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.  إقبال الناس عليها يزداداللغة العربية من اللغات العاملية احلية التي ال يزال
بوها من الناطقني هبا يبذلون جهودا حموقد كثر االهتامم هبا يف اآلونة األخرية، وبدأ 

العقبات من طريقها، ويل سبل نرشها وإزالة احلواجز أكرب خلدمتها والرقي هبا وتسه
 .واالستفادة من طرق ووسائل حديثة يف حقل تعليم اللغات عىل املستوى العاملي

واململكة العربية السعودية القائمة يف قلب اجلزيرة العربية مهد العروبة 
لسبل واإلسالم حتتل صدارة يف العناية هبذه اللغة واالهتامم هبا والبحث عن ا

نرشها عىل أوسع نطاق، ومواجهة التحديات والعوائق التي تعرتض يف بالكفيلة 
واململكة املحروسة وإن مل ينفك تارخيها عن العناية واالهتامم هبذه اللغة إال . سبيلها

أهنا يف السنوات األخرية كثفت جهودها ونوعت مساعيها خلدمة هذه اللغة حكومة 
ة إنشاء مراكز ومعاهد مستقلة تعنى هبذه اللغة ومن مظاهر هذه العناي. وشعبا

مثل مركز امللك عبد اهللا بن عبد . وخدمتها عىل املستوى العامل اإلسالمي والدويل
العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية، ومركز البحوث والتواصل املعريف، والكليات 

يس العلمية واألقسام املتخصصة باللغة العربية يف جامعاهتا، واملعاهد والكرا
واملراكز املهتمة بتعليم العربية يف عدد من دول العامل، واجلامعة السعودية 

 . الخ"العربية للجميع"كرتونية، ومؤسسة لاإل
ومركز البحوث والتواصل املعريف الذي يتخذ من عاصمة اململكة الرياض 

. دمة العربيةكبري عىل خالمقرا له أحد املراكز الفعالة والنشطة التي تركز اهتاممها 
مؤسسة بحثية مستقلة تعنى بالدراسات اإلنسانية والقضايا املعارصة "وهذا املركز 

والعالقات الدولية، والتواصل الفكري والعلمي مع اهليئات الثقافية واملؤسسات 
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 كام جاء يف ضمن التعريف به يف جملة االستعراب "البحثية يف كل أنحاء العامل
ومصطلح .  موضع عنايته واهتاممه"االستعراب" وقد أخذ املركز. اآلسيوي

 أو كجزء من "االسترشاق" كان قد استعمل من قبل كبديل لـ "االستعراب"
أجزائه، وكان يراد به اهتامم األوربيني بثقافة العرب وآداهبم وتارخيهم وحضارهتم 

 نقلوه من "اآلسيوي"ولغتهم، ولكن القائمني عىل املركز بوصفهم االستعراب بـ 
اهتامم اآلسيويني باللغة العربية "أوربا إىل آسيا، أو من الغرب إىل الرشق، وأرادوا به 

 وقصدوا إىل إبراز جوانب اهتامم الدول اآلسيوية وشعوهبا "...وتارخيها وحضارهتا 
باللغة العربية، ومعروف أن هذه املنطقة الواسعة املمتدة ملا تنورت بنور اإلسالم 

ىل اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم ولغة النبي الكريم ها إلفتت عنان اهتامم
وأصبحت اللغة العربية يف هذه البالد حمل عناية شعوهبا . ولغة الرتاث اإلسالمي

واحلقيقة أن . وحكامها، يفتخرون بتعلمها وإتقاهنا، ويعتزون بحبها وخدمتها
داهبا وتزدهر، آاللغة العربية والدول اآلسيوية كانت وال تزال أرضا خصبة لتنمو هبا 

وما حتتفظ به هذه الدول وشعوهبا من الرتاث العريب العريق املتنوع، وما أنجزته من 
 .أعامل ذات صلة هبذه اللغة وآداهبا وتارخيها أكرب دليل عىل ذلك

االستعراب " املعيوف نائب رئيس حترير جملة فيقول الدكتور عيل بن معيو
 :"اآلسيوي

متر االستعراب اآلسيوي فكرة فذة، وهي تأيت استجابة لواقع إن فكرة مؤ"
يستحق االنتباه إليه والتفاعل معه، فانتشار العربية يف الدول اآلسيوية انتشار عظيم، 

ففي إندونيسيا مثال أكثر من أربعة . واإلقبال عليها أكرب مما يتصوره بعض املتابعني
وفيها أيضا . من براجمها التعليميةوعرشين ألف معهد كلها تدرس اللغة العربية ض

أكثر من سبع مائة جامعة حكومية وأهلية تدرس اللغة العربية كذلك ضمن 
مقرراهتا، ويف جامعاهتا مائة وعرشن قسام للغة العربية تقريبا، باإلضافة إىل رياض 

ويف باكستان وبنغالديش وتايالند وماليزيا واهلند كذلك . األطفال وبساتني القرآن
يد من املعاهد واجلامعات التي هتتم بتعليم اللغة العربية، وكذلك يف كوريا العد
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ويف الصني مما يقارب ستني قسام . واليابان عدد من أقسام اللغة العربية يف اجلامعات
. وكذلك دول وسط آسيا وشامهلا مجيعا. للغة العربية وثقافتها يف اجلامعات الصينية

: ة باللغة العربية، وذلك باختالف هذه الوسائلكام أننا نجد وسائل إعالم ناطق
 )العدد األول: جملة املؤمتر. ("....الصحف واإلذاعة والتلفاز 

 – ١٥: كان من املقرر أن ينعقد املؤمتر األول لالستعراب اآلسيوي يف الفرتة
م، ٢٠١٩من شهر ابريل  / ٣ – ١: م، وتم تأجيله إىل٢٠١٩من شهر يناير  / ١٧

 / ١١ – ٩:  هـ املوافق١٤٤٠من شعبان  / ٦ – ٤: رر عقده يف الفرتةويف األخري تق
 .م٢٠١٩بريل أمن 

ا شؤون عوجه املركز دعوته إىل نخبة من أبرز الباحثني من آسيا يتدارسون م
باحثا  / ٩٠ وتلبية لدعوة املركز شارك .االستعراب وقضاياه عىل أرض اململكة

 وقدموا أوراقهم العلمية املتنوعة حول دولة آسيوية يف املؤمتر، / ١٨وباحثة من 
قضايا التعليم، والتواصل واحلضارة، وقضايا الرتمجة، ودراسات يف : املحاور

وعىل مدار ثالثة أيام تم عرض . األدب واللغة، واملعاجم، واإلعالم واالتصال
جلسة أكاديمية، تصاحبها املداخالت  / ١٦ملخصات األوراق والبحوث يف 

 . جيعل هذه اجللسات ذات حيوية وفعاليةواملناقشات مما
من  عمال ٥٠وقد صاحب املؤمتر عقد معرض اخلط العريب يشتمل عىل نحو 

لوحات فنية مبدعة من أنواع اخلط العريب، شارك يف إعدادها أربعة من الفنانني 
 .اآلسيويني، من بينهم امرأة آسيوية

وكان يصدر أيام .  صفحة١٦٧املركز بنرش ملخصات بحوث املؤمتر يف قام 
 ولقطات ، ولقاءات مع الباحثني، يوميا تشمل فعاليات املؤمتر"جملة املؤمتر"املؤمتر 

مصورة للمؤمتر، وانطباعات املشاركني، ومقتطفات من األوراق التي كانت تقدم 
 .يف جلسات املؤمتر الخ

االستعراب "صدر جملة نصف سنوية حمكمة باسم وجيدر بالذكر أن املركز ي
 وتعنى بنرش الدراسات املكتوبة باللغة العربية التي يكتبها الباحثون "اآلسيوي
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اآلسيويون من غري العرب، وتشتمل موضوعاهتا عىل الدراسات والبحوث يف 
العلوم اإلنسانية عامة، كالدراسات االجتامعية واللغوية والسياسية والدراسات 

ي تتناول الرتبية والتعليم والتاريخ واحلضارات والتواصل بني الشعوب الت
وبمناسبة انعقاد املؤمتر األول لالستعراب اآلسيوي أصدر املركز . واملجتمعات

صفحة، يعترب عددا خاصا ) ١٨٠(املجلة، وهو يشتمل عىل نحو العدد الثاين من 
باحثي هذا احلقل يف العاصمة احتفاء هبذا املؤمتر التارخيي الذي جيتمع فيه أبرز 

وهذا العدد من املجلة يضم بعض البحوث التي قدمت يف . السعودية الرياض
. ويتواىل نرش البحوث األخرى يف األعداد القادمة للمجلة بإذن اهللا تعاىل. املؤمتر

جيدر بالذكر كذلك أن املركز هيتم بنرش دوريات ودراسات وبحوث حول 
تارخيية متنوعة باستمرار، وبمناسبة انعقاد املؤمتر تم موضوعات علمية وحضارية و

 . والضيوفتوزيع أهم منشورات املركز عىل املشاركني
يف املؤمتر وقد تلقى عدد من الباحثني اهلنود دعوة من املركز للمشاركة 

بأوراقهم العلمية، واستجابة هلذه الدعوة شارك يف املؤمتر باحثون من اجلامعة امللية 
 بنيو دهلي، وجامعة جواهر الل هنرو بنيو دهلي، وجامعة اللغات األجنبية اإلسالمية

وترشف كاتب هذه السطور بتمثيل اجلامعة . بحيدر آباد، واجلامعة السلفية ببنارس
: القواميس االصطالحية احلديثة"السلفية يف املؤمتر، وقدم بحثا حول موضوع 

را ملحدودية صفحات البحث  ونظ" األردية وبالعكس، دراسة مقارنة–العربية 
تناول أربعة من القواميس من هذا النوع وحتدث عنها ببعض التفصيل مع عقد 

 .مقارنة موجزة بينها
واستغالال للفرصة قام الباحث بزيارة جامعة امللك سعود، وجامعة اإلمام 
حممد بن سعود اإلسالمية، والتقى بعميد معهد اللغة العربية ووكيله بجامعة امللك 

عود، واألستاذ الدكتور عبد الرمحن الفوزان، واألستاذ الدكتور عبد اهللا السهيل، س
والدكتور عبد اهللا العنقري والدكتور حممد بن عبد اهللا السحيم، والدكتور عبد اهللا 

وزار . واجتمع مع الطالب اهلنود الدارسني يف اجلامعتني. بن برجس الدورسي
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الدكتور سعود بن ته، وزار صاحب السمو األمري الدكتور عبد الباري فتح اهللا يف بي
سلامن بن حممد آل سعود أستاذ العقيدة بجامعة امللك سعود يف بيته، وتسلم منه 

 التي صدرت بإرشاف "موسوعة العقيدة واألديان والفرق واملذاهب املعارصة"
 .سموه حفظه اهللا

 منطقة الدرعية ويف اليوم األخري من املؤمتر نظم املسؤولون رحلة للضيوف إىل
اطلع املشاركون من خالهلا عىل املعامل األثرية واألماكن التارخيية واحلياة الريفية 

 العشاء يف مطعم من بةويف عودهتم إىل مقر إقامتهم يف الفندق تناولوا وج. الطبيعية
 .مطاعم القرية

كمل هذه األسطر نهذا وقد توصل املؤمتر إىل مقرتحات وتوصيات مهمة 
 :لخص ألهم هذه التوصياتبعرض م

 :التوصية األوىل
يرفع املشاركون يف املؤمتر أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان ملقام خادم 
احلرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز آل سعود، ولويل عهده صاحب 
السمو امللكي األمري حممد بن سلامن بن عبد العزيز، وللمملكة العربية السعودية، 

ركز البحوث والتواصل املعريف لرعاية واستضافة وتنظيم هذا املؤمتر املهم ومل
 .واألول من نوعه

 :التوصية الثانية
إنشاء الرابطة الدولية لالستعراب اآلسيوي، مقرها يف مركز البحوث 

 :والتواصل املعريف بالرياض، ويكون من أهدافها
 توثيق االتصال والتواصل بني املستعربني اآلسيويني. 
 اإلسهام يف تيسري النرش املعريف للمستعربني اآلسيويني. 
  اإلسهام يف دعم وتعميق وتطوير االستعراب اآلسيوي بام خيدم تواصل

 .املجتمعات وتفامهها
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يتوىل مركز البحوث والتواصل املعريف شؤون الرابطة، وتكوين جلنة من 
 .املستعربني لدراسة النظام األسايس للرابطة

 :ثةالتوصية الثال
إنشاء قاعدة بيانات املستعربني اآلسيويني يكون مقرها مركز البحوث 

 .والتواصل املعريف
 :التوصية الرابعة

 .إنشاء املدونة السعودية لالستعراب اآلسيوي
وذلك لتضم مجيع االبحاث اآلسيوية املكتوبة باللغة العربية التي يرفعها أصحاهبا 

 .ل ما يتيحه أعضاء الرابطة من الدولوك. من أعضاء رابطة االستعراب اآلسيوي
 :التوصية اخلامسة

نرش األبحاث املقدمة ملؤمتر االستعراب اآلسيوي األول يف جملة االستعراب 
 .اآلسيوي بعد حتكيمها

 :التوصية السادسة
الدعوة لتبني املركز استمرار إقامة املؤمتر بصورة دورية، كل عامني يف مدينة يتم 

 .الدول اآلسيوية املشاركة، واملشاركة يف دعمه وتأييدهاختيارها من بني مدن 
 :التوصية السابعة

دعم الرتمجة بني اللغة العربية واللغات اآلسيوية بام خيدم االتصال والتواصل 
 .احلضاري

 :التوصية الثامنة
 .دعم إجراء دراسات االستعراب اآلسيوي البينية املشرتكة

 :التوصية التاسعة
تسم صل اإلعالمي بني اململكة العربية والدول اآلسيوية املدعم االتصال والتوا

 .باحلياد واملصداقية
*** 
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  التسمية والبسملة والفرق بينهما

 

سم بن محد الطوايشالدكتور قا 

 نورةامل األستاذ باجلامعة اإلسالمية باملدينة

 
وهو أن تأيت : هذا من قبيل النحت

إىل كلمتني أو أكثر فتنحت من كل واحدة 
حرفا أو أكثر، ثم تصنع من هذه احلروف 

َحرضمي وعبقيس : كلمة جديدة، كقوهلم َ َ َ
َوعبشمي نسبة إىل حرضموت وعبد  َ

 .)١(القيس وعبد شمس
وقد وقع النحت يف املصطلحات 

المية عىل ألسنة الفقهاء، ومن ذلك اإلس
، "بسم اهللا الرمحن الرحيم"قول : البسملة

 ."ال حول وال قوة إال باهللا"قول : واحلوقلة
، "حي عىل الصالة"قول : واحليعلة

حي عىل الصالة، حي "قول : واحليعلتان
 .)٢( يف األذان"عىل الفالح

                                                
الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون : انظر)  ١(

 ).١/١٣(للحلبي 
ومعجم اللغة ). ٣١(معجم لغة الفقهاء : انظر)  ٢(

 ).٣/٢١٧٦(العربية املعارصة 

قد أكثرت من : قال ابن السكيت
بسم اهللا ": قولهالبسملة، إذا أكثرت من 

، وقد أكثرت من اهليللة، "الرمحن الرحيم
، وقد "ال إله إال اهللا"إذا أكثرت من قول 

أكثرت من احلوقلة، إذا أكثرت من قول 
 .)٣("ال حول وال قوة إال باهللا"

: ويقال: وقال أبو بكر األنباري
َبسمل الرجل، إذا قال َ : بسم اهللا، ويقال: َ

: لقة واحلوقلةقد أخذنا يف البسملة واحلو
بسم اهللا وال حول وال قوة إال : إذا قلنا

 .)٤(باهللا
.  تسمية"ّسمى"والتسمية مصدر 

- الفعل - وإن كان . )٥(جاء يف املصباح املنري

                                                
 ).٢١٧(ق إصالح املنط)  ٣(
 ).١١-١/١٠(الزاهر يف معاين كلامت الناس )  ٤(
 ).٢/٦٨٩(املصباح املنري للفيومي )  ٥(
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معتل الالم، فمصدره التفعلة، نحو سمى 
 ."...تسمية، وذكى تذكية، وخىل ختلية

 ثم "بسم اهللا"قال : وأصل بسمل
بسم اهللا " :أطلقه املولدون عىل قول

، اكتفاء واعتامدا عىل "الرمحن الرحيم
الشهرة وإن كان هذا املنحوت خليا من 
احلاء والراء اللذين مها من حروف 
الرمحن الرحيم، فشاع قوهلم بسمل يف 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، : معنى قال
واشتق من فعل بسمل مصدر هو البسملة 
كام اشتق من هلل مصدر هو اهليللة وهو 

 .)١( قيايس لفعللمصدر
 

الفرق بني البسملة والتسمية، فأما 
بسم اهللا الرمحن : البسملة فهي قولنا

 –الرحيم، وأما التسمية فهي تسمية اهللا 
، دون "بسم اهللا":  بقولنا–تبارك وتعاىل 

 .الرمحن الرحيم: زيادة
التسمية : (قال األزهري عن الليث

 .)٢() عىل كل يشءذكر اهللا تعاىل

                                                
، )١/٥٠(النكت والعيون للاموردي : انظر)  ١(

 ).١/١٣٧(والتحرير والتنوير البن عاشور 
 ).٣/١٥٤(هتذيب األسامء واللغات )  ٢(

البسملة : (وقال ابن حجر اهليتمي
بسم اهللا الرمحن ": عبارة عن قولك

، بخالف التسمية فإهنا عبارة عن "الرحيم
 .)٣("ذكر اهللا بأي لفظ كان

، فإن "بسم اهللا": وعند قول القائل
الباء هنا لالستعانة ال للمصاحبة خالفا 

 .للمعتزلة
لباء وا: )٤(قال الشيخ حممد العثيمني

 أهي لالستعانة أم "بسم اهللا": يف قوله
 للمصاحبة؟

ومنهم . إهنا لالستعانة: هناك من قال
إهنا للمصاحبة، وممن قال إهنا : من قال

للمصاحبة؛ الزخمرشي صاحب الكشاف 
وهو معتزيل من املعتزلة، وكتابه الكشاف 
فيه اعتزاليات كثرية قد ال يستطيع أن 

: بلقينييعرفها كل إنسان، حتى قال ال
أخرجت من الكشاف اعتزاليات 

وهذا يدل عىل أهنا خفية، . باملناقيش
والزخمرشي رجح أن الباء للمصاحبة، مع 

لكنه رجح ! أن الظاهر أهنا لالستعانة
املصاحبة؛ ألن املعتزلة يرون أن اإلنسان 

                                                
 ).١/٢٩٩(انظر الفتوحات الربانية البن عالن )  ٣(
 ).٣/١٥٤(جمموع مؤلفات الشيخ ابن العثيمني)  ٤(
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مستقل بعمله فإذا كان مستقال بعمله فإنه 
د ال حيتاج لالستعانة، لكن ال شك أن املرا

االستعانة التي تصاحب كل : بالباء هو
الفعل، فهي يف األصل لالستعانة وهي 
مصاحبة لإلنسان من أول الفعل إىل 
آخره، وقد تفيد معنى آخر وهو التربك إذا 
مل نحمل التربك عىل االستعانة، ونقول 

 .انتهى. كل مستعني بيشء فإنه متربك به
هذا الفرق بني البسملة والتسمية من 

لفظ هبام لغة، أما الفرق من حيث حيث الت
املرشوعية فإن البسملة ال ترشع إال يف 

قراءة القرآن، : موطنني رئيسيني ومها
وكتابة املصنفات من كتب ورسائل ونحو 
ذلك، وجيري جمرى املصنفات ما يرسل 
من خطابات أو رسائل أو نحو ذلك، 
فهذان املوطنان الرئيسان ترشع فيهام 

 غريمها، كام سيأيت البسملة وال ترشع يف
 .بيانه يف املطلب الثالث

فهي مرشوعة عىل كل : وأما التسمية
حال، كام بوب اإلمام البخاري رمحه اهللا 

 فقال باب التسمية عىل كل )١(يف صحيحه

                                                
 ).١/٤٠(كتاب الوضوء : صحيح البخاري)  ١(

حال وعند الوقاع، وذكر حديث رسول 
: اهللا صىل اهللا عليه وسلم الذي قال فيه

أما إن أحدكم إذا أتى أهله، وقال بسم "
اهللا، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان 

 ."ما رزقتنا، فرزقا ولدا مل يرضه الشيطان
أن التسمية ترشع يف : واملقصود

 .مواطن كثرية سيأيت ذكرها إن شاء اهللا
وإذا نظرنا إىل تعبري أهل العلم هباتني 

فإننا نجد ) البسملة والتسمية(اللفظتني 
د الكثري منهم ال يفرق عند اإلطالق، فق

يعرب مرة بالبسملة ويف السياق نفسه يعرب 
بالتسمية، ولكنهم عند ذكر مواضعها 
يفرقون بينهام وقوفا عند األلفاظ الواردة 

 .عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
 :واألمثلة عىل ذلك كثرية منها

اتفقت األمة عىل : قال القرطبي )١
جواز كتبها يف أول كل كتاب من كتب 

ن كان الكتاب ديوان العلم والرسائل؛ فإ
أمجعوا : شعر فروى جمالد عن الشعبي قال

بسم اهللا الرمحن "أن ال يكتبوا أمام الشعر 
مضت السنة أال : وقال الزهري. "الرحيم

بسم اهللا الرمحن "يكتبوا يف الشعر 
وذهب إىل رسم التسمية يف . "الرحيم
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أول كتب الشعر سعيد بن جبري، وتابعه 
 .)١(عىل ذلك أكثر املتأخرين

وقال النووي يف املجموع رشح  )٢
: ويقول) بسم اهللا: (يقول": املهذب

اللهم إين أعوذبك من اخلبث (
، فيه إشارة إىل أنه يستحب أن )واخلبائث

يقدم التسمية، وهكذا رصح به إمام 
احلرمني، والغزايل والروياين والشيخ نرص 
وصاحبا العدة والبيان وآخرون، وقد جاء 

بسم اهللا : (نس هذايف رواية من حديث أ
) اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث

وخيالف هذا التعوذ يف الصالة والقراءة 
فإنه يقدم عىل البسملة ألن التعوذ هناك 
للقراء والبسملة من القرآن، فقدم التعوذ 

 .)٢(واهللا أعلم: عليها بخالف هذا
وإذا كانت : وقال شيخ اإلسالم )٣

فهي البسملة مقصودة عند مجهورهم 
:  معناه"بسم اهللا": وسيلة؛ إذ قول القارئ

أنا قارئ، وهلذا رشعت : أو. بسم اهللا أقرأ
التسمية يف افتتاح األعامل كلها فيسمي 
اهللا عند األكل والرشب؛ ودخول املنزل 

                                                
 ).١/٩٧(اجلامع ألحكام القرآن )  ١(
 ).٢/٧٥(املجموع رشح املهذب )  ٢(

واخلروج منه، ودخول املسجد واخلروج 
منه، وغري ذلك من األفعال، وهي عند 
 الذبح من شعائر التوحيد، فالصالة
والقراءة عمل من األعامل فافتتحت 

 .)٣(بالتسمية
واحتج البيهقي : وقال ابن كثري )٤

أيضا بحديث عائشة ريض اهللا عنها 
يا رسول اهللا، إن : املتقدم أن ناسا قالوا

قوما حديثي عهد بجاهلية يأتونا بلحم ال 
: ندري أذكروا اسم اهللا عليه أم ال؟ فقال

جود فلو كان و: قال. "سموا أنتم وكلوا"
التسمية رشطا مل يرخص هلم إال مع 

 .حتققها، واهللا أعلم

أنه إن ترك: املذهب الثالث يف املسألة

 البسملة عىل الذبيحة نسيانا مل يرض   

 .)٤(وإن تركها عمدا مل حتل
وقال العيني يف البناية رشح  )٥
وجه التمسك به أنه ابتدأ القسمة : اهلداية

 فلو باحلمد هللا رب العاملني دون البسملة،
كانت منها البتدأ هبا، وأيضا فقد جعل 

                                                
 ).٢٢/٣٩٢(جمموع الفتاوى )  ٣(
 ).٣/٣٢٥(تفسري القرآن العظيم )  ٤(
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 فيكون ثالث )١(}إياك نعبد{النصف 
آيات هللا تعاىل يف الثناء عليه وثالث آيات 
للعبد، وآية بينهام، ويف جعل التسمية منها 

 .)٢(إبطال هذه القسمة فيكون باطال
رشعت التسمية : وقال البقاعي )٦

إىل أن . أول كل يشء فصدرت هبا الفاحتة
 وملا افتتح التعوذ باهلمزة إشارة إىل :قال

ابتداء اخللق وختم بامليم إيامء إىل املعاد، 
جعلت البسملة كلها للمعاد البتدائها 
بحرف شفوي وختام أول كلامهتا 

 .)٣(إلخ...ومآخرها بآخر إشارة
وقال السيوطي عند ذكر  )٧

هل آية من الفاحتة أو : اخلالف يف البسملة
التفاق قد وما ذكره من ا: ال، فقال

أهنا : يعرتض عليه بام ذكره حسني اجلعفي
: إىل أن قال. ست آيات بإسقاط البسملة

إال أن منهم من عد التسمية، دون 
 .)٤( ومنهم من عكس}أنعمت عليهم{

                                                
 ).٥(اآلية: سورة الفاحتة)  ١(
 ).٢/١٩٤(اهلداية البناية رشح )  ٢(
 ).١/١٢(نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور )  ٣(
 ).١/٩٥(نواهد األبكار وشوارد األفكار )  ٤(

 
o عند قراءة فواتح : املوطن األول

 :سور القرآن
وقد اتفق العلامء عىل أن البسملة 

إنه من {: اىلجزء من آية يف قوله تع
 .)٥(}سليامن وإنه بسم اهللا الرمحن الرحيم

واختلفوا يف أهنا آية من الفاحتة، ومن 
كل سورة، واملشهور عند احلنفية، 
واملالكية، واألصح عند احلنابلة، وما قال 

أن البسملة ليست آية : به أكثر الفقهاء هو
من الفاحتة ومن كل سورة، وأهنا آية 

نزلت للفصل بني واحدة من القرآن كله،أ
 .)٦(السور، وذكرت يف أول الفاحتة

فمذهبهم أن البسملة : وأما الشافعية
 .)٧(آية من سورة الفاحتة ومن كل سورة

                                                
 .٣٠:سورة النمل، اآلية)  ٥(
). ١/٤٤(القوانني الفقهية البن جزيء : انظر)  ٦(

واإلنصاف يف ). ٢/١٩٦(والبناية رشح اهلداية 
ح ، والرش)٢/٤٨(معرفة الراجح من اخلالف 

 ).٣/٥٩(املمتع 
هناية املطلب يف دراية املذهب إلمام : انظر)  ٧(

، واملجموع رشح املهذب )٢/١٣٧(احلرمني 
 ).٣/٣٣٤(للنووي 
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o  عند كتابة الرسائل : املوطن الثاين
 :يف فاحتتها

ومن ذلك ما جاء يف رسائل رسول 
اهللا صىل اهللا عليه وسلم، كام ثبت يف 

هللا صحيحي البخاري ومسلم عن عبد ا
بن عباس ريض اهللا عنهام يف حديث 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، ": طويل وفيه
من حممد رسول اهللا إىل هرقل عظيم 
الروم، سالم عىل من اتبع اهلدى، أما بعد، 
فإين أدعوك بدعاية اإلسالم أسلم 

 .)١("...تسلم
ويلحق هبذا النوع كتابة البسملة يف 

فات ألهنا رسائل من مصنفيها فاحتة املصن
إىل الناس، ويلحق بذلك خطابات 

 .ورسائل الناس بعضهم إىل بعض
 

تقدم أن التسمية مرشوعة عىل كل 
 :حال، ولذا فإن مواطنها كثرية منها

 .التسمية عند كل أمر ذي بال- ١
                                                

كتاب بدء الوحي، باب بدء : صحيح البخاري)  ١(
كتاب : وصحيح مسلم). ٧ رقم ١/٨(الوحي 

اجلهاد والسري، باب كتاب النبي صىل اهللا عليه 
 ٣/١٣٩٣(وه إىل اإلسالم وسلم إىل هرقل يدع

 ).١٧٧٣رقم 

 .عند أكل الطعام- ٢
 .عند الرشب- ٣
 .عند الوضوء- ٤
 .عند دخول اخلالء- ٥
 .عند وضع الثياب- ٦
 .عند ركوب اإلبل- ٧
 .عند إعياء الدابة- ٨
عند السقوط من فوق ظهر - ٩

 .الدابة
 .عند اخللود إىل النوم- ١٠
 .عند الصيد وتسديد القوس- ١١
 .عند نزول املنزل يف السفر- ١٢
 .عند غزو العدو- ١٣
 .عند اإلصابة بأمل أو جرح- ١٤
عند إغالق البيوت وختمري - ١٥

 .ت الليلاآلنية يف ساعا
 .عند الدخول عىل العروس- ١٦
 .عند رؤية الغول- ١٧

 :ومن مواطن ذكر التسمية أيضا
 .عند اجلامع- ١٨
 :عند الرقية- ١٩

ما رواه مسلم يف : ودليل ذلك
صحيحه عن أيب سعيد ريض اهللا عنه أن 
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جربيل، أتى النبي صىل اهللا عليه وسلم 
 "نعم": يا حممد اشتكيت؟ فقال: فقال
 أرقيك، من كل يشء بسم اهللا": قال

يؤذيك، من رش كل نفس أو عني حاسد، 
 .)١("اهللا يشفيك باسم اهللا أرقيك

 :عند ذبح الذبيحة- ٢٠
ما رواه الشيخان يف : ودليله

صحيحيهام عن عباية بن رفاعة، عن 
يا رسول اهللا، ليس لنا : جده، أنه قال

ما أهنر الدم وذكر اسم اهللا ": مدى، فقال
 .)٢( احلديث"...ن،فكل، ليس الظفر والس

عند اخلروج من املنزل - ٢١
 :ودخوله

، ومن )٣(ما أخرجه أبو داود: ودليله
، من طريق )٥( والطرباين)٤(طريقه البيهقي

                                                
كتاب السالم، باب الطب واملرض والرقى )  ١(

 ).٢١٨٦ رقم ٤/١٧١٨(
كتاب الذبائح والصيد، باب ما أهنر : صحيح البخاري)  ٢(

 رقم ٧/٩٢(الدم من القصب واملروة واحلديد 
كتاب األضاحي، باب : ، وصحيح مسلم)٥٥٠٣

 رقم ٣/١٥٥٨...(جواز الذبح بكل ما أهنر الدم 
١٩٦٨.( 

كتاب األدب، باب ما يقول : سنن أيب داود)  ٣(
 ).٥٠٩٦ رقم ٤/٣٢٥(الرجل إذا دخل بيته 

 ).٢/٧١(الدعوات الكبري )  ٤(

إسامعيل بن عياش حدثني ضمضم بن 
زرعة، عن رشيح بن عبيد، عن أيب 

كان رسول اهللا صىل اهللا عليه : مالك، قال
 إذا ولج الرجل يف بيته": وسلم، يقول

فليقل اللهم إين أسألك خري املولج وخري 
املخرج بسم اهللا وجلنا وبسم اهللا خرجنا 
وعىل اهللا ربنا توكلنا، ثم ليسلم عىل 

، إسامعيل هو ابن )٦(وإسناده حسن. "أهله
عياش، وهو صحيح احلديث عن 
الشاميني، وهذا منها، فإن ضمضم وهو 
ابن زرعة بن ثوب شامي محيص صدوق 

و ابن عبيد احلرضمي ورشيح ه. )٧(هيم
 .)٨(احلميص ثقة، فالسند كله شامي محيص

 :عند الفزع من النوم- ٢٢
وقد ورد يف ذلك حديث ضعيف 

، وأمحد يف )٩(رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه
، والبخاري يف خلق أفعال )١٠(مسنده

                                                           
، ومسند )٣٤٥٢ رقم٣/٢٩٦(املعجم الكبري )  ٥(

 ).١٦٧٤ رقم ٢/٤٤٧(الشاميني 
 ).١٤٢(تقريب التهذيب )  ٦(
 ).٤٦٠(املصدر نفسه )  ٧(
 ).٤٣٤(نفسه املصدر )  ٨(
 ).٢٣٥٤٧ رقم ٥/٤٤(مصنف ابن أيب شيبة )  ٩(
 ).٦٦٩٦ رقم ١١/٢٩٥(املسند )  ١٠(
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، والبيهقي )٢(، والطرباين يف الدعاء)١(العباد
، كلهم من طريق )٣(يف األسامء والصفات

حممد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، 
كان رسول اهللا : عن أبيه، عن جده، قال

صىل اهللا عليه وسلم يعلمنا كلامت نقوهلن 
بسم اهللا، أعوذ ": عند النوم من الفزع

بكلامت اهللا التامات، من غضبه وعقابه، 
ورش عباده، ومهزات الشياطني، وأن 

 ."حيرضون
ويف سنده حممد بن إسحاق مدلس 

ن يف مجيع طرقه، وهلذا ضعف وقد عنع
وقد ورد من الطريق نفسه يف . احلديث

مصادر أخرى غري ما ذكرت آنفا إال أهنا 
خلت من موضع الشاهد وهو البسملة، 

 .فلم أعرج عليها هنا
 :عند دخول املسجد- ٢٣

ما رواه ابن السني يف عمل : ودليله

، من طريق عيسى بن )٤(اليوم والليلة

زهري، عن أنس يونس، عن معمر، عن ال

                                                
 ).٩٦(خلق أفعال العباد )  ١(
 ).١٠٨٦ رقم ٣٣٣(الدعاء )  ٢(
 ).٤٠٧ رقم ١/٤٧٦(األسامء والصفات )  ٣(
 ).٨٨ رقم ٨٠(عمل اليوم والليلة )  ٤(

كان رسول : بن مالك ريض اهللا عنه قال

اهللا صىل اهللا عليه وسلم إذا دخل املسجد 

. "بسم اهللا، اللهم صل عىل حممد": قال

بسم اهللا، اللهم صل عىل ": وإذا خرج قال

 وحسن إسناده األلباين يف الثمر "حممد

 .)٦(، وختريج الكلم الطيب)٥(املستطاب

 :هعند وضع امليت يف حلد- ٢٤

، )٧(ما أخرجه أبو داود: ودليله

، )١٠(، وابن ماجه)٩(، والنسائي)٨(والرتمذي

 ،)١١(وابن أيب شيبة

                                                
 ).١/٦٠٤(الثمر املستطاب )  ٥(
 ).٦٤ رقم ٩١(كلم الطيب ختريج ال)  ٦(
كتاب اجلنائز، باب يف الدعاء : سنن أيب داود)  ٧(

 رقم ٣/٢١٤(للميت إذا وضع يف قربه 
٣٢١٣.( 

كتاب اجلنائز، باب ما يقول إذا : سنن الرتمذي)  ٨(
 ).١٠٤٦ رقم ٢/٣٥٥(أدخل امليت القرب 

كتاب عمل اليوم : سنن النسائي الكربى)  ٩(
ا وضع امليت يف اللحد والليلة، باب ما يقول إذ

 ).١٠٨٦٠ رقم ٩/٣٩٩(
كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف : سنن ابن ماجه)  ١٠(

 ).١٥٥٠ رقم ١/٤٩٤(إدخال امليت القرب 
 ).١١٦٩٤ رقم ٣/١٨(مصنف ابن أيب شيبة )  ١١(
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، وابن )٢(، وعبد بن محيد)١(وأمحد

، من )٥(، واحلاكم)٤(، والطرباين)٣(حبان

طرق عن ابن عمر أن النبي صىل اهللا عليه 

: وسلم كان إذا وضع امليت يف القرب قال

سول اهللا صىل اهللا بسم اهللا وعىل سنة ر"

بسم ": ويف بعضها بلفظ. "عليه وسلم

.  واملعنى واحد"اهللا، وعىل ملة رسول اهللا

واحلديث صحيح، وقد صححه األلباين 

 .)٦(يف اإلرواء

هذه معظم املواطن التي يرشع فيها 

التسمية، وقد اكتفيت بدليل واحد، 

وجتنبت اإلطالة يف ختريج األحاديث، 

عىل احلديث جتنبا اكتفاء بخالصة احلكم 

 .لإلطالة

                                                
 ).٤٨١٢ رقم ٨/٤٣٠(مسند أمحد )  ١(
 رقم ٢٥٩(املنتخب من مسند عبد بن محيد )  ٢(

٨١٥.( 
اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان : انظر)  ٣(

 ).٣١٠٩ رقم ٧/٣٧٥(
 ).٧٣٤٧ رقم ٧/٢٢٨(املعجم األوسط )  ٤(
 ).١/٥٢٠(املستدرك )  ٥(
 ).٧٤٧ رقم ٣/١٩٧(إرواء الغليل )  ٦(

ويتلخص لنا فيام سبق أن التسمية 

 :والبسملة يف السنة عىل ثالثة أرضب هي

- تارة تأيت كاملة وهي البسملة )١

عند قراءة القرآن، أو افتتاح الكتب : مثل

 .والرسائل ونحوها

: مثل- تارة تأيت التسمية فقط )٢

الذكر عند الوضوء والذبح، والصيد 

 .وغريها

الذكر : مثل- ضافةتارة تأيت م )٣

عند إدخال امليت لقربه، يقال بسم اهللا 

وعىل سنة، أو ملة رسول اهللا صىل اهللا 

 .عليه وسلم

 

*** 
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احلمد هللا رب العاملني، نحمده 
ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ 
باهللا من رشور أنفسنا، ومن سيئات أعاملنا، 
من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال 
هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 
رشيك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، 

ق، فبلغ أرسله اهللا تعاىل باهلدى ودين احل
الرسالة، وأدى األمانة، ونصح األمة، 
وجاهد يف اهللا حق جهاده، فصلوات اهللا 
وسالمه عليه، وعىل آله وأصحابه ومن 

 ..أما بعد.. تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
إن موضوع الرسـالة، كـام ! أهيا اإلخوة  

تعـاون ": هو معلوم للجميع أو ألكثرهم هو
ــع ــره يف املجتم ــدعاة وأث شــك أن  وال "ال

الدعوة إىل اهللا هلـا مرتبـة عظيمـة يف رشيعـة 
ــإن اهللا  ــاىل –اهللا، ف ــبحانه وتع ــال يف – س  ق

كتابه لنبيه حممد صىل اهللا عليـه وسـلم قـوال 
: أمره أن يبلغه إىل األمة أمـرا خاصـا، فقـال

قل هذه سبييل أدعوا إىل اهللا عىل بصرية أنـا {
 )١٠٨: يوسف (}ومن اتبعني

ه وسـلم مـأمور أن والنبي صىل اهللا علي  
يقول بكل القرآن، أن يبلغ كالم اهللا إىل عبـاد 

–اهللا، ولكن إذا كان األمر ذا أمهية، فـإن اهللا 
يوجه أمرا خاصا إىل رسوله صىل اهللا –تعاىل 

عليه وسلم ليقـوم بتبليغـه إىل األمـة، وهلـذا 
ــي  ــة الت ــل هــذه اآلي ــاب اهللا مث ــة يف كت أمثل

منني قـل للمـؤ{: تلوت، ومثل قولـه تعـاىل
وقــل للمؤمنــات ...يغــضوا مــن أبــصارهم
:  ومثل قولـه تعـاىل}يغضضن من أبصارهن

قــل ال أقــول لكــم عنــدي خــزائن اهللا وال {
 وغري هذه اآليات كثري، لكـن }أعلم الغيب

املهــم أنــه ينبغــي أن نعلــم أن اهللا إذا صــدر 
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األمر بالقول إىل حممـد رسـول اهللا صـىل اهللا 
ة خاصـة عليه وسلم؛ فإن ذلك يقتيض عنايـ

 ...فيام وقع فيه هذا القول
يقــول اهللا تعــاىل لنبيــه حممــد صــىل اهللا   

 واملـشار إليـه }قل هذه سبييل{: عليه وسلم
أدعـو إىل اهللا عـىل {: هو املـستفاد مـن قولـه

 فالنبي صىل اهللا عليه }بصرية أنا ومن اتبعني
وسلم، كإخوانه من سائر النبيني واملرسلني، 

 العظـيم، وهـو مقـام تبوؤا هذا املقام العـايل
لكنها دعوة عىل بصرية فـيام .. الدعوة إىل اهللا 
وعــىل بــصرية يف حــال مــن .. يــدعون إليــه 

وعىل بصرية يف أسلوب الـدعوة .. يدعوهنم 
 .البد من هذه البصائر الثالث.. 

البصرية فيام يدعون إليـه، والبـصرية يف   

والبصرية يف أسـلوب الـدعوة، . حال املدعو

ــذه  ــت ه ــارت وإذا مت ــة؛ ص ــور الثالث األم

الدعوة دعوة حممـد صـىل اهللا عليـه وسـلم، 

وإذا اختل منها واحد؛ نقص من كامهلا بقـدر 

ما اختل من هـذه األمـور الثالثـة يقـول اهللا 

عـىل بـصرية أنـا ومـن {: تعاىل يف هذه اآلية

 .}اتبعني

فكــل مــن اتبــع النبــي صــىل اهللا عليــه   
ــوم  ــه، أن يق ــى باتباع ــه ال يكتف ــلم فإن ُوس

ــة ــادات اخلاص ــاة، . بالعب ــالة، وزك ــن ص م
وصيام، وحج وبـر والـدين، وصـلة رحـم، 

 سـبحانه –بل البـد أن يكـون داعيـة إىل اهللا 
وال بـد أن يكـون ..  بحاله ومقالـه –وتعاىل 

بحـال مـن .. أيضا داعية إىل اهللا عىل بـصرية 
؛ ألن النبي صىل اهللا عليه وسـلم ..يدعوهم 

إنـك ":  لـهملا بعـث معـاذا إىل الـيمن، قـال
 وأخربه بحاهلم؛ )١("..ستأيت قوما أهل كتاب

حتـى ينـزل كـل .. ليكون مستعدا ملالقاهتم 
إنسان منزلته، وال ريب أن كل إنسان عاقـل 

يعلم الفرق بني دعـوة اإلنـسان اجلاهـل، .. 
ودعوة اإلنسان املعانـد املكـابر، وهلـذا قـال 

ــاىل  ــاب إال {اهللا تع ــل الكت ــادلوا أه وال جت
 }أحسن إال الـذين ظلمـوا مـنهمبالتي هي 

، فالــــذين ظلمــــوا ال )٤٦: العنكبــــوت(
نجادهلم بالتي هي أحسن، وإنام نجادهلم بـام 
يليـق بحـاهلم، وظلمهـم، وال بـد أن يكـون 

وكيــف .. الداعيــة عاملــا بأســلوب الــدعوة 

                                                
رواه مسلم، كتاب اإليامن، باب األمر بقتال ) ١(

 ).١٩(الناس حتى يقولوا ال إله إال اهللا، رقم 
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وهذا أمر مهم جدا، بالنـسبة .. يدعو الناس 
كيف يدعون الناس؟ هـل يـدعون .. للدعاة

عنف، والـشدة، والقـدح فـيام هـم الناس بال
ــه؟ ــا ينتهجون ــب م ــه، وس ــدعون ! علي أو ي

الناس باللني والرفق، وحتسني مـا يـدعوهنم 
إليــه دون أن يقبحــوهم فــيام هــم عليــه مــن 
منهج وسلوك؟ نستمع إىل ما يقول اهللا تعاىل 
لنبيه حممد صىل اهللا عليه وسـلم بـل لعبـاده، 

ن وال تسبوا الذين يـدعو{: وجلميع املؤمنني
 }مـن دون اهللا فيــسبوا اهللا عــدوا بغــري علــم

 ).١٠٨: األنعام(
نحن نعلم مجيعا أن سب آهلة املـرشكني   

أمر مطلوب؛ ألهنا آهلـة باطلـة، كـام قـال اهللا 
ــاىل ــا {: تع ــق وأن م ــو احل ــأن اهللا ه ــك ب ذل

 )٦٢: احلج (}يدعون من دونه هو الباطل
وسب الباطل وبيان منزلته للناس أمـر   

ولكـن إذا كـان يرتتـب .. ه مطلوب ال بد من
عىل ذلـك مفـسدة أكـرب، مـع إمكـان زوال 

:  اهللا يقـولفإن.. الباطل بدون هذه املفسدة 
ــن دون اهللا { ــدعون م ــذين ي ــسبوا ال وال ت

 ومعلوم أهنم إذا }فيسبوا اهللا عدوا بغري علم
سبوا اهللا فإهنم يسبونه عدوا بغـري علـم، بـل 

نعلم أن اهللا عز وجل منـزه عـن كـل عيـب، 
نحن إذا سببنا آهلتهم، فقد سـببناها بحـق، و

ومع ذلك هنى اهللا عز وجل عـن هـذا احلـق 
خوفا مـن هـذا الباطـل العـادي؛ ألنـه رش، 
وبناء عىل ذلـك فـإذا رأى الداعيـة شخـصا 
ــل،  ــه باط ــة أن ــذا الداعي ــرى ه ــر ي ــىل أم ع
وصاحبه يرى أنـه حـق، فلـيس مـن طريـق 
الدعوة التي أرشد اهللا إليها نبيه حممـدا صـىل 
اهللا عليه وسلم أن يقدح فيام هـو عليـه، مـن 
مــذهب أو نحلــة؛ ألن ذلــك ينفــره، وربــام 
يؤدي إىل أن يسب ما أنت عليـه مـن احلـق؛ 
ألنك سببت ما هو عليه مـن الباطـل الـذي 

أن أبــني لــه : يعتقــده حقــا، ولكــن الطريــق
احلق، وأرشحه لـه؛ ألن كثـريا مـن النـاس، 

ر احلق وال سيام املقلدون، قد خيفى عليهم نو
بام غـشيهم مـن اهلـوى والتقليـد، لـذلك .. 

يبــني احلــق ويوضــح، وال شــك أن : أقــول
احلـق تقبلــه الفطــر الـسليمة؛ ألنــه ديــن اهللا 

أن ... فال بد أن يـؤثر هـذا احلـق .. ورشعه 
ــدعو  ــؤثر يف امل ــول.. ي ــؤثر يف : ال أق ــه ي إن

ــور  ــن األم ــون م ــد يك ــذا ق ــال؛ ألن ه احل
قـد .. عد حـني لكن قد يؤثر ولو ب.. الصعبة 
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يفكر هذا املدعو فـيام دعـي إليـه، مـرة بعـد 
أخرى حتى يتبني له احلق، فاملهم أن الداعيـة 
البـد أن يكـون ذا بــصرية بـام يـدعو إليــه يف 
األسلوب الذي يدعو إليه النـاس؛ ألن هـذا 

.. أمر مهم بالنسبة لقبول الـدعوة ورفـضها 
وال خيفى علينا مجيعا ما وقع للنبي صـىل اهللا 

 –ه وســـلم يف كيفيـــة الـــدعوة إىل اهللا عليـــ
 بالتي هي أحسن، ال خيفى –سبحانه وتعاىل 

علينا قصة األعرايب الذي جاء فبال يف طائفة 
 فزجره الناس وأنكـروا عليـه، –من املسجد 

: ولكن الرسول صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال
 .)١("...دعوه وال تزرموه "

أمر النبي صـىل اهللا .. فلام فرغ من بوله   
ليه وسلم بام تزول به هذه املفـسدة، وهـي ع

دلـو أو : أن يصب عليه ذنوب مـن مـاء، أي
إن هـذه ": شبهه، ثم دعا األعرايب، وقال لـه

املساجد، ال تصلح لـيشء مـن هـذا البـول، 
– عـز وجـل –وال القذر، إنام هي لذكر اهللا 

                                                
رواه البخاري، كتاب األدب، باب الرفق يف ) ١(

، ومسلم، كتاب )٦٢٠٥(األمر كله، رقم 
 وجوب غسل البول وغريه من الطهارة، باب

 ).٢٨٤(النجاسات، رقم 

أو كام قال صىل . )٢("والصالة، وقراءة القرآن
 .اهللا عليه وسلم

ــ   ــل ه ــذا فتأم ــق هب ــدعوة إىل احل ذه ال
مــاذا تتــصور مــن حــال هــذا .. األســلوب 

 عليه الـصالة –األعرايب الذي دعاه الرسول 
هبــذا ..  إىل تعظــيم املــساجد –والــسالم 

األسلوب اللني السهل، إنك لن تتـصور إال 
ـــيطمئن  ـــيقبل وس ـــرايب س ـــذا األع أن ه
وسريتاح، وسـيجد الفـرق بـني مـا قـام بـه 

 مــن الزجــر، –نهم  ريض اهللا عــ–الـصحابة 
وما قام به النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم مـن 
التعليم اهلادئ، الـذي ينـرشح فيـه الـصدر، 

 ..ويطمئن به القلب 
إنه جيب عـىل الداعيـة أيـضا أن يكـون   

ألنـه إذا .. هو أول من يتخلق بام يدعو إليـه 
كان يدعو إىل حق، فإن من احلمق البـالغ أن 

 إىل باطل، خيالف ذلك احلق، وإن كان يدعو
فإن ذلك أشد وأقـبح، أن يـدعو النـاس إىل 
الضالل، وإىل الرش، فحال الداعية إذا كانت 
خمالفة لدعوته، ال شك أنه مؤثر يف دعوته يف 

                                                
رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب غسل البول ) ٢(

 ).٢٨٥(وغريه من النجاسات، رقم 



    

 ٢٢

٢٢ – 

أال تقبل، فإن الناس ينظرون إىل الدعاة غـري 
ــة  ــاس، إذا رأوا الداعي نظــرهم إىل ســائر الن
يدعو إىل يشء، ولكنه ال يقوم بـه، فـسيكون 

 شــك فــيام دعــا إليــه، أهــو حــق أو عنــدهم
إذا كـان حقـا : ألنه سـيقول املـدعو! باطل؟

وحينئذ يقـل قبـول النـاس .. فلامذا ال يفعله 
مع ما يلحقه من اإلثم العظيم يف كونـه .. له 

يدعو ولكنه ال يفعل، يقول اهللا تعاىل منكـرا 
أتـامرون النـاس بـالرب {: عىل بني إرسائيـل

الكتـاب أفـال وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون 
 )٤٤: البقرة (}تعقلون

فلـــيس مـــن العقـــل أن يـــأمر .. إذن   
ألنـه إذا .. اإلنسان غريه بالرب وينسى نفـسه 

كان برا، فليكن هو أول من يدعو إليـه، هـو 
أول من ينفذه، هو أول من يقـوم بـه، حتـى 

 ..يكون داعية للناس بمقاله وبحاله 
ومما جيب عىل الداعية أن يكـون بـصريا   

دعو إليـه، فـال يـتكلم إال بـام يعلـم أنـه بام ي
احلق، أو بام يغلـب عـىل ظنـه أنـه احلـق، إذا 
كان هذا اليشء الذي يدعو إليه مما يسوغ فيه 
الظن، أما أن يدعو بجهل؛ فإنه هيدم أكثر مما 
يبني، مع أنه آثم إثام كبريا، يقول اهللا سبحانه 

وال تقف ما ليس لـك بـه علـم إن {: وتعاىل
 والفؤاد كل أولئك كـان عنـه السمع والبرص

ــيئا ال   ) ٣٦: اإلرساء (}مسئوال ــع ش ال تتب
 .علم لك به؛ ألنك مسؤول

قل إنـام حـرم { : – عز وجل –ويقول 
ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلثـم 
والبغي بغـري احلـق وأن تـرشكوا بـاهللا مـا مل 
ينزل بـه سـلطانا وأن تقولـوا عـىل اهللا مـا ال 

 )٣٣: فاألعرا (}تعلمون
ونحن نسمـع عن بعض الـدعاة، أهنـم   

ــصواب  ــه ال ــانبون في ــر جي ــدعون إىل أم .. ي
 أهنـم مل يـدعو – أو يغلب عىل ظننا –ونعلم 

.. إىل هذا اليشء عن علم واختيار مـنهم لـه 
فيحـــصل بـــذلك .. ولكنـــه عـــن جهـــل 

 ..مفسدتان عظيمتان
قبول هذا الباطل الذي : املفسدة األوىل  

 .ية، عن غري علمدعا إليه هذا الداع
رد احلــق املبنــي عــىل : املفــسدة الثانيــة  

العلم، كام نشاهد أو نسمع عن بعض الناس 
يف حتريم أشياء لـيس لـدهيم برهـان مـن اهللا 
عىل حتريمها، أو إجياب أشياء لـيس عنـدهم 
فيها برهان من اهللا عـىل إجياهبـا، فـإذا سـمع 
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العامة هذا الداعية يقول هبذا وهـم حيـسنون 
ردوا احلــق الــذي عنــد غــريه،  .. الظــن بــه

وقبلوا هـذا الباطـل، وعـىل سـبيل املثـال ال 
ــول ــن يق ــسمع م ــرص، ن ــوز : احل ــه ال جي إن

ألن : استعامل آالت التسجيل، وملـاذا؟ قـال
هذا ليس موجودا عىل عهـد النبـي صـىل اهللا 
عليه وسلم فهل هذا الـدليل الـذي اسـتدل 

 به، هل له وجه يف استدالله به؟
لـيس لـه وجـه، وذلـك : اجلواب عليه  

حتـى .. ألن هذا ليس من األمـور التعبديـة 
نقول إنه إذا مل يثبت رشعيته فهو مردود، بـل 
هو من أمور الوسائل املباحـة عـىل األصـل؛ 
ألن األصل فيام عـدا العبـادات األصـل فيـه 

 .اإلباحة
 واألصل يف األشياء حل وامنع
 عبـادة إال بـإذن الشــــــارع

 العبادات هو احلل، ثـم األصل فيام عدا  
قـد يكـون .. هذا اليشء الذي حكمنا بحلـه 

وسيلة إىل أمر مطلوب فيكون مطلوبا، وقـد 
يكون وسيلة إىل أمـر منكـر فيكـون منكـرا، 
فآالت التسجيل مثال، إذا سجل فيها اخلـري، 

 عليـه –فال شك أهنا خري، ويف عهد الرسول 

 كـانوا يـسجلون القـرآن –الصالة والسالم 
وهذه وسـيلة، أمـا اآلن فنـسجل .. بة بالكتا

 .بالكتابة، ونسجل بالصوت، وهذه وسيلة
، كم حفظ )فيام أرى(من نعم اهللا علينا   

فيها من العلم، وكم اسـتفاد منهـا الـسامع، 
ــول  ــوم ويق ــة أن يق ــن لداعي ــف يمك فكي

إن هذا أمر منكـر، هـذا أمـر بدعـة، : للناس
هذا أمر مل يكن عـىل عهـد رسـول اهللا صـىل 

 عليه وسلم، لو أننا سلكنا هـذا املـسلك؛ اهللا
أللغينا كثريا من األمـور التـي فيهـا مـصالح 
ظاهرة للمـسلمني، أمثـال ذلـك كثـري، وال 
أحب أن أطيل هبا، لكن الذي أريد أن أؤكد 
عليه، هو أنـه جيـب عـىل الداعيـة أن يكـون 
بصريا يف دين اهللا عز وجـل، حتـى ال يـدعو 

ــم، أو ال  ــو ال يعل ــر وه ــن إىل منك ــذر م حي
معـروف وهـو ال يعلـم، واحلمـد هللا الـيشء 
الذي ال تدعو إليـه اليـوم وتؤجلـه إىل الغـد 
بعد أن تتأمل يف النصوص واألدلة خري لـك 
مـن أن تتعجـل وتقـول فـيام ال تعلـم، هــذه 
مسائل عامة بالنسبة للداعيـة أن يكـون عـىل 

ــه، ــدعو إلي ــيام ي ــصرية ف ــن ب ــال م  ويف ح
 .يدعوهم، ويف أساليب الدعوة
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ومما جيب أن يكون عليه الداعيـة أيـضا   
أن يكون صبورا عىل ما يناله مـن أذى قـويل 
ــد أن  ــري، ال ب ــة إىل اخل ــيل؛ ألن الداعي أو فع
يكون له أضداد، يكرهون ما يدعو إليه، كـام 

وكـذلك جعلنـا لكـل نبـي {: قال اهللا تعاىل
ــا عــدوا مــن املجــرمني وكفــى بر بــك هادي

كـل نبـي لـه عـدو ) ٣١: الفرقان (}ونصريا
من املجرمني، ال من أجـل شخـصه، ولكـن 
من أجل نبوته، وهلذا كـان رسـول اهللا صـىل 
اهللا عليه وسلم قبل أن يبعث ويرسـل، كـان 
ــث  ــا بع ــد قــريش الــصادق األمــني، ومل عن
برشيعة اهللا؛ صار عندهم الكذاب، الساحر، 

ــون، إىل  ــاهن، املجن ــشاعر، الك ــا ال ــر م آخ
 عـز –يلقبونه به من ألقاب السوء، يقول اهللا 

وكذلك جعلنا لكـل نبـي عـدوا { : –وجل 
ـــرمني ـــن املج ـــان (}م ـــاذا ) ٣١: الفرق مل

لشخصه، أو لنبوته؟ لنبوتـه فكـل مـن أخـذ 
بمنهاج النبي؛ فالبد أن يكون لـه عـدو مـن 
ــد أن  ــدو، فالب ــه ع ــان ل ــرمني، وإذا ك املج

مــا حيــرص هــذا العــدو عــىل إيذائــه بكــل 
ــىل  ــستطيع، مــن قــول أو فعــل، ولكــن ع ي

الداعية أن يصرب، وحيتسب، ويؤمل ويرجـو 
 . والعاقبة احلميدة– عز وجل –نرص اهللا 

ثم إن الداعية ال ينبغي أن يكون داعيـة   
لشخصه، بل جيـب أن يكـون داعيـة إىل اهللا، 
بمعنى أنه ال هيمه أن ينترص أو أن يقبل قوله 

هم أن ما يدعو إليـه يف حياته، أو بعد مماته، امل
من احلق يكون مقبوال لدى الناس، سواء يف 
حياته أو بعد موته، صحيح أن اإلنسان يـرس 
وينشط إذا قبـل احلـق الـذي يـدعو إليـه يف 

 سبحانه وتعاىل –حياته، لكن إذا قدر أن اهللا 
 ابتاله ليعلم صربه من عدم الـصرب، ابـتاله –

بعــدم القبــول املبــارش أو الــرسيع، فليــصرب 
وليحتسب، ومـا دام يعلـم أنـه عـىل احلـق، 
فليثبــت عليــه، وتكــون العاقبــة لــه، خالفــا 
لبعض الدعاة، الذين إذا سمعوا قوال يـؤذهيم، 
أو فعل فيهم فعل يؤذهيم، نكسوا أو ترددوا أو 
شكوا فيام هم عليه، وقـد قـال اهللا تعـاىل لنبيـه  

فإن كنت يف شك {: حممد صىل اهللا عليه وسلم
يك فسئل الذين يقرءون الكتاب من مما أنزلنا إل

قبلك لقد جاءك احلق من ربك فال تكونن مـن 
 ).٩٤: يونس (}املمرتين
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اإلنـــسان الداعيـــة إذا مل جيـــد قبـــوال   
حارضا ربام يـنكص عـىل عقبيـه، أو يتـشكك 
ويرتدد، هل هو عىل حق أو لـيس عـىل حـق؟ 

 قـد بـني احلـق، – سبحانه وتعاىل –ولكن اهللا 
علوما، فإذا علمـت أنـك وجعل للحق منارا م

عىل حـق فاثبـت، وإن سـمعت مـا تكـره، أو 
 ..رأيت ما تكره، فاصرب فإن العاقبة للمتقني

ومن آداب الدعاة التي جيب أن يكونوا   
عليها هو تعـاوهنم، تعـاوهنم فـيام بيـنهم، ال 
يكن هم الواحد منهم أن يقبل قولـه ويقـدم 
عىل غـريه، بـل يكـن هـم الداعيـة أن تقبـل 

 سواء صدرت منه أو صـدرت مـن الدعوة،
غريه، ما دمت تريد أن تعلـو كلمـة اهللا، فـال 
ــل  هيمنــك أن تكــون مــن قبلــك أو مــن قب
غريك، صحيح أن اإلنـسان حيـب أن يكـون 
اخلري عىل يده، لكن ال يكره أن يكـون اخلـري 
عىل يد غريه، بل جيب أن حيب أن تعلو كلمة 
اهللا ســواء عــىل يــده أو يــد غــريه، وإذا بنــى 

اهــه عــىل هــذا، فــسوف يعــاون غــريه يف اجت
الدعوة إىل اهللا، وإن تقدم قبول الناس لغـريه 

 .عىل قبوهلم إياه
الواجــب عــىل الــدعاة أن يكونــوا يــدا   

واحـــــدة، يتـــــساعدون، ويتعـــــاونون، 

ويتشاورون فيام بيـنهم، وينطلقـون انطالقـا 
واحدا، ويقومـون هللا مثنـى وثـالث وربـاع 

موا هللا مثنـى قل إنام أعظكم بواحدة أن تقو{
 ).٤٦: سبا (}وفرادى

وإذا كنـا نـرى أن دعـاة الـرش والــسوء   
جيتمعــون ويتحــدون وخيططــون، فلــامذا ال 
ــد  ــى يرش ــل، حت ــذا العم ــدعاة ه ــل ال يعم
بعضهم بعضا فيام خيطئ فيه اآلخر مـن علـم 
أو وسيلة دعــوة أو ما أشبه ذلـك؟ ونحـن 
ــاب والــسنة؛  ــصوص الكت ــا إىل ن إذا نظرن

 وصـف املـؤمنني – تعـاىل – وجــدنا أن اهللا
بأوصاف تدل عىل أهنم متحدون متعاونون، 

واملؤمنـــون واملؤمنـــات {: قـــال اهللا تعـــاىل
بعــضهم أوليــاء بعــض يــأمرون بــاملعروف 

املنكر ويقيمون الـصالة ويؤتـون وينهون عن 
الزكاة ويطيعون اهللا ورسوله أولئك سـريمحهم 

 ).٧١: التوبة (}اهللا إن اهللا عزيز حكيم
ولتكن منكم أمة يدعون {: تعاىلوقال   

إىل اخلري ويـأمرون بـاملعروف وينهـون عـن 
املنكر وأولئـك هـم املفلحـون، وال تكونـوا 
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد مـا جـاءهم 

آل  (}البينــات وأولئــك هلــم عــذاب عظــيم
 ).١٠٥، ١٠٤: عمران
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إن الشيطان يلقي يف قلب الداعية شـيئا   
نجح يف دعوتـه، ال من كراهة داعية مثله إذا 

حيب أن يكون مثلـه يف نجـاح الـدعوة، بـل 
ــول  ــاح، وقب ــذا يف النج ــدم ه ــره أن يتق يك

 رمحـه –الناس له، وهلذا قال شيخ اإلسـالم 
إن احلـسد أن تكـره :  يف تفسري احلـسد–اهللا 

نعمة اهللا عىل غريك، وإن كـان معروفـا عنـد 
ــن  ــة ع ــي زوال النعم ــسد متن ــامء أن احل العل

احلــسد كراهــة نعمــة اهللا : لالغـري، بــل نقــو
تعاىل عـىل غـريك، سـواء متنيـت زواهلـا أم مل 
تتمن، فأنـت أهيـا اإلنـسان جيـب عليـك أن 
تعاون أخاك الداعيـة يف دعوتـه، حتـى وإن 
تقدم عليك ونجح يف دعوته، ما دمت تريـد 
أن تكون كلمة اهللا هي العليا، واعلمـوا أهيـا 
ــون أن  اإلخــوة أن دعــاة الــسوء والــرش حيب

رق دعــاة اخلــري؛ ألهنــم يعلمــون أن يتفــ
احتــادهم وتعــاوهنم ســبب لنجــاحهم، وأن 

وال {: تفرقهم سبب لفشلهم، قال اهللا تعـاىل
تنازعوا فتفشلوا وتـذهب رحيكـم واصـربوا 

 ).٤٦: األنفال (}إن اهللا مع الصابرين
وال ريـب أن كــل واحــد منــا معــرض   

للخطأ، فإذا رأينا من أحدنا خطأ؛ فلنتعـاون 

 هذا اخلطأ باالتصال به، وبيان هـذا عىل إزالة
اخلطأ، وقد يكون اخلطأ خطأ يف ظننا، ولكنه 
يف الواقع ليس بخطأ، فيبني لنـا هـذا خطأنـا 
يف ظننا أنه خطـأ، أمـا أن نأخـذ مـن خطئـه 
سببا للقدح فيه، والتنفري عنه، فإن هذا لـيس 
من سـامت املـؤمنني، فـضال عـن كونـه مـن 

 وال أحــد سـامت الـدعاة إىل اهللا عــز وجـل،
ــدأ  يــشك أننــا يف هــذه الــسنوات القريبــة ب

 ينطلق منطلقا سـليام – وهللا احلمد –الشباب 
للدعوة إىل اهللا عز وجل، ولكن حـصل فيـه 
يشء من اخلطـأ، يف أن بعـض الـشباب اآلن 
صار ينطلـق مـن منطلـق وحـده، وال يبـايل 
برأي غريه، بـل هـو معجـب بـام عنـده مـن 

نب كبري مـن العلم والفكر، وإن كان عىل جا
اجلهل بعلمه، واخلطأ يف فكره، فتجده حيتقـر 
غريه، وال ينصاع ملا معه من احلق، حتـى لـو 
ذكر له إمام من أئمة املـسلمني املـشهود هلـم 

ومـن هـذا، : بالعلم والدين واألمانـة، قـال
مع العلـم بـأن مـا ! أليس رجال وأنا رجل؟

ذهب إليه مما ادعى أنه من رجولته مبني عىل 
صرية والعلـم، فتجـده ال جيمـع بـني قلة البـ

يأخذ بـدليل، وال سـيام : أطراف األدلة مثال
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إذا كان هذا الدليل يدل عىل حكـم غريـب، 
يأخذ بـه، ويـدع مـا سـواه، وال يرعـوي أو 
ينـصاع إذا قيـل لـه فكـر يف األمـر، انظــر يف 
األدلة، انظر إىل خالف مجهور العلـامء مـثال، 

خوانـه ولكنه ال يفكر، وهـو أيـضا يعامـل إ
الدعاة هذه املعاملة، جيد أن غريه إذا خالفـه، 
فهو عىل باطل، وهو الذي عـىل احلـق، كـأنام 

 .يوحى إليه
وال شــك أن هــذا املــنهج مــنهج غــري   

سديد، فـال جيـوز لإلنـسان أن يعتقـد خطـأ 
ــل  ــور تقب ــه يف أم ــصواب مع ــريه، وأن ال غ
االجتهاد؛ ألنه إذا اعتقد ذلك فكأنام تنـصب 

لرسـالة والعـصمة، فاخلطـأ منصب النبوة وا
جــائز عــىل غــريك، هــو جــائز عليــك، 
ــه  ــسك يدعي ــه لنف ــذي تدعي ــصواب ال وال
غريك، وقد يكون الصواب مع غريك، واخلطـأ 
معك، ومن ثم صار بعض الشباب اآلن ينتمي 
إىل طائفة معينة، أو إىل عـامل معـني ينتـرص لـه، 
ويأخذ بقوله، سواء كان صوابا أم خطأ، وهـذا 

ا يشتت األمة، ويـضعف العزيمـة، يف الواقع مم
وجيعل هؤالء الشباب املقبل عىل اهللا حمل هـزء 

 .وسخرية ألهل الرش والسوء

فالواجب علينا أن نكـون كـام أمـر اهللا،   
ــفنا اهللا  ــام وص ــون ك ــل أن نك ــذه {ب وإن ه

ــدة ــة واح ــتكم أم ــا }أم ــون كلمتن  وأن تك
إنـه جيـب أن يكـون : واحدة، ولست أقـول
 ال يقـع بيننـا خـالف قولنا واحدا بمعنى أن

فيام يـسوغ فيـه اخلـالف؛ ألنـه هـذا أمـر ال 
إنه إذا وقع بيننـا خـالف : يمكن، لكن أقول

فيام يسوغ فيه اخلالف، جيـب أال يـؤدي هنـا 
إىل اخــتالف القلــوب، بــل تكــون القلــوب 
واحدة، واملواالة بيننا قائمة، واملحبـة ثابتـة، 

 .ولو اختلفنا فيام يسوغ فيه االجتهاد
ــرب وأرضب   ــثال، يف مــسألة تعت  هلــذا م

ــالم،  ــن اإلس ــامت م ــسبة للمه ــسرية بالن ي
كمسألة اجللوس يف الـصالة عنـد القيـام إىل 
الركعة الثانية، أو القيام إىل الركعـة الرابعـة، 
فإن من أهل العلم من يرى أنـه سـنة، ومـن 
العلامء من يرى أنه ليس بسنة، ومـن العلـامء 

كـن من يفصل، واخلالف يف هذا مـشهور، ل
إذا كان صـاحبي ومـشاركي يف الـدعوة، إذا 
كان يرى أن اجللوس سنة، وأنـا ال أرى أنـه 
سنة،وجلس ومل أجلس أنا، فهل يـسوغ لنـا 
أن نجعـل مــن هـذا اخلــالف سـببا لكراهــة 
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أو للتـشهري أو للتـشنيع؟ ال ! بعضنا بعـضا؟
 ريض –واهللا ال يـسوغ، وإذا كــان الــصحابة 

 مـن هـذا،  اختلفوا يف أمـر أكـرب–اهللا عنهم 
وأهم وأعظم، ومل ينفر بعضهم عـن بعـض، 

فـام بالنـا نحـن، .. ومل يكره بعـضهم بعـضا 
يكره بعضنا بعـضا مـن أجـل هـذه املـسائل 
اليسرية، بالنسبة ملا هو أهـم منهـا يف الـدين، 
أمل يعلم الكثـري منـا أن رسـول اهللا صـىل اهللا 
عليه وسلم ملا رجـع مـن غـزوة األحـزاب، 

ــره ــل، وأم ــاءه جربي ــي وج ــرج إىل بن  أن خي
قريظة، لنقـضهم العهـد نـدب أصـحابه إىل 

ال يـصلني ": اخلروج إىل بني قريظـة، وقـال
 فخرجـوا )١("أحد العـرص إال يف بنـي قريظـة

من املدينة، فـأدركتهم الـصالة، فمـنهم مـن 
ال نــصيل إال يف بنـي قريظــة، وأخــروا : قـال

: الصالة حتى خرج الوقت، ومنهم من قـال
تها، وإن مل نـصل إىل بنـي نصيل العرص يف وق

ــه  ــي صــىل اهللا علي ــغ ذلــك النب قريظــة، فبل
وسلم، فلم يعنف أحدا من الطائفتني، وهـم 
ــىل  ــضهم ع ــوب بع ــن يف قل ــسهم مل يك بأنف

                                                
رواه البخاري، كتاب صالة اخلوف، باب صالة ) ١(

 ).٩٤٦(الطالب واملطلوب راكبا وإيامء، رقم 

بعض يشء من الكراهـة أو العـداوة مـع أن 
اخلـــالف هـــذا أشـــد مـــن االخـــتالف يف 
ــة أو  ــة الثاني ــام للركع ــد القي ــوس، عن اجلل

 يف إخراج الـصالة الرابعة، يعني هذا خالف
ــذي  ــا، فال ــا، أو الــصالة يف وقته عــن وقته
أرجوه مـن إخـويت الـدعاة أال جيعلـوا هـذه 
األمـور التــي يقـع فيهــا االخـتالف الــسائغ 
الذي يـسوغه االجتهـاد، أال جيعلوهـا سـببا 
للفرقة والتحزب وتـضليل بعـضهم بعـضا؛ 
ألن ذلـــك ممـــا يـــضعف منـــصبهم أمـــام 

ك أعــداء أعــدائهم، وأنــتم تعلمــون أن هنــا
يرتبصون الدوائر بالـدعاة إىل اخلـري، ولكـن 
من كان اهللا معه؛ فله العاقبة، وهـو املنـصور 

إنـا {: يف الدنيا واآلخرة، كـام قـال اهللا تعـاىل
لننرص رسلنا والـذين آمنـوا يف احليـاة الـدنيا 

 ).٥١: غافر (}ويوم يقوم األشهاد
ـــأل اهللا    ـــاىل –أس ـــبحانه وتع  أن – س

أنصار دينه، والدعاة إليـه جيعلني وإياكم من 
عىل بصرية، وأن هيب لنا منـه رمحـة إنـه هـو 

 .الوهاب
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 – وفقك اهللا –أخي القارئ الكريم 
 احلقوق التي حث اإلسالم منعلم أن ا

عىل محايتهـا ورعايتهـا حـق الـضيف، 
 علـيهم –والضيافة من سنن املرسـلني 

قـرى ممن ورد عنه  و–الصالة والسالم 
الضيف يف تاريخ اإلنسان سيدنا ونبينـا 

 عليــه الــصالة –أبــو األنبيــاء إبــراهيم 
 جـل وعـال  فقـد قـص اهللا–والـسالم 

: حديث ضيافته يف حمكـم كتابـه قـائال
ــراهيم { ــيف إب ــديث ض ــاك ح َهــل أت َِ ْ ْ َِ ِ َِ ُ َْ َ َ َ

ًاملكرمني، إذ دخلوا عليه فقالوا سـالما  َ ََ ُ َ َ َ ُ ْ ُِْ ِْ ََ ََ ِ ْ
َقال سالم قوم منكرون، فراغ إىل ِ َ َ َ َ َ َ ََ ُ ُّ ٌ ٌ ََ ِأهلـه  ْ ِ ْ َ

َفجاء بعجل سمني،  فقربه إلـيهم قـال  َ َ َ َ َْ َّ َِ ْ ُ َ ْ َِ ٍ ِ ٍِ ِ

َال تأكلونَأ ُ ُ ْ َ  )٢٧ – ٢٤: الذاريات. (}َ
ــاىل ــرر اهللا تع ــذلك ك ــديث وك  ح

ضــيافة خليلــه إبــراهيم عليــه الــصالة 

والسالم يف كتابه تعظيام حلق الـضيف، 
 .وتفخيام لشأنه، وعناية بأمره

إنك إذا قرأت السرية ! أخي يف اهللا

 عىل صاحبها أفـضل –النبوية الرشيفة 

 أن  رأيـت–الصلوات وأيمن الربكات 

ًالنبي حممدا صىل اهللا عليه وسـلم كـان 

قبل أن يبعث يـصل الـرحم، ويـصدق 

ــل،  ــل الك ــديث، وحيم ــسب احل ويك

 كـام تـصف ،املعدوم، ويقري الـضيف

الـسيدة خدجيـة الكـربى زوجـة النبـي 

 – ريض اهللا عنها –صىل اهللا عليه وسلم 

فواهللا ال خيزيـك اهللا ! كال أبرش": بقوهلا

رحم، وتـصدق أبدا، واهللا إنك لتصل ال

ــسب  ــل، وتك ــل الك ــديث، وحتم احل
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املعدوم، وتقري الضيف، وتعـني عـىل 

 )١. ( احلديث"نوائب احلق
فدل احلديث الرشيف املتقدم عـىل 
أن قرى الـضيف كـان سـرية الرسـول 
صىل اهللا عليه وسلم وشيمته، وثبت أنه 
صىل اهللا عليه وسلم قرى الضيف مدى 

م احياته، وحث عىل ذلك أصحابه الكر
 كثــريا، ويف ذلــك –ريض اهللا عــنهم  –

املئـــات، بـــل اآلالف، مـــن األمثلـــة 
والــشواهد حمفوظــة مــسجلة يف كتــب 

 .احلديث والسرية
ــه  ــىل اهللا علي ــول ص ــرى الرس وت

  مــنوســلم أنــه جعــل قــرى الــضيف
اإليامن، وعده مـن مكـارم األخـالق، 
وكرم الشامئل، وخصال اخلـري ومعـايل 
األمور كام ثبت يف صحيح مـسلم عـن 

 هريرة عن رسول اهللا صىل اهللا عليـه أيب
ومــن كــان يــؤمن بــاهللا ": وســلم قــال

 ).٢ ("واليوم اآلخر فليكرم ضيفه

                                                
رواه مسلم يف صحيحه، باب بدء الوحي إىل ) ١(

 .رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
كتاب اإليامن، باب احلث عىل إكرام اجلار  )٢(

 .إلخ.. والضيف 

ــه و ــىل اهللا علي ــول ص ــدد الرس ّح

وسلم الضيافة إىل ثالثة أيـام، فعـن أيب 

قـال رسـول اهللا صـىل اهللا : هريرة قـال

الضيافة ثالثـة أيـام، فـام ": عليه وسلم

 ).٣ ("كان بعد ذلك فهو صدقة

وعن أيب رشيح الكعبي أن رسـول 

من كان ": اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال

يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه، 

جائزته يومه وليلته، الضيافة ثالثة أيام، 

وما بعد ذلك فهو صدقة، وال حيـل لـه 

 ).٤ ("أن يثوى عنده حتى حيرجه

 وأكد الرسول صىل اهللا عليه وسلم

 وعـىل إكرامـه عىل إيتاء الضيف حقـه،

: ّوإطعامه، وشدد، فعن أيب كريمة قـال

: قال رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم

ليلة الضيف حق عىل كل مسلم، فمن "

                                                
 باب ما جاء يف ٥اب األطعمة، أبوداود يف كت )٣(

حسن صحيح :  قال األلباين.٣٧٤٩الضيافة  ح 
 .اإلسناد

 باب ما جاء يف الضيافة ٥رواه أبوداود  )٤(
 .صحيح) ٣٧٤٨(
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نائه فهـو ديـن عليـه، إن شـاء فأصبح ب

 )١. ("اقتىض، وإن شاء ترك
قلنا يا : وعن عقبة بن عامر أنه قال

رسول اهللا، إنك تبعثنا فننزل بقـوم فـال 
ترى؟ فقال لنـا رسـول اهللا يقروننا، فام 

إن نـزلتم بقـوم ": صىل اهللا عليه وسلم
فأمروا لكم بام ينبغي للضيف فـاقبلوا، 

م حق الضيف هفإن مل يفعلوا فخذوا من
 )٢. ("الذي ينبغي هلم

ن حقوق املضيف عىل الـضيف مو
أن ال يقيم عنده حتى يوقعـه يف احلـرج 
واملشقة، وأن يدعو لـه بـاخلري والربكـة 

الرسول صىل اهللا عليه وسـلم كام أرشد 
وال حيـل لـه أن يثـوي ": إىل ذلك قائال

 )٣. ("عنده حتى حيرجه
ــىل  ــب ع ــي جي ــوق الت ــن احلق وم

 :املضيف أن يرعاها ما ييل

                                                
 باب ما جاء يف الضيافة ٥رواه أبوداود  )١(

)٣٧٥٠.( 
 باب ما جاء يف الضيافة ٥رواه أبوداود  )٢(

 .صحيح) ٣٧٥٢(
 ما جاء يف الضيافة  باب٥رواه أبوداود  )٣(

 .صحيح) ٣٧٤٨(

 أن حيمد اهللا تعاىل عـىل نـزول -١
 .الضيف بفنائه محدا كثريا ويشكره

وجـــه طلـــق ب أن يـــستقبلهم -٢
 .وجه عبوسببشوش، ال 

حيتـاجون إليـه  أن هييئ هلم ما -٣
 .من الطعام والرشاب ونحومها

ــسبام -٤ ــإراحتهم ح ــي ب  أن يعتن
 .أمكن

 أن يــــدهلم عــــىل غرفــــة -٥
ــامم،  ــوم، واحل ــة الن ــرتاحة، وغرف االس
ودورة امليــاه، والطريــق إىل اخلـــروج 

 .والدخول، واملنتزه
 أن جيلــسهم يف مكــان أنيــق -٦

 .نظيف مريح
ــا -٧  أن يفــرش هلــم فراشــا نظيف

 .مرحيا
ال يغــضب عــىل أحــد مــن  أن -٨

 .أهله أمام الضيف
ــدث -٩ ــدهم يتح ــس عن  أن جيل
 .معهم

َفبان هبذه النصوص املتقدمة جليـا  َ
ــان  ــذي ص ــدين ال ــو ال أن اإلســالم ه



    

 ٣٢
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حقوق الضيف، وأمر أتباعه بمعاملتهم 
معاملة طيبة كريمة، وحث عـىل رعايـة 
حقوقهم، وإكرامهم كثـريا، ال جتـد لـه 

 .نظريا يف الديانات األخرى

 

 وفقـك اهللا –أخي القارئ الكريم 
ــاء ذي – ــر بإيت ــاىل أم ــم أن اهللا تع  اعل

القربى حقه يف مواضع كثرية من كتابـه 
: ظيام حلقه، وتفخيام لشأنه فقالاملبني تع

َإن اهللاَّ يأمر بالعدل واإلحسان وإيتـاء { ِْ َِ ْ َ َ َِ َ ُ ُِ ِ ْ َِّ ْ

َذي القربى ْ ُ ْ أي ) ٩٠: سـورة النحـل (}ِ
 . األرحاميأمر بصلة

ــلة  ــسان وص ــاىل باإلح ــأمر تع وي
 : األرحام قائال

َوآت ذا القربــى حقــه واملــسكني { ِ ِ ِْ ْْ َّ ُ ْ ََ ُ َ َ َ
ًوابن الـسبيل وال تبـذر تبـذيرا ْ َِّ ْ َ َ َ ْ ََ ُِّ َ ِ  اآليـة }ِ

 ).٢٦: سورة اإلرساء(
حدثنا هاشم بـن : قال اإلمام أمحد

القاسم، حدثنا الليـث عـن خالـد بـن 
، عن أنـس يزيد عن سعيد بن أيب هالل

أتـى ": بن مالك ريض اهللا عنه أنه قـال
رجل من بني متيم إىل رسـول اهللا صـىل 

يا رسـول اهللا إين : اهللا عليه وسلم فقال
ذو مال كثري، وذو أهل وولد وحارضة، 

صـنع؟ فأخربين كيف أنفـق؟ وكيـف أ
: فقال رسول اهللا صـىل هللا عليـه وسـلم

خترج الزكاة من مالـك إن كـان، فإهنـا 
طهرة تطهرك، وتصل أقرباءك، وتعرف 

ــسكني ــار وامل ــسائل واجل ــق ال ) ١ ("ح
 . احلديث

وأرشــد تعــاىل عبــاده املــؤمنني إىل 
اإلنفــاق عــىل الوالــدين واألقــربني 

َيـسألونك {: واليتامى واملساكني قـائال َ ُ َ ْ َ
ُماذا ي َ ٍنفقـون قـل مـا أنفقـتم مـن خـري َ ْ ِّ ََ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َُ ِ

َفللوالــــدين واألقــــربني واليتــــامى  ََ ََ َ َ ْ َْ ْ ْ ََ ِ َ ِ ِ ِ

ِواملــساكني ِ َ َْ ) ٢١٥: ســورة البقــرة (}َ
ترشد هذه اآليات الكريمة املتقدمـة إىل 
ــلة  ــى، وإىل ص ــسان إىل ذي القرب اإلح

 .األرحام خري إرشاد
وكذلك تكرر احلديث عن ! وهذا 

 كتاب اهللا تعاىل عدا ما صلة األرحام يف
 .ذكر أعاله

                                                
حياء  إ، طبع مجعية٥٣ / ٣: تفسري ابن كثري )١(

 .الرتاث اإلسالمي بالكويت
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  الضيف وحقوق القرابةحقوق ٣٣

إنك إذا قرأت السرية ! أخي يف اهللا

 عىل صـاحبها أفـضل –النبوية العطرة 

 رأيـت أن –الصلوات وأيمن الربكات 

ًالنبي حممدا صىل اهللا عليه وسـلم كـان 

قبل أن يبعـث يـصل الـرحم كـام روى 

 .الشيخان هذه القصة يف صحيحيهام

أمر وكان صىل اهللا عليـه وسـلم يـ

 بإطعــام – ريض اهللا عــنهم –أصــحابه 

الطعـــام، وإفـــشاء الـــسالم، وصـــلة 

األرحام، ومكارم األخـالق، كـام قـال 

أبوسفيان هلرقل ملك الشام حني سـأله 

النبي صىل اهللا عليه وسـلم عن أخالق 

يأمرنا : بم يأمركم؟ قلت: ثم قال: قائال

) ١(بالصالة والزكاة والصلة والعفـاف 

 .احلديث

 صىل اهللا عليه وسلم ودل الرسول

دين املرء من اجلنـة تعىل أن صلة الرحم 

                                                
رواه مسلم يف صحيحه، من حديث ابن عباس،  )١(

باب كتب النبي صىل اهللا عليه وسلم إىل هرقل 
 . إىل اإلسالمهدعويملك الشام 

باعد عن النار كـام ثبـت يف صـحيح تو

جاء رجل إىل : مسلم عن أيب أيوب قال

ُدلنـي : النبي صىل اهللا عليه وسلم فقال

عــىل عمــل أعملــه يــدنيني مــن اجلنــة 

تعبـد اهللا ال : ويباعدين مـن النـار قـال

ؤيت ترشك به شيئا، وتقـيم الـصالة، وتـ

 .احلديث) ٢ ("الزكاة، وتصل ذا رمحك

وأخرب صىل اهللا عليه وسلم أن من 

وصل الرحم وصله اهللا، ومـن قطعهـا 

قطعه اهللا، كام يف احلـديث عـن عائـشة 

ريض اهللا عنها أن النبي صـىل اهللا عليـه 

الرحم شجنة من اهللا، من ": وسلم قال

وصلها وصله اهللا، ومن قطعهـا قطعـه 

 )٣. ("اهللا

ى الرســول صــىل اهللا وكــذلك تــر

ه بــرش الــذين يفــشون نــعليــه وســلم أ

                                                
خل به كتاب اإليامن، باب بيان اإليامن الذي يد )٢(

 .اجلنة الخ
 . كتاب الرب والصلة واآلداب٤٥رواه مسلم يف  )٣(
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السالم، ويصلون بالليل والناس نيـام، 

ويطعمون الطعام، ويـصلون األرحـام 

باجلنة، كام يف احلديث عن عبـد اهللا بـن 

قـال رسـول : قـالسالم ريض اهللا عنه 

يا أهيا النـاس : اهللا صىل اهللا عليه وسلم

أفــشوا الــسالم، وصــلوا األرحــام، 

وا الطعــام، وصــلوا بالليــل وأطعمــ

 ).١ ("والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالم

وورد يف فضل اإلحـسان إىل ! هذا 

ــث  األقــارب، وصــلة األرحــام أحادي

كثـرية صـحيحة عـدا مـا ذكـر أعــاله، 

تركتها خمافـة أن يـضيق بـذكرها املقـام 

 .ويطول الكالم

فتبني هبذه التوجيهات اإلسـالمية 

دين الـرب، املتقدمة واضحا أن اإلسالم 

وديــن صــلة األرحــام، وديــن حــافظ 

حلقوق اإلنـسان، حـث عـىل إيتـاء ذي 

                                                
 .أخرجه الرتمذي وصححه )١(

القربــى حقــه، وحــض عــىل صــلة 

األرحام، لئال يطغى بعضه عىل بعـض، 

ــض، وال  ــىل بع ــضه ع ــاول بع وال يتط

يظلم بعضه بعـضا، وال يـسلب بعـضه 

حرية بعض، وال هيضم بعـضه حقـوق 

بعض، ويكون املجتمع اإلنساين فاضال 

حلا يـسوده األمـن والـسالم، كريام صا

واحلب والوئام، ويستقر فيـه الفـضيلة 

واخلري والرخاء والرب، وتنعـدم عوامـل 

الـبغض والعــداوة والــشحناء والعنــاد 

والكرب والنخوة مـا اسـتطاعت الـنظم 

واملناهج الوضعية وال تستطيع أن تقدم 

أمام البرش احلائر التوجيهـات الـسامية 

اخلالـدة ضحة اوالتعليامت السمحة الو

يف باب اإلحسان إىل األقـارب، وصـلة 

ــون  ــوقهم، وص ــظ حق ــام وحف األرح

 .كرامتهم أبدا غري دين اإلسالم احلنيف

 

*** 
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 .......دور املؤسسات االجتامعية واخلريية  ٣٥

          )٣- ٣( 

  دور المؤسسات االجتماعية والخيرية
  يف احلفاظ على اجلماعة

 

 
 

 

    

 

تتعدد املؤسسات االجتامعية 
واخلريية عىل مستوى العامل، ويتعاظم 

 احلارض بشكل كبري، دورها يف الوقت
نظرا لتفاقم املشكالت االجتامعية 
والنفسية واألمنية، وزيادة حدة القالقل 
االجتامعية والسياسية، التي تتعرض هلا 

ة اإلسالمية، ونظرا لتنوع وتعدد األم
مسميات هذه املؤسسات إىل منظامت 
مدنية أو منظامت خريية أو مجعيات 
خريية، ونظرا لضخامة حجم العمل 
اخلريي، سوف يتم االقتصار عىل بعض 
املنظامت اخلريية يف بعض دول اخلليج 

 :العريب وذلك يف املطالب التالية

مفهوم وأهداف : املطلب األول
 .امت اخلرييةاملنظ

املنظامت اخلريية يف : املطلب الثاين
 .اململكة العربية السعودية

املنظامت اخلريية : املطلب الثالث
 .يف الكويت

    

 

املنظمة اخلريية هي منظمة غري 
ختتلف عن املنظامت األخرى . ربحية

الربحية برتكيزها عىل األهداف غري 
الربحية واخلريية وكذلك الرخاء 
االجتامعي، مثل األنشطة اخلريية 
والتعليمية والدينية أو غريها من 

 .األنشطة التي ختدم املصالح العامة
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ويف قوانني بعض الدول الغربية 
 ):١(فإن املنظامت اخلريية هتدف إىل 

 .منع أو ختفيف الفقر - 
 .تعزيز التعليم - 
 .تعزيز الدين - 
 .قاذ األرواحتعزيز الصحة أو إن - 
 .تعزيز املواطنة أو تنمية املجتمع - 
تعزيز الفنون والثقافة والرتاث أو  - 

 .العلوم
 .تعزيز حمبي الرياضة - 
تعزيز حقوق اإلنسان وحل  - 

النزاعات أو اإلصالح وتعزيز 

االنسجام الديني أو العرقي أو 

 .املساواة واالختالف

 .تعزيز محاية أو حتسني البيئة - 

بسبب التخفيف من املحتاجني  - 

الكرب أو اعتالل الصحة أو 

اإلعاقة أو ضائقة مالية أو غريها 

 .من العوائق

                                                
)١( http://ar.wikipedia.org/wiki/% 

D٨٥%٩%D٨٦%٩%D٨%B٨%D٨%٩
٥% D٨%A٩_%D٨%AE%D٩%SA% 

B١%D٨%٩A%D٨%A٩ 

 .تعزيز الرفق باحليوان - 
 .تقديم منفعة عامة - 

    

 

مل تكن اجلمعيات األهلية يف البالد 
اإلسالمية مفصولة عن مؤسسات 

أو غريها من الوقف أو الزكاة 
مؤسسات الرب، فمعظم مؤسسات 
الوقف كانت تدار من قبل مؤسسات 
نظارة الوقف والتي هي أشبه 

 .باجلمعيات اخلريية يف الوقت احلارض
وقد كانت البدايات األوىل 
للمنظامت اخلريية يف السعودية من 
خالل األربطة التي كانت تنترش يف 
مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة 

ث ظهرت مجعيات اإلسعاف حي
إلخ ثم .. اخلريي ومجعيات الرب 

انترشت واتسعت أعامل هذه اجلمعيات 
لتشمل كافة امليادين اخلريية من رعاية 

                                                
مستقبل العمل اخلريي : نادر عبد الرزاق )٢(

الواقع "التطوعي يف منطقة اخلليج العريب 
، جملة كلية اآلداب، جامعة الزقازيق، "واملأمول

 .٣٨٧هـ ، ١٤٢٢
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الطفولة ورعاية العجزة واملعاقني وكبار 
السن والرعاية الصحية واإلسكان 

داد عدد زاخلريي، وكفالة اليتيم، وقد ا
  عام٣٦٤هذه اجلمعيات ليصل إىل 

 هـ، وكانت أعىل نسبة هلذه ١٤٢٧
اجلمعيات يف مدينة مكة املكرمة بام يزيد 

 . مجعية خريية٧٤عن 
وقد ترافق انتشار اجلمعيات 

 مع إعادة إحياء اخلريية يف السعودية
دور املؤسسات الوقفية، فها هي 
املؤسسات الوقفية يف الوقت احلارض 
تنترش يف كافة أرجاء اململكة، وخاصة 

كرمة واملدينة املنورة، فهناك يف مكة امل
أوقاف عثامن ريض اهللا عنه ال تزال 
موجودة حتى وقتنا احلارض، وأوقاف 
بعض ملوك اهلند، وأوقاف مملوكية 

 ..وتركية وغريها
وال يزال اخلريون من املسلمني 
يقفون أمواهلم يف كافة املجاالت 
السكنية والعلمية والصحية، بام يزيد 

كافله وتضامنه، من تالحم املجتمع وت
كام يزيد من تراص الصفوف ووحدة 

ولعل من أبرز املؤسسات .. اجلامعة 
 :اخلريية السعودية

 

 م١٩٧٦أنشئت املؤسسة عام 
وتقوم بتلقي األموال ورصفها يف وجوه 
الرب واإلحسان وتقديم املنح الدراسية 

.. واجلوائز العلمية يف كافة املجاالت 
فوز بجائزة امللك فيصل والتي تبلغ وي

 ألف ريال أفراد من خمتلف ٧٥٠قيمتها 
دول العامل يف حقول الدراسات 
اإلسالمية واألدب والطب والعلوم 

ويف ذلك تعبري واضح عن .. املختلفة 
الدور احلضاري واإلنساين الذي تقوم 

 .به املؤسسات الوقفية اإلسالمية
وتضم املؤسسة مركز امللك فيصل 

لبحوث والدراسات اإلسالمية ل
والذي هيدف إىل خدمة احلضارة 

مية، ودعم البحوث العلمية الاإلس
والرتمجة وإعادة تقديم الرتاث 

 .الخ.. اإلسالمي 
وقد وجدت أجهزة أوصناديق 
وقفية عديدة يف خمتلف دول العامل عىل 
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كريس امللك : شكل كرايس علمية مثل
فهد للدراسات اإلسالمية بجامعة 

فورد، كريس امللك فهد للدراسات أكس
الفقهية بجامعة هارفارد، كريس امللك 
فيصل للدراسات اإلسالمية بجامعة 

 ..وغريها كثري.. جنوب كالفورنيا، 

 

يعمل البنك اإلسالمي عىل  تنمية 

املجتمعات اإلسالمية والنهوض 

بمستوى املعيشة يف هذه املجتمعات، 

يل املرشوعات التنموية من خالل متو

وفق أساليب التمويل اإلسالمي، كام 

يعمل عىل إنشاء صناديق وقفية متنح 

قروضا حسنة للطلبة املتفوقني 

املحتاجني حتت برنامج املنح الدراسية، 

وهناك برنامج املنح الدراسية للنابغني 

أنيشء بقصد تطوير املوارد البرشية 

املؤهلة وتعزيز قدرات الباحثني يف 

البحوث والعلوم والتقانة كالليزر 

والبرصيات وعلوم الفضاء والطب 

 .الخ.. والبيئة 

 

 هـ من قبل ١٣٩٨تأسست عام 

املجلس التأسييس لرابطة العامل 

 :اإلسالمي من أجل القيام بام ييل

تقديم الغوث بجميع أشكاله  - 

للمسلمني من ضحايا الكوارث 

 .الطبيعية

اإلسهام يف املرشوعات  - 

االستثامرية اإلسالمية املجدية 

التي تساهم يف رفع مستوى 

 .املسلمني

تقديم اخلدمات الصحية  - 

والتعليمية والتدريبية والرعاية 

الروحية واالجتامعية لأليتام 

 .والالجئني وفقراء املسلمني

تبني املرشوعات الصغرية التي  - 

توفر لالجئني وفقراء املسلمني 

 .كريمةحياة 

احلث عىل التربع للهيئة باملال أو  - 

 .التطوع باجلهد أو بأي شكل آخر



  

 ٣٩

 .......دور املؤسسات االجتامعية واخلريية  ٣٩

    

 

كانت البدايات األوىل للعمل 
األهيل التطوعي يف الكويت بعد صدور 

 اخلاص باجلمعيات ١٩٦٢قانون 
األهلية بالكويت، وكانت مجعية 

عية أهلية ني أول مجياملهندسني الكويت
، ثم م١٩٦٢غري حكومية تأسست سنة 

تلتها اجلمعية الثقافية النسائية عام 
، ويف السبعينات ظهرت م١٩٦٣

مجعيات متخصصة عديدة، وحتى عام 
 مجعية ٥١ كان هناك أكثر من م١٩٩٠

متنوعة، وتأيت رعاية األرسة وحتقيق 
التكافل عىل رأس أولويات اجلمعيات 

 ).١(اخلريية يف الكويت 
هناك أمثلة عديدة لتجارب و

وتطبيقات ناجحة يف هذا املجال نذكر 
 ):٢(منها ما ييل 

                                                
مستقبل العمل اخلريي التطوعي : نادر عبد الرزاق ١

، مرجع "الواقع واملأمول"يف منطقة اخلليج العريب 
 .٣٩٠سابق، 

األوقاف فقها واقتصادا، دار : رفيق املرصي ٢
 .١٣٦ – ١١٦، ١٩٩٩املكتبي، دمشق، 

ظهرت يف الكويت حركة وقفية 
نشيطة من خالل األمانة العامة 
لألوقاف والتي استنهضت مهم 
الباحثني لتفعيل الدور التنموي 
اإلنساين للوقف، وأنشئت لتحقيق هذه 

 :األهداف صناديق وقفية عديدة منها
 .ندوق الوقفي لرعاية املعوقنيالص - 
الصندوق الوقفي للتنمية  - 

 .الصحية
 .الصندوق الوقفي للثقافة والفكر - 
الصندوق الوقفي للمحافظة عىل  - 

 .البيئة
صندوق الكويت الوقفي للتعاون  - 

 .اإلسالمي
الصندوق الوقفي للتنمية العلمية  - 

 .الخ.. 

    

 

م اجلمعيات تواجه معظ
واملؤسسات اخلريية مشكالت وعقبات 
كبرية بعضها يرجع إىل طبيعة هذه 
املؤسسات باعتبارها مؤسسات غري 



    

 ٤٠

٤٠ – 

ربحية، يفتقد العاملون فيها احلوافز 
ية، وبعضها يرجع إىل تضارب املاد

أهدافها وتشتت غاياهتا وفقا للبيئات 
واملجتمعات التي وجدت فيها، 
ويعرض هذا املبحث أهم وأبرز 
املعوقات التي تعرتض عمل 
املؤسسات اخلريية بشكل عام، ومن ثم 
حياول وضع احللول وآليات العالج 

 :وذلك يف مطلبني
معوقات عمل : املطلب األول

 .رييةاملنظامت اخل
 .آليات العالج: املطلب الثاين

    

 

عن دور ) ١(يف دراسة علمية 
 يف حتقيق السالم اجلمعيات اخلريية

االجتامعي يف مرص، وبعد توزيع 
استبانات لعينة تتكون من أربعة عرش 

                                                
تصور مقرتح لكيفية استخدام : سامر عيل السقا ١

جلمعيات األهلية طريقة تنظيم املجتمع يف مساعدة ا
عىل حتقيق السالم االجتامعي يف املجتمع، املؤمتر 
الدويل السادس والعرشون، كلية اخلدمة االجتامعية، 

 .٢٠١٣جامعة حلوان، 

 شخصا بني أخصائيني ١٧٩مجعية و 
جمالس اجتامعيني ونفسيني وأعضاء 

.. إدارة للجمعيات ومدراء تنفيذيني 
إلخ توصلت الدراسة إىل أن أغلب 
معوقات عمل اجلمعيات اخلريية 

 :تنحرص فيام ييل
عدم إعطاء اجلمعيات اخلريية  - 

 .الصالحيات لفض املنازعات
عدم ثقة املجتمع يف اجلمعيات  - 

 .اخلريية
 .غياب ثقافة التطوع - 
ضعف دور املدرسني وأئمة  - 

 .عالمينياملساجد واإل
عدم اهتامم الدولة بتدريب  - 

 .العاملني يف اجلمعيات األهلية
الفساد واملحسوبية والرشوة وعدم  - 

 .العدالة
 .ضعف قيم االنتامء الوطني - 
عدم وجود تعاون بني اجلمعيات  - 

 .األهلية
 .قلة موارد اجلمعيات األهلية - 



  

 ٤١

 .......دور املؤسسات االجتامعية واخلريية  ٤١

فرص سيطرة الدولة وهيمنتها عىل  - 
 .كثري من اجلمعيات األهلية

جود دور واضح عدم و - 
للجمعيات األهلية يف عملية 

 .حتقيق السلم األهيل
ضعف وعي اجلمعيات األهلية  - 

 .بأمهية دورها
الرصاع بني األحزاب السياسية  - 

 .وأثره عىل اجلمعيات األهلية
 من هذه املعوقات ربام اإن كثري

يكون مشرتكا بني معظم الدول 
اإلسالمية، التي ال تزال تصنف ضمن 

فهذه .. ة أو املتخلفة الدول النامي
الدول وكام تزخر األدبيات االقتصادية 
متتاز بالتسيب واملحسوبية ووضع 
الرجل املناسب يف املكان غري املناسب، 
وحتديد املركز االجتامعي للفرد مسبقا، 
وغياب الشفافية، وعدم تكافؤ 
الفرص، وانخفاض مستوى احلرية 

... و .. والتعليم والصحة والرفاهية 
 الصفات تعترب معوقات لكافة وهذه

 ...ة ياملؤسسات اخلريية وغري اخلري

 

إن معاجلة املعوقات السابقة تقتيض 
معاجلة أسباب التخلف أوال، وهذه 
مرحلة طويلة األجل تتطلب التغيري يف 
اخلصائص والعادات والسلوكيات 

ا إن اهللا ال يغري م{: لفة، قال تعاىلتاملخ
: الرعد (}بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم

١١( 
أما ما يتعلق بمعاجلة معوقات 
املنظامت اخلريية بشكل خاص، فقد 
وضعت دراسات علمية عديدة آليات 
عالج مشكالت املنظامت اخلريية من 
خالل وضع آليات وأدوات 
واسرتاتيجيات ومنهجيات بحثية 

يف عرش ) ١(خمتلفة خلصها أحد الباحثني 
 :ام ييلنقاط ك

 .حتديد املشكلة املجتمعية - 
حتديد املجتمع ومكوناته  - 

 .وخصائصه
                                                

تصور مقرتح لكيفية استخدام : سامر عىل السقا ١
طريقة تنظيم املجتمع يف مساعدة اجلمعيات األهلية 

مع، مرجع عىل حتقيق السالم االجتامعي يف املجت
 .١٨١٨سابق، 



    

 ٤٢

٤٢ – 

تي سيتم حتديد املؤسسة اخلريية ال - 
 .من خالهلا التدخل املهني

حتديد أهداف التدخل املهني مادية  - 
 .ومعنوية

 .اختيار النامذج العملية املناسبة - 
 ،تيجيات املناسبةااختيار االسرت - 

بالتمكني وتقوية العاملني أو 
سرتاتيجية الضغط عىل اجلهات ا

 .إلخ.. األكثر تأثريا أو اإلقناع 
استخدام مهارات مناسبة حلل  - 

من خالل االتصال : املشكلة
واملشاورات والضغط عىل 
متخذي القرارات يف اجلمعيات 

 ..وغريها 
استخدام مبادئ طريقة تنظيم  - 

املشاركة : املجتمع مثل
 ..واالستشارة 

م استخدام أدوات طريقة تنظي - 
اللجنة، والندوات : املجتمع مثل

واملؤمترات، والزيارات املجتمعية 
والشكاوى وااللتامسات ووسائل 

 .إلخ.. اإلعالم 

ويمكن لآلليات واالسرتاتيجيات 
واألدوات املتقدمة أن تنجح يف معاجلة 
املعوقات واملشكالت التي تعيق 
املنظامت اخلريية عن أداء دورها يف 

حم واالنسجام يف حتقيق التكافل والرتا
املجتمع، إذا ما صدقت النوايا، 
وتوفرت اإلرادة والعزيمة عىل 
اإلصالح والنهوض وحتقيق 

أما إذا مل توجد هذه .. اإلنجازات 
اإلرادة، فإن كافة العلوم اإلدارية 
واالجتامعية والنفسية واسرتاتيجياهتا 
وآلياهتا لن تنجح يف معاجلة اخللل، بل 

شكالت، نظرا ملا ربام تزيد من حدة امل
سوف ينفق عىل هذه الدراسات 

 ..العلمية من مبالغ طائلة تذهب هدرا
إن قيام كافة أجهزة املجتمع 
بعملها يتطلب وجود الدوافع 
واحلوافز اإليامنية التي تربط اإلنسان 
باجلزاء األخروي الذي ال ينقطع بعد 
موت اإلنسان، وهو ما يدفعه إىل 

رار يف البذل التضحية واإليثار واالستم
 .والعطاء



  

 ٤٣
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كانت املؤسسات اخلريية يف  - 
التاريخ اإلسالمي مفخرة لكل 
مسلم، بل ومفخرة لكل ذمي من 

 .غري املسلمني
  ختففكانت املؤسسات الوقفية - 

لثي ثعن كاهل الدولة أكثر من 
املوازنة يف بعض العصور الزاهرة 

زها يمما يدفع الدولة إىل زيادة ترك
مهامها بشكل أكثر عىل القيام ب

 .كفاءة
إن سد حاجة املحتاجني واملعوزين  - 

بشكل دائم، من خالل الوقف 
والزكاة وخمصصات بيت مال 
املسلمني كان هو صامم األمان 
الذي حيفظ املجتمع من القالقل 

 .االجتامعية والسياسية
تعمل مؤسسات الزكاة بشكل  - 

دائم عىل ختفيف حدة التفاوت من 
 للثروات، خالل التوزيع اهلادئ

وبالتايل تسود يف املجتمع أجواء 
 .االنسجام والتكافل والرتاحم

إن انشغال الناس باألمور النافعة  - 
من خالل توفري فرص عمل 

ة هلم هو خري وسيلة لضامن يحقيق
عدم انشغاهلم بأمور سلبية ضارة 

 .هبم وباملجتمع
بالرغم من كثرة أجهزة العمل  - 

اخلريي ومنظامته يف الوقت 
، إال أن جهودهم متشتتة احلارض

وأهدافهم متفرقة وبالتايل ال يؤيت 
العمل اخلريي ثمراته يف رص 

 .الصفوف ووحدة كلمة املسلمني
تعاين الكثري من املنظامت اخلريية  - 

من معوقات داخلية وخارجية 
تتطلب توفر اإلرادة والعزيمة عىل 
التغيري يف البداية ومن ثم اتباع 

ير أحدث االسرتاتيجيات للتطو
 .وزيادة الكفاءة

 
***  



    

 ٤٤

٤٤ – 

 

 
  ب والمستمعينيطفي دعاء خطبة الجمعة للخ

 

 عبد الرؤوف بن عبد احلنان األرشيف

إن احلمد هللا نحمده، ونستعينه، 
ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور 

 من هيده ،أنفسنا، ومن سيئات أعاملنا
اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي 
له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 
ًرشيك له، وأشهد أن حممدا عبده 

 :ورسوله، أما بعد
 اخترصهتا من طورفهذه الس  
األيدي يف دعاء حكم رفع "رسالتي 

 ."خطبة اجلمعة للخطيب واملستمعني
ذكرت هذا : وعندما أقول

، فأقصد به )١(بالتفصيل يف األصل
أصل هذه الرسالة، وسبب االختصار 
أن بعض البحوث يف األصل كانت 
علمية بحتة كان يصعب فهمها عىل 

                                                
 . دولة الكويت–األصل مطبوع بمكتبة الذهبي ) ١(

عامة القراء، كام أن بعض مسائله كانت 
إىل مطولة مل يكن عامة القراء بحاجة 

التطويل فيها، فلذا أحببت اختصارها، 
  -أيضا–فيد منها عامة القراء تلكي يس

هذا، وقد احتوى هذا املخترص 
 .عىل أربعة مباحث، وخامتة كأصله

 

 :وهو ينقسم إىل ثالثة أقسام
يف ترمجة عامرة بن : القسم األول

 .-ريض اهللا عنه–رؤيبة 
براء – ورؤيبة - بضم العني–عامرة 

  ،)٢( كنية أبو زهرية- موحدة مصغر

                                                
، والذهبي "التهذيب"هكذا ذكر كنيته املزي يف ) ٢(

، "هتذيب التهذيب"، واحلافظ يف "التاريخ"يف 
تقريب "يف ، و"أبو زهرة": ، "اإلصابة"ويف 

 . واهللا أعلم"أبو زهري" : "التهذيب



  

 ٤٥

 ....حكم رفع األيدي يف دعاء خطبة اجلمعة  ٤٥

وهو ثقفي من بني جشم بن ثقيف 
 .سكن الكوفة

وله صحبة، كام قال البخاري، 
، وأورده مجاعة )١(وأبو حاتم، وغريمها

 ).٢(يف الصحابة
الثقفي صحايب : بل قال الذهبي

وكان قد : معروف، وقال ابن حبان
 ).٣(ّعمر

 

 وهو قليل احلديث، بل ذكرابن
ًسعد له حديثا واحدا حيث قال عامرة : ً
صىل  –بن رؤيبة الثقفي روى عن النبي 

ً حديثا يف الصالة قبل - اهللا عليه وسلم

 ).٤(غروب الشمس
لن يلج "يقصد به حديثه : قلت

النار أحد صىل قبل طلوع الشمس، 
                                                

 والتعديل ح، اجلر)٦/٤٩٤(  التاريخ الكبري )١(
)٦/٣٦٥.( 

، )٢/١٠٣ ("معجم الصحابة" كابن قانع يف )٢(
 ).٣/٢٠ ("االستيعاب"وابن عبد الرب يف 

 حوادث ٤٨٧: ص( تاريخ اإلسالم للذهبي )٣(
، ومشاهري علامء األمصار )هـ٨٠ -٦١ووفيات 

 ).٨٢: ص(بن حبان ال
 ).٦/١١٣(طبقات ابن سعد ) ٤(

 يعني الفجر –وقبل غروهبا 
 ).٥("والعرص
د ـبـره ابن عـذي ذكـذا الـوه

 ).٦(، ومل يذكر له سواه- ًا  أيض–الرب 
وهذا احلديث قد شاركه يف روايته 
صحايب آخر، فقد ورد أنه ملا حدث هبذا 
احلديث، فقال له رجل من أهل 

آأنت سمعت هذا من رسول : البرصة
: ؟ قال-  صىل اهللا عليه وسلم - اهللا 

وأنا أشهد أين : نعم، قال الرجل
 صىل اهللا عليه - سمعت من رسول اهللا 

 ).٧(سمعته أذناي ووعاه قلبي –وسلم 
وقال احلافظ ابن حجر، وله 

 ).٨(حديثان روى له مسلم، وغريه
: أحدمها: يقصد بحديثه: قلت

احلديث املتقدم، والثاين حديثه اآليت يف 
القسم الثاين الذي هو أصل هذه 

 .املسئلة، أو هذا الباب
                                                

، وأبو داود ) النووي– ٥/١٣٥(أخرجه مسلم ) ٥(
 .، وغريهم)١/٢٣٥(، والنسائي )٤٢٧(

 ).٣/٢٠(االستيعاب ) ٦(
 .هذه الزيادة عند مسلم، وأيب داود) ٧ (
 ).٢/٥٠٨(اإلصابة ) ٨(



    

 ٤٦

٤٦ – 

 –وكذا ذكر بعض العلامء اآلخرين 
 .قط له هذين احلديثني ف–ًأيضا 

ولكن له بعض األحاديث : قلت
 . ذكرهتا يف األصل–ً أيضا –األخرى 

  يف ختريج حديث 
 الذي هو أصل – ريض اهللا عنه –عامرة 

 .هذا الباب، أو أصل هذه املسئلة
حديثه رواه عنه حصني بن : قلت

 –رأى : عبد الرمحن السلمي، قال
عىل املنرب ) ١( برش بن مروان–عامرة 

قبح اهللا هاتني :  يديه، فقالًرافعا
 صىل -، لقد رأيت رسول اهللا )٢(اليدين

 ما يزيد عىل أن يقول –اهللا عليه وسلم 
 ).٣(بيده هكذا، وأشار بإصبعه املسبحة

                                                
 هو أخو عبد امللك، وعبد العزيز، وحممد، واله )١(

الكوفة والبرصة، تويف :  امللك املرصينأخوه عبد
 ).هـ٧٥(بالبرصة عام 

) ٣/٤٧ ("حتفة األحوذي" قال صاحب )٢(
) : ٤/٥١٠ ("مرعاة املفاتيح"وصاحب 

، وزاد صاحب "والظاهر أنه دعاء عليه بالقبح"
ألن هذا الرفع كان عىل خالف " : "املرعاة"

السنة، وما كان خمالفا للسنة فهو مردود 
 ."مقبوح

، )٨٨٢(، وابن حبان )٤/١٦٢( أخرجه مسلم )٣(
، وكذا أخرجه النسائي )٣/٢١٠(والبيهقي 

 .، ولفظه خيتلف)٣/١٠٨(

ويف رواية عن حصني بن عبد 
كنت إىل جنب : الرمحن السلمي قال

عامرة بن رؤيبة، وبرش خيطبنا، فلام دعا 
قبح " : - عني  ي–رفع يديه، فقال عامرة 

 رأيت –اهللا هاتني اليدين، أو اليديتني 
 وهو "صىل اهللا عليه وسلم"رسول اهللا 

خيطب إذا دعا يقول هكذا، ورفع 
 ).٤("السبابة وحدها

وهذه الرواية تدل عىل أن برش بن 
مروان كان رفع يديه للدعاء، ال لتنبيه 

، ومن )٥(الناس، كام ذهب إليه الطيبي

                                                
واللفظ له يف ) ٢٦١، ٤/١٣٦( أخرجه أمحد )٤ (

، )٥١٥(والرتمذي ) ١١٠٤(رواية، وأبو داود 
، والبيهقي )١٧٩٤، ١٧٩٣(وابن خزيمة 

)٣/٢١٠.( 
 عبد اهللا بن رشف الدين احلسني بن:  الطيبي هو)٥(

حممد الطيبي خالفا ملن سامه باحلسن، أو احلسني 
والطيبي نسبة إىل . بن حممد الطيبي، أو غري ذلك

بلدة الطيب مدينة بني واسط والسوسن، وهي 
 :قليم خوزستان، وله تصانيفإتقع ضمن مدن 

الكاشف عن حقائق السنن، وهو رشحه : منها
 ."مشكاة املصابيح"عىل 

 .يف أصول احلديثاخلالصة : ومنها
رشح "راجع مقدمة حمقق ) هـ٧٤٣(وتويف 

 ."الطيبي عىل املشكاة



  

 ٤٧

 ....حكم رفع األيدي يف دعاء خطبة اجلمعة  ٤٧

هؤالء يف تبعه، وقد رددت عىل 
األصل، فمن أراد التفصيل، فلريجع 

 .إليه
كام تدل هذه الرواية عىل أن رسول 

 كان يشري -  صىل اهللا عليه وسلم - اهللا 
بالسبابة يف اخلطبة للدعاء، ال عند 
التشهد فيها، كام ذهب إليه أبو العباس 

، ومن تبعه، وقد ذكرت )١(القرطبي
 .أقواهلم يف األصل

 قصة –ت  أو حدث–وقعت : فائدة
 هذه مع برش – ريض اهللا عنه –عامرة 

 – أو أربع –بن مروان سنة ثالث 
 ).٢(وسبعني، كام قال الذهبي

  من وافق عامرة بن 
رؤيبة من الصحابة عىل إنكاره عىل رفع 

 .األيدي يف دعاء خطبة اجلمعة
لقد أنكر عىل هذا الرفع من 

ف بن احلارث الثاميل ـابة غضيـالصح
                                                

املفهم ملا أشكل من تلخيص " هو صاحب )١(
 أيب عبد اهللا "التفسري" شيخ صاحب "مسلم

 .القرطبي
– ٤٨٨-٤٧٨: ص ("تاريخ اإلسالم" قاله يف )٢(

 ).هـ٦١ -٨٠: حوادث ووفيات

يقول ) ٣ (–ً أيضا –يض اهللا عنه  ر–
ّبعث إيل عبد امللك بن مروان، : هو

يا أبا أسامء إنا قد مجعنا الناس عىل : فقال
رفع األيدي : وما مها؟ قال: أمرين، قال

عىل املنابر يوم اجلمعة، والقصص بعد 
أما إهنام أمثل : الصبح والعرص، فقال

بدعتكم عندي، ولست جميبك إىل يشء 
 ).٤(آخره مل؟ إىل :منهام، قال

رفع األيدي "قال البنا يف رشح 
 يعني عند "عىل املنابر يوم اجلمعة

 - الدعاء ألنه مل يكن يف عهد رسول اهللا 
 والدليل عىل - صىل اهللا عليه وسلم 

فذكر حديث عامرة "ذلك ما رواه أمحد 
 ).٥(" ريض اهللا عنه –

                                                
حبته، قال  غضيف بن احلارث هذا خمتلف يف ص)٣(

خمتلف يف صحبته، أدرك زمان ": ابن عساكر
وذهب اجلمهور إىل . "النبي صىل اهللا عليه وسلم

صحبته، كالبخاري، وأبو حاتم، وأبو زرعة، 
 .والرتمذي، وآخرين

، وهو صحيح، )٤/١٠٥( أخرجه أمحد )٤(
 ."األصل"ًوخرجته مفصال يف 

 – ريض اهللا عنه -وري اإلنكار عن سهل بن سعد 
 ."األصل"  ولكنه ال يصح، راجع - ًأيضا

 ).١/١٩٤( بلوغ األماين رشح الفتح الرباين )٥(



    

 ٤٨

٤٨ – 

قال احلافظ ابن حجر  :
الصحايب يف وإذا كان هذا جواب هذا "

أمرله أصل يف السنة، فام ظنك بام ال 
أصل له فيها، فكيف بام يشتمل عىل ما 

 ).١(خيالفها؟

 

 إىل ثالثة –أيضا –وهو ينقسم 
 :أقسام

ذكر أقوال رشاح : القسم األول
 .احلديث يف رشح هذا احلديث

قال البيهقي بعد أن روى هذا 
د ـن سعـل بـديث سهـديث، وحـاحل
  :- يض اهللا عنه ر–

والقصد من احلديثني إثبات " .١
الدعاء يف اخلطبة، ثم فيه من السنة أن 
ال يرفع يديه يف حال الدعاء يف اخلطبة، 

 ).٢("ويقترص عىل أن يشري بإصبعه
رفع "قال البغوي يف رشحه  .٢

اليدين يف اخلطبة غري مرشوع، ويف 

                                                
 ).١٣/٢٥٤( فتح الباري )١(

 ."األصل"وانظر تعليقي عىل كالمه هذا يف 
 ).٣/٢١٠( السنن الكربى )٢(

االستسقاء سنة، فإن استسقى يف خطبة 
 صىل - قتداء بالنبي اجلمعة يرفع يديه ا

 ).٣("- اهللا عليه وسلم
هذا "قال النووي يف رشحه  .٣

فيه أن السنة أن ال يرفع اليد يف اخلطبة، 
 .وهو قول مالك، وأصحابنا، وغريهم

وحكى القايض عن بعض 
السلف، وبعض املالكية إباحته، ألن 
النبي صىل اهللا عليه وسلم رفع يديه يف 

 ).٤(خطبة اجلمعة حني استسقى
ب األولون بأن هذا الرفع وأجا

 .")٥(كان لعارض
 –ماقاله النووي قاله العيني  .٤
 بل نقل كالمه بدون أن يعزوه –ًأيضا 

 ).٦(إليه

                                                
 ).٤/٢٥٧( رشح السنة )٣(
 انظر إكامل املعلم بفوائد مسلم للقايض عياض )٤(

)٣/٢٧٧.( 
إكامل " –ً أيضا –انظر ) ٦/١٦٢(م  رشح مسل)٥(

) ٣/٢٤٣( لأليب حممد بن خليفة "إكامل املعلم
 ملحمد بن حممد "مكمل إكامل اإلكامل"و

 ).٣/٢٤٣(السنويس 
 ).٤/٤٤٥( رشح سنن أيب داود له )٦(



  

 ٤٩

 ....حكم رفع األيدي يف دعاء خطبة اجلمعة  ٤٩

واحلديثان "قال الشوكاين  .٥
يدالن عىل ) ١(املذكوران يف الباب 

كراهية رفع األيدي عىل املنرب حال 
 .")٢(الدعاء، وأنه بدعة

نكتفي بذكر أقوال هؤالء العلامء، 
وهناك أقوال أخرى للعلامء املعارصين 

 ب كالشيخ املباركفوري صاح–
، والشيخ ابن عثيمني، "التحفة"

 ذكرهتا يف األصل، فمن أراد –وغريمها 
 ).٣(التوسع، فلريجع إليه

  ،أقوال التابعني 
ومن بعدهم الذين أنكروا رفع األيدي 

 .يف دعاء خطبة اجلمعة

 

اإلمام حممد بن مسلم بن عبيد  .١
 .اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري
رفع ": روى معمر عنه، قال

األيدي يوم اجلمعة حمدث، وأول من 
                                                

 ريض اهللا - يقصد حديث عامرة، وحديث سهل )١(
 .، وحديثه مل أذكره هنا لضعفه-عنهام 

 ).٣/٢٧١( نيل األوطار )٢(
 ستأيت اإلشارة إىل أقوال بعضهم وسيأيت هناك )٣(

 .قول األلباين

أحدث رفع األيدي يوم اجلمعة 
 ).٤("مروان

: ويف رواية أخرى عن معمر، قال
سألته عن رفع اليدين يف يوم اجلمعة، 

وأول من أحدثه عبد ": فقال
 ).٥("امللك
اإلمام مرسوق بن األجدع  .٢
 .الفقيه

رفع ": روى عبد اهللا بن مره قال
اإلمام يوم اجلمعة يديه عىل املنرب، فرفع 

) ماهلم: (الناس أيدهيم، فقال مرسوق
 ).٦("قطع اهللا أيدهيم

ويف هذا رد عىل الذين : قلت
يزعمون أن اخلطيب ال جيوز له أن يرفع 

                                                
كتاب ) ٧/٢٥٠، ١/٤٧٥( أخرجه ابن أيب شيبة )٤(

 عن عبد األعىل "األوائل"، وكتاب "اجلمعة"
 .عن معمر عنه، وهذا إسناد صحيح

عن ) ٣/١٩٢/٥٢٧٨( أخرجه عبد الرزاق )٥(
 .-ً أيضا –معمر عنه، وهذا إسناد صحيح 

، والسياق له، )٢/٤٧٥( أخرجه ابن أيب شيبة )٦(
، ورجاله )٣/١٩٢/٥٢٨٠(وعبد الرزاق 

ثقات، وإسناد صحيح، لو ال فيه عنعنة 
مصنف ابن "يف طبعة ) ما هلم(وزيادة . األعمش
 )٥٥٣٧ح/٤ج( بتحقيق حممد عوامة "أيب شيبة



    

 ٥٠

٥٠ – 

يديه يف دعاء خطبة اجلمعة، وأما 
ون، فلهم أن يرفعوا أيدهيم إن السامع

شاءوا، وسيأيت الكالم حول هذا 
 .بالتفصيل يف القسم الثالث

 :ن سريينباإلمام حممد  .٣
أول من رفع يديه يف اجلمعة ": قال

 ).١("عبيد اهللا بن عبد اهللا بن معمر
وإنام قال ابن سريين هذا، : قلت

ًمنكرا عىل رفع األيدي يف دعاء خطبة 

 .اجلمعة

 

ًيمكن أن يقال مجعا بني أثر ابن 

سريين، وأثر الزهري أن كال منهام أخرب 
ما رأى، فابن سريين رأى أول من رفع 

أول : يديه عبيد اهللا بن عبد اهللا، فقال
من رفع يديه يف اجلمعة عبيد اهللا بن عبد 

 .اهللا بن معمر
                                                

يف ) ١/٢٥٠، ٧/٤٧٥( أخرجه ابن أيب شيبة )١(
 يف والبخاري ،"األوائل" ويف ،"اجلمعة"
 عساكر ابن وعنه ،)٥/٣٩٩( "الكبري التاريخ"

 )٣٨/١٢٤( "دمشق تاريخ" يف
 "والتعديل اجلرح" يف حاتم أيب ابن وذكره
 البرصة، وايل هذا، اهللا وعبيد .ًمعلقا )٥/٣٣٢(

 .البخاري قال كام

وأما الزهري، فرأى أول من فعل 
أول من أحدث رفع : لهذا مروان، فقا

 .األيدي يوم اجلمعة مروان
أول من ": ويف رواية أخرى عنه 

 ."أحدثه عبد امللك
فلعل أول من رفع يديه مروان، 

 . وعنه أخذه ابنه عبد امللك، وكذا برش
فكان الزهري تارة ينسب هذا إىل 

 ).٢(مروان، وتارة إىل ابنه عبد امللك
هذا ما عندي واهللا أعلم 

 .بالصواب
 :مام طاؤوس بن كيساناإل .٤

كان يكره ": قال ليث بن سليم
هم الذي يدعونه يوم اجلمعة، ءدعا

 ).٣("وكان ال يرفع يديه

 

قال اإلمام شهاب الدين أبو  .١
وهو بصدد ذكر ) هـ٦٦٥(شامة املتوىف 

                                                
ابن : عبد امللك بن مروان، ومروان، هو:  هو)٢(

 .احلكم، والد اخللفاء األمويني
، وليث هذا، قال )١/٤٧٥( أخرجه ابن أيب شيبة )٣(

صدوق اختلط " : "التقريب"عنه احلافظ يف 
 ."ًجدا، ومل يتميز حديثه، فرتك



  

 ٥١

 ....حكم رفع األيدي يف دعاء خطبة اجلمعة  ٥١

دق اخلطيب : فمن البدع ": بدع اخلطبة 
ات املنرب عند صعوده يف ثالث مر

 بني كل بأسفل سيفه دقا مزعجا فاصال
 .رضبتني بقليل من الزمان

تباطؤه يف الطلوع، : ومنها
واشتغاله بالدعاء قبل اإلقبال عىل 
الناس، والسالم عليهم، وأما رفع 

 )١.("أيدهيم عند الدعاء، فبدعة قديمة
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  .٢
 ):هـ٧٢٨(املتوىف 
ويكره لإلمام رفع يديه حال "

 صىل اهللا –الدعاء يف اخلطبة، ألن النبي 
 إنام كان يشري بإصبعه إذا –عليه وسلم 

 ).٢("دعا
 :العالمة جالل الدين السيوطي .٣

ومن البدع يف : فصل": قال
 ثم ذكر ما "من ذلكواخلطبة أشياء، 
 ).٣(ذكره أبو شامة

                                                
 ).٨٥: ص( الباعث عىل إنكار البدع واحلوادث )١(
 ).٤٨: ص( االختيارات العلمية )٢(
: ص ("األمر باالتباع والنهي عن االبتداع" انظر )٣(

 "االتباع"نسخة املطبوعة من يف ال: تنبيه). ١٨٢

قال العالمة الزبيدي املتوىف  .٤
 ):هـ١٢٠٥(

اليستثنى من مسئلة رفع اليدين "
يف الدعاء إال مسئلة واحدة، وهي 
الدعاء يف اخلطبة عىل املنرب، فإنه يكره 
للخطيب رفع اليدين فيه، ذكره البيهقي 

 ).٤("صالة اجلمعة"يف باب 
 :قول علامء احلنفية .٥

ولعلامء احلنفية يف هذه املسئلة قول 
: "خمترصه"شديد، فقد قال البقايل يف 

 وإذا رشع يف الدعاء ال جيوز للقوم رفع
ًاليدين، وال تأمني باللسان جهرا، فإن 

 .فعلوا ذلك أثموا
أساءوا، وال إثم عليهم، : وقيل

والصحيح هو األول، وعليه 
 ).٥("الفتوى

بل مثل اللكنوي للبدعة الضاللة 
 :بفعل برش بن مروان، فقال

                                                           
 ولكن يف نسخة "قديمة" بدل "قبيحة"
 . كام أشار املحقق"قديمة"

 ).٥/٢٤٥( احتاف السادة املتقني )٤(
 ).٢/١٥٨( حاشية در املختار )٥(



    

 ٥٢

٥٢ – 

وكذلك رفع اليدين يف الدعاء يف "
خطبة اجلمعة، فعله برش بن مروان، 

 ).١("وأنكره عليه عامرة
 .قول علامء احلنابلة وغريهم .٦

نا، ؤقال علام": قال السفاريني
يكره لإلمام رفع يديه حال : وغريهم

هو بدعة : الدعاء يف اخلطبة، قال املجد
وفاقا للاملكية، والشافعية، وغريهم، 

 ).٢("وال بأس أن يشري بإصبعه فيها
هل عدم رفع األيدي : القسم الثالث

اخلطيب، يف دعاء خطبة اجلمعة خاص ب
 .واملستمعني أم يعم اخلطيب

وإن من الغريب ما سمعت من 
بعض األفاضل أن هذا خاص 
باخلطيب، وأما املستمعون فريفعون 
أيدهيم، وجيوز هلم ذلك، وإن هذا ليشء 
عجاب، ألن اخلطيب هو األصل، ألنه 
هو الذي يدعو، فإذا ال جيوز له رفع 
اليدين، فكيف جيوز للمستمعني ذلك، 

                                                
القول املبني "نقال عن ) ٢٧: ص( إقامة احلجة )١(

 ).٣٧٩( ملشهور " املصلنياءيف أخط
 ).٢/٦٧٩(محد  رشح ثالثيات مسند اإلمام أ)٢(

فهموا هذا الفهم من ظاهر ولعلهم 
ة ـن رؤيبـديث عامرة بـة، أو حــصـق
، ألن فيه أنه أنكر عىل -  ريض اهللا عنه –

برش، وليس فيه أنه أنكر عىل املستمعني 
 .ًأيضا

هل ورد يف احلديث : فنقول هلؤالء
م ــوا أيدهيــني كانوا رفعــأن املستمع

 مع برش، ومل ينكر عليهم –ً أيضا –
نكر عىل برش وحده، حتى  إنام أ،عامرة

ًيتسنى هلم هذا القول، ومل يرد هذا بتاتا 

 . حديثه يفيف قصته أو
ة ـابـومل يثبت، بل مل يرد أن الصح

 كانوا يرفعون – ريض اهللا عنهم –
 صىل اهللا عليه –أيدهيم مع دعاء النبي 

 إال ما ثبت عنهم ذلك يف دعاء –وسلم 
، فلو كانوا يرفعون )٣(االستسقاء

 –ً أيضا – يف غري االستسقاء أيدهيم
لنقل ذلك عنهم، كام نقل عنهم يف 

 .االستسقاء
 ولو كانوا يرفعون أيدهيم ملا كان

ً خافيا عىل التابعني مثل الزهري، هذا
                                                

 . كام سيأيت)٣(



  

 ٥٣

 ....حكم رفع األيدي يف دعاء خطبة اجلمعة  ٥٣

: ومرسوق، وطاؤس، ألن الزهري قال
، "رفع األيدي يوم اجلمعة حمدث"

 .هكذا أطلق، ومل يقل للخطيب
وقال مرسوق ملا رأى اخلطيب، 

قطع اهللا ": ناس رفعوا أيدهيموال
قطع اهللا : ، هكذا عمم، ومل يقل"أيدهيم

 .يدي هذا اخلطيب
وكان طاؤس ال يرفع يديه، وقد 

 .تقدمت هذه اآلثار مع خترجيها
وقد يفهمون هذا الفهم من أقوال 

يكره لإلمام ": بعض العلامء حيث قالوا
رفع يديه حال الدعاء يف اخلطبة، وهذا 

 :فهم خاطئ ملا ييل
: إهنم مل يقصدوا بقوهلم هذا .١

أن هذا خاص باخلطيب، أو اإلمام، إذ 
أن هذه : لو كانوا قصدوا هذا، لبينوا

الكراهة لإلمام، أو للخطيب فقط، وأما 
املستمعون، فال كراهة هلم، بل جيوز هلم 

 .الرفع، ومل يبينوا ذلك
أن قوهلم هذا خرج خمرج  .٢

الغالب، يعني أن اخلطيب أو اإلمام 
 الذي يدعو،  هو الدعاء ألنهأصل يف

 .فلذا ذكروا اإلمام فقط

وإن استدلوا بقول هؤالء  .٣

العلامء، فعارضناهم بقول العلامء 

اآلخرين الذين مل يقيدوا النهي باإلمام، 

أو اخلطيب، بل أطلقوا، كام تقدم أن 

إن رفع أيدهيم عند ": أبا شامة قال

، وكذا ذكر "الدعاء بدعة قديمة

وهذا يشمل  –ً أيضا –السيوطي 

 .اخلطيب، واملستمع

بل نعارضهم بقول من رصح من 

 الرفع للناس، كام  جوازالعلامء بعدم

أنه ال جيوز : تقدم قول علامء احلنفية

للقوم رفع األيدي، فإن فعلوا ذلك 

 .أثموا

وكذلك رصح من املعارصين الشيخ 

ابن عثيمني، والشيخ الدكتور بكر أبو زيد 

 )١.(بعدم جواز ذلك للمستمعني

بل عد الشيخ األلباين رفع الناس 

 )٢.(أيدهيم من بدع اجلمعة

                                                
 ."األصل" ذكرت أقواهلم يف )١(
 ).٧٣-٧٢ص ( األجوبة النافعة )٢(



    

 ٥٤

٥٤ – 

أنه ال جيوز رفع : فخالصة الكالم
األيدي للمستمعني، كام ال جيوز ذلك 
للخطيب إال يف دعاءاالستسقاء، وما 

 .شابه ذلك
 

حكم رفع األيدي يف دعاء خطبة 
اجلمعة إذا كان ألمرعارض، كالدعاء 

 .لالستسقاء
علم أن الدعاء يف خطبة اجلمعة إ

إذا كان ألمر عارض كالدعاء 
لالستسقاء، فرفع األيدي فيه مرشوع 
ًللخطيب واملستمعني معا بدليل حديث 

 يقول فيه أنس – ريض اهللا عنه –أنس 
 – صىل اهللا عليه وسلم –بينام النبي "

خيطب يوم اجلمعة إذ قام رجل فقال يا 
لك ، وه)١(هلك الكراع: رسول اهللا

الشاء، فادع اهللا أن يسقينا، فمد يديه 
 )٢.("ودعا

                                                
الغنم، : اخليل، والشاء باملد:  الكراع بضم الكاف)١(

، ويف )٢/٨٦١(رشح البخاري للسيوطي 
: الكراع") : ٤/١٦٥(البن األثري  : "النهاية"

 ."اسم جلميع اخليل
رفع " باب "اجلمعة"ب  أخرجه البخاري يف كتا)٢(

ويف مواضع ) ٩٣٢حديث  ("اليدين يف اخلطبة
 ). وما بعده١٠١٣رقم ( انظر –ً أيضا –أخرى 

وفيه ": قال احلافظ يف رشحه

إشارة إىل أن حديث عامرة بن رؤيبة 

الذي أخرجه مسلم يف إنكار ذلك ليس 

عىل إطالقه، لكن قيد مالك اجلواز 

بدعاء االستسقاء، كام يف هذا 

 ).٣("احلديث

: ويف رواية أخرى عن أنس قال

 من أهل البدو إىل أتى رجل أعرايب"

 يوم – صىل اهللا عليه وسلم –رسول اهللا 

يا رسول اهللا هلكت : اجلمعة، فقال

املاشية، هلك العيال، هلك الناس، 

 – صىل اهللا عليه وسلم –فرفع رسول اهللا 

يديه يدعو، ورفع الناس أيدهيم معه 

 ).٤( احلديث"يدعون

فثبت هبذا احلديث : قلت

 مرشوعية رفع اليدين للخطيب،

واملستمعني لدعاء االستسقاء، ونحوه 

 .يف خطبة اجلمعة

                                                
 ).٢/٤١٣( فتح الباري )٣(
، ورواه البيهقي )١٠٢٩(ً أخرجه البخاري معلقا )٤(

 .موصوال) ٣/٣٥٧(



  

 ٥٥

 ....حكم رفع األيدي يف دعاء خطبة اجلمعة  ٥٥

 

حكم رفع األيدي يف الدعاء لغري 
 االستسقاء

ذهب بعض العلامء إىل أنه ال يرفع 
اليدين يف يشء من الدعاء غري 
ًاالستسقاء أصال مستدال بحديث أنس 

 ال – صىل اهللا عليه وسلم –كان النبي "
عائه إال يف يرفع يديه يف يشء من د

االستسقاء، وأنه يرفع حتى يرى بياض 
 ).١("إبطيه

وهذا غري صحيح، ألنه قد ثبت 
 يف – صىل اهللا عليه وسلم –عن النبي 

 .مواضع كثرية أنه رفع يديه فيها
وأما حديث أنس، فأجاب عنه 

هذا احلديث يوهم ": النووي، فقال
 –صىل اهللا عليه وسلم –ظاهره أنه مل يرفع 

ستسقاء، وليس األمر كذلك، إال يف اال
 صىل اهللا عليه –بل قد ثبت رفع يديه 

 يف الدعاء يف مواطن غري –وسلم 
االستسقاء، وهي أكثر من أن حترص، 
ًوقد مجعت منها نحوا من ثالثني 

                                                
 ).٦/١٩٠(ومسلم ) ١٠٣١( أخرجه البخاري )١(

، أو أحدمها، "الصحيحني"ًحديثا من 
وذكرهتا يف أواخر باب صفة الصالة 

، ويتأول هذا )٢("رشح املهذب"من 
ىل أنه مل يرفع الرفع البليغ احلديث ع

بطيه إال يف إبحيث يرى بياض 
االستسقاء، أو أن املراد مل أره رفع، وقد 
رآه غريه رفع، فيقدم املثبتون يف مواضع 

 عىل واحد مل – وهم مجاعات –كثرية 
حيرض ذلك، والبد من تأويله ملا ذكرناه، 

 ).٣(واهللا أعلم

الرفع املواضع التي ثبت فيها : قلت

 – صىل اهللا عليه وسلم –لنبي عن ا

فاملرشوع فيها الرفع، وأما املواضع التي 

 صىل اهللا عليه وسلم –مل يثبت فيها عنه 

 الرفع، كدعاء خطبة اجلمعة، –

فاملرشوع فيها عدم الرفع، ألنه سنة 

 قالةتركية، وسيأيت يف خامتة هذه امل

 .أقسام السنة من حيث الفعل والرتك

                                                
- ٤٨٧ / ٣( "املجموع رشح املهذب" انظر )٢(

٤٩٠.( 
 )٦/١٩٠( رشح مسلم )٣(



    

 ٥٦

٥٦ – 

سه، أو وأما دعاء اإلنسان لنف

: ألهله، ونحو ذلك، فاألفضل فيه

 – ريض اهللا عنه –الرفع حلديث سلامن 

 – تبارك وتعاىل –إن ربكم ": بلفظ 

 من عبده إذا رفع ييستحيحيي كريم 

 ).١("ًيديه إليه أن يردمها صفرا

 

 حكم الدعاء يف خطبة اجلمعة

 ًوتأمني املستمعني عليه جهرا

 عاء يف  حكم الد

 :خطبة اجلمعة

الدعاء يف خطبة اجلمعة مرشوع، 

ه حديث عامرة بن رؤيبة ـدل عليـكام ي

 وترجم عليه البيهقي – ريض اهللا عنه –

 : هكذا"سننه"يف 

ما يستدل به عىل أنه يدعو "باب 

 ."يف خطبته

                                                
، )٣٥٥٦(، والرتمذي )١٤٨٨( أخرجه أبو داود )١(

، وغريهم، وهو حديث )٣٨٦٥ (هوابن ماج
 .قوي بشواهده

املهذب "وترجم عليه الذهبي يف 
ما ":  هكذا"يف اختصار سنن الكبري

 ).٢("يستدل عىل الدعاء فيها
ريض اهللا –وكام يدل حديث أنس 

 عىل الدعاء فيها يف حاالت –عنه 
 .خاصة، وقد تقدم

وسئلت اللجنة الدائمة عن حكم 
دعاء اخلطيب يف آخر خطبته يوم 

 :اجلمعة، فأجابت بام ييل
 يف خطبة ةجلمعدعاء خطيب ا"

 صىل –اجلمعة مرشوع، فقد ثبت أنه 
 كان يدعو فيها –اهللا عليه وسلم 

 )٣.("املؤمناتوللمؤمنني 

  حكم التأمني عليه 
 ً:جهرا

                                                
 "املهذب"، و)٣/٢١٠( السنن الكربى للبيهقي )٢(

 ).٣/١١٣٧(للذهبي 
ذكرالبيهقي، وتبعه الذهبي حتت هذه الرتمجة : تنبيه

 ولكنه ال يصح، – عنه  ريض اهللا–حديث سهل 
 .كام تقدمت اإلشارة إىل هذا

الفتوى /٢٣٣ص/٨ج( فتاوى اللجنة الدائمة )٣(
الفتوى /٨/٢٣١ (–ً أيضا –انظر ) ٦٣٩٨رقم 

٢٨١٩.( 



  

 ٥٧

 ....حكم رفع األيدي يف دعاء خطبة اجلمعة  ٥٧

ًأما تأمني املأمومني عليه جهرا، فلم 

ًنجد له يف السنة أصال يعتمد عليه، إذ 

ًلو كان الصحابة كانوا يؤمنون جهرا 

لينا بطريق يصلح لك إلنقل ذ

 ).١(للحجة

وقد تقدم قول علامء احلنفية أن 

القوم ال جيوز هلم رفع اليدين عند 

ًالدعاء، وال التأمني باللسان جهرا، فإن 

 .فعلوا ذلك أثموا

يستحب "قال الشيخ ابن العثيمني 

التأمني عىل دعائه، لكن ال يكون 

بصوت مجاعي، وصوت مرتفع، وإنام 

 وبصوت كل واحد يؤمن بمفرده،

منخفض حيث ال يكون هناك 

تشويش، أو أصوات مرتفعة، وإنام كل 

ًيؤمن عىل دعاء اخلطيب رسا، ومنفردا  ً

 ."خرينآلعن ا
وأما التأمني ": - ً أيضا –وقال 

 االستامع إىل لًجهرا، فإن ذلك ينايف كام
اخلطبة، لكن إذا أراد أن يؤمن املأموم 

                                                
 . سيأيت أن ما ورد فيه ليس بحجة)١(

ًفليؤمن رسا، وال حرج عليه يف 
 ).٢("ذلك

 هناك رواية جاءت عن 
 –ً أيضا –الزهري مرسلة، وموصولة 

أن الصحابة كانوا يؤمنون، ولكن هذه 
الرواية ال تصح، ال موصولة، وال 

 .مرسلة، راجع األصل
وسئلت اللجنة الدائمة عن حكم 
التأمني عىل دعاء اخلطيب بالتلفظ 

 :فأجابت بام ييل
التلفظ بالتأمني عىل دعائه ال "

 ).٣("عموم األدلةبأس به ل

 

حكم الدعاء ألحد بعينه يف خطبة 
 اجلمعة

 صىل اهللا –ال شك أن رسول اهللا 
 كان يدعو يف خطبة اجلمعة –عليه وسلم 

ًدعاء معتادا كام يدل عليه حديث عامرة بن 

                                                
 جمموع فتاوى ورسائل للشيخ ابن العثيمني )٢(

)١٠٦-١٦/١٠٥.( 
الفتوى / ٨/٢٣٣( فتاوى اللجنة الدائمة )٣(

٦٣٩٨.( 



    

 ٥٨

٥٨ – 

 املتقدم يف القسم – ريض اهللا عنه –رؤيبة 
 .األول من املبحث األول
 اهللا عليه  صىل–وكذلك ثبت عنه 

 الدعاء ألمر عارض، كام يدل –وسلم 
 –ريض اهللا عنه –عليه حديث أنس 

 .املذكور يف املبحث قبل هذا
 صىل اهللا عليه –ولكنه مل يثبت أنه 

ه، وكذا مل ن كان يدعو ألحد بعي–وسلم 
يثبت، بل مل يرد عن أحد من الصحابة 

 – صىل اهللا عليه وسلم –أنه طلب منه 
حد من أقربائه، أو الدعاء له، أو أل

ألحد بعينه مع أنه كان فيهم أصحاب 
 .احلوائج، واملرىض ونحوهم

وأما ما تعوده الناس يف بعض 
من أهنم يبعثون للخطيب ) ١(البلدان

ًرقعا مكتوبا فيها أن يل حاجة كذا، أو  ً

فالن قريب يل مريض، ونحوه، فنرجو 
منك الدعاء، فيقول اخلطيب عند 

أن أدعو له بكذا، : قال يل فالن: الدعاء

                                                
 كباكستان، وكذلك رأيته يف بعض دول اخلليج )١(

 .التي خيطب يف بعض مساجدها باألردو

أن أدعو له بكذا، ثم يدعو : وقال فالن
 .هلم، فهذا ال شك أنه من املحدثات

فقد روى الشافعي عن ابن جريج، 
ما الذي أرى الناس : قلت لعطاء: قال

يدعون به يف اخلطبة يومئذ؟ بلغك عن 
، أو -  صىل اهللا عليه وسلم –النبي 

 عليه الصالة –عمن بعد النبي 
ال، إنام أحدث، إنام : قال ؟، - والسالم

 ).٢ً(كانت اخلطبة تذكريا
: قال الشافعي بعد روايته هلذا األثر

فإن دعا ألحد بعينه، أو عىل أحد "
 ."كرهته، ومل تكن عليه إعادة

فعلم من هذا أن هذا األمر حمدث، 
 سبحانه –فينبغي اجتنابه، نسأل اهللا 

                                                
، ومن )١/٣٤٧ ("األم" أخرجه الشافعي يف )٢(

) ٣/٢١٧ ("السنن"طريقه البيهقي يف 
، وإسناده جيد، وصححه )٢/٤٩٩ ("املعرفة"و

 "املجموع رشح املهذب"النووي يف 
 "السنن"ليه البيهقي يف وترجم ع). ٤/٥٢١(

باب ما يكره من الدعاء ألحد بعينه، أو ": بقوله 
، وذكركالم الشافعي "عىل أحد بعينه يف اخلطبة

 وأورده يف –ً وهو اآليت قريبا –ً أيضا –
 من الكالم يف ه يف باب ما يكر"املعرفة"

 ."اخلطبة



  

 ٥٩

 ....حكم رفع األيدي يف دعاء خطبة اجلمعة  ٥٩

 أن يوفقنا التباع السنة، وأن –وتعاىل 
 . األمور املحدثةجينبنا من

 إذا عرض للمسلمني أمر 
كإمساك املطر، أو غريه من البالء، فال 
بأس حينئذ أن يطلب أحد من اخلطيب 
الدعاء هلم برفع ذلك البالء عنهم، 

 ريض –والدليل عىل ذلك حديث أنس 
 . وقد تقدم–اهللا عنه 

وأما طلب الدعاء من اخلطيب 
حد لواحد بعينه، أو دعاء اخلطيب لوا

بعينه، فهذا مل يثبت، بل ليس هذا من 
، -  صىل اهللا عليه وسلم –هدي النبي 

 .فيجب اجتنابه

 

يف بيان أقسام السنة من حيث 
 الفعل، والرتك

اعلم أن السنة من حيث الفعل 
سنة فعلية، : والرتك تنقسم إىل قسمني

 .وسنة قولية
 :وإليك بعض األدلة عىل ذلك

ة ـــبـديث عامرة بن رؤيــح .١
 املذكور، ألنه أنكر – ريض اهللا عنه –

عىل برش بن مروان رفعه ليديه يف دعاء 
 صىل –خطبة اجلمعة بدليل أن النبي 

 مل يكن يرفع يديه يف -اهللا عليه وسلم
 أن – أو بعبارة أخرى –هذا الدعاء 

 ترك – صىل اهللا عليه وسلم –النبي 
رفعهام يف هذا الدعاء، فلامذا رفعتهام 

 .فيه
 ريض اهللا –ابن عمر عن  .٢
 صىل اهللا –مل أر النبي ":  قال–عنهام 

 يستلم من البيت إال –عليه وسلم 
 ).١("الركنني اليامنيني

ففي قول ابن عمر هذا إشعار بأن 
الركنني اآلخرين ال يستلامن، ألن النبي 

 ترك – صىل اهللا عليه وسلم –
ًاستالمهام، فيرتك استالمهام اتباعا للنبي 

 .-  عليه وسلم  صىل اهللا–
وهناك أدلة أخرى سيأيت ذكر 

 .بعضها يف كالم ابن القيم
وإىل هذا ذهب املحدثون، وكذا 
علامء املذاهب األربعة، ذكرت أقوال 

                                                
 ).٩/١٣(ومسلم ) ١٦٠٩( أخرجه البخاري )١(



    

 ٦٠

٦٠ – 

مجاعة منهم يف األصل، وأكتفي هنا بذكر 
 .كالم اإلمام ابن القيم، واملال عيل القاري

وأما نقلهم ": قال ابن القيم .١
، فهو -سلم  صىل اهللا عليه و–لرتكه 
 :-  وكالمها سنة –نوعان 

ترصحيهم بأنه ترك كذا، : أحدمها
: وكذا مل يفعله، كقوله يف شهداء أحد

 ).١("ومل يغسلهم، ومل يصل عليهم"
مل يكن ": وقوله يف صالة العيد

، وقوله يف )٢(أذان وال إقامة، وال نداء

                                                
:  قال– ريض اهللا عنهام –اهللا  عن جابر بن عبد )١(

 جيمع بني – صىل اهللا عليه وسلم –كان النبي "
الرجلني من قتىل أحد يف ثوب واحد، وأمر 
بدفنهم يف دمائهم، ومل يغسلوا، ومل يصل 

 ).١٣٤٣( أخرجه البخاري "عليهم
أن ال ": - ريض اهللا عنه – جابر -ً أيضا– قال )٢(

إلمام، وال أذان للصالة يوم الفطر حني خيرج ا
بعدما خيرج، وال إقامة، وال نداء، وال يشء، ال 

 أخرجه مسلم "نداء يومئذ، وال إقامة
ً أيضا –، ويف الباب أحاديث أخرى )٦/١٧٦(
 .ومسلم) ٩٦٠( انظر البخاري –
 صىل اهللا عليه –وكذا مل يكن النبي : قلت: فائدة

 يصيل يف املصىل قبل الصالة، وال –وسلم 
ذلك مجاعة من الصحابة، بعدها، كام روى 

 – ريض اهللا عنهام –عبد اهللا بن عباس : منهم

ومل يسبح بينهام، ": مجعه بني الصالتني
 .ونظائره) ٣("اموال عىل إثر واحدة منه

عدم نقلهم ملا لو فعله، : والثاين
 هملتوفرت مهمهم، ودواعيه، أو أكثر

أو واحد منهم عىل نقله، فحيث مل ينقله 

                                                           
ومسلم ) ٩٨٩، ٩٦٤(أخرج حديثه البخاري 

)٨٨٤.( 
) :  فتح القدير– ٢/٧٣ ("اهلداية"قال صاحب 

 عليه –وال يتنفل يف املصىل قبل العيد، ألنه "
 مل يفعل ذلك مع حرصه عىل –الصالة والسالم 
 يف املصىل خاصة، الكراهة: الصالة، ثم قيل

 عليه الصالة –وقيل فيه، ويف غريه عامة، ألنه 
 .هـ. أ" مل يفعله–والسالم 

كالم يقول أحد علامء احلنفية املعارصين بعد نقل 
الحظتم أن صاحب ":  هذا"اهلداية"صاحب 

 صىل اهللا عليه – قد جعل عدم فعل النبي "اهلداية"
وهو  –ِ، راه سنت ً"حجة، ودليال) تركه (–وسلم 

 )٩٧ – ٩٦: ص (–بلغة األردو 
 – ريض اهللا عنهام – ورد يف حديث ابن عمر )٣(

 بني املغرب – صىل اهللا عليه وسلم –مجع النبي "
والعشاء بجمع كل واحدة منهام بإقامة، ومل 

، "يسبح بينهام، وال عىل إثر كل واحدة منهام
 .وغريه) ١٦٧٣(أخرجه البخاري 

طويل يف صفة حجة  حديث جابر ال–ً أيضا –انظر 
 الذي رواه مسلم – صىل اهللا عليه وسلم –النبي 

)١٨٧/ ٨.( 
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واحد منهم البتة، وال حدث به يف جممع 
 .ًأبدا علم أنه مل يكن

وهذا، كرتكه التلفظ بالنية عند 

دخوله يف الصالة، وتركه الدعاء بعد 

أمومني، وهم الصالة مستقبل امل

يؤمنون عىل دعائه دائام بعد الصبح، 

والعرص، أو يف مجيع الصلوات، وتركه 

رفع يديه كل يوم يف صالة الصبح بعد 

: رفع رأسه من ركوع الثانية، وقوله

 جيهر هبا، "اللهم اهدنا فيمن هديت"

ويقول املأمومون كلهم آمني، ومن 

املمتنع أن يفعل ذلك، وال ينقله عنه 

 كبري، وال رجل، وال امرأة صغري، وال

البتة، وهو مواظب عليه هذه املواظبة ال 

ًوما واحدا، وتركه االغتسال يخيل به  ً

للمبيت بمزدلفة، ولرمي اجلامر، 

ولطواف الزيارة، ولصالة االستسقاء، 

هنا يعلم أن القول هوالكسوف، ومن 

اب ذلك خالف السنة، فإن بباستح

ة، كام  سن– صىل اهللا عليه وسلم –تركه 

أن فعله سنة، فإذا استحببنا فعل ما 

تركه كان نظري استحبابنا ترك ما فعله، 

 )١.(وال فرق

: قال املال عيل القاري .٢

واملتابعة كام تكون يف الفعل تكون يف "

 فمن واظب عىل فعل –ً أيضا –الرتك 

 ).٢("مل يفعله الشارع، فهو مبتدع

حكم "وهبذا انتهى اختصار رسالة 

 دعاء خطبة اجلمعة رفع األيدي يف

 . بقلم مؤلفها"للخطيب، واملستمعني

احلمد هللا الذي بنعمته تتم 

 الصاحلات

 
*** 

                                                
 ).٣٧١ – ٣٧٠ /٢( إعالم املوقعني )١(
 ).١/٩٥ (صابيح مرقاة املفاتيح رشح مشكاة امل)٢(
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  الملك عبد العزيز ومواقفه الداعمة
  لسياسة األمريكيةللقضية الفلسطينية تجاه ا

  دراسة تاريخية وثائقية
 

َّاألستاذ الدكتور عايض بن خزام الروقي َ 
 جامعة أم القرى

...............
احلمد هللا رب العاملني والصالة 
والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني سيدنا 

 :حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، أمابعد
فإن امللك عبد العزيز بن عبد 
الرمحن الفيصل آل سعود مؤسس 
اململكة العربية السعودية، قد متيز 
بصفات ومواهب قيادية نادرة، وحنكة 

 أقرانه من ّسياسية راقية تفوق هبا عىل
قادة الدول وساستها، وكان صاحب 
ذكاء فطري خارق، وعواطف إسالمية 
جياشة، جعلت منه فارسا مقداما 
وسياسيا واضحا وجريئا يف أطروحاته 

 .مع األصدقاء واملناوئني يف وقت واحد
ففي مرحلة بناء دولته الناشئة 
وإصالح شؤوهنا الداخلية وعالقاهتا 

مته العربية اخلارجية، مل ينس مهوم أ
واإلسالمية ومشكالهتا الدولية التي 
عصفت هبا يف أعقاب احلربني العامليتني 

 وما تبعهام من – األوىل والثانية –
معاهدات واتفاقات استعامرية عىل 
حساب مصالح العرب واملسلمني، 
وكانت فلسطني هي اهلم األكرب أمام 
هذا القائد العريب املسلم، إذ باتت تئن 

خلطر الصهيوين واهلجرة من وطأة ا
اليهودية املدعومة من الدول 
االستعامرية التي أعطت لليهود وعدا 
مشؤوما لقيام دولة هلم يف األرض 
العربية املسلمة، لتحقيق مصاحلها 
اإلسرتاتيجية واالستعامرية يف املنطقة، 
وكانت املواجهة السياسية األوىل بني 
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 امللك عبد العزيز والربيطانيني يف قضية
 "وادي العقيق"فلسطني يف اجتامعات 

/  هـ ١٣٤٥يف شهر مجادى األوىل 
 – رمحه اهللا –م، وكان ١٩٢٦نوفمرب 

صعب املراس، صادق احلجة والبيان، 
حني أرغم الربيطانيني عىل التنازل عن 
مطالبهم االستعامرية واإلسرتاتيجية يف 

، مما يؤكد أن امللك عبد )١(فلسطني 
ية الفلسطينية هي العزيز قد اعترب القض

قضيته األساس يف عالقاته مع الدول 
األخرى أيا كانت مكانتها الدولية، 
وعندما دخلت الواليات املتحدة 
األمريكية معرتك السياسة الدولية مع 
انتهاء احلرب العاملية الثانية، وبدأت 
عالقات امللك عبد العزيز ودولته الفتية 
تأخذ طابع املصالح اإلسرتاتيجية 

شرتكة واملتميزة مع الواليات املتحدة امل
األمريكية جتلت مواقف امللك عبد 
العزيز بن عبد الرمحن الفيصل آل 

                                                
شبه اجلزيرة العربية يف عهد : ركيلخري الدين الز) ١(

، دار العلم ١٠٧٣، ص ٣امللك عبد العزيز، ج 
 .م١٩٧٧/  هـ ١٣٩٧، ٢للماليني، بريوت، ط

سعود جتاه السياسة األمريكية يف 
 .فلسطني ومع القضية الفلسطينية

وهذا هو حمور هذه الدراسة 
التارخيية التوثيقية التي سنتحدث من 

ة  واستنادا إىل الوثائق املعارص–خالهلا 
 عن املواقف الصادقة –للحدث 

واجلريئة التي وقفها امللك عبد العزيز 
مع صناع القرار يف السياسة األمريكية، 
ومواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية 
جتاه السياسة األمريكية دون تردد أو 
وجل، فلم تأخذه يف احلق لومة الئم 

 .مهام كانت النتائج السياسية
مح لقد ظهرت املطامع واملطا

األمريكية يف فلسطني يف أعقاب احلرب 
العاملية األوىل من خالل اتفاقية 
االنتداب بني الواليات املتحدة 
األمريكية وبريطانيا يف الثالث من 

م املوافق للسابع من ١٩٢٤ديسمرب 
هـ، التي ١٣٤٣شهر مجادى األوىل سنة 

أعطت للحكومة األمريكية كامل 
ليمية احلقوق التجارية والدينية والتع

والقضائية يف فلسطني مثلام أعطت 
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يطانيا وفق منظور استعامري لرب
 ).١(جديد

ومن هذه املنطلقات االستعامرية 
الثنائية هلاتني الدولتني وافق جملس 
الكونجرس األمريكي يف أواخر عام 

هـ، عىل ١٣٥١م أواسط سنة ١٩٣٢
إنشاء الوطن القومي للشعب اليهودي 

الواليات يف فلسطني بدعم مبارش من 
املتحدة األمريكية، وقد أصدرت وزارة 
اخلارجية األمريكية يف الرابع عرش من 

 شعبان ٢٠م املوافق ١٩٣٨أكتوبر عام 
هـ بيانا هبذا الشأن، مدعية ١٣٥٧

اهتاممها اخلاص برقي الوطن القومي "
اليهودي يف فلسطني بدعم من رؤساء 
الواليات املتحدة األمريكية، ومحاية 

صالح األمريكية يف للحقوق وامل
، كام تزعم يف بياهنا )٢ ("فلسطني

                                                
 القضية –وثائق اململكة العربية السعودية ) ١(

، ١٢٤الفلسطينية، دارة امللك عبد العزيز، ص 
رسالة الرئيس األمريكي فرانكلني روزفلت إىل 

 .م١٩٣٩ يناير ٩، امللك عبد العزيز
، ص ٣املصدر السابق ج : خري الدين الزركيل) ٢(

١١١٤ – ١١١١. 

االستعامري الغريب الذي يطلق يدها 
يف فلسطني وفق منظور استعامري حيقق 

 .هلا مصاحلها اإلسرتاتيجية املختلفة
وكان هذا البيان بمثابة جرس 
اإلنذار اخلطري الذي هز مضاجع صناع 
القرار يف العامل العريب واإلسالمي 

بيد أن موقف امللك عبد حينذاك، 
العزيز بن عبد الرمحن آل سعود ملك 
اململكة العربية السعودية كان خيتلف 
متاما عن غريه من زعامء العامل العريب 
واإلسالمي، إذ اتسم بالقوة 
والرصاحة، عىل الرغم من حساسية 
املوقف الدويل الذي يعيش إرهاصات 
احلرب العاملية الثانية، يف حني كانت 

 اململكة العربية السعودية مصالح
االقتصادية والسياسية واإلسرتاتيجية 
مع الواليات املتحدة األمريكية يف أوج 
قوهتا، ومع كل ذلك فإن امللك عبد 
العزيز كان رجل املواجهة اجلريئة، 
ورجل التضحية والفداء، حيث سارع 
بإرسال خطابه األول إىل الرئيس 

بع األمريكي فرانكلني روزفلت يف السا
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 ٢٩ هـ املوافق ١٣٥٧من شهر شوال 
م، وقد سلم وكيل امللك ١٩٣٨نوفمرب 

عبد العزيز يف القاهرة نص الرسالة إىل 
القائم بأعامل املفوضية األمريكية هناك، 
وقد أكد يف رسالته تلك استنكار 
اململكة العربية السعودية ملا جاء يف بيان 
وزارة اخلارجية األمريكية يف منارصة 

البيان "بفلسطني، وأن ذلك اليهود 
األمريكي يعكس وجهة نظر واحدة 
هي وجهة النظر اليهودية، وذلك ناتج 
عن تأثري اليهود الذي ضلل الشعب 

أما حقوق العرب يف .... األمريكي 
إن ... فلسطني فإهنا ال تقبل املجادلة 

عرب فلسطني يا فخامة الرئيس ومن 
ورائهم سائر العرب وسائر العامل 

ن مي يطالبون بحقهم ويدافعواإلسال
عن بالدهم ضد دخالء عنهم 

 ).١("وعنا

                                                
فهد بن عبد اهللا السامري وآخرون، / د ) ١(

موسوعة تاريخ امللك عبد العزيز الدبلومايس، 
، مكتبة امللك عبد العزيز العامة، ٦٧ص 

 .م١٩٩٩/  هـ ١٤١٩الرياض، 

ففي هذا اخلطاب برزت شخصية 
هذا الفارس العريب األصيل الذي مل 
تأخذه يف احلق لومة الئم، ومل متنعه 
الكياسة السياسية واملصالح املصريية 
لدولته الناشئة، من قول احلق ووضع 
 النقاط عىل احلروف أمام الرجل األول
يف صناعة القرار بالواليات املتحدة 
األمريكية إذ أكد له عدالة القضية 
الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني 
يف أرضه ووطنه وأن اليهود ال مكان 
هلم يف فلسطني، وأن الدعاية اليهودية 
الصهيونية قد ضللت الشعب 
األمريكي النبيل، فعليهم إدراك ذلك 
ورفع الظلم الفادح عن الشعب 

فلسطيني اآلمن يف بلده، مؤكدا يف ال
رسالته تلك أن ترصيح وزير اخلارجية 
الربيطاين بلفور يف الثاين من نوفمرب 

هـ ١٣٣٦ حمرم ١٧م املوافق ١٩١٧
الذي يستند إليه الصهاينة يف مطامعهم 
يف فلسطني كان بحد ذاته جورا وظلام 
عىل بالد آمنة مطمئنة، وقد أعطي هذا 

 تكن متلك يف الوعد من قبل حكومة مل
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يوم من األيام حق إعطائه لليهود، ومل 
تأخذ برأي الفلسطينيني وفرضت 
عليهم نظام االنتداب الذي كان أسوأ 

 ).١(من ذلك الوعد املشؤوم 
يرحم اهللا امللك عبد العزيز الذي 
أبان احلقيقة، وواجه العاصفة بجرأة 
ووضوح، ووضع القضية الفلسطينية 

دولته، جنبا إىل جنب مع مصلحة 
مؤكدا للرئيس األمريكي أن بالده 
ومعها سائر العرب والعامل اإلسالمي 
لن يتنازلوا عن حق الفلسطنيني يف 
وطنهم، وسيقدمون الغايل والنفيس يف 

 .سبيل فلسطني والقضية الفلسطينية
وقد سارع الرئيس األمريكي 
فرانكلني روزفلت بالرد عىل امللك عبد 

 ٩ؤرخ يف العزيز آل سعود بخطابه امل
 ذي القعدة ١٩م املوافق ١٩٣٩يناير 
 هـ الذي أكد فيه رسوره ١٣٥٧سنة 

م الرسالة امللكية التي لوسعادته بتس
تتحدث عن مسألة العرب يف فلسطني 

                                                
اجلزء خري الدين الزركيل، املصدر السابق، ) ١(

 .١١٠٨ – ١١٠٣الثالث، ص 

وأنه قد قرأها باهتامم خاص، مشريا إىل 
مل تتخذ مطلقا "أن احلكومة األمريكية 

أي موقف خمالف ملا متسكت به منذ 
، ومل يكن )٢ ("ا املوضوعالبداية يف هذ

اإلعجاب هبذا املوقف النبيل للملك 
عبد العزيز مقترصا عىل الرئيس 
األمريكي فحسب، بل تعداه إىل 
الصحافة العربية والعاملية التي أبرزت 
إعجاهبا بشخصية امللك عبد العزيز 
ورسالته القوية التي بعثها إىل الرئيس 
 األمريكي ردا عىل بيان وزارة اخلارجية
األمريكية السالف ذكرها، فقد أشاد 
رئيس حترير جريدة املقطم املرصية هبذه 

سيظل ": الرسالة وصاحبها حني قال
الكتاب امللكي الذي أرسله امللك عبد 
العزيز إىل املسرت روزفلت رئيس 
الواليات املتحدة، صفحة جميدة يف سفر 
تاريخ النهضة العربية يف هذا العرص، 

توى التفكري ويبقى دليال عىل مس
لقد نصب ... السيايس يف أقطار الرشق 

                                                
وثائق اململكة العربية السعودية، املصدر ) ٢(

 .١٢٤السابق، ص 
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امللك العريب الكريم علام من أعالم 
احلق يف الطريق الدويل يراه كل عابر 
وسائر، فال يستطيع بعد اليوم سيايس 
أوريب أو أمريكي أن يدعي أنه مل ير هذا 
العلم، وسيدرك بعيد النظر منهم أن 

ة وراء العلم قوى نفسية ال تستطيع القو
املسلحة أن تتغلب عليها أو أن تظفر 

 ).١ ("هـ.ا. هبا
ومع تطور األحداث واشتعال 
احلرب العاملية الثانية وازدياد الرصاع 
الدويل مل ينس امللك عبد العزيز الشعب 
الفلسطيني وقضيته العادلة، بل ازداد 
ثباتا وحرصا عىل مصلحتهم وقضيتهم 
املصريية، حيث واجه الرئيس 

زفلت يف رسالته التي األمريكي رو
بعثها من خميمه يف روضة خريم يف 
اخلامس والعرشين من ربيع الثاين 

م ١٩٤٣ / ٤ / ٣٠ هـ املوافق ١٣٦٢
يف هذا املعرتك ... ": التي قال فيها

العاملي الذي قامت فيه األمم هتدر 

                                                
، ص ٣املصدر السابق، ج : خري الدين الزركيل) ١(

١١٠٩ – ١١٠٨. 

دماءها وتبذل ثرواهتا دفاعا عن 
حرياهتا واستقالهلا راعني وراع 

 ما شاع من انتهاز فئة املسلمني والعرب
من اليهود الصهيونيني هذه األزمة 
اخلانقة وقيامهم بدعاية واسعة النطاق 
أرادوا هبا السعي لتضليل الرأي العام 

، وطالب جاللته يف هذه "األمريكي
الرسالة من الرئيس روزفلت مساعدته 
إليقاف سبل اهلجرة اليهودية إىل 
 فلسطني إيقافا تاما، ومنع بيع األرايض

 ).٢(لليهود يف فلسطني منعا باتا 
إن من يستقرئ التاريخ السيايس 
لشخصية امللك عبد العزيز يدرك قوهتا 
ووضوحها وسمو أهدافها، فهو يعرب 
عن منهجه السيايس برصاحة ورصامة 
يف كل املواقف والقضايا الدولية، ويف 
مقدمتها القضية الفلسطينية وإحالل 

ول اليهود يف فلسطني من قبل الد
االستعامرية، وهذا ما نجده واضحا 
ورصحيا يف تعامله مع الساسة 

                                                
فهد عبد اهللا السامري وآخرون، املصدر / د) ٢(

 .٩٥السابق، ص 
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الربيطانيني قبل األمريكيني عندما قال 
لو قلت لكم إن هناك ذرة واحدة ": هلم

يف جسدي ال تدعوين إىل قتال اليهود، 
لكنت أكذب، لو ذهبت سائر أمالكي 
 وتوقف نسيل لكان أسهل عيل من أن
أرى لليهود موطئ قدم يف 

 ).١("سطنيفل
لقد أبرزت املصادر التارخيية 
املعارصة للحدث شخصية امللك عبد 
العزيز السياسية يف لقائه األول مع 
الزعيم الربيطاين وينستون ترششل يف 

أوائل عام / هـ ١٣٦٤أوائل عام 
م حيث تباهى الزعيم الربيطاين ١٩٤٥

أال ": أمام امللك عبد العزيز بقوله
واضع تعلمون جاللتكم أين أول 

للسياسة الفلسطينية، بإجياد وطن قومي 
ال أعلم، ": ، فقال جاللته"لليهود؟

ولكن الذي أعلمه أن فلسطني هي 

                                                
ليزيل مكلوغلن، ابن سعود مؤسس مملكة، ) ١(

، رشكة ١٨٢حممد شيا، ص ترمجة الدكتور 
املطبوعات للتوزيع والنرش، بريوت، لبنان، ط 

 .م١٩٩٥، ١

وطن عريب، وأنه ليس لليهود من حق 
يف سلخ جزء من الوطن العريب، ليكون 

 ).٢ ("وطنا هلم
إن مواقف امللك عبد العزيز من 
القضية الفلسطينية مواقف ثابتة 

، فهو يطرح رؤيته وواضحة وجريئة
وآرائه بكل صدق ورصاحة أيا كان 
املتلقي هلذه اآلراء، فعندما التقاه مدير 
وكالة األنباء العربية ليسأله عن قضية 

أنا ال أحب كثرة ": فلسطني قال له
ّالكالم وأفضل عىل الدعاية العمل 
الصائب املثمر، أقول برصاحة أنه ال 
يصح السكوت عن قضية فلسطني وقد 

يل أن حتادثت مع أركان احلكومة سبق 
الربيطانية، كام حتدثت حديثا طويال مع 
الرئيس روزفلت، وذكرت بكل 
رصاحة احليف الذي أصاب إخواننا 

 ).٣ ("....عرب فلسطني 
                                                

حافظ وهبة، مخسون عاما يف جزيرة العرب، ) ٢(
م، ١٩٦٠/  هـ ١٣٨٠، ط األوىل، ١٥٩ص 

 .مطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده، مرص
امللك عبد العزيز يف جملة الفتح، قائمة ) ٣(

حممد / د السامري، دفه/ ببليوجرافية، إعداد د
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حرص امللك عبد العزيز عىل لقاء 
 املوفد من – كريك –الوزير األمريكي 

حكومته إىل اململكة العربية السعودية 
النصف األول / م ١٩٤٣أوائل عام 

هـ والتقاه يف مناقشة رسية، ١٣٦٢سنة 
ّومحله رسالة شفوية قوية ورصحية 
للرئيس األمريكي، أكد من خالهلا أن 
وضع فلسطني هيمه أكثر مما هيم أي 
قائد عريب آخر، وأن اليهود باتوا 
يعيثون يف فلسطني فسادا بدعم مطلق 
من احللفاء، وإذا استمر احلال عىل ما 

ليه فسيكون الرصاع العريب هو ع
الصهيوين أكثر حدة ودمارا وهو ليس 

، ويف تلك )١(يف مصلحة احللفاء
املرحلة املضطربة التي يعيشها العامل، 
ومع تغري موازين القوى الدولية، 
وبروز الصهيونية العاملية مؤثرا عىل 
صانع القرار لدى دول احللفاء الذين 

العالية الثانية يف خيوضون احلرب 
                                                           

، دارة امللك عبد العزيز، ١٩٩الربيع، ص 
 .م١٩٩٩/ هـ ١٤١٩

)١( Foreign Relations, ١٩٤٣, Washington, 

D.C., ١٩٦٤, Vol. IV, P.P. ٩٣٠ - ٩٢١ 

مراحلها األخرية، قام الرئيس 
األمريكي ومن خالل موقعه قائدا 
مؤثرا لدى احللفاء يف معركتهم 
املصريية بمحاولة سياسية ذات أبعاد 
إسرتاتيجية وعسكرية هيدف من خالهلا 
معرفة املوقف النهائي للملك عبد 
العزيز من القضية الفلسطينية، باعتباره 

ى القيادي البارز واملتميز عىل مستو
العامل اإلسالمي عامة والعريب خاصة، 

كولونيل ت نيفتينالوأسندت املهمة إىل ال
هارولد هوسكنز من القوات األمريكية 
ومحل املوفد األمريكي الرسالة املؤرخة 

م املوافق ١٩٤٣يف السابع من يوليو 
هـ ١٣٦٢اخلامس من شهر رجب سنة 

التي أظهر فيها الرئيس األمريكي كامل 
القائد، وأن له كامل ثقته يف ذلك 

الصالحية للحديث باسمه مع جاللة 
امللك عبد العزيز آل سعود ومناقشة 
املسائل اخلاصة ذات املصلحة املشرتكة، 
ثم اختتم رسالته بالتأكيد عىل متانة 
الصداقة بني البلدين والقائدين مؤكدا 
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أنه صديق خملص للملك عبد العزيز 
 ).١(ودولته 

نيل هارولد وألن الليفتينانت كولو
هوسكنز يتحدث باسم الرئيس 

روزفلت . د. األمريكي فرانكلني
بكامل الصالحيات فقد دونت املصادر 
التارخيية واملعارصة واملوثقة كامل 
احلوار الذي تم بني امللك عبد العزيز 
والقائد األمريكي، ومما قاله هوسكنز 

تعلمون جاللتكم ": للملك عبد العزيز
قى كتبكم حول أن الرئيس روزفلت تل

قضية فلسطني، وسبق أن قدم إىل 
جاللتكم شكره عىل ما تفضلتم به من 
إبالغه رأيكم ورأي العرب عامة يف 
هذه املشكلة، وهي كام تقدرون 
جاللتكم مشكلة متعقـدة، وقـد زادت 
أمهيتهـا يف األشهر األخرية عند 

 وزير –الرئيس، وعند املسرتهل 
ب وزير  نائ– واملسرت ولز –اخلارجية 

اخلارجية فازداد اهتاممهم هبا، وال خيفى 

                                                
، ص ٣املصدر السابق، ج : خري الدين الزركيل) ١(

١١٣٨. 

عىل جاللتكم أنه قد أصبح من سياسة 
حكومة أمريكا املقررة، وفيام أعتقد من 
سياسة حكومة بريطانيا أيضا، أن 
تؤجل بقدر اإلمكان إىل ما بعد اهنزام 
املحور، األبحاث يف املشاكل اإلقليمية 
ومشاكل احلدود الكثرية الكائنة يف 

غري أنه يف .... ف أنحاء العامل، خمتل
الوقت ذاته سيكون املسرت ترششل 
والرئيس روزفلت مقرصين يف 
واجباهتام لو أمهال أية وسيلة يمكن أن 
تؤدي حتى قبل انتهاء احلرب إىل حل 

لقد ... قضية فلسطني حال وديا سلميا، 
فهم الرئيس روزفلت من كتب 
جاللتكم اهتاممكم اخلاص بمشكلة 

ومع أنه يقدر تلك الكتب فلسطني، 
الثمينة حق قدرها، إنام يعتقد أنه ال 
يمكن دراسة هذه القضية وال البحث 
عن الوسائل حللها من دون أن يطلع 
عىل آراء جاللتكم اطالعا واسعا شامال 
يزيد عام يمكن تدوينه يف الكتب 
الرسمية، ألن قضية دقيقة وصعبة مثل 
قضية فلسطني ال يتضح كل ما تنطوي 
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ليه إال يف املحادثات الطويلة، وهلذا ع
السبب أرسلني الرئيس روزفلت 
ألترشف بمواجهة جاللتكم، وأخذ 
رأيكم مبارشة، ثم عندما أعود إىل 
واشنطن أستطيع أن أبلغ الرئيس رأسا 
وشخصيا ما تبدونه جاللتكم، وقد 
أمرين الرئيس بصفة خاصة أن ألتمس 
من جاللتكم اإلجابة عىل السؤال 

هل ترون جاللتكم أنه مما " :اآليت
يرغب فيه ومما يفيد يف الوقت احلارض 
أن تستقبلوا هنا يف الرياض، أو يف أي 
مكان آخر الدكتور حاييم وايزمن، 
زعيم الصهيونيني، لكي تتحدثوا معه 
وتبحثوا معا عن حل ملشكلة فلسطني 
يرىض به كل العرب واليهود؟ هذا هو 
سؤال الرئيس روزفلت، ولكن إذا 

ستصعبتم هذا األمر ورأيتم أنه ال ا
يمكن اجتامعكم والدكتور وايزمن 

هل ترون جاللتكم أنه : فيسأل الرئيس
مما يرغب فيه، ومما يفيد يف الوقت 
احلارض أن يعقد اجتامع بني شخص 
تعينونه لينوب عن جاللتكم، وبني 

الدكتور وايزمن أو شخص آخر معني 
من قبل الوكالة اليهودية ويكون هذا 

الجتامع إذا وافقتم عليه يف مكان غري ا
الرياض، وهبذه املناسبة يمكنني أن 
أحيط جاللتكم علام، بأن الرئيس 
روزفلت قد أخرب املسرت ترششل 
واملسرت إيدن، برغبته يف إرسايل إىل 
الرياض ملقابلة جاللتكم يف هذا الشأن، 
فعربا عن موافقتهام عىل ذلك، وأكون 

تم بالنظر يف شاكرا جلاللتكم إذا تفضل
هذا السؤال، وتكرمتم بعد التفكري فيه، 
بإخباري عام إذا رأيتم أن اجتامعا يعقد 
بني جاللتكم والدكتور وايزمن يكون 
من املرغوب فيه ومن املفيد، وقد أمرت 
بعد أن أترشف بتلقي إجابة جاللتكم 
أن أعود إىل واشنطن وأبلغ الرئيس 

 ).١ ("روزفلت شخصيا بقراركم
 هذا املنعطف التارخيي هنا ويف

احلاسم، وأمام املواقف الدولية املؤثرة 
يف حركة التاريخ والسياسة الدولية، 

                                                
، ص ٣املصدر السابق، ج: خري الدين الزركيل) ١(

١١٤٠ – ١١٣٩. 
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ظهرت شخصية امللك عبد العزيز بن 
عبد الرمحن الفيصل آل سعود السياسية 
والعسكرية والدينية، فهو القائد 
املحنك الذي ال خيشى يف احلق لومة 

ف الئم، ومهام كانت املؤثرات والظرو
املحيطة به، فهو ال يرتدد يف مواقفه، وال 
خيضع للضغوط الدولية أيا كان 
مصدرها ومهام كانت نتائجها، فهو ال 
يامري يف دعم القضية الفلسطينية، وال 
ينحني للظروف الدولية الساخنة التي 
يمر هبا العامل حينذاك، وهو ال يرتدد يف 
تقديم التضحية والفداء يف سبيل 

نه وسالمة أمته احلفاظ عىل دي
اإلسالمية مهام كان حجم تلك 
التضحيات، وهذا ما يدركه املؤرخ 
املنصف من خالل استقرائه للرد 
احلاسم والواضح عىل كلامت القائد 
األمريكي الليفتنانت كولونيل هارولد 

 املوفد الشخيص للرئيس –هوسكنز 
األمريكي فرانكلني روزفلت، حيث 

تكم أبلغتموين سعاد": قال جاللته

تفضل فخامة الرئيس روزفلت بسؤاله 
عن رأينا ورأي العرب يف مشكلة 
فلسطني التي زادت أمهيتها يف األشهر 
األخرية، ونحن إذ نشكر لفخامته هذا 
االعتناء املهم، وإيفاده مندوبا لبقا مثل 
سعادتكم، لالستفسار عن رأينا يف 
قضية فلسطني، نذكر لفخامته أن رأينا 

 يتغري، وقد ذكرناه يف هذه القضية مل
لفخامته بكل وضوح يف كتابينا اللذين 

 ١٩أرسلنامها إىل فخامته بتاريخ 
 أبريل ٣٠م وتاريخ ١٩٣٨نوفمرب 

م، وكل ما نريد يف األمر هو أن ١٩٤٣
ال هيضم حق العرب الرصيح، الذي 
هو مثل الشمس بمغالطات تارخيية 
ونظريات اجتامعية واقتصادية من قبل 

يني، ثم إننا نؤيد كل ما اليهود الصهيون
أتينا به يف كتابينا املشار إليهام ونرجو 
كذلك أال تقرتن أعامل من يريد العدل 

 التي ال نشك بأن –ونرصة اإلنسانية 
أمريكا مل تدخل هذه احلرب الرضوس 

 بعمل غري إنساين، يقيض –إال لتأييدها 
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عىل حقوق العرب يف فلسطني، لعدم 
ون بذلك الوقوف عىل احلقيقة، فتك

مأساة ورضبة للعرب، مل يأت التاريخ 
بمثلها، ونحن إذ ترسنا الوعود الكريمة 
بالنظر يف هذه القضية بوجه احلق 
واإلنصاف بعد اندحار املحور فيمكننا 
أن نرجو من فخامته تطبيق أحكام 
الكتاب األبيض عىل األقل يف مدة هذه 
احلرب، ألن يف عدم تطبيق أحكامه 

 التي جتاوزت احلد وعدم وقف اهلجرة
املعني خرقا كبريا حلرمة العهود 
واملواثيق، وأن ذلك يف صالح اليهود 
عىل طول اخلط وضد العرب بصورة ال 

وأما ما ذكر .... تقبل الشك والتأويل، 
فخامته من جهة مقابلتي للدكتور 
حاييم وايزمن، فأحب أن يعلم فخامة 
الرئيس بأننا نقابل كل من يأيت إلينا من 

يع األديان بكل ترحاب مع القيام مج
بالواجب هلم حسبام يقتضيه مقامهم 

أما الشخص الذي هو .... من اإلكرام 
الدكتور وايزمن، فهذا الشخص بيني 

وبينه عداوة خاصة، وذلك ملا قام به 
نحو شخيص من جرأة جمرمة بتوجيهه 
إيل من دون مجيع العرب واإلسالم 
تكليفا دنيئا ألكون خائنا لديني 
وبالدي، األمر الذي يزيد البغض له 
وملن ينتسب إليه، وهذا التكليف قد 
حدث يف أول سنة من هذه احلرب، إذ 
أرسل إيل شخصا أوروبيا معروفا 
يكلفني أن أترك مسألة فلسطني وتأييد 
حقوق العرب واملسلمني فيها، ويسلم 
إيل عرشين مليون جنيه مقابل ذلك، 

 طرف وأن يكون هذا املبلغ مكفوال من
فخامة الرئيس روزفلت نفسه، فهل من 
جرأة أو دناءة أكرب من هذه؟ وهل من 

ذه اجلريمة يتجرأ جريمة أكرب من ه
عليها هذا الشخص بمثل هذا التكليف 
وجيعل فخامة الرئيس كفيال ملثل هذا 
العمل الوضيع، إين ال أشك بأن فخامة 
الرئيس روزفلت ال يقبل هذا ال يف 
حقي وال يف حقه، فهذه من مجلة 
األسباب التي أريد أن تعرضوها عىل 
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فخامة الرئيس حتى يرى إىل أي حد 
 للوصول إىل غاياهتم يتجرأ اليهود

الباطلة، وينظر برأيه السديد يف هذه 
عامل التي يغني بياهنا عن األ

 ).١("وصفها
إن هذا املوقف املبارش بكل 
شفافيته وجرأته السياسية من امللك 
عبد العزيز يتفق متاما مع ما ذهبت إليه 
هذه الدراسة التي تؤكد املواقف 
الداعمة للقضية الفلسطينية جتاه 

اسة األمريكية التي متثل حينذاك السي
الالعب السيايس األقوى عىل الساحة 
الدولية، والقوة العظمى التي أفرزهتا 
احلرب العاملية الثانية، ومع ذلك مل 
يرتدد امللك عبد العزيز يف دعمه، ومل 
تأخذه الكياسة السياسية للتخيل عن 
موقفه الداعم والقوي للقضية 

لقضية الفلسطينية التي يعتربها ا
املصريية لألمة العربية واإلسالمية، 
لتلك الدول املتحالفة دون مؤاربة منه 

                                                
، ص ٣املصدر السابق، ج : خري الدين الزركيل) ١(

١١٤٣ – ١١٤١. 

أو وجل، بل رافضا كل العروض 
واالمتيازات التي ال حتقق للشعب 
الفلسطيني حقوقه عىل أرضه، هنا يقف 
التاريخ واملؤرخون إجالال واحرتاما 
هلذا القائد العريب امللهم الذي مل خيش 

، وتلميحاهتم يف تلك احللفاء وقواهتم
املرحلة التي مل يعرف هلا التاريخ مثيال 
يف احلرب والدمار، وكان موقف من 
القضية الفلسطينية والشعب 
الفلسطيني هو املحك احلقيقي لنبله 
السيايس وقوته الذاتية وشجاعته 

 .اخلارقة
وهكذا استمر امللك عبد العزيز 
عىل منهجه الريادي يف مواجهة القوى 

ة العظمى عامة، والواليات الغربي
املتحدة األمريكية خاصة، ومل يتزحزح 
قيد أنملة عن مواقفه حتى لقي ربه 
صادقا وفيا مع دولته وشعبه ومع أبناء 
عقيدته اإلسالمية عهامة، والقضية 
الفلسطينية خاصة، لقد عرف الرئيس 
األمريكي شخصية امللك عبد العزيز 

ا وسرب أغوارها فبادله التحية بمثله
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وأكد له يف رسالة صداقة وود أن أفكار 
امللك عبد العزيز وأطروحاته عن 
القضية الفلسطينية حمل تقدير وإحرتام 
من حكومته ومنه شخصيا، وأن 
حكومة الواليات املتحدة األمريكية لن 
تتخذ أي قرار بغري وضعية فلسطني 
األساسية دون التشاور الكامل مع 

 ).١(العرب واليهود 
إنني ": ك عبد العزيزيقول املل

طلبت من الرئيس روزفلت أن أحتدث 
معه كرجل مسلم عريب اسمه عبد 
العزيز يتكلم مع رجل هو رئيس 
الواليات املتحدة اسمه روزفلت، فقبل 

: احلديث معي هبذا االعتبار، فقلت له
ملاذا تعني عىل هجرة اليهود إىل فلسطني 
ومتكنهم من االستيالء عليها بغري حق؟ 

: ني برصاحة وحزم وبكل تأكيدفأجاب
إنني ما أمرت هبجرة اليهود إىل فلسطني 
وال عملت أي ضغط من أجلها، وال 
يمكن أن أعمل أي عمل ضد العرب 

                                                
وثائق اململكة العربية السعودية التارخيية، ) ١(

 .١٤٤املصدر السابق، ص 

يف فلسطني ولن أعمل ذلك يف 
املستقبل، وقد أكد يل حديثه هذا ال 
بصفته املسرت روزفلت فقط، بل بصفته 
رئيس اهليئة التنفيذية للواليات 

 ).٢ ("املتحدة
ويف برقية عاجلة من امللك عبد 
العزيز إىل معايل الشيخ عبد اهللا السليامن 

هـ ١٣٦٣يف الثالث من ربيع األول 
طلب منه مقابلة الوزير املفوض 
األمريكي بجدة وإبالغه انزعاج 
اململكة العربية السعودية ورفضها 
القاطع ملا أوردته الصحف الربيطانية 

أن اجتامعا الصادرة هذا اليوم مفاده 
عقدته جلنة الشؤون اخلارجية يف جملس 
الشيوخ األمريكي بواشنطن وحرضه 
رئيس أركان حرب اجليش األمريكي 
إلقرار مرشوع قدم للمجلس بجعل 
فلسطني بالدا خالصة لليهود، وطلب 

                                                
حممد رفعت املحامي، أسد اجلزيرة قال يل، ) ٢(

، ط ١٤٩محد بن نارص الدخيل، ص / مراجعة د
م، مكتبة امللك ١٩٩٩/  هـ ١٤١٩، الرياض، ٢

 .عزيز العامةعبد ال
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امللك عبد العزيز إبالغ املفوض 
األمريكي إلبالغ حكومته بخطورة هذا 

األوساط القرار ونتائجه السيئة يف 
العربية، وانعكاساته عىل العالقات 

ة مع الواليات املتحدة املتميز
 ).١(األمريكية

ومع انتهاء احلرب العاملية الثانية 
وجه امللك عبد العزيز رسالة قوية 
وواضحة إىل الرئيس األمريكي 
روزفلت مؤكدا فيها عىل حق 
الفلسطينيني يف وطنهم، وأن قضية 

امل ختتلف عن اليهود املضطهدين يف الع
قضية الصهيونية احلائرة، وعىل العامل أن 
يتعاون يف إجياد أماكن لليهود غري 
فلسطني التي حتملت أكثر من طاقتها، 
أما نقل هؤالء الصهاينة املشتتني 
ووضعهم يف بالد آهله بالسكان من 
أصحاهبا األصليني والقضاء عىل 
أصحاهبا األصليني فهو أمر ال مثيل له 

خ البرشي وال يتفق مع مبادئ يف التاري

                                                
وثائق اململكة العربية السعودية، املصدر ) ١(

 .١٤٥السابق، ص 

الدول املتحرضة التي تبحث عن العدل 
واملساواة، وأكد امللك عهبد العزيز 
للرئيس األمريكي أن اخلطر الصهيوين 
لن يقترص عىل فلسطني وحدها بل 
سيصل إىل سائر البالد العربية، مؤكدا 
أن تكوين دولة هيودية يف فلسطني 
سيكون رضبة قاضية للكيان العريب 
ومهددا للسلم واالستقرار بصفة 
مستمرة وأن العرب لن يقفوا مكتويف 
األيدي إزاء هذا العدوان وبالتايل 
سيدافعون عن أنفسهم وأوطاهنم 

 ).٢(وأجياهلم املقبلة بكل قوة واقتدار 
وتؤكد الوثائق التارخيية أن الرئيس 
األمريكي روزفلت أكد يف رسالة 
جوابية للملك عبد العزيز التزام 

                                                
حسان حالق، موقف اململكة العربية / د) ٢(

 -هـ ١٣٤٥السعودية من القضية الفلسطينية، 
 – ٥٠م، ص ١٩٤٨ – م ١٩٢٦/  هـ ١٣٦٨

هـ، الكتاب ١٤٢٣، دارة امللك عبد العزيز، ٥١
ال عن الوثائق نق"الثاين يف سلسلة كتاب الدارة 

، الوثيقة رقم ١الرئيسية يف قضية فلسطني ج 
، ٦ / ٥ / ٦٠، امللف ٣٥٠ – ٣٤٦، ص ٤٢

قسم املحفوظات يف جامعة الدول العربية، 
 ."القاهرة
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لواليات املتحدة األمريكية بالتزاماهتا ا
التي قطعتها عىل نفسها، وأنه عند وعده 
للملك عبد العزيز يف عدم اختاذ أي 
عمل عدائي للشعب العريب وحقوقه 
ولن يتم اختاذ أي إجراء إال بعد 
التشاور مع العرب واالستامع إىل 

 ).١(مطالبهم 
يف الساعة العارشة من صباح 

 فرباير سنة الرابع عرش من شهر
م املوافق الثاين من ربيع اآلخر ١٩٤٥
 – هـ رست املدمرة األمريكية ١٣٦٤
 يف البحريات املرة الكربى بقناة –مرييف 

السويس، وعىل متنها ملك اململكة 
العربية السعودية امللك عبد العزيز بن 
عبد الرمحن الفيصل آل سعود والوفد 
املرافق له، بجوار الطراد األمريكي 

نيس وعىل ظهره الرئيس األمريكي كوي
  فرانكلني ديالنو روزفلت–

Franklin Delano Roosevelt 
                                                

 امللف – ٣٥١ ص – ١ ج – ٤٣الوثيقة رقم ) ١(
 الوثائق الرئيسية يف قضية – ٦ / ٥ / ٦٠

 قسم املحفوظات يف جامعة الدول –فلسطني 
 . القاهرة–لعربية ا

ودار بني الزعيمني حديث طويل 
استمر إىل مخس ساعات، وكان التفاهم 
بينهام رائعا والثقة املتبادلة ظاهرة عليهام 
وعىل حمادثاهتام الشخصية والسياسية، 
ومن أبرز ما تم احلديث عنه موضوع 

ضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس الق
األمريكي للملك عبد العزيز أنه يواجه 
مشكلة خطرية وهي إنقاذ بقايا هيود 
أوروبا الوسطى وإعادة توطينهم، ملا 
عاشوه من األهوال والقتل عىل أيدي 
النازيني الذين طردوهم ودمروا بيوهتم 

وهو بذلك !! وعذبوهم وقتلوهم
، ألنه يطلب مشوة امللك عبد العزيز

كرئيس للواليات املتحدة يرى عليه 
لزاما معاونة هؤالء يف قضيتهم وحلها 

فامذا لدى امللك عبد العزيز من ... هلم 
فرد عليه امللك عبد !! اقرتاح حللها؟

: العزيز ردا رسيعا ومقتضب حني قال
فلتعطهم وذريتهم خري أرايض وخري 
بيوت النازيني الذين اضطهدوهم، 

ن اليهود الباقني إ: فأجاب روزفلت
لدهيم رغبة لالستقرار يف فلسطني 
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والبد أهنم يرهبون بداهة البقاء يف 
أملانيا، حيث يمكن أن يتعرضوا 
للعذاب مرة أخرى، وقال امللك عبد 

إنه ال يشك أن لدى اليهود ": العزيز
أسبابا قوية لعدم الثقة يف األملان ولكن 
احللفاء بالتأكيد سوف يدمرون قوى 

 إىل األبد، وبانتصارهم سوف النازيني
يكون لدهيم من القوة ما حيمون به 
ضحايا النازية، وإذا كان احللفاء ال 
يتوقعون أهنم سيحكمون السيطرة عىل 
السياسة األملانية يف املستقبل، فلامذا 
كانت هذه احلرب الباهظة؟ إنه ال 
يمكن أن يتصور ترك العدو يف موقف 

عد يستطيع أن يعاود اهلجوم منه ب
وبعد دقائق عاد روزفلت .... "هزيمته 

إنه يعتمد عىل ": ملناقشة املوضوع قائال
الكرم العريب وعىل عون امللك عبد 
العزيز يف حل املشكلة الصهيونية، 

لنجعل ": ولكن امللك أعاد القول
العدو الظامل هو يدفع الثمن، وهذه هي 
الطريقة التي يتبعها العرب يف حرهبم 

يدفع هو التعويضات وعىل املجرم أن 

وليس عىل املشاهد الربئ، وما هو 
الرضر الذي أنزله العرب بيهود 
أوروبا؟ إن األملان النازيني هم الذين 
رسقوا بيوهتم وأرواحهم فليدفع األملان 

وإن هناك مخسني بلدا يف .... الثمن 
معسكر احللفاء ال متثل فلسطني منها 
إال بلدا صغريا فقريا قط استنفذ أكثر 

 ).١("من طاقته من الالجئني األوربيني
هذا إذا هو امللك عبد العزيز بن 
عبد الرمحن الفيصل آل سعود ملك 
اململكة العربية السعودية وباين جمدها، 
وهو األمل بعد اهللا لألمة العربية 
واإلسالمية، فهو رجل ذو مهابة 
خارقة، وحنكة سياسية نادرة، وقوة 

ىض كل عظيمة، ولد جنديا حماربا، وق
حياته يف خوض املعارك التي تلذ له 
ولكل أتباعه الكارهني لليهود، وهو 
عريب من أوله إىل آخره ويف كل وقت، 

 Hopkins يقول السيد هاري هوبكنز

                                                
 – روزفلت جيتمع بابن سعود –إيدي . أ. وليام) ١(

 ١١٦، ١٠٨أمحد حسني العقبي، ص / ترمجة د
 .م، بريوت١٩٨٤/  هـ ١٤٠٤، ١، ط ١١٧ –
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Harry –  أحد الشخصيات
األمريكية التي رافقت الرئيس 

وحرض  Yalta روزفلت إىل مؤمتر يالتا
إن امللك : لقاءه مع امللك عبد العزيز

عبد العزيز أوضح للرئيس األمريكي 
روزفلت بإجياز ومحاسة حق العرب يف 

إنه اقتنع : فلسطني؟، وأجابه الرئيس
بوجهة نظره، وإنه موافق عىل كل ما 

د هوبكنز أن املناقشة التي :ذكره، وأ
دارت بني الرئيس روزفلت وامللك 
عبد العزيز بشأن فلسطني كانت قصرية 

 من وحاسمة، فعندما طلب الرئيس
امللك عبد العزيز السامح بدخول عدد 
آخر من اليهود إىل فلسطني، مبينا له أن 
عددهم ضئيل بالنسبة إىل جمموع سكان 
األقطار العربية، صدم صدمة عنفية 
بإجابة امللك عبد العزيز وقد عال وجهه 

وقد اختتم  ... "ال"العبوس قائال 
هوبكنز مذكراته بإيضاح أنه مل يستطع 

ة أن الرئيس قد تأثر جدا مما إنكار حقيق
قاله امللك عبد العزيز، وقد كرر هذه 

: العبارة، إال أن هوبكنز يردف قائال

ومع ذلك فال يمكنني أن أستسيغ "
ترصيح الرئيس يف مؤمتر صحفي عقب 
ذلك بأنه عرف من ابن سعود عن 
فلسطني يف مخس دقائق أكثر مما عرفه يف 

كر إن ابن سعود ذ": حياته كلها، وقال
للرئيس برصاحة ما كان قد قاله 

 ).١ ("لإلنجليز يف هذا الشأن

هذا هو امللك عبد العزيز بن عبد 

الرمحن الفيصل آل سعود، القائد العريب 

الفذ بام حتمل الكلمة من معنى، وجها 

لوجه مع أكرب زعيم ألكرب دولة، ومع 

كل ذلك ال يتخىل عن مواقفه الداعمة 

لقائد للقضية الفلسطينية، أمام ا

األمريكي املنترص يف احلرب العاملية 

الثانية وصاحب القرار األقوى عىل 

الساحة الدولية حينذاك، وقد أكد أحد 

املؤرخني املعارصين للحدث نقال عن 

من حرضوا اللقاء بني امللك عبد العزيز 

                                                
)١( The White House Papers of 

Harry L. Hopkins by Robert 
Sherwood ٢ Vols “London ١٩٤٨-

١٩٤٩” Vol. ١١. PP ٧٧٨-٧٧٧. 
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إن : والرئيس األمريكي روزفلت قوله

الرئيس روزفلت أكد جلاللة امللك عبد 

ه لن يعمل شيئا يساعد به أن"العزيز 

اليهود ضد العرب، وأنه لن يقوم بأية 

حركة عدائية للعرب، وذكر جلاللة 

امللك أنه من املستحيل عليه أن يمنع 

الكالم، أو إبداء اآلراء يف الربملان 

األمريكي أو يف الصحافة األمريكية فيام 

يتعلق بأي موضوع وأن تأكيداته هنا 

ة كسلطة تعرب عن سياسته املستقبلي

تنفيذية حلكومة الواليات املتحدة 

األمريكية، وكان من مجلة ما قاله امللك 

ال أريد كتابات بل أريد أن ": للرئيس

تعطى الكلمة من عبد العزيز 

روزفلت، ومن روزفلت لعبد ل

 ).١("العزيز

من خالل هذه الثقة املتبادلة 

والرصاحة والوضوح أعطى الرئيس 

                                                
 ١١٦٢املصدر السابق، ص : ري الدين الزركيلخ) ١(

– ١١٦٣. 

ؤكدا األمريكي روزفلت عهودا م

ذكرها مرة أخرى قبل موته بأسبوع 

واحد يف خطابه إىل امللك عبد العزيز يف 

 ٢٢م املوافق ١٩٤٥اخلامس من إبريل 

 :هـ وتتلخص يف١٣٦٤ربيع الثاين 

أنه شخصيا وكرئيس للواليات - 

املتحدة األمريكية لن يقوم بأي عمل 

 .يمكن أن يكون معاديا للعرب

أن حكومة الواليات املتحدة لن - 

دث تغيريا يف سياستها األساسية يف حت

فلسطني بغري التشاور الكامل املسبق 

 ).٢(مع اليهود والعرب 

وبعد وفاة الرئيس األمريكي 

روزفلت توىل السيد هاري ترومان 

رئاسة  الواليات املتحدة األمريكية، 

وكان امللك عبد العزيز متابعا 

للتطورات السياسية، والسيام ما يتعلق 

                                                
 – ١١٨املصدر السابق، ص : أيدي. أ. ويليام) ٢(

١١٩. 
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فلسطينية وحقوق الشعب بالقضية ال

 .الفلسطيني

ِّوقد أرسلت رسالة ملكية سلمت  ُ
إىل القائم بأعامل مفوضية الواليات 

املتحدة األمريكية يف السادس عرش من 

 أغسطس ٢٣/  هـ ١٣٦٤رمضان 

سمعنا يف اإلذاعة ":  م نصها١٩٤٥

 عن – ترومان –ُأقواال نسبت للرئيس 

مستقبل فلسطني واليهود فيها، وهذه 

ترصحيات ضد مصلحة األمة العربية ال

مجيعها، وضد مصلحتنا نحن يف اململكة 

العربية السعودية، أصدقاء حكومة 

الواليات املتحدة ونخشى أن تكون 

أقوال الرئيس ترومان وصلتنا حمرفة 

وعىل غري حقيقتها، ألنه من غري املتوقع 

أن تنهج حكومة الواليات املتحدة 

 :سياسة هي

يع املسلمني يف  تسئ إىل مج- أوال

 .العامل

 . ترض األمة العربية مجيعا- ثانيا

 تناقض تأكيدات احللفاء يف -ثالثا

عدم اإلرضار بحقوق العرب، كام 

تناقض الوعود التي أعطيت إىل عرب 

فلسطني وإىل العرب باسم فلسطني يف 

 .عدم املساس بحقوقهم

 تناقض مع التأكيدات التي - رابعا

ا للملك أكدها الرئيس روزفلت شفوي

 .عبدالعزيز

لذلك فإن احلكومة العربية 

السعودية ترجو معرفة احلقيقة يف 

سياسة الواليات املتحدة التي تثق 

احلكومة العربية السعودية بأهنا لن 

تكون ضد سائر املسلمني والعرب يف 

العامل، كام أهنا لن تنقض الوعود 

والترصحيات التي سبقت مما أشري إليه 

تبادل امللك عبد ، وقد )١ ("أعاله

العزيز بن عبد الرمحن الفيصل آل 

سعود عددا من الرسائل مع الرئيس 

                                                
: وثائق اململكة العربية السعودية التارخيية) ١(

 .١٧٦القضية الفلسطينية، املصدر السابق، ص 
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 –ترومان .  هاري، إس–األمريكي 

 ٣٠كان أوهلا تلك الرسالة املؤرخة يف 

م أكد ١٩٤٦ يناير ٤هـ ١٣٦٥حمرم 

فيها امللك عبد العزيز عىل متانة 

العالقات السعودية األمريكية 

متميزة وأن هذه واملصالح املشرتكة واتل

العالقات جيب أن تكون عامال مؤثرا 

يف رفع لظلم عن الشعب الفلسطيني 

وأن العرب واملسلمني ال يرضون هبذا 

الظلم والعدوان الذي هيددهم من 

جراء الربنامج الصهيوين املبيت 

لفلسطني ولسائر البالد العربية، وأن 

اململكة العربية السعودية ترفض تلك 

نسبت إىل جملس القرارات التي 

الكونجرس األمريكي وإىل جملس 

النواب األمريكي يف تأييد اهلجرة 

 ).١(الصهيونية إىل فلسطني 

                                                
 ١٢٢٢املصدر السابق، ص : خري الدين الزركيل) ١(

– ١٢٢٣. 

ويف رسالة أخرى من امللك عبد 

العزي إىل الرئيس األمريكي ترومان يف 

 هـ املوافق ١٣٦٥ مجادى اآلخرة ٢٣

م أكد فيها أن العرب ١٩٤٦ مايو ٢٤

 قضية ينظرون إىل قضية فلسطني كأهنا

حياة أو موت، وإذا مل تعالج باحلكمة 

وعىل أساس احرتام حقوق العرب 

فإهنا قد جتر عىل متاعب ومشكالت ال 

إن : يعلم نتائجها إال اهللا، إىل أن قال

أجياد ملجأ لضحايا االضطهاد والظلم 

أمر رضوري ولكنه جيب أن يكون 

منفصال عن قضية الصهيونية السياسية 

ا العرقية وعن مطامعها ومبادئه

املستمدة من التعاليم النازية 

 ).٢(والفاشستية 

ويف رسالة جوابية من امللك عبد 

العزيز إىل الرئيس األمريكي هاري 

 هـ ١٣٦٥ / ١٢ / ٧ترومان بتاريخ 

                                                
: لعربية السعودية التارخييةوثائق اململكة ا) ٢(

 .٢٠٤ – ٢٠٣املصدر السابق، ص 
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م ردا ١٩٤٦املوافق األول من نوفمرب 

عىل رسالة الرئيس األمريكي املؤرخة 

م أكد جاللته عىل ١٩٤٦ أكتوبر ٢٥يف 

ف نفسها الثابتة له ولدولته جتاه املواق

القضية الفلسطينية وحقوق الشعب 

الفلسطيني، وقد تبادل الرئيس 

األمريكي ترومان مع امللك عبد العزيز 

 ٢٥رسائله برسالتني إحدامها يف 

 / ١١ / ٢٨// م ١٩٤٦أكتوبر 

 يناير ١٣ هـ واألخرى يف ١٣٦٥

 هـ ١٣٦٦ صفر ٢٠ م املوافق ١٩٤٧

تني أبدى تقديره ويف هاتني الرسال

وثقته وثقة حكومته يف مواقف امللك 

عبد العزيز ورصاحته السياسية وجرأته 

الصادقة يف ما يتعلق بحقوق الشعب 

الفلسطيني، بيد أنه مل يكن أفضل من 

 ).١(سلفه السيد روزفلت 

                                                
: وثائق اململكة العربية السعودية التارخيية) ١(

 .٢٢١ – ٢١٣املصدر السابق، ص 

من هنا ومن خالل تلك الرسائل 

واملواقف تتحقق أهداف تلك الدراسة 

ادر والوثائق التي تؤكد من خالل املص

والرسائل الرسمية أن امللك عبد العزيز 

بن عبد الرمحن الفيصل آل سعود ملك 

اململكة العربية السعودية كان يقف 

بكل شجاعة وإخالص يف وجه 

السياسة األمريكية موقف الداعم 

الصادق املخلص لنرصة القضية 

الفلسطينية والشعب الفلسطيني 

 .املسلم
 

*** 
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  الخطابة
  

 

 فضيلة الشيخ عطية حممد سامل

 

هي نوع مـن أنـواع املحادثـات، 

وقسم من أقسام النثر، ولون من ألوانه 

الفنية ختتص باجلامهري بقصد االسـتاملة 

والتأثري، وعليه؛ فأتم وأسلم تعريف هلا 

فن خماطبـة اجلامهـري للتـأثري ": هو أهنا

 ."عليهم واستاملتهم

وقد يزيـد بعـض النـاس كوهنـا 

ــ ــذا القي ــغ، إال أن ه د رشط بكــالم بلي

كامل يكون حسب حالة املخاطبني، ألن 

حقيقة البالغة يف الكالم إنام هي مطابقة 

الكالم ملقتضيات األحوال، وقد يقتيض 

ًاحلال أحيانـا أن يـتخىل اخلطيـب عـن 

 .األساليب البالغية الصناعية

 

فـن "ومن هذا التعريف املـوجز 
ـــيهم ـــأثري عل ـــة اجلامهـــري للت  "خماطب

خلطبــة وأركاهنــا، نــستخلص عنــارص ا
 :فنجد رضورة وجود اآليت

ــن .١ ــة : ف ــة ومران ــربة ومعرف أي خ
 .وملكة

 .أي مشافهة، ومواجهة: خماطبة .٢
أي ال مقرئ أو ملق يقرأ : خطيب .٣

ًكتابا أو يلقي موضوعا ً. 
ـــور .٤ ـــن : مجه ـــري م ـــع كث أي مج

 .املستمعني
أي إثـارة عواطـف وتنبيـه : تأثري .٥

 .شعور
وإذا ما انعدم عنرص أو ركن مـن 

ًافتقـدت اخلطابـة جـزءا هامـا اخلمس  ً
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ــا ــة . منه ــسمى خطاب ــي أن ت وال ينبغ
 :لآليت

كان : ألنه إذا انعدم الفن واخلربة  -أ 

 ً.الكالم هترجيا

ًوإذا عدمت املخاطبة كان تالوة   -ب 

 .ًأو ترديدا

وإذا مل يوجد مجهور كان الكالم   -ج 

 .ًحديثا أو وصية

ًوإذا مل يوجد خطيب كان إلقاء   -د 

 .وقد يكون بالنيابة عن غريه

    وإذا مل حيصل تأثري كانت عديمة

 .الثمرة ومضيعة للوقت

 

بـــام أن اخلطابـــة لـــون مـــن 

املحادثات، فاملحادثات رافقت اإلنسان 

ــن  ــق، ولك ــىل التحقي ــوده ع ــذ وج من

اخلطابـة متيـزت بحقيقتهـا عـن مطلــق 

حمادثة إىل فن، واختصت باجلامهري دون 

األفراد، وقصد هبا التـأثري واالسـتاملة، 

 ...رد التعبري عام يف النفسال جم

ًإذا فال بد أن تكون يف نشأهتا قـد 

ٍخطت خطوات تطـور وختـصص مـن  ٍ ِ

. ٍحديث إىل فن، ومن أفـراد إىل مجـاهري
وكانت نشأهتا استجابة ملـا دعـت إليـه 
حاجة اجلامهري بعد توسع ميادين احلياة 
ــن  ــصحبه م ــا ي ــا، وم ــدد اجتاهاهت وتع
اختالفـات تــدعو إىل توحيــد فكــر، أو 

. إقناع برأي، والتـأثري عـىل املخـاطبني
ـــاالت  ـــان والرس ـــا األدي وإذا الحظن
ــا  ــضيات وجوده ــا مقت ــسابقة أدركن ال

 .ونشأهتا كفن متميز
ــري،  ــي فك ــدة رق ــي إذا ولي ًفه

ًوتقــدم اجتامعــي، قــضت زمنــا حتــى 

ًارتفعت ومتيزت أوال باجلامهري، وثانيـا  ً

اختــصت بــأغراض خاصــة ومواقــف 
سـلوب وهيئـة ًمعينة، وثالثا اتسمت بأ

حتــى وصــلت إىل عــصور التــاريخ 
والتدوين عىل احلالة التي وصلت إليها 

ومل تـزل يف . من حقيقة مميزة عن غريها
ًرقي وتقدم حتى أصبحت عنوانـا عـىل 

منزلة األمم ومكانتها كام يف وفد العرب 
 .عىل كرسى



    

 ٨٦

٨٦ – 

 :الفرق بينها وبني غريها من فنون النثر
ال خيلو الكـالم مـع النـاس مـن 

نه مع أفراد أو مجاهري، فـالكالم مـع كو
غري اجلامهري إن كـان لإلفهـام والبيـان 
ــىل  ــث ع ــان حل ــديث، وإن ك ــو ح ٍفه

 .ًمصلحتهم شفقة هبم فهو وصية
ــا أن  ــري، إم ــع اجلامه ــالم م والك
يكون لـرشح حقيقـة علميـة، أو لبيـان 
نظرية، فهـو حمـارضة، وإمـا أن يكـون 
إلثارة الشعور، وبث احلامسة، وحتريك 

اطف، واسـتاملة املخـاطبني، فهـو العو
 .خطابة

وعليــه فاخلطابــة، واملحادثــة، 
والوصية، واملحارضة، تشرتك كلهـا يف 

وختتص اخلطابـة واملحـارضة . فن النثر
 .باجلامهري

 

 املحـــارضة هـــي القـــصد إىل -أ 
ُحقيقة علمية أو نظريـة تلـم بأطرافهـا،  ِ ُ

لبسها، وعليـه ُوتظهر غامضها، وتزيل 
ــاالت،  ــائق ال اخلي ــد احلق ــي تعتم فه
وختاطـــب العقـــول ال العواطـــف، 

وتستهدف العلم، ال اإلثـارة، وختـص 
 .ًغالبا املثقفني

 أما اخلطابة فهـي القـصد إىل -ب 
فكرة ورغبة تـزين أوضـاعها وحتـسن 
أهدافها، وقد تكون معلومـة مـن قبـل 
فهـــي تعمـــد إىل اإلثـــارة واإلقنـــاع، 

ــــف ــــب العواط ــــشعور وختاط  وال
وتــستهدف االســتاملة، وتعــم املثقفــني 

 .وغريهم
ويالحظ أن اخلطابـة بالنـسبة إىل 

. املحارضة قد جيتمعـان وقـد يفرتقـان
ًوأن املحارضة تكون موضوعاهتا دائـام 
ًوأبدا علميـة، دينيـة كانـت أو دنيويـة، 

كأن يأيت مهندس زراعي يرشح نظريـة 
تلقيح النبات وعوامل نقل اللقاح مـن 

 إىل أزهـار اإلنـاث عـن طريـق الذكور
احلــرشات أو املــاء أو الريــاح، أو يــأيت 
طبيب يبني مراحل احلمل مـن حيـوان 
منــوي وبويــضة إىل علقــة ومــضغة 

 .ًووسائل تغذيته إىل بروزه طفال
أو يقـوم عــامل بكتــاب اهللا وســنة 
رسوله صـىل اهللا عليـه وسـلم فيتنـاول 



  

 ٨٧

 نشأهتا، وأمهيتها، وآثارها: اخلطابة ٨٧

متى رشعت، وعـىل مـن، : ركن الزكاة
لـذي جتـب فيـه، ورشوط ونوع املـال ا

وجوبه، ومصارفه، وما وراء ذلك مـن 
 .ِحكم ومصالح

أمـــا اخلطابـــة فقـــد تكـــون 
موضــوعاهتا معلومــة بالفعــل، كــام يف 
ًخطب اجلمع مثال إذا تنـاول اخلطيـب 
موضوع الصدق واألمانة، حيث عليهام، 
أو موضوع الربا وحذر منه، فـإن مجيـع 
الــسامعني يعلمــون وجــوب الــصدق 

 .نة، كام يعلمون حتريم الرباولزوم األما
إال أن اخلطيب حينام يـتكلم عـن 
ــف  ــارة العواط ــد إث ــإنام يري ــوم ف املعل
ــشعور بــام علمــت ويــؤثر عــىل  وال
السامعني بام يلقيه عليهم، ويـصل هبـم 

 .إىل العمل بالفعل
فال يعدم من السامعني من يعـزم 
عىل حتري الـصدق، أو مـن ينـدم عـىل 

التزام هـذا التعامل بالربا، وقد يوفق بـ
ــن  ــة م ــي الغاي ــذه ه وإقــالع ذاك، وه

ــة ــة الناجح ــر . اخلطاب ــذا تظه ــن ه وم
 .خصائصها

 

بالنظر إىل أنواع النثر مـن حكـم 
وأمثال ووصـايا ومفـاخرات ونحوهـا 
وخطابة وحمارضات، نجـدها كلهـا مـا 
عدا اخلطابة واملحارضة تـسري يف جمـال 
ــصار  ــا باالخت ــسم أغلبه ــردي، ويت ف

از، وتؤدى بأي أسلوب، ويؤدهيا واإلجي
 .أي إنسان

أما اخلطابة فهي ختص اجلامهـري، 
ًواخلطيب قـد يواجـه مجهـورا خمتلـف 

ــف  ــشارب، خمتل ــوع امل ــات، متن الطبق
ــن ال  ــىل م ــشتمل ع ــد ي ــسالك، وق امل

 .يعرفهم وال يعرفونه
ــا  ــيهم موجه ــدم إل ــو يتق ــم ه ًث

ًومرشدا وقد يكون آمرا ناهيا، فعليه أن  ً ً

 جانبه ويقـنعهم بمذهبـه يستميلهم إىل
 .ويقودهم إىل مسلكه

وقــد تكــون الفكــرة جديــدة 
عليهم، أو ثقيلة عىل نفوسهم، مما يؤدي 
إىل تردد أو امتناع، ومـن ثـم فعليـه أن 
يــروض نفوســهم وإن كانــت جاحمــة، 
ــدة،  ــت معان ــاهنم وإن كان ــع أذه ويقن
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ًفيصبح قائدا للجامهري األبيـة، وحمققـا  ً

 عىل اخـتالف لرغباته من كافة سامعيه،
وجهاهتم، وليس هذا باألمر اهلني، فقد 
يقدر اإلنسان عىل تـرويض الوحـوش 
الكــارسة وتــذليل احليوانــات النــافرة، 
ويعجز عـن اسـتاملة بعـض النفـوس، 
ألهنا فوق هذا وذاك كام شـبههم عمـر 

 .ِالناس كجمل أنف: ريض اهللا عنه
ولعــل مــن مجيــع مــا تقــدم مــن 

ائصها، تعريف اخلطابة، ونشأهتا، وخص
تكـون قــد ظهـرت لنــا أمهيـة اخلطابــة 

 .وآثارها، ووجوب العناية هبا
 :أمهية اخلطابة وآثارها

ًتعترب اخلطابة أثرا من آثار الرقـي 

ًاإلنساين ومظهـرا مـن مظـاهر التقـدم 

االجتامعي، وهلذا عني هبا كـل شـعب، 
واهتمت هبا كـل األمـم يف كـل زمـان 
ــــه  ــــذهتا أداة لتوجي ــــان، واخت ومك

 .، وإصالح املجتمعاتاجلامعات
وقد كان للعرب يف ذلـك احلـظ 
األوىف، فحفلوا هبا يف اجلاهلية وسـاعد 
عليها وجود عدة أسباب اجتامعية أدت 

إىل ازدهارها ورفعة شأهنا، فوصلت إىل 
من . القمة وتوجت بالرشف واالعتزاز

 :تلك األسباب ما يأيت
 وهـي إمـا : طبيعة مواضيع اخلطابـة

ىل حــث عــىل حــرب، أو حــض عــ
سلم، وبطبيعة احلال ال يتعرض هلذه 
ًاملواضيع إال من كـان سـيدا مطاعـا  ً

ألنه الذي يسمع قوله ويطاع أمره يف 
مثل تلك املواقف، وهو الذي يملك 

 .إعالن احلرب وقبول الصلح
  ـــازي، وإذا أرادت ـــاين أو التع الته

قبيلة أن هتنئ قبيلة أخرى بمكرمـة، 
كظهور فارس أو نبوغ شاعر أو غري 

ك، فإهنا ستوفد مـن طرفهـا مـن ذل
يؤدي ذلـك عنهـا، وبطبيعـة احلـال 
ــا  ــن أرشافه ــار إال م ــن ختت ــضا ل ًأي

 .ليمثلوها ويعربوا عنها
 ومـن عـادة . املفاخرات واملنـافرات

هذين الغرضـني أال يقعـان إال بـني 
قبيلني عظيمني يرى كل قبيل مـنهام 
أنه أعىل وأعظم مـن القبيـل اآلخـر 

قـدر مـن فريفع من شأنه وحيط مـن 
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وعليــه فلــن يتقــدم لتعــداد . يقابلــه
كل ذلك جيعل . املفاخر إال الفضالء

مهمة اخلطابة فاضلة نبيلة، ويرفعهـا 
 .إىل املكانة العالية

ما حدث للشعر من ابتذال : ثانيا
 :وتدن بناء عىل األسباب اآلتية

 وجود بعض املتكسبني به مما - ١
يلحق جنسه عيب التكسب به، وإذا مـا 

ــش ــب ال ــلمت عي ــسب، وس عر بالتك
اخلطابـة مـن ذلـك، كـان رفعـة لـشأن 

 .اخلطابة برفعة شأن اخلطباء
 الشعر مـن حيـث هـو عنـد - ٢

ــصغري  ــرسة لل ــليقة مي ــه س ــائلني ل الق

والكبري والـرشيف والـدينء، والرفيـع 

والوضيع، بل والرجال والنـساء، بيـنام 

 .اخلطابة ال تسند إال للسادة والنبالء

 إن الـــشعر مــــن حيــــث - ٣

ملوضوع يتناول اجلد واهلزل، فيكون يف ا

الغزل ويف اللهـو والطـرب والتـشبيب 

ــصدق  ــه ال ــون، وفي ــسيب واملج والن

 .والكذب، وقد يكون أعذبه أكذبه

بينام مواضيع اخلطابة، كام علمنا، 
ال تنزل إىل تلك املستويات االجتامعيـة 
ومل تسند إىل تلك الطبقات الشعبية، بل 

هبـا أرشاف كانت ملهـام األمـور يقـوم 
ومن هنا عني هبا السادة واهـتم . الناس

 :من ذلك. هلا األرشاف
 قول قيس بن سنان املنقري التميمي -أ 

 :ًريض اهللا عنه وكان سيدا يف قومه
 رؤ ال يعرتي خلقيــإين ام

 نــده  وال أفـــس يفنـدن
 ةــر يف بيت مكرمـمن منق

  والغصن ينبت حوله الغصن

 لهمـخطباء حني يقول قائ

 ة لسنــبيض الوجوه أعف

 مـال يفطنون لعيب جاره

 م فطنـوهم حلسن جواره

فقد جعل اخلطابـة واللـسن مـع 

العفة وطهارة اخللـق مـن الـدنس كـام 

ـــت  ـــوه يف بي ـــيض الوج ـــا لب جعله

املكرمات، وهذا القائل بنفـسه سـيد يف 

 :قومه كام قيل يف رثائه
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 فام كان قيس هلكه هلك واحد
 هتدماوم ـان قــــه بنيـــولكن

 ومن ذلك قول عمرو بن - ب 
 :اإلطنابة يف أبيات له

 ن الذين إذا انتدواـإين م
 بدأوا بحق اهللا ثم النائل

 :إىل قوله
 والقاتلني لدى الوغى أقراهنم

 ن وراء الوائلــة مــــإن املني
 اب كالمهمـوالقائلني فال يع

 ال الفاصلــقـيوم املقامة بامل
 فقد جعل كالمهم الفاصل السامل
من العيـب بجـوار قتـل األقـران يـوم 

 .الوغى
إىل غري ذلك من العناية واحلفاوة 

 .باخلطابة وإكبار أهلها وارتفاع شأهنم
وقد كانوا كذلك يعولون عليهـا 
يف أشد املواقف خطورة كام فعل هـانئ 
بن قبيصة يوم ذي قار من حتريض بنـي 
بكر عىل القتال وكان هلـم النـرص عـىل 

خرهم كـام قـال الفرس، وعنه تطاول ف
 :الشاعر

 اركناــد كان شــولو أن كل مع
 يوم ذي قار ما أخطاهم الرشف

 

ثم جاء اإلسالم فكانت عنايته 
هبا أشد واهتاممه هبا أقوى، كيف ال 
ورسالته كلها مبناها عىل وحي يوحى 

وكانت . وقرآن يتىل وقراءته عبادة
كربى املعجزات إنام هي فصاحة 

حتدث الفصحاء والبلغاء يف . وبالغة
صميم لغتهم ويف عقر ديارهم، فرتاجع 
أمامها فرسان البالغة، وتراجع دوهنا 
أئمة البيان، واستسلموا لسلطاهنا 

اهللا نزل {. وسجدوا لسحر بياهنا
أحسن احلديث كتابا متشاهبا مثاين 
تقشعر منه جلود الذين خيشون رهبم ثم 

 }...كر اهللاتلني جلودهم وقلوهبم إىل ذ
 ).٢٣: الزمر(

وقد نوه القرآن الكريم عن مدى 
ـــلتهام  ـــان وص ـــة والبي ـــم اخلطاب عظ

.  ما مـوطنبالرساالت والدعاة يف غري
ومـا {: فعن أصل الرسالة يقول تعـاىل

أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني 
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، أي البيـان الـذي )٤: إبـراهيم (}هلـم
يصحبه اإلقناع ويثمـر االسـتجابة كـام 
ــام  ــة يف مق ــن اإلبان ــز ع ــاب العج ع
اخلصومة وإثبات احلجة يف قوله تعـاىل 

أومن ينشؤا يف احللية وهو {: عن النساء
، )١٨: الزخرف (}ام غري مبنييف اخلص

ــصم  ــة اخل ــن مواجه ــزهن ع أي لعج
 .وإقامة احلجة

ونوه عـن مـساندهتا للرسـالة يف 
قــصة بعثــة موســى عليــه الـــسالم 
ومساندته بأخيـه هـارون كـام يف قولـه 

وأخي {: تعاىل عن موسى عليه السالم
ًهارون هو أفصح منـي لـسانا فأرسـله 

ـــاف أن  ـــصدقني إين أخ ـــي ردءا ي ًمع

 }قال سنشد عضدك بأخيـك. يكذبون
، فكانت فصاحة )٣٥، ٣٤: القصص(

أخيه من عوامل ترشيحه للرسالة وشد 
 .عضد أخيه

ويف مقــدم وفــد بنــي متــيم عــىل 
الرسول صىل اهللا عليـه وسـلم صـورة 
واضحة لعظم أثـر اخلطابـة يف الـدعوة 

ــالمية ــرسون . اإلس ــاقها املف ــد س وق

أهنـم قـدموا عـام الوفـود : واملؤرخون
ــ ــع الن ــادوا واجتم ــسجد، ون اس يف امل

رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ليخـرج 
إن {: إليهم وهم املعنيون بقولـه تعـاىل

ــرات ــادون مــن وراء احلج ــذين ين  }ال
 ).٤: احلجرات(

ــيهم قــالوا ــا : فلــام خــرج إل جئن

نفاخرك ونشاعرك بخطيبنـا وشـاعرنا، 

ما بالـشعر ": فقال صىل اهللا عليه وسلم

ن بعثــت وال بالفخــار أمــرت ولكــ

 ."هاتوا

: فقال الزبرقان بـن بـدر لـشاب

احلمد : افخر واذكر فضل قومك، فقال

ًهللا الذي جعلنا خري خلقه، وآتانا أمواال 

نفعل فيها ما نشاء، فنحن من خري أهل 

ــاال  ــددا وم ــرهم ع ــن أكث ًاألرض، م ً

ًوسالحا، فمن أنكر علينا فليأت بقـول 

ٍهو أحسن من قولنا، وفعل هو أحـسن 

 .من فعلنا

 رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه فقال

 –وسلم لثابـت بـن قـيس بـن شـامس 
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: ، فقـال"قم فأجبـه" : –وكان خطيبه 

احلمد هللا، أمحده وأستعينه، وأؤمـن بـه 

وأتوكل عليه، وأشهد أن ال إلـه إال اهللا، 

ًوأشهد أن حممدا عبـده ورسـوله، دعـا 

املهاجرين من بني عمه أحـسن النـاس 

ًوجوهـا وأعظمهــم أحالمـا فأجــابوه ً ،

واحلمــد هللا الــذي جعلنــا أنــصار دينــه 

ــنحن  ــه ف ــزا لدين ــوله، وع ًووزراء رس

نقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال 

اهللا وأن حممـدا رسـول اهللا، فمـن قاهلـا 

منع نفسه وماله، ومن أباها قتلناه وكان 

ــه علي ــغرم ــذا ن ــويل ه ــول ق ــا، أق ًا هين

 .وأستغفر اهللا للمؤمنني واملؤمنات

فأنشد، ثم أجابه ثم قام شاعرهم 

فقال األقـرع بـن . حسان ريض اهللا عنه

واهللا مـا أدري : -رئيس الوفد-حابس 

مــا هــذا األمــر، تكلــم خطيبنــا فكــان 

ًخطيبهم أحسن قوال، وتكلـم شـاعرنا 

ًفكان شاعرهم أشعر وأحسن قوال، ثم 

دنا من رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم 

ــك : وقــال أشــهد أن ال إلــه إال اهللا وأن

 ).١(هللارسول ا

ففــي تلــك الواقعــة بالــذات 
ــة  ــة اخلطاب ــسجيل ألمهي ــا، ت ومثيالهت
ودورها الفعال يف خـصوص الـدعوة، 

 :حيث نلمس النقاط اآلتية
ختصيص خطيب للرسـول صـىل  .١

فقـال : اهللا عليه وسلم، من قولـه
صىل اهللا عليـه وسـلم لثابـت بـن 

مـع أنـه ": -وكان خطيبه-قيس 
ــلم أعطــي  ــه وس ــىل اهللا علي ص

لــم وأفــصح العــرب جوامــع الك
 ."والعجم

ًكون اخلطابة سالحا للـدفاع عـن  .٢

الدعوة لقوله صىل اهللا عليه وسلم 
ــت ــه": لثاب ــوم أن . "فأجب ومعل

                                                
ـــ) ١( ـــسيوطي يف اجل ـــال ال ـــري ق ـــز (امع الكب كن

الرويـاين وابـن منـده ) رواه): (٣٠٣١٦/العامل
غريب تفرد به املعـىل بـن عبـد : وأبو نعيم وقال

: قـال الـدارقطني. الرمحن بن احلكيم الواسـطي
 .ابن عساكر) ورواه. (هو كذاب



  

 ٩٣

 نشأهتا، وأمهيتها، وآثارها: اخلطابة ٩٣

اإلجابة دفاع كام قال حـسان أليب 
هجــوت ": ســفيان يف أول األمــر

فاإلجابـة ). ١("ًحممدا فأجبت عنه
دفــاع عــن النبــي صــىل اهللا عليــه 

 .وسلم
قنــاع أن قــوة اخلطابــة مــدعاة لإل .٣

واالستاملة، ومـن ثـم االسـتجابة 
للدعوة، لقول األقرع بن حـابس 
بعد سامعه خطابة ثابت بن قـيس 

واهللا مـا أدري مـا : وتأثره هبا قال
ــال ــر، إىل أن ق ــذا األم ــان : ه فك

ــان  ــوال، وك ــسن ق ــبهم أح ًخطي

ًشاعرهم أشعر وأحسن قوال، ثم 

دنا من رسول اهللا صىل اهللا ونطـق 
 .مهبالشهادتني وأعلن إسال

فكـان للخطابــة أعظــم األثــر يف 
 .الدفاع عن اإلسالم، ويف الدعوة إليه

وكذلك كان هلـا احلـظ األوىف يف 
قتال األعداء كام روى ابـن إسـحاق يف 

ثم خـرج رسـول اهللا صـىل : غزوة بدر
اهللا عليه وسلم فحرضـهم عـىل القتـال 

                                                
 ).٢٤٩٠ (مسلمأخرجه ) ١(

والــذي نفــس حممــد بيــده ال ": وقــال
ــابرا  ــل ص ــل فيقت ــوم رج ــاتلهم الي يق

ًتسبا مقبال غري مـدبر، إال أدخلـه اهللا حم ً

، فكـان لكلامتـه صـىل اهللا عليـه "اجلنة
وسلم أقوى تأثري عىل نفوسـهم جعـل 
أحد املقاتلني عمري بن احلامم يـستعجل 

بـخ، : املوت، ويستطيل احليـاة فيقـول
بخ، أفام بيني وبني أن أدخل اجلنة إال أن 
ــرات  ــده مت ــان بي ــؤالء، وك ــي ه يقتلن

هبن وأخذ سيفه فقاتـل يأكلهن، فقذف 
، وهبذه الروح اندفع )٢(القوم حتى قتل

املؤمنون إىل قتال العـدو ونـرصهم اهللا 
وهكــذا كــان يف عهــد اخللفــاء . تعــاىل

والفتوحات اإلسالمية؛ كانت اخلطابـة 
تسبق القتـال، وكـذلك يف الـسلم فقـد 
ًعني هبا كل العناية حتى أصبحت جزءا 

 املساجد من العبادة فنصبت هلا املنابر يف
وجعلـت يف مقدمــة اجلمــع واألعيــاد، 
واختص هبا أفاضل الناس وأئمـتهم يف 

                                                
سـرية ابـن هـشام (ذكره ابن إسـحاق يف الـسرية ) ٢(

ـــسلم ) ٢/٦٢٧ ـــه م ـــناد، وأخرج ـــدون إس ب
 .من حديث أنس بن مالك) ١٩٠١(
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مهام األمور، لألمر والنهـي والتوجيـه 
 .والبيان

وكان صـىل اهللا عليـه وسـلم إذا 

أراد بيان أمر، أو جد جديـد حيتـاج إىل 

بيان، صعد املنرب وخطب الناس، كام يف 

قصة بريرة ملا اشرتط أهلها عىل عائـشة 

 اهللا عنها أن تعتقها ويكون الوالء ريض

هلم، خطب رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه 

وسلم وبني أن كل رشط ليس يف كتاب 

 ).١(الوالء ملن أعتق: اهللا فهو باطل

ــة  ــه يف حج ــت خطبت ــد كان وق

الوداع، خالصـة عامـة جامعـة شـاملة 

: ملهام الـدين، وأسـس التعامـل، منهـا

أي يوم هذا يف أي شهر هذا يف أي بلد "

، ويف كلهـا جييبـون بأهنـا أوقـات "هذا

وأماكن حمرمـة فيقـول صـىل اهللا عليـه 

إن دمــــاءكم وأمــــوالكم ": وســــلم

ــة  ــرام كحرم ــيكم ح ــكم عل وأعراض

يومكم هذا يف شـهركم هـذا يف بلـدكم 

                                                
 ).١٥٠٤(، ومسلم )٢٥٦٣(أخرجه البخاري ) ١(

، انظــر إىل قــوة التأكيــد يف )٢("اهــذ

ًالتحريم، ثم يـويص بالنـساء خـريا إىل 

غري ذلك مما اشتملت عليـه مـن البيـان 

 .بالغ يف أعظم مجع للمسلمنيوال
وكــذلك خطبتــه بعــد صــالة 
الــصبح إىل الظهــر، ومــن بعــد صــالة 
الظهــر إىل العــرص، ومــن بعــد صــالة 

، ما تـرك شـيئا إال )٣(العرص إىل املغرب
وعرض له يف مقامه ذلـك، حفـظ مـن 

 ).٤(حفظ ونيس من نيس
ثم من بعده خلفـاؤه الراشـدون 
ــف  ــرج املواق ــنهم ويف أح ريض اهللا ع

رها كيـوم وفاتـه صـىل اهللا عليـه وأخط
وسلم، فذهل الكثريون وأخـذ النـاس 

مـات : يدوكون وعمر هيدد مـن يقـول
 .حممد

                                                
) ١٦٧٩(، ومــسلم )١٧٤١(أخرجــه البخــاري ) ٢(

 .من حديث أيب بكرة
 .من حديث ابن عباس) ١٧٣٩(وأخرجه البخاري 

 .من حديث ابن عمر) ١٧٤٢(رجه البخاري وأخ
 .من حديث جابر) ١٢١٨(وأخرجه مسلم 

 ).٢٨٩٢(أخرجه مسلم ) ٣(
 ).٢٨٩١(، ومسلم )٦٦٠٤(أخرجه البخاري ) ٤(



  

 ٩٥

 نشأهتا، وأمهيتها، وآثارها: اخلطابة ٩٥

ومــا كــشف عــن وجــه احلقيقــة 
املذهلــة إال أبــو بكــر ريض اهللا عنــه 
بخطبته عىل منـرب رسـول اهللا صـىل اهللا 

: عليه وسلم بعد محد اهللا والثنـاء عليـه
ن أهيا الناس، من كـان يعبـد حممـدا فـإ

حممدا قد مات ومن كان يعبـد اهللا فـإن 
وما حممـد {: ثم تال. اهللا حي ال يموت

إال رسول قد خلـت مـن قبلـه الرسـل 
أفــإين مــات أو قتــل انقلبــتم عــىل 

، )١٤٤: آل عمران( اآلية }...أعقابكم
فهدأت عاصفتهم وثاب إليهم رشدهم 

واهللا لكـأين مل أسـمعها : حتى قال عمر
 ).١(زلتوكأهنا اآلن أن. إال اآلن

ومثل ذلك يوم السقيفة، ملا تنازع 
النـاس أمــر اخلالفــة، والتــبس علــيهم 
املوقــف، ومــا أزال اللــبس، ومهــد 
الطريق، وثبت احلق ومجع الـشمل، إال 
أبو بكر ريض اهللا عنه بخطبته حني قدم 
عليهم ومعه عمـر ريض اهللا عنـه وقـد 

واهللا لقـد : زور كلامت يلقيها، قال عمر

                                                
 ).٤٤٥٤(أخرجه البخاري ) ١(

بـو بكـر ريض اهللا أتى علـيهن كلهـن أ
 .عنه

وما أهنى أبو بكـر ريض اهللا عنـه 
خطبته، حتى بويع باخلالفـة، بـدأه هبـا 
عمر، وتتابع عليه احلارضون، ومتت له 
ًالبيعة خليفة لرسول اهللا صىل اهللا عليـه 

 ).٢(وسلم
وهكذا كل مـن جـاء بعـده مـن 
اخللفـاء واألمـراء والـوالة، إىل أواخــر 

موضـع العرص العبايس، ظلت اخلطابة 
ــيب  ــه إىل أن أص ــة وأداة التوجي العناي
العامل اإلسالمي بام يـسمى االنحطـاط 
ــة، واقتــرصت  األديب، فأمهلــت اخلطاب
ــكليات  ــاد، يف ش ــع واألعي ــىل اجلم ُع
وتقاليد حتى أصـبحت خطبـة اجلمعـة 
تعاد وتكرر يف كل مجعة من موعدها يف 
السنة التي تليها، ووضعت دواوين هلذا 

خلطيـب أن الغرض، وصـارت مهمـة ا
يتلو ما كتب غريه، فـضعفت امللكـات 

 .اخلطابية وماتت القدرة اإلنشائية

                                                
 ).٣٦٦٨(أخرجه البخاري ) ٢(
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إىل أن وجدت دعـوات التحـرر 
يف كثري مـن الـبالد اإلسـالمية ودعـاة 
اإلصــالح فحــرروا األفكــار وهــذبوا 
العقائد وتنشطت األذهـان بالـدعوة أو 
مناقشتها فنـشطت وانتعـشت احلركـة 

بة حني العلمية واألدبية، وهنضت اخلطا
 .تنبهت امللكات

والــذي نــشاهده اليــوم، مــن 
ـــساجالت  ـــة وامل ـــات الكالمي احلرك
اخلطابية، إنـام هـو أثـر مـن آثـار تلـك 

 .النهضة وإن اختلفت جماالهتا
ــسلمني أوال  ــا كم ــذي هيمن ًوال

وقبــل كــل يشء يف مــشارق األرض 

ومغارهبا، ودعاة إىل اهللا بوجه خـاص، 

 سـيام أن نعنى باخلطابة عناية فائقة، وال

اخلطابة الدينية عىل سعة مـدلوهلا، مـن 

وعظ وإرشاد وتوجيه وتثقيـف وبيـان 

ــول الــدين  ــالم يف أص ــاليم اإلس لتع

ــــادات  ــــنه يف العب ــــه وحماس وفروع

واملعامالت واالجتامعيات وكافة نظمه 

 .العامة واخلاصة لألفراد واجلامعات

ولئن كانت هـذه مهمـة طـالب 
العلم يف كـل بلـد ويف كـل مدرسـة أو 

ــإن مهمــة طــالب اجلامعــة ج امعــة، ف
اإلسالمية باملدينـة أعظـم، وهـي هبـم 
ألصق، ملا تتاح هلم فرصة اجتامع بكافـة 
أبناء العامل اإلسالمي يف مواسـم احلـج 

 .سواء يف مكة أو املدينة
وهلذا وجـب أن يعنـى باخلطابـة 
واإلنــشاء والبحــث والتوســع يف هــذا 
املجال فوق ما يتخيل للبعض، ألننا يف 

احلاجـة إىل دعـاة خطبـاء بلغـاء، أمس 
وألننا نجزم بحاجة كل داعيـة إىل قـوة 
اخلطابة بالقدر الذي يقنع من يـدعوهم 

. ًأو يتخــذ خطيبــا لــبعض املواقــف
وكذلك القائد مع جنده بالقـدر الـذي 
يبــث فــيهم روح احلامســة والــشجاعة 

 .والتضحية
وال يتم ذلـك ملـن شـاء النجـاح 

يقها إال فيها والوصول إىل غايته عن طر
عن طريق أسس اخلطابة وعوامل قوهتا 

 .ونجاحها
*** 
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 سلامن بن حممد العمري  

اإلسالم دين الرفق والرمحة 
واللني، كانت سامحته وسيلة انتشاره 
ليمأل سناه بقاع األرض باحلب واخلري، 

صىل اهللا - برمحة من اهللا، رفق الرسول 
ألمة اإلسالم منذ انطالق -عليه وسلم

ًالدعوة، فلم يكن فظا أو غليظا أو  ً

ًقاسيا، بل كان هاشا باشا صبورا عىل  ً ً ً

مع حوله الكبري حتمل املشاق، فاجت
والصغري، الرجل واملرأة، الغني 
ٍوالفقري، يسألونه وجييب يف غري تعال 

أو جتهم، يستقبلهم بالبرش ويودعهم 
ًإال أن كثريا من املسلمني يف .. بالسالم

عرصنا هذا مل يستوعبوا هذه الدروس، 
ًفنادرا ما ترتسم عىل وجوههم 

االبتسامة أو تنبسط أساريرهم، للقاء 
و سامع خرب مفرح، حتى صار صديق أ

ًالتجهم والعبوس جزءا من مالحمهم، 

بعضهم يظن أن االبتسامة ترض بمكانته 
فأين هؤالء من .. أو متطلبات منصبه

! سنة الرسول صىل اهللا عليه وسلم؟
وهل ! وملاذا هذا العبوس املنفر؟

تنتقص االبتسامة من مكانة هؤالء 
املتجهمني، أم أن هذا التجهم هو الذي 
يرض هبذه املكانة والعالقات األخوية 
بني املسلمني، وجيعله من السلوكيات 

 .املرفوضة التي تتناىف وسامحة اإلسالم
يقول الـشيخ عبـد اهللا بـن نويفـع 
العنزي مدير مركـز الـدعوة واإلرشـاد 

إن ديننــا هــو ديــن الكــامل : بالقريــات
-عزوجـل-واجلامل الذي ارتـضاه اهللا 

ً تـرك شـيئا فيـه للعاملني، فهذا الدين ما

خري إال دلنا عليـه، وحثنـا إليـه ورتـب 



    

 ٩٨
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عليه األجر والثواب يف الدنيا واآلخرة، 
ولـيس هنــاك يشء فيــه رضر إال حــذر 
منه، وهنى عنه، وبينه أي تبيـان ورتـب 
عىل العايص العقوبة يف الدنيا واآلخـرة 
إال من تاب وصدق، والشـك أن هـذا 
 الدين العظيم هو دين املحبة دين السلم
والــسالم ديــن الرمحــة، واملــودة، ديــن 
اجلامل، واملدنية، واحلضارة، فلذلك هو 
ــة،  ــرش، والرحاب ــشاشة، والب ــن الب دي
ــني  ــصادقة، ول ــوة ال ــسمو واألخ وال
اجلانب، ورقة القلب، ولطافتـه، يقـول 

لنبيه حممد صىل اهللا عليه -عزوجل-اهللا 
): ١٥٩(وسلم يف سورة آل عمران آية 

لب النفـضوا ولو كنت فظا غليظ الق{
 }من حولك
بـذلك أن -سبحانه وتعـاىل-فبني 

هذا الدين من أسباب اجلمـع إليـه هـو 
سامحته، ولني جانبه، ورمحته واحرتامـه 
ًلآلخر، وكونه عنوانا صادقا لكل ما هو  ً

خري، وحمبة، وعدل، ولننظر إىل قول اهللا 
لنبيه حممد صـىل اهللا عليـه -عز وجل-

ًوسلم موجها له وراسام له اخلط  الـذي ً

به يبني عنوان اإلسـالم، وسـامحته فيـه 
): ٨٨(قال تعاىل يف سـورة احلجـر آيـة 

 أي كن }واخفض جناحك للمؤمنني{
ًحمبا هلم متواضعا صابرا علـيهم مقـبال  ً ً ً

ًإليهم ناصحا هلم غـري متكـرب علـيهم، 

ولقد كان صىل اهللا عليه وسلم كـذلك، 
وأعظم، ولقد أثنى رب العزة واجلـالل 

مد صىل اهللا عليـه وسـلم يف عىل نبيه حم
وإنك لعـىل خلـق {: سورة القلم بقوله

 .}عظيم

 

ــرى  ــا ن ــه أنن ــف ل ــا يؤس ــه مم وإن
التجهم، ومظاهر القسوة باديـة ظـاهرة 
ــرا،  ــا منف ــبعض عنوان ــوه ال ــىل وج ًع ً

وصورة تعكس رؤى ال حتمـد، بـل إن 
هنــاك مــن تعلــم علــوم الــرشيعة، 

م مـن ودرسها، وأتقنها، لكن عىل الرغ
ذلك هو أقرب إىل اخلشونة، والقـسوة، 
والتعايل، وجتهم الوجه، وقسوة املالمح 
ًناسيا، أو متناسيا أن الـدين اإلسـالمي  ً

هو دين املحبة، والسامحة، والبـشاشة، 
ـــــذل،  ـــــق، والعطـــــاء، والب والرف
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واإلخالص، والصدق، والتمني للغري 
مثل ما يتمناه لنفسه وأكثر، واملفـرتض 

ًي يزيد املسلم قربا مـن أن العلم الرشع

ًالنــاس، وحمبــة هلــم، وخوفــا علــيهم، 

ًوصدقا معهم، ومشاركة هلم يف الـرساء 

ــالم،  ــرش اإلس ــذلك ينت ــرضاء، فب وال
ويقبل عليه اجلميع، فالدين اإلسـالمي 
انترش يف البالد البعيدة ألنه دين املحبـة 
والسالم، ودين املساواة والعدل، ودين 

صدق التكافــل، وديــن األمانــة والــ
والبذل والعطاء، ولو كان عكس ذلـك 

 .ما أقبل عليه أحد، وال رغب فيه برش
ويف هذا احلـديث الـرشيف يقـول 

إن النبـي :-ريض اهللا عنه -أبو الدرداء 
ما مـن يشء : (صىل اهللا عليه وسلم قال

أثقل يف ميزان العبد املؤمن يوم القيامـة 
مــن حـــسن اخللــق وإن اهللا يـــبغض 

: لرتمذي، وقالرواه ا) الفاحش البذئ
وهذا هو اإلسالم دين . حديث صحيح

األخـالق الفاضـلة، وعـن أم املـؤمنني 
قالت سمعت -ريض اهللا عنها -عائشة 

: رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقـول

إن املؤمن ليدرك بحسن خلقـه درجـة (
 .رواه أبو داود) الصائم القائم

كـن طلـق : لذا نقول لكـل مـسلم
ًالوجه باشا هاشا صادق  الود، والبـرش ً

مبتـــسم املحيـــا، والثغـــر الخوانـــك 
ــا  ــا جاذب ًاملــؤمنني، حتــى تكــون عنوان ً

لآلخرين، واعلم أن هذا الدين العظيم 
ًهو دين البرشية مجيعا فـال تـضيق عـىل 

نفسك حتى تكرهها، وال تظن اإلسالم 
ًدينا ثقيال عىل النفس، واعلم  ونحـن -ً

يف زمــن اإلعــالم املتعــدد األنــواع، 
ــصادر  ــال ثقــيال، -وامل ــك مح ًأن علي ً

ًوحقيقيا، وهو أن نبني للناس بالصوت 

ــة،  ــن املحب ــالم دي ــصورة أن اإلس وال
 .والسامحة، والبشاشة، والسالم واملودة
ــديث أيب ذر  ــا ح ــنفهم مجيع -ًول

قال يل رسـول اهللا : قال-ريض اهللا عنه 
ال حتقـرن مـن : (صىل اهللا عليـه وسـلم

ه ًاملعروف شيئا ولو أن تلقى أخـاك بوجـ
ًرواه مسلم، وأيضا فمن أخالقيات ) طلق

اإلسالم الرمحـة، وهـي نـوع مـن أنـواع 
 .البشاشة، والسامحة، وطالقة الوجه
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 – ريض اهللا عنــه –فعــن أيب هريــرة 
 – صىل اهللا عليه وسـلم –قبل النبي : قال

 فقـال – ريض اهللا عنهام –احلسن بن عيل 
ًإن يل عرشة من الولـد : األقرع بن حابس

ًنهم أحـدا، فقـال رسـول اهللا ما قبلت مـ

مـن ال يـرحم ال : (صىل اهللا عليه وسـلم
 .متفق عليه) يرحم

ريض اهللا -وعن عـدي بـن حـاتم 
قال رسول اهللا صىل اهللا عليه : قال-عنه 

اتقوا النار ولو بشق مترة، فمن : (وسلم
 .متفق عليه) مل جيد فبكلمة طيبة

-إذن كيف باهللا من يقرأ كتاب اهللا 
ــل  ــز وج ــم-ع ــرأ ويفه ــه، ويق  معاني

أحاديث رسـول اهللا، ويفهـم معانيهـا، 
ويرى أخالق رسول اهللا صىل اهللا عليـه 
وسلم، وأخالقيات أصحابه، ثـم يـأيت 
ٍبعد ذلك بوجـه عـابس مـتجهم ينظـر 

بقسوة، ويتعامل بمثلها هل نقـول بعـد 
واهللا إنـــك ال متثـــل أخـــالق : ذلـــك

اإلسالم، وال أهدافه، وال مراميه، ومـا 
ا اليـوم يف هـذا الـزمن إال حال كثري من

 .نتاج من ذلك، أو صورة منه

 

عبد اهللا بن حممد الزهراين . يقول د
عميد كلية املعلمني بالباحة وإمام جامع 

احلمد هللا الذي : بني سار الكبري بالباحة
هـو {: ألف بني قلوب املؤمنني القائـل

الذي أيدك بنـرصه وبـاملؤمنني، وألـف 
 لـو أنفقـت مـا يف األرض بني قلـوهبم

: األنفـال(}مجيعا ما ألفت بني قلـوهبم
وصىل اهللا وسـلم عـىل نبينـا ) ٦٣-٦٢

عليه الصالة -حممد القائل عندما سئل 
: أي النـاس أفـضل؟ قــال: -والـسالم

، )كل خمموم القلب صـدوق اللـسان(
صدوق اللسان نعرفه، فام خمموم : قالوا

هو التقي النقـي ال إثـم : (القلب؟ قال
، وال )يه وال بغـي وال غـل وال حـسدف

شك أن سالمة الصدر من صفات أهل 
ونزعنـا مـا يف {: اجلنة كـام قـال تعـاىل

صدورهم مـن غـل جتـري مـن حتـتهم 
 )٤٣: األعراف(}األهنار

ومن مستلزمات سالمة الصدر أن 
يتمتع اإلنسان بطالقـة الوجـه والبعـد 
ــوه  ــب يف وج ــوس والتقطي ــن العب ع
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الم العالقـات اآلخرين، فقد بنى اإلسـ
ــىل  ــع ع ــراد املجتم ــني أف ــة ب االجتامعي
أساس متني وقاعدة مثىل تتجىل يف قول 

ــــــام املؤمنــــــون {: اهللا تعــــــاىل إن
وتظهر أصول ) ١٠: احلجرات(}إخوة

هذه األخوة يف حديث رسول اهللا صـىل 
إيـاكم والظـن : (اهللا عليه وسلم القائل

فإن الظن أكذب احلديث، وال حتسسوا 
اسدوا وال تناجشوا وال جتسسوا وال حت

ــدابروا ــضوا وال ت ــخ، ....) وال تباغ إل
ولنا يف رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم 
أسوة حسنة، فقد كـان صـىل اهللا عليـه 
ــره يف  ــام يك ــدا ب ــه أح ــلم ال يواج ًوس

ًوجهه، ومل يكن فاحـشا وال متفحـشا،  ً

بل كان يقابل الكل الصديق والقريـب 
والصاحب والعدو بوجه طليق حتى يظن 

ل أحد أنه أحب النـاس إىل رسـول اهللا ك
صىل اهللا عليه وسلم، كام قـال جريـر بـن 

ما رآين : - ريض اهللا عنه- عبد اهللا البجيل 
ــذ  رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم من
أسلمت إال تبسم، وقد ورد أن ابن عمـر 

 :كان ينشد- ريض اهللا عنهام- 

 بني إن الرب يشء هني
 وجه طليق وكالم لني

ـــول د ـــ. ويق ـــاءت : راينالزه ج
توجيهــات رســول اهللا صــىل اهللا عليــه 
وسلم تؤكد عىل طالقة الوجـه والبعـد 
ــه  ــىل اهللا علي ــال ص ــوس، فق ــن العب ع

ًال حتقرن مـن املعـروف شـيئا : (وسلم

، بـل )ولو أن تلقى أخـاك بوجـه طلـق
ــه -جعــل ذلــك صــدقة كــام قــال  علي

تبـسمك يف وجـه :(-الصالة والـسالم
يـه ، ويقول صـىل اهللا عل)أخيك صدقة

اتقوا النار ولو بشق مترة فمـن : (وسلم
، فمن سامت املؤمن )مل جيد فبكلمة طيبة

ــشوش  ــسان، ب ــف الل ــون عفي أن يك
الوجه، طيب الكالم يـدفع بـالتي هـي 

ادفع بـالتي {: ًأحسن عمال بقوله تعاىل
هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة 

 ).٣٤: فصلت(}كأنه ويل محيم
ا وهلــذه الــسامت الطيبــة آثارهــ

اإلجيابية عىل صـحته النفـسية فيعـيش 
ًهادئ البال حمبوبا من أوساط جمتمعـه، 

يتمتع بالسمعة الطيبة، ويصل بـإذن اهللا 
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ـــشاعر  ـــب، وهللا در ال ـــىل املرات إىل أع
 :القائل

 ال حيمل احلقد من تعلو به الرتب
 وال ينال العال من طبعه الغضب

يضاف لذلك أن البعد عن التجهم 
حـسن الرتبيـة والعبوس من عالمـات 

والتي توصل صاحبها إىل مرتبة حـسن 
اخللق اقتداء برسول اهللا صىل اهللا عليـه 

إنـام {: وسلم الـذي وصـفه اهللا بقولـه
 ).١٠:احلجرات(}املؤمنون إخوة

 

يقول الشيخ سعيد بن هليل العمر 
إن الـرشع : مدير املعهد العلمي بحائل

يأمر بطالقة الوجـه، والبـرش يف وجـوه 
لناس، إال ما دعت له الـرضورة، قـال ا

فقوال له قوال لينا لعلـه يتـذكر {: تعاىل
وهذا ال يكون إال ) ٤٤: طه(}أو خيشى

ريض -مع طالقة الوجه، وعـن أيب ذر 
قال رسول اهللا صـىل اهللا : قال-اهللا عنه 

ال حتقـرن مـن املعـروف : (عليه وسلم
) ًشيئا، ولو أن تلق أخـاك بوجـة طلـق

 الـرشيعة بـاللني، رواه مسلم، وجاءت

ــشاشة ــق والب ــسامحة، والرف ــا . وال أم
التجهم والعبوس، فهو أمر عارض وله 

تقبض الوجـه : أسباب، ومعناه اللغوي
عــن كراهيــة، أو ضــيق صــدر، وقــال 

: بـاب التفـسري: (البخاري يف صحيحه
 ).كلح وأعرض: "عبس وتوىل"

والتجهم والعبوس مرتادفان، قال 
 :الشاعر العريب

 ًا باسام متهلالاهـر رحــيدي
ًبرأد ضحاها عابسا متجهام ً ِ 

وقد جاء ذكـر العبـوس يف كتـاب 
ثــم عــبس {: اهللا تعــاىل، قــال ســبحانه
-٢٢: املدثر(}وبرس، ثم أدبر واستكرب

وروى الرتمـــذي يف ســـننه مـــن ) ٢٣
أهنـا -ريض اهللا عنهـا -حديث عائـشة 

) ١:عـبس(}عبس وتوىل{أنزل : قالت
ول يف ابن أم مكتوم األعمى، أتـى رسـ
يا : اهللا صىل اهللا عليه وسلم فجعل يقول

رسول اهللا أرشـدين، وعنـد رسـول اهللا 
صىل اهللا عليه وسلم رجـل مـن عظـامء 
املرشكني، فجعـل رسـول اهللا صـىل اهللا 
عليه يعرض عنه، ويقبـل عـىل اآلخـر، 
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:  فيقـال"ًأترى بام تقول بأسـا": ويقول
 ."ال، ففي هذا أنزل

/ ٦وروى أبــو يعــىل يف مــسنده ج
قـدم :  عن أنس بن مالك قال٣٠٦ص

رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم املدينـة، 
وأنــا ابــن ثــامن ســنني، فأخــذت أمــي 
بيدي، فانطلقت يب إىل رسول اهللا صـىل 

يا رسـول اهللا، : اهللا عليه وسلم، فقالت
إنه مل يبق رجل وال امرأة مـن األنـصار 
إال قد أحتفك بتحفة، وإين ال أقدر عـىل 

 ابنــي هــذا، فخــذه مــا أحتفــك بــه، إال
فليخدمك ما بدا لك، فخدمت رسـول 
اهللا صىل اهللا عليه وسلم عرش سنني، فام 
رضبنــي رضبــة، وال ســبني ســبة، وال 

، وأصـله "انتهرين، وال عبس يف وجهي
ـــصحيحني دون ـــبس يف ": يف ال وال ع

 ."وجهي
-ريض اهللا عنه -وقال ابن عباس 

ًإنا نخاف من ربنا يوما {: يف قوله تعاىل

ًعبوسا قمطريرا : قـال) ١٠:اإلنسان(}ً
ـــوس" ـــر: العب ـــضيق، والقمطري : ال

، وقـد اشـتمل هـذا التوجيـه "الطويل
 :الرباين عىل مسائل

ــا ــا : منه ــه عتاب ــة اهللا ألنبيائ ًمعاتب

 .٧/٥٦٧ًلطيفا، تفسري ابن سعدي 
ملعاين -عز وجل -هللا حمبة ا: ومنها

األخالق، وكراهته لسيئها، كام يف دعاء 
واهـدين ": النبي صىل اهللا عليـه وسـلم

ألحسن األخالق، ال هيـدي ألحـسنها 
ـــيئها ال  ـــي س ـــت، وارصف عن إال أن

صـحيح "يرصف عني سيئها إال أنـت 
 .٥٣٥ص/ ١مسلم ج

ســري الــدعاة إىل اهللا، عــىل : ومنهـا
املـة وفق هـذا التوجيـه الربـاين، يف مع

 .اخللق
أن الفقر والغنـى ال يقـاس : ومنها
 .هبام اخللق

أن دعوة املقبل أوجب مـن : ومنها
 .دعوة املعرض

ال يـرتك : القاعدة املشهورة: ومنها
أمر معلوم ألمر موهـوم، وال مـصلحة 

 .متحققة ملصلحة متومهة
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بسط الوجه وطالقتـه عنـد : ومنها
 .دعوة الناس
ــا ــة يف : ومنه ــصلحة املتحقق أن امل

البرش ال تساوي بحال املصلحة املتومهة 
 :يف العبوس، كام قيل

 ألق بالبرش من لقيت من الناس
 ةــم بالطالقــًا والقهـــعـمجي

 ودع التيه والعبوس عن الناس
 وس رأس احلامقةــإن العبـــف

أن طالقة الوجه تبعث عىل : ومنها
 .الرسور، كام تعود عىل املقابل بالسعادة

 يبعثـان عــىل والعبـوس والـتجهم
األســى، ويعــودان عليــه باحلــرسة، 
واملؤمن مـأمور بجلـب اخلـري للنـاس، 

أن أكمــل : ودفـع الـرش عـنهم، ومنهـا
ًالناس خلقـا أكملهـم طالقـة وبـرشا،  ً

والنبي صىل اهللا عليه وسلم هـو أكمـل 
ــه الــصالة -ًالنــاس خلقــا، فكــان  علي

يلقــى أصــحابه بوجهــه -والــسالم 
 .املستبرش، وكان يتهلل وجهه

فعىل املسلم بصفة عامـة، وطالـب 
العلم بـصفة خاصـة، أن يلقـى النـاس 

بوجهه الطليق، ولسانه اللبق، قيل البن 
بـل سـنة، : املـزاح سـبة، قـال": عيينة

-ولكن من حيسنه؟ وإنـام كـان يمـزح 
ــه الــصالة والــسالم  ــاس -علي ألن الن

مأمورون بالتأيس به، واالقتداء هبديـه، 
ــشاشة، و ــة والب ــرك اللطاف ــو ت ــزم فل ل

ــاس  ــذ الن ــوب، ألخ ــوس، والقط العب
أنفسهم بذلك، عـىل مـا يف الغريـزة مـن 

ــاء ــشفقة والعن ــداء "ال ــب االقت ، فالواج
بالنبي صىل اهللا عليه وسلم امتثاال لقـول 

كـان لكـم يف رسـول اهللا {: اهللا عز وجل
أسوة حسنة ملـن كـان يرجـو اهللا واليـوم 

 )٢١: األحزاب(ً}اآلخر وذكر اهللا كثريا
ًوس أحيانـا يف وجـوه ويرشع العب

أهل البدع، ومن ال ينزجـر إال بـذلك، 
أو عند الغضب إذا انتهكت حمـارم اهللا، 

َفلقد حلظ ريض -عمر بن اخلطـاب ) ١(َ
حـسان بـن ثابـت عنـدما رآه -اهللا عنه 

ينشد يف املـسجد، رواه أبـو داود بـرقم 

                                                
َحلظ) ١( ًأي ينظر إليه بطرف العني نظرا يفيد النهي : َ

انظر حاشية السندي عىل سنن النسائي . عنه
)٤٨/ ٢( 
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وتغري وجه النبـي صـىل اهللا ). ٥٠١٣(
ن أفال نجامعه: عليه وسلم عىل من قال

ــا رســول اهللا  رواه -يعنــي احلــيض -ي
مـسلم، وملــا سـأله أعــرايب عـن ضــالة 
ّاإلبل، متعر وجه النبـي صـىل اهللا عليـه 

مـا لـك وهلـا، معهـا : (وسلم وقال لـه
حذاؤها وسـقاؤها، تـرد املـاء، وتأكـل 

عليه -متفق عليه، ومتعر وجهه ) الشجر
ملـا رأى العــرنيني، -الـصالة والــسالم 

أصـابتهم الفاقـة، احلفاة العراة، الـذين 
ـــه ذي  ـــذلك يف وج رواه مـــسلم، وك
اخلويرصة التميمـي، أقنـوم اخلـوارج، 
فإذا كـان العبـوس والـتجهم يف وجـه 
املبتدع، والفاسق، ومرتكـب املعـصية، 
ونحوهم يؤدي إىل مقصد رشعي، فـال 
ـــرض  ـــاهلجر إذا أدى إىل غ ـــأس، ك ب
صحيح، ولكنه من باب التعزير الـذي 

ينتفـي يستعمل عند وجـود موجبـه، و
 .عند عدمه

 

ويقول الشيخ عبد اهللا بن حممد بن 
غميجان إمام مسجد أم املؤمنني عائشة 

تظــل : بالريــاض-ريض اهللا عنهــا -
النظـــرة هـــي أول وأرسع وســــائل 
االتصال اإلنساين، وهي أوسع النوافـذ 
ــاع األول يف نفــوس  ــسجيل االنطب لت
املتالقني، وال شـك أن قـسامت الوجـه 

ه من أهم الوسائل التـي تبعـث وتعابري
يف النفس املشاعر اإلجيابيـة أو الـسلبية 

 .بحسب حسن تلك التعابري أو قبحها

ــرش  ــا اإلســالمي يعطــي للب ودينن

والطالقة وما يبعث يف النفوس مشاعر 

ــن  ــعة م ــساحة واس ــودة م ــة وامل املحب

االهتامم هبا والعنايـة بكـل مـا يعـزز يف 

 إذ هي النفس الشعور باألخوة اإليامنية؛

من أعظم مقومات االجتامع واالئتالف 

-وهـذا . وموانع االفرتاق واالختالف

غايـة عظمـى يـدركها كـل -وال شك 

عاقل ولتحقيقها وسائل كثرية من أمهها 

ــشاشة  وأوالهــا وأيــرسها وأخفهــا الب

ــن  ــه إذ ال يمك ــة الوج ــرش وطالق والب

ــى اثنــان  ــصور أن يتالق ــد أن يت ألح

 بــل متآخيــان بوجــوه عابــسة مكفــرة،
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ــــضة،  ــــسامة العري ــــان باالبت يتالقي

والعبارات الرتحيبية الدافئة املعربة عن 

عمق املـودة واملحبـة، ولـذلك جـاءت 

ــافزة  ــة ح ــة الكريم ــات النبوي التوجيه

وحاثة عىل التخلق هبذا اخللـق اجلميـل 

 .باملفهوم واملنطوق

ومــن ذلــك قولــه صــىل اهللا عليــه 

إن مــن أحـبكم إيل وأقــربكم : (وسـلم

ً يوم القيامة أحاسنكم أخالقا ًمني منزال

وال شـك أن ) الذين يـألفون ويؤلفـون

هذا متضمن مدح إرشاقة الوجه إذ هي 

 .من عوامل جلب األلفة واملودة

ومــن ذلــك قولــه صــىل اهللا عليــه 

ًال حتقرن مـن املعـروف شـيئا : (وسلم

والوجه ) ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق

الطلق هو املتهلل بالبرش بام هو أعم من 

جمرد االبتسامة التي قال فيهـا صـىل اهللا 

وتبسمك يف وجه أخيـك : (عليه وسلم

ٍّوإن مما حيمل اآلخـر عـىل فـل ) صدقة

حجاجه، وفض ثغره باالبتسامة التحية 

الــسالم علــيكم ورمحــة اهللا : (اجلميلــة

إذ هــي مـن أعظــم مفــاتيح ). وبركاتـه

القلوب، ومقومات الـرتابط والتـآخي 

 .لتأثريوالتصايف وأقوى وسائل ا

ومع ما يف االلتزام هبـذه األخـالق 

الفاضلة واخلـصال الكريمـة مـن نفـع 

ــة  ــافع مج ــد ومن ــا فوائ ــني ففيه للمتلق

 :لإلنسان نفسه منها

ــاب  ــدقة يث ــسامته ص ــر فابت األج

عليها، فكـم مـن احلـسنات يمكـن أن 

نكسبها بال تعـب وال نـصب، وكيـف 

يطيــب لعاقــل أن يــضيع هــذا األجــر 

ًى، إنه بذلك يـرض ًالعظيم هتاونا أو هو

 .بنفسه ال بغريه

الراحة النفسية والطمأنينة القلبيـة 

التي جيدها اإلنـسان البـشوش مـرشق 

الوجه، إذ إن التقطيب والعبوس يبعث 

يف النفس مشاعر الضيق واحلنق واحلقد 

 .والغل والتوتر والقلق
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ًفقد ثبـت طبيـا أن : الصحة البدنية

ــارشة  ــة مب ــسدية عالق ــراض اجل لألم

 بـاملزاج واحلالـة النفـسية إذ إن وسببية

ــصبي  ــوتر الع ــضجر والت ــضيق وال ال

وحدة الطبـع تتـسبب يف إفـراز مـاديت 

األدرينـالني والكــورتيزول التــي حتفــز 

ًاجلهاز العصبي والعضيل وتبقيه متيقظا 

ــسد  ــة اجل ــستنزف طاق ــا ي ــشدودا مم ًم

ويضعف من قدراته الدفاعية بام يمكن 

األمراض منـه، وكـم رأينـا مـن مـآس 

حتــدث يف البيــوت، ونــساء يطلقــن أو 

يرضبن، وأطفال يؤذون بسبب أمزجـة 

متعكرة، وأخالق قاسية، ومعاملة سيئة 

 .يامرسها البعض يف بيته

حب اآلخرين لـه وتيـسري أمـوره 

ــسان  ــك أن اإلن ــه ذل ــضاء حوائج وق

البشوش الرفيق السمح، الطيب القول 

يمتلك القلوب بخلقه وحـسن تعاملـه 

إليـه، ويـدفعهم إىل مما حيبب اآلخـرين 

إعانتــه عــىل شــؤونه، وتيــسري أمــوره، 

 .ًوالوقوف معه يف حاجته رغبة وحبا

ــدى  ــة ل ارتفــاع مــستوى اإلنتاجي

اإلنسان اهلادئ البـشوش ألنـه اسـتفاد 

ــة  ــسية والفكري ــه النف ــة طاقات مــن كاف

واجلسدية يف إنجاز عمله والوصول إىل 

ــديرا أو  ــا أو م ــا أو مدرس ــه، طالب ًهدف ً ً

ً مهندسا أو طبيباًتاجرا أو الـخ بـل .... ً

وحتقيق أعىل معدالت اإلتقان والتميـز 

لصفاء ذهنه، وسالمة قلبـه مـن الغـش 

 .واخلداع

ــاء  ــاظ ببه ــره واالحتف ــول عم ط

ًوهــذا ثابــت  طبيــا . وجهــه وإرشاقتــه

ًومشاهد حسيا، فكم من أنـاس تـراهم 

ًبلغوا من السن عتيا وال زالـت مـسحة 

هتاممهم الضياء واجلامل يف وجوههم ال

بصحتهم النفـسية، وآخـرين أظلمـت 

وجــوههم وظهــرت عليهــا التجاعيــد 

وهم يف ريعان الشباب إلمهاهلم الصحة 

النفسية وممارستهم للفظاظة والـتجهم 



    

 ١٠٨

١٠٨ – 

والعبــوس وســوء التعامــل ممــا جعــل 

 .ًأجسادهم يأكل بعضها بعضا

امتالك القدرة عـىل فهـم األشـياء 

واإلصابة فيها، والسالمة من اخلطـأ يف 

 .لفعل واخلطأ يف القولا

واحللم واألناة والرفق مـن أعظـم 

بواعث البرش وطالقة الوجه، واحللـيم 

املتاين يتمكن من فهم ما يسمع وتقـدير 

حجم املـشكلة التـي تقـع ومواجهتهـا 

باحلكمة والعدل واإلنصاف والتثبـت، 

أمــا النــزق الــصلف فتدفعــه نفــسه إىل 

العجلة يف احلكم، واحلامقة يف الترصف 

لظلـــم يف املعاملـــة ويفقـــد حـــسن وا

 .الترصف يف املواقف

ولــو مل يكــن يف طالقــة الوجــه 

ــه اهللا  ــا حيب ــه مم ــة إال أن ــسن املعامل وح

ــامل  ــفات الك ــن ص ــه م ــاه وأن ويرض

واملروءة والنبل والكرم ومجال البـاطن 

ًلكفى هبا حافزا لكل عاقل لرتبية نفـسه 

عليها وإلزامها هبا، وهذا بحمد اهللا أمر 

ر إذا وجدت الرغبة وتبعهـا ممكن ميسو

العمل وتدريب النفس عىل هذا اخللـق 

اجلميل، فهـي لياقـة تكتـسب بالرتبيـة 

واملامرسة واالستمرار وحتديث الـنفس 

 .بجامهلا

 

يقول الداعية الـشيخ عبـد اهللا بـن 

دعت السنة املـرشفة : سليامن اخلضريي

إىل طالقة الوجه والرتويح عن النفس، 

م والبرشى، وجـاء ذلـك وطيب الكال

ريض -فعــن أيب ذر : يف أحاديــث عــدة

قال رسـول اهللا صـىل اهللا : قال-اهللا عنه

ال حتقـرن مـن املعـروف : (عليه وسلم

 ).ًشيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق

ريض اهللا -وعن عـدي بـن حـاتم 

قال رسول اهللا صىل اهللا عليه : قال-عنه 

ن اتقوا النار ولو بشق مترة، فم: (وسلم

: ، ونتعلم من ذلـك)مل جيد فبكلمة طيبة

استحباب طيب الكالم وطالقة الوجـه 

عند اللقاء، إلجياد املـودة واملحبـة بـني 
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واخفـــض {: املـــؤمنني، قـــال تعـــاىل

وأن ) ٨٨:احلجـر(}جناحك للمؤمنني

إالنة الكالم للمخاطب يف غـري إثـم أو 

رش صدقة، وأن التبسم يف وجه املـسلم 

عـىل شـمول ًصدقة أيضا، وهـذا يـدل 

الصدقة ألنواع اخلـري بـام فيهـا التبـسم 

والبرشى وطالقـة الوجـه، وإن كانـت 

 .الصدقة تغلب يف املال

ومل يكن النبي صىل اهللا عليه وسلم 

يف يوم مـن األيـام عـابس الوجـه، وال 

مقطب اجلبني، مكفهر الوجه، بل كـان 

 .ًطلق الوجه مبتسام-عليه السالم -

وقد حض صـىل اهللا عليـه وسـلم 

عىل ترويح القلوب والنفـوس، فـروي 

روحـوا القلـوب سـاعة : (عنه أنه قـال

ــت  ــوب إذا كل ــإن القل ــاعة، ف ــد س بع

 ).عميت

وكان صىل اهللا عليه وسـلم يمـزح 

ًمزاحا راقيا، ولكنه ال يقـول إال احلـق،  ً

وهلذا نجد الفكاهة املروية عنه كلها من 

الكناية أو التورية، وقد قال رسـول اهللا 

إين ألمـزح، وال : ( وسلمصىل اهللا عليه

 ).أقول إال احلق

وقد اشتهر عن الرسـول صـىل اهللا 

: عليه وسلم فكاهات رقيقة مجيلة رائعة

فقد جاءت إليه امرأة فقالت، يا رسـول 

ــال ــري، فق ــىل بع ــي ع ــل : (اهللا امحلن ب

مــا : فقالـت) نحملـك عـىل ولـد ناقـة

فقال صـىل !! أصنع به؟، إنه ال حيملني

من بعري إال هو ولد ما : (اهللا عليه وسلم

 ).الناقة

وكان صىل اهللا عليه وسلم يدعو إىل 

إن أبغـض : (التسامح والتصالح فيقـول

فام بال أقوام ) الرجال إىل اهللا األلد اخلصم

تكون وجوههم عابسة، وهذه خلق النبي 

صىل اهللا عليه وسلم، فأين هم مـن هـذا 

اخللق الكريم، وهو قدوتنا التي جيـب أن 

 !نقتدي هبا؟
 

*** 
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   بنارسمن أخبار الجامعة السلفية
 

 

تم عقد حفل توزيع اجلوائز بقاعة 
املحارضات باجلامعة السلفية بعد 

 ٧ / ٢٥: صالة العشاء من يوم الثالثاء
م ٢٠١٩ / ٤ / ٢=  هـ ١٤٤٠/ 

برئاسة األمني العام للجامعة فضيلة 
الشيخ عبد اهللا سعود السلفي حفظه 
اهللا، وبعد تالوة القرآن الكريم وإلقاء 

امت من الطالب بدأت بعض الكل
. سلسلة توزيع اجلوائز بيد األمني العام

وتم توزيع اجلوائز عىل فئات متعددة 
من الطالب، مثل الفائزين يف مسابقات 
اخلطابة، والفائزين يف مسابقة حفظ 
احلديث الرشيف، وكانت هناك جوائز 
ألحسن غرفة، وجوائز لألئمة 
واملؤذنني يف مسجد اجلامعة، وجوائز 

وجوائز ألعضاء ندوة ب املثايل، للطال
الطلبة، وجوائز خلرجيي الكليات 

وتم تكريم املدرسني الذين . الثالث
بذلوا جهودهم لعقد مسابقة حفظ 

ويف آخر املطاف ألقى الشيخ . احلديث
عبد اهللا سعود السلفي كلمته حث فيها 
الطالب عىل اجلد واالجتهاد يف حتصيل 

جلامعة العلم، وعىل االلتزام بقوانني ا
وأنظمتها، وأفاد بأن اجلامعة ال تألو 
جهدا يف كل ما من شأنه رفع مستوى 

 .التعليم وحتسني نظامها إن شاء اهللا
 

بدأت االختبارات السنوية 
ملختلف املراحل واألقسام باجلامعة من 

 / ٨=  هـ ١٤٤٠ / ٨ / ٢: يوم االثنني
إىل يوم م، واستمرت ٢٠١٩ / ٤

 / ٢١=  هـ ١٤٤٠ / ٨ / ١٥: األحد
 م، شارك فيها إىل جانب ٢٠١٩ / ٤

طالب اجلامعة طالب املدارس الثانوية 
التابعة للجامعة من خمتلف واليات 

وبعد هناية االختبار غادر . اهلند
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الطالب اجلامعة متجهني إىل بيوهتم 
ومناطقهم لقضاء إجازة رمضان وعيد 

اء هيئة وتبدأ إجازة أعض. الفطر
: ظفني من يوم األربعاءوالتدريس وامل

 / ٥ / ١=  هـ ١٤٤٠ / ٨ / ٢٥
 / ١٨: م، وتنتهي يوم السبت٢٠١٩

 / ٦ / ٢٢=  هـ ١٤٤٠ / ١٠
وتفتح اجلامعة أبواهبا للسنة . م٢٠١٩

 / ١٩: التعليمية اجلديدة يف يوم األحد
 / ٦ / ٢٣=  هـ ١٤٤٠ / ١٠

وجتري اختبارات القبول يف . م٢٠١٩
 / ٢١ – ٢٠:  االثنني والثالثاءييوم
 / ٦ / ٢٥ – ٢٤=  هـ ١٤٤٠ / ١٠

ومن ثم تبدأ . م بإذن اهللا تعاىل٢٠١٩
. سلسلة الدراسة املنتظمة إن شاء اهللا تعاىل

 / ٣جيدر بالذكر أن اجلامعة أنشأت قبل 
كلية احلديث : سنوات ثالث كليات

. الرشيف، وكلية الرشيعة، وكلية الدعوة
ت هذه الكليات يف وخترجت أوىل دفعا

  .هذه السنة بحمد اهللا تعاىل
 

سعودية بنيو ل السفارة اوجهت
دهلي دعوة إىل اجلامعة السلفية لرتشيح 
شخص واحد ألداء مناسك العمرة 
باستضافة ملكية، فقامت اجلامعة 

برتشيح فضيلة الشيخ حممد يونس بن 
امعة السلفية عبد املتني املدين شيخ اجل

سافر . حفظه اهللا لنيل هذا الرشف
الشيخ مع جمموعة املرشحني البالغ 

: معتمرا يف يوم األربعاء / ١٤عددهم 
 / ٤ / ٣=  هـ ١٤٤٠ / ٧ / ٢٦

م، وترشف بزيارة املدينة املنورة ٢٠١٩
واألماكن التارخيية فيها، ثم اجته إىل 
مكة املكرمة مع الوفد وأدى مناسك 

 له كذلك زيارة العمرة، وتسنى
استفاد . األماكن املقدسة يف البلد احلرام

الوفد من كافة التسهيالت املهيأة له من 
لدن خادم احلرمني الرشيفني امللك 
سلامن بن عبد العزيز آل سعود، ملك 

. اململكة العربية السعودية حفظه اهللا
ورجع ساملا غانام مبتهال إىل اهللا العيل 

رمني من كل القدير أن حيفظ بالد احل
سوء ومكروه، ويديم عليها نعمة األمن 
واالستقرار، ويتقبل مساعي احلكومة 
الرشيدة، وحيفظها من كيد الكائدين 

 .وحسد احلاسدين
 

*** 
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   إلىدفه تةالمجل
 

  إعالء كلمة اهللا، والدعوة إلی
االعتصام بحبل اهللا، والتمسک 

، بعيدا عن ملسو هيلع هللا ىلصبكتابه، وسنة نبيه 
التحيز الفكري، والتعصب املذهبي، 
وتبليغ رسالة اإلسالم، وتنوير الرأي 
العام بمبادئها وتعاليمها الصحيحة 
ودحض الشبهات عنها، ورفع 
مستوی الدراسات اإلسالمية 

 .والثقافة الدينية
 فكار الدخيلة، والتيارات  األقاومةم

 اهلدامة، وضالل ءاملنحرفة، واملبادي
حلاد، وسائر املنكرات، الزيغ واإل

سلوب علمي رصني مالئم لروح بأ
العرص مع التجنب عن لغو القول 

 نرشه وكل ما يف األمور وسفاسف
رضر للمسلمني أو خطر علی 

 .وحدهتم وتضامنهم
 الميني، سباء اإلاألدازرة الكتاب وؤم

واستنهاض مهمهم لتناول موضوعات 
سالم السمحة، العرص، ورشح تعاليم اإل

سالم وقيمه، ليتمكنوا من الذود عن اإل
 ب، وعنأ ودأة تعمق ووعي وجريف

 .خالصإيامن وإ
 وبث الوعي ةيقاظ الروح الدينيإ ،

 الشباب املسلم،  يفياإلسالم
 ةسالمي اإلةم بالثقافهوتزويد
 ام يفهسم لإلهعدادإ، وةالواسع

 اللسان والقلم، وتبصري ةمعرك
 ة اإلسالميةاملسلمني بمزايا الرشيع

لی مصادر الدين إم والرجوع هب
 .ة من الكتاب والسنةصلياأل

 بني ة والعربيةسالمينرش العلوم اإل 
 ةند، وتعميم اللغ اهلاملسلمني يف

 بني املثقفني، ورفع ةالعربي
 .ة وخطابةا كتابهمستوا

 ني السليم للمسلمني  الديهالتوجي
، واملشاكل ةنه القضايا الرايف

 ، حتی يتمكنوا من امليض يفةالنامج
 .ةدی وبصريهم علی هطريق

  .ل أن هيدينا إلی سبيل الرشادؤوواهللا هو املس
 

*** 
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