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  رياض عبد اهللا ليال  . د: بقلم
 ).العنف المقارن بين القرآن واألديان( همن كتاب

  

يعد االحتباس الحراري أحد أكبر المجازر البشرية على اإلطالق، فجريمته تطال      
األرض ال فرق بين أسودهم وأبيضهم وبين حجـرهم وشـجرهم،   كل ما هو حي على 

فالكل هدف له، لكن الدول الفقيرة تتحمل منه النصيب األكبر، فحالة االحتباس تقضـى  
على أراضيهم الخصبة التي كانوا يقتاتون منها ويجنـون منهـا معيشـتهم، فتحولـت     

م تنفق عطشاً وجوعاً، أراضيهم إلى صحراء قاحلة ال ماء فيها وال زرع، وبدأت مواشيه
  .ومالكوها أشد جوعاً وعطشاً من حيواناتهم...كيف ال

  
ولم تقف الجريمة عند هذا الحد فقط، فالعواصف الشديدة التي لم تكـن معروفـة        

للعديد من الدول، أخذت تضرب سواحلها، ومدنها، وتحيلها إلى دمار كامـل، وأيضـاً   
ارتفاع الحرارة، فتحيل أشجارها إلى كتلة ناريـة  الغابات التي تشتعل هنا وهناك بسبب 

هائلة، تعجز الجهود البشرية عن إطفائها، إال بعد أن يهدأ ضرامها ويخـف سـعارها،   
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فتزيد نكسة فوق نكسة، أما ذوبان الثلوج المتراكمة فوق القطبين الشمالي والجنوبي، فهو 
تفاع منسوب الميـاه فـي   بحد ذاته خطر قادم يهدد العديد من المدن بالغرق، بسبب ار

  . البحار
  

كل تلك الكوارث، تجري بسبب حالة انبعاث غاز الكربون، الذي تخلّفه المصـانع       
الصناعية الضخمة في الدول المتقدمة، والسيارات الملوثة للبيئة، دون أن تراعي الدول 
المصنعة حالة انبعاث غاز الكربون من عوادمها، وعلى الرغم من النداءات العديـدة،  

الدول المصنعة بين الفينة واألخرى، محذرة من الخطر القادم، التي يصدرها العلماء إلى 
لتأخذ بحسبانها تقنية تفيد الطبيعة، أو تقلل من ضررها الناشئ، إال أنها فضلت ربحهـا  
المادي على خسارة األرض ومن عليها، فلم تلتفت أو تتأثر لمعاناة الدول المتضـررة،  

يعنيها، طالما حصدت المليارات وخّزنتها ولم تتألم ألنين الجوعى والعطشى، كل هذا ال 
  .في بنوكها

  
أما قطع األشجار، وتعرية الغابات التي تُعد رئة األرض ومصفاتها من السـموم،       

فهي أيضاً تتعرض لجريمة التعرية المنظمة، فتجار المافيا المسعورون، يركضون نحو 
أنفسهم أوالً، وحق الشـعوب   جني األموال دون التفكير بجريمتهم التي يرتكبونها بحق

والدول ثانياً، وقد عرضت الفضائيات على شاشاتها مساحات شاسعة لتك الغابات التـي  
كانت تعج بالحياة، والكل يعلم وظيفة تلك الرئة الربانية، فهي تستنشق غاز ثاني أكسيد 

ث الكربون وتطرح غاز األوكسجين، ناهيك عن وظيفتها في اعتدال الطقس، ولن نتحد
  .عن الحالة الجمالية لها، فهذا شيء ال يحتاج إلى تعليق أو إظهار

إن هذه الجريمة المنظمة بحق الطبيعة، واإلنسان على حد سواء، مجـزرة دوليـة        
شاملة لكل الشعوب، دون الحاجة إلى اسـتعمال السـالح النـووي أو البيولـوجي أو     

لك األسلحة بمجموعها، فالقضاء على الجرثومي؛ ألن ما أحدثوه من احتباس، يفوق كل ت
األرض ومن عليها، حالة تعجز األسلحة المدمرة عن تحقيقها؛ ألن اإلنسان قد يجد لـه  
طريقاً يتقي فيه تلك األسلحة؛ ولكن تأثيرات االحتباس يصل إلى كل ذرة على األرض، 

: ا فقـال وتطول كل حي وجماد، تلك هي المعادلة الخطيرة، وقد أخبرنا اهللا عن مسببيه
)ادالفَس بحاُهللا لَا يَل والنَّسثَ ورالح كلهيا ويهف دفْسضِ ِليي اَألرى فعلَّى سِإذَا تَوو[ 
  .]٢٠٥:بقرةال[
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عنـدما  ف ،األرض هذه قبل وجود اإلنسان على ،يجريسبما  كائن اهللا تعالى علمو     
ِئكَة ِإنِّي جاعٌل في اَألرضِ خَليفَةً قَالُوا َأتَجعُل فيها من ِللْمالوِإذْ قَاَل ربك ( :سأل مالئكته

ونلَما ال تَعم لَمقَاَل ِإنِّي َأع لَك سنُقَدو كدمبِح حبنُس ننَحو اءمالد كفسيا ويهف دفْسي( 
  .]٣٠:البقرة[

: الشيطان لهم عـدو ونـبههم علـى أفعالـه معهـم      أعلم اهللا تعالى عباده وأخبرهم أن
)نرغَيفَلَي منَّهرَآلمامِ واَألنْع َآذَان تِّكُنبفَلَي منَّهرَآلمو منَّهنِّيُألمو ملَّنَّهُألضو  نمخَلْقَ اِهللا و

رخُس رخَس ونِ اِهللا فَقَدد نا مِليو طَانالشَّي ذتَّخبِينًاي١١٩:النساء[ ]انًا م.[   
أخذ يتحقق بشـكل سـريع،    ،هذا ما نراه اليوم، فموعود اهللا تعالى في أفعال عباده     

 ؟...يتحدث عن الغيبيات ولو للحظة قادمة وضعياً قانوناً يا عبد اهللا فهل وجدت يا مسلم
)...... ِإن انَكُمهراتُوا بقُْل ه مهيانَأم لْكتينقادص ١١١:البقرة[ )كُنْتُم.[      

من المناطق المنكوبة بالكوارث والحروب والفقر % ٩٠ الدراسات على أن وتُجمع     
  .)١( وانهيار المستوى الصحي في العالم هي مناطق إسالمية

لو أردنا أن نقدم وجهة نظر نبينا، عليه الصالة والسالم، في حفاظه على البيئـة،       
لوجدنا عظمة هذا الدين، وكيف جاء بانياً للبنيان والطبيعة على حـد سـواء، مراعيـاً    
لمصالح البشر، واألرض، والنبات، والحيوان، فال إسراف وال تبذير، وال تلـوث، وال  

  إلنسان واألرض معاً، واستمع إلى نبيك تصحر، بل إصالح ورفعة ل
  :ماذا يقول -صىل اهللا عليه وسلم-

دعا اهللا تعالى على لسان نبيه إلى الزرع والحرث، الذي يفيد األرض، واإلنسـان،       
اللَّه صلى اهللا عليه  رسوَلأن اهللا  يرض َأنَس والحيوان، والبيئة، على حد سواء، روى

مسلمٍ يغْرِس غَرسا، َأو يزرع زرعا، فَيْأكُُل منْه طَير َأو ِإنْسـان َأو   ما من« :قال وسلم
  .)٢(»بهِيمةٌ، ِإالَّ كَان لَه بِه صدقَةٌ

الساعةُ ِإن قَامتْ « :قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: بن ماِلك قَاَل وعن َأنَسِ     
قُومال ي َأن تَطَاعاس يلَةٌ فَِإنفَس كُمدَأح دبِيْل وفْعا فَلْيهغْرِستَّى ي٣( »ح( .  

                                                
 .٩/٤٧٥، ٢٩-١علي بن نايف الشحود، موسوعة الرد على املذاهب الفكرية املعاصرة  -)  ١(
 . ١١٨٩/ ٣؛ مسلم، الصحيح، ٨/٣٨٥البخاري، الصحيح،  –)  ٢(
 . ١٨/٤٣٨هـ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ٨٥٥: املتوىف (بدر الدين أبو حممد حممود بن أمحد العيين  -)  ٣(
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قيام الساعة والناس سكارى وما : تصور هذا الوصف وهذه الصورة النبوية الرائعة     
هم بسكارى وعذاب اهللا الشديد يحيط بهم من كل جانب، والجبال تمر فوقهم مر السحاب 
والمرضعة تخلّت عن رضيعها، ووضعت كل ذات حمل حملها، ورجل في هذا الهـول  

ال يتركهـا  ا، ويجتهد ما استطاع إلى ذلك سـبيالً، و المرعب، يحمل فسيلة زرع يغرسه
  .ينتفع بها المجتمعيغرسها حتى بل  ،تذبل وتجف

  ؟...هل جاء نبيك صلى اهللا عليه وسلم مخرباً أم بانياً     
هل ترك ربك األمور تسير على وفْق مصالح الناس الشخصية، دون مراعاة، مـا       

؟ هـل  ..ان، أليس عظمة اإلسالم قلَّ نظيرهـا حولهم من نبات، وحيوان، وجماد، وإنس
  ؟..يوجد على هذه األرض نظير لها

  ...!!!    قارن أخي القارىء بين ما قرأت وما يجري اآلن
مـن كَانَـتْ لَـه َأرض    « :قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم : عن جابِرٍ قَاَل     

 ا فَِإنهعرزـا  فَلْيهَؤاجِرلَا يو ملسالْم ا َأخَاههنَحما فَلْينْهع زجعا وهعرزي َأن عتَطسي لَم
اه٤(»ِإي(.  

َأفَرَأيتُم ما تَحرثُون َأَأنْتُم تَزرعونَه (: أما رب العزة والجالل فقال في كتابه المجيد     
ونارِعالز ننَح ٦٤-٦٣:الواقعة[ )َأم[.  

َألَم تَر َأن اَهللا َأنْزَل من السماء ماء فَسلَكَه ينَابِيع فـي  ( :قوله أيضاً إلى ثم اسمع     
ا ِإنطَامح لُهعجي ا ثُمفَرصم اهفَتَر هِيجي ثُم انُهفًا َألْوخْتَلا معرز بِه خْرِجي ضِ ثُماَألري  ف

   .]٢١:الزمر[ )ذَِلك لَذكْرى ِلُأوِلي اَأللْبابِ
وإحياء األرض من بورها، ثم انظر  ،والعمل ،ألم يحض ربك العظيم على الزراعة    

  .}٦٥:الواقعة{ )لَو نَشَاء لَجعلْنَاه حطَاما فَظَلْتُم تَفَكَّهون( :إلى قوله مهدداً ومتوعداً
، مخالفاً لقانون اهللا في خلقه اليوم أن الغرب جعل من األرض دماراًأال تتفق معي      

  .   ؟..وما أوجد لهم
دل على قيمة الزرع تشبيهاً رائعاً  نبيك وأصحابه كيف شبه ثم انظر إلى اهللا تعالى     

محمد رسوُل اِهللا والَّذين معه َأشداء علَى الكُفَّارِ رحماء بيـنَهم  (: ومكانته في اإلسالم
 ودجَأثَرِ الس نم هِموهجي وف ماهيمانًا سورِضاِهللا و نلًا مفَض تَغُونبا يدجا سكَّعر ماهتَر

هم في اِإلنْجِيِل كَزرعٍ َأخْرج شَطَْأه فََآزره فَاستَغْلَظَ فَاستَوى ذَِلك مثَلُهم في التَّوراة ومثَلُ

                                                
 .  ٨/١٤٣مسلم، الصحيح،  –)  ٤(
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  اتـاِلحلُوا الصمعنُوا وَآم يناُهللا الَّذ دعو الكُفَّار يظَ بِهِمغِلي اعرالز جِبعي هوقلَى سع
   ].٢٩:الفتح[ )منْهم مغْفرةً وَأجرا عظيما

؟ لقد عني القرآن بتلك الصفات البانية للبيئة، والكـون،  ..ما رأيك بعظمة اإلسالم     
 كَبـرتْ (؟ ...واإلنسان، وبكل شيء، فهل جاء إسالمك يا أخي مخرباً وإرهابياً وقـاتالً 

  ].٥: الكهف[ )كَذبا ِإال يقُولُون ِإن َأفْواههِم من تَخْرج كَلمةً
فيهـا   ألنه مستخلف ؛على سالمة البيئة واجب شرعي على كل مسلمإن المحافظة      

التي خلقهـا اهللا   ،، وسوف يحاسب اإلنسان على كل ما جناه في حق البيئةمن قبل ربه
ها ويزيدها قوة هو من واجـب  ، فالمحافظة عليها واستثمارها بما ينميتهوسخرها لخدم

: آيات عديدة تؤكد هذا الواجب الشرعي، يقول تعـالى  شكر النعمة، وفي القرآن الكريم
)نًا ويةَ عشْراثْنَتَا ع نْهتْ مرفَانْفَج رجالح اكصبِع رِبفَقُلْنَا اض همى ِلقَووسقَى متَساس ِإذ

 )تَعثَوا في اَألرضِ مفْسدينقَد علم كُلُّ ُأنَاسٍ مشْربهم كُلُوا واشْربوا من رِزق اِهللا ولَا 
  .]٦٠:البقرة[

ولم يقف عند هذا الحد بل جعل .؟..أرأيت معادلة ربك في البيئة التي أوجدها لعباده     
ـ تَأ«: أحد أحكام تحرير العبيد زرع األشجار، واستمع إلى هذا الحديث عن سـلمان  تُ ي

 َأهلي علَى َأن َأغْرِس لَهم خَمس ماَئة فَسيلَة فَِإذَا علقَتْ فََأنَا حر قَاَل فََأتَيتُ النَّبِي صلَّى
اللَّه علَيه وسلَّم فَذَكَرتُ ذَِلك لَه قَاَل اغْرِس واشْتَرِطْ لَهم فَِإذَا َأردتَ َأن تَغْرِس فَـآذنِّي  

  .)٥(» الْواحدةَتُها بِيدي فَعلقْن ِإال واحدةً غَرسفَجعَل يغْرِس بِيده ِإالَل فَآذَنْتُه قَاَل فَجاء قَا
أرني رئيس دولة أو حاكم يسعى إلى غرس زرع بيـده ليرفـع العبوديـة عـن          
  .؟..؟ غير نبيك محمد صلى اهللا عليه وسلم...إنسان
َأن رسوَل اللَّه صـلَّى  : عن َأبِي سعيد: ثم انظر إلى تشبيهه للدنيا وبأي شيء شبه     

رةٌ حلْوةٌ وِإن اللَّه مسـتَخْلفُكُم  ضِإن الدنْيا خَ« :اللَّه علَيه وسلَّم قَام خَطيبا فَكَان فيما قَاَل
  .)٦(»تَعملُون َألَا فَاتَّقُوا الدنْيا واتَّقُوا النِّساءفيها فَنَاظر كَيفَ 

لقد أحالت الدول الصناعية الكبرى العالم إلى صحراء قاحلة، زارعة فيه التصحر      
والدمار، الذي إذا أتى على شيء جعله حطاماً، وأمات كل ما حوله، ثم انظر إلى نبيك 

                                                
 . ٢٣٨/ ٤٨ابن حنبل، املسند،  –)  ٥(
 . ٥/٤٠٠؛ النسائي، السنن الكربى، ١٢/٣ابن ماجة، السنن،  –)  ٦(
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إلى هديه في التصحر، واألرض البور، ماذا يقول محمد صلى اهللا عليه وسلم، واستمع 
  وبماذا يحكم؟ 

َأشْهد َأن رسوَل اللَّه صلى اهللا عليه وسـلم قَضـى َأن اَألرض   «: عن عروةَ قَاَل     
قُّ بِهَأح واتًا فَهوا ميَأح نمو اللَّه ادبع ادبالْعو اللَّه ض٧(»َأر(.     

: صلى اهللا عليه وسلم قَاَل يعنِ ابنِ طَاوسٍ عنِ النَّبِ: واستمع إلى هذا الحديث أيضاً     
»ادعا وتُهقَبر ضِ فَلَهتَانِ اَألروم نتًا ميا ميَأح نمي  نم لَكُم ثُم وِلهسِلرو ضِ ِللَّهاَألر

دعيب .يجح نب شَامه اهورسٍ فَقَاَلوطَاو نرٍ ع :ه نِّ يثُمم ٨(»يلَكُم(.  
من َأحيى َأرضـا ميتَـةً   « :عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَاَل عن سعيد بنِ زيدو     

قرِلع سلَيو لَه ٩(فَهِي( ٌّقظَاِلمٍ ح«)١٠(.  
فتشـرب   ما من مسلم يحيي أرضاً« :اهللا عليه وسلمأم سلمة عن النبي صلى عن      

   .)١١(»منها كبد حرى أو تصيب منه عافية إال كتب اهللا له بها أجراً
     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّهسلَـا  «: قال رو يمآد نْهْأكُْل مي ا لَمسغَر سغَر نم

زع اللَّه خَلْق نقَةً خَلْقٌ مدص لَه لَّ ِإلَّا كَانج١٢(»و(.  
إال كان ما أكل منه لـه   ،ما من مسلم يغرس غرساً« :قوله صلى اهللا عليه وسلمو     

وما أكلت الطير فهو  ،وما أكل السبع فهو له صدقة ،رق منه له صدقةوما س ،صدقة
وال  ،وفي رواية ال يغرس مسلم غرسـاً  ،»كان له صدقة إالوال يرزؤه أحد  ،له صدقة

 إالوفي رواية  ،كانت له صدقة إال يء،وال ش ،وال دابة إنسان،فيأكل منه  ،يزرع زرعاً
  .كان له صدقة إلى يوم القيامة

الزرع وأن أجر ذلك مستمر مادام الغراس  لالغرس وفض لفي هذه األحاديث فض     
  .)١٣(إلى يوم القيامة ماوالزرع وما تولد منه

                                                
 . ٦/٨البيهقي، السنن الكربى،  –)  ٧(
 .  ٦/١٢البيهقي، السنن الكربى،  -)  ٨(
)٩  (– قرأي: الْع ،لَه سا لَيذُ مأْخي يالَّذ باصالْغ مالظَّال :رِهضِ غَيي أَرف رِسغي يلُ الَّذجالر. 
  .٥/٢٤٧الترمذي، السنن،  –)  ١٠(
  .  ٢٤/١٢٣ابن عبد الرب التمهيد،  –)  ١١(
  . ٤٢/ ٥٦ابن حنبل، املسند،  –)  ١٢(
  . ١٠/٢١٣أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج،  -)  ١٣(
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ـ « :عن َأبِي َأيوب الَْأنْصارِي عن رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم َأنَّه قَاَل      ا مم ن
جرِ قَدر ما يخْرج من ثَمـرِ ذَِلـك   ه عز وجلَّ لَه من اَأل كَتَب اللَّرجٍل يغْرِس غَرسا ِإال

  .)١٤(»الْغَرسِ
، وهذا )١٥(ثم انظر إلى نبيك ماذا يقول في قطع األشجار، ويذكر هنا شجرة السدر     

ينطبق على بقية األشجار التي تُقطع دون فائدة أو دراسة لما تسببه من دمار للبيئة وما 
  :حولها
     ضاِئشَةَ رع نا قَالَتْ يعنْهع صلى اهللا عليه وسلم :اللَّه وُل اللَّهسقَاَل ر :» ينالَّذ ِإن

ف ونبصي ردالس ونقْطَعيي لَى راُؤالنَّارِ عبص هِم١٦(»وس(.  
بها ابن  من قطع سدرة في فالة يستظلُّ: سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال     

   .)١٧(السبيل والبهائم عبثاً وظلماً بغير حق يكون له فيها، صوب اهللا رأسه في النار
اخْرج فََأذِّن في النَّاسِ من اللَّه الَ «: قَاَل رسوُل اللَّه صلى اهللا عليه وسلم: عن علي قَاَل

ةردالس عقَاط اللَّه نلَع وِلهسر ن١٨(»م(.  
ثم انظر إلى الرفق بالحيوان وكيف ينظر نبيك إلى تلك األرواح الضـعيفة، التـي        

  .يؤثر فيها اليوم التغير المناخي ويميتها عطشاً وجوعاً
لقد حرص اإلسالم على كل ذرة في البيئة، ولم يأخذها إال بحقها، وما تعود عليـه       

يئية، واسمع إلى نبيك ورفقه بـالحيوان  بالفائدة الشخصية، واالجتماعية، والحيوانية، والب
  :الذي يعاني اآلن الجوع والعطش بسبب تهديم الغرب لبيئته

بينَمـا رجـٌل يمشـي    « :َأن رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَاَل عن َأبِي هريرةَ     
 دجطَشُ فَوالْع هلَيع اشْتَد ْأكُـُل  بِطَرِيقثُ يلْهي فَِإذَا كَلْب جخَر ثُم ا فَشَرِبيهَل فا فَنَزبِْئر

لَقَد بلَغَ هذَا الْكَلْب من الْعطَشِ مثُْل الَّذي كَان بلَغَ منِّي  :الثَّرى من الْعطَشِ فَقَاَل الرجُل
سَأم ثُم اءم لََأ خُفَّهفَم َل الْبِْئرفَنَز لَه فَغَفَر لَه اللَّه فَشَكَر قَى الْكَلْبفَس يقتَّى رح يهبِف كَه

  .)١٩(»في كُلِّ كَبِد رطْبة َأجر :جرا فَقَاَللَنَا في هذه الْبهاِئمِ َأليا رسوَل اللَّه وِإن  :قَالُوا

                                                
 . ٥٠٣/ ٣٨ابن حنبل، املسند،  –)  ١٤(
 . شجر النبق وقيل هو السمر:  السدر –)  ١٥(
 . ١٥٥٣/ ٥البيهقي، السنن الكربى،  –)  ١٦(
 . ٩٩/ ٨أبو داوود، شرح السنن،  –)  ١٧(
 . ٦/٢البيهقي، السنن الكربى،  –)  ١٨(
 . ٣٠٤/ ١١مسلم، الصحيح،  –)  ١٩(
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دخَلَت امرَأةٌ «  :اهللا عنهما عنِ النَّبِي صلى اهللا عليه وسلم قَاَل يعنِ ابنِ عمر رض     
ف ضِ يالنَّارشَاشِ اَألرخ نا تَْأكُُل مهعتَد لَما، وهمتُطْع ا، فَلَمطَتْهبر ةر٢٠(»ه(.  
م بكل أما طعام الطيور ففيه البركة والسبق، فنبيك صلى اهللا عليه وسلم، سبق العال     

  :حضارته في الرفق بالحيوان وإطعامه فقد أورد المحدثون هذا الحديث
ما من شَـيء  « :عنِ الساِئبِ بن سويد، َأن رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، قَاَل     

  .)٢٢(»بِه َأجرا، ِإال كَتَب اللَّه لَه )٢١(يصيب زرع َأحدكُم من الْعوافي
من تقدير اهللا تعالى وأنا أكتب هذا البحـث تحـدثت فضـائية الجزيـرة بتـاريخ           

أن مجموعة هائلة من العصافير تقدر بالماليين تحط رحاهـا فـوق   ) م١٤/١٢/٢٠٠٩(
األشجار في إيطاليا، وأضافت أن الحكومة اإليطالية ضاقت بها ذرعـاً، فقـررت رشَّ   

  .مال أسلحة إلبادتها، خشية تناولها ثمار محاصيلها المزروعةسموم لقتلها أو استع
كما قامت الصين قبل عدة عقود باستعمال طريقة شيطانية، ألبعاد تلـك الطيـور        

الصغيرة عن مزارعها، فطلبت من سكانها الخروج إلى الحقول والشـوارع، حـاملين   
% ١٥ة أنها تأكل ما يعادل أدوات تُخرج قرقعة عالية، لتخيف العصافير الزائرة، مدعي

من محصول األراضي المزروعة، وبعد استجابة ماليين الفالحـين واألهـالي لنـداء    
حكومتهم، خرجوا وظلّوا يقرقعون إلى سدول الليل، فسقطت العصافير ميتـة بعـد أن   
أعياها التعب والطيران، وعندما أينع المحصول وآن قطافه، وجدوا نقصاً هـائالً فـي   

فصعقوا لهذه النتيجة المرعبة، وبعد دراسة مستفيضة، تبين لهم % ٣٥إلى  اإلنتاج يصل
  .أن العصافير، كانت تلتقط ديدان األرض، مع شيء قليل من المحصول المزروع

انظر أخي إلى تقديرات ربك، وإلى التوازن البيئي، فخلق كل شيء بقدر ودراسة،      
تدال، دون إسراف أو إهدار أو تدمير، وأوجد في الطبيعة الموازن الكفء، ليحدث االع

وخلق كل شيء لمهمة خصصها، وسخّرها خدمة لإلنسان وحياته، ليقوم بعبـادة ربـه،   
على أحسن وجه، وليتفكر بآياته الربانية، وليعلم أنه عبد كريم عليه، عزيز بدينه، رفيع 

مئات المليارات ؟ نحن نراهم ينفقون ..بِشرعه، فأين حقوق الحيوان التي يتحدثون عنها

                                                
 .  ١٧٦٠/ ٤؛ مسلم، الصحيح، ٤٧٢/ ١١البخاري، الصحيح،  –)  ٢٠(
، "الطـري والسـباع  : ال، قال: أتدرون ما العوايف ؟ قالوا: (ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم العوايف عندما سأل أصحابهفسر رسو –)  ٢١(

  .٧/٤٨٩السيوطي، الدر املنثور، 
 .   ٦/٢٧٢الطرباين، املعجم الكبري،  –)  ٢٢(
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على طعام الكالب في أوربا، ويتباكون على الخراف التي يذبحها المسلمون فـي عيـد   
  ...األضحى، تقرباً إلى ربهم

نراهم ينفقون أكثر من ثالثة مليارات دوالر، على الكالب المدربة التي جاؤوا بهـا      
عطشـه وفقـره،   إلى العراق، ومن ثروة العراق النفطية، وشعب العراق يئن بجوعه و

وكذلك شعب فلسطين وغزة، الذي يعيش على فضلة موائد العالم ويعيش أهله بالعراء، 
  ؟..فال بيت يظلهم وال لقمة تشبعهم، فأين العدالة والرحمة يا رحماء الكالب

  ؟...أين الرحمة يا من جعلتم من األرض مقبرة لنفاياتكم النووية      
رض ومن عليها بأسلحتكم البيولوجيـة والنوويـة   أين الرحمة يا من تحرقون األ      

  ؟...والجرثومية
أين الرحمة يا من قلبتم موازين األرض بصـناعاتكم، وأحلتموهـا إلـى جـرداء          
ولوثّتم جو األرض، بغازاتكم السـامة،  ..فأمتّم البشر والشجر والحيوان والحجر..قاحلة

؟ وبـأي ديـن   ..ضـارة تبنـون  ؟ فأي ح..وقتلتم الناس بالسرطان واألمراض الفتاكة
  .      ؟؟..تدينون
ودعنا نقارن ما تقدم من فعل أو قول لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبما جاء في      

  :  التوراة، مؤيداً ألفعالهم في القتل والتقتيل لكل ما هو حي على وجه البسيطة
إسرائيل حين خرجوا من تذكرت ما فعل بنو عماليق ببني : هذا ما يقول الرب القدير(

مصر، وكيف هاجموهم في الطريق فاذهب اآلن واضرب بني عماليق وأهلك جميـع  
مالهم، وال تعف عنهم بل اقتل الرجال والنساء واألطفال والرضـع والبقـر والغـنم    

  .)٢٣()والجمال والحمير
  !!!  ؟؟...أرأيت هذا االحتباس اإلجرامي القديم

من على وجه األرض هو عمـاليق بالنسـبة لليهـود    أن كل  أتدري أخي القارىء     
  ]١٨٧:األعراف[ ) يعلَمونولَكن َأكْثَر النَّاسِ ال ....(والغرب على حد سواء، 

ألنَّكم شعب مقدس للـرب   أنتم أوالد الرب إلهكم،(: قول أيضاًتانظر للتوراة ماذا      
فوق جميع الشعوب علـى جميـع   وقد اختارك الرب لكي تكون له شعباً خاصاً  إلهك،

  .)٢٤()األرض

                                                
  .  ١٥/٣الكتاب املقدس، سفر صموئيل األول، - )٢٣(
 . ١٤سفر التثنية ، اإلصحاح،  –)  ٢٤(
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 بل أباحها ومجدها، تدميرية لم يحظرها دينهم الذي حرفوه،الومن ثم فإن حروبهم      
واستعبدوا النساء  فقتلوا الرجال، فإذا حاربوا استباحوا أعداءهم، ولم يضع القيود عليها،

فضرباً تضـرب  ( :ماذا يقول في ذلك، واسمع لكتابهم المقدس واألطفال وأحرقوا البيوت
تجمع ، بكل ما فيها مع بهائمها بحد السيف سكان تلك المدينة بحد السيف وتحرمها،

وكل أمتعتها كاملة للرب إلهـك   وتُحرق بالنار المدينة، كل أمتعتها إلى وسط ساحتها،
  .)٢٥()فتكون تالً إلى األبد ال تبنى بعد

حين تقرب من مدينة لكي تحاربها ( : هنفس السفر وجاء في اإلصحاح العشرين من     
فكل الشعب الموجود فيهـا   وفّتحت لك، فإن أجابتك إلى الصلح، استدعها إلى الصلح،

وإذا  يكون لك للتسخير ويستعبد لك، وإن لم تسالمك بل عملت معك حرباً ،فحاصرها،
النساء واألطفـال  وأما  دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف،

وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك  وكل ما في المدينة غنيمة تغنمها لنفسك، والبهائم،
  .)٢٦()الرب إلهك

ما قَطَعتُم من ِلينَة َأو تَركْتُموها قَاِئمةً علَى ُأصوِلها فَبِِإذْنِ ( :وتأمل قول اهللا تعالى     
ينقالفَاس خْزِيِلي٥:الحشر[ )اِهللا و[.  

قطـع  ب أخـذ نزلت هذه اآلية في بني النضير عندما حاصرهم رسول اهللا للجالء، ف     
 منـه  فعندما رأوا ذلـك  لتخور قواهم ويخيفهم بحربه النفسية، نخيلهم وإحراق بعضها،

، فتوقف عـن ذلـك   )٢٧(؟..يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد فما بال قطع النخيل: قالوا
    . فنزلت تلك اآلية

ـ ....(أرأيت وجه المقارنة بدينك وما جاء فيه من رحمة، وبين ما جـاؤوا بـه،    ْل ه
   ؟ .. ]٢٤:هود[ ] تَذَكَّرونيستَوِيانِ مثَلًا َأفَال

؟ أم تجاوزوا إلى أكثر ..هل وقف الغرب وأمريكا والدول الصناعية عند هذا الحد     
  ؟ ..من ذلك

ال بل تجاوزوا إلى أكثر من ذلك بكثير، فاستنزاف الثروة المائية العذبة بغير خطط      
مدروسة وتلويثها بالمواد السامة واإلسراف الخطير في استعمالها، ما هو إال مجـزرة  

  .تُضاف إلى مجازرهم بحق البشر والشجر والحيوان والبيئة جميعاً
                                                

 -.  ١٧-١٦-١٣سفر التثنية، اإلصحاح،  –)  ٢٥(
 .٢٠سفر التثنية ، اإلصحاح،  -)  ٢٦(
  .  ٧/٣٣٨ابن اجلوزي ، زاد املسري ،  – )٢٧(
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ال يقوم االحتالل اإلسرائيلي بسرقة المياه من ففي فلسطين المحتلة على سبيل المث     
، فضالً عن بحيـرة  )نهر الشريعة(اآلبار الفلسطينية، كما يقوم بسرقة ماء نهر األردن 

طبرية المحتلة، وذكرت الفضائيات، أن معدل استهالك اليهودي الواحد من الماء يفوق 
ه خانقة، ونهر األردن نظيره الفلسطيني بخمس عشرة مرة، كما تعاني األردن شحة ميا
  .على حدودها، ال تستطيع تحريك ساكن، بسبب سيطرة اليهود عليه

كما أكّدت مصادر البيئية تناقص مياهه إلى مستويات خطيرة، وفي جنوب أفريقيا،      
نجد المزارع التي يملكها البيض تعيش في جنات وعيون، في حين نجد أراضي السود 

زامبيا نجد المزارع التي يملكهـا البريطـانيون تعـيش    تعاني العطش والتصحر، وفي 
  .بحبوحة مائية، ومزارع السود في حالة يرثى لها، وغيرها وغيرها الكثير

، والنَّـارِ،  الْكَأل: لنَّاس شُركَاء في ثَالثَةا«: صلى اهللا عليه وسلم اسمع لقول نبيك     
اءالْمالناس بتلك الثروات، وأين الغرب الذي ، فهل غالى رسول اهللا عندما شارك )٢٨(»و

  .؟..يستأثر كل شيء ألفراد محدودين، بسبب لون البشرة أو الجنس أو المظهر
  ؟ ..هل توصل العالم إلى رحمة ربك جلَّ جالله أو عدل نبيك صلى اهللا عليه وسلم     
  ؟..أرني لهم إنسانية صادقة في هذا الزمن     
ربيين واألمريكيين في هذا العصر يعيشون بال ماء؛ ألنهم ألم تجد الكثيرين من الغ     

   ؟    ..؟ أين حضارة األمم أمامك يا رسول اهللا..ال يملكون ثمنه
وإذا التفتنا إلى ديننا وقول نبينا، ومكانة تلك الثروة الغالية، نجد عنده توصـيات        

  : ذا يقولتدل على عظمة ديننا وحفاظه عليها، ولنستمع إلى نبي الرحمة ما
َأن رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مر بِسـعد وهـو   «عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو      

نَعم وِإن كُنْتَ علَى : ؟ قَاَل..؟ فَقَاَل َأفي الْوضوء ِإسرافٌ..ما هذَا السرفُ: يتَوضُأ فَقَاَل
  .)٢٩(»نَهرٍ جارٍ

 ،أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم توضأ بإناء على نهـر «: الدرداء يعن أبو     
  .)٣٠(»بنفعهم به يبلغه اهللا قوماً: فلما فرغ من وضوئه أفرغ فضله في النهر وقال

ِللْوضوء شَيطَانًا ِإن قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : عن ُأبي بنِ كَعبٍ قَاَلو     
اءالْم اسوسفَاتَّقُوا و انلَهو قَاُل لَه٣١(»ي(.  

                                                
 .١٤/ ٤الزيلعي، نصب الراية،   -)  ٢٨(
 . ٣٥٦/ ١ابن ماجة، السنن،  –)  ٢٩(
 . ١/٥١٢؛ ضعفه اهليثمي يف جممع الزوائد، ٣/١٤٧ابن حبان، اروحني،  –)  ٣٠(
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على الرغم من ضعف األحاديث المتقدمة في شأن المياه، لكنها في النتيجة تتضمن      
 زِينَـتَكُم  خُذُوا َآدم بني يا[: معنًى صحيحاً، ففي كتاب اهللا تعالى إشارة إلى ذلك بقوله

نْدكُلِّ ع جِدسكُلُوا موا وباشْرال ورِفُوا وتُس ال ِإنَّه بحي ينرِفس٣١:األعراف[ ]الْم.[  

الشريعة، فليس الماء وحده محل الحديث، إنمـا  في  في مجموعه محرم اإلسرافف     
  .            كل شيء يعد مظنة اإلسراف يكون حراماً شرعاً

نستطيع أن نستلهم مما تقدم، أن اإلسالم جاء حريصاً على كل ما علـى األرض،       
سواء بسواء، فاألرض وما حملت من جماد، وحيوان، ونبات، وماء، وإنسان، هي هدف 

  .له في العناية والرعاية، وال يجوز التفريط بها بأي حال من األحوال
ي اآلخرة، وسعادة كبيرة فـي الـدنيا،   فشرع اهللا جعل لمن أحياها مكانة عظيمة ف     

فوضع قانونه الرباني ليسعد الناس به، وأراهم صورة الدمار التي ستلحق بهم، إن غفلوا 
عن شرعه ووصاياه، ولألسف نرى الغفلة تستحوذ على قلوبهم، والمال الفـاني يتربـع   

إلى النتائج على شغاف قلوبهم، فضربوا بكل فضيلة، وداسوها بأقدامهم، دون أن يلتفتوا 
المدمرة، التي سوف تصيب الجميع دون استثناء، وبدل أن يفكـروا فـي حـل نـاجع     
لمصائبهم التي أحدثوها، راحوا يرسلون مركباتهم الفضائية ليستكشفوا الفضـاء علّهـم   

تـاركين الحـلَّ الـذي    . يجدون مكاناً يسكنون فيه أو محطة يؤون إليها عند الحاجـة 
  .ال قمة الغباء البشريوما عملهم هذا إ...أمامهم
لم يقتصر العنف على استعمال السالح والقتل فحسب؛ بل تجاوزه إلى أبشع مـن       

ذلك بكثير، فالعنف بمسمياته المعروفة ال يتعدى حاالت محـدودة، ارتبطـت بأسـباب    
مقصودة، تزول مع انتهائها، أما االحتباس الحراري، فهو جريمة كبرى وعنف جماعي، 

ر على حد سواء، وينعكس سلباً على المجتمعات كافة، وسـينال الغـرب   يطال كل البش
نصيبه األكبر منها بسبب الهجرة المتزايدة إليه، فحالة الفقر العام والجوع دفـع النـاس   
نحو الدول الغنية، وسيكون لتلك الهجرات الكبيرة، انعكاساتها الخطيـرة علـى أوربـا    

                                                                                                                                       
 .، وقال ضعيف جدا٤١٩ً؛ حققه األلباين يف املشكاة، ص١٢/ ٢ابن ماجة، السنن،  –)  ٣١(
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ال يعلم أحد متى ستنفجر، فمعاناتهم في بلدانهم، مستقبالً، ويمكن اعتبارها قنبلة موقوتة 
انتقلت معهم إلى األوطان الجديدة، فحالة البؤس والحقد واالنتقام سيكون أثرها بعد حين، 
عندها سيقع الغرب في متاهات مظلمة، وتبدأ حمالت مكافحـة اإلرهـاب والجريمـة    

وهم كبير، ال يكتشـف إال   المنظمة، فاعتقاد المهاجرين بقدسية أوربا ورأفتها باإلنسان،
من خالل االتصال المباشر معهم، فإعالم الغرب أشاع البهجة والسـرور فـي قلـوب    
المستمعين له، عن رفاهية اإلنسان والرفق بالحيوان، فأصيب الناس بشغف المحب لتلك 

األمن، واألمان، والعيش بحدوده الـدنيا،  : المجتمعات، بعد أن فقدوا في بلدانهم عناصر
وعندما يستيقظون من سكرتهم، تبدأ معاناة الغرب مع المشكالت الوافدة، وقد رأى العالم 
ما جرى في جنوب فرنسا العام الماضي، من دمار وعنف يتجدد بين الفينة واألخـرى،  
فمهاجرو دول المغرب العربي ينظرون إلى فرنسا نظرة حقد لما أحدثتـه بهـم أبـان    

نتقام مع أولى حاالت التمييز العنصري بيـنهم وبـين   احتاللها لهم، وسيستيقظ شبح اال
مواطني البلد األصليين، وستتكرر تلك الحاالت على نطاق واسع في أرجاء العالم؛ ألن 
لكل مهاجر قصةً وقصاصاً مع تلك الدول، فإن لم تسارع أوربا والعالم إلى إعادة النبض 

قود، ويصلحوا ما أفسدوه، سـيكون  إلى الدول الفقيرة، ويشيعوا فيها األمان واألمن المف
  .             موعدهم مع المشؤوم القادم أكبر مما يتصورون

إن ما أحدثوه بحق البشر في هذه المجزرة البيئية الضخمة، يدعو األمم للتحرك      

عليهم أن يقفوا متحدين بوجههـا  ...من أجل تغيير واقعهم الجديد تجاه الدول المسببة

لمدمر، وقطع كل صلة ترفع من شأنها، سواء االقتصادية منهـا أم  ويحاربوا سعيها ا

فحال الدمار ال يطال إال شعوباً بعينها، ال حول لهـا وال  ..الثقافية، وتُضرب على يديها

عليهم أن يعملوا بكل ما يستطيعون لوقف تلك المجزرة التي ستنتهي باألمم إلى ...قوة

  .      مارهانفق مظلم، لن تصحو منه إال على حتفها ود
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 بين 

  ائل والفقيهالّس

 في الرضاع مسائل

وصلتنا جملـة مـن األسـئلة    
المتعلقة بمسائل الرضاع رأينا إفـراد  

عن هذه  هذه الحلقة لها، وقبل اإلجابة
األسئلة ال بد من إثبات بدهية، أال هي 
الدليل على ثبوت التحريم بالرضـاع،  

 مُأمهـاتُكُ  علَـيكُم  حرمتْ( :قال تعالى
نَاتُكُمبو اتُكُمَأخَوو اتُكُممعو  خَالَـاتُكُمو 
 وُأمهـاتُكُم  خْـت اُأل وبنَاتُ خِاَأل وبنَاتُ

 ]الرضـاعة  من وَأخَواتُكُم َأرضعنَكُم تيالال

 ].٢٣: النساء[

، وبناء عليه »ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع«: وجاء في الحديث الصحيح
 :إذا حصل الرضاع بالوصف الشرعي فتحرم

 .للرضيع اًمالمرأة المرضعة، ألنها بإرضاعها تكون ُأ .١

 .أم المرضعة، ألنها تكون جدة له .٢

 .ا جدة لهألنه -صاحب اللبن-أم زوج المرضعة  .٣

 .أخت األم، ألنها خالته من الرضاع .٤

 .أخت زوجها، ألنها عمته من الرضاع .٥

 .وهكذا... بناتها وبنات بنيها، ألنهن أخواته وبنات أخواته من الرضاعة .٦

فشأن الرضاع شأن خطير، وفي غاية األهمية، ألن أمره مـرتبط بـالتمييز بـين    
 .فيه أكبر وأعظم ن االحتياطالحالل والحرام، وخاصة في شأن الفروج، الذي يكو

 أبو سالمةعامر حسين / د
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هل إذا علم اإلنسان حصول الرضاع، عليه أن يمتنع عن االقتـراب مـن   : ١س
 الزواج، من المرضعة وما ذكرتم قبل قليل؟

وإال فإنه يعتبر ناكحا لمحرم من محارمه، ألنا كما  -إذا تحققت الشرائط–نعم : ١ج
، فاألخت مـن  »ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع«: ذكرنا الحديث الصحيح

 .وهكذا...الرضاع كاألخت من النسب، سواء بسواء، وكذلك الخالة والعمة

 ما مقدار الرضاع الذي يثبت فيه التحريم؟: ٢س

يحـرم قليـل الرضـاع    : هذه مسألة فيها خالف بين العلماء، منهم من قال: ٢ج
: من قـال  إن التحريم يثبت بثالث رضعات فأكثر، ومنهم: وكثيره، ومنهم من قال

بأقل من خمس رضعات متفرقات، وهذا األخير هو مذهب الشـافعي،  : التحريم نإ
وأحمد في رواية، والليث بن سعد، وابن حزم، وأكثر أهل البيت، وقال بـه مـن   
السلف عبد اهللا بن مسعود، وعائشة في إحدى الروايات، وعبـد اهللا بـن الزبيـر    

الشوكاني كما فـي كتابـه   ر اإلمام رضي اهللا عنهم، وعطاء وطاووس، وهو اختيا
وهذا المذهب هو ".... إنما يثبت حكمه بخمس رضعات): "٥٠/ ٢(الدراري القائل 

الذي يظهر، وإن كان األحوط الترك في جميع الصور، ودليـل هـذا المـذهب،    
الحديث الذي أخرجه مسلم ومالك والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي وابـن  

كان فيما « :لسنن الكبرى عن عائشة رضي اهللا عنها أنها قالتماجه والبيهقي في ا
أنزل من القرآن، عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نُسخن بخمس معلومـات،  

 .»فتوفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن

، ولـم  اًجم اًأنا رجل متزوج امرأة، وعندي منها خمسة أوالد، وأحبها حب: ٣س
أدري أنها أختي من الرضاع، فما الحكم؟ وقد تأكدت مائة بالمائة أنها أختي  أكن

 من الرضاع؟
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بينكما بصورة تلقائية، أخـرج   عليك مفارقتها مباشرة، والعقد يعتبر منفسخاً: ٣ج
أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت «: البخاري من حديث عقبة بن الحارث

فذكرت ذلك للنبي صلى اهللا عليه وسـلم  : قد أرضعتكما، قال: أمه سوداء فقالت
وكيف وقد قيل أنها أرضـعتكما،  : "فتنحيت فذكر ذلك له فقال: فأعرض عني، قال

 .»)ها عنكدع: (فنهاه، وفي لفظ

فالواجب على من علم أن بينه وبين امرأة رأن ال يتقـدم لخطبتهـا، وإذا   اًاعض ،
 .و من باب أولىهعليه أن يفارقها، وإذا دخل بها ففخطبها أو عقد عليها، 

 هل العبرة في اللبن، أم ال بد أن يكون من الثدي؟ :٤س

شـرطا أن يمـص   العبرة في وصول لبن المرأة إلى جوف الصغير، وليس : ٤ج
لو أخرجت المرأة لبنها في إناء، ثم شـربه الصـغير،   : اللبن من ثدي المرأة، أي

 .يكون رضاعا، ألنه باللين يكون إنبات اللحم، وإنشاز العظم

 ما السن التي يثبت بها التحريم؟: ٥س

ذهب جمهور العلماء إلى أن السن التي تثبت بها التحـريم، مـا كـان فـي     : ٥ج
 يتم َأن َأراد ِلمن كَاملَينِ لَينِحو دهنَأوال يرضعن والْواِلداتُ(: عالىالحولين، قال ت

 ].٢٣٣: البقرة[  ]الرضاعةَ

هل إذا أرضعت المرأة امرأ يصير زوجها أبا للرضيع، وأخوه عمـاً لـه،   : ٦س
 وأخته عمته، وهكذا، أم ال؟

ذهب الجمهور األعظم من العلماء، ومنهم األئمة األربعة، إلـى كـون زوج   : ٦ج

، )لبن الفحـل (، وهذه المسألة تسمى للرضيع، وهكذا أباً) صاحب اللبن(المرضعة 

أن رسول اهللا صلى : جاء في الحديث الصحيح، من حديث عائشة رضي اهللا عنها
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ائذني ألفلح أخي أبي القعيس، فإنه عمـك، وكانـت امرأتـه    : "اهللا عليه وسلم قال

 .أرضعت عائشة رضي اهللا تعالى عنها

 بم يثبت الرضاع؟ :٧س

 :سألة إلى عدة أقوالاختلف أهل العلم في هذه الم: ٧ج

ال يثبـت الرضـاع إال بشـهادة    : مذهب الحنفية ومن وافقهم، الذين قالوا .١

 رِجاِلكُم من شَهِيدينِ واستَشْهِدوا(: رجلين، أو رجل وامرأتين، لقوله تعالى

فَِإن كُونَا لَمنِ يلَيجٌل رجَأتَانِ فَررامو نمم نوضتَر نم اءدالبقـرة [ ]الشُّه :

٢٨٢.[ 

قول مالك ومن وافقه، وينص على قبول شهادة امرأتين، شريطة أن يكون  .٢

 .لمسألة معروفاً من قبلقولهما في ا

قول الشافعي ومن وافقه من العلماء، الذين ذهبوا إلى ما ذهب إليه الحنفية،  .٣

وشهادة أربع نسوة، أما الحنفية فال يقبلون شهادة النسـاء  : إال أنهم أضافوا

 .وحدهن

بشهادة امرأة واحدة، وهو قول طاووس، وابن أبي ذئب، ورواية عن أحمد،  .٤

لك، واختاره الشوكاني في الدراري، ودليلهم حـديث  واألوزاعي، وقول لما

 .عقبة بن الحارث، الذي في البخاري، وقد مر ذكره في السؤال الثالث
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ى من هذا ولعة األصدرت الطب       

السفر القَيم عن دار طيبة الخضـراء  
 ،للنشر والتوزيع في مكـة المكرمـة  

ـ ١٤٢٨عام  ،والمدينة المنورة  ،هـ
 .صفحة ) ٣٢٤(وعدد صفحاته 

ناول المؤلف في هذا الكتاب ت       
سيرة إمام عظيم مـن كبـار أئمـة    

مـام  وهو الشيخ السـعيد اإل  ،العصر
 ،الحمـوي  ،بو عبداهللا سعيد عبداهللا المحمد العبداهللابي المجاهد أالعلم الداعية المر

حمـاة والـديار    شيخ القراءات في  ،ة والمكارم الظاهرةصاحب المفاخر الزاهر
تـاه اهللا  مـن آ  ،البصير بوجوهها وطرقها ورواتها وأسانيدها ،والحجازية ،الشامية

مع  ،دبللغة واألاألصول والنحو واتعالى علماً جماً في الفقه والفرائض والتفسير و
ن الهدى ومـنهج  نسواستقامة على  ،وسير على خطى السلف الصالح ،يزينهورع 

 تعريف بكتاب
 

 
 

 بالكتابعرف 
 عطية الوهيبي :الدكتور
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وحسـن   ،وصفاء سريرة ،ةلى اهللا تعالى على هدى ونور وبصيرودعوة إ ،التقوى
  .خالص نية وصدق طوية وإ ،سيرة
حـرام  مام المسجد الإمحمد بن عبد اهللا السبيل : سماحة الشيوخوقدم للكتاب      

حسني المغربي حمد عبدالرحمن الومصطفى أ ،ئة كبار العلماءوخطيبه وعضو هي
 ،مشعل مـن علمـاء سـوريا النـبالء     ومحمد علي ،جالءمن علماء المغرب األ

 .مصطفى محمد الصيرفي من الدعاة السوريين المربين الفضالء و
العلـم  الشـامخ و  ين يدي كالمه على شخصية هذا الطودوقد ذكر المؤلف ب     

مـة  وواجـب األ  ،وفضلهم في العاجلة واآلجلة ،لة العلماء في اإلسالمالباذح منز
وبين أنه من قبيلـة بنـي    ،م الشيخ ونسبه ومولدهوتكلم بعد ذلك على اس. تجاههم 

ليـد  بـن الو ان نسبه موصول بسيف اهللا المسلول الصحابي الجليل خالد وأ ،خالد
القريبـة مـن   ) الجنان ( شيخ ولد في قرية ن الوذكر المؤلف أ. رضي اهللا عنه 
وفقد بصـره   ،بوين كريمينونشأ في كنف أ،م١٩٢٣= هـ ١٣٤١مدينة حماة عام 

 ،ن العظيم قبل بلوغه السنة الثانية عشرة من عمرهآوحفظ القر ،في عامه السادس
وانتقـل بعـد    ،م١٩٣٤ والتحق بمدرسة دار العلوم الشرعية في مدينة حماة عام

ت السبع علـى الشـيخ   ن الكريم بالقراءاوقرأ القرآ ،اظالحفّ لى دارإ تخرجه فيها
خذ القراءات الثالث المتممة للعشر وأ ،حماة العالمة نوري أسعد الشحنة في مدينة

مـام الشـهير   ءات العشر من طريق الطيبة علـى اإل القراقرأ و ،من طريق الدرة
عليـه شـيخه    ألى حماة قـر عاد إولما  ،عبدالعزيز عيون السود في مدينة حمص

وقد ذكر المؤلف . رة تممة للعشر عن طريق الدمنوري الشحنة القراءات الثالث ال
والصـحابة   ،يخ سعيد العبداهللاعطاها الشيخ الشحنة لتلميذه الشنص اإلجازة التي أ

الذين ينتهي إليهم سند الشيخ كما  -رضوان اهللا عليهم أجمعين -ء الميامين جالاأل
الطّلـع  (بــ   يضاً رسالة موسومةذكر المؤلِّفُ أو. جازة في اإلسماؤهم أ وردت

جمعهـا   ،)المجيد نالنَّضيد من سلسلة أسانيد شيخ أم القرى سعيد في قراءات القرآ
ن في ثانوية تحفيظ مدرس القراءات وعلوم القرآ ،رحيمحمد بن عبدالوحققها السيد أ

وهـي   ،وتـرجم رجالـه   ،يخ سعيد العبداهللاوقد حقق فيها مؤلفها سند الش ،)بيشه(
سئلة لعالمة الشيخ سعيد العبداهللا عن أجوبة اوأورد المؤلف أ .رسالة قيمة في بابها 
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جازة وما ز عبدالقادر شيخ الزور تتعلق باإلتقدم بها تلميذه الشيخ العالم المقرئ فائ
 . ن وجه الحقِّ فيها وبي ،يتصل بها

 ،علـيهم  الذين قرأ ،خ الشيخ سعيد عبداهللاذلك عن شيووتحدث المؤلف بعد        
ونـوري   ،عارف النوشي :ماجدوهم الشيوخ األفاضل األ ،وأخذ عنهم ،وتفقه بهم

وتوفيق الشـيرازي   ،وعبدالستار سالمة ،وعبدالعزيز عيون السود ،سعد الشحنةأ
 ،ومحمـود العثمـان   ،ومحمد الحامد، وعارف قوشجي ،وزكي الدندشي ،الصباغ

رحمة اهللا تعالى  ،لعثمانوعلي ا ،وسعيد الجابي ،ومصطفى علوش ،سعيد زهورو
 .جمعينعليهم أ
ن العظيم وأعظمها شأناً القرآ ،ف على محفوظات الشيخ الكثيرةلم المؤلكوت       

ائية في علم الرسـم  والر ،نومنظومة السخاوي في متشابه القرآ ،بالقراءات العشر
 ،وناظمة الزهر في علم الفواصل ،التجويدالتحفة في والجزرية و ،مام الشاطبيلإل
 صلى اهللا رسول اهللامن حديث  لوفاًأكما حفظ  ،والمعلقات السبع ،لفية السيوطيوأ

وغيـر   ،لفية ابن مالك في النحـو وأ ،اياتتقان وتعدد الروضبط واإللعليه وسلم با
 .ذلك كثير 

سة دار العلوم مدر م مدرساً في١٩٥٠ن الشيخ تعين في عام وذكر المؤلف أ 
 .مس الذين درسوه زمالء اليوم فأصبح أساتذة األ ،الشرعية بحماة

تبوأ الشيخ سعيد  ،م١٩٥٠وبعد وفاة الشيخ نوري الشحنة  في حدود عام  
وأصبح شيخ القراء والقراءات في حماة غير منازع وال  ،اهللا منزلة شيخه العبد

وفي عام  .م١٩٨٠حتى نهاية عام ) لوك الد( وشرع يقْرُِئ في جامع  ،مدافع
وبقي فيها  ،وتعاقدت معه جامعة ُأم القرى ،لى مكة المكرمةم هاجر الشيخ إ١٩٨١

ئات وقد أجاز م.هـ ١٤١٨عفي من منصبه عام أستاذاً للقراءات القرآنية حتى أ
 .رجاء المعمورة الطالب الذين وفدوا عليه من أ

 ،من محاضراته القيمة راء الشيخ الفقهية ونموذجاًآوعرض المؤلف بعض         
كما تحدث عن منهجه في العلـم   ،وفيها مسائل تتعلق بالحجاب والزكاة وغير ذلك

وسعة ،وجوده وسخائه ،هضعوتوا ،وحياته االجتماعية ،ومجالسه ،وعبادته ،والعبادة
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صـه  وحر ،سـالم واهتمامه بإخوانه من أهل اإل ،وحسن سريرته ،حلمهو ،صدره
 .على ذلك وذكر قصصاً طريفة ومواقف منيفة تدل  ،وشغفه بهم ،عليهم

وذكر المؤلف بعد ذلك قطوفاً شريفة من حياة الشيخ العلمية بقلـم ولـده             
الباري بن الشيخ سعيد العبداهللا تحدث فيها عن صلة والده بالحـديث   عبدالنجيب 

 مات المصـادر ُأواسعة حفلت بِ ةكتبوامتالكه م ،وحفظه لكثير منهالنبوي الشريف 
ن واهتمامه بتفسير القـرآ  ،البخاري ه فهرساً بديعاً لصحيحضعوو ،ةفي العلوم كافّ

وجمعه أمـات   ،العظيم وتدريسه تفسير النسفي كامالً في المدرسة الشرعية بحماة
ـ  رة، وحفاوته بعلم القراءات القرآالعام هتكتب التفسير في مكتب ه نية الذي بـرع في

لشيخ وتتعلـق  وذكر عدداً من المنظومات التي ألفها ا ،وذاع صيته واشتهر ،ومهر
 ،م القـرى مه في الندوات العلمية فـي جامعـة أ  يضاً إسهاوذكر أ ،بعلم القراءات

 ،وإسهامه في لجنة طباعة المصحف الشريف التي كـان الشـيخ عضـواً فيهـا    
ـ ١٤٢٥وسنة وفاته عام  ،ونماذج من منظوماته ،ومؤلفاته ن جـاوز  بعـد أ  ،هـ
 .الثمانين 
قالم تالمذة الشيخ ومحبيه ؤلف بعد ذلك كلمات وقصائد كتبت بأوذكر الم         

 ،حروف الهجاء قفْسماء مؤلفها على وب أورتّ ،واعترافاً بفضله ،ء لهوعارفيه وفا
ء وهـؤال . وعبدالباري  ،وعبدالحكيم ،عبداهللا :تقدمتها كلمات أبناء الشيخ الفضالء

الؤلف كلمـاتهم وقصـائدهم    ساتذة الشيوخ النبهاء الذين ذكرواأل ،السادة األجالء
وحسـني الشـيخ    ،نس كرزونأحمد أ :منسوقة أسماؤهم على حروف الهجاء هم

في وخالـد طـاهر الصـيد    ،سعود الحليبـي  وخالد ،وحسين خالد عشيش ،عثمان
ورياض حسـن   ،ورضوان بن علي العبداهللا ،وخالد عبد القادر دسوقي ،المغربي

ومحمـد ضـياء    ،وعبدالرحمن محمد الفيفي ،ورسالن محمود المصري ،ماالخَو
 ،وعبدالمالك سلطان ،وعبدالمجيد منير الشققي ،وعبداهللا حامد السليماني ،الصابوني

  ،وعبدالعزيز علـي الحربـي   ،وعبدالودود حنيف مقبول ،وعداب محمود الحمش
ومنيـر   ،ومحمد موفق لطفـي  ،نصارييم األوعلي عبداهللا إبراه ،وعدنان قيطاز

وفـائز   ،وفؤاد جـابر بـن عبدالسـالم    ،ومحمد نبهان المصري ،ضبانمحمد الغ
والسـيدة   ،حمـد المغربـي  ومحمد أ ،شيخ صبحومحمود ال ،عبدالقادر شيخ الزور
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ومحمـد   ،ويحيـى الغوثـاني   ،وهاني عبدالشكور ،الفاضلة ندى عدنان السراقبي
لـه خيـر   هجزاهم اهللا عن اإلسـالم وأ  ،عيون السود زعبدالرحمن بن عبدالعزي

 ،ساتذة الجـامعيون الكبـار  واأل المشهورون، ففيهم الشيوخ األئمة القُراء ،الجزاء
وقد ذكروا فـي كلمـاتهم    ،تخصصونوالباحثون الكتاب الم ،والشعراء المبدعون

وجميل  ،وما زانه من كريم الخصال ،ثر الشيخ الجليلة ومناقبه النبيلةوأشعارهم مآ
وسـيرة   ،خـالق منيفـة  وأ ،وما حباه اهللا الكريم المتعال من علوم شريفة ،الفعال

وذكروا ذكريـاتهم مـع الشـيخ     ،فلتأ وشمائل ظاهرة ال ،عبق بالفضائلطاهرة ت
 ،وبينوا مكانته العلمية السامقة في علم القـراءات خاصـة   ،ومواقف الشيخ معهم
مباركة الميمونة فـي خدمـة التنزيـل    وجهوده العظيمة ال ،وعلوم الشريعة عامة

 .وتقديم المعونة لهم  ،خوانه المسلمين كافةواهتمامه بقضايا إ،الحكيم
 ،ا على الشـيخ رحمـه اهللا تعـالى   سماء بعض من قرؤووذكر المؤلف بعد ذلك أ

راءات وبـالق  ،سماء المجازين بالقراءات العشرفذكر أ ،وأجازهم بالقراءة واإلقراء
م الكتاب بـذكر فهـارس   وخت. سماء بعض المجازات وأ ،سبعوما دون ال ،السبع

الموضوعات. 
بأسمائه الحسنى وصفاته العـال   سال اهللا تعالى الملك العالّموفي الختام أ          

وهو مـن تالمـذة    ،ن يسبغ عليه النعم واآلالءوأ ،أن يجزي المؤلف خير الجزاء
، وأطلع األجيال ستقصاءفي التتبع واال اًفقد بذل جهداً كبير الشيخ الخلّص النُّجباء،

 ،قضى حياته كلها في خدمة القرآن وأهلـه  ،لفذاذ الرجاعلى سيرة إمام علم من أ
ليكون نبراساً ألبنائها يحـذون  ،لى سيرته العطرةومن حقه على األمة أن تتعرف إ

 ،والعمل به ، تعالىويسيرون على خطاه في حفظ كتاب اهللا ،ويتقيلون سبيله ،حذوه
سالمية مسيرتها من جديد فـي طريـق العـز    والدعوة إليه حتى تستأنف أمتنا اإل

 :لدنيا واآلخرةوقيادة البشرية إلى خيري ا ،سؤددوالمجد وال
 بني كما كانت أوائلنا تبني

 
ــوا   ــا فعلـ ــل مثلمـ  ونفعـ

 
نبياء والمرسلين وعلى آله لم وبارك على سيدنا محمد إمام األوصلى اهللا تعالى وس

 .وآخر دعوانا أن الحمدهللا رب العالمين . ابه أجمعين وأصح
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 قلمب
 الفتح حسين قاسم محمد حمزة أبو. د

 
مهـداة للعـالمين،    رحمةالحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على المبعوث 

بسنته إلى يوم الدين، أمـا   ، ومن سار على نهجه، واستننبينا محمد وعلى آله وصحبه
 :بعد

فإن نَحِاهللا سبحانه وتعالى للبشرية كثيرة ال تُ محيـزعم   أن زاعمى، وال يمكن لص
على إحصـاء هـذه    قد امتلك القدرة من العلم والمعرفة بأنه ت مرتبته ومكانتهمهما بلغ
عليه بشيء من العلم بالتوصل  نفتح اهللا عليه وم قد العلماء من منإال أنه وجد المنح، 

وإني ألرجو من اهللا عز وجل أن أوفـق   .بعض المنح اإللهية لهذه البشرية إلى معرفة
منحة الفطرة، ومنحة العقـل  : ، هيهذه البشريةعلى أهم المنح اإللهية  لبيان خمس من

، ، ومنحة إنزال الكتـب ومنحة إرسال الرسلسبحانه وتعالى، المتدبر في ملكوت اهللا 
، وذلك لما يترتب عليها من إقامة حجة اهللا على عباده ، ومنحة تأييد الرسل بالمعجزات

 .I وبيان البراهين الدالة على عظمة الخالق
 : منحة الفطرةالمنحة األولى ـ 

أنهم ولدوا على فطـرة نقيـة تقيـة     تكريم بني آدم من بعده مظاهرمن أبرز  إن
ولَقَد كَرمنَا بني آدم وحملْنَاهم في الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم من ( : ، قال تعالى فاضلة

روى اإلمـام  و. ]٧٠: اإلسراء[ )كَثيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضيالًالطَّيبات وفَضلْنَاهم علَى 
 r، أن رسـول اهللا  رضي اهللا عنه مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي

أال إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يـومي  «: قال ذات يوم في خطبته 
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حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين  ا حالل، وإني خلقت عباديهذا ، كل مال نحلته عبد
فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي مـا لـم   

، ميالون إلى وهم ميالون بطبيعتهم إلى اإليمانخلقتهم  :أي .»ديثحال... أنزل به سلطانا
ع، إلـه  ، صانع ومصنوالتصديق بأن اهللا خلقهم على فطرة تؤمن بوجود خالق ومخلوق

 . Iاهللا : ، هو يدبر ومخلوق مدبر، وأن لكل مخلوق خالقاً
ما مـن  « :قال  rالنبي  الثابت في  الصحيحين، أن tأبي هريرة  وفي حديث 

سـانه، كمـا تنـتج    انه أو ينصرانه أو يمجيولد على الفطرة، فأبواه يهود مولود إال
 . »دعاءالبهيمةُ  بهيمةً جمعاء هل تحسون فيها من ج

فطْرةَ اللّه الّتي فَطَر النّاس علَيها الَ تَبديَل ِلخَلْق اللّـه ذَِلـك   (: يقول أبو هريرة
مالْقَي ين٣٠: اآلية -الروم [ ]الد[. 

: فطره يفْطُـره  : يقال  ،الحالة من الفطر، وهو االبتداء واالختراع :الفطرة لغةف
 .أي خلقه

: قال أبـو الهيـثم  . ا فطر اهللا عليه الخلق من المعرفة بهم :وفي االصطالح هي
فـي سـورة    ومنه قوله تعالى ،الخلقة التي يخْلَقُ عليها المولود في بطن أمه: الفطرة 
 .خلقني  :أي ]٢٧: الزخرف[ )الَّذي فَطَرني فَِإنَّه سيهدينِ(:  الزخرف

يعتقده المسلمون، وذلك أن اهللا ا هي أصل التكوين، وهذا هو الحق الذي فالفطرة إذً
خلق اإلنسان تقيا نقيا، وإذا ما طرأ عليه طارئ من انحراف فإنما هـو بتـأثير   ا طاهر

التي فطره اهللا فطرة العلى  هسيرير اإلنسان على اإليمان فسكان مؤثرات خارجية، فإذا 
  . عليهاالف الفطرة التي فطره اهللا، وإذا سار على غير ذلك كان سيره على خعليها

ـ الم سعادة وأنس وطمأنينة، ألنه تمكن من ولذلك نجد أن المؤمن يعيش في  ةوازن
منهجه في السلوك والتشـريع  و ،وحاجات جسده، وبين أصل خلقته ، بين مطالب روحه

 .والحياة، ومثل هذا التالقي والتواؤم واالنسجام ال يوجد إال في ظالل اإلسالم 
حياة التي يعيشها غير المسلم المن نقيض السلم على حياة الم وبهذه الموازنة كانت

انفصام في الشخصية، وعدم تواؤم بين الروح والجسد، وعدم توازن بين فطرة اهللا  من
 .المؤثرات الخارجية عليها و

 . ا في الداللة عليه سبحانه وتعالىوهذه أول منحة منحنا اهللا إياه
 :ملكوت اهللالمنحة الثانية ـ هي منحة العقل المتدبر في 
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وهي من أعظم النعم التي أنعم اهللا بها على اإلنسان وميـزه بهـا عـن سـائر     
المخلوقات في هذا الكون، فبواسطته يتمكن المرء من التأمل والتدبر في نفسـه وفـي   

ما في الكون من آيات ناطقة وبراهين سـاطعة دالـة    إلىمخلوقات اهللا كافة، والتعرف 
وقد أفاض القرآن الكريم في ذكر اآليات التـي تـدعو   . تهعلى وحدانية اهللا وعظيم قدر

 . اإلنسان إلى إعمال العقل في اآليات الكونية التي تحيط به
ِإن في خَلْق السماوات واَألرضِ واخْتالَف اللَّيِل والنَّهارِ والْفُلْك الَّتي (: قال تعالى 

لنَّاس وما َأنزَل اللّه من السماء من ماء فََأحيا بِـه األرض  تَجرِي في الْبحرِ بِما ينفَع ا
بعد موتها وبثَّ فيها من كُلِّ دآبة وتَصرِيف الرياحِ والسحابِ الْمسخِّرِ بـين السـماء   

لُونقعمٍ يلِّقَو اتضِ آلياَألر١٦٤: البقرة[ )و[. 
 وفـي َأنفُسـكُم َأفَـال   } ٢٠{ينرضِ آيـاتٌ لِّلْمـوقن  وفـي األ (: تعـالى   وقال
ونرص٢١-٢٠: الذاريات[ )}٢١{تُب[. 

المؤمنين الذين أعملوا عقولهم في التدبر في ملكـوت اهللا   وجلَّ وقد مدح اهللا عز
ا(: قال تعالى.                وجلَّ عزاومالس ي خَلْقف ِل ِإناللَّي الَفاخْتضِ واَألرو ت

الَّذين يذْكُرون اللّه قياماً وقُعوداً وعلَـى جنُـوبِهِم   } ١٩٠{والنَّهارِ آليات لُِّأوِلي األلْبابِ
 انَكحبالً ساطذا با خَلَقْتَ هنَا مبضِ راَألرو اتاومالس ي خَلْقف ونتَفَكَّريو  ـذَابنَا عفَق

 ].١٩١ـ١٩٠: آل عمران[ )}١٩١{النَّارِ
في ملكوت اهللا الرحـب،   ا، أن يكون متدبرإياه العقل الذي أعطانا اهللا األصل فيف

وراء هذه  تجعل العاقل يدرك من خالل تأمله وتفكيره أن ا، تدبرمن سماوات وأرضين
وإذا سرح عقله متـأمالً فـي   اًم، ووراء الدقة في الرحمة رحياالدقة في اإلحكام حكيم ،

علـم   ،حمة والعلم وعظيم التدبيرروقد تجلت فيها مظاهر الحكمة وال ،النتائج التي يراها
لْعم اليقين أن مدبر ملكوت السموات واألرض حي وم جليل عظيم، وبذلك يتوصـل  قي

  .مة من خالل النتيجة التي يشاهدهاالعاقل إلى المقد
لذي تاهت به السبل عن المنهج الحق في استعمال العقل للداللة وقد يسأل اإلنسان ا

إن : نقـول لـه   ف، عن األسباب التي أدت به إلى االبتعاد عن المنهج القويم على الخالق
هو منهج القـرآن   ،واألعلم واألحكم ،والطريق األسلم ،والمنهل الروي ،المنهج السوي

َأم خُلقُوا مـن  (: سبحانه وتعالىقوله برى مل اهللا فيه هذه القضية الكبجالذي أ ،الكريم
الْخَاِلقُون مه َأم ءرِ شَيخَلَقُـوا  َأ(: فقال سبحانه وتعالىثم تحداهم  ، ]٣٥الطور[ )غَي م

 .]٣٦: الطور[ )رض بل لَّا يوقنُونالسماوات واَأل
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 : قواعد أوجزه في ثالث  Iوملخص هذه المسألة التي أخبرنا بها ربنا 
ال إ، فما من فعل في الوجود المنظور في عالم الشهادة أن لكل فعل فاعال: األولى 

 . وله فاعل 
نظر بعين يو ه،قرأ بعقلهو يف ،أن الفعل مرآة لقدرة الفاعل ولبعض صفاته: الثانية 

الجنين الذي تكـون   :فمثالً .والتدبر كثيراً من صفات الفاعل من خالل الفعل .البصيرة
ثم هو في بطن أمه عاش يسبح في ماء  ؟رحم أمه من أين له طعامه وشرابه وتنفسهفي 

ظلمة المشيمة والرحم وبطن أمه ، فلما خرج منها وانقطع : المشيمة وراء ظلمات ثالث 
عنه رزقه بقطع الحبل السري المتصل بأمه وجدنا له رزقاً جديداً في نهرين جاريين من 

، ولما خرج وجدنا له لساناً يصرخ به معلناً ي الصيف بارداًالشتاء دافئاً وف ثدي أمه في
ورأينا في وجهـه  ، ن للسير عليهمايتن مهيأ، وقدمين يرى بهمانيوعي ،حاجته إلى الغذاء

دمع في العين، ولعاب في الفم، ومسمع في اإلذن، ومخاط في األنف، وكل  :أربعة أنهار
 . واحدة من هذه النعم في موقعها الذي تتجلى معه صفة الحكمة البالغة 

ذلك وتدبر في  من فعلإن ف ؟وتقرأ صفات من أوجده ،بعين البصيرة هذا ال ترىفأ
آثار هذه الرحمة حفتـه   ، ألنإن الذي أوجده رحيم: قول وبكل ثقةيس هفإن ،هذه الحقيقة

إن الذي أوجده يعلم ما كان وما هو كائن وما  :قوليستطيع أن وي .من البداية إلى النهاية
أن يمارس  به إذ هيأ له من وسائل السمع والبصر والكالم والحركة ما يستطيع ،سيكون

 . حياته في كل مرحلة من مراحل عمره 
 ، تستخرج صفات اإلحاطة والقدرة والقيوميةهذه الحقيقة لكي  ةوهكذا تستمر قراء
علم علم اليقين أن من يوالخلق وحسن التكوين، ف ،والملك والهيمنة ،وعلم الغيب والشهادة

 ،صفات الرحمة ،أوجده وخلقه هو وحده ال شريك له من يتصف بهذه الصفات العظيمة
وعلم الغيـب   ،العدم، والقدرة على اإليجاد من م بما كان وما هو كائن وما سيكونوالعل

إنه اهللا الذي : رة إلى المجرة ذوحسن التكوين والهيمنة على هذا الوجود من ال ،والشهادة
 . ال إله إال هو

 ،ما سـوى اهللا زيـف وباطـل    أن ه،وجنان هبقلب ه، ويعتقدبلسان فالعاقل من يقول
تخـذل   ـ  هي مرجع من تنكر هللا وجحدهـ التي الصدفة  ألن ومغالطة للعقل والحق، 

والصدفة ال حكمة فيها وال انضـباط،   .صاحبها عندما تتجلى مظاهر الحكمة في الخلق
وهذا الكون البديع في خلقه العظيم في تكوينه بهذه الدقة المتناهية والنظام المحكم هـو  

  .الناطق القوي بتهافت الصدفة وسقوط دعواها
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 ؟وكونـاً وحيـاة وأحيـاء    أما أولئك الذين إذا سألتهم من أوجد هذا الوجود إنساناً
 :أي ـأليست الطبيعة فعيلة بمعنى مفعولة   :وإذا سألتهم .)الطبيعة(تواروا وراء عبارة 

) الطبيعة(أليست هذه  ثم ؟لكل فعل فاعلو ؟وكل مخلوق يحتاج إلى خالق ـ أنها مخلوقة
إذاً  اً؟عدم نفسه قبل الوجود كانوالعدم  ؟كانت قبل وجودها عدماً، والعدم ال يوجد نفسه

 ؟ هو غير قادر على أن يوجد هذا الوجود
وعظـيم   ،السائل عن الحقيقة ببرهانهـا و ،أمام الباحث عن الحق وعليه فلم يبق

وال تزعزعه ريبـة،   ،علم علم اليقين الذي ال يخالطه شكيال أن إ، ، وجالء دليلهاحجتها
رض هـو اهللا وال  عتقد وبكل ثقة أن الخالق الرازق المدبر لملكوت السـموات واأل يأن 

 اللَّـه  تَبارك مرواَأل الْخَلْقُ لَه َأال(عبود المطاع وحده المحبوب المأنه و.  اهللاشيء غير 
بر ينالَم٥٤: األعراف[ ]الْع[. 

هذه هي منحة العقل المتدبر في ملكوت اهللا سبحانه وتعـالى، غيـر أن الفطـرة    
 .مطلوب منهوالعقل ال يكفيان في إقامة الحجة، وإنما يؤهالن لقبول البالغ وإدراك ال

 : السالم ـالصالة والمنحة الثالثة ـ منحة إرسال الرسل ـ عليهم 
فمنذ أن خلق اهللا البشرية على ظهر هذه األرض والرساالت لم تنقطـع فـي أي   
عصر من العصور، أو في أي وقت من األوقات، وكان أول نبي على وجه األرض آدم 

بحيـث لـم    ،ى بعث الرسل واألنبياءوتوال .عليه السالم، وأول رسول نوح عليه السالم
بن عبـد اهللا   تمض أمة بدون رسالة إلى أن ختمهم اهللا بخاتمهم وسيدهم وإمامهم محمد

r .  ولهذا كان إرسال الرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم منحة من اهللا سبحانه وتعـالى
حيث قال عنه،  منه سبحانه على عدله ونفي الظلم اتأكيدو. أقام بها الحجة على الخلق 

وذلك بإقامـة  . ]١٥: اإلسراء[ ]وما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسوالً(: في محكم تنزيله 
 .الحجة عليهم من خالل الرسل وإنزال الكتب 

  : المنحة الرابعة ـ منحة إنزال الكتب
والثـاني   ،األول الكتـاب  :أعطاه شيئين مهمـين  Uكل نبي أرسله اهللا حيث إن 

وهذه الكتب تضمنت الشرائع واآلداب واألحكـام والـنظم،    .زة الدالة على صدقهالمعج
لقهم هو وكيفية تسيير الحياة، وكيف يجب أن يسير الناس على هدى اهللا، ألن اهللا الذي خ

 . العالم بما يصلح أحوالهم
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نؤمن ونعتقد بأن اهللا سبحانه يعلم ما كان، وما هو كائن، وما سيكون، ويعلم فنحن 
هر األشياء وبواطنها، ويعلم أسرارها وخفاياها، ولذلك فإن شرعه وأمره وتوجيهـه  ظوا

للبشرية منطبق مع سنة اهللا في فطرة اإلنسان، ومع قدراته، بل ومع احتياجاته الجسدية 
قادر على اإلحاطة بمـا  غير والروحية والنفسية واالجتماعية، واإلنسان مهما بلغ علمه 

ونتاج عقله المجرد عن وحي اهللا الـذي أوحـاه نتـاج     ،ونكان وما هو كائن وما سيك
يعلَمون ظَاهراً } ٦{ يعلَمونولَكن َأكْثَر النَّاسِ ال(: وعطاء  قاصر، قال تعالى  ،ناقص
الْح ننِ اآلمع مها ونْيالد اةيلُونغَاف مه ةر٧ـ٦: الروم[ )}٧{خ[. 

المحيط الذي يصلح األحوال عن طريق الرساالت والكتب ولذلك بعث اهللا بالمنهج 
 . 

 : منحة تأييد الرسل بالمعجزات القاهرة المنحة الخامسة ـ
 rالنبـي   ، أنtأبي هريرة الذي رواه البخاري عن  الصحيح جاء في الحديث

وإنما كان الذي أوتيته . ما من األنبياء نبي إال أعطي ما مثله آمن عليه البشر«: قال
 .»ا يوم القيامةفأرجو أن أكون أكثرهم تابع، أوحاه اهللا إلّي وحيا

ومن المعروف في تاريخ األديان، أن كل نبي كان يحمل بين يديه إلى قومه آيـة  
ا على صورة لم يسبقه إليها أحد من قبل أن تطلع علـيهم، بـل   معجزة يلقاهم بها متحدي

انت وك .I على أنه مرسل من اهللا يحمل أكثر من آية لتكون دليله القطعي همكان بعض
ال تتعدى إلى من بعده و، ذلك النبي المرسل إليهم قومالآية تعطى لألنبياء خاصة في  كل

كانت معجزته العصا التي يلقيها فتتحول إلى حية تسعى، ويده  u من الرسل، فموسى
 . التي يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، فعندما توفي انقضـت المعجـزة  

كان يبرئ األكمه واألبرص ويحيي الموتى بإذن اهللا، فلما رفعه اهللا إليـه   u وعيسى
 . انقضت المعجزة

، كاملـة ، محفوظـة  بقيـت فقد القرآن الكريم، : وهي rسيدنا محمد  معجزة أما
ألن هذه الشـريعة  ، ليراها ذوو البصائر إلى يوم القيامة،  تعالى بأمر من اهللامستمرة  

 .ت الدهر إلى يوم القيامةعلى صفحاباقية 
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آيـة  إعجازه بمختلف أنواعه ـ البياني، والتشريعي، والعلمي، وغيرها ـ    دويع
 .وتعالى إنما هو من عند ربه rالنبي وعالمة على أن الذي قاله  وداللةً اًوبرهان
إقامة الحجج والبـراهين علـى    من محاور ارئيس ااإلعجاز محور راعتبمكن اوي
ن خالله نتمكن من التوصل إلى معرفة جملة من القضايا التي تهم الباحثين إذ م البشرية،

بعـد أن   .والدعاة، ويساعدهم على توضيح الكثير من المسائل المتعلقة بالخلق والكـون 
، واضطهدوا اوسفهوا طرقه ،rاإليمان باهللا وبرسوله  األديان المحرفة حقائقكذب أهل 

الدين الحق، الذي يدعو إلى العلم،  اهة، تبحث عنالبشرية في مت إلى حد جعلت، ادعاته
 .والعلم يدعو إليه

 :  ومن أبرز ما يمكن التوصل إليه من خالل اإلعجاز، ما يلي
ـ إثبات أن القرآن هو حقًا من عند اهللا عن طريق اإلعجاز البياني والبالغـي    ١

 .والعلمي 
ذي ال يأتيه الباطل من بين ـ التأكيد على أن القرآن الكريم هو حقًا كتاب اهللا ال  ٢

كما  -صلى اهللا عليه وسلم- يديه وال من خلفه، وال يمكن عقالً أن يكون من عند محمد
 .يزعم الغرب على ألسنة مستشرقيه 

 .عظمة اهللا تعالى وبيان قدرته ودقة خلقه وبديع صنعه إبرازـ  ٣
 .rيها تجاه رسالة اإلسالم وتجاه نب ع من في قلبه شكاقتنا إمكانيةـ  ٤
 .دفع الخطر المحدق بإيمان المثقفين ثقافة غير إسالمية من شباب اإلسالمـ  ٥

تثبيت حقائق اإليمان بواسطتها  للوصول إلى بعض الحقائق التي يمكن فهو مفتاح
إن بيان ( :  الدكتور محمد الغمراوي رحمه اهللايقول وفي هذا الصدد  .في قلب المؤمن

عجِاإلعجاز العلمي في القرآن يأن يجد موضعاً للتشكيك فـي القـرآن إال أن    اإللحاد ز
لم تكتشف إال حديثاً والتي جاء ذكرها فـي   فإن الحقيقة العلمية والتي.  يتبرأ من العقل

محسوساً على أن خالق هذه الحقيقة الكونية  القرآن البد أن تقوم عند كل ذي عقل دليالً
 ).هو منزل هذا القرآن على عبده ورسوله
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خطار أشرب الماء یجنب 
 الكمبیوتر والجوال

 

 عبد الرحمن مصطفى رضوان :بقلم

شرب لترين من الماء  أن أكدت دراسة أجريت
توصلت وقد   والكمبيوتر أخطار الجوال يومياً يجنب

أجراها مستشار الصحة العامة التي طبية الدراسة ال
بوزارة الصحة المصرية إلى أن  الوقائي والطب

يساعد على تجنب الماء يومياً  من تناول لترين
وكشفت  اإللكترونية اإلصابة من مخاطر األجهزة

 الدراسة أن استخدام األجهزة اإللكترونية كالكمبيوتر
 والهاتف الجوال لفترات طويلة يتسبب في العديد من

 اإلشعاعات فضالً عن أن ،أقلها إصابة مستخدمها باإلجهاد العقلي والذهني ،المخاطر
اإلصابة باألنيميا  إلى وتؤدي مع طول وقت التعرض لها ،الدم فيالصادرة عنها قد تؤثر 
 .باألورام السرطانية وقد يصل األمر إلى حد اإلصابة ،وعتامة العين والعقم

مما قد  لإلصابة بهذه المخاطر وحذرت الدراسة من أن األطفال والشباب أكثر عرضة 
وأال يزيد  ،سنة ١٥من  قللمن أعمارهم أ وطالبت بمنع استخدام الجوال ،نموهم فييؤثر 

وتناولت الدراسة بحث  عن ساعتين يومياً بشكل متواصل  عدد ساعات التعرض للكمبيوتر
 :مثل ،المستخدمة في المنازل للتعامل مع األجهزة الحديثة عالية التقنية الطرق السلمية

 يوه ،وأجهزة االتصاالت الالسلكية  الكمبيوتر والميكرويف والهاتف الجوال أجهزة
السيئ أو  كهرومغناطيسية واألخطار الطبية لالستخدام األجهزة التي تصدر عنها موجات

 .غير الصحي لهذه األجهزة
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 لي في جھاز واحدآجوال و فأرة حاسب 

 أدمجت الشركة الصينية

Chinavasion ًفي فأرة  جواال
 اًواحد اًجهاز الي ليصبحآحاسب 

ىدعي Skype  فهو يتميز بجميع
لجواالت العادية و لكن خصائص ا

ليتصل بالحاسب  USBمدمج به كابل 
و يعرض بيانات  ،اآللي ليعمل كفأرة

شاشته المسطحة و شاشة  ىعل
الحاسب عن المكالمات التي يتلقاها 

خدم كفأرة في نفس ويمكن أن يست ،الجوال ألنه يتضمن جميع برمجيات النوافذ الحديثة
 ٨٠٠مم بأجهزة تتميز بحساسية عالية وقد ص ،جراء مكالمة تليفونيةوقت استخدامه إل

DPI ويمكن استخدام  ،جودة تفاعل مع حركة الفأرة و عملها بالحاسب ىليعطي أعل
وبالفعل يتصل بجميع مكونات  ،ذاكرته لنقل بيانات بسهولة بين عدة حاسبات آلية

 ،والموسيقي الصور :مثل ،كافة الملفاتبالحاسب ليتبادل المعلومات معها و ليتم تحميله 
 .و هو متوفر للبيع بسعر جيد عبر موقع الشركة باإلنترنت ،وبه خاصية االنزالق

 ٨ترقبوا ویندوز 
سرب فريق أبحاث وتطوير 
شركة مايكروسوفت األميركية 
تفاصيل عن نظام تشغيل 

، حيث أوضحت ″٨ويندوز ”
التسريبات أن النظام المزمع 

 ٢٠١٢إطالقه في عام 
معالجات ”سيتوافق مع 

 .“بت١٢٨
وأشار روبرت مورجان أحد 
أعضاء فريق مايكروسوفت، 

، إلى أن “لينك أن”على موقع 
 المتخصص في مجال الشبكات

يعمل في تطوير أمني رفيع 
لبحث وتطوير  المستوى
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 .تخطيط استراتيجي من أجل مشاريع طويلة ومتوسطة األجل

يتوافق مع “ بت ١٢٨ج معال”وأكد مورغان أن مشروعات البحث والتطوير تضم  
عن تكوين عالقات مع  ؤول، مضيفاً إنه مس″٩ويندوز “و ″٨ويندوز ”نظامي تشغيل 

“ إنتل” :مثل ،شركاء رئيسيين من الشركات المتخصصة في صناعة أجهزة الكمبيوتر
 .“آي بي إم“و“ إتش بي“و“ إيه إم دي“و

ثالثة أعوام، حيث من  ووفقا لخطط مايكروسوفت فإن الشركة تطلق إصداراً جديداً كل 
 .٢٠١٢، بحلول عام ″٨ويندوز ”المقرر إطالق 

 

 لجمیع أنواع الجوالتالشحن  منفذتوحید 

 

 

 

 

ريكسون وأبل نوكيا وسوني إ امن بينهم تعاونت كبرى شركات الجوال عالمياً
لعرض وحدة الشحن العالمية لتعمل في  األوروبيتحاد وغيرها تحت إشراف اال

 . ٢٠١٠عام  بداياتف أنواعها في جميع الجواالت بمختل
 

في مشكلة البحث عن شاحن  موإنهاء معاناتهباإلضافة إلى مساعدة المستهلكين 
بالنسبة للبيئة مع  يمكن أن تكون مفيدة أيضاً و ،يتوافق مع منفذ الشحن في جوالهم
رفع مستوى المستهلك  و تهدر في كل مرةالتي أقل عدد من أجهزة الشحن القديمة 

 .تهمالالجو
 

 فييأمل أن ينتشر  األوربي فقط ،وفي أوروبا واالتحاد  المشروع سيتاح أوالً هذا
الشحن منفذ بقية دول العالم وإيجاد تشريعات إلجبار الشركات المصنعة العتماد 

العالمي على الرغم من أنهم غير متأكدين مما إذا كان ذلك سوف يكون ممكنا من 
 .دون رقابة حكومية شديدة
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 الحجام، وفعل حرفة هي: الحجامة تعريف

 المصاص :والحجام ،المص: والحجم

 فم المتصاصه حجام للحاجم  يقال :األزهري قال

 التي اآللة هو ،المحجم: اآلثير ابن قال المحجمة،

 والمحجم: قال المص، عند الحجامة دم فيها يجمع

 الحجام مشرط أيضا

 عرفها التي العالج فنون أقدم أحد والحجامة

 السنين، آالف إلى تاريخها يعود إذ ،اإلنسان

 الذي الفرعونية مصر في "أمبو كوم" معبد في بعضها على عثر نقوش في ودونت

 من الدم لسحب يستخدم لكأس صورة ونقشت ،العصر ذلك في مستشفى أكبر يمثل كان

 " األصفر اإلمبراطور في كتاب  "الهواء بكاسات"  العالج ذكر ورد وكما ،الجلد

 اآلشوريين عند عرفت آما ،سنة آالف ٤ حوالي قبل الصيني " الداخلية األمراض

 .اإلسالم قبل والعرب ،واليونانيين واإلغريق
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 العالج ذلك ليقر  -صلى اهللا عليه وسلم – النبي وجاء

 في ثابت هو كما أمته به ووصى ،به وعمل ،قومه في

 ومسلم البخاري تبك في المسلمين مراجع أعظم

 أنها نرى ثم وبالعشرات أحاديث كثيرة في وغيرها

 وظهررضي اهللا عنهم   الكرام صحابتهإلى  انتقلت

 ،السنة كتب في ودونت ،ذلك بعد بها كلها األمة اهتمام
 )ـه٤٠٤(توفي الزهراوي كتب مثل الطب وكتب

 ،القيم وابن ،البغدادي الدين القف، وموفق بناو
 أوربا إلى وانتقلت ،)القانون( العظيم في كتابه سيناء وابن ،السيوطي الدين جاللو

 معلم أسسها وضع التي بالكيفية الطبية األندلس مدارس في المسلمين طريق عن

 القرن أواخر حتى منتشراً بها العمل وظل ،-صلى اهللا عليه وسلم – محمد البشرية

 في الحديث للطب تدريجياً مكانها تترك بدأت حتى العشرين القرن وأوائل عشر التاسع

 والذي الكيميائية األدوية عصر في مجدية تعد لم أنها ظناً ،بعدها العالم ثم أوربا

 . يعتقدون كانوا كما ،أفضل بصورة الطبية تالمشكال سيحل الذي البديل هو سيكون

 لما إضافة جديدة أمراض وأمام لها ال حلَّ طبية مشكالت أمام نفسه العالم وجد ولما

 من يبحثون األطباء بدأ ،جديدة أمراض من صناعته وعوادم الكيميائية أدويته أحدثته

 . الحجامة طب ومنه الموازي أو التكميلي الطب أو البديل الطب عن جديد

 فيها والية ٣٨ هناك المتحدة الواليات ففي ،الحجامة تمارس جديدة مدارس وبدأت

 تبين لما وانجلترا ألمانيا،ك أوربية بلدان في انتشر ماك بالحجامة، حالياً تعالج عيادات
 .عالجها في الحديث الطب عجز أمراض عالج في مبهرة نتائج من له

في كليات  مهم أمريكا كفرع في الطب مناهج في حاليا يدرس بالحجامة والعالج
 fask باسم  األلمانية المدرسة في ومعروف ، cupping therapyاسم  تحت الطب
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 في الفضل بينما المسلمين غير ويحييها جديد من تحيا اهللا رسول سنة اهللا فسبحان

 محمد سيدنا الخير اإلنسانية معلم إلى الحالية والتقنية العلمية أسسه على يرجع انتشاره

 من أآثر منذ سليمة أسس على نشروه الذي المسلمين من وتابعيهم الكرام صحبه إلى ثم

 .سنة١٤٠٠

 أوضح أن يجب ،بالحجامة التداوي في النبوي اإلعجاز عن للحديث أتطرق أن وقبل

 الحجامة؟ ما هي قليال

 وهذه ،اإلنسان جلد في بخدوش محددة مواضع من للدم إخراج عملية هي فالحجامة

 . المرض نوع حسب أخرى أماكن في ثم الكاهل في تبدأ المواضع

 في سالب ضغط إلحداث الهواء منها يستفرغ كاسات طريق عن يتم اإلخراج وهذا

 .الدم خروج يتم الخدوش مكان على الكأس وضع وعند ،الهواء

 حالقة موس أو ومشرط تفريغ عن كاسات عبارة وهي بسيطة الحجامة وأدوات

 .للتطهير وأدوات

 : الحجامة أنواع

 واليابان الصين في الشائعة الحجامة وهي )شرط بدون أي( جافة حجامة: األولى

 .وأمريكا األوربية الدول وبعض

 عصر في شائعة انتك التي وهي )بالشرط أي( دامية أو رطبة حجامة :الثانية

 .ألمانيا وخاصة األوربية الدول بعض في اآلن شائعة وهي ،النبوة

 ١٥  وبعدد ملم١  وبعمق ملم٤  بطول الجلد من الخارجية الطبقة تشريط يتم وفيها
 تتجاوز ال لمدة الموضع ذلك على الكأس يوضع ثم صفوف، ٣ على موزعة شرطة

 النحل بعسل مباشرة الكأس وضع عمليةر وتتكر ،خاللها الدم فيخرج ،دقائق عسشر

  creme fucidine: مثل حيوي مضاد أو عادي مطهر أي أو ةكالبر حبة زيت أو
 أفضل نتائج للحجامة انك طبقت إذا ونصائح تعليمات لها النبوي الطب في والحجامة
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 في وقت أي في فتتم الحاجة عند أما ،واالستطاعة الوقاية حالة في هذا ،يكون ما

 .النهار من ساعة أي وفي الشهر

  ؟ والنصائح التعليمات هذه هي فما
 . الصيف وأوائل الربيع في الحجامة تتم أن .١

 والعشرين الواحد أو عشر التاسع أو عشر السابع اليوم في هاؤإجرا يكون أن .٢

 ما أقرب القمر يكون األيام تلك في هنأل وذلك ،)القمري( العربي الشهر من
 جسم وباعتبار ،أشدها على والجزر المد ظاهرة وفيه األرض إلى يكون

 فعند ،األرض من القمر باقتراب يتأثر فهو ماء%) ٦٠(من  يتكون اإلنسان

 عن معظمها استخراج فيتم ،يكون ما أهيج على الدم في األخالط تكون ذلك

 هاج قد يكن لم الشهر أول في الدم ألن: "القيم ابن يقول ماكو، الحجامة طريق

 . )القانون (تابهك في سينا ابن ذلك مثل وقال" سكن قد يكون آخره وفي

 الليل في وليس والظهر الصباح في الحجامة تكون وأن .٣

 . ممتلئ بطن من أفضل فهو )فارغ بطن( الريق على تكون أن .٤

 :وسلم عليه اهللا صلى بالحجامة استطباباته عن ورد ومما

 . األخدعين وفي اهلهك على -صلى اهللا عليه وسلم –احتجامه ورد .١

 . به انتك شقيقة من رأسه محرم وهو -صلى اهللا عليه وسلم – احتجم .٢

 شديد دمك من قدميه ظهر على محرم وهو -صلى اهللا عليه وسلم – احتجم .٣

 . جزع أو به انك

 . به انك وجع من تفيهك وبين ( الرأس أعلى) يأفوخه في (ص) احتجم .٤

 . الرأس من الناصية مقدمة) الذؤابة من أسفل( -صلى اهللا عليه وسلم – احتجم .٥

 . اليهودية إياه أطعمته الذي السم أثر من -صلى اهللا عليه وسلم – احتجم .٦

 . به انك شديد دمك من هكور على -صلى اهللا عليه وسلم – احتجم .٧
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 الشهر منتصف بعد واحتجم صائم وهو -صلى اهللا عليه وسلم – احتجم .٨

 . عشر اسعتالو ،عشر ابعالس اليوم العربي

 : الحجامة في -صلى اهللا عليه وسلم – الرسول أقوال ومن

 . "والنسائي الشيخان أخرجه " )الحجامة به ماتداويتم خير( .١

 ". وأحمد البخاري أخرجه " )الحجامة الدواء خير( .٢

 ةيك أو عسل شربة أو محجم شرطة ففي خير أدويتكم من شئ في انك إن( .٣
 ."أحمد أخرجه" )تويكأ أن أحب وال نار

 أخرجه " )الصلب وتجف البصر وتجلو الدم تذهب الحجامة الدواء نعم( .٤

 ." ومسلم البخاري

 " ومسلم البخاري رواه " )فاحتجموا الهرم إال داء من كل تنفع الحجامة( .٥

 الحجامة حول ومعملية علمية دراسات

 : الحجامة دم دراسة )١

 هرمة كانت الحمراء الكريات أغلب أن على دلت ،الحجامة لدم المعملية الدراسة

 الدم في نسبتها من١٠ /١نسبها  وتصل محدودة البيضاء الكريات نسبة وكانت ،شاذة

 .الوريدي

 : الحجامة بعد يزيد األنترفيرون )٢

 الدم الكريات قدرة أن وهي غريبة حقيقةإلى  توصل " كانتيل" الفرنسي البروفسور

 الحجامة عمل بعد قدرتها أضعاف عشرة بمعدل تزيد األنترفيرون إنتاج على البيضاء

 . الحجامة لهم تجر لم الذين األشخاص عند األنترفيرون إنتاج على بقدرتها مقارنة

 . والعدوى المرض ضد الجسم مناعة زيادة ذلك ومعنى
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 مرضى لعالج اصطناعية صورة في تستخدم األنترفيرون مادة أن المعروف ومن

 . االيدز ومرضى الفيروسي الكبدي التهاب

 نشاط حدوث على يدل مما الحجامة عمل بعد رتفعي البيضاء الكريات دعد أن ثبت كما

 من الدم تخليص بعد تعبه من وتخلص أفاق قد وكأنه الحجامة بعد العظم لنخاع

 . الحجامة دم من تخرج التي الغريبة واألخالط والتراكمات الشوائب

 "الدم غلبة" نظرية )٣

 إصابتنا سبب هي" الدموية الشوائب"أن   kuakuroiwaاسمه  ياباني استنتج طبيب

 الدموية الشوائب هذه من الجسم تخلص ألنها ،الشفاء تحقق الحجامة وأن ،بالمرض

 من شفاء الحجامة": -صلى اهللا عليه وسلم –اإلنسانية  معلم قال ،السنين مئات ومنذ.

 أنس عن الترمذي رواه" الدم غلبة سببه داء كل

 الهرمة الحمراء الكريات زيادة كمية هو أعلم واهللا الدم غلبة من المقصود يكون وقد

 يجعله مما وغيرها أدوية من الكيميائية والرواسب المختلفة الدموية والشاذة والشوائب

 بالزيادة طبياً نصفه أن وهو يمكن ،تدفقه في متعسراً غامقاً متخثراً لزجاً غليظاً

 ومشقة أعباء ويزيد األعضاء في تدفقه يقل الوصف بهذا والدم التبيغ، أو ،الدموية

 مر مع تراكمها إلى يؤدي مما ،الشوائب هذه من التخلص في والطحال الكبد عمل

 .أنواعها باختالف األمراض حدوث في فتتسبب ،السنين

 الشوائب هذه باستخالص الزائدة والدموية اللزوجة هذه من نتخلص وعندما

 المحمل النقي الدم تدفق يزداد الحجامة عمل خالل من الدم من الضارة والفضالت

 واألخالط الشوائب هذه من األعضاء وترتاح ،الجسم ألعضاء والغذاء باألوكسجين

 . بوظائفها للقيام فتتفرغ
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 فإن ،)القلبية والجلطات الذبحة (القلب  أمراض على " الدم غلبة" نظرية  طبقت واذا

 تضيق أو انسداد إلى تؤدي التي الدموية الخثرات تكون يحفز الوصف بهذا الدم

 . الصدرية الجلطات أو ،الصدرية بالذبحة إلصابةإلى ا يؤدي مما التاجية الشرايين

 شوائب أن فنجد الجسم أعضاء بقية على " الدم غلبة " النظرية هذه طبقت إذا وأيضا

 آفاءته وتنخفض بوظائفها القيام في وأجهزته أعضائه آفاءة تخفض السنين مر مع الدم

 . واحدة الجسم كوحدة أعضاء وكفاءة فعالية على عامة بصفة تتوقف التي المناعية

 حدوث على المحفزة العوامل مقاومة على قادر غير أخرى ناحية من ويصبح

 وراثيا معدل منشأ من والغذاء واإلشعاعات الضارة للكيماويات كالتعرض السرطان

 في الطحال وتقل كفاءة للسموم التصدي في الكبد وظيفة تتراجع حيث لخ،إ.......

 من للغزاة التصدي في البيضاء الدم كفاءة كريات وتقل ،الغريبة العناصر استخالص

 الجسم خاليا فكأن ،بالسرطان لإلصابة القابلية من يفاقم كله وهذا ،شاذة وخاليا جراثيم

 غير مفرط شاذ انقسام حدوث صورة في ذلك ويظهر ،الجسم هذا على وتثور تحتج

 . بالسرطان المقصود وهو ،للخاليا طبيعي

 كمية نقص هو بالسكر اإلصابة سبب نإ :نقول التقليدي الطب في :السكر مرض في

 رأياً هناك أن الحقيقة ولكن ،الكلوكوز لتمثيل الضروري األنسولين هرمون فعالية أو

 لألعضاء الدم تدفق في نقص :أي ،التروية نقص بسبب ينشأ السكر مرض أن هو آخر

 الجسم يضطر الوضع هذا فأمام ،)الدموية والشوائب الشاذة الخاليا آثرة بسبب(

 . أعضائه نشاط لرفع الدمفي  مستواه وزيادة  الكلوكوز لتحرير

 انتعاش حالة حدوث إلى تؤدي الحجامة فإن " الدم غلبة " النظرية هذه على وبناء

 وإبعاد  )لها الدم تدفق زيادة( التروية زيادة بسبب الجسم أعضاء لمختلف عالية وآفاءة
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 للقيام التفرغ عن وتشغلها ترهقها انتك التي عنها الدموية والشوائب األخالط

 . بوظائفها

 : منها مختلفة إيجابية تأثيرات له بالحجامة العالج أن وجد كما

 وهذا ملحوظ بشكل ندروفيناأل مادة إفراز زيادة عن ناتج وذلك :مسكن مفعول :أوال

 .الحجامة بعد المرضى من ثيرك عند نراه

 وقد للجسم تهدئة يحدث النقاط بعض مع التعامل أن وجد فقد: مهدئ مفعول: ثانيا

 ،حاالته أنشط في وهو ويستيقظ بعده أو العالج أثناء عميق نوم في المريض يذهب
 دلتا موجتي في انخفاضا يحدث أنه وجد لهؤالء الكهربي الدماغ تخطيط وبفحص

 .يتابو

 توازن ثُدحي ذلككو) والالسمبتاوي السمبتاوي( الجهاز في :توازني مفعول :ثالثا

 المنخفض الدم ويوازن المرتفع الدم ضغط في انخفاض حدوث يفسر ما وهذا هرموني

 . السواء على والنساء للرجال الهرموني االضطراب ويعادل

 . أيضاً التوازن لهذا نتيجة المزمن واإلسهال اإلمساك عالج يمكن ذلككو

 . آنفا ركذ ماك :المناعية القوى زيادة: رابعا

 تبدأ نةكالسا العصبية الخاليا أن وجد حيث :الدماغ في الحركة مراكز تنشيط :خامسا

 "اجالك" خاليا مايسمى فيها يشترك عصبية دورة خالل وذلك،أخرى مرة نشاطها في

 من سنوات بعد والشلل الضمور حاالت في يحدث الذي التحسن وهذا "رنشو"و

 . حدوثه

 بعض نقصها يحدث التي الدوبامين مادة مثل :العصبية الموصالت تنشيط :سادسا

 . الرعاشي الشلل :مثل ،العصبية األعراض
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 :الحديثة الحجامة مواضع

 وثالثة ،الظهر على منها وخمسون خمسة ،موضعاً وتسعون ثمانية الحديثة للحجامة

 جسم من للحجامة معينة مواضع مرض ولكل ،والبطن الوجه على منها وأربعون

 . اإلنسان

 ،دائما به نبدأ الذي وهو ،األمراض لك في المشترك أيضا وهو ،المواضع هذه وأهم
 . الرقبة وأسفل الكتف مستوى أدنى أي" الكاهل"

  ،الجسد في وتأثيراتها عملها لكثرة ،الحجامة عليها تعمل التي المواضع ثرةك وترجع

 العالج في نستخدمها التي هي والمواقع الخطوط وهذه ،الطاقة خطوط على تعمل فهي

 به تأتي ما أضعاف عشرة أفضل بنتائج تأتي الحجامة أن ثبت وقد ،الصينية باإلبر

 الحجامة أما ،صغيرة نقطة على تعمل اإلبرة ألن ،ذلك يرجع وربما،الصينية اإلبر

 . تقريباً سم ٥  قطرها دائرة على فتعمل

 )األنكوبنكتوسكوب( الكهربائي الكاشف بواسطة النقاط تلك مواقع تحديد أمكن وقد

 في عضو فكل ،األفعال ردود الخاصة األعصاب مواضع على أيضاً الحجامة وتعمل

 رد )فعل( مرض لكل يظهر ثم ومن ،األفعال لردود وأخرى تغذية أعصاب له الجسم

 هذا ويسمى ،فيه األفعال بردود الخاص العصب منتهى بحسب مكانه يختلف فعل
reflexe  بالحجامة قومن المعدة تمرض وعندما الظهر، في مكانان لها المعدة فمثال 

 نكأما ٦ له والقولون ،نامكان له البنكرياس ذلككو ،المكانين هذين على

 . وهكذا...........

 تقاوم ويجعلها المناعة يقوي فهذا بتنشيطها وتقوم ،الليمفاوية الغدد على أيضاً وتعمل

 "C " فيروس مثل والفيروسات األمراض
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 وتقوية الغدد جميع تنشيط وعلى ،األعصاب وعلى الدموية األوعية على أيضاً وتعمل

 . وغيرها المخ زكمرا تنشيط وعلى ،المناعة

 ؟ بالحجامة تعالج التي األمراض ما

 األمراض جميع في تفيد الحجامة

 .عام لك مرة الحجامة عمل فيمكنه سليماً اإلنسان انك إذا األمراض من الوقاية: أوال

 تاماً شفاء األمراض بعض من تشفي قد الحجامة: ثانيا

 وبذلك ،األعضاء لجميع الدموية التروية وتحسين المناعة تقوية في تفيد :ثالثا

 . األمراض من لكثير الشفاء نتائج من تحسن

 . األمراض لبعض مساعد عالجك وتعمل ،أخرى ألمراض مسكناً وتعتبر

 هذه ومن، وعرض مرض بين حالة ثمانين حوالي في تفيد الحجامة أن سجل وقد

 :الحاالت

 وارتفاع ،الجنسي والضعف ،الدرقية والغدة ،والنقرص الروماتويد،و ،الروماتيزم

 فوق األطفال في راديالالإ والتبول ،العصبي والقولون ،المعدة وقرحة ،الدم ضغط

 ودوالي ،السكر ،الشرايين وتصلب ،الدموية األوعية ضيق و ،سنوات خمس

 ،المخّ خاليا وضمور ،والتشنجات ،السمع وضعف ،والسمنة ،والخصية الساقين

 .كثير ذلك وغير ،الطمث انقطاع و ،الرحم ونزيف
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 م٣٠/١/٢٠١٠ :تاريخ النشر

في مدينة  ١٤٣١الخير  صفر ١٤انتقل إلى رحمة اهللا تعالى مساء الجمعة 
الحميد بن محمود طهماز الحموي الرياض العالم الصالح الفقيه المفسر الشيخ عبد 

 .ثم المكي عن عمر يناهز الخامسة والسبعين
وهو من خواص تالميـذ الشـيخ    ١٣٥٦وفضيلة الشيخ من مواليد حماة  

فـي بدايـة أحـداث سـورية سـنة       هاجر.محمد الحامد ووارث منهجه العلمي
إلى السعودية وتنقل في عدد من مـدنها ودرس فـي عـدد مـن      ١٩٨٠=١٤٠٠
 .واستقر أخيراً في مكة المكرمة ،معاهدها
 :علمية نافعة من أهمها تفسيره المفيـد لكتـاب اهللا بعنـوان    وترك آثاراً 

التفسير الموضوعي لسور القرآن، فسر فيه جميع سور القرآن بمنهج موضـوعي  
علمي متميز، وهو من خيرة كتب التفسير المعاصرة وهو تفسير يستفيد منه عموم 

ب العلم وفيه علم نافع وغيرة صادقة وربط لآليات بحاجات المثقفين والدعاة وطال
المسلمين المعاصرة وتصحيح مفاهيم خاطئة وتوجيهات إيمانية وسلوكية راشدة مع 
سهولة عبارة وبعد عن االصطالحات التخصصية الصعبة، و ستصـدر الطبعـة   

 

 رابطة العلماء السوريين 

 تنعي

 

 رحمه اهللا تعالى
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ثوبـه   فـي  الفقه الحنفي: وله أيضاً .الثانية في سبع مجلدات عن دار القلم بدمشق
 .ة النبـي مـن القـرآن والسـنة فـي مجلـد      رالجديد في خمس مجلدات، وسـي 

العالمـة  : عن شيخه الحامد بعنوان،وكتب في سلسلة أعالم المسلمين وأصدر كتاباً
والسيدة عائشـة أم   ،المجاهد الشيخ محمد الحامد، وكتب أيضاً عن السيدة خديجة

 ،المحب العظيم والخـادم األمـين   وأنس بن مالك ،المؤمنين وعالمة نساء اإلسالم
ــل   ــن جب ــاذ ب ــنهم     ،ومع ــي اهللا ع ــاس رض ــن عب ــد اهللا ب   .وعب

ــة ــيرة النبوي ــي قصــص الس ــه ف ــان مخــزوم :ول ــلم ،فرس ــان أس  .وفتي
واألنساب واألوالد فـي   ،حياتنا والموعد المجهول: منها ،وله رسائل علمية نافعة

وميزات الشريعة اإلسالمية  ،والنور والسراج المنير ،واألربعون العلمية ،اإلسالم
، وغيرها من الرسائل إسرائيلبني  ويا ،على القوانين، ومن ذخائر القرآن والسنة

 .العلمية واآلثار النافعة

وقد صلي عليه في جامع الراجحي في الرياض، ودفن في مقبـرة حـي    
وقد  –النسيم الساعة الخامسة من مساء يوم السبت الخامس عشر من شهر صفر 

 .لدفن جمهور غفير من السوريين وغيرهمحضر ا

ورابطة العلماء السوريين تعزي آله وأحبابه وإخوانـه وجميـع علمـاء      
سورية والعالم اإلسالمي بوفاة هذا العالم العامل الجليل وتسأل اهللا سبحانه وتعالى 

ـّة وأن يجزل له األجـر والثـواب    ،أن يتغمده برحمته وأن يرفع درجاته في الجن
وأن يلهِم آله وأحبابه الصبر والسلوان، وأن  ،علمه ودعوته وهجرته وصبره على

يجزيه خير الجزاء على ما قدم لألمة من علم ونصح وخير وبـر، وأن يعـوض   
 .المســـلمين خيـــراً، ويجبـــر مصـــابهم بفقـــد العلمـــاء العـــاملين

ـّا إليه راجعون ،وال نقول إال ما يرضي ربنا  ـّا هللا وإن وال قوة إال  وال حوَل ،فإن
 .باهللا العلي العظيم
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 :رابطة العلماء السوريين ُتناشد

 
 
جغرافيـاً  .. أمنياً وعسكرياً واقتصادياً.. إسرائيل تحاصر غزة براً وبحراً وجواً -

 ..وإدارياً ومالياً
 ..واقتصادياً وأمنياً وإعالمياًقوى االستكبار العالمي تحاصرها سياسياً  -
 ..السلطة الفلسطينية تحاصرها أمنياً ومالياً وإدارياً وتنظيمياً وإعالمياً -

وكان واجب العرب والمسلمين وأحرار العالم ـ ابتداء ـ أن ينجدوا إخوانهم في 
غزة، وأن يمدوا لهم يد العون واألخوة، وأن ينتصروا لهم بكل ما يستطيعون، وأن 
يفدوهم بالمهج واألرواح، فهم إخوة العقيدة، إخوة اإلسالم، إخوة العروبة، إخـوة  

 .... اإلنسانية
ن هذه الروابط والوشائج الحميمة بيننا وبين إخوتنا في غزة موجـودة،  ولو لم تك

القتضتنا المروءة والنَّخْوة والشَّهامة أن نتحرك لنجدتهم، وأن نهب لعـونهم، وأن  
نبذل الغالي والرخيص، تلبية الستغاثاتهم، واستشعاراً لمعاناتهم، وانتصاراً لعدالـة  

رية التي تتوثَّب لالنقضاض عليهم في كل وقت، قضيتهم، ومواجهة للوحوش البش
 .وكل حين، ليعيشوا رعباً دائماً، وإرهاباً مستمراً
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ونحن نرى إخوة لنا فـي العقيـدة واإلنسـانية،    ! تُرى ماذا تقول لنا ضمائرنا؟
يحاصرهم العدو في لقمة عيشهم، يحاصرهم في دوائهم، يحاصرهم فـي بـرهم   

عون قدوم أحد عليهم، ويمنعون خروج أحد منهم حتى ولـو  وبحرهم وجوهم، يمن
 .كان للعالج

أليس عجيباً ومخجالً وغريباًَ أن تتحرك بعض الجمعيات اإلنسانية في أوروبـا  
وبعض الشخصيات السياسية واالجتماعية في الغرب لنجدة أهلنهـا فـي غـزة،    

في الوقت الـذي  !! الحياةوليقودوا حمالت اإلغاثة اإلنسانية وآخرها قافلة شريان 
يجبن بعض حكامنا ومسؤولينا وبعض جمعياتنا الخيرية عن أداء مثل هذا الواجب 

 !!.اإلنساني بل إن بعضهم وبوقاحة يعيق مسيرتها ويمنع وصولها
وهذا الحصـار  ! تُرى ما الذي فعله أهل غزة حتى يستحقوا هذا العقاب األثيم؟

 !!.الظالم؟
! هل ارتكبوا جرماً في حق أحد؟ هل اغتصبوا حق أحد؟هل اعتدوا على أحد؟، 

 !!.هل يشكلون تهديداً ألحد إال أن يكون ظالماً معتدياً ومحتالً؟
أنَّهم دافعوا عن أنفسهم، وعن أرضهم، وعن : كلُّ العالم يعرف أن ما فعلوه هو

 . هذه حقوق كفلتها لهم كل شرائع السماء وكل شرائع األرض... حريتهم
كذلك يعرف جيداً أن أهل غزة، إنما مارسوا حريتهم السياسية فاختاروا  والعالم

شهد لهم بـذلك العـدو قبـل    ... لتمثيلهم من ارتضوه لدينهم وأمانتهم، واستقاللهم
 . الصديق، والبعيد قبل القريب

والعالم كله شهد عياناً وعبر شاشات التلفاز وحشية إسرائيل ومن وراءها فـي  
ا في غزة، شيوخاً ونساء وأطفاالً، بأسلحة لم تشهد لها البشرية مثيالً، كما ذبح شعبن

شهد وحشيتها في محاولة كسر إرادة هذا الشعب العربي المسلم الحر، وهدم بنيته 
 . التحتية والفوقية، وتدمير طاقاته واقتصادياته، ومحاولة قطع كل أسباب الحياة عنه

 عـداوةً  النَّـاسِ  َأشَد لَتَجِدن(: كتاب اهللا سبحانه فهمناه من.... كل هذا مفهوم
يننُوا ِللَّذَآم ودهالْي ينالَّذكُوا وال(، ]٨٢:المائدة[ )َأشْرو الُونزي لُونَكُمقَاتتَّـى  يح 

وكُمدري نع كُمينوا ِإنِ دتَطَاع٢١٧: البقرة[ ]اس.[ 
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!! لكن من غير المفهوم أن يشارك العدو في هذا الحصار عرب ينتسبون لإلسالم
لم يعرفوا من أهل غزة إال الجوار اآلمـن،  !! ودول تسمي نفسها عربية وإسالمية

وأنهم في الصفِّ األمامي، يواجهون بكل شجاعة شذَّاذ اآلفاق، أعداء اإلنسـانية،  
عما تبقَّى من فلسطين، وليحولوا  عهم الجهد مجرمي الحرب، وأنَّهم يدافعون ما وس

دون تهويد القدس وهدم المسجد األقصى أولى القبلتين وثاني الحـرمين، وأنَّهـم   
 . ينافحون بكل عزة عن كرامة األمة وعزتها وشرفها

كبرى الـدول   –أم األزهر  -قلعة اإلسالم (هل من المعقول أن تشارك مصر 
فتقيم الجـدار الفـوالذي   !! ، وهذا الحصار الظالم!لفاضحفي هذا العار ا) العربية

الذي يحكم الحصار، ويسد المنَافذ، ويمنع وصول الغذاء والدواء، وكـل أسـباب   
 !!.كل ذلك بهدف حماية إسرائيل وخنق شعب غزة وتجويعه وتركيعه!! البقاء؟

ارك في وحتى ندرك بشاعة هذه الجريمة المخجلة للعرب والمسلمين، والتي يش
تنفيذها مصريون وإسرائيليون وأمريكيون وفرنسيون، نذكر المعلومات التالية التي 

 :كشفت عنها المنظمة العربية لحقوق اإلنسان وكل وسائل اإلعالم
 .كم ُأنجِز منه حتى اآلن نصفه) ١٠(أ ـ طول هذا الجدار الفوالذي المقرر هو 

ويتكون من صفائح . )م٣٠ـ٢٠(ب ـ سيغرس الجدار في األرض على عمق  
سم، مزود بمجسات تنبيـه إلـى   ) ٥٠( م بسمك) ١٨( فوالذية طول الواحدة منها

 .محاوالت خرقه
جـ ـ ينصب هذا الجدار بإشراف كامل من ضباط مخابرات أمريكية وفرنسية،  

مليون دوالر لشـراء معـدات متطـورة     )٥٠(وقد خصصت الحكومة األمريكية 
وستقوم فرنسا بإطالق قمر صناعي للتجسس ومراقبـة  لمراقبة حدود غزة، مصر 

 .القطاع
ـ   ما هو التهديد الذي يشكله شعب أعزل مـثخَن  : د ـ وتساءلت المنظمة بحق 

الجراح على أمن مصر القومي؟ وهل أصبح األمن القومي المصري يبدأ وينتهـي  
 .عند معبر رفح

]وناجِعر هِإنَّا ِإلَينَ[. ]ِإنَّا ِهللا وبسيُلحكالو معنا اُهللا و[. 
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اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا، وقلة حيلتنا، وهواننا علـى النـاس، أنـت رب    
المستضعفين أنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا؟ أم إلـى قريـب ملكتَـه    

 !... أمرنا؟
إن رابطة العلماء السوريين، وانطالقاً من واجب العقيدة واألخـوة واإلنسـانية   

شد المسؤولين في مصر، وشيخ األزهر وعلماءه، وحكام العرب والمسـلمين،  لتنا
والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، وكافة المنظمات الدولية واإلنسانية، 
وكافة األحزاب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني أن يعملوا جهدهم إليقاف هـذه  

تقوا اهللا في شعب غزة العربي المسلم الجريمة، وأن يضعوا حداً لهذا الظلم، وأن ي
 ...الحر األبي

ارفعوا أيـديكم  : البد أن يرتفع صوت هؤالء جميعاً ليقولوا لهؤالء اآلثمين...نعم
عن غزة، واعلموا أن بِناء هذا الساتر ال يقل جريمة وبشاعة عن جرم بِناء جدار 

إن كل من : اًالفصل العنصري الذي أقامه شارون في الضفة الغربية، ونقول أيض
يساعد في إقامة هذا الجدار سواء كان سياسياً أو إدارياً، أو ميكانيكياً أو صـناعياً  

 .إنما يرتكب فعالً حراماً وإثماً مبنياً، وظلماً كبيراً سينال من اهللا أشد العقاب
اللهم رد حكام العرب والمسلمين إلى دينهم رداً جميالً ، وألهمهم تحكيم كتابك ، 

شرعك ، وأصلح حالهم ، واجعلهم مع شـعوبهم علـى أعـدائهم يـا رب      وإقامة
  .العالمين

 رابطة العلماء السوريين
 عضو االتحاد العالمي لعلماء المسلمين

 األمانة العامة
 هـ١٤٣١/محرم/٩:  بتاريخ
 .م٢٦/١٢/٢٠٠٩  :الموافق
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  :العنوان التايل لىيرجى التواصل ع) نيسوريالعلماء الرابطة (راسلة مل
ISLAMSYRIA@HOTMAIL.COM  

ــوان     ــى العن ــة عل ــع الرابط ــارة موق ــنكم زي ــايل وميك  :الت
http://www.islamsyria.com/  

  :، وإلرسال املقاالت والتعليقاتبشائر اإلسالموملراسلة جملة 
   yrabeta@hotmail.Com: يرجى التواصل على العنوان التايل

  

  
  

  
 
 

  
على مّنه وفضـله فـي إنجـاز     اهللا عّز وجّل أوًال، نشكر

 ثّم هذا العمل، ونسأله تعالى أن يكون خالصا لوجهه الكريم،

 ،شكر كل من شارك في هذا العـدد مـن أعضـاء الّرابطـة    ن

ومن خارجها على الّسواء، ونسأل اهللا تعالى أن يكون ذلـك  

في ميزان أعمالهم، يوم ال ينفع مال وال بنون إال مـن أتـى   

  اهللا بقلب سليم، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

 التحريرسرة أ
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