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هبا غالبية املجتمعات اإلسالمية انتشار السحرة  اآلفات التي أصيبت من
هؤالء بأنواعهم املتنوعة وختصصاهتم . واملشعوذين والكهنة والعرافني واملنجمني

بل عىل عقول كثري من املزعومة حيكمون عىل عقول الساذجني والبلهاء والنساء، 
وأصبح عمل السحر والشعوذة مكسبا كبريا وجتارة رابحة، . املتنورين واملثقفني

شأنه شأن البضائع التجارية، ينفق املاليني يف اإلعالن واإلشهار يف الصحف 
واجلرائد ووسائل اإلعالم العامة واخلاصة بجمل وعبارات الفتة لالنتباه، مدعية 

والقضايا مهام كانت عسرية ومعوجة، مثل الركود التجاري، حل كل أنواع املشاكل 
والفشل العلمي، وقضايا احلب والعشق، وقضايا اجلنس، واألمراض الباطنية، وما 

 .إىل ذلك
ثم إن هؤالء السحرة ومدعي معرفة الغيب ومعرفة األمور اخلفية يفتحون هلم 

، لكسب أكرب عدد مكاتب ومراكز وعيادات، بعضها تكون مركزية، وبعضها فرعية
كن من املراجعني، شأهنا شأن املستشفيات والعيادات الطبية لكبار األطباء، بل مم

ُا وعددا، وتتنوع أساليبها ووسائلها دَتفوق العيادات الروحانية العيادات الطبية عد
 .الستقطاب أنظار الراغبني واملفتونني

الء الكهنة  يمكن هلؤ كانهل: ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو
إال بتجاوب املجتمع معهم وخضوعه هلم وولوعه واملنجمني ذاك االنتشار والنجاح 

هبم؟ إن املعادلة بني العرض والطلب معتربة، وال يعرض يف السوق إال ما له طلب، 
وما كان غري مطلوب وغري مرغوب فيه ينعدم شيئا فشيئا من السوق، وحيل حمله 



    

 ٤

٤  

ليم والثقافة يف املجتمعات اإلسالمية عىل مستوى وال خيفى أن معدل التع. غريه
 منخفض إىل حد كبري، ويغلب عليها اجلهل والسذاجة – إال ما شاء اهللا –العامل 

والتخلف، واجلري وراء األوهام واألساطري، واجلمود عىل الرواسب االجتامعية، 
ن ووقوعهم فاستجابة أمثال هؤالء للمشعوذي. والتزمت باألفكار والعقائد اخلرافية

يف حبائلهم غري مستغرب قطعا، بل املستغرب أن فئة كبرية من املثقفني واملتنورين 
 أسرية الدجالني والعرافني، وتسلم هلم، وتسري خلفهم، وتطلب – أيضا –تقع 

كاهتم ب وال يسلم من ش.ودهم وعنايتهم ودعاءهم، وال حول وال قوة إال باهللا
 .زمني من أهل البصرية والثبات عىل الدينوحبائلهم إال قلة قليلة من امللت

والعجب كل العجب أن املعجبني باملشعوذين ال يعريون أي أمهية لإلسالم 
ثني باملسلم رتوالكفر يف هذا الشأن، بل يستسلمون لكل منجم وساحر، غري مك

ومن املالحظ أيضا أن املولعني . م املتدين والفاسق الزنديقزمنهم والكافر، أو امللت
.  يراجعوهنم يف كل صغرية وكبرية، حتى يف األمراض العضوية واألعامل العامةهبم

فرتى منهم من إذا أصيب بصداع لفرتة غري قصرية ظنه من السحر فيلجأ إىل 
 وإذا حلقه رضر أو خسارة يف التجارة هرع إىل .الساحر، لعالجه واخلالص منه

 ولتعويذ األطفال ، أو املرسوقةملعرفة األشياء املفقودةكذلك والكهان واملشعوذين، 
من العني ومس اجلن، ولعالج العقم، وللحصول عىل وظيفة، وإلدامة املحبة بينه 
وبني من يرغب فيه من الزوج أو الزوجة أو العشيق أو العشيقة، أو غريهم، 

وأهله من املنامات املخيفة، وللتفريق بني متحابني، وجلمع املتفرقني، ولوقاية نفسه 
 .ان القلب ودوران الرأس، إىل ما ال حد له من املضحكات املبكياتومن خفق

 – وقليل ما هم –ا الصاحلني واملخلصني من الرقاة وأصحاب القراءة نوإذا استثني
يبقى الكثرة الكاثرة من الدجاجلة واملشعوذين والسحرة واملنجمني من املنتسبني إىل 

ّ، وهؤالء يدعون الصالح  الساحة يفاإلسالم يف األغلب، وإىل غريه من الديانات



  

 ٥
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وااللتزام ويظهرون أنفسهم بمظهر الزهاد واألتقياء، ومنهم من يشتهر بالويل أو 
بالشيخ الفاين يف اهللا، وقد ال يصيل، وقد يرتكب املعايص والكبائر، والقصد من 

 الناس بأهنم ال يصلون إىل هذا عإبرازهم أنفسهم بمظهر الصلحاء والزهاد إقنا
أو الشياطني، بل يصلون إىل ذلك وإىل هذه األخبار الغيبية عن طريق اجلن العلم 

واحلقيقة التي ال حميد . لتقرهبم إىل اهللا، فمالئكته ختربهم بذلك وتساعدهم عليه
لإلنكار عنها هي أن هؤالء املشعوذين والكهان ال يصلون إىل ما يرغبون فيه إال 

لرشكية، مثل الذبح لغري اهللا، واالستغاثة باستخدام اجلن والتقرب إليهم التقربات ا
والكفر باهللا، وإهانة املصحف، وسب اهللا جل وعال، وكتابة اآليات والسور به، 

 قراءة معكوسة، ففي حالة  وغريها من السورباألشياء النجسة، وقراءة الفاحتة
 .استجابة السحرة ملتطلبات اجلن حيصلون بغيتهم من معرفة بعض األمور الغيبية

السليم، ومل متتلئ يني ن الكثرة الكاثرة من املسلمني مل يتم توعيتهم بالوعي الدإ
بمحبة اهللا العيل القدير وبجالله وعظيم سلطانه وكامل قدرته، بل وبالعكس قلوهبم 

 وأحباؤه، "أولياء اهللا"من ذلك تتكرر عىل أسامعهم قصص وخوارق ملن يسمون 
 ،والذين يطريون يف اهلواء، ويمشون عىل املاء، ويترصفون يف الكون، وجيلبون اخلري

الخ فامذا يبقى بعد ذلك ... ويدفعون الرض، ويشفون املرىض، ويغيثون يف الشدائد 
ُهللا الواحد الصمد حتى يضطر إليه، ويدعى ويستغاث ُ. 

قفني عىل عتبات الكهنة  والوا"ادات الروحيةيالع"إن املالحظ يف مرتادي 
والعرافني أن فيهم مسلمني وغري املسلمني من اهلندوس عبدة آالف من األوثان من 
األشجار واألحجار واألهنار واألبقار، والشمس والقمر والنجوم، فنجد هؤالء 

كل ينظر إىل ذلك . املرشكني الضالني وأولئك املسلمني املوحدين يف صف واحد
نظر اإلعجاب ب –لذي قد يكون مسلام وقد يكون مرشكا  ا–الساحر أو العراف 

والتقدير، وباعتباره كاشف الرض وفارج اهلم، ودافع البالء، يتودد إليه بالنقود 
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٦  

وال حول وال قوة إال . واهلدايا، ويستجيب لكافة متطلباته حتى الرشك والكفر باهللا
الكفرية والرشكية، فهم  األوثان بكل هذه األعامل  عباد وال غرابة يف ارتكاب.باهللا

وإنام الغريب كل . يعبدون آالف األصنام، فازدياد صنم واحد فيها أمر عادي لدهيم
 طالغرابة أن املسلم املوحد يقع فيام وقع فيه هذا املرشك من غري مباالة بذلك اخل

 .األمحر بني الرشك والتوحيد، وبني الكفر واإليامن
املسلم يف هذه احلياة، واملسلم الصادق يغار إن التوحيد واإليامن أغىل ما يملكه 

عىل هذه الثروة أكثر من كل ثروات الدنيا، بل يضحي بنفسه يف سبيله ولكن ال يقبل 
إنه يعتقد اعتقادا جازما بأن اهللا أكرب من كل يشء، . ل عنهزأي مساومة فيه وأي تنا

 :وأنه عىل كل يشء قدير، إنه يردد يف كتاب اهللا قوله جل يف عاله
َوإن يمســسك{ ْ َ ْ َ َّبــرض فــال كاشــَف لــه إال هــو وإن يــردك بخــري فــال رآد  اهللاُ َِ ْ ُ َ َ َُ َْ َ ََ َ ٍَ ِ َِ ِ َِ َِّ ُ ِ

ٍّ ُ
ِلفضله ِِ ْ  )١٠٧: يونس(}َ

ُأمن جييب املضطر إذا دعاه{: وقوله جل اسمه َ َُ ْ َُ َ ُِْ َّ َِّ َويكشُف السوء وجيعلكم خلفاء  َ َ ُُ ْ َ ُُّ َْ َ َ َْ َ ِ

ٌاألرض أإله َ ِ َ ِ ْ َ َمع ْ  )٦٢: النمل (} اهللاِ َِّ
َّإن {: وقوله سبحانه َال يغفر أن يرشك به ويغفر ما دوناهللاَ ِ ُ َ َ ُ ََ ُ ُِ ِ ِْ ِْ َ ََ ْ َذلك ملن يشاء َ َ َ َِ َِ{ 

 )١١٦: النساء(
َوما كفر{: وقوله سبحانه ََ َ َسليامن ولـكن الشياطني كفروا يعلمون النَّاس َ َ ُ ْ َّ َ َْ ِّ ْ َ َ ُ َُ ُ َ َُ ََّ ِ ِ 

َالسحر  )١٠٢: البقرة (}ِّْ
َوال يفلح الساحر حيث أتى{:  جل وعالوقوله َ ُ ْْ َ ُ ُ َُ َِّ ِ إىل غري ذلك من ) ٦٩: طه (}َ

 .اآليات
 :كام أن هذا املسلم الصادق يستمع إىل األحاديث النبوية التالية

 :عن صفية عن بعض أزواج النبي صىل اهللا عليه وسلم قال
: ح مسلمصحي. ("من أتى عرافا فسأله عن يشء مل تقبل له صالة أربعني ليلة"

٢٢٣٠( 
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 :وعن أيب هريرة واحلسن عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال
سنن . ("من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بام يقول، فقد كفر بام أنزل عىل حممد"

أيب داود، وسنن الرتمذي، وسنن ابن ماجه، وسنن الدارمي، ومسند أمحد، 
 )وصححه األلباين

 : قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم:وعن عمران بن حصني ريض اهللا عنه قال
. "ليس منا من تطري أو تطري له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له"

 )صحيح الرتغيب والرتهيب(
فاملسألة متس جوهر العقيدة، واملسألة مسألة الكفر واإليامن، ومسألة الدخول 

سلم أن يتساهل يف يف ملة حممد صىل اهللا عليه وسلم واخلروج منها، فكيف حيلو مل
 وعقيدته، حتى إنه بمنظار العقل السليم كيف يطيب نهبديهذا األمر وأن يتالعب 

لعاقل أن يستسلم هلذا اجلاهل الذي خيربه عن مستقبله بالنظر يف خطوط يده 
فراح يتسول . وبصامت أصابعه، وهو ال يملك لنفسه جلب خري أو دفع مرضة

، وجعل ينسخ عقول الناس بقوة جهله الناس عىل أرصفة الشوارع واملحطات
 .وشدة حيلته

إن ولوع الناس هبؤالء الدجاجلة وأكلة أموال الناس بالباطل يدعو إىل القلق 
إن هذا الداء املسترشي يف . والتأمل، ويتطلب التفات الدعاة واملصلحني املخلصني

ب اخلالص جسد املجتمع املسلم إذا مل يتم استئصاله فهو ينذر برش مستطري قد يصع
فالواجب عىل محلة العلم والدعوة والعقيدة بذل ما يف وسعهم . منه أو القضاء عليه

من الوقت واجلهد لتوعية الناس بخطورة األمر عىل الدين والعقيدة، ولغرس 
التوحيد واإليامن الراسخني يف قلوهبم بعد تصفيتها من ولوع املشعوذين ومدعي 

 .جلميع ملا حيب ويرىضاوفق اهللا . خدوعنيالكرامة والوالية من اخلادعني امل
 

*** 
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ِدراسة موجزة عن كتب الـمراسيل ِ ِ ِ
َ ْ ُ ُ َ ٌ َ ُ ٌ َ َ

  
 

 َّعبدالصبور أبو بكر. د
 عضو هيئة التدريس باجلامعة السلفية، بنارس

ّاحلمد هللا رب العاملني، والصالة  ِّ
ِّوالسالم عىل نبي ّنا حممد وعىل آله ّ

 :ّ أما بعد،وصحبه أمجعني
فللمرسل يف االصطالح تعريفات 

 :ّعدة
ِّأكثرها شهرة عند مجهور املحدثني  -١ ً

ًكبريا كان أو - ما رواه التابعي : هو
ّعن النبي صىل اهللا عليه : - ًصغريا
 .ّوسلم

ّإن ": وريقال احلاكم النيساب

ّمشايخ احلديث مل خيتلفوا يف أن احلديث  َ
ِّاملرسل هو الذي يرويه املحدث بأسانيد 

ّمتصلة إىل التابعي، فيقول التابعي ّّ ّ قال : ّ
رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله 

 .)١("وسلم
                                                

 ).٢٥: ص(احلديث  معرفة علوم )١(

أكثر ما ": ّوقال اخلطيب البغدادي
ِيوصف باإلرسال من حيث :  االستعاملُ

ّلنّبي صىل اهللا عليه ّما رواه التابعي عن ا ّ
 .)٢("ّوسلم

ُاملشهور ": َّوقال ابن الصالح
ّالتسوية بني التابعني أمجعني يف ذلك  ّ

 .)٣("ريض اهللاُ عنهم
ّونسبه احلافظ العالئي ُ إىل مجهور )٤(َ

 .أئمة احلديث
ّوعده العراقي ِ  هو )٦(َّ، والسخاوي)٥(ّ

 .ِّاملشهور عند املحدثني
ِطع، أي َاملرسل بمعنى املنْق: وقيل -٢

                                                
 ).٢١: ص( الكفاية يف علم الرواية )٢(
 ).٢٠٣: ص( مقدمة ابن الصالح )٣(
 ).٢٩: ص(جامع التحصيل :  انظر)٤(
 ).١/٢٠٣(رشح التبرصة والتذكرة :  انظر)٥(
 ).١/١٦٩(فتح املغيث :  انظر)٦(
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 دراسة موجزة عن كتب املراسيل ٩

ٍما سقط من إسناده راو أو أكثر: هو َ َ َ، 
ِّسواء كانوا عىل التوايل أم متفرقني ّ .

ِّهذا مذهب بعض املحدثني والنقاد 
 .ُوالفقهاء واألصوليني

ٍوهو تعريٌف عام يشمل كل انقطاع  َّ ٌّ
ًيف اإلسناد أي موضع كان منه، سواء يف  ٍ ّ

فيدخل فيه احلديث . ّأوله أو وسطه
ِواملعضل واملنقطع َّملعلقَّاملدلس، وا َ . 

املرسل من ": ْقال ابن حزم
ُهو الذي سقط بني أحد رواته : احلديث َِ َ َ

ٌوبني النبي صىل اهللا عليه وسلم ناقل  ّ ّ
ًواحد فصاعدا ٌ")١(. 

ّوأما ": ّوقال اخلطيب البغدادي
ما انقطع إسناده بأن يكون : املرسل فهو

ّيف رواته من مل يسمعه ممن فوقه إال أن ّ َ 
ُأكثر ما يوصف باإلرسال من حيث 
ّاالستعامل ما رواه التابعي عن النبي 

ّصىل اهللا عليه وسلم ّ")٢(. 
ُوقال أبو العباس القرطبي أحد  ّ ِْ ُ ُ ّ

ّاملتأخرين من أئمة املالكية املرسل ": ِّ

                                                
 ).٢/٢( اإلحكام يف أصول األحكام )١(
 ).٢١: ص( الكفاية )٢(

ٌعند األصوليني والفقهاء عبارة عن  ُ ِّ
ٌاخلرب الذي يكون يف سنده انقطاع، بأن 

ٌحيدث واحد منه َم عمن مل يلقه وال ِّ ْ ّ
ِّأخذ عنه، وخص كثري من املحدثني  ٌ َّ َ ََ َ

اسم املرسل بام سكت فيه عن 
ّالصحايب، واسم املنقطع بام سكت فيه 

 .)٣("عن غريه
ّوقال النَّووي ّإن مرادنا باملرسل ": َِ

َما انقطع إسناده، فسقط من رواته : هنا َ َ
ِّواحد فأكثر، وخالفنا يف حده أكثر  ٌ

ّهو رواية التابعي عن : ، فقالواِّاملحدثني
ّالنبي صىل اهللا عليه وسلم ّ")٤(. 

ّوقال ابن النّجار احلنْبيل َ املرسل يف ": َّ
ّقول غري الصحايب : اصطالح الفقهاء هو

ّقال النبي صىل اهللا عليه : ِّيف كل عرص
ٌوخصه أكثر املحدثني وكثري من ... ّوسلم ِّ ّ َ

 .)٥("ّاألصوليني بالتابعي
ّريف الثاين هو ما يدل ّالتع: قلت ّ

ِّعليه صنيع كثري من األئمة املتقدمني يف  ّ ٍ ُ

                                                
 ).٢٦: ص(التحصيل جامع :  انظر)٣(
 ).٦١-١/٦٠( املجموع رشح املهذب )٤(
 ).٢/٥٧٤( رشح الكوكب املنري )٥(



    

 ١٠

١٠  

ّاستعامل املرسل كعيل بن الـمديني،  َِ
ّ

َوابن معني، وأمحد بن حنْبل، وأيب  َ َ
ّحاتم الرازي، وأيب زرعة الرازي، وأيب  ُّ ّ
ٍداود السجستاين، وابن أيب حاتم  ّ ْ ِِّ

ِالرازي، والدارقطني، وغريهم حيث  ّ َ ِّ ْ ُ َّ ّ
ٌأرسل فالن عن فالن، أو : قولوني

ِرواية فالن عن فالن مرسلة، ويطلقون  ْ ُُ ٍ ٍ

ّاملرسل عىل رواية من روى عمن مل يلقه  َ ِ

ّأو مل يسمع منه سواء كان الراوي  ْ
َ أو من ، أو تابعيا،ً أو خمرضما،صحابيا

 .تبع األتباع
ّقال العالئي بعد أن ذكر التعريف  َ

ُوعليه يدل كالم ": الثاين ٍأيب حاتم ّ

ّالرازي وابنه عبدالرمحن، وغريمها من  ّ
ّأئمة احلديث عند كالمهم يف 

 .)١("املراسيل
ّوأما حجية املرسل فقد ذكر ابن 
ًأيب حاتم يف كتابه املراسيل، عددا من 
ُّالنصوص، وآراء احلفاظ أنه ال حيتج  ُ ّ

باملراسيل، ثم ذكر أنه املختار عنده 
َسمعت أيب وأبا زرعة": فقال َ ُْ :  يقوالنُ

                                                
 ).٣١: ص( جامع التحصيل )١(

ّال حيتج باملراسيل، وال تقوم احلجة إال  ُُّ ُ َ ْ ُ
ِّباملراسيل الصحاح املتصلة، وكذا أنا 

 .)٢("أقول
والقول بعدم االحتجاج باملرسل هو 
احلق، وعليه أئمة احلديث، والعلامء 

واملرسل ": ّاملحققون، قال اإلمام مسلم
من الروايات يف أصل قولنا، وقول أهل 

 .)٣("ليس بحجةالعلم باألخبار 
وما ذكرناه ": وقال ابن الصالح

َمن سقوط االحتجاج ِ باملرسل واحلكم  ِ

ّبضعفه، هو املذهب الذي استقر عليه  ُ ِ

ِآراء مجاهري حفاظ احلديث ونقاد األثر،  َ َّ َُّ ِ ُ ُ
 .)٤("وتداولوه يف تصانيفهم

ٌثم املرسل حديث ": وقال النووي

ِّضعيٌف عند مجاهري املحدثني، 
ٍ وكثري من الفقهاء، والشافعي،

 .)٥("ِوأصحاب األصول
ِّوأما ما ألف يف املراسيل فنوعان ُ: 

                                                
 ).١٤ رقم٧: ص(املراسيل )٢(
 ).٢٩: ص(مقدمة صحيح مسلم )٣(
 ).٢١٠: ص( املقدمة )٤(
 ).١٠٥ -١٠٤: ص(تقريب التهذيب )٥(



  

 ١١

 دراسة موجزة عن كتب املراسيل ١١

ّالنوع األول ِّ ما ألَف يف األحاديث :ّ ُ

ِاملرسلة ككتاب املراسيل أليب داود  َ
ّالسجستاين َ ْ ِِّ. 

ّالنوع الثاين ّ ما ألَف يف الرواة :ّ ِّ ُ

ُاملرسلني، الذين رووا عمن مل يسمعوا  ْ ََ ّ َ ِ

 .ٍاملراسيل البن أيب حاتممنهم ككتاب 
ْوسأدرس هنا الكتب التي صنِّفت  ُُ ُُ
ًيف املراسيل بنوعيها دراسة موجزة،  ً

َمرتبا إياها حسب تواريخ وفيات  َ ّ ً ّ
 :ِّمؤلفيها فأقول

ِّما ألف يف األحاديث : النوع األول

 :َاملرسلة
 :كتاب املراسيل -١

أبو داود سليامن بن األشعث : مؤلفه
 ).هـ٢٧٥: ت(السجستاين 

مجع املؤلف رمحه اهللا يف هذا : وصفه
الكتاب األحاديث املرسلة الواردة يف 
ّاألحكام، ورتبه عىل األبواب الفقهية، 
وجرى يف معظم الكتاب عىل اعتبار أن 

ما رواه التابعي أو : احلديث املرسل هو
من دونه عن النبي صىل اهللا عليه 
وسلم، وذكر أحيانا بعض األحاديث 

ملسندة أيضا لكنها قليلة املنقطعة بل وا
ّجدا وكثريا ما يتعقب املؤلف  ً
األحاديث بالنقد والتعليق، ويرجح ما 
ًيراه راجحا، ويذكر احلديث اختصارا  ً

 .بل يقترص عىل موضع الشاهد منه
 بلغ عدد األحاديث :عدد أحاديثه

 حسب ً مرسالً حديثا٥٤٤املرسلة 
 .طبعة مؤسسة الرسالة

تحقيق ُطبع الكتاب ب: طبعاته
عبدالعزيز عز الدين السريوان، من دار 

بع ُهـ، ثم ط١٤٠٦القلم بريوت سنة 
بتحقيق شعيب األرناؤوط، منمؤسسة 

 .هـ١٤٠٨الرسالة ببريوت، سنة 
ُوأخريا ط بع بتحقيق ودراسة أستاذي ً

عبداهللا بن مساعد الزهراين، / الدكتور
 سنة ، الرياض،مندار الصميعي

مها وهي رسالة علمية قد. هـ١٤٢٢
الشيخ لنيل درجة املاجستري وهي 

 .أحسن الطبعات املوجودة
ومل أقف يف هذا النوع عىل تأليف 
مستقل سوى كتاب أيب داود رمحه اهللا، 

 :يهإلولكن يمكن أن يضاف 



    

 ١٢

١٢  

ما قام به احلافظ املزي من مجع ) أ(
: األحاديث املرسلةيف آخر كتاب

 "حتفة األرشاف بمعرفة األطراف"
اص، وذكر فيه عىل حدة يف جزء خ

أحاديث كتاب أيب داود هذا، 
وأضاف إليه ما وقف عليه من 
ّاملتون املرسلة، مرتبا إياها عىل  ً ّ َ
أسامء رواهتا حسب حروف 
ًاهلجاء، بدءا بحرف األلف، 
وانتهاء بالنساء، وذكر أحاديث كل 
ٍراو مرسل حتت اسمه، ثم  ِ ٍ

أخرجها من الكتب الستة 
 .وملحقاهتا

ا مجعه احلافظ ًويضاف أيضا م) ب(
السيوطي رمحه اهللا يف آخر كتابه 

ً حيث أفرد جزءا "اجلامع الكبري"
َخاصا باألحاديث املرسلة ً. 

ِما ألف يف الرواة املرسلني: الثاين ُّ ِّ: 
ّالـمتصل واملرسل واملقطوع"كتاب  -٢ ُ": 

أبو بكر أمحد بن هارون : ِّمؤلفه
ّالربدجيي  ْ  ).هـ٣٠١: ت(َِ

ْسامه ابن الرتُّ: تسميته ّكامينّ ُ)١( 
، "ّكتاب املتصل واملرسل واملقطوع"

                                                
 ).٢/٣٩٧(اجلوهر النقي : انظر)١(

َوسامه مغلطاي  ْ ُ كتاب املتصل "ّ
معرفة املتصل ": ّ، ومرة قال)٢("واملرسل

َ وأطلق عليه مغلطاي يف )٣("ُوالـمرسل ْ ُ
، "املراسيل") ٥(، وابن حجر)٤(مواضع

كتاب ": )٦(وقال ابن حجر يف موضع
 ."بيان املرسل

ِوالكتاب تكلم فيه الربد ْ َ ّجيي عن ّ ِ

ُالرواة الذين رووا عمن مل يسمعوا  َ ّ ُّ
َكام يظهر من نقل مغلطاي  منهم، َ ْ ُ

ِلكالمه يف مواضع عدة وسبقت  ّ
ًاإلشارة إليها، ونقل العالئي أيضا  ّ

 من كتابه جامع )٧(كالمه يف مواضع
 . ّالتحصيل، ولكن مل يسمه

 :"املراسيل"كتاب  -٣
ّأبو حممد عبدالرمحن بن أيب حا: فهِّمؤل ٍتم ّ

ّحممد بن إدريس الرازي  ّ   ).هـ٣٢٧: ت(ّ

                                                
، )١٠/٢٠٤(إكامل هتذيب الكامل : انظر)٢(

)١١/٧٦.( 
 ).٣/١٢٧(املصدر السابق : انظر)٣(
، ٨٥، ٤/٨٢(، )٣/٦٦(املصدر السابق : انظر)٤(

٨/٣٢٠(، )١٥٣.( 
 ).١٠/١٦٩(، )٨/٦٦(هتذيب التهذيب : انظر)٥(
 ).١٢/٢٥٩(فتح الباري : انظر)٦(
، ٢٤٥، ٢٢٩، ١٦٥: ص(جامع التحصيل : انظر)٧(

٢٧٣، ٢٥٥.( 



  

 ١٣

 دراسة موجزة عن كتب املراسيل ١٣

ٍبدأ املؤلف كتابه بمقدمة يف : وصفه ِّ
باب ما ": بيان حكم اإلرسال، بعنوان

ْذكر يف األسانيد املرسلة أهنا ال تثبت هبا 
ُاحلجة ّ ً ثم ذكر عددا من النصوص، )١("ُ ّ

ّوآراء احلفاظ يف عدم حجية اإلرسال،  ّ
 .)٢(ثم ذكر أنه املختار عنده

َ رشع يف سياق الّرتاجم عىل ّثم َ َ
ًترتيب حروف اهلجاء مراعيا احلرف 
ّاألول من االسم فقط، وغالب مادة 
ٍهذا الكتاب نقلها عن أبيه أيب حاتم  َ َ َ

ًاعتنى أيضا بالنقل عن  وأيب زرعة، كام
ُكبار احلفاظ والنُّقاد كشعبة، وحييى  َّ ُ ِ

ّالقطان، وعيل بن الـمديني، وحييى بن  َِ
ّ ّ

َوأمحد بن حنْبل رمحهم اهللاَمعني،  َ. 
ُوقد بلغت النُّصوص التي نقلها  ِ

ٍّعن هؤالء األئمة نحو ألف نص، منها  ِ ّ
أكثر من أربع مائة نقلها عن أبيه، بينام 
ّكان عدد رواياته عن أيب زرعة الرازي  ّ
ًنحوا من مائتني، وروى عن اإلمام 

 .)٣(ٍّأمحد أكثر من مائة نص

                                                
 ).٣: ص(راسيل امل)١(
 ).١٤ رقم٧: ص(املراسيل )٢(
مقدمة حمقق الكتاب شكر اهللا نعمة اهللا : انظر)٣(

 ).٢٤-٢٣: ص(قوجاين 

 الكتاب ّيعد هذا: ّقيمته العلمية
ِأصال يف معرفة الرواة املرسلني الذين  ُّ ً
ّرووا عمن مل يسمعوا منهم أو مل  َْ َ
يلقوهم أو لقوهم ولكنهم مل يسمعوا 
منهم، أو سمعوا منهم ولكن مل يسمعوا 
ُأحاديث خاصة، وهو أحد األصول  ً َّ

جامع "ّالتي بنى عليها العالئي كتابه 
ّ، ومما يدل عىل قيمة هذا "التحصيل

ًب أيضا توارد العلامء يف النقل عنه الكتا
 .واالستفادة منه
َبلغ عدد من ترجم هلم : عدد رواته

ًراويا حسب ) ٤٩٢(يف هذا الكتاب 
 .الطبعة التي بني أيدينا

ُأول ما طبع الكتاب يف حيدر : طبعاته ّ
َهـ، ثم طبع يف ١٣٤١آباد يف اهلند سنة  ِ ُ

هـ، بتحقيق صبحي ١٩٦٧بغداد سنة 
ّالبدري السا ًمرائي، ثم طبع مؤخرا بعناية ّ ُّ

ْشكر اهللا بن نعمة اهللا قوجاين، طبعته 
= هـ ١٤١٨ّمؤسسة الرسالة، سنة

  .م، وهي أحسن الطبعات املوجودة١٩٩٧
 :"التفصيل ملبهم املراسيل"كتاب  -٤

ّأبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت : ِّمؤلفه
  ).هـ٤٦٣: ت(ّاخلطيب البغدادي 



    

 ١٤

١٤  

، )١(ّذكر ابن الصالح: وصفه
ّ، والعراقي)٣(، وابن كثري)٢(َعالئيوال ِ)٤( ،

ّ، والسخاوي)٥(وابن حجر ّ أن هذا )٦(َّ
َّالكتاب مؤلف يف بيان ما وقع من 

 .ّاإلرسال اخلفي يف األسانيد
ًوقد ذكر اخلطيب يف الكفاية مثاال 

: ملا أورده يف هذا الكتاب فقال
ُوحدث الليث أيضا عن بكري بن " ً ُ َّ َّ

ّعبداهللا بن األشج عد َة أحاديث، قال يف ِّ َ
ُحدثني بكري: (ٍّكل منها ، وذكر أنه مل )َّ

َيسمع منه شيئا، وإنام كتب إليه بتلك  َْ َ ً َ
َاألحاديث، وقد أوردنا بعضها يف كتاب  ْ َْ

ْ، وسقنَا "التفصيل ملبهم املراسيل" ُ
َّاخلرب عن الليث بذلك َ")٧(. 

 :جزء يف املراسيل -٥
ّاحلافظ ضياء الدين حممد بن : ِّمؤلفه ّ

ّعبدالواحد الـمقديس 
ِ ِ ْ   ).ـه٦٤٣: ت(َ

                                                
 ).٤٨٣: ص(مقدمة ابن الصالح : انظر)١(
 ).١٢٦: ص(جامع التحصيل : انظر)٢(
 ).١٦٨: ص(اختصار علوم احلديث : انظر)٣(
 ).٢/١١٦(رشح التبرصة والتذكرة : انظر)٤(
 ).٨٧: ص(نزهة النظر : رانظ)٥(
 ).٤/٧٥(فتح املغيث : انظر)٦(
 ).٣٤٤: ص(الكفاية )٧(

: ّقال العالئي يف جامع التحصيل: وصفه
ِّووقفت يف هذا املعنى عىل جزء لطيف بخط " ٍ ٍ ُ

ُاحلافظ ضياء الدين املقديس من مجعه، فنقلته  ِّ ِ ِْ َ ّ
  .)٨ ("َمجيعه يف هذا املعجم

فقد وقف عليه العالئي، وحفظ 
َّمادته حيث نقل كالمه وفرقه يف أثنا َ ء ّ

ِّ، وهو ينبه عىل "جامع التحصيل"كتابه 
نقلته من ": ما ينقله من هذا اجلزء بقوله

ّخط احلافظ ضياء الدين ِّ")٩(. 
 :"التفصيل ملبهم املراسيل": خمترص كتاب - ٦

ّحمي الدين أبو زكريا حييى بن : اخترصه ّ
ّرشف النَّووي   ).هـ٦٧٦: ت(َِ

ّذكره محدي عبداملجيد السلفي يف  ّ
 "جامع التحصيل" ِّمقدمة حتقيق

ٌللعالئي، وذكر أنه توجد نسخة منه يف  ُ ّ
 .)١٠(١٩٥٧األسكوريال حتت رقم 

 )يتبع(
*** 

                                                
 ).١١ رقم١٤١: ص(جامع التحصيل )٨(
 ١٧٧، ١٣١ رقم١٦١:ص(املصدر السابق )٩(

 ).٩٠٦ رقم٣٠٣، ١٩٨رقم
مقدمة حتقيق محدي عبد املجيد جلامع : انظر)١٠(

 ).٩: ص(التحصيل 



  

 ١٥

 وجوب صالة اجلامعة ١٥

 
 

  وجوب صالة الجماعة

 

   فضيلة الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر

إن من أفضل شعائر اإلسالم ومزايا 
هذا الدين العظام صالة اجلامعة يف 
املساجد مع املسلمني، وهي واجبة عىل 
الرجال يف احلرض والسفر، ويف حال 
األمن وحال اخلوف وجوبا عينيا، 
والدليل عىل ذلك الكتاب والسنة وعمل 
املسلمني قرنا بعد قرن، ومن أجل ذلك 

ّعمرت املساجد ورتب ا ُ ألئمة واملؤذنون، ُ
حي عىل "ورشع هلا النداء بأعىل صوت 

، قال اهللا تعاىل "الصالة، حي عىل الفالح
آمرا نبيه صىل اهللا عليه وسلم أن يقيم 

َ وإذا {: صالة اجلامعة يف حال اخلوف ِ َ
ْكنت فيهم فأقمت هلم الصالة فلتقم  ُ ْ ُْ ْ َ َ ََ َ َ ََ َُّ ُ َ َ ِ ِ

ُطآئفة منْهم معك وليأخذ ْ ٌ َ َُ ْ َ َ َ َُ َّ ِّ ْوا أسلحتهم ِ ُْ ََ ِ َ ْ
ِفإذا سجدوا فليكونوا من ورآئكم ولتأت  ِ ِْ َ ُ ُْ ْ ْ َ ْ َ ََ َ َ َْ َ َُ ُ ِ

َطآئفة أخرى مل يصلوا فليصلوا معك  َ َ ُ َ َُ َْ ُّ ْ َ ْ ُّ َ ٌ َ َْ ْ ُ ِ

ْوليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ْ ْ َُ َ َ َ ََ ِ َ ُ ْ ْ ُ ِْ ُ سورة  (}ْ

، واألمر للنبي صىل اهللا )١٠٢: النساء
ليل عىل عليه وسلم أمر ألمته ما مل يدل الد

خصوصيته به، فدلت هذه اآلية الكريمة 
عىل وجوب صالة اجلامعة، حيث مل 
يرخص للمسلمني برتكها يف حال 
اخلوف، فلو كانت غري واجبة لكان أوىل 
األعذار لرتكها عذر اخلوف، فإن صالة 
ُاجلامعة يف حال اخلوف يرتك فيها كثري من 
واجبات الصالة مما يدل عىل تأكد 

غتفر يف صالة اخلوف وجوهبا، وقد ا
حركات كثرية، وتنقالت، ومحل أسلحة، 
ومراقبة لتحركات العدو، وانحراف عن 
القبلة، كل هذه األمور اغتفرت من أجل 
احلصول عىل صالة اجلامعة، فهذا من 

  .أعظم األدلة عىل وجوهبا وتأكدها
 : – جل وعال –ويقول اهللا 

َوأقيموا الصالة وآتوا الزكاة{ ُ ََ ََّ ْ َْ َّ َُ ِ ْ واركعوا َ ُ ََ ْ



    

 ١٦

١٦  

َمع الراكعني ِ ِ َّ ، فبعد أن )سورة البقرة (}ََ
 بإقامتها أمر بأن تؤدى – جل وعال –أمر 

ْواركعوا {مع الراكعني، أي يف بيوت اهللا،  ُ ََ ْ
َمع الراكعني ِ ِ َّ  أي أن الواجب عىل املصيل }ََ

من الرجال أن تكون صالته عىل هذه 
احلال مع املصلني، ال أن يتخلف يف بيته 

  .صليها وحدهوي
ومن األدلة عىل وجوب صالة 

 عن أيب "الصحيحني"اجلامعة ما ورد يف 
هريرة ريض اهللا عنه عن النبي صىل اهللا 

أثقل صالة عىل ": عليه وسلم أنه قال
املنافقني صالة العشاء وصالة الفجر، ولو 
يعلمون ما فيهام ألتومها ولو حبوا، ولقد 
مهمت أن آمر بالصالة فتقام، ثم آمر 
رجال فيصيل بالناس، ثم أنطلق معي 
برجال معهم حزم من حطب إىل قوم ال 
يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوهتم 

، فقد وصف صىل اهللا عليه )١("بالنار
وسلم يف هذا احلديث املتخلفني عن 
صالة اجلامعة بالنفاق، وهذا أيضا 
وصفهم يف القرآن الكريم، قال اهللا تعاىل 

                                                
 ).٦٥١(، ومسلم )٦٥٧(البخاري ) ١(

َّإن {: عن املنافقني َاملنَافقني َخيادعون اهللاَّ ِ ُُْ ُ َِ ِ ِ

ْوهو خادعهم وإذا قاموا إىل الصالة قاموا  َ ْ َ َُ ُ ِْ َِ ََّ َ ُ َ َِ ِ ُ َ ُ
َّكساىل يرآؤون النَّاس وال يذكرون اهللاَّ إال  َِ َ ْ َُ َ َُ َ َُ َ َ ُُ

ًقليال ِ ، وقال اهللا تعاىل )سورة النساء (}َ
َوال يأتون الصالة إال وهم كساىل{: عنهم ُ ََ ْ ُ َ َّ َ ََّ َِ َ َُ ْ 

َوال ينفقون إال وهم كارهون َ ُُ ُِ َ ْ َ ُ ََّ َِ سورة  (}ِ
، ثم هدد املتخلفني عن صالة )التوبة

اجلامعة بأن حيرق عليهم بيوهتم بالنار، 
وهذه عقوبة شديدة، فوصفهم بالنفاق 
أوال، وهددهم بالتحريق بالنار ثانيا، مما 
يدل داللة رصحية عىل عظم جريمة 

ستحق املتخلف عن صالة اجلامعة، وأنه م
  .ألعظم العقوبات يف الدنيا واآلخرة

 عليه الصالة –ويف قول نبينا 
ولو يعلمون ما فيهام ألتومها " –والسالم 

 تنبيه عظيم إىل أن شهود "ولو حبوا
الصالة يف املسجد، واملحافظة عليها، 
والعناية هبا فرع عن اهتامم القلب بذلك، 
ومعرفته بمكانة أداء الصالة يف اجلامعة، 

 القلب الغافل الالهي الذي مل يعرف وأما
قيمة الصالة، وال مكانتها يف املساجد، 

ولو ": فإن صاحبه سيتخلف، وهلذا قال
، فإذا كان اإلنسان ال "يعلمون ما فيهام
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يعلم قيمة الصالة يف املساجد، ومكانتها 
ومنزلتها العلية يف اإلسالم، فإنه 

  .سيتخلف، ويكثر ختلفه عن هذه الصالة
م السنة أبو القاسم روى قوا
) ١("الرتغيب والرتهيب"األصبهاين يف 

عن عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنهام 
ُيكره أن يقوم الرجل إىل الصالة ": قال

وهو كسالن، ولكن يقوم إليها طلق 
الوجه، عظيم الرغبة، شديد الفرح، فإنه 
يناجي اهللا عز وجل، وإن اهللا عز وجل 

اه، ويتلو هذه أمامه يغفر له وجييبه إذا دع
ْوإذا قاموا إىل الصالة قاموا {: اآلية َ ْ َ َُ ُِ َ ََّ َِ ِ

َكساىل   ).١٤٢:سورة النساء (}َُ
ولقد أعجبني رجل من عوام 
املسلمني كان يشتكي من ختلف أبنائه عن 
الصالة وحماولته املستمرة معهم ألدائها، 

 وهو حيرك يده –ويف سياق كالمه قال يل 
 ويشري بيده –األمر راجع إىل القلب : –

لو عرف هؤالء قيمة :  ، يقول–إىل القلب 
الصالة ومكانتها، وعرفت قلوهبم ذلك 
مل يتخلفوا عنها، ولكن هذا الوهاء 

                                                
 ).١٩٠٤(برقم ) ١(

والفتور والتواين والرتاخي والكسل 
راجع إىل ضعف القلوب ووهنها، وعدم 

  .معرفتها بقيمة الصالة ومكانتها
أن رجال ): ٢("صحيح مسلم"ويف 
إنه ليس يل قائد ! سول اهللايا ر: أعمى قال

يقودين إىل املسجد، فسأل رسول اهللا صىل 
اهللا عليه وسلم أن يرخص له فيصيل يف 
بيته، فرخص له صىل اهللا عليه وسلم، فلام 

هل تسمع النداء ": وىل دعاه، فقال
، "فأجب": نعم، قال:  قال"بالصالة؟

فهذا رجل أعمى أبدى أعذارا كثرية، 
صىل اهللا عليه ومع هذا مل يسقط عنه 

وسلم حضور صالة اجلامعة، فام حال 
الذي يتخلف عنها من غري عذر وهو 
جماور للمسجد، وأصوات املؤذنني خترتق 

ُيدعى فال جييب، !! بيته من كل جانب
  .ويؤمر فال يمتثل، ويعيص فال يتوب

يا : ومثله حديث ابن أم مكتوم قال
إن املدينة كثرية اهلوام ! رسول اهللا

فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه والسباع، 
تسمع حي عىل الصالة، حي ": وسلم

                                                
 ).٦٥٣(برقم ) ٢(



    

 ١٨

١٨  

َّفحي ": نعم، قال:  قال"عىل الفالح؟
  ).١( رواه أبوداود واإلمام أمحد "هال

) ٢("سنن ابن ماجه"وقد ثبت يف 
عن النبي صىل اهللا عليه وسلم من حديث 

 عليه –ابن عباس ريض اهللا عنهام أن النبي 
من سمع النداء " : قال–الصالة والسالم 

، وهو "فلم يأته فال صالة له إال من عذر
واضح يف وجوب الصالة مع اجلامعة، بل 
إن بعض العلامء ذهب أخذا من هذا 
احلديث وغريه إىل أن الصالة يف غري 

عليه  -  اجلامعة من غري عذر باطلة، لقوله
فال صالة له إال من ": - الصالة والسالم

  ."عذر
أن : هل العلموالتحقيق الذي عليه أ

الصالة ال تبطل، لكن صاحبها يأثم ويبوء 
 لرتكه – جل وعال –بسخط من اهللا 

  .الصالة مع اجلامعة مع عدم العذر
ي ـبـ أن الن"السنن"اء يف ــد جـوق

 كان يتفقد – عليه الصالة والسالم –
                                                

، )٥٥٣( وأبوداود ،)١٥٤٩٠(رواه أمحد ) ١(
، وصحح إسناده األلباين يف )٨٥١(والنسائي 

 ).٥٦٢ ("صحيح أيب داود"
صحيح "، وصححه األلباين يف )٧٩٣(برقم ) ٢(

 ).٦٣٠٠ ("اجلامع

الناس يف الصالة، كام يف حديث أيب بن 
صىل رسول اهللا : كعب ريض اهللا عنه قال

:  اهللا عليه وسلم الصبح، فقالصىل
هل حرض فالن :  أي– "أشاهد فالن؟"

أشاهد ": ال، فقال: ، فقالوا–الصالة؟
إن هاتني ": ال، فقال: ، فقالوا"فالن؟

 يعني صالة الفجر وصالة –الصالتني 
 من أثقل الصلوات عىل –العشاء 

املنافقني، ولو يعلمون ما فيهام ألتومها 
  ).٣("ولو حبوا

من اهتامم صدر هذه األمة ولقد بلغ 
بصالة اجلامعة ما رواه ابن مسعود ريض 

 يعني أصحاب –لقد رأيتنا ": اهللا عنه قال
 وما يتخلف –النبي صىل اهللا عليه وسلم 

 إال منافق معلوم – أي الصالة –عنها 
النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به هيادى 

، )٤("بني الرجلني حتى يقام يف الصف
 منهم ال يستطيع امليش فإذا كان الرجل

ملرض أو كرب، أخذوا بعضديه، وساعدوه 
عىل امليش حتى يقيموه يف صف املسلمني 

                                                
، )٨٤٣(، والنسائي )٥٥٤(رواه أبوداود ) ٣(

 ).٥٦٣ ("صحيح أيب داود"وحسنه األلباين يف 
 .تقدم خترجيه) ٤(
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للصالة، كل ذلكم، ألن قلوهبم مدركة 
متام اإلدراك مكانة الصالة وقيمتها، فلام 
عظمت مكانة الصالة يف القلوب حتركت 
تلك األبدان الضعيفة إىل املساجد مع 

  .ضعفها الشديد
أينا ذلك يف الصاحلني من ولقد ر

 من كبار السن، – جل وعال –عباد اهللا 
يأيت ببنية ضعيفة وجسم ضعيف، وقوى 
ضعيفة يتحامل بشدة ليحافظ عىل الصالة 
يف بيوت اهللا كام أمره اهللا، وهذه املحافظة 
راجعة إىل كرب القلوب، وعظم ما قام فيها 
من مكانة للصالة، وقيمة هلا، أما أولئك 

بدان الصحيحة، والقوى أصحاب األ
الطيبة احلسنة املتخلفني عن الصالة 
فهؤالء ضعف إيامن قلوهبم بقيمة الصالة 

  .ومكانتها، فضعف العمل تبعا لذلك
ما ": يقول سعيد بن املسيب رمحه اهللا
، )١("فاتتني صالة اجلامعة منذ أربعني سنة

وليتأمل كثري من الناس يف اليوم الواحد 
كم تفوته صالة أو األسبوع الواحد 

  !اجلامعة من مرة ؟
                                                

، وأبو )١٣١ / ٥ ("لطبقاتا"رواه ابن سعد يف ) ١(
 ).١٦٢ / ٢ ("احللية"نعيم يف 

ويف زماننا هذا أكرم اهللا عز وجل 
كبار السن بالكرايس املتحركة التي يرص 
بعضهم عىل أبنائه الربرة بأن يدفعوه هبا 
إىل املساجد، حمافظة منه عىل الصالة 
ببنيته الضعيفة، مما يذكر بحال السلف 

  .الكرام
 أهل –أليس جديرا بالشباب 

 أن – واألجسام القوية الصحة الطيبة
! يأخذوا العربة من هؤالء الكبار؟

فينتهزوها فرصة عظيمة الستشعار قيمة 
الصالة ومكانتها، ال أن يعيش هؤالء 
الشباب معوقني عن اخلري، حمرومني من 

   .– جل وعال –الفضائل والرفعة عند اهللا 
ومكان صالة اجلامعة هو املساجد 

َ أذن اهللاُ أن ترف{التي  َْ ُ َ َع ويذكر فيها َِ ُ َ َِ َ َ ْ
ُاسمه ُ ، وهي قرة )٣٦: سورة النور (}ْ

عيون أهل اإليامن، وسلوة نفوسهم، 
وهبجة صدورهم، ومهوى أفئدهتم، 
وأنس خواطرهم، وراحتهم وسعادهتم، 
فراحة املؤمن وسعادته وهناءته ولذته يف 
هذه املساجد التي هي أحب البقاع إىل 
اهللا، وهذا أمر يدركه كل مصل، وكل 

 تبارك –قاصد للمساجد بإخالص هللا 
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 وحسن تقرب إليه، حتى إن –وتعاىل 
املتحدث يتحدث يف هذا املقام عن نفسه 
بأن مهومه تنزاح، وغمومه تزول، وال 

  .يبقى منها يشء، وجيد راحة وطمأنينة
وشهودها مع اجلامعة يف بيوت اهللا 
ومساجد املسلمني كام أمر بذلك رب 

 رسوله الكريم العاملني، وكام أمر بذلك
صىل اهللا عليه وسلم شعرية عظيمة من 
شعائر اإلسالم ومعلم عظيم من معامل 
الرجولة بشهادة رب العاملني، قال اهللا 

َ يف بيوت أذن اهللاُ أن ترفع ويذكر {: تعاىل َْ ْ َ َُ َ َ ُ ُُ َ َِ ٍ ِ

ِفيها اسمه يسبح له فيها بالغدو واآلصال،  َ َ ِّ َ ُ ُ ِّ ُ ُ َْ ُ ُ ْ َِ ِ َِ ُ ْ
ْرجال ال تل ٌُ َّ َ ِهيهم جتارة وال بيع عن ذكر ِ ْ ِ َِ ٌ ْ َ ََ ٌ َ َْ ِ ِ

ًاهللاِ وإقام الصالة وإيتاء الزكاة خيَافون يوما  ْ َ َ َّ ََ ُ َ ََ َِّ َِ َ ِ ِِ
ُتتقلب فيه القلوب واألبصار َ ْ َ ُ َُ ْ ُ ُ ْ َّ َِ ِ َ سورة  (}َ

، هكذا قال رب العاملني، فأين )النور
معاين الرجولة ممن يتخلف عن الصالة 

يقلل من مع اجلامعة، ويستهني هبا، و
  !شأهنا ومكانتها؟

: يقول اإلمام ابن القيم رمحه اهللا
ومن تأمل السنة حق التأمل تبني له أن "

فعلها يف املساجد فرض عىل األعيان إال 
لعارض جيوز معه ترك اجلامعة، فرتك 

حضور املساجد لغري عذر كرتك أصل 
اجلامعة لغري عذر، وهبذا تتفق األحاديث 

  ).١(المه رمحه اهللا انتهى ك"وجتتمع اآلثار
وجاء يف فتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء 

 – حرسها اهللا –باململكة العربية السعودية 
وأما فعلها مجاعة، فواجب ": قوهلم

وجوبا عينيا، واألصل يف ذلك الكتاب 
 حفظهم اهللا –، ثم ذكروا )٢("والسنة

 مجلة من األدلة –ورحم من مات منهم 
  .من الكتاب والسنة عىل ذلك

وقد ورد يف فضل الصالة مع اجلامعة 
  :أحاديث كثرية ال يسع املقام لذكرها، منها

ما رواه البخاري ومسلم أن النبي 
إذا توضأ ": صىل اهللا عليه وسلم قال

فأحسن الوضوء، ثم خرج إىل املسجد ال 
خيرجه إال الصالة، مل خيط خطوة إال رفعت 

  ).٣("له هبا درجة، وحط عنه هبا خطيئة
من ) ٤ ("صحيح مسلم" وثبت يف

حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه أن النبي 

                                                
 ).١١٨ص  ("الصالة") ١(
 رقم – ٢٨٤ / ٧ ("فتاوى اللجنة الدائمة") ٢(

 ).١٤١الفتوى 
 ).٦٤٩(، ومسلم )٦٤٧(البخاري ) ٣(
 ).٢٥١(برقم ) ٤(



  

 ٢١

 وجوب صالة اجلامعة ٢١

أال أدلكم عىل ": صىل اهللا عليه وسلم قال

ما يمحو اهللا به اخلطايا، ويرفع به 

! بىل يا رسول اهللا:  قالوا"الدرجات؟

إسباغ الوضوء عىل املكاره، وكثرة ": قال

اخلطا إىل املساجد، وانتظار الصالة بعد 

  ."لرباط، فذلكم الرباطالصالة، فذلكم ا

 أن النبي صىل اهللا "الصحيحني"ويف 

من غدا إىل املسجد أو ": عليه وسلم قال

راح، أعد اهللا له يف اجلنة نزال كلام غدا أو 

  ).١("راح
 حيرص – أعاذنا اهللا منه –والشيطان 

كل احلرص عىل رصف املسلم عن هذه 
الصالة، لعلمه أن املسلم إذا انرصف عنها 

 بقية أحكام الدين، وضاع انرصف عن
منه اخلري كله، فإنه ال دين ملن ال صالة له، 
ّوال حظ يف اإلسالم ملن ضيع الصالة، كام 

آخر ما ": قال صىل اهللا عليه وسلم
، فيأيت )٢ ("تفقدون من دينكم الصالة

لرصف املسلم عنها من طرق كثرية، فإن 
                                                

 ).٦٦٩(، ومسلم )٦٦٢(البخاري ) ١(
 ، والطرباين يف)١٣٩١ ("السنة"رواه اخلالل يف ) ٢(

، )٥٤٩ / ٤(، واحلاكم )١٤١ / ٩ ("الكبري"
 ).١٧٣٩ ("الصحيحة"انظر 

متكن من منعه منها بالكلية فإنه يبذل 
مكن، وإن مل يتمكن من لذلك كل ما أ

منعه منها احتال عليه بمنعه من الصالة 
مع اجلامعة، ثم بمنعه من أدائها يف وقتها، 
فإن مل يستطع منعه عن اجلامعة أغراه 
بالتكاسل والتأخر عن احلضور إىل 
املسجد حتى يفوته بعضها، وحيرمه 
فضيلة السبق إىل املسجد، وحضور 

  .الصالة من أوهلا
 وحافظوا – رعاكم اهللا –فاتقوا اهللا 

عىل هذه الشعرية العظيمة، وأدوا هذه 
الطاعة اجلليلة يف بيوت اهللا مع اجلامعة، 
كام أمركم اهللا بذلك يف كتابه، وكام أمركم 
بذلك رسوله صىل اهللا عليه وسلم يف 

  .سنته لعلكم تفلحون
 بمنه – جل وعال –ونسأل اهللا 

وكرمه، ونتوسل إليه بأسامئه احلسنى، 
اته العليا أن جيعلنا مجيعا من املقيمني وصف

الصالة يف املساجد كام أمرنا بذلك ربنا، 
 – جل وعال –وأن يعيننا عىل ذلك إنه 

سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو 
  .حسبنا ونعم الوكيل

***  
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  آداب التثاؤب والعطاس
 

 عبد احلليم بسم اهللا. د
 يس باجلامعة السلفية، بنارسعضو هيئة التدر

إن الرشيعة اإلسالمية كام تشتمل 
عىل العقائد والعبادات واملعامالت، 

. كذلك تشتمل عىل األخالق واآلداب
والتثاؤب من مجلة الصفات والعادات 
املكروهة؛ لقول النبي صىل اهللا عليه 

إن اهللا حيب العطاس، ويكره «وسلم 
 .)١(رواه البخاري»...التثاؤب

  :تعريف التثاؤب
ثؤباء، وهي فرتة تفاعل من ال: هو

 . )٢(من ثقل النعاس، يفتح هلا فاه
أن يأكل اإلنسان : وقال ابن منظور

شيئا أو يرشب شيئا تغشاه له فرتة كثقلة 
: وقيل. )٣(النعاس من غري غيش عليه

                                                
رواه البخاري يف صحيحه من حديث أيب )١(

  )٦٢٢٦، ٦٢٢٣(هريرة، رقم احلديث 
 ).٦٥ص ( املغرب يف ترتيب املعرب )٢(
 )١/٢٣٤(لسان العرب )٣(

فرتة تعرتي الشخص فيفتح عندها 
 .)٤(فمه

  :أسباب كراهية التثاؤب
أهنمن الصفات التي يكرهها ً:أوال

 .اهللا عزوجل
:  ريض اهللا عنه قالهريرةن أيب فع

إن اهللا «: قال النبي صىل اهللا عليه وسلم
 . )٥(»..حيب العطاس، ويكره التثاؤب

 .ّأنه مما حيبه الشيطان:ًثانيا
: فعن أيب هريرة ريض اهللا عنها قال
: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

رواه » ..التثاؤب من الشيطان«
 .)٦(الشيخان

                                                
التوقيف عىل مهامت التعاريف لزين الدين )٤(

 )٩١ص ( املناوي 
 ).٦٢٢٦، ٦٢٢٣(صحيح البخاري )٥(
، ومسلم يف )٣٢٨٩(البخاري يف صحيحه ) ٦(



  

 ٢٣

 آداب التثاؤب والعطاس ٢٣

جر عن ابن نقل احلافظ ابن ح
إضافة التثاؤب إىل : بطال أنه قال

الشيطان بمعنى إضافة الرضا واإلرادة 
إن الشيطان حيب أن يرى اإلنسان : أي

متثائبا؛ ألهنا حالة تتغري فيها صورته 
فيضحك منه، ال أن املراد أن الشيطان 

 .)١(فعل التثاؤب
أن الشيطان يضحك عىل : ًثالثا

 .اإلنسان إذا تثاءب
: يرة ريض اهللا عنه قالفعن أيب هر

: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
ُفإذا تثاءب أحدكم فلريده ما استطاع، « ُ

َّفإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه 

 )٢(رواه البخاري » الشيطان
أن الشيطان يدخل يف فم : ًرابعا

 .اإلنسان وجوفه
فعن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا 

ليه قال رسول اهللا صىل اهللا ع: عنهقال
إذا تثاءب أحدكم، فليمسك «: وسلم

                                                           
 ).٢٩٩٤(صحيحه 

 ).١٠/٦١٢(فتح الباري ) ١(
 ).٣٢٨٩(صحيح البخاري )٢(

 )٣(»بيده عىل فيه، فإن الشيطان يدخل
أنه دليل عىل الكسل : ًخامسا

وعالمة من عالمات الفتور الذي يفرح 
الشيطان به ألنه يعلم أن العبد إذا 
تثاءب فإنه يكسل عن العبادات 

 . والطاعات
َّفإن : يقول القرطبي رمحه اهللا

ِضحك الشيطان منه سخري ٌة به، ألنه َ
َصدر منه التثاؤب الذي يكون عن  َ َ
ُالكسل، وذلك كله يرضيه ألنه جيد به  ِ َ
ًطريقا إىل التكسيل عن اخلريات 

 . )٤(والعبادات
أضافه إىل الشيطان، : وقال ابن منظور

ألنه الذي يدعو إىل إعطاء النفس شهوهتا؛ 
وأراد به التحذير من السبب الذي يتولد 

املطعم والشبع، فيثقل منه، وهو التوسع يف 
 .)٥(عن الطاعات ويكسل عن اخلريات

  :آداب التثاؤب
ّللتثاؤب آداب بينها النبي صىل اهللا 

                                                
 ).٢٩٩٥(حيح مسلم ص)٣(
املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم )٤(

)٤/١٨٥.( 
 ).١/٢٣٤(لسان العرب )٥(



    

 ٢٤
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ّعليه وسلم ألمته، فعىل املسلم أن يأيت 
َهبذه اآلداب واألفعال، ويتأدب بآداب  ّ
َمجيلة ليسعد بسعادة الدنيا واآلخرة، 

 :ومن هذه اآلداب
ه، َّأن يرده حسب استطاعت: أوال

َويسد فاهويمسكه بيده َّ. 
: فعن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال

قال رسول اللهصىل اهللا عليه 
ّإن اهللا حيب العطاس ويكره «:وسلم

التثاؤب، فإذا عطس أحدكم ومحد اهللا، 
كان حقا عىل كل مسلم سمعه أن يقول 

فإنام هو : يرمحك اهللا، وأما التثاؤب: له
ّريده من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فل

ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب 
 )١(رواه البخاري . »ضحك منه الشيطان

وعن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا 
قال رسول اهللا صىل اهللا عليه : عنه قال

إذا تثاءب أحدكم يف الصالة «: وسلم
ما استطاع، فإن الشيطان )٢(فليكظم

                                                
 ).٣٢٨٩(صحيح البخاري )١(
ُأن يمسك نفسه، : ْالَكظم هاهنا:  قال ابن األثري)٢(

وال يفتح فاه عند التثاؤب يف الصالة، ويمنع 
جامع . ها: نفسه من التثاؤب مهام قدر، وال يقل

 .)٣( رواه مسلم»يدخل
قال رسول اهللا : قال: ويف روايةعنه

إذا تثاءب «: صىل اهللا عليه وسلم
أحدكم، فليمسك بيده عىل فيه، فإن 

 )٤(»الشيطان يدخل

فالتثاؤب مكروه يف كل حال، 
ّوعىل املسلم أن يرده وال يفتح فاه، بل 
َيضع عىل فيه يده أو ثوبه، وأما حال 
الصالة فهو من باب أوىل، وقد نقل 

: احلافظ ابن حجر عن ابن العريب قوله
 التثاؤب يف كل حال، تشتد كراهة

 .)٥(وخص الصالة ألهنا أوىل األحوال
  آه آه أو  ها: عدم إخراج الصوت: ثانيا

: عن أيب هريرة ريض اهللا عنهقال
إن «:صىل اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا

اهللا عز وجل حيب العطاس ويكره 
التثاؤب، فمن عطس فحمد اهللا، فحقٌّ 

يرمحك اهللا، : عىل من سمعه أن يقول
ّذا تثاءب أحدكم فلريده ما وإ

                                                           
 ).٦/٦٢٢ (األصول له

 ).٢٩٩٥(صحيح مسلم )٣(
 ).٢٩٩٥(صحيح مسلم )٤(
 ).١٠/٦١٢(فتح الباري )٥(
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، فإن أحدكم إذا وال يقل آه آهاستطاع،
فتح فاه فإن الشيطان يضحك منه أو 

 .)١(»به
وعنهأيضا عن النبي صىل اهللا عليه 

التثاؤب من الشيطان، «:وسلم، قال
ّفإذا تثاءب أحدكم فلريده ما استطاع،  ُ

ضحك ها،: إذا قالّفإن أحدكم 
 .)٢(»الشيطان

أعوذ باهللا : تثاؤبهل يقال عند ال
 من الشيطان الرجيم؟

ُاعتاد بعض الناس عند التثاؤب أن 
أعوذ باهللا من الشيطان ": يقول

الحول ": ، وبعضهم يقول"الرجيم
َ، وهذا ال أصل له يف "وال قوة إال باهللا

الكتاب والسنة، فعىل املسلم أن يكتفي 
بام ورد يف الرشع، ألن العبادات 

 .لعقل والرأيتوقيفية، وال جمال فيه ل
: يقول الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا

أما ما اشتهر عند بعض الناس أن 
أعوذ باهللا ":اإلنسان إذا تثاءب يقول

                                                
 ).٩٥٣٠(رواه أمحد يف مسنده )١(
 ).٣٢٨٩(صحيح البخاري )٢(

، فهذا ال أصل "من الشيطان الرجيم
له، والعبادات مبنية عىل الرشع ال عىل 

: اهلوى، لكن قد يقول بعض الناس
َوإما ينزغنَّك من{ :أليس اهللا يقول َ َِ َ َ َ َّ ِ 

ٌشيطان نزغ فاستعذ باهللاِّ إنه سميع ال ُ ِْ ِ َِ َّْ َ َِ ِ ْ َ ٌ َْ َّ
ٌعليم ِ وقد أخرب النبي صىل اهللا عليه  )٣(}َ

وسلم أن التثاؤب من الشيطان فهذا 
 نزغ؟ 

َال، فقد فهمت اآلية خطأ، : نقول

َوإما ينزغنَّك من{ فاملراد من اآلية َ َِ َ َ َ َّ ِ 

َّالشيطان نزغ فاستعذ باهللاِّ إن َ َِ ِ ْ َ ٌ َِ ِْ ْ ْ ٌه سميع َّ ُِ َ
ٌعليم ِ يعني األمر باملعايص أو برتك  }َ

الواجبات، فهذا نزغ الشيطان كام قال 

 فهذا )٤(إنه ينزغ بني الناس:تعاىل فيه

ُنزغه أمر باملعايص والتضليل عن  ٌ
: الواجبات، فإن أحسست بذلك فقل

 .)٥(أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

                                                
 ٣٦: سورة فصلت)٣(
ْإن الشي{: وهو قوله تعاىل )٤( َّ َّ َّطان ينزغ بينَهم إنِ ُ َ َِ ْ ُ ْ َ ََ 

ِالشيطان كان لإلنسان َِ ْ ِ َ َ ََ ُّعدوا م َّْ ُ سورة  }ِبينًاَ
 .٥٣: اإلرساء

 ).٤/٤٤٠(رشح رياض الصاحلني له )٥(
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 العـــطـــــاس
وأما العطاس فهو من الصفات 
ّاحلميدة، ألن اهللا عز وجل حيبه لقوله 

ّإن اهللا حيب «: صىل اهللا عليه وسلم

 ». ..العطاس 
إن اهللا : قال الشيخ ابن عثيمني

حيب العطاس، والسبب يف ذلك أن 
العطاس يدل عىل النشاط واخلفة، 
َوهلذا جتد اإلنسان إذا عطس نشط،  َ
واللهسبحانه وتعالييحب اإلنسان 

 عن )١(لصحيحّالنشيط اجلاد، ويف ا
: النبيصىل اهللا عليه وسلم أنه قال

ُّاملؤمن القوي أحب إىل اهللا من املؤمن « ّ
 والعطاس يدل »ٍّالضعيف ويف كل خري

ًعىل اخلفة والنشاط؛ وهلذا كان حمبوبا 
ًإىل اهللا وكان مرشوعا لإلنسان إذا 

احلمد هللا ألهنا نعمة : عطس أن يقول
 . )٢(أعطيها، فليحمد اهللا عليها

  :ما يفعل العاطس عند عطاسه
 :ّأن يغطي فاه بيده أو بثوبه: أوال 

فعن أبيهريرةريض اهللا عنه أن 

                                                
 ).٢٦٦٤(صحيح مسلم رقم احلديث )١(
 ).٤/٤٣٩(رشح رياض الصاحلني له )٢(

النبيصىل اهللا عليه وسلم كان إذا عطس 
أو - وضع يده أو ثوبه عىل فيه خفض

 )٣(داوده أبوروا»  هبا صوته-ّغض

 .)٥(ّ، وحسنه األلباين)٤(والرتمذي
ينبغي : قال الشيخ ابن عثيمني

إذا عطس أن يضع ثوبه عىل لإلنسان 
وجهه، قال أهل العلم ويف ذلك 

 : حكمتان
أنه قد خيرج مع : احلكمة األوىل

هذا العطاس أمراض تنترش عىل من 
 . حوله

أنه قد خيرج من : واحلكمة الثانية
أنفه يشء مستقذر تتقزز النفوس منه 

 . )٦(ًفإذا غطى وجهه صار ذلك خريا
 :أن خيفض صوته: ثانيا

كان : هريرة السابقحلديث أيب
إذا : رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

عطس وضع يده أو ثوبه عىل فيه، 
 .وخفض أو غض هبا صوته

                                                
 ).٥٠٢٩(سنن أيب داود ) ٣(
 ).٢٧٤٥(سنن الرتمذي ) ٤(
 ).٢٧٤٥(صحيح وضعيف سنن الرتمذي )٥(
 ).٤٤١-٤/٤٤٠(رشح رياض الصاحلني )٦(
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ومن آداب : قال احلافظ ابن حجر
   .)١(العاطس أن خيفض بالعطس صوته

 احلمد هللا: أن يقول: ثالثا
حلديث أيب هريرة أن النبي صىل 

ِإن اهللا حيب : اهللا عليه وسلم قال

ِس ويكره التثاؤب فإذا عطس العطا َ ُ َ
 )٢ (.احلمد هللا: ُأحدكم فليقل

 استحباب رفع الصوت باحلمد
عن أيب هريرة  ريض اهللا عنه أن 

... «: النبي صىل اهللا عليه وسلم قال
فإذا عطس فحمد اهللا فحٌق عىل كل 

 رواه ».. مسلم سمعه أن يشمته
 .)٣(البخاري

يف حديث البخاري : قال القرطبي
ًا عىل كل من سمعه أن وكان حق«

ُّيدل عىل أن العاطس ينبغي له » يشمته

َأن يسمع صوته حلارضيه ُِ)٤(. 
والبد أن : قال الشيخ ابن عثيمني

                                                
 )١٠/٦٠٢(فتح الباري )١(
 )٦٢٢٤(صحيح البخاري )٢(
 ).٦٢٢٣(صحيح البخاري )٣(
 ملا أشكل من تلخيص كتاب املفهم)٤(

 ).٢/١٤٧(مسلم

 .)٥(ًيكون محد العاطس مسموعا
  ما هي صيغ احلمد؟

للحمد صيغ خمتلفة وردت يف 
ّالسنة النبوية، وللمسلم أن ينوع بني 
ُهذه الصيغ ليعرف الناس سنن 

 : اهللا عليه وسلم  وهي كام ييلالنبيصىل
  احلمد هللا-١

النبي صىل اهللا عليه عن أيب هريرة أن

 : إذا عطس أحدكم فليقل": وسلم قال

:  وليقل له أخوه أو صاحبهاحلمد هللا،

يرمحك اهللا، : يرمحك اهللا، فإذا قال له

 .)٦("هيديكم اهللا ويصلح بالكم : فليقل

  احلمد هللا عىل كل حال-٢

يرة، عن النبي صىل اهللا فعن أيب هر

إذا عطس أحدكم «: عليه وسلم، قال

 .)٧(احلمد هللا عىل كل حال:فليقل

ًاحلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا -٣ ً ً ً

 ًفيه مباركا عليه كام حيب ربنا ويرىض

عن رفاعة بن رافع الزرقي ريض 

                                                
 ).٤/٤٤٢(رشح رياض الصاحلني له )٥(
 ).٦٢٢٤(صحيح البخاري )٦(
 .ّوصححه األلباين) ٥٠٣٣(رواه أبو داود )٧(
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ُصليت خلَف رسول اهللا : اهللا عنه قال ّ

ُصىل اهللا عليه وسلم فعطست، 

احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا :فقلت

 فيه مباركا عليه كام حيب ربنا ويرىض،

فلام صىل رسول اهللا صىل اهللا عليه 

من املتكلم يف : وسلم انرصف، فقال

الصالة؟ فلم يتكلم أحد، ثم قاهلا 

من املتكلم يف الصالة؟ فلم : الثانية

من املتكلم : يتكلم أحد، ثم قاهلا الثالثة

 رفاعة بن رافع ابن يف الصالة؟ فقال

كيف :أنا يا رسول اهللا، قال : عفراء

احلمد هللا محدا كثريا : قلت:قلت؟ قال

طيبا مباركا فيه مباركا عليه كام حيب 

ربنا ويرىض، فقال النبي صىل اهللا عليه 

َوالذي نفيس بيده لقد ابتدرها : وسلم
  .)١(َبضعة وثالثون ملكا أهيم يصعد هبا

                                                
، )٤٠٤(، والرتمذي )٧٧٣(رواه أبو داود )١(

: لسياق للرتمذي وقالوا) ٩٣١(والنسائي 

ّ، وحسنه أيضا "حديث رفاعة حديث حسن"
 .األلباين

  احلمد هللا رب العاملني-٤
: عن عبد اهللا مسعود موقوفا قال

احلمد هللا رب :إذا عطس أحدكم فليقل
 .)٢(العاملني

اتفق العلامء عىل أنه : قال النووي

يستحب للعاطس أن يقول عقب 

احلمد هللا : عطاسه احلمد هللا، فلو قال

: رب العاملني كان أحسن، ولو قال

 .)٣(احلمد هللا عىل كل حال كان أفضل

ٌري بني هذا هو خم": وقال الطربي
وهذا هو ": ، ذكره النووي ثم قال"كله

 .)٤("الصحيح
 )يتبع(

 
*** 

                                                
وقال ) ٩٣٤(رواه البخاري يف األدب املفرد )٢(

 .موقوفاصحيح اإلسناد : األلباين
 ).٤٤٢ص(األذكار للنووي )٣(
 ).١٨/١٢٠(رشح النووي لصحيح مسلم )٤(
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 – وفقك اهللا –أخي القارئ الكريم 
اعلم أن اإلسالم دين صان حقوق 

 عىل رعاية حقوقه، اليتيم، وحث أتباعه
وصون كرامته، وبرش الذين يقومون 
بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية 

أمر املرء بدفع ووغري ذلك باجلنة، 
. أمواله إليه، وهنى عن ضم أمواله إليه

 قرأت كتاب اهللا املجيد رأيت ولذا فإذا
باليتيم خريا، أن اهللا عز وجل أوىص 

: وأرشد إىل اإلحسان إليه قائال
ْواعبدوا { ُ ُ ًوال ترشكوا به شيئا اهللاَ َْ ْْ ََ ُِ ِ ِْ ُ َ

َوبالوالدين إحسانا وبذي القربى  َ ْ ْ َ َْ َُ ْ ِْ ِِ ًِ َِ ِ

َواليتامى َ َ  .اآلية) ٣٦: النساء (}َْ
ع  تعاىل أولياء اليتامى بدفوأمر

أمواهلم إليهم، وهنى عن ضم أمواهلم 

َوآتوا اليتامى أمواهلم وال {: إليهم فقال َ َ َ َْ ْ َُ َ َ َ ُْ ْ

ْتتبدلوا اخلبيث بالطيب وال تأكلوا  ُ َّ َ ْ ْ ُُ ْ ِ َِ َّ َ ََ َ ِّ َ َِ

ًأمواهلم إىل أموالكم إنه كان حوبا  ُ ُ َ ََ َ ََّ ِ ِْ ْ ْ ُْ ِ َ َُ َ

ًكبريا ِ  )٢: النساء. (}َ

ىل وتوعد اهللا تعاىل الذين يسيئون إ

اليتامى، ويأكلون أمواهلم بغري حق 

َإن الذين {: بالوعيد الشديد قائال ِ َّ َّ ِ

َيأكلون أموال اليتامى ظلام إنام يأكلون  ُ ْ ُ ْ َ َ ُُ ُْ َْ َ َ ََ ً َ َّْ َِ َ

ًيف بطوهنم نارا وسيصلون سعريا
ِ َِ َ ً َْ َ ُْ ْ َ َ َُ ِ ِ{ 

 ).١٠: النساء(

وكذلك هنى اهللا تعاىل عن أكل مال 

َال تقربوا مال َو{: الائاليتيم بغري حق ق ْ َْ َُ َ َ

َاليتيم إال بالتي هي أحسن حتى يبلغ  ُ َّ ِ ْْ َ َ ُ ْ ََّ َ ََ ِ ِ ِِ َّ ِ

ُأشده َّ ُ  .اآلية) ٣٤:  اإلرساءسورة (}َ
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وأمر تعاىل باإلكرام لليتيم 
َّكال بل ال {: واإلحسان إليه قائال َ َّ َ

َتكرمون اليتيم ُِ َ ْ َ ِ ْ  ).١٧: سورة الفجر (}ُ
عىل وكذلك حث اهللا عز وجل 

اليتيم ذي قرابة يف يوم ذي جماعة إطعام 
َفال اقتحم العقبة{: قائال َ ْ ْ َ ََ َ ََ َوما أدراك ما ، َ َ ََ ْ ََ

ُالعقبة َ َْ ٍ فك رقبة،َ َ َ ََ ٌ، أو إطعام ُّ َ ْْ ِ ِيف يوم ذي َ ٍ ْ َ ِ

ٍمسغبة َ َ ْ ٍ يتيام ذا مقربة،َ َِ ََ َ ًْ : سورة البلد (}َ
، ويقول تعاىل ناهيا رسوله )١٥ - ١١

عن قهر حممدا صىل اهللا عليه وسلم 
اليتيم، وإذالله، وهنره وإهانته، وآمرا 

َّفأما {: باإلحسان إليه والتلطف به َ َ

ْاليتيم فال تقهر ََ َْ َ َ َْ  ).٩: سورة الضحى (}ِ
أرشد اهللا تعاىل يف هذه اآلية 
الكريمة رسوله حممدا صىل اهللا عليه 
وسلم إىل اإلحسان إىل اليتيم والتلطف 

لم به، فرتى الرسول صىل اهللا عليه وس
أنه كان لليتيم كاألب الرحيم، يتفقد 
حاله، ويتعهده، ويقوم بأموره من نفقة 
وكسوة، وتأديب وتربية، وحيث عىل 

 ويقول تعاىل زاجرا ملن .ذلك أصحابه
يقهر اليتيم ويظلمه حقه، وال يطعمه 

ُأرأيت الذي يكذب {: وال حيسن إليه ُ ِّْ ََّ ِ َ َ ََ
ُّبالدين، فذلك الذي يدع ا َُ ِِّ َِّ َ ََ ِ َليتيمِ ِ َ ْ{ 

 )٢، ١: سورة املاعون(
ّوكذلك كرر اهللا جل وعال ! هذا

ذكر اليتيم يف كتابه العظيم تعظيام حلقه، 
وتفخيام ألمره، وترشيفا لشأنه، وإعالء 

 .... .ملكانته 
وأما إذا قرأت السرية النبوية 

العطرة عىل صاحبها أفضل الصلوات 

وأزكى التحيات، رأيت أن النبي حممدا 

 عليه وسلم صان حقوق صىل اهللا

اليتيم، وأعطاه حقوقا موفرة كاملة فوق 

ما يرام، وحث أصحابه ريض اهللا عنهم 

عىل اإلكرام له واإلحسان إليه، وهنى 

عن اإلساءة إليه، وظلمه حقه، وقهره، 

وإذالله، وقام بأموره من نفقة وكسوة 

وتأديب وتربية، وحض عىل ذلك 

ا، أصحابه وأنصاره ريض اهللا عنهم كثري

ّوبرش من يكفله باجلنة كام يف احلديث 

قال رسول اهللا صىل : عن أيب هريرة قال

كافل اليتيم له أو ": اهللا عليه وسلم
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لغريه أنا وهو كهاتني يف اجلنة، وأشار 

 )١. ("مالك بالسبابة والوسطى
ّوعظم الرسول صىل اهللا عليه 

ّوسلم حق اليتيم، وجعل من ضيع حقه 
لك حتذيرا بليغا، ّ وحذر من ذاآثام عاصي

 .وزجر عنه زجرا أكيدا
 وفعن أيب رشيح خويلد بن عمر

قال النبي : اخلزاعي ريض اهللا عنه قال
ّاللهم إين أحرج ": صىل اهللا عليه وسلم

 )٢. ("حق الضعيفني اليتيم واملرأة
وهناك كثري من التوجيهات ! هذا

النبوية الكريمة وردت حتث عىل 
يه، وعىل اإلكرام لليتيم، واإلحسان إل

ا، وحتذر من همحاية حقوقه وتعظيم
تضييع حقوقه، وإمهال حدوده، 
ّوواجباته، وتذم اإلساءة إليه وتشنّع 

 .إذالله وإهانته، وقهره وهنره
وهبذا بان واضحا جليا أن اإلسالم 
دين محى حقوق اليتيم، وصان كرامته 

                                                
فضل اإلحسان إىل األرملة رواه مسلم، باب  )١(

 .واملسكني واليتيم
 .حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد )٢(

وأمر باإلكرام له واإلحسان إليه، ال جتد 
مناهج األرض نظاما وال منهاجا من 

مجعاء محى حقوقه، وصان كرامته، وأمر 
 واإلحسان إليه، غري دين  لهباإلكرام

 ... .اإلسالم احلنيف 

 

يمتاز الدين اإلسالمي احلنيف عن 

غريه من األديان وامللل األخرى بأنه 

دين وضع نظاما حسنا ومنهاجا مجيال 

، والسائل لكفالة املسكني، والفقري

واملحروم، وذي احلاجة والفاقة 

وغريهم ممن ال يقدر عىل الكسب 

لزكاة، وجعل هلؤالء ابترشيع نظام 

 املذكورين حقا معلوما يف أموال

األغنياء واملورسين، وحث املورسين 

عىل القيام بأمورهم من نفقة وكسوة 

وتأديب وتربية ونحو ذلك مما حيتاجون 

 .إليه يف حياهتم الدنيوية

وإن اإلسالم هو الدين الوحيد 
واملسلك الفريد الذي عالج مسألة 
الفقر عالجا شافيا، وقىض عليها عىل 
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 يف ةأحسن وجه، ال ترى ديانة وال نحل
مناهج األرض مجعاء وضعت نظاما 
ومنهاجا لكفالة املساكني والفقراء 
والبؤساء واملحاويج والزمنى 

ن الكسب، عوالضعفاء والعاجزين 
 الفقر حال سليام مثل وحلت مسألة

 .الدين اإلسالمي احلنيف
لو أن األمراء املسلمني وضعوا 
نظاما لبيت املال، ونصبوا السعاة 
واجلباة جلباية أموال الزكاة، وبعثوهم 
إىل القرى واملدن الواقعة يف طول البالد 
ألخذ الصدقات والزكوات من أهل 

البالد ومجعوها فيه، الدثور املقيمني يف 
 بني الفقراء واملساكني وقسموها

والسائلني وذوي احلاجات والفاقات 
والضعفاء العاجزين عن الكسب بكل 
انتظام، وأنفقوها عليهم انحلت مسألة 
الفقر، ومل يبق يف املجتمع اإلنساين من 
يتكفف الناس، وعاش املحتاجون 
ناعمني بالرخاء وزال كثري من 

 .مشكالهتم

 إنك إذا قرأت كتاب! أخي يف اهللا 
ّاهللا تعاىل رأيت أن اهللا جل وعال عظم 

حقوق املساكني والسائلني 
واملحرومني، واعتنى بأمورهم اعتناء 
عظيام، وحث عىل اإلحسان إليهم 
واإلنفاق عليهم، يف مواضع كثرية من 

 :كتابه املبني فمن ذلك ما ييل
ُليس الرب أن ت{ –أ  َ َّ ِ ْ ََ ْولوا وجوهكم ْ ُ َ ُ ُ َْ ُّ

َقبل ا َ َرشق وْملِ ِ ِ ْاملغرب ولـكن الرب من ْ َّ ََ َّ ِ ِْ َ ِْ ِ ْ
ِآمن باهللاِّ واليوم اآلخر واملآلئكة  ِ َِ ْ َْ ْ َ َ َِ ِ ِ َ

ِوالكتاب َ ِ ْ ِوالنَّبيني وآتى املال عىل حبه  َ ِّ ُ َ ِّ ََ َ ََ ْ َ ِ

َذوي القربى واليتامى واملساكني وابن  ْ َ َ َ َ ََ ِ َ َ َْْ ْ ُ ْ ََ ِ

ِالسبيل والسآئلني ويف الرقاب َ ِّ َّ َِّ َ ََ ِ ِ ِ ِ{ .
 )١٧٧: سورة البقرة(

ْيسألونك ماذا ينفقون قل { –ب  ُ َ ُ َ ُِ ُ ََ َْ َ َ

َما أنفقتم من خري فللوالدين واألقربني  ِ ََ ْ ِّ َْ ْ َ ْ ََ ْ َ ِْ َ ُِ ِ ٍ َ َ

ِواليتامى واملساكني وابن السبيل ِ َّ َ َِ ْ َ َ َ َِ ِ َْ َْ{ 
 ).٢١٥: سورة البقرة(

ُوآت ذا القربى حقه { –ج  َ َ ََّ ُ ْ َْ ِ

َّواملسكني وابن الس َْ ْ َ ََ ِ ِ ْبيل وال تبذر ْ ِّ َ َُ َ ِ ِ

ًتبذيرا ِ ْ  ).٢٦: سورة بني ارسائيل (}َ
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َّإن { –د  ِيأمر بالعدل اهللاَ ِ ْ َ َْ ِ ُْ ُ
َواإلحسان وإيتاء ذي القربى َ ْ َْ َُ ْ ِ َِ ِ سورة  (}ِ

 .اآلية) ٩٠: النحل
ِويف أمواهلم حقٌّ للسائل { –ر  ِ َِِّ ْ ِّْ َ َ ََ ِ

ِواملحروم ُ ْ  ).١٩: سورة الذاريات (}ََْ
َإنام{ –س  َّ َ الصدقات للفقراء ِ َ ُ ْ َِ ُ َ َّ

ِواملساكني والعاملني عليها واملؤلفة  ِ َِ َّ ُْ َ ْ ََْ َ ََ َ ْ َ َ َِ ِ َ
ِقلوهبم ويف الرقاب والغارمني ويف  ِ َِ َ ََ ِ َ ْ َ ُ ُِ ِّ ْ ُ ُ

ِسبيل اهللاِّ وابن السبيل ِِ َِّ َِ ْ : سورة التوبة (}َ
 .اآلية) ٦٠

َكال بل ال تكرمون اليتيم، { –ص  ُِ َ َْ َ َِّ ْ ُ َّ َ

ُّوال حتاض َ َ َ ِون عىل طعام املسكني، َ ِ ِْ ْ َ َِ َ َ َ

اث أكال ملا، وحتبون املال  َوتأكلون الرتُّ َْ َ َّ ً َ َ ُُّ َ َِ ُ ْ َُ َ ْ َ

َحبا مجا  ).٢٠ – ١٨: سورة الفجر (}ُ

َفال اقتحم العقبة، وما { –ط  ََ َ َ ََ َ ْ ْ َ ََ

ِأدراك ما العقبة، فك رقبة، أو إطعام يف  ٌ َ َ ََ ْ َ َ َ ْْ َ َ ُ َ ِْ َ ٍَ ُّ َ

ٍيوم ذي مسغبة َِ ْ ََ ٍْ ِ، يتيام ذا مقربة، أو مسكينًا َ ِ ٍ ِْ َ َ ًْ َ ََ ْ َ

ٍذا مْرتبة َ َ َ  ).١٦، ١١: سورة البلد (}َ

إىل غري ذلك من اآليات التي فيها 

األمر باإلحسان إىل املحتاجني 

 .اإلنفاق عليهمو

وأما إذا قرأت السرية النبوية 
 عىل صاحبها أفضل –الرشيفة 

 رأيت أن –الصلوات وأزكى التحيات 
ا صىل اهللا عليه وسلم أرشد النبي حممد

أمته إىل محاية حقوق املحتاجني 
والضعفاء العاجزين عن الكسب، وبني 
حقوقهم خري بيان، وحث عىل 
اإلحسان إليهم، وإعانتهم باملال، 

نفاق عليهم، والتوجيهات النبوية واإل
الكريمة الواردة يف ذلك كثرية ال 

 :حتىص، فمن ذلك ما ييل
 عليه  جعل الرسول صىل اهللا–أ 

وسلم الكاسب للمسكني والعامل 
 مثل املجاهد يف سبيل اهللا، والقائم هملؤنت

ال يفرت، والصائم ال يفطر كام ثبت يف 
صحيح مسلم عن أيب هريرة عن النبي 

الساعي عىل ": صىل اهللا عليه وسلم قال
األرملة واملسكني كاملجاهد يف سبيل 

وكالقائم ال يفرت، : اهللا، وأحسبه قال
 )١(."ائم ال يفطروكالص

                                                
باب فضل اإلحسان إىل األرملة واملسكني  )١(

 .واليتيم



    

 ٣٤
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 وعن ابن عباس أن رسول –ب 
اهللا صىل اهللا عليه وسلم ملا بعث معاذا 

إنك تقدم عىل قوم أهل : إىل اليمن قال
كتاب فليكن أول ما تدعو إليه عبادة 
اهللا عز وجل، فإذا عرفوا اهللا عز وجل 
فأخربهم أن اهللا قد فرض عليهم مخس 

فعلوا صلوات يف يومهم وليلتهم، فإذا 
خربهم أن اهللا قد فرض عليهم زكاة فأ

تؤخذ من أغنيائهم فرتد عىل فقرائهم، 
فإذا أطاعوا هبا فخذ منهم وتوق كرائم 

غري ذلك من األحاديث إىل ) ١(.أمواهلم
النبوية الرشيفة التي فيها األمر 
باإلحسان إىل املحتاجني امللهوفني 

 .والبؤساء، واإلنفاق عليهم
عطرة دارس للسرية النبوية الـوال

 عىل صاحبها أفضل الصلوات –
 يرى أن الرسول –وأزكى التحيات 

صىل اهللا عليه وسلم حث عىل إيتاء 
املسكني والفقري وذي احلاجة والفاقة 
حقه فعال وقوال، وحض أصحابه 

                                                
رواه مسلم، كتاب اإليامن، باب الدعاء إىل  )١(

 .الشهادتني ورشائع اإلسالم

 – ريض اهللا عنهم –وأنصاره وأتباعه 
عىل االمتثال بذلك، والسري عىل ذلك، 
وعالج مسألة الفقر عالجا شافيا، 

ّقىض عىل مشكالته، ووفر للمحاويج و

والبؤساء والضعفاء العاجزين عن 
الكسب عيشا رضيا، ومطعام شهيا 
ومرشبا هنيئا، وملبسا هبيئا ومسكنا 

ولذلك ترى املحاويج . وضيئا
والبؤساء وذوي الفاقة وامللهوفني 
والعاجزين عن الكسب يف العرص 
النبوي امليمون عاشوا متمتعني بكافة 

ريات، ونعموا بالعيش واحلاحلقوق 
الريض اهلنيئ احلر، وما ذلك إال لعناية 
الرسول صىل اهللا عليه وسلم بشؤوهنم، 

م موفرة كاملة، ــم حقوقهــائهــوإيت
م تنظيام ـاق عليهـؤون اإلنفـوتنظيم ش

 .عادال حمكام
إذا قرأت يف كتب ! أخي يف اهللا 

السرية والتاريخ سرية اخللفاء الراشدين 
 رأيت أهنم – ريض اهللا عنهم –املهديني 

محوا حقوق املحتاجني والبؤساء وذوي 
تنظيم شؤون عملوا عىل الفاقة، و
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 اإلسالم دين صان حقوق اإلنسان ٣٥

اإلنفاق العادل عليهم، وقسم أموال 
الصدقات والزكوات من بيت املال 
بينهم، ووفروا هلم وسائل العيش 
املمكنة املرحية من نفقة، وكسوة، 
وسكنى، ودواء وتعليم وتربية وتأديب 

ا حيتاجون إليه يف مرافق مملك ونحو ذ
حياهتم، وأغنوهم عام كانوا حيتاجون 
إليه يف حياهتم، لذلك ال ترى عدد 
السائلني يف عصورهم الزاهرة امليمونة 

 .إال يسريا قليال

فهل من نظام من النظم، ومنهج 

من املناهج الوضعية احلديثة يستطيع 

إنشاء تنظيم شؤون اإلنفاق للمساكني 

حاويج والبؤساء والفقراء وامل

يع وضع القوانني طوامللهوفني، يست

العادلة احلكيمة اخلالدة حلامية 

حقوقهم، وصون كرامتهم، يستطيع 

وهتنئة حاهلم، وتوفري  إسعاد عيشهم 

وسائل العيش املرحية هلم من نفقة 

وكسوة وسكنى ودواء ونحو ذلك، 

وإغنائهم عام حيتاجون إليه يف حياهتم، 

تطور والتنور يف عرص التقدم وال

والتكنالوجيا كام وضع اإلسالم 

ورسوله حممد صىل اهللا عليه وسلم 

تنظيم شؤون اإلنفاق، ووضع اخللفاء 

الراشدون املهديون من بعده تأسيا 

بطريقته للمحتاجني امللهوفني، وأرشد 

إىل الطرق احلكيمة النافعة إلعانة ذي 

احلاجة امللهوف، وإطعام اجلائع، 

ضاء حوائجهم وكسوة العاري، وق

 .وسد خلتهم، كال ثم كال

تعجز مناهج األرض مجعاء عن 

تقديم أدنى مثل ونموذج أمام البرش يف 

ّ ترفه عيشهم،  أنذلك، فضال عن

وتوفر هلم وسائل العيش املرحية، 

وتضع القوانني حلامية حقوقهم، وصون 

كرامتهم، وسد خلتهم وقضاء 

 .حوائجهم

 )يتبع(
 

*** 
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  دور المؤسسات االجتماعية والخيرية
  يف احلفاظ على اجلماعة

 

 
 

 

 

إنه مل "يقول الشيخ حممد الغزايل   
 نظام – ولن يوجد –يوجد يف الدنيا 

يستغني البرش فيه عن التعاون 
واملواساة، بل ال بد الستتباب السكينة 
وضامن السعادة من أن يعطف القوي 

.. عىل الضعيف وأن يرفق املكثر باملقل
 هذا املضامر إال إذا ولن تنجح أمة يف

وثقت الصالت بني أبنائها، فلم تبق 
حمروما يقايس ويالت الفقر، ومل تبق 

ويف اإلسالم . غنيا حيتكر مباهج الغنى
رشائع حمكمة لتحقيق هذه األهداف 
النبيلة، من بينها تنشئة النفوس عىل 
فعل اخلري وإسداء العون وصنائع 
املعروف، ونتائج هذه التنشئة السمحة 
ال يسعد هبا الضعاف وحدهم، بل يمتد 

أماهنا واطمئناهنا إىل الباذلني أنفسهم، 
فتقيهم زالزل األحقاد وعواقب األثرة 

 ).١("العمياء

وبناء عىل ما تقدم سوف يتم   

تسليط الضوء عىل أهم الوظائف التي 

ينبغي أن تعمل املؤسسات االجتامعية 

واخلريية عىل حتقيقها يف املجتمع، 

 :النقاط التاليةوذلك يف 

دور املؤسسات االجتامعية : أوال  

 .واخلريية يف حتقيق االستقرار األمني

دور املؤسسات االجتامعية : ثانيا  
واخلريية يف حتقيق االستقرار النفيس 

 .واالجتامعي

                                                
خلق املسلم، دار القلم، دمشق، : الغزايل، حممد  )١(

 .١١٦، ص٦، ط١٩٨٦
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دور املؤسسات االجتامعية : ثالثا  
 .واخلريية يف حتقيق االستقرار االقتصادي

جتامعية دور املؤسسات اال: رابعا  
 .واخلريية يف زيادة االستثامر



 
يربط بعض علامء االقتصاد بني   

اجلريمة والدورات االقتصادية، ففي 
فرتات الكساد يزداد الفقر وبالتايل تكثر 
جرائم االغتصاب والقتل والترشد، وقد 

ت اإلحصائية  أن أوضحت الدراسا
من أطفال املناطق الفقرية جينحون % ٢٥

إىل اجلريمة بينام ال تتجاوز النسبة يف 
 ).٢%(١الدول املتقدمة 

ويعترب ذلك أمرا طبيعيا، فكام يقال   
صوت املعدة أقوى من صوت الضمري، 
فاإلنسان اجلائع قد يفعل أي يشء 
إلسكات جوعه، وقد روي عن أيب ذر 

عجبت ملن ":  أنه قال– ريض اهللا عنه –

                                                
ده األمنية، االقتصاد اإلسالمي وأبعا:  حطاب، كامل)١(

املجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، 
 .٣٣، ص ٣٢، عدد ١٦الرياض، جملد 

فقر الشعوب، مطبعة :  عبد العظيم، محدي)٢(
 .٢٠٨، ص م١٩٩٥العمرانية، القاهرة، 

ال جيد القوت يف بيته، كيف ال خيرج 
 ."عىل الناس شاهرا سيفه

يوسف القرضاوي يف /يقول د  
وما دام يف "تعليقه عىل قول أيب ذر 

املجتمع أكواخ وقصور، وسفوح 
وقمم، وختمة وفقر دم، فإن احلقد 
والبغضاء يوقدان يف القلوب نارا تأكل 

قة بني األخرض واليابس، وستتسع الش
الواجدين واملحرومني، ومن هنا تتخذ 
املبادئ اهلدامة أوكارها بني ضحايا 

 ).٣("الفقر واحلرمان والضياع
ومن جهة أخرى فإن الفقر   

يضعف انتامء الفرد لبلده ووطنه، فال 
جيد يف نفسه محاسة الدفاع عن الوطن، 
فوطنه مل يطعمه من جوع، ومل يؤمنه من 

 .خوف
ىل انتشار كافة كذلك يؤدي الفقر إ  

أشكال اجلرائم، الرسقة، البغاء، 
 .الخ.. املخدرات،

كام أن تعاطي املخدرات يف الدول   
الفقرية أكثر منه يف الدول املتقدمة، وقد 

                                                
مشكلة الفقر وكيف عاجلها :  القرضاوي، يوسف)٣(

 .١٦، صم١٩٨٠م، مكتبة وهبة، القاهرة، اإلسال
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أوضحت إحدى الدراسات أن أكثر 
الفئات تعاطيا للمخدرات هم الفقراء 
ومتوسطو الدخل، وتعلل الدراسة 

كل ذلك بأنه رغبة يف اهلروب من مشا
 .ومهوم الفقر

إن يف زيادة اإلنفاق عىل الفقراء   
تطييبا خلواطرهم وشفاء لصدورهم 
ومداوة جلراحاهتم ومعاجلة لبذور 
احلقد واحلسد والبغضاء التي يمكن أن 
تظهر لدهيم، وكذلك فإن تركيز 
األعامل اخلريية عىل الفقراء واملحتاجني 
والفئات الضعيفة يف املجتمع يقيض 

إلجرامية والعدوانية التي عىل امليول ا
ع، كام ـأ يف املجتمـشـن أن تنـيمك

اق، ـازع والشقـذور التنـيقيض عىل ب
ي ـرار األمنـايل يزداد االستقـوبالت

وة ـف، وقـدة الصـوتزداد وح
ادة ـؤدي إىل زيـة، بام يـاجلامع

 .اديـامعي واالقتصـرار االجتـاالستق


 
إن األعامل اخلريية التي تقوم هبا   

املؤسسات االجتامعية واخلريية تؤدي 

  النفيسإىل حتقيق الطمأنينة واالستقرار
. للامنحني واملستفيدين عىل السواء

فشعور املسلم وهو يقوم بالعمل 
اخلريي أنه يف عبادة، وأن له ثوابا 

 إىل مزيد من اإلخالص أخرويا، يدفعه
والبذل والتضحية والعطاء، كام أن 
شعور املنتفع بالعمل اخلريي باالمتنان 
والعرفان يدفعه أيضا إىل املزيد من 

 .املشاركة اإلجيابية يف املجتمع
التصور الذي وإن هذا الشعور   

يرافق الطرفني يؤدي إىل الطمأنينة 
والرضا واالستقرار، وينأى باملجتمع 

لق واالضطراب واالنحراف، عن الق
مهام كانت الظروف املحيطة به، فاملشقة 
هتون، واألجر القليل يكون فيه الربكة، 
ويشعر اإلنسان بثمرات اإليامن والصلة 

 فيزداد عطاؤه – عز وجل –باهللا 
وإنتاجيته، وبالتايل يزداد النمو 

 .واالستقرار االقتصادي يف املجتمع


 
تعمل هذه املؤسسات عادة عىل   

إعادة توزيع الدخل ملصلحة الفقراء 
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والفئات الضعيفة، وهذا يؤدي إىل 
اوت ـفـدة التـن حـل مـيـلـالتق
وارد ـل للمـدام األمثـادة االستخـوزي

وبالتايل زيادة االستقرار االقتصادي 
 .واالجتامعي

نتقال األموال من األغنياء ذوي فا  
املنفعة احلدية املتدنية للنقود إىل الفقراء 
ذوي املنفعة احلدية املرتفعة للنقود، 
يعني زيادة االستفادة من النقود بام ينفع 
الناس، كام يعني متكني الفقراء من 
إشباع املزيد من حاجاهتم األساسية 
التي مل تشبع سابقا، ونظرا ألن الفقراء 

أي جمتمع يتمتعون بميل حدي يف 
استهالكي مرتفع مقارنة باألغنياء، مما 
يزيد من إنفاقهم االستهالكي ومن ثم 

وهذا يعني .. يزيد اإلنفاق االستثامري
أن زيادة الطلب عىل السلع 
االستهالكية سوف يدفع املستثمرين إىل 
زيادة إنتاج هذه السلع مما يتطلب املزيد 

يد من السلع من املواد األولية واملز
وبفعل املضاعف .. االستثامرية اإلنتاجية

فإن حتفيز الطلب االستهالكي سوف 
 .حيفز الطلب االستثامري

إن من أكرب مظاهر االستقرار   
 احلاد يف توزيع الثروة بني أفراد تالتفاو

مع، ومما ال شك فيه أن هذه تاملج
املؤسسات تعمل عىل تقليل حدة 

يل زيادة التفاوت بني الناس، وبالتا
 .العدالة يف توزيع الدخل

ويرى معظم االقتصاديني أن إعادة   
توزيع الدخل سوف تؤدي إىل املزيد 
من النمو واالستقرار االقتصادي، 

 ):١(وذلك من خالل اآليت
تؤدي إعادة توزيع الدخل إىل  -١

زيادة كبرية يف كل من االستهالك 
واالدخار عند الفقراء وهذا 

ج وبالتايل يؤدي إىل زيادة اإلنتا
 .زيادة النمو االقتصادي

تعد إعادة توزيع الدخل هدفا  -٢
لدى السياسيني واالقتصاديني 
ألهنا من معامل االستقرار 
السيايس واالقتصادي عىل 

 .املستوى الكيل

                                                
العمل التطوعي وآثاره يف : ي عيس حممد بن)١(

التنمية االقتصادية من منظور إسالمي، رسالة 
 .١٠٦، ص م٢٠٠٦دكتوراة، جامعة الريموك، 
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ينجم عن إعادة توزيع الدخل  -٣
رفع الكفاية اإلنتاجية عند 
الفقراء، وزيادة مشاركتهم يف 

 .العملية اإلنتاجية
املستوى التعليمي عند زيادة  -٤

الفقراء مما ينعكس عىل زيادة 
 .اإلنتاجية والنمو االقتصادي

   

 
تتنوع األعامل اخلريية إىل أشكال 
عديدة بحيث تشمل نفقات نقدية 
ونفقات عينية وتدريب وتعليم ونفقات 

 .إلخ...صحية وتشغيل وكفالة يتيم
ومما ال شك فيه أن جزءا كبريا من 
األعامل اخلريية يوجه إىل االستثامر 

شكل مبارش، حيث تؤمن بوالتشغيل 
األعامل اخلريية نسبة كبرية من فرص 
العمل، كام تعمل عىل تدريب وتعليم فئات 
كبرية من املجتمع، وهذا يندرج حتت 
االستثامر البرشي، كام تقوم املؤسسات 

كني أصحاب احلرف من اخلريية بتم
االستمرار يف حرفهم يف حاالت التعثر، 

 .وهذا أيضا فيه دعم لالستثامر

إن االستثامر يف املجتمع يؤدي إىل 
زيادة فرص العمل ويقلل من البطالة 
وبالتايل حيد من القالقل االجتامعية 
والسياسية، ويعمل نحو توجيه 
الطاقات نحو العطاء والبذل ومنفعة 

 من توجيهها نحو إثارة املجتمع بدال
املشكالت واألزمات والنعرات 

   ..العصبية
إن االستثامر يف اللغة االقتصادية 
ينحرص يف زيادة األصول اإلنتاجية أو 

، وهذا ما يركز )١(الرتاكم الرأساميل
عليه العمل اخلريي عندما يقوم 
بالتدريب والتعليم والتشغيل، وعندما 
حيرص عىل تزويد أصحاب احلرف 

ليدوية باآلالت واألدوات الالزمة ا
 .الستمراريتهم

إن انشغال الناس باألمور النافعة 
هو خري وسيلة لضامن عدم انشغاهلم 

 .بأمور سلبية ضارة هبم وباملجتمع
 )يتبع(

*** 

                                                
االستثامر :  خريوش، حسني عيل، وآخرون)١(

والتمويل بني النظرية والتطبيق، دار زهران، 
 .١٩٩٩عامن، 



  

 ٤١

 متعة املطالعة والقراءة ٤١

 

  متعة المطالعة والقراءة
 

 طارق أسعد بن أسعد أعظمي
 اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

من أهم ما يستمتع به اإلنسان يف 

 ،"الكتاب" هو  بههذه احلياة ويستلذ

 و جليس ،فالكتاب هو أنيس يف غربته

 و رفيق يف ، و نديم يف سهره،يف خلوته

 ، كلام نظر إليه يشحذ روحه،هناره

 فيستأنس ،ود قوتهجي و،ويصقل عقله

 وجيد يف ، ويطمئن بني أحضانه،بقربه

ًاء للروح  وغذ،القراءة متعة للنفس
 فإن للقراءة متعة ولذة ال ،والعقل

 وللناس ،يعرفها إال من كان مدهلام هبا

 :يقول اجلاحظ. فيام يعشقون مذاهب

نعم الذخرة والعدة واملستغل "

 ونعم القرين والدخيل ،واحلرفة

 والكتاب هو اجلليس ،والوزير والنزيل

الذي ال يطريك والصديق الذي ال 

حذ  يطيل إمتاعك ويش،يغريك

 )١ ("طباعك
فى علينا أن اهللا عز خي ال هثم إن

وجل أكرم األنبياء عليهم أفضل 
الصلوات والتسليم بإنزال الكتب 

 وجعل كرامة اإلنسان منوطة ،عليهم
 اقرأ وربك " :بالقراءة حيث قال

 وهيدي اهللا بالكتاب أقواما "األكرم
 ويرفع به أمما ،ويضل به اآلخرين

 .ويضع به األخرى
 اإلسالمية قضت مسريهتا إن األمة

من أمة أمية ال تدري ما الكتاب وال 
اإليامن إىل أقرأ األمم وأوسعها مطالعة 

  ترجع،وأغزرها ثقافة و أخزهنا علام

                                                
حمارضات األدباء و البلغاء، للراغب األصبهاين،   )١(

 .٥١:ص



    

 ٤٢

٤٢  

 إىل تلك النفخة الربانية  بالقراءةصلتها
التي نفخت يف غار حراء  بمكة من 

 اقرأ باسم ربك " قارئ بقول مقرئ إىل
ة هذه  ثم عبقت رائح"الذي خلق

الكلمة الطيبة وشذا عبريها وتضوع 
 حتى أحاطت مجيع العامل ،مسكها

واجتذب الناس إليها و قبلوا احلق 
 ومن ،وأزالوا عن أنفسهم هتمة اجلهالة

هنا حتققت هلم السيادة وأصبحوا ملوكا 
 وأعزة بعد ما كانوا ، عبيدابعد ما كانوا

 :يقول الدكتور حممد عدنان سامل. أذلة
 الذين انطلقوا من ،واملسلمون"

 ، و طلبوا العلم من كل مصدر،)اقرأ(
 وسعة ،نالوا من كرامة اهللا هلم يف الدنيا

 ما ، يف أقرص وقت،السلطان يف األرض
 )١ (".مل ينله غريهم بمثل هذه الرسعة

 يا بني إذا وقفتم "قال املهلب لبنيه 
يف األسواق فال تقفوا إال عىل من يبيع 

 ووصف "السالح أو يبيع الكتب
َاجلاحظ حممد بن إسحاق أمري بغداد  ُ

يوم دخل إليه وهو معزول ورآه جالسا 
                                                

 .٤٣:أوال للدكتور حممد عدنان سامل،صالقراءة   )١(

يف خزانة كتبه بني الكتب والدفاتر 
ما رأيته أهيب منه يف تلك ": فيقول
 وسافر الصاحب بن عباد من ".احلال

بلد إىل بلد ومعه محل ثالثني مجال من 
وعندما يعرف أن سيف الدولة . الكتب

ثمن كتاب األغاين دفع ألف دينار 
 )٢ (.يستقل الثمن

ذكر الراغب األصبهاين يف كتابه 
موقفا مجيال حدث للخليفة العبايس 
املأمون حيث قيل إنه نظر إىل بعض 

ما هذا؟ : أوالده ويف يده كتاب فقال
ويؤنس يشحذ الفطنة  بعض ما :قال

احلمد هللا الذي جعل يف : الوحشة، فقال
ثر مما ينظر أوالدي من ينظر إليه بأدبه أك

 )٣ (.إليه بحسبه
وما رأيت أحدا يف يده : قال أبو عمرو

دفرت، وصاحبه فارغ اليد، إال اعتقدت أنه 
  )٤(.أعقل وأفضل من صاحبه

                                                
ملاذا نقرأ لطائفة من املفكرين، مقال الشيخ عادل   )٢(

 .٩١:الغضبان،ص
حمارضات األدباء و البلغاء، للراغب األصبهاين،   )٣(

 .١٥١:ص
 .املرجع السابق  )٤(



  

 ٤٣

 متعة املطالعة والقراءة ٤٣

مما ال شك فيه أن هنوض األمة 
 و بذل ، عن التهام الكتب ناتجورقيها

 وكثرة الرتدد ،اجلهود للحصول عليها
  إن سلف هذه األمة قد،عىل املكتبات

عاشوا حتت ظل الكتب وتربوا 
 غذاؤهم ،وترعرعوا بني األوراق

 طامنينتهم متصلة ،مطالعة وقراءة
 ومتعتهم تدور بني ،باحلروف واجلمل

 فهذا ابن اجلوزي ،ت والفقراتاالعبار
وإين أخرب عن "أعرب عن نفسه قائال 

ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا : حايل
ىل وقعت عًرأيت كتابا مل أره، فكأين 

، ولقد نظرت يف ثبت الكتب كنز
مية فإذا به ااملوقوفه يف املدرسة النظ

حيتوي عىل نحو ستة آالف جملد، ويف 
ثبت كتب أيب حنيفة، وكتب احلميدي، 
وكتب شيخنا عبد الوهاب، وابن 

اب ـن اخلشـد بـر، وكتب أيب حممـناص
 وغري ذلك من كل -ًوكانت أمحاال- 

إين : كتاب أقدر عليه، ولو قلت
طالعت عرشين ألف جملد، كان أكثر، 

 )١ ("!وأنا بعد يف الطلب

                                                
 .٤٥٤:صيد اخلاطر البن اجلوزي،ص  )١(

وكان ابن شهاب الزهري قد مجع 
 وكان يالزمها ،من الكتب شيئا عظيام

: مالزمة شديدة حتى إن زوجته قالت
واهللا إن هذه الكتب أشد عيل من ثالث 

 )٢ (.رضائر
 :يقول أبو هفان عن اجلاحظ

ّمل أر قط وال سمعت من أحب 
نه إ ف،علوم أكثر من اجلاحظالكتب وال

مل يقع بيده كتاب قط إال استوىف قراءته 
 يكرتي حتى إنه كان ،كائنا ما كان

 )٣.(دكاكني الوراقني ويبيت فيها للنظر
واجلدير بالذكر أن اجلاحظ مات 

 فهو ،بسقوط بعض الكتب عليه
 . عشيقهالعاشق الذي قتله

شيخنا  حدثني أخو :يقول ابن القيم
 كان :ن تيمية عن أبيه قالعبد الرمحن ب

اجلد إذا دخل اخلالء يقول يل اقرأ يف 
 وارفع صوتك حتى ،هذا الكتاب

 وأعرف من أصابه مرض من .أسمع
صداع ومحى وكان الكتاب عند رأسه 

                                                
 .٦٣:كيف أقرأ،ص  )٢(
 .٤:،ص٤:وي،جمعجم األدباء لياقوت احلم  )٣(



    

 ٤٤

٤٤  

 فإذا غلب ،فإذا وجد إفاقة قرأ فيه
 فدخل عليه الطبيب يوما وهو ،وضعه
 ، إن هذا ال حيل لك: فقال،كذلك

 وتكون سببا ،فإنك تعني عىل نفسك
 : وحدثني شيخنا قال.لفوات مطلوبك

 إن :ابتدأين مرض فقال يل الطبيب
مطالعتك وكالمك يف العلم يزيد 

 ، فقلت له ال أصرب عىل ذلك،املرض
 أليست ،وأنا أحاكمك إىل علمك

النفس إذا فرحت ورست قويت 
 ، فقال بىل،الطبيعة فدفعت املرض

 ترس بالعلم فتقوى فقلت له فإن نفيس
 فقال هذا خارج .به الطبيعة فأجد راحة

 )١ (.عن عالجنا
ِوروي عن  ْاحلسن اللؤلؤي إن َ ُ ُّ ِْ ِِّ ْ ِ َ َ

َصح عنْه أنه قال َ ُ ُ َّ ََّ َ َلقد غربت يل أربعون : َ َ َُ َ ْ َ ََ ِ ْ َْ
ُعاما ما قمت وال نمت إال والكتاب  َ ََ ُ ُِ ِْ َُّ َِ ْ ْ َ ً َ

ِعىل صدري ْ َ َ َ) .٢( 
اذ عباس يقول األديب األست

لست أهوى القراءة " :حممود العقاد
                                                

روضة املحبني ونزهة املشتاقني البن القيم،   )١(
 .٧٠:ص

 ،٢:ج جامع بيان العلم وفضله البن عبدالرب،  )٢(
 .١٢٢٧:ص

ألكتب وال أهوى القراءة ألزداد عمرا 
 وإنام أهوى القراءة ،يف تقدير احلساب

 ،ألن عندي حياة واحدة يف هذه الدنيا
وحياة واحدة ال تكفيني وال حترك كل 

 .مايف ضمريي من بواعث احلركة
والقراءة دون غريها هي التي تعطيني 

احدة يف مدى عمر أكثر من حياة و
اإلنسان الواحد، ألهنا تزيد هذه احلياة 
من ناحية العمق، وإن كانت ال تطيلها 

ولكنى أحب . ... بمقادير احلساب
.. الكتب ألن حياة واحدة ال تكفيني

ومهام يأكل اإلنسان فانه لن يأكل بأكثر 
 ومهام يلبس لن يلبس ،من معدة واحدة

  ومهام يتنقل يف،عىل غري جسد واحد
البالد فانه لن يستطيع أن حيل يف 

ولكنه بزاد الفكر والشعور . مكانني
واخليال يستطيع أن جيمع احليوات يف 
عمر واحد، ويستطيع أن يضاعف 
فكره وشعوره وخياله كام يتضاعف 
الشعور باحلب املتبادل وتتضاعف 

 )٣ (."الصورة بني مرآتني

                                                
 .٤٢ و ٣٩:ملاذا نقرأ، ص) ٣(



  

 ٤٥

 متعة املطالعة والقراءة ٤٥

  :و هللا در من قال
 

  كتايب فيه بستاين وروحي
 

  ه سمري نفيس والنديموفي
 

  جيالسني وكل الناس حرب
 

  ويسليني إذا عرت اهلموم
 

  وحييي يل تصفح صفحتيه
 

  كرام الناس إن فقد الكريم
 

  إذا اعوجت عيل طريق قومي
 

  فيل فيه طريق مستقيم
 

إن واقعنا املعيش يشهد بأرقى 

التطورات يف جمال التكنولوجيا اجلديد 

ر تاثريا  وأث،ما مل يشهده العامل من قبل

بارزا يف ميادين العلم والتعلم والقراءة 

ّ ويرس االستفادة من الكتب ،والكتب
واالطالع عىل نوادرها واحلصول عىل 

 فبينام ،أنفعها واالختزان بكم هائل منها

خمة من سيمتلك القارئ ثروة ض

الكتب الورقية يف مكتبته فهو حيمل 

ماليني الكتب اإللكرتونية يف جهازه 

ك أن تقول إن الكتب  بحق،أيضا

 ،اإللكرتونية ليست مثل الكتب الورقية

لكن عىل كل حال ال غنى عن الكتب 

اإللكرتونية وال حميد عنها وخاصة يف 

 فاليشء املهم أن ،هذا العرص املتقدم

يكون اإلنسان يكثر من املطالعة 

 ويزود نفسه بكثري من ،والقراءة

، وهيذب املعلومات والثقافات

والوطن نافعا للبيئة شخصيته ليكون 

 وتتحقق له هذه السعادة أيا ،والشعب

 فاحلكمة ضالة املؤمن ،ما كان مرجعه

ختم هذا أ ، فهو أحق هباأنى وجدها

املقال بكلامت األديب عيل الطنطاوي 

َّريد أن أدلكم عىل يشء فيه أ"رمحه اهللا 

ٌلذة كبرية، وفيه منفعة كبرية، وتكاليفه  ََّ
 تعرفوا ما هو؟ هو ُّقليلة، فهل حتبون أن

َّاملطالعة ولقد جربت اللذائذ كلها، فام  َ َّ ُ َّ
ٍوجدت أمتع من اخللوة بكتاب، وإذا  َ ُ
ٌكان للناس ميول وكانت هلم رغبات؛ 

َفإن امليل إىل املطالعة والرغبة فيها هي 

 )١ (".أفضلها
 

*** 

                                                
: فصول يف الثقافة واألدب لعيل الطنطاوي، ص  )١(

١٧٩. 



    

 ٤٦

٤٦  

 

 
 

 عصام بن عبد اهللا السناين. د
 جامعة القصيم

ملا ظهر اخللل يف فهم بعض شباب 
يف باب الوالء والرباء بالد احلرمني 

وعدم معرفة منهج أهل السنة فيه، 
فوقعوا بسببه يف التكفري والتفجري، قام 

 بنسبة  السلفيةبعض املناوئني للدعوة
هذا التكفري الذي هو عىل منهج 

ئمة الدعوة ومصنفاهتم، لقد اخلوارج أل
عوة السلفية فيام كان العداء الديني للد

مىض ينبع من خارج البالد، والتأريخ 
حيكي كم من الكتب ألفها أهل البدع 
والضالل لتشويه هذه الدعوة 
التجديدية الصافية التي أخرج اهللا هبا 
فئاما من الناس من ظلامت الرشك 
والبدع والضالالت إىل نور التوحيد 
والسنة واهلدى، ومع رضاوة هذا 

داء بقيت هذه الدعوة العداء وكثرة األع
بدولتها متجددة شاخمة قائمة جامعة 

بني صفاء املنهج وقوة اجلانب، حتى 
دخلنا يف هذه املرحلة احلرجة التي جند 
فيها أعداء هذه البالد ودعوهتا بعض 
أبناء هذه البالد املتدينني من يقوم هبذا 
الدور عنهم خري القيام، فاستغلوا وقتا 

بالد من حكام ّحرجا مر به أهل هذه ال
وعلامء بعد أحداث رضب أبراج جتارية 

، فتكالب أعداء اخلارج "أمريكا"يف 
من النصارى مع أعداء الداخل من 
الصوفية والرافضة والليرباليني للطعن 
يف أهم ما قامت عليه هذه البالد بل هو 

ال وهو ، أرس بقائها هذه السنني املديدة
وهؤالء اجلنود . منهجها وعقيدهتا

فمنهم : د ليسوا عىل درجة واحدةاجلد
العدو احلاقد عىل هذه الدعوة املباركة 

ومنهم األهوج . املشكوك يف باطنيته
اجلاهل الذي ال يدري، وال يدري أنه 



  

 ٤٧

 جنود جدد حلرب  الدعوة السلفية ٤٧

ال يدري، ومنهم طالب العلم الذي 
حصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم 

ن نزعه عرق احلزبية كالرشعية ل
تي تأثر واالنتصار للجامعة احلركية ال

حتميلها نتيجة هذه  هبا فهو حياول دفع
األعامل، ولو كان ذلك بالطعن يف 
الدعوة التجديدية وعلامئها، وهؤالء 

ئمة الدعوة بأهنا أيركزون عىل كتب 
سبب هلذا التكفري والتفجري الواقع يف 

قدين أو ابالدنا، فيقال هلؤالء احل
، إنكم لن }قل موتوا بغيظكم{: اجلهلة

 حربا هلذه الدعوة من تكونوا أشد
جحافل احلقد والكذب والتلبيس حني 
ظهور هذه الدعوة السلفية، ومع ذلك 
فقد ذهب زبدهم جفاء وهباء منثورا 
أدراج الرياح أمام قوة احلق ودمغه هلذا 

لن تكونوا أكثر منهم وال الباطل، إنكم 
أشد منهم حجة ومكرا، لقد كان 

ئمة الواجب عليكم أن تعرفوا أل
 قدرهم وسابقتهم يف جتديد الدعوة

 البدع، ال ةالتوحيد وإحياء السنن وإمات
أن تكونوا عونا ألعداء الدعوة من 
الصليبيني والليرباليني والصوفيني 

والرافضة، وألنه إنام يعرف الفضل 
ألهل الفضل ذوو الفضل، فهذا شيخ 
 مشاخينا العالمة عبد الرمحن السعدي

قتناص جمموع الفوائد وا (– رمحه اهللا –
وسأله سائل ): ١١١:  فائدة–األوابد 

 سلوكه ما الواجب عيل: من أهل العلم
علم يا أخي أن إ": مع علامء نجد؟ فقال

الواجب عليك مواالة مجيع علامء نجد 
وحمبتهم والتقرب إىل اهللا بذلك، وأن 

ن مجيع املؤمنني ملا خصهم اهللا متيزهم ع
به من العلم واإليامن والتعليم والدعوة 

عن والقيام بفروض كفايات نابوا فيها 
مجيع املؤمنني، وهي كثرية جدا، وأن 
جتعل هذه الفواضل والفضائل نصب 
عينيك، وتعلم مع ذلك أهنم كسائر 
الناس برش جيري منهم ما جيري من 

نتقد البرش، فاجعل ما يبلغك مما ي
عليهم إن صح ذلك وأكثره غري 
صحيح، اجعل ذلك مقابال ملا هلم من 
املحاسن والفضائل جتد ذلك 
مضمحال، وجاهد نفسك إن وجدت 
يف نفسك عىل أحد منهم موجدة أن 
تداوهيا باملحبة والثناء والدعاء تقربا إىل 
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اهللا، وقياما بالواجب، وارتقاء إىل 
 وهللا –الكامل املمكن، واعلم أهنم 

السلفي  كلهم عىل املذهب –احلمد 
سوله رمتفقون عىل إثبات ما أثبته اهللا و

من صفات اهللا جل جالله من غري 
استثناء عىل الوجه الالئق بعظمة اهللا 
وكربيائه، ونفي ما نفاه اهللا ورسوله من 
النقص والكفو والند والتمثيل، 
ومتفقون أيضا عىل الدعوة إىل 

التباع الشهادتني التوحيد اخلالص وا
اخلالص، وإذا فرض خطأ واحد منهم 
يف بعض املسائل وهو معتقد هذا 
األصل، فخطؤه قد غفره اهللا وجتاوز 

وهو املظنون، بل هو عنه بعد االجتهاد، 
املعلوم من حاهلم فإهنم يعتقدون ما 
ذكرنا من صميم قلوهبم، ويدعون إليه 
ويقررونه، وينكرون عىل مجيع املعطلني 

ون عىل املعطلني لتوحيد النفاة كام ينكر
 متفقون ماإلهلية والعبادة، وهم كله

عىل أن من رصف نوعا من أنواع 
العبادة لغري اهللا من أي خملوق يكون 

هذا حد الرشك ) ألن(فهو مرشك كافر 
األكرب املخرج عن دائرة اإلسالم، فإذا 

  عرفت ما ذكرته لك عنهم، وإن 
  شككت يف ذلك، فاسأل العارفني 

 هلم هوى وال أغراض، الذين ليس
عرفت أن الواجب عليهم متييزهم 
باملواالة واملحبة والثناء، ونرش 
فضائلهم، وقمع من تعرض هلم، 
ونصيحة من يظن هبم خالف ما 
ذكرناه، واجعل هذا طريقك الذي 
تسلك فإنه الطريق املستقيم املوافق 
للكتاب والسنة ولقواعد الرشيعة 

 تسمع ثم إياك يا أخي أن... وأصوهلا 
بأحد منهم قدحا أو انتقادا إال رددته 
ونصحت املعرتضني وبينت له 
مقاماهتم العالية، وال يغرنك ترك أكثر 

كد آالناس ملراعاة هذا احلق الذي هو 
حقوق املسلمني، وبه حيصل للعبد من 
اخلري والثواب وحيصل به من املصالح 

  اهـ."اخلاصة والعامة يشء كثري
 

*** 
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 أوالدنا ووسائل التواصل االجتامعي ٤٩

 
 

  أوالدنا ووسائل التواصل االجتماعي

 

 
 

 

إن الذي دفعني إىل تأليف هذا 
الكتاب هو ما ملسته يف حميطي، وفيام 

من حرية اآلباء ) النت(اطلعت عليه يف 
واألمهات، بل حرية الناس مجيعا يف 
كيفية التعامل مع اجلوال واآليباد 
والتلفاز، وكيفية التعامل مع الفيسبوك 

 ......وتويرت واليوتيوب 
ا إحدى أظهرت دراسة قامت هب

املؤسسات اليابانية عىل أطفال ترتاوح 
عاما، وقد أظهر ) ١٨ – ٨(أعامرهم بني 
من هؤالء األطفال % ٧٠املسح أن 

 .يمتلكون هواتف نقالة خاصة هبم
وقد كان من األمور املهمة التي 
أظهرهتا الدراسة هو عدم وجود عالقة 

لدخل األرسة ومستواها االجتامعي 
 .ف الذكيبامتالك األطفال للهات

     

 

 .تقليد الكبار حوهلم )١
وجود أدوات تواصل خاصة  )٢

بالطفل منحته الشعور 
باالستقالل والقدرة عىل 

 .التحكم بحياته
العامل االفرتايض ميلء  )٣

بالتصاميم الرائعة واألشياء 
املسلية التي ال تتوفر يف واقع 

 .الطفل املعايش
امللل والفراغ اهلروب من  )٤

واالنشغال بأي يشء لتزجية 
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الوقت واخلالص من ملل 
 .احلياة الرتيبة

 
اآلباء واألمهات ورجال التعليم 
والدعاة واملرشفون عىل املحاضن 

هؤالء مجيعا يف حرية من .. الرتبوية 
أمرهم جتاه القواعد التي جيب اتباعها 
يف ترشيد استخدام أبنائنا ملواقع 

 .تواصل االجتامعيال
وتزداد احلرية حيث ال يستطيع 
أحد منا اآلن ختيل ما الذي سيكون عليه 
حال التقنية بعد عرش سنوات، وإىل أي 

 .حد سيكون االنفتاح عليها إجيابيا
 

إن ما نشاهده اليوم من مواقع 
تواصل وأدوات اتصال عىل مستوى 

 من أضخم العامل، هو يف احلقيقة مظهر
 ) . .العوملة(مظاهر 

ومن هنا فإين أعتقد أننا لسنا 
مستهدفني يف عقائدنا وأخالقنا من 
خالل تصميم برامج وأدوات خاصة 
بنا، لكن من املؤكد أن تلك املواقع 

 واألدوات ال تراعي ثقافتنا
إن األلعاب اإللكرتونية تسهم يف 
إعادة تشكيل أدمغة صغارنا عىل نحو جديد، 

كبار من خالل وعينا وتوجيهنا ونحن ال
نستطيع تقرير نوعية ذلك التشكيل، وحتديد 

  .ما إذا كان نافعا ألوالدنا أو ضارا
 

 .جتسري ثقافات العامل )١
 .أطفال أذكى )٢
 .تعزيز اجلانب االجتامعي )٣
 .مورد للتثقيف والتعليم )٤

ملزيد من احلديث حول النقاط 
 إجيابيات وسائل التواصل السالفة عن

 ).٣٣ ص ٢١انظر الكتاب ص (
لو مل تكن لوسائل التواصل 
واهلواتف الذكية إال هذه املنافع، ملا كان 

. هناك حاجة لوجود مثل هذا الكتاب
فاحلقيقة أننا مع وسائل التواصل 
واهلواتف الذكية اليوم أمام حتديات 
وخماطر حقيقية، متس أخالقنا وحياتنا 

 . . .ة ومستقبل أبنائنا االجتامعي
فنحن أمام أمور مهلكة وعواقب 
وخيمة حقا إن مل نتسلح بالوعي 
واإلرادة واملثابرة ونحن نتعامل مع 
الشبكة العنكبوتية، وما يتفرع عنها من 

 .معدات ووسائل وألعاب
 

الشعور بالقلق من قبل -١
م األولياء من استخدام أوالده



  

 ٥١

 أوالدنا ووسائل التواصل االجتامعي ٥١

للهواتف الذكية، إما بسبب إفراط 
األوالد يف استخدامها، وإما بسبب 

 .التكاليف املادية لذلك
والذي يقض مضاجع اآلباء 
واألمهات أن منع الفتيان واملراهقني 
من امتالك هاتف ذكي أو فتح حساب 
عىل تويرت أو الفيسبوك ضعيف 
اجلدوى، وقد يؤدي إىل نتائج عكسية 

 .واقع احلالعىل نحو ما نجده يف 
أشارت دراسة يف دول خليجية 

من األرس فيها، % ٨٠إىل أن نحوا من 
ال يعملون عىل تقنني استخدام أبنائهم 

 !!للتطبيقات احلديثة
إن وسائل التواصل مل تعد 
بالنسبة إلينا عبارة عن أدوات 
نستخدمها، نحن فيام نراه مناسبا لنا، 
وإنام صارت أدوات للسيطرة علينا 

 .نامط حياتناوتغيري أ
إن حتكم وسائل التواصل بنا قد 
أدى فعال إىل أن نكون أشبه ببضائع أو 
منتجات تم تصنيعها بواسطة خطوط 
التجميع، فنحن متشاهبون اليوم إىل حد 
بعيد، وهذا جيعلنا نفقد خصوصياتنا 

 !!وإنسانيتنا

 صار هناك – ولألسف –اليوم 
تسابق حمموم بني الصغار والكبار عىل 

كرب قد من الشهرة عىل مواقع نيل أ
التواصل، واالنتظار بشغف إعجابات 
األصدقاء مع حماوالت كثرية لرفع 

 !!أعدادهم
بل صار هناك من يقوم التمكن 
العلمي والعلمي لدى عامل ما من 
خالل أعداد متابعيه عىل الفيسبوك 

 !!وتويرت
 األخالق والسلوك-٢

لعل التأثري يف أخالق الناشئة 
 وسلوكياهتم، هو من أسوأ واهتامماهتم

ما ترتكه وسائل التواصل االجتامعي يف 
 . .حياهتم 

قامت مؤسسة غري ربحية بإجراء 
 – ١٠(دراسة عىل طالب أعامرهم بني 

حول تعرضهم للتحرش عىل )  سنة١٤
 :النت، فكانت النتائج

 من األطفال تعرضوا % ٤٢
للتحرش يف أثناء وجودهم عىل 

 .الشبكة
 رضوا من الطالب تع% ٣٥

 .للتهديد عىل الشبكة
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 من األطفال يعرتفون بأن % ٥٨
شخصا قال هلم كلامت بذيئة 

 .ومؤذية عىل الشبكة
 من األطفال مل خيربوا أولياء % ٥٨

أمورهم عن أمر وضيع حصل 
 .معهم عىل الشبكة

 نحن نعاين من ضعف -٣
مؤسساتنا التعليمية وختلفها يف املقاييس 

اصل العاملية، وقد جاءت وسائل التو
االجتامعي واهلواتف الذكية واأللعاب 

 .اإلكرتونية لتزيد الطني بلة
وإن وضعنا مع هذه الوسائل أشبه 
بطاعن يف السن قمنا بإجراء عملية 

والسؤال الذي ينبغي !! جراحية كربى له
كيف كان تأثري وسائل : بحثه بجدية

 التواصل عىل حتصيل املعرفة لدينا؟
 :واجلواب عىل هذا

 أن وسائل التواصل من الواضح
إىل جانب األلعاب اإلكرتونية قد أثرت 
عىل نحو كبري يف اهتاممات صغارنا من 
طالب املدارس، حيث صار االنشغال 
بكتابة الواجبات، واالهتامم بام قاله 
املدرسون ومناقشته بني الزمالء إىل 
جانب االستزادة من املعلمني واعتبار 

ذا اللقاء هبم فرصة كبرية، صار كل ه

يف الدرجة الثانية أو الثالثة يف اهتاممات 
 .الطالب
ال خيفى عىل أحد أن وضعيتنا -٤

الثقافية تعاين يف األساس من اهلشاشة، 
واألرقام والدراسات تثبت أننا ختلفنا 
كثريا يف العناية بالقراءة واالرتباط 

 ...بالكتاب 
وبعد انتشار احلواسيب 
واهلواتف الذكية ومواقع التواصل 

أللعاب اإللكرتونية بالصورة املذهلة وا
 !!زاد األمر سوءا

إن : ونحن نستطيع أن نقول
الثقافة الرفيعة واملتخصصة والعميقة 
قد أصيبت بمقتل، ألن هذه الثقافة 

 .متوفرة عىل نحو أسايس يف الكتب
حالة اإلدمان التي وصلت -٥

بالبعض إىل مالزمة هواتفهم كمالزمة 
 !الظل للشخص

 
  الشعور باالنزعاج والقلق

الشديدين يف حالة البعد عن 
 .اهلاتف الذكي

  املدمن يتفقد هاتفه الذكي يوميا
بكثرة قد تصل يف بعض 

 ! مرة يف اليوم٣٠٠احلاالت إىل 
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  الشعور بالسعادة والنشوة عند
 .استخدام اهلاتف املحمول

  يميل املدمن إىل العزلة، وكثريا
و ما يرتك جلسة عائلية ليخل

 .بأصدقائه االفرتاضيني
  يالزمه اهلاتف الذكي مالزمة

شديدة فهو ينظر إليه عىل كل 
أحواله، حتى ربام دخل به حتى 

 .أثناء قضاء احلاجة
ال شك لدي اليوم أن نسبة 
املدمنني عىل وسائل التواصل 
االجتامعي يف ازدياد، وأن التعايف من 
هذه العلة حيتاج إىل وعي وإرادة، 

 !! من املدمننييفقدمها كثري
استطاعت وسائل التواصل -٦

واألجهزة الذكية إحداث خلل يف عمل 
الدماغ وطريقة نموه وتشكله لدى 
الصغار، كام أهنا أحدثت تغيريات 

 .سلبية يف البيئة النفسية لدى املدمنني
كام أن اجلسم حرم يف أحيان 
كثرية من األنشطة الرياضية 
واالجتامعية التي حيتاجها لالحتفاظ 

 .بطاقته وعافيته
 :تسميم األدمغة-٧

مل تتعرض عقول األطفال 
واملراهقني والشباب للتضليل يف أي 

عرص من العصور كام حيصل اليوم، 
 .وذلك بسبب وسائل التواصل

 قد استنتج علامء بريطانيون-٨
أن االستخدام املفرط للنت قد يؤدي 

 ).االكتئاب(إىل 
وقد أكد أحد الباحثني أن هناك 

حيث ) اكتئاب الفيسبوك(اكتئابا اسمه 
يصاب بعض األطفال بالتوتر واملزاجية، 
وأحيانا يكون لدهيم شعور باحلسد 
والضغينة، باإلضافة إىل حب الظهور 

 .واإلثبات الزائف وغري احلقيقي للذات
ول والكسل الذي ال اخلم-٩

يساعد يف العادة عىل نمو العضالت، 
باإلضافة إىل السمنة وزيادة الوزن 
وإجهاد العينني بسبب النظر إىل 

 .الشاشات الساعات الطوال كل يوم
إن إدمان األطفال لوسائل 
التواصل يسبب هلم ما يشبه العاهة 

 .االجتامعية املستمرة
بل أنه حيرمه من درجة من 

فعايل والشعوري الذي لن النضج االن
يتأتى إال بالتفاعل املبارش مع البيئة 

 .املحيطة به وما يدور فيها
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اآلباء واألمهات حيتاجون أمام 
هذه املعضلة للقيام بدورهم اإلرشادي 

 :واحلامئي والذي يتمثل يف أمرين
إدراك خماطر وسائل التواصل  )١

االجتامعي عىل عقول 
خصياهتم صغارهم، بل ش

 .وحياهتم ومستقبلهم عامة
امتالك املهارة الكافية التي  )٢

متكنهم من فهم ومتابعة سلوك 
أبنائهم عىل النت وكل ما 
يتصل به من وسائل التواصل 

 .االجتامعي
جيب أن تدرك األمهات عىل نحو 
أخص أن من اخلطأ إعطاء الطفل 
اآليباد أو اهلاتف الذكي كي ينشغل به 

وأحاديثها مع عنها وعن مشاغلها 
صديقاهتا، أو حتى يكف عن البكاء، 
فهذا حني حيدث يكون بمثابة إعطاء 
الطفل دواء ضارا من أجل محله عىل 

 .اهلدوء أو النوم
 إننا لن نستطيع : القدوة القدوة

ممارسة دورنا الرتبوي بكفاءة ما مل 
نعمل عىل تربية أنفسنا ونحن نريب 

إن : ومن هنا نقول. صغارنا

 البيوت جيب أن يروا يف الصغار يف
آبائهم وأمهاهتم قدوات هلم يف 
التعامل مع وسائل التواصل 
االجتامعي، وذلك عىل النحو 

 :التايل
  إبعاد اجلوال عن اجللسات

 .العائلية
  عدم االنشغال باجلوال عن القراءة

 .يف الكتب النافعة الرصينة
  عدم استخدام اجلوال أداة للعب

 .احيةواللهو ورؤية املواد اإلب
 إن أساس : االنضباط الذايت

معاجلة كل أشكال اإلدمان يتمثل 
، من أجل )االنضباط الذايت(يف 

إحداث نوع من املوازنة بني 
الواجبات واملسؤوليات واحلاجات، 

 خالل الوسائل وذلك يتأتى من
 :التالية
  أكد قوال وعمال أن اهلاتف الذكي

 .وسيلة وليس غاية
 وسائل ال جيوز أن ينشغل الصغار ب

 .التواصل يف أيام الدراسة
  ذكر األبناء دائام برضورة إدخال

يشء نافع يف برناجمهم اليومي، 



  

 ٥٥

 أوالدنا ووسائل التواصل االجتامعي ٥٥

كالذهاب حللقة قرآن، أو القراءة 
 .يف كتاب نافع

  إذا وضعت خطة الستخدام
أبنائك لوسائل التواصل، فتمسك 

 .هبا، ودافع عنها بقوة
 القاعدة : عالقات أرسية متينة

ي مشكلة الذهبية يف معاجلة أ
تربوية داخل األرسة، يتمثل يف 
استطاعة األبوين يف احتضان 
الطفل واالقرتاب منه وتوفري قدر 

 .جيد من احلب واالهتامم به
  حماربة الفراغ وتوفري البدائل املناسبة

والنافعة التي تشبع لدهيم رغباهتم 
 .وتسد أوقات الفراغ لدهيم

 
 ال ينبغي أن يكون ملن هم دون سن 

) بريد إلكرتوين(الثانية عرش 
مستقل، واألفضل أن يتبادلوا 

 .رسائلهم عرب بريد األب أو األم
  مراقبة األطفال مع اإلنرتنت عرب

 .مراجعة املواقع التي يتصفحوهنا
  عدم ترك مهمة الرشاء من

اإلنرتنت لألطفال، وتويل ذلك 
 .من قبل أحد األبوين

  كلمة الرس(عدم منح األطفال (
اإلنرتنت حتى يتم منعهم اخلاصة ب

 .من الدخول يف األوقات غري املناسبة
  اقتناء برامج احلامية اخلاصة من

 .الدخول إىل املواقع السيئة
  االتفاق عىل ميثاق أرسي للتعامل مع

النت واألجهزة الذكية عموما، ولعل 
 :من مفردات هذا امليثاق اآليت

  سوف أخرب والدي إذا مررت بأية
أشعر بعدم معلومات جتعلني 

 .االرتياح أو أشعر بالريبة جتاهها
  سوف أخرب والدي بأي أمل جسدي

بسبب استخدام النت، فقد يكون 
 .ذلك إلفراطي يف االستخدام

  لن أستجيب ألي رسائل سيئة أو
ال أخالقية، وعيل إخبار والدي 

 .بذلك مبارشة
  لن أشرتي شيئا عن طريق الشبكة إال

 .يف حدود املتفق عليه مع والدي
  سوف أحتقق بالتعاون مع والدي

أو أخي األكرب من أي برنامج قبل 
 .تنزيله أو تثبيته عىل جهازي

انظر املزيد من مواد امليثاق       (
األرسي الستخدام النت واألجهزة 

 )٨٦الذكية ص 
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  حيتاج األبوان إىل الرصامة يف التعامل
مع األطفال حني يتجاوزون 

ن التعهدات التي قطعوها، وجيب أ
يكونا مستعدين لتنفيذ العقوبات 
والتهديدات عىل نحو مبارش حتى 

 .يكون هلا معنى وتأثري
  ،إبعاد األجهزة عن أماكن النوم

واالعتامد عىل املنبه التقليدي يف 
االستيقاظ، فهذا مما خيفف من 
وطأة النظر يف األجهزة قبل وبعد 

 .النوم مبارشة
  ،عدم الدخول باهلاتف إىل احلامم

صطحابه إىل املسجد وإىل وعدم ا
املدرسة، والتوافق بني األرسة عىل 

 .إبعاد اهلواتف الذكية عن جلساهتا
  يمكن لألم وضع جوائز تشجيعية

لطفلها الذي يظل مدة أطول يف 
 .البعد عن النت من إخوته

  مومنت(االستفادة من تطبيق (
لضبط الوقت الذي يقضيه الطفل 
أمام شاشة هاتفه، وإمكان برجمته 

ىل وضع حد أقىص الستخدام ع
 .اهلاتف يوميا

  تشجيع األبناء عىل بناء صداقات
حقيقية عىل أرض الواقع، بدال من 

 .االكتفاء بصداقات العامل االفرتايض

  توعية األطفال من مغبات
التعرض لألشخاص أو اجلامعات 
أو احلكومات، واحلذر الشديد من 

 .نقل الشائعات وتداوهلا
 اسب مع سنه تكليف الطفل بام يتن

بتحمل بعض املسؤوليات يف 
املنزل، وذلك حتى نشغل جزءا 
من وقته، وحتى نشعره بقدرته 
عىل املسامهة واإلنجاز، وحتى 

 .ننمي املهارات الكامنة لديه
  من املهم رصف جزء من وقت

الطفل يف ممارسة أنواع من 
الرياضات األخرى، فهي بديل 
ممتاز لأللعاب اإللكرتونية مع 

 القصوى يف إمتاع الطفل أمهيتها
 .وتقوية عضالته

  شجع ابنك املراهق دائام عىل املشاركة
يف األعامل التطوعية واالنخراط يف 
فرق العمل الشبابية التي تقدم 

 .اخلدمات التطوعية للمجتمع
  املسابقات الثقافية وتلخيص الكتب

وزيارة املكتبات العامة واجللوس فيها 
 مهم كل هذا.... ساعة أو ساعتني 

جدا لألطفال، ويساعد عىل تنمية 
احلس املعريف لدهيم، وخيلصهم من 

 .إدمان األجهزة الذكية
***  
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 قصيدة ٥٧

 
 

  قصيدة
 

 

 الشيخ عبد اجلبار العمر فوري أنشد هذه القصيدة العامل األريب األديب
نعقدة بمدينة آره بوالية بيهار، يف الندوة العلمية اخلامسة عرشة امل) هـ١٣٣٤ت(

 .م١٩٠٤=  هـ ١٣٢٢اهلند عام 
 

  ُقعدت سليمى غارب اهلجران
 

  ذهبت بروح العيش والرحيان
 

  ة األشجانالعني تدمع دمع
 

  والقلب جمروح من األحزان
 

  ّأين التصرب يف الفراق أما ترى
 

  ورق األراك تنوح يف األغصان
 

  وأحاط يب بنيتي أضنى الصبابة
 

  فوقعت يف الوعثاء واحلرمان
 

  ليس النجاة من النوى ومهومها
 

  علم موصل ومدانبال إ
 

  علم الكتاب وسنة نبوية
 

  هبام شفاء الروح واجلثامن
 

  ران منفجران من بحر اهلدىهن
 

  عينان صافيتان سائغتان
 

  هبام انمحى جدب الضاللة واخلنا
 

  يقانرويت زروع احلق واإل
 

  نبتتأوقد ارتوت أرض الصالح و
 

  سكنت وزالت غلة اللهثان
 

  درج الصداقة والصفان  منّدرا
 

  بحنادس اهلمزات نرباسان
 

  ّلكنني متأمل متوجع
 

  يانمن أن قرين مركب الطغ
 

  ّنار اجلهالة والفساد ترضمت
 

  وفشا خبال احلقد والشنآن
 

  وقع التشاجر بني أمة أمحد
 

  زال الوفاق ونعمة اإلحسان
 

  انذهب التعاون يف الشدائد والع
 

  خوانوالرب باألحباب واإل
 

  مل يبق من علم سوى رسم كام
 

  سالم غري بنانمل يبق لإل
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  فشت الرزايا والباليا يف الورى

 
 

  حيانوالزور منترش بذي األ
 

  دنت القيامة قد بدت آثارها
 

  نذال يف البنيانيتطاول األ
 

  قد كنت يف بثي وحزين مبتىل
 

  إذ قال قلبي ال تكن كجبان
 

  قد ضاء نور يف ظالم اجلهل
 

  اد والكفرانحلوالبدعات واإل
 

  يف هذه األيام قام املنتدى
 

  يف مرص آره منبع الفيضان
 

  شهري يف الدناوأقامها حرب 
 

  وحمدث ومفرس القرآن
 

  من كان يف ذات اإلله جماهدا
 

  ومهاجرا لعبادة الرمحن
 

  أعني به املفضال إبراهيم من
 

  يجانتيف حزبه كالدر يف ال
 

  فاهللا جيزيه الذي هو أهله
 

  من جنة املأوى مع الرضوان
 

  نهإخويت اغتنموا بذاك فإيا 
 

  تكم كالغيث والتهتانياحل
 

  ّداء مفسد وخمرباجلهل 
 

  للقلب واألفكار واألذهان
 

  والعلم شاف للقلوب ومصلح
 

  للعقل واألعامل واإليامن
 

  ّاجلهل مر علقم ومنغص
 

  ّومولد األرجاس واألدران
 

  والعلم من عسل مصفى أعذب
 

  أشهى من التفاح والرمان
 

  هلكت ثمود وقوم عاد كلهم
 

   والعدوانيمن جهلهم والبغ
 

  راب قبل نبيناقد كانت األع
 

  باجلهل كالذوبان والغربان
 

  هبا بنت إذا ولدت هلم وأدوا
 

  مل حيسنوا أصال إىل الولدان
 

  كان القامر غذاءهم ومتاعهم
 

  واخلمر مثل الروح للجسامن
 

  طلعت عليهم بغتة شمس اهلدى
 

  فأزالت الظلامت باللمعان
 

  نزلت عليهم رمحة من رهبم
 

  وأتى رسول أرشف األعيان
 

  جاء النبي شفيعهم وكريمهم
 

  وشفيقهم كاألم للصبيان
 

  والوحي منقطع بذي األزمان  مضت النبوة والنبي لقد خىل
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 قصيدة ٥٩

  
  لكن ورثاء النبي وجنده

 
  اآلن موجودون يف البلدان

 
  قوموا للهدىيا معرش الورثاء 

 
  والوعظ والتبليغ باإلعالن

 
  أنتم أطباء وقومكموا

 
  مرىض بداء الروح واألبدان

 
  القوم كالدار اخلراب وأنتم

 
  كالباب واملصباح واجلدران

 
  القوم كاألرض القفار وأنتم

 
  كاملاء واألشجار والبستان

 
  يا أهيا احلكامء داووا قومكم

 
  بدواء موعظة وحسن بيان

 
  حلق احلقيق فإنكماال تكتموا 

 
  تستوجبون اللعن بالكتامن

 
  ال تغفلوا عن موتكم ورحيلكم

 
   واملقام الفاين دنياعن دار

 
  قد عاش يف الدنيا ملوك حقبة

 
  بالغيد والغلامن والغزالن

 
   للثواء وشيدوااعمروا قصور

 
  زانوا هبا بعجائب األلوان

 
  ّوبنوا ربوعا شاخمات حريت

 
ُأبصار أهل العقل واحلسبان َ  

  
  غرسوا حدائق عابقات أحتفت

 
  بفواكه وشقائق النعامن

 
  يأتوا بقينات ومخر مسكر

 
  وهنارهم قد ضاء بالعدوان

 
  ملا أتاهم صوت موت بغتة

 
  انقخابوا وقد خروا عىل األذ

 
  مل يبق من أفواجهم وسالحهم

 
  يشء وال طلل من البنيان

 
   قومنا ونفوسنايا ربنا ارحم

 
  أنزل عليهم وابل الغفران

 
  نابّيا رب ألف بيننا وقلو

 
  جنّب عن اخلذالن واخلرسان

 
  وصحبهّصل عىل روح النبي 

 
  ّوأعز سنته عىل األديان

 
 
 

*** 
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  س بنارمن أخبار الجامعة السلفية
 

 

يف إطار بحث عن مصادر دخل 
َللجامعة السلفية، بنارس، وتعزيز  َّ
عالقتها مع املحسنني وأهل اخلري قام 
ٍّوفد اجلامعة املكون من كلمن فضيلة  َّ

الشيخ عبداهللا /األمني العام للجامعة
ّسعود السلفي، والدكتور َّعبدالصبور /َّ

 حفظهام -ّ هذه السطورأبوبكر كاتب
 بزيارة مدينة ممباي، عاصمة اهلند -اهللا

االقتصادية، وذلك مساء يوم االثنني 
هـ، ١٤٤٠مجادى اآلخرة ٥ بتاريخ

م، وكان يف ٢٠١٩ فرباير ١٢املوافق 
 بمطار ممباي، استقباله لدى وصوله

الشيخ مجال أمحد خان السلفي حفظه 
 .اهللا

إقامته بحي  ّووصل الوفد إىل مقر
 َّساكي ناكه وقت صالة العشاء، فرحبه

ٌّهناك ترحيبا حارا كل من فضيلة الشيخ ً 
َعبدالسالم السلفي، وفضيلة الشيخ َّ ّ 

َمجيل أمحد السلفي، وآخرين، وبعد أداء  َّ
برفقة هؤالء  ّتوجه الوفد صالة العشاء

ّاملشايخ إىل عقد اجتامع خاص مع 
ّشخصيات مهمة يف املنطقة ّ. 

ّثاء ترشف الوفد ّويف يوم الثال
ُّبلقاءات خاصة ببعض التجار ورجال  ّ
ّاألعامل وشخصيات بارزة يف ممباي، 
ِّكام التقى بنخبة من خرجيي اجلامعة  ٍ

ّالسلفية يف مسجد مؤمن فوره للتشاور  َ َّ
ِّحول تشكيل مجعية خرجيي اجلامعة  ّ
ّالسلفية، ووضع أهدافها ومهامها،  ََّ

ّوبعض الضوابط والبنود املتعلقة  . هباّ
ّويف يوم األربعاء صىل األمني العام 
بالنّاس الفجر يف مسجد دار اهلدى، 

حول ما اشتملت عليه  ًوألقى كلمة



  

 ٦١

 من أخبار اجلامعة السلفية بنارس ٦١

 سورة احلجرات من مسائل وأحكام،
ّالساعة الثامنة  وأخالق وآداب، ويف

ّصباحا توجه الوفد إىل مدينة بونا ملقابلة  ً
بعض املحسنني وأهل اخلري هناك، 

َل أمحد السلفي، وكان ورافقه األخ مجا َّ
ّوصوله إليها الساعة احلادية عرشة 

سعيد  ّفضيلة الشيخ ًظهرا، واستقبله
ِّأمحد السلفي، ثم ترشف الوفد باللقاء  َّ َّ
ٍّواالجتامع مع كل من رجل أعامل 

ّسعادة احلاج عبدالشكور، وفضيلة  ّ
الشيخ أبو زيد ضمري وآخرين، وجرى 
ّالكالم خالل لقائه مع احلاج 

ّدالشكور حول ما تقوم به اجلامعة عب
وأعامل، وما حتتاج إليه من  من أنشطة

ٍّدعم مايل ومعنوي ٍّ الستمرار مسريهتا  ٍ
ّالتعليمية والدعوية، وهبذه املناسبة  ّّ ّ

مرعاة "أهدى له األمني العامكتاب 
 "املفاتيح رشح مشكاة املصابيح

 ّعبيداهللا الرمحاين ّللعالمة أيب احلسن
علامء "رمحه اهللا، وكتاب ّاملباركفوري 

ّأهل احلديث وجهودهم يف التصنيف 

ّ لفضيلة الشيخ األستاذ حممد "ّوالتأليف ّ
 .مستقيم السلفي حفظه اهللا

وكانت العودة من مدينة بونا يف 
نفس اليوم بعد صالة العرص، ووصل 

ّإىل مدنية ممباي الساعة العارشة  الوفد
ٍليال بسالمة ً. 

ّويف صباح يوم اجلمعة صىل  األمني ُ
ّالعام بالنّاس الفجر يف مسجد حي َِ 

ًديسوزا نغر، وألقى فيه كلمة حول 

ّآداب يوم اجلمعة والتذكري باليوم 
ّاآلخر، ويف الساعة احلادية عرشة توجه  ّ
َالوفد بمرافقة األخ مجال أمحد السلفي  َّ
ّإىل لقاء رجل سيايس بارز حممد عارف  ٍ ٍّ ٍ

ر ّفجرى التشاو نسيم خان يف مكتبه،
ّمعه يف بعض األمور املهمة، فأفاد  ِ

َّالرجل وأجاد، واستمر اللقاء معه إىل  ّ
ّأن حان وقت صالة اجلمعة فتوجه 
الوفد إىل مسجد دار اهلدى، بحي 

 /ّساكي ناكه، وألقى فيه الدكتور
عبدالصبور أبو بكر خطبة اجلمعة حول 

ّحقيقة الدنيا والتحذير من ": موضوع
 .لناسّ، وصىل با"االغرتار هبا
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ّوصىل الوفد العرص يف مسجد 

ّعثامن بن عفان بحي كاماين، حيث كان 

هناك موعد اللقاء مع رجل أعامل 

سحر اهللا حفظه اهللا،  ّواملحسن احلاج

ّوتم االجتامع معه بعد صالة العرص يف 

ّمكتبه، وكان اللقاء مفيدا ومثمرا، ثم ً ً ّ 

ِّاجته الوفد إىل مقر مجعية أهل احلديث 

ُجتامع وتبادل اآلراء بكورال، لال

ّواخلربات مع فضيلة الشيخ عبدالسالم  ّ

َالسلفي، رئيس اجلمعية بوالية  َّ

مهاراشرتا، وجرى الكالم معه حول 

ّاخلطة االسرتاتيجية َللجامعة السلفية،  ّ َّ

وإجياد مصادر دخل هلا يف مدينة ممباي، 

َوقدم فضيلته بعض االقرتاحات املفيدة  ّ

 . سبحانه إمتامهاهبذا الشأن، نسأل اهللا

ٍوعاد الوفد إىل بنارس بسالمة 

ّصباح يوم السبت  ربيع الثاين ١٠َ

م ٢٠١٩ فرباير ١٦هـ املوافق ١٤٤٠

استغرقت مخسة أيام، واحلمد  ٍبعد رحلة

 .هللا عىل ذلك

ّويقدم الوفد الشكر اجلزيل هللا عز  َ َ ِّ
ُوجل، ثم لكل من املشايخ الفضالء  ٍّ ّّ

لقي منهم حسن ُواملحسنني الكرماء؛ ملا 

ّاالستقبال واحلفاوة وكرم الضيافة، 
ّوخيص بالشكر سعادة األخ مجال أمحد  ّ

ّالسلفي الذي بذل جهده ووقته وماله  ََّ

ّفأحسن وأكرم، وفضيلة الشيخ 

ّعبدالسالم السلفي، وفضيلة الشيخ  ّ َّ َّ

ّمجيل أمحد السلفي، وفضيلة الشيخ ّ ََّ 

ّعبداحلكيم عبداملعبود السلفي املدين َ َّ ،

ّوفضيلة الشيخ عبداجلليل املكي،  ّ

ّوفضيلة الشيخ املقرئ نجم احلسن، 

ّعبيدالرمحن املدين، / ّوفضيلة الدكتور
ّسعيد أمحد السلفي،  وفضيلة الشيخ ََ

ويسأل اهللا أن جيزهيم خري اجلزاء 

ّوصىل اهللا  .ويبارك يف وقتهم وماهلم

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

 )لصبور أبوبكرعبدا. د(     . أمجعني
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 من أخبار اجلامعة السلفية بنارس ٦٣

     

 

قام وفد من اجلامعة السلفية 

بنارس بزيارة عدد من املدارس 

اإلسالمية يف جنوب اهلند، كان هذا 

الوفد مكونا من كل من فضيلة الشيخ 

حممد يونس عبد املتني املدين، شيخ 

ذه السطور اجلامعة السلفية، وكاتب ه

وكان القائمون عىل هذه . أسعد أعظمي

املدارس طلبوا من اجلامعة السلفية 

إرسال هذا الوفد لفحص املستوى 

التعليمي هلذه املدارس، وملعرفة مدى 

. حاجة التطوير فيها لرفع املستوى

فاستجابة هلذا الطلب كلف األمني 

العام للجامعة السلفية فضيلة الشيخ 

ي الوفد املذكور عبداهللا سعود السلف

نزل الوفد . بالتوجه إىل تلك املنطقة

أوال يف مدينة حيدرآباد، واستقبله يف 

املطار فضيلة الشيخ حممد رفيق 

 املفلحات، ةالسلفي، مدير تعليم جامع

قام الوفد أوال بزيارة جامعة الفالح 

 يف مسجد اموألقى كال العضوين كلامهت

ء وبعد صالة العشا. اجلامعة عىل الطلبة

أحد أحياء ألقيا الكلامت يف مسجد 

كام التقى الوفد بعدد . سكنية يف املدينة

من خرجيي اجلامعة السلفية العاملني يف 

جماالت الدعوة والتعليم والرتبية يف 

ثم اجته إىل مدينة . مدينة حيدرآباد

بلهاري، وزار مدرسة سبل السالم 

لتحفيظ القرآن للبنني، وجامعة 

فقد الفصول وت. احلسنات للبنات

الدراسية، وعقد اجتامعا مع املعلمني 

واملعلامت واجتامعا آخر مع الطلبة 

 وألقى كل من العضوين .والطالبات

حمارضة يف مسجدين من مساجد 

 .املنطقة بعد صالة املغرب

ويف اليوم الثاين اجته الوفد إىل 

 رائيدرغ وزار اجلامعة املحمدية ةمدين



    

 ٦٤

٦٤  

سؤوليها، والتقى بأساتذهتا وطالهبا وم

وبحث معهم عن السبل الكفيلة برفع 

وألقى . املستوى التعليمي يف اجلامعة

أعضاء الوفد كلامهتام يف حفل ترحيبي 

ويف اليوم الثالث اجته . عىل الطالب

الوفد إىل مدينة هربن هيل، وقام بزيارة 

كلية فاطمة الزهراء للبنات وفحص 

عن املستوى التعليمي فيها، والتقى 

،  واملدرسات واملدرسنيباملسؤولني

وتبادل معهم اخلربات لتطوير التعليم 

وألقى كاتب هذه السطور . يف الكلية

خطبة اجلمعة يف مسجد الكلية، وألقى 

الشيخ حممد يونس خطبة اجلمعة يف 

. مسجد أنصار السنة بمدينة بنغلور

 هذه الزيارات وقد قام الوفد خالل

 مجاعة أهل احلديث باللقاء مع مسؤويل

الشخصيات البارزة يف املنطقة، منهم و

سعادة األستاذ سيد أمحد يف بلهاري، 

وفضيلة الشيخ عبد الوهاب اجلامعي، 

وفضيلة الشيخ حممد إدريس العمري، 

وسعادة األستاذ عبد العظيم، وسعادة 

الشيخ حممد يونس، وفضيلة الشيخ 

أبومحدان أرشف الفييض وغريهم، 

ع وعقد معهم اجتامعات للنظر يف رف

املستوى التعليمي يف مدارس املنطقة 

كام قام الوفد خالل هذه . ومعاهدها

الزيارات بالتعريف باجلامعة السلفية 

ونشاطاهتا وإنجازاهتا، ودعا املحسنني 

وأهل اخلري بمد يد العون واملساعدة 

استغرقت هذه الزيارات . للجامعة

أربعة أيام بدءا من يوم الثالثاء بتاريخ 

 / ٢ / ١٢= هـ  ١٤٤٠ / ٦ / ٦

 ٦ / ٩م وانتهاء إىل يوم اجلمعة ٢٠١٩

 م، ٢٠١٩ / ٢ / ١٥=  هـ ١٤٤٠/ 

وعاد الوفد إىل بنارس صباح يوم 

 .السبت بحمد اهللا بسالم

 )رئيس التحرير(     

*** 
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