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ك��ل��م��ة دائ�����رة ال��ب��ح��وث وال���دراس���ات

اإلسالم..منهج وغاية
كلمة دائرة البحوث والدرا�سات يحررها
د .عمر �إبراهيم اجلحي�شي
مدير عام دائرة البحوث والدرا�سات/وكالة

فيكون التع ّلق باهلل تعاىل وحده ل ّأن الب�شر
حي ال ميوت ،فبعد
ميوت ولكنّ اهلل تعاىل ّ
وفاة الر�سول الكرمي �صلى اهلل عليه وعلى
�آله و�صحبه و�س ّلم وقف �آل بيته وال�صحابة
ر� �ض��ي اهلل ت �ع��اىل ع�ن�ه��م �أج �م �ع�ين وق�ف��ة
�صلبة مع ك ّل ما تع ّر�ضوا له من �أمل وفراق
للحبيب �صلى اهلل عليه و�س ّلم ،لك ّنهم كانوا
يعرفون �أنهم ي ّتبعون منهجا ر ّبانيا فكانت
طاعتهم لل ّر�سول هي طاعة هلل وه��ذا هو
�س ّر جن��اح ال��دع��وة الإ�سالمية وازده��اره��ا
وجتدّدها لأ ّنها ال تتعلق بالأ�شخا�ص و� مّإنا
باملنهج الرباين ،وال نن�سى املوقف امل�شهور
لل�صدّيق ر�ضي اهلل عنه حينما وقف وقف ًة
�شاخمة بعد وفاة الر�سول �صلى اهلل عليه
و��س� ّل��م وق �ـ��ال(( :م ��ن ك��ان يعبد اهلل ف �� ّإن
اهلل ح� ّ�ي مل مي��ت ،وم��ن ك��ان يعبد حم ّمدا
ف� ّإن حم ّمدا قد مات ،ثم تال قوله تعاىل:

الإ�� �س�ل�ام ه��و ال��دي��ن اخل� ��امت وج �ع��ل اهلل
ت �ع��اىل ف�ي��ه م��ن الأ�� �س ��رار ال�ع�ج�ي�ب��ة ال�ت��ي
تو�ضح الطريق ال�سليم وال�صحيح الذي
لو �سلكه �سالك لن ي�ضيع �أب��دا ،ومب��ا �أ ّن��ه
ال��دي��ن اخل��امت فهو ب��اقٍ اىل قيام ال�ساعة
وي�ك��ون االمي��ان ب��ه واج��ب وه��و يالئم كل
ع�صر من الع�صور ويحاكيه ك��أ ّن��ه يعي�ش
يف و�سطه وي�ضع له احللول الناجعة ،ومن
�أ�سرار الإ�سالم و ُرق ّيه �أّ ّنه من عند اخلالق
امل �ب��دع ال ��ذي �أت �ق��ن ك��ل � �ش��يء ،وم��ن �أم��ور
الإتقان التي تتو�ضح لنا جل ّيا � ّأن اال�سالم
ُي�ع� ِّل��م معتنقيه ب � �� ْأن ي �ك��ون تعلقهم ب��اهلل
وع�ل��ى اهلل ت�ع��اىل وال ي�ك��ون للأ�شخا�ص،
ل��ذل��ك فاحلديث النبوي ال�شريف ال��ذي
ي�ع�دّه العلماء ثلث ال��دي��ن ب��ل ه��و جميعه
ق��ول ال��ر��س��ول �صلى اهلل عليه وع�ل��ى �آل��ه
و�صحبه و�س ّلم ((� مّإن ��ا الأع �م��ال بالنياّت
 ))....فيجعل التع ّلق باهلل يف كل الأعمال،
فمن �آم��ن مبحمد �صلى اهلل عليه وعلى ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِ اَّل رَس ٌُول َقدْ خَ َلتْ مِنْ َقبْلِهِ
�آل��ه و�صحبه و�س ّلم و�أ ّتبعه فهو مل ي�ؤمن
الرُّس ُُل َأ َف ِإنْ مَاتَ َأوْ ُقت َِل ان ْ َق َلبْ ُتمْ عَ َلى َأعْ َقاب ُِكمْ
بالب�شر و� مّإنا برب الب�شر من خالل الب�شر
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الع�صور لأ ّن��ه يعلم امل�سلمني �أن ات�صالهم
يكون باهلل واهلل حي ال ميوتّ � ،أما االت�صال
بالأ�شخا�ص فيكون مكفول بطاعتهم هلل،
ف َعنْ َعل ٍِّي ر�ضي اهلل عنه َع��نْ ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى
اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س َّلم َ َق��ا َل :اَ
((ل َطا َع َة ل َ ْخ ُلوقٍ
فيِ َم ْع ِ�ص َي ِة اللهَّ ِ َع� َّز و َ َج� َّل )) م�سند �أحمد
 1095وبهذا املنهج دامت ح�ضارة الإ�سالم
و�ستدوم �إىل قيام ال�ساعة ب�إذن اهلل تعاىل.
فلو رجع امل�سلمون اليوم �إىل املنهج الرباين
رجع ًة �صحيحة ملا وقع بينهم خالف و� ْإن
و َق � َع ال ق �دّر اهلل ف �� ّإن املنهج ُيح ِّتم عليهم
الرجوع �إىل كتاب اهلل تعاىل قال تعاىل﴿:

وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل اهلل
ذلكم اهلل ربي عليه توكلت وإليه أنيب﴾،

ال�شورى ،10 :والنحلت م�شاكلهم ولعا�شوا
عي�شة هنيئة � ّأم ��ا �إذا اب�ت�ع��دوا ع��ن املنهج
ال��رب��اين وا�ستبدلوه مبناهج �أخ��ر ف�سوف
يعي�شوا عي�ش ًة �ضنكى.

وه��ذه دع��وة م��ن خ�لال ه��ذه امل�ف��ردات
وَمَنْ يَنْ َقلِبْ عَ َلى عَقِبَيْهِ َف َلنْ ي َُضرَّ اللَّهَ شَيْ ًئا
املع�صوم قال تعاىل ﴿ :إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ
الب�سيطة ل�ل��رج��وع �إىل ك�ت��اب اهلل و�سنة
إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ال َّلهَ يَدُ ال َّلهِ َفو َْق َأيْدِي ِهمْ َفمَنْ نَ َكثَ وَسَ �يَ �جْ � ِزي ال �لَّ �هُ الشَّاكِ ِرينَ﴾ �آل ع�م��ران ر��س��ول��ه �صلى اهلل عليه و��س�ل��م واالل �ت��زام
�(،١٤٤سنن ابن ماجة .)1627
باملنهج الرباين.
َف ِإنَّمَا يَن ُْكثُ عَ َلى نَ ْفسِهِ وَمَنْ َأوْ َفى بِمَا عَاهَدَ
فهذا هو دين الإ�سالم متجدد على م ِّر
عَ َليْهُ ال َّلهَ َفسَيُؤْتِيهِ َأجْرًا عَظِيمًا﴾ ،الفتح،١٠ :
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الثبات والنكوص فـيمواطن االزمات
�إن ال�ن��اظ��ر حل�ي��اة ال�ن��ا���س ج�م��اع��ات ك��ان��وا �أم �أف� ��رادا ,وامل�ستقرئ
ل�سلوكهم مع املبادئ والأفكار واملعتقدات وال �سيما يف �أوقات الرخاء
والعافية ,لي�أخذه العجب وتعلوه الده�شة مما يرى من �إقبالهم
على تلك الأف�ك��ار واملعتقدات غري �سائلني عن كثري مما يرتتب
على تلك اخليارات التي ارت�ضوها لأنف�سهم ,مكتفني مما يرون
من �إغ��راءات ومغامن �سريعة ت�تراءى لهم من قريب ,ترتاق�ص
لها �أحالمهم و�آمالهم ,متجاهلني �سنن اهلل يف االبتالء ,قا�صرة
�أل�ب��اب�ه��م وم�شاعرهم ع��ن تلم�س تبعات وم �غ��ارم ذل��ك الطريق,
مغرورين مبا يرون من �سهوله وي�سر الأم��ر عند االبتداء ,وك�أن
الدنيا �ستقف عند ذاك ,وك ��أن معرتك احلياة و�ساعته �سينتهي
حينذاك ولو كان الأمر هكذا ,ال�ستوى ال�صادق والكاذب ,وامل�ؤمن
د .يو�سف جنم عبود
وامل�ن��اف��ق ,واجل��اه��ل وال �ع��امل ,ومل��ا مت��اي��ز ال�ن��ا���س ,ول�ك��ن �سنن اهلل
نائب رئي�س التحرير
ونوامي�سه يف الكون ت�أبى ذلك ,وقانون الثواب والعقاب يتناق�ض
مع هذا ,ولهذا رد اهلل �سبحانه على من ميتلك مثل هذه الظنون
�أ��س�ع��د ب��ن زرارة �أخ��ذ بيد النبي قائال
َ ُ َ
َ
والأوهام بقوله تعاىل  ﴿:أحَسِبَ النَّاسُ أنْ يُ ْترَكوا أنْ ي َُقو ُلوا آمَنَّا وَهُمْ  :روي��دا ي��ا �أه��ل ي�ثرب فانا ل��ن ن�ضرب
اَل يُ ْف َتنُونَ ( )2وَلَ َقدْ َف َتنَّا الَّذِينَ ِمنْ َقبْلِ ِهمْ َف َليَ ْع َلمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَ ُقوا وَلَيَعْ َلمَنَّ ال �ي��ه اك �ب��اد الإب� ��ل اال ون �ح��ن ن�ع�ل��م ان��ه
ال ْ َكاذِبِنيَ ( ،﴾)3العنكبوت  ،3-2وقال ﴿ :وَنَبْ ُلو ُكمْ بِالشَّرِّ وَال ْ َخيْ ِر فِ ْتن ًَة ر��س��ول اهلل ,وان �أخ��راج��ه ال�ي��وم م�ن��او�أة
ل�ل�ع��رب ك��اف��ه وق�ت��ل خ�ي��ارك��م وتع�ضكم
وَإِلَيْنَا ُترْجَعُونَ﴾ الأنبياء  -35-وقال �أي�ضا ب�صيغة التوكيد ال�شديد ال�سيوف .ف�أما انتم قوم ت�صربون على
﴿وَلَنَ ْب ُلوَن َّ ُكمْ حَ َّتى نَعْ َلمَ الْمُجَاهِدِينَ مِن ُْكمْ وَالصَّاب ِ ِرينَ وَنَبْ ُلوَا َأخْبَارَ ُكمْ﴾ ،ذل��ك ف �خ��ذوه واج��رك��م ع�ل��ى اهلل ,وام��ا
حممد ,31 :وال يوجد �شيء يف الدنيا اق�سى وا�صعب على االن�سان ان�ت��م ق��وم ت�خ��اف��ون م��ن انف�سكم خيفة
بعد االميان – من اال�ستقامة ,الن اال�ستقامة تعني ال�صرب على ف��ذروه فبينوا ذلك فهو اع��ذر لكم عند
م�شاق الطريق ولأوائ��ه وخماطره ووعورته ,ثم جماهدة النف�س اهلل .قالوا �أم��ط عنا يا �أ�سعد فو اهلل ال
امام رغائب احلياة و�شهواتها ومغرياتها يف كل وقت وحني .ومن ندع هذه البيعة وال ن�سلبها �أب��داً ,قال:
هنا نفهم ق��ول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم�(( :شيبتني هود فقمنا �إليه فبايعناه و�أخذ علينا و�شرط
و�أخواتها)) لأن �أب��رز �أه��داف هذه ال�سورة اال�ستقامة على املنهج ويعطينا على ذل��ك اجلنة )) .البداية
والنهاية ،ج. 165 – 3
والطريق ،يقول تعاىل﴿فاستقم كما امرت﴾ هود.112 :
ح�سن االبتداء مَظِ َّنة ح�سن االنتهاء,
ومما يعني املرء على اال�ستقامة والثبات وعدم النكو�ص �أمور ,منها:
ف�م��ن ح�سنت ب��داي�ت��ه ,ح�سنت خامتته
االمي ��ان ع��ن ب�صرية ومعرفة بالتبعة والثمن امل�ترت��ب على ونهايته .
االمي��ان وت��روي لنا كتب ال�سرية �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
الرتبية الطويلة والتعمق بتفا�صيل
عندما بايعه الأن�صار يف العقبة الثانية و�أرادوا �أن ين�صرفوا ,قام
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ذل��ك ال �ك��م ال�ه��ائ��ل م��ن م��دح �سريتهم
وت�ع��داد مناقبهم والثناء عليهم ,ومن
�أبرز الأدلة على ثباتهم على احلق قوله
تعاىل ﴿ :وَلَمَّا رَ َأى الْمُؤْمِنُونَ أْ َ
الحْزَابَ َقا ُلوا

ال�ف�ك��رة م��ن ق�ب��ل ال �ق��ادة وامل��رب�ي�ن فال
ُيكتفي ب��أق�ب��ال االن���ص��ار وامل��ري��دي��ن ثم
يرتكون بعد ذلك ,فال بد من امل�صاحبة
والتدري�س الدائم بكل و�سائل الت�أثري
وال�ترب�ي��ة ,فالتوبة م�صاحبة للم�ؤمن
هَ� َ�ذا مَا وَعَدَنَا ال َّلهُ وَرَسُ�و ُل�هُ وَصَ �د ََق ال َّلهُ
بداي ًة و�أثناء ال�سري ويف نهاية امل�سار .
وَرَسُو ُلهُ وَمَا َزادَهُمْ إِ اَّل إِميَانًا و ََتسْلِيمًا ()22
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امل �ع��رف��ة ب �ع �ي��وب ال�ن�ف����س و�آف��ات �ه��ا,
و�أنها منبع كل �ش ّر ,واالنتباه واليقظة مِنَ الْمُؤْمِنِنيَ ِرج ٌَال صَدَ ُقوا مَا عَاهَدُوا ال َّلهَ
ال�شديدة الدائمة لل�شيطان وو�ساو�سه عَ َليْهِ َفمِنْهُمْ مَنْ َق َضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْ َتظِرُ
وتزيينه لل�شر وتلبي�ساته وخلطه للحق
وَمَ��ا بَدَّ ُلوا َتبْدِيلاً ( ،﴾)23الأح��زاب -22
بالباطل  ....وغري ذلك كثري.
 ،23وقوله تعاىل ﴿وَالسَّاب ُِقونَ أْ َ
الوَّ ُلونَ مِنَ
ولقد كانت تربية النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم لأ�صحابه م�ستوفية ملا مر �آنفا ,الْمُه ِ
َاج ِرينَ وَا َلنْصَا ِر وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ ب ِ ِإحْسَا ٍن
�آخ� ��ذاً ب�ك��ل و��س��ائ��ل ال�ترب�ي��ة والتوجيه رَضِ َي ال َّلهُ عَنْهُمْ وَر َُضوا عَنْهُ﴾ ،التوبة،100:
امل�ؤثرة والعميقة ,ولقد كان من نعم اهلل
حمَّدٌ رَس ُُول ال َّلهِ وَال َّ ِذينَ
وقوله تعاىل ﴿:مُ َ
و�آالئ��ه على ر�سوله ذلك النجاح الباهر
وتلك النتائج العظيمة التي �أده�شت كل مَعَهُ َأشِ �دَّاءُ عَ َلى ال ْ ُك َّفا ِر رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾،
دار�س للتاريخ عن ذلك اجليل القر�آين الفتح ،29 :وغريها كثري  .ولقد اعطوا
ال�ف��ري��د ,فلقد جتلت فيه �أب ��رز درو���س در�� �س ��ا ب�ل�ي�غ��ا يف ال �ث �ب��ات واال� �س �ت �ق��ام��ة
ال �ث �ب��ات ع�ل��ى امل�ن�ه��ج واال��س�ت�ق��ام��ة على وع ��دم ال�ن�ك��و���ص ل�ك��ل االت �ب��اع اىل ي��وم
الطريق رغ��م الأزم ��ات التي ح ّلت بهم القيامة ,فكانوا نعم ال��رج��ال واالتباع
وخ�صو�صاً يف الأيام الأوىل لوفاته �صلى لذلك النبي ال�ك��رمي ,و�أق ��روا بثباتهم
اهلل عليه و��س�ل��م ،ل�ق��د متثلت يف جيل وا�ستقامتهم عني نبيهم الرحيم ,ولقد
ال�صحابة كل املبادئ والقيم والف�ضائل تتابعت ث�م��رة ذل��ك ال�ث�ب��ات و�أي�ن�ع��ت يف
ال � �ك �ب�رى ل� �ه ��ذا ال ��دي ��ن م ��ن الإمي� � ��ان جميع انحاء االر�ض توحيدا هلل ,ون�شرا
العميق الذي ي�شوبه �شك ،واال�ستقامة ل�لا��س�لام ولقيمه وم �ب��ادئ��ه ,م��ؤث��ري��ن
واجلهاد والدفاع عن هذا الدين وقيمه ,اهلل ور� �س��ول��ه ,ع�ل��ى ح �ظ��وظ انف�سهم,
و�إن �أدى �إىل �إزه� ��اق الأن �ف ����س وذه ��اب غ�ير مبالني بالثمن والتبعة املرتتبة
الأم� � ��وال ،وامل�ت���ص�ف��ح ل�ك�ت��اب اهلل يجد على ذلك ,همهم ار�ضاء اهلل ور�سوله ال
يطمعون بغري اجلنة
وال ��ر�� �ض ��وان م�ق��اب��ل
ذل � ��ك ك� �ل ��ه .وح� ��ري
باملنتفعني م��ن ذلك
اجل � � �ه � ��اد وال � �ث � �ب� ��ات
وت � �ل� ��ك ال �ت �� �ض �ح �ي��ة
�أن ت �ك��ون �أل���س�ن�ت�ه��م
اله � � �ج� � ��ة ب ��ال � �ث � �ن ��اء

عليهم ,دائمة الدعاء لهم بظهر الغيب
باملغفرة وال��ر� �ض��وان ل�ه��م ,مثنية على
�صنيعهم العظيم ذاك�� ,س��وا ًء باملناهج
الدرا�سية �أو الربامج الإذاعية والتلفاز,
�أو ت�أليفا للكتب وال�ن���ش��رات الثقافية,
و�إق��ام��ة املهرجانات املتنوعة للتعريف
ب���س�يرت�ه��م وم ��ا ف �ع �ل��وه ,ل�ي�ن�ه��ل اجل�ي��ل
النا�شئ اجلديد من ه��ذا املنهل العذب
الفرات ,ولي�ستعيدوا بع�ض مناقبهم يف
عاملنا املتعط�ش �إىل بع�ض ف�ضائلهم,
وال ��ذي نحن ب��أم����س احل��اج��ة �إل�ي��ه بعد
�أن ن�ضبت مناهل املعرفة وط��ال العهد
على ذلك اجليل الفريد ,ولنقدم بفعلنا
ه��ذا بع�ض ال��وف��اء لهم ,لعلنا �إن فعلنا
هذا نكون قد وفينا ببع�ض حقهم علينا
ف�ك��ل م��ا ن�ح��ن ف�ي��ه م��ن �إمي ��ان و�إ� �س�لام
و�صالح هو بع�ض ثمار تلك الت�ضحيات
العظام لذلك اجليل الكرمي جيل الآل
والأ� �ص �ح��اب ر� �ض��ي اهلل ع�ن�ه��م جميعا،
ونكون بفعلنا م�صدقني لقوله تعاىل :

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِ ْن بَعْدِهِمْ ي َُقو ُلونَ رَبَّنَا ْاغفِرْ
لَنَا و إَِلِخْوَانِنَا الَّذِي َن سَب َُقونَا ب إِْالِميَا ِن و اََل َتجْع َْل
فِي ُق ُلوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ

رَحِيمٌ﴾ ،احل�شر ،10:بل لعلي ال �أجانب
ال �� �ص��واب �إن ق �ل��ت �أن ات �خ��اذ ��س�يره��م
وق���ص���ص�ه��م يف ال �ث �ب��ات وال �ع �م��ل ل�ه��ذا
ال��دي��ن وم��ا ق��دم��وه م��ن ت�ضحيات هو
امل�خ��رج احلقيقي مل��ا من��ر ب��ه م��ن �أزم��ات
يف الأخ�ل�اق ويف العالقات االجتماعية
والإن�سانية والدينية.
وعندها نكون قد �سرنا يف الطريق
ال �ق��ومي ل �ل �خ��روج م��ن ج�م�ي��ع الأزم� ��ات
التي حلت بنا �أو �ستحل ،فال ي�صلح �آخر
هذه الأمة �إال مبا �صلح به �أولها .
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د .علي الراوي
كلية الإمام الأعظم

ال�صحابة املثل الرباين املتمثل للخطاب القر�آين

�آيات ال�صيام �أمنوذجا

ال� �ق ��ر�آن ال �ك��رمي ذل ��ك اخل �ط��اب الإل �ه��ي
امل� �ب�  ،امل �ب�ي�ن لأ�� �ص ��ول الأح � �ك� ��ام وال ��دي ��ن ،لذا نرى الآيات كثريا ما تقولَ﴿ :يا َأيُّهَا الَّذِينَ
ّي�نّ
واملنهج ال�سماوي للثبات على احلق والطريق آمَنُوا﴾ وال�صحابة �سادة امل�ؤمنني و�أهل ال�سبق
امل�ستقيم ،الذي تطمئن به النفو�س ،وتعرج به فيهم ،و�أم��ا النبي فيقول اهلل تعاىل له ﴿ :يَا
الروح ،وتتطهر به القلوب.
َ
أيُّهَا النَّ ِبيُّ﴾ ،وهذه خا�صة به �صلى اهلل عليه
ال �ق��ر�آن ال �ك��رمي ال ��ذي جعله اهلل ه��داي��ة و�سلم� ،أم��ا عموم النا�س فيقول اهلل تعاىل:
للعاملني ف��ان��زل فيه ك��ل م��ا م��ن �ش�أنه �صالح
الب�شرية �إىل ي��وم ال��دي��ن ،واخ �ت��ار �أمن��وذج��ا ﴿يَا َأيُّهَا النَّاسُ﴾ ،م�ؤمنهم وكافرهم.
عمليا لتطبيق �أحكام هذا الدين وت�شريعاته،
وال���ص�ي��ام م��ن الأح �ك��ام الت�شريعية التي
ب���ش�ك��ل م �ت �ف��اع��ل ذل� ��ك ال �ن �م �ـ��وذج �أ��ص�ـ�ح�ـ��اب
ر�سـول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم الذين كان نزلت على ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم،
ل�ه��م ال���س�ب��ق وال �� �ص��دارة ل�ه��ذه الأم ��ة ال��ذي��ن ف�ه��و ال ��ذي يعمل ب�ه��ا ،وي�ب�ل��غ م��ن ح��ول��ه من
متثلوا املنهج ال��رب��اين والت�شريع ال �ق��ر�آين ،ال�صحابة؛ ذلك �أنهم هم املعنيون باخلطاب
ولقد وقفنا يف مقالنا هذا على �آي��ات ال�صيام الإل �ه��ي ،وال �سيما م��ا يخ�ص �أه ��ل الإمي ��ان،
وت�شريع �أحكامه وكيف انها حوت بني طياتها وال �أع �ن��ى ب��اجل��ان��ب ال�ت���ش��ري�ع��ي �أو اجل��ان��ب
ت�شريعا وتزكية وث�ن��اء على ال�صحابة ر�ضي ال�ت�ف���س�يري لآي� ��ات ال �� �ص �ي��ام ،و�إمن� ��ا �أق�ت���ص��ر
اهلل عنهم ،وك� ��أن اهلل ي��ري��د �أن ي�ق��ول لنا ان بجانب اخلطاب الإل�ه��ي يف الآي��ات الكرمية،
ال�صحابة هم الثلة الذين اخرتتهم ليمثلوا لأ�صل �إىل هديف ،وهو �أن الباري جل يف عاله
ديني عمليا مقتدين متبعني متمثلني للن�ص عناهم بخطابه بعد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم مبا يخ�ص الأوام��ر الإلهية ،ثم الذين
القر�آين واملنهج النبوي.
يلونهم من اخللق جميعا.
�إن �آي� ��ات ال� �ق ��ر�آن ال �ت��ي ن��زل��ت ع�ل��ى قلب
ولن�أخذ جانباً معيناً من جوانب التف�سري
ال�ن�ب��ي عليه ال���ص�لاة وال �� �س�لام ،وب�ي�ن بيوت
ال���ص�ح��اب��ة عليهم م��ن اهلل ال��ر� �ض��وان ،فهم دون عمق �أو بحث عن ت�صورات و�إيحاءات ما
الأوائ ��ل و�أه��ل ال�سبق املخاطبون مب��ا ي�شرع وراء الن�ص القر�آين ،وما يحمل بني طيات ِه
الباري ،ثم الذين يلونهم من �أه��ل الإ�سالم ،من مفاهيم ،فلنقر�أ الآيات على �شكل فقرات
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خطابية؛ وهي:

�أوال :قال تعاىل ﴿ :يَا َأيُّهَا الَّذِي َن آمَنُوا﴾
(ال �ب �ق��رة ،)١٨٣ :ف��ال�ف���ض�ي�ل��ة ل �ه��م يف ه��ذه
الآي ��ة ث��اب�ت��ة� ،إذ ه��م املعنيون ب��اخل�ط��اب فقد
ن��زل عليهم ق�ب��ل �أن ي�ت�ل��وه غ�يره��م ،ف ��إن مل
يكونوا هم الذين �آمنوا يف زمنه عليه ال�صالة
وال�سالم فمن يكون؟!كما ال يعنى به ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم لوحده �إذ هو املب ِّلغ
والعامل مبا يب ّلغ �أ�صالة ،وال يعنى بها ن�ساءه
و�أهل بيته لوحدهم ،فما كان خا�صا بهم نزل
بلفظ يفهم منه اخت�صا�صهم بالأمر ،ولو كان
خا�صاً بهم وخرج منه غريهم من ال�صحابة
وع��ام��ة امل���س�ل�م�ين م��ن ب �ع��ده��م ،و�إمن� ��ا �شمل
جميع ال�صحابة ك�سبب نزول وك�سبق لغريهم
وكف�ضل قبل غريهم.
والذين �آمنوا :هي �صفة لـ(�أيُّ ) من قوله
(يا �أيها) ،ويف هذه ال�صفة ت�شريف لهم ر�ضي
اهلل عنهم .واملنادى يف احلقيقة هم امل�ؤمنون؛
و�إمنا جاء ب�أي وما ات�صل بها للتنبيه و�إظهار
العناية بهم وبال�صيام.

ثانيا :قال تعاىلُ ﴿ :كتِبَ َع َلي ُْكمُ الصِّيَامُ

َكمَا ُكتِبَ عَ َلى الَّذِينَ مِنْ َقبْل ُِكمْ﴾  ،فقد جاء
ل�ف��ظ( ُك�ت��ب)ف�ع�لا ما�ضيا مبنيا للمجهول،
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فاختيار املا�ضي دون امل�ضارع ليعلم �أن ال�صيام
مكتوب عليكم وثابت عنده �سبحانه يف الأزل،
كما �أن النداء ب�صفة الإمي��ان هو معهود لكم
يف ع �ل��م اهلل ت �ع��اىل ،ف�ع�ل��م اهلل ت �ع��اىل ث��اب��ت
ب��أن ال�صحابة هم �أه��ل لأن يناديهم �سبحانه
ب��ال��ذي��ن �آم �ن��وا ،و�أم ��ا ب�ن��اء ال�ف�ع��ل للمجهول
لتعظيمه �سبحانه ،ومن هذا التعظيم يظهر
لنا �أن اجلبار �سبحانه هو الذي ذكر �صفة من
�صفات ال�صحابة وهي الإميان ،وعلم �سبحانه
ا�ستحقاقهم لهذه ال�صفة ،وعلم �أنهم قادرون
على ال�صيام لثقتهم ول�صدقهم ب�إتباع اهلل
ور�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم.

�أما قوله ﴿ :عَ َلي ُْكمُ الصِّيَامُ﴾ ،ويف تقدميه
�سبحانه لهم عند هذه اللفظة القر�آنية معنى
دق �ي��ق ،ف ��إن��ه �سبحانه اخ �ت��ار �أن ي�ك�ت��ب على
امل�ؤمنني من ال�صحابة ال�صيام دون غريهم
من النا�س يف زمانهم ،فلم يخرت غريهم من
العرب والأعاجم� ،أي عليكم يا �صحابة ر�سول
اهلل خا�صة ال النا�س عامة وذل��ك كونكم من
ميثل �أمة الإ�سالم والإمي��ان املقتدى بحالها
للأجيال الالحقة .

ب عَ� َل��ى ال َّ�ذِي �نَ مِ�نْ
وق��ول��هَ ﴿ :كمَا ُك�تِ� َ
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َق ْبل ُِكمْ﴾� ،أي :هو مكتوب عليكم كما كتب على
ال��ذي��ن م��ن قبلكم م��ن الأن�ب�ي��اء و�أ�صحابهم
وم��ن تبعهم فكلكم م�شرتكون يف الفري�ضة،
ول �ك��ن ع�ن��د �إن �ع��ام ال�ن�ظ��ر ي�ظ�ه��ر ب �ج�لاء �أن
��ص�ح��اب��ة ال�ن�ب��ي ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و��س�ل��م لهم
زيادة عناية وت�شريف يف هذا الن�ص� ،إذ ناداهم
ب��الإمي��ان ومل ي�ن��ا ِد ال��ذي��ن م��ن قبلهم بهذه
ال�صفة ،ب��ل فقط ق��ال( :ا َّل��ذِ ي� َ�ن) ،وه��و ا�سم
مو�صول ،ومعلوم �أن الأ�سماء املو�صولة مبنية
لأنها مبهمة ،ف�أبهم اهلل �صفات الذين من
قبل� ،إما لأنهم مل يبلغوا درجة ال�صحابة يف
االتباع والإميان ملا �أمر اهلل ور�سله� ،أو لكونهم
مل ي�ع�م�ل��وا مب��ا �أم � ��روا ،ول�ق��ائ��ل ي �ق��ول :مل��اذا
ذكر يف الآي��ة هنا �صفة ال�صحابة والآل ومن
بعدهم بالإميان وملّا يعملوا ،ويجاب عنه :لأن
اهلل علم ما يف قلوبهم ونفو�سهم من املحبة
والطاعة ،فعجل لهم النداء بهذه ال�صفة مِ ّنة
وع�ط��اء وت�ك��رمي��ا ،فاحلمد هلل ال��ذي �أكرمنا
بهذه ال�صفة �إن �سرنا على �آثارهم واتبعناهم
فيما �صدّقوا به .

ال �ه ��دف وال �غ ��اي ��ة ،ي �ق��ول الآل ��و�� �س ��ي�( :أي:
حت��ذروا املعا�صي ف ��إن ال�صوم يعقم ال�شهوة
التي هي �أ ّمها �أو يك�سرها.).روح املعاين(/2
)57؛ ث��م �أق ��ول� :إن (ل�ع��ل) ت��أت��ي للرتجي يف
ال�ك�لام مم��ا ميكن ح�صوله� ،أم��ا ال�ب��اري جل
يف ع�لاه حني يذكر (لعل) فهو يريد حتقق
الوقوع غالبا؛ �أي :ح�صول ال�شيء ،من ذلك
ما ورد عند قوله تعاىل( :لعل ال�ساعة تكون
ق��ري�ب��ا)؛ �أي� :أن ال�ساعة متحققة ال��وق��وع،
فكذا املو�ضع عند ه��ذه الآي��ة الكرمية ،فاهلل
��س�ب�ح��ان��ه وت �ع��اىل ح�ق��ق الأم� ��ر ل�ه��م ر� �ض��وان
اهلل عليهم؛ وذل��ك �أن اهلل ت�ع��اىل امتدحهم
بالإميان وكلفهم بال�صيام لريتقوا اىل معاين
التقوى املتحققة فيهم بعلم اهلل ل�صيامهم
واتباعهم هلل ولر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم
 .كما �أن اهلل تعاىل ال ي�أمر ب�شيء لي�س فيه
حتقيق م�صلحة للعباد� ،أو دف��ع �ضر عنهم،
لأنه حينئذ يكون عبثا ،حا�شاه �سبحانه ،ف�إن
ق �ي��ل :ب�ع����ض ال �ع �ب��اد ي���ص��وم��ون وال يتحقق
عندهم معنى التقوى! قلت لهم :ذلك لأنهم
مل يرتقوا ب�أنف�سهم اىل مرتبة الإمي��ان ولو
ب�أقل جمهود ،و�شتان بينهم وبني من جاهد
نف�سه لري�ضي ربه ،و�شتان بينهم وبني اجليل
املثايل ال��ذي حمل �أعباء الدعوة وبلغ جهده
ليحقق مر�ضاة اهلل ،واتهم نف�سه حتى قال اهلل

لهم مرات كثرية﴿ :يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾،وقال

فيهم﴿ :وَالسَّاب ُِقونَ أْ َ
الوَّ ُل���و َن مِنَ الْمُه ِ
َاج ِرينَ
و أْ َ
َالنْصَا ِر وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ ب ِ ِإحْسَا ٍن رَضِيَ ال َّلهُ

عَنْهُمْ وَر َُض��وا عَنْه﴾ التوبة ،١٠٠ :وق��ال﴿ :

مُحَمَّدٌ رَس ُُول اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾(الفتح،)٢٩ :
فمدحهم �سبحانه بالإميان طالباً منهم رقي
�سلم ال�صيام للو�صول �إىل ت�ق��وى الرحمن
تلك املرتبة والغاية املن�شودة منه.

رابعا :قوله �سبحانهَ ﴿ :فمَ ْن كَانَ مِن ُْكمْ
مَ ِر ًيضا َأوْ عَ َلى سَ َف ٍر َفعِدَّةٌ مِنْ َأيَّامٍ ُأخَرَ ﴾،
�وج��ه م�ن��ه �سبحانه
وه ��ذا اخل �ط��اب �أي���ض��ا م� ّ
�إىل جمهور ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ،وهو
�أ�سلوب رحمة وم��راع��اة لأح��وال�ه��م� ،إذ يطر�أ
ع�ل�ي�ه��م م��ن الأم ��را� ��ض وال �ع �ل��ل وال���س�ف��ر ما
مي�ن�ع�ه��م ع��ن ال �� �ص �ي��ام ،ال ��س�ي�م��ا ع ��دم ت��وف��ر
ث��ال�ث��ا :ق��ال ت�ع��اىل  ﴿ :لَعَ َّل ُكمْ َت َّت ُقونَ﴾ و�سائل ال��راح��ة التي ن�شهدها ،و�شدة ح��رارة

ال�صحراء حني ال�سفر ،ولفظ (مِ � ْن� ُك� ْم) �أف��اد
�أنهم املخاطبون �أ�صالة ،فال�ضمري املجرور
وهو الكاف� :ضمري جمع الذكور املخاطبني،
وامل� �ي ��م ع�ل�ام��ة اجل �م ��ع ،ف �ه��ل ي �ت��وق��ع ع��اق��ل
�أن ي �ك��ون اخل �ط��اب مل��ن ب�ع��ده��م م��ن ال �ق��رون
دون�ه��م ،ب��ل اخل�ط��اب لهم بطريق الأوىل ثم
الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم ،فهم الذين
ت�شرفوا باخلطاب الإلهي ابتداء ،وال بد من
الإف� ��ادة �أن اخل�ط��اب ال ميكن ح�صوله عند
الأج �ي��ال م��ن بعدهم �إال بطريقهم ونقلهم
للذين م��ن بعدهم وه �ك��ذا ،فمن الأوىل �أن
ن�ق��ول� :أن اهلل ف�ضلهم و�شرفهم باخلطاب،
اب� �ت ��داءاً ل�ي�ك��ون امل�ن�ه��ج ال�ع�م�ل��ي والتطبيقي
لهذه ال�شعرية والفري�ضة العظيمة التي لها
�أبلغ الأث��ر يف حياة الفرد امل�سلم ملا َح� َوت من
تطهري للنف�س وال��رق��ي ب�ه��ا واالب �ت �ع��اد عن
الدنيا وملذاتها و�شهواتها وبهرجتها والعودة
احلميدة �إىل اهلل ،لذا وجب علينا تكرميهم
و�إجاللهم وت�شريفهم بالذكر اجلميل والثناء
احل�سن؛ �إذ نقلوا �إلينا ه��ذه النعم الربانية
ب ��أف �ع��ال �ه��م و�أق ��وال� �ه ��م وح��ال �ه��م م ��ن �أح �ك��ام
ال�شريعة ،بل حتى �أقوال النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم وحركاته و�سكناته.

خام�سا:قوله �سبحانه﴿ :وَ َأنْ َتصُومُوا

خَيْرٌ لَ ُكمْ إِنْ ُكنْ ُتمْ َتعْ َلمُونَ﴾� ،إن حمبة اهلل
ت�ع��اىل لأم��ة حممد عليه ال���ص�لاة وال�سالم
وال���ص�ح��اب��ة ال �ك ��رام ر� �ض��ي اهلل ع�ن�ه��م ت�ب��دو
ظاهرة يف هذه النداءات واخلطابات املتكررة
رحمة بهم ،فكذا ال�ضمري هنا وقع خماطبا
�إي��اه��م ،واهلل �سبحانه ي��ري��د لهم التقوى يف
الآي ��ة ال�سابقة ،وه�ن��ا يختتم الآي ��ة الأخ��رى
ب� ��إرادة اخل�ير ل�ه��م ،واخل�ي�ر مل يقيد مبعنى
معني و�إمنا هو �شامل لكل معاين اخلري.

� �س��اد� �س��ا :ق��ول��ه � �س �ب �ح��ان��ه﴿ :إِنْ ُك�نْ� ُت�مْ
َت ْع َلمُونَ﴾( ،ال�ب�ق��رة ،)١٨٤ :وهنا تنبيه ب�أنه
�سبحانه يريد لهم اخل�ير ،وفيها تعليم لهم
�أي�ضا فهو يعلمهم طرق اخلري و�سبله ،وهم
�أه��ل لذلك اخل�ير والتعلم ،على العك�س من
بني �إ�سرائيل الذين ما �أمرهم اهلل ب�أمر �إال
كانوا يف غالب �أم��ره��م على مع�صية ورف�ض
للخري ،وم��ن �شاء ال��زي��ادة يف معرفة �أمرهم
فلريجع ل�سورتي البقرة و�آل عمران لينظر
الفرق بينهم وب�ين �صحابة ر�سول اهلل �صلى

مـــجــلــــــــة والـــــذيـــــــن مـــعــــــه  -الــعـــدد احلادي ع�رش

واح������������ة ال�������ق�������رآن ال����ك����ري����م
اهلل عليه و�سلم الذين كان �سمتهم الطاعة هلل والطاعة لر�سوله �صلى تالميذ املدر�سة املحمدية ،الذين خ�ضعوا لرتبية �إ�سالمية على يد
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وبتعليم مبا�شر من اهلل تعاىل لهم ،ف�إن
اهلل عليه و�سلم .
اهلل تعاىل هو الذي علم الإن�سان ما مل يعلم ،فهو �سبحانه يوجههم
�سابعا:قوله �سبحانه﴿ :شَهْرُ رَم ََضا َن الَّذِي ُأن ْ ِز َل فِيهِ ال ْ ُقرْآ ُن هُدًى وير�شدهم ويفهمهم ويجري لهم من رحمته ما ي�شاء .
لِلن ِ
َّاس وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَال ْ ُفرْ َقا ِن َفمَنْ شَ ِهدَ مِن ُْكمُ الشَّهْرَ َفلْيَصُمْهُ﴾
ك عِبَادِي عَنِّي َف ِإني
احل��ادي ع�شر :قوله �سبحانه﴿ :وَإِ َذا سَ َألَ َ
فقد م�ي� ّز �سبحانه يف الآي ��ة ب�ين �أم��ري��ن نحن يف غ��اي��ة احل��اج��ة اىل
معرفتها ،الأول� :أن �شهر رم�ضان �أنزل فيه القر�آن ،والقر�آن �أنزله اهلل ق ِريبٌ ُأ ِجيبُ دَعْوَةَ الدَّاع إِذا دَعَا ِن فليَسْت ِجيبُوا لِي وَليُؤْمِنُوا ب ِي لعَلهُمِّْ
َ َّ
َْ َ
َ
ِ َ
ْ
كافة للنا�س ،كما �أر�سل ر�سوله للنا�س كافة ،والآخر� :أنه �سبحانه ملا ذكر
ال�صيام بني فيه اخلطاب لهم دون النا�س كافة يف �أيامهم ،املعنى :ملا يَرْشُدُونَ﴾ (البقرة ،)١٨٦ :توجه اخلطاب يف ه��ذه الآي��ة �إىل ر�سول
ذكر القر�آن ذكر عمومه للنا�س ،وحني ذكر ال�صيام خ�صهم به� ،إذ قال :اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بعد �أن كان خماطباً لل�صحابة جميعا �آمرا
�إياهم بال�صيام ،يو�صي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ب�أن يخرب العباد،
﴿ َفمَنْ شَ ِهدَ مِن ُْكمُ الشَّهْرَ َفلْيَصُمْهُ﴾ ،فمن �شهد ال�شهر منكم �أنتم يا فنعتهم ب�صفة العباد ،والياء للمتكلم وهو �سبحانه ،فبعد �أن ناداهم
�صحابة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،ويف هذا حتقيق �أن املخاطبني وحققوا التقوى والتزموا مبا �أمر و�شكروا �أ�شار �إليهم بعبادي ،وهي
هم ال�صحابة �أتباع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ممثلني بالنيابة عن �أرقى ال�صفات التي تطلق بني اهلل وعباده كما هو احلا�صل مع ر�سول
الأمة الإ�سالمية.
اهلل يف �سورة الإ�سراء و�سورة النجم ،وذلك لتحقيق ر�ضاه عنهم كما
�أخرب يف �آيات �أخرى.
ثامنا :قوله �سبحانه﴿:وَمَنْ كَانَ مَ ِر ًيضا َأوْ عَ َلى سَ َف ٍر َف ِعدَّةٌ مِنْ
و(عِ َبادِي) ،لقربهم منهم ،ولطلب اال�ستمرار على االتباع هلل وللر�سول
َأيَّامٍ ُأخَ َر يُ ِريدُ ال َّلهُ ب ُِكمُ الْيُسْرَ و اََل يُ ِريدُ ب ُِكمُ الْعُسْرَ﴾ ،هنا كرر �سبحانه
�إع ��ذار م��ن ال ي�ستطيع ال�صوم لعلة امل��ر���ض وال�سفر ،لئال يجهدوا فا�شرتطَ ﴿ :فلْيَسْ َت ِجيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا ب ِي﴾ ،وذلك �أن اهلل يريد لهم
�أنف�سهم وي�صوموا يف �سفر �أو مر�ض ،ف��إن التكرير فيه تطمني ب�أن �أن��واع الفالح ،وليكونوا اجليل املثايل ،واملربني ال�صادقني ،وليكونوا
اهلل عاذرهم يف هذه احل��االت ،و�إن �صفة الإمي��ان والتقوى ثابتة لهم على بينة من طريق الر�شاد فال يتيهوا والي�ضلوا ،ولتحقيق ال�شرط
رغم ذلك ،و�أنهم حا�صلون على اخلري ،وما ذلك �إال تي�سريا لهم منه
�سبحانه ،فال ترهقوا �أنف�سكم بال�صيام و�أنتم مر�ضى �أو على �سفر .و�إن وحتقيق الر�شاد واكتمال الإمي ��ان ،فقال﴿:لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾،فهل
ومت�سكهم مبا �أمر اهلل به ،وهم لعاقل بعد ذل��ك �أن يقول �إن اهلل تعاىل توفى النبي �صلى اهلل عليه
دل ذلك ف�إمنا ّ
يدل على �شدّة تع ّلقهم ّ
حمققون للتقوى يف بادئ الأمر ،ومتم�سكون بال�صوم حتى �صدر الأمر و�سلم وه��و مل ي��ربِ جيال ق��ائ��دا للأجيال بعده ليلتم�سوا م��ن ن��وره
الإلهي ليفطروا عند هذه احل��االت تي�سريا منه؛ لأنه بهم راحم وال ونورهم؟! الإجابة  :كال ؛ لأن اهلل تعاىل ملا و�صفهم بالإميان ورجى
يريد الع�سر لهم ،كما �أن اهلل تعاىل يو�ضح لهم علة الإذن بالإفطار لهم ال�ت�ق��وى ،وعلمهم اخل�ير ،و�أراد تي�سري احل�ي��اة لهم ،و�أراد لهم
الر�شد ،وخفف عنهم ،كل ذلك مورده يف ال�صيام ! فكيف ب�أحكام الدين
بقوله﴿ :يُ ِريدُ ال َّلهُ ب ُِكمُ الْيُسْرَ و اََل يُ ِريدُ ب ُِكمُ الْعُسْرَ﴾ .وهذه من بركات العظيم اخللقية والت�شريعية والرتبوية والتوجيهية وغريها ،ور�سول
ال�صحابة التي فا�ضت على الأمة الإ�سالمية.
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ما ترك �أمرا �إال علمهم �إياه ب�أمر اهلل تعاىل،
حتى علمهم ما يجري عند املوت ويف القرب وعند احل�شر وما يف اجلنة
تا�سعا :قوله �سبحانه﴿ :وَلِ ُتكْ مِ ُلوا الْعِدَّةَ وَلِ ُت َكبِّرُوا اللَّهَ عَ َلى مَا والنار .
هَدَا ُكمْ﴾ ،واهلل تعاىل يب�شرهم بعيد الفطر يف بادئ الأم��ر بال�صيام،
الثاين ع�شرُ ﴿ :أح َِّل لَ ُكمْ لَيْ َل َة الصِّيَا ِم الرَّ َفثُ إِلَى نِسَائ ُِكمْ هُنَّ لِبَاسٌ
فاهلل تعاىل يو�صيهم ب�إكمال العدة فيما افرت�ض عليهم من ال�صيام،
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
والإمت��ام �أثناء ال�شهر� ،أو بق�ضاء ما �أفطروا لعذر ،و�أمرهم بالتكبري لَكمْ وَأن ْ ُتمْ لِبَاسٌ لَ ُهنَّ عَلِمَ اللَّهُ أنَّكمْ كنْ ُتمْ َت ْخ َتا ُنونَ أن ْ ُفسَكمْ َف َتابَ عَ َليْكمْ
يف العيد الذي يفطرون عنده بتمام عدة �صيامهم ،فهم الذين �أكملوا
العدة وك�بروا اهلل تعاىل قبل جميع الأج�ي��ال ر�ضي اهلل عنهم ،فهم وَعَ َفا عَن ُْكمْ َف آْالنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْ َت ُغوا مَا َك َتبَ ال َّلهُ لَ ُكمْ وَ ُك ُلوا وَاشْرَبُوا
�أتباع حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،ويف مقدمة الركب الذين ر�سموا حَ َّتى يَ َتبَيَّنَ لَ ُكمُ ال ْ َخي ُْط ا َلبْيَضُ مِنَ ال ْ َخيْطِ أْ َ
السْوَدِ مِنَ ال ْ َفجْ ِر ُثمَّ َأتِمُّوا
لنا معامل الطريق .
َ
ِ
ِ
الصِّيَامَ إلَى اللَّيْ ِل و اََل ُتبَاشِرُوهُنَّ وَأن ْ ُتمْ عَاك ُِفونَ فِي الْمَسَاجدِ تِلْكَ
عا�شرا :قوله �سبحانه﴿ :وَلَعَلَّ ُكمْ َتش ُْكرُونَ﴾(البقرة� ،)١٨٥ :سبق
ِ
�أن بينت �إفادة (لعل) ،ومعنى ذلك هنا� :أن اهلل يعلمهم ال�شكر ،وال�شكر حُدُودُ اللَّهِ َفلاَ َت ْقرَبُوهَا ك ََذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاس لَعَلَّهُمْ يَ َّت ُقونَ﴾،
(البقرة .)١٨٧ – ١٨٦ :ال حتتاج هذه الآية �إىل تو�ضيح وبيان من حيث
هو العمل ،كما قال تعاىل﴿:اعْمَ ُلوا َآل دَاوُودَ شُكْ رًا﴾(�سب�أ ،)١٣ :فهم اخلطاب لئال يتكرر مني الكالم ،فقد ورد اخلطاب فيها كثريا ،وهي:
�إذا �صاموا و�أكملوا العدة وكربوا اهلل تعاىل ،حتقق فيهم معنى ال�شكر( ،لكم -ن�سائكم� -أنكم� -أنف�سكم -عليكم -عنكم -ابتغوا -لكم� -أنتم)،
ويف هذه الآي��ات معنى دقيق ،يذهب بنا �إىل �أمر عظيم� ،إن ال�صحابة وهو خطاب مبا�شر لل�صحابة ،ال �سيما �أن فيها �أكرث من �سبب نزول،
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8

ب ُِكمُ الْعُسْرَ﴾ ،وفرحة بالتكبري هلل يوم العيد ﴿ وَلِ ُت َكبِّرُوا ال َّل َه عَ َلى مَا

لقد بدا وا�ضحا ما يف هذه الآيات من خطاب متكرر من اهلل تعاىل هَدَا ُكمْ )) و ﴿ وَلَعَ َّل ُكمْ َتش ُْكرُونَ﴾ كما �أن النداء الرباين مبا فيه من
لل�صحابة جميعا يحثهم فيه العمل بفري�ضة ال�صيام ملا فيه من خري معانٍ ي�شري بلطف خفي اىل حقيقة قلوب الأ�صحاب� ،إ�شارة �إىل قلوب
ال ترتدد يف تلبية النداء الإلهي ،قلوب �صبغت ب�صبغة الإ�سالم ،و�سرت
الدنيا والآخرة.
فيها معاين الرتبية املحمدية ،انتقلوا اىل رو�ضات الإمي��ان ،وجنات
ولنتوجه نحو بع�ض الت�صورات والإي �ح��اءات التي ير�سمها �آي��ات العمل� ،إنهم ي�ست�شعرون معنى هذا النداء ويرتوون من معانيه؛ لأنهم
�أه��ل دراي��ة باللغة وفنونها بيانا وبديعا وم��ا حتتويه من معان� ،أما
القر�آن يف نف�س الإن�سان حني يقر�أ �آيات ال�صيام ،ف�أقول:
ال�صيام جلي�س �شهر رم�ضان ،ينتظر �ضيوفه كل عام ،يوجه دعواته قوله �سبحانهُ ﴿ :كتِبَ عَ َلي ُْكمُ الصِّيَامُ﴾ ،ف�إن املتمعن يف املعنى ي�سمع
لل�صادقني العاملني ليذعنوا لرب العاملني ،فهو يطرق �أبوابنا ع�سى �أن نداء خفيا من ال�صحابة جميعا ،مفهومه� :إي رب نحن �أهل الإميان
نكون من املتقني ،هذا رم�ضان املنادي كل عام ،فيا ل�سرورنا �أن يدركنا �أجبناك ،فنحن با�سمك نلبي ،وب�أمرك عاملني ،وعلى بابك واقفني،
رم�ضان� ،شهر ن�سعد بلقائه وي�سعد بلقائنا ،لكن ما �أ�سعده حني التقى ولنبيك مت ّبعني ،فجاء الأم��ر الإ ّلهي ب�صيغة املا�ضي املبني املجهول
بك يا ر�سول اهلل ،وما �أ�سعده حني التقى بكم يا �أهل بيت ر�سول اهلل لبيان �أمر عظيم هو �أن هذا اخلطاب من اهلل تعاىل الذي يعلم ما يف
�صلى اهلل عليه و�سلم ،م��ا �أ�سعد رم�ضان ح�ين ط��رق �أب ��واب �صحابة نفو�سكم ،فلما علم ما يف نفو�سكم يا �صحابة ر�سول اهلل من الإميان
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم مناديا �إياهم مبا ناداهم الرحمن :باهلل ور�سوله واالنقياد لأمره �أمركم بال�صيام �أنتم قبل غريكم ،فلم
يقل (كتب ال�صيام عليكم) مل��ا فيه م��ن العناية ،وذك��ر ال�صيام حني
﴿يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ُكتِبَ عَ َلي ُْكمُ الصِّيَامُ﴾(البقرة.)١٨٣ :
ذكرهم بالذين �أمنوا  ،ومل يذكر ال�صيام حني ذكر الذين من قبلهم
و�أقول لكل قارئ و�سامع :ت�صور فرح النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وال نعتهم ب�صفة الإميان ،وفيه معنى �آخر فقد �أفاد �أنهم �سيحققون
بخطاب يتوجه �إىل الأ�صحاب ر�ضي اهلل عنهم ب�شهادة ربانية تقول :ال�صيام وي�ؤدون ح ّقه هلل ،و�أن من قبلهم ال يعنينا �ش�أنهم �أعملوا مبا
﴿ يَا َأيُّهَا الذِينَ آمَنُوا﴾ثم ي�صومون جميعا ليدخلوا يف خطاب الباري� ،أم��ره��م اهلل �أم �ضيعوا؟ وف�ي��ه :تفخيم ل�ش�أن ال�صحابة املخاطبني،
َّ
�داء ي�ج��وب ��س��رب الإن ����س واجل ��ان ،ال�سماء والأر�� ��ض ،ال�ه��واء وتفخيم ل�صيامهم الواقع طاعة هلل ور�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم .
ه��ذا ال �ن�
والبحار ،وهل يخال �إن�سان �أن خطاب اهلل ال ي�شعر به الكون مبا فيه،
ث��م ت�صور م��دى فرحة ال�صحابة ب��ام�ت��زاج �آي��ة عظيمة ب�ين �آي��ات
بل حتى الكافر اجلاحد املنكر تراه يف خلجات نف�سه موقنا مبا �أنزل ال�صيام ،هي �آية تعرب عن انفتاح �أب��واب ال�سماء لهم باخلري الكثري،
اهلل.
وتنبئهم مبعية اهلل تعاىل وقربه و�آال ِئهِ ،تبعث �شعورا يبني �صرحا من
تخيل نف�سك هناك يف الزمن البعيد ،يف املكان البعيد ،قرب بيت االعتزاز بهذا الدين وجميع ما �شرعه� ،إن��ه �سبحانه يقول لهم على
احلبيب ،حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،ق��رب �أحبابه م��ن ال�صحابة
و�أهل بيته ،يف املدينة ...والنبي �صلى اهلل عليه و�سلم يخرج م�ستب�شرا ل�سان نبيه﴿ :وَإِ َذا سَ َألَكَ عِبَادِي عَنِّي َف ِإني َق ِريبٌ ُأ ِجيبُ دَعْوَةَ الدَّا ِع
ومب�شرا ينادي فيهم بقوله �سبحانه ﴿ :يَا َأيُّهَا الذِينَ آمَنُوا﴾ .وهم �أ�شد إِ َذا دَعَا ِن َفلْ َيسْ َت ِجيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا ب ِي لَعَلَّهُ ِّمْ يَرْشُدُونَ﴾(،البقرة،)١٨٦ :
فرحا و�سرورا بالتنزيل من لدن حكيم عليمَّ ،وعلى ل�سان ال�شخ�صية ف�أي م�شقة وجوع وعط�ش يبقى مع هذه الآية ،و�أي حر وعناء وتعب
ال تزيله معاين هذه الآية� ،إنها مت�سح عن قلوب ال�صحابة كل تكليف
الفريدة بهذا النداء .
�أح�سوا بالتعب عنده ،بل زادتهم �إميانا مع �إميانهم ،ورفعت تقواهم
�إن هناك �شعوراً يجب �أن َّ
نح�س ب��ه ،ومل�سات ال ب��د �أن ت�شعر بها� ،إىل �أعلى الدرجات ،حتى �صار النا�س يقولون فيهم رج��ال لو �شاءوا
تخيل تلك الأج��واء يدخل رم�ضان وال�صحابة يف همة ون�شاط ،فقد �أن يقلعوا اجلبال لقلعوها ،ه��ؤالء هم �أهل ل�صحبة ر�سول اهلل �صلى
كانوا ي�ستيقظون على �صوت بالل ي��ؤذن ليت�سحروا ،ولينظروا نداء اهلل عليه و�سلم ،ه�ؤالء هم �أهل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�صحابته
ابن �أم مكتوم ليم�سكوا عن الأكل وال�شرب ،ويهيئوا �أنف�سهم لي�ص َّلوا ال �ك��رام ر��ض��ي اهلل ع�ن�ه��م جميعا ،ف��اهلل ي�ن��ادي�ه��م ،واهلل يخاطبهم،
خلف �إمامهم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وهم �صيام ،ثم يبارك واهلل يحفظهم ،واهلل ي�سمعهم ،واهلل يجيب دعواهم ،ويتقرب �إليهم
بع�ضهم بع�ضا ب��أن��ه ق��د �صام  ..ه ��ؤالء �أه��ل الإمي ��ان ،يت�ضورون من بالإجابة كلما تقربوا �إليه بالطاعة ،وهذا مراد اهلل منا �سبحانه �أن
اجل��وع والعط�ش و�شدّة احل��ر ،ف��إذا �ضاق بهم �شيء من ذلك توافدوا نكون كما كانوا خري �أمة �أخرجت للنا�س ،و�أن ن�سري على خطى النبي
على ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم لينظروا كيف يق�ضي وقت �صلى اهلل عليه و�سلم كما �ساروا ،و�أن نتلم�س �آثارهم ونقتدى ب�سريتهم
ال�صيام ،فزادهم فوق الإميان �إميانا ،حتى علموا �أنه ّ
ي�صب فوق ر�أ�سه العطرة ،ر�ضي اهلل عن �أهل بيت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�أ�صحابه
ربد عنه ح ّر ال�صيام.
املاء لي ّ
نور الدرب ملن �سار به ،ولوال �أن القلم على عجالة لأمعنت يف بيان حياة
ال�صحابة بني �آيات القر�آن ونبي الر�سالة ،فاحلمد هلل على ما وفقنا
وه��م يف لهفة لإمت��ام ع �دّة رم�ضان بهذا ملا فيه من مزايا �أراده��ا �إليه ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد املختوم على يدية بالنبوة
اهلل لهم ،منها﴿ :لَعَلَّ ُكمْ َت َّت ُقونَ﴾ ،و﴿ يُ ِريدُ اللَّهُ ب ُِكمُ الْيُسْرَ و اََل يُ ِريدُ والر�سالة ،وعلى �آله و�صحبه املبلغني ملن بعدهم ما �أتى من الر�سالة .
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حقوق ال�صحابة

وف�ضلهم
يف ال�سنة النبوية

ال�شيخ الدكتور �ضياء الدين عبد الله ال�صالح
املجل�س العلمي املركزي

منذ قرون وع�صور �إىل يومنا هذا والنا�س يحلمون باجليل كتابه العزيز وعلى ل�سان ر�سوله الأمني (�صلى اهلل عليه و�سلم).
املثايل الذي يودون لو يظفرون به ليتخذوه قدوة لهم يف دينهم
حيث قام هذا اجليل القر�آين الفريد بتبليغ ر�سالة اهلل تعاىل
وحياتهم وه��ذه الأمنية هي التي �سعى �إىل حتقيقها و�إيجادها
الأنبياء املر�سلون من �أويل العزم عليهم ال�صالة وال�سالم ،فلم ف��أدوا الأمانة وحفظوا القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية املطهرة،
ت�شهد الأر� ��ض ه��ذا اجليل امل�ث��ايل �إال بعد مبعث خ��امت الأنبياء و�أو�صلوها �إلينا كاملة دون �أي تفريط �أو �إ�ضاعة ،فحفظت لهم
وامل��ر��س�ل�ين �سيدنا حم�م��د (��ص�ل��ى اهلل عليه و��س�ل��م) ف��ول��د ه��ذا الأمة هذا ال�صنيع اجلميل وهذا الدَين العظيم ،ف�أخذت ترت�ضى
اجليل الفريد الذي �أ�شرقت �أن��واره من جزيرة العرب داعيا �إىل عنهم وتودهم وتتقرب �إىل اهلل تعاىل بحبهم و�إتباعهم واقتفاء
التوحيد واحلق واخلري وال�سالم ونا�شرا راية الإ�سالم والقر�آن �أثرهم امتثا ًال لأمر ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم) يف �إتباع
على جميع املعمورة ,هذا اجليل القر�آين كان متمثال ب�أ�صحاب خلفائه الرا�شدين املهديني و�أ�صحابه امليامني ر�ضوان اهلل تعاىل
ر��س��ول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم) ال��ذي��ن �صحبوا خ�ير الأن��ام عليهم �أجمعني.
ومعلم الب�شرية اخل�ي�ر ،ف�ت��وىل اهلل ع��ز وج��ل ور��س��ول��ه الكرمي
ومقالنا ه��ذا ه��و �إي �ج��از ع��ن ف�ضائل ه��ذا اجل�ي��ل ال�ق��ر�آين
تربيته و�إعداده لتحمل �أعباء الدعوة �إىل اهلل تعاىل ون�شر رايات الفريد ال��ذي �صحب ر��س��ول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم) خري
التوحيد و�ألزمهم كلمة التقوى فكانوا �أحق بها و�أهلها ر�ضي اهلل ال�صحبة وم��ات وه��و عنه را� ��ض ،وك��ذل��ك ع��ن وج��وب حمبتهم
تعاىل عنهم �أجمعني ،فوقفوا مع نبيهم الكرمي كاجلبال ال�شم وحرمة بغ�ضهم و�سبهم وخطورة ذلك وما يرتتب عليه.
الرا�سيات يف �أحلك الأحوال و�أق�ساها باذلني املال والنف�س والأهل
ً
�أوال :ف�ضائل ال�صحابة الكرام من ال�سنة النبوية املطهرة
والولد يف �سبيل اهلل تعاىل ون�صرة ر�سوله (�صلى اهلل عليه و�سلم)،
فكان جزا�ؤهم من جن�س العمل ،فكرمهم اهلل تعاىل وزكاهم و�أعد
عن عمران بن ح�صني (ر�ضي اهلل عنه) قال :قال ر�سول اهلل
لهم اجلنان وب�شرهم باخللود بها والر�ضوان يف �آي��ات كثرية من �صلى اهلل عليه و�سلم((:خري �أمتي قرين ثم الذين يلونهم ،قال
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عمران :فال �أدري �أذكر بعد قرنه قرنني �أو ثالثا))( ،)1ويف رواية
((خري النا�س قرين))...
ويف ه��ذا احل��دي��ث ف�ضل ال�صحابة ر��ض��ي اهلل عنهم و�أن�ه��م
�أف�ضل الأمة بل �أف�ضل النا�س على الإطالق ،وفيه ف�ضل القرون
الثالثة :قرن ال�صحابة ،وقرن التابعني ،وقرن �أتباع التابعني؛
لأن ه��ذه ال �ق��رون يكرث فيها العلم وال�ع�ل�م��اء ،وق��د وج��د �أك�ثر
العلماء يف هذه القرون املف�ضلة ،الذين جعل اهلل لهم �أثرا باقيا
وقدم �صدق يف الأمة .
وعن �أبي �سعيد اخلدري(ر�ضي اهلل عنه) قال :قال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم (( :ال ت�سبوا �أحداً من �أ�صحابي ،ف�إن �أحدكم
لو �أنفق مثل �أح��د ذهبا ما �أدرك ُم� ّد �أحدهم وال ن�صيفه))(، )2
ق��ال اخلطابي( :الن�صيف مبعنى الن�صف ،كما ق��ال��وا :الثمني
مبعنى ال ُثمن ،واملعنى ان جهد املقل منهم والي�سري من النفقة
الذي �أنفقوه يف �سبيل اهلل مع �شدة العي�ش وال�ضيق الذي كانوا
فيه �أوف��ى عند اهلل و�أزك��ى من الكثري ال��ذي ينفقه من بعدهم)
( ،)3ومعنى ذلك؛ لو �أن �أح��داً غريهم �أنفق يف �سبيل اهلل تعاىل
بقدر جبل �أح��د ذهبا وه��و �أغلى ما ينفق ما بلغ وزن كف �شعري
�صدقة بيد �أحدهم وال ن�صفه ،وهذا لعظم مكانة ال�صحبة عند
اهلل وف�ضلها ،وعن عبد اهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنهما قال ( :ال
ت�سبوا �أ�صحاب حممد �صلى اهلل عليه و�سلم فلمقام �أحدهم �ساعة
خري من خري من عبادة �أحدكم عمره)(.)4
وحديث �أهل بدر �شاهد �أخر على منزلة ال�صحابة وف�ضلهم،
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم لعمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل
عنه(( :وما يدريك لعل اهلل اطلع على �أهل بدر فقال اعملوا ما
�شئتم فقد غفرت لكم))( ،)5قال احلافظ بن حجر الع�سقالين:
(املعنى �أن �أعمالهم ال�سيئة تقع مغفورة فك�أنها مل تقع)(.)6

10

فال�سماء باقية ف��إذا انكدرت النجوم وتناثرت يف القيامة وهنت
ال�سماء فانفطرت وان�شقت وذهبت ،وقوله �صلى اهلل عليه و�سلم:
((و�أن��ا �أ َم� َن��ة لأ�صحابي ف ��إذا ذهبت �أت��ى �أ�صحابي ما يوعدون))
�أي :من الفنت واحلروب وارتداد من ارتد من الأعراب واختالف
ال�ق�ل��وب ون�ح��و ذل��ك مم��ا �أن ��ذر ب��ه ��ص��ري�ح�اً ،وق��د وق��ع ك��ل ذل��ك،
ق��ول��ه �صلى اهلل عليه و��س�ل��م(( :و�أ� �ص �ح��اب��ي �أم �ن��ة لأم �ت��ي ف ��إذا
ذهب �أ�صحابي �أتى �أمتى ما يوعدون)) معناه :من ظهور البدع
واحل��وادث يف الدين والفنت فيه وطلوع قرن ال�شيطان وظهور
الروم وغريهم وانتهاك املدينة ومكة وغري ذلك ،وهذه كلها من
معجزاته �صلى اهلل عليه و�سلم)(.)9
وع��ن واث�ل��ة ب��ن الأ��س�ق��ع (ر��ض��ي اهلل عنه) يرفعه �إىل النبي
(�صلى اهلل عليه و�سلم) ((:ال تزالون بخري ما دام فيكم من ر�آين
و�صحبني ،واهلل ال تزالون بخري ما دام فيكم من ر�أى من ر�آين
و�صاحبني))(.)10
فقد علق ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم) اخلريية للأمة
بوجود ال�صحابة الكرام وتابعيهم ب�إح�سان.
وعن عمر بن اخلطاب (ر�ضي اهلل عنه) �أن ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�آل��ه و�سلم قال�(( :أكرموا �أ�صحابي ف�إنهم خياركم))
( ،)11ويف رواية ((احفظوين يف �أ�صحابي))(.)12
وعن �أبي �سعيد اخلدري(ر�ضي اهلل عنه)قال :قال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم(( :ي�أتي زمان على النا�س فيغزوا فئام من
النا�س فيقولون :فيكم من �صاحب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم؟ فيقولون :لهم ،نعم فيفتح لهم ثم ي�أتي على النا�س زمان
فيغزوا فئام من النا�س فيقال :فيكم من �صاحب �أ�صحاب ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم؟ فيقولون :نعم فيفتح لهم))( ،)13قال
الإمام النووي( :ويف هذا احلديث معجزات لر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم ،وف�ضل ال�صحابة والتابعني وتابعيهم)(.)14

وق��ال الإم ��ام اب��ن ال�ق�ي��م( :واهلل اع�ل��م �أن ه��ذا خ�ط��اب لقوم
ق��د علم اهلل �سبحانه �أن�ه��م ال يفارقون دينهم ب��ل مي��وت��ون على
�إن الأح��ادي��ث يف ف�ضل ال�صحابة ي�صعب ح�صرها وع� ّده��ا
الإ� �س�لام ،و�إن�ه��م ق��د ي�ق��ارف��ون م��ا يقارفه غريهم م��ن ال��ذن��وب،
ولكن ال يرتكهم �سبحان ُه م�صرين عليه ،بل يوفقهم لتوبة ن�صوح واختم ه��ذه الطاقة من الأح��ادي��ث مبا رواه �أب��و بكرة ر�ضي اهلل
ّ
عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ق��ال�(( :أال ليبلغ ال�شاهد
وا�ستغفار وح�سنات متحو �أثر ذلك)(.)7
منكم الغائب))( ،)15قال ابن حبان( :ويف قوله �صلى اهلل عليه
وعن �أبي مو�سى الأ�شعري (ر�ضي اهلل عنه) �أن ر�سول اهلل �صلى و�سلم�(( :أال ليبلغ ال�شاهد منكم الغائب)) �أعظم دليل على �أن
اهلل عليه و�سلم قال ((:النجوم �أمنة لل�سماء ف�إذا ذهبت النجوم ال�صحابة كلهم عدول لي�س فيهم جمروح وال �ضعيف� ،إذ لو كان
�أت��ى �أه��ل ال�سماء م��ا ي��وع��دون ،و�أن��ا �أ َم� َن��ة لأ�صحابي ف ��إذا ذهبت فيهم �أحد غري عدل ال�ستثنى يف قوله �صلى اهلل عليه و�سلم وقال:
�أنا �أتى �أ�صحابي ما يوعدون ،و�أ�صحابي� .أمنة لأمتي ف�إذا ذهب ((�أال ليبلغ فالن منكم الغائب)) ،فلما �أجملهم يف الذكر بالأمر
بالتبليغ من بعدهم َّ
دل ذلك على �أنهم كلهم عدول ،وكفى مبن
�أ�صحابي �أتى �أمتي ما يوعدون))(.)8
عدله ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �شرفاً)(.)16
ق��ال ال�ن��ووي( :ومعنى احلديث �أن النجوم ما دام��ت باقية،
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وهناك �أحاديث كثرية ظاهرة الداللة على ف�ضل الأ�صحاب
و�إثبات عدالتهم باجلملة و�أما ف�ضائلهم على التف�صيل فكثرية
جدا ومبثوثة يف كتب ال�سنة وال�سري والف�ضائل.
وجوب حمبتهم والت�أ�سي بهم وحرمة �سبهم:
ف�ه��ذه الأح��ادي��ث النبوية ال�صحيحة ال�ت��ي م��ر ذك��ره��ا دلت
على وجوب حب �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم جميعاً
مهاجرين و�أن�صار ،فحب �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
والت�أ�سي بهم و�إتباعهم واقتفاء �أث��ره��م ،دي��ن ي� ُ
�دان ب��ه ،وقربى
يتقرب بها �إىل اهلل تعاىل �إذ ه��و م��ن �أوىل معاين احل��ب يف اهلل
ومواالة �أهل الإميان التي �أمر اهلل عز وجل بها .ومن لوازم حمبة
ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم).
من املقرر يف عقيدة امل�سلمني؛ �أن حمبة ال�صحابة من متام
ال��دي��ن والإمي� ��ان ،الن ه��ذه املحبة م��ن مقت�ضيات حمبة النبي
(�صلى اهلل عليه و�سلم) والتي هي �أ�صل ،فمدار الدين على حمبة
اهلل ور�سوله.
ق��ال االم ��ام اب��و ج�ع�ف��ر ال �ط �ح��اوي رح �م��ه اهلل يف (ال�ع�ق�ي��دة
الطحاوية) ( :ونحب �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم،
وال ُنفرط يف حب �أحد منهم ،وال نترب�أ من �أحد منهم ،و ُنبغ�ض
م��ن ُيبغ�ضهم ،وب�غ�ير احل��ق ي��ذك��ره��م ،وال نذكرهم �إال بخري
وحبهم دي��ن وامي��ان واح�سان وبغ�ضهم كفر ونفاق وطغيان،...
ومن �أح�سن القول يف �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
و�أزواج� ��ه ال�ط��اه��رات م��ن ك��ل دن ����س ،وذري��ات��ه املقدّ�سني م��ن كل
رج�س ،فقد برئ من النفاق)(.)17
هذا وقد تواتر النقل عن �أئمة ال�سلف و�أهل العلم جي ً
ال بعد
جيل ،على اختالف �أزمانهم وبلدانهم بوجوب حمبة ال�صحابة
ال �ك��رام و�أه ��ل بيت ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�إك��رام�ه��م
والعناية بهم وحرمة �سبهم واالنتقا�ص منهم ،وحفظ و�صية
ون�صوا على ذلك يف �أ�صولهم
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فيهمّ ،
املعتمدة ،ولع ّل كرثة امل�صنفات التي �ألفها �أهل ال�سنة يف ف�ضائلهم
ومناقبهم �أكرب دليل على ذلك.
ما يرتتب على من �سب ال�صحابة وبغ�ضهم واالنتقا�ص منهم

ي�ترت��ب ع��ل��ى ال��ق��ول بكفر
ال�صحابة وارتداد معظمهم �أو
ف�سقهم �إال نفرا ً ي�سريا ً ال�شك يف
القر�آن الكرمي والأحاديث النبوية
ال�رشيفة ،وذلك لأن الطعن يف
النقلة طعن يف املنقول� ،إذ كيف
نثق بكتاب نقله �إلينا الف�سقة
واملرتدون ،والعياذ باهلل ،وكذلك
الأمر بالن�سبة لل�سنة النبوية
املطهرة ف ��إذا اتهم ال�صحابة
ر�ضي اهلل عنهم يف عدالتهم
���ص��ارت الأ���س��ان��ي��د مر�سلة
مقطوعة ال حجة فيها.
وم ��ع ذل ��ك يزعم ه�ؤالء الإميان بالق ��ر�آن ،فنقول لهم ما يلزم
من الإميان به ،الإميان مبا فيه ،وقد علمت �أن الذي فيه هم خري
الأمم و�أن اهلل ال يخزيه ��م و�أن ��ه ر�ضي اهلل عنهم وغريها من املدح
والث ��واب ،فم ��ن مل ي�ص ��دق ذل ��ك منه ��م فهو مك ��ذب مل ��ا يف القر�آن
ناق�ض لدعواه.

وكذلك يلزم من هذا االنتقا�ص وال�سب �أحد الأمرين� :أما
ن�سبة اجلهل �إىل اهلل تعاىل اهلل عما ي�صفون� ،أو العبث يف الن�صو�ص
الكثرية التي �أث�ن��ى اهلل على ال�صحابة فيها ،ف ��إن ك��ان اهلل عز
وجل غري عامل ب�أنهم �سيكفرون ومع ذلك �أثنى عليهم ووعدهم
احل�سنى ،فهو جهل واجلهل عليه تعاىل حمال ،و�إن كان اهلل تعاىل
عاملا ب�أنهم �سيكفرون فيكون وعده لهم باحل�سنى والر�ضا عنهم
عبثا ،والعبث يف حقه تعاىل حمال ،ويتبع ذلك الطعن يف حكمته
عز وجل حيث اختارهم وا�صطفاهم ل�صحبة نبيه �صلى اهلل عليه
و�سلم فجاهدوا معه و�آزروه ون�صروه واتخذهم �أ�صهارا له ووزراء
فكيف يختار اهلل تعاىل لنبيه �أن�صارا و�أ�صهارا مع علمه ب�أنهم
�سيكفرون ،تعاىل اهلل عما ي�صفون.

�إن ما يرتتب على ال�سب والطعن بالرعيل الأول من خطورة
كبرية فطن لها علما�ؤنا من ال�سلف ال�صالح رحمهم اهلل تعاىل
فحذروا منها وف�ضحوا الذين يفعلون ذلك لعلمهم مبا قد ي�ؤدي
لقد ب��ذل ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ج�ه��ودا خارقة
�إليه ال�سب وال�شتم خلري القرون من انتقا�ص لأ�صول الدين.
يف تربية ال�صحابة على مدى ثالثة وع�شرين عاما حتى تكون
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بف�ضل اهلل تعاىل املجتمع املثايل القر�آين للعاملني)(.)18
ال �ف��ري��د خ�ل�ق��ه و�إمي ��ان ��ه وزه� ��ده وورع� ��ه،
اجلزاء من جن�س العمل:
ف�ك��ان �صلى اهلل عليه و�سلم �أع�ظ��م م��ربٍ
يف التاريخ ،ولكن من يتهم ويطعن جيل
ه���ؤالء ال�صحابة
ال�صحابة يرى العك�س يف ذلك ويقدم لهذا
املجتمع �صورة معاك�سة لهدم املجهودات الكرام الذين هجروا
اجلبارة التي قام بها امل�صطفى �صلى اهلل
عليه و�سلم يف جم��ال الرتبية والتوجيه ال��دن��ي��ا وم��ا فيها،
ويثبت له �إخفاقا مل يواجه �أي م�صلح �أو وهاجروا مع الر�سول
م��رب خبري خمل�ص مل يكن م ��أم��ورا من
اهلل تعاىل كما ك��ان ال�ش�أن مع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
�صلى اهلل عليه و�سلم ( وهذا الزعم ي�
ؤدي وت��رك��وا �أم��وال��ه��م
�إىل ال �ي ��أ���س م��ن �إ� �ص�لاح ال�ب���ش��ري��ة وع��دم
الثقة يف املنهج الإ��س�لام��ي وق��درت��ه على و�أبناءهم وزوجاتهم،
الرتبية وتهذيب الأخ�لاق و�إىل ال�شك يف
نبوة حممد �صلى اهلل عليه و�سلم وذل��ك وه��م ال��ذي��ن ن�رصوا
�أن الدين الذي مل ي�ستطع �أن يقدم للعامل اهلل ور�سوله عندما
ع ��ددا وج�ي�ه��ا م��ن من ��اذج ع�م�ل�ي��ة ناجحة
ب � ّن��اءة وجم�ت�م�ع��ا م�ث��ال�ي��ا يف �أي� ��ام ال��داع��ي ت�ألبت عليهم جزيرة
وح��ام��ل ر��س��ال�ت��ه الأوىل فكيف ي�ستطيع العرب ورمتهم بقول
�أتباعه ذل��ك بعد م�ضي وق��ت طويل على
ع�ه��د ال�ن�ب��وة ؟ و�إذا ك��ان امل ��ؤم �ن��ون بهذه واح���د ،وه��م الذين
الدعوة مل ي�ستطيعوا البقاء على اجلادة جاهدوا يف اهلل حق
القومية ,ومل يعودوا �أوفياء لنبيهم �صلى
اهلل عليه و�سلم بعد انتقاله �إىل الرفيق ج���ه���اده وف��ت��ح��وا
الأع�ل��ى ,فلم يبق على ال�صراط امل�ستقيم امل�شارق وامل��غ��ارب،
ال ��ذي ت��رك ع�ل�ي��ه ال�ن�ب��ي ��ص�ل��ى اهلل عليه
و�سلم �أتباعه �إال �أربعة فقط فكيف ن�سلم حتى ظهرت كلمة
�أن هذا الدين ي�صلح لتزكية النفو�س وبناء ال �إل��ه �إال اهلل حممد
الأخ�لاق؟ و�أنه ي�ستطيع �أن ينقذ الإن�سان
م��ن الهمجية وال�شقاء ويرفعه �إىل قمة ر�سول اهلل من جنوب
الإن�سانية بل رمبا يقال لو �أن النبي �صلى فرن�سا يف بالد الغال
اهلل عليه و�سلم كان �صادقا يف نبوته لكانت
تعاليمه ذات ت�أثري ،ووجد هناك من �آمن غربا ً �إىل حدود ال�صني
به من �صميم القلب ،ووجد من بني العدد �رشقاً.
الهائل ممن �آمنوا معه بع�ض املئات الذين
ثبتوا على الإميان ف�إن كان �أ�صحابه �سوى
قال تعاىل{ :لِلْ ُف َقرَاءِ الْمُه ِ
َاج ِرينَ الَّذِينَ
ب�ضعة رج��ال منهم ،منافقني ومرتدين،
فمن دام بالإ�سالم؟ ومن انتفع بالر�سول ُأخْ ِرجُوا مِنْ دِيَا ِرهِمْ وَ َأمْوَالِ ِهمْ يَبْ َت ُغونَ َف ْضال
�صلى اهلل عليه و�سلم وكيف يكون رحمة مِنَ ال َّلهِ وَ ِر ْضوَانًا ويَنْصُرُونَ ال َّلهَ وَرَسُولَهُ

ُأولَ���ئِ���كَ هُ���مُ ال��� ّصَ���ادِ ُق���ونَ} احل �� �ش��ر9 :
ف �ه��م ال� �ب ��ررة ،وه� ��م الأط � �ه� ��ار والأخ� �ي ��ار
وال� �ن ��زه ��اء ،واجل � ��زاء م��ن ج�ن����س ال�ع�م��ل،
�أطاعوا اهلل ف�أوجب طاعتهم ،و�أحبوا اهلل
ور��س��ول��ه ف��أوج��ب حمبتهم ،وه��اج��روا هلل
فحرم اهلل علينا هجرهم ،و�أحلوا ما �أحله
اهلل ف��أح�ل�ه��م امل �ن��ازل ال��رف�ي�ع��ة يف نفو�س
الأم��ة ،وح��رم��وا ما ح��رم اهلل فحرم علينا
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واح�������������ة

كان ر�ضي اهلل عنه يف اجلاهلية من �أفا�ضل
ال �ن��ا���س ع��ري ����ض اجل � ��اه� � ،ش��دي��د احل �ي��اء،
غني ذو �سيادة ،كان حمببا
عذب الكلماتّ ،
عند قومه معظما م��وق��راً ،مل يعرف عنه
ان��ه �سجد يف اجلاهلية ل�صنم ق� ّ�ط� ،أو انه
اق�ت�رف ف��اح���ش��ة ،ف�ل��م ي���ش��رب خ �م��راً قبل
الإ�� �س�ل�ام وال ب �ع��ده ،وك ��ان ي �ق��ول�( :أن �ه��ا
تذهب العقل ،والعقل �أ�سمى ما منحه اهلل
للإن�سان ،وعلى الإن�سان �إن ي�سمو به ،ال �إن
ي�صارعه) ،وكان ر�ضي اهلل عنه عارفاً بعلوم
ال �ع��رب ،م�ث��ل الأن �� �س��اب والأم �ث��ال و�أخ �ب��ار
احل��وادث والوقائع� ،ساح يف البالد تاجرا
فرحل �إىل ال�شام واحلب�شة وت�ع��رف على
�أقوام من غري العرب فعرف من �أطوارهم
و�أحوالهم ما ال يعرفه غريه.
القر�شي �صاحب النبي �صلى اهلل عليه
�إنه
ّ
و� �س �ل��م ،ذو ال �ن��وري��ن ��ص��اح��ب ال�ه�ج��رت�ين
وثالث اخللفاء الرا�شدين ،حِ ُب ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم وزوج ابنتيه رقية
و�أم ك�ل�ث��وم ،وع��دي��ل ع�ل��ي اب��ن �أب ��ي طالب
ر�ضوان اهلل عنهما� ،أول مهاجر يف �سبيل
اهلل بعد خليل اهلل �إبراهيم عليه ال�سالم،

اآلل

واألص��������ح��������اب

(الفاحت حامل راي��ة الإ�سالم �إىل �أف��اق مل و�سلم ،وكان النبي ابن خال والدته.
تبلغ �إليها من قبل) ،فبف�ضله فتحت مدنا
جديدة وب�لادا وا�سعة �شا�سعة ،وم��ن قبل يروى عن حب النا�س لعثمان  -ملا اجتمع
�أم ّد امل�سلمني من جيبه اخلا�ص ب�إمدادات فيه من �صفات اخلري � -إن امل��ر�أة العربية
ك �ث�يرة و�أ�� �ش�ت�رى ل�ه��م ب�ئ��ر روم� ��ة حينما يف ع�صره كانت ُت َغني لطفلها �أغنية حتمل
مل ي�ك��ن ل�ه��م ب�ئ��ر ي�ستقون م�ن��ه امل ��اء بعد تقدير النا�س له وثناءهم عليه ،فقد كانت
هجرتهم �إىل املدينة ،كما ا�شرتى الأر�ض تقول:
حب قري�ش لعثمان
ال�ت��ي ب�ن��ي عليها امل�سجد ال�ن�ب��وي ،وجهز احبك والرحمن
جي�ش الع�سرة وغ�ي�ره ،ك��ان خ�ّي رّ�راً ج��واداً
كان من ال�سابقني �إىل الإ�سالم ،فقد �أ�سلم
كرمياً منفقا للأموال.
ر��ض��ي اهلل ع�ن��ه يف الأي ��ام الأوىل للدعوة
�إنه عثمان بن عفان بن �أبي العا�ص بن �أمية بعد �أبي بكر وعلي ،وزيد بن حارثة ،فكان
بن عبد �شم�س بن عبد مناف بن ق�صي بن بذلك راب��ع م��ن ا�سلم م��ن ال��رج��ال ،وك��ان
كالب القر�شي (يلتقي مع النبي �صلى اهلل عمره �أرب�ع�اً وث�لاث�ين �سنة وك��ان �إ�سالمه
عليه و�سلم يف اجل��د ال��راب��ع) .و�أم��ه �أروى على ي��دي �أب��ي بكر ال�صديق ،ومل يعرف
ب�ن��ت ُك � َري��ز ب��ن رب�ي�ع��ة ب��ن حبيب ب��ن عبد عنه تلك�ؤٌ� ،أو تلعثم ،بل ك��ان �س ّباقاً �أج��اب
�شم�س بن عبد مناف( ،ويلتقي ن�سبها مع على الفور دعوة ال�صديق
ر�سول اهلل يف اجلد الرابع) .و�أمها �أم حكيم
البي�ضاء بنت عبد املطلب ،وه��ي �شقيقة ل َّقب �سيدنا عثمان ر�ضي اهلل عنه ب�ـ(ذي
عبد اهلل والد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،ال�ن��وري��ن) ،قيل للمهلب ب��ن �أب��ي �صفرة:
مل قيل لعثمان :ذي النورين؟ فقال :النا
و�أنهما ُولدا تو�أما.
ال نعلم �أح��داً �أر��س��ل �سرتاً على بنتي نبي
�إن��ه اب��ن بنت ع� ّم��ة النبي �صلى اهلل عليه غريه.

ال�صهر والن�سيب احلبيب والقريب
ذو النورين و�صاحب الهجرتني عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه
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ت��زوج م��ن ثمانية يف الإ� �س�لام الأوىل
والثانية بنتي النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم رقية و�أم كلثوم ،و�آخرهن نائلة
بنت الفراف�صة الكلبية ،كانت على دين
الن�صرانية ،ثم �أ�سلمت ،وهي التي كانت
م��ع زوج�ه��ا عثمان ي��وم ال��دار وداف�ع��ت
عنه ،وات�ق��ت ال�سيف بيدها ،فجرحت عنه
يدها وقطعت �أ�صابعها .ولذلك �سميت را���ض،
الزوجة البا ّرة.
ال� ��� �ص ��دي ��ق
ث � ��م � �ص��اح��ب
وم��ن ب �ع��ده ال �ف��اروق ث��م �آل ��ت �إل �ي��ه اخل�لاف��ة
و�أم ��ا �أوالده ف�ق��د ك��ان��وا ت�سعة ذك��ور ،بعدهما ثم منَّ اهلل عليه واختاره �إىل جواره
وخم�س بنات.
�شهيدا ،فقد قتل ي��وم اجلمعة الثامن ع�شر
��ش��اء اهلل �أن يبتلي ع �ب��اده ،و��س� ّن��ة اهلل من ذي احلجة ال�سنة اخلام�سة والثالثني من
يف االبتالء ما�ضية ،فقد ابتلي عثمان الهجرة  35/12/18هجرية ،ع��ن عمر ناهز
و�أوذي ،وع� ��ذب يف ��س�ب�ي��ل اهلل ت�ع��اىل اثنتني وثمانني �سنه .على يد ع�صابة من �أهل
ع�ل��ى ي��د ع�م��ه احل�ك��م ب��ن �أب ��ي العا�ص الفتنة �أخزاهم اهلل ،وكان مبقتله بداية لظهور
بن �أمية ،ال��ذي �أخ��ذه ،ف�أوثقه رباطاً ،الفنت ،والتي ال يزال �أثرها �إىل يومنا هذا.
وق ��ال ل��ه�(( :أت��رغ��ب ع��ن م�ل��ة �أب��ائ��ك قام نفر من ال�صحابة بغ�سله وتكفينه منهم
�إىل دي��ن حم��دث؟ واهلل ال �أحلك �أب��دا علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنهم.
حتى تدع ما �أنت عليه من هذا الدين!
فقال عثمان :واهلل ال ادع��ه �أب ��دا ،وال
عثمان يف م�صادر �أهل ال�سنّة:
�أفارقه!)) فلما ر�أى احلكم �صالبته يف
بعد ه��ذه املقدمة التعريفية ب�سيدنا عثمان
دينه تركه.
ر�ضي اهلل عنه والتي �أردناها �أن تكون مدخال
وكان ممن هاجر �إىل احلب�شة الهجرة لبيان منزلته التي حازها يف الإ�سالم وقربه
الأوىل ،والهجرة الثانية ،ومعه فيهما من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ومن �أهل
امر�أته رقية بنت ر�سول اهلل �صلى اهلل بيته حمبة و�إخوة و�صحبة.
عليه و�سلم.
لقد متتع �سيدنا عثمان مبنزلة رفيعة عند
وك��ان عثمان ر��ض��ي اهلل عنه �أول من ر� �س��ول اهلل ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و��س�ل��م ن��وج��زه��ا
ه��اج��ر �إىل احل�ب���ش��ة م��ن ه��ذه الأم ��ة .ب ��أم �ث �ل��ة ��س��ري�ع��ة وم ��وج ��زة ت�ل� َّ�خ����ص املق�صد
ق��ال ر�سول اهلل�(( :صحبهما اهلل! �إن والغاية من هذه املقالة.
عثمان لأول من هاجر �إىل اهلل ب�أهله
 -1روى ال�ب�خ��اري ع��ن �أن����س ر��ض��ي اهلل عنه،
بعد لوط))
ق��ال�َ (( :ص ِع َد ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم
� �ص��اح��ب ر� �س��ول اهلل ��ص�ل��ى اهلل عليه �أُ ُح� �دًا َو َم� َع� ُه �أَ ُب��و َب� ْك��رٍ َو ُع� َم� ُر َو ُع� ْث� َم� ُ
�ان َف� َر َج� َ�ف
و� �س �ل��م ،وت�ع�ل��م م�ن��ه الإ�� �س�ل�ام ،وتفقه َو َق��ا َل ْا�س ُكنْ �أُ ُح � ُد َ�أ ُظ ُّن ُه َ�ض َر َب ُه ِبر ِْج ِل ِه َفلَ ْي َ�س
يف دي��ن اهلل ،وك��ان م��ن خ��وا���ص النبي َعلَ ْي َك �إِ اَّل َن ِب ٌّي َو ِ�صد ٌ
ِّيق َو َ�شهِيدَانِ )).
�صلى اهلل عليه و�سلم والزم��ه يف مكة
واملدينة حتى اختار ر�سول اهلل �صلى  -2وروى م�سلم يف �صحيحه عن �أم امل�ؤمنني
اهلل عليه و�سلم جوار ربه وهو ع��ائ���ش��ة ر� �ض��ي اهلل ع�ن�ه��ا يف ق���ص��ة م�ع��روف��ة
م�شهورة �أن ر�سول اهلل دخل عليه ابو بكر وعمر

وعثمان يف اوقات متفرقة وكان اخرهم
ع�ث�م��ان وك ��ان ر� �س��ول اهلل ق��د جل�س له
وتكلف يف هي�أته ف�سالت ال�سيدة عائ�شة
ر�سول اهلل عن �سبب هذا التكلف،فقال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�َ (( :أ َال
�أَ ْ�س َتحِ ى مِ نْ َر ُجلٍ َت ْ�س َتحِ ى مِ ْن ُه مْال َ َ
ال ِئ َك ُة)).
ويف رواي��ة ق��ال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و��س�ل��م� (( :إِ َّن ُع � ْث � َم��ا َن َر ُج � ٌ�ل َح � ِي� ٌّ�ى َو�إِ ِّن ��ى
َخ�شِ يتُ �إِ ْن َ�أ ِذ ْن��تُ َل ُه َعلَى ِت ْل َك الحْ َ ��الِ �أَ ْن َال
َي ْب ُل َغ �إِ َّ
اج ِتهِ)).
ل فِى َح َ
 -3وروى م�سلم �أي �� �ض��ا ع��ن �أب ��ي مو�سى
الأ�شعري قالَ (( :ب ْي َن َما َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ �صلى
اهلل عليه و��س�ل��م ِف��ى َح��ا ِئ� ٍ�ط مِ ��نْ َح��ا ِئ� ِ�ط
المْ َدِ ي َن ِة َوهُ َو ُم َّتك ٌِئ َي ْر ُك ُز ِب ُعو ٍد َم َع ُه َبينْ َ المْ َا ِء
َو ِّ
ني �إِ َذا ْا�س َت ْف َت َح َر ُج� ٌ�ل َف َقا َل (( :ا ْف َت ْح
الط ِ
َو َب ِّ�ش ْر ُه ِبالجْ َ َّنةِ))َ .قا َلَ :ف�إِ َذا �أَ ُبو َب ْكرٍ َف َف َت ْحتُ
َل ُه َو َب َّ�ش ْر ُت ُه ِبالجْ َ َّنةَِ ،قا َلُ :ث َّم ْا�س َت ْف َت َح َر ُج ٌل
� َآخ ُر َف َقا َل(( :ا ْف َت ْح َو َب ِّ�ش ْر ُه ِبالجْ َ َّنةِ))َ .قا َل
َف َذ َه ْبتُ َف ِ�إ َذا هُ َو ُع َم ُر َف َف َت ْحتُ َل ُه َو َب َّ�ش ْر ُت ُه
ِبالجْ َ َّن ِة ُث َّم ْا�س َت ْف َت َح َر ُج ٌل � َآخ ُرَ ،قا َلَ :ف َجلَ َ�س
ال َّن ِب ُّي �صلى اهلل عليه و�سلم َف َقا َل (( :ا ْف َت ْح
َو َب��� ِّ�ش� ْر ُه ِب��ا َ
ل� َّن� ِة َعلَى َب� ْل� َوى َت � ُك� ُ
�ون))َ .ق��ا َل
َف� َذ َه� ْب��تُ َف� ��إِ َذا هُ � َو ُع� ْث� َم� ُ
�ان ْب� ُ�ن َع� َّف��ا َن َق��ا َل:
َف َف َت ْحتُ َو َب َّ�ش ْر ُت ُه بِا َ
ل َّنةَِ ،قا َلَ :و ُق ْلتُ ا َّلذِ ي
ُ
للهَّ
َ
َقا َلَ ،ف َقا َل :ال َّل ُه َّم َ�صبرْ ً ا �أ ِو ا المْ ُ ْ�س َت َع ُان)).
 -4وروى االمام احمد �أن ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم قال�(( :أرحم �أمتي �أبو بكر
و�أ�شدّها يف دين اهلل عمر و�أ�صدقها حياء
عثمان)).
 -4وج��اء يف تاريخ البداية والنهاية البن
كثري ،ان �سيدنا علي ملّا علم مبقتل عثمان،
ق��ال :رح��م اهلل عثمان! �أن��ا هلل ،و�أن��ا �إليه
راجعون ،فقيل له� :إن القوم نادمون فقر�أ
�ال
ق��ول��ه تعاىلَ {:كمَ َث ِل الشَّي َْطا ِن إِ ْذ َق� َ
لِ ِلإْنْسَا ِن اك ُْفرْ َف َلمَّا َك َفرَ َق َال إِني بَ ِريءٌ مِنْكَ
إِني َأخَ��افُ ال َّلهَ رَبَّ الْعَالَمِ ِّنيَ ()16
ِّ
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َف َكانَ عَاقِبَ َتهُمَا َأنَّهُمَا فِي النَّا ِر خَالِدَيْنِ فِيهَا

والإيثار والهم الواحد امل�شرتك ،و�أن
هذه العالقة كانت بعلم ر�سول اهلل
ومبباركته فقد دعا لعثمان بخري،
ودع ��اء ر� �س��ول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم م�ستجاب.

ك جَ �زَاءُ ا َّلظالِمِنيَ( })17احل�شر:
و ََذلِ�� َ
.17-16

علي فهنا يرتحم على عثمان �أو ًال ،وي�صف
ّ
من قتله ب�أنه كال�شيطان.
 -5وج ��اء يف ت��اري��خ امل��دي �ن��ة ع��ن خ���ش��اف،
قال انطلقنا �إىل املدينة ،ومعنا ُق��رط بن
خيثمة ،فلقينا احل�سن بن علي ،فقال له
ق��رط :فيم قتل �أم�ي�ر امل��ؤم�ن�ين عثمان؟
فقال :قتل مظلوما.

يعي�ش،
ول � � � �ك� � � ��ن
علي ً
ً
ال ك�سريا ،ال يجد لهذه احلياة لذة وال
طعماً بل ال يعرف ما احلياة� ،أم��ا �إذا كان
ب ��دون ق�ل��ب ف�ل��ك �أن تت�صور ك�ي��ف ي�صبح
حال ذلك الإن�سان ،هل هو غري املوت؟

.-3ج��اء يف بحار الأن��وار للمجل�سي ،ويف
ك�شف الغ ّمة �أي�ضا ،واملناقب للخوارزمي،
ف�ي�م��ا ي ��روون ��ه ع ��ن ان ����س ان ��ه ق ��ال عليه
ال���ص�لاة وال �� �س�لام( :ان�ط�ل��ق ف ��ادع يل �أب��ا
بكر وعمر وعثمان وعلي  ...وبعددهم من
الأن�صار ،قال فانطلقت فدعوتهم له ،فلما
اخذو جمل�سهم قال� ... :أين �أ�شهدكم �أين
علي على �أربعمائة
قد زوجت فاطمة من ّ
مثقال من ف�ضة).

مظلوماً قتل ،واليوم نظلمه ا�شد الظلم،
حني ُي�ص َّو ُر لنا �أن العالقة بينه وبني �أهل �إن ذل��ك الإن�سان هو ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم �إذا جردنا عنه �أب��و بكر وعمر،
البيت ،كانت عالقة �سيئة.
و� �س��وف نطعنه يف ف � ��ؤاده �إذا ج � ّردن��ا عنه ال ي�شهد على اخل�ير �إال �أه�ل��ه وال ُي�شه ُد
الرج ُل على زواج ابنته� ،إال من هم مظ ّنة
عثمان يف كتب ال�شيعة:
عثمان.
الأهلية لذلك ،وال ي�صح غري هذا ،ور�سول
وه��ذه باقة �أزاه�ير خرجت من �أف��واه �أهل  -2ج��اء يف امل�ن��اق��ب ل �ل �خ��وارزم��ي ،وك�شف
ال�صدق والإخ�لا���ص م��ن �أه��ل بيت النبي ال�غ� ّم��ة ل�لارب�ل��ي ع��ن �سيدنا ع�ل��ي ب��ن �أب��ي اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمَ {:مَا َينْطِقُ عَنِ
�صلى اهلل عليه و�سلم ،يف حق �أهل ال�صدق طالب ر�ضي اهلل عنه قال� :أين ملا تقدمت الْهَوَى()3إِنْ هُوَ إِ اَّل وَحْيٌ يُوحَى} النجم:
والإخ�لا���ص� ،سيدنا عثمان ب��ن عفان ذي �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم طالبا .4-3
النورين ر�ضي اهلل عنه تدل داللة وا�ضحة منه زواج فاطمة قال يل :بع درعك ،واتني
على عمق العالقة الطيبة بني �أهل البيت ب�ث�م�ن��ه ح�ت��ى �أه �ي��ئ ل��ك والب �ن �ت��ي فاطمة  -4ج��اء يف ��ش��رح ن�ه��ج ال�ب�لاغ��ة الب��ن �أب��ي
وذي النورين ولنا عليها بع�ض التعليقات ،م��ا ي�صلحكما ،ق��ال ع�ل��ي :ف ��أخ��ذت درع��ي احلديد �أن علياً �أر�سل احل�سن واحل�سني
خاطبناك بها �أيها القارئ ،لعلها تالم�س فانطلقت به �إىل ال�سوق فبعته ب�أربعمائة ل�ل��دف��اع ع��ن ع�ث�م��ان وق ��ال ل�ه�م��ا( :اذه�ب��ا
�شغاف قلبك ،مقت�صرين على نقلها من دره��م �سود هجرية من عثمان بن عفان ،بنف�سيكما حتى تقوما على باب عثمان فال
�أمهات الكتب ال�شيعية وذلك لتكون ابلغ يف فلما قب�ضت ال��دراه��م منه وقب�ض ال��درع تدعا �أحدا ي�صل �إليه) ،وكما ا�شرتك علي
مني :قال يا �أبا احل�سن ال�ست �أوىل بالدرع املرت�ضى يف الدفاع عنه بنف�سه وبعث مع
احلجة و�آكد.
منك ،و�أن��ت �أوىل بالدراهم مني؟ فقلت :ولديه ابن �أخيه عبد اهلل بن جعفر).
 -1ج��اء يف كتاب عيون �أخبار الر�ضا وهو
م��ن ال�ك�ت��ب اجل�ل�ي�ل��ة ع�ن��د ال���ش�ي�ع��ة  -عن بلى ،قال فان هذا الدرع هدية مني �أليك ،مم��ا ت�ع��ارف عليه العقالء �أن الإن���س��ان ال
احل �� �س��ن ب��ن ع �ل��ي ر� �ض��ي اهلل ع�ن�ه�م��ا عن ف�أخذت الدرع والدراهم و�أقبلت �إىل ر�سول يدافع عمن يكرهه ويرتب�ص به الدوائر؟!
ر�سول اهلل انه قال� :إن �أبا بكر مني مبنزلة اهلل فطرحت ال ��درع وال��دراه��م ب�ين يديه و�إمنا ي�شت ّد دفاعه ون�صرته ملن ارتبط معه
ال�سمع ،وان عمر مني مبنزلة الب�صر ،وان و�أخربته مبا كان من �أمر عثمان فدعا له بعالقة الدم �أو الدين؟ وكال الأمرين كان
النبي بخري.
حا�ص ً
ال بني �سيدنا علي و�سيدنا عثمان.
عثمان مني مبنزلة الف�ؤاد).
ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و��س�ل� ُم ينزل م��ن خ�لال ه��ذه ال��رواي��ة نقف عند معان  -5وروى امل���س�ع��ودي يف ت��اري�خ��ه� :أن اب��ن
الن�ص ج�م�ي�ل��ة ل�ل�ع�لاق��ة ال�ع�م�ي�ق��ة ال �ت��ي جمعت ع��م ر� �س��ول اهلل ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و��س�ل��م
عثمان منه منزلة الف�ؤاد� ،إن هذا ّ
ي�ق��ول وب�ك��ل و� �ض��وح� :إن الإن���س��ان ب�ي�ن ��س�ي��دن��ا ع�ل��ي و��س�ي��دن��ا ع�ث�م��ان ر��ض��ي عبد اهلل بن عبا�س ك��ان يقول( :رحم
�سمع وب�صرٍ ،ممكن �أن اهلل ع�ن�ه�م��ا ،ف�ت�برع ع�ث�م��ان ب�ن�ف�ق��ات زواج اهلل �أب��ا ع�م��رو (ع�ث�م��ان ب��ن عفان)
بدون ٍ
�سيدنا علي فيه داللة على املحبة والإخوة
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ك��ان واهلل �أك ��رم احل�ف��دة و�أف���ض��ل ال�ب�ررة،
ه� ّ�ج��اداً بالأ�سحار ،كثري الدموع عند ذكر
النار ،نها�ضاً عند كل مكرمة� ،س ّباقاً �إىل
كل منحة ،حبيباً �أب ّياً وفياً �صاحب جي�ش
الع�سرة َخ�ت َ
�ن ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله).
 -6وجاء يف الرو�ضة من الكايف عن جعفر
ال�صادق بن حممد الباقر يقول ( :ف�أر�سل
�إليه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم (�أي
�إىل :عثمان بن عفان ) فقال :انطلق �إىل
قومك من امل�ؤمنني فب�شرهم مبا وعدين
ربي من فتح مكة ،فلما انطلق عثمان لقي
اب��ان ب��ن �سعيد فت�أخر ع��ن ال�سرح فحمل
عثمان ب�ين يديه ودخ��ل عثمان ف�أعلمهم
وكانت املناو�شة ،فجل�س �سهيل بن عمرو
عند ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه واله وجل�س
عثمان يف ع�سكر امل�شركني وب��اي��ع ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه واله امل�سلمني و�ضرب
ب��إح��دى يديه على الآخ��رة لعثمان ،وقال
امل���س�ل�م��ون :ط��وب��ى لعثمان ط��اف بالبيت
و��س�ع��ى ب�ين ال���ص�ف��ا وامل� ��روة واح� ��ل ،فقال
ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل ��ه :م��ا كان
ليفعل ،فلما ج��اء ع�ث�م��ان ق��ال ل��ه ر��س��ول
اهلل �صلى اهلل عليه وال��ه� :أطفت بالبيت؟
فقال :ما كنت ال طوف بالبيت ور�سول اهلل
�صلى اهلل عليه واله مل يطف به).
هذه الرواية حوت على نقاط عدة� ،أبرزها:

 -2ال �ط��واف ب��ال�ب�ي��ت( :م��ا ك�ن��ت ال ط��وف �أنتم قد ترب�أمت �أن تكونوا من احد هذين
ب��ال �ب �ي��ت ور� � �س� ��ول اهلل � �ص �ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه ال �ف��ري �ق�ين ،و�أن� ��ا ا��ش�ه��د �أن �ك��م ل���س�ت��م من
و�سلم مل يطف)� ،إنها املحبة والإخال�ص
الذين قال اهلل فيهم { :ي َُقو ُلونَ رَبَّنَا ْاغفِرْ
وال�صدق جتاه ر�سول اهلل ،ذهب يف مهمة،
وه��ذه املهمة مل مينع فيها م��ن ال�ط��واف لَنَا و إَِلِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَب َُقونَا ب إِْالِميَا ِن وَل َتجْع َْل
ب��ال�ب�ي��ت ،يف ال��وق��ت ال ��ذي ك��ان امل���ش��رك��ون فِي ُق ُلوبِنَا غِلاًّ لِ َّلذِينَ َآمَنُوا} احل�شر،10-8 :
مينعون ر�سول اهلل وبقية ال�صحابة ،و�أينا اخرجوا عني فعل اهلل بكم).
ال يت�شوق للطواف بذالك البيت املعمور،
لكن ر�سول اهلل مل يطف ،فال طواف حتى ه�ن��ال��ك ن�صو�ص ك�ث�يرة � �ص��ادرة م��ن �أه��ل
يطوف ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم .البيت يف ح��ق ال�صحابة ع�م��وم�اً وعثمان
خ �� �ص��و� �ص �اً ،اك�ت�ف�ي�ن��ا ب �ه��ذا ال �ق��در خ�شية
هكذا فليكن ال�سفراء و�إال فال.
الإط��ال��ة .و�أردن� ��ا منها �أن ت�ك��ون مقدمة
 -3عقد البيعة لعثمان :عقد ر��س��ول اهلل ملو�ضوعنا الرئي�س.
�صلى اهلل عليه و�سلم ل��ه البيعة بعد �أن
حب�س امل���ش��رك��ون ع�ث�م��ان ،ف���ض��رب ر��س��ول وخ�ت��ام��ا:ل�ق��د ك��ان ع�ل�م��اء ال�ك��وف��ة ال�ك�ب��ار
اهلل ب�إحدى يديه ال�شريفتني على الأخرى ي�ت�ح��رون ف�ضائل ع�ث�م��ان ر��ض��ي اهلل عنه
لعثمان ،فكانت يد ر�سول اهلل خري لعثمان ويبحثون عنها ليذبوا ع��ن ع��ر���ض �صهر
من ي��ده ر�ضي اهلل عنه و�أر��ض��اه .ويف هذا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فهذا ابن
ر ٌد على من يقول ان عثمان مل يبايع حتت حجر ي��روي �أن �شيخ الإ� �س�لام �أح�م��د بن
ي��ون����س ذه��ب �إىل ال �ع��امل ال�ك�ب�ير وال�شيخ
ال�شجرة.
اجلليل حماد بن زيد لي�س�أله عن ف�ضائل
 -7خ�شية الإط��ال��ة ع�ل��ى ال �ق��ارئ ال�ك��رمي عثمان ف�ك��ان رد ال�شيخ ح�م��اد رد ال�ع��ارف
اختم هذه الروايات والأق��وال امل�أثورة عن بحق �سيدنا عثمان ،يقول احمد بن يون�س:
�أهل البيت يف حق �سيدنا عثمان ر�ضي اهلل
علي
�أتيت حماد بن زيد ف�س�ألته �أن ميلي ّ
عنهم �أج�م�ع�ين ب��رواي��ة االرب �ل��ي يف ك�شف �شيئاً م��ن ف�ضائل عثمان ر�ضي اهلل عنه،
الغمة� ،أن زين العابدين علي بن احل�سني ف�ق��ال :م��ن �أن��ت؟ ق�ل��ت :م��ن �أه��ل الكوفة،
ر�ضي اهلل عنه( :جاء �إليه نفر من العراق فقال :كويف يطلب ف�ضائل عثمان ،واهلل ال
فقالوا يف �أبي بكر وعمر وعثمان ر�ضي اهلل �أمليتها عليك �إال و�أنا قائم و�أنت جال�س.
عنهم ،فلما فرغوا من كالمهم قال لهم :امل�صادر:

 -1ال�سفارة :فلقد ك��ان عثمان ر�ضي اهلل �أال تخربوين � ...أنتم { :الْمُه ِ
َاج ِرينَ الَّذِينَ
عنه �سفري ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ُأخْ ِرجُوا مِنْ دِيا ِرهِمْ وَ َأمْوَالِ ِهمْ يَبْ َت ُغونَ َف ْضلاً مِنَ

�إىل امل�ؤمنني لتب�شريهم بفتح مكة ،وهنا

� �س ��ؤال يفر�ض نف�سه ب�ق��وة ،ه��ل ي�صح �أن اللَّهِ وَ ِر ْضوَانًا ويَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ُأولَئِكَ
يكون الر�سول ما بني النبي �صلى اهلل عليه هُمُ الصَّادِ ُقونَ } قالو :ال ،قال :فانتم{ :

و��س�ل��م وامل ��ؤم �ن�ين ،غ�ير م��وث��وق �أو متهم
بالنفاق �أو الكفر؟!
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الَّذِينَ َتبَوَّءُوا الدَّارَ و إَْالِميَانَ مِنْ َقبْ ِل ِهمْ يُحِبُّونَ

مَنْ هَاجَرَ إِلَ ْي ِهمْ و اََل ي َِجدُونَ فِي صُدُو ِرهِمْ
�إن ال�ف�ط��رة وال�ع�ق��ل وامل�ن�ط��ق ي ��أب��ى ذل��ك
ُ
َ
ِ
ف�ك�ي��ف وال �ن �ب��ي م ��ؤي��د ب��ال��وح��ي وال�ت��أي�ي��د حَاج ًَة مِمَّا أو ُتوا وَيُؤْثِرُونَ عَ َلى أن ْ ُفسِهمْ وَلَوْ

والن�صر الإلهي.

كَانَ ب ِ ِهمْ خَصَاص ٌَة} قالوا :ال ،قال� :أما

�صحيح البخاري.
�صحيح م�سلم.
م�سند االمام احمد.
مو�سعة التاريخ الإ�سالمي ،الحمد �شلبي.
عبقرية عثمان ،للعقاد.
ال�سرية النبوية البن ه�شام.
�سرية �أمري امل�ؤمنني عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه
�شخ�صية وع�صره ،لل�صالبي.
الن�سب وامل�صاهرة لعالء الدين املدر�س.
التمهيد والبيان يف مقتل عثمان.
ال�صواعق املر�سلة.
املعرفة والتاريخ.
البداية والنهاية.
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ك �ث�ي�رة ه ��ي احل �ق��ائ��ق ال �ت��ي ي�ع��رف�ه��ا
الإن�سان و ُتعر�ض له ،و�أك�ثر منها ما
ك��ان خافياً عليه ،وم��ن تلك احلقائق
العظمى و�آيات اهلل الكربى ،نهاية كل
خملوق �أال وهي (املوت).
فما من حقيقة م�ؤملة �إيالمها ،فالكل
يخ�شاها ،واجل�م�ي��ع ي�ح��اول��ون ب�شتى
الطرق ن�سيانها �أو اللهو عنها ،حتى
ال ت�شغل حيزاً من تفكريهم ،وال ترى
لها �أثراً يف ت�صرفاتهم ،وهذا لي�س من
باب الإنكار لها ،بل على العك�س متاماً
هو من باب االعرتاف بها وبحتميتها
ومبجيئها ال�ضروري واملحقق ،وه�ؤالء
ن�سوا �أو تنا�سوا تلك ال�سنة الكونية
الثابتة التي َح � َوتْ ال�سابقني جميعاً،
لأن � ��ه م ��ا م ��ن ع ��اق ��ل ي �ن �ك��ره��ا ،ف�م��ن
ا� �س �ت �خ�بر ال �ع �ق��ل وال �ن �ق��ل ع ��ن و��ض��ع
الدنيا �أخ�براه �أنها دار ابتالء وعمل،
ف�لا ينكر فيها وق��وع ال�ب�لاء ولي�ست
ف�ي�ه��ا ل ��ذة ع �ل��ى احل �ق �ي �ق��ة م �� �ص��داق �اً

�إىل اهلل املنتهى وامل�آل
املوت ..رحلة الإن�سان �إىل الآخرة

د� .أ�سماء عبد القادر

لقوله تعاىل﴿ :وَإِنَّ الدَّارَ آْالخِ�رَةَ لَ ِهيَ

الْحَيَوَانُ﴾ ،العنكبوت ،64:وق��د �أخ�بر
الباري عز وجل �أن نهاية كل خملوق

حي ،هي امل��وت ،ق��الُ ﴿ :ك ُّل نَ ْف ٍس َذائِ َق ُة

الْمَوْتِ﴾� ،آل عمران ،185:قال الطربي
يف معناها� :أن م�صري جميع املخلوقات
�إليه ،ومرجعهم جميعاً بني يديه ،حتى
ت َّوفى الأنف�س ما ت�ستحقه من ثواب �أو م �ف��ارق��ة ال� ��روح ل �ل �ج �� �س��د( ،)3ف��امل��وت لي�س
عقاب فمن فعل خرياً فجزا�ؤه اخلري ،بعدم حم�ض ،و�إمنا هو انتقال من حال �إىل
حال ،ويدل على ذلك �أن ال�شهداء بعد قتلهم
ومن اقرتف �شراً فجزا�ؤه منه(.)1
وموتهم يكونون �أحياء عند ربهم يرزقون،
ويقول �آخرون :كل الب�شر ميوتون ،وال ف��رح�ين مب��ا �آت��اه��م اهلل م�ستب�شرين ،و�إذا
ب َّد لهم من املوت ،حتى يالقوا يومهم كان ال�شهداء هذا حالهم ،ف�إن الأنبياء �أحق
الذي يوعدون.
و�أوىل.
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا وق �ي��ل :امل ��وت كيفية وج��ودي��ة يخلقها اهلل
هو :ما هو املوت؟
ت�ع��اىل يف احل��ي فهو ��ض� ّده��ا لقوله تعاىل:

لكونه مبعنى الإي�ج��اد ،وال يت�صور �إال فيما
ل��ه وج ��ود ،وت�ق��دي��ر الأم ��ور ال�ع��دم�ي��ة ،جائز
كتقدير امل��وج��ودات ،فالكل يف قدرته تعاىل
�سواء.

وتقدير امل��وت واحل�ي��اة �أم��ر اخت�ص ال�ب��اري
تعاىل ب��ه ،فعلم وق �دّر �أن ه��ذا مي��وت ب�سبب
امل��ر���ض ،وه ��ذا ب�سبب ال�ق�ت��ل ،وه ��ذا ب�سبب
الهدم ،وه��ذا باحلرق ،وه��ذا بالغرق ،وهكذا
فهو الذي خلقهما� ،أي املوت واحلياة ،وخلق
امل��وت� :ضد احل�ي��اة( ،)2و ُيع ّرف ب�أنه ﴿ :خَلقَ المَوْتَ وَالحَيَاةَ﴾ ،امللك ،2 :واخللق �أ�سبابهما كذلك ،ولذلك فال يقال �إن هذا
ْ
َ ْ
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امل�ق�ت��ول م��ات ك�م��ا ي �ق��ال( :ن��اق����ص ع�م��ر)،
لإ َّن ه��ذا الكالم مناق�ض لقوله تعاىل﴿:

وَمَا كَانَ لِنَ ْف ٍس َأنْ َتمُوتَ إِل ب ِ ِإ ْذ ِن ال َّل ِه كِ َتابًا
مُ�ؤَجَّ�ًل�اً)( ،)4وق��الَ ﴿ :ف� ِإ َذا جَاءَ َأجَ ُلهُمْ اَل

يَسْ َت ْأخِرُونَ سَاع ًَة و اََل يَسْ َت ْقدِمُونَ﴾( ،)5وقال
�صلى اهلل عليه و�سلم�(( :إثنتان يكرههما
اب��ن �آدم :امل��وت ،وامل��وت خ�ير للم�ؤمن من
الفتنة ،وي�ك��ره قلة امل ��ال ،وق�ل��ة امل��ال �أق��ل
للح�ساب))(.)6

18

واملنطق ي�ؤكد ذلك �إذ �أن لكل ح��ادث زمن
ي�ح��دث ف�ي��ه ،وزم��ن ينتهي �إل�ي��ه بعد مدة
مقدرة يق�ضيها ،لأن �سل�سلة البقاء للأبد،
�أم��ر غ�ير منطقي ،و�أدل دل�ي��ل على ذلك
كثري من �ألأجنا�س الب�شرية واحليوانية
وال �ن �ب��ات �ي��ة ،ان �ق��ر� �ض��ت وم ��ا ع ��اد ل �ه��ا �أث��ر
ُيذكر ،فما ال��ذي حدث لها ،انتهت باملوت
والفناء ،فاملوت واحلياة ي�صوران حياة كل
موجود ،وكالهما يجري على كل الكائنات،
فكل �شيء له مدة يحياها ،و�أجل يق�ضيه،
ف� ��إذا م��ات الإن���س��ان ب ��أي ��ص��ورة م��ن �صور
امل� ��وت ،و� �س��واء ك ��ان ل��ه ق�ب�ر �أم مل ي�ق�بر،
فتقوم قيامته ال�صغرى ،وه��ذه القيامة
يق�صد بها عذاب القرب ،فمما يرد يف ذلك
احلديث عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
ريا�ض اجل َّنةِ� ،أو
رب :رو�ض ٌة من ِ
((�إمنا الق ُ
حفر ٌة من ُح َف ِر ال َّنارِ)) ،يف حديث طويل،
رواه ال�ترم��ذي يف �سننه وف�ي��ه �أن القرب
يتكلم ،جاء فيه(( :ف�إنه مل ي�أت على القرب
يوم �إ َّال تكلم فيه ،فيقول� :أنا بيت الغربة
و�أن��ا بيت ال��وح��دة ،و�أن��ا بيت ال�ت�راب ،و�أن��ا
بيت ال ��دود ،ف ��إن دف��ن العبد امل ��ؤم��ن ،قال
له القرب :مرحبا و�أه�ل� ً
ا ...ق��ال :فيت�سع
ل��ه م� َّد ب�صره ،ويفتح ل��ه ب��اب �إىل اجلنة،
و�إذا دفن العبد الفاجر �أو الكافر ،قال له
القرب :ال مرحباً وال �أه ً
ال ،...فيلتئم عليه،
حتى تلتقي عليه وتختلف �أ� �ض�لاع��ه،...
ويق ّي�ض اهلل له �سبعني تنيناً ،لو �أن واحداً
منها ن�ف��خ يف الأر�� ��ض م��ا �أن�ب�ت��ت �شيئاً ما

بقيت ال��دن�ي��ا ،فينه�ش ّنه ويخد�ش ّنه حتى �إنهم �سيعودون للحياة قبل ي��وم القيامة
فيقت�ص الأول �ي��اء م��ن �أع��دائ�ه��م ال �صحة
يف�ضي به احل�ساب.)7())...
ل��ه وال دل�ي��ل ع�ل�ي��ه ،وم��ا ه��و �إال م��ن ن�سج
ح �ي��اة ال�ب��رزخ ه ��ذه مت�ت��د م�ن��ذ �أن مي��وت اخليال.
الإن�سان وحتى يبعث مع اخلالئق جميعاً
ي� ��وم احل �� �ش��ر ،ف �ه��ي ح �ي��اة ل�ك�ن�ه��ا لي�ست وال ُنبعث �إ ّال ي��وم ال�ق�ي��ام��ةُ ،روي �أن اهلل
كحياتنا التي نعي�شها �إذ لي�س فيها �أوامر تعاىل ي�أمر �إ�سرافيل حتى ُي�ن��ادي� :أيتها
ون ��واه ��ي ،ب��ل ه��ي امل�ح���ص�ل��ة مل��ا ك ��ان عليه العظام النخرة ،واجللود البالية والأجزاء
الإن�سان يف حياته ،وذل��ك م�صداقاً لقوله املتفرقة اجتمعوا ب ��إذن اهلل تعاىل ـ ذلك
�صلى اهلل عليه و�سلم الذي م ّر قبل قليل� ،أن دار الدنيا دار ابتالء وتكاليف ،وجند
ف ��إذا م��ات الإن���س��ان انقطع تعلقه باحلياة ك� �ف ��اراً وم �ل �ح��دي��ن وف �� �س��اداً و ُع �� �ص��اة ،مل
ال��دن�ي��ا وب ��د�أ ح�ي��اة ج��دي��دة ب�ك��ل معانيها ي�صل �إليهم ما يليق بحالهم من العذاب
وتعلقاتها وكيفياتها لي�س ل�ن��ا م��ن �أم��ر واجل ��زاء ،ف��وج��ب ال�ق��ول ب��إث�ب��ات القيامة
فهمها �شيئاً غ�ير الت�سليم مب��ا ورد من ليجزي الذين �أ��س��ا�ؤوا مبا عملوا ويجزي
ال��ذي��ن �أح�سنوا باحل�سنى ،وع�ل��ى العموم
النقل من كتاب �أو �سنة.
ف�إن اجلزاء يح�صل بعد املوت ( ،)8وهذا ما
ومل ُي��ذك��ر يف ال�ت��اري��خ ال ع�ن��دن��ا وال عند يقت�ضيه العقل امل�ستقيم واملنطق ال�سليم.
الأمم والديانات الأخ��رى �أن ميتاً فارقت
روحه ج�سده ،ودخل عامل ال�برزخ �أنه عاد وقد جاء يف �صحيح البخاري حديث طويل
م��ن ج��دي��د ،فلم َن��ر ومل ن�سمع ،ول��و كان عما يجري للإن�سان بعد قربه ،فعن �أن�س
لو�صلنا مثلما و�صلتنا كثري من الأخبار بن مالك ر�ضي اهلل عنه ،قال :قال ر�سول
ع��ن ك��ل ت�ف��ا��ص�ي��ل احل �ي��اة والأم � ��ور ال�ت��ي اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�(( :إن العبد �إذا
ن�ع��رف�ه��ا وال �ت��ي جن�ه�ل�ه��ا ،ف�لا رج �ع��ة بعد و�ضع يف ق�بره ،وت��وىل عنه �أ�صحابه ،و�إنه
امل��وت �إال ي��وم البعث من القبور للح�ساب لي�سمع قرع نعالهم� ،أتاه ملكان فيقعدانه،
واجلزاء للمثول بني يدي اهلل ففريق �إىل ف�ي�ق��والن :م��ا ك�ن��ت ت�ق��ول يف ه��ذا ال��رج��ل
اجلنة وفريق �إىل النار وبئ�س امل�صري� ،إنها ملحمد �صلى اهلل عليه و�سلم ،ف�أما امل�ؤمن
لي�ست رجعة و�إمنا بعث من جديد للمثول فيقول� :أ�شهد �أنه عبد اهلل ور�سوله فيقال
�أم��ام املحكمة االلهية ليق�ضي بني عباده له� :أنظر �إىل مقعدك من النار قد �أبدلك
اهلل به مقعداً من اجلنة فرياهما جميعاً،..
هو الغريه.
و�أم��ا املنافق وال�ك��اف��ر فيقال ل��ه :م��ا كنت
�أم ��ا م��ا ورد ذك ��ره يف ال �ق��ر�آن ال �ك��رمي عن تقول يف هذا الرجل؟ فيقول ال �أدري ،كنت
�أ�صحاب الكهف ،والرجل الذي �أماته اهلل �أق ��ول م��ا ي�ق��ول ال�ن��ا���س ،ف�ي�ق��ال :ال دري��ت
تعاىل مائة عام ثم �أحياه ،و�أراه كيف �أنه وال ت�ل�ي��ت وي �� �ض��رب مب �ط��ارق م��ن ح��دي��د
تعاىل يحيي املوتى فهو من باب املعجزات �ضربة ،في�صيح �صيحة ي�سمعها من يليه
والأم ��ور اخل��ارق��ة للعادة التي جعلها اهلل غ�ير ال�ث�ق�ل�ين))( ،)9وامل ��وت لي�س ب��الأم��ر
تعاىل �آي��ات وب��راه�ين لعباده على قدرته الهينّ وال الب�سيط فعلى الرغم من العلم
َ
وع�ل�م��ه امل�ح�ي��ط�ين ب�ك��ل � �ش��يء ،ول�ي����س لنا القاطع عند كل النا�س بتحقق وقوع هذه
ّ
�أم��ام �ه��ا �إال ال�ت���ص��دي��ق وال�ت���س�ل�ي��م ،لأن�ه��ا النهاية �إ ّال �إن�ه��ا عندما تقع يكون وقعها
ُ
ج��اءت يف كتاب اهلل ال��ذي ال ي�أتيه الباطل قا�سياً م��ؤمل�اً ملا ت�سببه من فقدان الأحبة
من بني يديه وال من خلفه تنزيل العزيز وغياب الأ�صحاب ،وت�شتت اجلموع وتفرق
احلكيم ،وكل ما ُيق�ص عن �أولياء وغريهم املت�آلفني ،ف�سبحان م��ن ه��و بعباده خبري
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(� )4آل عمران :من الآية .145

ول �� �ش��دة وق� ��ع ه� ��ذه احل �ق �ي �ق��ة ف �ق��د ن�ه��ى وعلى ذلك فقد قرر العلماء ب�أن الروح هي ( )5النحل :من الآية .61

الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ع��ن متني �سبب احلياة ،فال حياة بال روح(.)15
امل ��وت ق ��ال ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و� �س �ل��م(( :ال
احلكمة من املوت:
يتمنينّ �أح ٌد منكم املوت ل�ضر نزل به ،ف�إن
ك��ان الب��د متمنياً ل�ل�م��وتِ  ،فليقل :اللهم علمنا مما �سبق �أن املوت من ال�سنن الكونية،
�أحيني ما كانت احلياة خ�يراً يل ،وتوفني التي فطر النا�س عليها ،وما كان هذا �ش�أنه
�إذا كانت الوفاة خرياً يل))(.)10
ال يقال فيه ما احلكمة منه� ،إال ما يقال يف
ثم يبينّ الرحمة املهداة لأمته �سبب عدم �سبيل توعية النا�س وتذكريهم ب�آخرتهم،
جواز متني املوت فيقول “ :ال مت ّنوا املوت ،ف�ن�ق��ول� :إن امل��وت �أك�ب�ر دل�ي��ل على �ضعف
ف��إن ه��ول املطلع �شديد ،و�إن من ال�سعادة املخلوق ،وقلة حيلته �أم��ام عظمة اخلالق،
�أن ي �ط��ول ع �م��ر امل � ��رء ح �ت��ى ي ��رزق ��ه اهلل و�شمول ق��درت��ه و�إرادت ��ه ال�شاملة جلميع
املخلوقات ،وفيه من احلكمة �أي�ضاً :ك�سر
الإنابة”(.)11
النفو�س املتكربة املتعجرفة والتي تعتقد
وهناك دقيقة �أحببت �أن �أقف عندها مب ّينة �أنها ت�ستطيع فعل كل �شيء ،ف�إذا ما جاءها
للعامة �أم ��راً :ه��و �أن��ه ت��داخ��ل ال�ك�لام عن املوت� ،أو مات �أحد �أهله �أو من يحب ،تراه
النف�س وال ��روح واحل �ي��اة ،ه��ل ه��ي مبعنى ي�سلم الأمر خلالقه وال ي�ستطيع فعل �شيء
واحد �أو �أ�شياء خمتلفة واحلقيقة �أن بني وال رفع قدر وال ت�أخري حتف ،ولذلك قيل:
ه��ذه امل�صطلحات ف ��روق ،فالنف�س ت��ذوق « كفى باملوت واعظاً»( ،)16ولعل �أي�ضاً ،فيه
امل��وت م�صداقاً لقوله ت�ع��اىلُ ﴿ :كل نف ٍس الراحة من ابتالءات الدنيا ،ومن الظلم
ُّ َ ْ
الواقع على الب�شر ،ومن التعب والن�صب
َذائِ َق ُة الْمَ ْوتِ﴾ ،وموتها مفارقتها لأج�سادها والو�صب ،فاملوت راح��ة من كل ذل��ك ،فال
وخروجها منها))(.)12
يبقى �أب وال �أم وال ع��م وال خ��ال وال زوج
وال غري ذلك ،ال يبقى غري العمل ال�صالح
�أم ��ا ال� ��روح ،ف��ال��روح ال مت ��وت ،و�إن ال��ذي
الذي يبقى �أجره لعامله �إىل يوم يبعثون،
ي�ح���ص��ل ب �ع��د امل� ��وت ه��و ب �ق��اء ال � ��روح �إم��ا
م���ص��داق�اً ل�ق��ول��ه �صلى اهلل عليه و�سلم:
م�ع��ذب��ة و�إم ��ا منعمة ،ف �ع��ذاب ال�ق�بر على
((ي�ت�ب��ع امل ��ؤم��ن ب�ع��د م��وت��ه ث�ل�اث� ،أه�ل��ه،
ال��روح واجل�سد معاً ،ما مل يبلى اجل�سد،
ً وماله ،وعمله ،فريجع اثنان ويبقى واحد،
لأن الروح باقية ،واجل�سد فاين ،م�صداقا
يرجع �أهله وماله ويبقى عمله))(.)17
لقوله تعاىل ﴿ :ويَسْ َأ ُلونَكَ عَنِ ال �رُّو ِح ُق ِل
وق��ال �أي���ض�اً�(( :إذا م��ات الإن���س��ان انقطع
الرُّوحُ مِنْ َأمْ ِر رَبِّي وَمَا ُأوتِي ُتمْ مِنَ الْعِلْ ِم إِ اَّل عمله �إال من ثالث� :صدقة جارية �أو علم
ينتفع به� ،أو ولد �صالح يدعوا له))(.)18
َقلِيل﴾(.)13
قال الق�شريي :روح العبد لطيفة �أودعها الهوام�ش
اهلل ��س�ب�ح��ان��ه يف ال �ق��ال��ب ،وج�ع�ل�ه��ا حمل ()1ينظر :تف�سري الطربي .452/7
الأح � ��وال اللطيفة والأخ �ل��اق امل�ح�م��ودة،
ت �ق��رر ل�ل�ك��اف��ة ط�ه��ارت�ه��ا ول�ط��اف�ت�ه��ا ،وه��ي ( )2ال�صحاح ،للجوهري.226/1 :
خملوقة قبل الأج�ساد ب�ألوف من ال�سنني،
( )3الروح ،البن القيم.34/1 :
واحل ��ق �أج� ��رى ال �ع��ادة ب� ��أن ي�خ�ل��ق احل�ي��اة
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( )6م�سند الإم��ام �أحمد بن حنبل،36 /39 :
حديث حممود بن لبيد ،رقم (.)23625
(� )7سنن ال�ت�رم ��ذي ،639/4:رق��م (،)2460
وقال :هذا حديث غريب ال نعرفه �إال من هذا
الوجه.
(ُ )8ينظر :تف�سري الرازي.326/26 :
(� )9صحيح البخاري ،462/1 :كتاب اجلنائز،
 ،باب ما جاء يف عذاب القرب ،رقم (.)1308
(� )10صحيح البخاري :كتاب الدعوات ،باب
الدعاء باملوت واحلياة ،رقم ( ،)6351وم�سلم
 ،2064/4كتاب الذكر والدعاء ، ،رقم (.)2680
(� )11شرح ال�صدور ب�شرح ح��ال املوتى و�أه��ل
القبور.13/1 :
(ُ )12ينظر :الروح.34 :
( )13الإ�سراء :من الآية .85
( )14ت�ف���س�ير ال �ق �� �ش�يري :ع�ب��د ال �ك��رمي بن
ه��وزان (ت465ه � �ـ) ،حت� :إب��راه�ي��م الب�سيوين،
الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ط.367/2 :3
( )15تف�سري الرازي.391/21 :
(� )16أخ ��رج ��ه ال�ب�ي�ه�ق��ي يف ��ش�ع��ب الإمي� ��ان
م��رف��وع�اً ع��ن ع�م��ار ب��ن ي��ا��س��ر ،353/7 :رق��م
(.)10556
(�� )17ش�ع��ب الإمي � � ��ان ،ل�ل�ب�ي�ه�ق��ي،209/3 :
رق � ��م( ،)3339رواه ال�ب�خ��اري ع��ن ا ُ
حلميدي،
ورواه م�سلم ع��ن يحيى ب��ن يحيى وغ�ي�ره،
كلهم عن �سفيان.
(� )18سنن الرتمذي ،ط دار �إحياء ال�تراث:
 ،660/3رق��م ( ،)1376وق��ال ال�ترم��ذي :هذا
حديث ح�سن �صحيح.

19

م������ن ف����ق����ه اآلل واألص������ح������اب

رم�ضان والهدي النبوي

�صلى اهلل عليه و�سلم
ق�صي م�ساهر حممد
احل�م��د هلل ال��ذي �أك��رم�ن��ا ب�شهر رم�ضان،
ف �ه��و م ��ن �أج � � � ّل الأع � �م� ��ال ال �ت��ي يعملها
ال�سالكون كما ج��اء يف احل��دي��ث القد�سي
عن رب العزة �سبحانه (( :كل عمل ابن �آدم
له ،احل�سنة بع�شرة �أمثالها �إىل �سبعمائة
�ضعف �إال ال�صوم ف�إنه يل و�أنا �أجزي به)).
و�أَ ْع��ظِ ��م بعبادة مت� ّي��زت بن�سبتها �إىل اهلل
تعاىل  -ف�إ ّنه يل -من بني جميع الأركان،
وجاوز ثوابها قانون التقدير واحل�سبان.
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كبري ،واختالف وا�ضح يف كثري من امل�سائل
ال�شرعية التي هي حمط �أنظار العلماء،
و�س�أذكر بع�ضاً منها والتي تعد من �أوىل
امل���س��ائ��ل ط��رح �اً و�أك�ث�ره��ا ت � ��داو ًال ،منها:
حت��دي��د غ ��رة ��ش�ه��ر ال �� �ص��وم ،ف�ت�ج��د دول��ة
�أو �أك�ثر تخرج عن اجتماع امل�سلمني على
توحيد ر�ؤي��ة ه�لال رم���ض��ان ،مم��ا يحمل
دالالت قوية على الفرقة وعدم التوحد.

وق ��د ت�ع��ال��ت الأ�� �ص ��وات امل �ن��ادي��ة بتوحيد
وملّ��ا كانت ه��ذه العبادة بهذه اخل�صو�صية ال ��ر�ؤي ��ة ل�ك��ن دون ج ��دوى ودون نتيجة
كان َحريّ بنا �أن نرفع عنها ما ي�شوبها من ملمو�سة ،حيث �أ�صبح توحيد ر�ؤي��ة هالل
خمالفات �شرعية و�شبهات ال تتالئم مع �شهر رم�ضان امل�ب��ارك �أم��ر بعيد امل�ن��ال يف
وقتنا احلا�ضر ب�سبب اختالف املطالع .
مكانة هذه العبادة.
ر�ؤية الهالل بني االتفاق واالختالف:

ففي كل عام ويف ذات التوقيت يحدث جدل

وم��ع ان االختالف يف ال��ر�ؤي��ة ي�شق وحدة
البلد الواحد ويزرع بذور الفرقة فيه ،اال
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�صالة الرتاويح:

ان هذا النوع من االختالف يعدّه العلماء من االختالف ال�سائغ
ال��ذي ال ميكن �أن تتخذه الأم��ة ذري�ع��ة للرتا�شق بالتهم فيما
وما �أن ننتهي من ال�سجال ال�ساخن حول اختالف ر�ؤية الهالل
بينها ،والتمحي�ص عن النوايا .
حتى ننتقل �إىل �صالة الرتاويح ،وهل هي �سنة ثابتة عن النبي
لذا ذهب بع�ض العلماء ومنعاً حل��دوث بلبلة �إىل وج��وب �صيام �صلى اهلل عليه و�سلم �أم هي �أمر حادث؟  ،وال�صواب الذي ال مرية
�أب�ن��اء كل بلد مع بلدهم ،وان��ه ال ينبغي �أن ي�صوم �أب�ن��اء �أي بلد فيه �أن �صالة الرتاويح �سنة ثابتة عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ويفطروا على خالف الر�ؤية التي تثبت يف بلدهم؛ لأن يف هذه ففي «ال�صحيحني» وغريهما من حديث عائ�شة �أم امل�ؤمنني ر�ضي
املخالفة ّ
�شق لوحدة امل�سلمني وزرع ب��ذور الفرقة بدعوى عدم اهلل عنها� :أن ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم� -صلى ذات ليلة يف
�صحة ودقة ر�ؤية �أهل العلم يف البالد.
امل�سجد ،ف�صلى ب�صالته نا�س ،ثم �صلى من القابلة ،فكرث النا�س،
ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة �أو الرابعة ،فلم يخرج �إليهم ر�سول
وقد اختلف العلماء حول م�شروعية اعتماد ح�ساب الفلك يف ر�ؤية
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،فلما �أ�صبح ق��ال (( :قد ر�أي��ت الذي
الأهلة ،وانق�سموا على �إثر ذلك �إىل جم ّوز ومانع وال يزال هذا
�صنعتم ومل مينعني من اخلروج �إليكم �إال �أين خ�شيت �أن تفر�ض
املو�ضوع حمل جدل.
عليكم)) وذلك يف رم�ضان.
وال يخفى على كل من�صف �أن مطالع الأهلة خمتلفة وهذا مما
وهذا يدل على �أن �صالة الرتاويح يف جماعة م�شروعة و�سنة ،بل
علم بال�ضرورة ح�ساً وعق ً
ال ،لذا اختلف العلماء يف اعتبار بدء �صوم
رم�ضان ونهايته ،وعدم اعتباره على قولني :فمن �أئمة الفقهاء هي �أف�ضل من االنفراد ،لإقامة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لها
بنف�سه ،غري �أنه تركها و�ص ّ
الها منفرداً ومل يقم بهم عليه ال�صالة
من ر�أى اعتبار اختالف املطالع يف بدء �صوم رم�ضان ونهايته،
ومنهم من مل ير اعتباره يف ذل��ك .وا�ستدل كل فريق ب�أدلة من وال�سالم بقية ال�شهر خ�شية �أن تفر�ض على الأمة فيعجزوا عنها،
الكتاب وال�سنة والقيا�س ،ورمبا ا�ستدل الفريقان بالن�ص الواحد فلما مات النبي �صلى اهلل عليه و�سلم زال هذا املحذور ،ال�ستقرار
ال�شريعة.
كا�شرتاكهما يف اال�ستدالل بقوله تعاىل{ :فمن شهد منكم الشهر
�أما ما قيل يف حق عمر من �أنه �أول من �أحدث �صالة الرتاويح،
فليصمه} ،وقوله تعاىل{ :يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت فهذا من اجلهل بن�صو�ص ال�شريعة واالبتعاد عن م�شكاة النبوة،
فقد تقدم ذكر الرواية الدالة على �أن من �سنّ هذه ال�صالة هو
للناس} ،وبقول النبي �صلى اهلل عليه و �سلم�( :صوموا لر�ؤيته
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ولي�س عمر.
و�أفطروا لر�ؤيته) احلديث ،وذلك الختالف الفهم يف الن�صو�ص
و�سلوك كل من الفريقني طريقاً يف اال�ستدالل بها .
ف�م��ا فعله ع�م��ر فلي�س ب��ال�ب��دع��ة ال�ت��ي �شنع ب�ه��ا امل�خ��ال��ف عليه،
ولكنها الع�صبية املقيتة ،و�صدق فيهم قول القائل( رمتني بدائها
ومما تقدم يبدو انه الحرج على �أهل �أي بلد �إذا مل يروا الهالل
وان�سلت) .واليك �أيها القارئ الكرمي ما حدث يف عهد عمر ،وما
ليلة الثالثني �أن ي�أخذوا بر�ؤيته يف غري مطلعهم متى ثبت ذلك
لديهم ،ف��إذا اختلفوا فيما بينهم �أخ��ذوا بحكم احلاكم امل�سلم يف قاله العلماء يف هذه احلادثة .فعن عبدال َّر ْح َم ِن ْب ِن َع ْبدٍ ا ْل َقارِيِّ
قال :خرجت مع عمر بن اخلطاب ليلة يف رم�ضان �إىل امل�سجد,
بلدهم ،ف�إن حكمه يرفع اخلالف ،ويلزم الأمة العمل به ،و�إن مل
ف�إذا النا�س �أوزاع متفرقون ,ي�صلي الرجل لنف�سه ,وي�صلي الرجل
يكن م�سلماً �أخذوا بحكم �أهل احلل والعقد من امل�سلمني.
في�صلي ب�صالته ال��ره��ط ,ف�ق��ال(( :واهلل �إين لأرى ل��و جمعت
وحينها ال يجوز لأبناء البلد الواحد �أن يختلفوا ويتنازعوا فريق ه�ؤالء على قارىء واحد لكان �أمثل ,ثم عزم ,فجمعهم على �أُ َب َّي
�أع�ل��ن ال�صيام و�آخ��ر ال ي��زال ينتظر م��ن يفتي ل��ه ببدء ال�صيام ب��ن ك�ع��ب ,ق��ال :ث��م خ��رج��ت معه ليلة �أخ ��رى ,وال�ن��ا���س ي�صلون
ب�صالة قارئهم ,فقال عمر :نعمت البدعة ه��ذه ,والتي ينامون
وانتهائه.
عنها �أف�ضل من التي يقومون  -يريد �آخر الليل  -وكان النا�س
وهذا املو�ضوع على وجه اخل�صو�ص يحتاج �إىل درا�سة وت�أمل و�إىل يقومون �أوله)) .رواه مالك يف املوط�أ .
ر�ؤية �صادقة ت�ضع الأمة يف م�سارها ال�صحيح بعيداً عن الع�صبية
فمن ا�ستدل من املت�أخرين بقول عمر ( نعمت البدعة هذه ) على
وحب الأنا.
�إن االجتماع يف �صالة الرتاويح بدعة مل تكن يف عهد النبي �صلى
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اهلل عليه و�سلم وامنا هي من اجتهاد عمر
فقد �أخط�أ خط�أً فاح�شاً ،وقد �أجاب عليه
العلماء جواباً �شافياً ،بياناً للحق ودح�ضاً
لل�شبهة وردع � �اً للمرتب�صني وامل�ن��اوئ�ين،
واىل هذا �أ�شار العالمة ابن حجر الهيتمي
يف فتواه ما ن�صه (( :وقول عمر ر�ضي اهلل
عنه يف �صالة ال�تراوي��ح( :نعمت البدعة
هي) �أراد البدعة اللغوية وهو ما فعل على
غري مثال كما قال تعاىل ((:ما كنت بدعاً
من الر�سل)) ولي�ست بدعة �شرعية ،ف�إن
البدعة ال�شرعية �ضاللة ،كما ق��ال �صلى
ق�سمها من العلماء
اهلل عليه و�سلم .ومن ّ
�إىل ح�سن وغري ح�سن ،ف�إمنا ق�سم البدعة
ال �ل �غ��وي��ة ،وم� ��ن ق� ��ال ك ��ل ب��دع��ة ��ض�لال��ة
فمعناه :البدعة ال�شرعية.

مذمومة ،وخرج بقولنا مع قيام املقت�ضي
يف حياته �إخراج اليهود وجمع مل�صحف وما
تركه ل��وج��ود امل��ان��ع كاالجتماع للرتاويح
ف�إن املقت�ضي التام يدخل فيه عدم املانع)).

وه��ذا ع��امل �آخ��ر وجهبذ م��ن جهابذ �أه��ل
ال�سنة ي��رد على تلك الفرية التي ط��ارت
ب�ه��ا �أل���س�ن��ة �أ� �ص �ح��اب الأه� � ��واء .ف�ع��ن عن
�أب��ي يو�سف ق��ال��( :س��أل��ت �أب��ا حنيفة َع��نْ
ِيح َوما َف َعلَ ُه ُع َم ُرَ ,ف َقا َل :الترَّ َ اوِي ُح
الترَّ َ او ِ
�� ُ�س� َّن� ٌة ُم� ��ؤَ َّك� � َد ٌة َ ,ولمَ ْ َي� َت� َ�خ� َّر�� ْ�ص ُع � َم � ُر مِ ��نْ
ِت ْل َقا ِء َن ْف�سِ هَِ ,ولمَ ْ َي ُكنْ فِي ِه ُم ْب َتدِ ًعا َ ,ولمَ ْ
َي ��أْ ُم � ْر ِب � ِه �إال َع��نْ �أَ� ْ��ص��لٍ َل � َد ْي � ِه َو َع � ْه��دٍ مِ ��نْ
لل �صلى اهلل عليه و�سلمَ ،و َل َق ْد َ�سنَّ
َر ُ�سولِ ا ِ
ا�س َعلَى �أُ َب� ِّ�ي ْب ِن َك ْعبٍ
ُع َم ُر َه َذا َو َج َم َع ال َّن َ
ال�ص َحا َب ُة ُم� َت� َوا ِف� ُرو َن
َف َ�صالهَا َج� َم��ا َع� ًة َو َّ
�أال ت��رى �أن ال���ص�ح��اب��ة ر��ض��ي اهلل عنهم مِ نْ المْ ُهَاجِ ر َ
ِين َوالأَ ْن َ�صا ِر َومَا َر َّد َعلَ ْي ِه َواحِ ٌد
َ
وال�ت��اب�ع�ين ل�ه��م ب��إح���س��ان �أن �ك ��روا الأذان مِ ْن ُه ْم َ ,ب ْل َ�سا َعدُو ُه َو َوا َف ُقو ُه َو�أ َم ُروا ِب َذل َِك)
لغري ال�صلوات اخلم�س كالعيدين و�إن مل .
ي�ك��ن ف�ي��ه ن�ه��ي وك��ره��وا ا��س�ت�لام الركنني
َو َق ْد َو َ
اظ َب الخْ ُ لَ َفا ُء ال َّرا�شِ دُو َن َوالمْ ُ ْ�س ِل ُمو َن
ال���ش��ام�ي�ين وال �� �ص�ل�اة ع �ق��ب ال���س�ع��ي بني
ال�صفا وامل��روة قيا�ساً على ال�ط��واف وكذا مِ ��نْ َز َم� ِ�ن ُع َم َر ر�ضي اهلل تعاىل عنه َعلَى
ِيح َج َما َع ًة َ ,و َكا َن ُع َم ُر ر�ضي
م��ا ت��رك��ه �صلى اهلل عليه و�سلم م��ع قيام َ�صال ِة الترَّ َ او ِ
ا�س فِيهَا
املقت�ضي ي �ك��ون ت��رك��ه �سنة وف�ع�ل��ه بدعة اهلل تعاىل عنه هُ َو ا َّلذِ ي َج َم َع ال َّن َ

َع�لَ��ى �إ َم� ��ا ٍم َواحِ � ��دٍ  ،وه ��ذا ��ش��يء ذخ ��ره اهلل
لعمر وف�ضله به ومل يلهمه �أبا بكر و�إن كان
�أف�ضل و�أ�شد �سبقاً �إىل كل خري باجلملة
ولكل واحد منهما ف�ضائل خ�ص بها لي�س
ل�صاحبه ،وال يقول بغري ما ذكرنا اال من
حرم انوار ال�سنة النبوية ال�شريفة .
وقت ال�سحور والفطور:
ومن امل�سائل املهمة التي ينبغي �أن ال نغفل
عنها م�س�ألة الإفطار وال�سحور وفق الهدي
النبوي
ففي ال�صحيحني من حديث �أن�س  -ر�ضي
اهلل عنه  -ق��ال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و��س�ل��م (:ت�سحروا ف ��إن يف ال�سحور
بركة )
ويف �صحيح م�سلم م��ن ح��دي��ث ع�م��رو بن
العا�ص  -ر�ضي اهلل عنه � -أن ر��س��ول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم قال ((:ف�صل مابني
�صيامنا و�صيام �أهل الكتاب �أكلة ال�سحر))
وي�ستحب ت�أخريه ملا ثبت يف ال�صحيحني
م ��ن ح��دي��ث زي ��د ب ��ن ث��اب��ت  -ر� �ض��ي اهلل
عنه ق��ال  :ت�سحرنا م��ع النبي �صلى اهلل
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م������ن ف����ق����ه اآلل واألص������ح������اب

يغم�س فيه� ،أو و�ضع ثوب مبلول باملاء على
ج�سده �أو امل�ضم�ضة .فقد كان الر�سول -
�صلى اهلل عليه و�سلم -ي�صب على ر�أ�سه
املاء من احلر� ،أو من العط�ش وهو �صائم،
فعن �أب��ي بكر بن عبد الرحمن عن بع�ض
�أ� �ص �ح��اب ال �ن �ب��ي ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و��س�ل��م
ق��ال (( :لقد ر�أي��ت ر��س��ول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم بالعرج ي�صب على ر�أ��س��ه املاء
وه��و �صائم م��ن العط�ش �أو م��ن احل��ر)).
وكان ابن عمر يبل ثوبه وهو �صائم باملاء
لتخفيف �شدة احلرارة� ،أو العط�ش.

عليه و��س�ل��م ,ث��م ق��ام �إىل ال���ص�لاة ,قلت :
ك��م ك��ان ب�ين الأذان وال�سحور ؟ ق��ال قدر
خم�سني �آي��ة .وي�ستحب �أن يكون ال�سحور
على متر؛ ملا روى �أبو داود ب�سند جيد من
حديث �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل  -عن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم -قال (:نعم �سحورامل�ؤمن التمر ف�إن مل يجد �شيئاً من الأكل
فليت�سحر على ماء ) ف�إنه قد ثبت يف م�سند
الإمام �أحمد ب�سند �صحيح من حديث ابن
�سعيد اخلدري قال  :قال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم  ( :ال�سحور �أكله بركة ,فال
تدعوه ولو �أن يجرع �أحدكم جرعة من ماء
ف��إن اهلل عز وج��ل ومالئكته ي�صلون على ل ��ذا ف �م��ن ال��و��س�ط�ي��ة ال �ت��ي �أم� ��ر اهلل بها
يف ك �ت��اب��ه ،و�أم� ��ر ب�ه��ا ال�ن�ب��ي – ��ص�ل��ى اهلل
املت�سحرين )
عليه و�سلم – يف �سنته‘ �أن نرفع احلرج
�أما الإفطار في�ستحب تعجيله ,ملا ثبت يف ع��ن امل���س�ل�م�ين ،ون�ي���س��ر وال ن �� �ش��دد ،و�أال
ال�صحيحني م��ن ح��دي��ث �سهل ب��ن �سعد -ي��أخ��ذن��ا ال �ق��ول ب��الأح��وط �إىل �أن يتفلت
ر� �ض��ي اهلل ع�ن��ه � -أن ر� �س��ول اهلل � -صلى �أبناء الإ�سالم من الإ�سالم عندما ن�ضيق
نحجر على وا�سع.
اهلل عليه و�سلم -ق��ال (( :ال ي��زال النا�س عليهم� ،أو ّ
بخري ما عجلوا الفطر )) .وثبت يف �سنن
ابن ماجه ،وم�سند �أحمد ب�سند ح�سن �أن هذا من جانب ومن جانب �آخر هناك من
ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم -قال ((:يعد ال�صائم مفطراً �إذا ما اغت�سل يف نهار
ال ي ��زال ال��دي��ن ظ��اه��راً م��ا ع�ج��ل ال�ن��ا���س رم���ض��ان وه ��ذا ال� ��ر�أي ه��و خ�ل�اف ال��� ُ�س� ّن��ة
الفطر لأن اليهود والن�صارى ي�ؤخرون)) والفطرة ،فاالغت�سال �س ّنة وذوق وطهارة.
واحلديث يدل على �أن ظهور الدين يكون ومع نهاية رم�ضان تفاجئ الأمة ب�أبنائها
ب �ظ �ه��ور ال���س�ن��ة وال�ت�م���س��ك ب �ه��ا ون���ش��ره��ا مم��ن � �ص��ام ��ش�ه��ر رم���ض��ان وا��س�ت�ق��ام على
وال��ذب عنها .وفيما ذكرنا دالل��ة وا�ضحة �أح�سن حال ف�إذا بهم يخالفون هدي نبيهم
على �أن من خالف الهدي النبوي ،وجتاهل يف �أي � ��ام ال �ع �ي��د وه ��م ي��رت �ك �ب��ون الأخ �ط��اء
هذه ال�سنة التي �أم��ر بها الرحمة املهداة ،م��ن خ�ل�ال خ��روج �ه��م ق�ب��ل � �ص�لاة العيد
فقد �ضاهى اليهود والن�صارى يف �سلوكهم اىل املقابر ل��زي��ارة امل��وت��ى ،وه�ن��اك ترتكب
وعبادتهم.
املخالفات ال�شرعية التي حذر منها النبي
ولعلي �أقف مع القارئ الكرمي على م�س�ألة �صلى اهلل عليه و�سلم.
ال�ت�برد ب��امل��اء يف �شهر رم���ض��ان ،فيا عجباً
وقبل �أن نوقف القارئ الكرمي على بع�ض
ممن مينع هذا الفعل حاكماً عليه بالفطر،
هذه املحاذير نقول� :إن زيارة القبور �سنة
م�ضيقاً عليه ما �أباحته ال�شريعة ال�سمحة،
م���ش��روع��ة ع��ن ال��ر� �س��ول ��ص�ل��ى اهلل عليه
وما �أوعز ذلك �إال ملن ي�شم رائحة الفقه.
و��س�ل��م ،فقد ثبت يف احل��دي��ث ق��ول��ه عليه
ال �� �صل��اة وال �� �س�ل�ام( :ك �ن��ت ن�ه�ي�ت�ك��م عن
التربد واالغت�سال لل�صائم
فالتربد باملاء من �شدّة احلر لل�صائم جائز زي��ارة القبور� ،أال فزوروها ف�إنها تذكركم
ال ب��أ���س ب��ه�� ،س��واء ي�صبه على ج�سده � ،أو بالآخرة) .رواه م�سلم.
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ولكن ال�شرع مل يحدد يوماً معيناً لزيارة
ال �ق �ب ��ور ،ل��ذل��ك ف� � ��إن ت�خ���ص�ي����ص ي��وم��ي
العيد بزيارة القبور بدعة مكروهة ،وقد
ت�ك��ون ح��رام �اً �إذا رافقتها الأم ��ور املنكرة
التي ن�شاهدها يف �أيامنا ه��ذه ي��وم العيد
من خ��روج الن�ساء املتربجات �إىل القبور،
واالخ �ت�لاط الفاح�ش ب��ال��رج��ال ،وكذلك
انتهاك حرمات الأموات من اجللو�س على
القبور ووطئها ب��الأق��دام ،وغ�ير ذل��ك من
الأم ��ور امل�خ��ال�ف��ة ل�ه��دي ال�ن�ب��ي �صلى اهلل
عليه و�سلم.
و�أم� ��ا خ� ��روج ال�ن���س��اء �إىل زي� ��ارة ال�ق�ب��ور
يف �أي ي� ��وم م ��ن �أي � � ��ام ال �� �س �ن��ة ف��الأ� �ص��ل
ف�ي��ه اجل� ��واز ،لأن ال�ع�ل��ة يف زي ��ارة القبور
وه ��ي ال �ت��ذك��رة ب ��الآخ ��رة ت �� �ش��ارك الن�ساء
فيها الرجال ،ولثبوت ذلك ب�أحاديث منها
حديث عبد اهلل بن �أبي مليكة�( :أن عائ�شة
�أقبلت ذات يوم من املقابر فقلت لها :يا �أم
امل�ؤمنني من �أي��ن �أقبلت؟ قالت :من قرب
ع�ب��د ال��رح�م��ن اب��ن �أب ��ي ب�ك��ر ،فقلت لها:
�ألي�س كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
نهى عن زي��ارة القبور؟ قالت“ :نعم ،ثم
�أمر بزيارتها) ،رواه احلاكم والبيهقي.
ويف رواي� � � � ��ة ع� �ن� �ه ��ا�( :أن ر�� � �س � ��ول اهلل
�� �ص� �ل ��ى اهلل ع� �ل� �ي ��ه و� � �س � �ل� ��م رخ� � �� � ��ص يف
زي� � � � ��ارة ال� � �ق� � �ب � ��ور) .رواه اب � � ��ن م ��اج ��ه.
وينبغي �أن ُيعلم �أن��ه ال ي�ج��وز تخ�صي�ص
زمان �أو مكان ب�شيء من العبادة �إال بدليل
�شرعي .
وخ�ت��ام�اً اق��ول ان م��ن ُي�ح � َرم اال ّت �ب��اع فقد
ُحرم اخلري كله

﴿ قل ان كنتم حتبون اهلل فاتبعوني حيببكم
اهلل ويغفر لكم ذنوبكم واهلل غفور رحيم ﴾

�آل عمران.٣١ :

و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله
و�صحبه و�سلم
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الكوفة
مدينة ال�صحابة
وبوابة العلم واحل�ضارة

ماهر ال�شمري

ملا �أراد اخلليفة عمر
الفاروق ومن قبله ابي بكر
ال�صديق �أن يحققا مراد ر�سول
اهلل ب�إي�صال ن��ور اال��س�لام اىل العراق
والعامل �أجمع� ،أَ َبى الفر�س ذلك فقاتلوا احلق
الألهي مبا ميلكون من الباطل ،قاتل الفر�س حملة
راية اال�سالم ،حملة راية ر�سول اهلل ،ومع ا�ستمرار ممانعة
الفر�س وقتالهم للم�سلمني وعنادهم ،قرر اخلليفة الرا�شد عمر
بن اخلطاب �إر�سال �أ�سد اهلل الغالب لينازلهم ولتكون الواقعة النهائية،
�أر�سل لهم الفار�س الذي فداه ر�سول اهلل ب�أمه و�أبيه ،فكانت واقعة القاد�سية
وغريها من املعارك الفا�صلة والتي حتدثنا عنها يف مقاالت �سابقة .وحينما جاء
�أما الإ�سالم الذي ك َّرم الإن�سان و�أعلى
الوقت املنا�سب لبناء مدينة تكون موطن للمجاهدين وبناء احل�ضارة والإن�سان ،ار�سل
الفاروق عمر اىل العراق فر�سان الدين والأخالق والقيم ،ليقيموا تلك احل�ضارة التي من �ش�أنه ،فقد �أمره ب�إيجاد ح�ضارة �سامية
ت�شمل الثقافة واملدنية ،ت�سهم يف تي�سري
حفل بها امل�سلمون للعامل �أجمع وللعراق خا�صة قرون عديدة و�أزمنة مديدة.
ح�ي��اة الإن �� �س��ان وال��رق��ي فيها وج�ع��ل من
مفهوم احل�ضارة:
احل�ي��اة الدنيا �سلما للو�صول لر�ضا اهلل
من خالل بناء االر�ض والإن�سان.
احل�ضارة هي اجلهد الذي ُيقدَّم خلدمة الإن�سان يف كل نواحي حياته ،وهي تبد�أ حيث
ينتهي اال�ضطراب والقلق ،لأنه �إذا ما �أمِ َن الإن�سان من اخلوف ،حتررت يف نف�سه دوافع
مفهوم احل�ضارة الإ�سالمية:
التطلع وعوامل الإبداع والإن�شاء .والثقافة هي تطوير للأفكار النظرية مثل القانون
احل �� �ض��ارة الإ� �س�لام �ي��ة ه��ي م��ا قدمه
وال�سيا�سة واالجتماع.
وامل ��دن� �ي ��ة ه� ��ي ال �ت �ق��دم
والرقى يف العلوم التي تقوم
ع�ل��ى ال�ت�ج��رب��ة وامل�لاح�ظ��ة مثل
ال�ط��ب والهند�سة ،والب��د للإن�سان
من الثقافة واملدنية م ًعا ،لكي ي�ستقيم
ف�ك��ر الأف � ��راد و��س�ل��وك�ي��ات�ه��م ،ل��ذل��ك ف ��إن
ال��دول��ة ال �ت��ي ت�ه�ت��م ب��ال�ت�ق��دم امل� ��ادي على
ح�ساب التقدم يف جمال القيم والأخ�لاق،
دولة مدن َّية ،ولي�ست متح�ضرة.
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الإ� � �س �ل�ام ل�ل�م�ج�ت�م��ع ال �ب �� �ش��رى م ��ن قيم
وم� �ب ��ادئ وق ��واع ��د ت���ض�ب��ط ح �ي��اة ال �ف��رد
واملجتمع وت��رف��ع م��ن ��ش��أن��ه ،ومتكنه من
التقدم يف اجلانب امل��ادي والأخ�لاق��ي هذا
من جانب ومن جانب اخر تنظيم العالقة
على امل�ستوى العقدي والفكري والروحي
وتي�سر احلياة للب�شرية
بني االن�سان وربهِّ ،
وف ��ق ��س�نن خ�ط�ه��ا اهلل يف ال �ك��ون امل�ن�ظ��ور
والكتاب امل�سطور.
اهتمام احل�ضارة الإ�سالمية:
اهتم اال�سالم بالفرد والذي هو ا�سا�س
ب�ن��اء امل�ج�ت�م��ع ،و�إذا � َ��ص�ل��ح �صلح املجتمع
كله ،و�أ�صبح ق��اد ًرا على �أن يحمل م�شعل
احل���ض��ارة ،وم��ن �أج��ل ذل��ك ج��اء الإ��س�لام
بتعاليم ومبادئ تقومه.
وب�ع��د �إ� �ص�لاح ال�ف��رد يتوجه الإ��س�لام
ب��اخل�ط��اب �إىل املجتمع ال��ذي يتكون من
الأف��راد ،ويحثهم على الرتابط والتعاون
والرب والتقوى ،وعلى كل خري؛ ولتعمري
الأر� ��ض ،وا�ستخراج خرياتها وت�سخريها
خلدمة الإن�سان و�سعادته ،وال�سلف ال�صلح
ح �م �ل��وا ه ��ذه احل� ��� �ض ��ارة ،وان �ط �ل �ق��وا بها
يع ِّلمون العامل كله ويوجهونه.
ميكننا القول �أن احل�ضارة الإ�سالمية
ق��دم��ت للمجتمع الب�شري قيم وم�ب��ادئ،
يف اجلانب الروحي والأخ�لاق��ي والفكري
والعقدي والإن���س��اين ،ف�ض ً
ال عما قدمته
م��ن م�ن�ج��زات واكت�شافات واخ�تراع��ات يف
اجل��وان��ب التطبيقية والتنظيمية ،ومن
�أ� �س��رار عظمتها �إن ك��ل احل �� �ض��ارات متر
مب �خ��ا���ض ع���س�ير ل��وق��ت غ�ي�ر ي���س��ر حتى
ت�ن���ض��ج وت�ك�ت�م��ل والن ح �� �ض��ارة اال� �س�لام
م�ستمدة م��ن م�شكاة ال�ن��ور االل�ه��ي ف�إنها
يف زم ��ن ق �� �ص�ير �أن � ��ار ا� �ش �ع��اع �ه��ا ظ�ل�م��ات
�أغ �ل��ب ال ��دول امل �ج��اورة ح�ت��ى ذه��ب ظ�لام
ام�ب�راط ��وري� �ت�ي�ن ع �ظ �ي �م �ت�ين �أم � � ��ام ن��ور

احل�ضارة اال�سالمية املباركة يف اق��ل من و�أمر الفاروق قادته ان يرتادوا مو�ضعاً ال
يف�صله عن املدينة بحر وال عار�ض ،لكي
عقد من الزمن.
ال يف�صلهم ع��ن ال���ص�ح��راء �شيئاً فكانت
فتح العراق ومت�صري بلدانه منوذجا ال�ك��وف��ة ،وا��س�ت��أذن �أه��ل ال�ك��وف��ة يف بنيان
الكوفة قاعدة املجاهدين ومدينة الق�صب ،وا�ست�أذن فيه �أهل الب�صرة �أي�ضا،
فكتب �إليهم  :ما �أحب �أن �أخالفكم ،فابتنى
الدعوة والعلم:
�أهل امل�صرين بالق�صب.
الكوفة :لو ُ�سميت مدينة عمر مل نكن
ث � ��م �إن احل � ��ري � ��ق وق� � ��ع يف ال �ك ��وف ��ة
قد جانبنا احلقيقة فهو من �آمر ببنائها،
وتعاهدها بالدعم امل��ادي واملعنوي و�إب��داء وال �ب �� �ص��رة ،وك��ان��ت ال�ك��وف��ة �أ� �ش��د ح��ري�ق��ا،
ال�ن���ص��ح يف اخ �ت �ي��اره��ا ،ف�ه��ي ث��اين مدينة فبعث �سعد نفرا منهم �إىل عمر ي�ست�أذنونه
م�صرت يف اال�سالم بعد الب�صرة �أبان الفتح يف ال�ب�ن�ي��ان ب��ال�ل�بن ،ف�ق��دم��وا عليه بخرب
ّ
اال� �س�لام��ي ،جمجمة ال �ع��رب ،ورم ��ح اللهّ احلريق وا�ستئذانه �أي�ضا ،فقال الفاروق:
وكنز العلم بعد املدينة ودار هجرة �أبطال اف �ع �ل��وا وال ي��زي��دن �أح ��دك ��م ع �ل��ى ث�لاث��ة
امل�سلمني �أتخذها علي بن �أبي طالب ر�ضي �أب �ي��ات ،وال ت�ط��اول��وا يف البنيان ،وال��زم��وا
اهلل عته عا�صمة له بعد توليه اخلالفة ،ال�سنة تلزمكم ال��دول��ة .فرجع القوم �إىل
وه ��ي امل ��رك ��ز ال ��زاه ��ر ل�ل�ع�ل��م واحل �� �ض��ارة الكوفة ب��ذل��ك ،وكتب عمر �إىل الب�صرة
مبثل ذلك)
اال�سالمية.
بداية البناء

ال � ُك��وف � ُة ب��ال���ض� ِّم :ال � َّر ْم �لَ � ُة ا َ
حل � ْم ��را ُء
امل ُ ْ�س َتدي َر ُة �أو ُّ
كل َر ْم�لَ� ٍة ُتخال ُِطها َح ْ�صبا ُء
وىل خ��ال ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه
فهي ُكو َف ُة.
و�سلم �سعد بن ابي وقا�ص ر�ضي اهلل عنه
و� �س �م �ي��ت ك��وف��ة اجل �ن��د ول �ت �ك��ون دار تخطيط ال�ك��وف��ة لأب ��ي ال�ه�ي��اج ع�م��رو بن
هجرة وعا�صمة للم�سلمني ب��دل املدائن ،مالك اال�سدي ،و�أراد �سعد بن ابي وقا�ص
�أ��ش��رف على بنائها خ��ال ر��س��ول اهلل �سعد ان يكون امل�سجد �أول ما يبتدئ بنائه ت�أ�سيا
بن �أبي وقا�ص �سنة( 17هـ638 -م) بعد ان بر�سول اهلل عندما دخل املدينة ،حيث كان
ثبت له ان بيئة املدائن قد �أثرت يف �صحة امل�سجد النبوي ه��و اول م��ا �أختطه �صلى
جند ال�ع��رب ،اذ كتب عمرو اىل �سعد ،ان اهلل عليه و�سلم.
ال �ع��رب ال ي��واف�ق�ه��م �إال م��ا واف ��ق اب�ل�ه��م،
فكان اول ما اختطه ابو الهياج اال�سدي
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يف الكوفة م�سجدها وقام يف و�سطهما رجل
��ش��دي��د ال �ن��زع ،ف��رم��ى يف ك��ل ج�ه��ة ب�سهم،
و�أم� ��ر �أن ي�ب�ن��ى م��ا وراء ذل��ك وب �ن��ى ظلة
يف مقدمة م�سجد الكوفة على �أ�ساطني
رخ ��ام م��ن ب�ن��اء الأك��ا� �س��رة يف احل�ي�رة ،ثم
ت��رك ف��راغ ح��ول امل�سجد كال�صحنُ ،ب� ِن� َ�ي
امل�سجد من �آجر بنيان الأكا�سرة باحلرية
وك��ان يت�سع اىل 40ال��ف م�صلي وه��ذا بناء
فخم و�ضخم واىل يومنا ه��ذا ،ث��م بنيت
دار الإم��ارة وبيوت الأم��وال بجوار امل�سجد
وك��ان بني امل�سجد ودار �سعد مائتي ذراع،
و�أمر �سعد بحفر خندق بعد �صحن امل�سجد

ف��ا��ص�ل��ة ب�ي�ن خم�ي�م��ات ال�ق�ب��ائ��ل ال��واق�ع��ة
على جانبي ال�ط��ري��ق .وك��ل ذل��ك مت وفق
توجيهات اخلليفة عمر ال �ف��اروق العامة
والتخطيط وامل��راق�ب��ة امل�ب��ا��ش��رة م��ن قبل
ق��ائ��د م�سلمي ف�ت��ح ال �ع��راق �سعد ب��ن اب��ي
وقا�ص ر�ضي اهلل عنه.

بامل�سلمني �أرادوا م��ن ك�بر حجم الكوفة
ورق��ي بنائها �أن ي�ق��ول��وا �أن�ن��ا �سنبني هنا
ح �� �ض��ارة ورث �ن ��ا ب��ذرت �ه��ا م ��ن ر� �س ��ول اهلل
و�سقاتها ال�صحابة النجباء و�ستبهركم
م �ع��ان �ي �ه��ا وق �ي �م �ه��ا وه �م �ت �ه��ا و�أخ�ل�اق �ه ��ا
و�سماحتها.

وك��ان��ت ث�غ��ور ال�ك��وف��ة �أرب �ع��ة :ح�ل��وان
وع�ل�ي�ه��ا ال�ق�ع�ق��اع ب��ن ع �م��رو ،وم��ا �سبذان
وع�ل�ي�ه��ا � �ض��رار ب��ن اخل �ط��اب ،قرقي�سياء
وعليها عمرو بن مالك� ،أو عمرو بن عقبة
ب��ن ن��وف��ل ،وامل��و��ص��ل وعليها عبد اهلل بن
املعتمر.

و�أ�صبحت الكوفة منذ ت�أ�سي�سها حمطاً
للقبائل العربية،واخت�صت ب�سكنى العرب
�أول االم ��ر ف�سكنها �أ� �ش ��راف ال �ع��رب من
قبائل اليمن وح�ضرموت ،وق�سمت عند
ت�أ�سي�سها �إىل �سبعة �أحياء ،خ�ص�ص كل حي
منها لقبيلة معينة ،مثل قبيلة بني �أ�سد،
والنخع ،وكندة ،ومزينة ،ومتيم ،وجهينة،
وبجيلة ،ث��م بعد مت�صري ال�ك��وف��ة جاءها
�أ�صحاب احلرف من امللل االخرى كاليهود
وال�ن���ص��ارى وال�ف��ر���س وال���س��ري��ان والنبط
وحينما ق��دم اخلليفة علي بن �أب��ي طالب
ر��ض��ي اهلل عنه �إل�ي�ه��ا بعد موقعة اجلمل
��س�ن��ة 36ه� � �ـ� ،أج � ��رى ت �ع��دي�لات يف ت��وزي��ع
�أحيائها ،وظل هذا النظام معمو ًال به حتى
�أوائل القرن الرابع الهجري.

لئال متتد �إليه بيوت النا�س .و�سمح ب�إقامة
ال���س��وق دون ب�ن�ي��ان وج�ع��ل الأ� �س ��واق على
��ش�ب��ه امل���س��اج��د م��ن ��س�ب��ق �إىل م�ق�ع��د فهو
ل��ه ،حتى يقوم منه �إىل بيته �أو يفرغ من
بيعه ،و�أنزلت القبائل حول �صحن امل�سجد،
واختط لها مكان �إقامتها فكان لكل قبيلة
مكان يعرف با�سمها ال تنزل فيه القبائل
الأخ��رى ،وق��در املناهج �أربعني ذراع��ا ،وما
يليها ثالثني ذراع��ا وم��ا بينهما ع�شرين
وت�خ�ط�ي��ط ال �ك��وف��ة م��ن ح�ي��ث ال�سعة
ذراعا ،والأزقة �سبعة �أذرع(الذراع�70:سم)،
يراعي ع�صرنا احلا�ضر وجتد ذلك بارزا
وال يخط طريق �أ�ضيق من ذلك.
م��ن خ�لال �سعة ال�ط��رق��ات وك�بر امل�سجد
واع �ت�ب�رت ال �ط��رق ال��رئ�ي���س�ي��ة ح ��دوداً وتنوع البنيان كما تنوعت االدي��ان ،وك�أين

وول�ـ�ـ�ـ�ـ��ى ��س�ع��د ال�ك��وف��ة ب�ع��د �أن �أك�ت�م��ل
ب�ن��ا�ؤه��ا وال ��ذي �أ��س�ت�م��ر ث�ل�اث �سنني دون
ت��وق��ف وان�ق�ط��اع  ،ث��م حت��ول��ت �إىل مدينة
ع �ظ �ي �م��ة يف ف �ت��رات ق �� �ص�ي�رة ،ن���س�ت�ط�ي��ع
ت�سميتها طفرات ح�ضارية م�ستمرة دون
توقف او كلل وملل على جميع اال�صعدة،
ف�صارت مناراً علمياً و�أدبياً ،ومركزاً فكرياً
و�سيا�سياً ال نظري له.
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ح� �ف ��ل ت� ��اري� ��خ ال� �ك ��وف ��ة ال � �س �ي �م��ا يف
ال �ق��رون ال�ث�لاث��ة الأوىل ل�ل�ه�ج��رة ،ب ��أروع
��ص�ف�ح��ات ال �ب �ط��ول��ة وال �ت �� �ض �ح �ي��ة ،لأن �ه��ا
ك ��ان ��ت م ��رك ��ز ان� �ط�ل�اق ج �ن��د امل �� �س �ل �م�ين،
لي�سمعوا م��ن يف �أذان�ه��م �صمم ع��ن �صوت
احلق ،ويجعلونهم ُيب�صرون نور اال�سالم
ورحمته ،ويجعلوهم يعقلون معنى احلياة
وح��ب ال�ن��ا���س جميعا ،ف��أ��ص�ب�ح��وا بف�ضل
�أ�صحاب ر�سول اهلل يفقهون ،لأن �أ�صحاب
ر�سول اهلل كان �شعارهم (ل�سنا فظني وال
غليظني وال َ�س ّخابني يف الأ�سواق ،وال َندفع
بال�سيئة ال�سيئة ولكن نعفو ونغفر ،ولن
نتوقف حتى ي�ؤمن النا�س جميعا بال �إله
�إال اهلل ،ويفتح اهلل بنا �أعينا عُميا ،و�آذان��ا
ُ�صما ،وقلوبا ُغلفا ،كيف ال وهم تخرجوا
من مدر�سة ر�سول اهلل خري الب�شر.
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�إن اجن � � ��ازات ح �� �ض ��ارة امل �� �س �ل �م�ين يف
ال�ك��وف��ة مل تقت�صر على ال�ب�ن��اء فقط بل
امتدت اىل علوم القر�آن واحلديث والفقه
واللغة والأدب والتعليم وازدهر طلب العلم
وتعلمه وتعليمه ،كل ذلك بف�ضل �ساكنيها
من �أ�صحاب ر�سول اهلل العلماء الربانيني،
ف�ك��ان��ت مب�ستوى م��ن احل���ض��ارة واحل�ي��اة
اجل��دي��دة التي مل تكن معهودة يف جميع
االمم م��ن قبل ،فكانت �سابقة يف الفنون
والعمارة جتاوزت كل احل�ضارات القدمية
من حيث التكامل الروحي واملادي.
وب � ��د�أت ال �ك��وف��ة ت��زده��ر ومت �ت��د ت�ب�ع�اً
الت���س��اع ن�شاطها ال�ت�ج��اري واالق�ت���ص��ادي،
و�أق�صى ما بلغت من امل�ساحة يف القرون
الثالثة االوىل 15ك��م طوال و9ك��م عر�ضا،
و� �ص��ارت ق�ب�ل��ة �أن �ظ��ار ال �ع��رب وزع�م��ائ�ه��م
واتخذت لنف�سها �سمة الزعامة والقيادة يف
فرتة عرفت من �أخ�صب مراحل ت�أريخها
ع�ل��ى الإط �ل��اق ،وك ��ان ل�ل�ك��وف�ي�ين ،ف�ض ً
ال
ع ��ن ذل� ��ك ،ت ��أث�ي�ر يف احل �ي ��اة ال���س�ي��ا��س�ي��ة
وال �ع �ق �ل �ي��ة ...ويف احل� �ي ��اة االج �ت �م��اع �ي��ة
واالقت�صادية ،وف��وق ذل��ك كله �أن الكوفة
�أث� � ��رت يف ال �ف �ت��وح��ات اخل ��ارج� �ي ��ة ،حيث
لعبت دوراً كبريا يف تلك الفتوحات ،حدد
عالقاتها بالأم�صار الأخرى واتخذت لوناً
خا�صاً بها.
التو�سعة والإعمار

لقد �شهدت مدينة الكوفة من حمالت
وم��ن قبل ذل��ك ويف �سنة  36ه�ـ اتخذ
اخلليفة الرا�شد علي ب��ن اب��ي طالب من الإعمار ما بلغت به الذروة يف ذلك الزمان
الكوفة مركز للخالفة كما ا�شرنا من قبل �إن الكوفة تُعد:
واجرى بع�ض التنقالت بني القبائل ،و�أمر
 موطن ال�صحابة ،فهم م��ن م��ر بهاب�شق ال�ط��رق والأن �ه��ار ب�سبب زي ��ادة عدد
وم�صرها ،و�سكنها وع ّمرها ،و�أقاموا دين
ّ
�ساكنيها.
اهلل عليها و�أ�س�سوا فيها ح�ضارة الإ�سالم،
كما ق��ام زي��اد ب��ن اب��ي �سفيان بان�شاء وانطلقوا منها لين�شروها.
ج �� �س��راً مي �ن��ع ف�ي���ض��ان ال �ك��وف��ة ظ��ل ه��ذا
 موطن التابعني من الأئمة والفقهاءاجل�سر قائماً ط��وال احلكم االم��وي وقام
ب��إ��ص�لاح��ه وجت��دي��ده ك��ل م��ن اب��ن هبرية واملحدثني و�أهل ال�سري واملغازي وغريهم.
وخالد بن عبد اللهّ الق�سري �سنة (105هـ).
 م��وط��ن اللغة وال�ن�ح��و ف� ��إذا م��ا ُذك��رالنحو قيل كويف �أو ب�صري.

واح� ��دث اب ��ن ه �ب�يرة ق�ن�ط��رة ال�ك��وف��ة
هذه هي الكوفة وه��ذا بع�ض تاريخها
املعروفة عند النا�س بـ (كنيدرة) يف اجلانب املجهول والذي ُيراد له �أن ُين�سى وال يذكر
ال�شرقي من جامع الكوفة و�أ�صلحها من ويغيب وال يظهر.
بعده االمري خالد الق�سري.
�إ َّن احل��دي��ث ع��ن ال�ك��وف��ة ي�ح�ت��اج �إىل
ويف ع�ه��د ال� ��وايل خ��ال��د ب��ن ع�ب��د هّ
الل مقاالت متعددة وبحوث م�ؤ�صلة لنعطيها
الق�سري بني فيها اال�سواق وجعل الهل كل حقها وق��دره��ا ،ول�ع��ل اهلل �أن مي��ن علينا
باعة داراً وطاقاً وجعل غاللها للجند.
بذلك يف مقتبل العمر .

ت� ��وال� ��ت ح� �م�ل�ات ال �ت �ع �م�ي�ر وال �ب �ن ��اء
وال �ت �ط��وي��ر ل�ل�ك��وف��ة ف�ب�ع��د � � 5س �ن��وات من
ت�أ�سي�سها ويف عهد املغرية بن �شعبة بنيت
ج ��دران بيوتها باللنب ويف عهد زي��اد بن
�سفيان �شيدت ب��الآج��ر ومل يتوقف اعمار
الكوفة على عهد اخلالفة الرا�شدة فقط
ب��ل �أول ��ت ال��دول��ة االم��وي��ة ال�ق��وي��ة اع�م��ار
ويف �سنة  136هـ بنى ابو جعفر املن�صور
واهلل م��ن وراء ال�ق���ص��د وه ��و ي�ه��دي
الكوفة اهتماما بالغا ،وزاد بن عبد اهلل بن
وحفر
)
اخل�صيب
�ي
�
ب
ا
(
ـ
�
ب
�رف
�
ع
�
ي
ق�صرا
ال�سبيل.
زياد يف م�سجد الكوفة حتى ا�صبح يت�سع لـ
خندقاً و�س ّور املدينة ب�سور.
 60الف.
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اإلس������ل������ام وال����م����س����ت����ش����رق����ون

�أم امل�ؤمنني عائ�شة

اهللعـنها

ر�ضي

وامل�ست�رشقون

د .رعد الكيالين
كلية العلوم الإ�سالمية

قال تعاىل﴿ :النَّ ِبيُّ َأوْلَى بِالْمُؤْمِنِنيَ مِنْ َأن ْ ُفسِ ِهمْ

وَ َأ ْزوَاجُهُ ُأمَّهَا ُتهُمْ﴾ ،الأحزاب ،6/هذه الآية
العظيمة ت�ؤكد حقيقة واحدة مقد�سة وثابتة
ثبوت القر�آن يف اللوح املحفوظ وخلوده على
مر الأيام وال�سنني حتى قيام ال�ساعة (�أزواجه
�أمهاتهم) ماذا تعنيه هذه العبارة القر�آنية؟
ماذا ميكن �أن تلقي يف روع قارئ القر�آن من
امل�ؤمنني؟ �أن �أمومة ن�ساء النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم ت�ؤكد على معنى �إن�ساين وقيمي
يربط كل م�ؤمن بن�ساء النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ،و�إن �أي زوجة للنبي �صلى اهلل عليه
و�سلم حتتل مكانة خا�صة يف قلوب امل�ؤمنني،
مكانة التقدير والتوقري والتعظيم ،وهذا
ب�سبب �أرتباطهنَّ بالر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم و�إن اهلل �سبحانه وتعاىل ا�صطفاه من
بني خلقه طاهراً نقياً وا�صطفى له �أزواجاً
طاهرات نق ّيات ،ومع هذه املكانة العظيمة
التي حفظها القر�آن الكرمي لأزواج النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم ،والآيات التي ُتتلى �إىل يوم
القيامة ت�ؤكد �أنهنَّ ل�سن ك�أحد من الن�ساء،
و�إن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ارتبط معهنّ
برباط الزواج ومات �صلى اهلل عليه و�سلم
وهنَّ يحتفظن بهذا احلق وهو الزواج من
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النبي �صلى اهلل عليه و�سلم� ،أقول رغم
كل هذه احلقائق ال�ساطعة انربى بع�ض
مر�ضى القلوب من الذين غ�شى �أب�صارهم
احلقد والكراهية للإ�سالم ونبيه �صلى
اهلل عليه و�سلم انربى ه�ؤالء يت�صيدون
�سقط الإخبار وبع�ض ال�شبهات التي �أثارها
املنافقون يف ع�صر الر�سالة لكي ي�شوهوا
�شخ�صية الر�سول الكرمي �صلى اهلل عليه
و�سلم ويطعنوا بعر�ضه �صلى اهلل عليه
و�سلم ،ومن ه�ؤالء احلاقدين امل�ست�شرقني
الذين ما فتئوا يحاربون الإ�سالم ،عقيدة
و�شريعة و�سنة ورموزاً.
�إ َّن ه��دف ه� ��ؤالء م��ن ه��ذه احل��رب هو
ت�سقيط �شخ�صية الر�سول الأعظم �صلى
اهلل عليه و�سلم و�إنهاء التحدي الإ�سالمي
ال��ذي يواجه العقل الغربي امل��ادي ،الذي
ي�خ���ش��ى م ��ن ح� ��دوث ان �ع �ط��اف ف �ك��ري يف
الغرب يعلن كفره باملادية الغربية والأديان
املحرفة ويعلن �إمي��ان��ه ب��الإ��س�لام ولذلك
ع�م��دوا �إىل ت�شويه ��س�يرة ال��ر��س��ول �صلى
اهلل عليه و�سلم ل�صرف املجتمع الغربي
عن الإ�سالم وللت�شوي�ش على امل�سلمني من
خالل �إثارة ال�شبهات وال�شكوك.
ولعل �أكرث ن�ساء النبي �صلى اهلل عليه
و��س�ل��م ع��ر��ض��ة للت�شويه والت�شوي�ش هي
ال�سيدة عائ�شة ر�ضي اهلل عنها و�أر�ضاها
(ال�صديقة بنت ال�صديق).
لقد وجد امل�ست�شرقون يف ق�صة ال�سيدة
عائ�شة ر��ض��ي اهلل عنها وزواج �ه��ا بالنبي
��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و� �س �ل��م امل �ج��ال اخل���ص��ب
لإثارة ال�شبهات متعلقني ببع�ض الروايات
ال�ساقطة وال�ضعيفة من الأحاديث وكذلك
�أ�سقطوا العقل الغربي وخلفية الثقافية
املادية على بع�ض تف�سريات حوادث ال�سرية
مثل حادثة الإف��ك وزواج ال�سيدة عائ�شة
وعمرها عند دخول النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم بها ،وبع�ض امل��واق��ف التي ارتبطت

ب�شخ�صية ال�سيدة عائ�شة ر�ضي اهلل عنها� .أقل د َّل ذلك على ال�شذوذ اجلن�سي وي�صور
ال��ر��س��ول �صلى اهلل عليه و�سلم ب��أن��ه �شاذ
�إن ال��ذي يحاول الدخول على مواقع مي�ي��ل �إىل الأط �ف��ال وت� ��زوج زوج ��ة طفله
االن�ترن �ي��ت ال �ي��وم للتعرف ع�ل��ى م��ا قاله عمرها ت�سع �سنوات.
امل�ست�شرقون ع��ن ال���س�ي��دة عائ�شة ر�ضي
وق���ض�ي��ة ُع �م��ر ال���س�ي��دة ع��ائ���ش��ة ر�ضي
اهلل عنها ي�صاب بال�صدمة ب�شدة لب�شاعة
الهجمة على �شخ�صية ال��ر��س��ول الكرمي اهلل عنها حتدث عنها الكثري من العلماء
�صلى اهلل عليه و��س�ل��م وع�ل��ى اخل�صو�ص وحللوا الروايات وتو�صلوا �إىل نتائج علمية
زواجه من ال�سيدة عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ج �ي��دة ال جم ��ال ل��ذك��ره��ا وم ��ن احل ��وادث
وبع�ض املوا�ضيع املرتبطة بعالقة النبي ال�ت��ي خ��ا���ض فيها امل�ست�شرقون لت�شويه
ال �ك��رمي �صلى اهلل عليه و��س�ل��م بال�سيدة ��ص��ورة حياة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
عائ�شة ر��ض��ي اهلل عنها (�إن ق�ضية زواج هي حادثة الإف��ك ،ويذكر امل�ست�شرق ر.ق.
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم م��ن عائ�شة بوديل يف كتابه حياة حممد �صلى اهلل عليه
وك ��ان ع�م��ره��ا ت�سع ��س�ن��وات بينما ك��ان يف و�سلم (مل ي�سجل ال�ت��اري��خ �إذا ك��ان �أزواج
اخل�م���س�ين ،ف�ق��د ادع ��ى ال �غ��رب �أن ��ه زواج املدينة قد ا�ستغللن حممداً وخدعنه ،وقد
اغ �ت �� �ص��اب ،وق ��د ق�م�ع�ه��ا ال�ن�ب��ي ��ص�ل��ى اهلل افرتيت حادثة واحدة ،وملا كانت عائ�شة هي
عليه و�سلم عن طريق االت�صال اجلن�سي ،مو�ضوع االفرتاء ،فقد كان ال�شك يحتمل
واعتربوا تلك ال�صورة احلقيقية للإ�سالم ،ال��وج�ه�ين ،فقد ك��ان يف ر�أ� ��س ه��ذه الفتاة
متجاهلني �أن هذا الأم��ر يرتبط بطبيعة �أكرث مما يف ر�أ�س �ألف نابه ،وكان لها قدرة
البيئة والطبيعة الب�شرية ال�ت��ي تختلف احل�صول على ما تبغي ،فقد كانت متمتعة
من ع�صر �إىل ع�صر ومن بيئة �إىل بيئة ..بكل ما يخلب الألباب ،وكانت غانية �أي�ضاً،
ويف �أكتوبر عام  2008وزع��ت رواي��ة مثرية ففي زمن احل��ادث ال��ذي نحن ب�صدده مل
للجدل ب���ش��أن ال�سيدة عائ�شة ر��ض��ي اهلل تكن زي�ن��ب و�أم �سلمه �أي منها ت�ق��در حق
عنها وكانت حتمل �أ�سم (جوهرة املدينة) ق��دره��ا ،ولطبيعتها امل�ستقلة وطفولتها
للكاتبة الربيطانية ��ش�يري ج��ون��ز ،وهي كانت قادرة على �إتيان �أي �شيء دون حتمل
ت�ع��ر���ض ح�ي��اة ال���س�ي��دة عائ�شة ر��ض��ي اهلل م�س�ؤوليته وه��اك م��ا ح��دث  ...ث��م يق�ص
عنها منذ خطبتها للنبي �صلى اهلل عليه احل��ادث��ة ح�ت��ى �إذا ت�خ�ل�ف��ت ي��ذك��ر حلظه
و�سلم وحتى وفاته ،وال تخلو من الإ�ساءة ع�ث��ور ��ص�ف��وان ب��ن املعطل عليها فيذكر:
ك��ان ينظر �إليها م��ن ف��وق هجني مرتفع
لل�سيدة عائ�شة)(.)1
�شاب و�سيم ففركت عائ�شة عينيها فابت�سم
وق��د بنى ال�غ��رب�ي��ون على ه��ذا ال��زواج ال���ش��اب� ...إىل �أن يقول وه��و ي�صف ع��ودة
عدة �أمور �أهمها:
ال�سيدة عائ�شة على بعري �صفوان� :أقبل
�أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم حا�شاه بعري من طرقات املدينة ال�ضعيفة يقوده
رجل جن�س من الطراز الأول لزواجه من �شاب و�سيم وكانت عائ�شة على ظهر البعري
حلوة كالفجر ،و�أنيخ البعري �أم��ام مدخل
طفلة كما يزعمون.
داره��ا فنزلت عائ�شة وابت�سمت ل�صفوان
�إن��ه �صلى اهلل عليه و�سلم حا�شاه كان ودلفت �إىل الدار �شبان �أع��زاب )...هكذا!!
� �ش��اذاً لأن م�ع��اي�ير ال� ��زواج ع�ن��ده��م �أن ال نقال من كتاب حياة حممد ج� 2ص -372
يقل العمر عن �ستة ع�شر عاماً ،ف ��إذا كان  ،373و ق��د نقلت ه��ذه ال�ع�ب��ارات الوقحة
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من هذا امل�ست�شرق لأبني مدى حقد ه�ؤالء
وخبثهم وجر�أتهم على الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم و�أم�ه��ات امل�ؤمنني ،وال بد من
مالحظة الكلمات والعبارات التي يحاول
من خاللها هذا امل�ست�شرق ومعه الكثري من
امل�ست�شرقني واحلاقدين فهو يذكر (�شاب
و�سيم) (فابت�سم ال�شاب) و (حلوة كالفجر)
و (ابت�سمت ل�صفوان) ه��ذه تعك�س م��ا يف
داخ��ل ه��ذا امل�ست�شرق م��ن ��ص��ورة م�شوهة
ح��ول ط�ه��ارة ن�ساء النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم فت�سقط البيئة الغربية وما فيها من
�صور ال�شذوذ واالنحراف اجلن�سي و�ضياع
القيم على تلك ال�صفحة البي�ضاء النقية
التي كرمت الإن�سان من خالل ت�شريعات
نظمت العالقة بني الرجل واملر�أة.

عائشة

�إ َّن ا��س�ت�ه��داف ال���س�ي��دة ع��ائ���ش��ة ال��ذي
م��ار��س��ه امل�ست�شرقون ي�ه��دف �إىل حتقيق
�أهداف عديدة لعل �أهمها:
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ت �ه��دمي الإ�� �س�ل�ام م��ن خ�ل�ال ت�شويه
بيت النبوة وت�صويره ب�أنه بيت قائم على
ال �ع�لاق��ات ال �� �ش��اذة وامل �ن �ح��رف��ة واخل�ي��ان��ة
الزوجية.

وال�ت�رك �ي��ز ع �ل��ى ب�ع����ض ال �� �ص��ور ال �ك��اذب��ة
املنقولة عن طريق الأحاديث املكذوبة التي
ت��رك��ز ع�ل��ى امل�ت�ع��ة اجل���س��دي��ة واال��س�ت�غ��راق
يف البحث ع��ن املتعة التي ت�ش ّوه اجلانب
ال��ر��س��ايل ،والبعد الإن���س��اين وال�شخ�صية
العظيمة ب�سمتها وخلقها ال�ك��رمي للنبي
العظيم �صلى اهلل عليه و�سلم.
ملا كانت ال�سيدة عائ�شة ر�ضي اهلل عنها
ارتبطت بالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم وهي
بعمر يعد �أ�صغر ن�ساءه ،كانت وبواقعية
االع �ت �ب��ار ال �ب �� �ش��ري ل���ش�خ���ص�ي��ة ال��ر� �س��ول
الكرمي �أق��رب النا�س �إىل نف�سه �صلى اهلل
ع�ل�ي��ه و��س�ل��م م��ن ه�ن��ا ك��ان��ت ه ��ذه احل��ال��ة
متثل فر�صة للطعن والت�شويه من خالل
الرتكيز على بع�ض الأخ�ب��ار التي تعك�س
هذا القرب وحمبة النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم ،وملا كانت ن�ساء
ال �ن �ب��ي � �ص �ل��ى اهلل ع �ل �ي��ه و��س�ل��م
حمطات لبث ال�سنة ولنقل �أخبار
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من
ب�ي�ت��ه �إىل الأم � ��ة ل�ي�ت�خ��ذ �صلى
اهلل عليه و�سلم قدوة يف ال�سرية
و�سنداً يف الت�شريع لذلك وردت
الكثري من الروايات عن ال�سيدة
ع��ائ �� �ش��ة ت �ت �ح ��دث ع� ��ن ع�لاق��ة
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بها
ك ��زوج ��ة ،وب �� �س �ب��ب �شخ�صيتها
ال �ب �� �ش��ري��ة ف �ق��د ن �ق �ل��ت ب ��أم��ان��ة
ح��االت غريتها وبع�ض م��ا ك��ان يحدث يف
بيت النبوة من باب ما يحدث عند الب�شر
يف حياتهم االعتيادية من تخا�صم وغريه
وب�ع����ض امل���ش��اك��ل ال �ت��ي حت��دث يف ال�ب�ي��وت
ع� ��ادة ،وق ��د ع�م��د امل���س�ت���ش��رق��ون �إىل ه��ذه
الأخ� �ب ��ار و� �ص��وروه��ا ب �� �ص��ورة �سلبية ومت
الرتكيز عليها لت�شويه بيت النبوة.

وخ �� �ص��و� �ص �اً �أن ال �� �س �ي��دة ع��ائ���ش��ة مت�ي��زت
بالذكاء ال�ع��ايل وال�ق��درة على اال�ستدالل
واال�ستنباط الفقهي وكذلك ت�أخر وفاتها
ب�ع��د وف ��اة ال�ن�ب��ي ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و�سلم
�أك �ث�ر م��ن �أرب� �ع�ي�ن � �س �ن��ة ،ف �ك��ان��ت م���ص��در
�إث � ��راء ل�ل�ح��رك��ة ال�ف�ق�ه�ي��ة ل ��دى امل��دار���س
الفقهية وبنا ًء على ذلك �أن تهديد طريق
�أم امل��ؤم�ن�ين عائ�شة ر��ض��ي اهلل عنها يعد
تهديداً مل�ساحة وا�سعة من ال�سنة امل�شرفة
والأحكام الفقهية الكثرية التي تنقل عن
ال�سيدة عائ�شة ر�ضي اهلل عنها.
�إن ال�ط�ع��ن يف ال���س�ي��دة ع��ائ���ش��ة ر�ضي
اهلل عنها طعن يف �شخ�صية �أبي بكر ر�ضي
اهلل عنه �أنه والدها وهو الذي رباها وبنى
�شخ�صيتها منذ الطفولة التي بد�أتها يف
بيت �أبيها ال�صديق.
و�أخ�يراً ف��إن من يكره ال�سيدة عائ�شة
ر�ضي اهلل عنها ف�إنه ي�ؤكد عدم قدرته على
االرتفاع �إىل مقام امل�ؤمنني الذين يقر�أون
كتاب اهلل تعاىل ال��ذي ب� ّر�أ ال�سيدة عائ�شة
من فوق �سبع �سماوات( ق�صة حادثة الإفك
من القر�آن الكرمي �سورة النور) ،و�إن تتبع
م�سار ال�شبهات التي �أث��اره��ا امل�ست�شرقون
مر�ضى ال�ق�ل��وب ح��ول ال�سيدة عائ�شة ال
ي�سعه هذا املقام ولكن الواجب يحتم علينا
�أن ن��ذك��ر بع�ضه وبح�سب م��ا نتمكن من
عر�ض وذل��ك للذب ع��ن ر��س��ول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم وعر�ضه و�أمهات امل�ؤمنني،
ن�س�أله تعاىل �أن يح�شرنا يف زمرة امل�ؤمنني ـ
�إنه �سميع جميب ـ .
الهوام�ش:

��ص��ورة ال�سرية النبوية يف االنرتنيت
الغربي ر�ؤي��ة تربوية /د� .أح�ل�ام حممود
م�ط��ال�ع��ة�� � /ص 18ب�ح��ث من�شور يف جملة
�إن الطعن يف ال�سيدة عائ�شة طعن يف كلية العلوم الإ�سالمية ع��دد ( )34ل�سنة
ت�شويه ��ص��ورة النبي �صلى اهلل عليه
رواي ��ات ال�سنة ال�ت��ي انتقلت ع��ن طريقها .2013
و�سلم على �أن��ه مهوو�س باجلن�س حا�شاه
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واح�������ة ال����ت����اري����خ وال���م���ن���اس���ب���ات

ملف العدد:

رم�ضان  ..بناء �أمة

رم�ضان �شهر
حفل بالكـــــثري
م � � � ��ن امل � �ن � ��ا� � �س � �ب � ��ات
�أع �ظ �م �ه��ا ن � ��زول ال� �ق ��ر�آن
الكرمي ،الذي �صنع �أمة و�أظهر
اخل�ي�ر ال�ك��ام��ن يف ن�ف��و��س�ه��ا ،ف�صنع
م�ن�ه��ا ح �� �ض��ارة ورق � ��ي ،ف �ق��ادت ال�ب���ش��ري��ة
ن�ح��و ال �� �س �ع��ادة ،ك�م��ا ��ش�ه��د ه ��ذا ال���ش�ه��ر اب��رز
�صور الرتبية والتعليم ،فاالمة اليوم ت�صوم ب�صيام
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،هذه املدر�سة التي كان
معلموها ال�صحابة الذين مثلوها خري متثيل فكانوا
تالمذة ومعلمي اخلري وا�ساتذته ،كما ان هذا ال�شهر
��س�ط��ر م�لاح��م اجل �ه��اد وال�ت���ض�ح�ي��ة ب��امل��ال وااله ��ل
والولد ،بغية ن�صرة دين اهلل واحقاق احلق ومن ذلك
معركة بدر وفتح مكة ،وكال الوقعتني جاءتا بالن�صر
والفتح ،كما �إن ه��ذا ال�شهر �شهد در�سا عظيما من
درو���س الت�سامح والعفو والعدل وذلك حينما طعن
املجرم عبد الرحمن بن ملجم �سيدنا علي وا�ست�شهد
على �إثر طعنته الغادرة تلك ،فما كان من �سيدنا علي
اال ان �سطر لهذه االمة يف كلمات معدودات وموقف
م�شهود خال�صة تربية النبي حممد واثرها يف نف�سه
وكيف ينبغي على االم��ة �أن تتمثل ه��ذه اخل�صال،
خ�صال اخلريية التي �صنعت ذلك اجليل الرباين،
كل هذا وغريه �ستجده يف ملف العدد هذا
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فـهل مــــــن متبع؟
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لقد متيزت هذه االم��ة بعد حملها لأعباء قوَّامِنيَ لِلهِ شُهَداءَ بالقِسْطِ ،وَال يَجْ ِرمَن َُّكمْ ربهم ،وم�س�ؤولون عن الدقيق واجلليل.
َّ
ه ��ذه ال��ر� �س��ال��ة ب��ام �ت �ي��ازات ك �ث�ي�رة و ك��ان��ت َ
ِْ
لها خ�صائ�ص �أن �ف��ردت بها ع��ن ب��اق��ي االمم شَنَآنُ َقوْمٍ عَلى َأل َتعْدِ ُلوا .اعْدِ ُلوا هُوَ َأ ْقرَبُ ق ��ال ��س�ب�ح��ان��ه وتعاىل ﴿:وق��ف��وه��م اهنم
الأخ��رى  ،مم��ا جعلها اه�لا لقيادة الب�شرية
امل��ؤم�ن��ة ب��اهلل ور��س��ول��ه  ،ع�ل��ى م��ر ال�ع���ص��ور  ،لِل َّت ْقوى ،وَاتَّ ُقوا ال َّلهَ إِنَّ ال َّلهَ خَ ِبريٌ ب ِما َتعْمَ ُلونَ﴾ .مسؤولون ﴾ ال�صافات.
حيث كانت هذه اخل�صائ�ص تلعب دورا هاما
وف��اع�لا يف �صياغة ال�شخ�صية اال�سالمية ثانيا :امة االخالق والقيم الفا�ضلة
ويف نف�س الوقت يحث القر�آن امة القر�آن
على ان تبقي الباب مفتوحا ام��ام املخل�صني
�صياغة يف ال�ظ��اه��ر وال�ب��اط��ن  ،و�صياغة يف
االمة
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�
ه
�لاق
خ
ا
وت�سامت
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�سمت
لقد
امل�سرت�شدين بهدي اال�سالم وقيمه ومبادئه
القول وال�سلوك  ،فكانوا وكما �أراد اهلل جل يف
ال�شخ�صية
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العظيمة  ،نعم لقد ابقى الباب مفتوحا امام
عاله ﴿ :كنتم خري أمة أخرجت للناس ﴾ �آل والنزوات النف�سية  ،لقد ت�سامت فوق املنا�صب من يجد يف نف�سه القدرة على خدمة اال�سالم
عمران .
واالعتبارات الدنيوية .بخالف غالب الأمم وامل�سلمني  ،وذلك عن طريق عر�ض م�ؤهالته
واحلا�ضر.
املا�ضي
يف
الزعامة
ورجال
أفراد
ل
وا
على من يعطيها حقها وم�ستحقها  ،وبذلك
ولقد متثلت خريية هذه االمة بخ�صائ�ص ل �ق��د م�ك��ث ج�ي��ل ال���ص�ح��اب��ة زم �ن��ا طويال ا��ش��ار ال�ق��ر�آن ال�ك��رمي  ،وعلى ل�سان نبي من
جعلت م��ن جيل ال�صحابة ر��ض��ي اهلل عنهم حت��ت ت��رب�ي��ة حم �م��د�� -ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و�آل ��ه انبياء اهلل تعاىل � ،سيدنا يو�سف عليه ال�سالم
ً
اهال لقيادة النا�س الذين عا�شوا معهم  ،نذكر و�سلم -و�إ�شرافه الدقيق ،يزكيهم وي�ؤدبهم ، ،وعلى ر�سولنا احلبيب اف�ضل ال�صالة وامت
منها على �سبيل املثال ال احل�صر -:
وي�أخذهم بالزهد وال��ورع والعفاف والأمانة
والإي� �ث ��ار وخ���ش�ي��ة اهلل ،وع ��دم اال��س�ت���ش��راف الت�سليم قال جل يف عاله﴿ :رب اجعلين على
�أوال :امة القر�آن  ،امة احلالل واحلرام
املفهوم
لهذا
أطلق
�
ف
عليها،
واحلر�ص
إمارة
ل
ل
خزائن االرض اني حفيظ عليم ﴾يو�سف.
من اوىل �سمات وخ�صائ�ص جيل ال�صحابة قاعدة ذهبية ال زال �صداها يطرق الأ�سماع
 ،انهم كانوا �أ�صحاب كتاب  ،منزل و�شريعة حتى يومنا هذا�«:إنا واهلل ال نويل هذا العمل ف�لا ب ��أ���س ب� ��أن ي�ع��ر���ض ال �ك��فء نف�سه �إذا
�إل�ه�ي��ة ،ف�لا يقننون وال ي�شرتعون م��ن عند �أحداً �س�أله� ،أو �أحدا حر�ص عليه) .
علم من نف�سه و �أيقن ب�أنه ق��ادر على تغيري
�أن�ف���س�ه��م .لأن ذل ��ك م�ن�ب��ع اجل �ه��ل واخل �ط ��أ
م��ا ميكن تغيريه و نفع امل�سلمني و ا�صالح
من
أ�سماع
�
يقرع
العظيم
آن
�
القر
يزال
وال
والظلم ،وال يخبطون يف �سلوكهم و�سيا�ستهم
�أح��وال�ه��م  ،وك��ل ذل��ك ي��أت��ي مب�شورة م��ع �أه��ل
ومعاملتهم للنا�س خبط ع�شواء ،وق��د جعل يريد احلكم ومن يتطلع لأي من�صب ﴿ :تِلكَ احل ��ل وال �ع �ق��د م��ن �أه ��ل ال �� �ص�لاح  ،ال�سيما
اهلل لهم نورا مي�شون به يف النا�س ،وجعل لهم
ْ و ن�ح��ن ن�ع�ي����ش ال �ي��وم زم �ن��ا حت�ك�م��ه ق��وان�ين
الدَّارُ الخِرَةُ نَجْعَ ُلها لِ َّلذِينَ ال يُ ِريدُونَ عُ ُلوًّا فِي الرت�شح وعر�ض الكفاءة على الآخرين .
�شريعة يحكمون بها النا�سَ ﴿ :أوَمَنْ كانَ مَيْت ًا
و الأم ��ر ال يخلو ك��ون��ه �أم��ان��ة و تكليف ال
أْ َ
الر ِْض وَال َفساد ًا وَالْعاقِب َُة لِلْمُ َّتقِنيَ﴾.
َف َأحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ ُنور ًا يَمْشِي بِهِ فِي الن ِ
َّاس
ت�شريف ،ف�ي�ت��ذك��روا دائ �م��ا ق��ول اهلل ت�ع��اىل:
فكانوا ال يتهافتون على الوظائف واملنا�صب
َكمَنْ مَ َث ُلهُ فِي ا ُّلظ ُلماتِ لَيْسَ ب ِخا ِر ٍج مِنْها﴾ ،ف ��إذا ت��ول��وا �شيئا م��ن �أم��ور النا�س مل يعدوه ﴿ إِنَّ ال َّلهَ يَ ْأمُرُ ُكمْ َأنْ ُتؤَدُّوا أْ َ
الماناتِ إِىل َأهْلِها،
مغنما �أو طعمة �أو ثمنا مل��ا �أن�ف�ق��وا م��ن مال
وقد قال اهلل تعاىل ﴿ :يا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ُكو ُنوا �أو جهد بل عدوه �أمانة يف عنقهم ،وامتحانا وَإِذا ح ََكمْ ُتمْ بَيْنَ الن ِ
َّاس َأنْ َتح ُْكمُوا بِالْعَدْ ِل﴾،
من اهلل تعاىل ويعلمون �أنهم موقوفون عند
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وقوله﴿ :وَهُوَ الَّذِي جَعَ َل ُكمْ خَالئِفَ أْ َ
الر ِْض،

وَرَ َف َع بَع َْض ُكمْ َفو َْق بَع ٍ
ْض دَرَج��اتٍ ،لِيَبْ ُلوَ ُكمْ
فِي ما آتا ُكمْ﴾.

ثالثا :الوالء والرباء لله وحده
لقد كان من ابرز �سمات وخ�صائ�ص جيل
ال�صحابة ان ال��والء وال�براء ك��ان عندهم هلل
ت�ع��اىل  ،ف�ك��ان��وا م��ن اج��ل ر� �ض��وان اهلل تعاىل
يتحابون وم��ن اجله يتعاونون  ،ويف �سبيله
ي�ج��اه��دون ،مل ي�ك��ون��وا خ��دم��ة جلماعة دون
غ�يره��ا  ،ومل ي�ك��ون��وا ر��س��ل �شعب �أو وط��ن،
ي�سعون لرفاهيته وم�صلحته وحده وي�ؤمنون
بف�ضله و�شرفه على جميع ال�شعوب والأوطان،
مل يخلقوا �إال ليكونوا حكاما  ،ومل يخرجوا
ل �ي ��ؤ� �س �� �س��وا �إم�ب�راط ��وري ��ة ع��رب �ي��ة ي�ن�ع�م��ون
ويرتعون يف ظلها ،وي�شمخون ويتكربون حتت
حمايتها ،ويخرجون النا�س من حكم الروم
والفر�س �إىل حكم العرب و�إىل حكم �أنف�سهم!
�إمن ��ا ق��ام��وا ل�ي�خ��رج��وا ال�ن��ا���س م��ن ع�ب��ادة
العباد جميعا �إىل عبادة اهلل وح��ده .كما قال
رب �ع��ي ب��ن ع��ام��ر( ر� �ض��ي اهلل ع�ن��ه ) ر��س��ول
امل�سلمني يف جمل�س يزدجرد ( :ان اهلل ابتعثنا
لنخرج النا�س من عبادة العباد �إىل عبادة اهلل
وح��ده ،وم��ن �ضيق الدنيا �إىل �سعتها ،ومن
جور الأديان �إىل عدل الإ�سالم ) .
فالأمم عندهم �سواء ،والنا�س عندهم �سواء.
النا�س كلهم من �آدم ،و�آدم من تراب .ال ف�ضل
لعربي على عجمي ،وال لعجمي على عربي �إال

بالتقوى ﴿ :يا َأيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَ َل ْقنا ُكمْ مِنْ َذ َك ٍر

وَ ُأنْثى وَجَعَلْنا ُكمْ شُعُوب ًا وَ َقبائ َِل لِ َتعارَ ُفوا ،إِنَّ

َأ ْكرَم َُكمْ عِنْدَ اللَّهِ َأتْقا ُكمْ﴾.

ايها االخوة  ،اننا اليوم ب�أم�س احلاجة اىل التقوى  ..و  ..االثم  ..الع�صيان ) .
هذه املعاين ال�سامية  ،معان حتي يف نفو�سنا
ونحن نتدبرمعاين ه��ذه الكلمات  ،ال بد
من جديد م�ؤهالت القيادة يف احلياة  ،ال�سيما
ونحن نعي�ش ه��ذه االي��ام و ق��د تكالبت على ان ن�سال انف�سنا هذا ال�س�ؤال � :أين ن�ضع هذه
ام��ة اال�سالمة جميع االمم� ،أف ��رادا و�شعوبا الكلمات يف ميدان العمل اجلماعي .
وحكومات  ،تريد النيل من �أمتنا وح�ضارتنا  .فالرب هو اف�ضل اجلهد احل�لال اخلال�ص
نعم نحتاج اىل توحيد �صفنا ال��داخ�ل��ي  ،لوجه اهلل تعاىل ال��ذي يقوم ب��ه الن�سان من
ونعمل على تنقيته تنقية �شاملة  ،علَنا باذن اجل غريه ولي�س من اجل نف�سه فقط .
اهلل تعاىل ا نرجع لقيادة �أهلنا و�شعوبنا قيادة ول��ذل��ك ت�ت�ب�ع��ه روح االي� �ث ��ار وال�ت���ض�ح�ي��ة
حكيمة  ،قائمة على العقيدة ال�سليمة  ،وقراءة  ،وان �ك��ار ال ��ذات وت�غ�ل��ب ��ص��ال��ح اجل�م��اع��ة  ،و
التاريخ قراءة عميقة متفح�صة  ،م�ستذكرين و�ضعه ف��وق ك��ل اع�ت�ب��ار و ه��و م��ا الت �ق��وم به
بذلك ت�أريخ �أولئك العظماء من �أبناء �أمتنا ا�س�س العمل اجلماعي املن�شود .
 ،وكيف ق��ادوا �شعوب �أمتنا يف زمنها اجلميل
وه �ن��ا ن �ت��ذك��ر احل �ك �م��ة ال �ق��ائ �ل��ة :ـ ( ك��در
نحو العز واملجد والكرامة .
اجلماعة خري من �صفو الفرد ) .
رابعا :امة العمل اجلماعي
ق � ��ال ر� � �س� ��ول اهلل � �ص��ل اهلل ع �ل �ي��ه و�آل � ��ه
لقد ار�سى اال�سالم قواعد للعمل اجلماعي و�سلم(:كان اهلل يف عون العبد  ،ما دام العبد
 ،وجعل قيام ه��ذه االم��ة مبهمتها االن�سانية يف عون اخيه)
الت �ق��وم اال ع�ل��ى ال�ع�م��ل اجل�م��اع��ي ،وب��ذل�ل��ك
ا� �ش ��ارت ن���ص��و���ص ال� �ق ��ر�آن ال�ع�ظ�ي��م وال���س�ن��ة وق��ال عليه ال���ص�لاة وال���س�لام  ( :النا�س
ال �ن �ب��وي��ة امل �ط �ه��رة وت��رج �م��ت ذل ��ك ال���س�يرة بخري ما تعاونوا ) .
اخلالدة لر�سول اهلل �صل اهلل عليه و�آله و�سلم
واجليل الذي عا�ش معه وبرعايته وتربيته  ،.ان �ه��ا ك�ل�م��ات م���ض�ي�ئ��ات ،ال�ن��ا���س يعي�شون
ذالكم هو جيل ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم بخري  ،و�سيعمهم اخلري ما داموا متعاونني .
اجمعني  ،ف�ك��ان��وا وب�ح��ق جيل ق ��ر�آين نبوي ان ك�ل�م��ات ر� �س��ول اال� �س�لام  ،وح�ب�ي��ب اهلل
فريد .
جل يف عاله  ،ال حتتاج اىل مزيد من تف�سري
نعم لقد ك��ان العمل اجلماعي ه��و ال�سمة واي�ضاح بقدر ما حتتاج اىل مزيد من العمل
الوا�ضحة والبارزة  ،لدى ابناء هذا اجليل  ،وبروح الفريق الواحد .
فلم يعرفوا االنفرادية يف العمل بكل �صورها ويف اخل �ن��ام ك��ان��ت ه��ذه ال�ك�ل�م��ات االن �ف��ات
وا�شكالها  ،وكانت و�صايا القر�آن و الر�سول ال��ذك��ر ع�ب��ارة ع��ن هم�سات  ،احببت ان اذك��ر
�صلى اهلل عليه و �آل��ه و�سلم ح��ا��ض��رة معهم نف�سي ومن يقراها كيف قاد جيل ال�صحابة
اينما حلوا وارحت�ل��و ،يف املن�شط و املكره  ،يف وم��ن بعدهم �شعوبهم واالق ��وام التي دخلت
الع�سر والي�سر ،يف امل�سجد واملع�سكر  ،ويف كل اال�سالم بف�ضلهم  ،بل و حتى االمم وال�شعوب
التي مل تدخل اال��س�لام ولكنها عا�شت �آمنة
ميادين احلياة .
مطمئنة يف ربوع دولة اال�سالم .
قال تعاىل ﴿ :وتعاونوا على الرب والتقوى و هم كانوا ونحن اىل اين ؟
واحلمد هلل رب العاملني .
امل�صادر واملراجع  /بت�صرف
ال تعاونوا على االثم والعدوان ﴾.

وقد قال �سيدنا عمر بن اخلطاب ل�سيدنا
عمرو بن العا�ص (ر�ضي اهلل عنهما ) عامل
م�صر -وقد �ضرب ابنه م�صريا وافتخر ب�آبائه
قائال :خذها من ابن الأكرمني .فاقت�ص منه م��ا اع�ظ��م ه��ذه ال��و��ص�ي��ة ال�ق��ر�آن�ي��ة  ،و ما
عمر :-متى ا�ستعبدمت النا�س وق��د ولدتهم اعظم دال لتها ومعانيها  ،و ما اجمل درو�سها
وعربها .
�أحرارا �أمهاتهم؟
الب��د م��ن ت��دب��ر ه��ذه الكلمات ( ال�بر ..
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البداية والنهاية البن كثري.
تاريخ عمر بن اخلطاب البن اجلوزي.
يف ظالل القر�آن
�صحيح م�سلم
االعالم والتنمية ال�شاملة
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العفو وال�صفح والت�سامح والتجاوز

خ�صال الإ�سالم و�أخالقه
هذه و�صايا علي ر�ضي اهلل عنه يف قاتله
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يف الثلث الأخ�ي�ر م��ن �شهر رم�ضان م��ن ك��ل ع��ام ي�ستذكر امل�سلمون
الفعلة ال�شنعاء واجلرمية النكراء التي �أدمت قلوب امل�سلمني وهيجت
م�شاعر احل��زن والأمل مع ت�سليم لإرادة اهلل وق��دره ال��ذي ال ي��رد وال
اعرتا�ض عليه.
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�إنها ق�صة ا�ست�شهاد �سيدنا علي ر�ضي اهلل عنه و�إن�ن��ا يف مقالنا هذا
لي�س املق�صد منه ذكر تفا�صيل هذه الفاجعة وال �سرد وقائعها ،و�إمنا
مت�س بنا
نريد �أن نقف عند �أحد درو�سها العظيمة ،والذي نحن اليوم ّ
احلاجة �إىل فقهه والعمل به� ،إال وهو موقف �سيدنا علي من قاتله فقد
نقل عن �سيدنا علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه من �أق��وال وو�صايا
بخ�صو�ص قاتله ابن ملجم املرادي ي�ستحق منا وقفة ت�أملية طويلة،
فربغم اجل��راح والأمل ،وهو خليفة امل�سلمني جنده يقول ( احب�سوا

الرجل ف�إن مت فاقتلوه ،و�إن �أع�ش فاجلروح ق�صا�ص) ،فاجلاين واحد
ومعروف ،والق�صا�ص منه على قدر جنايته وهو ال غريه يتحمل وزر
جرميته ،بل يطلب ر�ضي اهلل عنه �أن يح�سنوا للرجل يف حب�سه فيقول:
(�أطعموه وا�سقوه و�أح�سنوا �إ�ساره ،ف�إن �صححت ف�أنا ويل دمي� ،أعفو �إن
�شئت و�إن �شئت ا�ستقدت ) ،يا �سبحان اهلل  ...لي�س الإح�سان يف حب�سه
فقط و�إمنا حتى م�س�ألة العفو عنه واردة ،ويف رواية �أخرى يقول�( :إن
متّ فاقتلوه بقتلتي وال تعتدوا �إن اهلل ال يحب املعتدين ) ..ونهى عن
املثلة بقوله لولده احل�سن( :يا بني عبد املطلب ال �ألفينكم تخو�ضون
دماء امل�سلمني ،تقولون :قتل �أمري امل�ؤمنني ،قتل �أمري امل�ؤمنني� ،أال ال
يقتلن  .انظر يا ح�سن �إن مت من �ضربته هذه فا�ضربه �ضربة ب�ضربة
وال متثل بالرجل ف�إين �سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول “
اياكم واملثلة ولو �أنها بالكلب العقور” ) ...وقد التزم احل�سن واحل�سني
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من الروايات والأليق ب�آل بيت علي ر�ضي اهلل اَل يُحِبُّ الْمُعْ َتدِينَ (� ﴾)190سورة البقرة،
وجند فيها �أحكاما وتوجيهات مهمة:
ه ��ذه ق��وان�ي�ن ق��ر�آن �ي��ة وم� ��واد ت���ش��ري�ع�ي��ة ملن
عنه.
ر�ضي اهلل عنهما بو�صية �أبيهما وهو ال�صحيح

هذه الروايات التاريخية ال�صحيحة �سلطت
ال���ض��وء ب�شكل وا� �ض��ح و��ص��ري��ح ع�ل��ى ق�ضايا
مهمة جدا؛ منها:
�أن م��ن ي�ستحق ال�ع�ق��اب ه��و اجل ��اين املنفذ
للجرم ولي�س �أهله �أو ع�شريته �أو بلده الذي
ن�ش�أ فيه،
وم�ن�ه��ا �أن ل�ل�أ��س�ير مهما ك��ان ح�ق��وق ثابتة
باعتبار �آدميته وهي حقوق لالن�سان بل حتى
ل�ل�ح�ي��وان وم�ع�ل��وم ل��دي�ن��ا ح��ادث��ة ت�ل��ك امل ��ر�أة
التي دخلت النار يف هرة حب�ستها عن الطعام
وال�شراب فهلكت،
ثم هناك ق�ضية العفو عند ويل الدم �أو ذات
ال�شخ�ص الذي وقعت عليه اجلرمية والعفو
من حقه �أن يطلقه على اجل��اين ...ف��ان كان
وال ب��د فالق�صا�ص ال �ع��ادل م��ن غ�ير متثيل
بجثة القاتل الن ذلك من االعتداء املذموم
واهلل ال يحب املعتدين...
والق�ضية االه ��م وال �ت��ي مل ينتبه ل�ه��ا كثري
من النا�س �أن �سيدنا علي ر�ضي اهلل عنه مل
يحكم على ابن ملجم بانه مرتد وهذا وا�ضح
من ن�صو�ص الروايات فالق�صا�ص منه لي�س
باعتباره م��رت��دا وامن��ا باعتباره قاتال لعلي
ر�ضي اهلل عنه ويف امل�س�ألة فرق كبري .
�أيها ال�سيا�سيون يا والة الأمر �أين �أنتم من
كل هذا ؟
من جهة �أخ��رى علينا التوقف اليوم مع من
يت�صدر ال�ساحة ال�سيا�سية م��ن والة الأم��ر
فنقول لهم  :هذا تراث علي و�آل بيته وهذه
�أف �ع��ال �ه��م وو� �ص��اي��اه��م ف�م��ن ادع ��ى االق �ت��داء
والت�أ�سي بهم فليقر�أ جيدا تراثهم ويتخلق
ب ��أخ�لاق �ه��م ،وامل� ��رء م��ع م��ن �أح ��ب ..واحل ��ب
اتباع واق�ت��داء وت�أ�سي ب��االق��وال واالف�ع��ال...
وهي و�صايا تن�سجم وروح اال�سالم وتعاليمه
واخ�لاق �ي��ات��ه ...ق��ال تعاىل ﴿:وَ َق��ا ِت� ُل��وا فِي
سَ ِبي ِل اللَّهِ الَّذِينَ يُ َقاتِ ُلونَ ُكمْ و اََل َتعْ َتدُوا إِنَّ ال َّلهَ

امل�سار :

ت ��أم��ل ف�ي�ه��ا ،وح ��ري ب�ك��ل م�سلم �أن يتوقف
 -1فقوله تعاىل ﴿ :وقاتلوا يف سبيل اهلل﴾ ،عندها طويال وي�ستح�ضر ما ترمي اليه من
ت��وج�ي�ه��ات وم��واع��ظ وا��ض�ح��ة  ..وم��ن ه��دي
أي يف طاعة اهلل ﴿ الذين يقاتلونكم﴾ كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف الأ�سرى �أنه كان
يف ابتداء الإ�سالم �أمر اهلل تعاىل ر�سوله �صلى يحث على �إكرامهم والإح�سان �إليهم ،مقتدياً
اهلل عليه و�سلم بالكف عن قتال امل�شركني ثم
بهدي القر�آن ﴿ :وَي ُْطعِمُونَ ا َّلطعَامَ عَ َلى حُبِّهِ
مل��ا هاجر �إىل املدينة �أم��ره بقتال م��ن قاتله
منهم بهذه الآية وقال الربيع بن �أن�س  :هذه مِسْكِين ًا ويَتِيم ًا وَ َأسِري ًا﴾ الإن���س��ان .8:وقد
�أول �آية نزلت يف القتال
ورد عنه يف ذلك حديث �أبي مو�سى الأ�شعري
ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
 -2وق��ول��ه ﴿ :وال تعتدوا﴾ �أي ال تبدءوهم قال« :فكوا العاين و�أجيبوا الداعي ،وعودوا
بالقتال ومعنى قوله  ( :وال تعتدوا ) �أي ال املري�ض» .رواه البخاري.
تقتلوا ال�ن���س��اء وال���ص�ب�ي��ان وال���ش�ي��خ الكبري ،و�أ�سرى احلرب على ق�سمني :الأول :الن�ساء
والرهبان وال من �ألقى �إليكم ال�سالم ...وكان وال �� �ص �ب �ي��ان وال �� �ش �ي��وخ غ�ي�ر ال �ق��ادري��ن على
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إذا بعث جي�شا ال �ق �ت��ال ،وال ��ذي ��ن ال ر�أي ل �ه��م يف احل� ��رب..
ق��ال اغ ��زوا ب�سم اهلل ويف �سبيل اهلل قاتلوا الثاين :الرجال البالغون املقاتلون.
م��ن كفر ب��اهلل ال تغلوا وال تقتلوا ام��ر�أة وال
ول�ي��دا وال �شيخا ك�ب�يرا ...وق �ي��ل ن��زل��ت هذه وق ��د ج�ع��ل الإ�� �س�ل�ام ل�ل�ح��اك��م ف�ع��ل الأ��ص�ل��ح
بني �أم��ور ثالثة يف �أ�سرى الرجال البالغني
الآي� ��ة يف ��ص�ل��ح احل��دي�ب�ي��ة وذل ��ك �أن ر��س��ول
املقاتلني :املنُّ �أو الفداء �أو القتل..واملن هو:
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم خ��رج مع �أ�صحابه �إط�لاق �سراحهم دون مقابل.. .وال �ف��داء قد
للعمرة وك��ان��وا �ألفا و�أربعمائة ف�ساروا حتى يكون باملال ،وقد يكون ب�أ�سرى من امل�سلمني،
نزلوا احلديبية ف�صدهم امل�شركون عن البيت ف�ف��ي غ ��زوة ب ��در ك ��ان ال �ف ��داء ب ��امل ��ال ،وروى
احل��رام ف�صاحلهم على �أن يرجع عامه ذلك �أحمد والرتمذي عنه عليه ال�صالة وال�سالم
على �أن يخلوا له مكة ع��ام قابل ثالثة �أي��ام �أن ��ه ف ��دى رج �ل�ين م��ن �أ� �ص �ح��اب��ه ب��رج��ل من
فيطوف بالبيت فلما كان العام القابل جتهز
ِ
ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�أ�صحابه امل�شركني من بني عقيل ،قال تعاىلَ ﴿ :فإ َذا
لعمرة الق�ضاء وخافوا �أن ال تفي قري�ش مبا
لَقِي ُتمُ الَّذِينَ َك َفرُوا َف َضرْبَ الرِّ َق ِ
اب حَ َّتى إِ َذا
قالوا و�أن ي�صدوهم عن البيت احل��رام وكره
اق َف ِإمَّا مَنّ ًا بَعْدُ وَإِمَّا
�أ� �ص �ح��اب ر� �س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم َأثْ َخنْ ُتمُوهُمْ َفشُدُّوا الْوَ َث َ
قتالهم يف ال�شهر احل��رام ويف احل��رم ف�أنزل
َ
فِدَاءً حَ َّتى َت َضعَ الْحَرْبُ أو َْزارَهَا﴾ حممد،4:
اهلل تعاىل ﴿ :وقاتلوا يف سبيل اهلل﴾ ،يعني وروى م�سلم من حديث �أن�س ر�ضي اهلل عنه
�أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أطلق �سراح
حمرمني ﴿ الذين يقاتلونكم﴾ يعني قري�شا الذين �أخذهم �أ�سرى ،وكان عددهم ثمانني،
وك��ان��وا ق��د هبطوا عليه وعلى �أ�صحابه من
﴿ وال تعتدوا﴾ ،فتبدءوا بالقتال يف احلرم
جبال التنعيم عند �صالة الفجر ليقتلوهم.
حمرمني ﴿ إن اهلل ال حيب املعتدين﴾.
ان االم �ت ��داد ال�ط�ب�ي�ع��ي ل�ت��وج�ي�ه��ات ال �ق��ر�آن
هدي النبي �صلى الله عليه و�سلم يك�شف ال�ك��رمي و�سنة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
يتناغم متاما مع ما قاله واو�صى به �سيدنا
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علي ب��ن اب��ي طالب لآل بيته ..وه��و م��ا �سار
عليه �صحابة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم :
ــــــــــــب
عل ٌّـي والـد ال�سـبطيـن حِ ّ
لكـل امل�ؤمنـيـن بال َخـالبـة
لقـد �آخـاه خيـر الر�ســـــــــــــــــل ملّـا
ت�آخى املــــــ�سلمـون على َ�صبابـة
وكـان لـه كهـارونٍ ملـو�ســــــــــــــــــــــى
وظ ً
ال مـــثلـمـا تغـدو ال�سحابـة
فيا �أ�صحـاب خري الر�سـل �أنتـم
�أحبتـنـــــــــــا ويف اخللـق الذ�ؤابـة
فمـن يقليـكـم زوراً و�إفكــــــــــــــــــــــاً
لـه النيــــــــران تنـتظـر اقرتابـه
فت�صليـه على جمـر خلــــــــــــــــوداً
وبئـ�س اخللـد �أن يحيـا عذا َبـه

العفو خلق راق..و�ضرورة جمتمعية :
ولو توقفنا قليال عند خلق العفو والت�سامح
..وانطلقنا من حقيقة خالدة وهي ان هناك
رواب ��ط ت��رب��ط ب�ين الب�شر ،وم��ن خ�لال هذه
الروابط او العالقات االجتماعية املت�شابكة،
واخ� �ت�ل�اف خ �ب��اي��ا ال �ن �ف��و���س ،وم ��ا ي �ح��اك يف
ال��ر�ؤو���س تن�ش�أ خ�لاف��ات ،وتن�ش�أ ت�صادمات،
وتكاد تكون حياة الإن�سان مكونة من عالقات
ب�شرية فيها ت��وا��ص��ل ح�م�ي��د ،و�أخ� ��رى فيها
توا�صل مقيت حيث يحمل بع�ض النا�س بغ�ضاً
وك��ره �اً وم �ع��اداة لأ��ش�خ��ا���ص �آخ��ري��ن فتغدو
ال�ع�لاق��ات واه�ي��ة ومتعبة ،وي�غ��دو التوا�صل
اجل �ي��د ك�ق�ط�ع��ة ن�ف�ي���س��ة ن � ��ادرة ي���ش�ع��ر امل ��رء
ب�أهميتها وقيمتها ،ويعمل للحفاظ عليها،
و�أما العالقات ال�سيئة ف�أح�سن ما يع ّد لهذه
العالقات  :ا�ستيعابها وامل�ق��درة على �صدّها
م��ع العفو ع��ن �صاحبها �إن اع�ت�رف بخطئه
واعتذر عنه ...وم��ن هنا نحن بحاجة ما�سة
اىل االجابة عن ال�س�ؤال الآتي :
ملاذا نعفو وال ن�سعى لتنفيذ الرد الرادع ؟
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�إن العفو ميحو كل �أثر ،فال يبقى للمو�ضوع
�أيّ ندبة يف القلب� ،أو �أيّ تفكري للر ّد املعاقب
املكافئ ،وهذا ما ال نراه يف واقعنا حيث نرى
�أن امل �ت �� �ض��رر م��ن غ�ي�ره ي�ع�ي����ش ع �م��ره وه��و
مت�أمل مما جرى وحزين ينتهز الفر�صة � ّإما
للإيقاع باخل�صم� ،أو جتريحه �أو النيل من

�سمعته ،ولهذا �أثر �سيء على ال�صحة ال ّنف�سية ب�صيغة �شرط تب�شر العافني عن النا�س .
واجل�سمية بل وعلى اللحمة املجتمعية ككل،
وامل�شكلة يف هذا �أنه غري مقت�صر على النا�س قال القرطبي( :ال�صفح� :إزالة �أثر الذنب من
عامة بل جند من يت�صدر للزعامة والرئا�سة النف�س� ,صفحت عن ف�لان� :إذا �أعر�ضت عن
والوجاهة و�إدارة �ش�ؤون البالد والعباد يعي�ش ذن�ب��ه ,وق��د �ضربت عنه �صفحا� ,إذا �أعر�ضت
يف عقلية االنتقام وهذا ما ال ينبغي �أن يكون ،عنه وتركته) ،وهذا مافعله النبي يف فتح مكة
�إن ال��ذي يجب على ال�سيا�سيني �أن ي�سعون حينما عفى و�أ�صفح عن �أه��ل مكة ،و�إن �صح
ج��اه��دي��ن لن�شر ث�ق��اف��ة ال�ع�ف��و وال�ت�ع��اي����ش ال اال�ستدالل ه��ذا ما وق��ع يف كرد�ستان العراق
القتل والإره��اب ب�شكل م�ؤ�س�سي ممنهج حتت بعد االحتالل وبهذا مل تعد هناك م�شكلة يف
�إقليم كرد�ستان.
ظل الدولة ورعايتها.
علينا كم�سلمني �أو ًال وعلى ال�سيا�سيني ووالة ويف ال�سرية مواعظ ودرو�س م�ستفادة :
ً
ّ
الأم ��ر ث��ان�ي�ا �أن ن�ت��وق��ف ع�ن��د م��ا علمنا �إي��اه ويف � �س�ي�رة ن �ب � ّي �ن��ا ال �ع �ط��رة ع �ل �ي��ه ال �� �ص�لاة
ال ّنبي عليه ّ
ال�صالة ّ
وال�سالم من دعاء يف ليلة وال���س�لام م��واق��ف عملية ع��ن العفو وكذلك
القدر وهو  :طلب العفو ،فال �شيء يعدل �أن يف �سرية �صحابته الكرام ،وقد اخ�ترت منها
ّ
متحى ذنوبنا،وعلينا �أن نذكر �أنف�سنا با�سم عفوه �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم عن عكرمة بن �أبي
اهلل (العف ّو ) لنتحلى بهذه ال�صفة الراقية  .جهل ..قال عبد اهلل بن الزبري ر�ضي اهلل عنه
ق��ال اب��ن الأث �ي�ر  ( :م��ن �أ� �س �م��اء اهلل تعاىل  :قالت �أم حكيم امر�أة عكرمة بن �أبي جهل :يا
(العف ّو) ,وهو فعول من ال َع ْف ِو وهو التجاوز ر�سول اهلل ،قد هرب عكرمة منك �إىل اليمن،
عن الذنب وترك العقاب عليه ,و�أ�صله املحو وخاف �أن تقتله ف�أمِّنه ،فقال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم« :هو �آمن» ,فخرجت �أم حكيم
والطم�س ,وهو من �أبنية املبالغة) .
يف طلبه ومعها غالم لها رومي ،فراودها عن
حي
فاهلل القادر على �أن يعذبنا ومع ذلك يعفو عنا ،نف�سها ،فجعلت متنيه حتى قدمت على ٍّ
لذا علينا �أن نتح ّلى بهذه ال�صفة يف تعامالتنا من ع� ٍّ�ك فا�ستغاثتهم عليه ف�أوثقوه ً
رباطا،
مع من �أخط�أ يف حقنا ،وجاءنا �صادقاً ملتم�ساً و�أدرك ��ت عكرمة ،وق��د انتهى �إىل �ساحل من
ال�سماح مقراً بخطئه ،فهذا العفو يعود على ��س��واح��ل تهامة ف��رك��ب ال�ب�ح��ر ،فجعل ُن��وت� َّ�ي
امل�سيء وعلينا باخلري �إن �شاء اهلل .
ال�سفينة يقول ل��ه� :أخل�ص ،فقال� :أي �شيء
قال الغزايل( :والعفو �صفة من �صفات اهلل �أقول؟ قال :قل ال �إله �إال اهلل ،قال عكرمة :ما
تعاىل ,وهو الذي ميحو ال�سيئات ويتجاوز عن هربت �إال من هذا ،فجاءت �أم حكيم على هذا
املعا�صي ,وهو قريب من الغفور ,ولكنه �أبلغ الكالم ،فجعلت تلح عليه وتقول :يا ابن عم،
منه ,ف ��إن ال�غ�ف��ران ينبئ ع��ن ال�سرت والعفو جئتك من عند �أو��ص��ل النا�س ,و�أب � ّر النا�س,
املحوِ ,واملحو �أبلغ من ال�سرت ،وحظ وخري النا�س ،ال تهلك نف�سك .فوقف لها حتى
ينبئ عن ْ
العبد من ذلك ال يخفى ,وهو �أن يعفو عن كل �أدركته فقالت� :إين قد ا�ست�أمنت لك حممدًا
اهلل تعاىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم .ق��ال� :أنت
من ظلمه بل يح�سن �إليه ,كما ُيرى ُ
حم�سنا يف الدنيا �إىل الع�صاة والكفرة غري فعلت؟ قالت :نعم� ،أنا كلمته ف�أمنك .فرجع
معاجل لهم بالعقوبة ,بل رمبا يعفو عنهم ب�أن معها وق��ال :ما لقيتِ من غالمك الرومي؟
يتوب عليهم ,و�إذا تاب عليهم حما �سيئاتهم ,فخربته خربه فقتله عكرمة ،وهو يومئذ مل
�إذ التائب من الذنب كمن ال ذن��ب ل��ه ,وهذا ي�سلم ،فلما دنا من مكة قال ر�سول اهلل �صلى
غاية املحو للجناية) ،فعلى ال�سيا�سيني خا�صة اهلل عليه و�سلم لأ�صحابه« :ي�أتيكم عكرمة بن
�أبي جهل م�ؤم ًنا مهاج ًرا ،فال ت�سبوا �أباه ،ف�إن
والنا�س عامة �أن يتخلقوا بخلق اهلل هذا.
�سب امليت ي�ؤذي احلي وال يبلغ امليت».
وه�ن��ا ت�ت��زاح��م امل �ع��اين ،وت�ت�ب�ين ال �ف��روق بني
العفو وال�صفح ،فلطاملا جت��اورت الكلمتان يف قال :وجعل عكرمة يطلب امر�أته يجامعها،
ك�ت��اب اهلل و�آي��ات��ه ،م��رة ب�صيغة �أم��ر و�أخ��رى فت�أبى عليه ،وتقول� :إنك كافر و�أن��ا م�سلمة،
ف �ي �ق��ول� :إن �أم � � ًرا م�ن�ع��ك م�ن��ي لأم ��ر كبري،
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فلما ر�أى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عكرمة
وث��ب �إل�ي��ه -وم��ا على النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم رداء -فرحا بعكرمة ،ثم جل�س ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فوقف ب�ين يديه،
وزوج �ت��ه متنقبة ،ف�ق��ال :ي��ا حممد �إن هذه
�أخ�ب�رت �ن��ي �أن� ��ك �أم �ن �ت �ن��ي ،ف �ق��ال ر� �س��ول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم�« :صدقت ،ف�أنت �آمن»
فقال عكرمة :ف ��إال َم تدعو يا حممد؟ قال:
«�أدع��وك �إىل �أن ت�شهد �أن ال �إله �إال اهلل و�أين
ر�سول اهلل ،و�أن تقيم ال�صالة وت�ؤتي الزكاة،
وت�ف�ع��ل وت�ف�ع��ل» ح�ت��ى ع��د خ���ص��ال الإ� �س�ل�ام،
فقال عكرمة :واهلل م��ا دع��وت �إال �إىل احلق
و�أمر ح�سن جميل ،قد كنت واهلل فينا قبل �أن
تدعو �إىل ما دعوت �إليه و�أنت �أ�صدقنا حديثا
و�أبرنا برا ،ثم قال عكرمة :ف�إين �أ�شهد �أن ال
�إله �إال اهلل ،و�أ�شهد �أن حممدًا عبده ور�سوله،
ف�س َّر بذلك ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم،
ُ
ث��م ق� ��ال :ي��ا ر� �س��ول اهلل ع�ل�م�ن��ي خ�ي�ر ��ش��يء
�أق��ول��ه ،ق��ال« :تقول� :أ�شهد �أن ال �إل��ه �إال اهلل
و�أن حممدًا عبده ور�سوله» قال عكرمة :ثم
م��اذا؟ قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
«ت �ق��ول� :أ��ش�ه��د اهلل و�أُ� �ش �ه��د م��ن ح�ضر �أين
م�سلم مهاجر وجماهد» فقال عكرمة ذلك.

الجتذابه �إىل الإ�سالم ،فقد �أعجل نف�سه عن
لب�س ردائ��ه ،وابت�سم له ورح��ب به ,ويف رواية
ق��ال ل��ه« :م��رح�ب��ا ب��ال��راك��ب امل�ه��اج��ر» فت�أثر
ع�ك��رم��ة م��ن ذل��ك امل��وق��ف ف��اه�ت��زت م�شاعره
وحتركت �أحا�سي�سه ،ف�أ�سلم ،كما ك��ان ملوقف
�أم حكيم بنت احلارث بن ه�شام �أثر يف �إ�سالم
زوجها ،فقد �أخ��ذت له الأم��ان من ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ,وغامرت بنف�سها تبحث
عنه لعل اهلل يهديه �إىل الإ�سالم كما هداها
�إل �ي��ه ،وع�ن��دم��ا �أراده � ��ا زوج �ه��ا ام�ت�ن�ع��ت عنه
وعللت ذل��ك ب��أن��ه كافر وه��ي م�سلمة ،فعظم
الإ�سالم يف عينه و�أدرك �أنه �أمام دين عظيم،
وهكذا خطت �أم حكيم يف فكر عكرمة بداية
التفكري يف الإ�سالم ثم توج ب�إ�سالمه بني يدي
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،وكان �صاد ًقا
يف �إ�سالمه ,فلم يطلب من ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم دنيا ,و�إمنا �س�أله �أن يغفر اهلل
تعاىل له كل ما وق��ع فيه من ذن��وب ما�ضية،
ث��م �أق�سم �أم��ام النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ب ��أن يحمل نف�سه على الإن�ف��اق يف �سبيل اهلل
تعاىل ب�ضعف ما كان ينفق يف اجلاهلية ،و�أن
يبلي يف اجلهاد يف �سبيل اهلل ب�ضعف ما كان
يبذله يف اجلاهلية ،ولقد بر بوعده فكان من
�أ�شجع املجاهدين والقادة يف �سبيل اهلل تعاىل
يف ح��روب ال��ردة ثم يف فتوح ال�شام حتى وقع
�شهيدًا يف معركة الريموك بعد �أن بذل نف�سه
وماله يف �سبيل اهلل.

عنه باملغفرة والقبول ،وعلى امل�سلمني ب�أطيب
الثمار فقد ح��ارب عكرمة امل�شركني بنف�سه
وم ��ال ��ه ،وظ �ه ��رت ل��دي��ه � �ص �ف��ات ال�ت���ض�ح�ي��ة
والإيثار لدى ا�ست�شهاده يف معركة الريموك
يف الق�صة امل�شهورة ب�إيثاره هو ورفقا�ؤه املاء
كل ير�سله �إىل الآخر حتى ماتوا جميعاً ومل
ي�شرب �أيّ منهم املاء.
و�أخريا ف�إن ال ّتحلي بالعفو عند املقدرة خلق
ح���س��ن ي��وح��ي ب���س�لام��ة ال�ق�ل��ب وح��ب اخل�ير
ل �ل �ن��ا���س ،وي� �ع� �دّل م��ن � �س �ل��وك امل �ع �ف��و ع�ن�ه��م،
وي �ج �ع��ل � �ص��اح��ب ه ��ذا اخل �ل��ق م��رت��اح ال �ب��ال
مطمئن ال�ف��ؤاد �إيجابياً �سليم اجل�سم حيث
ت�ساهم الأحزان والأ�ضغان يف �إ�ضعاف اجل�سم،
ويعيق العمل .

� ّإن هذا اخللق مطلوب من ك ّل م�سلم يطمع
يف عفو اهلل ومغفرته و�صفحه مع العلم �أن
جمتمعاتنا الآن يتف�شى فيها نوع من التباعد
وعدم قبول الأع��ذار وت�ضخيم العداوة ،وهي
و�صية جنددها لكل من يت�صدر امور النا�س
ب ��ان ي �ك��ون ق�ل�ب��ه رح�ي�م��ا وي �ق��دم خ�ل��ق العفو
..وال يقدمه غ�ير ك��رمي ج��واد النف�س نقي
ال�سريرة..اننا اليوم بحاجة ما�سة اىل احياء
هذه االخالق  ...ابتدا ًء لأننا نت�أ�سى ونقتدي
بخلق النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ومن ثم ما
فعله اال�صحاب ال�ك��رام ..ب��ل ما فعله �سيدنا
علي ر�ضي اهلل عنه وار�ضاه وما او�صى به ال
بيته وما فعلوه بعده التزاما بو�صيته كل هذا
مباذا خرج خلق العفو من فوائد؟
وغريه يعد �صرخة يف وجه من يريد ت�شويه
لقد طالب بالعفوعكرمة ب��ن �أب��ي جهل فلو اخللق املت�سامح ال��ذي د�أب��ت عليه ام��ة النبي
�أن قلب ر�سول اهلل ممن يحمل الأحقاد لظهر �صلى اهلل عليه و�سلم يف خري القرون.
ه��ذا يف ق�صة عفوه ع��ن عكرمة ال��ذي ع��ادى �إن كل من ينت�سب �إىل الإ�سالم عليه �أن يقدم
ر�سول اهلل يف مواقف عديدة وهو ابن من بقي الرباهني والأدل��ة على هذا االنت�ساب امل�شرق
يعادي النبي عليه ال�صالة وال�سالم حتى �آخر وكل مبا حباه اهلل به ،وهذه الأخ�لاق �أخالق
رمق يف حياته .
ال�ع�ف��و وال�ت���س��ام��ح وال���ص�ف��ح وال �ت �ج��اوز �أك�ثر

ف�ق��ال ر� �س��ول اهلل« :ال ت���س��أل�ن��ي ال �ي��وم �شيئا
�أعطيه �أحدًا �إال �أعطيتكه» فقال عكرمة :ف�إين
�أ�س�ألك �أن ت�ستغفر يل كل عداوة عاديتكها� ،أو
م�سري و�ضعت فيه� ،أو مقام لقيتك فيه� ،أو
كالم قلته يف وجهك �أو و�أنت غائب عنه ،فقال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :اللهم اغفر
له كل ع��داوة عادانيها ،وك��ل م�سري �سار فيه
�إىل مو�ضع يريد بذلك امل�سري �إطفاء نورك،
فاغفر له ما ن��ال مني من عر�ض ،يف وجهي
�أو و�أن��ا غائب عنه» فقال عكرمة :ر�ضيت يا
ر�سول اهلل ،ال �أدع نفقة كنت �أنفقها يف �ص ّد
عن �سبيل الإ�سالم �إال �أنفقت �ضعفها يف �سبيل
اهلل ،وال قتا ًال كنت �أقاتل يف �ص ّد عن �سبيل اهلل
و� � �ش ��يء �آخ� � ��ر ه ��و ذل � ��ك امل ��وق ��ف ال �ت �ل �ق��ائ��ي
�إال �أبليت �ضعفه يف �سبيل اهلل ,ثم اجتهد يف
ب��ال�ترح �ي��ب ب��ه وب ��أوب �ت��ه وت��وب �ت��ه و�إع �ط��ائ��ه
القتال حتى ُقتل �شهيدًا.
ل �ق��ب امل �ه��اج��ر ب �ق��ول��ه « :م��رح �ب��ا ب��ال��راك��ب
وبعد �أن �أ�سلم ر َّد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه امل�ه��اج��ر»ح�ي��ث ه� ّ�ب عليه ال���ص�لاة وال���س�لام
ملالقاته مالقاة الفرح بقدوم عزيز غائب .
و�سلم امر�أته له بذلك النكاح الأول.

ما ينبغي �أن يتحلوا بها هم �أ�صحاب املقدرة
م��ن ال�سيا�سيني و�أ��ص�ح��اب ال �ق��رار م��ن والة
�أمور هذا البلد وغريه �إن كانوا حري�صني �أن
ينت�سبوا �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
و�إىل دينه االنت�ساب احلق ،لذا فليكون خيمة
ت�ضم جميع العراقيني ولتكن خيمتهم ترفع
ك��ان �سلوك النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف ول�ق��د �أعطتنا ه��ذه احل��ادث��ة در��س�اً يف فوائد ب ��أوت��دة ال �ع��دل وامل �� �س��اوات وال�ع�ف��و وال�صفح
تعامله مع عكرمة لطي ًفا حان ًيا يكفي وحده العفو حيث ع��ادت تلك ال�ف��وائ��د على املعفو والرحمة.
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رمبا يجب �أن تكون املعادلة هكذا لكي تت�ضح
�صورة �شهر رم�ضان:علم ( بنزول الوحي)+
ت��رب�ي��ة +ج �ه��اد = ن�صر دائ ��م لأم ��ة ال �ق��ر�آن،
ف�أمة طاملا مت�سكت بطريق اهلل تعاىل وكتابه
املجيد وتربت على مفاهيمه ،ثم �صحب ذلك
علم وب�صرية مبا يريده املوىل عز وج ّل لكي
يكون الإن�سان جديرا بهذه الت�سمية فعال ،
وي�أتي فيما بعد جهاد يف �سبيل اهلل بكل �أنواع
و�أمناط اجلهاد ليتحقق الغر�ض العظيم من
�صوم هذا ال�شهر الف�ضيل وهو بناء فرد من
جم�م��وع��ه ت�ت�ك��ون ام��ة ر��س��م ��ص��ورت�ه��ا وح��دد
مالحمها كتاب اهلل تعاىل ،ف��رد يعدل ام��ة ،
�أو فئة م�ؤمنة تقف يف كفة ميزان احلياة فال
تعدلها الب�شرية كلها بتوفيق اهلل تعاىل ،قال

ج ّل �شانه ﴿ :إِنَّمَا يُؤْمِنُ ب ِ َآيَاتِنَا الَّذِينَ إِ َذا ُذكرُوا
ِّ
بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّ ِهمْ وَهُمْ
لاَ ي َسْتَكْبِرُونَ (َ )15ت َتجَا َفى جُنُوبُهُمْ عَنِ

الْم ََض ِ
اج ِع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْ ًفا و ََطمَعًا وَمِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ( ﴾)16سورة السجدة.

�شهر رم�ضان مدر�سة لكل جيل�،أينما كانوا ،
بد�أ بجيل الن�صر من ال�صحابة الأبرار الذين
هم خري خلق اهلل تعاىل بعد �أنبيائه الكرام –
عليهم ال�صالة وال�سالم� -أنهم ورثة الأنبياء

بَيْنَهُمْ ترَاهُمْ رُ َّكعًا سُجَّدًا يَبْتغو َن فضلاً مِ َن على فتح بوابة العلم وطلبه واال�شتغال فيه
َُ َ ْ
َ
ملا له من ارتباط عميق بزيادة تقوى امل�سلم
اللَّهِ وَ ِر ْضوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِ ِهمْ مِنْ َأ َث ِر وتعلقه بالرتبية ،ثم انعكا�س ذلك على ن�صر
الأم��ة على خ�صومها  ،وم��ن ه��ذا ال�ب��اب كان
السُّجُودِ َذلِكَ مَ َث ُلهُمْ فِي ال َّتوْرَاةِ وَمَ َث ُلهُمْ فِي
ن��زول قوله تعاىل﴿:ا ْقرَأْ ب ِاسْ ِم رَبِّ �كَ الَّذِي
إْالِن ْ ِجي ِل َكزَرْ ٍع َأخْرَجَ ش َْط َأهُ َف َآ َزرَهُ َفاسْ َت ْغ َل َظ
خَ َلقَ ( )1خَ َلقَ إْالِنْسَانَ ِمنْ عَ َلقٍ ( )2ا ْقرَأْ
ِيظ
َفاسْ َتوَى عَ َلى سُوقِهِ يُع ِْجبُ ال �زُّرَّاعَ لِيَغ َ
وَرَبُّكَ أْ َ
ال ْكرَمُ ( )3الَّذِي عَلَّمَ بِال ْ َق َل ِم ( )4عَلَّمَ
ب ِ ِهمُ ال ْ ُك َّفارَ وَعَ �دَ اللَّهُ الَّذِي َن َآمَنُوا وَعَمِ ُلوا
إْالِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْ َلمْ (� ﴾)5سورة العلق.
الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ م َْغفِرَةً وَ َأجْرًا عَظِيمًا﴾ �سورة
ق��ال القرطبي يف تف�سريه ( :)105 /20هذه
الفتح� ،آية .29 :
ال�سورة �أول ما نزل من القر�آن يف قول معظم
لقد دون التاريخ �سجال نا�صعا لأمة عظيمة ،امل�ف���س��ري��ن  ،ن ��زل بها جربيل على ال�ن�ب��ي -
نه�ضت من غفوتها ،و�أقالت عرثتها ،ونف�ضت �صلى اهلل عليه و�سلم  -وه��و قائم على غار
عنها روا�سب املا�ضي الباهت ،وتخل�صت من حراء ،فعلمه خم�س �آي��ات م��ن ه��ذه ال�سورة،
ح�ي��اة التفرق وال �ه��وان لتعي�ش عي�شة العزة وم �ع �ن��ى :اق� ��ر�أ م��ا �أن� ��زل �إل �ي��ك م��ن ال �ق��ر�آن
وال�سيادة يف ظل الإ��س�لام  ،بوجود قائد لها مفتتحا با�سم ربك ،وهو �أن تذكر الت�سمية يف
هو خامت الأنبياء واملر�سلني – عليه ال�صالة ابتداء كل �سورة ،يقال :فعل كذا با�سم اهلل ،
وال� ��� �س�ل�ام -وحت� ��ت ظ ��ل م �ن �ه��ج ه ��و ��ش��ري�ع��ة وعلى ا�سم اهلل ،وعلى هذا فاملقروء حمذوف،
الإ��س�لام وه��و منهج كامل للنه�ضة وانت�صار �أي اق��ر�أ ال �ق��ر�آن ،وافتتحه با�سم اهلل ،وق��ال
الأم��ة  ،وق��د جتلى ذل��ك فعال بوجود اجليل قوم :ا�سم ربك هو القر�آن ،فهو يقول  :اقر�أ
الأف�ضل م��ن ال�صحابة ال�ك��رام – ر�ضي اهلل با�سم ربك �أي ا�سم ربك.
ع �ن��ه ، -وم ��ن ت�ب�ع�ه��م ي� ��زداد اق �ت��داءه��م بهم
فيبذلوا �أرواح�ه��م يف �سبيل ذل��ك م�ستمدين ويف �آي��ة �أخ��رى :ن��رى ال�ق��ر�آن الكرمي ي�صرح
م ��ن ��ش�ه��ر رم �� �ض��ان ق ��وة الت�ضحية ون���ش��وة ب��أن العلماء لهم مكانة كبرية ودرج��ات عند
ربهم وم�ي��زات يخ�صهم بها ع��ن غريهم من
الن�صر

الذين قال فيهم اهلل تعاىل ﴿ :مُحَمَّدٌ رَس ُُول العلم هو اخلطوة الأوىل

النا�س ،لقول اهلل تعاىل ﴿ :يَرْ َف ِع اللَّ ُه الَّذِينَ

اللَّهِ وَالَّذِي َن مَعَهُ َأشِدَّاءُ عَ َلى ال ْ ُك َّفا ِر رُحَمَاءُ �إن نزول الوحي يف �شهر رم�ضان املبارك يدلل َآمَنُوا مِن ُْكمْ وَالَّذِينَ ُأو ُتوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَال َّلهُ

معادلة رم�ضانية:

علم وتربية
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واح�������ة ال����ت����اري����خ وال���م���ن���اس���ب���ات
بِمَا َتعْمَ ُلونَ خَ ِبريٌ﴾ املجادلة ،11 :وال يخفى
ما يف ذلك من رفعة ومكانة �سامية لقدر �أهل
العلم.

يعتمد على العاطفة وحدها ،بل هو دين يقوم
على النظر والتفكر ورف�ض التقليد الأعمى
واالعتماد على الربهان اليقيني ال على الظن
و�إتباع الهوى ،والعلم يف الإ�سالم من الدين،
لأن ط �ل��ب ال �ع �ل��م ف��ري���ض��ة ع �ل��ى ك ��ل م�سلم
وم�سلمة  ،وه��و يلبي ح��اج��ة ال �ف��رد ويحقق
م�صلحة املجتمع ،واال�شتغال بالعلم النافع
مم��ا يوجبه الإ��س�لام لكونه ع�ب��ادة وج�ه��اد يف
�سبيل اهلل.

وق��د ك��ان ح��ال علماء ال�صحابة – ر�ضي اهلل
عنهم -يف العناية بكتاب اهلل وتالوته والعمل
به وخ�صو�صا يف رم�ضان ح��اال مهيبا :فكان
بع�ضهم يختم يف قيام رم�ضان فقط كل ع�شر
ل�ي��ال وبع�ضهم يف ك��ل �سبع  ،وك ��ان بع�ضهم
يختم القران كل ثالت ليال مرة منهم ثالث ومن هنا تت�ضح الأهمية الكبرية للعلم وطلبه
اخللفاء الرا�شدين عثمان بن عفان  -ر�ضي وال�سعي �إىل حت�صيله ،وان��ه يقف يف مرحلة
اهلل عنه.
و�سط ب�ين تربية النف�س على الطاعة وبني
وم��ن ق�ص�ص ال�صحابة يف ق�ي��ام رم�ضان ما اجلهاد يف �سبيل اهلل و�إذا ك��ان �شهر رم�ضان
يثبت حر�صهم على قيام الليل يف جماعة يف امل�ب��ارك ق��د اوج��ب ودع��ا �إىل تربية النفو�س
�شهر رم�ضان وبد�أ ذلك يف عهد النبي � -صلى وت�ط�ه�ير ال�ق�ل��وب ف��ان لطلب ال�ع�ل��م يف ه��ذا
اهلل عليه و�سلم -عندما �صلى يف امل�سجد من ال�شهر املبارك ال يقل �أهمية عن ال�صيام ذاته.
جوف الليل ف�صلى ب�صالته نا�س من �أ�صحابه لقد ق��دم �شهر رم�ضان للعامل اجمع :قدوة
ث�لاث ليال فلما كانت الليلة الرابعة امتلأ وعلما (نبيا وكتابا) بزعامة ومنهج حياة ال
امل�سجد بالنا�س ،فلم يخرج �إليهم ر�سول اهلل  -ميكن للب�شرية �أن تعي�شهما يف م��ا �سواهما
�صلى اهلل عليه و�سلم  -فلما �أ�صبح قال ( :قد �،أقام الإ�سالم دولة وح�ضارة بالعلم بعد زكى
ر�أي��ت الذي �صنعتم ومل مينعني من اخلروج النفو�س بالرتبية ،جاء �شهر رم�ضان حامال
�إليكم �إال �أين خ�شيت �أن تفر�ض عليكم وذلك للعامل :هذا النبي والزعيم �-صلى اهلل عليه
يف رم�ضان).
و�سلم، -حامال د�ستورا ومنهاجا للب�شرية هو
وم��ن �أح��وال العلماء يف الإق�ب��ال على القر�آن القر�آن الكرمي ،وذلك عن طريق �إقامة دين
وال �ت �ف��رغ ل��ه يف �شهر رم���ض��ان  :ك��ان الإم ��ام الفطرة والطاعة و�إح�ي��اء �أم��ة ،هي خري �أمة
ال ��زه ��ري  -رح �م��ه اهلل � -إذا دخ ��ل رم���ض��ان �أخرجت للنا�س ،و�إقامة دولة هي �أعدل دولة
ي�ترك ق��راءة احل��دي��ث وجمال�سة �أه��ل العلم ظهرت يف الوجود ،وكل ذلك مل يكن ليتحقق
ويقبل على تالوة القران وحده ،وكان �سفيان ل��وال �أن حمل امل�سلمون من ال�سلف ال�صالح
الثوري  -رحمه اهلل � -إذا دخل رم�ضان ترك لواء العلم مرفرفا يف بقاع العامل.
ج�م�ي��ع ال �ع �ب��ادة و�أق �ب��ل ع�ل��ى ق� ��راءة ال �ق��ران .قال تعاىل م�ؤكدا على �إن نه�ضة �أية امة البد
لقد جاء الإ�سالم فطهر العقول الب�شرية من �أن تكون بالعلم لكي حتقق االرتقاء والظفر:
الأوهام الفا�سدة والأباطيل ال�ضالة والعبادات
املنحرفة والتي كانت تقيد الإن�سان وت�ستعبده ﴿ َأ َفلاَ يَ َتدَبَّرُونَ ال ْ ُقرْ َآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ َغيْ ِر
ودعا �إىل التدبر والتفكري وذلك بالدعوة �إىل
العلم وتوجيه الأنظار �إليه توجيها خا�صا لأن اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَ ًفا َكثِريًا﴾ الن�ساء.82 :
ال�شخ�صية الإن�سانية ال يزكيها وال يرقيها
�شيء غ�ير العلم ،وال يخفى على اح��د م��ا يف �شهر رم�ضان تربية للذات
ذلك من ت�شريف للعلم و�أهله و�إنهم ميتازون
م��ن ق�ص�ص ال�ترب�ي��ة اخل��ال��دة ال�ت��ي يزخر
عن �سواهم بطلبه والعمل فيه ،ب��ل ا�سماهم
بها �شهر رم�ضان ،ما رواه واثلة بن الأ�سقع
�أي طلبة العلم وال�ع�ل�م��اء -ب ��أويل الأل�ب��ابقال :ح�ضر رم�ضان ،ونحن يف �أهل (ال�صفة)
وهي العقول  ،وال مر�شد للألباب �إال العلم.
ف�صمناه ،فك ّنا �إذا �أفطرنا� ،أت��ى كل رج��لٍ من
وهناك تكامل بني العلم وال��دي��ن يف �شريعة �أه��ل البيعة فانطلق ب��ه ،فع�شاه ف��أت��ت علينا
الإ� �س�لام  ،فالدين يف الإ� �س�لام ع�ل��م ،لأن��ه ال ليلة ،مل ي�أتنا �أح��د ،و�أ�صبحنا �صياماً ،و�أتت
الليلة الأخرى ،فلم ي�أتنا �أحد ،فانطلقنا �إىل
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ر�سول اهلل� -صلى اهلل عليه و�سلم -ف�أخربناه
 ،ف�أر�سل �إىل ن�سائه  :هل عندها �شيء؟ فما
بقيت منهن امر�أة� ،إ ّال �أر�سلت تق�سم :ما �أم�سى
يف بيتها �شيء ،فقال لهم ر�سول اهلل � -صلى
اهلل عليه و�سلم : -اجتمعوا،فدعا :اللهم� ،إين
ن�س�ألك من ف�ضلك ،ورحمتك ،ف�إنها بيدك،
وال ميلكها �أح ٌد غريك،فلم يكن �إال برهة من
الوقت ،م�ست�أذن ي�ست�أذن ،ف ��إذا ب�شاة م�شوية
وخبز ،فو�ضعت بني �أي��دي ال�صائمني ،حتى
�شبعوا.
مطلوب منا ون�ح��ن ن��دخ��ل م��در��س��ة الرتبية
ال�ف��ا��ض�ل��ة � :شهر رم���ض��ان �أن ن�ع��ي درو��س�ه��ا
الثمينة،لكي تو�صلنا �إىل اهلل رب العاملني،
نرتبى فيها على كبح طغيان ال�شهوات الفانية،
ون�ع�ت��اد ع�ل��ى التقليل م��ن امل �ل��ذات ،ون��رو���ض
�أنف�سنا على الإكثار من الطاعات والتوجه �إىل
الإنفاق على اخلريات ،تطالبنا هذه املدر�سة:
�أن ن�ت�ع��ام��ل م ��ع غ� ��ذاء الأرواح ق �ب��ل غ��ذاء
الأبدان ،فنقبل على موائد الرحمن والقر�آن،
ونرت�شف من �سل�سبيل ال�صالة والعطف على
الفقراء وان ن�صل �أرحامنا  ،فنت�سامى على
املحن والنكبات ،ونحلق �إىل املحبة والت�سامح
لنغدو متحابني يف اهلل مت�آخني يف دينه.
ل �ك��ي ي �� �ص��ح � �ص �ي��ام �ن��ا ي �ج��ب �أن ن �ك ��ون ف�ي��ه
�أك�ث��ر ع �ط��اء وع� �م�ل ً�ا و�أق � ��ل �أك �ل � ً
ا و� �ش��راب �اً،
و�أو� �س��ع � �ص��دراً و�أري ��ح ن�ف���س�اً،و�أن�ف��ع لأنف�سنا
وجم�ت�م�ع��ات�ن��ا،ت��رب�ي�ت�ن��ا تتطلب م�ن��ا يف �شهر
رم�ضان �أن نعي معنى ال�صيام يف كبح النف�س
ع��ن غ��رائ��زه��ا ب��ال��درج��ة الأوىل ودفعها نحو
فعل اخل�ير والف�ضيلة والإح���س��ان وتدريبها
ع �ل��ى ال ��زه ��د وال �ت �ح �م��ل وح� ��ب الآخ� ��ري� ��ن ،
ف ��إذا فعلنا ذل��ك �أ�صبح �شهر رم�ضان �شهراً
لل�صحة ال للمر�ض� ،شهرا للعمل ال للك�سل،
�شهرا لرتبية ال��ذات ال ل�ضياعها ،وال ينبغي
يف ه ��ذا ل���ش�ه��ر ال �ك��رمي � ،أن ي�ت�غ�ير م�ف�ه��وم
ال�صيام في�صبح جمرد �ساعات للنوم والك�سل
واجلمود.
كما �إن هلل نفحات روحانية  ،والعاقل الفطن
م��ن ت�ع��ر���ض لنفحات رب ��ه ،ورح �م��ات م��واله،
ف ��أي��ام رم���ض��ان م��و��س��م ل�ل�ع�ب��ادات وال�ط��اع��ات
وفعل اخل�يرات ،انه ف�صل من ف�صول ال�سنة
يزدحم بالرحمة واملغفرة والر�ضوان ،وت�سمو
ال� ��روح ف�ي��ه ب �ت�لاوة ال� �ق ��ر�آن ،وف �ي��ه يت�ضخم
العمل وتزداد احل�سنات ،وت�صفو النفو�س فيه
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كما ال ت�صفو يف غريه ،قال ر�سول اهلل ( :-من
ت�ق��رب ف�ي��ه بخ�صلة ك��ان ك�م��ن �أدى فري�ضة
فيما �سواه ،ومن �أدى فري�ضة فيه ،كان كمن
�أدى �سبعني فري�ضة فيما �سواه� ،أوله رحمة،
و�أو�سطه مغفرة ،و�آخ��ره عتق من النار) رواه
ابن خزمية .191 /3
مطلوب منا يف �شهر رم�ضان ك��ي نرتقي به
ويرتقي بنا�:أن نقبل عليه بالتوبة ال�صادقة
واال� �س �ت �غ �ف��ار ول�ن�ط�ه��ر ف �ي��ه ق�ل��وب�ن��ا،ون��زك��ي
ن �ف��و� �س �ن��ا ،ح �ت��ى ن���س�م��و ع ��ن م� �ل ��ذات ال��دن �ي��ا
والأه��واء ،ونت�سامى عن املطامع وال�شهوات،
وليق�ضي كل منا يومه �صائما وليله قائما،
ي��رج��و رح �م��ة رب ��ه وي�خ���ش��ى ع ��ذاب ��ه ،وي��رت��ل
القر�آن ويحلق يف عامل علوي م�شرق بالنور،
ت�سعد فيه نف�سه ،ويطمئن قلبه ،وتقر عينه
مبا ادخر له ربه اجلليل من ثواب وجزاء،
�إن االرت�ق��اء يف مراحل الرتبية الإميانية يف
�شهر رم�ضان يتطلب من امل�سلم �أن يتقي اهلل
يف قلبه قوله و�سلوكه ،ف�شهر رم�ضان �شهر

التقوى؛ ق��ال تعاىل ﴿ :يَا َأيُّهَا الَّذِي َن آمَنُوا

ُكتِبَ عَ َلي ُْك ُم الصِّيَامُ َكمَا ُكتِبَ عَ َلى الَّذِينَ

مِنْ َقبْل ُِكمْ لَعَ َّل ُكمْ َت َّت ُقونَ﴾البقرة  183:ومن
املعلوم �إن التقوى هي �أ�سا�س وغاية كل عبادة،
فالعمل والرتبية واجلهاد بال تقوى ناق�صة
ال�ف�ع��ل وال��دالل��ة  ،وق��د ورد ع��ن ر� �س��ول اهلل
َ�ص َّلى ُ
اهلل َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم قوله :عن �أبي هريرة
عبد الرحمن بن �صخر ر�ضي اهلل عنه قال
 :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�( :إن
اهلل ال ينظر �إىل �أج�سادكم  ,وال �إىل �صوركم,
ولكن ينظر �إىل ق�ل��وب�ك��م)رواه م�سلم ،ف��روح
ال �ع �ب��ادة وال �ع�ب�رة ف�ي�ه��ا �أن تت�سم ب��ال�ت�ق��وى،
وم�ع�ن��ى ال���ص�ي��ام لي�س جم��رد الإم �� �س��اك عن
الطعام وال�شراب ،ويف ال�صالة لي�س باالنحناء
يف الركوع وال�سجود ،ويف بقية العبادات لي�س
ب�أن يذبح امل�سلم �أو يح َّج �أو يت�صدق �أو يزكي ،
من غري تقوى �أو عمل خال�ص هلل ،فالأ�سا�س
هو التقوى يف �أعمال الإن�سان كلها.

40

�إن مدر�سة رم�ضان الرتبوية وا�سعة املناهج
عميقة الأهداف والدالالت ،يتعلم فيها امل�سلم
�أن ال ��زاد ال��دن �ي��وي ال�ق�ل�ي��ل يكفي للم�سرية
الطويلة �إذا ك��ان��ت النفو�س ك�ب��ارا والإمي ��ان

ط��اغ ،وان الفئة القليلة تغلب الفئة الكثرية نقيل وال ن�ستقيل).
ب ��إذن اهلل يف اجل �ه��اد ،وذل��ك كله مرتبط �إذا
كانت ع��دة امل�سلم  :التقوى والعمل ال�صالح ويف هذه املعركة كان �صائما،وال�شم�س متيل
وم��ن ه�ن��ا ك��ان اه�ت�م��ام ال�سلف ال���ص��ال��ح من �إىل ال � �غ� ��روب ، ،وه� ��و ج��ائ��ع يف � �ش��دة احل��ر
ال�صحابة ر�ضوان اهلل تعاىل عليهم با�ستقبال وال�سيوف تتخطف النا�س �أم��ام��ه ،ف��أت��وا له
�شهر رم�ضان ،ومبعرفة ما ي�صلح قلوبهم فيه بقطعة م��ن اللحم  ،فنظر �إىل ال�شم�س ،يف
ه��ذه ال�ساعة احلرجة ،والأرواح تتطاير �إىل
من تربية وتقوى وعمل �صالح.
ربها ،والنفو�س حتلق �إىل اهلل ،ق��ال� :أغربت
و�شهر رم���ض��ان لأن��ه ي��رب��ي النفو�س ك��ان له ال���ش�م����س؟ ق��ال��وا :ن�ع��م غ��رب��ت ،ف ��أخ��ذ لقمة
�أث��ره يف �أن تكون الطاعة �أك�ثر �أج ��راً و�أك�ثر وق ��ال :ب��ا��س��م اهلل ،ال�ل�ه��م ل��ك ��ص�م��ت ،وعلى
قبو ًال ،فجعل اهلل تعاىل ه��ذا ال�شهر مو�سماً رزقك �أفطرت ،وقد دعي ليقود املعركة،ف�أكل
لذلك؛ ولهذا ملا علم ال�صحابة هذه احلقيقة ،م���ض�غ��ة ف�م��ا وج ��د ل�ه��ا م ��ذاق� �اً ،وذه �ب��ت ل��ذة
ظ�ه��ر يف �أع �م��ال �ه��م ويف ح�ي��ات�ه��م ،ف�ق��د ثبت املاء ،وما بقي للحياة معنى ،وكيف يكون لها
�أنهم – ر�ضي اهلل عنهم -كانوا يدعون اهلل معنى وقد ا�ست�شهد قبله زيد وجعفر وبع�ض
ت�ب��ارك وت�ع��اىل �ستة �أ��ش�ه��ر �أن يبلغهم �شهر ال���ص�ح��اب��ة – ر��ض��ي اهلل ع�ن��ه -ف�ل��م ي�ست�سغ
رم���ض��ان؛ ف ��إذا �صاموه وانق�ضى اجله دع��وا اللقمة يف فمه ،و�أم ��ده �شهر ال�صوم بطاقة
اهلل تبارك وتعاىل �ستة �أ�شهر �أخرى �أن يتقبل روحية ال تكرر �إال يف هذا ال�شهر و�ضرب مثال
منهم �أعمالهم يف ه��ذا ال�شهر ،فال�سنة كلها خالدا يف الفداء ومقارعة الأعداء حتى حلق
ع�شق لأي ��ام �شهر رم���ض��ان واه�ت�م��ام ب�ش�أنه ،ببقية ال���ش�ه��داء ر��ض��ي اهلل عنهم ف�ك��ان نعم
�إما ا�ستقبا ًال له ،و�إما دعوة �أن تقبل الأعمال العامل ال�صائم امل�ضحي يف �سبيل اهلل.
فيه لأنه �أف�ضل ما يف العام و�أح�سن ما ميكن
للم�سلم �أن ي�ع�م��ل ف�ي��ه م��ن خ�ير و�إح �� �س��ان ،لي�س من امل�ستغرب �أن جند ترابطاً وثيقاً بني
فكان ال�صحابة الكرام يتناف�سون طوال العام ال�صيام واجلهاد  ،فثمة عالقة قوية تربطهما
ب��ال��ذك��ر وال�ع�م��ل ال���ص��ال��ح وب �ق��راءة ال �ق��ر�آن ،م�ع��ا �إذا م��ا وق�ف�ن��ا ع�ل��ى حقيقة� :إن ال�صوم
وب��ال���ص��دق��ة ،واجل �ه��اد وب��ال�ت�ف�ك��ر يف ملكوت جماهدة للنف�س يف �شهوة الطعام وال�شراب،
ال���س�م��وات والأر�� � ��ض ،ف � ��إذا ج ��اء ه ��ذا ال�شهر وجهاد العدو �صراع مع نزعة احلر�ص على
الكرمي ،اجتهدوا و�ضاعفوا العمل ،وا�ستقبلوا احلياة،هذا من حيث اجل��ذر وامل�ب��د�أ� ،أم��ا من
�شهر رم�ضان ا�ستقبال العابد العامل بقيمته ح�ي��ث ال �ه��دف :ف�غ��اي��ة اجل �ه��اد ه��و االنت�صار
و�أهميته و�أثره  ،وح�صيلة ذلك كله �إن تربية على العدو وغاية ال�صيام انت�صار على النف�س
النف�س وحملها على ع�شق التقوى والعمل الأمارة بال�سوء ،ودالالت التحمل والت�ضحية
ال���ص��ال��ح ه��ي اخل �ط��وة الأوىل م��ن خ�ط��وات يف اجلهاد مت�شابهة مع نظرياتها يف ال�صيام،
االن �ت �ف��اع م ��ن � �ش �ه��ر ال �� �ص �ي��ام ،وه� ��ي ال�ك�ف��ة ومن انت�صر على نف�سه يف �شهواتها �سهل عليه
االن�ت���ص��ار على ع ��دوه ،ودليلنا يف ذل��ك كتب
الراجحة من معادلة حتقيق االنت�صار.
التاريخ ،فمن يقلب �أوراقه تربز �أمامه �صورة
نا�صعة ل�شهر عظيم،ات�سمت �أيامه بالتقوى
اجلهاد �آخر قالع الأمة
وامل �غ �ف��رة وال� �ع ��زة وال �ب �� �س��ال��ة واالن �ت �� �ص��ارات
ذكر ابن كثري يف تف�سريه ل�سورة التوبة :ومن الكربى� ،أي :تربية وعلم وجهاد ،فالأمر ال
علماء ال�صحابة :عبد اهلل بن رواحة  -ر�ضي يحتاج �إىل التدقيق يف التاريخ حتى ي�صل �إىل
اهلل ع�ن��ه،-يف معركة م��ؤت��ة ك��ان �صائما،وقد هذه ال�صورة امل�شرقة بل يكفيه الت�أمل ال�سريع
قتل القائدان االث�ن��ان قبله :زي��د بن حارثة �أو النظرة العاجلة؛ ليدرك ما يف هذا ال�شهر
وجعفر بن �أب��ي طالب –ر�ضي اهلل عنهما ، -من الأحداث و البطوالت العظيمة على قدر
فكان عليه �أن ي�أخذ الراية ،ورمب��ا تذكر يوم عظمته  ،ف � ��إذا ا�سمينا �شهر رم���ض��ان �شهر
قال لر�سول اهلل -عليه ال�صالة وال�سالم -يوم اجلهاد فهي ت�سمية لها �صدقها التاريخي،
بيعة العقبة( :يا ر�سول اهلل ماذا تريد منا؟ ومن �شواهد ذلك املعارك الفا�صلة التي �أحرز
ق��ال� :أن حت�م��وين مم��ا حت�م��وا منه ن�ساءكم فيها امل�سلمون انت�صاراتهم امل�شهودة ،نختار
و�أطفالكم و�أموالكم ،فقال :ما لنا �إذا فعلنا منها:
ذل��ك؟ ق��ال :لكم اجل�ن��ة ،ق��ال :رب��ح البيع ال

مـــجــلــــــــة والـــــذيـــــــن مـــعــــــه  -الــعـــدد احلادي ع�رش

واح�������ة ال����ت����اري����خ وال���م���ن���اس���ب���ات
 -1معركة ب��در ال��ك�برى :يف ��ش�ه��ر
رم �� �ض��ان م��ن ال���س�ن��ة ال�ث��ان�ي��ة ل�ل�ه�ج��رة خ��رج
امل�سلمون يقودهم ر�سول اهلل – عليه ال�صالة
وال�سالم -العرتا�ض قافلة لقري�ش يقودها
�أبو �سفيان ،ولكن �أبا �سفيان �سار يف طريق �آخر
قرب ال�ساحل وطلب جندة �أهل مكة ،فخرجوا
ملحاربة امل�سلمني والتقى اجلمعان يف قرب
�آبار بدر يف ال�سابع ع�شر من �شهر رم�ضان يف
ال�سنة الثانية بعد الهجرة ون�صر اهلل ر�سوله
وامل ��ؤم �ن�ين رغ��م ق�ل��ة ع��دده��م وع��دت�ه��م فقد
كانوا ثالثمائة و�سبعة ع�شر وكان امل�شركون
�أك�ثر من �أل��ف ،و�أث�م��رت نتائج الن�صر ثماراً
كثرية ،فقد ارتفعت معنويات امل�سلمني وعلت
مكانتهم عند القبائل ال�ت��ي مل ت�سلم بعد،
وهزمت قري�ش يف جربوتها وكربيائها بعد
�أن خ�سرت ا�شد فر�سانها و�أعمدة الكفر فيها،
�أما امل�سلمون فقد ارتفعت معنوياتهم وقويت
�شوكتهم على اث��ر ه��ذا االنت�صار الرم�ضاين
الكبري ،و�سمي ذلك اليوم (يوم الفرقان) لأنه
فرق به بني احلق والباطل.

 -2فتح مكة يف ال�سنة الثامنة

م��ن الهجرة:حمل � �ش �ه��ر رم �� �ض��ان م��ن
ال�سنة الثامنة للهجرة نبا حتقق �أك�بر فتح
للم�سلمني وهو فتح مكة التي كانت حا�ضرة
الكفر ومرتع امل�شركني  ،وذلك بعد �أن نق�ضت
قري�ش ال�صلح ال��ذي عقدته مع امل�سلمني يف
أح�ست قري�ش بخيانتها ،وكان
احلديبية ؛ و� ّ
ر��س��ول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -ق��د عزم
على فتح مكة ،ف�أخذ ُي ِع ّد العدّة يف �سرية تامة،
وبعد انق�ضاء العا�شر من هذا ال�شهر حت ّرك
ع�شرة �آالف من ال�صحابة حتت قيادة ر�سول
اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -لفتح مكة ،وهم
�صائمون ،وح�ين ن��زل جي�ش امل�سلمني قرب
م�ك��ة ،وك ��ان ال�ل�ي��ل ق��د �أرخ ��ى ��س��دول��ه ،ف��أم��ر
ر�سول اهلل ب�إيقاد ال�ن��ار ،ف��أوق��د �أف��راد جي�ش
امل�سلمني نا ًرا عظيمة� ،أدخلت الرعب يف قلوب
امل �� �ش��رك�ين،ودخ��ل امل���س�ل�م��ون م��ع ر� �س��ول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم -مكة ،ور�آه امل�سلمون�ساجدًا �شك ًرا هلل �-سبحانه وتعاىل -على ما
�أك��رم��ه ب��ه م��ن ال�ع��زة ّ
وذل ال�ك��اف��ري��ن ،وق�سم
ر� �س��ول اهلل اجل �ن��د،ف �ق��اد ال��زب�ي�ر ب��ن ال �ع��وام
�شطرا م��ن اجلي�ش ،وانطلق �سعد ب��ن عبادة
بق�سم �آخر ،ثم �أخذ علي بن �أبي طالب الراية،
ودخ��ل خالد بن الوليد مكة من جانب �آخر،
و�سار �أب��و عبيدة بن اجل��راح يف املقدمة حتى

نزل �أعلى مكة ،كل ذلك من غري مقاومة من
امل�شركني �سوى بع�ض املناو�شات بني خالد بن
الوليد وبع�ض رج��ال قري�ش هرب امل�شركون
ب �ع��ده��ا ،وق ��د �أم� ��ر ال �ن �ب��ي � �-ص �ل��ى اهلل عليه
و�سلم� -أ�صحابه ب�أال يقاتلوا �إال من قاتلهم.

يف �شرق �أوروب��ا ،كما �أ�ضعف ه��ذا الن�صر من
معنويات الروم ،لأنه �أظهر لهم قوة امل�سلمني
و� �ش �ج��اع �ت �ه��م ،وق� ��د اخ �ت �ل��ط ب �ع ����ض ال� ��روم
بامل�سلمني ،و�أعجبوا بعظمة دينهم ،فدخلوا يف
الإ�سالم ،بعد �أن اعرتفوا بعظمته.

و دخ��ل ر��س��ول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم-
امل���س�ج��د احل� ��رام ث��م ط ��اف ب��ال�ب�ي��ت ويف ي��ده
قو�س ،وحول الكعبة ثالثمائة و�ستون �صن ًما،

وع ��دد �آخ ��ر م��ن امل �ع��ارك احل��ا��س�م��ة يف ت��اري��خ
الإ�� �س�ل�ام وامل �� �س �ل �م�ين مم ��ن ح�ظ�ي��ت ب���ش��رف
وقوعها يف �أي��ام �شهر رم�ضان املبارك ،فروت
�أن �ف��ا���س ال���ص��ائ�م�ين ودم ��ا�ؤه ��م � �س��وح ال��وغ��ى
و�ألهبت لفحات حر ال�صوم تفا�صيل البطولة
ف�أنتجت �أمثلة رائ�ع��ة يف ن�شر ال�ع��دل واحل��ق
ومقارعة �أهل الظلم وال�شرك والباطل ،منها:

ف�أخذ يدفعها بالقو�س ،ويقول ﴿ :وَ ُق ْل جَاءَ

الْحَقُّ و ََزهَقَ الْبَاط ُِل إِنَّ الْبَاط َِل كَانَ َزهُو ًقا﴾
الإ�� �س ��راء 81 ،ودخ ��ل ال�ك�ع�ب��ة ،ف� ��ر�أى � �ص��و ًرا
فمحاهاّ ،
وحطم الأ�صنام ،ثم �صلى يف داخلها،
وك��ان �أه��ل مكة ينتظرون م�صريهم فخطب
فيهم ،ثم قال قولته امل�شهورة:اذهبوا ف�أنتم
الطلقاء ،وكان لفتح مكة �أثر كبري يف انت�شار
الإ�سالم.

معركة البويب يف ال�سنة  13هجرية ،وفتح
النوبة – يف م�صر� -سنة  31هجرية ،ومعركة
ب�لاط ال�شهداء �سنة  114هجرية ،ومعركة
عني جالوت يف فل�سطني �سنة  658هجرية ،
ويف رم�ضان فتحت �شقحب �سنة  702هجرية،
وف �ت��ح ق�بر���ص يف ع �ه��د امل �م��ال �ي��ك ��س�ن��ة 829
 -3فتح عمورية �سنة  223هجرية  :هجرية ،ووقعت فيه �أي�ضا معركة املن�صورة
غ ��زا (ت �ي��وف �ي��ل ب��ن م�ي�خ��ائ�ي��ل) م �ل��ك ال ��روم �سنة 647هـ .
ب�ل�اد امل���س�ل�م�ين ،وك ��ان امل���س�ل�م��ون م�شغولون �إن ه ��ذه الأم �ث �ل��ة امل ��وج ��زة ع��ن ت��اري��خ �شهر
يف �أذرب� �ي� �ج ��ان ي��وا� �ص �ل��ون ف�ت��وح��ات�ه��م،ع�ل��ى رم �� �ض��ان اجل �ه ��ادي ي��و��ض��ح ب ��الأدل ��ة ت��راب��ط
ر�أ�� ��س م��ائ��ة �أل ��ف م��ن ج �ن��ود ال��روم��ان،ف�ق�ت��ل تربية الإن�سان لذاته ولعائلته وجمتمعه يف
الأط� �ف ��ال وال �� �ش �ي��وخ ،واح �ت��ل ال �ب�ل�اد ،و�أ� �س��ر �أي ��ام �شهر ال���ص�ي��ام العظيم م��ع ط�ل��ب العلم
الن�ساء و�سباهن ،وم ّثل بكل من وق��ع يف يده وحت�صيله وال�سعي احلثيث لن�شره ،فالعلم
من امل�سلمني  ،وكان من �ضمن الن�ساء امر�أة من ثمار الرتبية الرا�شدة ،والرتبية �أ�سا�س
اقتادها جنود ال��روم للأ�سر ،ف�صرخت هذه من �أ�س�س العلم الذي يغني وي�سمن من جوع
امل� ��ر�أة :وامعت�صماه ،فلما و��ص��ل اخل�بر �إىل اجلهل ،وانه ليطور الإن�سان ويرتقي به �إىل
(املعت�صم) خليفة امل�سلمني ا�ست�شاط غ�ض ًبا ،املرحلة الأخرية من قمم املجد امل�سجلة �ضمن
وقرر االنتقام حلرمات هلل ،وخرج على ر�أ�س �أفراح و�أجماد هذا ال�شهر الف�ضيل :اجلهاد يف
جي�ش لنجدة امل�سلمني ،وع�سكر بهم يف غربي �سبيل اهلل.
نهر دجلة ,وك��ان ال��روم ق��د رح�ل��وا عنها بعد
ال�ف��واح����ش ال�ك�ث�يرة ال�ت��ي ارت�ك�ب��وه��ا ب�أهلها ،وبهذا تكتمل �إط��راف املعادلة احل�سنى :علم
ولكن املعت�صم �أ��ص� ّر على تتبع ال��روم وع��دم ( ب �ن��زول ال��وح��ي) +ت��رب�ي��ة  +ج�ه��اد = ن�صر
الرجوع عن قتالهم ،ف�سار �إىل بالدهم ،و�س�أل دائم لأمة القر�آن ،التي ولدت بالعلم يف �شهر
ع��ن �أق� ��وى ح���ص��ون�ه��ا ،ف�ع�ل��م �أن �ه��ا ع�م��وري��ة؛ رم�ضان بقوله تعاىل ﴿ :اقرأ﴾ ،م�صحوبة
ف�ص ّمم �أمري امل�ؤمنني املعت�صم على فتحها  .بجهود ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم-
يف ت��رب�ي��ة ال�صحابة ع�ل��ى ف�ضائل الأع �م��ال،
ويف  6رم �� �ض��ان  ،ا��س�ت�ط��اع ج�ي����ش امل�سلمني واكتملت �أخريا ب�سعي املجاهدين يف �سبيل اهلل
�أن ُي�ح��دث ثغرة يف ��س��وره��ا ،فاندفع اجلنود ل�صناعة واقع م�شرق لأمة الإ�سالم م�ستوحية
داخ��ل امل��دي�ن��ة ،وح��ارب��وا بكل ق��وة و�شجاعة؛ ذلك من نفحات �شهر رم�ضان املبارك.
حتى �سيطروا على املدينة ،ومت فتح �أ�صعب
احل �� �ص��ون ال ��روم ��ان� �ي ��ة :ع �م ��وري ��ة ،ف�ق��وي��ت
معنوياتهم ،و�سهل لهم ا�ستمرار الفتوحات
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ف�ضائل ال�صيام:

ك ��ان م��ن ه ��دي ال�ن�ب��ي ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و�سلم
تطهري املجتمع من ال�شهوات املنحرفة و�ضبطها
ب�ضوابط وق�ي��ود حت��د م��ن ارتكابها وك��ان ال�صوم
احد تلك ال�ضوابط فقد رغب �صلى اهلل عليه و�سلم
ال�شباب يف �صيام التطوع ،و�أب��ان لهم عن ف�ضله،
ف �ق��ال(( :ي ��ا مع�شر ال���ش�ب��اب م��ن ا��س�ت�ط��اع منكم
الباءة (�أي :النفقة والقدرة) فليتزوج؛ ف�إنه �أغ�ض
للب�صر ،و�أح�صن للفرج ،وم��ن مل ي�ستطع فعليه
بال�صوم؛ ف�إنه له وجاء)) رواه البخاري وم�سلم.
وحث بطريق �أخر فقال �صلى اهلل عليه و�سلم:
((م��ا من عبد ي�صوم يوما يف �سبيل اهلل� ،إال باعد
اهلل بذلك وجهه ع��ن ال�ن��ار �سبعني خريفا)) رواه
البخاري وم�سلم.
وق��ال �صلى اهلل عليه و�سلم(( :ال�صيام جن ٌة
ي�س َت َج ُّن بها العبد من النار)) �صحيح الرتغيب.
ْ

مدر�سة ال�صيام
من هدي ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
خالد املفرجي
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ال �� �ص �ي��ام اح � ��د �أرك � � � ��ان الإ� � �س �ل�ام منها ال�صحابه ال�صيام نفال وفر�ضا
اخلم�س و�صيامه فر�ض عني على كل �سببا وغاية.
م�سلم وم�سلمة ب��ال��غ ع��اق��ل ق��ادر ،لذا
ولي�س مق�صدنا هنا تعريف ال�صيام
كان ال بد من الوقوف على تاريخه من
خالل تتبع �صيام النبي نفال وفر�ضا ،وال اخلو�ض يف م�سائله الفقهية و�إمنا
ليكون �صيامنا تطبيقا وعمال مت�أ�سني ذكر بع�ض ف�ضائله وتتبع هدي النبي
يف ذل ��ك ب �ه��دي ر� �س��ول اهلل ��ص�ل��ى اهلل يف ال�صيام وتاريخه والأزمنة التي كان
عليه و�سلم ،ف�صيامه يعد حمل نظر �صلى اهلل عليه يتحراها في�صومها،
جميع امل�سلمني الذين يحر�صون على ف ��إن تتبع ذل��ك يعطينا ت�صورا كامال
تتبع ال�سنة ون�ب��ذ ال�ب��دع��ة ،و�صيامه عن هذه ال�شعرية التي كان ال�صحابة
�صلى اهلل عليه كان املدر�سة التي تعلم يتحرونها من خالل منهج النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم.

وعن �أبي �أمامة ر�ضي اهلل عنه قال ( :يا ر�سول
اهلل! دلني على عمل �أدخ��ل به اجلنة) ،فقال �صلى
اهلل عليه و�سلم(( :عليك بال�صوم ،ال مثل ل��ه))
�صحيح �سنن الن�سائي.
وغ�ير ذل��ك م��ن الأح��ادي��ث التي ي�صعب عدها
وح�صرها.
�أم ��ا ��ص�ي��ام ��ش�ه��ر رم���ض��ان ف�ق��د ج ��اءت الآي ��ات
بفر�ضيته والغاية واملق�صد منه وف�ضله بني �سائر
العبادات ،ف�شهر رم�ضان �شهر ال�ق��ر�آن والفرقان،
واخل�ي�ر وال�برك��ة� ،شهر ليلة ال�ق��در� ،شهر ت�صفد
فيه ال�شياطني وتغلق �أب ��واب ال�ن��ار وتفتح �أب��واب
اجل �ن��ان ،ق��ال ر� �س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
(( �إذا جاء رم�ضان؛ فتحت �أب��واب اجلنة ،وغلقت
�أبواب النريان ،و�صفدت ال�شياطني)) رواه البخاري
وم�سلم.
وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم ق��ال(( :ق��د ج��اءك��م �شهر مبارك
اف�تر���ض عليكم �صيامه تفتح فيه �أب ��واب اجلنة،
وتغلق فيه �أب ��واب اجلحيم ،وتغل فيه ال�شياطني
فيه ليلة خري من �ألف �شهر ،من حرم خريها فقد
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حرم)) رواه �أحمد والن�سائي والبيهقي.
وق��ال �صلى اهلل عليه و��س�ل��م (( :من
�صام رم�ضان �إمياناً واحت�ساباً ُغفر له ما
تقدم من ذنبه)).
ول�ق��د خ��� َّ�ص اهلل ال���ص��ائ�م�ين ب��اب من
�أبواب اجلنة الثمانية فال يدخله غريهم،
عن �سهل بن �سعد�(( :أن النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم ق��ال� :إن للجنة ب��اب�اً يقال له
الريان يقال يوم القيامة� :أين ال�صائمون،
ف�إذا دخل �آخرهم �أغلق ذلك الباب)) رواه
البخاري وم�سلم.
و�صيام �شهر رم�ضان ف��ر���ض يف �شهر
�شعبان م��ن ال�سنة ال�ث��ان�ي��ة م��ن ال�ه�ج��رة،
و��ص��ام النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ت�سع
رم�ضانات ،فقد تويف �صلى اهلل عليه و�سلم
يف �شهر رب�ي��ع الأول م��ن ال�سنة احل��ادي��ة
ع�شرة من الهجرة.
مدر�سة النبي وهديه يف �صيام النافلة:

ك��ان ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
م �ث��ال ال �ع��اب��د ال ��رب ��اين ف �ق��د ك ��ان يعي�ش
عبودية هلل يف ك��ل وق��ت وح�ين ،يف طعامه
و� �ش��راب��ه ،ن��وم��ه وي�ق���ض�ت��ه ،ل�ي�ل��ه ون �ه��اره،
� �س��ره وع�لان�ي�ت��ه ،ف��رح��ه وح��زن��ه ،غ�ضبه
ور� �ض��اه ،ح��رب��ه و��س�ل�م��ه ،دع��وت��ه وج �ه��اده،
ب�ي�ت��ه وخ� ��ارج ب�ي�ت��ه ،م��ع �أه �ل��ه و�أ��ص�ح��اب��ه،
مع �أعدائه وخ�صومه ،ولذلك �شرفه اهلل
وو�صفه بالعبودية ون�سبه لنف�سه فقال:

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي َأسْرَى بِعَبْدِهِ ﴾ الإ�سراء:
 ،1وقوله تعاىلَ (( :ف��أَ ْو َح��ى �إِلىَ َع ْبدِ ِه مَا
�أَ ْو َح� ��ى)) النجم ،10 :فكان امل�ث��ال الأعلى
ال��ذي اق�ت��دى ب��ه جيل ال�صحابة ،فكانوا
نعم ال�صحب ونعم من اقتدى به �صلى اهلل
عليه و�سلم ولي�ضربوا للأمة خري مثال
مل��ن ي��ري��د �أن ي�ق�ت��دي ب��ه ��ص�ل��ى اهلل عليه
و�سلم ،وهذا يحتاج �إىل تف�صيل اكرب لي�س
حمله هنا.

�إن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ما من من ذي احلجة ويحر�ص على �صيام عرفة.
�أمر خري �إال ودل عليه الأمة وما من �أمر
�صيام عا�شوراء� :صيام ال�ي��وم العا�شر
�شر �إال وقد نهاها عنه ،والن ال�صيام كله
خري فقد دلها على طرقه وم�سالكه ،فمرة من عا�شوراء �شهر اهلل املحرم ،ق��ال �صلى
يرغب و�أخ ��رى يفعل ليقتدى ب��ه وثالثة اهلل عليه و�سلم� (( :أف�ضل ال�صيام بعد
ينهى ليتميز ال�صف الإ�سالمي ،وعلى هذا رم�ضان �شهر اهلل املحرم )) رواه �أب��و داود
تربى ال�صحابة ،ولتف�صيل كيف كان حال والرتمذي.
النبي مع ال�صيام ،نقف عند حمطاته:
وع��ن عائ�شة قالت (( :ك��ان عا�شوراء
املحطة الأوىل� :أنواع ال�صيام التي رغب فيها :ي��وم��ا ت�صومه قري�ش يف اجلاهلية وك��ان
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ي�صومه
ك�ث�يرة ه��ي االي ��ام ال�ت��ي رغ��ب ال�صيام فلما ق��دم امل��دي�ن��ة ��ص��ام��ه و�أم ��ر ب�صيامه
ف�ي�ه��ا ر� �س��ول اهلل ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و��س�ل��م ،فلما اف�تر���ض رم���ض��ان ك��ان رم���ض��ان هو
ك�صيام ي��وم و�إف �ط��ار ي��وم و�صيام االثنني الفري�ضة وترك عا�شوراء فمن �شاء �صامه
واخلمي�س م��ن ك��ل �أ��س�ب��وع ،و�صيام ثالثة ومن �شاء تركه)).
اي��ام م��ن ك��ل �شهر ،و��ص�ي��ام �ستة اي��ام من
ويقول �صلى اهلل عليه و�سلم� (:صيام
� �ش��وال تتبع رم���ض��ان ،و��ص�ي��ام ي��وم عرفة
و�صيام يوم عا�شوراء ،و�صيام غري موقوت ي��وم ع��ا��ش��وراء �أحت�سب على اهلل �أن يكفر
بزمن حمدد ،وغري ذلك ،وكل هذا يدخل ال�سنة التي قبله ) رواه م�سلم.
�ضمن نافلة ال���ص��وم� ،أم��ا الفري�ضة فهي
وع ��ن ع�ب��د اهلل ب��ن ع�ب��ا���س ر� �ض��ي اهلل
فقط رم�ضان ،وهناك �صيام يكون واجب عنهما قال(( :ق��دم النبي �صلى اهلل عليه
ك�صيام كفارة اليمني والظهار ،وغريها .و��س�ل��م امل��دي�ن��ة ف ��ر�أى ال�ي�ه��ود ت���ص��وم ي��وم
وتتنوع ان��واع ال�صيام التي حث النبي عا�شوراء فقال :ما ه��ذا؟ قالوا :ه��ذا يوم
�صلى اهلل عليه و�سلم ا�صحابه ب�صيامها �صالح هذا يوم جنى اهلل بني �إ�سرائيل من
ع��دوه��م ف�صامه مو�سى .ق��ال :ف��أن��ا �أح��ق
وذلك:
مبو�سى منكم ف�صامه و�أمر ب�صيامه)).
�صيام �ست من �شوال :ك��ان من هديه
وع ��ن ع�ب��د اهلل ب��ن ع�ب��ا���س ر� �ض��ي اهلل
�صلى اهلل عليه و��س�ل��م �أن يتبع رم�ضان
ب�صيام �ستة �أيام من �شوال ت�صام متوا�صلة عنهما ق��ال �أي���ض��ا (( :ح�ين ��ص��ام ر��س��ول
�أو متفرقة ،وعرب عنه بـ (�صيام الدهر) �أي اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ي��وم ع��ا��ش��وراء
العمر ،يقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم :و�أمر ب�صيامه قالوا :يا ر�سول اهلل �إنه يوم
(( من �صام رم�ضان و�أتبعه �ستاً من �شوال تعظمه اليهود والن�صارى .فقال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ف�إذا كان العام املقبل
كان ك�صوم الدهر)) رواه م�سلم.
�إن �شاء اهلل �صمنا اليوم التا�سع .قال :فلم
�صيام يوم عرفة� :صيام التا�سع من ي�أت العام املقبل حتى تويف ر�سول اهلل �صلى
��ش�ه��ر ذي احل �ج ��ة ،ي ��وم ع��رف��ة وه ��و من اهلل عليه و�سلم)).
�أعظم الأي��ام ،وهو لغري احل��اج قال النبي
�صيام يوم و�إفطار يوم :ح��ث النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم� (( :صيام عرفة �إين
�أحت�سب على اهلل �أن يكفر ال�سنة التي قبله ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و� �س �ل��م ع �ل��ى � �ص �ي��ام ي��وم
وال�سنة ال�ت��ي ب�ع��ده )) رواه م�سلم ،وك��ان وافطار يوم وو�صف ذلك بانه �صيام داود،
�صلى اهلل عليه و�سلم ي�صوم الع�شر الأوائل و�أن ه��ذا �أف�ضل ال�صيام وم��ع ه��ذا مل يرد
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�أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �صام يوماً
و�أفطر يوماً.
هلل ْب� ِ�ن َع� ْم��رو ْب� ِ�ن ا ْل� َع��ا�� ِ�ص،
ع��ن َع� ْب��دِ ا ِ
ُ
للهَّ
َق��ا َلَ :ق��ا َل ل َر�� ُ�س� ُ
هلل َ�ص َّلى ا َعلَ ْي ِه
�ول ا ِ
ب �أَ َّن َك َت ُ�صو ُم
َو َ�س َّل َمَ (( :يا َع ْب َد ا ِ
هلل �أَلمَ ْ �أُ ْخ ْ
ال َّنهَا َر َو َت ُقو ُم ال َّل ْي َل؟َ .ف ُق ْلتُ َ :بلَى َيا َر ُ�سو َل
هلل َق ��ا َلَ :ف� َ
لا َت� ْف� َع� ْ�ل��ُ� ،ص� ْم َو�أَ ْف��طِ � ْرَ ،و ُق � ْم
ا ِ
َونمَ ْ َ ،ف�إِ َّن لجِ َ َ�سدِ َك َعلَ ْي َك َح ًّقاَ ،و�إِ َّن ِل َع ْين َِك
َعلَ ْي َك َح ًّقاَ ،و ِ�إ َّن ِل َز ْوجِ َك َعلَ ْي َك َح ًّقاَ ،و ِ�إ َّن
ِل َز ْور َِك َعلَ ْي َك َح ًّقاَ ،و�إِ َّن ب َِح ْ�س ِب َك �أَ ْن َت ُ�صو َم
ُك َّل َ�شهْرٍ َث َ
ال َث َة �أَ َّي��ا ٍمَ ،ف� ِ�إ َّن َل َك ِب ُك ِّل َح َ�س َن ٍة
ع َْ�ش َر �أَ ْم َثا ِلهَاَ ،ف�إِ َّن ذل َِك ِ�ص َيا ُم الدَّهْ ِر ُك ِّلهِ.
هلل �إِنيِّ
َف َ�ش َّدد ُْت َف ُ�ش ِّد َد َعلَ َّيُ ،ق ْلتُ َ :يا َر ُ�سو َل ا ِ
هلل دَا ُو َد
�أَجِ ُد ُق َّو ًةَ .قا َلَ :ف ُ�ص ْم ِ�ص َيا َم َن ِب ِّي ا ِ
ال�س َ
ال ُمَ ،و َال َت ِز ْد َعلَ ْيهُِ .ق ْلتُ َ :ومَا َكا َن
َعلَ ْي ِه َّ
ال�س َ
ال ُم؟ َق��ا َل:
ِ�ص َيا ُم َن ِب ِّي ا ِ
هلل دَا ُو َد َعلَ ْي ِه َّ
هلل َي ُق ُ
ول َب ْع َدمَا
ن ِْ�ص ُف الدَّهْ رَِ .ف َكا َن َع ْب ُد ا ِ
َك�ِب�رِ َ َ :يا َل ْي َتنِي َق ِب ْلتُ ُر ْخ َ�ص َة ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى
اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم)) رواه البخاري.
�صيام ي��وم االثنني واخلمي�س :من

ابرز الأيام التي حث النبي �صلى اهلل عليه اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ي�صوم من غرة
و�سلم ال�صيام فيها ،فقد �سئل عن �صيام كل �شهر ثالثة �أيام وقلما كان يفطر يوم
ي��وم االثنني فقال �صلى اهلل عليه و�سلم :اجلمعة)).
(( ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه �أو �أر�سل
وع��ن م�ع��اذة ق��ال��ت (( :قلت لعائ�شة:
�إ ّ
يل فيه)).
�أك� ��ان ر� �س��ول اهلل ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و�سلم
و�سئل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ي�صوم ث�لاث��ة �أي ��ام م��ن ك��ل �شهر؟ قالت:
ع��ن ��ص��وم ي��وم االث�ن�ين واخلمي�س ؟ق��ال :نعم .قلت :من �أيه كان ي�صوم؟ قالت :كان
((ي ��وم ��ان ت�ع��ر���ض ف�ي�ه�م��ا الأع� �م ��ال على ال يبايل من �أيه �صام)).
رب العاملني ،ف�أحب �أن يعر�ض عملي و�أنا
وعن عائ�شة قالت (( :كان النبي �صلى
�صائم)).
اهلل عليه و�سلم ي�صوم من ال�شهر ال�سبت
وعن عائ�شة قالت (( :كان النبي �صلى والأح� � ��د واالث� �ن�ي�ن وم ��ن ال �� �ش �ه��ر الآخ ��ر
اهلل ع�ل�ي��ه و��س�ل��م ي�ت�ح��رى � �ص��وم االث�ن�ين الثالثاء والأربعاء واخلمي�س)).
واخلمي�س)).
�صيام �شعبان :كان من هديه �صلى اهلل
�صيام ثالثة �أيام من كل �شهر؛ كان عليه و�سلم �صيام اكرث ايام �شهر �شعبان؛
من هديه �صلى اهلل عليه و�سلم املواظبة وك ��أن��ه ب��ذل��ك يتهيء ال�ستقبال رم�ضان،
على �صيام ثالثة �أيام من كل �شهر ،وحث فيتهيء له نف�سيا وبدنيا ،عن �أم امل�ؤمنني
ع��ائ���ش��ة ر� �ض��ي اهلل ع�ن�ه��ا َق ��ا َل ��تْ َ (( :ك� ��ا َن
�أ�صحابه على ذلك.
ُ
للهَّ
َر�� ُ�س� ُ
هلل َ�ص َّلى ا َعلَ ْي ِه َو�� َ�س� َّل� َم َي ُ�صو ُم
�ول ا ِ
وع ��ن ع�ب��د اهلل ق� ��ال (( :ك ��ان ر��س��ول َح َّتى َن ُقو َل َال ُي ْفطِ ُرَ ،و ُي ْفطِ ُر َح َّتى َن ُقو َل َال
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هلل َ�ص َّلى اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه
َي ُ�صو ُمَ ،ف َما َر َ�أ ْيتُ َر ُ�سو َل ا ِ
َو َ�س َّل َم ْا�س َت ْك َم َل ِ�ص َيا َم َ�شهْرٍ ِ�إ َّال َرم َ
َ�ضا َنَ ،ومَا
النهي عن ال�صيام لأي��ام معلومة:
َر�أَ ْي� ُت��ه َ�أ ْك�َثَرَ َ ِ�ص َيا ًما مِ ْن ُه يِف َ�ش ْع َبا َن)) رواه
وه��ي �أي ��ام خم�صو�صة �أح���ص��اه��ا العلماء
البخاري.
ك� �ي ��وم ع �ي��د ال �ف �ط��ر واال�� �ض� �ح ��ى ،و�أي� � ��ام
وع��ن �أ�سامة بن زي��د ر�ضي اهلل عنهما الت�شريق و�إف��راد يوم اجلمعة �أو ال�سبت �أو
قال (( :قلت :يا ر�سول اهلل ،مل �أرك ت�صوم يوم ال�شك ب�صيام.
�شهراً من ال�شهور ما ت�صوم من �شعبان؟
�صيام يومي الفطر والأ�ضحى :وهذان
ق��ال(( :ذاك �شهر يغفل النا�س عنه ،بني
رج ��ب ورم �� �ض ��ان ،وه ��و ��ش�ه��ر ت��رف��ع فيه اليومان يحرم �صيامهما عن عمر ر�ضي
الأعمال �إىل رب العاملني ،ف�أحب �أن يرفع اهلل عنه �أن��ه ق��ال (( :ه��ذان اليومان كان
عملي و�أنا �صائم)) رواه �أحمد يف امل�سند .ال�ن�ب��ي ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و��س�ل��م ي�ن�ه��ى عن
��ص��وم�ه�م��ا ،ي ��وم ف �ط��رك��م م��ن ��ص�ي��ام�ك��م،
�صيام مم��دود ومقطوع� :إن �صفة واليوم الذي ت�أكلون فيه من ن�سككم)).
�صوم النبي �صلي اهلل عليه و�سلم انه كان
�صيام �أيام الت�شريق :وعلة النهي عن
ال مير �شهر دون �أن يكون قد �صام بع�ضه،
وت ��رك بع�ضه وه ��ذا م��ا دل ع�ل�ي��ه حديث �صيام ه��ذه الأي��ام لأن�ه��ا �أي��ام �أك��ل و�شرب،
ال�سيدة عائ�شة ر�ضي اهلل عنه فقد �سئلت عن نبي�شة الهذيل ر�ضي اهلل عنه� (( :أن
عن �صيام ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم؟ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بعث دع��اة يف
قالت (( :كان ي�صوم حتى نقول :قد �صام �أيام الت�شريق ينادون يف النا�س� :أال �إن �أيام
ويفطر حتى نقول :قد �أفطر .قالت :وما منى �أيام �أكل و�شرب وذكر هلل عز وجل)).
�صام ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �شهرا
�صيام يوم اجلمعة :ع��ن �أب��ي هريرة
كامال منذ قدم املدينة �إال رم�ضان)).
ر��ض��ي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه
وع��ن عبد اهلل ب��ن عبا�س َق��ا َل (( :مَا و�سلم ق��ال(( :ال تخت�صوا ليلة اجلمعة
�َ��ص��ا َم ال َّن ِبي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم َ�ش ْه ًرا بقيام م��ن ب�ين ال�ل�ي��ايل ،وال تخ�صوا يوم
ُّ
لا َق� ُّ�ط َغ�ْي�رْ َ َر َم �� َ��ض��ا َنَ ،و َي�� ُ��ص��و ُم َح َّتى اجلمعة ب�صيام من بني الأيام �إال �أن يكون
َك��امِ � ً
هلل َال ُي ْفطِ ُر؛ َو ُي ْفطِ ُر يف �صوم ي�صومه �أحدكم)).
َي ُقو َل ا ْل َقا ِئ ُلَ ،ال َوا ِ
هلل َال َي ُ�صو ُم)).
َح َّتى َي ُقو َل ا ْل َقا ِئ ُلَ ،ال َوا ِ
�صيام يوم ال�سبت :ع��ن عبد اهلل بن
وعن �أن�س بن مالك �أنه �سئل عن �صوم ب�سر ع��ن �أخ �ت��ه �أن ر� �س��ول اهلل �صلى اهلل
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقال (( :كان عليه و�سلم قال(( :ال ت�صوموا يوم ال�سبت
ي�صوم من ال�شهر حتى نرى �أن ال يريد �أن �إال فيما افرت�ض اهلل عليكم ف��إن مل يجد
يفطر منه ويفطر حتى نرى �أن ال يريد �أن �أح ��دك ��م �إال حل ��اء ع�ن�ب��ة �أو ع ��ود ��ش�ج��رة
ي�صوم منه �شيئا وكنت ال ت�شاء �أن تراه من فليم�ضغه)).
املحطة الثانية :ال�صيام املنهي عنه:

الليل م�صليا �إال ر�أيته م�صليا وال نائما �إال
ر�أيته نائما)).

وهذا الذي حدا بالإمام م�سلم ليرتجم
يف �صحيحه يف كتاب ال�صيام بابا بعنوان:
(� �ص �ي��ام ال �ن �ب��ي � �ص �ل��ى اهلل ع �ل �ي��ه و��س�ل��م
وا�ستحباب �أال يخلِي �شهراً عن �صوم).

النهي عن الو�صال يف �صيام :وهو
ال�صيام املتتابع فعن �أَبِي هُ َر ْي َر َة ر�ضي اهلل
هلل َ�ص َّلى هَّ ُ
عنه َق ��ا َلَ (( :نهى َر�� ُ�س� ُ
الل
�ول ا ِ
ال�ص ْو ِمَ ،ف َقا َل َل ُه
َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم ع َِن ا ْلو َ
ِ�صالِ فيِ َّ
َر ٌ
جل مِ َن ا مْل ُ ْ�سلِمِ َ
ا�ص ُل َيا َر ُ�سو َل
ني� :إِ َّن َك ُت َو ِ
هلل َق��ا َلَ :و�أَ ُّي ُك ْم مِ ْثلِي �إِنيِّ �أَ ِبيتُ ُي ْط ِع ُمنِي
ا ِ
َر ِّب��ي َو َي ْ�س ِقنيِ؟! َفلَ َّما �أَ َب � ْوا �أَ ْن َي ْن َتهُوا ع َِن
ا ْل � ِو� َ��ص��الِ ؛ َوا� َ��ص � َل ِب � ِه � ْم َي � ْو ًم��اُ ،ث � َّم َي � ْو ًم��ا،
ُث� َّم َر َ�أ ُوا ا ْل�هِ� َ
لا َل َف َقا َلَ :ل� ْو َت��أَ َّخ� َر َل ِز ْد ُت ُك ْم،
َكال َّت ْنكِيلِ َل ُه ْم حِ َ
ني �أَ َب ْوا �أَ ْن َي ْن َتهُو)).
ا�ص َل
وعن �أَ َن ٍ�س ر�ضي اهلل عنه َقا َلَ ((:و َ
ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم �آخِ � َر َّ
ال�ش ْهرِ،
ا�سَ ،ف َبلَ َغ ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى
ا�س مِ َن ال َّن ِ
َو َو َ
ا�ص َل �أُ َن ٌ
ُ
بي َّ
ال�ش ْه ُر
الل َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم َف� َق��ا َلَ :ل� ْو ُم� َّد َ
ا�ص ْلتُ و َِ�صا ًال َي� َد ُع المْ ُ َت َع ِّم ُقو َن َت َع ُّم َق ُه ْم؛
َل َو َ
�إِنيِّ َل ْ�ستُ مِ ْثلَ ُك ْم� ،إِنيِّ �أَ َظ� ُّ�ل ُي ْط ِع ُمنِي َر ِّبي
َو َي ْ�س ِقنيِ)) رواه البخاري.
حديث عَائ َِ�ش َة َقا َلتْ َ (( :نهى َر ُ�س ُ
هلل
ول ا ِ
ِ�صالِ َ ،ر ْح َم ًة
َ�ص َّلى اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم ع َِن ا ْلو َ
ا�ص ُل َقا َل� :إِنيِّ َل ْ�ستُ
َل ُه ْمَ ،ف َقا ُلوا� :إِ َّن َك ُت َو ِ
َك َه ْي َئ ِت ُك ْم�ِ ،إنيِّ ُي ْط ِع ُمنِي َر ِّب��ي َو َي ْ�س ِقنيِ))
رواه البخاري.

هذا هو هدي ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم يف ال�صيام وه��ذا تاريخه �صيامه يف
فر�ضه ونفله ،ه��ذا ال�صيام املدر�سة التي
ك��ان��ت ال��راف��د ال�ك�ب�ير لتعليم ال�صحابة
والأم ��ة م��ن بعدهم وبهم ال�ه��دي النبوي
خطوة بخطوة ،ليدركوا حقيقته ويرتقوا
�سلمه فيبلغوا ه��دف��ه وم�ك��ان�ت��ه ،التقوى
التي حازها الأوائل وفاز بها كل من �سلك
�سبيلهم وه��دي�ه��م واق�ت�ف��ى �أث��ره��م ،فهم
حلقة الو�صل والباب الذي نلج منه ل�سنة
يوم ال�شك :وه��و اليوم الثالثون من النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وهديه ودينه
�شهر ��ش�ع�ب��ان ،وق��د ن�ه��ى �صلى اهلل عليه و�شرعته.
و�سلم م��ن �صيامه ع��ن �سلمان ر��ض��ي اهلل
عنه ق��ال(( :م��ن �صام ال�ي��وم ال��ذي ي�شك
فيه فقد ع�صى �أبا القا�سم )).

مـــجــلــــــــة والـــــذيـــــــن مـــعــــــه  -الــعـــدد احلادي ع�رش

45

واح�������ة ال����ت����اري����خ وال���م���ن���اس���ب���ات

تالمذة

يف مدر�سة النبوة

علموا الدنيا
ال�صيام �أمنوذجا
سعد عامر

ال�صحابة النموذج الرباين الذين اختارهم
اهلل ليكونوا الأ�س�س الأول التي �أقام عليها
دينه عمليا ،فاختيار اهلل اي��اه��م ل�صحبة
نبيه �صلى اهلل عليه و��س�ل��م ك��ان بحكمة
وغ��اي��ة عظيمة ،ولعلنا ن�ستطيع الوقوف
على ��ص��ورة عملية م��ن ��ص��ور ه��ذا اجليل
متثلت فيها �أثار مدر�سة النبوة ،فكانوا بها
اح��ق النا�س بو�صية اهلل للم�سلمني عامة
بتتبع اث��ره��م واالق �ت��داء ب�ه��م وات�خ��اذه��م
ق��دوة وا��س��وة ،ف�ح��ازوا حمبة اهلل ور�سوله
وامل ��ؤم �ن�ين ،وك��ان��وا ال���س��اب�ق�ين ،ي�ق��ول اهلل

تعاىل ﴿ :وَالسَّاب ُِقونَ أْ َ
الوَّ ُلونَ مِنَ الْمُه ِ
َاج ِرينَ

و أْ َ
َالنْصَا ِر وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ ب ِ ِإحْسَا ٍن رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ وَر َُضوا عَنْهُ وَ َأعَدَّ لَهُ ْم جَنَّاتٍ َتجْ ِري
َتحْ َتهَا أْ َ
ك ال ْ َفو ُْز
النْهَا ُر خَالِدِينَ فِيهَا َأبَدًا َذلِ َ

الْعَظِيمُ﴾ التوبة ،100 :ويقول حم��ذرا من

ُول مِنْ بَعْدِ
خمالفتهم ﴿:وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّس َ
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مَا َتبَيَّ َن لَ ُه الْهُدَى ويَ َّت ِب ْع َغيْ َر سَ ِبي ِل الْمُؤْمِنِنيَ

ُنوَل ِه مَا َتوَلَّى وَ ُنصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِريًا﴾
ِّالن�ساء.115:

لقد اخ�ترن��ا م��ن ب�ين �آالل��ف ال�صور التي خماطبا الأمة ب�شخو�ص ال�صحابة معلما
ن�ح�ت��اج ع��ر��ض�ه��ا ع�ل��ى ال �ق �ل��وب وال�ن�ف��و���س ومر�شدا وهاديا ودليال.
والأرواح لتت�أمل ما �سطرته ري�شة الإبداع
يف ر�سمها�� ،ص��ورة �صيام ال�صحابة ال��ذي ال�سنة النبوية الفعلية (ال���س�يرة) ،وهي
ج��اء ا�ستجابة ل�ل�أم��ر الإل �ه��ي ،ومل��ا حثهم ال�سرية العملية التي ترى بالعني وتب�صر
عليه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم من ب��احل��رك��ة ،وت �ت �ف��اع��ل ب��امل �ع��ا� �ش��رة ،وت ��ؤث��ر
باملجتمع ،وتعلم ب�صمت وتر�شد بفعل.
�صيام النفل.
�إن ال�صحابة كانوا �إذا ما قال اهلل تعاىل ﴿ :التطبيق العملي ملمثلي الأمة (ال�صحابة)،
فهم ب�شر يتعلمون ويهتدون بهدي القر�آن
يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ،قالوا لبيك و�سعديك ،وال���س�ن��ة ال�ق��ول�ي��ة وال�ع�م�ل�ي��ة ،فمنهم من
ك��ان ك��ل واح��د منهم يتمثل اخل�ط��اب مع ي�سارع باال�ستجابة ويتناف�س يف التنفيذ،
نف�سه وانه هو املق�صود به ال غريه ،فرتاهم ومنهم من يتو�سط ،ومنهم من حاله بني
ي�سارعون ويت�سابقون للمثول والأخ��ذ به ،هذا وهذا ،ومنهم من ي�شكل عليه في�سال
�إن كان �أمر امتثلوا وان كان نهيا انتهوا .وي�ستفهم فيو�ضح ل��ه م��رة ال �ق��ر�آن وم��رة
ال�سنة النبوية ،ومنهم من يجتهد فيقره
ال�صيام و�شعائره ق��ام على �أ�س�س ال �ق��ر�آن �أو ال�سنة ع�ل��ى اج �ت �ه��اده ،ومنهم
ثالثة ،هي:
من يخطئ يف فهم او تغيب عنه معلومة
الأمر القر�آين وال�سنة النبوية القولية .فيجتهد فيعرف بال�صواب.
وه��ي الآي� ��ات ال�ت��ي ن��زل��ت ت ��أم��ر امل�سلمني �إن �ه��م مم�ث�ل��وا الأم ��ة يف امل��در� �س��ة النبوية
وال��ذي وقع على عاتقهم تعليم االمة من
ب�صيام �شهر رم�ضان ،والكفارات.
خ�ل�ال م��ا ن�ق�ل��وا م��ن اي ال �ق��ر�آن وال�سنة
�أم��ا ال�سنة النبوية القولية فهي؛ كل امر ال�ن�ب��وي��ة ،وم��ن خ�ل�ال م��ا ك��ان م�ن�ه��م من
امر به النبي �صلى اهلل عليه و�سلم او رغب اجتهاد و�س�ؤال ،وغري ذلك.
فيه او �أو�ضح م�س�ألة او �أج��اب على �س�ؤال
ذي �صلة او نهى نهي ك��راه��ة او حت��رمي ،ول��ذا ك��ان حقا علينا ان نقف على حركة

مـــجــلــــــــة والـــــذيـــــــن مـــعــــــه  -الــعـــدد احلادي ع�رش

واح�������ة ال����ت����اري����خ وال���م���ن���اس���ب���ات

ح�ي��ات�ه��م ون ��أخ��ذ م�ن�ه��ا ال �ع�برة ف�ه��م اعلم
النا�س مبراد اهلل ور�سوله وخري من متثله،
لذا �سنق�صر حديثنا عن �صيامهم فر�ضا
ونفال نقال ل�صورهم ووقائعهم ،حمللني
باحثني عن العربة واملوعظة.

اللهم بلغنا رم�ضان:
عن معلى بن الف�ضل قال( :كان ال�صحابة
يدعون اهلل �ستة �أ�شهر �أن يبلغهم رم�ضان،
ثم يدعونه �ستة �أ�شهر �أن يتقبله منهم)،
وق � ��ال ي �ح �ي��ى ب ��ن �أب � ��ي ك �ث�ي�ر( :ك � ��ان من
دعائهم :اللهم �سلمني �إىل رم�ضان ،اللهم
�سلم يل رم�ضان ،وت�سلمه مني متقبال)،
�ستة ا�شهر ت�سبق رم�ضان وقلوبهم معلقة
به ف�إذا ح�ضر كان لهم معه �شان وحكاية،
واذا ما ان�صرف كان رجاءهم باهلل كبري �أن
يتقبل منهم فال يزالون يدعون ويرجون
اهلل بذلك� ،إن قلوب تطهرت وزكت و�صفت،
فال تغرت بعملها وال تطمئن حلالها فهي
ب�ين خ��وف ورج ��اء ،وه��م ال��ذي��ن ق��د حتقق
ر�ضا اهلل لهم اال انهم يعلمون االم��ة ابلغ
الدرو�س وارجاها نفعا.

عنه عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم لهذه املنظومة العلمية احلديثة ،وهذا من
قال�(( :إن لل�صائم عند فطره لدعو ًة ما م�آثرهم وفهمهم العميق.
ت��رد)) ،رواه ابن ماجة ،وك��ان عبد اهلل بن
عمرو ر�ضي اهلل عنه �إذا �أفطر دع��ى �أهله
وول ��ده ودع ��ا ،وك��ان عبد اهلل ب��ن عمر بن �إن ال�صوم عبادة روحية وج�سدية ،والرتبية
اخل�ط��اب ر��ض��ي اهلل عنهما ي�ق��ول ( :كان ت �ق��ع ع �ل��ى ك�ل�ي�ه�م��ا ف�ي�ت�ع� ّل��م ال �ط �ف��ل من
ُيقال� :إن لكل م�ؤمن دعوة م�ستجابة عند ال�صيام الإخال�ص هلل تعاىل ،ومراقبته يف
�إفطاره �إما �أن ُتعجل له يف دنياه� ،أو ُتدخر ال�سر والعلن ،وال�صيام يربي الطفل على
ل��ه يف �آخ��رت��ه ،ق��ال :فكان اب��ن عمر يقول الإرادة والتحمل وذلك ببعده عن الطعام
عند �إف �ط��اره :ي��ا وا��س��ع املغفرة اغفر يل) رغم اجلوع والعط�ش ،وكبح جماح رغباته،
�شعب الإميان للبيهقي.
�إنه يرتبى يف مدر�سة ال�صرب واجلد.

تعاهد فلذات الأكباد باخلري:

ك ��ان ال���ص�ح��اب��ة ي�ح�م�ل��ون اخل�ي�ر للنا�س
كافة ،فكان من �شانهم �أنهم كانوا ي�أمرون
ال�صبيان ال��ذي��ن مل يبلغوا ويتعاهدوهم
ب��ال �� �ص �ي��ام ،وي �� �ش �غ �ل��وه��م ب ��االل �ع ��اب حتى
يحني موعد االف�ط��ار ،ف� َع��نْ ال� ُّر َب� ِّي� ِع ِب ْنتِ
ُم َع ِّو ٍذ َقا َلتْ �( :أَ ْر َ�س َل ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه
َا�شو َرا َء ِ�إل ُق� َرى ْ أَ
َو َ�س َّل َم َغ�دَا َة ع ُ
ال ْن َ�صارِ:
(( َم��نْ َ�أ ْ�ص َب َح ُم ْفطِ ًرا َف ْل ُي ِت َّم َب ِق َّي َة َي ْومِ ِه
َو َمنْ �أَ ْ�ص َب َح َ�صا ِئ ًما َفل َي ُ�ص ْم))َ ،قا َلتْ َ :ف ُك َّنا
َن ُ�صو ُم ُه َب ْع ُد َو ُن َ�ص ِّو ُم ِ�ص ْب َيا َن َنا َونجَ ْ َع ُل َل ُه ْم
مرحب ًا باملطهِّ ر من الذنوب:
ال ُّل ْع َب َة مِ ��نْ ا ْل ِعه ِْن َف � ِ�إ َذا َب َكى َ�أ َح�دُهُ � ْم َعلَى
ج�ي��ل ح��ق ل��ه ان يجعله م��ن �أه ��ل ال�سبق ال� َّ�ط� َع��ا ِم �أَ ْع� َ�ط � ْي � َن��ا ُه َذ َ
اك َح� َّت��ى َي � ُك��و َن عِ � ْن� َد
ال ْف َطارِ) رواه البخاري وم�سلم.
وي�صفه بـ(ال�سابقني) فقد كانوا يفقهون ْ إِ
�أهداف رم�ضان و�صيامه ،فهو املطهر من ولعل البع�ض يرى �أن هذا الفعل فيه تكلف
الذنوب املكفر لل�سيئات ،والرافع للدرجات ،وعنت بحق من مل يبلغ احللم ومل ي�ؤمر
ول �ه��ذا ف�ق��د ا��س�ت�ق�ب�ل��وه مب���ش��اع��ر فيا�ضة بالتكليف الإل �ه��ي ،لقد �أثبتت ال��درا��س��ات
ح�سا�سة تدرك قيمته ومغزاه ،فهذا �سيدنا احل��دي�ث��ة يف ع�ل��م ال�ترب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م� ،أن
ً
عمر ر�ضي اهلل عنه ك��ان ي�ق��ول( :مرحبا �شخ�صية الطفل تبنى يف �سنواته الأوىل
مبطهِّرنا من الذنوب).
وب��ال�ت�ح��دي��د يف ال���س�ب��ع الأوىل ،وم ��ا ك��ان

وك ��ان ال��دع��اء ب��امل�غ�ف��رة �شاغلهم وهمهم،
فهذا عبد اهلل بن عمرو ر�ضي اهلل عنهما
�إذا �أف �ط��ر ي��دع��و ف �ي �ق��ول(( :ال �ل �ه��م �إين
�أ�س�ألك برحمتك التي و�سعت كل �شيء �أن
تغفر يل) ،ودع��اء عبد اهلل يف ه��ذا الوقت
ك��ان م��ن حر�صه على تطبيق �سنة النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم فقد روى ر�ضي اهلل

بعد ذل��ك �سيكون م�ت��أث��را مب��ا م�ضى من
ال�سنوات ال�سبع الأوىل ،و�سيكون التغيري
�أ�صعب وا��ش��ق كلما تقدم ال�سن ،ل��ذا فقد
�أو�صى �أهل االخت�صا�ص بان يكون الرتكيز
وااله �ت �م��ام يف ت��رب�ي��ة ال�ن����شء ع�ل��ى القيم
وامل �ب��ادئ والأخ �ل�اق الفا�ضلة وغ�يره��ا يف
ال�سنوات الأوىل ،وفعل ال�صحابة هذا �سابق
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الطفولة لي�ست مرحلة تكليف ،و� مّإن��ا هي
مرحلة �إع��داد وت��دري��ب وتعويد للو�صول
�إىل ال ّتكليف ع�ن��د ال�ب�ل��وغ ،لي�سهل عليه
�أداء الواجبات ،لتتكامل �شخ�صيته امل�ؤمنة
العارفة بحق ربها عليها ،املدركة لر�سالتها
يف ه��ذه احل�ي��اة و�سبب وج��وده��ا على هذه
الأر�ض.

قيمة امل�أكل وامل�شرب:
ي�ت�ردد على م�سامعنا كثري �أن ال�صحابة
كانوا ازهد النا�س واقلهم ت��زودا من متاع
الدنيا ،ولعل هذا يف�سر لنا حال ال�صحابة
يف ال���ص�ي��ام ف�ق��د ك��ان��وا ال ي��ول��ون الطعام
كثري اهتمام فما يتناولونه يف �إفطارهم
و�سحورهم ال ي�شكل اال ما يقيم به �صلبهم،
فلم يكن همهم الأك��ل وال�شرب ،بل كانوا
يحت�سبون الأج��ر م��ن عند اهلل يف �ش�أنهم
ك�ل��ه ،فكانوا ي�ست�شعرون حقيقة ال�صيام
ومعانيه ف��اجل��وع ي�ح��رك ال�ع��واط��ف جتاه
ال�ف�ق��راء وامل���س��اك�ين ،وذوي احل��اج��ة وه��ذا
�أح��د مقا�صد ال�صيام ،وه��و ب��دوره يحقق
التكافل االجتماعي ال��ذي غاب عنا اليوم
ول��رمب��ا ب�سبب ام �ت�لاء م��وائ��دن��ا مب��ا ل��ذا
وطاب من الطعام وال�شراب فلقد �أ�صبحت
من الظواهر البارزة �أن ما ينفق يف رم�ضان
على الطعام وال�شراب �أك�ثر مما ينفق يف
غريه ،وبهذا غابت عنا تلك احلكم.
وك � ��ان م ��ن ال �� �ص �ح��اب��ة ال ي �ف �ط��ر �إال مع
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امل�ساكني ،يعلم نف�سه التوا�ضع ويربي الأمة يتعلق بوقته وال�سنة فيه.
ب��ذل��ك ،ي��وا��س��ي امل���س��اك�ين وي �ن��زل عندهم
فيك�سر النف�س الأم� ��ارة بالتكرب ويقطع ول�ت�ع�ل�ق��ه ب��ال �ق��ران ولإدراك � � ��ه ك��م حت�ت��اج
ع�ن�ه��ا ال� �غ ��رور ،ف �ه��ذا اب ��ن ع�م��ر ر� �ض��ي هلل ال�ع���ش��رة �آي ��ات �أو ال�ع���ش��ري��ن �أو الثالثني
عنهما كان ي�صوم ال يفطر �إال مع امل�ساكني� ،آي��ة من وقت ليتم قر�أتها كان جوابه عن
يتع�ش تلك الليلة �س�ؤال �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه (قدر
ف�إذا منعهم �أه ُله عنه ،مل َّ
�سائل وهو على طعامه �أخذ خم�سني �آي ��ة)؛ �أي :ق��در م��ا ي�ق��ر�أ الرجل
وكان �إذا جاءه ٌ
ن�صيبه من الطعام ،وقام ف�أعطاه ال�سائل ،خ �م �� �س�ين �آي � ��ة م �ت��و� �س �ط��ة ال ط��وي �ل��ة وال
فريجع وقد �أك��ل �أهله ما بقي يف اجلفنة ،ق�صرية ،وال �سريعة وال بطيئة� ،إن جواب
هذا الذي قيا�س للزمن بعمل البدن ،قا�سه
في�صبح �صائماً ومل ي�أكل �شيئاً.
ب�أمر مرتبط بالعبادة ،وحتديدا بالقران
ومل يكن �شان اب��ن عمر ر�ضي اهلل عنهما ب�ي�ن�م��ا ك��ان��ت ال �ع��رب ت���س�ت�ع�م��ل يف ق�ي��ا���س
هذا ينفرد به عن باقي ال�صحابة بل كان الزمن �ألفاظ مثل قولهم :قدر ح ْلب �شاة،
نحر َج��زور ونحوها ،فال ري��ب �أن
هديا و�سمتا لل�صحابة الذين تعلمت الأمة �أو ق��در ْ
منهم ف�سجلت للتابعني ق�ص�ص من هذا �شرفه اهلل بجمع القران يف عهد ال�صديق
القبيل ال�شيء الكثري ،يقول �أب��و ال�سوار وذي النورين.
ال�ع��دوي رحمة اهلل( :ك��ان رج��ال من بني
ع ��دي ي���ص�ل��ون يف ه ��ذا امل���س�ج��د م��ا �أف�ط��ر فلي�صم �سمعك وب�صرك ول�سانك
�أح��د منهم على طعام قط وح��ده �إن وجد ال�صيام ف��وائ��ده ع��دي��دة و�أه��داف��ه عظيمة
من ي�أكل معه �أك��ل و�إال �أخ��رج طعامه �إىل ال يدركها �إال من وفقه اهلل تعاىل ،ال�صيام
امل�سجد ف�أكله مع النا�س و�أكل النا�س معه) .لي�س جوع وعط�ش وال قيام و�صالة فقط
وه��ذا �أب��و ه��ري��رة ر��ض��ي اهلل عنه يت�سحر و�إمن ��ا ه��ي تربية و�إع� ��داد و�إع� ��ادة برجمة
ب�خ�م����س مت ��رات وي�ف�ط��ر مب�ث�ل�ه��ن ،ي�ق��ول للطبع وت�ه��ذي��ب للنف�س ،ي�ق��ول عمر بن
ر��ض��ي اهلل ع�ن��ه( :ك��ان��ت يل خم�س ع�شرة اخل�ط��اب ر��ض��ي اهلل ع�ن��ه( :لي�س ال�صيام
مت� � ��رة ،ف� ��أف� �ط ��رت ع �ل��ى خ �م ����س مت � ��رات ،م��ن ال�ط�ع��ام وال���ش��راب وح ��ده ،ولكنه من
وت�سحرت بخم�س ،وبقِيت خم�س لفطري ،الكذب والباطل واللغو واحللف) رواه ابن
َّ
ك��ان ر��ض��ي اهلل ع�ن��ه يخ�شى م��ن ال��� ِّ�ش� َب��ع� ،أبي �شيبة.
ويحذر عاقبته ،فيقول يف ذلك( :وي� ٌ�ل يل وعن علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه قال:
من بطني� ،إذا �أ�ش َبعته كظني ،و�إذا �أجعته (�إن ال�صيام لي�س م��ن ال�ط�ع��ام وال���ش��راب
�س َّبني).
ولكن من الكذب والباطل واللغو) رواه ابن
وه��ذا زي��د بن ثابت ر�ضي اهلل عنه يعلمنا �أبي �شيبة.
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در��س��ا بليغا يف ادق التفا�صيل عما يتعلق
(ت�سحرنا مع النبي �صلى
بال�صيام فيقول:
َّ
اهلل عليه و�سلم ثم قام �إىل ال�صالة ،قلت
ك��م ك��ان ب�ين الأذان وال��� َّ�س�ح��ور ،ق��ال ق��در
خم�سني �آية)) رواه البخاري.

وع��ن جابر بن عبد اهلل ر�ضي اهلل عنهما
ق��ال�( :إذا �صمت فلي�صم �سمعك وب�صرك
ول �� �س��ان��ك ع��ن ال �ك��ذب وامل� ��آث ��م ،ودع �أذى
اخل ��ادم ،وليكن عليك وق��ار و�سكينة يوم
� �ص �ي��ام��ك ،وال جت �ع��ل ي ��وم ف �ط��رك وي ��وم
�صيامك �سواء) رواه ابن �أبي �شيبة.

�إن زيد بن ثابت مل يكن يبيت عند ر�سول
اهلل وخرب زيد هذا كان مق�صودًا ،وال�سبب وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال�( :إذا
لأج��ل �أن يتعلم ال�ه��دي يف ال�سحور فيما كنت �صائما فال جتهل وال ت�ساب ،و�إن جهل

عليك فقل� :إين �صائم) رواه عبد الرزاق
يف امل�صنف.
�إن هذه الأقوال التي ننقلها عن ال�صحابة
ما هي �إال فهم وفقه تعلموه من ر�سول اهلل،
يقول �صلى اهلل عليه و�سلم (( :من مل يدع
قول ال��زور والعمل به فلي�س هلل حاجة يف
�أن يدع طعامه و�شرابه)) رواه البخاري.
�إنها مدر�سة النبوة وفقه تالمذتها.

البقرة يف ثمان ركعات:
ل�ق��د تعلم ال�صحابة م��ن م��در��س��ة النبوة
ال�شيء الكثري والعظيم ،ففي عهد النبي
��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و� �س �ل��م ح�ي�ن�م��ا ��ص�ل��ى يف
امل���س�ج��د م��ن ج ��وف ال�ل�ي��ل ق ��ام ال�صحابة
ف���ص�ل��وا ب���ص�لات��ه ث�ل�اث ل�ي��ال فلما كانت
الليلة الرابعة عجز امل�سجد عن �أهله � -أي
امتلأ من النا�س  -فلم يخرج �إليهم ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فلما �أ�صبح قال
�صلى اهلل عليه و�سلم(( :ق��د ر�أي��ت الذي
�صنعتم ومل مينعني م��ن اخل ��روج �إليكم
�إال �أين خ�شيت �أن تفر�ض عليكم وذلك يف
رم�ضان»))
ويف هذا دليل �ساطع وبرهان �شاخ�ص على
ح��ر���ص ال���ص�ح��اب��ة ر� �ض��ي اهلل ع�ن�ه��م على
النهول من مدر�سة النبوة فما فعل النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم �أم��را �إال ب��ادروا من
فورهم المتثاله والعمل به.
وه�ك��ذا م�ضت �سنة النبي �صلى اهلل عليه
و��س�ل��م ف�ق��د ت�ن��اق�ل�ه��ا ت�لام��ذت��ه �أ��ص�ح��اب��ه
ف�أ�صبحوا يجتمعون ل�صالة القيام يف كل
رم �� �ض��ان ،ويف خ�لاف��ة ع�م��ر ب��ن اخل�ط��اب
ر�ضي اهلل عنه عندما دخ��ل ليلة رم�ضان
�إىل امل�سجد ف ��إذا النا�س �أوزاع متفرقون
ي���ص�ل��ي ال��رج��ل ل�ن�ف���س��ه وي���ص�ل��ي ال��رج��ل
في�صلي ب�صالته ال ّرهط فقال عمر ر�ضي
اهلل ع �ن��ه( :واهلل �إين لأرى ل ��و جمعت
ه� ��ؤالء ع�ل��ى ق ��ارئ واح ��د ل�ك��ن �أم �ث��ل) ،ثم
عزم فجمعهم على �أبي بن كعب فلما خرج
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يف ليلة �أخ��رى فوجدهم ي�صلون ب�صالة
قارئهم قال :نعمت البدعة هذه).
وك��ان من ام��ر �سيدنا عُمر ر�ضي اهلل عنه
أبي بن كعب ،ومتي ًما الداريَّ � ،أن يقوما
(ل َّ
بالنا�س يف �شهر رم�ضان ،فكان القارئ يقر�أ
ِ
باملائتني يف الركعة ،حتى كانوا يعتمدون
على الع�صي م��ن ط��ول القيام ،وم��ا كانوا
ي�ن���ص��رف��ون �إال ع�ن��د ال�ف�ج��ر؛ ويف رواي ��ة:
�أنهم كانوا يربطون احلبال بني ال�سواري،
ثم يتعلقون بها .وروي �أن عمر جمع ثالثة
قراء ،ف�أمر �أ�سرعهم قراءة �أن يقر�أ بالنا�س
ب�ث�لاث�ين ،و�أو��س�ط�ه��م بخم�س وع�شرين،
و�أبط�أهم بع�شرين).
و�سئل الإم��ام �أح�م�دُ :عما روي ع��ن عمر،
يف ال�سريع يف ال �ق��راءة ،وال�ب�ط��ئ؟ فقال:
يف ه��ذا م�ش َّق ٌة على ال�ن��ا���س ،وال �سيما يف
هذه الليايل الق�صار ،و�إمنا الأم� ُر على ما
النا�س.
يحتمل ُه ُ
م��ا �أن ي �ت �ن��اول اح��ده��م م��ا رزق� ��ه اهلل يف
ف �ط��وره م��ن م ��أك��ل وم���ش��رب ،م��ا يقيمون
ب��ه �أ�صالبهم حتى يت�سابقون �إىل �صالة
الع�شاء ومن ثم قيام الليل �صالة الرتاويح
التي ت�ستغرق منهم الليل معظمه ،فقد
كان ال�صحابة يقومون الليل حتى يقرتب
ال�ف�ج��ر ،وك��ان��وا ي �ع �دّون م��ن ي �ق��ر�أ ��س��ورة
البقرة يف اثنتي ع�شرة ركعة من املخففني،
ف�ع��ن ع�ب��د ال��رح�م��ن ب��ن هُ � ْرم��ز ق ��ال( :م��ا
�أدرك��ت النا�س �إ ّال وه��م يلعنون الكفرة يف
�شهر رم�ضان ،قال :فكان القراء يقومون
ب�سورة البقرة يف ثماين ركعات ،ف�إذا قام بها
القراء يف اثنتي ع�شرة ركعة ر�أى النا�س �أنه
قد خفف عنهم).
ف�لا يكاد �أح��ده��م ينتهي م��ن قيامه حتى
ي��ؤ َّذن للفجر ،فعن مالك عن عبد اهلل بن
�أبي بكر ر�ضي اهلل عنهما قال� :سمعت �أبي
يقول( :كنا نن�صرف يف رم�ضان من القيام،
في�ستعجل اخلدم بالطعام خمافة الفجر).

وك��ان عبد اهلل ب��ن عمر ر�ضي اهلل عنهما
يتحرى الإخ�لا���ص يف عمله وان يكون يف
خفية ع��ن اع�ي�ن ال�ن��ا���س و�أن �ظ��اره��م ،فقد
ك��ان (يقوم يف بيته يف �شهر رم�ضان ،ف��إذا
ان�صرف النا�س من امل�سجد �أخذ �إداو ًة من
ما ٍء ثم يخرج �إىل م�سجد ر�سول اهلل �صلى
اهلل ع�ل�ي��ه و��س�ل��م ث��م ال ي �خ��رج م�ن��ه حتى
ي�صلي فيه ال�صبح).

بالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،وامتثاال ملا
رباه عليه فقد كان احر�ص النا�س على هذه
الع�شر ،كان كل منهم ي�سعى ليحظى بليلة
ال�ق��در امل�ب��ارك��ة ،وم��ا اع��د اهلل فيها لعباده
املتقني ،فكانوا يتجهزون لها ويعدون لها
عدتهاً ،فكان احدهم يغت�سل لهذه الليلة
كما يغت�سل لعر�سه �أو �أكرث ،والطيب يفوح
منهم فيملأ املكان عبقا ،وما ذاك اال للذكر
والدعاء ولل�صالة والقر�آن رجاء العتق من
النار.

وكان من ال�صحابة من يقوم ليله فيختم
القران يف كل �سبع ليال فعن عمران ابن
ُحدير قال( :كان �أبو جملز يقوم باحلي يف ال�صيام مدر�سة اجلهاد:
رم�ضان يختم يف كل �سبع).
ك��ان رم�ضان مدر�سة للجهاد والت�ضحية
ومن ال�صحابة من بلغ به العمر عتيا ومع وال �ب �ط��ول��ة ف �ف��ر� �ض��ه ت ��واف ��ق م ��ع الإذن
ذلك كانوا احر�ص النا�س على املواظبة يف ب��اجل �ه��اد ،ف�ل��م ي �ت��وان��وا ع��ن ح�م��ل راي �ت��ه،
�صالة القيام ،فلم مينعهم ال طول القيام ف�سلبوا ال�سيوف �أغمادها ،كل ذلك لتكون
وال كرب �سنهم ،فعن �سعيد بن عامر عن كلمة اهلل هي العليا.
�أ�سماء بن عبيد قال( :دخلنا على �أبي رجاء
العطاردي ،قال �سعيد :زعموا �أ ّنه كان بلغ �إن ال���ص�ي��ام ي �ج��رد ال�ن�ف����س م��ن �أه��واءه��ا
ثالثني ومائة ،فقال :ي�أتوين فيحملوين ويقربها من ربها ويحثها على الطاعات
ك ��أين ُق� َّف� ٌة حتى ي�ضعوين يف مقام الإم��ام والرغبة يف الآخرة و�أي �شيء يعدل ال�صيام
ف�أقر�أ بهم الثالثني �آية ،و�أح�سبه قد قال� :إال اجلهاد فكيف �إذا جمعا ،فوقعت غزوة
�أربعني �آية يف كل ركعة يعني يف رم�ضان) ،بدر الكربى وغزوة فتح مكة ودخل النا�س
بل �أن �أبا رجاء كان ي�ؤم النا�س يف رم�ضان يف دي��ن اهلل �أف��واج��ا وحتولت مكة من دار
فيختم القر�آن يف �صالة القيام كل ع�شرة ال�شرك �إىل دار �إ�سالم.
�أيام.
�إن احل ��دي ��ث ع ��ن اث� ��ر ال �� �ص �ي��ام يف جيل
�أما ال�صحابيات فكان لهن حظ وافر وكن ال�صحابة ال ينتهي ع��ن ه��ذا احل��د ولكن
يحر�صن على امتثال االم��ر االل�ه��ي ،فلم اال�سرت�سال فيه يحتاج �إىل وقفات متعددة
ي�ك��ن ن�صيبهن يف � �ص�لاة ال�ت�راوي ��ح اق��ل ل �ع �ل��ه م ��ن امل �م �ك��ن �أن ن � ��درك �أث� � ��ره على
من الرجال ،فريوي �أبو �أمية الثقفي عن احلقيقة ،ويف ما قدمنا ب�صي�ص نور وهدى
عرفجة �أن علياً كان ي�أمر النا�س بالقيام يف للمتقني.
رم�ضان ،فيجعل للرجال �إماماً ،وللن�ساء واختم مبا قاله �سيدنا علي واب��ن م�سعود
�إماماً ،قال :ف�أمرين ف�أممت الن�ساء.
ر�ضي اهلل عنهما ،.فقد كان ينادي يف �آخر
ليلة من �شهر رم�ضان :يا ليت �شعري! من
وللع�شر الأواخر خ�صو�صية:
ه��ذا امل�ق�ب��ول فنهنيه؟ وم��ن ه��ذا امل�ح��روم
ما ان مي�ضي ثلثا رم�ضان وتدخل الع�شر فنعزيه؟
الأواخر فتجد ال�صحابة كل قد �شد مئزره
واحيا ليله واجتهد اجتهاد من ال ي�أمل ان
يدرك رم�ضان العام القادم ،كل ذلك اقتداء
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�أحاديث
يف ال�صيام

وف�ضائل رم�ضان

�ضعيفة ومو�ضوعة
كثرية هي الأحاديث التي نقلت عن النبي
��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و� �س �ل��م وم ��ن رح �م��ة اهلل
ومت��ام وع��ده بحفظ ال�ق��ر�آن �أن حفظ لنا
ال�سنة النبوية ،ف�أيقظ لهذه املهمة خرية
رج � ��االت الأم � ��ة م��ن �أه� ��ل ال �ع �ل��م ،فبينوا
�صحيح الأحاديث من �ضعيفها التي رويت
عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،حتى بلغ
هذا العلم مبلغا يفخر به �أهل ال�سنة ،فلم
يعهد �أن �أتباع الأنبياء ال�سابقني كان لهم
اهتمام بتتبع م��ا روي ع��ن �أن�ب�ي��اءه��م من
الأمم الأخرى.
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يف ال �� �ص �ي��ام وف���ض��ائ�ل��ه وه ��ي ��ض�ع�ي�ف��ة �أو
م��و��ض��وع��ة وال ي�صح ن�سبتها �إىل ر��س��ول
اهلل ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و��س�ل��م ،ن�ضعها بني
�أيدي القراء ليكونوا على بينة من �أمرهم
ودي �ن �ه ��م ،م�ق�ت���ص��ري��ن ع �ل��ى ذك� ��ر �ضعف
احل��دي��ث او و��ض�ع��ه ،وم��ن �أراد التف�صيل
عن ا�سباب الت�ضعيف او الو�ضع فلريجع
اىل �سل�سلة االحاديث ال�ضعيفة لاللباين،
وغ�يره من كتب التي اهتمت بهذه الفئة
من االحاديث.

د .عبد الكرمي احل�سيني
كمن �أدَّى �سبعني فري�ضة فيما �سواه ،وهو
ال�صرب ،وال�صرب ثوابه اجلنة ،و�شهر
�شهر َّ
امل��وا��س��اة ،و�شهر ُي��زاد فيه يف رزق امل��ؤم��ن،
وم��ن ف� َّ�ط��ر ف�ي��ه ��ص��ائ� ًم��ا ف�ي��ه ك��ان مغفر ًة
لذنوبه ،وعتق رقبته م��ن ال� َّن��ار ،وك��ان له
مِ ْثل �أج��ره من غري �أن ُين َت َق�ص من �أجره
� �ش��يء)) ،ق��ال��وا :ي��ا ر��س��ول اهلل ،لي�س ك ُّلنا
يجد ما ِّ
يفطر ال�صائم ،قالُ (( :ي َ
عطى هذا
ال َّثواب من َّ
فطر �صائ ًما على َم ْذقة لبنَ � ،أو
مترة� ،أو �شربة من ماء ،ومن �أ�شبع �صائ ًما
��س�ق��اه اهلل م��ن احل��و���ض ��ش��رب��ة ال يظم�أ
حتى يدخل اجلنة ،وهو �شهر �أ َّوله رحمة،
وو��س�ط��ه م�غ�ف��رة ،و�آخ ��ره ع�ت� ٌ�ق م��ن ال�ن��ار،
فا�ستكرثوا فيه من �أربع خ�صال ،خ�صلتان
ُتر�ضون بهما ر َّبكم ،وخ�صلتان ال غِ نى بكم
عنهما؛ �أ َّم ��ا اخل�صلتان ال� َّل�ت��ان ُت��ر��ض��ون
ب�ه�م��ا ر َّب �ك��م :ف���ش�ه��ادة � ْأن ال �إل ��ه �إال اهلل،
وت�ستغفرونه ،و�أ َّم ��ا اخل�صلتان اللتان ال
غنى بكم عنهما ،فت�س�ألون اجلنة ،وتعوذون
من النار)) ،حديث منكر �ضعيف.

حديث� �(( :ص��وم��وا ت �� �ص� ُّ�ح��وا)) ،ح��دي��ث
�إن ع�ل��وم ال�سنة مفخرة للم�سلمني وعز �ضعيف.
ومت �ك�ي�ن ل ��دي ��ن اهلل وه � ��ذا م ��ا � �ش �ه��د ب��ه
الأع� ��داء ق�ب��ل �إال �أ� �ص��دق��اء ،وان م��ن بني ح��دي��ث :ع ��ن � �س �ل �م��ان ال �ف ��ار� �س ��ي ق ��ال:
ُ
ر�سول اهلل �ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم
تلك الأح��ادي��ث التي روي��ت ون�سبت للنبي (خط َبنا
�صلى اهلل عليه و��س�ل��م �أح��ادي��ث مكذوبة �آخ ��ر ي��وم م��ن ��ش�ع�ب��ان ،ف �ق��ال(( :ي ��ا �أ ُّي�ه��ا
عليه ومن�سوبة زورا وبهتانا ل�سنته ،ولقد النا�س ،قد �أظ َّلكم �شه ٌر عظيم� ،شهر فيه
اظهر �أهل العلم زيفها و�أبانوا عن عوارها ،ليل ٌة خري من �ألف �شهر ،جعل اهلل �صيامَه
و�أل�ف��وا يف ذل��ك الكتب ووثقوا ه��ذا العلم ،فري�ضة ،وقيا َم ليله تط ُّو ًعا ،مَن تق َّرب فيه
ومبنا�سبة �إطاللة �شهر رم�ضان الف�ضيل بخ�صل ٍة من اخلري كان ك َمن �أدَّى فري�ض ًة
هذه جمموعة من الأحاديث التي ا�شتهرت فيما � �س��واه ،وم��ن �أدَّى فيه فري�ضة كان حديث� (( :إ َّن ه��ات�ين �صامَتا ع� َّم��ا �أح � َّل

مـــجــلــــــــة والـــــذيـــــــن مـــعــــــه  -الــعـــدد احلادي ع�رش

واح�������ة ال����ت����اري����خ وال���م���ن���اس���ب���ات

اهلل ،و�أف�ط� َرت��ا على ما ح � َّرم اهلل ع� َّز وج َّل
جل�ستْ �إح��داه�م��ا �إىل الأخ ��رى،
عليهماَ ،
فجعلتا ت ��أك�لان حل��وم ال � َّن��ا���س)) ،حديث
�ضعيف.
ح��دي��ث(( :ك � ��ان �إذا دخ ��ل رج� ��ب ،ق ��ال:
((اللهم بار ِْك لنا يف رجب ،و�شعبان ،وب ِّلغنا
رم�ضان)) ،حديث �ضعيف.
حديث (( :من �أفطر يو ًما من رم�ضان
يف غري ُر ْخ�صة َّ
رخ�صها اهلل له ،مل َي ْق�ض
عنه �صيا ُم الدهر ك ِّله ،و� ْإن �صامه)) ،حديث
�ضعيف.
حديث (( :لو يعلم العباد ما يف رمَ�ضان،
ال�سنة كلها)) ،فقال
لتم َّنت �أمتي �أن تكون َّ
رج� � ٌ�ل م��ن خ ��زاع ��ة :ي��ا ن �ب� َّ�ي اهلل ح � ِّدث �ن��ا،
ف�ق��ال�(( :إ َّن اجلنة لتز َّين لرم�ضان من
ر�أ�س احلول �إىل احلول ،ف�إذا كان �أ َّول يوم
من رم�ضان ه َّبت ري� ٌ�ح من حتت العر�ش،
ف�صفقت ورق اجل َّنة ،فتنزر احل��ور العني
رب ،اج�ع��ل لنا من
�إىل ذل��ك ،ف� َي� ُق�ل��ن :ي��ا ِّ
أزواج ��ا ت َق ُّر �أعي ُننا
عبادك يف ه��ذا ال�شهر � ً
بهم ،وتق ُّر �أعينهم بنا ،قال :فما من عبدٍ
ي�صوم ي��و ًم��ا م��ن رم���ض��ان �إ َّال ُز ِّوج زوج � ًة
م��ن احل��ور ال�ع�ين يف خيمة م��ن د َّرة ،مما
ن َعتَ اهلل ﴿ حُورٌ مَ ْقصُورَاتٌ فِي الْخِيَا ِم ﴾

ب��ال��دُّ ر ،عليه � �س��واران م��ن ذه��ب ،ه��ذا بك ِّل مما خرج) ،حديث �ضعيف.
يوم �صامه من رم�ضان� ،سوى ما عمل من
حديث ( :ال�صائم يف عبادة و�إن كان راقدا
احل�سنات)) .حديث مو�ضوع.
َ
يف فرا�شه) ،حديث �ضعيف.
حديث (( :م��ن �أف�ط��ر ي��و ًم��ا يف رم�ضان
من غري عذر وال مر�ض مل يق�ضه �صيام حديث ( :من �أدرك رم�ضان ،وعليه من
ُ
الدَّهر كله و�إن �صامه))؛ حديث �ضعيف .رم�ضان �شيء مل يق�ضه ،مل يتقبل منه،
وم ��ن � �ص��ام ت �ط��وع��ا وع �ل �ي��ه م��ن رم���ض��ان
حديث� ( :إذا �صمتم ،فا�ستاكوا يف الغداة� ،شيء مل يق�ضه ،ف�إنه ال يتقبل منه حتى
وال ت�ستاكوا بالع�شي ،ف�إنه لي�س من �صائم ي�صومه) ،حديث �ضعيف.
تيب�س �شفتاه بالع�شي� ،إال كانت ن��ورا بني
حديث� ( :إن اجل�ن��ة لتزخرف لرم�ضان
عينيه يوم القيامة) ،حديث �ضعيف.
م��ن ر�أ�� ��س احل ��ول �إىل احل� ��ول ،ف � ��إذا ك��ان
حديث� ( :إذا كان �أول ليلة يف �شهر رم�ضان� ،أول ليلة من رم�ضان ه ّبت ريح من حتت
نظر اهلل عز وجل �إىل خلقه ،و�إذا نظر اهلل ال�ع��ر���ش ف�صفقت ورق اجل�ن��ة ع��ن احل��ور
عز وجل �إىل عبده ،مل يعذبه �أبدا ،وهلل عز العني ،فقلن :يا رب اجعل لنا من عبادك
وجل يف كل ليلة �ألف �ألف عتيق من النار)� ،أزواجا تقر بهم �أعيننا ،وتقر �أعينهم بنا)،
حديث منكر.
حديث مو�ضوع.
حديث� ( :سبحان اهلل م��اذا ت�ستقبلون ،حديث ( :نعم ال�سحور التمر ،ونعم الإدام
وم ��اذا ُي�ستقبل ب�ك��م؟ قالها ث�لاث��ا ،فقال اخل � � ّل ،ورح ��م اهلل امل�ت���س�ح��ري��ن) ،ح��دي��ث
ع�م��ر :ي��ا ر��س��ول اهلل! وح� ٌ�ي ن��زل� ،أو عدو �ضعيف.
ح���ض��ر؟ ق ��ال:ال ،ول�ك��ن اهلل يغفر يف �أول
ليلة من رم�ضان لكل �أهل هذه القبلة )...حديث ( :من �صام يوما مل يخرقه ُكتبت
له ع�شر ح�سنات) ،حديث �ضعيف.
حديث منكر.
حديث� ( :شهر رم�ضان معلق بني ال�سماء حديث ( :لكل �شيء زك��اة ،وزك��اة اجل�سد
والأر� � � ��ض ،وال ي��رف��ع �إىل اهلل �إال ب��زك��اة ال�صوم) ،حديث �ضعيف.
الفطر) ،حديث �ضعيف.

حديث� ( :أ��ش�ع��رت ي��ا ب�ل�ال! �أن ال�صائم
الرحمن ،72 :على ك ِّل امر�أة �سبعون ح َّلة ،ح��دي��ث� � ( :ص��ائ��م رم �� �ض��ان يف ال���س�ف��ر ت�سبح عظامه ،وت�ستغفر له املالئكة ما �أُكِل
لي�س منها حلة على لون الأخ��رىُ ،ت َ
عطى
عنده) ،حديث مو�ضوع.
�ون على كاملفطر يف احل�ضر ) ،حديث منكر.
�سبعني م��ن ال� ِّ�ط�ي��ب ،لي�س منه ل� ٌ
ريح الآخ��ر ،لك ِّل ام��ر�أة منهن �سبعون �ألف حديث ( :لي�س ل�ي��وم ف�ضل على ي��وم يف حديث ( :من �صام يوما ابتغاء وجه اهلل
و�صيفة حلاجتها ،و�سبعون �أل��ف و�صيف ،ال�صيام �إال �شهر رم�ضان ويوم عا�شوراء) ،ت�ع��اىل ،ب ّعد اهلل ع��زوج��ل م��ن جهنم كبعد
غ ��راب ط��ار وه��و ف��رخ ح�ت��ى م��ات ه��رم��ا)،
مع ك ِّل و�صيف �صحفة من ذهب ،فيها لون حديث منكر.
حديث �ضعيف.
طعام جتد لآخِ ��ر لقمة منها ل � َّذة ،ال جتد
له
�ان
�
ك
�ة،
�
ف
�ر
�
ع
�وم
�
ي
�ام
�
ص
�
�
�ن
�
م
(
حديث:
لأ َّول ��ه ،لكل ام ��ر�أة منهن �سبعون �سري ًرا كفارة �سنتني ،ومن �صام يوما من املحرم حديث� ( :إن ال�صائم �إذا �أُ ِك��ل عنده �صلت
ّ
من ياقوته حمراء ،على كل �سرير �سبعون فله بكل يوم ثالثون يوما)حديث مو�ضوع .عليه املالئكة حتى يفرغوا ،ورمب��ا ق��ال:
ف��را�� ً�ش��ا بطائنها م��ن �إ��س�ت�برق ،ف��وق ذلك
حتى يق�ضوا �أكلهم) ،حديث �ضعيف.
فرا�ش �سبعون �أريكة ،و ُي َ
عطى ُ
زوجها مثل حديث� ( :إمن��ا الإفطار مما دخ��ل ،ولي�س
حديث ( :من ّ
فطر �صائما يف رم�ضان من
ذلك على �سريرٍ من ياقوت �أحمرَّ ،
مو�شح
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ك�سب ح�ل�ال� ،صلت عليه امل�لائ�ك��ة ليايل �أن ي�ف�ط��ر فليفطر �إال �أن ي �ك��ون �صومه مو�سى يتوخى اليوم ال�شديد احلر الذي
رم �� �ض��ان ك�ل�ه��ا ،و��ص��اف�ح��ه ج�ب�ري��ل ،وم��ن ذلك رم�ضان� ،أو ق�ضاء رم�ضان� ،أو نذرا) ،يكاد الإن�سان ين�سلخ فيه حراً ،في�صومه)،
حديث �ضعيف.
ي�صافحه جربيل يرق قلبه وتكرث دموعه ،حديث �ضعيف.
قال رجل :يا ر�سول اهلل! ف�إن مل يكن ذاك
عنده؟ قال :قب�ضة من طعام .قال� :أر�أيت حديث� ( :إن ل�ك��ل � �ش��يء ب��اب �اً ،و�إن ب��اب حديث ( :م��ن ��ص��ام ي��وم��ا يف �سبيل اهلل،
تطوعا ،يف غري رم�ضانُ ،ب ِّعد من النار مئة
من مل يكن ذاك عنده؟ قال :ففلقة خبز .العبادة ال�صيام) ،حديث �ضعيف.
عام� ،سري امل�ض ّمر اجلواد) ،حديث �ضعيف.
قال� :أفر�أيت �إن مل يكن ذاك عنده؟ قال :حديث ( :من نزل على قوم فال ي�صومنّ
فمذقة لنب .قال� :أفر�أيت من مل يكن ذاك تطوعا �إال ب�إذنهم) ،حديث �ضعيف جدا .حديث� ( :إن لل�صائم عند فطره دعوة ما
عنده؟ قال :ف�شربة ماء ) ،حديث �ضعيف.
ترد) ،حديث �ضعيف.
حديث ( :ا�ستعينوا بطعام ال�سحر على
حديث ( :ت�سحروا ول��و ب�شربة من ماء� ،صيام النهار ،وبالقيلولة على قيام الليل) ،حديث ( :ثالثة ال ترد دعوتهم :ال�صائم
ح �ت��ى ي �ف �ط��ر ،والإم� � � ��ام ال � �ع� ��ادل ،ودع� ��وة
و�أفطروا ولو على �شربة من ماء) ،حديث حديث �ضعيف.
مو�ضوع.
املظلوم ،يرفعها اهلل ف��وق الغمام ،و ُتفتح
يف
�ث
�
ب
�
ع
�
ل
ا
�م
�
ك
�
ل
�ره
�
�
ك
اهلل
إن
�
(
��ث:
ي
��د
ح
لها �أب��واب ال�سماء ،ويقول ال��رب :وعزتي
حديث ( :ال���ص�ي��ام ج�ن��ة م��ا مل يخرقها
ال���ص�لاة ،وال��رف��ث يف ال�صيام ،وال�ضحك وجاليل لأن�صرنك ولو بعد حني) ،حديث
بكذب �أو غيبة) ،حديث �ضعيف جدا.
عند املقابر) ،حديث مو�ضوع.
�ضعيف جداًَ.
حديث ( :كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ي�صوم يوم ال�سبت ومي الأحد� ،أكرث حديث� ( :إن اهلل لو �شاء لأطلعكم عليها حديث ( :ثالث من فعلهن �أطاق ال�صيام:
وت�سحر ،وق��ال)،
مما ي�صوم من الأي��ام ،ويقول� :إنهما عيد  -يعني ليلة القدر  -التم�سوها يف ال�سبع من �أك��ل قبل �أن ي�شرب،
ّ
الأواخر) ،حديث �ضعيف.
حديث �ضعيف.
امل�شركني ،ف�أنا �أحب �أن �أخالفهم) ،حديث
القدر،
ليلة
أمتي
ل
وهب
اهلل
إن
�
(
حديث:
�ضعيف.
حديث� ( :أن النبي �صلى اهلل عليه و�آل��ه
ح��دي��ث� ( :أول � �ش �ه��ر رم �� �ض��ان رح �م��ة ،ومل ي �ع �ط �ه��ا م ��ن ك� ��ان ق �ب �ل �ه��م) ،ح��دي��ث و��س�ل��م ك��ان �إذا �أف �ط��ر ق ��ال “ :ال�ل�ه��م لك
مو�ضوع.
�صمت  ،وعلى رزق��ك �أف�ط��رت “) ،حديث
و�أو�سطه مغفرة ،و�آخ��ره عتق من النار)،
حديث� (:إن ج��زءا من �سبعني ج��زءا من �ضعيف.
حديث منكر.
ال�سحور،
أخري
�
وت
إفطار،
ل
ا
تبكري
النبوة:
حديث ( :من �أفطر يوما من رم�ضان ،يف
حديث ( :خم�س تفطر ال�صائم وتنق�ض
ال��و� �ض��وء :ال �ك��ذب ،وال �غ �ي �ب��ة ،وال�ن�م�ي�م��ة ،و�إ�شارة الرجل ب�إ�صبعه يف ال�صالة) ،حديث غري رخ�صة رخ�صها اهلل له ،مل يق�ض عنه
مو�ضوع.
�صيام الدهر) ،حديث �ضعيف.
وال �ن �ظ��ر ب��ال���ش�ه��وة ،وال �ي �م�ين ال �ف��اج��رة)،
وليي
فهو
حفظهن
من
�لاث
ث
(
حديث:
حديث مو�ضوع.
حديث ( :م��ن ��ص��ام رم���ض��ان ،و��س�ت��ا من
ح �ق �اَ
�ا:
�
ق
�
ح
�دوي
�
�
ع
�و
�
ه
�
ف
�ن
�
ه
�
ع
�
ي
�
ض
�
�
�ن
�
م
و
،
�شوال ،والأربعاء واخلمي�س ،دخل اجلنة)،
حديث� ( :أمي ��ا ام ��ر�أة ��ص��ام��ت ب�غ�ير �إذن
زوجها ،ف�أرادها على �شيء  ،فامتنعت منه  ،ال �� �ص�لاة ،وال �� �ص �ي��ام ،واجل �ن��اب��ة) ،ح��دي��ث حديث �ضعيف.
�ضعيف.
كتب اهلل عليها ثالثا من الكبائر) ،حديث
حديث� ( :شهر رم�ضان �شهر اهلل ،و�شهر
تطوعا،
يوما
�صام
رجال
أن
�
لو
(
حديث:
منكر.
�شعبان �شهري� ،شعبان املطهِّر ،ورم�ضان
ثم ُ
ي�ستوف
مل
ذهبا،
�ض
�
�
أر
ل
ا
�لء
�
م
�ي
�
ط
�
ع
�
أ
املك ِّفر) ،حديث �ضعيف جداً.
حديث� ( :إذا ُجهِل على �أحدكم وهو �صائم ثوابه دون يوم احل�ساب) ،حديث �ضعيف.
فليقل� :أعوذ باهلل منك �إين �صائم) ،حديث
حديث� ( :شهر رم���ض��ان �شهر ك�ت��ب اهلل
�ضعيف جدا.
حديث� ( :إن اهلل ق�ضى على نف�سه �أن من عليكم �صيامه ،و�سننت لكم قيامه ،فمن
ّ
على
حقا
كان
حار؛
يوم
يف
هلل
نف�سه
�ش
عط
�صامه وق��ام��ه �إمي��ان��ا واحت�ساباً خ��رج من
حديث� ( :إذا دخل �أحدكم على �أخيه ف�أراد اهلل �أن يرويه يوم القيامة ،قال :فكان �أبو
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ذنوبه كيوم ولدته �أمه) ،حديث �ضعيف.
حديث ( :ل��و يعلم العباد م��ا يف رم�ضان
لتمنت �أمتي �أن يكون رم�ضان ال�سنة كلها،
�إن اجلنة لتزين لرم�ضان من ر�أ�س احلول
�إىل احلول  ،)...حديث مو�ضوع.
حديث ( :ال تقولوا رم�ضان ،ف�إن رم�ضان
ا��س��م م��ن �أ��س�م��اء اهلل ت�ع��اىل ،ول�ك��ن قولوا
�شهر رم�ضان) ،حديث مو�ضوع.
حديث � ( :إن هلل تبارك وتعاىل يف كل ليلة
من رم�ضان عند الإفطار �أل��ف �أل��ف عتيق
من النار) ،حديث باطل ال �أ�صل له.
حديث� ( :إن اهلل ت�ع��اىل اف�تر���ض �صوم
رم�ضان ،و�سننت لكم قيامه  ،فمن �صامه
وقامه �إميانا واحت�سابا ويقينا كان كفارة ملا
م�ضى) ،حديث �ضعيف.
حديث� ( :إن اهلل �أوح��ى �إىل نبي من بني
�إ��س��رائ�ي��ل� :أن �أخ�بر قومك � ّأن لي�س عبد
ي�صوم ي��وم��ا اب�ت�غ��اء وج�ه��ي �إال �أ�صححت
ج�سمه ،و�أعظمت �أجره) ،حديث �ضعيف.
حديث� ( :إن اهلل ت�صدق بفطر رم�ضان
على مري�ض �أم �ت��ي وم���س��اف��ره��ا) ،حديث
�ضعيف.
حديث ( :ن��وم ال���ص��ائ��م ع �ب��ادة ،و�صمته

ت�سبيح ،وعمله م�ضاعف ،ودعا�ؤه م�ستجاب ،تزول ال�شم�س مل يفطر ) �إ�سناده �ضعيف.
وذنبه مغفور) ،حديث �ضعيف.
ح��دي��ث ( :ث�ل�اث ال ي �ف �ط��رن ال���ص��ائ��م:
حديث ( :كان  -عليه ال�صالة وال�سالم  -احل �ج��ام��ة وال �ق ��يء واالح � �ت �ل�ام) ،ح��دي��ث
�إذا دخل رم�ضان � ،أطلق كل �أ�سري ،و�أعطى �ضعيف.
كل �سائل) ،حديث �ضعيف جدا.
حديث� ( :سئل النبي �صلى اهلل عليه و�آله
حديث ( :ك��ان  -عليه ال�صالة وال�سالم و�سلم عن رجل ق ّبل امر�أته وهما �صائمان،
 �إذا دخ��ل رم���ض��ان ت �غ� رّّير ل��ون��ه ،وك�ثرت ف �ق��ال “ :ق��د �أف �ط��را “) ،ح��دي��ث �ضعيف�صالته ،وابتهل يف الدعاء ،و�أ�شفق لونه) ،جدا.
حديث �ضعيف.
حديث ( :نهى النبي �صلى اهلل عليه و�آله
حديث ( :كان  -عليه ال�صالة وال�سالم  -و�سلم �أن يقبل الرجل وهو �صائم) حديث
يعب �ضعيف جدا.
يبد�أ بال�شراب �إذا كان �صائما ،وكان ال ُّ
 ،ي�شرب مرتني �أو ثالثا) ،حديث �ضعيف.
حديث  ( :ال�صائم امل�ت�ط��وع ب��اخل�ي��ار ما
حديث ( :ك��ان  -عليه ال�صالة وال�سالم بينه وبني ن�صف النهار) ،حديث �ضعيف.
 ي�ستحب �إذا �أفطر �أن يفطر على لنب)،حديث ( :من �أراد ان َي ْقوى على ال�صيام
حديث �ضعيف.
؛ فليت�سحر ،و ْل ُي ِق َّل ،وي�شم طيباً وال ُيفطر
حديث ( :كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على ماء) ،حديث منكر.
يحب �أن يفطر على ثالث مترات �أو �شيء
�إن الأحاديث املو�ضوعة قد يق�ض اهلل لها
مل ت�صبه النار) ،حديث �ضعيف جدا.
من علماء الأم��ة من غربلها وطهر منها
حديث� ( :إذا � �ص��ام ال �غ�ل�ام ث�لاث��ة �أي ��ام ال�سنة النبوية فتميزت ال�سنة ال�صحيحة
متتابعة ،فقد وجب عليه �صيام رم�ضان) ،ع��ن غ�يره��ا ،و�أح��ادي��ث ال���ص�ي��ام وف�ضائل
رم���ض��ان ال�صحيحة ك�ث�يرة وفيها الغنى
�إ�سناده �ضعيف.
عن هذه الأحاديث ال�ضعيفة واملو�ضوعة،
حديث  ( :كان  -عليه ال�صالة وال�سالم  -ف�ل�ي����س ه �ن��اك ح��اج��ة للت�شبث ب ��أح��ادي��ث
�إذا �سافر �أول النهار �أفطر ،و�إذا �سافر حني �ضعيفة ومو�ضوعة.
روى البخاري يف صحيحه قال:

حَدَّ َثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ال ْ ُغبَ ِريُّ حَدَّ َثنَا َأبُو عَوَانَ َة عَنْ َأب ِي حَصِنيٍ عَنْ َأب ِي صَال ٍِح عَنْ َأب ِي هُرَيْرَةََ ،ق َال:
َق َال رَس ُُول ال َّلهِ صَ َّلى ال َّلهُ عَ َليْهِ وَسَ َّلمَ:

((مَنْ َك َذبَ عَ َليَّ مُ َتعَمِّدًا َفلْيَ َتبَوَّأْ مَ ْقعَدَهُ مِنْ النَّا ِر))
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ُج َذام� :صفحات م�رشقة ،و�آمال مفعمة
�أ .م .د .عابد براك حممود الأن�صاري
كلية الرتبية -جامعة �سامراء

لقبيلة ُج � َذام ما�ض جميد وحافل ميتد
�إىل ع�صر م��ا قبل الإ� �س�لام ،ول�ه��م �صفحات
م�شرقة يف ال�ع���ص��ور الإ��س�لام�ي��ة ك�ل�ه��ا ،وق��د
ب��رز منهم �أع�لام خ��ال��دون ،وكانت لها وقائع
م�شهورة ،ومناقب يف ال�سنة النبوية معلومة،
وق ��د ان�ت���ش��رت يف ال �ب �ل��دان ،وم�ن�ه��ا ال �ع��راق،
و�أ�سهمت مع غريهم يف نه�ضته وازدهاره.

�أخ ��وي ��ن ف��اق �ت �ت�لا ،ف �ج��ذم �أَح��ده �م��ا �إِ� ْ��ص � َب��ع جذام ,فمن بني ح�شم بن جذام :بنو عتيب بن
�صاحبه ،ولطمه الآخ��ر َف ُ�سمي ج��ذام�اً؛ لأَن ا�سلم بن خالد بن �شنوة بن تديل بن ح�شم
بن حرام ,وهم الذين ين�سبون يف بنبي �شيبان,
�إ�صبعه جذمت (. )2
وم��ن ح��رام ب��ن ج ��ذام :بنو غطفان واف�صى
ن�سب ُج َذام:
ابنا �سعد بن ايا�س بن حرام وفيها عدد جذام
اختلف فيِ ن�سب جذام على قولني :فقال و�شرفها (. )6
بع�ضهم :ج��ذام من العدنانيني ،والأك�ث�رون
منازل قبيلة جذام:
على �أنهم من القحطانيني (. )3

اجلذم يف اللغة :القطع ,وجذمت ال�شيء:
قطعته ،واجلذمة :القطعة من ال�شيء ،يقطع
ط��رف��ه وي�ب�ق��ى ج��ذم��ه ،والأج � � ��ذم :امل�ق�ط��وع
ال�ي��د ،ي�ق��ال م�ن��ه :ج��ذم��ت ي��ده جت��ذم ج��ذم�اً،
�إذا انقطعت وذه�ب��ت ،ويف احل��دي��ث( :ك�أنكم
ب��ال�ترك وق��د جاءتكم على ب��راذي��ن جمذمة
الآذان) ((�أي حمري مقطعة الآذان))  ,وروي
عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال( :من
تعلم ال�ق��ر�آن ثم ن�سيه لقى اهلل وه��و �أج��ذم)،
وم�ع�ن��اه :لقي اهلل وه��و �أج ��ذم ،ال ي��د ل��ه� ،أي
ال حجة له ،واليد :يراد بها احلجة� ،أال ترى
�أن ال�صحيح اليد وال��رج��ل يقول ل�صاحبه:
قطعت يدي ورجلي �أي �أذهبت حجتي (. )1

وق � �ي� ��ل :ال ��و�� �س ��ط يف ذل � ��ك ان� �ه ��م م��ن
م�ضر ال�ع��دن��ان�ي��ة يف الأ� �ص��ل ث��م ع ��ادوا دي��ار
م�ضر ف�سكنوا اليمن ,وعا�شوا ب�ين القبائل
ال�ق�ح�ط��ان�ي��ة ,فن�سوا �أ��ص�ل�ه��م ب�ت�ق��ادم العهد
وع��دوا من القحطانيني ,ويظهر هذا ال��ر�أي
هو حماولة للتوفيق بني الر�أيني.

معنى ا�سم ُج َذام:
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�أم � ��ا ال � ��ذي ع �ل �ي��ه ج ��ل ع �ل �م��اء ال�ن���س��ب،
وغ��ال�ب�ي��ة ج ��ذام ف�ه��و ان�ه��ا م��ن ق �ح �ط��ان(,)4
وجدها الأعلى جذام ا�سمه عمرو بن عدي بن
احلارث بن مرة بن �أدد بن زيد بن ي�شجب بن
عريب بن مالك بن زيد بن كهالن (. )5

بطون قبيلة جذام:

موطنها الأ�صلي ،وهجرتها:

ج � ��ذام م ��ن � �س �ب ��أ ،ال ��ذي ��ن ق��ام��ت ل �ه��م دول ��ة
وح�ضارة ,وقد �أر�سل اهلل �إليهم الر�سل -عليهم
ال���س�لام -ت��أم��ره��م �إن ي��أك�ل��وا م��ن رزق ربهم
وي�شكروه على هذه النعم اجلليلة ،ففعلوا �إىل
حني ,ثم �إنهم اعر�ضوا ،فعاقبهم اهلل ب�إر�سال
�سيل العرِم عليهم ،فهدم ال�س َّد وخ ّربه وذهب
َ
احلرث والن�سل،
باجلنتني والب�ساتني ،واهلك
وبدلهم بجنتيهم املثمرتني ب�ساتني فيها من
ربي الذي ال ثمر له ،و�شيئاً قلي ً
ال
ال�شجر ال ّ
من ال�سدر يثمر النبق ال غناء فيه ,كما قال
اهلل تعاىل ﴿ :لَ َق ْد كَانَ لِسَبَ ٍإ فِي مَس َْكنِ ِهمْ

ولد جذام حراماً ،وح�شماً ,منها تفرقت آي ٌَة جَنَّ َتا ِن عَنْ يَمِنيٍ وَشِمَا ٍل ُك ُلوا مِنْ ِر ْزقِ
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رَب ُِّكمْ وَاش ُْكرُوا لهُ بَلدَةٌ طيِّبَة وَرَبٌّ غفورٌ بالتم�سك بتعظيم بيت اهلل احل��رام والتلبية
َُ
َ ْ َ ٌ
بوحدانية اهلل ,وبني عبادة الأوثان والأ�صنام,
(َ )15ف َأعْر َُضوا َف َأرْسَلْنَا عَ َليْ ِهمْ سَيْل العَ ِرم
َ ْ ِ لكن الكثري كان ي�شرك بتلبيته ﴿ ,وَمَا كَانَ
وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّ َتيْ ِهمْ جَنَّ َتيْنِ َذو ََاتيْ ُأ ُك ٍل خَمْطٍ
صَلاَ ُتهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِل َمُ��ك��اءً و ََتصْدِي ًَة
وَ َأثْ ٍل وَشَيْءٍ مِنْ سِ ْد ٍر َقلِي ٍل ( سبأ,16 ،15 :
َف ُذو ُقوا الْع ََذابَ بِمَا ُكنْ ُتمْ َتكْ ُفرُونَ﴾ الأنفال:
فبطروا وم ّلوا النعم اليت أنعم اهلل هبا عليهم ,35 ) :ف��ذك��ر ال�ي�ع�ق��وب��ي :وك��ان��ت ت�ل�ب�ي��ة ج��ذام
قبل الإ�سالم �إذا حجوا :لبيك عن ج��ذام ذي
َف َقا ُلوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ َأسْ َفا ِرنَا و ََظ َلمُوا َأن ْ ُفسَهُمْ النهى والأحالم( ,)10وقبلت القبائل العربية
بالعقيدة الإ�سالمية فعادت متح�ضرة و�سكنت
َفجَعَلْنَاهُمْ َأحَادِي
ثَ وَمَزَّ ْقنَاهُمْ ُك َّل ُممَزَّقٍ إِنَّ امل� ��دن ..وق���ض��ي ع�ل��ى ال�ك�ث�ير م��ن �أح�ك��ام�ه��م
ِّ
البدوية وتقاليدهم ال�شائعة �آنئذ ..فرتكوا
فِي َذلِكَ آَليَاتٍ ل ُِكل صَبَّا ٍر ش َُكور﴾ �سب�أ ،19 :ما كانوا عليه من عرف مبا ا�ستطاعوا امتثا ًال
�إذ ع ّر�ضوها لل�سخط والعذاب ،بنكران النعمة
وع��دم ال��وف��اء ب�شكرها ،فجلعناهم �أح��ادي��ث للآيةَ ﴿ :أ َفحُكْ مَ الْجَاهِلِيَّةِ يَب ُْغونَ وَمَنْ َأحْسَنُ
للنا�س ،وفرقناهم م�شتتني يف ال�ب�لاد حتى
�صار ي�ضرب بهم املثل فيقال :تف ّرقوا �أيدي مِنَ اللَّهِ حُكْ مًا لِ َقوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ املائدة. )11(50:
�سب�أ� ,أي :متفرقني ك�أهل �سب�أ ،و�أي��دي :تعني
ا�سالمهم:
ُطرقا ،ومن معاين اليد :الطريق(. )7
ب�ع��د جم��ي الإ� �س�ل�ام وع�ن��د رج ��وع النبي
ويف الأث��ر عن يزيد بن ح�صني ال�سلمي,
�أن فروة املرادي ر�ضي اهلل عنه قال :يا ر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم م��ن احلديبية يف ذي
اهلل ما �سب�أ؟ نبي كان �أو امر�أة؟ قال �صلى اهلل احلجة �سنة 6هـ� ,أر�سل الر�سول الكرمي �صلى
عليه و�سلم( :كان رجال من العرب)  ،فقال :اهلل عليه و�سلم ر�سله �إىل امللوك يدعوهم �إىل
م��ا ول ��د؟ ق��ال �صلى اهلل عليه و��س�ل��م( :ول��د الإ� �س�لام ،ف�أ�سلم ف��روة ب��ن عمرو اجل��ذام��ي,
وك��ان عام ً
ال لقي�صر على عمان من البلقاء،
ع�شرة� ،سكن اليمن �ستة وال�شام �أربعة ،فالذين
باليمن ك�ن��دة وم��ذح��ج والأزد والأ��ش�ع��ري��ون وك�ت��ب ف ��روة ر��ض��ي اهلل ع�ن��ه �إىل ر� �س��ول اهلل
و�أمن��ار وحمري ،وبال�شام خلم وجذام وعاملة �صلى اهلل عليه و�سلم ب�إ�سالمه ،و�أر�سل �إليه
بهدية م��ع رج��ل م��ن ق��وم��ه ,ف�ق��ر�أ ر��س��ول اهلل
وغ�سان) (. )8
�صلى اهلل عليه و��س�ل��م ك�ت��اب��ه وق�ب��ل هديته،
وق ��د ه��اج��رت ج ��ذام م��ن ال�ي�م��ن فكانت و�أجاز ر�سوله بخم�سمائة درهم(. )12
منازلها قبل الإ�سالم ببالد ال�شام ،يف م�ساحة
ودخ� �ل ��ت ق �ب��ائ��ل ُج � � � َذام بجملتها
وا�سعة متتد م��ن تبوك �إىل �أذرح ,ومم��ا يلي
طربية ب ��الأردن ,وعند ظهور الإ��س�لام كانت الإ�سالم يف ع�صر النبوة ,ووفد �إ�شرافهم �إىل
ج ��ذام يف ح�سمى يف االق���س��ام اجل�ن��وب�ي��ة من املدينة ،وملا قدمت ُج َذام ـ وهم �أهل مدين ـ قال
ب�لاد ال���ش��ام ,ومت�ت��د م��ع ال�ساحل حتى تبلغ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم( :مرحباً بقوم
�شعيب و�أ�صهار مو�سى)( ,)13وقدم رفاعة بن
ينبع (. )9
زيد بن عمري بن معبد اجلذامي ,على ر�سول
الو�ضع الديني جلذام قبل اال�سالم :اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف الهدنة قبل خيرب
و�أه��دى له عبداً و�أ�سلم ,فكتب له ر�سول اهلل
كانت العرب قبل الإ�سالم على بقايا الديانة �صلى اهلل عليه و�سلم كتاباً( :ه��ذا كتاب من
احلنفية ،م��ن دي��ان��ة نبي اهلل �إب��راه�ي��م �صلى حممد ر�سول اهلل لرفاعة بن زيد �إىل قومه
اهلل عليه و�سلم ,ث��م انت�شرت ع�ب��ادة الأوث��ان ومن دخل معهم يدعوهم �إىل اهلل فمن �أقبل
والأ�صنام ,وكان لكل قبيلة من قبائل العرب ففي حزب اهلل ومن �أب��ى فله �أم��ان �شهرين),
�صنم خ��ا���ص ب�ه��ا ,ف�م��زج ال �ع��رب يف عبادتهم
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ف�أجابه قومه و�أ�سلموا ( ,)14ف�أقبل دحية بن
خليفة الكلبي ر�ضي اهلل عنه ,من عند قي�صر
ملك الروم ،وكان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
وجهه �إليه ,ف�أجازه قي�صر مبال وك�ساء ف�أقبل
بذلك �إىل �أن و�صل مكانا يقال ل��ه ح�سمى,
وهو مو�ضع وراء وادي القرى ،فلقيه الهنيد
بن عو�ض ال�ضليعان وابنه (وال�ضليع بطن
من ج��ذام) يف نا�س من ج��ذام فقطعوا عليه
الطريق و�سلبوه م��ا معه ،ومل ي�ترك��وا عليه
�إال ثوباً خلقاً ،ف�سمع بذلك نفر من جذام من
بني ال�ضبيب� :أي ممن �أ�سلم منهم فنفروا
�إليهم ،وا�ستنفذوا لدحية ر�ضي اهلل عنه ما
�أخذ منه (. )15
ووف��د قي�س ب��ن زي��د ب��ن ج�ب��ار اجل��ذام��ي
على ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فواله
الرئا�سة على ق��ري��ة ،و��س��اق �إىل النبي �صلى
اهلل ع�ل�ي��ه و��س�ل��م � �ص��دق��ات ب�ن��ي ��س�ع��د ث�لاث
م��رات ،ق��ال قي�س ر�ضي اهلل عنه :ف�أجل�سني
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بني يديه وم�سح
على ر�أ�سي ودع��ا يل ،وق��ال( :ب��ارك اهلل فيك
يا قي�س) ,ثم قال�( :أنت �أبو الطفيل) ،فهلك
قي�س وهو ابن مائة �سنة ،ور�أ�سه �أبي�ض و�أثر
يد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فيه �أ�سود,
وك��ان يدعى لذلك قي�ساً الأغ� ��ر( ,)16ووف��د
ناتل بن قي�س اجلذامي على ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم (. )17

من �أعالم جذام:
فروة بن عمرو اجلذامي ر�ضي الله عنه:
فروة بن عمرو ر�ضي اهلل عنه ,كان عام ً
ال
لقي�صر م�ل��ك ال� ��روم ع�ل��ى ع �م��ان م��ن �أر� ��ض
البلقاء ,وكان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
ق��د كتب �إىل ه��رق��ل واحل ��ارث ب��ن �أب��ي �شمر
ومل يكتب �إليه ,ف�أ�سلم فروة وكتب �إىل ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ب�إ�سالمه وبعث من
ع�ن��ده ر� �س��و ًال ي�ق��ال ل��ه م�سعود ب��ن �سعد من
قومه بكتاب خمتوم فيه :ب�سم اهلل الرحمن
ال��رح�ي��م ,ملحمد ر��س��ول اهلل النبي� ،إين مقر
بالإ�سالم م�صدق به� ،أ�شهد �أن ال �إل��ه �إال اهلل
و�أ�شهد �أن حممداً عبده ور�سوله ،و�إنه الذي
ب�شر ب��ه عي�سى اب��ن م��رمي ,وال���س�لام عليك.
و�أهدى لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بغلة
يقال لها ف�ضة وحماره يعفور وفر�ساً يقال له
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�أبلغ �سراة امل�سلمني ب�أنني � ...سلم لربي
ال�ضرب و�أث��واب�اً من كتان وقباء من �سند�س
حمر�ضاً بالذهب ,فقبل ر�سول اهلل �صلى اهلل �أعظمي ومقامي
عليه و�سلم كتابه وهديته ( ,)18فكتب �إليه
ثم �ضربوا عنقه و�صلبوه على م��اء لهم
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :من حممد
ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل ف��روة ي�ق��ال ل��ه ع�ف��راء ب ��أر���ض فل�سطني ر��ض��ي اهلل
ب��ن ع�م��رو� ,أم��ا بعد فقد ق��دم علينا ر�سولك عنه (. )23
م�سعود بن �سعد اجلذامي ر�ضي
وبلغ ما �أر�سلت به وخرب عن ما قبلكم و�أتانا
ب�إ�سالمك و�إن اهلل ه��داك بهداه �إن �أ�صلحت الله عنه:
و�أط�ع��ت اهلل ور�سوله و�أق�م��ت ال�صالة و�آتيت
م�سعود بن �سعد اجلذامي ر�ضي اهلل عنه
الزكاة) ,و�أم��ر بال ًال ف�أعطى ر�سوله م�سعوداً هو ر�سول فروة بن عمرو اجلذامي ر�ضي اهلل
باثنتي ع�شرة �أوقية ون�ش ,وبلغ قي�صر ملك عنه �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ,وك��ان
ال��روم �إ��س�لام ف��روة بن عمرو ر�ضي اهلل عنه ي�سكن البلقاء من ار�ض ال�شام(. )24
فحب�سه ,ومل��ا ط��ال حب�سه �أر� �س �ل��وا �إل �ي��ه� :أن
احل�سن بن عبد العزيز بن الوزير
ارج��ع �إىل دينك ويعيد �إل�ي��ك ملكك ،فقال:
ال �أفارق دين حممد �أبداً� ،أما �أنك تعرف �أنه اجلذامي:
ر�سول اهلل ،ب�شرك به عي�سى بن مرمي ،ولكنك
�أب ��و ع �ل��ي ,احل���س��ن ب��ن ع�ب��د ال �ع��زي��ز بن
�ضننت مبلكك و�أحببت بقاءه ,فقال قي�صر:
�صدق والإجن �ي��ل ,ث��م �أخ��رج��ه فقتله و�صلبه ال��وزي��ر اجل��ذام��ي ,وي�ع��رف ب��اجل��روي ,حمل
م��ن م�صر �إىل ال �ع��راق ب�ع��د ق�ت��ل �أخ �ي��ه علي
(. )19
ب��ن عبد العزيز ،فلم ي��زل يف ال�ع��راق �إىل �أن
وذكر الواقدي �أنه مات فى ذلك احلب�س ،ت��ويف بها ,وح��دث بها ع��ن يحيى ب��ن ح�سان،
فلما مات �صلبوه ,قال :فلما اجتمعت الروم وب�شر بن بكر ،و�أب��ي حف�ص التني�سني ،وعبد
اهلل ب��ن يحيى ال�برل���س��ي ،و�أي ��وب ب��ن �سويد
ل�صلبه قال (:)20
الرملي ,روى عنه �أب��و بكر اب��ن �أب��ي الدنيا،
�أال ه��ل �أت��ى �سلمى ب ��أن حليلها  ...على و�إبراهيم احل��رب��ي ،وحممد بن عبدو�س بن
م��اء ع �ف��را ف��وق �إح� ��دى ال��رواح��ل ((�إح� ��دى كامل ،ويحيى بن حممد ابن �صاعد ،وجماعة
ال ��رواح ��ل :امل� ��راد ب�ه��ا اخل���ش�ب��ة ال �ت��ي �صلب �آخرهم احل�سني بن �إ�سماعيل املحاملي ,وكان
عليها)) (. )21
اجل��روي م��ن �أه��ل ال��دي��ن والف�ضل ،مذكورا
ع�ل��ى ن��اق��ة مل ي���ض��رب ال�ف�ح��ل �أم �ه��ا  ...ب��ال��ورع وال �ث �ق��ة ،م��و��ص��وف��ا ب��ال �ع �ب��ادة .وق��ال
عبد الرحمن بن �أب��ي ح��امت� :سئل �أب��ي عنه،
م�شـذبة �أطرافها باملنـاجل
فقال :ثقة .وذكره الدارقطني ،فقال :مل ير
((م�شذبة :ق��د �أزي�ل��ت �أغ���ص��ان�ه��ا))( )22مثله ف�ضال وزه��دا ,تويف يف رجب �سنة �سبع
 ,وذك��ر اب��ن �شهاب ال��زه��ري �أن�ه��م مل��ا قدموه وخم�سني ومائتني (. )25
�سندر موىل زنباع اجلذامي ر�ضي
ليقتلوه قال:

الله عنهما:
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زنباع ،وقال :من مثل به �أو �أحرق بالنار فهو
حر ,وهو موىل اهلل عز وجل ور�سوله ,و�أعتق
�سندر ،فقال له �سندر :يا ر�سول اهلل� ،أو���ص
بي ,فقال�( :أو�صي بك كل م�سلم)  ,فلما تويف
ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أت��ى �سندر
�إىل �أبي بكر ر�ضي اهلل عنه ،فقال :احفظ يف
و�صية ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،فعاله
�أبو بكر ر�ضي اهلل عنه حتى تويف ،ثم �أتى بعده
�إىل عمر ,فقال عمر ر�ضي اهلل عنه� :إن �شئت
�أن تقيم عندي �أجريت عليك ،و�إال فانظر �أي
املوا�ضع �أحب �إليك فاكتب لك ,فاختار �سندر
م�صر ،فكتب له �إىل عمرو بن العا�ص يحفظ
فيه و�صية ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم,
فلما قدم على عمرو بن العا�ص ر�ضي اهلل عنه
�أقطع له �أر�ضاً وا�سعة وداراً ،فكان �سندر يعي�ش
فيها ،فلما مات قب�ضت يف مال اهلل (. )26

ف�ضائل قبيلة ج��ذام يف ال�سنة
النبوية.

 -1قال �أن�س ر�ضي اهلل عنه� :سمعت ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقـول( :الإمي��ان
ميان هكذا �إىل خلم وجذام) (. )27
 -2عن عبد اهلل بن الأ�سود قال :خرجنا
�إىل ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم -وف��د
�سدو�س ,-فقدمنا عليه ,ومعنا متر جذامي
مهدى �إل�ي��ه ,فنرثنا التمر ب�ين ي��دي ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم على نطع ,ف�أخذ
بكفه فقال�( :أي متر ه��ذا؟) قال :قلنا :هذا
اجل��ذام��ي ق��ال( :ب��ارك اهلل يف اجل��ذام��ي ويف
حديقة خرج منها هذا ,وجنة خرج منها هذا)
(. )28

 -3ع��ن � �س��وي��د الأل� �ه ��اين ق� ��ال� :سمعت
ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أو حدثني
من �سمعه قال�( :إن اهلل جعل هذا احلي من
ل��ه �صحبة ,روي عن خلم وج��ذام مغوثة بال�شام بالظهر وال�ضرع
ع� �م ��رو ب� ��ن � �ش �ع �ي��ب ع��ن كما جعل يو�سف مب�صر مغوثة لأهلها)(. )29
�أب�ي��ه ع��ن ج��ده ق��ال :كان
 -4وع ��ن ع �م��رو ب��ن ع�ب���س��ة ق� ��ال« :ك��ان
ل ��زن �ب ��اع اجل� ��ذام� ��ي ع�ب��د ر� �س��ول اهلل ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و� �س �ل��م يعر�ض
ي �ق��ال ل��ه ��س�ن��در ،ف��وج��ده يوما خيال ،وعنده عيينة بن ح�صن بن بدر
يقبل ج��اري��ة ل��ه فخ�صاه ال�ف��زاري فقال له ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
وج� ��دع� ��ه ،ف � ��أت� ��ى � �س �ن��در و� �س �ل��م�( :أن� ��ا �أف ��ر� ��س ب��اخل�ي��ل م �ن��ك) ,ف�ق��ال
ر� � �س� ��ول اهلل � �ص �ل��ى اهلل عيينة :و�أن��ا �أفر�س بالرجال منك ،فقال له
عليه و��س�ل��م ،ف��أر��س��ل �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم( :وكيف ذاك؟),
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عشائر العراق وشرف االنتساب لآلل واألصحاب
ر�سالة ماج�ستري.20 ,
جذام وامل�س�ؤولية الكربى
 . 5م�صعب الزبريي :ن�سب قري�ش.9 ,
�إن ما �أذابه الإ�سالم وقاومه هو الع�صبية  . 6ابن ال�سائب الكلبي :ن�سب معد واليمن الكبري/1 ,
القبلية والتفاخر بالأن�ساب ،ولكنه مل يحارب 202 -201؛ ابن حزم :جمهرة �أن�ساب العرب422 /1 ,؛
ال�ق�ب�ي�ل��ة يف ح ��د ذات� �ه ��ا ،ك ��وح ��دة ل �ه��ا وج ��ود ابن منظور :ل�سان العرب.579 /1 ,

ق��ال :خري ال��رج��ال رج��ال يحملون �سيوفهم
على عواتقهم ،جاعلي رماحهم على منا�سج
خيولهم ،الب�سي ال�برد من �أه��ل جن��د ,فقال
ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و��س�ل��م( :ك��ذب��ت،
بل خري الرجال رجال �أهل اليمن ،والإميان
عميق يف البيئة العربية ،لقد ظلت القبيلة
ميان �إىل خلم ،وجذام. )30()...
هي الوحدة االجتماعية ،والوحدة احلربية
جذام يف الأندل�س
املعرتف بها يف الفتوح الأوىل ،وا�ستفاد الكيان
الإ�سالمي من هذا الوجود �إىل �أق�صى حد.

بنو هود بن عبد الله:

وق ��د ك��ان��ت ال �ق �ب��ائ��ل ال �ع��رب �ي��ة يف
ال� �ع ��راق ،وم �ن �ه��ا ج � ��ذام ،ت �ت �ح��رك ك��وح��دات
ح��رب �ي��ة يف امل� �ي ��دان يف ال �ع��دي��د م��ن امل �ع��ارك
امل�صريية ،ومنها مرحلة االحتالل الأمريكي،
ومقاومته..

ب�ن��و ه��ود ب��ن ع�ب��د اهلل ب�ط��ن م��ن ج��ذام،
وه ��م :ب�ن��و ه��ود ب��ن ع�ب��د اهلل ب��ن م��و��س��ى بن
��س��امل اجل��ذام��ي ,ك��ان ل�ه��م م�ل��ك ب��الأن��دل����س
�أيام الطوائف ،و�أول من ملك منهم �سليمان
امل�ستعني ,ب�سرق�سطة ،وتوال امللك فيهم مدة
بعد ذل��ك ،ودان��وا بطاعة خلفاء بني العبا�س
ومل ي�ك��ن امل ��رء يف بع�ض ال �ف�ت�رات يجد
ببغداد (. )31
الأمن واال�ستقرار �إال يف رحاب القبيلة ،فهي
جذام يف العراق اليوم:
البنية االجتماعية املعتربة ،يف زم��ان ينعدم
فيه النظام وال�ع��دل ،وال�سلطة التي حتفظ
اختلطت قبيلة ج��ذام بال�سادة ،من ذرية
الأمن.
الإمامني احل�سن واحل�سني ،ابني الإمام علي
بن �أب��ي طالب ،من ال�سيدة فاطمة الزهراء والأجيال احلالية والقادمة من جذام
ع�ل�ي�ه��م ال �� �س�لام وق ��د ذك ��ر ع�ب��ا���س ال �ع��زاوي مطالبة اليوم بـ :
ع���ش��ائ��ر ال �� �س��ادة امل�ن�ت���ش��رة يف امل��و� �ص��ل ،وف��ى
�ضواحيها وباديتها يف احلمدانية ،وال�شورة  -1التفاين يف حب الدين ،وع�شق الوطن.
وفى العيا�ضية من تلعفر وفى ناحية تلكيف
وال �� �ش �ي �خ��ان ،و�أن� �ح ��اء ك ��رك ��وك ،وق� ��ره ت�ب��ه -2 ,ال�ت���ص��دي ل �ل �م ��ؤام��رات اخل��ارج �ي��ة ،التي
وغالبهم رح��ل وغنامة ويتعاطون ال��زراع��ة ,ت�ستهدف وحدة العراق وا�ستقراره ،وخيارات
ي�سكنون فى ق��رى عديدة فهم من الع�شائر �شعبه يف حياة حرة كرمية.
املهمة منت�شرة كثرياً ,وذك��ر من اختلط بهم  -3العمل على ن�شر العلوم واملعارف ،وت�شجيع
من غريهم ،وعلى ر�أ�سهم :البو �سويدان ,قال املبادرات الإبداعية.
الأ�ستاذ �أحمد �شوقي احل�سيني �إنهم من جذام
القحطانية ومنهم البو �سعد ،والبو ح�سان � -4إح�ق��اق احل��ق ،ون�صرة املظلوم ،و�إن�صاف
وال�صوافة (. )32
النا�س.
ق ��ال ع �م��ر ر� �ض��ا ك �ح��ال��ة :وب �ق��اي��ا ج��ذام  -5تعزيز العالقات االجتماعية والعمل على
قد انت�شروا يف �أق�ط��ار الأر���ض يف كل جانب ،دميومتها.
وامل���ش�ه��ور م��ن ب�ق��اي��ا ج ��ذام امل��وج��ودي��ن حتى
الهوام�ش:
�أوائل القرن التا�سع الهجري ،واحد وع�شرون
� . 1أب��و بكر الأن �ب��اري :ال��زاه��ر282 /1 ,؛ ال�ه��روي:
بطنا ما بني كبار و�صغار ،وهي :بنو زيد ،بنو تهذيب اللغة.15 -14 /11 ,
جمريه ،زهري ،العائذ ،بنو عقبة ،بنو طريف،
 . 2اب��ن عبد ال�بر :الإن �ب��اه على قبائل ال ��رواة99 ,؛
بنو �صخر ،بنو خ�صيب ،بنو وا�صل ،بنو مرة ،ال�صفدي :ت�صحيح الت�صحيف.453 ,
بنو في�ض ،بنو �شجاع ،العناترة ،بنو �أيوب ،بنو  . 3ابن ال�سائب الكلبي :ن�سب معد واليمن الكبري /1
منري ،بنو وه��ران ،احلريث ،بنو عمرو ،وبنو 202 -201؛ ابن منظور :ل�سان العرب.579 /1 ,
�أ�سلم (. )33
 . 4القي�سي :دور قبيلة جذام ال�سيا�سي واحل�ضاري,
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 . 7القطان :تي�سري التف�سري.121 /3 ,
� . 8أخرجه الإمام �أحمد ()24306؛ الهيثمي :جممع
الزوائد ومنبع الفوائد.94 /7 ,
 . 9الهمداين� :صفة جزيرة العرب.129 ,
 . 10تاريخ.100 ,
 . 11عبا�س العزاوي :ع�شائر العراق.37 ,
 . 12اب ��ن � �س �ع��د :ال �ط �ب �ق��ات303 /7 ,؛ اب ��ن حجر
الع�سقالين :الإ�صابة.79 /6 ,
 . 13الدِّيار َب ْكري :تاريخ اخلمي�س.41 /1 ,
 . 14ابن �سعد :الطبقات الكربى.266 /1 ,
 . 15احللبي :ال�سرية احللبية.251 /3 ,
 . 16ابن حجر الع�سقالين :الإ�صابة.357 /5 ,
 . 17ابن ع�ساكر :تاريخ دم�شق.373 /61 ,
 . 18ابن �سعد :الطبقات303 /7 ,؛ ابن ع�ساكر :تاريخ
دم�شق272 /48 ,؛ احلمريي :االكتفاء.27 /2 ,
 . 19ابن �سعد :الطبقات303 /7 ,؛ ابن ع�ساكر :تاريخ
دم�شق272 /48 ,؛ احلمريي :االكتفاء.27 /2 ,
 . 20احلمريي :االكتفاء.27 /2 ,
 . 21امل�صدر نف�سه.27 /2 ,
 . 22امل�صدر نف�سه.27 /2 ,
 . 23احل �م�ي�ري :االك �ت �ف��اء27 -26 /2 ,؛ اب��ن �سيد
النا�س :عيون الأثر.305 /2 ,
 . 24ابن منظور :خمت�صر تاريخ دم�شق254 /24 ,؛
ابن حجر الع�سقالين :الإ�صابة.79 /6 ,
 . 25اخلطيب البغدادي :تاريخ بغداد.310 /8 ,
 .26ابن عبد الرب :اال�ستيعاب.688 /2 ,
� . 27أخرجه الإمام �أحمد ,224/3 ، )13379( ,رجاله
رج ��ال ال���ص�ح�ي��ح ،غ�ير ع ��روة ب��ن رومي ،وه ��و ثقة.
الهيثمي :جممع الزوائد.55 /10 ,
 . 28اب��ن قانع :معجم ال�صحابة125 /2 ,؛ اب��ن �أبي
عا�صم :الآحاد واملثاين.281 /3 ,
� . 29أخ��رج��ه ال �ط�بران��ى ،91/7 ,رق��م ( )6472ق��ال
الهيثمى :63/10 :فيه م��ن مل �أع��رف�ه��م .و�أخ��رج��ه
�أي��ً��ض��ا :ف��ى م�سند ال�شاميني ،430/1 ,رق��م (، )757
و�أبو نعيم :معرفة ال�صحابة ،1401/3 ,رقم (. )3540
 . 30امل�سند اجل��ام��ع185 /14 ,؛ الهيثمي :جممع
الزوائد.43 /10 ,
 .31املرجع نف�سه.1234 /3 ,
 .32ع�شائر العراق.378 ,
 .33معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة.311 /5 ,
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ن����ه����ض����ت����ن����ا ف��������ي وح�����دت�����ن�����ا

�ضوابط الفكر الإ�سالمي النه�ضوي بني االتفاق واالختالف
وم�آالته على الأمة يف الفكر وال�سلوك

واحلب والبغ�ض �أمنوذج ًا
وال�سب
ال�صحابة بني الر�ضى
ّ
ّ
د� .صباح حمدان الكبي�سي
�إ َّن ال��دار���س للفكر الإ��س�لام��ي ي�ستطيع ال��ذي يعطي الفكر الإ��س�لام��ي امل�ستند على
�أن ي�ضع ي��ده على �أه��م خ�صائ�ص ه��ذا الفكر كتاب اهلل تعاىل و�س ّنة ر�سوله �صلى اهلل عليه
التي مت ّيزه عن غ�يره ،وجتعله ذو �شخ�صية و�سلم قيمة التف ّرد واخللود.
م�ستقلة و�صبغة متفردة وطبيعية خا�صة ال
واخل�صي�صة الثانية واملهمة :الثبات ،ومعنى
ي�شاركه بها فكر �آخر.
الثبات هنا ثبات امل�صدر الأول للفكر الإ�سالمي
ف�أهم هذه اخل�صائ�ص التي مت ّيز بها فكرنا والذي يتعلق بجميع �أرك��ان الإمي��ان والدين،
الإ�سالمي هي  :ربانية امل�صدر ،وهذا امل�صدر وال� ��ذي ي�ه�م�ن��ا م��ن ال �ث �ب��ات ث�م��رت��ه امل�ترت�ب��ة
ال ��رب ��اين ي�ت���س��م ب���س�م��ة اخل� �ل ��ود ،وال �� �ص��دق ،عليه ،وه��ي �ضبط ح��رك��ة الإن �� �س��ان ،وتقييد
َ
ت�صرفاته �ضمن �إط��ار حمدد ،فال يخرج عن قال تعاىل ﴿ :يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ُكو ُنوا َقوَّامِنيَ
وال�صحة ،قال تعاىل ﴿ :إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذ ْكرَ جادة الهدى ،وال يحيد عن معامل الأخالق،
ِّ
وال يتخلى عن املوازين والقيم الإلهية ،و�إ ّال لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ و اََل َيجْ ِرمَن َُّكمْ شَنَآنُ َقوْمٍ
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُ ونَ﴾ احلجر ،9 :وهذا هو ال�س ّر
غدا �إن�ساناً �شارداً تائهاً �ضا ًال ال يتبني مالمح
ال�ه��داي��ة وال تت�ضح �أم��ام��ه ال��ر�ؤي��ا فتت�شابه
عليه الأم��ور ،وق��د ي��رى الباطل حقاً واحلق
باط ً
ال ،لأن املوازين اختلت لديه ،واملقايي�س
تغريت يف ن�ظ��ره ،وث�م��رة �أخ��رى جننيها من
ال �ث �ب��ات ،ه ��ي ��ض�ب��ط ال �ف �ك��ر الإن �� �س ��اين فال
يت�أرجح مع ال�شهوات والأه��واء وامل�ؤثرات وال
يندفع وراء حب �أو كره عار�ض ،وال يت�أثر من
قول �شخ�ص قريب �أو بعيد ,حبيب �أو بغي�ض,
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ن����ه����ض����ت����ن����ا ف��������ي وح�����دت�����ن�����ا
القيل والقال كنموذج للدرا�سة ولنجعله �سبباً
عَ َلى َأ اَّل َتعْدِ ُلوا اعْدِ ُلوا هُوَ َأ ْقرَبُ لِل َّت ْقوَى وَاتَّ ُقوا
للألفة واالتفاق ب��د ًال من الفرقة وال�شقاق,
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَ ِبريٌ بِمَا َتعْمَ ُلونَ﴾ (املائدة� .)8 :إال وه��و م��و��ض��وع ( :ال���ص�ح��اب��ة ب�ين الر�ضا
وال�سب واحلب والبغ�ض)و�أثر ذلك على الأمة
وم � ��ن خ �� �ص��ائ ����ص ال �ف �ك��ر الإ�� �س�ل�ام ��ي؛ و�أفرادها يف الفكر وال�سلوك .
ال �� �ش �م��ول ,وال� � �ت � ��وازن ،وال��واق �ع �ي��ة امل�ث��ال�ي��ة
وح�ت��ى ننطلق �إىل مو�ضوعنا ي�ج��ب �أن
وااليجابية ،ولو وقفنا عند كل خ�صي�صة من
هذه اخل�صائ�ص التي متيز فكرنا الإ�سالمي جنيب على ال���س��ؤال امل�ه��م الآت ��ي :كيف كان
العظيم لطال بنا املقام ,ولكن نقول �إن هذه عهد الإ�سالم املثايل الأول ,وما هي النتائج
اخل�صائ�ص جعلت للفكر الإ��س�لام��ي القوة ال�ع�م�ل�ي��ة ل�ت�ع�ل�ي��م �أع �ظ��م الأن �ب �ي��اء و�آخ��ره��م
واجل ��دي ��ة وال � �ق ��درة ع �ل��ى ت��وج �ي��ه الإن �� �س��ان (��ص�ل��ى اهلل عليه و��س�ل��م ) وت��رب�ي�ت��ه؟ وكيف
وامل�ج�ت�م��ع ال��وج�ه��ة اخل�ي�رة اجل ��ادة ال��دائ�ب��ة كانت �سرية �أول�ئ��ك ال��رج��ال ال��ذي��ن ت��رب��وا يف
العاملة� ,إذ �إنها تنمي اال�ستعدادات الفطرية �أح�ضان النبوة ومدر�ستها؟ وحتى ن�ستطيع
واملواهب الإن�سانية ب�شكل متوازن وتدعو �إىل �أن جنيب على ه��ذه الت�سا�ؤالت املهمة يجب
ال�ت�ع��اون على ال�بر وال�ت�ق��وى ,و�إىل التعاون �أن ن�ع��رف �أن الإج��اب��ة تكمن يف �أرب ��ع �صفات
وخ �� �ص��ائ ����ص ل �ل��دي��ن ال� ��ذي ي �خ��اط��ب ال �ن��وع
لبناء جمتمع فا�ضل مرتابط كرمي.
ال�ب���ش��ري ك �ل��ه ,وي��وج��ه �إل �ي��ه دع ��وة االل �ت��زام
ل ��ذل ��ك ن���س�ت�ط�ي��ع �أن ن �ق ��ول �أن ال�ف�ك��ر بالعقيدة ال�سليمة والعمل ال�صالح ,والأخالق
الإ� �س�لام��ي ب��إم�ك��ان��ه �أن ينه�ض ب��الأم��ة من الفا�ضلة ,والإ�صالح ال�شامل ,على �أ�سا�س من
خالل املحاور الثالثة الآتية :
الإميان والتقوى ,و�صياغة احل�ضارة �صياغة
املحور الأول :ي�ستطع الفكر الإ��س�لام��ي �أن نبوية ج��دي��دة وي�صلح لكل ذل��ك لأن يكونه
لا للحياة ,مبا دين اهلل الذي �أكمل ,ور�سالته التي ختمت بها
ي�ق��دم ت���ص��وراً �إ��س�لام�ي�اً ��ش��ام� ً
الر�ساالت وكتب لها اخللود �إىل يوم الدين,
فيها الإن�سان والكون .
هذه ال�شروط الأربع �أو ال�صفات واخل�صائ�ص
املحور الثاين :ي�ستطيع الفكر الإ�سالمي �أن جنملها باالتي لكي نفهم اجليل املثايل الأول:
ي�صل حا�ضرنا وم�ستقبلنا مبا�ضينا الزاهر
البد من �أن تثمر الدعوة يف حياة الر�سول
املجيد مادياً وروحياً .
نف�سه ,و�أن تنتج جيال جديدا ال ي�شبه الأجيال
املحور الثالث� :أن ال�ف�ك��ر الإ� �س�لام��ي كفيل القدمية ,وال يقبل تراجعا وال �إنتكا�ساً .
ب�إحياء االنتماء �إىل الإ�سالم مبد�أ و�شريعة,
الب ��د �أن يتميز ال��ر� �س��ول ع��ن م�ؤ�س�سي
�إىل الأمة الإ�سالمية �سلوكاً وخلقاً.
احل �ك��وم��ات وال �ق��ادة امل��ادي�ي�ن ح��ول ت�أ�سي�س
من كل ما تقدم ن�ستطيع �أن نقول �أن يف اململكة الوراثية وازدهارها .
فكرنا الإ�سالمي وت�أريخنا وم�صادر تلقينا ما
ي �ج��ب �أن ت �ك��ون ال���ص�ح�ي�ف��ة ال���س�م��اوي��ة
يجمعنا �أكرث مما يفرقنا �إن وجد املخل�صون
املنزلة على الر�سول حمفوظة �صاحلة للفهم
والنا�صحون وال�صادقون الذين يريدون �أن
العام ،يف متناول اجلماهري .
يجمعوا �شتات ه��ذه الأم��ة بعد تفرقها حتى
لي�صدق عليها قول ال�شاعر :
يجب �أن يكون النبي بذاته مركز الهداية
الوحيد وال�شارع واملطاع ,و�إن عقيدة امل�شاركة
م�ضى الإ�سالم ف�أبك دماً عليه
يف ال �ن �ب��وة ت �� �ض��اد ع �ق �ي��دة (خ �ت��م ال �ن �ب��وة(،
فما ينفي اجلوى الدمع الغزي ُر م��ن ه ��ذه اخل���ص��ائ����ص الأرب� ��ع ن�ستطيع �أن
ن�ق��ول وبيقني ق��اط��ع �أن�ه��ا حتققت يف الدين
ول��و �أخ��ذن��ا مو�ضوعاً واح ��دا ك�ثر حوله
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الإ�� �س�ل�ام ��ي ويف ر�� �س ��ول ه� ��ذا ال ��دي ��ن نبينا
حممد(�صلى اهلل عليه و��س�ل��م)وال��ذي كانت
�أعظم م�أثرة ذلك التوفيق ال��ذي �أكرمه اهلل
به يف جمال تربية الإن�سان و�صياغته وب�شكل
تنفرد به من بني الأنبياء املر�سلني ف�ضال من
املعلمني واملربني ,لقد كان كل فرد من �أفراد
اجل�ي��ل ال��ذي �أع ��ده ال��ر��س��ول ال�ك��رمي (�صلى
اهلل ع�ل�ي��ه و��س�ل��م ) من��وذج �اً رائ �ع �اً للرتبية
ال�ن�ب��وي��ة ،وم�ف�خ��رة و��ش��رف�اً للنوع الإن���س��اين
العاملي الوا�سع بل يف الكون كله� ,أجمل و�أروع
و�أ�شرف من هذه النماذج الإن�سانية والأمناط
الب�شرية ,با�ستثناء الأنبياء والر�سل �صلوات
اهلل تعاىل عليهم �أجمعني.
�إن �أمي��ان�ه��م ال��را��س��خ ,وعلمهم العميق,
وق �ل �ب �ه��م ال � �� � �ص ��ادق ,وح �ي��ات �ه��م ال�ب���س�ي�ط��ة
وتوا�ضعهم وخ�شيتهم هلل ,وعفتهم وطهارتهم,
وعطفهم ور�أف�ت�ه��م ,و�شجاعتهم وجهادهم,
وت��ذوق�ه��م ل�ل�ع�ب��ادة ,وحنينهم �إىل ال�شهادة,
وفرو�سيتهم ب��ال�ن�ه��ار ,ورهبانيتهم بالليل,
وحتررهم من �سلطان ال�ثروات ,وزهدهم يف
زخارف الدنيا ,وعدلهم وح�سن تدبريهم ،كل
ذلك مما ال يوجد له نظري يف الدنيا� ,أن من
م�آثر النبوة �أنها �صنعت رج��اال كانوا �أف��ذاذاً
من نوعهم يف التاريخ ,ولوال �شهادات تاريخية
متواترة عن ه�ؤالء الرجال ,لكان ذلك خياال
�شعرياً وق�صة �أ�سطورية لقد كانوا خلق جلمع
بني((�صفات الطني والنور)).
ذلك ف�أن من البديهي بعد هذه املقدمة
�أن ن �ق��ول� :أن ك��ل م��ن �آم ��ن ب��ال �ق��ر�آن؛ �آم��ن
ب�ف���ض��ل ال���ص�ح��اب��ة م��ن ال���س��اب�ق�ين الأول �ي�ن
م��ن املهاجرين والأن���ص��ار وال��ذي��ن اتبعوهم
ب��إح���س��ان ,وح�ف��ظ ل�ه��م �سابقتهم وج�ه��اده��م
وقيامهم ب��احل��ق وال �ع��دل ب��ه ,وت�ب�ر�أ م��ن كل
ق��ول يناق�ض ذل��ك ,ويدعو �إىل ال�سطو على
حقائق تاريخهم�,أو ّ
احلط من قدرهم والقدح
يف عدالتهم .
ف �ق��د روى احل ��اف ��ظ اب ��ن ع �� �س��اك��ر ع ��ن �أب �
ملحمد�ي 59
��ص�خ��ر ح�م�ي��د ب ��ن زي� ��اد ق ��ال  :ق �ل��ت
ب��ن ك�ع��ب ال �ق��رظ��ي ي��وم �اً� :إال ت �خ�برين عن
�أ�صحاب ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم)

ن����ه����ض����ت����ن����ا ف��������ي وح�����دت�����ن�����ا
فيما ك��ان من ر�أي�ه��م ـ و�إمن��ا �أري��د الفنت  -؟
فقال� :إن اهلل قد غفر جلميع �أ�صحاب ر�سول
اهلل (��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و� �س �ل��م) و�أوج � ��ب اهلل
ل�ه��م اجل �ن��ة يف ك�ت��اب��ه حم�سنهم وم�سيئهم,
ق�ل��ت :يف �أي م��و��ض��ع �أوج ��ب اهلل ل�ه��م اجلنة
يف كتابه؟ فقال� :سبحانه تعاىل! تقر�أ قوله

تعاىل﴿ :و َالسَّاب ُِقونَ أْ َ
الوَّ ُل��ونَ مِنَ الْمُه ِ
َاج ِرينَ

و أْ َ
َالنْصَا ِر وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ ب ِ ِإحْسَا ٍن رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ وَر َُضوا عَنْهُ وَ َأعَدَّ لَهُ ْم جَنَّاتٍ َتجْ ِري

ك ال ْ َفو ُْز
َتحْ َتهَا ا َلنْهَا ُر خَالِدِينَ فِيهَا َأبَدًا َذلِ َ

الْعَظِيمُ﴾ ال �ت��وب��ة ،100:ف ��أوج��ب اهلل جلميع
�أ�صحاب النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) اجلنة
والر�ضوان ,و�شرط على التابعني �شرطاً مل
ي�شرطه عليهم ,قلت :وم��ا �أ��ش�ترط عليهم؟
ق��ال� :أ��ش�ترط عليهم �أن يتبعوهم ب�إح�سان,
يقول  :ب�أعمالهم احل�سنة وال يقتدون بهم
غري ذل��ك ,قال �أب��و �صخر :فو اهلل لك�أين مل
�أقر�أها قط وما عرفت تف�سريها حتى قر�أها
علي حممد بن كعب.
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فكل ذلك كان
م� ��ن �� �ض ��روري ��ات
دي � � ��ن الإ� � � �س� �ل��ام
ح� ��ب ال �� �ص �ح��اب��ة
وال� � �ت� ��ر� � � � � �ض� � � � ��ي
عليهم والإمي ��ان
بعدالتهم وات�ب��اع
��س�ن�ت�ه��م وخ��ا��ص��ة
اخل�ل�ف��اء الأرب �ع��ة
ال ��را�� �ش ��دون ،لأن
حبهم والرت�ضي
عنهم يف احلقيقة
ح � � � ٌ�ب هلل ال � ��ذي
ز ّكاهم وذك��ر حما�سنهم يف التوراة والإجنيل
ق�ب��ل ال �ق ��ر�آن ال�ع�ظ�ي��م ،ث��م �إن ح�ب�ه��م �إمي ��ان
بنجاح �أعظم مهمة من مهمات النبي (�صلى
اهلل عليه و�سلم) بل �إميان بنجاح النبي (�صلى
اهلل عليه و�سلم) يف دعوته ونبوته وتربيته،

ث��م �أن حبهم يعني �صدق ه��ذا ال�ق��ر�آن كتاب بعدهم.
اهلل و��ص��دق م��ا فيه م��ن الآي ��ات ال�ت��ي ج��اءت
�ساد�ساً� :إن الطعن يف ال�صحابة الكرام
يف �صفاتهم و�أخبارهم ون�صرتهم ودليل على
�أن ه��ذا ال �ق��ر�آن حم�ف��وظ م��ن ع�ن��د اهلل ،ثم ر� �ض��ي اهلل ع�ن�ه��م �أج �م �ع�ي�ن ط �ع��ن وت���ش��وي��ه
�أن حبهم يعني وج��ود اجليل ال�ق��دوة املثايل لأجم � � ��اد الإ�� � �س �ل��ام وح� ��� �ض ��ارت ��ه ال �� �س��ام �ي��ة
الذي يجب �أن نتم ّثل به ونتبعه ون�سري على وف �ت��وح��ات��ه وت��اري �خ��ه ال �ن��ا� �ص��ع ،و��ص�ف�ح��ات��ه
منهاجه لأن �ه��م ال��ورث��ة احل�ق�ي�ق�ي��ون مل�يراث البي�ضاء.
حممد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
ل �ك��ل ذل� ��ك وغ �ي��ره ك �ث�ي�ر �أق� � � ��ول� :إن ت��رك
�أم��ا لو قلنا على �سبيل املثال عك�س هذا البغ�ض وال�شتم لأ��ص�ح��اب النبي �صلى اهلل
و�سقطنا يف هاوية بغ�ض و�شتم �أ�صحاب النبي ع�ل�ي��ه و��س�ل��م وال �ت��وب��ة م�ن��ه ي�ق��رب��ك �إىل اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم فماذا يعني ذلك وما هو وي�ق��رب��ك �إىل ر��س��ول��ه �صلى اهلل عليه و�سلم
وي�ع�ط�ي��ك ال�ط�م��أن�ي�ن��ة يف ن�ف���س��ك وراح� ��ة يف
ت�أثريه علينا فكراً وعقيدة و�سلوكاً؟
قلبك وال�شعور احلقيقي بلذة الإميان وطيب
العي�ش واالنتفاع على الآخرين وحب النا�س
يعني ذلك :
وحب اخلري� ,أن الإن�سان امل�ؤمن الذي يعي�ش
�أوال� :إذا َّ
مت الطعن يف �صحابة الر�سول (�صلى
اهلل عليه و�سلم) ف��إن �سهام النقد والت�شهري حقيقة قوله تعاىل ﴿ :و اََل َتجْع َْل فِي ُق ُلوبِنَا
والطعن بغريهم من باب �أوىل ,ويعني ذلك
ل لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِن َّ�كَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾
فتح باب الطعن على كل �شيء مقد�س يف حياة غِ اًّ
احل�شر ،10 :ق��د ارت�ف��ع ع��ن ط�ين الدنيا �إىل
امل�سلمني.
�صفاء ال�سماء بارتفاع الغل عن قلبه� ,أحب
ثاني ًا :من خالل الطعن يف ال�صحابة الكرام �آل البيت الأطهار و�سائر ال�صحابة الأخيار,
ر�ضي اهلل عنهم يتم لأعداء الدين الطعن يف جمع بني احل��ق حمبة �آل البيت وال�صحابة
القر�آن الكرمي� ،أي��ن التواتر يف تبليغه؟ �أين وعلم �أن ذلك عني ال�صواب وعني اليقني وبه
الأمانة والعدالة يف حملة القر�آن؟.
يجمع �شتات القلب وال��روح لذلك هو ي�شعر
بال�سعادة والطم�أنينة التي �ستجعله ب�إذن اهلل
ً
ثالثا :ال�ط�ع��ن يف ال���ص�ح��اب��ة ال �ك ��رام طعن تعاىل ي�أتي يوم القيامة بقلب �سليم كما �أخرب
ب�إمامهم وقائدهم ومعلمهم �سيد املر�سلني ربنا تعاىل  .يعي�ش بتوافق مع تاريخه املجيد
وق ��دوة ال�ع��امل�ين ،لأن ال��دالل��ة وا��ض�ح��ة على وما�ضيه اجلميل ويربطه بحا�ضره فال يرى
ال�ت�لازم ب�ين ال��ر��س��ول �صلى اهلل عليه و�سلم تناق�ضاً وال تقاطعاً وال تخا�صماً م��ع ذلك
وبني �أ�صحابه الكرام.
املا�ضي وت �ن��زاح ع��ن ف�ك��ره ك��ل الغيوم ال�سود
راب��ع�� ًا :ال�ط�ع��ن يف ال���ص�ح��اب��ة ه��و ال�ط�ع��ن يف التي حجبت عنه �شم�س ذلك التاريخ املجيد
ال�سنة النبوية امل�ط�ه��رة وال���س�يرة ال�شريفة واملا�ضي املليء بامل�آثر والأجم��اد فيبد�أ يعتز
لأنهم هم الذين رووا ال�سنة وال�سرية ،ف�إن ويفتخر ,فال توجد �أمة على وجه الب�سيطة
ت�شتم تاريخها وما�ضيها و�أجدادها ورموزها,
كانوا مطعونني فكيف ن�صدق بهم.
ون�ح��ن امل���س�ل�م��ون ي�ج��ب �أن ن�ح�ترم ما�ضينا
خام�س ًا� :إن ال�ظ��ن بال�صحابة ي��وف��ر ميداناً ونعتز ب��ه ونفخر ب ��أجم��اده وه�ك��ذا يجب �أن
خ�صباً لأع ��داء الإ� �س�ل�ام �أن ي�ق��ول��وا �أن ه��ذا ن �ك��ون ,وال ي �ك��ون ذل ��ك �إال ب�ح��ب ال�صحابة
ال ��دي ��ن م� �ب ��اديء و ُم� �ث ��ل مل ي �ت��م تطبيقها ال�ك��رام والرت�ضي عنهم لأن ذل��ك ثمرة من
وي�ستحيل االل �ت��زام ب�ه��ا ،لأن ال��ذي��ن �شهدوا ثماره ونتيجة وا�ضحة ف�أعلم ذلك وا�ستم�سك
ت�ن��زي��ل ال� �ق ��ر�آن ،ورب��اه��م ��س�ي��د الأن� ��ام نك�ص به ف�إنه العروة الوثقى التي ال انف�صام لها .
اك�ث�ره ��م ع �ل��ى �أع �ق��اب �ه��م ،ف�ك�ي��ف مب ��ن ج��اء
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الإن�صاف �صنو العدل واخو احلق
قراءة يف كتاب:
الرا�شدي من اخلالف)
(الإن�صاف فيما وقع يف الع�رص
ّ

للدكتور حامد حممد خليفة

منري الطائي
وتتقلب فيها احلياة ،فال ميكن �أن ي�ستهان به ،وال �أن ُيغفل عنه؛ لأن
من غفل عن التاريخ فقد غفل عن معرفة كيفية حركة النا�س ،وعلى
ما يت�أثرون به وي�ؤثرون فيه(.)1
وبالرغم من �أهمية التاريخ يف حياة النا�س �إال ان��ه خال (على
مر الأزمان من و�ضع م�صطلح له ،اعتنى العلماء بالعلوم الأ�صلية.
وو�ضعوا للغة يف تراكيبها و�ضعوا لها قوانني �سميت بالنحو ،وو�ضعوا
للفقه �أ��ص��و ًال �سميت ب�أ�صول الفقه .وو�ضعوا للحديث م�صطلحا
�سمي م�صطلح احلديث .وو�ضعوا للتف�سري علوما وجعلوا ذلك علوم
القر�آن �أو �أ�صول التف�سري .وهكذا يف اللغة جعل للغة �أ�صوال ،وجعل
ملعاجمها م�صطلحات فاعتني يف ذلك كله بتف�صيله �أما التاريخ فقد
خال من و�ضع م�صطلح له �أو قوانني له ،ال من جهة الرواية ،وال من
مم��ن ي��أخ��ذ امل�سلم عقيدته وع�لام يبني جهة نقد املروي يف حد ذاته ،وال من جهة التقييم والعِرب ،وكيف ي�ص َّنف ومن تنقل عنه ومن ال
دينه؟ هل ي�أخذه من ن�صو�ص الكتاب وال�سنة تنقل .ولهذا ـ كما �سي�أتي ـ جتد العجب يف � ّأن كتب الت�أريخ مليئة ب�أمور تخالف �أ�صول العقيدة
ال�صحيحة القطعية يف ال��دالل��ة واملعنى؟ �أم التي يف الكتاب وال�سنة ،ومليئة بروايات تن�صر مذهبا من املذاهب ال ّردية)(.)2
ي�أخذه من روايات التاريخ وكتبه التي تتباين
فيها الأق��وال ،وتتعدد فيها املذاهب والآراء،
وكتاب الإن�صاف الذي نتحدث عنه تناول بحثا تاريخيا مهماً وخطرياً ،هو تاريخ اخلالفة
وي�خ�ت�ل��ط فيها ال���ص��دق ب��ال�ك��ذب واحلقيقة الرا�شدة ،مقت�صراً على ابرز الأحداث ال�سيا�سية الداخلية التي مرت بها الأمة ابان ذلك العهد،
بالباطل؟ هذا الت�س�أول يدور يف فكر من يقر�أ ويرجع خطر هذا البحث ـ كما يقول م�ؤلفه ـ �إىل �أهمية املو�ضوع الذي يبحثه �أو احلقبة التي
كتاب الإن�صاف الذي نعرف به يف هذا املقال .يتناولها ،فهو كتاب يبحث يف �أهم ع�صور الأمة الإ�سالمية ،الع�صر الذي �شهد الفتح الإ�سالمي
والتو�سع يف كل جماالت احلياة ،كما �شهد تطبيق تعاليم الدين الإ�سالمي ومبادئه يف الواقع.
واحل � ��ق �أن ال ��دي ��ن ي� ��ؤخ ��ذ م ��ن ال �ك �ت��اب
وال�سنة ال�صحيحة ،وت�ؤخذ العقيدة بالذات �أما الأ�سباب التي دفعت امل�ؤلف �إىل الكتابة يف هذا املو�ضوع فهي ـ ح�سب قوله ـ:
م��ن ال�ن���ص��و���ص ال�ق�ط�ع�ي��ة ال ��دالل ��ة ال �ت��ي ال
الهجمة الكبرية التي تعر�ضت لها هذه احلقبة من قبل �أعداء الإ�سالم يف القدمي واحلديث
يختلف يف معناها عند العرب� ،أما من حاد عن
هذه املنهجية وبنى دينه على روايات التاريخ ومن الداخل واخل��ارج بغية (ت�صديع ال�صف الإ�سالمي ،وتقزمي نتاج احل�ضارة الإ�سالمية،
و�أقوال الرجال فقد تقطعت به ال�سبل ،و�ض ّل وفتح املعابر لتمرير ال�شبهات وال�شكوك واملغالطات التاريخية) وقدميا قال �أبو زرعة الرازي
رحمه اهلل�( :إذا ر�أيت الرجل ينتق�ص �أحداً من �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فاعلم
يف �أودية الهالك والعطب.
انه زنديق وذلك �أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم عندنا حق ،والقر�آن حق ،و�إمنا �أدى �إلينا هذا
وال�سنن �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�إمنا يريدون �أن يجرحوا �شهودنا؛
والتاريخ له �أهميته يف احلياة فهو حركة القر�آن ّ
النا�س التي ُتنتج عمال و ُتنتج دو ًال و ُتنتج علما ليبطلوا الكتاب وال�س ّنة واجلرح بهم �أوىل وهم زنادقة)(.)3

مـــجــلــــــــة والـــــذيـــــــن مـــعــــــه  -الــعـــدد احلادي ع�رش

61

ق��������������������������������������������رأة ل���������ك
جتلية احلقيقة وبلورة ر�ؤية �صحيحة ملا
جرى من �أحداث داخلية يف الع�صر الرا�شديّ
كانت تن ّم عن �سمو ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم
عن النزوات والأهواء.
تنقية ت��اري��خ ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم
وت� �ق ��دمي ��ه ع �ل��ى ح �ق �ي �ق �ت��ه من� ��وذج � �اً رائ� � ��داً
للإن�سانية التائهة احلائرة يف هذا الع�صر.
ف � �ق� ��دان الإن � �� � �ص� ��اف يف م� � ��ادة ال �ت ��اري ��خ
الإ� �س�لام��ي ب�شكل ع ��ام ،وال�ع���ص��ر ال��را��ش��ديّ
ب�شكل خا�ص ،ب�سبب الروايات املكذوبة والآثار
املو�ضوعة ،وملا يرتتب على هذا التزوير من
حرف الأمة عن االقتداء بهذا اجليل.
وقد اعتمد امل�ؤلف منهجية علمية دقيقة
يف احلكم �إىل �أ�صحاب ر��س��ول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم تقوم على اعتبار ما جاء يف القر�آن
الكرمي وال�س ّنة النبوية عن ال�صحابة ر�ضي
اهلل ع�ن�ه��م ومب ��ا اج �م��ع ع�ل�ي��ه امل���س�ل�م��ون من
عدالتهم و�صدقهم ،ومبا يتوافق مع عظمة
اجن��ازات�ه��م احل�ضارية يف ذل��ك الع�صر ،تلك
االجن ��ازات ال�ت��ي تظهر زي��ف ال��رواي��ات التي
لفقت عليهم.
وق� ��د ج ��اء ال �ك �ت��اب يف م �ق��دم��ة و��س�ب�ع��ة
ف�صول وخامتة:
كان الف�صل الأول متهيداً لبقية ف�صول
ال �ك �ت��اب حت ��دث ف �ي��ه ع��ن ع��دال��ة ال���ص�ح��اب��ة
والأدلة عليها ،وحرمة النيل منهم كما حتدث
عن مفهوم الفتنة عندهم.
وحتدث الف�صل الثاين عن بيعة �أبي بكر
ال�صديق ر�ضي اهلل عنه يف ح��ادث��ة ال�سقيفة
و�إج �م��اع ال�صحابة عليها وال ��رد على بع�ض
ال�شبهات التي �أثريت حولها.
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وج ��اء يف ال�ف���ص��ل ال �ث��ال��ث احل��دي��ث عن
ب��داي��ات الفتنة و�أ�سبابها و�سيا�سة اخلليفة
عثمان ر��ض��ي اهلل عنه يف م��واج�ه��ة اخل��وارج
و�إ� �س �ق��اط حججهم وم��وق��ف ال���ص�ح��اب��ة من
الفتنة.
�أما الف�صل الرابع فقد حتدث عن ح�صار

اخل� � ��وارج ل�ل�خ�ل�ي�ف��ة ع �ث �م��ان ث ��م ا��س�ت���ش�ه��اده عبثت ب��رواي��ات ه��ذا الكتاب؟ وه��ل للبويهني
وم ��وق ��ف ال �� �ص �ح��اب��ة م ��ن ك ��ل ذل ��ك وم���ص�ير �أثر يف ذلك؟
القتلة.
وي��ذك��ر امل��ؤل��ف �صعوبات �أخ��رى واجهته
وتناول الف�صل اخلام�س بيعة علي بن �أبي منها اختالط احلقيقة بالباطل يف كثري من
طالب ر�ضي اهلل عنه وم��ا تبعها من ح��وادث الروايات التي تتحدث عن الع�صر الرا�شديّ ،
م��رورا مبعركة اجل�م��ل وات�خ��اذ علي الكوفة مم��ا يوجب على الباحث �أن ي�ستل احلقائق
من ذلك الركام ،ومنها �أي�ضا منهجية �أعداء
عا�صمة له.
الإ� �س�ل�ام يف ت��أ��ص�ي��ل ال �ع��داوة ب�ين امل�سلمني
ويف الف�صل ال�ساد�س حت��دث امل��ؤل��ف عن ب��ال�ترك �ي��ز ع �ل��ى رواي � � ��ات ال �ف�ت�ن وت�ه��وي�ل�ه��ا
ب��داي��ات ال �ن��زاع ب�ي�ن ع�ل��ي وم �ع��اوي��ة ب��ن �أب��ي والإ� �ض��اف��ة �إل�ي�ه��ا ح�ت��ى ليخيل ل�ل�ق��ارئ غري
�سفيان ثم خرب معركة �صفني وال�صلح الذي اخلبري �أنها حقائق ثابتة.
مت بعدها.
ثم يذكر امل�ؤلف �أن مما �ساعده و�شجعه
وحت��دث يف الف�صل ال�سابع عن التحكيم ع �ل��ى ال �ك �ت��اب��ة يف ه ��ذا امل��و� �ض��وع ال�ن���ص��و���ص
ون�ت��ائ�ج��ه ودح ����ض ال���ش�ب�ه��ات ال �ت��ي ال�صقت ال���ص�ح�ي�ح��ة ال �ت��ي تنت�شر يف ك�ت��ب ال���ص�ح��اح
ب��احل �ك �م�ين ،ث ��م خ�ب�ر ع �ل��ي ر� �ض��ي اهلل عنه وال�سنن وامل�سانيد وكتب ال�صحابة تقدم لنا
واخل ��وارج ،ث��م ا�ست�شهاد علي ر�ضي اهلل عنه ��ص��ورا حقيقية نا�صعة ع��ن ت��اري��خ ال�صحابة
وبيعة احل�سن بن علي ر�ضي اهلل عنه و�صلحه و�سريهم.
مع معاوية وبيعته له.
ويف اخلتام نقول �أن هذا الكتاب حماولة
وق ��د واج �ه��ت ال�ك��ات��ب ��ص�ع��وب��ات ع ��دة يف �شا ّقة ،و�سري ح��ذر بني ال��رواي��ات التاريخية،
بحثه هذا لعل �أهمها :كرثة الروايات املكذوبة ا�ست�ضاء م�ؤلفه ب�أنوار الكتاب وال�سنة و�إجماع
واحل�ك��اي��ات املو�ضوعة على ال�صحابة ر�ضي الأم��ة على عدالة ال�صحابة؛ ليك�شف معامل
اهلل عنهم واملبثوثة يف كتب الأدب والتاريخ ،ال �ط��ري��ق يف ه ��ذه ال ��وه ��اد وال �ع �ق �ب��ات ،وه��و
و�أخطرها هو تاريخ حممد بن جرير الطربي حماولة للنقد العلمي لهذه الروايات؛ بغية
لعدالة م�ص ّنفه وعلمه وجلمعه كل ما �سمعه ال��و��ص��ول �إىل ال�صحيح امل�ق�ب��ول ف�ي�ه��ا ،وه��و
من �أخبار دون حتقيق �أو تنبيه ،ورغم انه يورد �أي���ض��ا ق ��راءة ج��دي��دة ل��وق��ائ��ع ق��دمي��ة ح��اول
�أخبارا لرواة عدّة يف احلادثة الواحدة �إال انه امل��ؤل��ف �أن يظهر احل��ق فيها وي�ب�ين التاريخ
يذكر �أخبار معركة �صفني ويعتمد غالبا على ويجمع �شمل امل�سلمني الذي فرقته الأكاذيب
رواي ��ات �أب��ي خمنف (ل��وط ب��ن يحيى) وهو و�شوهه املكر والكيد بالإ�سالم و�أهله.
ممن يبغ�ض ال�صحابة ـ �أورد له اكرث 90رواية
من حوايل  100رواية ـ مما يربك الباحث يف الهوام�ش:
معرفة احلقيقة عن هذه احلادثة ثم تناق�ض
هذه الروايات مع عدالة ال�صحابة ودينهم )1( .طالب العلم والتاريخ :حما�ضرة لل�شيخ
�صالح بن عبد العزيز �آل ال�شيخ .
ك�م��ا �أن غ�ي��اب رواي� ��ات (��س�ي��ف ب��ن عمر) ( )2امل�صدر نف�سه.
يف �أخ �ب ��ار م�ع��رك��ة ��ص�ف�ين خم��ال��ف ملنهجية ( )3م�سند ابن راهويه. 26/1 :
ال�ط�بري ال��ذي يعتمد ك��ل م��ا وق��ع ب�ين يديه
م��ن ال��رواي��ات التاريخية يف تغطية امل�سائل
اخل�لاف�ي��ة ،مم��ا ي��دف��ع ال�ب��اح��ث لال�ستغراب
والت�سا�ؤل عن �صحة ن�سبة �أخبار هذه املعركة
�إىل ال �ط�بري ذات� ��ه؟ وه��ل ه �ن��اك �أي ��د خفية
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ه�����ل ت����ع����رف ه�������ذا ال���ص���ح���اب���ي؟

عامل الفرائ�ض
وجامع القر�آن
له يف كل حرف من القر�آن �أجر فهو كاتبه
وجامعه ،منذ خالفة ال�صديق واىل �أن تقوم
ال�ساعة� ،إنه الأن�صاري من بني النجار �أخوال
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم� ،أبو �سعيد ر�ضي
اهلل عنه.
وكان عمره حني قدم ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم املدينة �إحدى ع�شرة �سنة.

كانت ترد على ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم كتب بال�سريانية ف�أمره بتعلمها فتعلمها
يف ب�ضعة ع�شر يوماً ،وكتب لأبي بكر وعمر يف
خالفتهما ،قال ر�ضي اهلل عنه قال يل ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم� (( :إنه ي�أتيني كتب
م��ن �أن��ا���س ال �أح��ب �أن ي�ق��ر�أه��ا ك��ل �أح��د فهل
ت�ستطيع �أن تتعلم كتاب ال�سريانية)) ،قلت:
نعم فتعلمتها يف �سبع ع�شرة).

وكان جار النبي يف املدينة املنورة.
وك � ��ان ر�� �ض ��ي اهلل ع �ن��ه م ��ن ال �� �ص �ح��اب��ة
وكان عمره يوم معركة بعاث التي وقعت امل�شهورين بتف�سري القران.
ب�ين الأو� ��س واخل ��زرج �ست �سنني وفيها قتل
�أمره �أبو بكر  -يف خالفته حني قتل قراء
�أبوه.
ال�صحابة يف معركة اليمامة  -بجمع القر�آن
يف يوم بدر ا�ست�صغر ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم جماعة ف��رده��م ع��ن امل�شاركة يف
املعركة وك��ان منهم (  ،) ..............و�شهد
بعد ذلك �أحداً وما بعدها من امل�شاهد .وقيل:
�إن �أول م�شاهده اخلندق .وكان ينقل الرتاب
يومئذ مع ال�صحابة ،فقال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم�( :أما �إنه نعم الغالم) !
ك��ان من كتاب الوحي لر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم وك��ان م��ن امل�شهورين بذلك
من بني ال�صحابة يف ذلك.

من ال��رق��اع والع�سب و��ص��دور ال��رج��ال ،فعنه
ر�ضي اهلل عنه قال� ( :أَ ْر َ�س َل �إِليَ َّ �أَ ُبو َب ْكرٍ َم ْق َت َل
�أَهْ ��لِ ا ْل َي َما َم ِة َوعِ ْن َد ُه ُع َم ُرَ ،ف َقا َل �أَ ُبو َب ْكرٍ � :إِ َّن
ُع َم َر �أَ َت �انيِ َف َقا َل� :إِ َّن ا ْل َق ْت َل َق� ْد ْا�س َت َح َّر َي� ْو َم
ا�س َو�إِنيِّ �أَ ْخ َ�شى �أَنْ َي ْ�س َتحِ َّر ا ْل َق ْت ُل
ا ْل َي َما َم ِة بِال َّن ِ
ري مِ نْ ا ْل ُق ْر�آنِ
بِا ْل ُق َّرا ِء فيِ المْ َوَاطِ ِن َف َي ْذه ََب َك ِث ٌ
�إِ اَّل �أَنْ تجَ ْ َم ُعوهَُ ،و�إِنيِّ َ ألَ َرى �أَنْ ْ
ت َم َع ا ْل ُق ْر�آ َن،
َقا َل �أَ ُب��و َب ْكرٍُ :ق ْلتُ ِل ُع َم َر َك ْي َف �أَ ْف َع ُل َ�ش ْي ًئا لمَ ْ
َي� ْف� َع� ْل� ُه َر�� ُ�س� ُ
�ول اللهَّ ِ �َ��ص� َّل��ى اللهَّ ُ َع�لَ� ْي� ِه َو�� َ�س� َّل� َم؟
للهَّ
َف � َق��ا َل ُع � َم � ُر :هُ � َو َوا ِ َخ�ْي�رْ ٌ َ ،ف�لَ� ْم َي� � َز ْل ُع َم ُر
ُي َراجِ ُعنِي فِي ِه َح َّتى َ�ش َر َح اللهَّ ُ ِل َذل َِك َ�ص ْدرِي
َو َر�أَ ْي��تُ ا َّل��ذِ ي َر َ�أى ُع َم ُرَ ،ق��ا َل ()..............

مـــجــلــــــــة والـــــذيـــــــن مـــعــــــه  -الــعـــدد احلادي ع�رش
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َو ُع َم ُر عِ ْن َد ُه َجال ٌِ�س اَل َي َت َك َّل ُمَ ،ف َقا َل �أَ ُب��و َب ْكرٍ:
�إِ َّن� َ�ك َر ُج� ٌ�ل َ�ش ٌّاب عَاق ٌِل َو اَل َن َّت ِه ُم َك ُكنْتَ َت ْك ُت ُب
ا ْل � َو ْح� َ�ي ِل� َر�� ُ�س��ولِ اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع�لَ� ْي� ِه َو َ�س َّل َم
اج َم ْعهَُ ،ف َواللهَّ ِ َل ْو َك َّل َفنِي َن ْق َل
َف َت َت َّب ْع ا ْل ُق ْر�آ َن َف ْ
َ
َ
َج َبلٍ مِ نْ الجْ ِ َبالِ مَا َكا َن �أ ْث َق َل َعلَ َّي ممِ َّ ا �أ َم َرنيِ
ِب ِه مِ نْ َج ْم ِع ا ْل ُق ْر�آنِ ُ ،ق ْلتُ َ :ك ْي َف َت ْف َعلاَ نِ َ�ش ْي ًئا
لمَ ْ َي ْف َع ْل ُه ال َّنب ُِّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم؟! َف َقا َل
ي َفلَ ْم �أَ َز ْل �أُ َراجِ ُع ُه َح َّتى
�أَ ُبو َب ْكرٍ  :هُ َو َواللهَّ ِ َخ ٌ
َ�ش َر َح اللهَّ ُ َ�ص ْدرِي ِل َّلذِ ي َ�ش َر َح اللهَّ ُ َل ُه َ�ص ْد َر �أَبِي
َب ْكرٍ َو ُع َم َرَ ،ف ُق ْمتُ َف َت َت َّب ْعتُ ا ْل ُق ْر�آ َن �أَ ْج َم ُع ُه مِ نْ
اف َوا ْل ُع ُ�سبِ َو ُ�صدُو ِر ال ِّر َجالِ ...
ال ِّر َقا ِع َو ْ أ
الَ ْك َت ِ
ال�ص ُح ُف ا َّلتِي ُجمِ َع فِيهَا ا ْل ُق ْر� ُآن عِ ْن َد
َو َكا َنتْ ُّ
ُ
للهَّ
�أَ ِب��ي َب ْكرٍ َح َّتى َت� َو َّف��ا ُه ا ُث� َّم عِ ْن َد ُع َم َر َح َّتى
َت َو َّفا ُه اللهَّ ُ ُث َّم عِ ْن َد َح ْف َ�ص َة ِب ْنتِ ُع َم َر).
ويف خالفة عثمان جمع امل�صحف اجلمع
الأخ�ير من ال�صحف التي كانت عند حف�صة
التي جمعها يف عهد �أبي بكر .وذلك ملا اختلف
ال �ن��ا���س يف ال� �ق ��راءة زم ��ن ع �ث �م��ان الخ �ت�لاف
احل��روف واللهجات ،فقرر عثمان ر�ضي اهلل
عنه درءا للفتنة واملف�سدة جمع القر�آن على
حرف واحد ووافقه على ذلك ال�صحابة ووقع
االختيار على ( ).............ف��أوك��ل مبهمة
جمع ال�ق��ر�آن ،ف�أمره �أن ميلي امل�صحف على
ق��وم م��ن ق��ري����ش جمعهم �إل �ي��ه فكتبوه على
م��ا ه��و عليه ال �ي��وم ب ��أي��دي ال�ن��ا���س والأخ �ب��ار
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ومل��ا م��ات ر��ض��ي اهلل عنه ق��ال �أب��و هريرة
ر�ضي اهلل عنه( :اليوم مات رباين هذه الأمة
ولعل اهلل عز وجل �أن يجعل يف بن عبا�س مثله
خلفا).
وعن عمار بن �أبي عمار موىل بني ها�شم
قال( :جل�سنا مع بن عبا�س يف ظل الق�صر يف
جنازة ( ).........ر�ضي اهلل عنه ،فقال :لقد
دفن اليوم علم كثري).
وع ��ن ع �م��ار ب��ن �أب� ��ي ع �م��ار �أي �� �ض��ا�( :أن
( )............رك��ب ي��وم��ا ف��أخ��ذ اب��ن عبا�س
ب��رك��اب��ه ،ف �ق��ال :ت�ن��ح ي��ا اب ��ن ع��م ر� �س��ول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ،فقال :هكذا �أمرنا �أن
نفعل بعلمائنا وكربائنا ،فقال)..........( :
�أرين يدك ،ف�أخرج يده ،فقبلها ،فقال :هكذا
�أمرنا �أن نفعل ب�أهل بيت نبينا �صلى اهلل عليه
و�سلم).
ا�س لمَ َّا َد َف َن
وعنْ َعل ِِّى ْب ِن َز ْيدٍ �( :أَ َّن ا ْب َن َع َّب ٍ
اب ُث َّم َقا َلَ :ه َك َذا
(َ )............ح َثا َعلَ ْي ٍه الترُّ َ َ
ُي� ْد َف� ُ�ن ا ْل ِع ْل ُمَ .ف َح َّد ْثتُ ِب� ِه َعل َِّى ْب� َ�ن الحْ ُ َ�سينْ ِ
َف � َق��ا َلَ :وا ْب � ُ�ن َع� َّب��ا�� ٍ�س َواللهَّ ِ َق � ْد ُد ِف � َ�ن ِب � ِه عِ � ْل� ٌم
ري).
َك ِث ٌ
اخ�ت�ل��ف يف وق ��ت وف��ات��ه ر� �ض��ي اهلل عنه،
وقال املدائني :تويف (� )...............سنة �ست
وخم�سني.

فمن هذا ال�صحابي؟
�إنه� :سيدنا زيد بن حارثة ر�ضي الله عنه.
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ا�ستخلفه ع�م��ر ب��ن اخل �ط��اب ر��ض��ي اهلل
بذلك متواترة املعنى و�إن اختلفت �ألفاظها،
فجمع النا�س على م�صحف واحد وعمل منه عنهما على املدينة ثالث م��رات يف احلجتني
خم�سة ن�سخ �أو �سبع �أر�سل بها �إىل مكة وال�شام ويف خروجه �إىل ال�شام ،وكتب �إليه من ال�شام.
وال�ب���ص��رة وال�ك��وف��ة واح�ت�ف��ظ بن�سخة منها
وق ��ال اب ��ن ع �م��ر( :ك ��ان ع�م��ر ي�ستخلف
لأهل املدينة.
(� )............إذا حج وكان عثمان ي�ستخلفه
وك��ان الفرق بني اجلمعني� ،أن جمع �أبو �أي�ضاً على املدينة �إذا حج .ورمي يوم اليمامة
ب�ك��ر ر��ض��ي اهلل ع�ن��ه ل �ل �ق��ر�آن ك��ان خ�شية �أن ب�سهم فلم ي�ضره ،وكان �أحد فقهاء ال�صحابة
يذهب من ال�ق��ر�آن �شيء بذهاب حملته لأنه اجللة الفرا�ض قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
مل ي�ك��ن جم�م��وع��ا يف م��و��ض��ع واح ��د فجمعه و�سلم�(( :أفر�ض �أمتي (.))..............
يف م�صحف واحد مرتبا لآيات �سوره على ما
وروى ع��ن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
وقفهم عليه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم� .أما
يف عهد عثمان ر�ضي اهلل عنه فقد كان ح�سما ومنها ما كان قد قال �صلى اهلل عليه و�سلم يف
ل�ل�خ�لاف ال ��ذي وق ��ع ب�ي�ن ب�ع����ض امل�سلمني� ،أخر ايامهَ (( :قا َت َل اهلل ا ْل َيهُو َد ا َّت َخ ُذوا ُق ُبو َر
وجمعا لكلمة امل�سلمني وتوحيدا ل�صفهم على �أَ ْن ِب َيا ِئ ِه ْم م ََ�ساجِ دَ)).
ن�سخة موحدة من امل�صحف.
تفاخر الأو� ��س واخل ��زرج وع��د ك��ل منهم
وك� � � ��ان امل� ��� �س� �ل� �م ��ون ي � �ق� ��ول� ��ون( :غ �ل��ب مناقبهم وم�آثرهم ،فقال الأو�س( :منا غ�سيل
( ).............ال�ن��ا���س على اث�ن�ين :ال�ق��ر�آن املالئكة حنظلة بن الراهب ،ومنا من اهتز له
والفرائ�ض) .فعن ابن عمر ,ر�ضي اهلل عنهما ,عر�ش الرحمن �سعد بن معاذ ،ومنا من حمته
و�س َّلم الدبر عا�صم بن ثابت بن �أب��ي الأق�ل��ح ،ومنا
ق��ال :ق��ال ر��س��ول اهلل َ�ص َّلى اهلل َعلَيه َ
�(( :أ ْر َح� � ُم ه��ذه الأُ َّم � ِة بِها �أ ُب��و َب ْك ٍر و�أ ْق��واهُ � ْم م��ن �أج�ي��زت �شهادته ب�شهادة رجلني خزمية
يف ِدي� ِ�ن اهلل ُع� َم� ُر و�أ ْف� َر�ُ��ض� ُه� ْم ( ).............بن ثابت) .وقال اخل��زرج( :منا �أربعة جمعوا
بن �أبي طالِبٍ و� ْأ�ص َد ُق ُه ْم َحيا ًء القر�آن على عهد ر�سول اهلل َ�ص َّلى اهلل َعلَيه
و�أ ْق�ضاهُ ْم َعل ُِّي ُ
و�س َّلم مل يجمعه غريهم ،)............( :و�أَ ُبو
َ
ُ
ُع ْث ُ
مان ُ
بن َع َّفا َن و�أمِ ُ
ني هذه الأ َّم ِة �أ ُبو ُع َب ْي َد َة
بن َك ْعبٍ زيد و�أبي بن كعب ومعاذ بن جبل).
ُ
بن ا َ
جل َّرا ِح و�أ ْق َر�ؤهُ ْم ِلكِتابِ اهلل �أ َب ُّي ُ
ُ
و�س ْل ُ
مان عالمِ ٌ ال
و�أبو هُ َر ْي َر َة وِعا ٌء مِ َن ال ِع ْل ِم َ
ملا تويف ر�سول اهلل َ�ص َّلى اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم
ُي� � ْد َر ُك و َم�ع��ا ُذ ب� ُ�ن َج� َب��لٍ � ْأع�لَ� ُم ال َّن ِ
ا�س ب َِحاللِ واجتمع الأن�صار يف �سقيفة بني �ساعدة ووقع
وح��رامِ � ِه وم��ا � َأظ� َّل��تِ ا َ
اهلل َ
خل ْ�ضراء وال �أ َق َّلتِ اخ�ت�ي��اره��م �أول الأم ��ر ع�ل��ى �سعد ب��ن ع�ب��ادة
ال َغبرْ ا ُء مِ نْ ذِي َله َْج ٍة � ْأ�ص َد َق مِ نْ �أبي َذ ّر)) .ر�ضي اهلل عنه ،ووقع بعد ذلك حوار ونقا�ش
وق� ��ال م �� �س��روق ع �ن��ه( :ق ��دم ��ت امل��دي�ن��ة بينهم وبني �أب��ي بكر وعمر ر�ضي اهلل عنهم،
ف��وج��دت ( )............م��ن ال��را��س�خ�ين يف ف �ك��ان ل��ه دور يف ح���س��م اخل �ل�اف ف � َع��نْ �أَ ِب� ��ى
َ�سعِيدٍ الخْ ُ � ْدرِىِّ َر ِ�ض َى اللهَّ ُ َع ْن ُه َقا َل :لمَ َّا ُت ُو ِّف َى
العلم).
َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم َق��ا َم ُخ َط َبا ُء
وق��ال مالك بن �أن�س( :ك��ان �إم��ام النا�س الأَ ْن َ�صا ِر َف َج َع َل ال َّر ُج ُل مِ ْن ُه ْم َي ُق ُ
ولَ :يا َم ْع َ�ش َر
عندنا بعد عمر بن اخلطاب ( .))............المْ ُهَاجِ ر َ
ِين �إِ َّن َر ُ�سو َل اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم
ال مِ ْن ُك ْم َق َر َن َم َع ُه َر ُج ً
َكا َن �إِ َذا ْا�س َت ْع َم َل َر ُج ً
ال
َ
َ
نى �أَنْ َيل َِى َه َذا الأ ْم َر َر ُج َ
كان من �أفكه النا�س و�أظرفهم �إذا خال مع مِ َّنا َف رُ َ
النِ �أ َحدُهُ َما
�أهله و�أ�صمتهم �إذا جل�س مع القوم.

مِ � ْن� ُك� ْم َوال َآخ � � ُر مِ � َّن��اَ ،ق ��ا َلَ :ف� َت� َت��ا َب� َع��تْ ُخ� َ�ط� َب��ا ُء
الأَ ْن �� َ��ص��ا ِر َع�لَ��ى َذ ِل � َ�كَ ،ف� َق��ا َم ()...............
َر ِ�ض َى اللهَّ ُ َع ْن ُه َف َقا َل� :إِ َّن َر ُ�سو َل اللهَّ ِ �صلى اهلل
عليه و�سلم َك��ا َن مِ � َ�ن المْ ُ� َه��اجِ � ِري� َ�ن َو�إِ َّن ا ِلإ َم��ا َم
َي � ُك� ُ
�ون مِ � َ�ن المْ ُ� َه��اجِ � ِري� َ�ن َو َن� ْ�ح� ُ�ن �أَ ْن �� َ��ص��ا ُر ُه َك َما
للهَّ
ُك َّنا �أَ ْن َ�صا َر َر ُ�سولِ ا ِ �صلى اهلل عليه و�سلم،
َف� َق��ا َم �أَ ُب��و َب ْكرٍ َر�ِ��ض� َ�ى اللهَّ ُ َع ْن ُه َف� َق��ا َلَ :ج� َزا ُك� ُم
اللهَّ ُ َخيرْ ً ا َيا َم ْع َ�ش َر الأَ ْن َ�صا ِر َو َث َّبتَ َقا ِئلَ ُك ْم ُث َّم
َقا َل� :أَ َّما َل ْو َف َع ْل ُت ْم َغيرْ َ َذل َِك لمَ َا َ�صا ْ
ل َنا ُك ْم ُث َّم
�أَ َخ َذ (ِ )..............ب َيدِ �أَبِى َب ْكرٍ َف َقا َلَ :ه َذا
َ�صاحِ ُب ُك ْم َف َبا ِي ُعو ُه ُث َّم ا ْن َطلَ ُقوا).
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هن� ُأت َ�ص َ
ْ
إ�صطحابك
حبكب�
�دب ط��ال �ع��ي
وع� �ك� �ف ��تُ �أن� � � � ُ
ولىّ رب� �ي� � ُع ال �ع �م � ِر ل �ك��نْ
ب ��ال ��دم ��ع ع �ي �ن��ي ّط� � ��رزتْ
ي ��ا ل� �ه � َ�ف ق �ل �ب��ي َف� � � َّر مِ ��ن
ف� � ��أت � ��ى ك � �ط�ي� ٍ�ر �أخ� ��� �ض ��رٍ
وي� � �ئ � ��ن ُّ م� ��� �ش� �ت ��اق� �اً اىل
اخل ��اف ��ق امل � �ح� � ُ
�زون َي�ب�ك��ي
ه ��ا ق � � ْد ن ��زح ��تَ م��دام�ع��ي
اخلطب ماذا ق ْد جرى
ما
ُ
ف� � ��أَج � ��ا َب� � �ه � ��ا م � �ه�ل� ً�ا �أم � ��ا
�أب� � �ك� � �اَين ال � ��وج� � � ُد ال� ��ذي
ه � � ��ذا اب � � � � ُ�ن �آم � � �ن � � � ٍة �أت � ��ى
� �َ ��ص� � � ّل � ��ى و� � � �س � � � ّل � � � َم ر ُب� � � � � ُه
وامل � � ��ؤم � � �ن� � ��و َن ب ��إن �� �س �ه � ْم
� ُ��ص �ب � ُح ال� �ه ��داي� � ِة ل �ل��ورى
� �ُ�س� � ُف � ُ�ن ال� � ّن� �ج ��اة ب �ه��دي � ِه
هُ � � � � َو ل� �ل� �ح ��زان ��ى ب �ه �ج � ٌة
امل � ��ر� � �س � �ل � ��و َن ج �م �ي � ُع �ه � ِ�م
ال� � � �ع� � � �المَ ُ احل � �ي � ��ران ق� � ْد
ُ
ُ�سحِ َقتْ
كرامات ال�شعوبِ
ب � �ك� ��تِ ال � �ث � �ك ��اىل ح �� �س ��ر ًة
�أ� �ص �ح ��اب � َ�ك ال� �ن� �ب�ل�ا ُء ق��د
ف� �ت� �ح� � ّزم ��وا ب� ��احل� ��ز ِم ك � ْم
ك� � ْم � �س� ّ�ط��روا مِ ��ن ملحما
ُ
ر ج� � � � � ّل َم� ��ن
اهلل �أك � � �ب � � � ُ
هُ � � َو خ��ال� ُ�ق الأ�� �ص� �ب ��ا ِح قد
ول� �ق� � ْد َت� � َن� � َّف� �� � َ�س � ُ��ص �ب �ح � ُه

ال�����ش�����ع�����ر
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وذرف� ��ت دم �ع��ي ع�ن��د ب��اب� ْ�ك
ي ��و َم اع�ت�ن�ي��تُ اىل رح��ا ِب��ك
ْ
مل �أُه� � ��اج� � ��ر يف رك� ��ا ِب� ��ك
ل �ي � َل احل �ن�ي ِ�ن اىل ج�ن��ا ِب��ك
قف�ص ال�ضلو ِع اىل قبابك
ِ
َق� �ط� � َع ال �ف �ي ��ايف وامل �ه��ال��ك
رو� � ٍِ��ض ت �ع� َّ�ط � َر ب��إن�ت���س��اب��ك
وال �ع �ي� ُ
�ون ت �ق��ول :م��ا ب��ك؟
ودم �اً �س�أَبكي مِ ��ن ُم�صابك
هلل ُق � ْ�ل يل م��ا هُ �ن��ال��ك؟
ب ��ا ِ
َيكفي ��س��أَزه� ُ�ق مِ ��ن عتابك
�أ�� �ش� � ُواق� � ُه َت �� �س �ب��ي امل �م��ال��ك
ُيعطي الأم� �اَن لكلِ �سالك
دوم � � �اً ع �ل �ي��ه م ��ع امل�ل�ائ��ك
وب� �ج� � ّن� �ه� � ْم � َ��ص� � َّل ��وا ك��ذل��ك
ِب� �ه ��دا ُه ا�� �ش ��ر ًق ُك� � ُّ�ل ح��ا ِل��ك
م��ا ح ��ا َد ع�ن�ه��ا غ�ي ُ�ر ه��ا ِل��ك
حت � � � ُ�ن ل� ��ه ال� �ن� �ي ��ازك
ب � � ��د ٌر ِ
ك� � � � � ٌ�ل مل � �ن � �ه � �ج � � ِه ُي � � �ب� � ��ارك
درب جِ � � � ُد � �ش��ا ِئ��ك
�أدم� � � ��ا ُه ٌ
و�أُغ � �م ��دتْ ف�ي�ه��ا ال�سنابك
وه � �ف� ��تْ ح � �ي� ��اراه� ��ا لآل� ��ك
ن �ه �ل��وا � �ش��راب �اً ِم� ��ن زالل��ك
خ��ا��ض��وا امل�ن��اي��ا يف امل �ع��ارك
تٍ يف ح �ي ��ا ِت � َ�ك �أَومم ��ات ��ك
َن �� َ��ص � َر ال �ك �ت��ائ� َ�ب ب��إت�ب��اع��ك
ن�شِ َر ال�ضيا َء على احلوا ِ َلك
ف � ��ورو ُد رو� �ض �ت � ِه ��ض��واح��ك
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والقعقاع
خالد
�سعد و�أنا
عمر و�أنا
ف�أنا
ُ
ٌ
ْ
ٌ
فريد الدليمي
ما زال الإ�سالم �سالحي ..
ما زال امل�سج ُد عنواين ..
ما غي زي ٌد �أو عم ٌر ..
من امياين ..
ُ
عدت  ..وه َُّم الدعو ِة ه ّمي ..
�أحم ُل ديني  ..فوق ذراعي ..
�أحم ُل يف قلبي قر�آين ..
أوبا�ش
�أحم ُل ق�ص�صاً عن � ٍ
غاروا يوماً ..
ظنوا �أن ُيه َد َم بنياين
املمعن يف قلبي ..
لك ّني
وبرغم اجلرح ِ
ِ
ِ
قد ُ
عدت ..
عمالقاً كبالدي ُ
عدت
�أر�سم خارط ًة من حبٍ
ودمائي �صارت �ألواين ..
لأُداري جرحك بغدا ُد ..
فاجلرح بروحي ال ي�ؤ ُ
مل ..
وامل�ؤ ُ
مل جر ُح الأوطانِ ..
بغدا ُد  ..وما �أدرى ك�سرى ..
 ..ما بغدا ْد ..
(فربابرة) الأر�ض تنادتْ
كي ُت�سكِتَ �صرخ َة بغدا ْد
لكن هيهات ..
برغم الكبو ِة ..
فبغدا ُد ِ
ها قد عادتْ ..

ينق�صها ..
وم�ساجدها مل ْ
َ
�أن
تخد�ش من خملبِ �شرٍ
َعمرتْ بالإميان وزادتْ ..
ما �ض َّر اجلب َل املتطاو َل ..
جر ٌذ يقب ُع يف القيعانِ
َمن قال ب�أين قد متُ ..؟؟
ف�أنا عم ٌر ..
و�أنا �سع ٌد ..
و�أنا خال ٌد  ..والقعقا ْع
و�أنا بو�صل ٌة للكونِ
وذراعي لالر�ض �شرا ْع
ُ
ينطلق الفت ُح ..
من وطني
ُ
أبواب
و�سيطرق كل ال ْ
ُ
وترفرف ُ
رايات الن�ص ِر
و�شباب
�شيب ..
ويهلل ٌ
ْ
ويعو ُد كما كان عراقي
� ..سيفا يلم ُع يف امليدانِ ..
كم �صرباً .
رب يا وطني ..؟
ت�ص ُ
كم �أملاً ..
حتم ُل يا وطني ..؟
كم موتاً جا َء وما متَّ
املحن !..
معتا ٌد �أنت على ِ

جا� َ
ؤوك وظنوا �أن تبقى
َ
وطن االدمع ِة واالكفانِ
فا�سلم يا وطني وت�أكد
و�أعلم �أن املحنة ولتْ
قريب يا وطني
فالن�صر ٌ
وب�شائر ُه ها قد هلتْ
�سرتى �أعدائك قد ك�سروا
وي ُد احلقدِ الأ�سو ِد ُ�شلتْ
وترى نور م�ساج َد �أهلك
أم�س
عاد ليطفيء ظلم َة � ْ
و�أراك وقد عدت  ..وعادت
َ
ُ
�شم�س
جبينك
فو َق
ت�شرق ْ
فرجالك ما عرفوا يوماً ..
 ..طع َم الي� ْأ�س ..
�سنعو ُد ل َ
أجلك يا وطني
و�سنك�س ُر كل الق�ضبان
وتعود كما كنتَ بهياً
تاجاً جلميع الأوطان
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ن�رص الدين وح�سن اخلامتة
ق�صة ق�صرية
مل ي �ك��ن � �س ��يء اخل �ل ��ق �أو � �ش��ري��راً
...لكنه مل يكن ي�صلي وكان ينظر �إلينا
دائما وهو يقف يف نهاية ال�شارع حينما
كنا نذهب �إىل امل�سجد وميرقنا بعينيه
ال���ص�غ�يرت�ين وك ��أن��ه ك��ان يطلق � �س ��ؤا ًال
�أ�سمعه �أنا وحدي وال ي�سمعه الآخرون..
(ملاذا ال تدعونني معكم �إىل امل�سجد)..؟
ولكن ال���س��ؤال مل يتجاوز ي��وم�اً عينيه
وك �ن��ت �أمت �ن��ى �أن ينطلق ل���س��ان��ه بهذا
ال�س�ؤال ..ال ادري ..رمبا كنت خمطئا..
ك��ان ال�ن��ا���س يكيلون ل��ه الإت�ه��ام��ات
وكنت �أ�صدقها لأن��ه مل يكن ي�صلي ...
عجبا  !..وه��ل ال�ن��ا���س حم�ق��ون يف كل
�شيء .؟ ت�سائلت مرة مع نف�سي  ..ملاذا ال
�أب��ادره بالدعوة..؟ و�أك�سب �أجر هدايته
..م��ا ال��ذي مينعني..؟ �س�أدعوه غ��دا �إن
�شاء اهلل.
ج��اء ال�غ��د وت�ع�م��دت �أن اذه ��ب ه��ذه
املرة وحدي �إىل امل�سجد فخرجت مبكرا
طمعا يف �أن �أراه واق�ف��ا يف مكانه ال��ذي
كان �شبه مق ٍر له من كرثة وقوفه فيه
...ولكن هذه املرة مل يكن (ن�صر الدين)
يف مكانه املعهود فذهب تخطيطي �أدراج
ال��ري��اح و�أي�ق�ن��ت �أن امل��و��ض��وع ق��د ت�أجل
�إىل وق��ت �آخ��ر دخلت �إىل امل�سجد وقبل

ال�شروع ب�سنة حتية امل�سجد ودون ق�صد و�صالة الفجر .
مني �أر�سلت نظرة �سريعة جابت حرم
م��ر ع ��ام �أو �أك �ث�ر وه ��و ع�ل��ى ع�ه��ده
امل�سجد و�إذا ب�شاب يرتدي ثوبا ابي�ض
مازال مرابطا �شجاعا ملتزما بفرو�ضه
..ي�ق��ف يف ال�صف الأول وم��اء الو�ضوء
رغم �أن كثريا من �شباب امل�سجد متلكه
يقطر من جبهته ك�أنه غيث ينزل على
اخل��وف ب�سبب �سوء ال�ظ��روف الأمنية،
�أر���ض جدباء ليملأها خ�صوبة وطراوة
ل�ك��ن ن���ص��ر ال��دي��ن ك ��ان ث��اب�ت��ا م�لازم��ا
�إن��ه (ن�صر ال��دي��ن) ي�صلي ..احل�م��د هلل
ل�صالته وم�سجده ..مرابطا عند باب
على نعمة الهداية .
امل�سجد ك�أنه يريد تعوي�ض ما فاته من
منذ ذلك احلني بد�أت روحي تنجذب الغفلة واالب�ت�ع��اد ،ويف ذات ليلة غلبت
�إىل ه��ذا ال���ش��اب ال�ت��ائ��ب وك� ��أن اهلل قد ك�ثرة املهاجمني �شجاعة ن�صر الدين
�ألقى يف روعي لهذا الإن�سان حبا وطمعا و�إخوته املرابطني معه فا�ست�شهد منهم
يف م�صاحبته ..عر�ضت عليه ال�صحبة من ا�ست�شهد و�شاء اهلل �أن يبقى هو حيا
فتقبلها ب���ص��در رح��ب  ..مل مي��ر وق��ت فلم يقتلوه ،ولكنهم �أخ��ذوه مقيدا �إىل
طويل على هدايته ،لكن هي �شهور قليلة �أح��د مقراتهم وب��د�أ م�سل�سل التعذيب،
حتى بدا يرتاد امل�سجد خلم�سة �أوق��ات ،وال �ت �ن �ك �ي��ل ،واالن� �ت� �ق ��ام ،ه ��م ي���ش�ت�م��ون
حتى �أنه بد�أ يعاتبني على تق�صريي يف ويلعنون وهو يردد:ال اله �إال اهلل حممد
بع�ض الأوقات وعدم ذهابي �إىل امل�سجد ر�سول اهلل ،ح�سبي اهلل ونعم الوكيل.
�...سبحان اهلل �..سبحان مغري الأحوال
�أي ب �ط��ول��ة ه ��ذه و�أي ث �ب��ات على
..ي�صلي اجلماعة ..ويخدم يف بيت اهلل
احل��ق..؟ مرت �أيام وهم ي�سومونه �سوء
وي��دخ��ل يف دورات حتفيظ ال �ق��ران كل
ال �ع ��ذاب ف �ل��م ي �ب��ق � �ش�بر يف ج �� �س��ده �إال
هذا خالل فرته قيا�سية ...بد�أ يف �شهر
و�أدم� ��ي يف �سبيل اهلل ،وك ��ان �آخ ��ر خرب
رم�ضان يجتهد يف العبادة حتى �أنه كان
و�صلنا عنه �أنه قد فارق احلياة وفا�ضت
يف وقت ال�سحور ي�أتي �إىل بع�ض البيوت
روح��ه ال�ط��اه��ره وه��و ي�صلي الفجر يف
وم��ن �ضمنها بيتي طبعا وي�ق��ف �أم��ام
املعتقل ،تقبلك اهلل ي��ا ن�صر فقد كنت
ال�ب��اب ويطلق ب�صوته الأج����ش ن��داءات
بحق ن�صرا للدين .
الأي � �ق� ��اظ والإي � � � ��ذان ب ��وق ��ت ال ���س�ح��ور
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�آمال ترملت
ق�صة ق�صرية

بقلم :يو�سف حامد

لقد كانت وف�ي��ة ،غاية ال��وف��اء ،دائمة
ال��ذك��روال��دع��اء ،ل�ه��ا م��ن ا��س�م�ه��ا ن�صيب
واف��ر�..إن�ه��ا (�آم��ال) ،تزوجت من (ح�سن)
ولها منه ول��د وب�ن��ت( ،ح�سن)كان �شم�س
حياتها وك��ان ول��داه��ا ال�صغريان جنمني
الم �ع�ي�ن ف � �ي � �ه ��ا�(..آم ��ال)ك ��ان ل �ه��ا �آم� ��ال
وردي��ة ح�ق�اً ,تريد �إمت��ام حفظ كتاب اهلل
تعاىل,بقي منه ع�شرة �أجزاء ,حتلم �أن حتج
مع زوجها� ,أو على الأقل تعتمر معه ,وان
تكمل مرحله الدكتوراه التي بد�أتها,و�أن
يكملوا بيتهم ال��ذي �أو�شك على االنتهاء,
كانت حتر�ص �أن تكون به حديقة جميلة
وا�سعة.
وان ت� �ط� �ب ��ع دي � ��وان� � �ه � ��ا ال� ��� �ش� �ع ��ري
الأول(�أزه� ��ار اخلريف)وفيه من التفا�ؤل
وح�سن ال�ظ��ن ب��اهلل ,ال�ك�ث�ير..ك��ان زوجها
يعود ,ومعه من خ�يرات اهلل ونعم احلياة
ال���ش��ي ال��وف�ير ،ل�ق��د ك��ان��ت ح�صته كبرية
من مرياث املرحوم �أبيه الذي كان ذا ثراء
وغنى عري�ض.
ح�سن �إم��ام وخطيب ناجح ,لإعتداله
وحبه للنا�س ,كان ي�صلي بالنا�س ,ب�صوته
الندي العذب ,فيبكي ,ويبكي الكثريين.
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�آخ��ر خطبة �أل�ق��اه��ا يف �سل�سله خطبه
(�أهل البيت وال�صحابة �أخوة عدول ) وقد
�سبقتها خطبة (...اجلنة تت�سع للجميع)
وذك� ��ر �� �ش ��ذرات م��ن عل��اق��ة ال� �ف ��اروق مع

ال �ك��رار(ر� �ض��ي اهلل ع�ن�ه�م��ا) وع ��ن املحبة يتقبل �أباكما ،ويدخله اجلنة� ،إن��ا هلل و�إنا
ال�ي��ه راج �ع��ون ،اللهم �أج��رن��ا يف م�صيبتنا
والرتاحم..
واخلفنا خرياً منها !!
ب �ع��د � �ص�لاة ال�ع���ص��ر م��ن ذل ��ك ال �ي��وم
وه��ا هي ال�سنة ال�ساد�سة مت�ضي على
تعر�ض ل��ه نفر ح��اق��د م��ن ملي�شيا ظاملة
ف�أردوه �شهيداً �سعيداً� -إن �شاء اهلل – فكان فراق (�آم��ال) لزوجها� .إن اهلل الذي جعل
ل�ه��ا م��ن ا��س�م�ه��ا ن���ص�ي�ب�اً ،م�ن�ح�ه��ا عطايا
حدثاً مزلز ًال على املنطقة ب�أ�سرها .
روحية ،لقد رعت ولديها و�شجعتهما على
�أما (�آمال) زوجته الوفية امل�ؤمنة ،فقد ال�ت�ف��وق يف ال��درا� �س��ة وال �ع �ب��ادة و�أالخ�ل�اق
رزقها اهلل �صرباً عجيبا وثباتا ومتا�سكا ال متدهم يف ذلك من �سري الآل والأ�صحاب .
يو�صفان ،بكت� ،صحيح ،لكن ما �شكت ،وال
ل�ق��د فتحت (�آم � ��ال) جمعية لرعاية
�شكت برحمة اهلل ،ومبنزلة زوجها ،و�إنها
الأرام� � ��ل والأي � �ت� ��ام ،ون �ف��ع اهلل ب �ه��ا خلقاً
ترجو �إن يزف �إىل عليني.
كثريا..
�إنها كانت ت��ردد :لقد قتل ما ذنبه �إال
لي�س هذا فح�سب بل �إنها اخ��ذت على
�إن��ه ك��ان ي��زي��ل م��ا ت��راك��م م��ن غ�ب��ار الأي��ام
والليايل من ال�شبهات وال�ضالالت حول عاتقهم امت��ام م��ا ق��ام ب��ه زوج�ه��ا فها هي
ال �� �ص �ح��اب��ة ف �ك��ان ي � ��ذود ع �ن �ه��م وي ��داف ��ع ،تنرث عبق زه��ور الآل والأ��ص�ح��اب ليعطر
ويوقول وي�صرخ� :أن اعرفوا لهم ف�ضلهم الأي �ت��ام فتطيب ب��ه ن�ف��و��س�ه��م ،والأرام� ��ل
وج�ه��ده��م يف خطبه ودرو� �س��ه ،وم��ن م��ات لتطهر به نفو�سهنَّ .
ع�ل��ى � �ش��يء ب�ع��ث ع�ل�ي��ه ،ل�ق��د ا�ست�شهد يف
لقد �أخذت على عاتقها �أن حتيا حياتها
�سبيل اهلل حباً للآل والأ�صحاب .
بحياة ال�صحابة.
(�آمال) ترملت� ،صحيح ،لكنها بال�صرب
�أن (�آم ��ال) ب��د�أت ت��زرع ب��راع��م الآم��ال
جتملت ..
اخل�ضر يف زمن قاحل.
لقد �إنك�سفت �شم�سها لكن ما غابت ،لذا
فربغم املعاناة التي عا�شتها بعد فراق
م�سحت دمعتها و�أ�شعلت �شمعتها ،وقالت
لولديها اليتيمني :ال تبكيا يا �أحبابي ،ال الراحل زوجها � ،إال �إنها كانت ت�ستمد العون
تبكيا يجب �أن نحمد اهلل تعاىل وندعوه �أن من اهلل ،وم�ضت قدما يف دروب احلياة...
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واح�������������ة

قر�آن كرمي
يف ال�صحابة

{ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأمواهلم وأنفسهم وأولئك هلم اخلريات وأولئك هم املفلحون أعد اهلل
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حديث نبوي يف ال�صحابة

قال عليه ال�صالة وال�سالم  (( :النجوم �أمنة لل�سماء ف�إذا
ذهبت النجوم �أتى ال�سماء ما توعد و�أن��ا �أمنة لأ�صحابي ف�إذا
ذهبت �أنا �أتى �أ�صحابي ما يوعدون و�أ�صحابي �أمنة لأمتي ف�إذا
ذهب �أ�صحابي �أتى �أمتي ما يوعدون))�.صحيح م�سلم

حِ َك ُم
ال�صحابة

من �شعر ال�صحابة

ق��ال عمر ب��ن اخل�ط��اب ر��ض��ي اهلل عنه
 :من كتم �س ّره كان اخليار يف يده � ،أ�شقى
ال��و ّالة من �شقيت به رعيته ،ال يكن ح ّبك
كلفاً  ,وال بغ�ضك تلفاً  ،من اليعرف ال�ش ّر
كان �أجدر �أن يقع فيه � ،أعقل النا�س �أعذرهم
للنا�س  ،من يئ�س من �شىء ا�ستغنى عنه.

�سعد ال�شمري

�ســجــــع
ال�صحابة

ال�����ش�����ع�����ر

واآلدب

بـالغـــة
ال�صحابة

�إذا تذكرت �شجواً من �أخي ثقة
فاذكر �أخاك �أبا بكر مبا فعال
والتايل الثاين املحمود م�شهده
و�أول النا�س منهم �صدّق الر�سال
خري الربية �أتقاها و�أعدلها
اال النبي و�أوفاها مبا حمال
وثاين اثنني يف الغار املنيف وقد
طاف العدو به اذ �صعد اجلبال
وكان حب َ ر�سول اهلل قد علموا
من الربية مل يعدل به رجال
ال�شاعر ح�سان بن ثابت مادحا �أبا بكر ال�صديق

قال عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه يف �آخر كالم له قبل
ا�ست�شهاده خماطبا بع�ض �صحبه� :إن اهلل �أع�ط��اك��م الدنيا
لتطلبوا بها الآخ��رة ومل يعطكم الدنيا لرتكنوا �إليها � ،إن
ال��دن�ي��ا تفنى و�إن الآخ ��رة تبقى ف�لا تبطرنكم الفانية وال
ت�شغلنكم عن الباقية ،و�آثروا ما يبقى على ما يفنى ف�إن الدنيا
منقطعة و�إن امل�صري �إىل اهلل ،واتقوا اهلل ف�إن تقواه جنة من
ب�أ�سه وانتقامه ،والزموا جماعتكم وال ت�صريوا �أحزابا.

قال ابن م�سعود ر�ضي اهلل عنه  ( :ينبغي لقارىء القر�آن
�أن ُيعرف بليله �إذا النا�س نائمون ،وبنهاره �إذا النا�س مفطرون،
وببكائه �إذا النا�س ي�ضحكون ،وب��ورع��ه �إذا النا�س يخلطون،
وب�صمته �إذا النا�س يخو�ضون ،وبخ�ضوعه �إذا النا�س يختالون،
وبحزنه �إذا النا�س يفرحون)
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اخ��ت��ب��ر م��ع��ل��وم��ات��ك م��ع اآلل واألص��ح��اب

دين ظاهر بفقيه عامل ،وحياء �سائد و�صدق قائم
ميثاق مهدي

ال�س�ؤال الثاين :ا�ستحيوا من الله:

ك�ُث�رُ م��ا ي�شكل على النا�س و�صف الفقيه ال�ع��امل ب��اهلل العارف
بدينه ومبا ي�صلح لعباد اهلل ،ولقد جاء يف تو�صيف الفقيه قول يف
غاية البالغة واالحكام ،هو�ِ ( :إ َّن ا ْل َفقِي َه َح َّق ا ْل َفقِي ِه َمنْ ْ
ل ُي َق ِّن ِط
ا�س مِ نْ َر ْح َم ِة اللهَّ ِ َو ْ
ا�صي اللهَّ ِ َو ْ
ل ُي�ؤَ ِّم ْن ُه ْم
ل ُي َر ِّخ ْ�ص َل ُه ْم فِى َم َع ِ
ال َّن َ
للهَّ
ي فيِ
مِ نْ َع� َذابِ ا ِ َولمَ ْ َي� َد ِع ا ْل ُق ْر�آ َن َر ْغ َب ًة َع ْن ُه �إِلىَ َغ��ي رْ ِ ِه ِ�إ َّن� ُه َال َخ َ
عِ َبا َد ٍة َال عِ ْل َم فِيهَا َو َال عِ ْل َم َال َف ْه َم فِي ِه َو َال ِق َرا َء َة َال َت َد ُّب َر فِيهَا).

روي ع��ن اح��د اخللفاء الرا�شدين ر�ضي
اهلل عنه �أن بلغ ب��ه م��ن ��ش��دة ح�ي��ا ِئ� ِه هلل انه
كان �إذ خال لق�ضاء حاجته يغطي ر�أ�سه وكان
حيا�ؤه ظاهراً على حمياه ،ويف �إحدى خطبه
حث امل�سلمني على اال�ستحياء من اهلل فقال:
يا مع�شر امل�سلمني ا�ستحيوا من اهلل فو الذي
نف�سي بيده �إين لأظل حني �أذهب �إىل الغائط
يف الف�ضاء متقنعا بثوبي ا�ستحياء من اهلل عز
و جل).

وال�س�ؤال :من �صاحب هذا القول؟

وال�س�ؤال :من �صاحب هذا القول؟

�1.1سيدنا النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم.

�1.1سيدنا �أبو بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه

�2.2سيدنا حرب الأمة عبد اهلل بن عبا�س ر�ضي اهلل عنه.

�2.2سيدنا عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه.

�3.3سيدنا علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه.

�3.3سيدنا علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه.

ال�س�ؤال الأول :من الفقيه احلق؟

اللهَّ ِ َ�ص َّلى هَّ ُ
الل َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم َوهُ َو ُم َت َو ِّ�س ٌد ُب ْر َد ًة
َل ُه فيِ ظِ ِّل ا ْل َك ْع َب ِة ُق ْل َنا َل ُه �أَ اَل َت ْ�س َت ْن ِ�ص ُر َل َنا
�أَ اَل َت ْدعُو اللهَّ َ َل َنا َقا َلَ :كا َن ال َّر ُج ُل فِي َمنْ
الَ ْر ِ�ض َف ُي ْج َع ُل فِي ِه
َق ْبلَ ُك ْم ُي ْح َف ُر َل ُه فيِ ْ أ
ْ
َف ُي َجا ُء ِبالمْ ِ ْن َ�شا ِر َف ُي َ
و�ض ُع َعلَى َر�أ�سِ ِه َف ُي َ�ش ُّق
بِا ْث َن َتينْ ِ َومَا َي ُ�صدُّ ُه َذل َِك َعنْ دِي ِن ِه وَيمُ ْ َ�ش ُط
اط الحْ َ دِ يدِ مَا دُو َن لحَ ْ مِ ِه مِ نْ ع َْظ ٍم
ِب�أَ ْم َ�ش ِ
�أَ ْو ع ََ�صبٍ َومَا َي ُ�صدُّ ُه َذل َِك َعنْ دِي ِن ِه َواللهَّ ِ
ري ال َّراك ُِب مِ نْ
َل ُي ِت َّمنَّ َه َذا ْ أ
الَ ْم َر َح َّتى يَ�سِ َ
َ�ص ْن َعا َء �إِلىَ َح ْ�ض َر َم ْو َت ل َي َخ ُ
اف �إِ اَّل اللهَّ َ �أَ ْو
ال ِّذ ْئ َب َعلَى َغ َنمِ ِه َو َل ِك َّن ُك ْم َت ْ�س َت ْعجِ ُلو َن).
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ا�ضاهَُ ،ف َقا َل :ل َواللهَّ ِ اَل �أَ ْق ِ�ض َ
ال�س�ؤال الثالث :هذا الدين ظاهر ولكننا قوم �أَ َت َق َ
يك َح َّتى
لل اَل �أَ ْك ُف ُر بمِ َُح َّمدٍ
َت ْك ُف َر بمِ َُح َّمدٍ َ ،ف ُق ْلتُ َ :وا ِ
ن�ستعجل.
ُ
للهَّ
َ�ص َّلى ا َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم َح َّتى تمَ ُ َ
وت ُث َّم ُت ْب َع َث،
رجل من �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه َقا َلَ :ف�إِنيِّ �إِ َذا ُمتُّ ُث َّم ُب ِع ْثتُ جِ ْئ َتنِي َوليِ َث َّم
و�سلم �آذاه �أهل مكة ا�شد الأذى ،يقول م ٌ
َال َو َو َل ٌد َف�أَ ْع َط ْي ُت َكَ ،ف َ�أ ْن َز َل اللهَّ ُ َت َبا َر َك
عن نف�سه وما القاه من امل�شركني( :مل
َ
َ
يكن يل �أحد مينعني فلقد ر�أيتني يوما َو َت َعالىَ }:أ َفرَأيْتَ الَّذِي َك َفرَ بِآيَاتِنَا وَ َق َال
�أخذوين و�أوقدوا يل نارا ثم �سلقوين
فيها ثم و�ضع رجل رجله على �صدري ،أَ ُل َوتيَنَّ م اًَال وَوَلَدًا (َ )77أ َّط َلعَ ال ْ َغيْبَ َأ ِم اتَّ َخ َذ
فما اتقيت الأر�ض �أو قال برد الأر�ض �إال عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (َ )78كلاَّ سَنَكْ ُتبُ مَا
بظهري ،قال :ثم ك�شف عن ظهره ف�إذا هو
قد بر�ص) ،وكان يف اجلاهلية يف قري�ش ي َُق ُول وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْع ََذ ِ
اب مَدًّا ( )79وَنَ ِر ُثهُ
وال�س�ؤال :من �صاحب هذه الق�صة؟
يعمل حدادا ،وله ق�صة ب�سبب مهنته هذه
انزل اهلل فيها �آيات من القر�آن الكرمي يف مَا ي َُق ُول ويَ ْأتِينَا َفرْدًا ( ،{)80وكان �سببا يف
ب�شارة النبي �أن هذا الدين ظاهر وممكن �1.1سيدنا بالل بن رباح ر�ضي اهلل عنه.
العا�ص بن وائل ،يحكي ق�صته فيقول:
َ َ له فقد جاء �إىل النبي �صلى اهلل عليه �2.2سيدنا عمار بن يا�سر ر�ضي اهلل عنه.
( ُكنْتُ َر ُجلاً َق ْي ًنا – �أي :حدادا َ -وكان
ا�ص ْب ِن َوائِلٍ َد ْي ٌن َف�أَ َت ْي ُت ُه و�سلم ي�ستن�صره فقال�َ ( :ش َك ْو َنا ِ�إ ىَل َر ُ�سولِ �3.3سيدنا خباب بن االرت ر�ضي اهلل عنه.
ليِ َعلَى ا ْل َع ِ
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ال�س�ؤال الرابع� :صفة النبي �صلى الله عليه و�سلم وخ�صاله عند الروم
وامل�شركني:

َكا َن �أَ َح ٌد َقا َل َه َذا ا ْل َق ْو َل َق ْبلَ ُه َل ُق ْلتُ َر ُج ٌل َي ْ�أ َت�سِ ي ِب َق ْولٍ قِي َل َق ْبلَهُ،
َو َ�س َ�أ ْل ُت َك ه َْل َكا َن مِ نْ �آ َبا ِئ ِه مِ نْ َمل ٍِك َف َذ َك ْر َت �أَ ْن اَلُ ،ق ْلتُ َفلَ ْو َكا َن
مِ نْ �آ َبا ِئ ِه مِ نْ َمل ٍِك ُق ْلتُ َر ُج ٌل َي ْط ُل ُب ُم ْل َك �أَبِيهَِ ،و َ�س�أَ ْل ُت َك ه َْل ُك ْن ُت ْم
َت َّت ِه ُمو َن ُه بِا ْل َكذِ بِ َق ْب َل �أَ ْن َي ُقو َل مَا َقا َل َف َذ َك ْر َت �أَ ْن اَلَ ،ف َق ْد �أَ ْعر ُِف �أَ َّن ُه
ا�س َو َي ْكذِ َب َعلَى اللهَّ َِ ،و َ�س�أَ ْل ُت َك �أَ ْ�ش َر ُ
اف
لمَ ْ َي ُكنْ ِل َي َذ َر ا ْل َكذِ َب َعلَى ال َّن ِ
ا�س ا َّت َب ُعو ُه �أَ ْم ُ�ض َع َفا�ؤُهُ ْم َف� َذ َك� ْر َت �أَ َّن ُ�ض َع َفاءَهُ ْم ا َّت َب ُعو ُه َوهُ � ْم
ال َّن ِ
َ
َ
َ
َ
�أَ ْت َبا ُع ال ُّر ُ�سلِ َ ،و َ�س�أ ْل ُت َك �أ َيزِيدُو َن �أ ْم َي ْن ُق ُ�صو َن َف َذ َك ْر َت �أ َّن ُه ْم َيزِيدُو َن
الميَانِ َح َّتى َي ِت َّمَ ،و َ�س�أَ ْل ُت َك �أَ َي ْر َتدُّ �أَ َح ٌد َ�س ْخ َط ًة لِدِ ي ِن ِه
َو َك َذل َِك �أَ ْم ُر ِْ إ
مي� ُ
�ان حِ �ي َ
ن ُت َخال ُِط
َب ْع َد �أَ ْن َيد ُْخ َل فِي ِه َف� َذ َك� ْر َت �أَ ْن اَل َو َك� َذ ِل� َ�ك ْ ِ إ
ال َ
َب َ�ش َ
وبَ ،و َ�س�أَ ْل ُت َك ه َْل َي ْغدِ ُر َف َذ َك ْر َت َ�أ ْن اَل َو َك َذل َِك ال ُّر ُ�س ُل
ا�ش ُت ُه ا ْل ُق ُل َ
اَل َت ْغدِ ُرَ ،و َ�س�أَ ْل ُت َك بمِ َا َي�أْ ُم ُر ُك ْم َف َذ َك ْر َت �أَ َّن ُه َي ْ�أ ُم ُر ُك ْم َ�أ ْن َت ْع ُبدُوا اللهَّ َ
ِال�صلاَ ِة
َو اَل ُت ْ�ش ِر ُكوا ِب ِه َ�ش ْي ًئا َو َي ْنهَا ُك ْم َعنْ عِ َبا َد ِة َْ أ
ال ْو َثانِ َو َي ْ�أ ُم ُر ُك ْم ب َّ
افَ ،ف�إِ ْن َكا َن مَا َت ُق ُ
ول َح ًّقا َف َ�س َي ْمل ُِك َم ْو ِ�ض َع َق َدم ََّي
ال�صدْقِ َوا ْل َع َف ِ
َو ِّ
هَا َتينْ ِ َو َق ْد ُكنْتُ �أَ ْعلَ ُم �أَ َّن� ُه َخ��ا ِر ٌج لمَ ْ َ �أ ُك��نْ َ�أ ُظ��نُّ َ�أ َّن� ُه مِ ْن ُك ْمَ ،فلَ ْو �أنيَِّ
�ص ِ �إ َل ْي ِه َل َت َج َّ�ش ْمتُ ِل َقا َء ُه َو َل ْو ُكنْتُ عِ ْن َد ُه َل َغ َ�س ْلتُ َعنْ
�أَ ْعلَ ُم �أَن �أَ ْخ ُل ُ
َقدَمِ هِ) رواه البخاري.

�أر� �س��ل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كتابا �إىل ه��رق��ل عظيم
الروم يدعوه فيه �إىل الإ�سالم ف�أخر هرقل جوابه و�أر�سل �إىل وفد
جتار قري�ش املتواجد بال�شام �آنذاك َف َ�أ َت ْو ُه َوهُ ْم ِب ِ�إي ِل َيا َء َف َدعَاهُ ْم
يِف مجَ ْ لِ�سِ ِه َو َح � ْو َل � ُه ع َُظ َما ُء ال � ُّرو ِم ُث� َّم َد َع��اهُ � ْم َو َد َع��ا بِ� ْ
َتَ ُج� َم��ا ِن�هِ،
َف َقا َل� :أَ ُّي ُك ْم �أَ ْق� َر ُب َن َ�س ًبا ِب َه َذا ال َّر ُجلِ ا َّلذِ ي َي ْز ُع ُم َ�أ َّن ُه َن ِب ٌّي؟ َف َقا َل
�أَ ُب��و ُ�س ْف َيا َنَ :ف ُق ْلتُ َ�أ َن��ا َ�أ ْق َر ُب ُه ْم َن َ�س ًباَ ،ف َقا َل� :أَ ْد ُن��و ُه مِ ِّنيَ ،و َق ِّر ُبوا
ت ُج َما ِنهُِ :ق ْل َل ُه ْم �إِنيِّ
اج َع ُلوهُ ْم عِ ْن َد َظ ْه ِرهُِ ،ث َّم َقا َل ِل ْ
�أَ ْ�ص َحا َب ُه َف ْ
َ�سائ ٌِل َه َذا َعنْ َه َذا ال َّر ُجلِ َف�إِ ْن َك َذ َبنِي َف َك ِّذ ُبوهَُ ،ف َواللهَّ ِ َل ْو اَل ا َ
ل َيا ُء
مِ نْ �أَ ْن َي ْ�أ ِث ُروا َعلَ َّي َكذِ ًبا َل َك َذ ْبتُ َع ْنهُُ ،ث َّم َكا َن �أَ َّو َل مَا َ�س َ�أ َلنِي َع ْن ُه
�أَ ْن َقا َلَ :ك ْي َف َن َ�س ُب ُه فِي ُك ْم؟ ُق ْلتُ  :هُ َو فِي َنا ُذو َن َ�سبٍ َ ،قا َلَ :فه َْل َقا َل
َه َذا ا ْل َق ْو َل مِ ْن ُك ْم �أَ َح ٌد َق ُّط َق ْبلَهُ؟ ُق ْلتُ  :اَلَ ،قا َلَ :فه َْل َكا َن مِ نْ �آ َبا ِئ ِه
مِ نْ َمل ٍِك؟ ُق ْلتُ  :اَلَ ،قا َلَ :ف�أَ ْ�ش َر ُ
ا�س َي َّت ِب ُعو َن ُه �أَ ْم ُ�ض َع َفا ُ�ؤهُ ْم؟
اف ال َّن ِ
َف� ُق� ْل��تُ َ :ب� ْ�ل �ُ��ض� َع� َف��ا�ؤُهُ � ْمَ ،ق��ا َل� :أَ َي � ِزي �دُو َن �أَ ْم َي ْن ُق ُ�صو َن؟ ُق� ْل��تُ َ :ب ْل
َيزِيدُو َنَ ،قا َلَ :فه َْل َي ْر َتدُّ �أَ َح ٌد مِ ْن ُه ْم َ�س ْخ َط ًة لِدِ ي ِن ِه َب ْع َد �أَ ْن َيد ُْخ َل
فِيهِ؟ ُق ْلتُ  :لَ ،قا َلَ :فه َْل ُك ْن ُت ْم َت َّت ِه ُمو َن ُه بِا ْل َك ِذبِ َق ْب َل �أَ ْن َي ُقو َل مَا وال�س�ؤال :ما دالالت هذه الق�صة؟ هل هي:
َق��ا َلُ ،ق ْلتُ  :اَلَ ،ق��ا َلَ :فه َْل َي ْغدِ ُر؟ ُق ْلتُ  :اَلَ ،و َن ْح ُن مِ ْن ُه فيِ ُم� َّد ٍة ل
َ ً �1.1أن �أبا �سفيان ر�ضي اهلل عنه �أراد �أن يذم النبي �صلى اهلل عليه
َن� ْدرِي مَا هُ َو َفاعِ ٌل فِيهَاَ ،قا َل َولمَ ْ مُ ْ
ت ِك ِّني َك ِل َم ٌة �أُدْخِ � ُل فِيهَا �ش ْيئا
و�سلم ولكن وقع يف مدحه من غري �أن يدرك ذلك.
َغيرْ ُ هَذِ ِه ا ْل َك ِل َمةَِ ،قا َلَ :فه َْل َقا َت ْل ُت ُموهُ؟ ُق ْلتُ َ :ن َع ْمَ ،قا َلَ :ف َك ْي َف َكا َن
ِق َتا ُل ُك ْم ِ�إ َّياهُ؟ ُق ْلتُ  :الحْ َ ْر ُب َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُه �سِ َج ٌال َي َن ُال مِ َّنا َو َن َن ُال مِ ْنهُ�2.2 ،أن العرب �صادقون وي�شمئزون من الكذب وان كانوا كافرين،
َقا َل :مَا َذا َي�أْ ُم ُر ُك ْم؟ ُق ْلتُ َ :ي ُق ُ
ول ْاع ُبدُوا اللهَّ َ َو ْح َد ُه َو اَل ُت ْ�ش ِر ُكوا ِب ِه
وان �أهل الكتاب يعرفون حقيقة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
َ�ش ْي ًئا َوا ْت ُر ُكوا مَا َي ُق ُ
ال�صدْقِ
ِال�ص اَل ِة َوال َّز َكا ِة َو ِّ
ول �آ َبا ُ�ؤ ُك ْمَ ،و َي ْ�أ ُم ُر َنا ب َّ
و�صفاته وخ�صاله ولكن كثرياً منهم يجحدون لأجل دنياهم.
َ
ال�صلَةَِ ،ف َقا َل ِللترَّ ْ ُج َمانِ ُ :ق� ْ�ل َل� ُه َ�س�أ ْل ُت َك َع��نْ َن َ�س ِب ِه
َوا ْل� َع� َف� ِ
�اف َو ِّ
ينّ
َف َذ َك ْر َت �أَ َّن ُه فِي ُك ْم ُذو َن َ�سبٍ َف َك َذل َِك ال ُّر ُ�س ُل ُت ْب َع ُث فيِ َن َ�سبِ َق ْومِ هَا�3.3 ،أن الروم كانوا مرتددين �ضال و�إجابة �أبي �سفيان ر�ضي اهلل
عنه زادتهم حرية و�ضالال.
َو َ�س َ�أ ْل ُت َك ه َْل َقا َل َ�أ َح� ٌد مِ ْن ُك ْم َه َذا ا ْل َق ْو َل َف َذ َك ْر َت �أَ ْن اَلَ ،ف ُق ْلتُ َل ْو
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ق����������ص����������ة وم���������وع���������ظ���������ة

بكرـو
�أبــ ـ ـ

ال يعرف الرجال �إال من كان رجال

وال يعرف احلق �إال �أهله
عن حممد بن عقيل ق��ال خطبنا علي بن �أب��ي طالب ر�ضي
اهلل عنه ،فقال�( :أيها النا�س �أخربوين ب�أ�شجع النا�س ،قالوا� :أو
قال قلنا� :أنت يا �أمري امل�ؤمنني ،قال� :أما �أين ما بارزت �أَ َحدًا �إال
انت�صفت منه ،ولكن �أخربوين ب�أ�شجع النا�س ،قالوا َال نعلم ،فمن؟
قال� :أبو بكر ر�ضي اهلل عنه� ،أنه ملا كان يوم بدر جعلنا لر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم عري�شا فقلنا :من يكون مع ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم ليال يهوى �إليه �أحد من امل�شركني فو اهلل ما دنا
منه �إال �أب��و بكر �شاهرا بال�سيف على ر�أ���س ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم َال يهوي �إليه �أحد �إال �أهوى �إليه ،فهذا �أ�شجع النا�س،
فقال علي :ولقد ر�أيت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�أخذته
قري�ش فهذا ي�ج��أه وه��ذا يتلتله وه��م يقولون �أن��ت ال��ذي جعلت
الآلهة �إاله��ا واح��دا؟! ق��ال :فو اهلل ما دن��ا منه �أح��د �إال �أب��و بكر
ي�ضرب هذا ويجاء هذا ويتلتل هذا وهو يقول :ويلكم �أتقتلون
رجال �أن يقول ربي اهلل؟! ثم رفع علي بردة كانت عليه فبكى حتى
اخ�ضلت حليته ،ثم قال� :أن�شدكم باهلل �أم�ؤمن �آل فرعون خري �أم
�أبو بكر؟ ف�سكت القوم ،فقال� :أال جتيبوين؟ فو اهلل ل�ساعة من
�أَ ِب��ي َب ْكر خري من ملء الأر���ض من م�ؤمن �آل فرعون ،ذاك رجل
كتم �إميانه وهذا رجل �أعلن �إميانه) .رواه البزار يف م�سنده.
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طريقا وال للخداع �صورة وال للتقية منهجا ،وهذا القول كبقية
ما نقل عنه من �أقوال وخطب وق�ص�ص نابع من رجل �صان نف�سه
و�أخ�لاق��ه �أن يكون ممن يقولون ما ال يفقهون� ،إن��ه ك��ان �صادقا
واعيا مدركا ملا يتحدث ب��ه ،ف�صيح الل�سان �سليم العقل �صادق
اللهجة ،حا�ضر القلب� ،إنه كالم �صادق قيل يف حق �صادق ،واهلل
تعاىل يقول ﴿:يَا َأيُّهَا الَّذِي َن آمَنُوا اتَّ ُقوا ال َّل َه وَ ُكو ُنوا مَعَ الصَّادِقِنيَ﴾

التوبة ،119 :فال�صدق عالمة الإمي��ان والكذب عالمة النفاق،
و�سيدنا علي من ��س��ادات امل�ؤمنني ،فهل لك �أن تكون �إىل �صفه
�صف امل�ؤمنني.

ثانيا :ال�شجاعة :كل �صادق �شجاع وهذه �صفة مالزمة لأ�صحاب
ال�ن�ب��ي ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و��س�ل��م ،وم��ن �أب��رزه��م يف ذل ��ك اخل�ل�ف��اء
الرا�شدين وباقي الع�شرة املب�شرين باجلنة وغريهم ،و�سيدنا علي
كان فار�س �شجاعا مغوارا ال ي�شك يف هذا �إال جاهل �أو متحامل وال
ينكر هذا �إال متكرب حقود ،و�شجاعة �سيدنا علي �أف�ضت به �إىل �أن
يعرف �أ�صحابها و�أهلها فتحدث وق�ص ق�ص�ص من كانوا م�ضرب
الأمثال يف ال�شجاعة وموطن الفخر واالعتزاز ببطوالتهم ،ومن
يف ق�ص�صهم عربة وموعظة وت�شجيعا للمت�أ�سني و�إب��راز قدوات
�إنها خطبة قد مرت على م�سامع الكثري ولرمبا الذين قر�ؤوها امل�سلمني ،ومن �أف�ضل من �أبي بكر يكون م�ضربا للأمثال وحمال
�أك�ثر ،ولكن هذه الق�صة لها من ال��دالالت والعرب ما جتعل من للعربة؟ لقد نزلت يف �سيدنا علي و�أمثاله قول اهلل تعاىل ﴿:مِنَ
بع�ض الأف�ك��ار والعقائد تن�سحق بعيد يف ال��وادي العميق! نعم،
صدَ ُقوا مَا عَاهَدُوا ال َّلهَ عَ َليْهِ َفمِنْهُ ْم مَنْ َق َضى نَحْبَهُ
ف�إنها دلت على معاين ال�صدق وال�شجاعة واحلب وعرفان احلق الْمُؤْمِنِنيَ ِرج ٌَال َ
لأه�ل��ه ،والتوا�ضع والإن���ص��اف ،وف��وق ه��ذا وه��ذا عقيدة را�سخة وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْ َتظِرُ وَمَا بَدَّ ُلوا َت ْبدِيل﴾ الأحزاب� ،23 :إن هذه الذكرى
تن�سف �أحالم و�شبهات من يريد �أن يجعل من �أ�صحاب ر�سول اهلل التي ق�صت يف م�سجد الكوفة بعد وفاة ال�صديق ب�أكرث من عقدين
�أعداء وخ�صوم ،و�إليكم التف�صيل:
من الزمان ي�صدق فيها قول اهلل املذكور �أنفا ،فلقد �صدقوا ما
�أوال :ال�صدق :لقد عرف عن �سيدنا علي ر�ضي اهلل عنه ال�صدق عاهدوا اهلل عليه فمنهم من ق�ضى نحبه وهو االن مو�ضع الذكر
فال ت�أخذه يف اهلل لومة الئم وال عتب م�ستعتب ،فال يعرف للكذب والأ�سوة ك�أبي بكر ومنهم من ينتظر ك�سيدنا علي الذي ما لبث �إال
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ماجد في�صل
قليال لتنتهي مدة انتظاره ليلحق بركب ال�شجعان الذين عاهدوا
وما بدلوا.

فكيف ب�أحبابهم يقول اهلل تعاىل ﴿ :يَا َأيُّهَا الَّذِي َن آمَنُوا ُكو ُنوا َقوَّامِنيَ

لِ َّل ِه شُهَدَاءَ بِال ْ ِقسْطِ و اََل يَجْ ِرمَن َُّكمْ شَنَآنُ َقوْمٍ عَ َلى َأ اَّل َتعْدِ ُلوا اعْدِ ُلوا
ثالثا :احلب :احلب يف اهلل من �أوثق عرى الإميان وكذا البغ�ض،
وك�لام �سيدنا علي ر�ضي اهلل عنه ه��ذا ي��دل على املحبة وامل��ودة هُوَ َأ ْقرَبُ لِل َّت ْقوَى وَاتَّ ُقوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَ ِبريٌ بِمَا َتعْمَ ُلونَ﴾ املائدة.8 :

وال�شوق واحل�سرة على فراق خرية �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم وه��ذا من الإمي��ان بل ان��ه الإمي��ان ،فال نعلم عن �أ�صحاب
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنهم �أظ�ه��روا م�شاعر احل��ب �إال ملن
ي�ستحقها وه��و لها �أه��ل� ،أم��ا من هم لي�سوا بها �أه��ل فلي�س لهم
�إال ما يرغم �أنوفهم ،ويفت �أكبادهم� ،إن ه��ذه الق�صة دل��ت على
حمبة كبرية يكنها �سيدنا علي لل�صديق ر�ضي اهلل عنهما ،ففي
ثنايا كالمه تفوح ومن طبقات �صوته تظهر ،ومن �أ�سلوبه امل�شوق
واملتفاعل تن�ساب كل معاين احلب واحلب يف اهلل �أعظم ما يكون� .ساد�سا :عقيدة را�سخة :العقيدة هوية املرء وق�ضيته ،فما ت�ؤمن
به وما تعتقده ي�شاركك حياتك �أدرك��ت هذا �أو مل تدركه �شعرت
رابعا :احلق املتبع :الباطل واحلق �ضدان ال يلتقيان وال يجتمعان ،به ام مل ت�شعر به ،فالعقيدة لها �أثرها يف �سلوك املرء ويف �أقواله
واحلق قائم بذاته ال يدل عليه الرجال ولكنه يدل عليهم ويعرف و�أفعاله ومنهج حياته ،وعقيدة ال�صحابة عقيدة ربانية امل�صدر
بهم كما قال �سيدنا علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه( :ال تعرف امتلأت بها قلوبهم وحازت على �أرواحهم و�سلوكياتهم و�أقوالهم
احل��ق بالرجال ،بل اع��رف احل��ق تعرف �أه �ل��ه)) ،وملعرفة �سيدنا و�أفعالهم وكل حياتهم ،فيق�ضتهم كمنامهم ومنامهم كيق�ضتهم،
علي للحق ع��رف �أهله فاتبعهم و��س��اروا معا طريقهم و�شاركهم همهم ن�شر العقيدة والدعوة �إليها فال جتد منهم خالف هذا،
و�شاركوه ،واخل�ص لهم واخل�صوا له� ،إن قول �سيدنا علي هذا نابع وق�صة �سيدنا علي ه��ذه مع ال�صديق نابعة من عقيدة �أم��ن بها
من احلق الذي امن به وعمل مبراده ،انه احلق الذي يليق بابي ففا�ضت على جوارحه وعلى ل�سانه وحمياه.
بكر ال�صديق ويليق ب�سيدنا علي فهم الذين ن�صروا و�أزروا و�أيدوا
�إن �سيدنا علي ر�ضي اهلل عنه مل ي�شاء �أن ميلئ وقت فراغ وال
احلق متمثال بالقران الكرمي منذ نزوله وم�ساندة لر�سوله منذ
بعثته ،واىل �أن مت الدين وتويف ر�سول اهلل وهو عنهم را�ض وكتاب �أن ي�ضيع �أوقات ب�أحاديث وق�ص�ص و�إمنا �أراد �أن يعلم الأمة در�سا
اهلل عليه مثن ومادح وذاكر ،وهم كذلك حتى القى كل منهم ربه .بليغا يف مكانة ال�صحابة متخذا من ال�صديق �أمنوذجا� ،أراد �أن
يعلمنا كيف تكون الت�ضحية للدين وكيف تكون الن�صرة وكيف �أن
خام�سا :التوا�ضع والإن �� �ص��اف :التوا�ضع يعلم امل��رء الإن���ص��اف ،ال�صديق �أ�سمى مما يقال يف حقه ،وان كان مدحا ف�ساعة من �أبي
والإن���ص��اف خلق ال�صادقني ال�شجعان ،ان��ه خلق ال��رج��ال الذين بكر خري من ملئ الأر�ض من �أهل الإميان ف�ضال عن غريهم!!
ام�ت�ل��ؤو ث�ق��ة ويقينا ف�م��ا ع��اد يطربهم م��دي��ح وال ث�ن��اء يف غري
مو�ضوعه ،الإن�صاف ال��ذي علمهم �أن ال يبخ�سوا حق �أعدائهم
الإن�صاف يعلمنا التمييز والتبني فال هوى متبع وال باطل ي�سود،
واللإن�صاف ق��ال �سيدنا علي ر�ضي اهلل عنه ه��ذا القول وغريه
يف �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،والإن�صاف يعلمنا �أن ال
نبخ�س حقوق الآخرين ،فهل نعي حق ال�صحابة ونن�صفهم من
اتهامات لو �صبت على اجلبال الرا�سيات لأ�صبحت قاعا �صف�صفا،
�أو على الأيام لعدنا لياليا.
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ديوان الآل والأ�صحاب

حممد الها�شمي
م�س�ؤول ديوان تراث الآل والأ�صحاب

ديوان الف�ضائل والقيم

ي�شهد املن�صفون من امل�سلمني وغ�ير امل�سلمني �أن تاريخ الب�شرية مل يعهد -ول��ن يعهد  -جيال تربى على خري القيم وا�سمى
الف�ضائل ،جيال حكيما يف قوله وفعله ،وا�ضحا يف منهجه وطريقه� ،صادقا يف حديثه وعمله ،خمل�صا يف �س ّره وعالنيته� ،ضرب �أروع
االمثلة يف الت�ضحية والفداء ،يف االيثار والكرم ،يف ال�صرب واملحن� ،إنه جيل ال�صحابة الذي تربى على �آيات القر�آن ،ونهل من �سنة النبي
العدنان �صلى اهلل عليه و�سلم ،جيل اتباعه فر�ض وواجب ،وحمبته الطريق املو�صل ملحبة اهلل ور�سوله ،جيل غمرته الف�ضائل� ،شهد
بها القا�صي والداين ،ومن قبل �شهد بها اهلل تعاىل ور�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم لذا كان لزاما علينا ان نقف عندها لنتدبرها ونن�شر
عبريها ليعطر الدنيا ،فكانت لنا ا�صدارات ت�سهم يف ذلك ،منها:
�أوال :كرا�س�( :إحتاف الأبرار بف�ضائل �أهل البيت
الأطهار (عليهم ال�سالم):

يقع هذا الكتيب يف (� )132صفحة ،من
القطع املتو�سط ،من ت�أليف الدكتور �ضياء
ال��دي��ن ع�ب��د اهلل ال���ص��ال��ح ،ع�ضو املجمع
الفقهي العراقي وع�ضو املجل�س العلمي
امل��رك��زي يف دي ��وان ال��وق��ف ال�سني ،تناول
فيه ف�ضائل �أهل بيت النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ،زوجاته وبناته ،اقربائه واحفاده،
تناول مكانتهم يف ال�سنة النبوية وعند �أهل
العلم من �أهل ال�سنة واجلماعة.
ثانيا :كتاب( :نهاية ك�سر الإمرباطورية
ال�سا�سانية يف ال��ع��راق م��ن االح��ت�لال حتى
االنهيار):
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هذا الكتاب من ت�أليف اال�ستاذ �أحمد
ح�سني القبع ،تناول فيه احتالل العراق
من قبل الفر�س يف فرتة الدولة ال�سا�سانية،
ث��م تتبع م��راح��ل الفتح اال��س�لام��ي ال��ذي
خ��ط طريقه يف عهد اخللفاء الرا�شدين
اب �ت��دا ًء م��ن عهد ال�صديق وان�ت�ه��ا ًء بعهد
الفاروق ،متتبعا للمعارك واالح��داث التي
دارة على ار�ض العراق ،وما بذله ال�صحابة
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من جهود عظيمة لتطهري البالد من ال�شرك ومن
اال�ستعباد الفار�س للعرب العراقيني ،وما قدموه من
ارث ح�ضاري وان�ساين خالل هذه الفتوحات.

خام�سا :مطوية( :ل َّأن عمر ال
يفر�ض �إال ّ
للفطم):

ه��ذه امل�ط��وي��ة م��ن ت�أليف
ح��ام��د ال �ب �ي��ات��ي ،ت �ن��اول فيها
ق���ص��ة امل � ��ر�أة ال �ت��ي ك��ان��ت جترب
طفلها على الفطام الن �سيدنا
ع�م��ر ك��ان ال ي�ف��ر���ض ال�ع�ط��اء اال
ملن قد مت فطامه من الر�ضاعة،
ف� �ك ��ان م ��ن اث� ��اره� ��ذه ال �ق �� �ص��ة ان
ف ��ر� ��ض ال �ع �ط��اء ل �ك��ل م ��ول ��ود م��ن
�أول ي��وم  ،وه��ي ر�سالة موجهة اىل
ا�صحاب القرار لكي يراعوا �شعوبهم
وين�صفوهم ومينحوهم ما من العطاء
ما يكفل به حياتهم.

بو�سرت�( :أبناء �سيدنا علي الذين �سموا با�سم
�سيدنا �أبي بكر ال�صديق وبا�سم �أم امل�ؤمنني
عائ�شة ر�ضي الله عنهم جميعا):

ب��و� �س�تر م��ن ال �ق �ط��ع ال �ك �ب�ير ت �ن��اول
�سل�سلة اح �ف��اد ��س�ي��دن��ا ع�ل��ي ر� �ض��ي اهلل
عنه الذين �سموا با�سم ال�صديق وبا�سم
ال�سيدة عائ�شة تيمنا وحمبة ،وما حوت
تلك اال�سماء من دالل��ة على العالقة
الطيبة واملودة اجلامعة بني ال�صديق
و�سيدنا علي من جهة وبني االحفاد
من جهة اخرى.
ثالثا :مطوية( :ت��ذك�ير الف�ضالء
بف�ضائل فاطمة الزهراء ر�ضي الله عنها):
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راء
ق�ل
أتقي
ول،
ال
ل(:
منإىل ف
لب�صعة ال�صبيهة بالر�صبعد
زه
عمرراءلا إين
كماذلج
حلوقاً،بق كانت اء،ال�صا ألْ َوطُ ا أو
عبد
ول ،ا
ق�لل ا
بعد
وف َاته به
تقد
صوقاً،مة،واوصرييدةفقال (:ا إين زملاواج
مثل
مت
له�أغني
كماملاالجاء
تقدفاط
رحيف
عنك
تىا ابن
مت ا
صول
أمهر�عو
قال
يدةمتعتهالده بقزلبهواجل�فاط
مة،إىل
دنيا ألْوا َوطُآفا اتهاأولده لبه ل�عن
فق�ف:
اهلل
وفاته به حلوقاً ،كا
يل:
ر�
ال
ل
ً
أ
هل
بع
صوق
فب
ف
صول

هم
ا
�
أ
قال
دنيا
،
َّ
�ت�
و
در
و
لك
دنيا
ا
اهلل
طالب
يل:
و
ل
يح
عك
أ
بع
هم
فا
َّ
ر�ص�
اهلل
وائ
ط
در
منه حتى ال :و�صيئً
تني
منهحكما ،نهم ويالبا
الدنيا وا آفاتها عارفة� ،صنت عنواالال متعتهاعار
ي�ن بث
فة،
طمة ما
عاز فا
�صلمنه
تني ي
عك وائ
لكا،ك،يا
فة،
يح
وبغ
عاز
�ص
�صل
طمة
وام
بث
فة،
م�
يدة
ما
�س
ك
ي
ن�
وبغ
عي
تب
�صل
صاء
أهيئ
ا
وام
قال
وب
حتى
حك
يدة
هلل
ع
ا
�س
ت:عيي� عبد�صا له
ذت ف
ن�صاءجلهة
لي:
ول
عيالعاوبملني
أهيئ
هللم�،
العاامل
لك فا
ق�ل
وا
ما ،قال
ق�ل
يف
أخ
فب
ع
�ص
ز
ل
أ
فية
عته
ذت
جلهة
لي:
مان
ملني
ب
ولب
طفو
مه:
ا
ف
امل
در
ا
أر
عمة
ها،
ات
يف
ية،
أخ
فب
نتي
ا
�ص
ف�صأبر
ز
ا
بعم
قي
م
عته
ا
فا
أ
لب�
ا
مان
ائة
ب
طفو
ا
أبي
در
هلل
أر
صعة
�صبيبه اقد
هم �قتصودبه اهجإىلرية وا
منح�صني اإىلنطلقت
ويةهم �صود هجالدرا اإىلعي فا
بعماائة
درنطل
لنب در
إىل
ها ُّ،لب�ها،صعةب انت �صيد
ثماال
القا�صم حممد بنية ،ا أ ُّم ا أبيها،ا بلقانت �
حممد
حممدك،
�صمصيد ا
منه ا
ريةهم
�صل
الف عث
وقبأمه
ينيع
ال�ذصوق
خللقبنر�عبد
لنبااملوية اخللق ر�الصولدرااهلل
�سفالعفق�ل
ط�ممان– ابن
من عث
صولاهلل
عف :ا
مان
هم (منه
ان،أد
 )ا
ني،مثل
بن
ربه
اهلل (
وقبأبي
درع
لما عل
القر�صية الها عبد اهلل بنالقر�
بن)
لكأبا اثم
قب�
ان،مف
صن:اأيال
�س الدرع م م
قال
ع�د
له�لما
عبدصيةامل الها
عبد أبيطلب بن
بخا
نك
قب� يا
ا
و
ها
ني،
�صم
إىل
ا
مك�فري.
طلب
م
ية،
ف
أنت
�صم
صت
�
أ
قال
و
بن
ا
ا
للف
نك
حل�
يا
بن
تى
أم
ا
و
ا
ها
�صم
أوىل
ا
ا
أبا
نه،بالفل
طم،
ا
ا
أمه
ية،
عبد
أنت
�صم
بال
ق�
أل�
و
ا
بنحل�ص
من
ت:إين ل ل:ووعنصت
ا أم ا ا
فق�هم
ل:م و
حل�ص�صد
عبدننيمن�صي
ني،درعفقلهدية حل�صن :ادراأل�
أوىلافبالدرا
ننياهلل
له؟
ك،
صت ا
أوىلن(ق�ل
ني،يحبالفقل
أوىل
الغالب
�صيدي
كم اثوبا
درعا بلى ،أرفاك
افدي �صباب االهل

قال اأمعثم�ص
ا�صد اهلل الغالب ب
مني
درع ه
جةإليك،فاهم م ال ت :ب
مل�صارق
�صببابطلا اهل
اجلدية
ق�للى،
اجل وا
نة ،زو
ت:فا إليي�
قالك،فا
يل
ان:
مني ا
وء،ف
نة،ملغازورب
أخت
عثم
ه) ،ا
عبد ا
ان :فال
م�إنا أناه
عنه) ،ا أ�صغر بناتطل امل�صارق واعنملغا
دراهم تع
درع
ربأ�صغر
أخت فالطر
هللا إن
قد اأ
اىل ع
والبرم
علي بنبنات ا
جةعلي بن ابيفطا
هذا
نهاا و
طرلب
الفدرع
درعحتوال الدرا
تنيوا–أق اأبلت
حت(رال�صي
هذها
والأق–درا
هم و
ط�ما
درعاهلل
ومل
ابيلنبطا ّيلب(�(رصلى�صياهلل
�صج
ي :ااأإىلأهدر�
النب ّي (�
وال
بلتأيا
هم:إىلابني
رتن
صلى
درا
يبق
عليه
صولإيلا
ا
ب
و
يد
اهلل
ف
هم
اهلل
ر�
اله
يه،
عده
دعا
بني
و
صول
أد
ا
ال
عليه
و�صل
أخ
�صوا
و
يد
ف
ربه
اهلل
نبي
م)
مناها ا
اله
يه،
ومل يبق بعده
ها،
ع
ربته
دعا
له
للف ب
العلى
وا أخ
و�صلم)فلهذا
خريمبا.
ربته
كان
نبياملله ب
�صهور،
على عاملظم ا
خري .
فاطوعث
ال�صالة وال�ص �صواها ،فلهذا الع�صظمالة
ق�ل:
من عثمان،ليه  -في�أمبا(
مان
طم،
بى(،يا
ل:
كان(وكم
مة ،ا
ريدا وأجرال�صها؛الم.ل أنها ا أ�صيبت به�صهور،أجرها؛ ل أنها اوير
مل؟أي
الم.
أ�صيوى
)له؟باعق�ل
ويروى ا أي�صا :ا أنق�علياً
بت ا أيبه�صا :ا
ت :وكذا
عليهأن علياً
ون ا
عليه
كذا
أتى و�صل
ثم
(
أيها
قب
ا
د
ل
)
�س
�صلة�صهمن
رعه
ثم
أحبة
ر�
را،ناق�ل
ونريد ا أيها
باع
ا
قب
ا
يف
د
صول
ل
ر؟)
ا
�س
منه ا
منل�الصدي رعه و أتى
هلل(بث
ر�صول ا
رتتإىل ا
هر ،النق اهلل يف هذه الع
منه )ا إىل
صول
من االلر�دراصولهم بكلتا يديهفبثوا�ص
ف�صائلها الزاهر،أحبة يف اهلل فيف�صاهذه
ئلها اال
تانهلل(  ) ا دراق(
هم ب)
جرةُجالة ،ا اأنل�نطصدي
لر�ما ف
غال ً
نقدعلزاُجالة ،أن نط
وفق(يف)
طفوف
كلتا يوقديه
جناهاى افاأبا
بكر
ال :اوابتعأعطلفااها
ب�ص وقال :ابتع لفا وا أر
ديةمنيفكلب�ص�صتان زه
جميلة ،نقدمها للمحلنقطف منجمكليلة�،ص
طمةأباما
بكر�صلحها من ثيال اذي
ا
ي
مها
أعط َّ
رة،
دفه
لل
جرة
و
طمة
و
بع
ا
مح
أر
زه
ن�
ما
مار
ي
بني
صنع
رة،
دفه
ه
البيطمة
بن
�صل
و
م
بع
ن�
مار
نها ب
صنع م،لن
حها منيا�ثيصر(
اب وا أث
�صم عب
نها ب
اب وا أث
اثالم ات،
وف�صائل ال�صيدة بني هدية ،لنو�صم
يف �
ف�صعب
منبناقةيا�صر()فكوبانوا
)اثوبالبي
ح�صصري اع
عدة من ا
ال�صويدة
ائلريها
ر� اصون
عدةيعمن
لنب
الزرية اقة ريها وعطفكرهاانوا يع
الز
أ�صحال�ص
عربر�
راء كث
عط الرهازهعرب
ت ،ي� أ�صحابه ففا روا
ابه ف
الزهراء بككثلما
يءح�ص
ممارواي�صلح
من ومتنوعة ،ولا أبيمي بكنكر،ا أنفا إنحتصون ال�صيء مما اي�أبي ب
ال�ص فال
بكلمات،
صلحكر،
ريةت،ومولتنوكنعة،ما ل
طمةر�ص�صيدة
ال�صن�
فال فاي�إن ا
ول ُيدميرك
وق،صاء
صرت�صت
وق ،ا صرتونه حتى يع
�صا ولكن ما ل ُيدرك ب
كله لحتي
�صر
كن ا أن
ا�صت
حهيعا�
ونه�صلحتى
حر يف
�صل
ُرتك
ويف ال�ونه
صرت
كله ل
�صا
حه
ج
وه،
�صر
على
ر�ص
ا�
له،
بكر
ئلها
ف
ر
حتى
ُرتك
ونه
صرت
بع
ج
وه،
هذه
�س
إذا
�صي
على
ا
له،
بع
بكر
امل
صحي
بحر ف ئلها ر
فهذهاهللبعع
تاع�صت،و
�صتكمل(اال�صراء حمل احني
بع�س�سال
نها
منحمل ا أ�صح حتى ا إذا ا
امل
و
درر
ا
حمل
أر
تاع
�س
ا
،و
ال
كمل
�صا
أ�صح
درر
ها.
دها
ال�ص
اب
�صي اهلل عنها وا أر
:
من
ر�
راء
أبو
أق
�صا
مول ها.
صولأبواهلل الذين كانوا بلت
مولدها:
ذينأحمد يف حمل ا
اب ر�ورصولوى ا
ل
معهفاالباطمة
ور
إمام
اهلل
قي.مت�ص
ا
وى
ا
ال
ل
إمام
ك
على )انوا معه
عن على بن ا أبي بابن
ولدت ال�ص
م�صالبا
ر�صول اهلل ( )ا أحمد يف م�صر�نده
ندهقي.
تي(،ثم ا
اهلل عولندت ال�ص
أجل�ا أنصها ع
فطا
هايدة فاطمة
ح�صصولعناهلل ( بن املاأبيزو
يدة فاطمة الزهراء
قلتلب
ال
جه
قبل
(عل
زه
ملا
طا
الب
فاط
يها
زو
راء
:)
لب
عثة
و
مة،
ال�
جه
(
ب
(عل
امل
صال
ل
قبل الب
عث
فاط
يها
ال�حم
 :)ا أن معها خميلة وو�ص ها:
صالدية
م)و �ح�صصنة ب
مة ،بوهاعثل ميف و
مل اتبك
وها ل
ناء ا
آدمني؟
م) �بخصنة ب
عها خ
يف و
لكعبة،
خويلد (رعثة املحمدية بخم�س خو
ني ،ووم�
اليوم فادة
رحيميلة
م�سناء ا
ني ،وا
�صنيلد
و�صصقا
�صنلكع
ني ،وا
رحيني ،وم�صقاوواهلل
ادة ومن ا
(رأمها
جرتلقد
جرت آدم
رحا ا
منأق
بة ،أمها ا أم املووؤماهلل
ني،مفرت
ننيلقد
ها) �ص
نون
خديمجة
رب من
�صيا أماهللاملو ؤمعننني
ني ،فقال علي لفا
خدييدة
الن�صب �صي اهلل عنها) �ص ا
جة ر
حتى
قال�صعلي
رت ب�صنت
لن�
طمة ذ
ا�
زان
نون
لفا
صب
صتك
ب
يدة
صولاتاهللي
جم
ال�
طمة
ر
يت
حتى
نت
�صر
وم:
ذ
ا�
صري
عت
فاذ
زان
�صد
ر�
ات
ال
صتك
ف،
ي
هبي
جم
ال�
ري،
يت
عقل
�صد فا�
عت ال
ري،صتخ
فاذهبي
و�صعقل
اك واهللوم :وقد جاءجاهلل ا أباك ب�صبي،حتى
إىل ذ
مت ااحل
�صلك
يه .ف
يفا
احل�صفا�يفصتخا إىل
وقددمجاء
فكانت تد صريف ،و�صمت ا إىل ذفكا
اهلل ا
دميه .فقال فا
قالأبت :ب�ص ا
عىاليف
لك انتلختدالق
طاه الخإىلالق الفا� فا
بي،أنا طحنت حتىربيل كان يعا
صلة،أتت
فا�اصلة،
وال النب
،)
ر�صني
ئلة؛ فقال :مات:عليوأتتاهللا النبأناي(طح
جلا وال
نت فق
ا أجنبت عى يف اجلاهلية ا
رثوة اي(لطا،)
بالأجن
ال :ما
حتى
هليةرثوةبالالطائلة؛
جملتحيد�صراي!
اي!ا أي بنية؟! قالول ا
جملت
جاءيدبك
صول
طاهبترة،لر�والتُن
ت:أراهجا إل
رة ،وتُنعت ب�صعلي
اهللب�ص(
عت
يدةك،ن�
جاءك،بك ا
)
صاء
وا�أيصتحبنييت ا
وا�
ا
با
يدة
أن
صلما أجلي
إله
قري
صتح
ن�
ا
ل�ص
ت�ص
ة؟!
ا
إال
كلثوم ومنلر�صول اهلل ( )با كل
يت
�س،
صاء
أله
افة
ا
قال
ثوم
أن
الله
ور
و
قري
ئت تكل
ت:
اىل
أ�
ت�ص
جع
ت
ا
من
ا
ج
�س،
أله
افة
أن
ت!
ل�ص اىلالذ
ئت ل أ� فق
صلمال :ما فعلت؟ر�قالصني
كور
ب ،وعبداهلل فاطمة ،ا
ال
ورجع ات!أ�صافقأله،
زين
أن
فاط
ف
الذ
ا
قا�
ا
ب،
أ�ص
مة،
ا
ت:ا أنا�صتحوين
صم،
أتياه
ال:
ورق
أله،
زين
ما
ية،
ف
يت �صيد
ا
جمي
فعل
وام
عا،
أتياه
ورقية ،و
كور القا�صم ،وعبد
جميعا ،ف ب
ر�صاهلل
اهلل تع
قال َِ�ص ٍبي
ر�صوان
وانوي�ص
علييتيا ر�صول ا لذلك).
ت؟ قال فت:قالا�صتح
مى اي
ني.طي وامي�صمى اي�صاب َباِ�ص ٍبي
لطاهر
اىل�صاعليباهم ا
و�صعة،
لطا
عليو�صياعة،ر�فاصولأخدامنا
وال فا
طيب،
اهلل تعاىل عليهم اجمعزوا
جمعوال
هلل ،م
هلل ،موع ّننهااهللاي عليك
،فق ّنال:اهلل
طوىوا ب
أخدمنا،فقال :ت((
ني.جها وابنائها:عن اأ�ضاهرمة
ب،يد ر� ت
(( علوايك
طون
هلل ،ل ا أع
زواجها وابنائ
بن
طوى
هلل،
طي
هم،
ب
ها:
ز
ل
ل
كما
ا
ا
طون
و
أع
ا
�صايعةقالت( :
أجد
طي
أدع
هم،
ا
ما
ل
كما
ا
ا
ضي
أهل
ملا
ال اإله اإال �صبت بع
وا أدع اأنفق
هم .ولكني ا وكان بينهماالب
ال�صثنا
وااأحهللفظعنهما قال:أجد ما ا وا
أهل علي
أح
ملا
ر�ض
أنفق
�ص
فظ
الب
يدة
ول
بت
يعة
علي
علي
فا
�ص
اهلل
ال�ص
هم
هم.
الله
ا
طمة
يء
ول
أبيع
يدة
�ض
كني اإميان
وترعرعلى
الهم،
أنفق عليهم فقالت
طربوا
أبيعهم،
فاطمة وت �ص
ليهاالو�ضلم اإعليهم ا
رعنة،
ت ،اهلل ع
هم ،وا
رعوت،قيل ا
جعا فا
فرأنفق
مندىمنوع
وبلأحغت
طت ر
ينة
إميانهم ،فر اجعاإذا فغا أتا
جهال�صر
�ضب�صيحناوبلغت من إذا غ
عمر ثم
�صنة ،وقيل ا أحدى
هماو ؤو�ص
ؤو�صحل ُْر
عمرين،قاثمل:
عليأتاهمهما وقد دخال
طت ر
اينو
تزو
ىل اع�
من افاإىلاينقطيفيفتالهماأو�صط ،وا
وقد د
صرة
اينفجها
ك�ص افت
هما تخال
هما ت
إىل ا أقد
مره ن
،وعمره نحو ا إحدىوع�صرين ،تزو،وعجها
�صيحو
قةك�صفت ا رو
دناا ا
ع� َّصرةدناهمعليوك
أقد ؤو�
امهما،
إح
أق
قطيفت
ان
ابن
صهم
هما وا إذا غطت ا أقدام طم
دى
ا
ر
بل
و
امه
من
ا،ق
و
ة)،
أبي
علي
ؤو�
ما،
ال:
هم
ور
ع�ص
طا
الق
ا
و
ابن
صهم
ا
أل
ا
لب
جال
وم
ا
رين
رج
إذا
ا،ق
و
عن
(
أبي
�
غ
ك
هما
ع�صرين �الهصنةجرةيف راأ
صنة
معمة بن زيدطاان
هما تك�صفت رج
بعد�ضا
)إذا
أخربأقكما
لب
طت ا
ال :الٌأل ا
ر�(
منيف اأ
)رم�
خري ما
أخربكما ب عل
�ضدصان
دامبهما ت
ك�ص�صا
هم من
وع قنها اي
خري ما
عليعلال�
ركةمنبدر
مني �ص
مني
نا،
م�ك �صانان
�صا ر
ال�الك
ضييتا
الهجرة بعد معركة
بع
هنا ألتما
الصنةو
هناالثا
فتألتماين؟ قال :ب
يتهربى
يل :تق�صب
إذا
جربين؟
حام
صنة
هلل ع
وحلى.
جربا
ات�صي اهلل
ومل
ال :بحان
غ�ضنه
نيةأدب
يل :ت
ديثاً ال:
م،
بلهاما
ول
الثا،نية
منروا
ر�ضول
لى .ق
ق��ا
اهلل
ع�صق :
ولدت له ح�بدر الكربى ،ثناومل يت
ل:
اهللال:يف دبر
من ف
ع�صرا،
دتقالأنله
�ضلى
�صبحان اهلل يف
دبروتك
�ضح�
حتمويف رو
زوجلمق ِ اإي ُت
اهلل
بلها
صنا،
كلماية
ينةزوجا
ول
علي و
كل �ص
ها.وتك
ىله اولاأحلن��ا
ربانالةع�ص
كلم ااتإىلكل �صالة ع�صدرا ،و
عليرا ،و
ها.
صنا ،و ا
ح�تعصينا
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هذه املطوية من ت�أليف الدكتور �ضياء الدين
عبد اهلل ال�صالح ،تناول فيها ف�ضائل �أه��ل �سيدة
ن�ساء امل�ؤمنني بنت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم،
تذ
وزوج��ة �أم�ير امل�ؤمنني ،تناول �سريتها ومكانتها ت
كالريء الف�ضالء
ذكري الف�ض
عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وعند ال�صحابة.
بف�ضائل بف�ضائل
رابعا :مطوية( :العدل ال��ذي ال يحابي  ..لو � َّأن
فا
ط
فا
م
فاطمة بنت حممد �سرقت لقطعت يدها):
طمة الزهراءة الزهراء
ه��ذه امل�ط��وي��ة م��ن ت��أل�ي��ف ح��ام��د البياتي،
تناول فيها ق�صة العدل النبوي ذلك الدر�س
البليغ الذي ربى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
االم ��ة ب��ه ،ق�صة ��ش�ف��اع��ة زي��د ب��ن ح��ارث��ة يف
امل ��ر�أة املخزومية التي �سرقت فما ك��ان منه �صلى اهلل
عليه و�سلم اال ان ق��ال قولته امل�شهورة (ل��و �أ َّن فاطمة
بنت حممد �سرقت لقطعت ي��ده��ا) ،ان��ه در���س للق�ضاة
ولل�سا�سة �أن يقيموا العدل وال ت�أخذهم يف اهلل لومة
لأئم.

ر�ضي اهلل عر�ضي
نها

من لك بــ ...
من لك بــ ...
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لأ َّن عمر
لأ َّن عمر ل يفر�ض �إل للف ّطم
ل يفر�ض �إل للف ّطم

�ساد�سا :مطوية( :من لك بال اله اال الله؟!):

ه��ذه املطوية تناولت ق�صة �أ�سامة
ب ��ن زي ��د ر� �ض��ي اهلل ع �ن��ه ح�ي�ن�م��ا قتل
ذل��ك امل�شرك بعد �أن ق��ال ال �إل��ه اال اهلل
خ�شية القتل ،وم��ا ك��ان م��ن عتب النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم له على فعلته هذه،
وهي ر�سالة لكل من ت�سول له نف�سه قتل
االبرياء ،او القتل على ال�شبهة والظن� :أن
اتقوا اهلل يف الدماء ويف ارواح النا�س.
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كوبلر:
ال�صراع بني ال�سنة وال�شيعة ي� ّشل العراق
عمر حامد
كوبلر مبعوث الأمم املتحدة اخلا�ص العاميني املا�ضيني يف جماالت �سيا�سية.
بالعراق الذي �أعفي من مهمته يف العراق
و�أ��ش��ار اىل حت�سن العالقات الثنائية
وال � ��ذي �أث �ي��ر ح��ول��ه ال �ك �ث�ير م ��ن ال�ن�ق��د
م��ع ال �ك��وي��ت وت�ن�ظ�ي��م ان �ت �خ��اب��ات حملية
واالت�ه��ام��ات ،كانت له مقابلة �صحفية يف
وتطورات �أخرى خالل العامني املا�ضيني,
ختام مهمته وقبل مغادرته للعراق ّ
�شخ�ص
لكنه دعا �إىل �إج��راء �إ�صالحات اقت�صادية
احلالة العراقية اليوم من وجهة نظره،
وتطوير الفدرالية ال�سيا�سية واملالية.
وت�شخي�صه يحتاج �إىل حتليل دقيق ،فقد
ح��ذر م��ارت��ن كوبلر م��ن خطر الطائفية,
وق��ال كوبلر� :أن��ا قلق ج��دا بعد نهاية
معربا عن قلقه من تفاقمها وت�أثريها يف ال�ع��ام�ين ال�ت��ي ق�ضيتها ,ب�سبب ت�صاعد
ارتفاع معدالت العنف وتدهور الأو�ضاع .الطائفية وزيادة العنف.
وق��ال� :إن��ه ما زال هناك الكثري يجب
ال�ق�ي��ام ب��ه بخ�صو�ص ال�ق��وان�ين يف قطاع
ال�ط��اق��ة وت��وزي��ع م ��وارد النفط وال���ص��راع
على املناطق املتنازع عليها �شمال البالد,
رغ��م التقدم الطفيف يف الأو� �ض��اع خالل

بجروح ج��راء �أعمال عنف متفرقة وقعت
يف عموم العراق خالل ال�شهر املا�ضي.
و� �ش��دد ك��وب�ل��ر ع�ل��ى �أن :ال �� �ص��راع بني
ال�سنة وال�شيعة ي�ش ّل البالد ,كل �شيء يف
البلد ,حتى �أن احل��وار ال يجري بطريقة
م�ن�ظ�م��ة ,م ��ؤك��دا ان ان �ع��دام احل� ��وار بني
بع�ضهم بع�ضاً ي�ؤدي اىل الكارثة.

وق��ال �أي�ضا معربا عن قلقه :ال يجب
القبول مبعدالت العنف العالية ,ان��ا قلق
جدا ملجرد قبول اجلميع ب�أن تكون معدالت
وذكر �أن �شهر مايو ,كان ال�شهر الأكرث
العنف مرتفعة ,فهذا �سبيل (ي�ؤدي) لهذا
دموية يف العراق منذ العام  ,2008قائال:
امل�ستوى من العنف املرتفع.
هنا ,ن��رى حقا ال�ت��ده��ور ،حيث قتل �أك�ثر
ور�أى كوبلر �أن ��ه :ال ب��د م��ن معاجلة
من �ألف عراقي فيما �أ�صيب � 2397آخرون
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امل� ��واج � �ه� ��ة ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ب�ي��ن احل �ك��وم��ة من م�شكالته.
وامل�ت�ظ��اه��ري��ن ال�سنة ,ع ��اداً �أن :ا�ستمرار
وقال :بالطبع هناك �صعوبات يف بيئة
اجلمود بني احلكومة واملتظاهرين لي�س
�إقليمية مثل التي لدينا الآن يف ال�شرق
الطريق ال�صحيحة لتح�سن �أو�ضاع البالد.
الأو�سط ,لكن من جهة �أخرى العديد من
وذكر كوبلر ب�أهمية �إق��رار �سل�سلة من م�شكالت العراق حملية.
ال�ت���ش��ري�ع��ات والإ� �ص�ل�اح��ات االق�ت���ص��ادي��ة
واك ��د ك��وب�ل��ر �أن ال �� �ص��راع ب�ين ال�سنة
ال��وا� �س �ع��ة وم �ن��ح � �ص�لاح �ي��ات ك �ب�ي�رة �إىل
وال�شيعة والعرب والأكراد وحدود املناطق
املحافظات.
املتنازع عليها واالنتخابات يف كركوك كل
وق��ال �إن «هناك �أ�شياء مل تنجز حتى هذه �أ�سا�سا م�شكالت حملية».
الآن هنا ,مثل قانون النفط والغاز وقانون
ي�صح و�صف ت�صريح كوبلر  -الذي يعد
تق�سيم امل��وارد وقانون الأح��زاب ال�سيا�سية
الأخري له يف العراق  -قول النبي �صلى اهلل
وقانون الأقليات والكثري الكثري من هذه»
عليه و�سلم�(( :صدقك وهو كذوب)) ،نعم
الأمور.
ف�ل��م نعهد ل��ه ج�ه��دا حقيقيا ل�ن��زع فتيل
وزاد ق��ائ� ً
لا ان ��ه :مل يفهم ح�ت��ى الآن الأزم��ة يف امل�شاكل العالقة يف ال�ع��راق ،بل
ك��ان حم��ل ات�ه��ام��ات وطعن الدائ ��ه ،والتي
(تطبيق) الفدرالية ال�سيا�سية واملالية.
ك��ان لها الأث��ر البارز العفائه من مهمته
ولفت كوبلر اىل ان الغالبية «العظمى»
يف العراق.
من القطاع العام يف البالد ت�سبب «�شلال
�إن ت�صريح كوبلر هذا مل يكن باخلايف
يف امل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغري» ,و»هذه
على احد وال باجلديد �إال انه حينما ي�صدر
بحاجة اىل كبح للنفوذ».
من م�س�ؤول �أممي رفيع امل�ستوى يكون له
ور�أى كوبلر ان��ه على الرغم من هذه
�أهمية بالغة.
االمور ف�إن العراق هو امل�س�ؤول عن العديد
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ول��ذا ف��إن هذا يوجب على العقالء يف
ه��ذا ال�ب�ل��دان ي�ت��داع��وا ل�ن��زع فتيل الأزم��ة
التي راح �ضحيتها املئات من الأب��ري��اء ما
بني �شهيد وج��ري��ح ،وك��ان لها اث��ر يف ت��أزم
ال�شارع والتخندق طائفيا ومذهبيا ،وتقع
امل���س��ؤول�ي��ة ال �ك�برى ع�ل��ى احل �ك��وم��ة على
�أ�صحاب القرار �أن ي�سهموا يف عدم تفتت
ن�سيج ه��ذا البلد وال�سعي لإخ��راج��ه من
حالته هذه.
وعلى �أبناء العراق من كل القوميات
والطوائف واملذاهب �أن يعوا حجم اخلطر
ال��ذي يتهدد البلد داخ�ل�ي��ا وخ��ارج�ي��ا وان
يكون للكل ن�صيب يف الإ��س�ه��ام با�ستتباب
الأم��ن والطم�أنينة ،وان ي�ضربوا بيد من
ح��دي��د على ي��د ال�ظ��امل وي�ق��ول��ون ل��ه كف
ي��دك عنا و�إال قطعناها ،وان ال ت�أخذهم
يف اهلل لومة الئ��م ،على اجلميع �أن يدرك
�أن زم��ن اال�ستبداد ال�سيا�سي وحكم رجل
ال�ضرورة زمن قد وىل وان اليوم هو يوم
حكم اجلميع وم�شاركة اجلميع من غري
تهمي�ش وال �إق�صاء وال ا�ضطهاد وال قتل �أو
اعتقال ،هذا ما يجب �أن يكون عليه عراق
اليوم وغدا.
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دعوة لتجرمي الإ�ساءة لل�صحابة
ووجوب توقريهم باملناهج الدرا�سية
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مروة الدليمي

يف م�ب��ادرة حتتاج �إىل �أن تتبع مب�ب��ادرات ع�ل��ى ع�ب��د اهلل ور� �س��ول��ه وع�ل��ى �آل ��ه و�صحبه فِي صُدُو ِرهِمْ حَاج ًَة ّمِ ّمَا ُأو ُتوا وَيُؤْثِرُونَ عَ َلى
وم�شاريع وبرامج؛ فقد حملت الدورة الثامنة �أجمعني ،وبعد:
وال�سبعني لهيئة كبار العلماء يف ال�سعودية
ُوق شُ ّحَ
َأ ُنفسِ ِهمْ وَلَوْ كَانَ ب ِ ِهمْ خَصَاص ٌَة وَمَن ي َ
ر�سالة �إىل امل�سلمني يف �أنحاء املعمورة عامة فقد نظرت هيئة كبار العلماء يف دورتها
واىل ح�ك��ام ال ��دول الإ��س�لام�ي��ة خ��ا��ص��ة ،فقد الثامنة وال�سبعني املنعقدة يف حمافظة نَ ْفسِهِ َف ُأوْلَئِكَ هُمُ الْمُ ْفلِحُونَ .وَالَّذِينَ جَاؤُوا
ا�صدر املجتمعون بيانا �أو�ضحوا فيه مكانة الطائف بتاريخ 1434/8/6هـ فيما يتعر�ض
له �صحابة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم مِن بَعْدِهِمْ ي َُقو ُلونَ َربَّنَا ْاغفِرْ لَنَا وَإلِخْوَانِنَا
ال�صحابة والآل يف ال�ق��ر�آن وال�سنة ،يف وقت
كرثة الإ�ساءة �إليهم يف و�سائل الإعالم ،وبعد ر�ضي اهلل عنهم من �إ�ساءات ممن ينت�سب الَّذِينَ سَب َُقونَا ب ِاإلِميَا ِن وَال َتجْع َْل فِي ُق ُلوبِنَا
ا�ستعرا�ض الأدل��ة م��ن الكتاب وال�سنة ،ختم �إىل الإ� �س�لام وم��ا ين�شر يف بع�ض و�سائل
الإع�ل�ام مم��ا ي�سيء �إىل ال�صحابة ر�ضي غِال لِ ّ َّلذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ ّرَحِيمٌ}
البيان بجملة تو�صيات من �أبرزها:
اهلل عنهم ور�أت الهيئة �أهمية �إ�صدار بيان احل�شر.10 8 :
 -1وج��وب ُت َ�ض َّم َن عقيدة �أه��ل ال�سنة يف م��وج��ه �إىل امل�سلمني ك��اف��ة ي��ؤك��د على ما
وهذه الآية كما تدل على ثناء اهلل تعاىل
ال�صحابة والآل و�أزواج النبي �صلى اهلل عليه لل�صاحبة من منزلة عظيمة �أك��دت عليها
عليهم ف�ه��ي ت��دل ع�ل��ى �أن امل�سلمني ال��ذي��ن
و�سلم يف مناهج التعليم يف خمتلف مراحله يف �أدلة كثرية من الكتاب وال�سنة ومنها قوله
ي�أتون بعدهم يقتدون بهم ،وي�ستغفرون لهم
الدول الإ�سالمية.
�ول ال َّلهِ وَالَّ�ذِي�نَ مَ َعهُ وي�س�ألون اهلل تعاىل �أال يجعل يف قلوبهم غ ً
ال
تعاىلّ { :مُحَ ّمَدٌ ّرَسُ� ُ
� -2أن تقدم منظمة التعاون الإ�سالمي
لهم.
م�شروع قرار �إىل قادة الدول الإ�سالمية يجرم َأشِ�� ّدَاء عَ َلى ال ْ ُك َّفا ِر رُحَمَاء بَيْنَهُمْ َترَاهُمْ
وقوله تعاىل { :وَمَ��ا لَ ُكمْ َأال ُتنف ُِقوا فِي
الإ�ساءة �إىل ال�صحابة والآل �أزواج النبي �صلى
ِ
َ
ّ
س ّجَدًا يَبْ َت ُغونَ َف ْضال ّمِنَ ال َّلهِ وَر ْضوَانًا
رُكعًا ُ
اهلل عليه و�سلم ،ويعاقب من ي�سيء �إليهم.
سَ ِبي ِل ال َّلهِ وَلِ َّلهِ مِريَاثُ ال ّسَمَاوَاتِ وَاألر ِْض ال
� -3أن تتقيد و��س��ائ��ل الإع�ل�ام يف العامل سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِ ِهم ّمِنْ َأ َث ِر ال ّسُجُودِ َذلِكَ
َ
ُ
ِ
ِ
يَسْ َتوي مِنكم ّ َمنْ أن َفقَ مِن َقبْل ال ْ َف ْت ِح وَ َق َات َل
الإ�� �س�ل�ام ��ي مب ��ا ي �� �ص��در ع ��ن ه �ي �ئ��ات ك �ب��ار
مَ َث ُلهُمْ فِي ال َّتوْرَاةِ وَمَ َث ُلهُمْ فِي اإلِ ِجني ِل َكزَرْ ٍع
العلماء واملجامع الفقهية وجمامع البحوث
ُأوْلَئِكَ َأع َْظمُ دَرَج ًَة ّمِنَ الَّذِينَ َأن َف ُقوا مِن بَعْدُ
الإ� �س�لام �ي��ة م��ن ق� ��رارات تتعلق بال�صحابة َأخْرَجَ ش َْط َأهُ َف َآزرَهُ َفاسْ َت ْغ َل َظ َفاسْ َتوَى عَ َلى
ر�ضي اهلل عنهم والآل و�أزواج النبي �صلى اهلل
سنَى وَال َّلهُ بِمَا
وَ َق َات ُلوا وَ ُكال وَعَ�دَ ال َّلهُ الْحُ ْ
ُ
ِ
ِ
ِيظ بِهمُ الْك َّفارَ وَعَدَ
سُوقِهِ يُعْجبُ ال ّزُ ّرَاعَ لِيَغ َ
عليه و�سلم.
َت ْعمَ ُلونَ خَ ِبريٌ} احلديد .10 :
� -4أن تكثف راب �ط��ة ال �ع��امل الإ��س�لام��ي ال َّلهُ الَّ�ذِي�نَ آمَنُوا وَعَ ِم ُلوا ال ّصَالِحَاتِ مِنْهُم
وقوله جال ذكره { :وَال ّسَاب ُِقونَ ا َأل ّوَ ُلونَ مِنَ
واملنظمات الإ�سالمية واجلامعات يف العامل
الإ�سالمي الندوات وامل�ؤمترات عن ال�صحابة ّمَ ْغفِرَةً وَ َأجْرًا عَظِيمًا} الفتح ،29 :وقوله
الْمُه ِ
َاج ِرينَ وَا َألنصَا ِر وَالَّذِينَ َاتّبَعُوهُم ب ِ ِإحْسَا ٍن
والآل و�أزواج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم� ،سبحانه { :لِلْ ُف َقرَاء الْمُه ِ
َاج ِرينَ الَّ�ذِي�نَ
ف���ض� ً
َ
لا وح �ق��وق �اً ،ح�ت��ى تبقى الأج �ي��ال على
ّرَضِ �يَ ال ّلهُ عَنْهُمْ وَر َُض���واْ عَنْهُ وَأعَ��� ّدَ لَهُمْ
�صلة بال�صدر الأول م��ن حملة ه��ذا الدينُ ،أخْ ِرجُوا مِن دِيا ِرهِمْ وَ َأمْوَالِ ِهمْ يَبْ َت ُغونَ َف ْضال ّمِنَ
َ
َ
َج ّنَاتٍ َتجْ ِري َتحْ َتهَا األنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًا
تن�سق الرابطة مع املنظمات الإ�سالمية
و�أن ّ
ال َّلهِ وَ ِر ْضوَانًا َويَنصُرُونَ ال َّلهَ وَرَسُولَهُ ُأوْلَئِكَ
واجلامعات يف ذلك.
َذلِكَ ال ْ َفو ُْز الْعَظِيمُ} التوبة.100 :
هُمُ ال ّصَادِ ُقونَ  .وَالَّذِينَ َتبَ ّوَؤُوا ال ّدَارَ وَاإلِميَانَ
واليكم ن�ص البيان :
وق��ول��ه ت �ع��اىل { :لَ� َق �دْ رَضِ���يَ ال � َّل �هُ َع��نِ
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم مِن َقبْلِ ِهمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْ ِهمْ وَال ي َِجدُونَ
ّ
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جرَةِ َفعَلِمَ مَا
الْمُؤْمِنِنيَ إِ ْذ ُيبَايِعُونَكَ َتحْتَ ال ّشَ َ
فِي ُق ُلوب ِ ِهمْ َف َأنز ََل ال ّسَكِينَ َة عَ َليْ ِهمْ وَ َأ َثابَهُمْ َف ْتحًا

َق ِريبًا} الفتح . 18 :

�ال
وق��ول��ه �سبحانه { :مِ�نَ الْمُؤْمِنِنيَ ِرجَ� ٌ

صَدَ ُقوا مَا عَاهَدُوا ال َّلهَ َع َليْهِ َفمِنْهُم ّمَن َق َضى

نَحْبَهُ وَمِنْهُم ّمَن يَن َتظِ ُر وَمَا بَ ّدَ ُلوا َتبْدِيال}

الأحزاب . 24 23 :

وثبت يف �سنة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ال �ث �ن��اء ع�ل�ي�ه��م وذك ��ر م�ن��اق�ب�ه��م وف�ضائلهم
ب�أحاديث بلغت حد التواتر .فمن ذلك:
ما رواه البخاري وم�سلم عن عبداهلل بن
م�سعود ر�ضي اهلل عنه ق��ال :ق��ال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ( خري النا�س قرين ثم
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) .ونحوه يف
ال�صحيحني م��ن ح��دي��ث ع�م��ران ب��ن ح�صني
ر�ضي اهلل عنه.
ويف ال�صحيحني ع��ن جابر ب��ن عبد اهلل
ر�ضي اهلل عنه قال :حدثنا �أبو �سعيد اخلدري
ر�ضي اهلل عنه ،قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم ( :ي�أتي على النا�س زمان فيغزو
فئام من النا�س ،فيقولون :فيكم من �صاحب
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،فيقولون:
نعم فيفتح لهم ث��م ي��أت��ي على النا�س زم��ان
ف�ي�غ��زو ف �ئ��ام م��ن ال �ن��ا���س ،ف�ي�ق��ال ف�ي�ك��م من
�صاحب �أ�صحاب ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ،فيقولون :نعم فيفتح لهم ،ثم ي�أتي
ع�ل��ى ال�ن��ا���س زم ��ان ف�ي�غ��زو ف�ئ��ام م��ن ال�ن��ا���س،
ف�ي�ق��ال :ه��ل فيكم م��ن ��ص��اح��ب م��ن �صاحب
�أ��ص�ح��اب ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم؟
فيقولون :نعم ،فيفتح لهم) متفق عليه.
وع��ن �أب��ي �سعيد اخل��دري ر�ضي اهلل عنه
عن النبي �صلى اهلل عليه �أنه قال ( :ال ت�سبوا
�أحدًا من �أ�صحابي ،ف�إن �أحدكم لو �أنفق مثل
� ُأح��دٍ ذهباً ،ما �أدرك ُم� َّد �أحدهم وال ن�صيفه)
�أخرجه البخاري وم�سلم.

وع��ن �أب��ي ب��ردة ع��ن �أب�ي��ه ر��ض��ي اهلل عنه
ق��ال� :صلينا املغرب مع ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم ،ثم قلنا :لو جل�سنا حتى ن�صلي
معه الع�شاء قال :فجل�سنا ،فخرج علينا فقال:
( م��ا زل�ت��م هاهنا !) قلنا :ي��ا ر��س��ول �صلينا
معك امل �غ��رب ،ث��م قلنا :جنل�س حتى ن�صلي
معك الع�شاء قال (�أح�ستنم �أو �أ�صبتم ) قال:
فرفع ر�أ�سه �إىل ال�سماء وكان كثرياً ما يرفع
ر�أ�سه �إىل ال�سماء فقال :النجوم �أمنة لل�سماء
ف�إذا ذهبت النجوم �أتى ال�سماء ما توعد ،و�أنا
�أمنة لأ�صحابي ف��إذا ذهبت �أت��ى �أ�صحابي ما
ي��وع��ودن ،و�أ�صحابي �أم�ن��ة لأم�ت��ي ف ��إذا ذهب
�أ��ص�ح��اب��ي �أت ��ى �أم �ت��ي م��ا ي��وع��دون ) �أخ��رج��ه
م�سلم.

وم � ��ن ع �ق �ي��دت �ه��م م �ع��اق �ب��ة م� ��ن ي���س��ب
ال���ص�ح��اب��ة �أو �أح� ��داً م�ن�ه��م ر� �ض��ي اهلل عنهم
ف�صيانة �أعرا�ضهم دين يدان اهلل به ب�إجماع
العلماء.
وبنا ًء على ما �سبق من الأدل��ة من كتاب
اهلل ع��ز وج��ل و�سنة ر��س��ول��ه �صلى اهلل عليه
و��س�ل��م وم��ا �أج �م��ع عليه ال�ع�ل�م��اء م��ن توقري
ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ومعرفة ف�ضلهم
ون�صرتهم لهذا الدين ف�إن هيئة كبار العلماء
ت�ؤكد على �أهمية ما ي�أتي:

�أو ًال� -أن ت�ضمن عقيدة �أهل ال�سنة واجلماعة
يف ال�صحابة و�آل بيت النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم و�أزواج��ه يف مناهج التعليم يف خمتلف
وع� ��ن �أن� �� ��س ب ��ن م��ال��ك ر� �ض��ي اهلل عنه مراحله يف الدول الإ�سالمية.
عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ق��ال� ( :آية ثاني ًا� -أن تقدم منظمة التعاون الإ�سالمي
الإمي � ��ان ح��ب الأن �� �ص��ار و�آي� ��ة ال �ن �ف��اق بغ�ض م���ش��روع ق ��رار ع�ل��ى ق ��ادة ال ��دول الإ��س�لام�ي��ة
الأن�صار) متفق عليه.
يجرم الإ��س��اءة �إىل ال�صحابة و�آل بيت النبي
وانطالقاً من هذه الن�صو�ص ال�صحيحة �صلى اهلل عليه و�سلم و�أزواج��ه ،ويعاقب من
ال�صريحة وغ�يره��ا م��ن ك�ت��اب اهلل ع��ز وجل ي�سيء �إليهم.
و�سنة نبيه �صلى اهلل عليه و�سلم ف�إن عقيدة ثالث ًا� -أن تتقيد و��س��ائ��ل الإع�ل�ام يف العامل
ال�سلف ال�صالح �أه��ل ال�سنة واجل�م��اع��ة حب الإ�� �س�ل�ام ��ي مب ��ا ي �� �ص��در ع ��ن ه �ي �ئ��ات ك �ب��ار
ال �� �ص �ح��اب��ة وم ��واالت� �ه ��م ،وال�ت�ر� �ض��ي عنهم العلماء واملجامع الفقهية وجمامع البحوث
واالقتداء بهم ،وبغ�ض من يبغ�ضهم واعتقاد الإ��س�لام�ي��ة م��ن ق� ��رارات تتعلق بال�صحابة
ف�ضلهم وعدالتهم ون�شر ف�ضائلهم.
ر�ضي اهلل عنهم و�آل بيت النبي �صلى اهلل عليه
ومن عقيدة ال�سلف ال�صالح يف ال�صحابة و�سلم و�أزواجه.

ر� �ض��ي اهلل ع�ن�ه��م :االق� �ت ��داء ب�ه��م لقوله

تعاىل { :وَالسَاب ُِقونَ ا َألوَ ُلونَ مِنَ الْمُه ِ
َاج ِرينَ
ّ
ّ
وَا َألنصَا ِر وَالَّذِينَ َاتّبَعُوهُم ب ِ ِإحْسَا ٍن ّرَضِيَ ال ّلهُ

ت َتجْ ِري
عَنْهُمْ وَر َُضواْ عَنْهُ وَ َأعَ ّدَ لَهُ ْم جَ ّنَا ٍ
َتحْ َتهَا ا َألنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا َأبَدًا َذلِكَ ال ْ َفو ُْز

راب��ع�� ًا� -أن تكثف راب �ط��ة ال �ع��امل الإ��س�لام��ي
واملنظمات الإ�سالمية واجلامعات يف العامل
الإ�سالمي الندوات وامل�ؤمترات عن ال�صحابة
و�آل بيت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�أزواجه
ر�ضي اهلل عنهم ف�ض ً
ال وحقوقاً حتى تبقى
الأجيال على �صلة بال�صدر الأول من حملة
هذا الدين ،و�أن تن�سق الرابطة مع املنظمات
الإ�سالمية واجلامعات يف ذلك.

الْعَظِيمُ}التوبة . 100 :
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد و�آله
ومن عقيدتهم توقري �آل بيت النبي �صلى و�صحبه �أجمعني.
اهلل عليه و��س�ل��م و�أزواج � ��ه �أم �ه��ات امل��ؤم�ن�ين
هيئة كبار العلماء
ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني والقيام بحقوقهم
وحمبتهم واعتقاد ف�ضلهم.
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�أ�سلم وبكى ندما لإ�ساءته للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم
عذرا ر�سول اهلل
فار�س خ�ضري
ال��رج��ل ال ��ذي ك ��ان ل��ه ب���ص�م��ة يف الإ� �س ��اءة
للم�سلمني و�إث� � ��ارة احل �ق��د وال �ك��راه �ي��ة يف
ن �ف��و� �س �ه��م جت ��اه ��ه وجت � ��اه م ��ن � �ش��ارك��ه يف
ب�صمته تلك ،الرجل ال��ذي كان ع�ضو بارزا
يف ح��زب احلرية اليميني الهولندي الذي
�أ�سهم يف �إن�ت��اج الفيلم امل�سيء لر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم� ،إن��ه (�أرن��ود فاندور)
كان ممن �أ�سهم �إ�سهاما �سيئاً يف ظهور ذلك
الفلم اخلبيث الذي �أثار حفيظة امل�سلمني،
ولكن ما يدريك لعل اهلل �أراد بذلك خرياً
﴿ َفعَسَى َأنْ َت ْكرَهُوا شَيْ ًئا ويَجْع ََل ال َّلهُ فِيهِ
خَيْرًا َكثِريًا﴾ الن�ساء.19 :

نعم فلقد �أراد اهلل ب�ه��ذا ال��رج��ل خري،
ففي الوقت ال��ذي خرج امل�سلمون يحتجون
وي �ع�تر� �ض��ون وي� �ن ��ددون وي���س�ت�ن�ك��رون ه��ذه
الإ�ساءة كان اهلل يهيئ الأ�سباب لهذا الرجل
ليدخل الإ�سالم احلنيف ،ف�أ�سلم وتوجه من
بعد ذلك ليطوف يف البيت احلرام وليتعرف
على دين اهلل عن قرب ومن منبعه الأول.
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ت�سا�ؤالته ح��ول �سر ح��ب امل�سلمني لدينهم
ور�سولهم الكرمي.
وذك ��رت ال�صحيفة� ،أن ب�ك��اء (ف��ان��دور)
ا�شتد �أثناء وقوفه �أم��ام قرب الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم ،حيث ج��ال بخاطره حجم
اخلط�أ الكبري الذي وقع فيه قبل �أن ي�شرح
اهلل �صدره للإ�سالم.

� �ص �ح �ب��ه يف ه � ��ذه ال ��رح� �ل ��ة ��ص�ح�ي�ف��ة
“عكاظ” ال���س�ع��ودي��ة وه��و ي�ج��وب احل��رم
املدين وعيناه تتدفقان بالدمع عند الرو�ضة
ال�شريفة وقرب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.

وقال (فاندور) لل�صحيفة�“ :إن عملية
البحث قادته الكت�شاف حجم اجلرم الكبري
ال ��ذي اق�ترف��ه ح��زب��ه ال���س��اب��ق ،و�أن ��ه ب ��د�أ يف
االجن��ذاب �إىل الدين الإ�سالمي ،و�شرع يف
ال �ق��راءة عنه بطريقة مو�سعة ،واالق�ت�راب
من امل�سلمني يف هولندا ،حتى ق��رر اعتناق
الدين احلنيف” ،كما زار جبل �أحد ،وقال:
“كم قر�أت عن هذا املكان وهذه املعركة ،وكم
�أحببت �أن �أقف هنا اليوم ،وهو �شعور �أجمل
من القراءة”.

ي ��روي (ف ��ان ��دور) ق�صته ف �ي �ق��ول� :إن��ه
ك��ان ينتمي لأ��ش��د الأح ��زاب تطرفا وع��دا ًء
للدين احل�ن�ي��ف ،مبينا �أن��ه بعد �أن �شاهد
ردود الأف �ع��ال �ضد �إن�ت��اج فيلم الفتنة ،ب��د�أ
يف البحث عن حقيقة الإ�سالم ليجيب عن

ويف رحلته هذه التقى (فاندور) ال�شيخ
�صالح البدير ،وال�شيخ علي احلذيفي� ،إمام
امل�سجد النبوي ال�شريف ،وك��ان ل��ه معهما
ح ��وارا ع��ن الإ� �س�ل�ام و��س�م��اح�ت��ه ،وك ��ان من
�ش�أن �أم��ام��ي احل��رم امل��دين �أن قدما الدعم
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وال�ت��وج�ي�ه��ات وال�ن���ص��ائ��ح ال�ت��ي م��ن �ش�أنها
�أن تعينه يف م�ع��رف��ة الإ� �س�ل�ام ذل��ك ال��دي��ن
العظيم.
ك �م��ا ال �ت �ق��ى ب��ال���ش�ي��خ � �ص��ال��ح ب ��ن ع ��واد
املغام�سي �إمام م�سجد قباء ،بعد ذلك توجه
�إىل مكة املكرمة لأداء منا�سك العمرة.
ك�م��ا زار (ف ��ان ��دور) جم�م��ع امل �ل��ك فهد
لطباعة امل�صحف ال���ش��ري��ف ،وح�ين حطت
رحاله يف داخله ورئ االهتمام الكبري لكتاب
اهلل فو�صف ب�أنه م�شروع �ضخم يقدم كتاب
اهلل جلميع امل�سلمني يف جميع �أنحاء العامل،
ويف نهاية زي��ارت��ه للمدينة امل�ن��ورة متوجها
لأداء ال �ع �م��رة ق ��ال (ف ��ان ��دور)�“ :إن وداع
املدينة املنورة �أمر حمزن ،ولكن عزائي هو
�أنني ذاه��ب �إىل مكة املكرمة لأداء العمرة،
و�س�أعود لهذه البقاع الطاهرة م��رة �أخ��رى
ويف وقت قريب”.
وتع ّد هذه الزيارة التي تنظمها اجلمعية
ال ��دع ��وي ��ة ال �ك �ن��دي��ة ل �ل �ت �ع��ري��ف ب��الإ� �س�ل�ام
ه��ي ال��زي��ارة الأوىل لأرن ��ود ف��ان��درو لدولة
�إ�سالمية.
ك �م��ا ال �ت �ق��ى ب��ال �� �ش �ي��خ ع �ب��د ال��رح �م��ن

ال �� �س��دي ����س ،وب �ع��د ل �ق��اء ال���ش�ي��خ ال���س��دي����س ب�أزواجه عر�ضه و�شرفه ،و�أ�صحابه تالمذته
بـ(فاندور) مبقر رئا�سة �شئون احلرمني يف وجنوده.
مكة املكرمة قال� :أن اعتناق �أرن��اود مك�سب
�إن ال�ط�ع��ن ل��ه �أ� �ش �ك��ال ع��دي��دة و�أوج ��ه
ك�ب�ير ل�ل�إ� �س�لام وم�ع��رف�ت��ه ب���س�ل��وك طريق
احل ��ق وال �ه ��داي ��ة ،وق� ��ام ال���ش�ي��خ ال���س��دي����س كثرية ال ينتهي عند الفلم ال�سيئ ال�صيت
بتقدمي هدية عبارة عن ن�سخة من امل�صحف وال يتوقف عند ح��د ول�ك��ن ح��ري بنا نحن
ال�شريف وكتابه عن خطب اجلمعة باللغة امل�سلمني �أن ال ن�سهم يف الطعن والإ�ساءة له
�صلى اهلل عليه و�سلم ،وذلك بتمثل �أخالقه
الإجنليزية.
و��س�يرت��ه و�سنته وم��راع��اة ح�ق��وق �أ�صحابه
ومن جانبه� ،أعلن ال�سيا�سي الهولندي و�أزواجه.
ع��ن فكرة �إن�ت��اج فيلم يتناول �إب ��راز �أخ�لاق
�إن ق�صة (فاندور) جتعلنا �أمام م�س�ؤولية
وه� ��دي ال �ن �ب��ي (� �ص �ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و� �س �ل��م)،
و�أو� � �ض� ��ح �� �ش ��زاد حم �م��د رئ �ي ����س اجل�م�ع�ي��ة كربى وتعر�ض التق�صري الكبري الواقع من
ال��دع��وي��ة الكندية و�سفري ال���س�لام للهيئة امل�سلمني جتاه دينهم والتعريف به والدعوة
ال�ع��امل�ي��ة لن�شر ال���س�لام يف الأمم امل�ت�ح��دة� :إل� �ي ��ه ون �� �ش��ره ،ف �ل��وال ردة ف �ع��ل امل���س�ل�م�ين
�أن (دورن) ك��ان حري�صا للتوجه �إىل مكة جت��اه الفلم امل�سيء مل��ا كنا �سن�سمع ب�إ�سالم
املكرمة لأداء منا�سك العمرة بعد اعتناقه (ف ��ان ��دور) ،ول ��وال ردة ال�ف�ع��ل مل��ا ا�ستثريت
الإ�سالم ،م�شريا �إىل �أن م�شاعر الفرح كانت الأ�سئلة داخ��ل نف�س (ف��ان��دور) ،ف ��إىل متى
م�صاحبة له بعد ر�ؤيته للكعبة امل�شرفة لأول نبقى ن�ستثار ب��ردود الفعل وال نعد �أنف�سنا
جنود اهلل ورواد دعوته يف الأفاق؟
مرة.
�إن امل�سلمني اليوم �شاءوا �أم �أ َب� ْو هم من
�إن الإ��س��اءة للنبي تتكرر كل يوم جهارا
ون�ه��ار م��ن امل�سلمني وغ�ير امل�سلمني ،مرة ميثل الإ�سالم ب�سلوكهم و�أفعالهم و�أقوالهم
ب��ال�ط�ع��ن ب��ه م �ب��ا� �ش��رة و�أخ � ��رى م��ن خ�لال وث�ق��اف��ات�ه��م وم�ن��اه��ج ح�ي��ات�ه��م ،فعليهم �أن
الطعن بكتاب اهلل ،وثالثة من خالل الطعن يدركوا هذه امل�س�ؤولية ويتحملوها.
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ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف القنوات اال�سرتالية
� �ض �م��ن ف �ع ��ال �ي ��ات ال � ��دع � ��وة ل �ل �ت �ع��ري��ف
بالإ�سالم وبالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم وللرد
على ال�شبه التي تثار ح��ول �شخ�صية النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ق��ام م�سلمو �أ�سرتاليا
ب�إنتاج �إعال ًنا تليفزيون ًّيا عن �شخ�صية النبي
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ليبث يف �شهر
رم���ض��ان م��ن خ�ل�ال ال�ق�ن��وات الف�ضائية يف
ا�سرتاليا.

ويف ت�صريح ل�صاحب �إح��دى امل�ؤ�س�سات
الإ� �س�لام �ي��ة ال ��رائ ��دة يف «�أ� �س�ت�رال �ي��ا» ق��ال:
�إن��ه �سيتم �إذاع ��ة ه��ذا الإع�ل�ان على خمتلف
القنوات التلفزيونية الأ�سرتالية ،والهدف
م �ن��ه ه ��و �إع� �ط ��اء م �ع �ل��وم��ات ��ص�ح�ي�ح��ة عن
�شخ�صية �سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم
للر�أي العام.
و�أع�ل��ن مدير امل�ؤ�س�سة �أن ه��ذا الإع�لان
مبثابة رد على املعلومات امل�ضللة املنت�شرة عن
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف �أ�سرتاليا،
و�أنه �سيعر�ض ابتدا ًء من �أول �شهر يوليو.
ويف الإعالن يتحدث �أ�شخا�ص م�شهورين
م �ث��ل« :غ��ان��دي» و»ب ��رن ��ارد � �ش��و» ع��ن �سيدنا
«حممد» �صلى اهلل عليه و�سلم.

ﻫﺬﻩ ﺍﻤﻟﺒﺎﺩﺭﺓ ﺧﻄﻮﺓ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﻭﻣﺘﻤﻴﺰﺓ .ﻭﻗﺎﻝ
�ﺇﻥ “ﺍ�ﺳﺘﺌﺠﺎﺭ �ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺤﻣﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺚ
ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻲﻧ ﺍﻤﻟﻮﺟﻪ ﻟﻐﺮﻴ ﺍﻤﻟ�ﺴﻠﻤﻦﻴ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻟﺮ�ﺳﺎﻟﺔ ﺍ�ﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺑﺤﻜﻤﺔ ﻭ�ﺇﺗﻘﺎﻥ ﻟﻬﻮ ﻣﻦ
�ﺃﻓ�ﻀﻞ ﺍ�ﻷ�ﺳﺎﻟﻴﺐ ﻲﻓ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻨﺒﻲ �ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭ�ﺳﻠﻢ ﻭﺑﺮ�ﺳﺎﻟﺘﻪ ،ﻭﺗ�ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻤﻟ�ﺸﻮﻫﺔ ﻟ�ﺴﺮﻴﺗﻪ ﺍﻟ�ﺸﺮﻳﻔﺔ” .ﻭﺩﻋﺎ “ﺍﻟ�ﺸﺎﻳﻊ”
ﺭﺟﺎﻝ ﺍ�ﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻤﻟﻮ�ﺳﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻤﻟ�ﺴﻠﻤﻦﻴ ﻟﻠﺒﺬﻝ
ﻲﻓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟ�ﺸﺮﻳﻒ .ﻛﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺍﻤﻟﺘﺨ�ﺼ�ﺼﻦﻴ
ﻲﻓ ﺍ�ﻹﺧﺮﺍﺝ ﻭﺍ�ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻲﻧ �ﻷﻥ ﻳﻬﺘﻤﻮﺍ
ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟ�ﺸ�ﺄﻥ ﻓ�ﺈﻥ ﺍ�ﻷﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺜﻤﺮ ﻭﻣ�ﺆﺛﺮ ﺑ�ﺈﺫﻥ
ﺍﻪﻠﻟ .ﻭ�ﺃﻭ�ﺿﺢ ﺍ�ﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺮ�ﺳﻮﻝ
ﻟﺘﻘﺪﻢﻳ ﺍﻤﻟ�ﺸﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟ�ﺴﺒﻴﻞ ﺍ�ﻷﻣﺜﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺫﻟﻚ ،ﻣﺬﻛﺮﺍً ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﺗﻌﺎﻰﻟ ﻋﻦ ﻧ�ﺼﺮﺓ
ﺍﻟﺮ�ﺳﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﻢﻳ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟ�ﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟ�ﺴﻼﻡ﴿ :

ﻭﺍﻋﺘﺮﺒ ﺩ .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟ�ﺸﺎﻳﻊ َﻓﺎﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺑِﻪِ ﻭَﻋَ ّﺰَﺭُﻭﻩُ ﻭَﻧَﺼَﺮُﻭﻩُ ﻭ ََﺍﺗّﺒَﻌُﻮﺍ ّﺍﻟﻨُﻮﺭَ
ﺍ�ﻷﻣﻦﻴ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻤﻟ�ﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ
ﺑﺎﻟﺮ�ﺳﻮﻝ �ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ�ﺳﻠﻢ ﻭﻧ�ﺼﺮﺗﻪ ﺍﻟَّﺬِﻱ ُﺃﻧ ْ ِﺰ َﻝ ﻣَﻌَﻪُ ُﺃﻭﻟَﺌِﻚَ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﻤُ ْﻔﻠِﺤُﻮﻥَ﴾.

 %500خالل � 10أعوام
تت�ضاعف �أعداد امل�سلمني
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كل يوم ن�شهد �أ�سالم افرادا وجمموعات الأمريكية».
يف دول �أوربا و�أمريكا وا�سرتاليا وغريها من
وبنا ًء على البحث امليداين �أكد «فالور»
بلدان العامل ،وك��ل ي��وم ت��زداد ن�سبة الذين
يعتنقون ال��دي��ن الإ� �س�لام��ي ،ح�ت��ى �أ�صبح �أن انت�شار الإ�سالم وزي��ادة �أع��داد امل�سلمني،
ال �ت �خ��وف م��ن حت ��ول ب�ل�اد �أورب � ��ا �إىل دول لي�س نتيجة ت��دف��ق امل�سلمني م��ن اخل��ارج،
�إ��س�لام�ي��ة هاج�س الكثري م��ن ال�سيا�سيني ول �ك��ن اع �ت �ن��اق امل �ح �ل �ي�ين لل��إ� �س�ل�ام بتلك
الدولة التي كانت الن�صرانية هي ال�سائدة
الأوربيني.
ف�ي�ه��ا م��ن ق �ب��ل ،وق � ��ال� :إن� ��ه ع �ن��دم��ا �أل �ق��ى
ويف درا� �س��ة ق ��ام ب�ه��ا ال��دك �ت��ور «��س�ك��وت الإع �ل�ام ال���ض��وء ع�ل��ى ح��ادث��ة � 11سبتمرب
ف�ل�اور» وه��و �أح ��د ال�ب��اح�ث�ين الأك��ادمي�ي�ين �أدرك الن�صارى بالدولة �أن هناك دي ًنا بديلاً
الأ�سرتاليني ،فقد �أك��د يف درا��س��ة ميدانية عن الن�صرانية؛ امل�صدر� :شبكة الألوكة.
�أن امل�سلمني بدولة «بابوا» (غينيا اجلديدة)
�إن ه� ��ذه ال� �ت� �ح ��والت وه � ��ذا االن �ت �� �ش��ار
ال��واق �ع��ة غ��رب امل�ح�ي��ط ال �ه��ادي ت�ضاعفت
�أعدادهم بن�سبة  %500منذ �أحداث هجمات ال�ك�ب�ير ل�ل��دي��ن الإ� �س�ل�ام��ي ق��د ح��دث�ن��ا به
��س�ب�ت�م�بر � � 2001ض��د «ال� ��والي� ��ات امل�ت�ح��دة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن المْ ِ� ْق�دَا ُد ْب ُن
الأَ ْ�س َو ِد ا ْل ِك ْندِ ىُّ َر ِ�ض َى اللهَّ ُ َع ْن ُه َقا َل َ�سمِ ْعتُ

َر ُ�سو َل اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم َي ُق ُ
ولَ (( :ال
َي ْب َقى َعلَى َظ ْه ِر الأَ ْر�� ِ�ض َب ْيتُ َم� َد ٍر َو َال َوبِرٍ
ِ�إ َّال �أَد َْخلَ ُه اللهَّ ُ َك ِل َم َة ا ِلإ ْ�س َ
ال ِم ِ�إ َّم��ا ِب ِع ِّز َعزِي ٍز
َو ِ�إ َّما ِب ُذ ِّل َذلِيلٍ ِ�إ َّما ُي ِع ُّزهُ ُم ُ
الل َف َي ْج َع ُل ُه ْم مِ نْ
�أَهْ ِل ِه َف َي ِع ُّزوا ِب ِه َو ِ�إ َّما يُذِ ُّل ُه ْم َف َيدِ ي ُنو َن َلهُ))،
ِيم الدَّارِىِّ َر ِ�ض َى
�سنن البيهقي ،ويف رواية تمَ ٍ
للهَّ
اللهَّ ُ َع ْن ُه َق��ا َل َ�سمِ ْعتُ َر�� ُ�س��و َل ا ِ �صلى اهلل
عليه و�سلم َي ُق ُ
ولَ (( :ل َي ْب ُلغَنَّ َه َذا الأَ ْم ُر مَا
ُ
َبلَ َغ ال َّل ْي ُل َو َال َي�ْت�رْ ُ ُك الل َب ْيتَ َم� َد ٍر َو َال َوبَرٍ
ِ�إ َّال �أَد َْخلَ ُه ُ
الل َه َذا الد َ
ِّين ِب ِع ٍّز َعزِي ٍز ُي ِع ُّز ِب ِه
ا ِلإ��ْ�س� َ
لا َم َ�أ ْو ُذ ٍّل َذلِيلٍ ُي��ذِ ُّل ِب ِه ا ْل ُك ْف َر)) �سنن
البيهقي.
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�سر احل�ضارة

ومنهج دميومتها
عبد احلميد ح�سني

كثرية هي احل�ضارات التي وجدت على هذه الأر�ض فمنذ الآف
ال�سنني ونحن ن�شهد بروز ح�ضارة و�أف��ول �أخ��رى ،فالعراق �شهد
ح�ضارة البابليني وال�سومريني واالكديني وغريها ،وبالد فار�س
�شهدت ح�ضارتي زراد�شت و�سا�سان وغريها وم�صر �شهدت ح�ضارة
الفراعنة ،واليمن �شهدت ح�ضارة �سب�أ ،وال�شام �شهد ح�ضارة الروم
والق�سطنطينية واليونان وح�ضارتي الهند وال�صني وغري ذلك
كثري.
�إن احل�ضارة كيان ام��ة نابعة من جهود �شعب ونتاج ثقافة،
وك��ل ح���ض��ارة لها �سماتها وخ�صائ�صها ،ترتقي ب�ق��در وتنحدر
بقدر ،يطول عمرها ويق�صر بقدر توافقها مع وجود العدل �أو ًال،
وال�ف�ط��رة واملنطق وال��دي��ن ث��ان�ي�اً ،وب�ق��در الإم�ك��ان��ات الع�سكرية
وال�سيا�سية واالقت�صادية ثالثا.

بقدر كبري وت�ف��رق ال��دي��ن ال��واح��د �إىل �أدي ��ان متعددة ومذاهب
��ش�ت��ى ،ول�ي����س ل�ه��ا ن�صيب يف مل �شملها �أو ال �ع��ودة ع�ل��ى م��ا ك��ان
عليه �أ�صحابها �إطالقا ،وهذا التغيري والتبديل كان له اثر على
ح�ضارات هذه الديانات فقد جعلت منها ح�ضارات عرجاء م�شوهة
ت�صدعت جدرانها ويكاد �سقفها ي�سقط ويزول.
�أما احل�ضارة الإ�سالمية رغم �أنها من �أكرث احل�ضارات التي
تعر�ضت لهجمات �شر�سة لتغيري هويتها و�إخراجها عن م�سارها
ال��ذي ّ
خطه اهلل لها يف كتابه ويف ما �س ّنه نبينا حممد �صلى اهلل
عليه و��س�ل��م� ،إال �أن لها م��ن امل�ق��وم��ات واخل�صائ�ص م��ا يجعلها
متمكنة من مللمة �شتاتها وتوحيد �صفها واال�ستقامة على املنهج
املر�سوم لها واملو�سوم لها.

�إن من خ�صائ�ص احل�ضارة الإ�سالمية �أنها ال تقوم على تقدي�س
�إن اغلب هذه احل�ضارات افل جنم كثري منها و�سقط �صرحها الأ�شخا�ص  -وان كانت حتتفظ لهم مبكانة كبرية وعظيمة –
و�إمن��ا على تقدي�س املنهج ،ومنهج احل�ضارة الإ�سالمية ماثل يف
ومل يبق منها �إال بع�ض �أطاللها ،ولأ�سباب �شتى.
الكتاب وال�س ّنة ،فالكتاب هو القر�آن الكرمي ال��ذي هو كالم اهلل
لقد تتابعت احل�ضارات وتعا�صر بع�ضها يف البلد الواحد ويف خالق الب�شرية ،والعامل مبا ي�صلحها ويتنا�سب معها ،وال�س ّنة هو
ب�ل��دان �شتى ،واب��رز احل���ض��ارات و�أط��ول�ه��ا عمرا ه��ي ذات الطابع �أقوال و�أفعال وتقريرات من ال ينطق عن الهوى امل�ؤيد بالوحي.
الديني فنجد اليهودية التي ال تزال قائمة وكذا الن�صرانية ،التي
ه��ذه اخل�صي�صة �أعطت للإ�سالم (القابلية) على مواجهة
حتتل املرتبة الثانية بعد الإ�سالم يف االنت�شار العاملي ،والهندو�سية
والبوذية وغريها� ،إال �أنها ح�ضارات خرجت منذ �أيامها الأوىل كل �أنواع الت�صدع التي من املمكن �أن متر بح�ضارته ،و(القابلية)
عن م�سارها ال��ذي خطه �أ�صحابها فاليهودية لي�ست على دين على الوقوف بعد الكبوة ،والقابلية على ال�صمود بوجه الأزمات،
مو�سى عليه ال�سالم ،وكذا الن�صرانية لي�ست على دين عي�سى عليه و(ال�ق��اب�ل�ي��ة) على جت��دي��د ح�ضارته ،و(ال�ق��اب�ل�ي��ة) على العطاء
ال�سالم ،وكذا باقي الديانات ،فقد وقع فيها التحريف والتغيري فروافدها عظيمة ومواردها غنية.
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�إن احل�ضارة الإ�سالمية ورقيها نابعة من عظمة منهجها املبني يتخطفهم النا�س ،وكانوا بكتابهم ُيتخطف النا�س من حولهم
على ع��دم التعلق بالأ�شخا�ص وال��رم��وز ،و�إمن��ا بالفكرة واملنهج ،وهم �آمنون!
وهذه احلقيقة تتجلى بكل و�ضوح و�شموخ يف م�سرية هذا الدين
وما ميلك العرب من زاد يقدمونه للب�شرية �سوى هذا الزاد،
منذ وفاة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وثبات ال�صحابة على املنهج
واىل يومنا هذا فكلما تعلقنا باملنهج ارتقينا و�صعدنا �سلم املجد ،وما ميلكون من فكرة يقدمونها للإن�سانية �سوى هذه الفكرة.
وكلما تعلقنا بغري املنهج من �أ�شخا�ص ورم��وز وط��رق وم�سالك ف�إن تقدموا للب�شرية بكتابهم ذاك عرفتهم وذكرتهم ورفعتهم،
لأن�ه��ا جت��د عندهم م��ا تنتفع ب��ه .ف��أم��ا �إذا ت�ق��دم��وا �إل�ي�ه��ا عرباً
خمتلفة كان ن�صيبنا الهبوط واخلمول والذل والهوان ،وان هذه
احلقيقة جتلت �أعظم التجلي يف نفو�س ال�صحابة ومنهجهم الذي فح�سب بجن�سية العرب .فما هم؟ وما ذاك؟ وما قيمة هذا الن�سب
�ساروا عليه ،فيوم رحيل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل ربه الذي بغري هذا الكتاب؟ �إن الب�شرية مل تعرفهم �إال بكتابهم وعقيدتهم
ولد �صدمة كربى يف نفو�سهم �إال �أنهم ثبتوا على املنهج وحملوا و�سلوكهم امل�ستمد من ذلك الكتاب وهذه العقيدة.
الراية ،فكان الرقي والرفعة والعز واملنعة ،فتجددت بهم احل�ضارة
مل تعرفهم لأن�ه��م ع��رب فح�سب .فذلك ال ي�ساوي �شيئاً يف
وانت�شرت حتى ح ّلت يف العراق وبالد فار�س وال�شام وم�صر يف عهد تاريخ الب�شرية ،وال مدلول له يف معجم احل�ضارة! �إمنا عرفتهم
اخللفاء الرا�شدين ،بعد �أن كان ي�ضيق عليها يف جزيرة العرب ،لأن�ه��م يحملون ح�ضارة الإ��س�لام ومثله وفكرته .وه��ذا �أم��ر له
وتو�سعت �أك�ثر حتى �أدرك��ت ح��دود ال�صني ورو�سيا �شرقا و�أورب��ا مدلول له يف تاريخ الب�شرية ومعجم احل���ض��ارة!) ،وم��ا قيل يف
غربا ،و�ساحل املحيط الأطل�سي غربا.
القر�آن الكرمي يقال مثله يف ال�سنة النبوية ال�شريفة.
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كلما كانت الأمة اقرب �إىل الكتاب وال�سنة فهما وعمال وتطبيقا
كلما كان العدل والرحمة والإن�صاف  -وهما من ابرز الأ�س�س
كانت ح�ضارتها يف ازدهار ،وكلما ابتعدت افلت ح�ضارتها وذبلت ،التي قام عليها دين الإ�سالم – تع ّم املجتمع ،كانت احل�ضارة تت�ألق
وحوادث التاريخ ّ
تق�ص علينا الكثري من هذا القبيل من الق�ص�ص ،وترتقي.
فال�صحابة حني تتبعوا �آيات القر�آن وعملوا مبقت�ضاها مكنهم
كلما كان التكافل االجتماعي الذي اخذ حيزا كبري من تعاليم
اهلل ولقد خاطب اهلل العرب امل�شركني مبا فيه ع ّلو �ش�أنهم لو �أمنوا
ديننا �إذا �شاع �صعدنا �س ّلم جمد احل�ضارة.
يقول اهلل تعاىل ﴿ :لَ َقدْ َأنْزَلْنَا إِلَي ُْكمْ كِ َتابًا فِيهِ ذِ ْكرُ ُك ْم َأ َفلاَ َتعْقِ ُلونَ﴾،
الأنبياء ،10 :يقول املف�سرون يف معنىِ (( :ذ ْك ُر ُك ْم)) �شرفكم
نحن �أمة ال تعرف التعلق بالرموز والأ�شخا�ص ف�إذا ما رحلوا
و�ص ْيتكم ومكانتكم ونباهة �ش�أنكم بني الأمم؛ لأن القر�آن الذي رحلت ،و�إمنا تعرف منهجا وطريقا خطه اهلل تعاىل لها و�سار عليه
نزل للدنيا كلها نزل بلغتكم ،فك�أن اهلل تعاىل يثني عقول النا�س حممد �صلى اهلل عليه و�سلم و�أ�صحابه من قبل ،فلزاما علينا �أن
جميعاً ،ويثني قلوبهم للغتكم ،ويح ّثهم على تع ّلمها ومعرفتها �أردن��ا �سلوك �سلم املجد والرفعة واحل�ضارة ال�سري فيه ،وامل�ضي
واحلديث بها ون�شرها يف النا�س ،ف َمنْ مل ي�ستطع ذلك ترجمها ،على ما كانوا عليه ،وال ي�صلح �أخ��ر ه��ذه الأم��ة �إال مبا �صلح به
و�أيُّ �شرف بعد هذا؟!
�أولها ،ويبقى الأ�شخا�ص وتظل الرموز ،جت�سيداً للفكرة واملنهج
ي �ق��ول ��س�ي��د ق�ط��ب رح �م��ه اهلل( :ول �ق��د ك��ان ب��ه ذك��ر ال�ع��رب و�إمي��اء �إىل �إمكانية التحقق يف الواقع و�أج��د ن�سمة �شذية تفوح
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قبل وفاته ب�أيام عرب عنها
وجم��ده��م ح�ين حملوا ر�سالته ف�شرقوا بها وغ��رب��وا .فلم يكن من �شوق ّ
لهم قبله ذك��ر ،ومل يكن معهم م��ا يعطونه للب�شرية فتعرفه بقوله(( :ورددت لو �أرى �إخواين ،قالوا� :أول�سنا �إخوانك يا ر�سول
لهم وتذكرهم به .ولقد ظ ّلت الب�شرية تذكرهم وترفعهم طاملا اهلل؟ قال� :أنتم �أ�صحابي� ،إخواين� ،أنا�س �آمنوا بي ومل يروين)).
ا�ستم�سكوا بهذا الكتاب ،وقادوا به الب�شرية قروناً طويلة ،ف�سعدوا
وذل��ك هو �سر احل�ضارة ومنهج دميومتها� ،إن��ه بتتبع املنهج
و�سعدت مبا معهم من ذلك الكتاب .حتى �إذا تخ ّلوا عنه تخ ّلت واقتفاء الأثر.
عنهم الب�شرية ،وان �ح��ط فيها ذك��ره��م ،و� �ص��اروا ذي�ل ً�ا للقافلة
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