��ذا  ثم  قبله؟؛  ك��ان 
حادثة،  بدعة  مقالته  ب��اأن 
ر�سول  اأ�سحاب  بها  خالف 
وهو  بعدهم،  والتابعني  اهلل 
وبدعته  عنهم  يقوله  الذي 

فيهم.
واإن زعم اأن اأهل ع�سر النبي 
يكونوا  مل  ال�����س��الم  عليه 
حدث  واإمن��ا  ه��ذا  يعتقدون 
ب��ع��ده��م، ف��ِل��َم ث��ُب��ت ه��ذا 
ومِلَ  ع�سرهم؟؛  يف  احل��ك��م 
احلالف  على  الكفارة  وجبت 
خالف  وال  واحِل��ر،  بالورق 
جتب  ال  اأن���ه  امل�سلمني  ب��ني 
ك��ف��ارة ب��احل��ل��ف ب���ورق وال 
متى  ثم  خملوق؟!؛  وال  ِحر 
ويف  االعتقاد؟؛  ه��ذا  ح��دث 
اأي ع�سر، وما علمنا احلادث 
املخالف  اخلبيث  قولهم  اإال 

لالأمة، وللكتاب وال�سنة؟!
يوهموا  اأن  يحل  كيف  ثم   
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ال���ع���ام���ة م���ا َي����ْق����َوى به 
يزعمون  الذي  اعتقادهم 
تعظيمهم  من  بدعة:  اأن��ه 
ال��ظ��اه��ر  يف  للم�ساحف 
النا�س،  عند  واح��رتام��ه��ا 
جميئها  عند  قاموا  ورمب��ا 
على  وو�سعوها  لوها  وقبَّ
النا�س  ليوهموا  روؤو�سهم 
اأنهم يعتقدون فيها القراآن، 
بت  توجَّ م��ن  اأم���روا  ورمب���ا 
احل��ك��م  يف  مي����ني  ع��ل��ي��ه 
اإيهامًا  بامل�سحف  باحللف 
هو  به  ُيحلف  الذي  اأن  له 
والكتاب  العظيم  ال��ق��راآن 
عندهم  وه����ذا  ال���ك���رمي، 

اعتقاد باطل؟!
اأن  ل���ه���م  ي���ح���لُّ  وك���ي���ف 
وُي�سمروا  ب��ه  يتظاهروا 
النفاق  هو  وه��ذا  خالفه؛ 
وهو  اهلل  ر���س��ول  عهد  يف 
اأن  وه��و:  ال��ي��وم،  الزندقة 
امل�سلمني  موافقة  ُيظهر 
وُي�����س��م��ر  اع��ت��ق��اده��م  يف 
خ��الف ذل���ك؛ وه���ذا حال 
حمالة،  ال  ال��ق��وم  ه���وؤالء 
تعظيم  ُيظهرون  كونهم: 
فيها  اأن  اإيهاًما  امل�ساحف 
ال����ق����راآن وي��ع��ت��ق��دون يف 
اإال  فيها  لي�س  اأنه  الباطن 
ويظهرون  وامل���داد..  ال��ورق 
ويجتمعون  القراآن  تعظيم 
امل��ح��اف��ل  يف  ل���ق���راءت���ه 
واالأع����زي����ة، وي��ع��ت��ق��دون 
جريل  ت��األ��ي��ف  م��ن  اأن���ه 
اأن  وع��ب��ارت��ه.. وُي��ظ��ه��رون 
م��و���س��ى ���س��م��ع ك���الم اهلل 

لي�س  يقولون  ثم  اهلل  من 
ب�سوت؟!".

ب- �بن قد�مة يعيب ما نعيبه 
على �أ�شاعرة زماننا من: �غرت�ٍر 
بالكرثة و�شعِة �لنت�شار على ما 

عليهم من باطل 
"ومن  اهلل:  رح��م��ه  ي��ق��ول 
ال��ب��دع  اأه����ل  اأن  ال��ع��ج��ب 
كونهم  ع��ل��ى  ي�����س��ت��دل��ون 
اأه������ل احل�����ق ب��ك��رثت��ه��م 
وجاههم  اأم��وال��ه��م  وك���رثة 
وي�ستدلون  وظ��ه��وره��م، 
بقلة  ال�سنة  بطالن  على 
و�سعفهم،  وغربتهم  اأهلها 
النبي  جعله  ما  فيجعلون 
ال�سنة  وعالمة  احلق  دليَل 
ويف  الباطل"..  على  دلياًل 
النبي  "اإن  يقول:  ذلك  ردِّ 
الزمان  اآخ��ر  يف  اأن  اأخرنا 
ال�سنن،  ومتوت  البدع  تكرث 
ي�سر  واأنه  الدين،  ويغرب 
امل���ع���روف م��ن��ك��راً وامل��ن��ك��ر 
اأه��ل  يقل  واأن���ه  م��ع��روف��ًا، 
ال  قلتهم  مع  اأن��ه  اإال  احلق 
حتى  خذلهم  من  ي�سرهم 
َيْعُظم  واأنه  اهلل،  اأمر  ياأتي 
ث��واب��ه��م وي��ك��رث اأج��ره��م، 
الدين  ال�سالم  عليه  و�سبه 
اآخ����ره ب����اأول اب��ت��دائ��ه  يف 
اأه��ل��ه،  يف غ��رب��ت��ه وق��ل��ه 
م�سلم  اأخرجه  فيما  فقال 
وغ�����ره: )ب�����داأ االإ����س���الم 
كما  غريبًا  و�سيعود  غريبًا 
بداأ(، ثم جمع بينهم يف اأن 
لهم طوبى فقال: )فطوبى 

للغرباء(.

ال�سالم  عليه  اأخ��ر  كما   
اآخ��ر  يف  احل��ق  اأه���ل  بقلة 
وظهور  وغربتهم،  الزمان 
اأه����ل ال���ب���دع وك��رثت��ه��م، 
�سبيل  ���س��ل��ك��وا  ول��ك��ن��ه��م 
ا���س��ت��دالل��ه��م  يف  االأمم 
واأ�سحاب  اأنبيائهم  على 
اأموالهم  بكرثة  اأنبيائهم 
واأوالده������م و���س��ع��ف اأه��ل 
احل��ق، فقد ق��ال ق��وم نوح 

ۉ   ۉ   ۅ   )ۅ   ل��ه: 
ې  ې  ې  ې   ى  
وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى  
)هود/  ۇئ(  ۇئ   وئ  
27(، وقال قوم �سالح فيما 
بقوله:  عنهم  اهلل  اأخ���ر 

)ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  
ڇ    ڇ   چچ   چ   چ   ڃ  
ڍ   ڍ     ڇ   ڇ   
ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  
ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ( 

)االأعراف/ 75: 76(.
)ڳ   نبينا:  ق��وم  وق���ال 
ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  
 ،)35 )�سباأ/  ڱ(  ڱ  

)ٱ   تعالى:  وق��ال 
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ڀ   پ   پ    پ   پ  
ڀڀ( )االأنعام/ 53(، وقال 

)ٴۇ   الكفار:  حال  يحكي 
ۅ   ۅ   ۋ    ۋ  

ېى(  ې   ې   ې   ۉ            ۉ  

)االأحقاف/ 11(.
تعالى:  اهلل  قول  ن�سوا  كما 

59 ربيع اآخر  1442 هـ - العدد 592 
ال�سنة اخلم�سون 



)ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    
)الرعد/  ۇئ(  ۇئ    وئ   وئ  

ٻ   )ٱ   وق��ول��ه:   ،)26
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
ڀ   ڀ   ڀڀ   پ   پ   
ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ  
ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  
 ،)28 )ال��ك��ه��ف/  ڦ(  ڦ  

ۉ   ۉ   ۅ   )ۅ    وقوله: 
ى   ې   ې   ې   ې  
ەئ(  ەئ   ائ   ائ   ى   
الكهف  ���س��ورة  م��ن  )االآي���ات 

32 (، وقوله: )ې  ې  ې  
ەئ(  ەئ   ائ   ائ   ى   ى  
وق��ول��ه:   ،)88 )احل���ج���ر/ 
اأمة  النا�س  يكون  اأن  )ولوال 
يكفر  مل��ن  جلعلنا  واح����دة 
بالرحمن لبيوتهم �سقفًا من 

ف�سة( اإلى قوله: )پ   ڀ  
ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
ٿ(  ٿ    ٿ   ٺ  

)الزخرف/ : 35(. 
الروم  ملك  قي�سر  كان  وقد 
اأهدى منهم؛ فاإنه  وهو كافر 
�ساأل  النبي  كتاب  بلغه  حني 
اأبو  فقال  �سفيان،  اأب��ا  عنه 
�سعفاء  )يتبعه  �سفيان: 
فقال:  اأقوياوؤهم؟  اأو  النا�س 
هذا  فكان  �سعفاوؤهم(؛  بل 
مم��ا ا���س��ت��دل ب��ه ع��ل��ى اأن��ه 
ر�سول اهلل، وقال: )اإنهم اأتباع 
الر�سل يف كل ع�سر وزمان(.. 
عليه  مو�سى  اأن  االآث��ار  ويف 
فقال  رب��ه  كلمه  ملا  ال�سالم 

له: )يا مو�سى، ال يغرنكما 
عليهما  وه����ارون  -م��و���س��ى 
ال�����س��الم- زي��ن��ة ف��رع��ون 
لو  فاإنني  ب��ه،  ع  ُمتِّ ما  وال 
بزينة  اأزينكما  اأن  �سئت 
مقدرته  اأن  فرعون  يعلم 
اأوتيتما  ما  اأق��ل  عن  تعجز 
بكما  نُّ  اأ�سِ ولكنني  لفعلُت، 
عنكما،  واأزوي���ه  ذل��ك  ع��ن 
وك��ذل��ك اأف��ع��ل ب��اأول��ي��ائ��ي 
وق��دمي��ًا ِخ����ْرُت ل��ه��م اأين 
كما  الدنيا  عن  الأذوُده���م 
اإبله  ال�سفيُق  الراعي  يذود 
الهلكة،  مراتع  عن  وغنمه 
 ، عليَّ لهوانهم  ذل��ك  وم��ا 
ن�سيبهم  لي�ستكملوا  ولكن 
مل  موفًرا  �ساملًا  االآخ��رة  من 
ُيْطِغه  ومل  الدنيا  ُتْكِلْمه 

الهوى(.
وقد روي عن عمر اأنه دخل 
له  مب�سربة  ال��ن��ب��ي  ع��ل��ى 
فلم  البيت،  يف  راأ�سه  فرفع 
والنبي  اأه��ب��ًة،  اإال  فيه  ير 
ح�سر  رم���ال  على  متكئ 
قد  �سيء،  وبينه  بينه  وما 
يا  فقلت:  جنبه،  يف  اأث���ر 
واأنت على هذه  ر�سول اهلل؛ 
وهم  والروم  وفار�س  احلال، 
ال يعبدون اهلل لهم الدنيا، 
ف��ج��ل�����س ع��ل��ي��ه ال�����س��الم 
حممراً وجهه؛ ثم قال: )اأيف 
اخلطاب؟؛  ابن  يا  اأنت  �سك 
لهم  ت��ك��ون  اأن  تر�سى  اأم���ا 

الدنيا ولنا االآخرة(.
يختم  ق���دام���ة  اب���ن  وراح 

بن  علي  اأن�سده  مبا  كالمه 
ال���ط���رازي بحق  اأب����ي ب��ك��ر 

االأ�ساعرة، قائاًل:
دعوين من حديث بني اللتيا 
 ومن قوم ب�ساعُتهم كالُم

تفاريُق الع�سا من كل اأوٍب 
 اإذا ُذِكروا ولي�س لهم اإماُم

ئلوا عن اجلبار مالوا  اإذا �سُ
َح اللئاُم  اإلى التعطيل وافَت�سَ

ئلوا عن القراآن قالوا  واإن �سُ
 يقول بخلقه ب�سٌر كراُم

كالُم اهلل لي�س له حروف 
 وال يف قوله اأِلٌف والُم

فهذا ديُنهم فاعلم يقينًا 
نِهم َمالُم  ولي�س على ُمَهجِّ

لهْم زجٌل وتوحيٌد جديٌد 
 اأبى االإ�سالم ذلك واالأناُم

وزمزمٌة وهينمٌة وطي�ٌس 
 كاأنهم دجاٌج اأو َحَماُم

واإْزراٌء باأهِل احلقِّ ظلمًا 
 وتلقيٌب وت�سنيٌع ُمداُم
ف�سراً يا بني االأحراِر �سراً 

 فاإن الظلم لي�س له دوام
واأن احلقَّ اأبلُج ال ُي�ساُم 

ور اآخُره َغراُم  وقوُل الزُّ
االإ���س��الم  ع��ل��ى  اهلل  ثبتنا 
الكفر  وج��ّن��ب��ن��ا  وال�����س��ن��ة، 
وال��ب��دع��ة، وح��ب��ب اإل��ي��ن��ا 
قلوبنا،  يف  وزينه  االإمي���ان 
والف�سوق  الكفر  اإلينا  وكره 
وال��ع�����س��ي��ان، وج��ع��ل��ن��ا من 
منه  ف�����س��اًل  ال��را���س��دي��ن 

ونعمة"ا.ه� بت�سرف.
رب  هلل  واحلمد  لقاء،  واإل��ى 

العاملني
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»ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  
و�أ�سلم  و�أ�سلي   ،)1 )�سب�أ:  ٿ«  ٺ      ٺ     ٺٺ  

على خ�مت �لأنبي�ء، و�إم�م �ملر�سلني، وبعد:
فلعل من ن�فلة �لقول �أن ُفْرَقة �لطالق هي �إحدى 
ثالثة  �لنك�ح  وُفَرق  �لنك�ح،  لعقد  �له�دمة  �لُفَرق 

�أجن��س يف �جلملة:
�لأولى: هي �أعظم �لُفَرِق، وهي ُفْرَقُة �ملوت، وفرقة 
�ملوت ينتهي �لنك�ح به�، ويق�ل: �نتهى �لنك�ح، ول 

يق�ل: بطل �لنك�ح. 
�لث�نية: ُفَرُق �لطالق. �لث�لثة: ُفَرُق �لف�سخ.

وقد �سبق هذ� يف مق�لت نظر�ت يف �أحك�م �لطالق، 
حكم  بي�ن  فيه�  و�سبق  م��ق���لت،  ثم�نية  وه��ي 
�إذ� ��ستح�لت  �آخر �لعالج  و�أنه  م�سروعية �لطالق، 
فال  �لإ�سالم،  حم��سن  من  و�أنه  �لزوجية،  �لع�سرة 
نطيل ب�إع�دة �لقول فيه� مرة ث�نية، و�لغر�س من 
هذ� �ملق�ل: بي�ن حكم طالق �لغ�سب�ن يف �ل�سريعة، 
فيه�  �خلو�س  كرث  �لتي  �مل�س�ئل  من  �مل�س�ألة  فهذه 
بني عموم �ملتفقهني و�ملفتني، وكرث �لتعذر به� من 
عموم �ملطلقني �لذين يبحثون عن خمرج �سرعي 
توجب  �ألف�ظ  من  به  تلفظو�  م�  �أثر  به  يزيلون 
حمتدمة  �للُّجة  هذه  وجدُت  فلم�  �لطالق،  فرقة 

�ملق�ل؛  هذ�  �سطرت  و�ملتفقهني  �لعلم  طالب  بني 
لعله ي�سيء طريًق� ل�س�لك، �أو  يعّبد طريق �لنظر 

ملتفقه، �أو يفتح ب�ًب� ملت�سدر للفتوى.
�أم  حديث  على  �مل�س�ألة  ه��ذه  يف  �لنظر  ومبنى   
�سمعت  ق�لت:  عنه�  �هلل  ر�سي  ع�ئ�سة  �ملوؤمنني 
ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يقول: »َل َطاَلَق، 
و�أبو   ،)26360( �أحمد  رو�ه  �إْغ��اَلٍق«.  يِف  َعَت�َق  َوَل 
د�ود )2193(، و�بن م�جه )2046(، وعند �أبي د�ود 

لفظه: »يف  غالق«، بدًل من: »يِف �إْغاَلٍق«.
فوجب تدقيق �لنظر يف  �أمرين:

�لأول: ثبوت �حلديث.
 �لث�ين: تف�سري معنى �لإغالق فيه.

 وهذ� هو مو�سوع هذ� �ملق�ل:
اأواًل: النظر يف ثبوت احلديث: 

جه من �أ�سح�ب �لكتب  مد�ر �حلديث عند من خرَّ
على:  �أح��م��د-  وم�سند  �ل�ستة  �أع��ن��ي:  �ل�سبعة- 
حممد بن �إ�سح�ق عن ثور بن يزيد �لكالعي عن 
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نظرات يف 
حكم طالق 

الغ�ضبان
)1(



بنت  �سفية  عن  �س�لح  �أب��ي  بن  عبيد  بن  حممد 
�سيبة بن عثم�ن �س�حب �لكعبة عن ع�ئ�سة، ر�سي 

�هلل عنه�.
ووقع يف مطبوع �سنن �بن م�جه:  عن عبيد بن �أبي 

�س�لح، بدًل من: حممد بن عبيد بن �أبي �س�لح.
ق�ل  �لأ�سر�ف،  حتفة  يف  �ملزي  هذ�  على  نبه  وقد 

)17853/396/12(: »كذ� وقع يف هذه �لرو�ية«.
 :)330/9( �لتهذيب  تهذيب  يف  �حل�فظ  وق���ل 
»�أخرجه �بن م�جه من طريقه ف�سم�ه: عبيد بن 

�أبي �س�لح، وهو وهم«.
 ،)18038( �سيبة  �أبي  �بن   � �أي�سً �حلديث  و�أخ��رج 

و�أبو يعلى )4427(.
�سيبة  �أب���ي  �ب��ن  �سنن  يف   ��� �أي�����سً �خ��ت��الف  وف��ي��ه 
عبد  �س�لح  �أبي  بن  عبيد  �سمى:  فقد   ،)18038(

�هلل بن �أبي �س�لح.
يعلى  �أب���و  �أخ��رج��ه  فقد  ث���ل��ث  �خ��ت��الف  وه��ن��� 
�لكتب  د�ر  وطبعة  �لقبلة،  د�ر  طبعة  �ملو�سلي- 
�سيبة  �أب��ي  بن  بكر  �أب��ي  عن   ،)4427( �لعلمية- 
عن  ثور،  عن  �إ�سح�ق،  �بن  عن  منري،  �بن  حدثن� 

عبيدة بن �سفي�ن.
ح�سني  بتحقيق:  �مل�أمون  د�ر  طبعة  يف  وقع  لكنه 

�سليم �أ�سد  )4570(: وفيه خط�آن:
�لأول: ثور بن زيد، بدًل من: ثور بن يزيد.

�لث�ين: »حممد بن عبيد بن �أبي �س�لح«، بدًل من: 
"عبيدة بن �سفي�ن"، مع �أنه نبه �أنه يف خمطوطي 

�لكت�ب: عبيدة بن �سفي�ن. 
�مل���زي  ق�����ل �حل����ف���ظ  �ل���ك���م����ل،  ت��ه��ذي��ب  ويف 
عن  �ملو�سلي،  يعلى  �أبو  »وق�ل   :)3723/215/19(
بدل  �سفي�ن،  بن  عبيد  �سيبة:  �أب��ي  بن  بكر  �أب��ي 

عبيد بن �أبي �س�لح«.
فتح�سل يف طريق �أبي بكر بن �أبي �سيبة عن عبد 
ثور،   عن  �إ�سح�ق،  بن  حممد  عن  من��ري،  بن  �هلل 
�أبي  بن  عبيد  بن  حممد  ��سم:  يف  �أوه���م  ثالثة 

�س�لح:
بن  بكر  �أبي  عند  �س�لح  �أبي  بن  �هلل  عبد  �لأول:  

�أبي �سيبة.
�لث�ين: عبيد بن �أبي �س�لح عند �بن م�جه.

�لث�لث: عبيدة بن �سفي�ن عند �أبي يعلى. 
وحممد بن عبيد بن �أبي �س�لح: �سعيف، وهو علة 

هذ� �حلديث.  
�لو�سطى  �لأحك�م  يف  �لأ�سبيلي  �حلق  عبد  ق�ل 
�أبي  بن  عبيد  بن  حممد  �إ�سن�ده  »يف   :)200/3(
�جلرح  يف  ح���مت  �أب��و  وق���ل  �سعيف«.  وه��و  �س�لح 

و�لتعديل )10/8(: هو �سعيف �حلديث. 
وقد ذكره �بن حب�ن يف �لثق�ت )10489/371/7(.

- وقد ت�بع حممد بن �إ�سح�ق �أبو �سفو�ن عبد �هلل 
بن �سعيد �لأموي، و�أ�سقط من �لإ�سن�د: حممد بن 

عبيد بن �أبي �س�لح.
�أخرجه  �حل�كم يف �مل�ستدرك )2803( وق�ل: هذ� 
يخرجاه،  ومل  م�سلم،  �سرط  على  �سحيح  حديث 
�إ�سح�ق  بن  حممد  �لأموي  �سفو�ن  �أبو  ت�بع  وقد 
على رو�يته، عن ثور بن يزيد ف�أ�سقط من �لإ�سن�د 

حممد بن عبيد.
 :)669/2( �مل�ستدرك  تلخي�س  يف  �لذهبي  وق�ل 

وفيه نعيم بن حم�د، وهو: �س�حب من�كري.
وقد ت�بع حممد بن عبيد بن �أبي �س�لح يف رو�يته 

عن �سفية بنت �سيبة بن عثم�ن كل من:
1- زكري� بن �إ�سح�ق.

2- حممد بن عثم�ن. 
يف  �حل���ف��ظ  ق���ل   )15098( �لبيهقي  �أخ��رج��ه 
»ورو�ه   :)2446/5( �لطريق  ه��ذ�  ع��ن  �لتمييز 
يذكر  مل  لكن  فيه�،  هو  لي�س  طريق  من  �لبيهقي 

ع�ئ�سة«.
وهو وهم؛ ففيه ذكر ع�ئ�سة- ر�سي �هلل عنه�.

يف  �لأ�سبيلي  �حل��ق  عبد  �حل��دي��ث  �سعف  وق��د 
�إ�سن�ده  »يف   :)200/3( ق���ل  �لو�سطى،  �لأح��ك���م 

حممد بن عبيد بن �أبي �س�لح وهو �سعيف«. 
�حلكم علي �حلديث

 :)136/6( ق�ل  �لبخ�ري  �سرح  يف  بط�ل  �بن  ق�ل 
فلي�س  �إغ����الق(  يف  ط��الق  )ل  �حل��دي��ث:  »و�أم����� 

بث�بت«.
»و�أم�   :)197/23( �لق�ري  عمدة  يف  �لعيني  وق�ل 

حديث: )ل طالق يف �إغالق( فلي�س بث�بت«.
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و�حلكم  �لعلوم  ج�مع  يف  �حلنبلي  رجب  �بن  وق�ل 
�ملروي  �حلديث  �أن  على  يدل  »وه��ذ�   :)377/1(
�إم�  �إغالق(  عنه� مرفوًع�: )ل طالق ول عت�ق يف 

�أنه غري �سحيح..«.
�مل�����س��ت��درك  يف  �حل���ك��م  �حل��دي��ث  �سحح  وق���د 
الإرواء  يف  الألباين  وح�سنه  م�سلم،  �سرط  على 
د�ود  �أبي  �سنن  �سحيح  يف  وق�ل    ،)2047/113/7(

 :)1903/396/6(
»قلت: حديث ح�سن، و�سححه �حل�كم،  و�لذهبي، 
�ملحفوظ  وهو  "�إغالق"؛  و�آخرين:  عنده  ولفظه 

�بي«. كم� ق�ل �خَلطَّ
ثانّيا: تف�ضري معنى االإغالق يف احلديث:

�ختلف �أهل �لعلم يف تف�سري �لإغالق يف �حلديث 
على قولني:

�لأول: �أن �لإغالق: �لإكر�ه.
�لقر�آن  يف  �لغريبني  يف  �ل��ه��روي  عبيد  �أب��و  ق���ل 
�لإك��ر�ه  �لإغ���الق،  معنى   :)1383/4( و�حلديث 
عليه  وي�سيق  ويحب�س  �لب�ب،  عليه  يغلق  ك�أنه 

ق. حتى ُيطلِّ
 وقيل: معن�ه: ل تغلق �لتطليق�ت يف دفعة و�حدة 
حتى ل تبقى منه� �سيء، لكن ُيطلِّق طالق �ل�سنة 
جميع  ��ستنط�ق  يف  �ل�سلط�نية  �لكتب  �أن  ترى  �أل 

�لأمو�ل تنطق ب�إغالقه�. 
ك�بن  �جلمهور  تف�سري  ب�لإكر�ه  �لإغالق  وتف�سري 
و�لأث���ر  �حل��دي��ث  غ��ري��ب  يف  �لنه�ية  يف  �لأث���ري 
و�بن   ،)72/3( �لف�ئق  يف  و�لزخم�سري   ،)379/3(
و�ملطرزي   ،)161/2( �حلديث  غريب  يف  �جلوزي 
�لعرو�س  ت�ج  يف  و�لزبيدي   ،)343 )�س  �ملغرب  يف 

)262/26(، وغريهم.
�لث�ين: �أن �لإغالق: �لغ�سب.

�لإغالق   :)2193/516/3( �سننه  يف  د�ود  �أبو  ق�ل 
�أظنه يف �لغ�سب.

�أحمد،  عن  ب�لغ�سب  �لإغ��الق  تف�سري  نقل  وقد   
�لعب�د  خري  هدي  يف  �ملع�د  ز�د  يف  �لقيم  �بن  ق�ل 
�أحمد حك�ه  )195/5(: »يعني: �لغ�سب، هذ� ن�س 
�مل�س�فر،  وز�د  �ل�س�يف،  يف   بكر  و�أبو  �خلالل،  عنه 

فهذ� تف�سري �أحمد«.

قلت- ك�تب �ملق�ل �: ول يخفى �أن تف�سري �لإغالق 
تف�سري   ��� �أي�����سً وه��و  ب���ل��الزم،  تف�سري  ب�لغ�سب 
ف�أكرث  و�إل  �لغ�سب،  ح����لت  ببع�س  ل��الإغ��الق 

�لغ�سب ل �إغالق فيه. 
 :)563/2( �ملر�سلة  �ل�سو�عق  يف  �لقيم  �بن  وق�ل 

»ف�إنهم ف�سرو� �لإغالق:
-  ب�لإكر�ه، قلت: هذ� تف�سري كثري من �حلج�زيني.
- ومنهم من ف�سره ب�لغ�سب، وهو تف�سري �لعر�قيني.

 ون�س عليه: �أحمد، و�أبو عبيد، و�أبو د�ود.
و�حدة  كلمة  يف  �لثالث  بجمع  ف�سره  من  ومنهم   -
ب�ب  عليه  �أغلق  �أي  �لب�ب  غلق  من  م�أخوذ  ف�إنه 
�لتف�سري  ه��ذ�  بع�سهم  و�سحح  جملة،  �لطالق 

وجعله �أولى �لتف��سري«.
ب�لغ�سب عن  �لإغالق  �لقيم نقل تف�سري  �بن  ك�أن 
�لآث�ر،  �سح�ح  على  �لأن��و�ر  مط�لع  من  �لعر�قيني 
�لإغالق  »وقيل:   :)150/5( قرقول  �بن  ق�ل  فقد 

هن� �لغ�سب، و�إليه ذهب �أهل �لعر�ق«.
ف�أهل  نظر  �لتف�سري  هذ�  ويف   :� �ملق�ل  ك�تب  قلت- 

�لعر�ق �إذ� �أطلقت �أريد بهم �أحد �أقو�ل ثالثة:
به  ف�إنهم يريدون  �أطلق ذلك �حلنفية،  �إن  �لأول: 
�حل�سن  �أبو  ور�أ�سهم  �لعر�قيني-  من   �ملذهب  �أهل 
�حلنفية،  من  بخ�رى  �أه��ل  مق�بلة  يف  �لكرخي- 

ولي�س هذ� قول �لعر�قيني من �حلنفية.
�لث�ين: �إن �أطلق ذلك �ل�س�فعية، ف�إنهم يريدون به 
ح�مد  �أبو  و�أ�سهرهم  �لعر�قيني-  من  �ملذهب  �أهل 
�لطربي،  �لطيب  �أب��و  و�لق��سي  �لإ�سفر�ييني، 
من  �ملذهب  �أهل  مق�بلة  يف  �مل�وردي-  �حل�سن  و�أبو 
�خلر��س�نيني �أو �ملر�وزة، ولي�س هذ� قول �لعر�قيني 

من �ل�س�فعية. 
�خلالف  عند  �ملذ�هب  �أه��ل  �أطلقه  �إذ�  �لث�لث:   
�حلن�فية. وهم  �ل��ر�أي،  �أ�سح�ب  به  �أر�دو�  �ملطلق 

ولي�س هذ� قول �حلنفية كم� هو معلوم.
�أر�د �بن �لقيم من قوله: وهو تف�سري  فينظر م�ذ� 
من  فريق  قول  على  ينطبق  ل  ف�إنه  �لعر�قيني، 

هذه �لفرق �لثالث. 
من فوائد احلديث: 

1-  �إن �لطالق و�لعت�ق له بح�سب حكمه نوع�ن:



�لأول: طالق و�قع وهو م� ترتبت عليه �آث�ره، وهو م� 
�كتملت �أرك�نه، وحتققت �سروطه، و�نتفت مو�نعه.
�لث�ين: طالق غري و�قع وهو م� مل تكتمل �أرك�نه، �أو 

مل تتحقق �سروطه، �أو حتقق وجود م�نع فيه. 
�لأهل على  �ل�س�در من  �لطالق  2- من مو�نع وقوع 

�ملحل �ل�س�لح وجود �لإغالق. 
على  �لأهل  من  �ل�س�در  �لعتق  �سر�ية  مو�نع  من   -3

�ملحل �ل�س�لح وجود �لإغالق.
طالق  ف��ر�أو�  ب�لإكر�ه،  �لإغ��الق  �جلمهور  ف�سر   -4
�ملكره غري و�قع، وهو قول عمر بن �خلط�ب، وعلي 
بن �أبي ط�لب، و�بن عب��س، و�بن عمر، و�بن �لزبري، 
وبه ق�ل �سريح، وج�بر بن زيد، و�حل�سن، وعط�ء، 
وط�وو�س، وعمر بن عبد �لعزيز، و�ل�سح�ك، و�أيوب، 
و�بن عون، وهو قول م�لك، و�لأوز�عي، و�حل�سن بن 
بن  و�إ�سح�ق  حنبل،  بن  و�أحمد  و�ل�س�فعي،  حيى، 
مع�مل  )ينظر:  و�أ�سح�بهم.  �سليم�ن  و�أبي  ر�هويه، 
لبن  و�ل�ستذك�ر،   ،)242/3( للخط�بي  �ل�سنن، 
�سحيح  �سرح  �لق�ري  وعمدة   ،)202/6( �لرب  عبد 

�لبخ�ري )250/20(.
وذهب �لنخعي، و�سعيد بن �مل�سيب، و�لزهري، و�أبو 
قالبة، و�سريح، و�أ�سح�ب �لر�أي، �إلى �أن طالق �ملكره 
ج�ئز، وق�ل �إبر�هيم �لنخعي: لو و�سع �ل�سيف على 

مفرقه ثم طلق لأجزت طالقه.
مل  �لل�سو�س  �أك��ره��ه  �إن  �ل�سعبي  عن  روي  وق��د   
)ينظر:  ج���ز.  �ل�سلط�ن  �أكرهه  و�إن  طالقه  يجز 
وعمدة   ،)202/6( �ل��رب  عبد  لب��ن  �ل�ستذك�ر، 

�لق�ري، للعيني )250/20(.
�حلديث  يف  �لإغ����الق  �ل����ر�أي  �أ���س��ح���ب  ف�سر   -5
�ملعني  و�إمن�  عليه،  مغلق  غري  �ملكره  لأن  ب�جلنون؛ 
من  �لت�سرف  يف  عليه  مغلق  لأن��ه  �ملجنون؛  فيه: 

�س�ئر �لوجوه.
�أغ��ل��ق عليه ب���ب��ه، وم��ن��ع من  وه��و م���أخ��وذ م��ن: 
�لت�سرف من �س�ئر �لوجوه، وهذ� هو �سفة �ملجنون. 
خمت�سر  و�سرح  للقدوري)4925/10(،  )�لتجريد، 

�لطح�وي، للج�س��س )8/5(.
على  �حلديث  يف  �لنفي  �لعلم  �أهل  بع�س  حمل   -6
معنى �لنهي، فيكون �ملعنى: ل تطلق �ملر�أة ول تعتق 
يف  �ختالفهم  على  �لإغ��الق  �أو  �لغالق  ح�ل  �لعبد 

تف�سريه.
 ق�ل �لقدوري يف �لتجريد، للقدوري )4925/10(: 
»)ل طالق ول عت�ق يف غالق(: �أي: ل يطلق �لرجل 
نف�سه  لأن  �ملحب؛  �ملولى  يعتق  ول  للمر�أة  �ملحب 
»َل  قوله:  معنى  وه��ذ�  عليه�،  يقدر  ول  تتبعه� 
َ ُيْحِدُث َبْعَد َذِلَك �أَْمًر�« )�لطالق: 1(. َتْدِري َلَعلَّ �هللَّ

 ف�إن �سح �للفظ �لآخر وهو ل طالق يف �إغالق فهو 
�أدخله يف هذ�،  �أن غريه  �؛ لأنه يريد  �أي�سً من هذ� 
و�لعرب  مغلق،  فهو  �إغالًق�  غريه  �أغلقه  فتقول: 
�لع��سق مرة ف�عاًل ومرة مفعوًل.« )وينظر:  جتعل 

�سرح خمت�سر �لطح�وي، للج�س��س )8/5(.
دفعة  يف  �لتطليق�ت  تغلق  »ل  معن�ه:  يف  وقيل 
و�حدة حتى ل تبقى منه� �سيء، لكن يطلق طالق 
��ستنط�ق  �ل�سلط�نية يف  �لكتب  �أن  ترى  �أل  �ل�سنة، 
يف  )�لغريبني  ب�إغالقه�«.  تنطق  �لأم��و�ل  جميع 

�لقر�آن و�حلديث، لأبي عبيد �لهروي )1383/4(. 
7- من �أهل �لعلم من ف�سر �لإغالق ب�لغ�سب فجعل 
�لغ�سب م�نًع� من �إيق�ع �لطالق، وقد روي ذلك عن 
�أن �لغ�سب�ن ل يلزمه  م�سروق، و�ل�سعبى، وجم�عة 
�سحيح  �سرح  )ينظر:  عتق.  ول  ط��الق  ول  ميني 

�لبخ�ري، لبن بط�ل )137/6(.
�أن  على  ب�حلديث  �لعلم  �أه��ل  بع�س  ��ستدل   -8
�لغ�سب �إن و�سل ب�س�حبه �إلى حد �لإغالق فيزيل 
من  يقع  ل  �أنه  يقول  م�  يدري  فال  ب�لكلية  �لعقل 
�لعب�د  خري  هدي  يف  �ملع�د  )ز�د  ط��الق.  �س�حبه 
طالق  حكم  يف  �للهف�ن  و�إغ�ثة   ،)196  ،195/5(

�لغ�سب�ن )�س 38، 39(.
�أن  على  ب�حلديث  �لعلم  �أه��ل  بع�س  ��ستدل   -9
بينه  يحول  حد  �إل��ى  ب�س�حبه  و�سل  �إن  �لغ�سب 
وبني نيته وق�سده بحيث يندم على ما فرط منه، 
�أنه ل يقع، و�إليه مييل  و�إن مل يزل �لعقل ب�لكلية 
�بن �لقيم، و�خت�ره �بن ع�بدين. )ينظر: ز�د �ملع�د 
)195/5(، و�أعالم �لوقعني )40/4(، و�إغ�ثة �للهف�ن 
�آخ��ر  �إل��ى  ���س28  م��ن   ( �لغ�سب�ن  ط��الق  حكم  يف 

�لر�س�لة(، ورد �ملحت�ر على �لدر �ملخت�ر )244/3(.
�سوًب�  يكن  ف�إن  �ملق�ل،  هذ�  يف  �هلل  ي�سره  م�  هذ� 
ف�حلمد هلل، و�إن تكن �لأخرى ف�أ�ستغفر �هلل، و�إلى 

لق�ء قريب �إن �س�ء �هلل تع�لى.
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وال�سالم  واللل�للسللالة  هلل،  احلللمللد 
هذا  يف  نللبللداأ  اهلل،  ر�للسللول  على 
اللقاء احلديث عن اآداب واأحكام 
�سالة اال�ست�سقاء، فنقول وباهلل 

تعالى التوفيق:
اأواًل: معنى اال�ست�سقاء: 

طلُب  هو  اللغة:  يف  اال�ست�سقاء 
اأو  لنف�سه  املللاِء  �سقَي  ال�سخ�صِ 
من  ا�ستفعال  وهو  لغريه،  طلُبه 
الغيث  اإنلللزال  اأي  ال�سقيا:  طلب 
علللللى الللبللالد والللعللبللاد، يللقللال: 
عباده  اهلل  و�سقى  ا�ست�سقى، 
الللغلليللث، واأ�للسللقللاهللم، واال�للسللم: 
وا�ست�سقيت  بال�سم،  قيا  ال�سُّ
فالًنا: اإذا طلبت منه اأن ي�سقيك" 
منظور  البن  العرب  ل�سان  )انظر 

.)393/14
اهلل  مللن  ال�سقي  طلب  و�للسللرًعللا: 
العباد  حاجة  عند  مبطر  تعالى 
اإليه على �سفة خم�سو�سة، وقد 
كتاب  يف  اال�ست�سقاء  ذكللر  ورد 

»چ   تعالى:  قال   ، وجلللَّ عزَّ  اهلل 

ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   
ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ     ڎ  

ڎ  ڈڈ« )�سورة البقرة: 60(.
ثانًيا: �سبب اال�ست�سقاء: 

القحط  اال�للسللتلل�للسللقللاء:  �للسللبللب 
وانللحللبللا�للص املللطللر و�للسللّح امللليللاه، 
الزرع  ل�سقي  باحلاجة  وال�سعور 

و�سرب احليوان.
وحب�ص  الللقللحللط  اأ�للسللبللاب  وملللن 
تللعللالللى  اهلل  مللعلل�للسلليللة  امللللطلللر: 
و�سّلم؛  عليه  اهلل  �سّلى  ور�سوله 
فعن ابن عمر - ر�سي اهلل عنهما 
اهلل  ر�سول  علينا  اأقبل  قللال:   -
"يا  فقال:  و�سّلم  عليه  اهلل  �سّلى 
َمع�َسَر امُلهاِجريَن! َخم�ُص ِخ�ساٍل 
اأْن  باهلِل  واأَعوُذ   ، ِبهنَّ اْبُتِليُتم  اإذا 
الفاِح�سُة  َتْظهِر  مل   : ُتْدِرُكوُهنَّ
يف قوٍم قطُّ حتى ُيعِلُنوا ِبها؛ اإال 
واالأَوجلللاُع  الطاعوُن  ِفيهُم  َف�سا 
اأ�سالِفهم  يف  َم�سْت  تكْن  مل  الِتي 

وا امِلكياَل  وا، ومل ينُق�سُ ذين َم�سَ الَّ
ِة  دَّ ِننَي و�سِ وامِليزاَن اإال اأُِخُذوا بال�سِّ
لللللطللاِن، ومل  امُللللوؤْنلللِة وَجللللوِر اللل�للسُّ
ُمِنُعوا  اإال  اأمواِلهم  زكللاَة  َينُعوا 
ماِء، ولوال البهاِئُم  الَقْطَر من ال�سَّ
اهلِل  وا عهَد  َنَق�سُ مل ُيَطُروا، وال 
عليِهم  َط  �َسلَّ اإال  ر�سوِله  وعهَد 
عُدًوا من غريِهم، فاأََخُذوا بع�َص 
َتُكم  مل  ومللا  اأيللِديللِهللم،  يف  مللا 
وا  ُ وَيَتَخريَّ اهلِل،  ِبكتاِب  ُتهم  اأِئمَّ
اهلُل  َجعَل  اإال  اهلُل؛  اأْنلللزَل  ِفيما 
ماجه  ابن  )رواه  بيَنُهْم".  باأ�َسُهم 

و�سححه االألباين(. 
نق�ص  اأن  فيه:  احلديث  وهللذا 
للجدب  �سبٌب  وامليزان  املكيال 
املوؤونة وجور ال�سالطني،  و�سدة 
وفيه اأن منع الزكاة من االأ�سباب 
من  املللطللر  نلللزول  ملنع  املوجبة 
مع  الغيث  نللزول  واأن  ال�سماء، 
رحمة  هو  اإمنا  املعا�سي  وجود 
)انظر:  للبهائم.  تعالى  من اهلل 

�سالة اال�ست�سقاء

باب الفقه

د. حمدي طه ✍ اإعــداد

احللقة الأولى
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 35/7 لل�سوكاين  االأوطللار  نيل 
بت�سرف(.

ابتالًء  عللادًة  اجلفاف  ويحدث 
غفلة  ب�سبب  تللعللالللى؛  اهلل  مللن 
للي  الللنللا�للص علللن ربلللهلللم، وتللفلل�للسّ
املللاء  فللنللزول  بينهم،  املعا�سي 
عذاب  كثرًيا  وانحبا�سه  رحمة، 
ب اهلل به عباًدا خرجوا عن  يعذِّ
ْوا ومل يتقوا اهلل  اأو ع�سَ طاعته، 
للتوبة  االأمر  فيحتاج  �سبحانه، 
اهلل.  اإلللى  والت�سرع  واال�ستغفار 

ٿ   ٿ   »ٿ   تللعللالللى:  قلللال 
)�سورة  ٹ«  ٹ   ٹ    ٹ   
-عز  اهلل  بللنّي  وقللد   .)16 اجلللن: 
املعا�سي  عن  االبتعاد  اأن  وجل- 
اأعظم  من  بالواجبات  والقيام 
عزَّ  فقال  الربكات،  اإنزال  اأ�سباب 

ٻ   ٻ     ٻ   ٻ   »ٱ     : وجللللَّ
ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ  

ڀ« )�سورة االأعراف: 96(.
ثالًثا: حكم اال�ست�سقاء: 

اإذا  مللوؤكللدة  ة  نَّ �سُ اال�ست�سقاء 
املََطر.  وقحط  االأر�للص  اأجدبت 
قال االإمام ابن عبد الرب -رحمه 
اأن  على  العلماء  "واأجمع  اهلل-: 
اخلروج اإلى اال�ست�سقاء، والربوز، 
واالجتماع خارج امل�سر بالدعاء، 
-تللبللارك  اإللللى اهلل  واللل�للسللراعللة 
الللغلليللث عند  نلللزول  ا�للسللملله- يف 
ومتللادي  ال�سماء  مللاء  احتبا�ص 
ها  �سنَّ م�سنونة  ة  نَّ �سُ القحط: 
ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه و�سّلم، 
ال خالف بني علماء امل�سلمني يف 

ذلك". )التمهيد 35/7(.
يف  الللل�لللسلللالة  يف  واخلللتلللللللفلللوا 
حنيفة:  اأبو  فقال  اال�ست�سقاء؛ 
لي�ص يف اال�ست�سقاء �سالة، ولكن 
عن  وروي  ويدعو،  االإمام  يخرج 
ذلك،  مثل  التابعني  من  طائفة 
وقال  مالك،   حديث  وحجتهم 
يو�سف  واأبلللو  وال�سافعي  مالك 

االأم�سار:  فقهاء  و�سائر  وحممد 
ة.)انظر:  نَّ �سُ اال�ست�سقاء  �سالة 

التمهيد البن عبد الرب35/7(.
يف  "لي�ص  حللنلليللفللة:  اأبللللو  قلللال 
يف  م�سنونة  �سالة  اال�ست�سقاء 
ى النا�ص وحداًنا  جماعة؛ فاإن �سلَّ
الدعاء  اال�ست�سقاء  واإمنللا  جللاز، 
تعالى:  لللقللوللله  واال�للسللتللغللفللار؛ 
َكاَن  ُه  اإِنَّ ُكْم  َربَّ ا�ْسَتْغِفُروا  »َفُقْلُت 
�سلى  اهلل  ور�سول  االآية،  اًرا«  َغفَّ
ومل  ا�ست�سقى  و�سلم  عليه  اهلل 
ُتْرَو عنه ال�سالة")انظر: العناية 

�سرح الهداية للبابرتي 91/2(.
الزيلعي  احلافظ  ذلك  على  ورد 
"اأما  فللقللال:  احلنفية  اأئللمللة  مللن 
ا�للسللتلل�للسللقللاوؤه عللللليلله اللل�للسللالم، 
يرو  مل  اإنه  واأما  ثابٌت،  ف�سحيٌح 
�سحيح،  غري  فهذا  ال�سالة،  عنه 
كما  فلليلله،  �سلى  اأنللله  �للسللح  بللل 
اأنه  احلديث  يف  ولي�ص  �سياأتي، 
، بل غاية ما  لِّ ا�ست�سقى، ومل ُي�سَ
يوجد ذكر اال�ست�سقاء، دون ذكر 
ذكر  عدم  من  يلزم  وال  ال�سالة، 
)ن�سب  وقوعه".  عللدم  ال�سيء 

الراية:238/2(.
منهم  الللفللقللهللاء  جللمللهللور  وقلللال 
اال�ست�سقاء  �سالة  ال�ساحبان: 
ة موؤكدة ح�سراً و�سفراً، عند  نَّ �سُ
احلاجة، ثابتة ب�سنة ر�سول اهلل 
وخلفائه،  و�سلم  عليه  اهلل  �سّلى 
ال�سالة  وكررت  عنهم.  اهلل  ر�سي 
ال�سقي  تاأخر  اإن  يوٍم  ال  اأيللاٍم  يف 
ما  دون  ح�سل  اأو  يح�سل  مل  باأن 
فيه الكفاية؛ حتى ي�سقيهم اهلل 
يف  امللّحني  يحب  اهلل  فاإن  تعالى، 
الدعاء. )انظر: حا�سية ال�ساوي 
 ،538/1 ال�سغري  ال�سرح  على 
املنهاج  �سرح  يف  املحتاج  تفة 
 ،70/4 الهيتمي  حللجللر  البلللن 
املللغللنللي البلللن قللللدامللللة283/2، 

ك�ساف القناع للبهوتي 95/3(.

اأن  م�سروعيتها  يف  واالأ�لللسلللل 
عليه  اهلل  -�للسلللللى  اللللر�لللسلللول 
ها معه  ها، و�سالَّ و�سلم- قد �سالَّ
عليهم-؛  اهلل  -ر�سوان  �سحابته 
-ر�سي  زيللد  بللن  اهلل  عبد  فعن 
اهلل  -�سلى  النبي  »اأن  عنه-  اهلل 
ى،  امُل�سلَّ اإلى  خرج  و�سلم-  عليه 
الِقْبَلة  فا�ستقبل  فا�ست�سقى 
ركعتني«  و�سلى  رداءه،  وقلللللب 

)رواه البخاري وم�سلم(.
َور اال�ست�سقاء:  رابًعا: �سُ

القيم  ابلللن  االإملللللام  ذكلللر  وقلللد 
كتابه  يف  تعالى–  اهلل  -رحللملله 
خري  هللدي  يف  املعاد  "زاد  املاتع 
العباد" ف�ساًل يف هديه �سلى اهلل 
واأنه  اال�ست�سقاء،  يف  و�سلم  عليه 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  عنه  ثبت 
اأنه ا�ست�سقى على وجوه نذكرها 

ف يف العر�ص: مع ت�سرُّ
اأحدها: يوم اجلمعة على املنرب   
"اللهم  وقللال:  خطبته  اأثناء  يف 
اأغثنا،  اللهم  اأغثنا،  اللهم  اأغثنا، 
اللهم  ا�سقنا،  اللهم  ا�سقنا،  اللهم 
اهللَّ  ر�سي  اأن�ص  حلديث  ا�سقنا"؛ 
ِجَد  املَ�سْ َدَخلللَل  َرُجلللاًل  اأنَّ  عنه  
َنْحَو  كللاَن  بللاٍب  ِمن  ُجُمَعٍة،  َيللوَم 
ّلى  �سَ اهلِل  َوَر�للسللوُل  الَق�ساِء،  داِر 
َيْخُطُب،  قاِئٌم  َم  و�سلَّ عليه   ُ اهللَّ
 ُ اهللَّ ّلى  �سَ اهلِل  َر�سوَل  فا�ْسَتْقَبَل 
قللاَل:  ُثللمَّ  قللاِئللًمللا،  للَم  و�للسلللَّ عليه 
االأْملللواُل،  َهَلَكِت  اهلِل،  َر�سوَل  يا 
 َ اهللَّ فلللاْدُع  ُبُل،  ال�سُّ واْنللَقللَطللَعللِت 
اهلِل  َر�للسللوُل  َفللَرَفللَع  قللاَل:  ُيِغْثنا، 
ُثمَّ  َيَدْيِه،  َم  و�سلَّ ُ عليه  ّلى اهللَّ �سَ
اأَِغْثنا،  ُهمَّ  اللَّ اأَِغْثنا،  ُهمَّ  اللَّ قاَل: 
 ِ واهللَّ َوال  اأََن�ٌص:  قاَل  اأَِغْثنا،  ُهمَّ  اللَّ
�َسحاٍب  ِمللن  ماِء  ال�سَّ يف  َنللرى  ما 
�َسْلٍع  وبنْيَ  بْيَننا  َوما  َقَزَعٍة،  َوال 
َفَطَلَعْت  قللاَل:  داٍر،  َوال  َبْيٍت  ِمن 
�ِص،  ْ التُّ ِمْثُل  �َسحاَبٌة  َوراِئللِه  ِمن 
اْنَت�َسَرْت،  ماَء  ال�سَّ َطِت  َتَو�سَّ َفَلّما 
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ما   ِ قللاَل: فال واهللَّ اأَْمللَطللَرْت،  ُثللمَّ 
ُثمَّ  قللاَل:  �َسْبًتا،  ْم�َص  ال�سَّ َراأَْيللنللا 
َدَخلللَل َرُجلللٌل ِمللن ذلللَك الللبللاِب يف 
اهلِل  َوَر�للسللوُل  امُلْقِبَلِة،  اجُلللُمللَعللِة 
قللاِئللٌم  للَم  و�للسلللَّ عليه   ُ اهللَّ ّلى  �سَ
َيْخُطُب، فا�ْسَتْقَبَلُه قاِئًما، َفقاَل: 
االأْملللواُل  َهَلَكِت  اهلِل،  َر�للسللوَل  يا 
 َ اهللَّ فلللاْدُع  ُبُل،  ال�سُّ واْنللَقللَطللَعللِت 
َر�سوُل  َفَرَفَع  قاَل:  َعّنا،  ْكها  �سِ ُيْ
َم َيَدْيِه،  ُ عليه و�سلَّ ّلى اهللَّ اهلِل �سَ
َعَلْينا،  َوال  َحْوَلنا  ُهمَّ  اللَّ قاَل:  ُثمَّ 
للراِب،  والللظِّ االآكللللاِم،  للُهللمَّ على  اللللَّ
َجِر  َوَمناِبِت ال�سَّ َوُبُطوِن االأْوِدَيِة، 
يف  ي  �سِ مَنْ َوَخللَرْجللنللا  فاْنَقَلَعْت، 
ْم�ِص )رواه البخاري وم�سلم(،  ال�سَّ
ويف رواية للبخاري: "اللهم ا�سقنا 

اللهم ا�سقنا".
الوجه الثاين: اأنه �سلى اهلل عليه 
و�سلم وعد النا�ص يوًما يخرجون 
ى، فخرج ملا طلعت  فيه اإلى امل�سلَّ
اللل�للسللملل�للص مللتللوا�للسللًعللا مللتللبللذاًل 
مت�سرًعا  مللت�للسللاًل  متخ�سًعا 
املنرب  �سعد  ى  امل�سلَّ واَفللى  ا  فلمَّ
منه  القلب  ففي  واإال  �سح  -اإن 
واأثنى عليه،  �سيء-؛ فحمد اهلل 
ر�سي  عائ�سة  فعن  ودعا؛  ه،  وكربَّ
النا�ُص  �سكا   " قالت:  عنها  اهللَّ 
املَطِر،  ُق��ح��وَط  اهلِل  ر���س��وِل  اإل��ى 
ع له يف امل�سّلى،  فاأَمَر مِبْنرٍب فُو�سِ
يخُرجوَن  َيللوًمللا  النا�َص  ووَعلللَد 
حنَي  اهلِل   ر�للسللوُل  فللخللَرَج  فيه، 
بدا حاجُب ال�سم�ِص، فقَعَد على 
 ، َ وحِمَد اهلَل عزَّ وجلَّ امِلْنرِب فكربَّ
للَكللْوُت َجللْدَب  للكللم �للسَ ثللمَّ قللال: اإنَّ
ِدياِركم، وا�ستئخاَر املَطِر عن اإّباِن 
اهلُل  اأَمللَركللم  وقللد  عنكم،  َزمللاِنلله 
اأْن  ووَعَدكم  َتْدعوه،  اأْن  ْبحاَنه  �سُ
احلمُد  قال:  ثمَّ  لكم،  ي�ستجيَب 
هلِل ربِّ العاملنَي، الرحمِن الرحيِم، 
اإاّل اهلُل،  اإلَه  مالِك َيوِم الديِن، ال 
اأنَت اهلُل ال  يفَعُل ما يريُد، اللهم 
اإلَه اإاّل اأنَت الَغِنيُّ ونحُن الُفَقراُء، 

ما  واجللَعللْل  الَغْيَث،  علينا  اأنلللِزْل 
حنٍي.  اإلى  وبالًغا  ًة  قوَّ لنا  اأنَزلَت 
ثمَّ رَفَع يَدْيه، فلم يَزْل يف الرفِع 
ثمَّ  اإْبللَطللْيلله،  َبلليللا�للصُ  بللدا  حتى 
وقَلَب  َظهَره،  النا�ِص  اإلللى  َل  حللوَّ
َل- رداَءه وهو رافٌع يَدْيه،  -اأو حوَّ
، ونلللَزَل  الللنللا�للصِ اأقللَبللَل على  ثللمَّ 
عزَّ  اهلُل  فاأن�َساأَ  ركعتنِي،  ف�سّلى 
وبَرقْت،  فرَعدْت  �َسحابًة،  وجلَّ 
تعالى،  اهلِل  بلللاإذِن  اأمللَطللرْت  ثللمَّ 
�ساَلِت  حتى  م�سِجَده  يللاأِت  فلم 
اإلى  رعَتهم  �سُ راأى  فلّما  يوُل،  ال�سُّ
الِكنِّ �سِحَك حتى بَدْت َنواِجُذه، 
فقال: اأ�سَهُد اأنَّ اهلَل على كلِّ �سيٍء 
ور�سوُله"  اهلِل  عبُد  واأينِّ  قديٌر، 
)رواه اأبو داود وح�سنه االألباين(.

اهلل  �سلى  اأنلله  الللثللالللث:  الللوجلله 
منرب  على  ا�ست�سقى  و�سلم  عليه 
يف  جملللرًدا  ا�ست�سقاًء  املللديللنللة 
ُيْحَفظ  ومل  جمعة،  يللوم  غللري 
يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  عنه 
ابن  فعن  �سالة؛  اال�ست�سقاء  هذا 
اإلى  اأعرابيٌّ  جاء   " قال:  عبا�ص 
النبيِّ �سلى اهلل عليه واآله و�سلم، 
فقال: يا ر�سوَل اهلِل، لقد ِجْئُتك 
راٍع،  لهم  ُد  َيَتَزوَّ ما  قوٍم  عنِد  ِمن 
ِعَد  ف�سَ َفللْحللٌل.  لهم  َيْخِطُر  وال 
النبيُّ �سلى اهلل عليه واآله و�سلم 
، فَحِمَد اهلَل، ثم قال: اللهم  امِلْنرَبَ
ِريًعا  َمِريًئا  ُمِغيًثا  َغْيًثا  ا�سِقنا 
رائٍث.  غرَي  عاجاًل  َغَدًقا  َطَبًقا 
ِمن  اأحلللٌد  ياأتيه  فما  َنلللَزَل،  ثللم 
قد  قالوا:  اإال  الوجوِه  ِمن  وجللٍه 
اأُِحِيينا" )رواه ابن ماجه و�سعفه 

االألباين(.
ا�ست�سقى وهو  اأنه  الرابع:  الوجه 
يديه  فرفع  امل�سجد،  يف  جال�ص 
ودعا اهلل عز وجل، عن �سرحبيل 
بن ال�سمط اأنه قال لكعب يا كعب 
اهلل  ر�سول  عن  حدثنا  مللرة  بن 
واحللذر:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
فقاَل:  بيِّ  النَّ اإلى  رجٌل  جاَء  قال 

؛ فرفَع  َ ِ ا�ست�سِق اهللَّ يا ر�سوَل اهللَّ
همَّ  اللَّ فقاَل:  يدْيِه   ِ اهللَّ ر�سوُل 
َطَبًقا  َمريًعا  َمريًئا  غيًثا  ا�سِقنا 
 ، عاجاًل غرَي رائٍث نافًعا غرَي �سارٍّ
اأُجيبوا.  حّتى  عوا  َجمَّ فما  قاَل: 
املطَر،  اإلْيِه  ف�َسكوا  فاأتْوُه  قاَل: 
مِت  َتهدَّ  ِ اهللَّ ر�سوَل  يا  فقالوا: 
حواَلينا  همَّ  اللَّ فقاَل:  البيوُت؛ 
حاُب  وال عَلينا، قاَل: فجعَل ال�سَّ
ينَقطُع ييًنا و�سماال" )رواه ابن 

ماجه و�سححه االألباين(.
ا�ست�سقى  اأنه  اخلام�ص:  الوجه 
من  قريًبا  الزيت  اأحجار  عند 
الزوراء، وهي خارج باب امل�سجد 
ال�سالم،  باب  اليوم  الذي ُيدعى 
عن  ينعطف  حجر،  قذفة  نحو 
فعن  امل�سجد.  من  اخلللارج  يني 
اللحم  اآبلللي  بني  مللولللى  عمري 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  راأى  اأنلله 
اأحجار  عند  ي�ست�سقي  و�سلم 
قائًما  الللزوراء  من  قريًبا  الزيت 
يديه  رافللًعللا  ي�ست�سقي  يدعو 
بهما  يللجللاوز  ال  وجللهلله  ِقللَبللل 
والتمذي  داود  اأبو  )رواه  راأ�سه. 

و�سححه االألباين(.
اهلل  �سلى  اأنه  ال�ساد�ص:  الوجه 
بع�ص  يف  ا�ست�سقى  و�سلم  عليه 
امل�سركون  �سبقه  ملللا  غللزواتلله 
امل�سلمنَي  فللاأ�للسللاب  املللللاء،  اإللللى 
اهلّل  ر�سول  اإلى  ف�َسَكوا  العط�ُص، 
وقللال  و�سلم.  عليه  اهلل  �سلى 
نبّيًا  كللان  لللو  املنافقني:  بع�ُص 
ال�ست�سقى لقومه، كما ا�ست�سقى 
النبيَّ  ذلك  فبلغ  لقومه،  مو�سى 
فقال:  و�سلم؟  عليه  اهلل  �سلى 
َرّبكم  َع�َسَى  َقللاُلللوهللا؟  "اأََوَقْد 
َيَديه،  َب�َسَط  ُثَم  ِقَيكم،  َي�سْ اأَْن 
دعائه،  من  يديه  ردَّ  فما  ودعا، 
واأُمِطروا،  حاُب،  ال�سَّ ُهُم  اأظلَّ حتى 
ف�سرب  الللوادي،  ال�سيُل  فاأفعَم 

النا�ص، فارَتَوْوا".
واحلمد هلل رب العاملني. 
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وال�سالم  وال�سالة  هلل،  احلمد 
على ر�سول اهلل وبعد: فما يزال 
بع�ض  ع��ن  مت�ساًل  احل��دي��ث 
معاين القراءات الواردة يف �سور 
من  والع�سرين  ال�ساد�ض  اجلزء 
كتاب اهلل الكرمي، فنقول وباهلل 

تعالى التوفيق:
اجلزء ال�شاد�س والع�شرين

من �شورة الأحقاف
ىئ        )ىئ   ت���ع���ال���ى:  ق���ول���ه 
ی     ی        ی   ی   ىئ  

مئ(  حئ   جئ  

)الأحقاق:12(.
بتاء  ق��راأ  )لينذر(  ال��ق��راءات: 
جعفر  واأب�����و  ن��اف��ع  اخل���ط���اب 
وال��ب��زي،  ويعقوب  عامر  واب��ن 

والباقون بياء الغيبة.
)لتنذر(:  ق��راءة  على  املعنى:   
ال�سالة  عليه  للنبي  اخلطاب 
وال�����س��الم، لأن����ه ه��و ال��ن��ذي��ر 

)ی   تعالى:  ق��ال  كما  لأم��ت��ه، 
ىئيئ(  مئ   حئ   جئ   
)البقرة:119(،  وقراءة )لينذر( 
نذير،  لأن��ه  القراآن  عن  اإخبار 

پ    )پ   تعالى:  ق��ال  كما 
ٺ   ڀ      ڀ   ڀ   ڀ  
)ف�����س��ل��ت:3- ٺ(  ٺ   ٺ  

حممد  به  لينذر  املعنى  اأو   ،)4
فتتحد  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
الأول��ى  ال��ق��راءة  م��ع  املعنى  يف 
)الك�سف ملكي ابن اأبي طالب 2/ 

.)323
ومن �شورة محمد

 )عليه ال�شالة وال�شالم( 
ۀ   ۀ   ڻ   )ڻ   تعالى:  قوله 

ہ  ہ  ہ  ہ( )حممد:4(.
واأب��و  حف�ض  ق���راأ  ال���ق���راءات: 
ُقِتلوا(  عمرو ويعقوب )والذين 

وقراأ الباقون )والذين َقاَتلوا(.
�سبيل  يف  ُقتل  م��ن  اأن  املعنى: 
�سلح  بل  عمله  ي�سيع  فلن  اهلل 
وكذلك  املقيم،  بالنعيم  حاله 
وجاهدهم  ال��ك��ف��ار  َق��ات��ل  م��ن 
طريق  �سيهديهم  ُيقَتل  مل  واإن 
اخلري يف الدنيا ويح�سن حالهم 
ويدخلهم  ف��ي��ه��ا،  ب��ال��ط��اع��ة 
اجل��ن��ة يف الآخ�����رة م��ك��رم��ن، 
ف��ق��راءة: )َق��اَت��ل��وا( اأع��م، وقد 
اإن من ُقتل يف �سبيل اهلل  يقال: 
فقد ح�سل منه القتال قبل اأن 
ميوت، ف�سمن اهلل ثواب كل من 

رجع  اأو  ُقتل  �سبيله  يف  جاهد 
�ساملًا )معانى القراءات لالأزهري 
ال�سبعة  للقراء  احلجة   ،474
 ،190  /6 الفار�سي  علي  لأب��ي 

لطائف الإ�سارات 146/8(.
ک   ک   ک   ڑ   )ڑ   تعالى:  قوله 

ک( )حممد:15(.
كثري  ابن  قراأ  )اآ�سن(  القراءات: 
وغريه  ��ن(،  )اأَ���سِ الهمزة  بق�سر 

مبدها.
)َفِعل(  وزن  ن( على  )اأَ�سِ املعنى: 
ك��َح��ِذر ل��ل��ح��ال، وم��ع��ن��اه غري 
و)اآ�سن(  جريه،  حال  يف  متغري 
ُي�ستقبل  ملا  )فاعل(  وزن  على 
املكث  ط���ول  ع��ل��ى  يتغري  ف��ال 
طالب  اأب��ي  ب��ن  ملكي  )الك�سف 

.)378/2
ڇ   ڇ   )ڇ   تعالى:  قوله 
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ  

ڎ( )حممد:22(.
نافع  قراأ  )ع�سيتم(  القراءات: 
بفتحها  وغ��ريه  ال�سن  بك�سر 

وهما لغتان.
روي�����ض ب�سم  ق���راأ  )ت��ول��ي��ت��م( 
الالم، وغريه  والواو وك�سر  التاء 
بفتح التاء والواو والالم، ومعنى 

مقالت يف معاين 
القراءات

د. اأ�شامة �شابر اإعــداد✍

احللقة ال�شاد�شة
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اأي:  الإع��را���ض،  من  ��ْي��ُت��م(  )َت��َولَّ
الكتاب  اأو  الإ�سالم  عن  اأعر�ستم 
اأو اجلهاد، قال قتادة: كيف راأيتم 
اهلل  كتاب  عن  تولوا  حن  القوم 
اأمل ي�سفكوا الدم احلرام، وقطعوا 
اأو  ال��رح��م��ن؟  وع�سوا  الأرح����ام 
توليتم  اأي:  الولية،  من  املعنى 
اأو  فيهم،  وحكمتم  النا�ض  اأم��ور 
تولكم النا�ض ووكلكم اهلل اإليهم 
املعنى قراءة روي�ض  وي�سهد لهذا 

يُتم(. )ُتُولِّ
بفتح  يعقوب  ق��راأ  )وتقطعوا(: 
الطاء  وفتح  القاف  واإ�سكان  التاء 
القطع،  من  )وَتْقَطُعوا(  خمففة 

ۓ   ۓ    ے    )ے   تعالى  كقوله 
وقراأ  )ال��رع��د:25(،  ڭ(  ڭ   ڭ  
القاف  وفتح  ال��ت��اء  ب�سم  غ��ريه 
ُعوا(  وك�سر الطاء م�سددة )وُتَقطِّ
التكثري  ع��ل��ى  ال��ت��ق��ط��ي��ع  م���ن 
)ت��ف�����س��ري ال��ق��رط��ب��ي- ���س��ورة 
حممد: 22، والبحر املحيط لأبي 

حيان 115/8(.
ہ   ہ   )ۀ   تعالى:  قوله 

ہ   ہ( )حممد:25(.
ال���ق���راءات: )واأم���ل���ى( ق���راأ اأب��و 
الالم  وك�سر  الهمزة  ب�سم  عمرو 
ب�سم  يعقوب  وق��راأ  الياء،  وفتح 
الهمزة وك�سر الالم واإ�سكان الياء، 
وال��الم  الهمزة  بفتح  وال��ب��اق��ون 

واألف بعدها.
اجلمهور  ق����راءة  ع��ل��ى  امل��ع��ن��ى: 
الفعل  اأ���س��ن��د  ل��ه��م(  )واأَم����َل����ى 
وخدعهم  غرهم  اأي  لل�سيطان 
طول  ومناهم  ردتهم،  لهم  وزين 
اأن  وي��ج��وز  ال��دن��ي��ا،  ال��ب��ق��اء يف 
اهلل  اإل��ى  م�سنًدا  الإم���الء  يكون 
اأبي  عز وجل، ويوؤيد ذلك قراءة 
عمرو )َواأُمِلَي( جعله فعاًل ما�سًيا 
يف  والفاعل  فاعله،  ي�سمَّ  مل  ملا 

كما  ذك���ره  ج��ل  اهلل  ه��و  املعنى 
ڱ(  ڳ   ڳ    ڳڳ   )گ   قال: 

)الأعراف 183(، وقال: )ں    ڻ  
ہ(  ہ   ۀ   ڻۀ    ڻ   ڻ  
اهلل  واإم��الء    ،)178 عمران:  )اآل 
حتى  اأعمارهم  يف  اأخر  اأنه  لهم: 
يعاجلهم  ومل  ال�سيئات  اكت�سبوا 
بالعقوبة ابتداء، وقراءة يعقوب 
يكون  اأن  حتتمل  لهم(  )واأُم��ِل��ي 
اإلى �سمري املتكلم  اأ�سند  م�سارًعا 
اأن  وي��ج��وز  لهم،  اأن��ا  واأم��ل��ي  اأي: 
عمرو  اأبي  كقراءة  ما�سًيا  يكون 
)معاين  تخفيًفا  ي���اوؤه  �سكنت 
لطائف   ،475 لالأزهري  القراءات 

الإ�سارات  8/ 151(.
ومن �شورة الفتح

ڻۀ(  ڻ   )ڻ   تعالى:  قوله 
)الفتح:6(.

ال��ق��راءات: ق��راأ اب��ن كثري واأب��و 
والباقون  ال�سن،  ب�سم  عمرو 

بفتحها.
وء( يراد به الهزمية  املعنى: )ال�سُّ

ٿ   )ٿ   كقوله  والبالء  وال�سر 
يعنى  )ال��ن��ح��ل:27(  ٹ( 
��وء(: ال���رداءة  ال��ع��ذاب: و)ال�����سَّ
اأن  الباطل  ظنهم  وهو  والف�ساد 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول 
قال  ول��ذا  يرجعون  ل  معه  ومن 
ہ(  ۀ   )ۀ   ب���ع���ده���ا 
لغتان  هما  وقيل  )ال��ف��ت��ح:12(، 
لبن  حجة   ،84/2 )ال��ك�����س��ف  

زجنلة 350(.
ٿ   )ٿ   تعالى:  قوله  ف��ائ��دة: 
ق��راأ  )ال��ف��ت��ح:10(  ٹ(  ٹ   ٿ   
و�ساًل  ال�سمري  هاء  ب�سم  حف�ض 
مع تفخيم لم ا�سم اجلاللة، اأتى 
بواو  الهاء  ب�سلة  الأ�سل  على  به 
و�سكون  ل�سكونها  الواو  حذف  ثم 
الالم بعدها فبقيت ال�سمة، وقراأ 

الباقون بك�سر الهاء ملجاورة الياء 
مع ترقيق لم ا�سم اجلاللة، وهذا 

مثل مو�سع الكهف )ٹ  ٹ  ٹ  
)الك�سف  )الكهف:63(  ڤ( 
ال��ق��راءات  يف  احل��ج��ة   ،380/2

ال�سبع لبن خالويه �ض 215(.
قوله تعالى: )ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  

ڑ  ڑک( )الفتح:11(.
حمزة  قراأها  ا(  )�سرًّ ال��ق��راءات: 
ال�ساد،  ب�سم  وخلف  والك�سائي 

والباقون بفتحها.
وهو  النفع،  �سد  ر  ال�سَّ املعنى: 
َل  )َم��ا  مثل  التنزيل  يف  ال���وارد 
ا َوَل َنْفًعا( )املائدة  رًّ ِلُك َلُكْم �سَ مَيْ

ڀ   ڀ   ڀ   )ڀ    ،)76
ر:  وال�سُّ )الفرقان:3(،  ٺ(  ٺ  
هو ال�سقم والبوؤ�ض والبالء و�سوء 

احلال، كما ورد يف التنزيل )ٿ  
ڭ   )ڭ   )الأنبياء:83(،  ٹ( 
ۇ  ۇ( )الزمر:38(، وقيل: هما 
لبن  ال��ق��راءات  )ُح��ج��ة  لغتان 
زجنلة �ض:351 ومعانى القراءات 

لالأزهري �ض 478(. 
ٹ         ٹ   )ٹ    تعالى:  قوله 
ڤ(  ڤ   ڤ   ٹ  

)الفتح:25(.
بالياء  عمرو  ابو  قراأ  القراءات: 
لتقدم  ال��ك��اف��رون  بهم  وامل����راد 
عن  امل��وؤم��ن��ن  و�سدهم  ذك��ره��م 
الباقون  وق��راأ  احل���رام،  امل�سجد 
ب���ت���اء اخل����ط����اب، واخل���ط���اب 
بقوله  خاطبهم  لأنه  للموؤمنن؛ 
ويجوز  و)اأَْظَفَرُكْم(،  وُكْم(  دُّ )�سَ
من  للجميع  اخلطاب  يكون  اأن 
املوؤمنن والكفار. )احلجة للقراء 
 /6 الفار�سي  علي  لأبي  ال�سبعة 

.)203
اهلل،  ���س��اء  اإن  بقية  وللحديث 

واحلمد هلل رب العاملن.
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بَّاقني للخريات ف�سل ال�سَّ

منرب احلرمني

خطيب امل�سجد احلرام

ال�سيخ د: في�سل بن جميل غزاوي  اإعــداد✍

�سيدنا  �أن  و�أ�سهد  له،  �سريَك  ال  وحَده  �هلُل  �إال  �إلَه  �أالاَّ  و�أ�سهد  �لعاملني،  رب  هلل  �حلمد 
ونبينا حممًد� عبده ور�سوله، �سلى �هلل عليه وعلى �آله و�سحبه.

اِقنَي يف فعل  �أما بعُد: فياأيها �مل�سلمون: �إن من ف�سل �هلل على عباده، �أَْن جَعل منهم �سباَّ
بق يف �لقربات، �أو�ئل يف �ملحا�سن و�لف�سائل، وهم  ِمنَي يف �إحر�ز �سرف �ل�ساَّ �خلري�ت، مقداَّ

ات: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   للنا�س قدو�ٌت، ي�سُدق عليهم قوُل ربِّ �لرِبياَّ
نَي، نالو�  پ  پ   پ( )�اْلأَْنِبَياِء: 73(، فكانو� هد�ًة مهديني، ومن عباد �هلل �ملخَل�سِ

ة، وهذ� من �أكرب ِنَعم �هلل على عبده؛ �أن يكون  ِنياَّ -ب�َسْبِقهم- �لرتبَة �لعليَة، و�ملكانة �ل�ساَّ
�إماًما يهتدي به �ملهتدون، وياأمتاَّ به �ملتقون، وي�سلك طريَقه �ل�سائرون، فمنهم َمْن �أ�ساد 

�هلُل ب�سبقه، �إذ قال جل يف عاله: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  
پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  
ِتهم- م�ساعَل هًدى لغريهم،  ِلياَّ ْوَبِة: 100(، فهوؤالء �لعظماء كانو� -باأواَّ ٹ  ڤ( )�لتاَّ

وقدو�ِت خرٍي ملن بعدهم.
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عباد �هلل: ومما �عتنى به �ل�سحابة �لكر�م ذكر �أول َمْن 
�أ�سَلم منهم، يف رو�يات وردت عنهم، قال �بن كثري -رحمه 
ا �أوُل َمْن �أ�سَلم من �لغلمان، كما  �هلل-: "و�ل�سحيح �أن عليًّ
�أن خديجَة �أوُل َمْن �أ�سَلم من �لن�ساء، وزيُد بُن حارثَة �أوُل 
َمْن �أ�سَلم من �ملو�يل، و�أبو بكٍر �ل�سديُق �أوُل َمْن �أ�سَلم من 
ا  "ومماَّ �بن حجر -رحمه �هلل-:  �الأحر�ِر"، وقال  �لرجاِل 
�سبُقها  عنها-  �هلل  -ر�سي  خديجَة  -يعني  به  ت  �خت�ساَّ
ْت ذلك لكلِّ َمْن �آَمَنْت  ن�ساَء هذه �الأمِة �إلى �الإميان، ف�سناَّ
�َسناَّ  َمْن  "�أنه  ثَبت  مِلَا  ؛  �أجِرِهناَّ مثُل  لها  فيكون  بعدها، 
�سنًة ح�سنًة فُعمل بها بعَده ُكِتَب له مثُل �أجِر َمْن َعِمَل 
بها، ال َينُق�ُس من �أجورهم �سيٌء(، وقد �ساَرَكها يف ذلك 
�إلى �لرجال، وال َيعرف قدَر  �أبو بكر �ل�سديق بالن�سبة 
ما لكلٍّ منهما من �لثو�ب ب�سبب ذلك �إال �هلُل -عز وجل-.
فانظرو� -رحمكم �هلل- لهذ� �لف�سل �لذي �أحرزه هوؤالء 
َبع ديَن  �ل�سابقون؛ باأن كانو� �أوَل َمْن �أ�سَلم وجَهه هلل، و�تاَّ
�حلقِّ من هذه �الأمة، فَناُلو� �سرَف �ل�سبِق، وكانو� قدوًة 
بركب  يلتحقون  بعَدهم  �لنا�ُس  تَتاَبع  ب��اأَْن  لغريهم؛ 
�ملوؤمنني �لناجني، فعن عبد �هلل بن م�سعود -ر�سي �هلل 
�هلل  ر�سول  �سبعٌة:  �إ�سالَمه  �أظَهر  َمْن  "�أوُل  قال:  عنه- 
ه �سمية،  و�أُمُّ ار  و�أبو بكر، وعماَّ و�سلم-،  -�سلى �هلل عليه 

و�سهيب، وبالل، و�ملقد�د")رو�ه �بن ماجه(.
يف  ب�سبقه  وُي�ساد  �الأو�ئ��ل  يف  ُيذَكر  ن  ومماَّ �هلِل:  عباَد 
فقد  �ل�سالم-،  -عليه  �إبر�هيم  �هلل  خليل  �لف�سائل: 
�أخَرج �بن ع�ساكر، عن �أبي هريرة -ر�سي �هلل عنه- قال: 
َمْن  �أوَل  "كان  و�سلم-:  عليه  �هلل  -�سلى  �هلل  ر�سول  قال 
ف �ل�سيَف �إبر�هيُم"، وقد �أثنى �هلُل -تعالى- عليه  �سياَّ
�لكر�م،  �ملالئكة  من  �سيفه  �إك��ر�م  يف  �لعزيز،  كتابه  يف 
فقال عزاَّ من قائل: )ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ( 

�ِرَياِت: 24( ، �إلى قوله -تعالى-: )ائ  ەئ        ەئ  وئ   )�لذاَّ
�ِرَياِت: 26- وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ( )�لذاَّ

27(، وهذ� �لعمل �جلليل َمنَقَبٌة عظيمٌة له؛ �إذ كان �أوَل 
َمْن بد�أ هذه �خل�سلَة �حلميدَة من خ�سال �خلري، وتَتاَبَع 
�لنزيَل،  وُيكِرُمون  �الأ�سياَف،  فون  يِّ ُي�سَ بعَده  �لنا�ُس 
�لعظيم،  �الأدب  ه��ذ�  �ساأَن  فرَفع  �الإ���س��الم  ج��اء  حتى 
وجَعَله �سعبًة من �سعب �الإميان؛ �إذ قال �سلى �هلل عليه 
فليكرم  �الآخ��ر  و�ليوم  ب��اهلل  يوؤمن  ك��ان  "وَمْن  و�سلم: 
-�سلى  عنه  �ل�سحيحني(  و)يف  عليه(،  �سيفه")متفق 
�هلل  -�سلى  �إبر�هيم  "�ختنت  قال:  �أنه  و�سلم-  عليه  �هلل 
عليه و�سلم- وهو �بن ثمانني �سنة بالقدوم"، وقد �أجَمع 
�لعلماُء على �أن �إبر�هيم -عليه �ل�سالم- �أوُل من �خَتنَت، 
�ل�سالم-،  -عليه  �إبر�هيم  ملة  على  �الأنبياُء  تتاَبع  ثم 

ومنها ِفْعُل هذه �لفطرِة �الإ�سالميِة؛ باأن ��ستمراَّ �خلتاُن 
بعَده يف �لر�سل -عليهم �ل�سالم- و�أتباِعهم.

يف  جاء  ما  �خلري  يف  ة  �الأولياَّ �أمثلة  ومن  �الإ�سالِم:  �إخوَة 
�لنبياَّ  ��ستاأَمر  ملا  ُعَمَر -ر�سي �هلل عنه-  �أن  �ل�سحيحني 
قال  �أَ�سابها،  ِبَخْيرَبَ  �أر�س  يف  و�سلم-  عليه  �هلل  -�سلى 
َلَها  �سْ �أَ َت  �سْ َحباَّ ْئَت  �سِ "�إِْن  و�سلم-:  عليه  �هلل  -�سلى  له 
ُعَمَر -ر�سي �هلل عنهما- فيما  ِبَها"، قال �بن  ْقَت  داَّ َوَت�سَ
َمْوُقوَفٍة-  -�أَْي  َدَقٍة  �سَ ُل  "�أَواَّ وغ��ريه:  �أحمد  �أخرجه 
�لو�رد  �حَلِديُث  َوهذ�  ُعَمَر"،  َدَقُة  �سَ �اْلإِ�ْساَلِم  يِف  َكاَنْت 
تو�لت  ثم  �ْلَوْقف،  ِة  ُروِعياَّ َم�سْ يِف  ٌل  �أَ�سْ عمر  ق�سة  يف 
�أوقاُف �ل�سحابة �لكر�م -ر�سي �هلل عنهم-، فَمن بعَدهم 

َب �إليه. يبتغون مر�ساَة �هلل، و�لتقرُّ
ق�سة  يف  م�سلم(  )�أخرجه  ما  كذلك  ذلك  �أمثلة  ومن 
"كنُت  عنه:  �هلل  ر�سي  قال  �إذ  �لغفاري،  ذر  �أبي  �إ�سالم 
ا ر�سوَل �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- بتحية  �أوَل َمْن حياَّ
هذ�  فحظي  �هلل"،  ورحمة  وعليَك  فقال:  �الإ���س��الم، 
�ألقى  من  �أول  كان  �أَْن  �لف�سل؛  بهذ�  �لكرمي  �ل�سحابي 
�لتحية على �لنبي -�سلى �هلل عليه و�سلم-، وهي حتية 
نحر�س  �أن  ينبغي  �لتي  �جلنة،  �أه��ل  حتية  �الإ���س��الم، 
على �إف�سائها، وال ن�ستبدل بها حتية �أخرى، وال نكتفي 
�لتحيات  و�أ�سرف  �الأول��ى،  �لتحية  فهي  عنها،  بغريها 
و�أكرمها، فلما قال عمري بن وهب -ر�سي �هلل عنه- يف 
حو�ره مع �لنبي -�سلى �هلل عليه و�سلم- قبل �أن يدخل 
يف �الإ�سالم، وهي حتية �أهل �جلاهلية قال له ر�سول �هلل 
-�سلى �هلل عليه و�سلم-: "قد �أكرمنا �هلل -عز وجل- عن 
حتيتك، وجعل حتيتنا �ل�سالم، وهي حتية �أهل �جلنة، 
�هلل  ر�سول  فقال  حَلديث،  بها  عهدك  �إن  عمري:  فقال 
لنا �هلل خرًي� منها")رو�ه  -�سلى �هلل عليه و�سلم-: قد بداَّ

�لطرب�ين(.
معا�سر �مل�سلمني: ومن �الأو�ئل بالل بن رباح -ر�سي �هلل 
-رحمه  �لرحمن  عبد  بن  �لقا�سم  فعن  �أذ�نه،  يف  عنه- 
�لعمل  بهذ�  فاأْكِرْم  بالل"،  ن  �أذاَّ َمْن  "�أوُل  قال:  �أنه  �هلل- 
ومن  �الإ�سالم،  �أهل  �سعائر  من  �سعاٌر  هو  �لذي  �جلليل، 
-، دعوة  �أف�سل �لُقُربات، وهو �لدعوة �إلى �هلل -َعزاَّ َوَجلاَّ

�إلى �أد�ء �ل�سالة، عمود �الإ�سالم.
�لعزيز  عبد  بن  عمر  حر�ُس  �الأول��ي��ة  يف  ُيذَكر  ومم��ا 
-رحمه �هلل- على جمع �ل�سنة؛ باأن َكَتَب بذلك �إلى �أبي 
ا، قال  �أي�سً هاب �لزهرياَّ بذلك  َبْكِر بن َحْزٍم و�أَمر �بَن �سِ
هاٍب  ن �حلديَث �بُن �سِ �بُن حجٍر -رحمه �هلل-: "�أوُل من دواَّ
، على ر�أ�س �ملئة، باأمر عمر بن عبد �لعزيز، ثم  �لزهريُّ
ل بذلك خرٌي كثرٌي،  َكُثَ �لتدويُن، ثم �لت�سنيُف، وح�سَ
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تتابع  كيف  �هلل-  -رحمكم  فانظرو�  �حلمد.."،  فلله 
ا  ة �لنبوية بعد ذلك، ومماَّ ناَّ �لتدويُن و�لت�سنيُف يف �ل�سُّ
ف يف �حلديث �ل�سحيح  يجُدر ذكُره هنا �أناَّ �أوَل َمْن �سناَّ
د �الإمام �لبخاري -رحمه �هلل-، ثم َتِبَعُه يف هذ�  �ملجراَّ

َمْن َتِبَعُه.
ق�سة  يف  جاء  ما  �خلري:  عمل  يف  �ل�سبق  �سو�هد  ومن 
-�سلى  �هلل  ر�سول  على  َر  ُم�سَ من  َقِدُمو�  �لذين  �لقوم 
ر  متعاَّ �لفاقة  من  بهم  ما  ر�أى  فلما  و�سلم-،  عليه  �هلل 
�ل�سدقة،  على  هم  وحثاَّ �ل�سحابة  يف  فخطب  وجُهه، 
ه تعجز عنها،  فجاء رجل من �الأن�سار ب�سرة، كادت كفُّ
كومان  �جتمع  حتى  �لنا�س  تتابع  ثم  عجزت،  قد  بل 
�هلل  -�سلى  �هلل  ر�سول  وجُه  ل  فتهلاَّ وثياب،  طعام  من 
ح�سنًة  ًة  ناَّ �سُ �الإ�سالم  يف  �َسناَّ  "من  فقال:  و�سلم-  عليه 
فله �أجُرها و�أجُر َمْن َعِمَل بها بعَده من غري �أن ينُق�َس 
ًة �سيئًة كان  ناَّ من �أجورهم �سيٌء، وَمْن �َسناَّ يف �الإ�سالم �سُ
�أن  غري  من  بعده،  من  بها  َعِمَل  َمْن  ووزُر  وزُره��ا  عليه 
�حلديث  ويف  م�سلم(،  �سيٌء")رو�ه  �أوز�رهم  من  ينُق�س 
من  وحتذير  به،  لي�سنتاَّ  باخلري؛  �لبد�ءة  على  حثاَّ 

�لبد�ءة بال�سر؛ خوف �أن ي�سنت به.
يف  و�أئمة  �خل��ري،  يف  �أو�ئ��ل  هناك  �أن  وكما  �هلِل:  عباَد 
�إذ  ذلك؛  من  �ل�سد  على  هم  من  �أي�سا  فهناك  �لهدى، 
�ل�سر  �ل�ساللة، ومبلًغا عظيًما يف  �ساأًو� بعيًد� يف  بلغو� 
و�سلكو�  و�الأح��و�ل،  �الأفعال  بقبائح  ُفو�  ُو�سِ و�لغو�ية، 
ركب  مقدمة  يف  وكانو�  و�الأغمار،  �الأهو�ء  �أهل  طريق 
و�لزيغ  �لف�سق  الأه��ل  وق��دوة  بل  �الأ���س��ر�ر،  �لغافلني 

اِر: ) ھ   َغار، وي�سُدق عليهم قوُل �لعليِّ �لقهاَّ و�ل�ساَّ
فهم   ،  )41  : �����سِ )�ْل��َق�����سَ ۓۓ(  ے   ے   ھ  
جاء  ما  �هلل-  -عباَد  ذلك  �أمثلة  ومن  م�سلون،  �سالون 
قال:  �أنه  و�سلم-  عليه  �هلل  -�سلى  عنه  )�ل�سحيح(  يف 
َبُه  ُق�سْ َيُجرُّ  �خُلَز�ِعياَّ  يٍّ  حُلَ ْبِن  َعاِمِر  ْبَن  َعْمَرو  "َر�أَْيُت 
َو�ِئَب"، فهو �أول من غرياَّ  َب �ل�ساَّ َل َمْن �َسياَّ اِر، َوَكاَن �أَواَّ يِف �لناَّ
ِديَن �إبر�هيم -عليه �ل�سالم- ودعا �إلى �ل�سرك وعبادة 
�أمعاءه يف �لنار؛ عقوبًة  �أن يجر  �الأ�سنام، فكان جز�وؤه 
ما  �أي�سا  ذلك  ومن  بعمله،  يعمل  من  لكل  وزج��ًر�  له، 
ُتْقَتُل  "ال  قال:  �أنه  و�ل�سالم-  �ل�سالة  -عليه  عنه  جاء 
َدِمَها؛  ِمْن  ِكْفٌل  ِل  �الأَواَّ �آَدَم  �ْبِن  َعَلى  َكاَن  �إِالاَّ  ُظْلًما  َنْف�ٌس 
ُل َمْن �َسناَّ �ْلَقْتَل"، هذ� جز�وؤه؛ الأنه �أول من �سن  ُه �أَواَّ اِلأَناَّ
�لقتل، فكل من قتل بعده نف�ًسا بغري حقٍّ ناَله ن�سيٌب 

من �الإثم.
قال  من  �أول  �أن  �العتقاد  م�سائل  يف  �لعلماُء  ذَكر  ا  ومماَّ
بنفي  ق��ال  من  �أول  هو  �أي:  �جلهني؛  معبٌد  بالقَدر 

عى �أن �هلل -عز وجل- ال يعلم �الأ�سياء قبل  �لَقَدر، و�داَّ
وقوعها، فكذب على �هلل و�سل و�فرتى، تعالى �هلُل عما 

� كبرًي�. يقول �لظاملون علوًّ
من  �ل�سالح،  �سلفنا  من  �ملا�سني  يف  كم  �الإ���س��الِم:  �أم��َة 
يف  �الأم��ث��ل��ة  �أروَع  �سربو�  �ل��ذي��ن  �الأجم����اد،  �الأو�ئ����ل 
وف�سُل  �ل�سبِق،  �سرُف  لهم  وكان  �خلري،  على  �لتناف�س 
�إلى  �ليوَم  �الأمَة  �أحوَج  فما  و�لعمل؛  �لِعْلم  يف  �ل�سد�رِة 
ُمبِدِعني متقنني  �خلري�ت،  وجوه  ُمباِدِريَن يف  �سابقني 
ُيعَرفون  و�إمكاناته،  �لع�سر  و�سائل  من  م�ستفيدين 
و�الجتهاد،  و�ملثاَبرة  �جِل��دِّ  يف  و�سابقتهم  باأوليتهم 
نبيهم  و�سنة  ربهم،  كتاب  �إلى  كله  ذلك  يف  م�ستنديَن 
�لنا�س  �أن يكون يف  �أجدَر  -�سلى �هلل عليه و�سلم-، وما 
ى بهم غرُيهم  ًة ح�سنًة فيتاأ�ساَّ ناَّ وَن للنا�س �سُ نُّ �أو�ئُل َي�سُ
يكون  �أن  �أجدَر  وما  هممهم،  وترتقي  نفو�سهم  فت�سمو 
فيهم �أو�ئُل يف �لر�سوخ يف �لعلم، لهم فيه نبوٌغ و�إتقاٌن، 
وَفْهٌم و�إح�ساٌن، وحر�ٌس على تبليغه ون�سِره بني �الأنام، 
و�أ�سر�ِفها،  �الأم��ور  معايل  طلب  يف  �أو�ئ��ُل  فيهم  ويكون 
و�ل�سفات  �لكرمية،  �الأخ��الق  يف  �أو�ئ��ُل  فيهم  ويكون 
�حلميدة، و�الآد�ب �لفا�سلة، وحما�سن �الأعمال، ويكون 
�إلى  ودعوتهم  �لنا�س،  بني  �الإ���س��الح  يف  �أو�ئ���ُل  فيهم 
�أو�ئل يف  �ملحبة و�الألفة و�جتماع �لكلمة، ويكون فيهم 
حو�ئج  وق�ساء  �ملعروف،  و�سنائع  �خلري،  �إلى  �لدعوة 
�لكرم  يف  �أو�ئُل  فيهم  ويكون  ُكُرباتهم،  وتفريج  �لنا�س، 
ويكون  و�ل�سخاء،  و�لعطاء  و�الإنفاق،  و�جلود  و�لبذل، 
�لدين  ون�سر  �لدعوة،  �سبل  ��ستثمار  يف  �أو�ئ��ُل  فيهم 
فيهم  ويكون  نَي،  �لعامَلِ يف  �الإ�سالم  وحما�سن  �حلنيف، 
بالنافع  و�سغلهم  �لن�سء،  وتربية  توجيه  يف  �أو�ئ���ُل 
�ساحلاٍت  �سابقاٍت  �إلى  كذلك  �الأمَة  �أحوَج  وما  �ملفيد، 
ربِّ  �أو�مر  على  و�ملحاَفظة  بالدين  �العتز�ز  يف  قانتاٍت 

�لعاملنَي.
حذَو  نحذَو  �أن  �إل��ى  ٍة  ما�ساَّ بحاجٍة  �هلل-  -عباد  �إننا 
و�لف�سل  �ل�سبق  �أهل  من  جماله،  يف  قدوة  �ساحب  كلِّ 
علمهم،  يف  ني  �لرباِنيِّ �لعلماء  �سبيَل  فن�سلك  و�الأولية، 
و�لتائبني  لربهم،  �إخباتهم  يف  �لعابدين  و�لطائعني 
ذكرهم،  يف  كثرًي�  �هلل  و�لذ�كرين  توبتهم،  يف  �ملنيبني 
�سكرهم،  يف  و�ل�ساكرين  �سربهم،  يف  و�ل�سابرين 
و�ل�سادقني يف �سدقهم، و�لثابتني على دينهم ومبادئهم 
و�ملحافظني  �أعمالهم،  و�ملتِقِننَي  ين  و�جلادِّ ثباتهم،  يف 
�آباءهم  ين  و�لبارِّ هم و�جتهادهم،  �أوقاتهم يف ِجدِّ على 
ِلني رحمهم يف و�سلهم، وهكذ� يف كل  هم، و�لو��سِ ِبرِّ يف 

جمال من جماالت �تباع �سبيل �ملوؤمنني.
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