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مدخل

1. اإلنسان والكائنات واخلالق

يقول موالنا جلل الدين الرومي: 

يف  احلضارة  عاصمة  بغداد  إىل  يوم  ذات  الثريان  أحد  »جاء 
زماهنا وجتول يف البلد من أوله إىل آخره، ولكنه مل يلفت انتباهه من 
كل ذلك اجلامل الرائع واللذائذ وروائع الفن والصناعة إال قشور 
اللئق  فإن  وبالفعل  الطريق،  جانب  عىل  امللقاة  والشامم  البطيح 
جوانب  عىل  النابت  العشب  أو  امللقى  التبن  إما  واحلامر  بالثور 

الطرق« )املثنوي، جـ 4، البيت: 2377 ـ 2379(.

وأما نحن -بني البرش- فحريٌّ بنا أال َيشغلنا األكل والرشب 
والّلهو يف هذه الدنيا بل علينا أن نقف ونتأمل وننظر من أين أتينا، 
وإىل أين نحن ماضون، ونضع بعد ذلك وجهًة حلياتنا، وقبل كل 
والعقيل  البدين  وتكويننا  خْلقنا  يف  العميق  التفكر  من  بد  ال  يشء 
واألوصاف املتفوقة التي نتمتع هبا، والتأمِل يف الكائنات، والبحِث 

يف تفاصيل ذلك كله فعندها تصري حياتنا أكثر معنًى.
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عىل سبيل املثال: لنتأمل الرتاب! مع أنه يسقى بامء واحد تنبت 
خمتلفة  وخرضاوات  فواكه  فتعطينا  املتنوعة  النباتات  آالف  فيه 
كاملني.  وترتيب  بنظام  بذلك  تقوم  وهي  واألشكال،  األلوان 
أَوليس التفاضل واالختلف بني املأكوالت التي تنمو من الرتاب 

واملاء ذاته أمر يرتك العقول يف حرية كبرية؟.)1( 

واملذهل:  العظيم  النظام  ونشاهد  السامء  إىل  أعيننا  لنحّول  ثم 
فالشمس مثًل تبعد عن األرض 150 مليون كيلو مرت وهي نجم 
يمكنها  بحيث  كبرية  فإهنا  حجمها  إىل  وبالنظر  احلجم،  متوسط 
1 كوكٍب مثل األرض وتبلغ حرارة   300 أن تضم داخلها 000 
سطحها 6000 درجٍة مئويٍة وأما درجة حرارة باطن الشمس فتبلغ 
20 مليون درجة مئوية. وهذه الشمس يف يوم واحد تقطع مسافة 

تساوي 17 مليونًا و280 ألف كيلو مرت تقريبًا.

ويتحول فيها يف كل ثانية 564 مليون طن من اهليدروجني إىل 
560 مليون طن من غاز اهلليوم، وأما املادة الغازية املتبقية املتوسطة 
والبالغة 4 مليون طن فتتفرق عىل شكل طاقة أي أن الشمس تفقد 
وتستهلك يف الثانية 4 مليون طن ويف الدقيقة 240 مليون طن من 
املواد .فإن كانت الشمس تنتج هبذه الرسعة اهلائلة منذ 3 مليارات 
الفرتة  فقدهتا يف هذه  التي  الكتلة  الطاقة تكون  الكّم من  سنة هذا 

1.      القرآن الكرمي، سورة الرعد، 4 .
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مليون طن ل 000 400 مليون مرة، ومع ذلك فهذه القيمة ال تبلغ 
إال واحدًا من 5000 من جمموع كتلة الشمس احلالية. 

الطاقة  ومصدر  العظيمة  الكتلة  الشمس  أرضنا عن  ُبْعُد  وأما 
الكبرية فقد حسب بدقة عالية، وهذا البعد كائن عىل نحٍو ال تتعّرَض 
فيه األرض للحرق واإلبادة وال حتَرُم من الطاقة املفيدة التي توفرها 
مَلَْخُلوَقة  العظيمتني  وطاقتها  بقوهتا  الشمس  هذه  إن  الشمس،  هلا 
عىل  املخلوقات  جلميع  فائدة  من  تقدمه  ما  مع  يتناسب  َنحٍو  عىل 
وجه األرض ويف مقدمتهم اإلنسان من فائدة وعىل شكٍل يمّكنها 

من إرسال أشعتها إىل األرض بحساب دقيق ملليني السنني.
 وهذه الشمس العظيمة التي حتدثنا عنها ما هي إال واحد من 
التّبانة  درب  وجمّرة  التّبانة،  درب  جمّرة  نجوم  من  مليار   200 بني 
يمكن  التي  املجّرات  من  املليارات  مئات  من  واحدة  إال  ليست 
التّبانة  بالتلسكوب احلديث وللعبور من طرف جمّرة درب  رؤيتها 
إىل طرفها اآلخر نحتاج إىل 100 ألف سنة ضوئية )يقطع الضوء يف 
الثانية الواحدة 300.000 كم( ولبلوغنا مركز جمّرتنا فيام لو بدأنا 

من كوكبنا نحتاج إىل قطع مسافة تبلغ 300.000 تريليون كم.

ميكانيك السوائل:
عندما نتأمل يف الطبيعة نرى أن كًل من سباحة سمكة أو طريان 
طائر أو حتليق طائرة ال يتحقق إال يف إطار مبادئ معينة مليكانيك 
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السوائل وهل يا ُترى قد الحظ أحدنا عند جلوسه عىل شاطئ هنر 
أو بحر ليلقي عن كاهله أعباء احلياة أّن متوجات املاء حتدث ضمن 
نظام معّقد؟ وما الذي يمكنه استخدام هذه املبادئ بثمرة أكرب أهي 

الطائرات الصناعية أم احلرشات الطائرة؟.

الذي  وما  السمكة؟  جسم  تكوين  يف  روعيت  مبادئ  وأية 
يف  الطبيعة  يف  نشاهدها  التي  القوانني  هذه  لنا  ستكسبه  أو  أكسبته 
الطائرات والسفن إن  التقنية؟ فهل بإمكاننا توفري الوقود يف  جمال 
من  البعوض  يتمكن  ملاذا  السنونو؟  وطائر  احلوت  تفحصنا  نحن 
الوقوف فوق املاء من غري أن يغرق؟ وما هي اخلاّصية املوجودة يف 

ساق العنكبوت والتي تساعدها عىل القفز املفاجئ؟ 

ثم إنَّ قلب السمكة وضع بحكمة بالغة يف موضٍع من جسمها 
يكون الضغط الناشئ معه عند سباحتها أقل ما يكون، وهبذا تكون 
انخفاض  بسبب  الرسعة  زادت  كلام  القلب  نبض  سهولة  احلكمة 
الضغط. وأما عينها فمثَبتٌة يف مكان ُيسهم يف احلفاظ عىل مستوى 
الّضغط، وهبذا ال يطرأ أي تغيري يف الضغط عىل عينيها أثناء سباحتها 
سواء كانت رسيعة أو بطيئة.فلقد رأى كلنا الذباب يف منزله وهي 
بغتة  وُتبطئ  ُترسع  أن  باستطاعتها  حيث  الرسيعة  بحركاهتا  تقوم 
رأسًا عىل  تدور  أن  بعد  تطري معكوسة  أو  اهلواء  قة يف  معلَّ أوتبقى 

عقب وكذا بإمكاهنا أن تنزل من السقف عىل جهة اخللف.
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القرش  سمكة  كذيل  احليوانات  بعض  يف  نراه  الذي  الشّق  إن 
عىل  التي  والزعنفة  النرس  أجنحة  عىل  املوجود  املفلطح  والريش 
الفوائد  يف  ُتسهم  كلها  احلوت  ذيل  عىل  املوجودة  هلل  شكل 
تقّوُس  النتيجة  هذه  يزيد  ومما  أواأليرودينامية  اهليدروديناميكية 
أجنحة السنونو وسمك التون نحو اخللف واختاذها شكل هلل ولذا 

فإن الناس يستفيدون من هذا التصميم يف ُصْنِع الطائرات والسفن.

وحسب نتائج الترشيح فقد اكتشفت أقنية موجودة عىل سمك 
القرش وشكل هذه األقنية الصغرية وطوهلا مثالِّيان ُيسهم يف تقليل 
آلية  املالح ويوّفر الطاقة يف احلركة، إن  املاء  االحتكاك احلاصل يف 
التزييت يف مفاصل كل من اإلنسان واحليوان من الروعة والغرابة 
أنواع  وجود  مع  هذا  يومنا  إىل  متامًا  معرفتها  عن  ُعِجز  بحيث 

التشحيم الثلثة يف التقنية.

وأفاٍع  الصفر  تعيش حتت درجة  للتجّمد  هناك أسامك مضاّدة 
تتحرك يف رمال الصحراء الساخنة وأسامك يمكنها حتّمل العطش يف 
بقاع املّد واجلزر، وأما أسامك الفقمة )عجول البحر( فباستطاعتها 
الغوص مسافة 1600 مرت، والضغط املوجود يف هذا العمق يبلغ 
وإىل  مرة،   160 بــ  إليه  التعّرض  يمكننا  الذي  الضغط  ضعف 
البحار  أسامك  بحياة  تتعلق  التي  األموِر  من  كثريًا  فإن  هذا  جانب 

العميقة حتت مثل هذا الضغط الشديد ال يزال جمهواًل لدينا. 
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من  الدم  يف  املوجود  النيرتوجني  تطرح  البحر  أفاع  بعض  إن 
خلل جلدها أثناء غوصها لفرتات طويلة يف األعامق وحني تصعد 
إىل سطح املياه ال تتعّرض للصدمة مع أّن أكثر الغّواصني َبراعًة ال 
يصعدون ِمن األعامق إىل سطح املياه إال بعد االسرتاحة عدة مرات 

ولوقت طويل.  
فكّل إنسان يتأّمل ويتفّكر يف املخلوقات من حوله يعي وجود 
خالٍق له ِعلم وقدرة غري متناهيتان وأنَّ خْلق اإلنسان مل يكن عبثًا بل 
هلدف معني. وهبذا ووْفق ما توّصلت إليه األبحاث فقد ثبت اإليامن 
بوجود ذاٍت عظيمة قادرة عىل كل يشء يف كل العقائدالبرشية ابتداًء 

ِمن أديان القبائل البدائية ووصواًل إىل األكثر حترّضًا. 

رْسد  يمكن  جدًا  كثريٌة  ووحدانيته  اإلله  وجود  عىل  واألدلة 
بعض األمثلة التي باستطاعة كّل أحد رؤيتها، وِمن بينها: 

• ق اجلنني ووالدُته ونمُوه إىل أن يكون صاحب عقل وإدراك، 	 ختلُّ
والفرق بني ماهّية املواد املتخّلق منها وحاله التي وصل إليها ما 

بعد الوالدة. 

• واألمل، وهطوُل 	 اخلوف  اإلنسان يف  يوِقع  الذي  الربق  ملعاُن 
املاء من السامء منتظاًم، يرافقه بْعث احلياة يف الرتاب امليت.

• الكائنات 	 وَخْلُق  دقيق  نظام  السموات واألرض ِضْمن  ثباُت 
غري امُلحصاة فيهام.
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• حب إىل شّتى 	 هبوب الرياح مبرّشًة هبطول األمطار وَسْوُقها السُّ
ن األهنار والبحار وَعْوُم الّسفن التي بحجم اجلبال  البقاع وتكوُّ
عىل سطح املاء حاملًة ثقل آالف الغروستون )groston( وَشقُّ 
يف  تسلكه  هلا  طريقًا  صغرية  مدٍن  حجم  تبلغ  عظيمة  بواخر 

املحيطات حُتطُّ عليها مئات الطائرات.)2( 
• ِرزق الكائنات مجيعها ِمن السامء واألرض. )3(	

بأن  التفكري  للعقل  مناسبًا  يكون  أهيام  بني،  »يا  موالنا:  يقول 
املكتوب من كتابة مؤلٍِّف أو أنه كتب من تلقاء نفسه؟ أهيا الساذج، 
هل من املنطق املعقول التفكري بأن بَِناء بيت ما تم دون معامر أو َبنَّاء 
أو أنه وجد من ذاته دون معامر أو َبّناء؟، أتكون حتفة فنية مصنوعة 
من قبل رجل أعمى أعرس أو أهنا من صنع رجل ذا يد ماهرة وعني 

مبرصة وحسٍّ عاٍل« )املثنوي، جـ 6، البيت: 368 ـ 371(. 
هي  ال-  أو  تدرك  كانت  -سواء  كلها  والرسوم  »املطرزات 
آثار صانعها، فصانع الفخار يعمل بالفخار، يعجن طينه ويشكله 
صانعه،  دون  من  بنفسه  ويطول  يتوسع  الفخار  هل  يصنعه،  ثم 
واخلشب مادة النجار يشكله بيده، ولو مل يكن كذلك أكان سُيقطع 

ويركب إىل خشب آخر؟ 

2.       الروم، 20 ـ 46؛ الشورى، 29، 32؛ يس، 33 ـ 41؛ البقرة، 22. انظر: إبراهيم، 32 ـ 33؛

           الروم، 40، 48، 54؛ فاطر، 9؛ املؤمن،64،61، 79  اجلاثية، 12؛ الطالق، 12. 

3.       فاطر، 3. 
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أنى لثوب أن يقاس وحياك من دون أن متتد إليه يد خياط؟. 

له أن يمتأل  الساقي كيف  بيد  املاء  إناء  العاقل: لو مل يكن  أهيا 
ويفرغ لوحده؟ إنك أيضًا يف تعبئة وتفريغ مع كل نفس! 

والصانع  الكبري  اخلالق  ذاك  يد  يف  أنت  احلكمة!  صاحب  فيا 
العظيم الذي ال مثيل له، فإن أتى عليك حني من الدهر رفعت فيه 
ل  الستارة عن عينيك وُحلَّت عقد الرس ستدرك يومها أن الفن يبدَّ

من حال إىل أخرى يف يد الصانع« )املثنوي، جـ 6، البيت: 3332 ـ 3341(.

ثم إّنه ِمن املستحيل تفسري ظهور املخلوقات وحتّركها يف إطار 
ِمن االنسجام والّنظام الدقيق عىل أّنه حمض ُصدفة؛ يقول الدكتور 
إْدوين كوْنجلني: »إنَّ دعوى أّن احلياة وجدت مصادفة كَمن يّدعي 
ظهور موسوعة عظيمة ومدهشة إثر انفجار حصل يف َمطبعٍة ما«)4( 

2. اإلنسان والدين

للعلقات  املنّظم  والّطريق  والّنظام  القانون  بأنه  الّدين  ُيعرف 
التعريف يكون  املخلوقات وعىل هذا  بني اإلنسان وخالقه وباقي 
فيه  له  يوّضح  لإلنسان  تعاىل  اهلل  ِمن  توجيٍه  عىل  مشتمًل  الدين 
الطريق التي جيب عليه اتباعها يف حياته قبل املوت، ويضع الديُن 

4.      األدلة على اهلل )The Evidence of God(، ص، 174؛ البروفسور، د، وحيد الدين خان،

        اإلسالم يتحدى، اسطنبول، 1996 ص: 129. 
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بعض القواعد لإلنسان حتى يعيش يف هذه الدنيا ِمن غري أْن ُيرِضَّ 
بأحد وأْن يلتزم باَِم َلُه وما عليه وُيميض هذه احلياة الدنيوية القصرية 

ض فيه حياته األخروية إىل اخلطر واهللك.  عىل نحو ال يعرِّ

لقد خلق اهلل تعاىل أنواعًا شتى من املخلوقات، ولكّن اإلنسان 
وقابليات  بصفات  أكرمه  حيث  واملرتبة  املكانة  يف  عنها  خيتلف 
متفوقة ليست موجودة فياَم عداه كالعقل واإلرادة والعلم واإلدراك 

والسلطان والتملك واجلربوت ولكنها كسلح ذو حّدين.

ا تأيت   ويف حال استخدمت الناحية اإلجيابية هلذه الصفات فإهنَّ
لإلنسانية.  كثرية  وبركة  وفري  وخري  متمكن  بنظام  الكائنات  عىل 
وأما فيام لو استخدمت الناحية السلبية هلذه الصفات فإّن نتائجها 
من الرش تكون بام ال خيطر عىل البال متسببة باضطرابات خُميفة وكذا 
تفتح الطريق أمام ظلٍم يبِقي العقول يف دهشة وحرية وتثمر حروبًا 

مدّمرة. 

ولذا فل بد من قوة أخرى توّجه الصفات وجمموعة القابليات 
هذه وتضعها يف إطارها الصحيح وتلك القوة هي الدين احلق ومن 
U باالعتقاد  هنا كانت حاجة اإلنسانية كلها إىل أن تدين لبارئها 
كل  يف  املطلقة  بالعبودية  له  تدين  وأن  ووحدانيته  بوجوده  اجلازم 
شؤونه وأطوار حياته، أي إن اهلل U ليس هو املحتاج إىل يشء من 
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هذه الدينونة له أو التمسك بأمره، ولكن سعادتنا الدنيوية -فضًل 
عن األخروية- هي التي حتوجنا وتضطرنا إىل هذه الدنيوية.)5( 

لقد أفادت مجيع الرشائع الساموية أْن عىل اإلنسان معرفة ربه 
وأنه ُخِلق لكي يكون عبدًا لربه.)6( 

الدين ويصف  الناس هذا  بإبلغ  املكلفون  األنبياء هم  إن  ثم 
من  هبم  اإليامن  وجيعل  بالصدق  والرسل  األنبياء  مجيع  اإلسلم 
كلهم،  األنبياء  بني  تكامل  فهناك  اإلسلم،  عقيدة  ووفق  رشوطه 
فكل نبي متأخر يقوم بتصديق املبعوثني ِمن قبله ويبرش باملرسلني 
صدق  قد  يكون   r حممد  نبوة  يصدق  من  أن  يعني  بعده.مما  ِمن 
 t نبوة مجيع األنبياء واملرسلني من قبله، قال حاِطُب بن أيب بلتعة

رسوُل رسوِل اهلل r إىل املقوقس حاكم االسكندرية: 
»إنه قد كان قبلك رجل يزعم أنه الرب األعىل فأخذه اهلل نكال 
اآلخرة واألوىل ، فانتقم به ثم انتقم منه ، فاعترب بغريك وال يعترب 
غريك بك ، قال : هات ، قال : إن لنا دينا لن ندعه إال ملا هو خري منه 
وهو اإلسلم الكايف به اهلل ما سواه ، إن هذا النبي حممدًا r، دعا 
اليهود وأقرهبم منه  له  الناس فكان أشدهم عليه قريش وأعداهم 

5.      انظر: الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، كبرى اليقينيات الكونية، دارالفكر،

         دمشق 1997م، ص، 69-64.

6.     سفر اخلروج، 20: 2 ـ 3؛ سفر التثنية، 6: 4 ـ 5؛ سفر متى، 4: 10؛  وظائف الرسل،

 17 : 26 ـ 28؛  القرآن الكرمي، الذاريات، 56.
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النصارى، ولعمري ما بشارة موسى u بعيسى u، إال كبشارة 
أهل  إال كدعائك  القرآن  إىل  إياك  دعاؤنا  وما   ،r بمحمد  عيسى 
فاحلق   ، أمته  من  فهم  قوما  أدرك  نبي  وكل   ، اإلنجيل  إىل  التوارة 
عليهم أن يطيعوه ، فأنت ممن أدركه هذا النبي ، ولسنا ننهاك عن 

دين املسيح ، ولكنا نأمرك به«)7( 

يبنّي األستاذ الدكتور تيموثي جيانويت العضو يف جامعة حمافظة 
بنسيلفانيا أن الذي خيتار اإلسلم دينًا ال يعني أنه حما دينه النرصاين 
إىل  للمرور  حتضري  فرتة  إال  هو  ما  النرصاين  الدين  إنَّ  بل  القديم 
الذي يضم مقاصد كل  الدين األشمل  اإلسلم وأن اإلسلم هو 

من املسيحية واإلسلم وقال: 

منها  معينة  فئة  ال  البرشية  مجيع  جيعل  أن  اإلسلم  غاية  »إن 
مني عند اهلل تعاىل«  رشفاَء ومكرَّ

يوضح احلديث الرشيف أن األنبياء هم إخوة من أب واحد  )8(
ويبني أن األديان الساموية مجيعها مشرتكة يف املبادئ األساسية أي 

البداية كثير،  ابن  514؛  ص   ،7 جـ   ،1421 بيروت  األنف،  الروض  السهيلي،  انظر:      .7

          والنهاية، القاهرة 1993، 4، 266 ـ 267؛ ابن حجر، اإلصابة، بيروت، 1328، 3، 530، 531. 

 :r 8.      قال النبي

" )البخاري، األنبياء، 48؛  َنبِيٌّ َوَبْينَُه  َبْينِي  َلْيَس  ٍت،  َعلَّ َأْوالَُد  َواألَْنبَِياُء  َمْرَيَم،  بِاْبِن  النَّاِس  َأْوىَل  "َأَنا 

مسلم، الفضائل، 145(
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أن الدين احلق هو نفسه من أول نبي وحتى آِخر نبي مل خيتلف يف 
االختلفات  بعض  عدا  األخلق؛  مبادئ  ويف  اإليامن  أساسيات 

احلاصلة يف شكل العبادات وأحكام املعاملت.

وبام أن الدين احلق واحد فمن املحقق وجود تشابه بني األديان 
عبارات  وهناك  بالصلة  يأمر  اإلسلم  املثال:  سبيل  عىل  اإلهلية 

تتكلم عن أركان الصلة يف الكتاب املقدس:

الذي  الرب  أمام  ولنركع  الركوع  إىل  ولنصْل  لنسجد  »هلّموا 
خلقنا« )املزامري، 95: 6(

»وكّبوا عىل وجوههم مع موسى وهرون« )سفر األعداد، 16: 22-20(
»وسارع موسى إىل السجود والعبادة« )سفر اخلروج، 34: 8(
»ويكّب عيسى إىل األرض ... ودعى« )سفر متى، 26: 39 (

»وكّب احلواريون إىل األرض عىل وجوههم« )سفر متى، 17: 6(

O
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خصائص اإلسلم الرئيسية

1. يستند أساسًا عىل التوحيد

إّن الرشائع الساموية كلها تدعو إىل التوحيد أي أّن اهلل واحد ال 
مثيل وال نظري له وقد بدأ سيدنا إبراهيم u يف الدعوة إىل التوحيد 

بأبيه آزر.)1( 

إن املبدأ األسايس الذي أكدت اليهودية عليه بشدة هو وحدانية 
اخلالق، ودعا اإلنساُن األّول وأوالده ونوح)2( وإبراهيم وإسحاق 
ويعقوب ويوسف عليهم السلم إىل عبادة اهلل الواحد حسبام ورد 
يف التوراة وإّن أكثر ما أكدت عليه األوامر العرش املوجهة إىل موسى 

 )3(.U ومواضع أخرى يف التوراة هو موضوع وحدانية اهلل u

الواحد،  اإلله  إىل  يدعو   u داود  عىل  املنزل  الزبور  وإّن 
هو  الرشيعة  يف  األول  األمر  أنَّ  عىل  د  أكَّ  u عيسى  وكذلك 

 )4(.U وحدانية اهلل

1.     القرآن الكرمي، مرمي، 42 ـ47.

2.     سفر التكوين، 1: 26 ـ 28، 4: 26، 6: 9.

3      سفر اخلروج، 20: 2 ـ 3؛ سفر التثنية، 6: 4 ـ 5 .
4.     ماركوس، 12: 28 ـ 29.
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إىل  الطريق  فتحت  اليهودية  الديانة  يف  املفِرطة  التشبيهات  إن 
تصوير اإلله عىل هيئة إنسان، واحلب املبالغ فيه يف الديانة املسيحية 
إىل  التوحيد  نزول  عليه  َتَرتَّب  وبالتايل   ،u تأليه عيسى  إىل  أدى 
بمرور  احلاصل  التشويش  أزال  اإلسلم  أن  حني  يف  الثالوث. 
الزمن يف معنى التوحيد ودعى اليهود والنصارى إىل االندماج يف 

التوحيد.)5( 

اهلل  يقول  اخلالق،  وحدانية  ُتظهر  والكونية  العقلية  األدلة  إن 
تعاىل يف القرآن الكريم: 

َذ اهلُل ِمْن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه ِمُن اَِلٍه اَِذًا َلَذَهَب ُكلُّ اَِلٍه بِِم  }َما اتخَّ

َخَلَق َوَلَعَل َبْعُضُهْم َعىَل َبْعٍض ُسْبَحاَن اهللِ َعمخَّ َيِصُفوَن{  )املؤمنون، 91(

}َلْو َكاَن ِفْيِهَم آِلٌَة إلخَّ اهللِ َلَفَسَدَتا َفُسْبَحاَن اهللِ َربِّ اْلَعْرِش َعمخَّ 

َيِصُفوَن{ )األنبياء، 22(

فل بّد ِمن اإليامن بوحدانية اخلالق؛ ألّن وجود أكثر من خالق 

5.    آل عمران، 64. إن املسّمى بولس هو َمن وضع عقيدة الثالوث ألول مرة، وعندما ُهّدد

إلى  املستندة  النصرانية  بتبليغ  وبدأ  الشمال  إلى   َّ فر اليهود،  ِقبل  ِمنْ  بالقتل 

ُجعلت  املسيحني  من  الكثير  طرف  ِمن  رُدَّت  التي  هذه  الثالوث  وعقيدة  الثالوث. 

فيما بعد ديناً رسمياً للمسيحني ِمن ِقبل حكام البيزنطة املتأثرين بديانة اليونان 

الصور املمزقةـ،  املتعددة اآللهة، يشرح ْفريد ريد صاحب كتاب Shattered İmagesـ 

بالتفصيل كيفية تخريب وحتّول عقيدة التوحيد في املسيحية إلى الثالوث. 
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أو إله يقتيض ظهور صفات نقص كالعجز وكون اإلله خملوق من 
قبل غريه من اآلهلة.

وجعل   U اهلل  معرفة  عدم  اإلسلمي  الدين  يف  الكبائر  أكرب 
رشيك له يف ذاته وصفاته وأفعاله وإعطاء جزء من األلوهية لغريه، 
لقد وصف اهلل  الكبائر.  أكرب  الذي يرتتب عىل الرشك هو  واإلثم 

تعاىل الرشك بقوله: 

اِْثَمً  ى  اْفَتَ َفَقِد  بِاهللِ  ْك  ُيْشِ }َوَمْن  َعِظْيٌم{،  َلُظْلٌم  َك  ْ الشِّ }اِنخَّ 
 .)6( } َعِظْيَمً

لقد بني اهلل تعاىل أنه يغفر من الذنوب مجيِعها ما يشاء إاّل َمْن 
أرشك به ومات ِمن دون توبة فلن ُيغفر له.)7( 

يقول اهلل تعاىل: 

ْكَت َلَيْحَبَطنخَّ  ِذيَن ِمْن َقْبِلَك َلئِْن َاْشَ }َوَلَقْد ُاْوِحَي اَِلْيَك َواَِل الخَّ

ْيَن{ )الزمر، 65( اِسِ َعَمُلَك َوَلَتُكْوَننخَّ ِمَن اخْلَ

الوحيد  املْنفذ  التوحيد هو  إىل  الّتخيّل عن الرشك والتوّجه  إّن 
للتخّلص ِمن إثم الرّشك.

6.    لقمان، 13؛ النساء، 48

7.   النساء، 48، 116. 
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2. دين فطري ل خيالفه العقل

قواعده  يضع  ال  مجعاء  اإلنسانية  خياطب  الذي  اإلسلم  إن 
وأسسه الرئيسية بام يتناسب وميزاٍت عرضيٍة زائلٍة أو ناقصٍة لقوٍم 
ما وإنام يسّنها حسب امليول واالحتياجات األصلية والفطرية اآلتية 
من أصل اخللق املوجودة يف البرشية ولذا فإن اإلسلم دين فطرة ال 
يبىل. وعقائده مبنية عىل العقل والرباهني الواضحة ال عىل خوارق 
وعند  أبدًا.  العلمية  واحلقائق  اليتناقض  أنه  يعني  مما  العادات. 
مقدار  يعلُم  واملعاملت  بالعبادات  املتعلقة  األوامر  يف  التدقيق 

مطابقة األحكام لفطرة اإلنسان وعقله.

وباعتبار العقل أهم خاصية تفرق اإلنسان عن سائر املخلوقات 
فإن القرآن الكريم يؤكد عىل التفكري والتأمل فيدعو القرآُن الكريم 
اإلنساَن يف حوايل 750 آية إىل التفكري والبحث واستخدام العقل 

بأكمل وجه.

كي  املعجزات  أرنا   r بالنبي  املؤمنني  غري  الناس  قال  عندما 
نؤمن بربك ونصدق أنَّ نبوتك ِمْن عند اهلل مل ُيْرِض طلُبهم ذلَك اهلَل 
التفكري يف خْلق السموات واألرض والتأّمل  تعاىل بل حثهم عىَل 
هذه  العقل  أعطى  اإلسلم  وألن  املعجزات.  طلب  عن  عوضًا 
رات، ألن بقاء  األمهية منع ما َيسرته وُيذهُبه ِمَن امُلْسِكرات واملخدِّ

اإلنسان صاحيًا خرٌي له، وإنه ال فائدة يف كونه سكراَن غافًل.
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والثمرة امُلْجَناة من كون اإلسلم دينًا فطريًا أنه يضع األحكام 
وأوامر  تطبيقها  يتعذر  أحكام  عن  خاٍل  فهو  الدوام  عىل  الواقعية 
جتّر الناس إىل املشقة وتشّق عىل الفطرة عىل سبيل املثال: إن املسلم 
املوّكل بتبليغ اإلسلم ليس عليه إال أْن يبّلغه باألسلوب احلسن فام 

من أمٍر جيربه عىل جعل الناس كلهم مسلمني مهام يكن. 

عىل سبيل املثال: إذا مل جيد اإلنساُن ماًء يتوضُأ به أو مل يستطع 
أن يستعمل املاء ملرض أو غريه يتيمم، وإذا مل يستطع أن يصيل قائاًم 
صىّل قاعدًا أو مضطجعًا أو موميًا، وإذا مل يستطع الصوم يقضيه إن 
استطاع أو يدفع فدية، والزكاة واحلج من العبادات املالية تفرض 
عىل األغنياء، فاملسلم القائم بتبليغ اإلسلم عليه أن يبني اإلسلم 
بأسلوب حسن، وال جيب عليه أن جيعل الناس كلهم مسلمني رغاًم 

عنهم.

3. ليس ألحد التدخل بني اإلنسان وربه؛ فل رهبانية يف اإلسلم

َنَفِس  عدَد  اهلل  إىل  املؤدية  الطرُق  »تْبُلغ  اإلسلم:  علامء  يقول 
تعاىل  اهلل  اّتصال مع  إقامة  إنسان  ِمْن حق كل  أنَّ  أي  املخلوقات« 
وأدعيته  بعباداته  اهلل  إىل  التوّجه  إنسان  كل  وباستطاعة  مبارشة، 

وطلب املغفرة منه فإْن أقبل عىل اهلل بصميم قلبه وجَده معه.

حيّث اهلل تعاىل عباده عىل الدعاء والتوبة دائاًم وخيربهم بأن رمحته 
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الدعاء  واستجابة  منهم  التوبة  ويقبل  الدعاء  جييب  ولذا  واسعة 
U فقط ألنه الوحيد صاحب القدرة  والعفو عن املعايص بيد اهلل 
تعاىل،  باهلل  اخلاصة  السلطات  استخدام  خملوق  أي  بإمكان  فليس 

فمن الرشك جعل الصفات اخلاصة باهلل تعاىل أليٍّ من خملوقاته.

احلدود  ألقىص  وحساسية  ية  ِجدِّ ذات  العقيدة  مواضيع  إنَّ 
وإن فكرة الترّصف فيها كنسبِة صفٍة خاصٍة باهلل تعاىل إىل عباده أو 
بالغة اخلطورة وجالبة لغضب اهلل  حماولِة حرصها وتقييدها فكرٌة 

تعاىل وقد ُنقَل عن رسول اهلل r إلينا حديثًا هبذا الشأن: 

عن أيب هريرة t قال: سمعت رسول اهلل r يقول: 

يذنب  أحدمها  َفَكاَن  متواخيني  إسائيل  بني  يف  رجلن  "كان 
عىل  اآلخر  يرى  املجتهد  يزال  ل  فكان  العبادة،  يف  جمتهد  واآلخر 
الذنب فيقول: أقرص، فوجده يومًا عىل ذنب فقال له أقرص، فقال: 
ل  أو  لك  اهلل  يغفر  واهلل ل  فقال:  رقيبا؟  عيّل  أُبِعْثَت   ، َوَربِّ نِي  َخلِّ
العاملني،  رب  عند  فاجتمعا  أرواحهم،  فقبض  اجلنة،  اهلل  يدخلك 
قادرًا؟  يدي  ما يف  أو كنت عىل  عاملًا  َأُكْنَت ب  املجتهد:  لذا  فقال 
اذهبوا  وقال لآلخر:  برمحتي،  اجلنة  فادخل  اذهب  للمذنب:  وقال 

به إل النار" 

دنياه  أوبقت  بكلمة  لتكلم  بيده  نفيس  والذي  هريرة  أبو  قال 
وآخرته. )أبو داود، األدب، 4901/43؛ أمحد، جـ 2، ص 323؛  مسلم، الرّب، 137(
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ارتكاب  يف  اإلنسان  أنَّ  احلديث  هذا  من  نفهَم  أال  وينبغي 
املعايص يكون معذورًا. 

إذًا يفرتض بنا االنتباه إىل مدى خطورة أبعاد التكّلم بجهالة يف 
حقِّ اهلل وتكوين معتقدات خاطئة عن اهلل تعاىل. 

كان الرسول r يف حاٍل صعب جدًا يف غزوة أحد حيث تفّرق 
أصحابه وُجِرح وجهه وُكرست رباعيته يوم أحد، وشج يف رأسه، 

فجعل َيْسُلُت  الدم عنه ويقول: 

وا َرَباِعَيَتُه، َوُهَو َيْدُعوُهْم  ُهْم، َوَكَسُ وا َنبِيخَّ "َكْيَف ُيْفِلُح َقْوٌم َشجُّ

إَِل اهللِ؟" 

 :U فأنزل اهلل

ْم  ُ َفإِنخَّ ْم  َبُ ُيَعذِّ َأْو  َعَلْيِهْم  َيُتوَب  َأْو  ٌء  َشْ ْمِر  اأْلَ ِمَن  َلَك  }َلْيَس 
104؛  والسري،  اجلهاد  مسلم،  21؛  املغازي،  )البخاري،   )128 عمران،  )آل  َظامِلُوَن{ 

الرتمذي، التفسري، 3 / 3003-3002(

وعن األسود بن رسيع، أن النبي r أيت بأسري فقال: 

 :r الّلهم إين أتوب إليك، وال أتوب إىل حممد«، فقال النبي«

ْهِلِه" )أمحد، مسند، 3، 435؛ احلاكم، املستدرك، 4، 7654/284( قخَّ أِلَ "َعَرَف اْلَ

 :u ومن اللفت للنظر قول سيدنا عيسى
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الناس كأنكم أرباب، وانظروا فيها  »...وال تنظروا يف ذنوب 
كأنكم عبيد...«)8(  )املوّطأ، الكلم 2075/8؛ ابن أيب شيبة، 6، 340 / 31879(

إنَّ كّلً ِمن الدعاء والتوبة والعبادة ال َيلزم أداؤها بوجود رجل 
ديٍن كام هو احلال يف بعض األديان األخرى، وعىل كل مسلم أن 
ألداء  املسلمون  جيتمع  فعندما  لنفسه،  بالدين  كافية  معرفة  ل  حيصِّ
الصلة يقّدمون لإلمامة أكثرهم معرفة وفضًل وتنبني وظيفة علامء 
الناس  الدين وتعليمها وإنارة عقول  املسلمني عىل توضيح أسس 
وي من خلل الوعظ واإلرشاد والنصح فقط ال  بتبيني الطريق السَّ
غري فليست هلم سلطة الَوساطة بني اهلل والعبد بَقبول توبة أحدهم 

أو دعاءه.

4 . حيفظ التوازن بني الدنيا واآلخرة وبني املاّدة واملعنى

يعطي اإلسلُم االعتدال والتوازن أمهية كبرية فل هَيتم بجانب 
تعاىل  اهلل  قبل  الطرفني خملوق من  أن كل  عىل حساب اآلخر وبام 
والناس يف حاجة إليهام فل يكون من السليم إمهال أحدمها باالهتامم 
باآلخر، بل يلزم إعطاء كل يشء حقه مع االهتامم به قدر ما يستحق 

َُّه َل يُثِيُب َعَلى َحَسِنَها وََل يَُعاِقُب َعَلى أِلَن أَنَّ الَْعبَْد َل يَنُْظرُ فِي ذُنُوِب غَْيِرِه؛  8.    يُِريُد 

َعَلى  وَيَُعاِقُبُه  َعَلى َحَسِنَها  َفُيثِيُبُه  وَنََهاُه  أََمرَُه  الَِّذي  رَبُُّه  فِيَها  يَنُْظرُ  َا  وَِإنَّ  َسيِِّئَها 

َُّه يَنُْظرُ فِي ُعُيوِب نَْفِسهِ لُِيْصِلَح ِمنَْها َما َفَسَد وَيَُتوُب ِمنَْها  ا الَْعبُْد َفإِن َسيِِّئَها وَأَمَّ

ََّط )الباجي، املُنتقى شرح املوطأ، مصر 1332، 7، 311( ا َفر َعمَّ
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وهبذا املنظور يظهر أن الدنيا رأس مال الفوز باآلخرة وهي ِمن هذه 
اجلهة ُتعدُّ نعمة قّيمة جدًا علينا استخدامها يف رضا اهلل تعاىل وأما 
اآلخرة فهي الغاية الرئيسية فل ننسى ذلك وال نلتفت إىل وجهات 
النظر التي تدعو إىل اإلقبال عىل الدنيا فقط وال إىل رأي الرهبانية 
املتوجهة إىل اآلخرة دون الدنيا يف تلبية احتياجات اإلنسان، إذ ال 
نضّحي بإحداها يف مقابل اآلخر، بل ال بّد من تنظيمهام ضمن إطار 

من التوازن الدقيق والتكامل.

ومن األمثلة عىل هذا ما ييل: 

إعلن النبي r يف األيام األوىل له يف املدينة األخّوة بني املسلمني 
حيث آخى بني كلِّ َمن هاجر إىل املدينة ِمن مكة وكلِّ أنصاري يف 
املدينة ومؤسسة األخّوة هذه أسهمت يف متكني املسلمني من الفوز 
ة فكان  بالدنيا واآلخرة مع بعضهم البعض إىل جانب فوائدها اجلمَّ
الصحابة حني يصبحون يغدو أحدهم إىل عمله واآلخر إىل رسول 
اهلل r فالذي ذهب إىل رسول اهلل r يقرأ عىل جاره ما أخذه عن 
مساًء  واألحاديث  اآليات  ِمن  والسلم  الصلة  عليه  الرسول 

وهكذا بالتناوب. )البخاري، املظامل، 25؛ مسلم، الطهارة، 17(

لو  فحتى  اإلنسان،  وجهتي  تتكّون  كلمها  والبدن  وبالروح 
يمكن  توحدمها  فعند  مركبها،  هي  املادة  فإن  أصًل  الروح  كانت 
القيام بيشء ما وبناء عليه فِمن غري الصواب االهتامم بالروح وترك 
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البدن يبىل فعىل ما أخرب به النبي r إنَّ ِمن بني أول األساسّيات التي 
سُيسأل عنها املرء يوم القيامة عن ِجْسِمِه فيام أبله.)9( 

لقد أمر اإلسلم بالتوازن حتى يف العبادات كالصلة والصيام 
والزكاة ومل حيّبذ َنمط حياٍة تكثر فيها العبادة إىل حدٍّ يبعث بامللل  )10(

فعىل سبيل املثال يقول اهلل تعاىل يف شأن اإلنفاق: 

َقَواَمًا{  َبنْيَ َذلَِك  وا َوَكاَن  َيْقُتُ ُفوا َوَلْ  َاْنَفُقوا َل ُيْسِ اَِذا  ِذْيَن  }َوالِّ
)الفرقان، 67(

يتعقبون  بل  اإلفراط  إىل  أساس  أي  يف  املسلمون  يميل  ال 
 :r االعتدال يف كل يشء ولذا يقول احلق تعاىل يف أمة سيدنا حممد

النخَّاِس  َعىَل  ُشَهَداَء  لَِتُكوُنوا  َوَسَطًا  ًة  ُأمخَّ َجَعْلَناُكم  }وَكذلَِك 

ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهْيدًا{ )البقرة، 143( َوَيُكوَن الرخَّ

5. حيّث عىل العلم

مْل حيدث أْن اختلف أو تناقَض اإلسلم مع العلم حتى اليوم، 
العلَم فريضة  العلم حثًا شديدًا، وجْيَعُل  إّن اإلسلم حيّث عىل  بل 

9.    انظر: الترمذي، القيامة، 1 / 2417 . 

10.    انظر: البخاري، الصوم 55، 56، 57، التهجد 7، األنبياء 37، النكاح 1، 89؛ مسلم، 

         الصيام 181 ـ 193؛ أبو داود، الصوم، 55 / 2428 
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عىل كل مسلم)11(  ومن طرف آخر فاالكتشافات العلمية مل تكذب 
قط األحكام اإلسلمية بل عىل العكس كانت تصدقها. ومل تكّذهبا؟ 
تعاىل  اهلل  ِمْن  املوضوعة  القواعد  اكتشاف  حماولة  يعدو  ال  فالعلم 
للكائنات التي خلقها بعد البحث عنها والدراسة حوهلا واإلسلم 
دين سامويٌّ منّزٌل ِمن اهلل U وهو حمفوظ كام ُأنزل إىل يوم القيامة 
دون حتريف وتبديل وعليه فمنبع اإلسلم والعلم واحد أي: منبع 
واحد ونافورتان خمتلفتان وكلام ظهرت االكتشافات العلمية وتطور 
العلم سُيدرك الناس مدى عظمة وقدرة وحكمة اهلل تعاىل وسيزيد 

باملقابل اإليامن باهلل تعاىل ولذا فالعلم جزء اليتجزأ من اإلسلم.

عامل  تعاىل  بأنه  تفيد  احلسنى  تعاىل  اهلل  أسامء  من  كثري  هناك 
أخِذ  عىل  حيرص  أْن  العبد  وعىل  ورّسها  علنها  مجيعها  باألمور 
آيات  توجد  أخرى  ناحية  ومن  هذه.  تعاىل  اهلل  صفة  ِمن  نصيب 
كريمة وأحاديث رشيفة كثرية حتّض عىل العلم، لنعرض قساًم منها: 

ثمَّ  وِمن  "اقرأ"  أمر   r نبيه  تعاىل  اهلل  به  خاطب  ما  أول  كان 
َخْلق  إىل  انتباههم  بجذب  اخَلْلق  يف  البحث  عىل  املؤمنني  حثَّ 
"اقرأ" واإلشارة إىل فضل اهلل تعاىل  أْمر  اإلنسان وييل ذلك تكرار 
القارئني  لعبيده  وإكرامه  يعلم  مل  ما  بالقلم  بتعليمه  اإلنسان  عىل 

والباحثني. )العلق 1 - 5(

11.    انظر: ابن ماجه، املقدمة، 17. 
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ويف اآليات املنّزلة بعد ذلك أقسم اهلل تعاىل بالقلم وما يسطره 
وبالكتاب، وقد ذكرْت كلمة الكتاب يف كثري ِمن املواضع، وتكلم 
فإن  والّتدبر)12(  ولذا  والتفكر  والّتعّقل  والعلامء  العلم  بالثناء عىل 
أمورًا كالقراءة والكتابة والرتبية والتعليم والبحث والتفكر وتنفيذ 

املنطق أضحت الطابع الرئييس لإلسلم.

يقول اهلل تعاىل:

ُه َل اَِلَه اِلخَّ ُهَو َوامْلََلئَِكُة َوُاْوُلوا الِعْلم َقائَِمً بِاْلِقْسِط َل  }َشِهَد اهلُل َانخَّ
ِكيُم{ )آل عمران، 18(  اَِلَه اِلخَّ ُهَو الَعِزْيُز اْلَ

ُذكر العلامُء احلقيقيون يف هذه اآلية مع اهلل تعاىل وملئكته، وما 
ِمن رشٍف يضاهي هذا. 

{ )طه، 114(  }َوُقْل َربِّ ِزْدنِى ِعْلَمً

ْكِر اِْن ُكْنُتْم َل َتْعَلُموَن{ )األنبياء، 7(  }َفْسَئُلوا َاْهَل الذِّ

اْلَعامِلُوَن{  اِلخَّ  َيْعِقُلَها  ِوَما  لِلنخَّاِس  ا  ُبَ َنْضِ ْمَثاِل  اْلَ }َوتِْلَك 
)العنكبوت، 43(

َدَرَجاٍت{  اْلِعْلَم  ُاْوُتوا  ِذيَن  َوالخَّ ِمْنُكْم  َاَمُنوا  ِذيَن  الخَّ اهلُل  }َيْرَفِع 
)املجادلة، 11(

12.   القلم،1؛ الزخرف، 2؛ الدخان، 2؛ لقمان، 27؛ النساء، 127؛ الزمر، 1؛ املؤمن، 2، 67؛ 

           البقرة، 2، 164، 266؛ آل عمران، 118؛ األنعام، 32، 50؛ الروم، 8؛ يس، 68؛ اجلاثية، 13 ...
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وعن أيب الدرداء t قال: َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ r َيُقوُل:

"َمْن َسَلَك َطِريًقا َيْطُلُب ِفيِه ِعْلًم َسَلَك اهلُل بِِه َطِريًقا ِمْن ُطُرِق 

اْلَعاِلَ  َوإِنخَّ  اْلِعْلِم،  لَِطالِِب  ِرًضا  َأْجنَِحَتَها  َلَتَضُع  امْلََلئَِكَة  َوإِنخَّ  ِة،  نخَّ اجْلَ

َواْلِيَتاُن يِف َجْوِف  ْرِض،  اأْلَ َوَمْن يِف  َمَواِت،  َمْن يِف السخَّ َلُه  َلَيْسَتْغِفُر 

امْلَاِء، َوإِنخَّ َفْضَل اْلَعاِلِ َعىَل اْلَعابِِد، َكَفْضِل اْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدِر َعىَل َسائِِر 

ُثوا ِديَناًرا،  ْنبَِياَء َلْ ُيَورِّ ْنبَِياِء، َوإِنخَّ اأْلَ اْلَكَواِكِب، َوإِنخَّ اْلُعَلَمَء َوَرَثُة اأْلَ

)أبو داود، العلم،  َأَخَذ بَِحظٍّ َواِفٍر"  َأَخَذُه  َفَمْن  اْلِعْلَم،  ُثوا  ا َورخَّ ِدْرمَهً َوَل 
3641/1؛ الرتمذي، العلم، 2682/19؛ البخاري، العلم، 10، ابن ماجة، املقدمة، 17(

وعن أيب هريرة t، أن النبي r قال:

َأَخاُه  َمُه  ُيَعلِّ ُثمخَّ  ِعْلًم  امْلُْسِلُم  امْلَْرُء  َم  َيَتَعلخَّ َأْن  َدَقِة  الصخَّ "َأْفَضُل 

امْلُْسِلَم" )ابن ماجه، املقدمة، 20(

:r قال: قال رسول اهلل ،t وعن أنس

َم  َعلخَّ َمْن  َمْوتِِه:  َبْعَد  َقْبِِه  يِف  َوُهَو  َأْجُرُهنخَّ  لِْلَعْبِد  ِري  َيْ "َسْبَعٌة 

ًرا، َأْو َحَفَر بِْئًرا، َأْو َغَرَس َنْخًل، َأْو َبَنى َمْسِجًدا، َأْو  ِعْلًم، َأْو َكَرى َنَ

َث ُمْصَحًفا، َأْو َتَرَك َوَلًدا َيْسَتْغِفُر َلُه َبْعَد َمْوتِِه".  َورخَّ
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إليه،  أمواله  بأحب  يتصدق  أن  البيهقي رمحه اهلل: »ومنها  قال 
وأنفسها عنده« )البيهقي، شعب اإليامن، 5، 122؛ اهليثمي، 1، 167( 

"َلْن َيْشَبَع مُلْؤِمُن ِمْن َخْيٍ )أي علم( َيْسَمُعُه َحتخَّى َيُكوَن ُمْنَتَهاُه 
اجَلنخَّةُ" )الرتمذي، العلم، 2686/19(

ووّظف رسول اهلل r الصحابة الذين جُييدون القراءة والكتابة 
يف تعليم مسلمي املدينة الكتابة ومنهم عبد اهلل بن سعيد وعبادة بن 

الصامت وحفصة بنت عمر وشفاء بنت عبد اهلل.

يقول الفضيل بن عياض أحد علامء املسلمني العظامء: 

»عامٌل عامٌل معلٌم ُيدعى كبريًا يف ملكوت السموات«  )الرتمذي، 
العلم، 2685/19(

وحرصوا  العلمية  األبحاث  حول  املسلمون  التّف  فقد  وهلذا 
عليها كحرصهم عىل العبادة وارتفع معدل الكتابة والقراءة بينهم 
بعدهم وقضوا  والتابعني هلم من  الكرام  الصحابة  رسيعًا، وسافر 

سنوات يف الغربة يف سبيل العلم.

يقول عكرمة موىل سيدنا ابن عباس:

»قال يل ابن عباس والبنه عيل: انطلقا إىل أيب سعيد فاسمعا من 
حديثه، فانطلقنا فإذا هو يف حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى، ثم 

أنشأ حيدثنا ...« )البخاري، الصلة 447/63، اجلهاد 17(
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عن رشحبيل أيب سعد t، قال: دعا احلسن t )حفيُد رسول اهلل 
r(، بنيه، وبني أخيه، فقال: 

»يا بني، وبني أخي؛ إنكم صغار قوم، يوشك أن تكونوا كبار 
آخرين، فتعلموا العلم، فمن مل يستطع منكم أن يرويه - أو قال: 

حيفظه - فليكتبه، وليضعه يف بيته« )الدارمي، املقدمة، 528/43(

املدارَس  وأنشؤوها  فتحوها  مدينة  كل  يف  املسلمون  بنى  لقد 
املحتاجني  عىل  الطعام  توزيع  ومؤسسات  واحلامماِت  واملكتباِت 
والرياضيات  واجلغرافيا  بِّ  الطِّ علوُم  وكانت  املساجد،  بقرب 
فلبد  املدارس،  الدينية يف هذه  العلوم  إىل جانب  تدرُس  والفلك 
يف  والوقت  القبلة  لتعيني  واجلغرافيا  كالفلك  علوم  معرفة  من 
املرياث  وتقسيُم  الزكاة  مقدار  وتعينُي  والصيام،  الصلة  فريضة 
يف  هبام  ُيستعان  واجلغرافيا  التاريخ  وعلُم  دقيق،  حلساب  حيتاجان 
البحث يف شأن األقوام املذكورين يف القرآن الكريم، ولذا اشتغل 

املسلمون بكل علم فيه فائدة.)13( 

خدمة املسلمني لِْلِعِلْم

لقد ظهرت عرب التاريخ حضارات متنوعة يف أماكن خمتلفة أّثر 
كل واحدة منها عىل األخرى وورثت العلم عن سابقتها ومن ثم 

13.    البروفسور، د، م، حميد اهلل، مدخل إلى اإلسالم، ص 243 ـ 264 . 
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طّورت فيه وهبذا أتيحت للعلم فرصة التقدم أكثر بخدمة الثقافات 
املختلفة واحلضارات، ثم إن املسلمني أخذوا علاًم من احلضارات 
للمعارف  تطويرهم  وعن  تواضع،  بكل  ذلك  وأوضحوا  السابقة 

التي أحلقت إسهامات مهمة يف العلم واحلضارة. 

أوروبا  فيه  سجلت  ميدان  كل  »إن  بريفاولت:  روبرت  يقول 
تقدمًا كان للمسلمني فيه نصيب كبري يمكننا ملسه«)14(.

 :r والعامل وراء مثابرة املسلمني يف هذا الطريق هو حديث الّنبي

ا")15(   ُة امُلْؤِمِن، َفَحْيُث َوَجَدَها َفُهَو َأَحقُّ ِبَ "الَكِلَمُة اِلْكَمُة َضالخَّ
واملسلمون الذين تتم تنشئتهم منذ نعومة أظافرهم عىل هذا املعنى 
يتنافسون بني بعضهم البعض يف مجع مرياث أسلفهم من الناس 
العلامء عىل  العامل وتوافد أعظم  الكتب يف  وبعد مدة وصلت أهم 
العربية  إىل  الكتب  هذه  أواًل  املسلمون  ترجم  لقد  املسلمني،  بلد 
َثمَّ  وِمن  املوجودة،  األخطاء  ومصححني  فيها  الصحيح  مصوبني 
صنفوا كتبًا متقدمة يف املستوى عن سابقتها، عىل سبيل املثال: كتاب 
ُيقبل  مل  عرصهم  حتى  الطب  يف  كتاب  أكرب  امُلَعدُّ  لغالني  الترشيح 
حمتواه كام هو بعد ترمجته ِمن ِقبل علامء املسلمني بل ُدقق وأزيلت 

ر. منه كل األقسام غري الصحيحة بعدها القى القبول ثم ُطوِّ

  .Robert Briffault, The Making of Humanity ،  190    .14
15.    الترمذي، العلم، 19 / 2687؛ ابن ماجة، الزهد، 15. 
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يقول أمري شلبي صاحب كتاب أنموذج الطب: 

»إنه ليس من الصواب نقل مؤلٍِّف آثار من سبقه كام هي دون 
جتاربه  من  حصلها  نتائج  وضع  عليه  بل  عليها،  منه  يشء  إضافة 
تتغري  املحمودية  نبتة  علج  كمية  إن  املثال:  سبيل  عىل  الذاتية. 
باختلف اإلقليم أو املكان الذي تنبت فيه هذه العشبة، فمن غري 
سينا،  البن  القانون  كتاب  يف  املعينة  بالكمية  استخدامه  السليم 
ومن جهة أخرى فإعطاء الكمية ذاهتا ِمن نبتة املحمودية األنطاكية 

وحممودية البرصة يف اسطنبول تفيد ظهور نتائج غري سليمة«.

وكام يتضح فإنَّ ِصلت املسلمني بالعلم مل تكن ُصدفة بل هي 
ممتلئة بالوعي وُمْثِمرة إىل أقىص احلدود.

لقد بدأ املسلمون أبحاثهم يف علم الفلك مع أمحد النهاوندي 
روا  وطوَّ كبرية  مراصد  أنشؤوا  ذلك  وبعد  للميلد   800 سنة  يف 
والكواكب  والنجوم  والقمر  الشمس  ُبعد  ملقياس  ُأْسُطْرالبًا 
ووفق  اآلبار.  وعمق  اجلبال  ارتفاع  وطول  والزمان  األخرى 
حت الثوابت  ت قائمة جديدة للنجوم وصحِّ األبحاث احلديثة ُأعدَّ
القديمة؛ حيث اكتشف الكثري من النجوم اجلديدة إىل جانب قياس 
ميل مدار الشمس من جديد مع مراقبة حركة الشمس ذات األمهية 
الثابتة كام حتققت االكتشافات األخرى  الكواكب  وربطها بحركة 

ذات األمهية املتعلقة بحركة الكواكب. 
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علم  تطبيق  يف  جديدة  أساليب  املسلمون  استخدم  ولقد 
الرياضيات عىل الفلك حيث أمكن الوصول إىل حسابات أكثر دقة 
باستخدام حساب علم املثلثات. ونستطيع أن نقول: إهنم وصلوا 
إىل الكامل باملقارنة مع ما سبق الوصول إليه ِمن َقْبُل يف خصوص 

حركة الكواكب)16(. 

إن للمسلمني باعًا كبريًا يف تقدم الكثري من العلوم كعلم األحياء 
والكيمياء  والفيزياء  واحلساب  والبيولوجيا  والنبات  واملعادن 
 )1037-980( سينا  فابن  املثال:  سبيل  عىل  والصيدلة،  والطب 
أوروبا  يف  العلم  ذوي  عىل  املتقدمني  العلم  رواد  أحد  كبري  عامل 
باكتشافاته يف خمتلف املواضيع فكتابه القانون يف الطب املصنف يف 
علم الطب ُعني ليدّرس يف جامعات أوروبا طيلة 600 سنة، وأّول 
ث عن اْلتهابات شبكية العني ابن رشد )1198-1126(،  َمن حتدَّ
الني لعيّل بن عيسى )العرص احلادي عرش(  وبقي مؤلَّف تذكرُة الكحَّ
الذي صنَّفه عن العني الوحيُد يف ساحته لعصور عديدة وُترجم إىل 
عّدة لغاٍت كالّلتينية واألملْانية والفرنسية كام أّن عاّمر بن عيل )العرص 
احلادي عرش( أجرى عمليًة جراحية للعني قبل تسعة عصور وقد بنيَّ 

بالتفصيل كيفية إزالة إعتام عدسة العني يف كتابه املنَتخب يف علج 
العني، وهو أيضًا ُترِجم إىل خمتلف الّلغات كاللتينية واألملانية.

16.  البروفسور، سيد حسني نصر، اإلسالم والعلم )Islamic Science(، ص، 113- 134. 
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-965( اهليثم  ابن  الكبري  الفيزيائي  البرصّيات  علم  وواضع 
 )994( عباس  بن  عيل  وأما  النّظارات،  اكَتشف  من  هو   )1051
ومؤَلفه  احلديثة،  للعمليات  مناِسبة  للرسطان  عملية  أجرى  فقد 
يزال  ال  املِلِكي،  الكتاب  باسم  واملشهور  الطبية  الصناعة  كامل 
الزهراوي  القاسم  أبو  وأما  إعجاب،  بكل  اآلن  حتى  ُيدرس 
)963-1013( فقد جعل اجلراحة ِعلاًم مستقًل بنفسه، ورسم ما 
ف هبايف أثره )الترصيف(، وأوضح  ُيقارب 200 آلِة جراحٍة، وعرَّ
ما بني )1210- الذي عاش  النفيس  ابن  العامل  فيه.  استخداماهتا 
يف  إليه  ل  توصَّ ما  وفّصل  الصغرى  الدم  دورة  اكتشف   )1288
رشحه عىل كتاب القانون البن سينا، وأّول َمْن تكّلم عن اجلراثيم 

كان آق شمس الدين )1389-1459( يف مصنفه )مادة احلياة(.

-780( اخلوارزمي  احلساب  يف  الصفر  استخدم  ّمن  أول  إّن 
850( ووضع أيضًا أسس علم اجلرب يف كتابه اجلرب واملقابلة، لقد 
قاس أبناء موسى )العرصالتاسع( حميط األرض مع قليٍل ِمن األخطاء، 
ثم إّن البريوين )973-1051( الذي له اكتشافات يف فروع العديد 
من العلوم أثبت أن األرض كام تدور حول نفسها فإهنا تدور حول 
الشمس، وقد نجح يف قياس حميط األرض إثر حماوالته التي قام هبا 
َنْندنة الواقعة يف اهلند، وبات قانونه الذي وضعه يف هذا  يف مدينة 

الشأن يعرف فيام بعد يف أوروبا "بقاعدة البريوين". 
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وأما  ثانية،   24 بفارق  الّشمسية  الّسنة  البتاين  حسب  لقد 
 )1010-950( اجلوهري  إسامعيل  هبا  قام  فقد  للطريان  جتربة  أول 
ابن فرناس يف  وأول جتربة ناجحة للطريان فقد كانت ِمن نصيب 
امُلعّدة  880 حيث متّكن ِمن الّتحليق يف اجلّو لفرتة طويلة بطائرته 
هبا  حيّط  أْن  استطاع  التي  طائرَته  ألبسه  وقامش  الطيور  ريش  ِمن 
بانسياب إىل األرض، وأما اجلاذبية فقد تطّرق إليها الرازي )864-
925(، ويسّجل كريستوف كولومبوس أنه َعِلم بوجود أمريكا من 

اإلدرييس  متّكن  ولقد  رشد،  ابن  كتب  ِمن  وباألخص  املسلمني 
)1100-1166( قبل ثامنية عصور ِمن وْضع خرائط للعامل تشبه إىل 

حدٍّ كبري خرائط الدنيا اآلن، وأما الّدينوري )895( فجهز موسوعة 
مل  تبلغ ست جملدات وهو  النبات(  )كتاب  األحياء ساّمها  يف علم 
يكتف يف أثره هذا بالتعريف اخلارجي للنباتات بل تعداه إىل ذكر 
قيمتها الغذائية وميزاهتا الطبية وغريها مع احلديث عن أماكن نمّوها 
إضافة إىل تصنيفها، وأما اجلاحظ )869( فقد خلَّف يف حياة احليوان 
كتابًا ضخاًم أطلق عليه اسم )كتاب اليوان( البالغ سبع جملدات)17(. 

ذكرنا:  مبا  الغنية  واألمثلة  باملصادر  يتعلق  فيما  التالية  اآلثار  الّطالع على  17.   ميكن 

 ،2004 فرانكفورت،   ,Scienceet et technigue en Islam سزكني،  فؤاد  البروفسور، 

 Islamic Science, An Illustrated Study, ،وسائر كتبه؛ البروفسور، سيد حسني نصر

 Allahs ،1976؛ د، سيغريد هونكة ,World of Islam Festival Pub. Co. Ltf., England

Sone über dem Abendland-Unser Arabischen Erbe, Germany 1960؛ البروفسور،  

 http://www.1001inventions.com حميد اهلل، مدخل إلى اإلسالم، ص، 243ـ264؛
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لقد قام املسلمون بأبحاثهم العلمية هبدف التعرف أكثر عىل اهلل 
تعاىل ولتأدية ما جيب عليهم اإلرساع إليه من خدمة عباده يف سبيل 
االشتغال  اجتناهبم  إىل جانب  أهنم  يعني  مما  تعاىل  اهلل  برضا  الفوز 
يعود  فيام  العلم  يستخدموا  مل  فكذا  الفائدة،  عن  النائي  بالعلم 

 :)Cat Stevens( بالرضر عىل الناس. يقول كات ستيفنز

»ال ختاطب الدراسات التي طورها الغرب اليوم البرش إال قليل 
منها، والباقي يستخدم من قبل فئة معينة لكي تسيطر عىل اآلخرين 
ـِ 5 % من املشاكل  إن كانت إحصائيات العلم اليوم توجد حلواًل ل

االجتامعية فإن 95 % منها هيدد البرشية«.)18( 

6. يعل العدالة فوق كل شء

إنَّ اهلل تعاىل عادل ال يظلم أحدًا ولو بمثقال ذرة فإحدى أسامءه 
احلسنى تعني أنه ذو عدالة مطلقة وهي االسم الرشيف العدل  ولذا 

فإنه يطلب من عباده العدالة التامة، يقول اهلل تعاىل:

َعىَل  ِوَلْو  ُشَهَداَء هللِ  بِاْلِقْسِط  اِمنْيَ  ُقوخَّ ُكْوُنوا  َاَمُنوا  ِذْيَن  الخَّ ا  َ َايُّ }يا 

{ )النساء، 135( ْقِربنِْيَ َاْنُفِسُكم َاو اْلَوالَِدْيِن َواْلَ

لقد أمرنا الرسول r أْن ال نتخىّل عن العدل يف الغضب واحللم 
18.    انظر: حوارات حول اإلسالم، ص: 39.
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ووعد َمن َقَدَر عىل ذلك بجزاٍء وفرٍي. 

ثّم إّن اإلسلم يأمر املسلمني بالعدل حتى مع أعداءهم. يقول 
تعاىل: 

ُكْم  ِرَمنخَّ اِمنْيَ هللِ ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َوَل َيْ ِذْيَن َاَمُنوا ُكْوُنوا َقوخَّ ا الخَّ َ }َيا َايُّ

َشَنآُن َقْوٍم َعىَل َالخَّ َتْعِدُلوا اِْعِدُلوا ُهَو َاْقَرُب لِلتخَّْقَوى{ )املائدة، 8(

كان سهيل بن عمرو خطيَب قريش وكان يتكلم بالسوء يف حق 
يد  املسلمني فوقع أسريًا يف  الناس عىل  الدوام ويثري  اإلسلم عىل 

:r ِلَِرُسوِل اهلل t املسلمني يف غزوة بدر فقال سيدنا عمر

ويدلع  عمرو،  بن  سهيل  ثنيتي  أنزع  دعني  اهلل،  رسول  »يا 
)خيرج( لسانه، فل يقوم عليك خطيبًا يف موطن أبدًا!«

:r َِفقال رسول اهلل

ا" )سرية ابن هشام، 2، 293( "َل ُأَمثُِّل بِِه َفُيَمثُِّل اهلُل ِب َوإِْن ُكْنُت َنبِيًّ

بحيوانات  الرضر  أحلقوا  املسلمني  أن   r النبي  وعندما سمع 
ونباتات الطرف املعادي يف حصار خيرب غضب بشّدة وهناهم عاّم 

فعلوه. )أنظر: أبو داود، اخلراج، 31 - 33 /3050(

بني  تكون  اإلسلم  يف  الوحيدة  املواجهة  أو  الديالكتيك  إّن 
الظامل وامُلدافع عن املظلوم وذوو العدل واملدافعني عن العدالة ويف 

القرآن الكريم: 
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{ )البقرة، 193( امِلنِْيَ }...َفَل ُعْدَواَن اِلخَّ َعىَل الظخَّ

أو  مسلاًم  كان  سواء  اآلخرين  حقوق  حيرتم  إلنسان  يمكن 
غري مسلم العيش يف جمتمع مسلم. ولكن إْن ظلم مسلاًم ومل حيرتم 
حقوق اآلخرين فمن املسؤولية مواجهته مما يعني أن حمور الفرق 

بيننا وبني اآلخرين يف املستوى االجتامعي هو الظلم والعدالة.
وثمة مثال تارخيي يوضح املستوى الذي ارتقى إليه املسلمون 

يف العدل: 
املسلمني  بلغ  وحني  للمسلمني،  اجلمع  مجع  هرقل  أن  وهو 
إقباهلم إليهم لوقعة الريموك ردوا عىل أهل محص ما كانوا أخذوا 
عنكم  والدفع  نرصتكم  عن  شغلنا  قد  وقالوا:  اخلراج.  من  منهم 
كنا  ما  إلينا  أحب  لواليتكم  محص:  أهل  فقال  أمركم،  عىل  فأنتم 
فيه من الظلم واجَلور ولندفعن جند هرقل عن املدينة مع عاملكم، 
وهنض اليهود. فقالوا: والتوراة ال يدخل عامل هرقل مدينة محص 
فعل  األبواب وحرسوها، وكذلك  وأغلقوا  نغلب ونجهد  أن  إال 
إن ظهر  وقالوا:  واليهود.  النصارى  التي صوحلت من  املدن  أهل 
فإنا عىل  كنا عليه وإال  ما  إىل  املسلمني رصنا  وأتباعهم عىل  الروم 
أمرنا ما بقي للمسلمني عدد، فلام هزم اهلل الكفرة وأظهر املسلمني 

فتحوا مدهنم وأخرجوا املقلِّسني فلعبوا وأدوا اخلراج.)19( 

19.    البالذري، فتوح البلدان، بيروت 1988، ص، 139.
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7. دين عاملي

أيًا  لإلنسان  فيمكن  إليه،  واجلن  اإلنس  مجيع  اإلسلم  يدعو 
مسلاًم،  يكون  أن  وبلده  جنسيته  كانت  ومهام  ولونه  ملته  كانت 
يقبل  ال  واحلقوق  الواجبات  باعتبار  لإلنسانية  املنّظم  فاإلسلم 
التفريق بني الناس إال عىل أساس اإليامن، ففرقة املؤمنني وفرقة غري 

املؤمنني.)20( 

ثم إّن ختصيص نظام مرَسل لسعادة وسلمة البرش ِمن ِقبل اهلل 
تعاىل الذي حتيط رمحته بكل املخلوقات بالقليل من الناس وحرمان 
سواهم من نعمة اإليامن ليس من املنطق بيشء وهو يناقض صفَتي 

:r الرمحن والرحيم الثابتتان هلل تعاىل، يقول الرسول

ُكْم َمْن يِف  وا َمْن يِف اأَلْرِض َيْرمَحْ ُن، اْرمَحُ مْحَ ُهُم الرخَّ وَن َيْرمَحُ امِحُ "الرخَّ

َمِء..." )الرتمذي، الرب، 16 / 1924( السخَّ

املسلمني  فيه  املقصود  وليس  احلديث  هذا  يف  اجلنس  ُيعنيَّ  مل 
من  وسواهم  الناس  مجيع  يشمل  بالرمحة  األمر  إن  بل  وحسب 

احليوانات والنباتات. 

20.    كل إنسان يعتبر من ملة النبي املبعوث في عصره، وأما جميع الناس الذين وجدوا 

بعد بعثة النبي r فيعّدون من أمته، ولكن في الوقت الذي آمنت به أمته أنكر 

نبوته البعض منهم. 
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ح بعثة الرسول r إىل الّناس كاّفة يف القرآن الكريم عىل  وُتوضَّ
النحو التايل: 

ُمْلُك  َلُه  الخَِّذى  ْيَعًا  َجِ اَِلْيُكْم  اهللِ  َرُسْوُل   ْ اِنِّ النخَّاُس  ا  َ َايُّ َيا  }ُقْل 
َمَواِت َواَلْرِض...{ )األعراف، 158( السخَّ

{ )األنبياء، 107( ًة لِْلَعامَلنِْيَ }َوَما َاْرَسْلَناَك اِلخَّ َرمْحَ

:r ويقول النبي

ًة"  ًة َوُبِعْثُت إَِل النخَّاِس َعامخَّ بِيُّ ُيْبَعُث إَِل َقْوِمِه َخاصخَّ "...َوَكاَن النخَّ
)البخاري، التيمم، 1(

ولذا فإن النبي r مل يكتف بإبلغ جمتمع العرب دين اإلسلم 
ولكنه دعا اإلمرباطوريني وامللوك والبيزنطة والفرس )اإليرانيني( 
وبلد احلبشة واملرصيني وسائر الشعوب بإرساله السفراء ومعهم 

رسائل إليهم)21(. 

ويف الوقت نفسه ُيَعدُّ اإلسلم شامًل لكل األمكنة واألزمنة ال 
حيّده مكان أو زمان ولذا فإن املسلمني اآلن موجودون يف كل مكان 

األصلية النسخ  فإن  أيدينا  ينب  موجودة  أنها  كما  املرسلة  الكتب  هذه  متون  إّن    .21

لبعض منها ميكن رؤيتها بزيارة متحف قصر توب كابي في اسطنبول، ولالطالع 

حميد  م،  د،  البروفسور،  مؤلفات  في  النظر  ميكن  وحتليالتها  الرسائل  صور  على 

 Six originaux des lettres  .1985 باريس  السياسية،  الوثائق  اإلسالم،  نبي  اهلل، 

 1985 diplomatiques du prophete de İslam, Paris
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الوحدة اإلسلمية واألخوة يف  يمكننا ملس  مّلة. وباألخص  وكل 
أهبى صورها عند اجتامع هؤالء الناس حول أطراف الكعبة تلبية 

لفريضة احلج يف وقتها وعبادة اهلل الواحد األحد.

لإلسلم تكوينة متّكنه ِمن تلبية مجيع متطلبات البرش فهو نظام 
والشخصية  والبدنية  الروحية  حقوقهم  هلم  يوفر  وعقيدة  حياة 
واالجتامعية وهو دين يكشف الغبار عن مصطلحات مل حيدث أْن 
ُمْرِضيًا كاحلياة واملوت واإلله والنبي  أو  القت تفسريًا دينيًا مقنِعًا 
واجلنة  والعقاب  والثواب  واآلخرة  والدنيا  والشيطان  وامللئكة 

والنار.

الفكرة:  هذه  إدراك  يف  للتعّمق  كاٍف  ييل  بام  التذكري  ولعلَّ 
فاإلسلم كام أنه لّبى احتياجات املجتمع اإلسلمي األول املتشكل 
ِمن ُثّلة مسَتضَعفة ومظلومة من الناس فكذا لبى مجيع االحتياجات 
أنشأت  حيث  ازدهرت  ملّا  اإلسلمية  لألمة  واحلقوقية  األخلقية 
الباسيفيك،  حميط  وحتى  األطلنطي  املحيط  من  البالغة  حاكميتها 

 . وكانت أعظم دولة عىل وجه البسيطة من دون ندٍّ

من  ضالتها  جتد  تزال  وال  زمان  كل  يف  كانت  األمة  فهذه  إذًا 
االجتامعية  واحلياة  والعبادات  والعقائد  باإليامن  املتعلقة  املعارف 

وقوانينها وسائر متطلباهتا يف هذا الكتاب)22(. 

22.    م، حميد اهلل، تاريخ القرآن الكرمي )Le Saint Coran(، ص، 23.
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8. يعل الناس سواسية

عدَّ اإلسلم مجيع الناس خماَطبني بالوحي، فهم أمجعون أفراٌد 
الِعرقية  الفوارق  عن  النظر  بغض  تؤّطرهم  التي  البرشية  عائلة  يف 
ألب  ينتمون  بأهنم  فهم  ويعرِّ بينهم  والطائفية  واجلنسية  والدينية 
إنام  بينهم  املوجودة  الفوارق  بعض  أنَّ  ويلّقنهم  واحدة  وأمٍّ  واحد 
وإن  بينهم  فيام  للعداوة  ال  املشرتك  اإلجيايب  للتعامل  وسيلة  هي 
ما  متنوعة  ملجتمعات  وتكويَنهم  خمتلفة  أعراق  من  الناس  انحدار 
يف  الناس  لتسابق  وسبيٌل  هلم  امُلعطاة  النِّعم  يف  هلم  اختباٌر  إال  هو 

الغايات واألهداف املشرتكة واالتفاق عىل اخلري)23(. 

ثم إن األفضلية بني الناس يف اإلسلم ال ُتقاس بأمور متعلقة 
بالقَدِر موجودة إلزامًا وخارجة عن االختيار كالِعرق والّلون واملِّلة 
بل بامحّصله من درجة القرب إىل اهلل تعاىل والتقوى منه. وكذا فإن 
أشياء كالغنى واجلامل والقوة وبلوغ مكانة رشيفة أو الوصول إىل 
مرتبة عالية ال تَعدُّ وسائل لألفضلية. بل ال بّد ِمن معرفة أهنا ِمن 
نِعم اهلل تعاىل ينبغي تأدية شكرها بأحسن ما يمكن، وشكر النعم 
الّنعم التي يتفّضل اهلل هبا عىل عباده يف الدنيا  إّن  يتحقق بجنسها، 
أبدًا  الطالب  يفتخر  فل  االمتحان  أثناء  للطلبة  امُلعطاة  كاألسئلة 
مقابل  اكتسبها  التي  بالدرجات  يسعد  وإنام  له  املعطاة  باألسئلة 

23.     املائدة، 48؛ البقرة، 148. 
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عىل  هبا  اهلل  تفّضل  التي  النعم  توظيف  أجر  أن  وبام  ولذا  أجوبته، 
املؤمنني البتلءهم فيام تريض اهلل تعاىل سيكون يف اآلخرة فام من 
سبٍب الفتخار املسلم بنفسه وجعلها تسمو عىل الغري يف هذه الدنيا، 

بل إّن مثل هذا الترّصف صاحُبه خمدوع. 

اهلل  تقرب من  نعمة ال  التابعني: »كل  أبو حازم أحد  قال  لقد 
U فهي بلية«.

مرة  احتاج  ملا  فإنه  للعاملني  رمحة  أرسل  قد   r النبي  أن  ومع 
ميَّة أخرب هبا مع تكراره قول "ول فخر" مرات  للتعريف بصفاته السَّ

عديدة. )الرتمذي، املناقب، 1/ 3616؛ الدارمي، املقدمة، 8(

نقيضه.  ِمن  أفضل  تعاىل  اهلل  بأوامر  هيتمُّ  الذي  فاملؤمن  إذًا 
رداء  عن  عبارة  واجلسد  الفاين،  اجلسد  إىل  عائد  إال  ليس  فالِعرق 
األرواح  ألن  هلا  عرق  ال  أبدية  فهي  الروح  وأما  الروح،  ُألبِس 

مجيعها آتية من اهلل تعاىل)24(.  

يقول تعاىل يف القرآن الكريم:

ُشُعوَبًا  َوَجَعْلَناُكم  َوُأْنَثى  َذَكٍر  ِمْن  َخَلْقَناُكم  اِنخَّا  النخَّاُس  ا  َ َايُّ }َيا 

َخبِيٌ{  َعِلْيٌم  اهلل  اِنخَّ  َاْتَقاُكم  اهللِ  ِعْنَد  َاْكَرَمُكْم  اِنخَّ  لَِتَعاَرُفوا  َوَقَبائَِل 
)احلجرات، 13(

24.    احلجر، 29؛ السجدة، 9؛ ص، 72؛ األنبياء، 91؛ التحرمي، 12. 
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َنَسُبُه"  بِِه  ْع  ُيْسِ َلْ  َعَمُلُه،  بِِه  َأ  َبطخَّ "...َوَمْن   :r الرسول  ويقول 
كر، 2699/38؛ ابن ماجة، املقدمة، 225/17( )مسلم، الذِّ

ويف يوم فتح مكة خاطب النبي r الناس فقال هلم:

َوَتَعاُظَمَها  ِة  اِهِليخَّ اجْلَ َة  يخَّ ُعبِّ َعْنُكْم  َأْذَهَب  َقْد  اهلَل  إِنخَّ  النخَّاُس  ا  َ َأيُّ "َيا 

ٌ َعىَل  بِآَبائَِها، َفالنخَّاُس َرُجَلِن: َبرٌّ َتِقيٌّ َكِريٌم َعىَل اهللِ، َوَفاِجٌر َشِقيٌّ َهنيِّ

اهللِ، َوالنخَّاُس َبُنو آَدَم َوَخَلَق اهلُل آَدَم ِمْن ُتَراٍب" )الرتمذي، التفسري، 3270/49(

يف   r اهلل  رسول  ُخطبة  سمع  من  حدثني   ،t نرضة  أيب  عن 
وسط أيام الترشيق فقال:

َل  َأَل  َواِحٌد،  َأَباُكْم  َوإِنخَّ  َواِحٌد،  َربخَُّكْم  إِنخَّ  َأَل  النخَّاُس،  ا  َ َأيُّ "َيا 

َعىَل  َر  َأمْحَ َوَل   ، َعَرِبٍّ َعىَل  لَِعَجِميٍّ  َوَل   ، َعَجِميٍّ َعىَل  لَِعَرِبٍّ  َفْضَل 

ْغُت". قالوا: بلغ رسول  ْقَوى َأَبلخَّ َر، إِلخَّ بِالتخَّ َأْسَوَد، َوَل َأْسَوَد َعىَل َأمْحَ

اهلل.  )أمحد، مسند، 5، 23489/411(

9. يعل حرية الدين والوجدان ركيزًة

فيه  ووضع  حرًا  خلقه  الذي  لإلنسان  تعاىل  احلقُّ  بني  لقد 
كه إياها فكل  الشعور الصواب واخلطأ، ومنحه حرية اإلرادة وملَّ
ما  بنفسه عواقب  إرادته وسيتحّمل  ما يرجحه بحرية  أحد يرجح 
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رّجحه يقول اهلل تعاىل يف القرآن الكريم:

ُتْكِرُه  َاَفَاْنَت  ْيَعًا  َجِ ُهْم  ُكلُّ ْرِض  اْلَ يِفْ  َمْن  َمَن  آَلَ َك  َربُّ َشاَء  }َوَلْو 

{ )يونس، 99( النخَّاَس َحتخَّى َيُكْوُنوا ُمْؤِمننِْيَ

}...َفَمْن َشاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَيْكُفْر...{ )الكهف، 29(

َواِْن  اْلُكْفَر  لِِعَباِدِه  َيْرَض  َوَل  َعْنُكم  َغنِيٌّ  اهلَل  َفاِنخَّ  َتْكُفُروا  }اِْن 

مر، 7( َتْشُكُرْوا َيْرَضُه َلُكم{ )الزُّ

َيِعيُش  )اَل  ِمْقَلًتا  تكون  املرأة  كانت  َقاَل:   v عباس  ابن  عن 
هَلَا َوَلٌد( فتجعل عىل نفسها إن عاش هلا ولد أن هتوده، فلام أجليت 
بنو النضري )لنْقضهم العهد مع املسلمني( كان فيهم من أبناء األنصار 
اهلل  فأنزل  أن يكرهوهم عىل اإلسلم(  )وأرادوا  أبناءنا،  ندع  فقالوا: ال 
        )256 )البقرة،   }... الَغيِّ ِمَن  ْشُد  الرُّ  َ َتَبنيخَّ َقْد  يِن  الدِّ يِف  إِْكَراَه  }َل   :U

)أبو داود، اجلهاد، 116 /2682؛ الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص. 85، 87(

يتحاشى  هو  ولذا  بمبادئه  الناس  ُيلِزَم  أن  يريد  ال  اإلسلم  إن 
تكن  مل  فمثًل:  الفكري،  اإللزام  والقهر حتى  اإلجبار  أساليب  كل 
طلب  يكن  ومل  اإلسلم،  نرش  يف  األساسية  الوسائل  من  املعجزة 
أن  وبام   ،r النبي  من  به  بًا  مرحَّ للعادة  اخلارقة  احلوادث  وقوع 
اإلسلم تزامن مع تطور اجلنس البرشي لذا خاطب العقل والذهن 
بمعجزة القرآن الكريم وربط اإلنساَن به من خلل إظهار القوانني 
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العقلية واألدلة املقنعة، وبالتايل هو مل يستخدم اإلكراه املادي كوسيلة 
من الوسائل مطلقًا. ثم إن استخدام اإلكراه يف الدين يسوق الناس 
عمومًا إىل النفاق الذي يعد أخطر من الكفر الظاهر، والعبادة املؤداة 

بل إخلص واملرَشبُة بالرياء والعجب مردودة عىل صاحبها.

عن احلسن بن عيل بن أيب رافع أن أبا رافع أخربه قال:

بعثتني قريش إىل رسول اهلل فلام رأيت رسول اهلل ألقي يف قلبي 
اإلسلم، فقلت: »يا رسول اهلل إين واهلل ال أرجع إليهم أبدًا« 

 :r فقال رسول اهلل

َد، َوَلِكِن اْرِجْع َفإِْن َكاَن يِف  "إِنِّ َل َأِخيُس بِاْلَعْهِد َوَل َأْحبُِس اْلُبُ

َنْفِسَك الخَِّذي يِف َنْفِسَك اآْلَن َفاْرِجْع"

قال: »فذهبت ثم أتيت النبي فأسلمت« )أبو داود، اجلهاد، 151/ 2758(

ويف املوطأ عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساء كن يف عهد رسول اهلل 
r يسلمن بأرضهن، وهن غري مهاجرات، وأزواجهن حني أسلمن 
كفار. منهن بنت الوليد بن املغرية. وكانت حتت صفوان بن أمية. 
فأسلمت يوم الفتح. وهرب زوجها صفوان بن أمية من اإلسلم. 
فبعث إليه رسول اهلل r ابن عمه وهب بن عمري. برداء رسول اهلل 
r. أمانًا لصفوان بن أمية. ودعاه رسول اهلل r إىل اإلسلم. وأن 
يقدم عليه. فإن ريض أمرًا قبله. وإال سريه شهرين، فلام قدم صفوان 
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عىل رسول اهلل r بردائه، ناداه عىل رءوس الناس، فقال: يا حممد إن 
هذا وهب بن عمري جاءين بردائك. وزعم أنك دعوتني إىل القدوم 

عليك. فإن رضيت أمرا قبلته، وإال سريتني شهرين. 

فقال رسول اهلل r: "اْنِزْل َأَبا َوْهٍب"

فقال: ال واهلل. ال أنزل حتى تبني يل. 

فقال رسول اهلل r: "َبْل َلَك َتِسُي َأْرَبَعَة َأْشُهٍر" 

فخرج رسول اهلل قبل هوازن بحنني. فأرسل إىل صفوان بن أمية 
يستعريه أداة وسلحًا عنده. فقال صفوان: أطوعًا أم كرهًا؟ فقال: 
الذي عنده. ثم خرج صفوان  "بل طوعًا"، فأعاره األداة والسلح 
مع رسول اهلل r وهو كافر فشهد حنينًا والطائف وهو كافر، وامرأته 
امرأته حتى أسلم صفوان.  بينه وبني  مسلمة، ومل يفرق رسول اهلل 

واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. )املوطأ، النكاح، 45-44(

قال ابُن إسحاَق: ملا قدم وفُد نجراَن عىل َرُسوِل اهللِ r دخُلوا 
ون  ُيصلُّ فقاُموا  العرِص، فحانْت صلهُتم  بعد صلِة  عليه مسجَدُه 
"دُعوهم"   :r اهللِ  َرُسوُل  فقاَل  منعهم،  النَّاُس  فأراد  مسجِدِه،  يف 

وا صلهَتم)25(.  فاستقبُلوا املرشَق فصلُّ

الطبقات سعد،  ابن  202-207؛   ،2  ،1937 بيروت  النبي،  سيرة  هشام،  ابن  انظر:    .25

         الكبرى، دار صادر، 1، 357؛ البيهقي، دلئل النبوة، 4، 382-387؛ احللبي، إنسان العيون

        في سيرة األمني املأمون، 3، 235. 
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أهايل  بمعاهدة  اجلراح  بن  عبيدة  أبو  قام   t عمر  عهد  ويف 
أنفسهم  عىل  احلفاظ  مقابل  املدينة  وسلموه  النصارى  محص 
وأمواهلم وأسوارهم وكنائسهم ونواعريهم، واستثنى من املعاهدة 
ا إىل مسجد، وعندما استلم معاوية  ُيوَحنَّ رشط حتويل ربع كنيسة 
إال  دمشق  يف  املوجود  املسجد  إىل  الكنيسة  هذه  ضم  أراد  اخللفة 
مروان  بن  امللك  عبد  وكذا  الناس،  اعرتض  ملا  رأيه  عن  رجع  أنه 
عجز عن إرضاء غري املسلمني عىل الرغم من إعطائهم الكثري من 
األموال، وأما الوليد بن عبد امللك فمع إعطائه كمية كبرية من املال 
وأحلقها  الكنيسة  هبدم  قام  أيضًا  ترضهم  مل  خمتلفة  بدائل  وتقديمه 
العزيز  عبد  بن  عمر  اخلليفة  إىل  األمر  هذا  ُرفع  وعندما  باملسجد 
حتقق منه وقرر إعادة املكان إىل أصحابه بعدما عرف أهنم عىل حق 
ولكن املسلمني هذه املرة مل يرّسهم حتويل مسجدهم إىل كنيسة فقام 
عمر بن عبد العزيز بمقابلة غري املسلمني وأهنى املشكلة بتربعه هلم 

بجميع كنائس الغوطة التي فتحها املسلمني)26(. 

وكتب فيليب مارشال براون، املؤرخ الربيطاين: 

»إن األتراك عىل الرغم من حتقيقهم انتصارًا كبريًا فإهنم سمحوا 
لشعوب مجيع الدول يف إدارة نفسها بنفسها وفقًا لعاداهتا وتقاليدها 

اخلاصة هبا بسخاء«.
26.    انظر: ب، د، م، حميد اهلل، مدخل إلى اإلسالم، ص، 237. 
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الدولة   1799-1798 عام  بونابرت  نابليون  هاجم  عندما 
العثامنية، أراد حتريض األرمن الذين يعيشون يف فلسطني وسوريا. 

فرد عليه سباستيان السفري الفرنيس يف اسطنبول: 
»إن األرمن سعداء جدًا يف حياهتم هنا ومن املستحيل إحداث 

التمرد«)27(. 

10. يتخذ اليس مبدًأ
إن ربنا رمحته عامة أراد اليرس بعباده دائاًم، ويرس اإلسلم ظاهر 
من كل جوانبه، فل جيب علينا نفض أيدينا من الدنيا أو التعرض 
الدنيا  ملذات  مجيع  عن  االبتعاد  أو  الدوام  عىل  والبلء  املشقة  إىل 
حتى نعيش الدين. وإن الدخول يف اإلسلم والقيام بموجبه سهل 

فأضعف الناس يتمكن من تطبيق تعاليمه.

َة  اْلِعدخَّ َولُِتْكِمُلوا  اْلُعْسَ  بُِكُم  ُيِريُد  َول  اْلُيْسَ  بُِكُم  اهلُل  }ُيِريُد 

ُكْم َتْشُكُرون{ )البقرة، 185( وا اهلَل َعىَل َما َهَداُكْم َوَلَعلخَّ ُ َولُِتَكبِّ

يِن ِمْن َحَرٍج...{ )احلج، 78( }ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّ

َف َعْنُكْم َوُخِلَق اإِلنَساُن َضِعيفًا{ )النساء، 28( فِّ }ُيِريُد اهلُل َأن خُيَ
وأخرب النبي r عن أحد مبادئ اليرس: 

 .http/ /www.atmg.org/armenianProblem.htlm    .27
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فَعْن َأيِب ُهَرْيَرَة t َأنَّ َرُسوَل اهللِ r َقاَل:

َعَلْيِه  َتْكُتُبوَها  َفَل  َئًة،  َسيِّ َيْعَمَل  َأْن  َعْبِدي  َأَراَد  إَِذا  اهلُل:  "َيُقوُل 

َأْجيِل  ِمْن  َتَرَكَها  َوإِْن  بِِمْثِلَها،  َفاْكُتُبوَها  َعِمَلَها  َفإِْن  َيْعَمَلَها،  َحتخَّى 

َفاْكُتُبوَها َلُه َحَسَنًة، َوإَِذا َأَراَد َأْن َيْعَمَل َحَسَنًة َفَلْم َيْعَمْلَها َفاْكُتُبوَها 

َلُه َحَسَنًة، َفإِْن َعِمَلَها َفاْكُتُبوَها َلُه بَِعْشِ َأْمَثاِلَا إَِل َسْبِع ِماَئِة ِضْعٍف" 
)البخاري، التوحيد 35، الرقاق 7501/31(

يؤلف  لينًا  لطيفًا  َسْهًل  َرُجًل  كان  بأنه   r أصحابه  وأخربنا 
بسهولة ويسهل األمور دائاًم. )مسلم، احلج، 137(

وجدير بنا هنا رضب بعض األمثلة املوضحة يرس دين اإلسلم:

• إن اإلنسان مكلف بام يتناسب وطاقته وإمكانياته فل يطلب 	
منه ما هو عاجز عنه ولن يكون مسؤواًل عام ليس يف يده وما 

هو خارج حتمله ويف اآلية:

• ُف اهلُل َنْفسًا إِلخَّ ُوْسَعَها َلَا َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت 	 }ل ُيَكلِّ

ِمْل َعَلْيَنا إِْصًا  َنا َول َتْ َنا ل ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنِسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا َربخَّ َربخَّ

ْلَنا َما ل َطاَقَة َلَنا بِِه  مِّ َنا َول ُتَ ِذيَن ِمْن َقْبِلَنا َربخَّ ْلَتُه َعىَل الخَّ َكَم مَحَ

اْلَقْوِم  َعىَل  َنا  َفاْنرُصْ َمْولَنا  َأْنَت  َنا  َواْرمَحْ َلَنا  َواْغِفْر  ا  َعنخَّ َواْعُف 
اْلَكاِفِريَن{ )البقرة، 286(
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• التدّرُج أمٌر أسايسٌّ يف اإلسلم ومل يصدر النهي عن املحرمات 	
كان  بل  واحدة،  دفعة  والزنا  والربا  كاخلمر  آنذاك  املنترشة 

حتريم بعضها عىل ثلث أو أربع مراحل.

• عدم 	 حالة  يف  ولكن  الصلة.  إلقامة  باملاء  التوضؤ  من  بد  ال 
توافر املاء أو توافر ولكن استخدامه قد يؤدي إىل سوء احلالة 

الصحية حينها يتعذر الوضوء وحيل التيمم بالرتاب حمله.

• جعل 	 حيث  الفريضة  صلة  يف  للمسافرين  تعاىل  اهلل  رّخص 
أن  عىل  بناء  بركعتني  تؤدى  ركعات  أربع  البالغة  الفريضة 

للسفر مشقة وضيقًا يف الوقت.

• يلزم املسلم تأدية الصلة قائاًم إال أنه بإمكان العاجز عن القيام 	
تأدية الصلة قاعدًا أو مضطجعًا أو باإليامء حسبام يسمح به 

حاهلم. 

• يتلو املؤمنون من القرآن ما تيرس هلم منه سواء يف الصلة أو 	
هذا  يف  الناس  يلزم  حد  من  وما  اليومية  حياهتم  يف  خارجها 

الشأن. )املزمل، 20(

• نظيف 	 مكان  فأي  خاصة  بأماكن  مرتبط  غري  العبادة  تأدية 
 :r يمكن أن تؤدى فيه العبادة يقول الرسول

َمِسَيَة  ْعِب  بِالرُّ ُت  ُنرِصْ َقْبيِل:  َأَحٌد  ُيْعَطُهنخَّ  ل  ًسا  َخْ "ُأْعِطيُت 
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تِي  ُأمخَّ من  َرُجٍل  َم  َفَأيُّ َوَطُهوًرا  َمْسِجًدا  ْرُض  اأْلَ يل  َوُجِعَلْت  َشْهٍر، 

َقْبيِل،  َحٍد  أِلَ َتِلخَّ  ول  امْلََغانُِم  يل  ْت  َوُأِحلخَّ  ، َفْلُيَصلِّ َلُة  الصخَّ َأْدَرَكْتُه 

َوُبِعْثُت إل  ًة  َقْوِمِه َخاصخَّ ُيْبَعُث إل  َفاَعَة، وكان النبي  َوُأْعِطيُت الشخَّ

الناس كافة" )البخاري، التيّمم، 335/1(

• قد يشق الصيام عىل املرىض واملسافرين إىل حد يرض بصحتهم، 	
ولذا هم خمريون بني الصيام يف رمضان وعدمه. ويف حال مل 
يصوموا عليهم قضاء ما أفطروه بعد التامثل للشفاء أو العودة 

من السفر.

• تأجيل 	 احلج  فريضة  تأدية  عليهم  الواجب  املسلمني  بإمكان 
ذلك فيام لو طرأ مرض أو انعدم األمن حلرب أو ما شاهبه إىل 

أن يزول اخلطر.

• اليمني 	 وكفارة  األيتام  رعاية  يف  اليرس  أظهر  تعاىل  اهلل  إن 
والعبادة  العائلة  عىل  والنفقة  والطلق  واملهر  والنكاح 
والقصاص والوصية والعقود وعند اقرتاض املال ورده وكل 
أن  املؤمنني  من  وطلب  املعاملت  من  القبيل  هذا  من  هو  ما 

يتعاملوا عىل هذا األساس)28(. 

 إن تكثري هذا النوع من األمثلة ممكن. 

28.     انظر: البقرة، 178، 180، 220 ـ241، 280؛ النساء، 6، 19، 25؛ الطالق، 2، 6، 7.
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عن حييى بن يعمر t، قال: سألت عائشة c: هل كان رسول 
اهلل r ينام وهو جنب؟ قالت يل: »ربام اغتسل قبل أن ينام، وربام 
نام قبل أن يغتسل، ولكنه كان يتوضأ« قال: احلمد هلل الذي جعل 

يف الدين سعة. )أمحد، مسند، 6، 25331/166(

رسول  كان  هل  رجل:  سأهلا  قال:   ،c عائشة  عن   t وَعْنه 
اهلل r يرفع صوته من الليل إذا قرأ؟ قالت: »نعم، ربام رفع، وربام 
خفض«. قال: احلمد هلل الذي جعل يف الدين سعة. قال: فهل كان 
الليل، وربام  يوتر من أول الليل؟ قالت: »نعم، ربام أوتر من أول 
)أمحد،  الدين سعة.  الذي جعل يف  قال: احلمد هلل  أوتر من آخره«. 

مسند، 6، 25344/167(

11. يرب عىل التفاؤل واألمل

يريد اإلسلم من الناس أن يكونوا متفائلني، يقول اهلل تعاىل:

ٍء...{ )األعراف، 156( تِي َوِسَعْت ُكلخَّ َشْ }َوَرمْحَ

بِيِّ r، َقاَل: وعن أيب هريرة t َعِن النَّ

َوُهَو  َنْفِسِه  َعىَل  َيْكُتُب  َوُهَو  ِكَتابِِه  يِف  َكَتَب  اخَلْلَق  اهلُل  َخَلَق  "مَلخَّا 

تِي َتْغِلُب َغَضبِي«" )البخاري، التوحيد  َوْضٌع ِعْنَدُه َعىَل الَعْرِش: »إِنخَّ َرمْحَ
)7404/15



n

57

o الرئيسية  اإلسلم  خصائص 

ناحية  ومن  متفائلني،  املسلمون  ليكون  كافية  العقيدة  وهذه 
والتوكل  والصرب  والرمحة  كالعفو  حسنة  فضائل  فإن  أخرى 
وإن  احلياة،  يف  املسلمني  تريح  الظن  وحسن  والرضا  واإلذعان 
للمصائب واملحن واألمراض يف تكفريها للذنوب ورفعها للمنزلة 
ومن  الدنيا.  احلياة  ثقل  بتخفيف  يتعلق  فيام  مهاّمً  دورًا  املعنوية 
بعد  ويستسلم  عليه  جيب  بام  قيامه  بعد  مؤمن  يغتم  أن  املستحيل 
تعاىل  اهلل  من  آت  هو  ما  بكل  والرايض  والقدر،  القضاء  إىل  ذلك 

يعيش سعيدًا يف حياة ملؤها السكينة والطمأنينة. 
وأما بشأن غري املسلمني واملذنبني فإن باب التوبة مفتوح عىل 
مرصاعيه ويمكن لإلنسان أن يؤمن أو يتوب متى شاء ما مل تظهر 
املوت  من  كّلً  أن  وبام  ولكنه  القيامة،  وعلمات  املوت  أمارات 
والقيامة يتخطف الناس فجأة فعىل الناس فورًا التوجه إىل اهلل تعاىل 

قبل ضياع الوقت. يقول اهلل تعاىل:

ِة اهللِ  مْحَ ُفوا َعىَل َأنُفِسِهْم َل َتْقَنُطوا ِمن رخَّ ِذيَن َأْسَ  }  ُقْل َيا ِعَباِدَي الخَّ

ِحيُم. َوَأنِيُبوا إَِل َربُِّكْم  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرخَّ ُنوَب َجِيًعا إِنخَّ إِنخَّ اهلَل َيْغِفُر الذُّ

وَن{    )الزمر ،  54-53 ( َوَأْسِلُموا َلُه ِمْن َقْبِل َأْن َيْأتَِيُكُم اْلَعَذاُب ُثمخَّ َل ُتْنرَصُ
لقد منع النبي r الناس من التشاؤم من بعض األشياء وجعَل 

النظَر إىل األمور بتفاؤل وحسِن ظٍن وتأويلها باخلري أساسًا)29(. 

29.    انظر: البخاري، الطب، 19؛ مسلم، السالم، 102؛ أبو داود، الطب، 24/ 3919. 
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الظن وحيثهم عىل حسن  بتجنب سوء  الناس  ينصح اإلسلم 
الظن باآلخرين دائاًم، يقول اهلل تعاىل يف القرآن الكريم:

نِّ إِْثٌم  نِّ إِنخَّ َبْعَض الظخَّ َن الظخَّ ِذيَن آَمُنوا اْجَتنُِبوا َكثًِيا مِّ ا الخَّ َ }َيا َأيُّ

َم  ُسوا َوَل َيْغَتب بخَّْعُضُكم َبْعًضا َأحُيِبُّ َأَحُدُكْم َأن َيْأُكَل َلْ سخَّ َوَل َتَ

ِحيٌم{ )احلجرات، 12( اٌب رخَّ ُقوا اهلَل إِنخَّ اهلَل َتوخَّ َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه َواتخَّ

فاملسلمون هم الذين يستقبلون املصائب من اهلل تعاىل بالصرب 
ويتمنون األجر منه بعد اختاذهم األسباب. وإن املسلمني ال يقنطون 
من رمحة اهلل أبدًا إضافة إىل خشيتهم من سخطه فهذا ما ُيفرسَّ توازنًا 

بني اخلوف والرجاء.

وأما عند اقرتاب املوت فيزداد شعوُر حسِن ظنِّهم بني يدي اهلل 
:r قال رسول اهلل .U

)مسلم، اجلّنة،   "U بِاهلِل  نخَّ  الظخَّ ِسُن  حُيْ َوُهَو  إِلخَّ  َأَحُدُكْم  َيُموَتنخَّ  "َل 
81 – / 2877؛ أبو داود، اجلنائز، 3113/13-12(

وبالنظر إىل الناحية املادية فليس من املمكن أن يكون املسلمون 
متشائمني، إذ قّدر اهلل جل وعل رزَق مجيع البرش كام قال يف اآلية 

اجلليلة:

اُهْم...{  َوإِيخَّ َنْرُزُقُكْم  َنْحُن  إِْملٍق  ِمْن  َأْولَدُكْم  َتْقُتُلوا  }َول 
)األنعام، 151(
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ِميُع  اُكْم َوُهَو السخَّ ِمُل ِرْزَقَها اهلُل َيْرُزُقَها َوإِيخَّ ٍة َل َتْ }َوَكَأيِّن ِمْن َدابخَّ
اْلَعِليُم{ )العنكبوت، 60(

له،  املقدر  إنسان من احلصول والوصول إىل رزقه  بد لكل  ال 
باألسباب  التمسك  بل  الشأن  هذا  يف  التشاؤم  عدم  جيب  ولذلك 
من  تعاىل  اهلل  قسمه  بام  نقنع  أن  وينبغي  الرزق  توفري  يف  اللزمة 
عىل  العمل  بعد  كثري،  أو  قليل  إنه  عنه:  نقول  أن  غري  من  الرزق، 
نحو رشيف والقيام بام يف الوسع، وعليه استخدام الرزق بام يريض 

اهلل تعاىل.

12. يعطي أمهية للتكافل الجتمعي والديناميكية )اليوية(

وحيدًا،  العيش  يمكنه  ال  ِخلقًة؛  اجتامعي  خملوق  اإلنسان 
فهو بحاجة إىل أشخاص آخرين يأنس هبم، وإىل جانب هذا فإنه 
خلق ضعيفًا فهو ليس قويًا بام يكفي لتلبية مجيع احتياجاته بنفسه، 
ولذلك جيب أن يعيش الناس يف جمتمع ويتعاونوا فيام بينهم ويؤدوا 

:r ما تستلزمه عبوديتهم هلل معًا، يقول الرسول

ٍد r، َعىَل َضَلَلٍة، َوَيُد  مخَّ َة ُمَ تِي، َأْو َقاَل: ُأمخَّ َمُع ُأمخَّ "إِنخَّ اهلَل َل َيْ

اِر" )الرتمذي، الفتنة، 7/ 2167( اهللِ َمَع اجَلَمَعِة، َوَمْن َشذخَّ َشذخَّ إَِل النخَّ

"اجلمعة رمحة والُفرقة عذاب" )أمحد، مسند، 4، 278، 375(
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اجلمعة  وصلة  اجلامعة  يف  بالصلة  الناس  بأمره  اإلسلم  إن 
عىل  حيثهم  واألضحية  واإلنفاق  والزكاة  احلج  وفريضة  والعيدين 
كتجهيز  أيضًا  البرشية  العلقات  ويف  العبادات  يف  دائاًم  االجتامع 
اجلنازة واألعراس وعيادة املريض واملحافظة عىل إبقاء الروابط بني 

األقارب قوية واالشتغال باملحتاجني.

مع  التعامل  عن  النامجة  الصعوبات  بعض  وجود  املؤكد  ومن 
اإلسلم  وَيِعُد  التضحية  منهم  تتطلب  الناس  حتّمل  لذا  الناس 
عبء  أنفسهم  وحيّملون  املجتع  ضمن  يعيشون  الذين  املسلمني 

الغري بمكافأة كبرية. 

شأن  من  يقّلل  ال   r واللطف  اخللق  صاحب  نبينا  كان  لقد 
أي أحد من الناس حتى الفّظ منهم مع تعرضه إلساءاهتم بل كان 

يعاملهم باحلسنى. 

وقد آمل هذا األمر عمه العباس t فقال له: 

»يا رسول اهلل، إين أراهم قد آذوك وآذاك غبارهم، فلو اختذت 
عريشًا تكلمهم منه؟« َفَقاَل:

َحتخَّى  ِرَدائِي  َوُيَناِزُعوِن  عِقبِي،  َيَطُؤوَن  َأْظُهِرِهْم  َبنْيَ  َأَزاُل  "َل 

 ،7 أيب شيبة،  ابن  املقدمة، 14؛  )الدارمي،  ِمْنُهْم"  ُيِرحُينِي  الخَِّذي  ُهَو  اهلُل  َيُكوَن 
90؛ ابن سعد، 2، 193(
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ويقول الرسول r موصيًا أمته باليشء نفسه:

الُِط النخَّاَس َوَيْصِبُ َعىَل َأَذاُهْم َخْيٌ ِمَن امُلْسِلِم  "امُلْسِلُم إَِذا َكاَن خُيَ

الُِط النخَّاَس َوَل َيْصِبُ َعىَل َأَذاُهْم" )الرتمذي، القيامة، 2507/55؛  الخَِّذي َل خُيَ
ابن ماجه، الفتن، 23؛ أمحد، 2، 43(

إن اإلسلم يوجه الناس إىل الفعاليات االجتامعية وعيش حياة 
ديناميكية )حيوية( من خلل أمره بالعمل لتوفري الرزق وبالزواج 
لتأسيس أرسة وإنجاب أطفال وبالتصدق والعطاء واغتناِم الوقت 
للفوز  درجة  بأقىص  الدنيا  باستغلل  يأمر  وكذا  جيد  نحو  عىل 
عن  وإبعادهم  اجلميع  إىل  احلقائق  تبليغ  منا  ويطلب  باآلخرة، 
األخطاء، كام يأمرنا باحلفاظ عىل املال والنفس والعرض والرشف 
والنسل والوطن والدفاع عنها وهو يدفع الناس ليعيشوا حياة من 
أنه ما  النشاط واحليوية االجتامعية والنهضة من خلل زرع فكرة 
كان  ذرة وال من رش ولو  مقدار  يعمله أحدهم ولو كان  من خري 

مثقال ذرة إال وسوف يلقى جزاءه)30(. 

عن  مطلقًا  يبعدهم  ال  االجتامعية  عىل  الناس  بحثِّه  واإلسلم 
عبادهتم وتفكرهم الفردي وهو ينصحهم بأن يؤدوا مجيع فعالياهتم 
االجتامعية يف سبيل إرضاء اهلل تعاىل وبنية العبادة له، ويريد منهم 

30.     انظر: الزلزلة، 7-8؛ األنعام، 104؛ الزمر، 41؛ فصلت، 46؛ اجلاثية، 15. 
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مع  وهم  حتى  تعاىل  اهلل  مع  الوجود  بشعور  العيش  يواصلوا  أن 
الغري"وبتعبري  حضور  يف  باهلل  "االختلء  مبدأ  أساس  عىل  العامة 
آخر يعيشون ضمن إطار قاعدة "اليد واقعٌة يف همِّ الربح، والفؤاد 

يف همِّ احلبيب" 

والتوكل  بالقدر  واإليامن  املوت  يف  كالتفكر  مسائل  إن  ثم 
البعض  يفهم  كام  مطلقًا  واليأس  العطالة  يف  توقع  ال  واالستسلم 
خطًأ، بل عىل العكس إنه يعودهم عىل العمل بدقة أكثر وعزم أقوى 

وبطمأنينة القلب.

أكثر  بعمل  القيام  عىل  يعزم  املوت  يتذكر  الذي  فاإلنسان 
وأجود بعد استحضاره ضيق الوقت، واليضيعه بأمور ليس ذات 
أمهية، وهو بذلك ال يقع يف املعايص التي جيره إليها كل من النفس 
التوكل واإلذعان  بالقدر ويعي  الذي يؤمن  املؤمن  والشيطان، إن 
أن  غري  من  عليه  يقدر  بعمل  قام  هو  إن  اخلطأ  عظم  يدرك  بحق 
يتوكل عىل اهلل تعاىل، وبالتايل يرتاح املؤمن حني يرتك النتائج عىل 
اهلل تعاىل بعد قيامه بكل ما يف وسعه، وغري املؤمن بالقدر والرافض 
هؤالء  ومثل  فيه،  هو  مما  أفظع  أمر  من  فام  واالستسلم  للتوكل 
الناس يبقون يف قلق دائم فيام خيص النتيجة املنتظرة ألعامهلم التي 
قاموا هبا ويف حال ظهرت النتائج عىل خلف ما يتوقعونه يصابون 
واملستسلم  بالقدر  واملصدق  املؤمن  وأما  كبرية.  روحية  باهنيارات 



n

63

o الرئيسية  اإلسلم  خصائص 

هلل تعاىل فإنه حتى ولو مل حيصل عىل النتائج بعد القيام بمسؤولياته 
الوقوع  من  حمميًا  يكون  هذا  جانب  وإىل  بنيته  الثواب  يلقى  فهو 
املادية  الناحية  فاز من  الشديد وبعبارة أخرى يكون قد  يف  احلزن 

واملعنوية أيضًا.

13. يعطي اإلنسان قيمة عليا

بني  متميزًا  ورشفًا  استثنائية  مكانة  لإلنسان  اإلسلم  هيب 
املخلوقات، يقول اهلل تعاىل يف اآلية الرشيفة: 

}َلَقْد َخَلْقَنا اِلْنَساَن يِفْ َاْحَسِن َتْقِوْيٍم{ )التني، 4(

ِمَن  َوَرَزْقَناُهْم  َواْلَبْحِر  اْلَبِّ  يِف  ْلَناُهْم  َومَحَ آَدَم  َبنِي  ْمَنا  َكرخَّ }َوَلَقْد 

ْلَناُهْم َعىَل َكثٍِي ِمخَّْن َخَلْقَنا َتْفِضيل{ )اإلرساء، 70( َباِت َوَفضخَّ يِّ الطخَّ

بن    يعىل  َفعن  مماته،  وبعد  حياته  يف  االنسان   U اهلل  كّرَم  وقد 
مرة  t قال: 

»سافرت مع النبي r غري مرة فام رأيته مر بجيفة إنسان إال أمر 
بدفنه، ال يسأل أمسلم هو أم كافر« )احلاكم، املستدرك، 1، 1374/526(

:r َِقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهلل ،c وَعْن َعائَِشَة

ا" )ابن ماجه، اجلنائز، 1616/63( ِه َحيًّ "َكْسُ َعْظِم امْلَيِِّت َكَكْسِ
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حتى  تلقي  الذي  اإلنسان  ونفس  روح  قيمة  هي  ما  ترى  فيا 
جنازته كل هذا االحرتام يقول اهلل تعاىل:

بَِغْيِ  َنْفًسا  َقَتَل  َمْن  ُه  َأنخَّ ائِيَل  إِْسَ َبنِي  َعىَل  َكَتْبَنا  َذلَِك  َأْجِل  }ِمْن 

َم  َم َقَتَل النخَّاَس َجِيًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنخَّ ْرِض َفَكَأنخَّ َنْفٍس َأْو َفَساٍد يِف اأْلَ

َأْحَيا النخَّاَس َجِيًعا...{ )املائدة، 32(

 وهلذا السبب فإن التعدي عىل النفس سواء نفس الغري أو حتى 
نفسه حمظور بشدة ويتوعد اهلل تعاىل املتعدي بجزاء ثقيل)31(.  

يقول موالنا: »لو ذكرت القيمة احلقيقية لإلنسان الحرتقت أنا 
والدنيا! لكن ولألسف الشديد مل يدرك اإلنسان قيمته يومًا بل باع 
نفسه بثمن زهيد، كان اإلنسان قامشًا مصقواًل فحول نفسه إىل رقعة 

يف سرتة من الصوف«)32(. 

إن اهلل تعاىل حفظًا لعباده حتى املذنبني منهم يُعدُّ التكلم يف حق 
الغري يف غيبته )الغيبة( من املعايص الكبرية، وحيّرم قطعًا االستهزاء 
بالناس وملزهم ومهزهم وتقليدهم عىل نحو السخرية وسوء الظن 

والتحري عن نقائصهم وأحواهلم اخلاصة. )احلجرات، 11 - 12(

وأما  به  املتعلقة  احلقوق  عن  يصفح  أنه  تعاىل  احلق  بني  لقد 

31.   انظر: البخاري، الديات 21، الطب 56؛ مسلم، اإلميان، 175. 

32.   املثنوي، جـ 3، البيت:1000 ـ 1001. )بتصرف(. 
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العائدة إىل العباد فمرتوكة لصاحب احلق هو من يسامح فيها. 
مه أعطاه حقوقًا  إن اإلسلم الذي رفع من قيمة اإلنسان وكرَّ

متناسبة مع فضله وكرمه. 
إن اإلسلم يعدُّ وجود اإلنسان وحده سببًا كافيًا حلصوله عىل 
أن  -أي  اآلدمية  صفة  ون  يعدُّ اإلسلم  وفقهاء  األساسية،  حقوقه 
يكون املخلوق إنسانًا- عمدًة حلقوق اإلنسان األساسية، ويتبّنون 
القول بأن هذه احلقوق عامًة وشاملًة، فل يفرقون يف هذا بني الناس 
واملواطنة  االجتامعية  والطبقة  واجلنس  والعرق  الدين  أساس  عىل 

أبدًا.

O





العقيدة  والعبادة
 واملعاملة

القسم الثاني





n

69

أ. أسس عقيدة اإلسلم

ترتكز األسس التي ينبغي للبشر تصديقها إلى الوحي، وليس 
إلى وجهات نظر بشرية وآراء شخصية، إن مبادئ عقيدة اإلسلم 
ألي  مجااًل  يدع  ال  نحو  على  الشريفة  واألحاديث  القرآن  بينها 

 :u حين سأله جبريل r تأويل. قال رسول الله
“فَأْخبِْرنِي عن اإْلِيَماِن؟” قال:

َوُتْؤِمَن  اآْلِخِر  َواْلَيْوِم  َوُرُسِلِه  َوُكُتبِِه  َوَمَلئَِكتِِه  ِه  بِاللخَّ ُتْؤِمَن  "َأْن 
الترمذي،  5؛   ،1 اإليمان،  مسلم،  37؛  اإليمان،  )البخاري،  ِه"  َوَشرِّ َخْيِرِه  بِاْلَقَدِر 

اإليمان، 4؛ أبو داود، السنة، 16؛ أحمد، جـ 1، ص. 97(

ومن الممكن تلخيص هذا بما يلي:

 U ه 1. اإليمان بِاللخَّ
الذي  تعالى  الله  معرفة  هي  البالغ  العاقل  على  وظيفة  أول 

خلقه واإليمان به والعبودية له يقول الله U في القرآن الكريم: 

ْرِض َوَما َبْيَنُهَما َفاْعُبْدُه َواْصَطبِْر لِِعَباَدتِِه  َماَواِت َواأْلَ }َربُّ السخَّ

ا{ )مريم، 65( َهْل َتْعَلُم َلُه َسِميًّ
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لم  الذين  الحرمان  من  حياة  يعيشون  الذين  الناُس  يكلَّف  ال 
وأحكام  والزكاة  والصيام  كالصلة  بالعبادات  اإلسلم  يعرفوا 
اإليمان  ألن  بالله،  باإليمان  مكلفون  أنهم  إال  األخرى  الشريعة 
أن  إنسان  كل  وبإمكان  البشرية،  الفطرة  مقتضى  هو  تعالى  بالله 
يحكم بعقله عند النظر في المخلوقات العظيمة والمذهلة بأن لها 

خالٌق عظيم. ويشهد على هذا كل صاحب عقل سليم. 

يؤمن المسلمون بالله تعالى على النحو التالي: 

الله تعالى موجود، وهو واحد، ووجوده ال أول له وال آخر، 
ال يشبه أحدًا من مخلوقاته وال مثيل له بين مخلوقاته وال يعتمد 
وجوده على وجود الغير، فوجوده ذاتي من غير أن يلد أو يولد، 
ه عن الزمان والمكان،  ومن دون أن يكون أبًا أو ابنًا، ووجوده منزَّ
يعلم ويسمع ويرى كل شيء دون أية وساطة، وهو حتمًا يمتلك 

علمًا ليس له حد. 

• يعلم ما يلج في األرض وما يخرج منها ومايعرج إلى السماء 	
الغيب ال يغيب عن علمه شيء ولو  وماينزل منها، هو عالم 
كان مقدار ذرة في السماء واألرض، ويدخل ضمن علمه كل 

ما هو أكبر من الذرة وما هو أصغر منها. )سبأ، 2 - 3(

• تزيده 	 أنثى ويعلم مكنونات األرحام وما  يعلم ما تحمل كل 
الغيب  ويعلم  دقيق،  بحساب  عنده  شيء  وكل  وتنقصه، 
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والمشاهد ومن يِسرُّ بقوله ومن يجهر به ومن يستخف بالليل 
أو يتحرك في النهار، إنه يعلم السر وما هو أخفى منه. )الرعد، 

8 – 10؛ طه، 7؛ القصص، 69؛ السجدة، 6؛ هود، 5(

والله تعالى صاحب قدرة مطلقة ال محدودة وإال لما ظهرت 
ف الله عز وجل  جميع هذه المخلوقات ولما استمر نسلها، وَيعرِّ

لنا ذاته العليَّة بما يلي: 

• إن قوله كن فقط كاٍف إليجاد السموات واألرض من العدم 	
أو خلق أي شيء يريده. )البقرة، 117(

• إن خلق أو بعث الناس أجمعهم بعد الموت بالنسبة له كبعث 	
واحد منهم. )لقمان، 28(

• بإمكان الله تعالى إجراء حوادث جسيمة كالقيامة التي تعني 	
أدنى  بل  البصر  من  لمح  في  كلها  الكائنات  نظام  اضطراب 

منه. )النحل، 77(

وهو  يشاء،  ما  ويفعل  يريد  مطلقة  وإرادة  مطلقة  حياة  وله 
متصف بصفة الكلم، يتكلم من غير صوت وحرف، وقد أرسل 

كتبًا إلى الناس بواسطة الرسل.

نظير  مثيل وال  الذي ال  المخلوقات  تعالى هو خالق  الله  إن 
له، وهو الخالق والمحيي لمن خلقه، والمميت والباعث لهم من 
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إنه  الطالحين عذابًا،  ولعباده  نعيمًا  الصالحين  لعباده  أعدَّ  جديد، 
تعالى متصف بجميع صفات الكمال والمنزه عن جميع صفات 

النقص.)1(

2. اإليمان بالملئكة

العالم  خلق  قبل   U الله  خلقها  لطيفة  نورانية  أجسام  هي 
تشهد   U الله  طاعة  عن  تنفك  وال  أنوثة  أو  بذكورة  توصف  ال 
مطلقًا  أمرها  ما  الله  تعصي  وال  معه  وتتكلم  تعالى  الله  مخاطبة 
أكل وشرب ونوم  البشرية من  بعيدة عن األحوال  مايريد  وتفعل 
نفسية  ورغبات  حيوانية  شهوات  لديهم  ليست  وملل  وتعب 
كبيرة وسرعة  قوة  يمتلكون  والمعاصي  األخطاء  معصومون عن 
تعالى  الله  بإذن  األشكال  بمختلف  الّتشكل  على  ومقدرة  هائلة 
 U الله  علمهم  ما  إال  بعلمه  الله  استأثر  وما  الغيب  يعلمون  ال 

وأْطلعهم عليه من الغيب.)2(

بالحواس  ُتدَرك  ال  التي  المخلوقات  من  نوع  الجاّن  وإن 
األوامر  باتباع  مكلفة  وهي  كالبشر  واإلرادة  الشعور  وتمتلك 

اإللهية، وفيهم المؤمن والكافر، والشيطان من الجاّن.

1.      انظر: العقائد النسفية، ص: 31 ـ36.

2.     البقرة، 30-34؛ األعراف، 11، 27؛ هود، 69-70؛ احلجر، 28، 51-52؛ اإلسراء، 61، 92؛

         الكهف، 50؛ طه، 116؛ ص، 71، 73؛ النجم، 5؛ التحرمي، 6؛ التكوير، 20.
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لُيبعد  جهده  أقصى  يبذل  التمرد  على  المتجّرئ  الشيطان  إن 
الله تعالى  الّسوي منذ زمن بني آدم.)3( ثم إن  الطريق  الناس عن 
فيقول  اآليات،  من  كثير  في  آدم  لبني  عدّو  الشيطان  أن  لنا  بين 

تعالى:
يَطاِن{ )4( }َول َتَتبُِعوا ُخُطَواِت الشخَّ

ستدوم  والشيطان  آدم  بني  بين  القائمة  العداوة  أن  ويعلمنا 
بين  جرت  التي  األحداث  على  تأكيده  خلل  من  الدين  يوم  إلى 
يراهم هو  بأنه  الكريم  القرآن  في  )5( ويخبرنا  والشيطان   u آدم 
المستقيم،  الصراط  لهم  ويقعد  يرونهم،  ال  حيث  من  وأعوانه 
ويأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم،)6( 
ويدفعهم  الغرور،)8(  ويِعدهم  ويمّنيهم  سيئاتهم،)7(  لهم  ويزّين 
وُيوِقع  تعالى،)9(  الله  أوامر  بتجاوزهم  المحّرمات  ارتكاب  إلى 

3.      النحل، 63.

117؛  53؛ طه،  اإلسراء،  5؛  يوسف،  22؛  األعراف،  142؛  األنعام،  208؛   ،168 البقرة،      .4

فاطر، 6؛ يس، 60؛ الزخرف، 62.

5.      احلجر، 38-34.

6.      األعراف، 17-16، 27. 

7.      األنعام، 43؛ األنفال، 48؛ النحل، 63؛ فصلت، 25؛ النمل، 24؛ العنكبوت، 38.

8.      النساء، 119-120؛ اإلسراء، 64؛ احلج، 52 ـ 53؛ محمد، 25.
9.      البقرة، 169؛ النساء، 119؛ مرمي، 83؛ فاطر، 6.
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إّن  لهم.)11(  ويكيد  ويوسوس  والبغضاء)10(،  العداوة  بينهم 
طلبها  التي  اْلُمهلة  الشياطين  أبا  إبليس  أعطى  قد  تعالى  الله 
المخلصين  عباده  على  سلطان  له  ليس  أنه  أعلمه  أنه  إال  منه)12( 
حفظه.)13( في  أنهم  وبّيَن  يتوكلون،  ربهم  على  هم   والذين 
إنََّما سلطان الشيطان على الذين يتولونه والذين هم به مشِركون، 
وهو ولّي الذين ال يؤمنون.)14( يقول الله تعالى في كتابه الكريم:

اٍك َاثيٍم  ُل َعٰلى ُكلِّ َافَّ َياطيُن َتَنزَّ ُل الشَّ ُئُكْم َعٰلى َمْن َتَنزَّ }َهْل ُاَنبِّ
ْمَع َوَاْكَثُرُهْم َكاِذُبوَن{ )الشعراء، 223-221( ُيْلُقوَن السَّ

الشيطان  وسوسة  ِمْن  بالله  االستعاذة  على  يحّثنا  فالقرآن 
ومكائده.)15(

ولكن ينبغي عدم تصوير الشيطان على أنه قوة ال تقهر فإمهال 
ال  االبتلء  بموجب  اإلمكانيات  بعض  وإعطاءه  إياه  تعالى  الله 
القرآن  يوّضح  حيث  محدودة  ال  وسلطة  قوة  أعطاه  أنه  يعني 

10.    املائدة، 91؛ األنعام، 121؛ اإلسراء، 53؛ يوسف، 100.

11.    النساء، 76؛ األعراف، 200-201؛ األنفال، 11؛ يوسف، 5؛  اجملادلة، 10؛ الناس، 6-4. 

كإبليس،  طويلة  حياة  الشياطني  سائر  بوهب  يتعلق  فيما  معلومات  تردنا  لم    .12

         والظاهر أن ما أعطيه خاصُّ به. )أحمد لطفي كازاجني، العقيدة اإلسالمية، ص،111(

13.    احلجر، 40-42؛ النحل، 99؛ اإلسراء، 65؛ ص، 83-82.

14.    األعراف، 27، 30؛ النحل، 100؛ مرمي، 83. 

15.    األعراف، 200؛ النحل، 18؛ املؤمنون، 97-98؛ فصلت، 36؛ الناس، 6-1.
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على  تامٌّ  سلطاٌن  له  ليس  وأنه  ضعيفة  الشيطان  مكائد  أن  الكريم 
الناس فسلطانه ال يتعّدى دعوته إياهم إلى السوء.)16(

3. اإليمان بالكتب السماوية
العقيدة  تتضمن  نصوصًا  أنبيائه  إلى  تعالى  الله  أوحى  لقد 

والعبادة واألخلق ومعارف وأحكام تتعلق بالدنيا واآلخرة. 
وهي  األولى  الصحف  تعالى  الله  ِمن  المنزلة  الكتب  ومن 
وُنَسخ  السلم  عليهما  وموسى  إبراهيم  على  المنّزلة  الصحف 

التوراة والزبور واإلنجيل األصلية والقرآن الكريم.)17(

4. اإليمان بالرسل عليهم الصلة والسلم 
كثير  وبينهما   ،r محمد  وخاتمهم   ،u آدُم  األنبياء  أول 
نفّرق  ال  ونحن  ال.  أو  بهم  ُأْخبرنا  أرسلوا  الذين  الرسل  من 
من  والعصمة  والفطنة  واألمانة  بالصدق  متصفون  فكلهم  بينهم، 
أن  ويستحيل  بها،  المكلفين  التبليغ  وظيفة  يؤدون  المعاصي، 

يتصفوا بصفات األلوهية، وإنما لهم المعجزات.
ما من أمة خلت إاّل وبعث الله فيها نبّيًا، فقد أرسل الله تعالى 

الرسل إلى الناس رحمًة وعنايًة بهم. )النحل، 63؛ فاطر، 24؛ يونس، 47(

16.    النساء، 76؛ إبراهيم، 22؛ احلجر، 42؛ النحل، 99؛ اإلسراء، 65.

17.    البقرة، 85؛ آل عمران، 3-4؛ النساء، 163؛ طه، 133؛ احلديد، 26-27؛ األعلى، 19-18.
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5. اإليمان باليوم اآلخر

لقد مّن الله تعالى على الناس بأوصاف عالية ونعم ال تحصى 
لحكمة بالغة، وإنه تعالى يريد من عباده أن يطيعوا أوامره، ويعد 
وذلك  بالعقاب،  يعصيها  من  ويتوعد  بالثواب،  أوامره  يطيع  من 
في اآلخرة، فهي يوم الحساب العظيم الذي يتحقق فيه وعد الله 
كانت  ولو  جزاءها  وتلقى  الدنيوية  األعمال  فيه  وتظهر  تعالى، 

مثقال ذرة من خير أو شر.

يقول محمد سعيد رمضان البوطي:

متألًها  تعالى  الله  وجود  في  يعيش  الذي  اإلنسان  »وهذا 
متجبرًا، أسكرته تلك المواهب اإللهية المودعة في كيانه، يطغى 
على أخيه اإلنسان بالقتل والظلم وشتى مظاهر الحيف والجور، 
وهذا اآلخر الذي عاش مهيضًا مستضعفًا تحت سلطانه وبطشه، 
فلم يشعر من الدنيا إال بما فيها من ضنك وبؤس، على حين لم 
قصتهما  تنتهي  هل  ونعيم.  رفاهية  من  فيها  بما  إال  اآلخر  يشعر 
بالوصول إلى غلف الموت دون أن تأتي من وراء ذلك تتمة تعيد 
الحق إلى نصابه وتكشف عن سيادة العدل على الظلم والجور؟ 
من  المشاهدين  أمام  مثلت  مسرحية  الناس  من  أحد  رأى  وهل 
فصل واحد، ثم أسدل الستار وانتهت القصة وإن حوادثها التزال 
ماظل  تفسير  إلى  منها  متطلعة  األفكار  والتزال  معلقة،  مجزأة 



n

77

o اإلسلم  عقيدة  أسس 

إلى  مشدودة  األعصاب  والتزال  مجزءًا،  ماُبتِر  وتتميم  مبهمًا 
معرفة المرمى والمغزى من القصة وكاتبها؟!

إن طفًل عاقًل من الناس ال يؤلف في مدرسته مسرحية بهذا 
على  هذا  العظيم  كونه  قصة  الخبير  الحكيم  الله  أفيقيم  الشكل، 

مثل هذا العبث العجيب الذي يتنزه عنه األطفال؟!«)18(
على  فيها  نعيش  التي  الدنيا  لهذه  الخالق  تعالى  الله  كان  إن 
أكمل وجه يعد أنه سيخلق عالمًا مختلفًا اسمه اآلخرة فإنه ال حق 
لنا في التشكيك بذلك ألن الله تعالى ال ينفك يثبت لنا قدرته على 
ذلك في كل آن، يقول أبو رزين العقيلي t: ُقْلُت: »يا رسول الله 

كيف ٌيحيي الله الموتى، وما آية ذلك في خلقه؟« َفَقاَل:

"َأَما َمَرْرَت بَِواِدي َأْهِلَك َمْحل؟" َقاَل: َبَلى، َقاَل: 

"َأَما َمَرْرَت بِِه َيْهَتزُّ َخِضًرا؟" َقاَل: ُقْلُت: َبَلى َقاَل:

"َفَكَذلَِك ُيْحيِي اللُه اْلَمْوَتى َوَذلَِك آَيُتُه ِفي َخْلِقِه" )أحمد، 4، 11؛ 
الحاكم، المستدرك، 4، 605 / 8682(

وعليه فإنه سيأتي يوم تقوم فيه القيامة وتصل فيه الحياة الدنيوية 
على  الناس  فيحاسب  األخروية  الحياة  تبدأ  وعندها  نهايتها،  إلى 
آمن وعمل  فيدخل من  بعثهم من جديد،  بعد  دنياهم  في  فعلوه  ما 

18.    الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، كبرى اليقينيات الكونية، ص: 180-179. 
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صالحًا الجنة، ومن أنكر إلى جهنم، وأما من آمن وعصى أوامر الله 
تعالى فأذنب فإما أن يعاقب في جهنم على ما اقترفه من المعاصي 

وإما أن يتغمده الله برحمة من عنده ويدخله الجنة مباشرة.

6. اإليمان بالقدر

إن الله تعالى يعلم من األزل أعمال عباده كلها وكل ما يتعلق 
المستقبل،  في  فيه  ستكون  التي  والحال  األخرى  بالمخلوقات 
وكلُّ أمر سيقع عندما يحين أوانه كما هو في علمه سبحانه تعالى، 
للناس بشيء  إلزام  البعض- جبٌر؛ أي  وليس في هذا -كما يظن 
األعمال  من  عباده  عليه  ما سيقدم  بكل  عالم  تعالى  الله  ما، ألن 
وما سيتحقق في ملكه وإال فإن ذلك يستلزم نقصًا في حقه تعالى. 

وقد  الجبر،  تحت  وليسوا  أحرار  وهم  إرادة  ذوو  الناس  إن 
كتب الله تعالى ما سيكون بعلمه بما مضى وما سيكون. ال يلزم 
من العلم القيام باألمر، فيمكن حساب الساعة والدقيقة لكسوف 
الشمس ولكنها ال تكسف لعلم أهل العلم بذلك، إنها ستكسف 
ولكن العلماء يكشفون عنه بالبحث قبل وقوعه. إن العلم بالشيء 
يريد  فاإلنسان  أوانه.  يحين  عندما  يكون  وخلقه  قديٌم،  وتقديره 
فعل شيء بإرادته الحرة، ويخلق الله تعالى له الفعل الذي يريده 
تعالى يرضى عن األعمال  الله  إرادة. ولكن  يمتلك  ليجعله حرًا 

الصالحة وال يرضى عن السيء منها.
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ب. العبادات في اإلسلم وِحَكُمَها

وخلقه  وصفاته  تعالى  الله  وجود  السابق  القسم  في  شهدنا 
بها،  أكرمه  التي  المحدودة  تقويم واألهمية غير  بأحسن  لإلنسان 

والنعم التي منَّ عليه بالكثير منها. 

مسؤولية  من  ما  أنه  تصور  الممكن  من  فهل  كله  هذا  وبعد 
أنه  نفّكر  أْن  الممكن  أِمن  المخلوقات؟  هذه  عالم  في  وظيفة  أو 
غير  المخلوقات  وسائر  والحيوانات  العقل  صاحب  بين  فرق  ال 
اإلنسان  بأن حياة هذا  التفكير  لنا  العالم؟ وكيف  العاقلة في هذا 
يلبث  ما  ثم  والتكاثر  والزواج  واللبس  والشرب  األكل  تعدو  ال 
أن يرمي نفسه في أحضان العدم حيث يبتلعه الموت. يقول الله 

تعالى:

ُتْرَجُعْوَن...{  َل  إَِلْيَنا  َوَأنخَُّكْم  َعَبَثًا  َخَلْقَناُكْم  َأنخََّما  }َأفَحِسْبُتْم 
)المؤمنون، 115(

}َوَما َخَلْقُت الِجنخَّ َواإِلْنَس إِلخَّ لَِيْعُبُدْوِن{ )الذاريات، 56(

}َواْعُبْد َرَبَك َحتخَّى َيْأتَِيَك اْلَيِقْيُن{ )الحجر، 99(
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واإلذعان  تعالى وطاعته  لله  العبودية  إظهار  تعني  العبادة  إن 
واألحاديث  التصرفات  جميع  تكون  أن  الواسع  وبالمعنى  له، 
إطار  في  حياته  في  اإلنسان  عن  الصادرة  واألفكار  واألحاسيس 

الحدود التي رسمها الله تعالى. 

الله  أكرم  التي  النعم  أداء شكر  العبادة إال عبارة عن  وليست 
تعالى بها عباده والفضل الذي امتنَّ به عليهم. 

العبادة  إن  إذ  صاحبها،  على  بالنفع  تعود  المؤّداة  والعبادات 
نحو  واألفكار  األنظار  وتوّجه  المادية،  في  التجّذر  من  تخّلص 

غايات أسمى وأعلى وتسمح بالتجول في أفق واسع. 

أجل  من  مفروضة  ليست  العبادات  فإن  أخرى  جهة  ومن 
اآلخرة فقط، وإلى جانب فوائدها المعنوية لها فوائد مادية أيضًا، 
ميادين  من  أّيًا  ُيهِمل  ال  متكامل  نظام  عن  عبارة  اإلسلم  إن  إذ 

الفعاليات اإلنسانية كما أنه مشتمل على جميع مناحي الحياة.

س روح التكاتف والتآزر  وفي الوقت نفسه فإن اإلسلم يؤسِّ
في ميادين الفعاليات اإلنسانية، ولذا فإن األعمال الدنيوية المناسبة 
على  محتوية  أيضًا  والعبادات  الثواَب،  تكِسب  اإللهية  لألحكام 
الكثير من الفوائد المادّية والبدنية، وحتى لو أدرك عقل اإلنسان 
الكثير  يستوعب  لن  فإنه  العبادات  لهذه  الدقيقة  الحكم  بعَض 
منها، ثم إن األصل في العبادات اإلخلص في العبودية لله تعالى 
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وليس الحصول على المنافع الدنيوية، ولكن وللتشويق نوّد َسرد 
نبذة من فوائد العبادات:

 1. الصلة وِحَكُمَها

كلمًا  ويتضمن  بالسلم،  وُينهى  بالتكبير  يفتتح  فعل  وهي 
البدن  وتنظيف  بالوضوء  تعالى  الله  أمر  ولقد  مخصوصًا،)19( 
وقراءة  والطواف  كالصلة  العبادات  لبعض  والمكان  واللباس 
رؤية  يمكننا  والغسل  الوضوء  أحكام  في  تدقيقنا  وعند  القرآن، 
جانب  إلى  اإلسلم  في  المادية  للنظافة  الُمعطاة  األهمية  مقدار 
أن  يعني  وهذا  الطهارة،  بأبواب  تبدأ  الفقه  كتب  وإن  المعنوية، 

إحدى فوائد الصلة منُحها المصلي حياة نظيفة.

الفحشاء  عن  المرء  تنهى  الصلة  فإن  أخرى  ناحية  ومن 
والغرائز  الشهوات  في  االنغماس  من  وتمنعه  والبغي،  والمنكر 
في  مرات  خمس  ُتؤّدى  أنها  وبما  حدود،)20(  دون  وإشباعها 

19.    يظن بعض الناس أن املسلمني عند تأديتهم الصالة يعبدون الكعبة، وهذا ليس إل 

أو احلجر األسود بأي شكل من  الكعبة  الظن اخلاطئ، فاملسلمني ل يعبدون  من 

األشكال، ول يسجدون للحجر األسود ول يتوجهون له في صالتهم، فما يتوجه 

إليه املسلمون في صالتهم ليس بناء الكعبة بل الساحة املتواجدة فيها الكعبة، 

فلو أزيلت الكعبة أو هدمت على أن ترمم لن تتغير قبلة املسلمني. )البروفسور. د. 

محمد. حميد اهلل، مدخل إلى اإلسالم، اسطنبول، 2003 ص: 108(

20.    العنكبوت، 45.
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التي  النفس  شهوات  ضد  فعالية  األكثر  الدواء  ُتَعدُّ  لذا  اليوم 
النزعات  زمام  تكبح  أنها  جانب  إلى  تعالى،  الله  صاحبها  ُتنسي 
والرغبات وتحّث على االستقامة في كل شأن. وبهذا فإن المؤمن 
الدنيوية  يقوم بإصلح حياته  تعالى  الله  عندما يصلي طلبًا لرضا 
واألخروية، وفي الوقت نفِسه يقي نفَسه من الشر وغرائز النفس.

إِنَّ  َفَقاَل:   ،r بِيِّ  النَّ إلى  رجل  جاء  قال:   ،t هريرة  أبي  عن 
ُفلنًا ُيصلي بالليل، فإذا أصبح َسرق َقاَل:

ُه َسَيْنَهاُه َما َتُقولُ" )أحمد، مسند، 2، 9778/447()21( "إِنخَّ

21.   لقد كتب مراد بيرسال في السابع عشر من شباط عام 2009 في جريدة ستار 

مقالً حتت عنوان »الصالة متنع اجلرمية«، يقول فيها أنه يعتقد »أن معدل اجلرمية في 

املدن التي تؤدى الصلوات فيها في املساجد ينخفض بالقياس على املدن التي ل 

تؤدى فيها الصلوات«، وأنه يبحث في هذا الشأن، وحسبما أفاده:

على سبيل املثال: ففي إحصائيات معدل حوادث اجلنايات لكل فرد، كانت العشرين 

دولة األولى، )في األلف(:

1. كولومبيا )0. 61( 2. جنوب أفريقيا )0. 49( 3. جامايكا )0. 32( 4. فنزويال )0. 31( 

 .9 )103 107( 8. لتفيا )0.  13( 7. استونيا )0.  20( 6. املكسيك )0.  5. روسيا )0. 

ليتوانيا )0. 102( 10. روسيا البيضاء )0. 098( 11. أوكرانيا )0. 094( 12. بابوا غينيا 

اجلديدة )0. 083( 13. قرغزستان )0. 0802( 14. تايالند )0. 800( 15. مولدوفا )0. 078( 

16. زمبابوي )0. 074( 17. سيشل )0. 073( 18. زامبيا )0. 070( 19. كوستاريكا )0. 

060( 20. بولونيا )0. 056(.

إن هذه الدول جميعها تقريباً ما عدا قرغزستان تبلغ نسبة املسيحيني القاطنني 

فيها 100% تقريباً.
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ينفرد  تعالى  الله  أنَّ  حقيقَة  األذهان  في  تغرس  الصلة  إن 
إن  دائمًا،  بذلك  يشعر  اإلنسان  وتجعل  األرض،  في  بالحاكمية 
الناس  تريح  الواحد  اليوم  في  المكتوبة  الخمس  الصلوات  إقامة 
كل  عن  وتبعدهم  الشخصية،  المشاغل  أعباء  من  بتخليصهم 
معاني  زيادة  في  وتسهم  وجيزة،  مدة  في  الدنيوية  الهموم  أنواع 
نفسه  الوقت  العظيم، وفي  لخالقهم  والرضا  والشكر  االستسلم 
ويجد  نفسه  مع  لوجه  وجهًا  يصبح  سجوده  عند  اإلنسان  فإن 
فرصة للتوجه إلى العالم الداخلي،يقول »مات سالسمان« -الذي 
اختار اإلسلم فيما بعد وكان في السابق من المبشرين-: »حينما أصلي 

وصلة  الجمعة  صلة  في  وباألخص  والسكينة،  الطمأنينة  أجد 

ثم إن نسبة امليول إلى اجلناية في اإلحصائيات التي تشمل جميع أنحاء العالم 

يظهر أن الدول التي تؤدى فيها الصلوات تقل النسبة فيها عن التي ل تؤدى فيها 

الصلوات، هل العالم مدرك لهذه احلقيقة؟ أجل، يتم اآلن إجراء دراسات وأبحاث 

 Cordova, Ana; :جدية تتعلق بانخفاض معدل اجلرمية في بالد املسلمني، انظروا

 “An Examinational Causes of Low Murder Rates in Islamic Societies”:

 American Society of Criminology

وهم يقومون بهذه األبحاث بجهد كبير ومتواصل وحتى لو أنهم لم يتحدثوا عن 

ذلك عالنية ولم يذكروه بصوت مرتفع، وفي احلقيقة هم ل يربطون ذلك بالصالة، 

رمبا سيقوم البعض منهم فيما بعد ذلك بقياس نسبة اجلرائم في املناطق احمليطة 

باملساجد في مدن كلندن وباريس، نرجو ذلك. وفي اعتقادي نتائج هذه الدراسات 

جتعل العالم يفكر!
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أوقات  لي  بالنسبة  كانت  األوقات  فتلك  المسجد،  في  الجماعة 
خاصة تمد روحي بالسكينة والطمأنينة« 

ويقول الدكتور تيموثي جيانوتي: 

»كأنني عندما أنحني للسجود أجد السلم، وأشعر أن نفسي 
أكثر أمنًا، وكأنني في أجواء سلم، وعندما أسجد أشعر بأني عائد 
إلى منزلي من طريق طويل، وقد يكون كالوصول إلى الله تعالى، 
وأنا عاجز عن التعبير عن ذلك بأكثر من هذا، إن الصلة هي عبارة 

عن شعور براحة وسلم وسكينة«.)22(

للروح هي علج مادي  المعنوي  الغذاء  أنها  الصلة كما  إن 
وثنيها  األعضاء  لمختلف  الصلة  تحريك  إن  أيضًا.  للبدن 
الحيوية  يبعث  هذا  كل  للعضلت،  وإرخائها  وشدها  للمفاصل 
توازن  عامل  الصلة  فإن  آخر  طرف  ومن  معروفة.  حقيقة  وهذه 
في حياة المسلمين، وهذه العبادة المؤّداة يوميًا في أوقات معينة 
االنضباط  من  حياة  على  الناس  تعّود  معلومة،  قواعد  ضمن 

والتوازن.

22.    ميكن الّطالع على الكتاب التالي فيما يتعلق بحكاية الذين دخلوا في اإلسالم

         فيما بعد. البروفسور . د. علي كوسا، 

Conversion to ıslam: A Study of Native British Converts، London: Keagan 

Paul ınternational، .1996
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أينما  فردي  نحو  على  صلتهم  تأدية  المسلمين  وبإمكان 
مكان  في  مجتمعين  تأديتها  على  يحثهم  اإلسلم  لكن  شاؤوا، 
واحد، إذ إن الصلة مع الجماعة تقوي شعور االنتماء إلى األمة 
عرق  من  فوارُق  يشوبه  ال  واحٍد  صفٍّ  في  تعالى  الله  تعبد  حين 
ولون ولغة ومكان وموقع، مع اتحاد وتعاون واجتماع. ففي جو 
القلوب  في  تستقر  ذاته  والهدف  الفكر  في  المتشاركة  الجماعة 
األفراد  بين  الفروق  تتجاوز  دينيٌة  حماسٌة  وتحيا  األخوة  مشاعر 

مرحلة مهمة.

وفي الحقيقة فإّن الصلة في أوقاٍت خمس يوميًا قليلة للغاية 
فالوقت  التطبيق،  في  جدًا  سهلة  وظيفة  وهي  لإلنسان  بالنسبة 
ضمن  دقيقة  وعشرين  أربعًا  إال  ليس  الفريضة  تأدية  تأخذه  الذي 
األربع وعشرين ساعة حيث يبتعد اإلنسان عن المشاغل الدنيوية 
ويجلس بين يدي ربه، وهذه التضحية الضئيلة تعود على اإلنسان 

بالكثير من الفوائد المادية والمعنوية.

2. الصوم وِحَكُمُه

والشهوات  والشراب  الطعام  باالبتعاد عن  تؤدى  عبادة  وهو 
الجنسية من الفجر وحتى غروب الشمس، ويجب صيام 29 أو 

30 يومًا من شهر قمري كل سنة وذلك في شهر رمضان. 
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بأحواله  والتعليمي  األخلقي  بالجانب  يسمو  الصيام  إن 
من  تعد  والتي  النفسية  الرغبات  عن  واالبتعاد  واإلرادة  كالصبر 
شرف  يحمي  حصين  درع  وهو  الحياة.  في  الضرورية  األمور 
وشراب  طعام  من  تنفد  ال  التي  شهواته  من  اإلنسان  وكرامة 

وشهوة.

كالعزم  األخلق  محاسن  إلى  صاحبه  يوصل  أيضًا  والصوم 
والثبات والقناعة والرضا والجلد والصبر. ويذّكرنا الصيام بقيمة 
والجوع.  الحرمان  نذوق طعم  بجْعلنا  بها  الله  أكرمنا  التي  النعم 
والرحمة  تعالى  لله  والشكر  الحمد  بمشاعر  قلوبنا  يملئ  أنه  كما 
فعالية  األكثر  العلَج  الصوُم  يكون  وبهذا  تعالى،  لعباده  والعون 
المجتمع  تغمر  التي  والغيرة  والحسد  والحقد  األنانية  إلزالة 
بالتوتر واالضطرابات في الحياة االجتماعية، وبالتالي فإن الصوم 
السابقة،  األمم  على  فرض  قد  بل  األمة  بهذه  خاصة  عبادة  ليس 

يقول الله تعالى:

َياُم َكَما ُكتَِب َعَلى الخَّذيَِن  ِذْيَن َاَمُنوا ُكتَِب َعَلْيُكُم الصِّ َها الخَّ }َيا َأيُّ

اَمًا َمْعُدْوَداٍت...{ )البقرة، 184-183( ُقوَن. َايخَّ ِمْن َقْبِلُكم َلَعَلُكم َتتخَّ

كالكذب  السيئة  السلوكيات  االبتعاد عن  للصائِم من  بدَّ  وال 
الكفر  مثل  الخبيثة  الكلمات  وعن  والنميمة،  والغيبة  واالفتراء 



n

87

o وِحَكُمَها  اإلسلم  في  العبادات 

اآلثام،  وعن  والخصومات،  القبيحة،  األفعال  وعن  واللعنة، 
 r الله  رسول  ويوصي  للصوم،  المعنوي  األثر  من  فيستفيد 
يكون  وكذا  سبه،  أو  أحد  شتمه  إن  ويسكت  يهدأ  بأن  الصائم 

الصائم قد ابتعد عن األخلق السيئة. 

إن الصوم يجعل اإلنسان َأَصحَّ وأكثر إنتاجًا، ويمكننا مشاهدة 
الخريف  في  أوراقها  ُتسقط  إنها  حيث  األشجار،  في  حتى  هذا 
وترقد في ثبات شتوي حتى أنها ال تأخذ ماء إلرواء جذورها إلى 
أن يأتي الربيع ويذوب الثلج، وحينما يأتي الربيع بعد هذه األشهر 
التي مضت بالصيام تكتسب إنتاجية أكبر مما سبق، ويمكن فهم 
إلى  بحاجٍة  أيضًا  والمعادن  وأزهارها.  أوراقها  وفرة  من  ذلك 
الصيام؛ بإيقاف المحركات واآلالت بعد مدة طويلة من العمل، 

فهذه االستراحة تسهم في استعادتها طاقاتها السابقة.

ُتعلن أن صيام أقل من 30 يومًا يخلو من  الطبية  المراكز  إن 
التأثير والفائدة، وإذا بلغ أكثر من 40 يومًا اعتاد الجسم عليه ولن 
الطعام  عن  االنقطاع  خلف  على  الجسم  على  فائدة  بأي  يعود 
والشراب بين الحين واآلخر. ثم إنه يعاَلج المصابون باألمراض 
المزمنة في الغرب مؤخرًا بأساليب معالجة جديدة ومنها الصيام 

الذي تختلف مدته حسب الوضع الصحي للمريض.)23( 

23.    البروفسور، د، م، حميد اهلل، مدخل إلى اإلسالم، ص، 104.
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إن الصيام يسهم في عمل الملكات الذهنية والقلبية ويجعلها 
أكثر صحة وسلمة. ولنذكر بأن غاية الصوم ليست تعذيب الجسم 
للصيام  بالسحور   r الرسول  أوصى  فقد  به،  األذى  وإلحاق 
والتعجيل بالفطور،)24( مما يعني أن مقصد الصيام الرئيسي تأدية 
النفس،  بتربية  التقوى  إلى  والوصول  تعالى  لله  العبودية  حق 
وتأسيس نفس مطمئنة ترضي الله تعالى بتطوير الفرد والمجتمع.

3. الزكاة، والصدقة، واإلنفاق وِحَكُمها

الزكاة  نصاب  المالكين  األغنياء  إعطاء  عن  عبارة  والزكاة 
مقدارًا معينًا يبلغ 2.5% من أموالهم للفقراء والمساكين والعاملين 
على جمع الزكاة والمؤلفة قلوبهم والعبيد الذين يعملون لتحرير 
وابن  الله  سبيل  في  يعمل  من  وكل  والمدينين  الرق  من  رقابهم 

السبيل. )التوبة، 60(

وكّل  الزكاة،  أموال  من  الزراعية  والمحاصيل  الدواب  وُتعدُّ 
وكلمتا  الُعُشر،  الزراعية  المحاصيل  فزكاة  بحسبها،  مقّدرة  منها 
الواجبة  الزكاة  بمعنى  تستعملن  كانتا  -وإن  واإلنفاق  الصدقة 
تفيدان معنى مساعدة  فإنهما  النصوص-  المواطن في  في بعض 

المحتاجين نافلًة على األغلب. 

24.     انظر: البخاري، الصوم، 45؛ مسلم، الصيام، 48؛ الترمذي، الصوم، 17/ 708. 
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طغيان  دون  بحيلولتها  االجتماعية  الحياة  تقي  الزكاة  إن 
في  الفقراء  ُيْضِمر  أن  من  وتمنع  بأموالهم،  وانخداعهم  األغنياء 
الترابط  وتحقق  لألغنياء.  وحسد  حقد  من  سلبيًة  مشاعر  قلوبهم 
الفقراء  بين  الفجوة  وتقرب  والوئام  المحبة  وتنشر  المجتمع  في 
الناجمة  المضارِّ  من  كثير  على  وتتغلب  كبير،  حد  إلى  واألغنياء 
الخليفة  فإن  مثااًل  لذلك  نضرب  أن  أردنا  وإذا  الفجوة،  هذه  عن 
عمر بن عبد العزيز لما أرسل عماله إلى إفريقيا رجع عماله دون 
الزكاة  أخذ  يستحق  من  يجدو  لم  الزكاة ألنهم  أموال  يوزعوا  أن 

لذلك قام الخليفة بشراء العبيد بأموال الزكاة وأعتقهم)25(. 

د  الناس من مختلف المستويات، وموحِّ إن الزكاة جسر بين 
:r لصفوف المجتمع، ولذا يقول الرسول

َكاُة َقْنَطَرُة اإْلِْسَلمِ" )الطبراني، المعجم األوسط، 8، 380( "الزخَّ

السعادة  من  أكبر  لمؤديها  الزكاة  تكسبه  الذي  الثواب  إن  ثم 
فإن  الحقيقة  وفي  المجتمع.  في  المتضررة  بالفئة  تلحقها  التي 
تنّقي  والبركة  والزيادة  والنقاء  النظافة  معنى  تفيد  التي  الزكاة 
اإلنسان من بعض أمراض القلوب ومن الشرور، وتجعل البركة 

في المال بتنظيفه.)26(.

25.     انظر: البوطي، فقه السيرة، بيروت 1980، ص: 434. 

26.     انظر: التوبة، 103؛ سبأ، 39.
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المنفعة  وحّب  الّتملك  مشاعر  ب  تهذِّ الزكاة  عبادة  إن 
والمصلحة لدى اإلنسان.

والزكاة أداء للشكر الواجب على أصحاب األموال والثروات 
مقابل ما َمنَّ الله عليهم من نعمه، وَيِعُد الله تعالى بأنه سيزيد من 
عذاب  فسيلحقه  نعَمه  كفر  ومن  شكرها،  اإلنسان  أّدى  إن  نعمه 

شديد.)27( 

وثمة فوائد اقتصادية مفيدة جدًا للزكاة؛ كانتقال الثروات على 
الدوام، واستثمارها، ووفرة اإلنتاجية، وتحريك السوق، وتنشيط 

البيع والشراء.

وبالزكاة أيضًا ُتفتح األبواب إلى أعمال الخير، بمّد يد العون 
ُتهّيئ لتطور وتقدم العلم  الله تعالى، كما  إلى العاملين في سبيل 

بمساعدة طلب العلم. 

وإعطاء الزكاة أفضل من أخذها، عن حكيم بن حزام t، عن 
النبي t قال: 

َوَخْيُر  َتُعوُل،  بَِمْن  َواْبَدْأ  ْفَلى،  السُّ اْلَيِد  ِمَن  َخْيٌر  اْلُعْلَيا  "اْلَيُد 

ُه، َوَمْن َيْسَتْغِن ُيْغنِِه  ُه اللخَّ َدَقِة َعْن َظْهِر ِغًنى، َوَمْن َيْسَتْعِفْف ُيِعفخَّ الصخَّ

ُه" )البخاري، الزكاة، 1427/18؛ مسلم، الزكاة، 97-94، 106، 124( اللخَّ

27.    انظر: إبراهيم، 7.
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ولذا يحاول المسلمون الراغبون باالرتقاء إلى مراتب أعلى 
أن يبذلوا جهدًا كبيرًا حتى يكونوا هم اليد التي تعطي، وبالنتيجة 
من  بتخلصهم  والكسب  العمل  على  العزم  يكتسبون  الناس  فإن 

البطالة والكسل.

وظهرت  األمور  هذه  جميع  انقلبت  الزكاة  تؤدَّ  لم  حال  وفي 
أضرار جسيمة على الصعيدين الفردي والجماعي. إن داء البخل 
أنه  كما  اآلخرة  في  عذاب  إلى  يجر  الزكاة  بتأدية  ُيعالج  لم  الذي 
:r يترك صاحبه يتخبط في بلء وضنك من العيش، يقول الرسول

ُه َماًل َفَلْم ُيَؤدِّ َزَكاَتُه، ُمثَِّل َلُه َماُلُه ُشَجاًعا َأْقَرَع، َلُه  "َمْن آَتاُه اللخَّ

ُقُه َيْوَم الِقَياَمِة، َيْأُخُذ بِِلْهِزَمَتْيِه - َيْعنِي بِِشْدَقْيِه - َيُقوُل: َأَنا  َزبِيَبَتاِن ُيَطوخَّ

ُه  ِذيَن َيْبَخُلوَن بَِما آَتاُهُم اللخَّ َماُلَك َأَنا َكْنُزَك". ثم تل }َوَل َيْحَسَبنخَّ الخَّ

ِمْن َفْضِلِه...{  )آل عمران، 180( )البخاري، الزكاة، 4565/3(

المحن  الناس  سيصيب  بأنه  المصدوق  الصادق  أخبرنا  لقد 
الجتمع،  في  ثقيل  عبء  أنها  على  الزكاة  إلى  ُينظر  حين  والبلء 
وُتهَمل من المجتمع بمرور الوقت،)28( ولقد قال الرسول r مرة 

في حديث عن عبدالله بن عمر v قال:

28.    انظر: الترمذي، الفنت، 38/ 2210، 2211. 
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َماِء،  السخَّ ِمَن  اْلَقْطَر  ُمنُِعوا  إِلخَّ  َأْمَوالِِهْم،  َزَكاَة  َيْمَنُعوا  "...َوَلْم 

الحاكم،  4019/22؛  الفتن،  ماجه،  )ابن  ُيْمَطُروا..."  َلْم  اْلَبَهائُِم  َوَلْوَل 
المستدرك، 4، 583 / 8623(

4. الحج وِحَكُمه

من  المسلمين  من  استطاع  من  بزيارة  تؤدى  عبادة  وهي 
ببعض  والقيام  مكة،  في  المشرفة  الكعبَة  والصحة  المال  ذوي 
يتناول  العمر.  في  واحدة  ولمرة  معلومات،  أيام  في  األعمال 
والذكر،  الدعاء  ويمارسون  عظيمة  عبادة  الحج  علم  في  الناس 
قون حبه  حيث يستحضرون الله تعالى في جميع حركاتهم ويعمِّ
كالتواضع  حسنة  أوصاف  على  ويحصلون  قلوبهم،  في  تعالى 
والصبر واالستسلم والتعاون واإلخلص واالنضباط في الوقت 
أي  إلحاق  وعدم  القيامة  ويوم  للموت  واالستعداد  والحركة 
ألن  بأخيك،  الظن  سوء  واجتناب  حي  وكائن  نبات  بأي  أذى 
في  هو  الخارجية؛  وجهته  باعتبار  معينًة  رموزًا  المتضمن  الحج 
حقيقته عبارة عن حركات وأفعال تؤدى في أماكن مختلفة تجري 
أنه يمكن لكل أحد  المؤكد  بتمارين روحية شتى، وبالتالي فمن 

االستفادة منه من جهة واحدة أو أكثر. 
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العبادة  هذه  ألن  القلبية،  الحياة  إلى  اإلنسان  الحج  يوّجه 
اصطياد  كمنع  والمحبة  الرحمة  بمظاهر  مليئة  والدقيقة  اللطيفة 
ذبابة، ومنع  القضاء على  إلى مكانه بل حتى  أو اإلشارة  ما  صيد 

قطف ورقة خضراء. 

وفي الحج يكون الناس في اتفاٍق قلبيٍّ باجتماعهم في مكان 
والزي،  والهيئة  واللون  كالوطن  مفاهيم  فتزول  واحد،  وزمان 
والمأمور  اآلمر  يقف  فهناك  اإلسلمية،  األخوة  مكانها  وتحل 
صف  في  والرعية  والسلطان  والجاهل  والعالم  والفقير  والغني 
آالم  إلى  هناك  المسلمون  يستمع  حيث  واحدة،  وساحة  واحد 
ومشاكل بعضهم البعض ويبعثون برسائل إلى إخوانهم البعيدين. 

الكثير من  التي ذكرناها، ولكل منها  ثّمة عبادات أخرى غير 
الحكم والفوائد. 

أوضحناه،  بما  محدودة  غير  وفوائدها  العبادات  حكم  إّن 
منها  إدراكها ولكن قسمًا  يمكننا  التي ال  الكثير من األسرار  فلها 

ستتولى األيام إظهاره لنا، والقسم اآلخر سنفهمه في اآلخرة. 

ال  العبادات  يؤدون  حينما  المسلمين  أن  فيه  شك  ال  ومما 
الله  رضا  لكسب  بها  يقومون  فإنهم  الدنيوية،  بفوائدها  يفكرون 
تعالى، لكن الفوائد التي تكلمنا عن بعضها هي من إحسان وإكرام 
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اإلنسان  ُيكسب  وتأملها  الحكم  هذه  ومعرفة  لعباده.  تعالى  الله 
حرصًا وحماسًا مختلفين.

أن  نرى  بإيجاز،  عنها  تكلمنا  التي  العبادات  في  النظر  وعند 
فاإلسلم  بها،  ومتداخل  الحياة  نواحي  بجميع  متصل  اإلسلم 
محيط  فهو  معين.  زمان  أو  واحد  يوم  يحتويه  أن  من  أوسع  دين 
بكل نواحي الحياة من الوالدة وحتى الممات بل وما بعد الموت 

من الحياة األخروية.

O
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ج. بعض المحرمات في اإلسلم وأضرارها

من  االستفادة  لعباده  الكريم  قرآنه  في  تعالى  الله  أحل  لقد 
فيقول  أحله.  ما  بتحريم  قام  َمن  ووّبخ  والنظيفة،  الطيبة  األشياء 
الله تعالى مشيرًا إلى أنه ال يحرم ما يعود بالفائدة على الناس بل 

يقتصر تحريمه على ما فيه ضرر وأذى:

َواِلْثَم  َبَطَن  َوَما  ِمْنَها  َظَهَر  َما  اْلَفَواِحَش  َرّبَي  َم  َحرخَّ اَِّنما  }ُقْل 

َوَاْن  ُسْلَطانًا  بِِه  ْل  ُيَنزِّ َلْم  َما  بِاللِه  ُتْشِرُكوا  َوَاْن  اْلَحقِّ  بَِغْيِر  َوالَبْغَي 

َتُقوُلوا َعَلى اللِه َما َل َتْعَلُمْوَن{ )األعراف، 33(

إلى  اإلنسان  تجرُّ  التي  كالسموم  والمحرمات  المعاصي  إن 
والنفس  الشيطان  من  كًل  ولكن  والمعنوي،  المادي  الهلك 
حياتهم  يحولون  فالناس  ومحببة.  طيبة  فتظهر  لإلنسان  يزينانها 
المادية والمعنوية إلى االضطراب واالختلط بوقوعهم في براثن 
عددًا  أكثر  المحللة  األمور  أن  مع  والنفس،  الشيطان  وشباك 
وفائدة، إذ إن األصل في األشياء اإلباحة، ما يعني أنه إن لم يرد 
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فإن األشياء  فهو حلل، ولذا  ما  أمر  ديني قوي على حرمة  دليل 
المحرمة والمحظورة قليلة جدًا كونها من قبيل االستثناء. 

وإلى جانب هذا فإن اإلسلم يبين األحسن واألنظف، ويضع 
األمور  هذه  كل  عن  يتخلى  اإلنسان  ولكن  المشروع،  البديل 

المحللة ويرغب بالمحرمات المحدودة.

يمكن إباحة بعض المحظورات مؤقتًا إذا وجدت ضرورات 
وشروط وصعوبات ومخاطر مهددة للحياة.)29( ولكن من المحقق 
المقاسات  وضع  فيه  ينبغي  والحاجة  الضرورة  وتقدير  تعيين  أن 
الفردية  القناعات  الشرعية والموضوعية نصب األعين، بداًل من 

والشخصية.

على  للناس  توفر  المحرمات  في  اإلسلم  مقاصد  إن 
وخطأ،  انحراف  كل  من  حماية  واالجتماعي  الفردي  الصعيدين 
غير  ووجوههم  ربهم  ولقاءهم  بطمأنينة،  العيش  لهم  تؤمن  كما 
مسودة، وعلى هذا تكون المحّرمات في اإلسلم من ثمرات كونه 

دين الرحمة.

االعتقادية  األنظمة  قّدم  اإلسلم  دين  فإن  أخرى  ناحية  ومن 
ضمن  البعض  ببعضها  متصلة  وجعلها  والحقوقية،  واألخلقية 

29.      انظر: البقرة، 173؛ املائدة، 3، 60؛ األنعام، 145؛ النحل، 115.
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إطار من التكامل المعقول والتوازن. فأسسه االعتقادية واألخلقية 
التي سّنها ُأيَِّدت بالعقوبات الشرعية. 

نجهلها  أو  نعلمها  التي  واألسباب  الِحَكم  ِمن  الكثير  ثّمة 
قبل  هو  المحظورات  بترك  وااللتزام  اإلسلم.  في  للمحّرمات 
كل شيء من قبيل الخضوع المتحان جدي من الله تعالى. وإلى 
الفوائد  من  الكثير  للعباد  يوّفر  المحظورات  ترك  فإن  هذا  جانب 
التحدث عن بعض  المناسب  الدنيوية واألخروية، وسيكون من 
على  أمثلة  ذلك  في  بما  عنها،  تنجم  التي  واألضرار  المحرمات 

رحمة وشفقة الله تعالى بعباده في هذا الشأن:

1. الربا 
كان  وإن  مقابل  دون  المال  تحصيل  على  المعتمد  الربا  إن 
لعجز  يسيء  أنه  إال  عليهم  ويسهل  الناس  يساعد  أنه  منه  الظاهر 
الناس عن أدائه في أوضاعهم الصعبة، ولذا فإنه انتهاك لحق كبير 
الدينية واألخلقية  األحاسيس  يخمد  لإلنسان، وهو ورم خبيث 
وينخر االقتصاد ويجعله يتآكل، ويتسبب بزيادة قوة الغني وسحق 
المجتمع،  فئات  بين  عميقة  فجوات  تظهر  وبهذا  أكثر،  الفقير 
أن  على  يدل  المشهورون  االقتصاديون  عنه  يعبر  ما  أن  حين  في 
فيه  ينعدم  الذي  هو  االقتصادية  الناحية  من  األفضل  المجتمع 

التضخم والفائدة. 
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يعود  مجهود  صرف  غير  من  بالربا  بالمال  المال  واكتساب 
بالضرر على الفرد والمجتمع، وإن كان هذا األمر ُيعجب بعض 
الناس، ثم إنه يقلب العلقات بين العمالة ورأس المال رأسًا على 
عقب في المجتمع على المدى البعيد، فإن نتيجته ستعود بضرر 

كبير على آكلي الربا بالذات أيضًا.

لقد بين الله تعالى في قرآنه الكريم أنه ورسوله أعلنا الحرب 
على من اشتغل بالربا،)30(.

ويقول في آية أخرى:

ُطُه  َيَتَخبخَّ ِذْي  الخَّ َيُقْوُم  َكَما  اِلخَّ  َيُقْوُمْوَن  َل  َبا  الرِّ َيْاُكُلوَن  }الِّذْيَن 

...{ )البقرة، 275( ْيَطاُن ِمَن الَمسِّ الشخَّ

المال  هو  اإلنسان  يكتسبه  ما  شرَّ  أن   r النبي  أوضح  ولقد 
الذي يحصل عليه من الربا)31(.

َعْن َجابٍِر t َقاَل: 

َوَشاِهَدْيِه«  َوَكاتَِبُه،  َوُمْؤِكَلُه،  َبا،  الرِّ آِكَل   r اللِه  َرُسوُل  »َلَعَن 
َوَقاَل: "ُهْم َسَواٌء")32(.

30.    البقرة، 278، 279. 

31.    ابن أبي شيبة، 7، 106/ 34552؛ الواقدي، املغازي، 3، 1016؛ ابن كثير، البداية، 5، 13 ـ 14.

32.    مسلم، المساقاة، 1598/106؛ الترمذي، البيوع، 2/ 1206، ابن ماجة، التجارات، 58.
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بيان  إال  هو  ما  الربا،  في  يساعد  من  لكل   r النبي  َلعن  إنَّ 
وأنه  اإلسلمي  المجتمع  في  للربا  مكان  أي  لعدم وجود  واضح 

ليس ألحد التعّرض له، وإلغلق جميع أبواب الشر والفساد. 

ألن  السماوية،  األديان  جميع  في  محرمة  معصية  الربا  إن 
اليهود  على  تحريمه  الكريمة  اآليات  وتفيد  َبيٌِّن،  واضح  ضرره 

أيضًا.)33( 

اقتصاد خاٍل من  باستحالة وجود  التفكير  السليم  إّن من غير 
الربا، إن وجود اقتصاٍد خاٍل من الّربا ممكٌن جدًا، والمجتمعات التي 
د اإلسلم على تحريم الربا وأوصى  حّققت ذلك موجودة، ولقد شدَّ
مقابل ذلك باستثمار المال وتكثيره على أساس الّشراكة، ألن هذا 
أساس الستفادة الجميع منه، وإلى جانب هذا حّث على اإلقراض 
القرض  وَعدَّ  اإلمكان،  قدر  الحسن(  )القرض  تعالى  الله  لوجه 
أخرى  جهة  ومن  الصدقة،  من  أفضل  الحاجة  لصاحب  الُمعطى 
أكسب المجتمع استقرارًا ونظامًا اقتصاديًا بأمره بالزكاة والصدقة.

2. الخمر والمخدرات

مواد  والمخدرات  الكحول  على  المحتوية  المشروبات  إن 
يكون  أن  فاألصل  البشرية.  والفطرة  الطبيعة  منها  تنفر  ضارة 

33.    النساء، 160 ـ 161.
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من  حالة  في  يكون  أن  المقبول  غير  ومن  يقظًا،  واعيًا  اإلنسان 
االنحراف  في  الوقوع  هو  اليقظة  ترك  فعاقبة  والكسل،  الخمول 
ويدمن  والمخدرات  الخمر  يتعاطى  من  فوقوع  العموم،  على 

عليها وكأنها أمر طبيعي في االنحراف أمر ال مفر منه.

إن الخمر سبب في فساد كبير يلحق الفرد والمجتمع، فُشرب 
الدنيا  مصالح  جميع  أنَّ  حين  في  العقل،  بَمَلَكة  يضّر  الخمر 
واآلخرة ال تتحقق إال بالعقل، وبغياب العقل ينغمس اإلنسان في 
أخطاء ال تخطر على بال. فكما أن شرارة واحدة تسقط في مادة 
كحولية سرعان ما تلتهب، فكذا يكون من السهل جدًا اشتعال نار 

الشّر في األدمغة والقلوب المدمنة على الكحول. 

والمعنوي  المادي  للسكر  المؤدية  األشياء  من  الخمر  إن 
كالقمار وألعاب الحظ، وهي من األسلحة األشدِّ تأثيرًا للشيطان 
وصول  الممكن  غير  وِمن  لإلنسان،  األبدي  العدو  يعد  الذي 
الشيطان  إن  ثم  األشياء،  هذه  يجتنب  لم  ما  الفلح  إلى  اإلنسان 
بعضهم  ويوقع  والعداوة  والخصومة  الحقد  الناس  بين  يضع 
يجعلهم  والعبادات  والصلة  الله  ذكر  من  بمنعهم  وهو  ببعض، 
فقراء اآلخرة، ثم إن الطرف الخاسر في لعبة القمار يتغلب عليه 
مرارًا، وأخيرًا تظهر  اللعبة  يكرر  الفوز مما يجعله  الحرص على 

الكثير من االضطرابات الفردية واالجتماعية. 
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الغيب  من  أمورًا  بإخبارهم  بالفأل  الناس  يخدع  من  ومنهم 
العقَل  ُل  ُيعطِّ وبذلك  به،  العلم  تعالى  الله  غير  ألحد  ليس  الذي 

الذي ُيَعدُّ أحَد النعم العظيمة.

الناس  حياة  على  تقضي  السيئة  العادات  فإن  وباختصار 
الندامة في  الدنيوية واألخروية، ولذلك فإن طريق الخلص من 

العالَمين هو اجتناب ما حرمه الله تعالى. )المائدة، 91-90(

المحتوي  الكلم  الروسي راتشينسكي هذا  البروفسور  يقول 
على العبرة:

» يمكث الشيطان في قارورة الخمر ويأخذ كل ما في أيدي 
التي  قمصانهم  آخر  منهم  ينتزع  إنه  بل  الخمر،  مدمني  وأكّف 
وغير  حجورهم،  في  الذين  ألطفالهم  األخيرة  واللقمة  يرتدونها 
هذا فإن الشيطان القابع في القارورة يسرق من الناس وعوائلهم 
وفرحهم  وضميرهم  وشرفهم  صحتهم  له  عبيدًا  صيرهم  الذين 
وسعادتهم كما يأخذ السكينة منهم. وكما أنه يكسر عزيمة الناس 

وأحاسيسهم فكذا يحرمهم من مختلف أنواع الكسب. 

ولتفكروا ولو لمرة واحدة في أن الجهود المبذولة في إنتاج 
ولتحسبوا  ُسدى،  تذهب  كلها  والخمر  الكحولية  المشروبات 
جدوى.  دون  الضائع  والجهد  والشراب  الطعام  مقدار  جيدًا 
والتين  والخوخ  الخبز  ِمن  الكيلوغرامات  مليارات  جمعت  ولو 
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غلء  أو  مجاعة  الدنيا  في  وجدت  َلَما  كلها  الملقاة  والعنب 
جوع  وُيذهب  الطعام  من  يغذي  ما  كّل  وَلُوِجَد  األغذية،  في 

الحيوانات فضًل عن الناس. 

وميزانية الشيطان الذي في القارورة مجهولة، وتابعو الشيطان 
أنفسهم  هؤالء  لكن  استهلكوها.  التي  الخمر  ضرائب  يدفعون 
يعجزون عن تأدية ديونهم التي ال بّد عليهم من إيفائها ألصحابها، 
ُل ما يريده دائمًا من غير نقٍص، وحتى لو لم يتوفر  والشيطان يحصِّ
المال في أيدي هؤالء الناس فإما أن يسرقوا أو يقتلوا أو يتخّلوا عن 
شرفهم وشرف عائلتهم، ويدفعون الضريبة للشيطان أيًا كان األمر. 

رت  ُدمِّ قد  المختار  الكريم  اإلنسان  إن حياة اآلالف من هذا 
الِقَيِم  من  الكثير  أضاعوا  لطالما  النَّاس  وهؤالء  الكحول،  بسبب 
فوق  وكبيرة  متينة  أبنية  بناء  يمكن  ال  أنه  وكما  يمتلكوها،  التي 
دائم  نظام  توفير  الممكن  غير  من  كذلك  فإنه  المستنقعات، 
ولذا  الخمر.  على  ُمدِمنة  أمة  في  الّسكينة  ملؤها  حياة  وتأسيس 
الوضع  هذا  ِمن  وتصحو  تفيق  بأكملها  األّمة  بجعل  البدء  يلزم 

الكارثي، وذلك باألنشطة اإلسلمية«)34( 

والتي  العالمية  الصحة  لمنظمة  األخير  البحث  تقارير  إن 
 %70-60( الجنايات  من   %  85 أن  أفادت  دولة  ثلثين  شملت 

34.   غريغوري بتروف، املعلم املثالي، اسطنبول 2005، ص: 48 ـ 52. 
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 % و50  االغتصاب  حاالت  من   % و50  العائلة(  إلى  عائدة  منها 
من حوادث العنف و70 % من الذين يضربون زوجاتهم )العنف 
من   %  50 ـ  و40  العمل  عن  العاطلين  من   % و60  العائلي( 

حوادث المرضى عقليًا كلها يعود السبب فيها إلى الكحول. 
وتظهر األعطال العقلية في 90 % من أطفال مدمني الكحول، 
ُمعاق  الكحول على طفل  امرأة مدمنة على  ونسبة خطر حصول 
بعد  والنمو  الرحم  كبر  تمنع  الكحول  ألّن   ،%  35 تبلغ  عالية 
الطول  في  وقصٍر  األطفال  في  عقلي  بتخّلف  وتتسبب  الوالدة، 
واضطراباٍت في السلوك، إّن أطفال الُمبتلين بالخمر لعيشهم في 
عائلة تحيط بها أجواء من التزاحم والنزاع والشدة باستمرار فإن 
خطر زيادة االنهيارات العاطفية واالضطرابات السلوكية عندهم 
مرتفع جدًا، وبالتالي فإن أكثر هؤالء األوالد لن يكونوا ناجحين 

في المجتمع.)35(
وحسب التقرير الرسمي الصادر عن الحكومة البريطانية فإن 
الناجمة  وغيرها  المشافى  وتكاليف  والجراح  والِعراك  الشجار 
عن استهلك الكحول حّملت اقتصاد بريطانيا الكثير من العبء 
دوالر(  مليار   30 يعادل  )ما  سنويًا  استرليني  مليار   20 يبلغ  الذي 

تقريبًا.)36( 

35.    موسى طوسون، املوسوعة اإلسالمية الديانية، مادة » اخلمر«، 21، 463. 

  “Sobering thoughts   about   aclaim “ Sean COUGHAN، Saturday 27  March  2004،The    Guardin                             .36
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:r يقول الرسول

األشربة،  ماجة،  )ابن   " َشرٍّ ُكلِّ  ِمْفَتاُح  َها  َفإِنخَّ اْلَخْمَر،  َتْشَرِب  "َل 
)3371/1

"َما َأْسَكَر َكثِيُرُه، َفَقِليُلُه َحَراٌم" )أبو داود، األشربة، 5 / 3681؛ الترمذي، 
األشربة، 3 / 1865(

ولذا يجب عدم االلتفات إلى القائلين “ال بأس بشرب القليل 
غير المسكر”، فالمقدار واضح للغاية، فما كان الكثير منه مسكرًا 
فقليله له الحكم نفسه، يريد اإلسلم الحيلولة دون الشر بأحسن 
يتخذ  وال  جميعها،  الشرِّ  إلى  المؤّدية  الطرق  بإغلقه  يمكن  ما 
يحّرم  هدفًا،  العملية  الحياة  مع  المتلئمة  غير  النظرية  الحلول 
المتجاوزين  ويجازي  رادعًا  ويضع  كبيرة  بحكمٍة  المحظورات 
لذلك بالعقوبات األنسب، وهذا يبين مقدار القيمة التي أكرم بها 
ديننا اإلنسان، ويوضح ما أحاطه من شفقة ورحمة غير متناهيتان. 

3. الزنا

األخلق  وأنظمة  البشري  العقل  رفضه  سلوك  الّزنا  إّن 
كّليًا  البعيد  األمد  منذ  السماوية  الشرائع  وجميع  والحقوق 
وَحَكَمْت بخطئه. يتسبب الزنا باختلط األنساب وتشتت العائلة 
واهتزاز جذري للقيم المعنوية واألخلقية في المجتمع بانحلل 



n

105

o بعض المحرمات في اإلسلم وأضرارها 

روابط كالقرابة والجوار والصداقة. ويجعل كرامة اإلنسان وشرفه 
تحت األقدام بتصييِره أسيرًا لمتعه الجسدية.

بالنساء  االتِّجار  النتشار  الطريق  يفتح  البغاء  إن  ثم 
والستخدامهن مصدرًا للرزق ولظهور سماسرة النساء، ويقضي 

على شرف وكرامة األنوثة واألمومة.

ومن ناحية أخرى فإن للزنا الكثير من األضرار على الصحة، 
من  بالعديد  الزنا  مستنقع  في  المنغمسين  الناس  إصابة  ولوحظ 
المميت  اإليدز  ومرض  والسيلن،  كالزهري  المعدية  األمراض 
الذي عجز األطباء في يومنا على إيجاد علج له ينجم عن الزنا 

على األغلب.

والحق تعالى يحب عباده كثيرًا وال يريد وقوعهم في مثل هذا 
البشع، ولذا يحظر االقتراب منه فضًل عن تحريمه، يقول  األمر 

الله تعالى في هذه اآليات الكريمة:

}َوَل َتْقَرُبوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن{ )األنعام، 151( 

{ )اإلسراء، 32( ُه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسبِْيَلً َنا اِنخَّ }َوَل َتْقَرُبوا الزِّ

أي ينبغي عدم االقتراب من أي طريق ووسيلة تمّهد للزنا. 

r كم للنظرة من ضرر على القلب، فيقول في  يبين الرسول 
الحديث الشريف:
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ْظَرُة َسْهٌم ِمْن ِسَهاِم إِْبِليَس َمْسُموَمٌة َفَمْن َتَرَكَها ِمْن َخْوِف  "النخَّ

 /  349  ،4 )الحاكم،  َقْلبِهِ"  ِفي  َحَلَوَتُه  َيِجُد  إِيَماًنا  َوَعزخَّ  َجلخَّ  َأَثاَبُه  ِه  اللخَّ
7875؛ الهيثمي، 8، 63(

المرحلة  ن  التي تكوِّ اللزمة  التدابير  يأخذ  فإن اإلسلم  ولذا 
الذي  النحو  على  سترها  بل  العورات  كشِف  عدِم  من  األولى؛ 
عّرفهم به الدين، إلى جانب تجنب إحداث حركات تثير الطرف 
التكشف  ومنع  بامرأة،  األجنبي  الرجل  اختلء  وعدم  اآلخر، 
والعلقات  والنظر  للناس،  المثير  الكلم  وشجبه  والفحش، 

دة للزنا من هذا النوع.  القريبة بين الجنسين، ألنها أمور ممهِّ

والمجتمع  العائلة  يكلف  بل  بهذا  يكتف  لم  اإلسلم  إّن  ثم 
بتربية األطفال وعدم تأخير الزواج من غير ضرورة وتيسير الزواج 

والمحافظة على القيم الدينية واألخلقية. 

معاقبة  اإلسلم  غاية  فليست  هذا  من  فهم  ما  وحسب 
المذنبين، وإنما توفير حياة من األمن والطمأنينة للناس من خلل 
الحيلولة دون ظهور وسائل المعصية في المجتمع، وبذلك فمن 
مدى  على  الزنا  حّد  فيها  أقيم  حوادث  على  العثور  جدًا  النادر 
يريد  قد  تعالى  الحق  فإن  أخرى  جهة  ومن  اإلسلمي،  التاريخ 
بابتلءهم  أبدي  وعذاب  أكبر  أضرار  من  العاصين  بعض  حماية 
ببعض المصائب الدنيوية لتنبيههم، فيرسل إلى الزناة أيضًا بعض 
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المصائب، يخبر النبي r عن ذلك بقوله:

َفَشا  إِلخَّ  بَِها،  ُيْعِلُنوا  َحتخَّى   ، َقطُّ َقْوٍم  ِفي  اْلَفاِحَشُة  َتْظَهِر  "...َلْم 

ِذيَن  تِي َلْم َتُكْن َمَضْت ِفي َأْسَلِفِهُم الخَّ ْوَجاُع الخَّ اُعوُن، َواأْلَ ِفيِهُم الطخَّ

َمَضْوا..." )ابن ماجه، الفتن، 4019/22؛ البيهقي، شعب اإليمان، 5، 22(

إن الزنا الذي ُيلحق بصاحبه ضررًا كبيرًا وشينًا وسوء سمعٍة يوم 
:r القيامة ويسوقه إلى عذاب أليم وشديد ومرّوع، يقول الرسول

ُهَما َقاَل لِي اْنَطِلْق،  ُهَما اْبَتَعَثانِي، َوإِنخَّ ْيَلَة آتَِياِن، َوإِنخَّ ُه َأَتانِي اللخَّ "إِنخَّ

َلَغٌط  ِفيِه  َفإَِذا  وِر،  نُّ التخَّ ِمْثِل  َعَلى  َفَأَتْيَنا   ... َمَعُهَما،  اْنَطَلْقُت  َوإِنِّي 

َوإَِذا  ُعَراٌة،  َونَِساٌء  ِرَجاٌل  ِفيِه  َفإَِذا  ِفيِه،  َلْعَنا  »َفاطخَّ َقاَل:   " َوَأْصَواٌت 

َهُب َضْوَضْوا«  ُهْم َيْأتِيِهْم َلَهٌب ِمْن َأْسَفَل ِمْنُهْم، َفإَِذا َأَتاُهْم َذلَِك اللخَّ

َجاُل َوالنَِّساُء الُعَراُة  ا الرِّ َقاَل: " ُقْلُت َلُهَما: َما َهُؤَلِء؟ ... وفيه: َوَأمخَّ

َوانِي..." )البخاري، التعبير  َناُة َوالزخَّ ُهُم الزُّ وِر، َفإِنخَّ نُّ ِذيَن ِفي ِمْثِل بَِناِء التخَّ الخَّ

7047/48، الجنائز 93؛ الترمذي، الرؤيا، 10 / 2295(

ثم إن أفعااًل غاية في السوء كاللواط والسحاق هي من الكبائر 
تمامًا، ويدرك مدى سوء وخطورة هذا كل صاحب  كالزنا  أيضًا 

عقل سليم.
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أضرارًا  تلحق  التي  الكبيرة  الذنوب  بشدة  حرم  اإلسلم  إن 
النفس،  قتل  هنا:  سردناه  ما  عدا  ومنها  عدة،  وجوه  من  فاحشة 
َيْوَم  َولِّي  َوالتَّ اليتيم،  مال  وأكل  الوالدين،  وعقوق  والسحر، 
والكذب،  الَغاِفَلِت،  الُمْؤِمَناِت  الُمْحَصَناِت  َوَقْذف  ْحِف،  الزَّ
والظلم، والخيانة، والتكلم بحق الناس بما ال يسرهم في غيبتهم 

)الغيبة(، واالفتراء، والسرقة.)37(

O

37.      انظر: البخاري، الشهادات 10، الوصايا، 23؛ مسلم، البر، 55، 56؛ أبو داود، األدب،

           35 / 4875؛ أحمد، 3، 135، 154.
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د. العناية بالبيئة والنظافة والماء في اإلسلم

1. العناية بالبيئة

البشر،  لخدمة  بنا  يحيط  ما  كل  سّخر  أنه  تعالى  الحق  يخبر 
فعلينا أن نؤدي شكر هذه النعم بحق. ولذا يجب علينا التعامل مع 
المحيط بل  محيطنا على أساس األمانة والمسؤولية، فاستخدام 
بالضرر  الذي سيعود  يَعدُّ من الجحود  حدود، وإسرافه وتخريبه 

علينا، يقول الله تعالى:

}َظَهَر اْلَفَساَد ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر بَِما َكَسَبْت َاْيِدي النخَّاَس َلُيَذْيَقُهم 

ُهم َيْرِجُعوَن{ )الروم، 41( ِذْي َعِمُلوا َلَعلخَّ َبْعَض الخَّ

في حين أن الله تعالى أمر من قبل بقوله:

الِمْيَزاِن{  ِفْي  َتْطَغْوا  َألخَّ  الِمْيَزاَن  َوَوَضَع  َرَفَعَها  َماَء  }َوالسخَّ

)الرحمن، 7 - 8( ولكن الناس لم يتعظوا بذلك وهم يتحملون عاقبة 

ذلك اآلن. 
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تنعكس  التي  والجمال  بالسكينة  الطبيعة  مع  المسلم  يتعامل 
من قلبه على سلوكياته في الخارج، فهو حريص على أالَّ يؤذي 

أي مخلوق.

َعَلْيِه  ُمرَّ   r ِه  اللَّ َرُسوَل  َأنَّ  ُث:  ُيَحدِّ أنه كان   t قتادة  أبي  عن 
بِِجَناَزٍة َفَقاَل:"ُمْسَتِريٌح َوُمْسَتَراٌح ِمْنُه"، 

َقاُلوا: »يا رسول الله، ما المستريح؟ والمستراح منه؟«

ْنَيا َوَأَذاَها إَِلى َرْحَمِة  َقاَل: "الَعْبُد الُمْؤِمُن َيْسَتِريُح ِمْن َنَصِب الدُّ

 " َوابُّ َجُر َوالدخَّ ِه، َوالَعْبُد الَفاِجُر َيْسَتِريُح ِمْنُه الِعَباُد َوالبَِلُد، َوالشخَّ اللخَّ
)البخاري، الرقاق، 6512/42؛ مسلم، الجنائز، 61؛ النسائي، الجنائز، 48(

أنها ال حياة فيها تمتلك  التي نظن  هذا يعني أن المخلوقات 
v شعورًا وإحساسًا، وِمن أدّلة ذلك هذه الرواية عن ابن مسعود
اليوم أحد  َمرَّ بك  الجبل: أي فلن، هل  لينادي  الجبل  قال: »إنَّ 

َذَكَر الّلَه  U؟ فإذا قال: نعم، استبشر«. 

ويضيف عوُن بن عبد الله الذي يروي هذا عن ابن مسعود: 
وَر إِذا قيل وال يسمعن الخير هن للخير أسمع، وقرَأ: »َفَيْسَمْعَن الزُّ

َمَواُت  ًا. َتَكاُد السخَّ ْحَمُن َوَلَدًا. َلَقْد ِجْئُتْم ِشْيَئًا اِدخَّ }َوَقاُلوا اِتخََّخَذ الرخَّ

ْحَمِن  لِلرخَّ َدَعْوا  َاْن  ًا.  َهدخَّ الِجَباُل  َوَتِخرُّ  ْرُض  اْلَ َوَتْنَشقُّ  ِمْنُه  ْرَن  َيَتَفطخَّ



n

111

o العناية بالبيئة والنظافة والماء في اإلسلم 

َمَواِت  ْحَمِن َاْن َيتخَِّخَذ َوَلَدًا. اِْن َكلُّ َمْن ِفي السخَّ َوَلَدًا. َوَما َيْنبِِغي لِلرخَّ

الشعب، 1،  )البيهقي،  )مريم، 88 - 93(«  َعْبَدًا{  ْحَمِن  الرخَّ َآتِي  اِلخَّ  ْرِض  َواْلَ
453؛ الطبراني، المعجم الكبير، 9، 103(

وبناء على ذلك يجب على اإلنسان اجتناب الكلم المؤذي 
المدينة  فتلويث  حال،  وكل  مكان  كل  في  المؤذية  والتصرفات 
البلدات والقرى وتلويث ماءها وهواءها،  الطبيعية في  والمناظر 
ينافي  وسلوك  تصرف  مكان  كل  في  واألوساخ  القمامة  وإلقاء 
نفكر  ال  حيث  األنانية  من  ذلك  ويكون  وشرفه،  اإلنسان  كرامة 
بأنفسنا وال بمن حولنا، في حين أن المسلمين يعلمون أن تلويثهم 
إن  ثم  الطبيعة،  جمال  وتخريب  لغيرهم  الضرر  يسبب  لألماكن 
عدم إلقاء أشياء ملوثة كقشر البذور والبندق والفستق وزجاجات 
في  العبوات  وبقايا  واألوراق  المعّلبة  األغذية  وُعلب  الماء 
بسلوكيات  التصرف  عدم  وكذا  والمتنزهات  واألزّقة  الشوارع 
يعّد  ذلك  كل  الحيوان؛  أو  الناس  من  سواء  الغير  وتؤذي  تزعج 
 r من مقتضى اإليمان، وهو شرط لكمال اإليمان، وقد بين النبي
أن إماطة غصن أو حتى شوك يؤذي الناس عن الطريق من شعب 

اإليمان.)38( 

38.     مسلم، اإلميان، 58. 
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ويخبرنا الرسول r أن الله تعالى ال يحب من يؤذي الناس، 
 :t يقول معاذ بن أنس

الناس  فضيق  وكذا،  كذا  غغزوة   r ِه  اللَّ َنبِيِّ  مع  »غزوت 
ِه r مناديًا ينادي في الناس: المنازل وقطعوا الطريق، فبعث َنبِيُّ اللَّ

َق َمْنِزًل َأْو َقَطَع َطِريًقا َفَل ِجَهاَد َلهُ"« )أبو داود، الجهاد،  "َأنخَّ َمْن َضيخَّ

88 / 2629؛ أحمد، 3، 441(

والطرق  األماكن  تضييق  أن  هنا   r األعظم  الرسول  فيوضح 
تعالى؛  الله  بعباد  والضرر  األذى  إلحاق  وأن  ضرورة،  غير  من 
يعدُّ خطًأ كبيرًا، فضًل عن إضاعته للثواب، ومن هذه الناحية فإن 
النفايات عشوائيًا والبصق وإيقاف السيارات في مكان غير  إلقاء 
ُب  تصعِّ أشياء  ووْضع  الّناس  على  تضييٌق  فيه  ما  وكّل  مناسب، 
اجتنابه  من  للمسلم  بّد  ال  ذلك  كّل  الّطرق،  في  المشي  عليهم 

:r واالبتعاد عنه، يقول الّرسول

َها  َفإِنخَّ َعَلْيَها،  َلَة  َوالصخَّ ِريِق،  الطخَّ َجَوادِّ  َعَلى  ْعِريَس  َوالتخَّ اُكْم  "إِيخَّ

َها ِمَن اْلَمَلِعِن"  َباِع، َوَقَضاَء اْلَحاَجِة َعَلْيَها، َفإِنخَّ َمْأَوى اْلَحيخَّاِت َوالسِّ
)ابن ماجه، الطهارة، 329/21؛ أحمد، جـ 3، ص: 305، 381(

وقال عليه الصلة والسلم:
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ِريِق،  الطخَّ َوَقاِرَعِة  اْلَمَواِرِد،  ِفي  اْلَبَراَز  َلَثَة:  الثخَّ اْلَمَلِعَن  ُقوا  "اتخَّ
ّلِ" )أبو داود، الطهارة، 14 / 26؛ ابن ماجه، الطهارة، 21؛ أحمد، مسند، 1، 299( َوالظِّ

ليس  الحفاظ   r للرسول  هذه  العظيمة  التعاليم  من  يلحظ 
على اإلنسان وحسب بل على التكامل الموجود في الطبيعة بنظام 

دقيق، والحماية للمحيط وللحياة البرية بدقة ورّقة عميقين.

عن  فضًل  الحيوانات  يؤذون  ال  أنهم  كما  المسلمين  إن 
البشر فإنهم علوة على ذلك يخدمونها ألنها من مخلوقات الله 
تعالى، لقد أفاد الكاتب الفرنسي المشهور مونتا اِْغنه أن األتراك 
ويتحدث  للحيوانات،  ومشاٍف  وقف  ُدْوَر  أسسوا  المسلمين 
القرن  في  العثمانية  الدولة  زار  الذي  ُغْوِور  الفرنسي  المحامي 
بمعالجة  يعتني  دمشق  في  مستشفًى  وجود  عن  عشر(  )السابع 
مصطفى  الدكتور  األستاذ  ويحدثنا  المريضة،  والكلب  القطط 
السباعي فيما يتعلق بهذا النوع من األوقاف فيقول: »توجد أماكن 
فوقف  القديم،  الوقف  تقاليد  في  ومراٍع  الحيوانات  لمعالجة 
ساحة  إلى  اآلن  تحولت  التي  الساحة  )وهي  األخضر  المرعى 
المدينة في دمشق( كانت فيما مضى ميدانًا ُوِقَف لكي ترعى فيه 
فقدانها  بسبب  والعناية  الرعي  حرمت  التي  الضعيفة  الحيوانات 
تموت،  أن  إلى  هناك  ترعى  الحيوانات  هذه  وكانت  لطاقتها، 
وتوجد من بين هذه األوقاف في دمشق أماكن للقطط تأكل فيها 
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وتنام وتمرح، حتى أن المئات من القطط كانت ال تعاني في إيجاد 
طعامها كل يوم حيث أصبحت من الطّوافات على ذلك المكان”

القيمة  من  الكّم  هذا  المخلوقات  وهب  الذي  اإلسلم  إن 
:r والتقدير، يهتم بالشجر والمحيط األخضر، يقول الرسول

اَعُة َوبَِيِد َأَحِدُكْم َفِسيَلٌة، َفإِْن اْسَتَطاَع َأْن َل َيُقوَم  "إِْن َقاَمِت السخَّ

َحتخَّى َيْغِرَسَها َفْلَيْفَعْل" )أحمد، مسند، جـ 3، ص، 191، 12981/183(

عن أبي الدرداء t، أّن رجًل، َمرَّ بِِه وهو يغرس غرسًا بدمشق 
فقال له: »أتفعل هذا وأنت صاحب رسول r؟« فقال: ال تعجل 

علي سمعت رسول الله r َيُقوُل:

اللِه     َخْلِق  ِمْن  َخْلٌق  َوَل   ، آَدِميٌّ ِمْنُه  َيْأُكْل  َلْم  َغْرًسا  َغَرَس  "َمْن 

U إِلخَّ َكاَن َلُه َصَدَقًة" )أحمد، 6، 27506/444؛ انظر: مسلم، المساقات، 7(

ويقول الرسول r في حديث آخر:

األدب،  داود،  )أبو  النخَّارِ"  ِفي  َرْأَسُه  ُه  اللخَّ َب  َصوخَّ ِسْدَرًة  َقَطَع  "َمْن 
)5239 /159 - 158

ثم إن النبي r حظر قطع األشجار وتخريب النبات والصيد في 
المدينة والطائف إلى جانب مكة بإعلنه إياها أماكن محرمة،)39( 

39.    أبو داود، املناسك، 96؛ م. حميد اهلل، الوثائق السياسية، بيروت، 1969، ص: 236 - 238، 240. 
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فيقول الرسول r:"ال ُيخَبُط وال ُيعَضُد ِحمى رسول الله r ولكن 
ا َرِفيًقا" )أبو داود، المناسك، 96-95 / 2039( ُيَهشُّ َهشًّ

وقال فيما يتعلق بمكان مرعى قبيلة بني حارثة:

ًة" )البلذري، فتوح البلدان، ص 19( "َمْن َقَطَع َشَجَرًة َفْلَيْغِرْس َمَكاَنَها َوِديخَّ

 وينقل أبو دعشم الجهني عن جده قال: 

»نظر رسول الله r إلى أعرابي وهو يخبط على غنمه، فقال:

"ائتوني باألعرابي ول تفزعوه!" فلما جاء قال:

"يا أعربي هشخَّ هّشًا ول تخبط خبطًا" 

قال: فكأني أنظر إلى الخبط على صلعته« )ابن األثير، أسد الغابة، دار 
الكتب العلمية 1415، 6، 6432/351(

يحترم  كريمًا  مجتمعًا  أنشأ   r الله  رسول  فإن  رأينا  وكما 
فرصة  كل  في  توصيته  خلل  من  المخلوقات،  جميع  ويراعي 

سانحة بحماية وتجميل المحيط. 

وقد كانت خطبة أبي بكر t الخليفة األول بجيشه المستعد 
للخروج إلى القتال إحدى الشواهد على هذا:

عني: فاحفظوها  بعشر  أوصيكم  قفوا  الناس  أيها   »يا 
تقتلوا طفًل  تمثلوا، وال  تغدروا، وال  وا، وال  َتُغلُّ ال تخونوا، وال 
تحرقوه،  وال  نخًل  تعقروا  وال  امرأة،  وال  كبيرًا  شيخًا  أو  صغيرًا 
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وال تقطعوا شجرة مثمرة، وال تذبحوا شاة وال بقرة وال بعيرًا إال 
الصوامع  في  أنفسهم  فرغوا  قد  بأقوام  تمرون  وسوف  لمأكلة، 

فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له«)40(
يقول الكومت دي بوّنيفل وهو مذهول عندما الحظ حساسية 
الدولة  في  الممكن  من  كان  »لقد  الشأن:  هذا  في  المسلمين 
العثمانية رؤية األتراك الذين وصلوا حّدًا كبيرًا في المبالغة ! إلى 
المثمرة  للعاملين في سقاية األشجار غير  أنهم وقفوا مااًل  درجة 

كي ال تجف من الحرارة حيث كانوا يسقونها كل يوم«

2. النظافة 
يحّث اإلسلم على النظافة بنوعيها المادي والمعنوي، ويعلم 
الكيفية التي تتحقق النظافة بها، يقول الله تعالى في اآلية الكريمة:

ِريَن{ )البقرة، 222( ابِيَن َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهِّ َه ُيِحبُّ التخَّوخَّ }...إِنخَّ اللخَّ
ويقول الرسول r في الحديث الشريف:

َظاَفَة، َكِريٌم ُيِحبُّ  يَِّب، َنِظيٌف ُيِحبُّ النخَّ َه َطيٌِّب ُيِحبُّ الطخَّ "إِنخَّ اللخَّ

بِاْلَيُهودِ"  ُهوا  َتَشبخَّ َأْفنَِيَتُكْم، َول  ُفوا  َفَنظِّ اْلُجوَد،  ُيِحبُّ  َجَواٌد  اْلَكَرَم، 
)الترمذي، األدب، 41 /2799(

40.    انظر: علي املتقي، كنز العمال،  30268؛ البيهقي، السنن الكبرى، 9، 85؛ابن األثير،

        الكامل، بيروت 1987، 2، 200.
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أنواع  بشتى  حياته  طوال  الشديد   r النبي  اعتناء  نرى  إننا 
بارتداء  الحدود  أبعد  إلى  اهتمامه  المثال:  سبيل  على  النظافة، 
أطعمة  تناول  وعدم  الزكية  بالروائح  والتعطر  الجميلة  الملبس 
تؤذي الغير كالبصل والثوم وخاصة عند الذهاب إلى المسجد أو 

عند استضافة أحدهم أو االجتماع مع الناس.

لقد وضع اإلسلم نظامًا يقوم على أسس من الطهارة والنظافة 
واللطف. 

 :r يقول النبي

هور َشْطر اإْلِيَماِن..." )مسلم، الطهارة، 223/1( "الطخَّ

ثم إن كتب الحديث والفقه كلها تقريبًا تبدأ بأبواب الطهارة. 

وإن بعض العبادات في ديننا ال تقبل أو ال يجوز القيام بها ما 
ر البدن والمكان الذي يعّد من أسس ديننا.  لم ُيطهَّ

أهمية  الحاجة  قضاء  آداب  تلقى  بالنظافة  اإلسلم  ولعناية 
إلى  النجاسة  من  شيء  وصول  من  الحذر  يجب  حيث  كبيرة، 
الحاجة،  قضاء  بعد  وجه  أتم  على  باالستبراء  ُأمرنا  كما  الثوب، 

:r يقول الرسول

"َأْكَثُر َعَذاِب اْلَقْبِر ِمَن اْلَبْوِل" )ابن ماجه، الطهارة، 348/26( 

وهو عليه الصلة والسلم بهذا يريد من أمته االعتناء بهذا األمر. 
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 لقد أمرنا اإلسلم بغسل أعضاء معرضة للتلوث والجراثيم 
والرقبة  والرأس واألذن  والوجه  والفم واألنف  كاليد  آن  في كل 

:r والقدم خمس مرات على األقل في اليوم، يقول الرسول

َهاَرة،  َلِة اْلُوُضوُء" )الترمذي، الطَّ َلُة، َوِمْفَتاُح الصخَّ ِة الصخَّ "ِمْفَتاُح اْلَجنخَّ
3؛ أحمد، مسند، 3، 340(

القيام  من  لإلنسان  بد  نظافة ال  اإلسلم يضع كل  فإن  وبهذا 
بها ضمن هوية العبادة، وهو يوّفر للناس تذّوق حلوة العبادة في 

الوقت الذي ينظفون فيه ما ينبغي لهم تنظيفه. 

نظافة  فهي  عليها   r النبي  أّكد  التي  األخرى  الخصلة  وأما 
في  السواك  باستخدام  والسلم  الصلة  عليه  أوصى  فقد  الفم، 
جميع األوقات وخاصة قبيل الوضوء)41(، وطلب من المسلمين 
أن يعملوا على زيادة البركِة في طعامهم بغسل أيديهم قبل الطعام 

وبعده)42(. 

الفطرة،  خصال  من  هو  الذي  الختان  فإن  أخرى  ناحية  ومن 
الشاربين، هي  العانة وقص األظافر ونتف اإلبط وتقصير  وحلق 

بعض أصول وآداب النظافة التي عّلمنا النبي r إياها)43(. 

41.     البخاري، اجلمعة 8، التمني 9، الصوم 27؛ مسلم، الطهارة 42. 

42.     الترمذي، األطعمة، 1846/39. 
43.     البخاري، اللباس، 64-63.
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أبعد  إلى  الملبس  بنظافة  اعتناءه  جانب  إلى   r النبي  إن  ثم 
 t الحدود فإنه اهتم كذلك بالترتيب والنظام، يحدثنا أبو قرصافة

وهو أحد من عاين ذلك فيقول: 
r أنا وأمي وخالتي ورجعنا من عنده  »لما بايعنا رسول الله 

منصرفين، قالت لي أمي وخالتي:
»يا بني، ما رأينا مثل هذا الرجل أحسن منه وجهًا، وال أنقى 
ثوبًا، وال ألين كلمًا، ورأينا كأن النور يخرج من فيِه )أي من فمه(«« 

)الهيثمي، مجمع الزوائد، جـ 8، ص 279-280؛ الطبراني، المعجم الكبير/2518(

 كان النبي r في المسجد ذات مرة فطلع عليه رجل أشعث 
أغبر، فأشار إليه النبي r بيده أن يحسن من حاله وهيئته.)44( 

لم يكن النبي r يرغب بوجود روائح مؤذية في ملبسه، وَعْن 
َعائَِشَة c َقاَلْت:

الريُح...«   منه  يوجد  أن  عليه  َيشتدُّ   r الله  رسول  »...وكان 
)البخاري، الِحَيل، 6972/7(

بردته  في  وصوف  عرق  رائحة  بوجود  شعر  يوم  وذات 
 r أنه  وأخبرتنا  بذلك،   c عائشة  السيدة  أخبرت  وقد  فخلعها، 

كان يستحسن الروائح الطيبة والزكية على الدوام.)45(

 .225 ،V ،44.     املوطأ، الشعر، 7، البيهقي، الشعب

45.    أبو داود، اللباس، 19/ 4074. 
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وعن إبراهيم قال:

يل بريح الطيب« )الدارمي، المقدمة،  ِه r ُيعرف باللَّ »كان رسول اللَّ
)66 / 10

اَل  ُعمَّ  r ِه  اللَّ رسول  أصحاب  »كان   :c َعائَِشُة  وَقاَلْت 
اغتسلتم«.  »لو  لهم:  فقيل  أرواح،  لهم  يكون  وكان  أنفسهم، 

)البخاري، البيوع 2071/15، الجمعة، 16؛ مسلم، الجمعة 6(

مياه  وصنابير  مائية  ومجار  متنوعة  أوقاف  المسلمون  أنشأ 
في جميع أنحاء البلد، وبنوا حمامات في كل األماكن حتى في 
أبعد  إلى  نظيفة  المسلمين  بيوت  إن  النظافة،  تتحقق  لكي  القرى 
إليها باألحذية إطلقًا، وكل بقعة فيها نظيفة  الحدود، فل يدخل 
أبدًا،  فيها  الحيوانات  تربى  وال  فيها،  الصلة  أداء  يجوز  بحيث 

حتى الطيور. 

كان الصحابة والمسلمون يأمرون بكنس بيوتهم يوميًا. عن أم 
ولد لعبد الله بن مسعود، قالت: 

»كان عبد الله يأمر بداره فتكنس حتى لو التمست فيها تبنة أو 
قصبة ما قدرت عليهما« )ابن أبي شيبة، المصنف، الرياض 1409، 5، 25921/264(

عن سرية الربيع، قالت: »كان الربيع يأمر بالدار أن تنظف كل 
يوم« )ابن أبي شيبة، المصنف، الرياض 1409، 5، 25922/264(
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في  واللطف  بالنظافة  يتعلق  فيما  تيفينوت  دي  م.  يقول 
يمرضون  وال  جيدة  بصحة  األتراك  »يتمتع  اإلسلمي:  المجتمع 
إال قليًل، فأمراض الكلى وغيرها الكثير من األمراض التي نعاني 
يجهلون  أنهم  حتى  بل  عندهم،  موجودة  ليست  بلدنا  في  منها 
أسماءها، وأظنُّ السبب في ذلك االستحمام المتكرر واالعتدال 
في الطعام والشراب. فهم يأكلون القليل من الطعام، وما يأكلونه 

ليس مختلطًا كطعام النصارى«)46( 

فيها،  الناس  يسير  التي  الطرق  توسيخ   r النبي  منع  لقد 
الجدران، وكذا  أو  التي يستظّلون فيها تحت األشجار  واألماكن 

التي يقصدونها للتنزه واالستراحة.)47( 

عن أبي موسى t، أنه قال: حين قدم البصرة، »بعثني إليكم 
وأنظف  وسنتكم،  ربكم  كتاب  أعلمكم   ،t الخطاب  بن  عمر 

طرقكم«  )الدارمي، المقدمة، 46/ 566؛ ابن أبي شيبة، المصنف، 5، 25923/264(

ثم إن النبي r يوصينا باالعتناء بالحيوان وتنظيفه، وباألخص 
األغنام  على  الموجودة  والغبار  األوساخ  تنظيف  يطلب  كان 

والماعز)48(. 

Relation d’un Vogaye Fait au Levant ،M. De Thevenot     .46 باريس، 1665، ص: 58. 

47.     أبو داود، الطهارة، 14/ 26، ابن ماجة، 21، أحمد، 1، 299، 3، 305، 381، احلاكم، 1، 273/ 594. 

48.    الهيثمي، 4، 67-66.
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:t ولقد أولى اإلسلم نظافة دور العبادة عناية بالغة، فعن جابر

ابن  عرجون  يده  وفي  هذا،  مسجدنا  في   r الله  رسول  أتانا 
طاب، فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون،... َفَقاَل: 
"َأُرونِي َعبِيًرا"، فقام فتًى من الحي يشتد إلى أهله، فجاء بخلوق 
r فجعله على رأس العرجون، ثم  في راحته، فأخذه رسول اللِه 
لطخ به على أثر النخامة، فقال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق 

في مساجدكم« )مسلم، الزهد، 74 / 3008(

3. الماء

إن الماء هو الوسيلة األكثر ضرورة لتنظيف المحيط وتوفير 
النظافة، واألكثر من ذلك فإن استمرار الحياة مرتبط بالماء، ألن 
، يقول الله تعالى في اآلية  الماء فيه حياة، وهو أصل كل شيء حيٍّ

الكريمة:

}َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلخَّ َشْيٍء َحّيٍ{ )النور، 45؛ األنبياء، 30(

قد جعل الله تعالى في الماء ميزات متنوعة، ومنها ما يلي:

الهيدروجين  كبريتيد  هو  الماء  إلى  األقرب  ب  المركَّ إن   )1
)H2S( مع أنه أثقل من الماء بضعفين فإنه يكون بخارًا في حرارة 

الغرفة، باإلضافة إلى أنه غاز ذو رائحة سيئة وسامة، ما يعني أن 
الله تعالى خلق الماء خصيصًا لإلنسان.
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مائعًا  يكون  كثافًة  أحواله  أكثر  في  يكون  عندما  الماء  إن   )2
في درجة )+4( على عكس نظائره من المركبات الكيميائية التي 
تكون ثخينة أي ال تكون في حالة مكعبات الثلج، وبهذا الشكل 
من  فيها  التجمد  يبدأ  والبحيرات  واألنهار  البحار  في  المياه  فإن 
السطح ممتدًا إلى القعر وليس العكس، وهذا يحول دون تجمد 

المخلوقات البحرية بالماء المتجّمد على السطح. 

لعيش  األنسب  هي  وغليانه  الماء  تجمد  درجة  إن  ثم   )3
المخلوقات العضوية فيه من حيث درجات الحرارة. 

المواد  من  الكثير  يحلُّ  تجعله  ميزة  الماء  لتقاطب  إن   )4
العضوية وغير العضوية.

يشير القرآن الكريم في مواضع كثيرة إلى الماء، حيث يتحدث 
حب إلى المطر وإنزاله  عن كيفية تشّكل المطر ومراحل تحّول السُّ
إلى األرض بقدر معين وإحيائه األرض الميتة، ويتكلم عن المياه 
األنظار  ويلفت  الملوث.)49(  الماء  وتنقية  الماء  وتكرير  الباطنية 
المطر  على  يطلق  تعالى  والله  كبيرًة،  نعمًا  يعدُّ  ذلك  كل  أن  إلى 

اسم الرحمة.)50(

49.      النور، 4؛ الزخرف، 11؛ الزمر، 21؛ الواقعة، 68 – 70؛ النازعات، 31؛ الفرقان، 48.

50.      األعراف، 57؛ الشعراء، 28.
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لمن  فيدعون  المسلمون،  هم  الماء  قيمة  يدرك  من  أكثر  إن 
ولذا  كالماء«،  عزيزًا  الله  »جعلك  إليهم:  الماء  بتقديم  يكرمهم 
يلقى خدام الماء احترامًا كبيرًا، وباألخص مقّدمي الماء والعصير 
وظيفٌة  وهي  كبيرًا  شرفًا  فيه  فإن  الحجاج  إلى  الحرام  البيت  في 

مهمٌة. 

اإلسلم  قبل  فكان  عنب،  كرم   r النبي  عم  للعباس  كان 
وبعده يحمل العنب الجاف من هناك ويضعه في زمزم ثم يقدمه 

للحجاج، وواصل أبناؤه وأحفاده القيام بذلك من بعده.)51(

السقاية  إلى  جاء   r ِه  اللَّ رسول  َأنَّ   :v عّباس  ابن  عن 
َرُسوَل  َفْأِت  َك  ُأمِّ إلى  اذهب  يا فضل،  العباس:  فقال  فاستسقى، 
رسول  يا  قال:  َقاَل:  "اْسِقنِي"،  َفَقاَل:  ِعْنِدَها،  ِمْن  بَِشَراٍب   r ِه  اللَّ
ثم  منه،  فشرب  "اْسِقنِي"،  فيه، قال::  أيديهم  إنهم يجعلون  الله، 

أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال:

"اْعَمُلوا َفإِنخَُّكْم َعَلى َعَمٍل َصالٍِح" 

ُثمَّ َقاَل: "َلْوَل َأْن ُتْغَلُبوا َلَنَزْلُت، َحتخَّى َأَضَع الَحْبَل َعَلى َهِذِه" 
يعني: عاتقه، وأشار إلى عاتقه )البخاري، الحج، 1635/75(

ويبين النبي r فضيلة تقديم الماء للناس فيقول:

51.      ابن هشام،  4، 32؛ ابن سعد،  2، 137؛ الواقدي، املغازي، بيروت 1989، 2، 838.
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"َيُصفُّ النخَّاُس َيْوَم اْلِقَياَمِة ُصُفوًفا - وقال: ابن نمير أهل الجنة - 

ُجِل َفَيُقوُل: َيا ُفَلُن َأَما َتْذُكُر َيْوَم  اِر َعَلى الرخَّ ُجُل ِمْن َأْهِل النخَّ َفَيُمرُّ الرخَّ

َفَيُقوُل:  ُجُل  الرخَّ َوَيُمرُّ  َلُه،  َفَيْشَفُع  َقاَل:  َشْرَبًة؟  َفَسَقْيُتَك  اْسَتْسَقْيَت 

َأَما َتْذُكُر َيْوَم َناَوْلُتَك َطُهوًرا؟ َفَيْشَفُع َلُه،  َوَيُقوُل: َيا ُفَلُن َأَما َتْذُكُر 

)ابن ماجة،  َلُه"  َفَيْشَفُع  َفَذَهْبُت َلَك،  َبَعْثَتنِي ِفي َحاَجِة َكَذا َوَكَذا  َيْوَم 
األدب، 3685/8(

r يهتم بأن يكون الماء نظيفًا وعذبًا، فيرجح  وقد كان النبي 
يحظر  والسلم  الصلة  عليه  وكان  العذبة،)52(  المياه  ذات  اآلبار 

تلويث الماء.)53(

ويمنع  نظيفًا،  كونه  الوضوء  ماء  في  يشترط  اإلسلم  وإن 
استخدام الماء الذي تغيرت أوصافه من طعم أو لون أو رائحة.

وبما أن للماء هذه األهمية العظيمة فيلزمنا استخدامه بحّقه، 
حول  أبحاثًا  إموتو  ماسارو  الدكتور  الياباني  العالِم  أجرى  لقد 
بّلورات الماء والحظ انتظامها وجماليتها وتركيبتها الّسداسية إلى 
جانب جمال شكلها البالغ في الروعة حّدًا ُيْسحر به اإلنسان في 

منابع الماء الطبيعية التي لم تصل إليها يد إنسان. 

52.    ابن حجر، اإلصابة، 3، 615.

53.    البخاري، الوضوء، 68.
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مأل وعاءين من هذا الماء ثم شرع بتجربته، فلحظ أن الماء 
الموجود في اإلناء األول وقد قام بالهمس له بألفاظ تفيد االمتنان 
والدعاء لم تفقد بّللوراته روعتها الطبيعية، وأما اإلناء اآلخر الذي 
تلقى ألفاظًا قبيحة كالشيطان وغيره من األلفاظ فقد وجد بّللوراته 

قد تفتت وفسدت أشكالها وفقدت كل ميزاتها الجمالية. 

مقابل  مختلفة  المياه  فعل  ات  ردَّ كانت  نفسها  التجربة  وفي 
والبشعة.  المزعجة  واإليقاعات  واللطيفة  الجميلة  الموسيقى 
األزهار  وعلى  المطهو  األرز  على  لهذا  مشابهة  تجارب  أجريت 
فذبلت  األخرى  وأما  طازجة  جيدًا  تصرفًا  القت  التي  فبقيت 

وفسدت. 

 يجيب د. إموتو: على سؤال: 

الجيدة  والمعاملة  والجميل  السليم  التفكير  تأثير  مدى  »ما 
استمر  بحث  حصيلة  »هذه  فيقول:  اإلنسان؟«  جسم  على  للماء 
7.5 أعوام، فلقد كان للمياه التي أسمعناها كلمًا جميًل ولطيفًا 
وأشباههم  السرطان  مرضى  معالجة  في  وإيجابيًا  واضحًا  تأثيرًا 

الذين سقيناهم منه« 

جميع  نحب  أن  علينا  الواجب  من  يكون  الصدد  هذا  وفي 
الناس والحيوانات والنباتات والبيئة وباختصار كل الدنيا ومن ثم 

التعامل معها كلها بالحسنى. 
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وثمة أمر آخر ال بد من ذكره ههنا أال وهو عدم اإلسراف في 
الماء وغيره: يقول الحق تعالى:

}َوُكُلْوا َواْشَرُبوا َوَل ُتْسِرُفْوا...{ )األعراف، 31(

َياِطْين...{ )اإلسراء، 27( ِرْيَن َكاُنْوا إِْخَواَن الشخَّ }اِنخَّ اْلُمَبذِّ

}...َوَل ُتْسِرُفوا اِنخَّه َل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفْيَن{ )األنعام، 141(

ويقول الرسول r في الحديث الشريف:

ُقوا ِفي َغْيِر َسَرٍف َول َمِخيَلٍة، إِنخَّ  "ُكُلوا َواْشَرُبوا َواْلَبُسوا َوَتَصدخَّ

َه ُيِحبُّ َأْن ُتَرى َأَثُر نَِعِمِه َعَلى َعْبِدِه" )البخاري، اللباس، 1( اللخَّ
وال سيما الماء فل يجوز إسرافه بأي شكل من األشكال، لما 
ورد عن النبي r أنه مر على سعد بن أبي وقاص t وهو يتوضأ 

َرُف"  فقال: "َما َهَذا السخَّ
قال: »أفي الوضوء إسراف؟« 

قال: "َنَعْم، َوإِْن ُكْنَت َعَلى َنَهٍر َجاٍر" )ابن ماجه، الطهارة، 425/48؛ 
أحمد، 2، 221(

للعبادة،  الوضوء  في  حتى  اإلسراف  بعدم  مطالبين  كنا  فإذا 
يكون من الواضح منع اإلسراف في سائر األحوال.





القرآن الكريم

القسم الثالث
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القرآن الكريم

1. نزوله وكتابته

وأما  المنّزلة،  السماوية  الكتب  آخر  هو  الكريم  القرآن  إن 
الكثير والعديد من  فلم يكن جملة بل منجمًا على حسب  نزوله 
الكثير  المسلمين من  استفادة  في  والِحكم، مما أسهم  الحوادث 

من الفوائد والتسهيلت.

إليه  المنزلة  اآليات  قراءة  يتعّجل   r األكرم  رسولنا  كان 
الله  فأنزل  نسيانها،  مخافة  األمين  جبريل  مع  فيقرأها  بالوحي 

تعالى في هذا الشأن:

َربِّ  َوُقْل  َوْحُيُه  إَِلْيَك  ُيْقَضى  َأْن  َقْبِل  ِمْن  بِالُقْرآِن  َتْعَجْل  }َوَل 

ِزْدنِي ِعْلَمًا{ )طه، 114(

ِفإَِذا  َوُقرآَنُه.  َجْمَعُه  َعَلْيَنا  إنخَّ  بِِه.  لَِتْعَجَل  لَِساَنَك  بِِه  ْك  ُتَحرِّ }َل 

بِْع ُقْرآَنُه. ُثمخَّ َإنخَّ َعَلْيَنا َبَياَنه{ )القيامة، 16 - 19( َقَرْأَناُه َفاتخَّ

يفرغ  حتى  الوحي  إلى  يستمع   r النبي  كان  فقد  هذا  وبعد 
جبريل u، فإذا بّلغ جبريل u الوحي السماوي بأكمله حفظه 

r وتله، وهذا من إحدى الدالئل على كون القرآن معجزة.
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عددهم  بلغ  حيث  الوحي،  كّتاب  من  العديد   r للنبي  كان 
65، فإذا جاء الوحي استدعى عليه الصلة والسلم من كان قادرًا 
اآليات  يكتبون  بدورهم  وهم  الوحي،)1(  به  أتى  ما  ليكتبوا  منهم 
فراغهم  وبعد  العهد،  ذلك  في  للكتابة  ة  ُمَعدَّ مواد  على  المنزلة 
من الكتابة يطلب النبي r من َكَتَبتِه قراءة ما كتبوه حيث يصحح 
األخطاء إْن وجدت. وبعد ذلك يخرج كاتب الوحي ويعِرض ما 
لة  كتبه على الناس.)2( وعقب ذلك يقرأ الرسول r اآليات المنزَّ
على الصحابة الرجال منهم أواًل ثم النساء.)3( فيحفظ المسلمون 

ل، ويحتفظ بعضهم بنسخ مكتوبة منه.  الوحي المنزَّ
مة على مراحل حسب أماكنها  لة منجَّ وأما ترتيب اآليات المنزَّ
 u جبريل  م  ُيعلِّ حيث  تعالى،  الحق  من  ف  يعرَّ فكان  وسورها 

م كتبة الوحي بذلك.)4( رسول الله r بها، وبدوره r ُيعلِّ
ثم إن علينا أن ال ننسى أن من اآليات التي أنزلت أواًل كانت 
واللذان  يسطرون«  و«ما  »القلم«  على  والثناء  المدح  موضوعها 
ان واسطة في التعّرف على العلوم البشرية، مع التأكيد على كلمة  ُيعدَّ

1.    د.  محمد مصطفى األعظمي، تاريخ القرآن، ص، 106-107؛ كُّتاب النبي r ، بيروت 1398.

2.    انظر: البخاري، فضائل القرآن، 4؛ الترمذي، املناقب، 74 / 3954؛ أحمد، 5، 184. 

3.    انظر: سيرة ابن إسحاق، ص 128. 

4.     انظر: البخاري، التفسير، 2/ 45؛ أبو داود، الصالة، 120 - 121/ 786؛ الترمذي، التفسير، 

         9/ 3086؛ أحمد، 4، 218؛ علي املتقي، 2، 16/ 2960. 



n

133

o القرآن الكريم 

»كتاب« والتي تعني المعارف المسجلة والمخطوطة،)5( إذًا وهذا 
من إحدى العوامل التي أسهمت في حفظ القرآن الكريم بكتابته. 
كانت كتابة القرآن الكريم منتشرة انتشارًا واسعًا لدى الصحابة 
y، إذ كان الجميع متشبثًا بها، فمن يجهل الكتابة يْأتي بورقة عند 
فيكتُب  آخر  يقوم  ثمَّ  فيْكتُب،  فيحَتِسب  جل  الرَّ فيقوم   r النَّبيِّ 
r كتابة القرآن  النبي  ُيْفرغ ِمن اْلمصحف،)6( ولذا فقد منع  حّتى 

والحديث في مكان واحد خشية االختلط.)7( 
اإلسلم  فترات  في  بدأ  الكريمة  اآليات  وتسجيل  فحفظ 
األولى بل مع المحن الكثيرة التي قاساها المسلمون تحت وطأة 

ظلم قريش، وفي مجتمع ما يزال في طور النشوء. 
وقد تحدثت )اآليات 11-16 من سورة عبس( عن وجود الكثير 
من نصوص القرآن الكريم المكتوبة في صدر اإلسلم، وقد أخبر 
ابن عباس t أن اآليات المنزلة في مكة ُكتَبت فورًا.)8( مع العلم 

5.    انظر: العلق، 1 – 5؛ القلم، 1؛ البقرة، 2؛ الزخرف، 2؛ الدخان، 2.

6.    انظر: البيهقي، السنن الكبرى، بيروت، دار الكتب العلمية، 1424، 6، 27. 

7.    البروفسور. د. م. م. األعظمي، تاريخ القرآن، اسطنبول، 2006 ص: 107 - 108. 

الكرمية،  اآليات  عن  الشريفة  أحاديثه  بتفريق  يتعلق  فيما  كثيراً   r النبي  اهتم 

وعن  املنزل«  تعالى  اهلل  »كالم  أنه  الكرمي  القرآن  عن  بقوله  ذلك  يوضح  فكان 

أحاديثه »هذا من عندي«، وفي بعض األحيان كان الصحابة يسألونه »هذا الرأي 

أهو عائد إليك؟«. )لالطالع انظر: م. حميد اهلل، تاريخ القرآن الكرمي، ص: 15 - 18(.

ريس، فضائل القرآن، دمشق 1408، ص 33. 8.      ابن الضُّ
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بأّن عمر بن الخطاب t أسلم في صدر اإلسلم بعد قراءته شيئًا 
من القرآن الكريم مكتوبًا على صحيفة.)9( ثم إن النبي r كان قد 
َم رافع بن مالك t في بيعة العقبة نسخة من نصوص القرآن  سلَّ
 t رافع  فأصبح  الوقت،  ذلك  إلى  لة  المنزَّ والسور  اآليات  فيها 
بعد عودته إلى المدينة يقرأ هذه اآليات والسور على المسلمين 
بأول  ُيعرف  سه في حيِّه وبات  الذي أسَّ المسجد  المجتمعين في 

مسجد فكان أول من َأْوَصَل سورة يوسف إلى المدينة.)10(

إن آيات القرآن الكريم وسوره المنزلة كانت منذ اليوم األول 
وما زالت تتلى بالسر والعلنية ليًل ونهارًا في الصلوات المؤداة 
إذ  الطويلة،  التهجد  صلة  في  وباألخص  نفًل،  أو  كانت  فرضًا 
كان الصحابة الكرام y يقيمون فيما بينهم فعاليات وأنشطة كبيرة 
تشمل القراءة والكتابة وتعّلم القرآن الكريم وحفظه. وبذلك فإن 
آخره  إلى  أوله  من  الكريم  القرآن  وكتب  حفظ  الناس  من  الكثير 
حتى  مستمرة  تزال  ال  المباركة  الجهود  وهذه   .r النبي  بفضل 

يومنا هذا بل زادت.

9     سيرة ابن هشام، 1، 369 - 371. 

10.    انظر: ابن حجر، اإلصابة، رقم: 2546 )مادة رافع بن مالك(؛ ابن كثير، البداية، 3، 152؛

 ابن األثير، أسد الغابة، 2، 157؛ الكّتاني، التراتيب، بيروت، دون تاريخ، 1، 44؛ األعظمي،   

املرجع السابق، ص 106؛ حميد اهلل، املرجع السابق، ص 44.
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ثم إن النبي r وجبريل u كانا يدارسان القرآن الكريم فيقرأ 
السنة  كل منهما لآلخر في شهر رمضان، وقاما بذلك مرتين في 

 :t األخيرة.)11( يقول ابن مسعود

»...ولقد كنت أعلم أنه ُيْعَرُض عليه القرآُن في كل رمضان، 
حتى كان عاُم ُقبض فعرض عليه مّرتين، فكان إذا فرغ أقرأ عليه، 

فيخبرني أني محسٌن...« )الطبري، 1، 28؛ أحمد، 1، 405(

وبعد عرض القرآن الكريم آخر مرة مع جبريل u قرأ النبي 
r وزيد بن ثابت وُأَبّي بن كعب القرآن الكريم كل منهم لآلخر 
هذه  العرض  وعادة  مرتين،)12(  ُأَبّي  على  قرأه   r النبي  أن  حتى 
هذا  يومنا  إلى  استمرت  لآلخر  منهما  كل  الطرفين  من  والقراءة 

وبقيت محافظة على حيويتها.

خطب  في  عليه  المنزلة  والسور  اآليات  يقرأ   r النبي  كان 
حفظوا  أنهم  الصحابة  بعض  ويفيد  واآلخر،  الحين  بين  الجمعة 

بعض السور من تكرارها في هذه الخطب.)13( 

في  الكريم  القرآن  يقرأ  نراه   r النبي  في حياة  تأملنا  عند  إننا 
الناس عن اإلسلم،  عدة أحوال، حيث كان يقرأه حينما يحّدث 

11.    انظر: البخاري، بدأ اخللق 6، فضائل القرآن 7، الصوم، 7.

12.    املقدمتان، نشر jeffery ،A، ص 74، 227؛ طاهر اجلزائري، التبيان، ص 26. 

13.    انظر: مسلم، اجلمعة،34 ، 49 - 52. 
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قراءته آليات  إلى جانب  الكرام،  ُمجالسته ألصحابه  أوقات  وفي 
التزامه  إلى  إضافة  الليل،  صلة  وفي  لهم،  يبينها  بمسألة  متعلقة 
قراءة سبع القرآن كل يوم.)14( وكان أصحابه يقومون باألمر نفسه، 
 r الله  أتوا رسول  الذين  الوفد  يقول أوس بن حذيفة: »كنت في 
يختلف  فكان  له،  قبة  في  أنزلنا  مالك،  بني  من  ثقيف  من  أسلموا 
انصرف  اآلخرة  العشاء  صلى  فإذا  المسجد،  وبين  بيوته  بين  إلينا 
إلينا، فل يبرح يحدثنا ويشتكي قريشًا، ويشتكي أهل مكة ثم يقول: 

ا َخَرْجَنا إَِلى  يَن َأْو ُمْسَتْضَعِفيَن، َفَلمخَّ َة ُمْسَتَذلِّ ا بَِمكخَّ "َل َسَواَء، ُكنخَّ

اْلَمِديَنِة َكاَنْت ِسَجاُل اْلَحْرِب َعَلْيَنا َوَلَنا"

فمكث عنا ليلة لم يأتنا حتى طال ذلك علينا بعد العشاء. قال: 
قلنا: ما أمكثك عنا يا رسول الله؟ َقاَل: 

"َطَرَأ َعليخَّ ِحْزٌب ِمَن اْلُقْرآِن، َفَأَرْدُت َأْن َل َأْخُرَج َحتخَّى َأْقِضَيُه". 

فسألنا أصحاب رسول الله r حين أصبحنا؟ قال: قلنا: كيف 
وسبع  سور،  وخمس  سور،  ست  نحزبه  قالوا:  القرآن؟  تحزبون 
سورة،  عشرة  وثلث  سورة،  عشرة  وإحدى  سور،  وتسع  سور، 
ماجه،  ابن  19021/9؛   ،4 )أحمد،  تختم«  حتى  ق  من  المفصل  وحزب 

الصلة، 178(

14.    انظر: مسلم، املسافرين، 142؛ أحمد، 4، 9؛ ابن ماجه، الصالة، 178؛ ابن هشام، 1، 381.
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وفي حديث آخر يقول عليه الصلة والسلم:

َصَلِة  َبْيَن  ِفيَما  َفَقَرَأُه  ِمْنُه،  َشْيٍء  َعْن  َأْو  ِحْزبِِه،  َعْن  َناَم  "َمْن 

ْيِل" )مسلم، المسافرين، 142( َما َقَرَأُه ِمَن اللخَّ ْهِر، ُكتَِب َلُه َكَأنخَّ اْلَفْجِر،  َوَصَلِة الظُّ
قدم وفد قبيلة كندة في الّسنة العاشرة ِمن الهجرة يضّم ستين 
:r في مسجده، فقال r أو ثمانين رجًل، مثلوا في حضرة النبي

، وأنزل علّي كتابًا ل يأتيه الباطل من بين  "إن الله بعثني بالحقِّ
يديه ول من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، أثقل في الميزان من 

الجبل العظيم، وفي الليلة الظلماء مثل نور الشهاب"
:r قالوا: »فأسمعنا منه«، فتل رسول الله

سكت  ثم  الَمَشاِرِق{،  بلغ }َوَربُّ  حتى  َصّفًا{  اِت  افخَّ }َوالصخَّ
شيء،  منه  يتحرك  فما  روعه،  وسكن   r الله  رسول  وسكن 

ودموعه تجري على لحيته. 
فقالوا: إنا نراك تبكي، أفمن مخافة من أرسلك تبكي؟!« 

قال: "إن خشيتي منه أبكتني، بعثني على صراط مستقيم، في 
مثل حدِّ السيف، إن زغت عنه هلكت"، ثم تل:

}َوَلئِن ِشْئَنا َلَنْذَهَبنخَّ بِالخَِّذي َأْوَحْيَنا إَِلْيَك ُثمخَّ َل َتِجُد َلَك بِِه َعَلْيَنا 
َوِكيًل{ )اإلسراء، 86(« وعلى إثر هذا أسلم وفد قبيلة كندة.)15(

15.    انظر: ابن هشام، 4، 254؛ أبو نعيم، دلئل النبوة، 1، 237 - 238، احللبي، 3، 260. 
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وعن أنس بن مالك t، قال: 
»أقبل أبو طلحة يوما فإذا النبي r قائم يقرئ أصحاب الصفة 
الجوع« كان شغلهم  به صلبه من  يقيم  بطنه فصيل من حجر  على 
شاهد  وتردده،  بالخطاب  الترنم  ونهمتهم  وتعلمه،  الكتاب  تفهم 

ذلك ما حدثناه. )أبو نعيم، حلية األولياء، 1، 342(
لقد كان النبي r يطلب من أصحابه أن يقرؤوا عليه من القرآن 

بين الحين واآلخر، ويقول لمن يمسك عن ذلك احترامًا: 
مسلم،  9؛   /4 التفسير،  )البخاري،  غيري"  من  أسمَعه  أن  أحبُّ  "إنِّي 

المسافرين، 800/248(

وقد تجد من بين الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان َمن يقرأ 
القرآن كله في ليلة واحدة،)16(. 

»ألغلبن  أبي:  قال  قال:  التيمي،  الرحمن  عبد  بن  عثمان  َفعن 
المقام  إلى  تخلصت  العتمة  صليت  فلما  قال:  المقام،  على  الليلة 
حتى قمت فيه، قال: فبينما أنا قائم إذا رجل وضع يده بين كتفي، 
ختم  حتى  فقرأ  القرآن  بأم  فبدأ  قال:  عفان،  بن  عثمان  هو  فإذا 
القرآن، فركع وسجد ثم أخذ نعليه، فل أدري أصلى قبل ذلك شيئًا 

أم ال « )أبو نعيم، حلية األولياء، 1، 56(

أبو نعيم،  ابن سعد، 3، 76؛  الهيثمي 9، 94؛  2946؛  القراءات، 11/  16.   انظر:الترمذي، 

36170؛  ـ   36168  /  31  ،13 املتقي،  علي  127؛  ص:  الزهد،  أحمد،  57؛   ،1 احللية، 

السمعاني، األنساب، 5، 282؛ عبد احلي اللكنوي، إقامة احلجة، 64. 
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2. حفظه وجمعه في مصحف

بعدما توفي النبي r واكتمل الوحي كان الكثير من الصحابة 
ولكن  صلواتهم،  في  ويقرأونه  قلب  ظهر  عن  القرآن  يحفظون 
إذ  كلها  يضمها  كتاب  في  تجمع  لم  آنذاك  تلك  القرآن  نصوص 
إن الوحي كان يتنزل على النبي r حتى آخر لحظة، فقام أبو بكر 
t بتشكيل لجنة يترأسها زيد بن ثابت طلب إليهم جمع نصوص 
هذه  وتتمتع  كلها،  يحتويها  مصحف  دفتي  بين  الكريم  القرآن 
اللجنة بالثقة إلى أقصى الحدود، وتتبنى أصواًل متينة في عملها.

وعلى سبيل المثال فإن إحدى هذه األصول كانت على النحو 
التالي:

أعلم سيدنا بلل t الجميع بتجوله في أزقة المدينة المنورة 
الكريمة  اآليات  من  مكتوبة  نسخ  يده  في  كان  من  كل  على  أن 
أنها  على  يشهدا  بشاهدين  اإلتيان  مع  المسجد  إلى  إحضارها 
النسخ الخطية األولى التي أمر النبي r شخصيًا بكتابتها. ومن ثم 
بشهادة  التي حصلْت عليها  الخطية  النسخ  بمقارنة  اللجنة  قامت 
الكريم  القرآن  من  قلب  ظهر  عن  الناس  يحفظه  ما  مع  شاهدين 
مصحف  في  آخره  إلى  أوله  من  الكريم  القرآن  كتابة  ذلك  وولي 
النسخ  جميع  على  تحصل  لم  إن  اللجنة  هذه  إن  ثم  واحد. 
المكتوبة في أيدي الناس فإنها كانت تحفظ القرآن عن ظهر قلب. 
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فهم بهذا العمل قاموا بتصديق ما كان موجودًا وأثبتوا استحالة 
 t الكريم.وفي عهد عثمان بن عفان  القرآن  أية شبهة في  ورود 
أيضًا، حيث زيدت نسخ  ثابت  ُشكلت لجنة على رأسها زيد بن 
بن  عثمان  طلب  آخر  رأي  وفي  مصحف.  في  المكتوب  القرآن 
بن  زيد  يترأسهم  شخصًا   12 من  المؤلفة  اللجنة  من   t عفان 
ثابت جمع القرآن مرة أخرى، وقورن بالذي جمع على عهد أبي 
دليل على  إال  اختلف، وما هذا  أي  بينهما  t ولم يحصل  بكر 
أن القرآن الكريم محفوظ من الله تعالى وإشارة إلى دقة الطريقة 

واألساليب المستخدمة في جمع القرآن الكريم.)17(
مراكز  إلى  اللجنة  أعدتها  التي  المصحف  نسخ  أرِسلت  لقد 
القرآن  قراءة  الناس  يعلمون  علماء  ُأرِسل صحابة  كما  معينة.)18( 

وتلوته على النحو الصحيح وبمختلف القراءات. 

17.    البروفسور. د. م. م. األعظمي، تاريخ القرآن، ص131  ـ 135.

أو أجزاء منها وصلت إلى يومنا هذا، على سبيل 18.   توجد بعض نسخ القرآن هذه 

كابي  طوب  قصر  اسطنبول  طاشكنت،  في  املوجودة  املصاحف  نسخ  املثال:   

ومتحف اسطانبول لآلثار اإلسالمية التركي، هي من النسخ التي قام بتكثيرها 

عثمان بن عفان أو النسخ املستنسخة عنها. )زاهد الكوثري، املقالت، ص 12ـ  13؛ 

صالح الدين املنجد، دراسات في تاريخ اخلط العربي، ص 50 ـ 55(، وهناك نسخة 

من املصحف تبلغ 28 صفحة منه تعود إلى عثمان بن عفان t مكتوبة على اجللد 

والتي ل تقدر بثمن من إهداؤها إلى متحف مولنا في قونيا من قبل حفيد السلطان 

 ،www.Haber7.com .عبد اجمليد والوالي القدمي حليدر آباد في الهند بركت شاه

تاريخ  اهلل،  م. حميد  د.  البروفسور.  على:  الطالع  األمر ميكنكم  هذا  في  األخرى  ولألمثلة 

القرآن الكرمي، ص: 87، األعظمي، املرجع السابق، 114، 138، 153 - 157، 179.
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 r م القرآن الكريم لسائر الناس كما قرأه النبي وبهذا كان يعلَّ
حرفًا حرفًا. وقد أظهروا كامل االعتناء في هذا الشأن، فمنعوا أن 
يتعلم أحد بنفسه من شيء مكتوب عليه القرآن بل ال بد من معلم 
القرآن  من  المكتوب  قراءة  إلى جانب  المتعلم  إليه  يستمع  مؤهل 
الكريم. وهكذا فقد نشأ في هذا الشأن فرع من العلوم يطلق عليه 
علم التجويد يعلم الكيفية التي يتلى فيه القرآن الكريم حرفًا حرفًا، 
وال يمكن تعلمه إال بتطبيقه على معلم ماهر، وطريقة تعلم القرآن 

هذه من فم متقن استمر العمل بها حتى يومنا هذا بل انقطاع. 

ويخبرنا عبيد الله بن عبد الله َقاَل: 
َل من جمع القرآن في مصحف وكتبه عثمان بن عفان،  »إِنَّ َأوَّ

ثم وضعه في المسجد فأمر به يقرأ كل غداة« )ابن شبة، تاريخ المدينة، ص 7(
بعدما  المصاحف  بكتابة  الناس   t بن عفان  أمر عثمان  لقد 
أنه  يعني  ما  واحدة،  نسخة  في  جمعه  أي  المصحف  جمع  أتّم 
يكتبوا  لم  الناس  ألن  منه.)19(  خاصة  نسخ  تسجيل  على  حثهم 
السور واآليات،  القرآن من قبل إال ما قد يكون كتبوه من بعض 
آياته  جميع  ُجِمع  أن  بعد  كامًل  القرآن  نسخ  بإمكانهم  فأصبح 
وسوره بين دفتي مصحف واحد مع انتهاء نزول الوحي من لجنة 

.y موثوقة، وبعد تصديق آالف الحفاظ من الصحابة

19.    ابن شبة، تاريخ املدينة،جدة 1399، ص 993، 998، 1002. 
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موالها  من   c عائشة  السيدة  أمرت  فقد  هذا  إلى  وبالنظر 
المعتق أبي يونس أن يكتب لها مصحفًا.)20( 

وأما مولى عمر المعتق عمرو بن رافع فقد كان يكتب مصحفًا 
)21(.c حتى أنه كتب مصحفًا لحفصة ،r في حياة زوجات النبي

أدّق  من  القرآن  لحفظ  اتخذت  أخرى  تدابير  ثمة  إنه  ثم 
بن  وناجية  الجحدري  عاصما  وّكل  الحجاج  »وكان  األخطاء، 
يقطعوا كل  أن  المصاحف، وأمرهم  بتتّبع  رمح وعلّي بن أصمع 
مصحف وجدوه مخالفا لمصحف عثمان، ويعطوا صاحبه ستين 

درهما« )ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 37(

إن أمثال هذه الّلجان وجدت على الدوام، فعلى سبيل المثال 
في تركيا مؤسسة اسمها »لجنة تدقيق المصاحف واآلثار الدينية«، 
تقوم إحدى وظائفها األساسية على الحيلولة دون ظهور أي خطأ 
حرف  حتى  تغيير  الممكن  غير  من  فإنه  ولذا  الكريم.  القرآن  في 
واحد من القرآن الكريم الذي يحفظه مئات اآلالف من الحّفاظ 
والمكتوبة،  المطبوعة  النسخ  مليين  منه  وتوجد  عصر،  كل  في 

وفي حال طرأ عليه خطأ مطبعي فإنه سرعان ما يصحح.)22(

20.    انظر: مسلم، املساجد، 207؛ أبو داود، الصالة، 410/5؛ املوطأ، صالة اجلماعة، 25.

21.    انظر: املوطأ، صالة اجلماعة، 26؛ الهيثمي، 6، 320؛ 7، 154.

ويطلق الكرمي،  بالقرآن  وكتابة خاّصني  وجود رسم خط  األخرى فهي:  امليزة  وأما     .22
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للقرآن  معلمًا  ليصبح  للشخص  بد  ال  اإلسلم  ُعرف  وفي 
من  ثّلة  أو  خبير  معلم  ِمن  إجازة  على  الحصول  من  الكريم 
تعّلم  من  التأّكد  المنهج  هذا  خلل  من  يمكن  حيث  المعلمين، 
النسخة  خلّو  من  التأّكد  إلى  إضافًة  يجب  كما  القرآن  الطالب 
الموجودة بين يديه من أي خطأ. وهذا المنهج استمر تطبيقه إلى 
الشيخ طالبه إجازة  المطاف يعطي  إنه في آخر  ثم  الحالي.  وقتنا 
بالنبي  تنتهي  سلسلة  في  وشيوخهم  شيوخه  أسماء  على  تحتوي 
ُق الشيخ على أن تلميذه قد أتّم تعّلم القرآن كله على  r. ُثمَّ يصدِّ

نحو صحيح عنه كما تعّلمه هو عن شيوخه.)23( 
إلى  استمر  قد  الطرق  بأمتن  القرآن  حفظ  فإن  لوحظ  وكما 
يومنا هذا في شكل كتابته وقراءته وحفظه من فم إلى فم بحضور 

اخلط  هذا  ويعد  الصطالحي“.  و ”اخلط  العثماني«  »اخلط  اسم  اخلط  هذا  على   

حسبما بينه العديد من العلماء رسم خط توقيفي، أي أنه مستند إلى تعاليم 

وإشارات النبي r. فكتابة بعض الكلمات على نحو مخالف لقواعد الكتابة مبني 

أن  ننسى  ل  أن  )وهنا يجب علينا  إلى مقاصد لطيفة.  على حكمة، وهي تشير 

قواعد اللغة العربية وضعت بعدما استخرجت من القرآن الكرمي(، بل إنه مت تدوين 

القراءات مختص بعلوم  العلم كعلم  القرآن“، وهذا  علم حتت اسم ”علم رسم 

القرآن ل غير، وبواسطة هذا العلم أضحى من املمكن أن نعرف وجود اختالفات في 

الكلمات بني اخلط الصطالحي واخلط القياسي وحكمها. موضوعات هذا العلم 

واإلبدال  واحلذف  كالزيادة  األحوال  باعتبار  عثمان،  بأمر  املكتوبة  املصاحف  حروف 

والفصل والوصل. ثم إن تعليم وتعلم هذا العلم فرض كفاية حيث أن غاية هذا 

العلم وفائدته عظيمة للغاية.

23.    البروفسور . د. م. حميد اهلل، تاريخ القرآن الكرمي، ص 87، 53، 56. 
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القراءة  إلى  إضافة  الثالثة،  الطريقة  تطبيق  يعني  وهذا  القراء،)24( 
التعلم  بقصد  التربع  وهي  الكريم،  القرآن  حفظ  في  والتحفيظ 

بحضور قارئ ماهر مجاز من األساتذة. 

3. َحْمَلُة الصحابة لتعّلم القرآن وتعليمه
على  كبيرة  أهمية  الكريم  القرآن  تعليم  المسلمون  أْوَلى  لقد 
مدى التاريخ، لحث الله تعالى ورسوله على قراءة القرآن الكريم 

وفهمه واجتماعهم لذلك.)25( 
لقد كان النبي r يهتم بالمتقنين للقرآن الكريم في كل مكان، 
كما كان لهم األولوية على الدوام، حيث كان يفضل من هو أعلم 
العامة كاإلمامة  الوظائف اإلدارية  توليته  بالقرآن على غيره حين 
له األولوية  الشهداء  أيُّ  أنه عندما سئل  القيادة كما  أو  الوالية  أو 

في الدفن دون غيره قدم األعلم بالقرآن.)26(

24.     ميكن الطالع على اآلثار التالية ملعرفة مدى متانة الطرق واملناهج املتبعة في هذا

         املوضوع من قبل علماء اإلسالم: البروفسور. د. م. م. األعظمي، 

The History of the Qur’anic Text from Revelation to Compilation

         البروفسور . د. م. حميد اهلل، تاريخ القرآن الكرمي 

25.    فاطر، 29؛ ص، 29؛ طه، 124 – 126؛ البخاري، فضائل القرآن، 21؛ مسلم، الذكر، 38؛

         ابن ماجة، املقدمة، 17. 

26.     مسلم، املساجد 290، املسافرين 269؛ الترمذي، فضائل القرآن، 2 / 2876؛ النسائي، 

اجلنائز، 86، 87، 90، 91؛ أحمد، 4، 218؛ الهيثمي، 7، 161؛ ابن هشام، 4، 185؛ ابن 

سعد، 5، 508. 
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إلى  النجار  بن  مالك  بني  راية  دفع  قد   r الله  رسول  وكان 
عمارة بن حزم، فأدرك رسول الله r زيد بن ثابت فأعطاه الراية. 

قال عمارة: يا رسول الله، لعلك وجدت علي ! قال:
"َل َوَاللِه، َوَلِكْن َقّدُموا اْلُقْرآَن، َوَكاَن َأْكَثَر َأْخًذا لِْلُقْرآِن ِمْنك، 

األوس  قبيلتي  راية  بحمل  أمر  كذلك  وهو  ُيَقّدُم..."  َواْلُقْرآُن 
والخزرج من األكثر علمًا في القرآن. )الواقدي، 3، 1003(

يقول الرسول r في حجة الوداع: 
"يا أيها الناس! خذوا من العلَم قبل أن ُيقبَض العلُم وقبل أن 

يرفع العلم..." 
وبين  منا  العلم  يرفع  كيف  الله  نبي  »يا  قائًل:  أعرابي  فسأله 
أظهرنا المصاحف وقد تعلمنا ما فيها، وعلمناها نساءنا وذرارينا 

وخدمنا...« ) أحمد، 5، 266؛ الهيثمي، 1، 200. انظر: الترمذي، العلم، 5 / 2653(
أصحاب  مستوى  لنا  يبين  الرواية  هذه  من  القسم  وهذا 
كان  وقد  وتعليمه.  وتعلمه  القرآن  كتابة  على  حرصهم  في  النبي 
آية  كم  السؤالين،  بهذين  زوجته  فتباشره  بيته  يدخل  الصحابي 
النبي  أحاديث  من  حفظَت  وكم  اليوم؟  نزلْت  الكريم  القرآن  من 

r؟)27( 

الصفة  ألصحاب  معلمًا  المعين  الصامت  بن  عبادة  ويفيد 

27.    عبد احلميد كشك، في رحاب التفسير، 1، 26. 
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من  وغيره  فكان  والكتابة،  الكريم  القرآن  الناس  يعلم  كان  أنه 
في  المدينة  خارج  من  القادمون  الناس  يستضيفون  الصحابة 

بيوتهم، ويكرمونهم ويعلمونهم القرآن الكريم.)28( 

وكان أبي بن كعب t يعلم الوفود القادمة إلى المدينة القرآن 
والفقه.)29(

لقد بعث النبي r خالد بن الوليد t في دعوة بني الحارث 
إلى اإلسلم، فكان في رسالة خالد إلى النبي r: أنه دعا قبيلة بني 
الحارث إلى اإلسلم ويقول بعدما أعلم أنهم دخلوا اإلسلم من 

دون حرب:

»...وأنا مقيم بين أظهرهم آمرهم بما أمرهم الله به وأنهاهم 
عما نهاهم الله عنه وأعّلمهم معالم اإلسلم وسّنة النبي r حتى 
يكتب إلّي رسول الله. والسلم عليك يا رسول الله« )محمد حميد 

الله، الوثائق السياسية، بيروت 1407، ص، 166-165(

 r النبي  إلى  القادمة  الوفود  إبقاء رؤساء   r النبي  دأب  كان 
بتعلم  لهم  تسمح  مدة  المنورة  المدينة  في  اإلسلم  في  للدخول 
رؤيتهم  خلل  من  اإلسلم  وفهم  الدين  وأركان  الكريم  القرآن 

324؛   ،315 أحمد،5،  8؛  التجارات،  ماجة،  ابن  3416؛   /  36 البيوع،  داود،  أبو  انظر:     .28

ابن األثير، أسد الغابة، 3، 160. 

29.     ابن سعد، 1، 316 ـ 317، 345؛ الواقدي، 3، 968 - 969. 
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بأنفسهم ذلك على أرض الواقع. فعلى سبيل المثال:

اٍد، أنه سمع بعض وفد عبد القيس وهم  حدثنا شهاب بن َعبَّ
يقولون: قدمنا على رسول الله r فاشتد فرحهم بنا، فلما انتهينا 
إلى القوم أوسعوا لنا، فقعدنا فرحب بنا النبي r، ودعا لنا،...ثم 

أقبل على األنصاِر  فقال:

ِفي  َأْشَباُهُكْم  ُهْم  َفإِنخَّ إِْخَواَنُكْم،  َأْكِرُموا  ْنَصاِر،  اأْلَ َمْعَشَر  "َيا 

َغْيَر  َطائِِعيَن  َأْسَلُموا  َوَأْبَشاًرا  َأْشَعاًرا،  بُِكْم  َشْيٍء  َأْشَبُه  اإْلِْسَلِم 

ُمْكَرِهيَن، َوَل َمْوُتوِريَن إِْذ َأَبى َقْوٌم َأْن ُيْسِلُموا َحتخَّى ُقتُِلوا" 

قال: فلما أن أصبحوا قال:

اُكْم؟" "َكْيَف َرَأْيُتْم َكَراَمَة إِْخَوانُِكْم َلُكْم، َوِضَياَفَتُهْم إِيخَّ

وباتوا،  مطعمنا،  وأطابوا  فراشنا،  أالنوا  إخوان  »خير  قالوا: 
 ،r نبينا  وسنة  وتعالى،  تبارك  ربنا  كتاب  يعلمونا  وأصبحوا 
يعرضنا  علينا رجًل رجًل  أقبل  ثم  بها،  r وفرح  النبي  فأعجبت 
الكتاب،  وأم  التحيات  علم  من  فمنا  وعلمنا  تعلمنا،  ما  على 

والسورة والسورتين، والسنن« )أحمد، جـ 3، 432؛ جـ 4، 17831/206(

وكما اتضح فقد كان النبي r يولي الوفود التي تزوره اهتمامًا 
ما  يعلموا  أن  بلدانهم  إلى  عودتهم  عند  منهم  ويطلب  شديدًا، 
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على  مقتصرًا  يكن  لم  االهتمام  وهذا  قبيلتهم،)30(  أهالي  تعلموه 
الوفود بل تعداه إلى القادمين. لما أسلم عمير بن وهب بعد مجيئه 

:r المدينة، قال النبي

)ابن هشام، 2، 306- اْلُقْرآَن!.."  َوَأْقِرُئوُه  ِدينِِه،  َأَخاُكْم ِفي  ُهوا  "َفقِّ
309؛ الواقدي، 1، 125-128؛ الهيثمي، 8، 286-284(

لقد كان أصحاب الصفة الذين يقضون أوقاتهم في المسجد 
على الدوام يتعلمون من جانب وينشؤون طلبة ومعلمين بعملهم 

الدؤوب من جانب آخر. 

بالكثير  يبعثون  كانوا  بعده  من  وخلفاؤه   r النبي  إن  ثم 
الناس  يعلمون  العالم،  أنحاء  مختلف  إلى  معلمين  الصحابة  من 
القرآن والسنة.)31(. فمثًل لما ُأرسل مصعب بن عمير إلى المدينة 
معلمًا أخذ يعّلم الناس اإلسلم ويقرأ القرآن الكريم كلما سنحت 
)الشام(  دمشق  إلى  المرَسل  الدرداء  أبو  وأما  الفرصة.)32(  له 
جدًا،  مشهورة  علم  حلقة  وأسس  هناك  طويل  لوقت  عاش  فقد 
م طلبته  الذين تحت إشرافه 1600، فقسَّ وقد تجاوز عدد طلبته 
قام  الذين  من  شيخًا  مجموعة  لكل  وعّين  مجموعات  عشر  إلى 

30.    النسائي، األذان، 8؛ أبو داود، رمضان، 9. 

31.    الدارمي، السنن، 1، 135، )حتقيق دهمان(؛ ابن سعد، 6، 3. 

32.    البخاري، مناقب األنصار، 46؛ ابن هشام، 2، 43 - 46؛ أبو نعيم، دلئل النبوة، 1، 307. 
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المستوى  لهذا  والمجتازون  بالترتيب.  تقدمهم  وتابع  بتنشئتهم 
األساسي، يصير بإمكانه أخذ الدرس منه مباشرة، وبهذا فإن طلبته 
ون العلم عن أبي الدرداء إضافة إلى تعليمهم  المتقدمون كانوا يتلقَّ
من دونهم في المستوى من الطلبة.)33( وهذه الطريقة اتبعها كثير 

من الصحابة في بقاع مختلفة.)34( 

ثم إن عمر t بعث يزيد بن عبد الله إلى األعراب القاطنين 
البدوية  القبائل  على  مشرفًا  سفيان  أبا  وعين  المدينة،  عن  بعيدًا 
من  ثلثًا  وظف  وهو  تعلمهم.  مستوى  ليثبت  إليها  بإرساله 
الصحابة في المدينة وحدها لتعليم األوالد القرآن الكريم حيث 
عين لهم كل شهر 15 درهمًا لقاء ذلك. وأمرهم بتعليم الجميع 

حتى الراشدين خمس آيات على األقل من اآليات السهلة.)35( 

َوَعْن ُكَلْيب بن شهاب  قال: »كان عليٌّ في اْلمسجد -أحسُبُه 
هؤالِء؟«  »ما  فقال:  شديدًة،  ًة  ضجَّ فسمع  الكوفة-  مسجد  قال: 
فقال: »قْوٌم يقرءون القرآن، أو يتعّلمون القرآن«، فقال: »أما إّنهم 

ه r«« )الهيثمي، 7، 162( كانوا أحبَّ النَّاِس إلى رسول اللَّ

33.    الذهبي، سير أعالم النبالء، 2، 344 - 346. 

34.    البالذري، األنساب، 1، 110؛ احلاكم، 2، 240، 300؛ الفريابي، فضائل القرآن، ص: 129. 

         انظر: مسلم، املسافرين، 280؛ ابن عبد البر، اإلستيعاب، 3، 1173 / 1907.

35.    البروفسور. د. م. م. األعظمي، تاريخ القرآن، ص 127. 
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َعْن أبي سعيد، قال: 

بِيِّ r إذا جلسوا كان حديُثُهم -يعني اْلفقه- إاّل  »أصحاُب النَّ
أن يقرأ رجٌل سورًة أو يأمر رجًل بقراءة سورٍة« )الحاكم، 1، 172 / 322(

ويقول أبو نضرة من التابعين: 

العلم  تذاكروا  اجتمعوا  r إذا  الله  رسول  أصحاب  »كان 
)األحاديث( وَقَرُؤوا سورًة« )الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه، بيروت، 1395، 2، 126(

فيه  بيٌت  ليلى  أبي  بن  الّرحمن  لَِعْبِد  »كان  َقاَل:  ُمَجاِهٍد،  َعْن 
مصاحف يجتمع إليه فيه اْلقّراء قّلما تفّرقوا إاَل عن طعام« )ابن سعد، 

6، 110؛ ابن أبي داود، المصاحف، ص 151(

وكلم ابن مسعود v التالي تملؤه العبرة:

إال  الله  كتاب  من  سورة  أنزلت  ما  غيره،  إله  ال  الذي  »والله 
أنا أعلم أين أنزلت، وال أنزلت آية من كتاب الله إال أنا أعلم فيم 
أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله، تبلغه اإلبل لركبت 

إليه« )البخاري، فضائل القرآن، 5002/8()36(

36.     إن العناية التي أولها املسلمون فيما يتعلق بتعلم القرآن الكرمي وحفظه أولوا ما 

مياثلها لحاديث النبي r، وهنا نسرد بعضاً من األمثلة التي تؤيد ذلك: فهذا أبو 

عن  عامر  بن  ليسأل عقبة  مصر  إلى  املدينة  األنصاري t يرحل من  أيوب 

رسول  من  سمعته  ما  حدِّثْنا  له:  قال  قدم  فلما   r النبي  من  سمعه  حديث 

اهلل r في ستر املسلم، لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك، فلما حدَّثه ركب أبو 
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وثّمة مسألة مهمة أال وهي أن الصحابة y أولوا القرآن الكريم 

ُيْقرُئ  ه بن مسعود أّنه كان  عند تعليمه تعظيمًا كبيرًا، وعن عبد اللَّ

الّرجل اآْلية، ثّم يقول: »َلِهَي خيٌر مّما طلعت عليه الّشمس، أو مّما 

على اأْلرض من شيء« حّتى يقول ذلك في اْلقرآن كّله. )الهيثمي، 7، 166(

علوم  معرفة  )احلاكم،  حلَّ رحله.  وما  املدينة،  إلى  عائداً  أيوب راحلته وانصرف 

احلديث، ص: 7 - 8؛ ابن عبد البر، العلم، ص: 123(

سمعه  بالشام  صحابي  عن  حديٌث  بلغه   t األنصاري  اهلل  عبد  بن  وهذا جابر 

من رسول اهلل r فاستعظم أن يفوته شيء من حديث رسول اهلل r فاشترى 

بعيرا وشد عليه رحله، وسافر مسيرة شهر حتى قدم الشام، فإذا هو عبد اهلل بن 

أنيس. فمرة من املدينة إلى الشام وأخرى إلى مصر. )انظروا: البخاري، العلم، 19؛ 

احلاكم، املعرفة، ص: 8 – 9؛ ابن عبد البر، العلم، ص: 127(

يقول أبو العالية: )ِإْن كنّا نسمع الرّواية بالْبصرة عن أصحاب رسول اهلِل r، فلْم 

نرض، حّتى ركبنا إلى امْلدينة، فسمعناها من أفواههم( )الدارمي، املقدمة، 47 / 570؛ 

اخلطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، بيروت، 1988، ص 402 - 403(

ويقول سعيد بن املسيب رحمه اهلل: )كنت أرحل اأْليّام وَالّليالي في طلب احْلديث 

الْواحد( )ابن كثير، البداية، 9، 118(

وأما عمر بن عبد العزيز فكتب إلى أبي بكر بن حزم عامله على املدينة: »انظر ما 

كان من حديث رسول اهلل r َفاكُْتبُْه، فإنّي خفُت دروس العلم وذهاب العلماء، ول 

تقبل إّل حديث النِّبيِّ r، ولْتفشوا العلم، ولْتجِلُسوا حّتى يَُعلََّم من ل يَْعَلُم، فإّن 

العلَْم ل يَْهِلُك حّتى يكون سرًّا« )البخاري، العلم، 34(

»انظروا حديث  اآْلفاق:  إلى  الْعزيز  بن عبد  قال: كتب عمر  دينار،  بن  عن عبد اهلل 

رسول اهلل rَ َفاجمعوه واحفظوه؛ فإنّي أخاف دروس العلم وذهاب العلماء« )أبو 

نعيم، تاريخ أصبهان، بيروت 1410، 1، 366(
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4. كون القرآن الكريم معجزة

السامية  األوصاف  ببعض  عباده  على  تعالى  الله  منَّ  لقد 
على  وعلوة  الهداية،  إلى  إليصالهم  والتفّكر  واإلرادة  كالعقل 
الصالحين  الناس  من  وخصه  استثناه  ممن  بعضهم  وظف  ذلك 

منهم في الرسالة والنبوة. 

والسلم  الصلة  عليهم  والرسل  األنبياء  يد  على  وتجري 
معجزات تثبت حقيقة دعوتهم وصحة كلمهم. وكل نبي تجري 
وكان  وعصره،  تتناسب  التي  المعجزات  من  العديد  يده  على 
الطبُّ في زمن النبيِّ عيسى u قد بلَغ أوَجه، وكان األطباء هم 
معجزات   u عيسى  أعطي  ولذلك  الناس،  لدى  قبواًل  األكثر 
بإذِن  الموتى  وإحياء  واألبرص  األكمه  إبراء  مثل  األطباء  أعيت 
في  السائد  هو  السحُر  كان   u موسى  النبيِّ  عهد  وفي  الله، 
الميدان، ولذا معجزاته كانت إلرغام السحرة. وقد كانت البلغة 
كبير في زمن  إلى حدٍّ  السائدة  والطلقة واألدب هي  والفصاحة 
النبي r. لذا كانت المعجزة التي ُأعطَيت للنبّي r هي القرآن.)37(

سائر  عن  تفّرقه  التي  لإلنسان  الّرئيسية  األوصاف  أّن  بما 
المخلوقات هي العقل والبيان فإن إعجاز القرآن الكريم الكتاب 

37.      العنكبوت، 50 ـ 51؛ البخاري، العتصام، 1، فضائل القرآن، 1؛ مسلم، اإلميان، 279. 
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العقل والبيان، وإلى  الخاتم والمتكامل أكثر ما تحقق في ميدان 
يوم  إلى  r والباقية  بالنبي  الخاصة  الكريم  القرآن  جانب معجزة 
الدين فإنه r له الكثير من المعجزات المقيدة بالزمان والمكان، 
تتحدث عنها،)38( وسنتحدث  التي  المجلدات  الكثير من  وهناك 

في القسم األخير عن بعضها.

5. الجوانب اإلعجازية في القران

يترك القرآن الكريم اإلنسان عاجزًا عن اإلتيان بما يشابهه، في 
القلوب  الكثير من جوانبه من نظم وفصاحة وبلغة وتأثير على 

إلى جانب ميزة وضع القوانين )التشريع( وإخباره بالغيب.)39( 

لقد تحّدى الله تعالى المشركين لّما لم يؤمنوا بالقرآن الكريم، 
المخلوقات  من  شاؤوا  ما  بكل  االستعانة  منهم  طلب  حيث 
واإلتيان بكتاب مماثل للقرآن الكريم، وفي حال عجزوا عن ذلك 
عجزوا  فإن  المطاف  آخر  وفي  فواحدة،)40(  وإاّل  منه  سور  فعشر 

عن اإلتيان بمثله فبما يشبهه:

38.    وعلى سبيل املثال ميكنكم الطالع على: البيهقي، دلئل النبوة، بيروت: دار الكتب

 العلمية، 1985؛ أبو نعيم األصفهاني، دلئل النبوة، حلب: املكتبة العربية، 1970 ـ 

1972؛ السيوطي، اخلصائص الكبرى، بيروت: دار الكتب العلمية. 

39.    البروفسور.د. م. س. ر. البوطي، من روائع القرآن، بيروت: الرسالة، 1416، ص 125. 

40.    القصاص، 49؛ اإلسراء، 88؛ الطور، 34؛ هود، 13؛ يونس، 38-37. 
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ْلَنا َعَلى َعْبِدَنا َفْأُتوا بُِسْوَرٍة ِمْن ِمْثِله  ا َنزخَّ }َوإِْن ُكْنُتْم ِفي َرْيٍب ِممخَّ

َتْفَعُلوا  َلْم  َفإُِن  َصاِدِقْيَن.  ُكْنُتم  إِْن  اللِه  ُدْوِن  ِمْن  ُشَهَداَءُكم  َواْدُعْوا 

ْت  ُأِعدخَّ َواْلِحَجاَرُة  النخَّاُس  َوُقوُدَها  التِي  اَر  النخَّ ُقوا  َفاتخَّ َتْفَعُلوا  َوَلْن 

لِْلكَاِفِرْيَن{ )البقرة، 24-23(
وعبارة “ولن تفعلوا” األخيرة هي من اليقين والقطعية حيث 
يحدُّ علمها وقدرتها  ذاٍت ال  إال من  يمكن ظهور حكم كهذا  ال 
كاملة ال يشوبها أيُّ نقص؛ أي من الله تعالى.كما أنه في الحقيقة 
تفيد  عبارات  واستخدام  بالغيب  التنبؤ  أحٍد  أيِّ  بإمكان  ليس 
بالمستقبل  يتعلق  البشر  من  حكم  إطلق  يمكن  وال  القطع، 

 . المجهول والمغيب على هذا النحو من البتِّ
النصوص اإللهية المظهرة عجزهم بلغت منهم كل مبلغ  إن 
من  يتمكنوا  لم  لكنهم  إصرارهم،  من  وزاد  حميتهم  ذلك  فأثار 
إجابته بأي شيء. فتحدثت هذه اآلية عن عجزهم وتناقلته األفواه 
عبر القرون واألحقاب حتى فاضت به اآلفاق، فسجلت ضعفهم 

وكأنها ختمت على ألسنتهم.)41(
القرآن  تحدي  مقابلة  عن  عجزوا  لما  المشركين  إن  ثم 
كتكذيبه  عدوانية  ومعاملة  بتصرفات  ذلك  عن  بداًل  قاموا  لهم 

41.    مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن، بيروت 2003، ص 142.
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والتحريض ضده واالحتقار واالفتراء. ولكنهم بقولهم: 

ُكْم  َلَعلخَّ ِفْيِه  َواْلَغْوا  اْلُقْرَآِن  لَِهَذا  َتْسَمُعوا  َكَفُروا َل  ِذيَن  الخَّ }َوَقاَل 
َتْغِلُبْوَن{ )فصلت، 26(  

مهما كانوا منكرين ولكنهم في الحقيقة أبدوا انهزامهم الكلي 
أمام القدرة اإللهية. وانهزامهم هذا ال يزال حتى يومنا هذا.

 أ( فصاحته، وبلغته، ونظمه

له  نظير  ال  أثر  هو  بل  نثر،  وال  بشعر  الكريم  القرآن  ليس   
الشعر  في  توجد  ال  روعة  وله  بنيته.  في  مزايا  يضم  أسلوب  في 
والموسيقا، فما ِمن رتابة تنجم عن قراءته أو االستماع إليه على 
منه  نصيبها  اإلنسان  حواس  من  واحدة  كل  تأخذ  حيث  الدوام، 

بدرجة متساوية.)42( 

»إن القرآن الكريم يتناول من الكلمات المترادفة أدّقها داللة، 
اللغة طاقتها  استنفدت  فإذا  نظائرها.  إلى  بالنسبة  وأتمها تصويرًا 
اللغة،  حدود  وراء  شاردة  الصورة  أو  المعنى  من  بقية  تزال  وال 
من  به  تتسم  ما  طريق  عن  وشملتها  القرآنية  الكلمة  لها  اتسعت 
جرس ووزن وإيقاع. ولن تعثر مهما حاولت على أي ضابط لهذا 
الجرس والوزن واإليقاع، مؤمًل أن تطبقه في كلمك وتعبيرك. 

42.      البروفسور. د. محمد عبد اهلل دراز، النبأ العظيم، دار القلم، ص102. 
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تلوته  عند  القارىء  شعور  به   يفيض  الذي  اإلحساس  هو  إنما 
ضمن  قائمة  بعضها،  مع  مسبوكة  لها  سماعه  أو  الكلمات  لهذه 

هيكلها القرأني الفريد«)43(

يقول ابن عطية: 

»والصحيح أن اإلتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد 
منهم  الفصيح  أن  في  البشر  قصور  لك  ويظهر  المخلوقين،  من 
ينقحها  يزال  ال  ثم  جهده،  فيها  يستفرغ  قصيدة  أو  خطبة  يصنع 
حوال كامل، ثم تعطى آلخر نظيره فيأخذها بقريحة جامة فيبدل 
كتاب  والبدل،  للنظر  مواضع  فيها  تزال كذلك  ثم ال  وينقح  فيها 
الله لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن 
علينا  ويخفى  أكثره  في  البراعة  لنا  تبين  ونحن  يوجد.  لم  منها 
سلمة  في  يومئذ  العرب  مرتبة  عن  لقصورنا  مواضع  في  وجهها 

الذوق وجودة القريحة وميز الكلم«)44(

إن القرآن الكريم إلى جانب كونه متفردًا بأسلوب يختص به 
مختلف عن أنواع األدب المعروفة فإنه يضم جميع أنواع األدب 
والموعظة  كالقصة  مواضيع  ويفيد  األفضل.  النحو  على  هذه 
والنار  والجنة  واآلخرة  والمناظرة  والجدل  والتشريع  والتاريخ 

43.     البوطي، من روائع القرآن، ص 140. 

44.     ابن عطية، احملرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، بيروت، 1413، 1، 52. 
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في  متكامل  خاص  أسلوب  ضمن  والترهيب  الترغيب  وآيات 
أعلى المعاني وفي أعلى مستوى من البلغة والفصاحة. 

بن  سفيان  أبا  أن  ورد  القلوب  :    على  الكريم  القرآن  يؤثر 
ليلة  خرجوا  شريق،  بن  واألخنس  هشام،  بن  جهل  وأبا  حرب، 
ليستمعوا من رسول الله r، وهو يصلي من الليل في بيته، فأخذ 
كل رجل منهم مجلسًا يستمع فيه، وكل ال يعلم بمكان صاحبه، 
فباتوا يستمعون له، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، فجمعهم الطريق 
بعض  رآكم  فلو  تعودوا،  »ال  لبعض:    بعضهم  وقال  فتلوموا، 
سفهائكم ألوقعتم في نفسه شيئًا« ثم انصرفوا... حتى إذا كانت 
الليلة الثانية والثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه، فباتوا يستمعون 
الطريق، فقال بعضهم  تفرقوا، فجمعهم  الفجر  إذا طلع  له، حتى 
لبعض  :   »ال نبرح حتى نتعاهد أال نعود  «،   فتعاهدوا على ذلك، ثم 

تفّرقوا.)45( 

بَما  }َفاْصَدْع  يقرأ:  رجل  سمع  أعرابيًّا  أّن  عبيدة  أبو  وذكر 
ُتْؤَمْر َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكْيَن{ )الحجر، 94( فسجد وقال: »سجدُت 
لفصاحته« وكان موضع الّتأثير في هذه اْلجملة هو كلمة اصدع في 

45.    ابن هشام، 1، 337ـ  338؛ تاريخ الطبري، 2، 218ـ  219؛ ابن األثير، الكامل، 2، 63-64؛ 

ابن سّيد الناس، عيون األثر، 1، 99؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم، ص 160 ـ 161؛ ابن كثير، 

البداية، 3، 47؛ احللبي، 1، 462. 
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إبانتها عن الّدعوة واْلجهر بها والّشجاعة فيها، وكلمة بما تؤمر في 
إيجازها وجمعها.

وسمع آخر رجًل يقرأ:

ًا{ )يوسف، 80( ا اِْسَتْيَئُسوا ِمْنُه َخَلُصْوا َنِجيخَّ }َفَلمخَّ
فقال: »أشهد أّن مخلوًقا ال يقدر على مثل هذا اْلكلم«)46(

البلغة  في  الناس  بين  القّمة  البالغين  كانوا  األعراب  وإن 
والفصاحة.

ثم إن القرآن الكريم في الوقت ذاته يخاطب الناس أجمعين 
على اختلف أمكنتهم وأزمنتهم ومستوياتهم العلمية بما يتناسب 
بحيث  المفاهيم  متعددة  ما  آية  تكون  فقد  العلمي،  ومستواهم 
يمكن أن تفهمها األجيال األولى على حسب أوضاعها واألجيال 

اآلتية بعدها تفهمها بما وصلت إليه من المستويات العلمية.

يقول مصطفى صادق الرافعي األديب الكبير:

خُر في األلفاِظ المعروفة  »من معجزاِت القرآن الكريم أنه يدَّ
في كل زمٍن، حقائَق غيَر معروفٍة لكلِّ زمٍن، فيجليها لوقتها حين 

يضجُّ الزماُن العلميُّ في متاهتِه وحيرتِه«)47(

46.     ابن عاشور،1، 107.

47.   وحي القلم، الكويت، 2، 66. 
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ب( إخباره عن الغيب

أنه  لنا  تظهر  األخبار  وهذه  الغيب،  عن  الكريم  القرآن  يخبر 
سنة   1400 منذ  اكتشاف  أي  بمقدور  يكن  ولم  ظاهرة،  معجزة 
إلى  وصواًل  الغابرة  التاريخية  بالوقائع  ابتداء  منها  أي  تكذيب 
تعرضها  من  الرغم  على  المستقبل  في  ستظهر  التي  الحوادث 
أْشَهَر موسوعات  العلمية والفنية. في حين أن  للكثير من األمور 
العالم في يومنا هذا يلزم تصحيحها وتجديدها بين الحين واآلخر 

بمجلدات إضافية.

عاد  قومي  هلك  عن  معلومات  بقايا  بعض  وجدت  وقد 
القرآن  ولكن  أساطير،  هيئة  على  لكنها  نوح،  وطوفان  وثمود 
فلسفة  من  مصدقة  جعلها  إطار  ضمن  لإلنسانية  قدمها  الكريم 

العلم والتاريخ. 

ثم إّن القرآن أخبر عن المستقبل أيضًا، ولنسرد بعضًا من ذلك:

على  األخيرون  فيها  تغلب  والفرس  الروم  بين  حرب  قامت 
لصالحهم  الوضع  هذا  أن  رأوا  الذين  المشركون  فقال  الروم. 
ضد المسلمين: »لقد ظننتم أنكم ستنتصرون بكتابكم السماوي، 
كسر  بذلك  محاولين  الكتاب«،  أهل  الروم  غلبوا  الفرس  هم  ها 
عزيمة المؤمنين والمساس بإيمانهم، وعقب هذا أنزل الله تعالى 

على المؤمنين هذه اآليات التي ستبعث السرور في قلوبهم:
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َغَلبِِهْم  َبْعِد  ِمْن  َوُهْم  ْرِض  اْلَ َأْدَنى  ِفي  ْوُم.  الرُّ ُغِلَبِت  }َالم. 

ْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َبْعُد َوَيْوَمئٍِذ َيْفَرُح  َسَيْغِلُبوَن. ِفي بِْضِع ِسنِيَن لّلِه اْلَ

ِحْيُم{ )الروم، 1 - 5( اْلُمْؤِمُنوَن. بَِنْصِر اللِه َيْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَعِزْيُز الرخَّ

يكن  فلم  آنذاك،  شديد  ضعف  في  واقعة  الروم  كانت  لقد 
أحد يورد أي احتمال في إمكانية تغلبها بعد الهزيمة النكراء التي 
لحقت بها وكسرت من شوكتها، إال أن القرآن الكريم أخبر أنها 

ستكون الغالبة وأكد ذلك بقوله:

ُه َوْعَدُه َوَلِكنخَّ َاْكَثَر النخَّاِس َل َيْعَلُموَن{  )الروم، 6(  ِه َل ُيْخِلُف اللخَّ }َوْعَد اللخَّ

وأخيرًا تحقق وعد الله تعالى، وغلبت الروم الفرس في أقل 
من تسع سنوات حسبما اتفق عليه العلماء، وفي ذلك اليوم فرح 

المسلمون بانتصارهم على المشركين في غزوة بدر.)48(

يقول الله تعالى لفرعون الذي لجأ إلى التمسك بحبل اإليمان 
وهو على وشك الغرق في البحر األحمر: 

ْيَك  }آآْلَن َوَقْد َعَصْيَت َقْبُل َوُكْنَت ِمَن اْلُمْفِسِدْيَن. َفاْلَيْوَم ُنَنجِّ

آَياتَِنا  َعْن  النخَّاِس  ِمَن  َكثِْيَرًا  َوإِنخَّ  َآَيًة  َخْلَفَك  لَِمْن  لَِتُكْوَن  بَِبَدنَِك 

َلَغاِفُلْوَن{  )يونس، 92-91(

48.    انظر: الترمذي، التفسير، 30/ 3191 ـ 3194؛ أحمد، 1، 276؛ القرطبي، 14، 3. 
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قبل  أجريت  أبحاث  عقب  فرعون  جثة  على  العثور  تم  لقد 
زمن ليس بالبعيد، ويتم عرض هذه الجّثة اآلن في متحف بريتيش 
في  وهو   94 الصالة  في  لندن  في  الكائن   )Biritsh Museum(

وضعية السجود وال يزال يغطيه جلده وشعره. 

قبل  الحوادث  من  الكثير  عن  الكريم  القرآن  إخبار  إن  ثم 
على  انتصارهم  بينها  ومن  بالغيب،  إعلمه  قبيل  من  هو  وقوعها 
آمنين،  الحرام  المسجد  ودخولهم  بدر،)49(  غزوة  في  المشركين 
وتمكنهم من فتح مكة،)50( ودخول الناس في اإلسلم أفواجًا،)51( 
إلى  األخرى،)52(  األديان  سائر  على  اإلسلمي  الدين  وظهور 
جانب عدم معارضة القرآن الكريم،)53( وأخيرًا حفظ نص القرآن 

الكريم.)54( 

r إخباره عن حوادث من هذا  المستحيل في حقه  وإنه من 
النوع تدخل ضمن الغيب من عنده دون استناد إلى الوحي.

49.  القمر، 45. 

50.  الفتح، 16، 27.

51.  النصر، 2. 

52.  التوبة، 33؛ الفتح، 28؛ الصف، 9. 

53.  البقرة، 23 - 24. 

موسوعة أحمد،  احلاج  يوسف  على:  الطالع  ميكن  األمثلة  ولبعض   .10 احلجر،   .54

  اإلعجاز العلمي في القرآن الكرمي والسنة املطهرة، دمشق، 2003، ص 20 - 24. 
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 ج( تسليطه الضوء على الكتشافات العلمية

يوجد في القرآن الكريم العديد من اآليات التي تسلط الضوء 
على التقدم العلمي واالكتشافات، وهذا من إخبار القرآن الكريم 

عن الغيب على نحو معجز. 

القلوب  في  الّتوحيد  تثبيت  هي  األساسية  القرآن  غاية  إن 
تناولها  التي  المواضيع  كل  ويقديم  الناس،  وإرشاد  وتوجيه 
المعارف  فإن  الرئيسية، وإلى جانب هذا  الغاية  على أساس هذه 
والمعلومات التي قّدمها للناس في المواضيع الّداخلة في ميدان 
األمثلة  من  بعضًا  ولنعرض  للحقيقة.  مطابقة  الطبيعية  العلوم 

عليها:

يعطينا اإلسلم بعض المعلومات األصلية عن تناسل اإلنسان 
وتشكل الجنين في الرحم والتي لم يتمكن الطب الحديث كشفها 
القرآن الكريم في اآلية 5  ُلها  المعلومات يفصِّ إال متأخرًا. وهذه 

من سورة الحج واآليتين 11 و 13 من سورة المؤمنون. 

يعترف البروفسور الدكتور كيث ل. مور في أثره الذي صنفه 
في علم األجنة بأن العلم مطابق للقرآن الكريم بل حتى أن القرآن 
وذلك  فيه  ُذكرت  التي  وتعاريفه  بأمثلته  ويتقدمه  العلم  يترأس 
بعدما أوضح الكاتب في أثره المراحل التي يمر بها اإلنسان في 
ونتيجة  الكريم.  القرآن  في  بما  قارنها  بأنه  ذلك  وأعقب  الرحم 
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لألبحاث التي قام بها كيث أعجب ووقع في حيرة في الله تعالى 
الواردة  هذه  الكريم  القرآن  معجزة  صدق  َثمَّ  وِمن   ،r ورسوله 
المعلومات  بإضافة  وقام  لذلك،  واطمأن  سنة   1400 قبل  من 
كتابه  من  الثانية  الطبعة  إلى  الكريم  القرآن  من  عليها  حصل  التي 

المسمى )Before We Are Born: قبل أن نولد(، وعندما سئل:

القرآن؟”  في  المعلومات  توضح وجود هذه  “كيف 

يجيب: “إن ذلك القرآن ليس إال وحيًا أنزل من قبل الله”)55( 

لقد تم اكتشاف ازدياد عدد المخلوقات وابتعاد المجرات عن 
المجرات  إن  حيث  األخيرة،  السنوات  في  هائلة  بسرعة  بعضها 
العظيمة تبتعد عن بعضها البعض مع البعد الكائن بينها على نحو 
جميعها  الكائنات  أن  يوضح  القانون  هذا  ووفق  خطيًا،  متناسب 
تبلغ  من أولها إلى آخرها تحت تصرف قوة ال محدودة، فمثًل: 
سرعة ابتعاد مجرة تبعد عنا 10 مليون سنة ضوئية 250 كلم في 
بيننا وبينها 10 مليار  المسافة  تبلغ  الثانية، في حين مجرة أخرى 
في  كلم   250  000 بسرعة  عنا  األخرى  هي  تبتعد  ضوئية  سنة 

الثانية. ويشار إلى هذ األمر في القرآن الكريم على هذا النحو:

ا َلُمْوِسُعْوَن{ )الذاريات، 47( َماَء َبَنْيَناَها بَِأْيٍد َوإِنخَّ }َوالسِّ

55.   غاري ميللر، The Amazing Qur‘an ص 34 ـ 39.
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إن ربنا عز وجل يحفظ الدنيا من النيازك وهي قطع تظهر من 
انفجار النجوم التي انتهت حياتها في السماء. وإن كوكبا المشتري 
وزحل بجاذبيتهما الكبيرة هما في موقع حارس ال يسمح للكثير 
األرض.  بكوكب  الضرر  ُتلِحق  قد  والتي  بالمرور  األجسام  من 
من  وتقترب  الكوكبين  هذين  تعبر  التي  النيازك  بعض  تظهر  وقد 
أنه  القمر، وبما  المّرة يظهر أمامها حاٍم آخر وهو  األرض، وهذه 
بسطحه،  يرتطم  عليه  ساقط  نيزك  كل  فإّن  جوي  غلف  له  ليس 
حتى  القمر  بسطح  االرتطام  عن  الناجمة  الفوهات  رؤية  ويمكن 

بواسطة منظار صغير. 

عند  باالحتراق  تبدأ  القمر  حاجز  المتجاوزة  النيازك  وأما 
فتتفتت  جدًا،  كبيرة  تكن  لم  حال  في  الجوي  الغلف  اجتيازها 
النيازك الناجمة عن الحادثة التي نطلق عليها اسم: )الشهب( في 
وصولها  قبل  كالغبار  صغيرة  ذرات  إلى  األوسط  الغلف  طبقة 
إلى  الصغيرة  الذرات  هذه  من  واحدة  كل  تتحول  ثم  السطح، 
من  األرض  يحمي  الجوي  الغلف  إن  المطر.  لحبيبات  نواة 
هذه  إلى  ويشار  أيضًا.  الفضاء  من  اآلتية  الخطيرة  اإلشعاعات 

الحقائق في القرآن الكريم في هذه اآلية:

ُمْعِرُضوَن{  آَياتَِها  َعْن  َوُهْم  َمْحُفوًظا  َسْقًفا  َماَء  السخَّ }َوَجَعْلَنا 
)األنبياء، 32( 
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فيه  يقوم  الذي  الوقت  في  الكريم  القرآن  أن  يتضح  مر  ومما 
بلفت  أخرى  جهة  من  يقوم  وسلوكياته،  اإلنسان  أفعال  بتنظيم 
األنظار إلى أسرار الكائنات ويحثنا على قراءتها ككتاب وإظهار 

ما تحتويه من األسرار بعد دراستها. لقد جاء في القرآن الكريم:

َفَأْسَقْيناكموه  َمْاًء  َماِء  السخَّ َمَن  َفَأْنَزْلَنا  َلَواِقَح  َياَح  الرِّ }َوأْرَسْلَنا 

َوَما َأنُتم َله بَِخاِزنِْيَن{ )الحجر، 22( 

انقضاء  بعد  والسحب  للنباتات  الرياح  إلقاح  اكتشف  ولقد 
عصور على نزولها. وفي اآليتين 19 و20 من سورة الرحمن:

}َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َيْلَتِقَياِن. َبْيَنُهَما َبْرَزٌخ َل َيْبِغَياِن{

وهناك ما يشبه هذا في اآلية 53 من سورة الفرقان واآلية 61 

من سورة النمل.

إن الحقيقة المبينة في هذه اآليات هي معجزة للقرآن الكريم 
في عصرنا هذا، حيث ثبت في االكتشافات المؤخرة وجود سد 
دون  يحول  طارق  جبل  مضيق  في  مرئية  غير  ستارة  أو  مجهول 
فل  وبهذا  األطلسي،  بماء  المتوسط  األبيض  بحر  ماء  اختلط 
البحرين محافظًا على تكوينته األصلية، وقد  ماء كل من  يختلط 
أثبت القبطان كوستيوا أنه فيما بعد ُعثِر على مانع وحاجز في نقاط 

اجتماع ماء في كل البحار التي تختلف في التركيبات.
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وقد رأى أ. براون آيات متعلقة بالبحر، وبعد التفكر في اآليات 
التي تتحدث عن استخراج اللحم الطازج واللؤلؤ والمرجان من 
الماء المالح والعذب، وتسيير الرياح السفن الشراعية، سأل أحد 
المسلمين القاطنين في أحد سواحل البحر في الهند بعد وصوله إليها:

“ال فما نعرفه أنه  فيه؟” فأجابه:  وسافر  البحر  نبيكم  “أَركب 
لم يسافر في البحر”، فأيقن البحار االنجليزي أن القرآن لم يؤت 
للنبي r من طريق غير الوحي، وأسلم بعدما وجد أن كلم القرآن 
الكريم أصح وأدق معنى بعد أن قارن ما فيه بالتوراة واإلنجيل، 

ثم ذهب إلى مصر والتقى بالعلماء. 

يقول األستاذ في الرياضيات غاري ميللر:

محمد،  نبوة  قبل  بالذرة  تتعلق  معروفة  نظرية  ثمة  “كانت 
من  أوضح  وقد  يوناني،  فيلسوف  ديموكريتوس  طرحها  قد  كان 
أتى بعده أن المادة مكونة من جزيئات صغيرة جدًا ال ترى بالعين 
المجردة وال تنقسم تسمى بالذرات، ولكن العلم الحديث أثبت 
أنه بإمكان الذرة الجزء األصغر في المادة والحاملة لخصوصيات 
المعلومة  وهذه  نفسه،  بالشكل  والتفرق  االنقسام  نفسها  المادة 
السابق  العصر  في  الجارية  التطورات  نتيجة  حصل  اكتشافًا  تعد 
المعلومات  أن هذه  االنتباه  يلفت  مما  أنه  إال  فهو حقيقة علمية، 

قد أعلمنا بها قبل 14 عصرًا في القرآن الكريم بقوله تعالى:
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ِمْن  َتْعَمُلوَن  َوَل  ُقْرآٍن  ِمْن  ِمْنُه  }َوَما َتُكوُن ِفي َشْأٍن َوَما َتْتُلو 

ا َعَلْيُكْم ُشُهوًدا إِْذ ُتِفيُضوَن ِفيِه َوَما َيْعُزُب َعْن َربَِّك ِمْن  َعَمٍل إِلخَّ ُكنخَّ

لَِك َوَل َأْكَبَر  َماِء َوَل َأْصَغَر ِمْن َذٰ ْرِض َوَل ِفي السخَّ ٍة ِفي اأْلَ ِمْثَقاِل َذرخَّ

إِلخَّ ِفي ِكَتاٍب ُمبِيٍن{ )يونس، 61(

أدنى  من  وما  الذرة،  من  اآلية عن مخلوقات أصغر  تتحدث 
هذا  في  عربي  كاتب  أي  هذا  يكتب  أن  يمكن  ال  أنه  في  شك 
الوقت؛ ألن ما ُيعرف حينها بصغره عندهم هو الذرة، وهذا دليل 

على أن القرآن لن يتقلص ولن يندرس على مدى الزمن.”)56( 

د( إعجازه في النظام التشريعي

كماله  أيضًا  اإلعجازية  الكريم  القرآن  جوانب  وإحدى 
القوانين(.  )سن  التشريع  دائرة  في  لهما  مثيل  ال  اللتين  وعظمته 
إن إعجاز التشريع في القرآن الكريم نابع من جهات متعددة منها 

56.     للتفصيل في موضوع القرآن والعلم ميكنكم النظر في: 

أ. د. وحيد الدين خان، اإلسالم يتحدى، اسطانبول، 1996.

Dr. Maurice Bucaille, La Bible le Coran et la science: les ecritures 

saintes examinees a la lumiere des connaissances modernes, Paris: 

Seghers, 1980 )The Bible, the Qur’an and science, trc. Alastair D. 

Pannell, Karaçi, t.y.(; Afzalurrahman, Quranic Sciences, London 1981
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العصور،  كل  احتياجات  تلبية  من  يحويها  التي  أحكامه  تمكن 
وتعذر وجود نقص فيه بحيث يسمح ألهل النقد المنصفين بانتقاد 
إيجاد حلول لمسائل تصعب  فيه. وتمّكنه بسهولة من  أي نقص 
على سائر القوانين، واشتمال أحكامه التي سّنها على ِحَكم كثيرة، 
العظيم في مدة قصيرة جدًا قياسًا  النظام  إلى هذا  وأخيرًا إيصاله 

على غيره من األنظمة. 

لقد ظهر نظام عظيم فجأة في قوم لم يأخذوا نصيبًا من العلم 
والكتابة  القراءة  يعرف  ال  أّمي  نبي  بواسطة  والثقافة  والحضارة 
القانون  وضع  بدوره  النظام  وهذا  علمي.  تحصيل  له  وليس 
المدنية وأحكام الحرب  المدني واألحوال الشخصية واألحكام 
إن  ثم  األجمل واألكمل.  النحو  وأظهرها على  والسلم وغيرها 
القرآن الكريم إلى جانب إتيانه بمثل هذا النظام القانوني الملئم 
القيامة فإنه في الوقت نفسه جعله  القادمة إلى يوم  لكل العصور 
هذا  في  القاسمي  المفسر  يقول  جدًا.  قصيرة  مدة  في  يتشكل 
وعشرين  ثلث  في  العربية  األّمة  رّبى  تعالى  الخالق  الصدد:»أّن 
سنة تربية تدريجية ال تتم لغيرها -بواسطة الفواعل االجتماعية- 

إاّل في قرون عديدة« )محاسن التأويل، 1، 372، البقرة، 107(

 إن الميزات التي تحدثنا عنها حتى اآلن ليست إال بعضًا من 
جوانب القرآن الكريم اإلعجازية.
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6. مشاعر الغربيين نحو القرآن الكريم 

بقراءة  تبدأ  انجذاب  فترة  في  الّناس  من  الكثير  دخول  نشهد 
القرآن واالستماع إليه قبل أن يكرمهم الله باإلسلم. تقول أكاديمية 

غربية أطلقت على نفسها اسم كريمة بعد اعتناقها اإلسلم: 

 ،r إن القرآن الكريم يعمل عمل المرشد حتى بالنسبة للنبي«
ويحذره بين الحين واآلخر، فلو كان القرآن من عنده لما كان على 

هذا النحو«

يومًا  القرآن  قراءة  ميللر  غاري  الرياضيات  أستاذ  أراد  لقد 
إلى  المسلمين  دعوته  أثناء  فيه  خطأ  على  والعثور  التغلب  بقصد 
المسيحية...، فكان يتأمل أن يكون القرآن كتابًا قديمًا بسيطًا كتب 
قبل 14 عصرًا يدور الحديث فيه عن الصحراء وما يشابهها، ولكن 
ما قرأه في القرآن من المعلومات أوقعه في دهشة وحيرة، واكتشف 

أنه يحتوي على أمور ال توجد في أي من الكتب في العالم. 

في  جرت  حوادث  على  الكريم  القرآن  في  سيعثر  أنه  فظن 
حياة النبي r كموت أوالده وبناته من زوجته خديجة، ولكْن لم 
وجدت  حيث  العكس  على  بل  فيه،  مذكور  ذلك  من  يكن شيء 
فيه سورة كاملة باسم مريم، في حين أنه ال وجود لمثل ذلك في 
اإلنجيل كتاب المسيحية المقدس، وما من سورة فيه باسم زوجته 
التي يحبها كثيرًا عائشة c وال ابنته فاطمة c، وقد زاد من حيرته 
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ِذْكُر اسم سيدنا عيسى u 25 مرة مقابل 4 مرات ُذِكَر فيها اسم 
محمد r فانتهى به المطاف إلى اعتناقه اإلسلم. 

يستخدم األميركي ساليك هذه اإلفادة التي تلفت االنتباه:

حياتي،  في  األخطاء  رؤية  من  أتمكن  القرآن  أقرأ  »حينما 
وأدرك أنه ليس من كلم البشر، ألنه ما من أحد من الناس يمكنه 

أن يعرفني بقدر ما يعرفني القرآن الكريم!«

يقول كوالسكي من بنسلفانيا:

تفكيري  تشغل  فعندما  اإلنسان،  ذهنية  الكريم  القرآن  »يقرأ 
الفور، وأعتقد أن  القرآن الكريم على  مسألة ما أجد لها حًل في 
الكثير من الناس يوافقونني في أن القرآن الكريم يقرأ ذهنية البشر« 

وأما دوغلس ويليامز فيقول:

»َتلّفني سكينة وطمأنينة مدهشتان كلما قرأت القرآن الكريم، 
في  أنام  حيث   4 أو   3 الساعة  حتى  األحيان  بعض  في  أقرأه  فأنا 
تعطيني  آلياته  المعنى  عميقة  فالمعاني  الليل،  من  متأخر  وقت 
طمأنينة كبيرة وتثري مستواي الفكري، وال أذكر أني وصلت إلى 

هذا المستوى من قبل«.

O
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نبي الرمحة
r حممد املصطفى 

القسم الرابع
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نبي الرحمة 

r محمد المصطفى

1. طفولته وشبابه:

لقد ولد نبينا r في مكة سنة 571 من الميلد في 12 من ربيع 
األول الموافق ل 20 من شهر نيسان في صباح يوم اإلثنين قبيل 

طلوع الشمس حيث أكسب العاَلم شرفًا.

يصل نسبه الشريف r إلى عدنان الذي يعد األكرم من ذرية 
إسماعيل u.)1( ينسب عليه الصلة والسلم إلى العائلة األعلى 

شرفًا في قبيلة قريش من طرف األب واألم.

طريق  وفي  تجارة  في  الشام  قصد  قد  كان  الله  عبد  فأبوه 
قبل  هناك  المنية  توافيه  حيث  المدينة  في  المرض  يتلقفه  العودة 
ينشأ  الصلة والسلم  r بشهرين. وبعد والدته عليه  النبي  مولد 
لدى مرضعته السيدة حليمة السعدية إلى السنة الرابعة من عمره 
أحسن  بيئة  في  ليتربى  أفضل  صحة  على  حصوله  على  حرصًا 

1.     البخاري، مناقب األنصار، 28؛ ابن هشام، 1، 1 – 3؛ ابن سعد، 1، 55 - 56. 



n

174

          o طريق الَفَلِح اأَلبدي 

وليتعلم العربية الفصيحة على أتم وجه. وعندما بلغ السادسة من 
عمره أخذته أمه آمنة بنت وهب تصحبهما الخادمة أم أيمن إلى 
المدينة لزيارة قبر والده عبد الله، وأثناء الرجوع مرضت السيدة 
 r النبي  هناك. وقفل  دفنت  األبواء حيث  قرية  في  وتوفيت  آمنة 
عائدًا إلى مكة وقد أضحى يتيمًا من األم هذه المرة، فضمه جده 
في   r والنبي  مات  أن  لبث  ما  المطلب  عبد  ولكن  رعايته،  إلى 
بحمايته  قام  وقد  طالب  أبو  عمه  فأخذه  آنذاك،  عمره  من  الثامنة 

بكل إخلص وتضحية. 

r بكل نزاهة  اليتيمة والشباب للنبي  مرت مرحلتي الطفولة 
وقد   )2( بالتجارة،  وبعدها  بالزراعة  حينًا  اشتغل  حيث  وسمو، 
»باألمين«  فلقب  وعدله،  وصدقه  بأمانته  الجميع  قبل  من  عرف 
األمين  فأضحى  الحسنة،  والسمعة  الناس  احترام  اكتسب  بعدما 
بلغ 25 من عمره كان يطلق عليه  له، ولما  ثان  علمًا عليه كاسم 

اسم األمين فقط في مكة.)3( 

رسولنا  عند  الثمينة  أشياءهم  يودعون  المشركون  كان  وقد 
األكرم الذي سموه بمحمد األمين وليس لدى أصحابهم. ثم إنه 
لما بدا خلف بينهم فيمن سيضع الحجر األسود في مكانه أثناء 

2.    البخاري، اإلجارة، 2؛ أبو داود، األدب، 17، 82؛ احلاكم، 3، 200. 

3.    ابن سعد، 1، 121، 156. 
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ترميم الكعبة رضخ جميعهم لحكمه r، وهو بدوره كان قد حال 
دون حرب كبيرة بإيجاده حًل لألمر بكل براعة.)4( 

قومه  بين  المروءة  في  األسمى  البعثة  قبل   r النبي  كان  لقد 
الجار  لحق  رعاية  واألكثر  خلقًا،  واألحسن  نسبًا  واألشرف 
يكن  فلم  الناس.  وإيذاء  السوء  عن  واألبعد  واألصدق  واألحلم 

ليسخر من أي أحد أو يتشاجر معه.)5( 

َلّما بلغ النبي r الخامسة والعشرين من عمره أعجبت السيدة 
النبيلة بأمانته وعرضت عليه الزواج منها،  c سيدة مكة  خديجة 
كانت c تكبر النبي r بخمس عشرة سنة، أرملة ولها أوالد، وقد 
أنشأ النبي r معها أسرة نزيهة ومطمئنة إلى أبعد الحدود ال مثيل 
لها، فانقضت من مرحلة الشباب 24 سنة األولى مع خديجة ال 
غير. وأما السنوات الخمس التي بعد ذلك فقضى بعضها وحيدًا 
والبعض اآلخر مع زوجة ثيِّب وهي أّمنا سودة c، وزيجاته التي 
وسياسية،  وإنسانية  إسلمية  غايات  لها  كانت  ذلك  بعد  حدثت 
ولو كان السبب في هذه الزيجات يعود إلى الشهوة حسبما يدعيه 
شبابه  مرحلة   r النبي  قضى  لما  سيئة  نيات  يضمرون  أشخاص 

وقوته مع امرأة أرملة لها أوالد وتكبره بخمس عشرة سنة.

4.     ابن هشام، 1، 209 ـ 214؛ عبد الرزاق، املصنف، 5، 319. 

5.     ابن هشام، 1، 191؛ ابن سعد، 1، 121. 
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2. فترة النبوة 

ا وصل إلى األربعين من عمره، أكرمه تعالى بالنبوة بأمر: وأخيرًا     َلمَّ

}اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الخَِّذي َخَلَق{ )العلق، 1(

عن ابن عباس v َقاَل: »لّما نزلٍت: }َوَأْنِذْر َعِشيَرَتَك اأَلْقَربِيَن{ 
بِيُّ r على الصفا، َفجعل ُينادي:  )الشعراء، 214(، َصعد النَّ

"َيا َبنِي ِفْهٍر، َيا َبنِي َعِدّي" -لُِبطون ُقريش- حتى اجتمعوا فجعل 
الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسواًل لينظر ما هو، فجاء 

أبو لهب وقريش، فقال:

ُتِغيَر َعَلْيُكْم،  َأْن  ُتِريُد  َأْخَبْرُتُكْم َأنخَّ َخْيًل بِالَواِدي  َلْو  "َأَرَأْيَتُكْم 

؟"  ِقيخَّ َأُكْنُتْم ُمَصدِّ

قالوا:»نعم، ما جّربنا عليك إاّل صدقًا«، َقاَل:

"َفإِنِّي َنِذيٌر َلُكْم َبْيَن َيَدْي َعَذاٍب َشِديٍد"

ا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟« فنزلت: فقال أبو لهب: »تبًّ

...{« )سورةالمسد( )البخاري، التفسير، 26/  َيَدا َأبِي َلَهٍب َوَتبخَّ }َتبخَّْت 
4770/2؛ أحمد، مسند، 1، 159، 111(

عن  يتراجع  ولم  يتواَن  لم   r والرسول  الوقت  ذلك  ومنذ 
الدعوة إلى الحق ولو للحظة على الرغم من األذى والقسوة التي 
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قوبل بها من قومه. فكان يقصد األبواب واحدًا تلو اآلخر، ويزور 
قوافل الحجاج ويطوف على األسواق. ويدعو الناس إلى الهداية 
ُيخبر  فكان  ملًل،  وال  كلًل  يعرف  ال  الفرصة،  له  سنحت  كلما 
العداوة،  أشد  عادوه  الذين  حتى  وتكرارًا  مرارًا  نفسها  بالحقائق 
فيقول r: }ُقْل َما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر{ )ص، 86( موضحًا أنه يبّلغ 
ما كلفه الله تعالى به ابتغاء وجهه تعالى، وأما الكافرون فكانوا ال 

يفتؤون يطالبونه بالمعجزات، يقول تعالى: 

. َوَما َمَنَع النخَّاَس  }...ُقْل ُسْبَحاَن َربِي َهْل ُكْنُت إِلخَّ َبَشَرًا َرُسْوَلً

. َرُسْوَلً َبَشَرًا  ُه  اللخَّ َأَبَعَث  َقاُلوا  َأْن  إِلخَّ  اْلُهَدى  َجاَءُهُم  إِْذ  ُيْؤِمُنوا  َأْن 

ِمَن  َعَلْيِهم  ْلَنا  َلَنزخَّ ْيَن  ُمْطَمئِنِّ َيْمُشْوَن  َمَلئَِكٌة  ْرِض  اأْلَ َكاَن ِفي  ُلْو  ُقْل 

{ )اإلسراء، 93 ـ 95( َماِء َمَلَكًا َرُسْوَلً السخَّ

من  كالكثير  والكتابة  القراءَة  يعرف  ال  أّمّيًا،   r النبي  كان 
الناس آنذاك، وبالتالي فمحال أن يكون قد أخذ ما يحدث به من 
أي كتاب أو عن أي أحد. ومبادرة رجل أّمي بعد بلوغه األربعين 
من عمره فجأة بإعطاء معلومات غاية في األهمية بأسلوب عال 
الوحي  طريق  عن  إال  حدوثه  يمكن  ال  والفصاحة  البلغة  من 
به،  ويقبلون  هذا  يعلمون   r أعداءه  جميع  كان  وقد  السماوي. 

يقول الحق تعالى في القرآن الكريم:
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إَِذًا َلْرَتاَب  بَِيِمْينَِك  ُه  َقْبَلُه ِمْن ِكَتاٍب َوَل َتُخطُّ َتْتُلو  }َوَما ُكْنَت 

اْلُمْبِطُلْوَن{ )العنكبوت، 48( 

وموقنين   r النبي  بأخلق  معرفة  على  المشركون  كان 
بقلوبهم أّنه ال يقول إاّل الّصدق، إاّل أّنهم لم يرغبوا بالتخلي عن 
بعض المنافع الدنيوية والشهوات النفسية التي حّصلوها من غير 
وجهها المسموح به. وهكذا فقد مرَّ النبي r ذات يوم بأبي جهل 

وأصحابه من ألّد األعداء، فقالوا:

الصادق، ولكْن  وإنك عندنا  نكّذبك،  ما  ِه  واللَّ إّنا  »يا محّمد 
ُنكّذب ما جْئَت بِه« فنزلْت:

َيْجَحُدْوَن{«   اللِه  بِآَياِت  الِِمْيَن  الظخَّ وَلِكنخَّ  ُبوَنَك  َلُيَكذِّ ُهْم  }ِفإِنخَّ
)األنعام، 33( )الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص 219؛ الترمذي، التفسير، 3064/6(

فالتقى األخنس وأبو جهل، فخل األخنس بأبي جهل، فقال:

»يا أبا الحكم، أخبرني عن محمد، أصادق هو أم كاذب؟ فإنه 
ليس ههنا من قريش أحد غيري وغيرك يسمع كلمنا!« 

فقال أبو جهل:

قط،  محّمد  كذب  وما  لصادق،  محمًدا  إن  والله  »َوْيحك، 
والنبوة،  والسقاية  والحجابة  باللواء  ُقَصيِّ  بنو  ذهب  إذا  ولكن 

فماذا يكون لسائر قريش؟« )الطبري، جامع البيان، 11، 333، األنعام، 33(
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كان الحارث بن عامر بن نْوفل يكذب النبي r ِفي اْلعلنية، 
وال  الكذب،  أهل  من  محّمد  »ما  قال:  بيته،  أْهل  مع  خل  وإذا 

أحسبه إاّل صادًقا« )الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص 219(
عليه  لله  صلى  النبي  جعل  جاهدين  المشركون  حاول  ولقد 
وسلم يتخلى عن دعوته، فكلموا عمه أبا طالب الذي يحّبه كثيرًا، 
وعرضوا عليه أمورًا يغرونه بها كالملك والمال والزواج بأجمل 
بناتهم حتى قالوا: »نحن مستعدون لفعل كل ما تطلبه منا«، فرد 

عليهم النبي r بجواب غاية في الوضوح والدقة:

"ما أدري ما تقولون، ما جئتكم بما جئتكم به لطلب أموالكم، 
إليكم  بعثني  الله  ولكن   ، عليكم  الملك  ول  فيكم،  الشرف  ول 
ونذيرًا  بشيرًا  لكم  أكون  أن  وأمرني  كتابًا،  عليخَّ  وأنزل  رسوًل 
به  تقبلوا مني ما جئتكم  فبلغتكم رسالة رّبي، ونصحت لكم فإن 
الله  ألمر  أصبر  عليخَّ  تردوا  وإن  واآلخرة،  الدنيا  في  حظكم  فهو 
ِه r. )سيرة ابن  حتى يحكم الله بيني وبينكم"  أو كما قال رسول اللَّ

اسحاق، ص: 198؛ ابن كثير، البداية، 3، 99 - 100(  

إلى  لجؤوا   r وبينه  بينهم  األمر  تسوية  من  يتمكنوا  لم  وَلّما 
أعمال الترهيب، فزادوا من حدة األذى والتعذيب للمسلمين يومًا 
بعد يوم، فهاجر بعض المسلمين إلى بلد الحبشة التي يحكمها 

ملك عادل آنذاك.
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 3. المقاطعة ورحلة الطائف 

بحمايتهم  يقوم  من  وكل  المسلمين  المشركون  قاطع  لقد 
التبادل معهم كما قطعوا  من بني هاشم حيث منعوا جميع أنواع 
المعاملت المدنية كالزواج وسائر العلقات البشرية، وكتبوا ذلك 
المقاطعة  هذه  واستمرت  الكعبة،  جدار  على  عّلقوها  وثيقة  في 
والحظر بأشد أحوالها ثلث سنوات، عانى فيها المسلمون أشد 
البلء والجوع حتى أن الجوع بلغ منهم حّدًا جعلهم يأكلون لحاء 
الشجر وأوراقها، وكانت تسمع أصوات بكاء أطفالهم من بعيد، 

يقول سعد بن أبي وقاص:

رْطٍب  شْيٍء  على  ليلة  ذات  وطْئت  إّني  حّتى  ُجْعت،  “لقد 
َفوضْعته في َفمي وبلْعته، وما أْدري ما هو إلى اآلن« )السهيلي، الروض 

األنوف، بيروت، 2000، 3، 216(

وأخيرًا وصلت مقاطعة بني هاشم إلى نهايتها وفي تلك األيام 
r؛ أبو طالب وخديجة، وبلغت  النبي  توفي كل من عم وزوجة 
عن  تزيد  كادت  لدرجة  العنف  حّد  إلى  المعادية  المهاجمات 
r، فأخذ زيد بن حارثة وقصد مدينة الطائف  طاقة النبي األكرم 
والتي تبعد عن مكة 160 كلم، وبقي في هذه المدينة التي له فيها 
األمر  بادئ  في  منه  بالسخرية  أيضًا  هم  قاموا  أيام،  عشرة  أقرباء 
سفهاءهم  بعثوا  ثم  واالستحقار،  باإلهانة  سخريتهم  أعقبوا  ثم 
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وعبيدهم على طرفي الطريق الذي يسلكه r يهزؤون به ويرمونه 
بالحجارة، فأدموه ولكن منبع الرحمة ونبي الرحمة r حتى وهو 
المعاملة  هذه  من  أصابه  الذي  والحزن  والهم  الضيق  شدة  في 
الله  إلى  التجأ  وإنما  عذابًا  عليهم  يجّر  بما  عليهم  َيْدُع  لم  السيئة 
من  إليه  الموكلة  الوظيفة  في  قّصر  قد  يكون  أن  من  خوفًا  تعالى 

الله تعالى متضرعًا إليه:

َة ِحيَلتِي، َوَهَوانِي َعَلى  َوِقلخَّ تِي،  َأْشُكو َضْعَف ُقوخَّ إَلْيَك  هّم  "اللخَّ

َربِّي،  َوَأْنَت  اْلُمْسَتْضَعِفيَن،  َأْنَت َربُّ  اِحِميَن،  الرخَّ َأْرَحَم  َيا  النخَّاِس، 

ْكَتُه َأْمِري؟ إْن  ُمنِي ؟ َأْم إَلى َعُدوٍّ َملخَّ إَلى َمْن َتِكُلنِي؟ إَلى َبِعيٍد َيَتَجهخَّ

َلْم َيُكْن بَِك َعَليخَّ َغَضٌب َفَل ُأَبالِي، َوَلِكنخَّ َعاِفَيَتَك ِهَي َأْوَسُع لِي، 

َأْمُر  َعَلْيِه  َوَصُلَح   ، ُلَماُت  الظُّ َلُه  َأْشَرَقْت  الخَِّذي  َوْجِهَك  بُِنوِر  َأُعوُذ 

ُسْخُطَك،  َعَليخَّ  َيِحلخَّ  َأْو  َغَضَبَك،  بِي  ُتْنِزَل  َأْن  ِمْن  َواآْلِخَرِة  ْنَيا  الدُّ

 ،2 هشام،  )ابن  بَِك"  إلخَّ  َة  ُقوخَّ َوَل  َحْوَل  َوَل  َتْرَضى،  َحتخَّى  اْلُعْتَبى  َلَك 
29 – 30؛ الهيثمي، 6، 35(

r إرضاء الله تعالى وتأدية ما ُكلِّف به  لقد كانت غاية النبي 
على أتم وجه، فلم يكن ما يتعرض له في سبيل ذلك من األذى 

البالغ في الشدة والمصاعب يهمه أو يثنيه.
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 :r ِّبِي أنَّ عائشة c قالت لِلنَّ

»هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد، قال: 

ِمْنُهْم  َلِقيُت  َما  َأَشدخَّ  َوَكاَن  َلِقيُت،  َما  َقْوِمِك  ِمْن  َلِقيُت  "َلَقْد 

ُكَلٍل،  َعْبِد  ْبِن  َيالِيَل  َعْبِد  اْبِن  َعَلى  َنْفِسي  َعَرْضُت  إِْذ  الَعَقَبِة،  َيْوَم 

َفَلْم ُيِجْبنِي إَِلى َما َأَرْدُت، َفاْنَطَلْقُت َوَأَنا َمْهُموٌم َعَلى َوْجِهي، َفَلْم 

َقْد  بَِسَحاَبٍة  َأَنا  َفإَِذا  َرْأِسي،  َفَرَفْعُت  َعالِِب  الثخَّ بَِقْرِن  َوَأَنا  إِلخَّ  َأْسَتِفْق 

ْتنِي، َفَنَظْرُت َفإَِذا ِفيَها ِجْبِريُل، َفَناَدانِي َفَقاَل:  َأَظلخَّ

وا َعَلْيَك، َوَقْد َبَعَث  َه َقْد َسِمَع َقْوَل َقْوِمَك َلَك، َوَما َردُّ »إِنخَّ اللخَّ

الِجَباِل  َمَلُك  َفَناَدانِي  ِفيِهْم«،  ِشْئَت  بَِما  لَِتْأُمَرُه  الِجَباِل  َمَلَك  إَِلْيَك 

ُد، َفَقاَل، َذلَِك ِفيَما ِشْئَت، إِْن ِشْئَت  ، ُثمخَّ َقاَل: »َيا ُمَحمخَّ َم َعَليخَّ َفَسلخَّ

:r ُّبِي َأْن ُأْطبَِق َعَلْيِهُم اأَلْخَشَبْيِن؟« َفَقاَل النَّ

َه َوْحَدُه، َل  ُه ِمْن َأْصَلبِِهْم َمْن َيْعُبُد اللخَّ "َبْل َأْرُجو َأْن ُيْخِرَج اللخَّ

ُيْشِرُك بِِه َشْيًئا"« )البخاري، بديع الخلق، 3231/7، مسلم، الجهاد، 111(

من  أتوا  قد  كانوا  الناس  من  مجموعة  السنة  تلك  أسلم  وقد 
المدينة، وبدأوا بالدعوة إلى اإلسلم في المدينة، وطلبوا من النبي 
،t أن يبعث إليهم بمعلم، فأوكل ذلك إلى مصعب بن عمير r
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 فلم يبق بيت في المدينة لم يدخل إليه اإلسلم بجهوده t. ثم 
وعد المسلمون النبي r بأنهم سيقفون معه داعين إياه إلى المدينة.

4. الهجرة وفترة المدينة

r أصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة  لقد أمر رسول الله 
سرًا بعدما بلغ تعذيب المشركين للمسلمين حدًا يفوق االحتمال. 
فلجأ المشركون الذين أصبحوا على علم باألمر إلى تدبير خطة 
لقتل النبي r إذ أنه بقي وحيدًا، وكانت خطتهم أن يأتي من كل 
إن  وعندها  واحد،  وقت  في  بيته  عليه  ويقتحمون  شاب  قبيلة 
مواجهتهم.  في  القبائل جميعها  حق سيلقون  بأي  أقرباؤه  طالب 
بالهجرة.  أيضًا  أمر رسوله  قد  تعالى  الحق  األثناء كان  تلك  وفي 
فدعا النبي r عليًا ووكل إليه تأدية األمانات التي عليه إلى أهلها، 
إذ أنه لم يكن في مكة أحد يملك شيئًا قيمًا إال ويودعه إياه عليه 

الصلة والسلم لعلمهم بأمانته وصدقه. 

لقد أحاط المشركون تلك الليلة بداره عليه الصلة والسلم، 
ولكنه لم تظهر من النبي r البالغ توكله على الله تعالى وخضوعه 
فأخذ  اضطراب.  أو  قلق  أو  تردد  علمات  أية  الحدود  أقصى  له 
حفنة من التراب ونثرها على المشركين ومّر من بينهم وهو يتلو 

اآليات األولى لسورة يس، ولم يره أحد منهم. 
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وجهٍد  كدٍّ  بعد  المدينة  إلى  هاجر  قد   r النبي  يكون  وبهذا 
مسلمي  بين  وآخى  سنة.  عشرة  لثلث  دام  والدعوة  اإلرشاد  في 
مكة،  من  المدينة  إلى  اآلتين  والمهاجرين  األنصار  من  المدينة 

فكان األنصاري يقول ألخيه من المهاجرين: 
»أقاسمك مالي نصفين وأزوجك« 

وبالمقابل يجيب المهاجر الذي أضحى قلبه ممتلئًا بالقناعة:
وني على السوق« )البخاري، البيوع، 1( »بارك الله لك في أهلك ومالك، ُدلُّ
والمسؤوليات  العلقات  ينظم  قانونًا   r النبّي  جهّز  وقد 
المدينة  في  يسكنون  الذين  واليهود  واألنصار  المهاجرين  بين 
سمي  الذي  المتن  وهذا  اإلسلمية.  الدولة  تجاه  ومسؤولياتهم 

بوثيقة المدينة كان أول قانون مكتوب في تاريخ العالم.)6( 
يظهرها  التي  البينة  العداوة  بسبب  المعارك  بعض  جرت 
اليهود  من  المتواصل  العهد  ونقض  للمسلمين  المشركين 
في  اتبع  للعالمين  رحمة  المبعوث  الله  فرسول  المجاورين. 
الحملت العسكرية سياسة الرحمة، فإلى جانب تمكنه من ضم 
حقنت  قصيرة،  مدة  في  إمرته  تحت  كلها  العربية  الجزيرة  شبه 
على  المشاكل  حل  رجح  فقد  الطرفين.  دماء  من  الكثير  سياسته 

العموم وأساسًا عن طريق الصلح. 

6.     أ. د. م. حميد اهلل، The First Written Constitution in the World ، لندن، 1975. 
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لقد شارك النبي r في 29 غزوة، 16 منها لم يحدث فيها أي 
قتال على الوجه الفعلي، بل تم األمر باتفاق وصلح بين الطرفين، 
وأما 13 الباقية فقد أجبروا على خوض قتال فيها، وقد استشهد 
المشركين  وأما  المسلمين،  من   140 الغزوات  هذه  مجموع  في 

فمات منهم 335 شخصًا.)7( 

الناس  قتل  في  يكمن  ال  للمعارك:  الرئيسي  الهدف  إن 
والحصول على الغنائم والفساد في األرض ونيل المنافع الذاتية 
الظلم،  رفع  الغاية  بل  أواالنتقام،  المادية  المصالح  واكتساب 
وإزالة  الهداية،  بر  إلى  الناس  وإيصال  العقيدة،  حرية  وتقديم 

جميع أنواع الظلم.

5. أمثلة من أخلقه التي ل نظير لها

عطفه ورحمته

كان النبي r ممتلئًا بالرحمة والشفقة اللتان تسعان المخلوقات 
كلها، يقول الله تعالى:

َحِريٌص  ْم  َعنِتُّ ما  َعَلْيِه  َعِزيٌز  َأْنُفِسُكْم  ِمْن  َرُسوٌل  }َلَقْد جاَءُكْم 

َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمنِيَن َرُؤٌف َرِحيٌم{ )التوبة، 128(

7.      انظر: أ. د. م. حميد اهلل، غزوات سيدنا النبي r، اسطنبول، 1991. 
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فالقرآن الكريم يشهد على عطفه ورحمته بالبشر، مع أن عطفه 
الصلة  عليه  أصحابه  أن  القرآن  ويوضح  أكثر،  المؤمنين  على 
والسلم كانوا يرأفون بالخلق جميعًا حتى أعداءهم، يقول تعالى: 

ِه  وَنُكْم َوُتْؤِمُنوَن بِاْلِكتاِب ُكلِّ وَنُهْم َول ُيِحبُّ }ها َأْنُتْم ُأولِء ُتِحبُّ

اْلَغْيِظ  ِمَن  ناِمَل  اأْلَ َعَلْيُكُم  وا  َخَلْوا َعضُّ َوإِذا  ا  آَمنخَّ قاُلوا  َلُقوُكْم  َوإِذا 

ُدوِر{.  )آل عمران 119( ُقْل ُموُتوا بَِغْيِظُكْم إِنخَّ الله َعِليٌم بِذاِت الصُّ

كان النبي r ذا رحمة مطلقة تشمل حتى الحيوانات والنباتات 
فضًل عن البشر، وحين نقض المشركون العهد وخانوا المسلمين 
البالغ  r قد شد رحاله بجيشه  النبي  القتال كان  مرجحين بذلك 
العرج،  من   r الله  رسول  سار  لّما  مكة،  إلى  متوجهًا   10  000
َنظر إلى كلبة تهر على أوالدها  العرج والطلوب،  فكان فيما بين 
جعيل  له  ُيقال  أصحابه  من  رجًل  فأمر  يرضعونها،  حولها  وهم 
الجيش  من  أحد  لها  يعرض  ال  حذاءها،  يقوم  أن  سراقة  بن 

وألوالدها.. )الواقدي، المغازي، 2، 804(

رأى  فلما  جمٌل،  فإذا  األنصار  لرجل  حائطًا   r النبي  دخل 
النبي y حنَّ وذرفت عيناه، فأتاه النبي فمسح ذفراه فسكت، فقال:

"َمْن َربُّ َهَذا اْلَجَمِل، لَِمْن َهَذا اْلَجَمُل؟"

ِه« َفَقاَل: فجاء فتى من األنصار فقال: »لي يا رسول اللَّ
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ُه  َفإِنخَّ اَها؟  إِيخَّ ُه  اللخَّ َكَك  َملخَّ تِي  الخَّ اْلَبِهيَمِة  َهِذِه  ِفي  َه  اللخَّ َتتخَِّقي  "َأَفَل 

َشَكا إَِليخَّ َأنخََّك ُتِجيُعُه َوُتْدئُِبُه" )أبو داود، الجهاد، 44/ 2549(

مر رسول الله r ببعير قد لحق ظهره ببطنه قال:

َصالَِحًة،  َفاْرَكُبوَها  اْلُمْعَجَمِة،  اْلَبَهائِِم  َهِذِه  ِفي  َه  اللخَّ ُقوا  "اتخَّ

َوُكُلوَها َصالَِحًة" )أبو داود، الجهاد، 44/ 2548(

وعن سوادة بن الربيع، قال: 

بِيَّ  فسألته فأمر لي بذود، ثم قال لي »أتيت النَّ

"إَِذا َرَجْعَت إَِلى َبْيتَِك َفُمْرُهْم َفْلُيْحِسُنوا ِغَذاَء ِرَباِعِهْم، َوُمْرُهْم 

ُموا َأْظَفاَرُهْم، َل َيْعبُِطوا بَِها ُضُروَع َمَواِشيِهْم إَِذا َحَلُبوا"«)8(  َفْلُيَقلِّ
)أحمد، مسند، 3، 15961/484؛ الهيثمي، 5، 168، 259؛ 8، 196(

ِه r بَِرُجٍل َيْحِلُب َشاًة َفَقاَل: َمرَّ َرُسوُل اللَّ

 " َوابِّ الدخَّ َأَبرِّ  ِمْن  َها  َفإِنخَّ لَِوَلِدَها  َفَأْبِق  َحَلْبَت  إَِذا  ُفَلُن،  "َأْي 
)الهيثمي، 8، 196(

8.     قوله: بِذَوْدٍ، أي: بُِنوق. قوله: »غذاء رباعهم«، الرباع، بكسر الراء: جمع رَبْع، وهو ما ولد

من اإلبل في الربيع، وقيل: ما ولد في أول النتاج، وإحسان غذائها، أي: ل يُْسَتْقصى 

بالعني  الضرع كضرب-  إبقاًء عليها. قوله: »ل يعبطوا«، من عبط  أُمهاتِها  حلب 

املهملة- إذا أدماه.
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لوه غرارتين ثّم  ْرَداء t مرَّ بقْوم قد أناخوا بعيًرا فحمَّ إّن أبا الدَّ
ْرَداء علْوه بأْخَرى فلْم يستطع اْلبعير أْن ينهض فأْلقاها عنه أبو الدَّ

t ثمَّ أنهضُه فقال: 

إنِّي  عظيًما  َليْغفرنَّ  اْلبهائم  إلى  تأتون  َما  لكم  ُه  اللَّ غفر  »إْن 
ِه r يقول: سمعُت َرُسوَل اللَّ

َه َتَعاَلى ُيوِصيُكْم بَِهِذِه اْلُعْجِم َخْيًرا َأْن َتْنِزُلوا بَِها َمَناِزَلَها  "إِنخَّ اللخَّ

َفإَِذا َأَصاَبْتُكْم َسَنٌة َأْن َتْنُحوا َعْنَها نِقيَِها"« )ابن حجر، المطالب العالية، 2، 226/ 1978(

عفوه وتسامحه 

لقد كان النبي r عندما يقدر على محاسبة من كان قد تعّرض 
له بالكثير من األذى يصفح عنه ويسامحه، بل إنه لم يكن ليمنن 
لم   r ه  اللَّ أو إشارة، ألّن رسول  بعبارة  ما فعله حتى ولو  عليهم 
وإّنما  المسلمين وغيرهم  باألذى من  أن يصاب  يريد ألحد  يكن 
يتعامل مع الجميع بأدب عظيم وأخلق سامية، وحين فتح مكة 
من دون إراقة دماء كان الذين عادوه بكل أنواع العداوة طيلة 21 

سنة ماكثين ينتظرون حكمه، فسألهم: 

"َما ُتَرْوَن أنِّي َفاِعٌل ِفيُكْم؟" 

قالوا: »خيرًا، أخ كريم وابن أخ كريم« 
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َعَليُكُم  َتْثِريَب  }ل  يوسف:  أخي  قال  كما  r: "أقول  فقال 

َلَقاُء"  الطُّ َفَأْنُتْم  اْذَهُبوا  اِحِميَن{  الرخَّ َأْرَحُم  َوُهَو  َلُكْم  اللُه  َيغِفُر  الَيوَم 
)انظر: ابن هشام، 4، 32؛ الواقدي، 2، 835؛ ابن سعد، 2، 142 - 143(

وأطلق على ذلك اليوم اسم يوم المرحمة ...)9(
قاتل عمه حمزة  والسلم عن وحشي  الصلة  عليه  عفا  وقد 
يوم أحد وهند التي مضغت كبده،)10( واستفاد من هذا العفو َهّبار 
والسلم  الصلة  عليه  ابنته  وفاة  في  المتسبب  وهو  ْسَوِد  اأْلَ ْبن 
بإيقاعها عن ظهر الدابة، حتى وصل به التسامح إلى حد منع فيه 

من استحقار خبار أو تعريضه لما فعل فيما مضى.)11( 
ه بن الزبير قال: لما كان يوم فتح مكة هرب عكرمة  عن عبد اللَّ
بن أبي جهل وكانت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأة 
فأمرها  لزوجها  األمان   r ه  اللَّ رسول  سألت  ثم  أسلمت،  عاقلة 

برده، فخرجت في طلبه وقالت له: 
وقد  الناس  وخير  الناس  وأبر  الناس  أوصل  عند  من  جئتك 
استأمنت لك فأمنك، فرجع معها، فلما دنا من مكة، قال رسول 

ه r ألصحابه: رسول اللَّ

9.      الواقدي، 2، 822؛ علي املتقي، الكنز، رقم: 30173. 

10.    البخاري، املغازي، 23؛ مسلم، األقضية، 9.

11.    الواقدي، 2، 857 ـ 858. 
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َأَباُه،  وا  َتُسبُّ َفَل  ُمَهاِجًرا،  ُمْؤِمًنا  َجْهٍل  َأبِي  ْبُن  ِعْكِرَمُة  "َيْأتَِيُكْم 

، َوَل َيْبُلُغ اْلَميَِّت" َفإِنخَّ َسبخَّ اْلَميِِّت ُيْؤِذي اْلَحيخَّ
 r ه ه r  استبشر ووثب له رسول اللَّ فلما بلغ باب  رسول اللَّ

قائما على رجليه فرحا بقدومِه. )الحاكم، 3، 269/ 5055(

بِيُّ r يوم جئت مهاجرًا:  عن عكرمة بن أبي جهل قال: قال لي النَّ

َمْرَحًبا  اْلُمَهاِجِر،  اِكِب  بِالرخَّ َمْرَحًبا  اْلُمَهاِجِر،  اِكِب  بِالرخَّ "َمْرَحًبا 

اِكِب اْلُمَهاِجرِ"  بِالرخَّ

أنفقت  إال  أنفقتها  نفقة  أدع  ال  ه،  اللَّ رسول  يا  ه  »واللَّ َفُقْلُت: 
 ،2 الواقدي،  انظروا:  5059؛   /271  ،3 )الحاكم،   »»U الله  سبيل  في  مثلها 

851 - 853؛ الترمذي، االستئذان، 34/ 2735(

بِّي r عن كثير من أمثال هؤالء. وقد عفا النَّ

تواضعه

أبي  عن  الحدود،  أبعد  إلى  متواضعًا  إنسانًا   r النبي  كان 
بِيُّ r يوم الفتح، فأخذته الرعدة،  َفَقاَل َلُه: مسعود، أنَّ رجًل كلم النَّ

َتْأُكُل  اْمَرَأٍة  اْبُن  َأَنا  َما  إِنخَّ بَِمِلٍك،  َلْسُت  َفإِنِّي  َعَلْيَك،  ْن  "َهوِّ

)ابن ماجة، األطعمة، 30، الحاكم، 3، 50/ 4366( اْلَقِديَد"« 
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فيه،  بالمغاالة  للناس  يسمح  ال  والسلم  الصلة  عليه  كان 
يقول عليه الصلة والسلم:

َعْبُدُه،  َأَنا  َما  َفإِنخَّ َمْرَيَم،  اْبَن  النخََّصاَرى  َأْطَرت  َكَما  ُتْطُرونِي،  "َل 

ِه، َوَرُسوُلهُ" )البخاري، األنبياء، 48( َفُقوُلوا: َعْبُد اللخَّ

فهو الذي حفظ أمته من خطر تأليه البشر كما حدث في أقوام 
سابقة، ولذلك أضاَف كلمة »عبده« عند التصديق بنبوته. 

ومن قبيل هذا أيضًا قوله عليه الصلة والسلم:

َأْن  َقْبَل  َعْبًدا  اتخََّخَذنِي  َتَعاَلى  َه  اللخَّ َفإِنخَّ  ي،  َفْوَق َحقِّ َتْرَفُعونِي  "َل 

َيتخَِّخَذنِي َرُسول" )الهيثمي، 9، 21(

كان عليه الصلة والسلم -كما أخبر صحابته رضوان الله عليهم- 
يعود المرضى ويحضر الجنازة ويلبي دعوة العبيد، ويردف الناس 
الخشن  ويلبس  ويأكل طعامه بوضعه على األرض،  بعيره،  على 
من اللباس، ويحلب الشاة، ويكرم الضيوف باعتناءه بهم وخدمته 
في  المشي  عن  يبتعد  وال  يتكبر  يكن  ولم  إياهم،  وإكرامه  لهم 

حاجة أرملة أو فقير ومسكين حتى ُتقضى حاجته.)12(

1017؛ ابن ماجه، الزهد، 16؛ النسائي، اجلمعة، 31؛  / 12.    انظر: الترمذي، اجلنائز، 32 

 احلاكم، املستدرك، 1، 129 / 205؛ 2، 506 / 3734؛ 4، 132 / 7128؛ الهيثمي، 9، 20. 
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بساطته وزهده

ه r حياة متواضعة وبسيطة إلى أبعد الحدود،  عاش رسول اللَّ
ِه بَِقَدٍح ِفيِه َلَبٌن َوَعَسٌل، َفَقاَل: نقلت أمنا عائشة c: ُأتَِي َرُسوُل اللَّ

"َشْرَبَتْيِن ِفي َشْرَبٍة، َوُأْدَمْيِن ِفي َقَدٍح، َل َحاَجَة لِي بِِه، َأَما إِنِّي َل 

اْلِقَياَمِة،  َيْوَم  ْنَيا  الدُّ ُه َعْن ُفُضوِل  اللخَّ َيْسَأَلنِي  َأْن  َأْكَرُه  ُه َحَراٌم،  َأنخَّ َأْزُعُم 

ُه، َوَمِن  َر َوَضَعُه اللخَّ ُه، َوَمْن َتَكبخَّ ِه َرَفَعُه اللخَّ ِه، َفَمْن َتَواَضَع لِلخَّ َأَتَواَضُع لِلخَّ

ُه" )الهيثمي، 10، 325( ُه اللخَّ ُه، َوَمْن َأْكَثَر ِذْكَر اْلَمْوِت َأَحبخَّ اْقَتَصَد َأْغَناُه اللخَّ

ِه c قالت:  َفاِء اْبَنِة َعْبِد اللَّ وعن الشِّ
بِّي r فسألته وشكوت إليه،  »جئت يوما حتى دخلت على النَّ
الصلة  حانت  ثم  قالت:   ، ألومه«  وجعلت  إلي  يعتذر  فجعل 
األولى فدخلت بيت ابنتي وهي عند شرحبيل ابن حسنة، فوجدت 
وأنت  الصلة  حضرت  وقلت:  ألومه  فجعلت  البيت  في  زوجها 
أحدهما  استعار  ثوبان  لي  كان  تلوميني  ال  عمة  يا  فقال:  هاهنا. 
بِّي r، فقلت: بأبي وأمي أنا ألومه وهذا شأنه، فقال شرحبيل:  النَّ

إنما كان أحدهما درعا فرقعناه« )الحاكم، 4، 58/ 6892(

:c وتقول السيدة عائشة
r لم يجتمع عنده غداء وال عشاء من خبز ولحم  »إن النبي 

إال على ضفف« )الترمذي، الشمائل المحمدية، ص 365(
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:c وفي حديث آخر عن عائشة
لغداء  قّط  لعشاء وال عشاء  قّط غداء   r الله  َرفع رسول  »ما 
وال اتخذ من شيء زوجين، ال قميصين، وال ردائين، وال إزارين، 
وال من النعال، وال رئي قّط فارغا في بيته إما يخصف نعًل لرجل 

مسكين أو يخيط ثوبًا ألرملة« )ابن الجوزي، صفة الصفوة، القاهرة، 1421، 1، 78(

نظافته ولياقته 
الثياب نظيفة واالهتمام  يأمر بجعل  الذي   r النبي   لقد كان 
غير  واللحية  األشعث  الشعر  يحبذ  وال  واللحية  الشعر  بترتيب 
الممشطة. فقد كان عليه الصلة والسلم غاية في النظافة والجمال، 
ه r، كأن  يقول أبو هريرة t: »ما رأيت شيئًا أحسن من رسول اللَّ

الشمس تجري في وجهه...« )أحمد، 2، 380، 8943/350(
مما  نابية  كلمة  بأية  يتفوه  والسلم  الصلة  عليه  يكن  لم 

:r يستخدمه الناس، ويقول

"َما َشْيٌء َأْثَقُل ِفي ِميَزاِن الُمْؤِمِن َيْوَم الِقَياَمِة ِمْن ُخُلٍق َحَسٍن، 

َه َلُيْبِغُض الَفاِحَش الَبِذيَء" )الترمذي، البر، 62/ 2002( َوإِنخَّ اللخَّ
الرجل  عن  بلغه  إذا   r النبي  »كان  قالت:   ،c عائشة  عن 
أقوام  بال  ما  يقول:  ولكن  يقول؟  فلن  بال  ما  يقل:  لم  الشيء 

يقولون كذا وكذا؟« )أبو داود، األدب، 5/ 4788(
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اهتمامه بالنساء وإعطاؤهن قيمة كبيرة 

ه تعالى ورسوله،  ُوجدت حقوق خاصة بالنساء وفق ما أمر اللَّ
فأضحت المرأة مثال على العفة والفضيلة في المجتمع، والقت 
التي  المرتبة  على  المرأة  حصلت  وقد  الشرف،  األمومة  مؤسسة 

:r تستحقها بقوله

أيًا من   r النبي  أقدام األمهات«)13( لم يضرب  »الجنة تحت 
ه تعالى يقول: زوجاته طيلة حياته وال أحدًا غيرهن.)14( ألن اللَّ

َتْكَرُهوا  َأْن  َفَعَسى  َكِرْهُتُموُهنخَّ  َفإِْن  بِاْلَمْعُروِف  }َوَعاِشُروُهنخَّ 

ُه ِفيِه َخْيًرا َكثِيًرا{ )النساء، 19( َشْيًئا َوَيْجَعَل اللخَّ

كرمه وجوده 

r على اإلسلم  ه  r في غاية الكرم، ما ُسئل رسول اللَّ كان 
شيًئا إاّل أعطاه، عن أنس t، قال: »أّن رجًل سأل النَّبي r غنمًا 

بين جبلين، فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال::

يخاف  ما  عطاء  ليعطي  محمدًا  إّن  ه  فواللَّ أسلموا،  قوم  »أي 
الفقر« )مسلم، الفضائل، 57 ـ 58؛ أحمد، 3، 107 ـ 108؛ الواقدي، 2، 854 ـ 855(

13.     انظر: النسائي، اجلهاد، 6؛ أحمد، 3، 429؛ السيوطي، 1، 125. 

14.     انظر: ابن ماجة، النكاح، 51. 
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الصلة  عليه  الحسنة  أخلقه  حصر  يمكن  ال  أنه  والخلصة 
والسلم بالتحدث عنها، يقول ابن حزم:

»من أراد خير اآلخرة، وحكمة الدنيا، وعدل السيرة واالحتواء 
على محاسن األخلق كلها، واستحقاق الفضائل بأسرها؛ فليقتد 
ه r، وليستعمل أخلقه وسيره ما أمكنه، أعاننا  بمحمد رسول اللَّ

ه على اإلتساء به بمنه«)15( اللَّ

6. وفاته عليه الصلة والسلم

من  ل12  الموافق  االثنين  يوم  والسلم  الصلة  عليه  توفي 
للثامن  والموافق  عشرة،  الحادية  الهجرية  السنة  من  األول  ربيع 
من حزيران سنة 632 ميلدية، ليجازيه الله تعالى عنا بكل ما هو 

يستحقه وليكرمنا بشفاعته r. آمين.

ه عنا خير ما جزى نبيًا عن أمته. جزاك اللَّ

ر  الرسل، وليطهِّ قبله من  لَِما  تعالى مصّدقًا  الحّق  أرسله  لقد 
الزمن،)16(  مرِّ  السابقة من تحريف وفساد على  بالشرائع  ما لحق 
التي  األوزار  ألثقال  ورافعًا  الدين،  من  ناقصًا  كان  ما  مًا  ومتمِّ

15.     ابن حزم، األخالق والسير، بيروت، 1399، ص 24.

16.     البقرة، 75، 101؛ آل عمران، 81؛ الصف، 6؛ النساء، 46؛ املائدة، 13، 14. 
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للعالمين،)17(ونحن  ورحمة  األمم،  من  سبق  من  استحقها 
عليه  تأديته  على  شاهدين  نكون  الوداع  خطبة  إلى  باالستماع 

الصلة والسلم ما كلف به على أتم وجه. 

مهيمنًا  تعالى  بإذنه  اإلسلم  والسلم  الصلة  عليه  جعل  لقد 
على شبه الجزيرة العربية كلها من ُعمان إلى البحر األحمر ومن 
سوريا إلى اليمن، وبهذا كانت الجزيرة قد وحدت ألول مرة في 
 L’Histoire de la كتابه المسمى:  في  المارتين  يقول  تاريخها، 

:Turquie

الحديث  العصر  شخصيات  أعظم  قياس  على  يجرؤ  »من 
النتيجة  وروعة  الوسائل  وضآلة  الغاية  عظم  كان  إن   ،r بمحمد 

مقاييس ثلثة عظيمة«. 

إن النبي محمد r فيلسوف الفكر، وخطيبه ورسوله وواضعه 
ومقاتله وفاتحه، هو مؤسس دين يخلو من المعتقدات المخالفة 
الدنيوية  العشرين  الدول  صاحب  وهو  األصنام  ومن  للعقل 
والدولة األخروية، ثم إننا نسأل بجميع المقاييس المستخدمة في 

إثبات عظمة اإلنسان:

“َأِمْن أحد أعظم منه؟”

17.      املائدة، 3؛ البقرة، 286؛ األعراف، 157؛ األنبياء، 104.
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7. الحبُّ الكبير الذي ُيَكنُّ له 

كان صحابة النبي r يحبونه حبًا شديدًا، حيث يخاطبونه على 
ـِ “فداك أبي وأمي ونفسي وكل ما أملك يا رسول الله”،  الدوام ب
وكانوا يضحون بأنفسهم كي ال يصاب عليه الصلة والسلم بأي 
أذى ولو شوكة تصيب قدمه، لقد استشهد زيد بن الدثنة وحبيب 
v تحت التعذيب الذي تعرضا له من قبل المشركين إذ وقعا في 

أسرهم، ويقال لكل منهما قبل استشادهما: 

»فتحّب أّن محّمًدا في مكانك وأنت جالٌس في بيتك؟« 

ه ما ُأحّب أن ُيشاك محّمٌد بشوكٍة وأنا جالٌس في بيتي« قال:»واللَّ

ويعقب أبو سفيان الذي تلفه الدهشة والحيرة من هذه الصورة 
التي ال مثيل لها في المحبة فيقول:

أْصحاِب  ِمْن  ُحّبا  له  أشّد  قط  رُجٍل  أصحاب  رأينا  ما  »ال، 
مَحّمٍد بُِمَحّمد« )الواقدي، 1، 360 ـ 362؛ ابن سعد، 2، 56(

ه r ورسول  وخرجت أم سعد بن معاذ تعدو نحو رسول اللَّ
r واقف على فرسه، )عائد من غزوة أحد( وسعد بن معاذ  ه  اللَّ
 :r فقال  أمي،  ه،  اللَّ يا رسول   :t فقال سعد  فرسه،  بعنان  آخذ 

ه r فقالت: فدنت حتى تأملت رسول اللَّ "مرحًبا بها"، 
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»أّما إذا رأيتك سالمًا فقد أشوت)18( المصيبة«، فعزاها رسول 
ه بعمرو بن معاذ ابنها، ثم قال:  اللَّ

"يا أم سعد، أبشري وبشري أهليهم أن قتلهم قد ترافقوا في 
الجنة جميعًا، وقد شفعوا في أهليهم"

ه، ومن يبكي عليهم بعد هذا؟!”  قال: »رضينا يا رسول اللَّ

ثم قالت: »يا رسول الله ادُع لمن خلفوا منهم«، 

فقال r:"الّلهم أذهب حزن قلوبهم واجبر مصيبتهم وأحسن 
الخلف على من خلفوا" ثم قال لسعد بن معاذ: "خل يا أبا عمرو 
"يا أبا  ه له:  فخلى الفرس، وتبعه الناس. فقال رسول اللَّ الدابة"، 
إاّل  فيهم مجروح  فاشية وليس  دارك  أهل  الجراح في  إن  عمرو، 
يأتي يوم القيامة جرحه كأغرز ما كان، اللون لون دم والريح ريح 
المسك، فمن كان مجروحًا فليقر في داره وليداو جرحه، وال يبلغ 

معي بيتي، عزمة مني!"

ه  اللَّ رسول  يتبع  أال  ه،  اللَّ رسول  »عزمة  سعد:  فيهم  فنادى 
فيهم  وإن  مجروح،  كل  فتخلف  األشهل!«  عبد  بني  من  جريح 
لثلثين جريحًا، ولكن سعد بن معاذ مضى معه إلى بيته. )الواقدي، ، 

يار َبْكري، تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس، 1، 444( 315 - 316؛ الدِّ

18.     أصبحت صغيرة خفيفة. ويقال: رمى فأشوى إذا لم يصب املقتل.
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غزوة  أثناء  الحبشة  إلى  المهاجرين  قوافل  آخر  جاءت  لقد 
خيبر إلى النبي r عن طريق البحر، ودخلت أسماء بنت عميس، 
وهي ممن قدم معنا، على حفصة زوج النبي r زائرة، وقد كانت 
حفصة،  على  عمر  فدخل  هاجر،  فيمن  النجاشي  إلى  هاجرت 
قالت:  هذه؟  من  أسماء:  رأى  حين  عمر  فقال  عندها،  وأسماء 
أسماء بنت عميس، قال عمر: الحبشية هذه البحرية هذه؟ قالت 
 r ه  اللَّ أسماء: نعم، قال: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول 
ه r يطعم  ه، كنتم مع رسول اللَّ منكم، فغضبت وقالت: »كلَّ واللَّ
جائعكم، ويعظ جاهلكم، وكنا في دار - أو في أرض - البعداء 
ال  ه  اللَّ وايم   ،r رسوله  وفي  ه  اللَّ في  وذلك  بالحبشة،  البغضاء 
 ،r ه أطعم طعامًا وال أشرب شرابًا، حتى أذكر ما قلت لرسول اللَّ
ه ال  ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي r وأسأله، واللَّ

أكذب وال أزيغ، وال أزيد عليه« 

ه إنَّ عمر قال: كذا وكذا؟ ا جاء النبي r قالت: يا نبي اللَّ فلمَّ

قال:"َفَما ُقْلِت َلُه؟" 

قالت: قلت له: كذا وكذا، قال: 

َوَلُكْم  َواِحَدٌة،  ِهْجَرٌة  ْصَحابِِه  َوأِلَ َوَلُه  ِمْنُكْم،  بِي  بَِأَحقخَّ  "َلْيَس 

ِفيَنِة- ِهْجَرَتاِن"،  َأْنُتْم -َأْهَل السخَّ
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يأتوني  السفينة  وأصحاب  موسى  أبا  رأيت  »فلقد  َقاَلْت: 
أرسااًل، يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح 
وال أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي r، قال أبو بردة: قالت 
مني«  الحديث  هذا  ليستعيد  وإنه  موسى  أبا  رأيت  فلقد  أسماء: 

)البخاري، المغازي، 4231/4230/36، مسلم، فضائل الصحابة، 2503/169(

البالغة هذه نلحظها بوضوح في احترامهم  فمحبة الصحابة 
وفي دقتهم الظاهرة أثناء قراءتهم األحاديث وروايتهم لها، حيث 
كان يبلغ الخوف من أن يخطؤوا في رواية األحاديث حدًا ترتعد 

معه ركبهم وتصفر وجوههم، يقول َعْمرو ْبن َمْيُموٍن:
قال:  فيه،  أتيته  إاّل  خميس  عشية  مسعود  ابن  أخطأني  »ما 
ذات  كان  فلما   ،r ه  اللَّ رسول  قال  قط  لشيء  يقول  سمعته  فما 
َفَنَكَس. قال: »فنظرت إليه،  r، قال:  ه  اللَّ عشية قال: قال رسول 
وانتفخت  عيناه،  اغرورقت  قد  قميصه،  أزرار  محللة،  قائم  فهو 
أوداجه« قال: أو دون ذلك، أو فوق ذلك، أو قريبًا من ذلك، أو 

شبيهًا بذلك« )ابن ماجة، المقدمة، 3؛ أحمد، 1، 452()19(
أحد  لنا  بيّنه  ما  االتعاظ  إلى  تبعث  محبة   حال  من  لها  ويا 

19.   ولالطالع على األمثلة الغنية التي تعبر عن احملبة العميقة املوجهة إلى رسولنا

الكرمي على مدى التاريخ انظر: خليل ابراهيم مال خاطر، محبة النبي وطاعته بني 

النسان واجلماد، دار القلم العربي 1996؛ عثمان نوري توب باش، مدنية الفضائل، 

 http : //www . islamiyayinlar. net / content / view / 148 / 8 /  ،265 - 223 ،1
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تلمذة يامان دادا الذي كان أرثوذكسيا يعرف باسم ديامندي فيما 
بعدما  البكاء  والمؤمن  المكتوي  النبي  عاشق  غدا  أنه  إال  سبق، 

تعرف على مثنوية حضرة موالنا: 

فكنت  المدرسة،  من  وخرجنا  الدروس،  فرغت  يوم  »ذات 
متوجهًا وقت الظهيرة إلى منطقة تقسيم، وكان ثمة مسجد بالقرب 
مستند  وهو  دادا،  بيامان  أنا  وإذا  فنظرت  األلمانية،  السفارة  من 
على جدار المسجد، وكأنه يلفظ أنفاسه األخيرة، منهك، مجهدًا، 
وهو  رقبته  أحنى  و  اليمين،  جهة  إلى  المائل  رأسه  أحنى  قد 
يبكي، فأسرعت راكضًا نحوه، وقلت :»لماذا تبكون يا أستاذي؟ 
أأصابكم أمر ما؟« فأجابني بصوت خافت ومرتجف :»ال يا بني، 
r في  الله  السيطرة على نفسي حين يخطر رسول  أفقد  إنما  ال! 
بالي، وأعجز عن الوقوف على قدمي، فإما أن أستند إلى شيء ما 

وإما أن أجلس« )مصطفى أوزدمير، يامان دادا، إسطنبول 1994، ص 191 ـ 192(

r 8. بعض من معجزاته

ثمة الكثير من المعجزات التي جرت على يديه عليه الصلة 
الكريم  القرآن  المعجزات  هذه  رأس  على  ويأتي  والسلم،)20( 
وأخلقه  الكريمة   r النبي  حياة  فضًل  العصور  جميع  المتحدي 

20.    البيهقي، دلئل النبوة؛ أبو نعيم، دلئل النبوة؛ السيوطي، اخلصائص الكبرى.
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أحد  يقم  لم  فإنه  الحقيقة  وفي  آنفًا،  مختصرًا  ذكرناه  كما  السنية 
السامية،  وأخلقه  المباركة   r النبي  حياة  على  معتبر  باعتراض 

فعند البحث والتدقيق فيها يرى للعيان أنها معجزات عظيمة.

وفيما يلي بعض من معجزاته r عدا ما ذكرنا:
 r عندما طلب منه كفار مكة آية تدل على صدق دعوته، دعا
ربه تعالى فانشق القمر، ورؤيت هذه المعجزة من كل األطراف، 
قبيس  أبو  جبل  طرف  من  نصفه  رؤَي  نصفين  القمر  انشق  ولما 
قريش  مشركو  سأل  وقد  قعيقعان.  جبل  من  اآلخر  والنصف 
أم  الحادثة  أرأوا هذه  بعيدة خارج مكة  أماكن  اآلتية من  القوافل 

ال، وهم أقروا بأنهم شاهدوا انشقاقه.)21(
أثناء  عليه  يتكئ  جاف  نخلة  جذع   r النبي  مسجد  في  كان 
الخطبة، وعندما كثر المسلمون احتيج إلى منبر ليقف عليه أثناء 
الخطبة، ولما صعد r إلى المنبر َصاَحت الّنخلة ِصياح الّصبّي، 

ثّم نزل الّنبِيُّ r فضّمه إليه، َتئِنُّ أنين الّصبّي اّلذي ُيسّكن. قاَل:

ْكِر ِعْنَدَها")22(  "َكاَنْت َتْبِكي َعَلى َما َكاَنْت َتْسَمُع ِمَن الذِّ

1/54؛ مسلم، التفسير   ،38 األنصار  مناقب   ،27 املناقب  البخاري،  3؛  ـ   1 القمر،     .21

         املنافقني، 43، 47، 48؛ الترمذي، التفسير، 54/ 3286؛ أحمد، 1، 377، 413.

النسائي، 6؛  املناقب   ،10 اجلمعة  الترمذي،  26؛  اجلمعة   ،25 املناقب  البخاري،  انظر:     .22

اجلمعة، 17؛ ابن ماجة، إقامة الصالة، 199؛ الدارمي، املقدمة 6، الصالة 202؛ أحمد، 1، 

249، 267، 300، 315، 363. حتتوي هذه املصادر اآلنفة الذكر على الكثير من املعجزات.
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 :r ه لما قدم بأسرى َبْدٍر إلى المدينة، قال رسول اللَّ

طالب،  أبي  بن  عقيل  أخويك  وابني  عباس،  يا  نفسك  "افد 
عمرو،  بن  عقبة  وحليفك  المطّلب،  عبد  بن  الحارث  بن  ونوفل 

فإّنك ذو مال"

ه، إّني كنت مسلمًا، ولكن القوم  فقال العباس: »يا رسول اللَّ
:r استكرهوني«، فقال

ه يجزيك  اللَّ فإّن  ه أعلم بإسلمك، إن يكن ما قلت حّقًا  "اللَّ
به، وأّما ظاهر أمرك فقد كان علينا، فافتد نفسك"

ذهب  من  أوقية  عشرين  منه  أخذ   r ه  اللَّ رسول  كان  وقد 
ه احسبها لي  اللَّ »يا رسول  العباس:  فقال  أصابها معه حين أسر، 

ه منك"،  من فدائي«، فقال r: "ذاك شيء أعطانا اللَّ

ه، فإّنه ليس لي مال«، قال: فقال: »يا رسول اللَّ

"فأين المال الذي وضعته بمّكة حين خرجت عند أم الفضل 
بنت الحارث، وليس معكما أحد، ثم قلت: إن أصبت في سفري 

هذا فللفضل كذا وكذا، ولعبد الله كذا وكذا، ولقثم كذا وكذا"

ه، ما علم بهذا  فقال العباس:»والذي بعثك بالحق يا رسول اللَّ
ه«، ثم فدى نفسه  أحد غيري وغيرها، وإّني ألعلم إّنك رسول اللَّ

وابني أخويه وحليفه. )أحمد، 1، 353؛ ابن سعد، 4، 15-13(
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عن عروة بن الزبير قال: جلس عمير بن وهب الجمحي مع 
الحجر-  -في  قريش  من  بدر  أهل  مصاب  بعد  أمية  بن  صفوان 
وممن  قريش،  شياطين  من  شيطانا  وهب  بن  عمير  وكان  بيسير، 
ه r وأصحابه، ويلقون منه عناء وهو بمكة،  كان يؤذي رسول اللَّ

وكان ابنه وهب بن عمير في أسارى بدر.

إن  والله  صفوان:  فقال  ومصابهم،  القليب  أصحاب  فذكر   
ه  واللَّ أما  ه،  واللَّ صدقت  عمير:  له  قال  خير؟  بعدهم  العيش  في 
لوال دين علي ليس له عندي قضاء، وعيال أخشى عليهم الضيعة 
ابني  علة:  قبلهم  لي  فإن  أقتله،  حتى  محمد  إلى  لركبت  بعدي، 
أنا  دينك،  علي  وقال:  صفوان  فاغتنمها  قال:  أيديهم  في  أسير 
أقضيه عنك، وعيالك مع عيالي أواسيهم. ما بقوا، ال يسعني شيء 

ويعجز عنهم فقال له عمير: فاكتم شأني وشأنك قال: أفعل.

قال: ثم أمر عمير بسيفه، فشحذ له وسم، ثم انطلق حتى قدم 
المدينة فبينا عمر بن الخطاب t في نفر من المسلمين يتحدثون 
ه به، وما أراهم من عدوهم،  عن يوم بدر، ويذكرون ما أكرمهم اللَّ
المسجد  باب  على  أناخ  حين  وهب  بن  عمير  إلى  عمر  نظر  إذ 
وهب،  بن  عمير  ه  اللَّ عدو  الكلب  هذا  فقال:  السيف،  متوشحًا 
ه ما جاء إاّل لشر. وهو الذي حرش بيننا، وحزرنا للقوم يوم  واللَّ

بدر.
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ه، هذا  اللَّ يا نبي  r فقال:  ه  اللَّ t على رسول  ثم دخل عمر 
ه عمير بن وهب قد جاء متوشحًا سيفه، قال: عدو اللَّ

" "فأدخْله عليخَّ

بها،  فلببه  t حتى أخذ بحمالة سيفه فرط عنقه   فأقبل عمر 
رسول  على  ادخلوا  األنصار:  من  معه  كانوا  ممن  لرجال  وقال 
r فاجلسوا عنده، واحذروا عليه من هذا الخبيث، فإنه غير  ه  اللًّ

.r ه مأمون، ثم دخل به على رسول اللَّ

ه، وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه، قال:   فلما رآه رسول اللَّ

"أرسْله َيا ُعَمُر، اْدِن َيا ُعمير؟" 

الجاهلية  أهل  تحية  وكانت  صباحًا،  انعموا  قال:  ثم  فدنا 
:r ه بينهم، فقال رسول اللَّ

ُة  َلِم: َتِحيخَّ تَِك َيا ُعمير، بِالسخَّ ُه بتحيٍة َخْيٍر ِمْن َتِحيخَّ "فقد َأْكَرَمَنا اللخَّ
ِة".  َأْهِل اْلَجنخَّ

ه يا محمد إن كنت بها لحديث عهد.  فقال: أما واللَّ

قال: "َفَما َجاَء بَِك َيا ُعَمْيُر؟" 

قال: جئت لهذا األسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. 

َقاَل: "َفَما َباُل السيُف ِفي ُعُنِقَك؟" 
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قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟.

َقاَل: "اصدْقني، َما الخَِّذي جئُت َلُه؟" 

قال: ما جئت إال لذلك. 

َفَذَكْرُتَما  َة ِفي الِحْجر،  ُأَميخَّ ْبُن  َأْنَت َوَصْفَواُن  "َبْل قعدَت  َقاَل: 

أصحاَب اْلَقِليِب ِمْن ُقَرْيٍش، ُثمخَّ ُقْلَت، َلْوَل َدْيٌن عليخَّ َوِعَياٌل ِعْنِدي 

َل َلَك َصْفَواُن بَِدْينَِك َوِعَيالَِك،  ًدا، َفَتَحمخَّ َلَخَرْجُت َحتخَّى أقتَل ُمَحمخَّ

ُه َحائٌِل َبْيَنَك َوَبْيَن َذلَِك"  َعَلى َأْن َتْقُتَلنِي َلُه، َواللخَّ

ه نكذبك  ه، قد كنا يا رسول اللَّ قال عمير: أشهد أنك رسول اللَّ
الوحي،  من  عليك  ينزل  وما  السماء،  خبر  من  به  تأتينا  كنت  بما 
ه إني ألعلم ما أتاك به  وهذا أمر لم يحضره إاّل أنا وصفوان، فواللَّ
ه الذي هداني لإلسلم وساقني هذا المساق،  ه، فالحمد للَّ إال اللَّ

:r ه ثم شهد شهادة الحق.  فقال رسول اللَّ

أسيره"،  َلُه  َوَأْطِلُقوا  اْلُقْرآَن،  َوَأْقِرُئوُه  ِدينِِه،  ِفي  َأَخاُكْم  ُهوا  "َفقِّ
ففعلوا. 

ه،  ثم قال: يا رسول الله، إني كنت جاهدا على إطفاء نور اللَّ
ه U، وأنا أحب أن تأذن لي،  شديد األذى لمن كان على دين اللَّ
ه  اللَّ r، لعل  تعالى، وإلى رسوله  ه  اللَّ إلى  فأدعوهم  فأقدم مكة، 
في  أصحابك  أوذي  كنت  كما  دينهم  في  آذيتهم  وإال  يهديهم، 
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ه r فلحق بمكة، وكان صفوان بن أمية  دينهم؟ فأذن له رسول اللَّ
حين خرج عمير بن وهب، يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم اآلن في 
حتى  الركبان،  عنه  يسأل  صفوان  وكان  بدر،  وقعة  تنسيكم  أيام، 
قدم راكب فأخبره عن إسلمه، فحلف أن ال يكلمه أبدًا، وال ينفعه 
بنفع أبدًا. فلّما قدم عمير مكة، أقام بها يدعو إلى اإلسلم، ويؤذي 
من خالفه أذى شديدًا، فأسلم على يديه ناس كثير. فوقف عمير 

على صفوان، وهو فى الحجر، فقال:

من  سيد  أنت  عمير:  فقال  عنه،  فأعرض  وهب!  أبا  فقال: 
أهذا  له،  والذبح  حجر  عبادة  من  عليه  كنا  الذي  أرأيت  ساداتنا، 
ه، وأن محمدًا عبده ورسوله. فلم يجبه  دين؟ أشهد أن ال إله إال اللَّ

صفوان بكلمة.)23(

:t ه يقول جابر بن عبد اللًّ

)واسع(  أفيح  واديًا  نزلنا  حتى   r الله  رسول  مع  »سرنا 
ماء،  من  بإداوة  فأتبعته  حاجته  يقضي   r ه  اللَّ رسول  فذهب 
شجرتان وإذا  به،  يستتر  شيئًا  يَر  فلم   r ه  اللَّ رسول   فنظر 
ه r إلى إحداهما، فأخذ بغصن  بشاطئ الوادي، فانطلق رسول اللَّ

ه"  من أغصانها فقال:"انقادي عليخَّ بإذن اللخَّ

23.    انظر: ابن هشام، 2، 306 ـ 309؛ الواقدي، 1، 125 ـ 128؛ ابن سعد، 4، 199 – 201؛ 

        الهيثمي، 8، 284 - 286. 



n

208

          o طريق الَفَلِح اأَلبدي 

أنفه(  من  )المنقاد  كالبعير المخشوش  معه  فانقادت 
فأخذ  األخرى،  الشجرة  أتى  حتى  قائده،  يصانع   الذي 
ه"، فانقادت معه  بغصن من أغصانها، فقال: :"انقادي عليخَّ بإذن اللخَّ
َم بينهما  كذلك، حتى إذا كان بالِمْنَصف )نصف المسافة( بينهما أَلَ
فخرجت  فالتأمتا.  ِه"  اللخَّ بِإِْذِن  َعَليخَّ  "اْلَتئَِما  فقال:  جمعهما  يعني 
بقربي فيبتعد،   r الله  رسول  يحسَّ  أن  مخافة  )أجري(  أحضر 
فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة )نظرة إلى جنب(، فإذا أنا 
ه r وإذا الشجرتان قد افترقتا فقامت كل واحدة على  برسول اللَّ
ه r وقف وقفة فقال برأسه هكذا -وأشار  ساق، فرأيت رسول اللَّ
"َيا  قال:  إليَّ  انتهى  فلما  أقبل  ثم  وشمااًل-  يمينًا  برأسه  الراوي 

ه، قال: َجابُِر َهْل َرَأْيَت َمَقاِمي؟"، قلت: نعم يا رسول اللَّ

ُغْصًنا،  ِمْنُهَما  َواِحَدٍة  ُكلِّ  ِمْن  َفاْقَطْع  َجَرَتْيِن  الشخَّ إَِلى  "َفاْنَطِلْق 

َفَأْقبِْل بِِهَما، َحتخَّى إَِذا ُقْمَت َمَقاِمي َفَأْرِسْل ُغْصًنا َعْن َيِمينَِك َوُغْصًنا 

َعْن َيَساِرَك"... 
ه فعمَّ ذاك؟، قال: ففعلت ثم لحقته فقلت: قد فعلت يا رسول اللَّ

َه  ُيَرفخَّ َأْن  بَِشَفاَعتِي،  َفَأْحَبْبُت،  َباِن،  ُيَعذخَّ بَِقْبَرْيِن  َمَرْرُت  "إِنِّي 

فقال:"َيا َجابُِر َناِد بَِوُضوٍء" َعْنُهَما، َما َداَم اْلُغْصَناِن َرْطَبْيِن"... 
قلت:  قال  وضوء؟،  أال  وضوء؟  أال  َوُضوء؟  أال  فقلت: 
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من  رجل  وكان  قطرة،  من  ْكب  الرَّ في  وجدت  ما  ه  اللَّ رسول  يا 
حمارة  على  له  أشجاب  في  الماء   r الله  لرسول  يبرد  األنصار 
إَِلى  من جريد )أعواد تعلق عليها أسقية الماء(، فقال لي:"اْنَطِلْق 
، َفاْنُظْر َهْل ِفي َأْشَجابِِه ِمْن َشْيٍء؟"، قال:  ْنَصاِريِّ ُفَلِن اْبِن ُفَلٍن اأْلَ
فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إال قطرة في عزالء شجب 
رسول  فأتيت  يابسه.  لشربه  أفرغه  أني  لو  قديم(،  قربة  )فم  منها 
ه إني لم أجد فيها إال قطرة في عزالء  الله r فقلت: يا رسول اللَّ
بِِه"،  َفْأتِنِي  "اْذَهْب  يابسه، قال:  أفرغه لشربه  أني  لو  شجب منها، 
فأتيته به فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء ال أدرى ما هو، ويغمزه 
جفنة  “يا  فقلت:  بَِجْفَنٍة"،  َناِد  َجابُِر  "َيا  فقال:  أعطانيه،  ثم  بيديه، 
ه  فأتيت بها ُتحمل، فوضعتها بين يديه، فقال رسول اللَّ الركب”، 
r بيده فى الجفنة هكذا، فبسطها وفرق بين أصابعه، ثم وضعها 
، َوُقْل بِاْسِم اللِه"،  في قعر الجفنة، وقال: "ُخْذ َيا َجابُِر َفُصبخَّ َعَليخَّ
فصببت عليه وقلت باسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابع 

ه r، ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتألت، فقال: رسول اللَّ

"َيا َجابُِر َناِد َمْن َكاَن َلُه َحاَجٌة بَِماٍء"، قال: فأتى الناس فاستقوا 
رسول  فرفع  حاجة،  له  أحد  بقي  هل  فقلت:  قال:   .. رووا  حتى 
ِه  اللَّ إلى رسوِل  الناس  ى وشكا  َمأْلَ الجفنة وهي  يَده من   r الله 
البحر  سيف  فأتينا  ُيْطِعَمُكْم"  َأْن  ُه  اللخَّ "َعَسى  فقال:  الجوع،   r
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فزخر البحر زخرة، فألقى دابة، فأورينا على شقها النار، فاطبخنا 
وفلن  أنا  فدخلت  جابر:  قال  شبعنا،  حتى  وأكلنا  واشتوينا، 
حتى  أحد،  يرانا  ما  عينها  حجاج  في  خمسة،  عد  حتى  وفلن، 
بأعظم  دعونا  ثم  فقوسناه،  أضلعه  من  ضلعا  فأخذنا  خرجنا، 
في  كفل  وأعظم  الركب،  في  جمل  وأعظم  الركب،  في  رجل 

الركب، فدخل تحته ما يطأطئ رأسه )مسلم، الزهد، 74(

كان النبي r حين يدعو ألحد بشيء ُيرى أثر هذا الدعاء عليه 
إلى آخر عمره، حيث دعا ألبي هريرة t بعدم نسيانه أي حديث 
ألنس  واألوالد  والمال  العمر  في  وبالبركة  حياته،  طول  يسمعه 
البركة لبشير بن عقربة طوال حياته،  بن مالك، وبالحصول على 
اإلسلمية،  األمة  منه  تستفيد  حتى  الَيَسر  ألبي  المديدة  وبالحياة 

ونكتفي بذكر هاتين الحادثتين مثااًل على هذا:

إلى  حميد  بنت  زينب  أمه  به  ذهبت  هشام،  بن  ه  اللَّ عبد  عن 
ه بايعه، فقال: ه r، فقالت: يا رسول اللَّ رسول اللَّ

أنه  بن معبد،  له. وعن زهرة  فمسح رأسه ودعا  َصِغيٌر"  "ُهَو 
ه بن هشام إلى السوق، فيشتري الطعام،  كان يخرج به جده عبد اللَّ
 r فيقوالن له: »أشركنا فإن النبي ،v فيلقاه ابن عمر، وابن الزبير
هي،  كما  الراحلة  أصاب  فربما  فيشركهم،  بالبركة«،  لك  دعا  قد 

فيبعث بها إلى المنزل. )البخاري، الشركة، 2501/13(
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ابن  يزيد،  بن  السائب  رأيت  الرحمن،  عبد  بن  الجعيد  عن 
به  متعت  ما  علمت:  قد  فقال:  معتداًل،  جلدًا  وتسعين،  أربع 
ه r، إن خالتي ذهبت بي إليه،  سمعي وبصري إاّل بدعاء رسول اللَّ
ه له، ... فمسح  ه، إن ابن أختي شاك، فادع اللَّ فقالت: يا رسول اللَّ
)البخاري،  وضوئه.  من  فشربت  َتوَضأ  بالبركة،  لي  ودعا  رأسي 

المناقب، 3540/22-21(

:t ويقول أبو هريرة
َمِسيٍر، قال: فنفدت أزواد القوم، قال: حتى  بِيِّ في  النَّ َمَع  ا  ُكنَّ
لو  الله،  رسول  يا  عمر:  فقال  قال:  حمائلهم،  بعض  بنحر  هم 
ه عليها، قال: ففعل،  جمعت ما بقي من أزواد القوم، فدعوت اللَّ
مجاهد:  وقال  قال:  بتمره،  التمر  وذو  ببره،  البر  ذو  فجاء  قال: 
كانوا  قال:  بالنوى؟  يصنعون  كانوا  وما  قلت:  بنواه،  النواة  وذو 
يمصونه ويشربون عليه الماء، قال: فدعا عليها قال حتى مأل القوم 

أزودتهم، قال: فقال عند ذلك: 

بِِهَما  َه  اللخَّ َيْلَقى  ِه، ل  َوَأنِّي َرُسوُل اللخَّ ُه،  اللخَّ إَِلَه إِلخَّ  َأْن ل  "َأْشَهُد 

َعْبٌد َغْيَر َشاكٍّ ِفيِهَما إِلخَّ َدَخَل اْلَجنخَّة" )مسلم، اإليمان، 27/44(

O
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الخاتمة

الباطلة  العقائد  به  اختلطت  كلما  دينه  تعالى  الحق  يجلي 
عباده  يرشدون  رسًل  وأرسل  التاريخ،  مّر  على  الناس  وُأفسده 
يذهب  الذي  الزبد  من  وغيرها  الثمينة  الجواهر  بين  ويفصلون 
الصلة  عليهم  األنبياء  وكل  اإللهية  القوانين  جميع  أن  أي  هباًء. 
كحلقات  ببعضها  مرتبطة  واحد  مصدر  من  أتوا  قد  والسلم 
األخيرة  الحلقة   r والنبي  الكريم  القرآن  وكان  ذهبية،  سلسلة 

لهذه السلسلة.
معلومات جوهرية كقطرة  إعطاء  الكتيب  هذا  في  قد حاولنا 
في أنهار ال حدود لها، وبذلنا جهدنا في إطار طاقتنا لتناول نظرة 
إلى كل من اإلنسان والطبيعة والحياة والدنيا واآلخرة،  اإلسلم 
ونقلنا تجارب الناس الذين بحثوا في اإلسلم ودخلوا فيه، وقد 
اإلسلم  أن  إلى  والدراسة  البحث  بعد  الناس  من  كثير  وصل 
فإن  وبهذا  فيه،  تحريف  ال  الذي  الخاتم  السماوي  الدين  هو 
األبحاث  نتائج  وفق  ازدياد  في  لإلسلم  المعتنقين  الناس  أعداد 
الطويلة، وال إمكان للخطأ في هذه التجارب المتراكمة، وما من 
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عندما  إنه  ثم  العديدة،  التجارب  من  المحصلة  النتيجة  في  شك 
الجماليات  من  الكثير  على  اشتماله  يتضح  بعمق  اإلسلم  ُيدقق 
فيه  يومنا  في  اإلسلم  تعليم  فإن  ولألسف  ذكرناها،  التي  عدا 
يليق  ما  وأما  حقيقته،  ستر  البعض  يحاول  أو  وأخطاء  انحرافات 
من  واحدة  جملة  اإلسلم  تعلم  بعد  يقرر  فأن  العاقل  باإلنسان 
منحاز  وغير  ألوانه  السابق  الحكم  عن  بعيدًا  األصلية  المصادر 

إلى أي طرف. 
وليمنَّ  الدارين!  في  بالسعادة  البشر  جميع  تعالى  ه  اللَّ ليكرم 
علينا جميعًا أن نستغل فترة االمتحان التي قدرت علينا قبل انتهاء 
أيديكم سببًا ووسيلة  بين  الذي  األثر  الدنيا، وليجعل هذا  الحياة 

في هذا الطريق. آمين 

ا َيِصُفوَن َوَسلٌم َعَلى اْلُمْرَسِليَن  ِة َعمخَّ }ُسْبحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزخَّ

ِه َربِّ اْلعاَلِميَن{  َواْلَحْمُد لِلخَّ
)الصافات، 180 - 182(
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