سال ُم
اإل ْ
هللا
سالَ ِة ِ
ُر ْؤيَةٌ ِع ْل ِميَّةٌ ِل ِر َ
ِللبَش َِريَّ ِة
امنُ
الفَ ْ
ص ُل الث َّ ِ

وحيَ ِة
الر ِ
العَ ََلقَةُ َما بَيْنَ النَّ َو ِ
احي ُّ
س ِديَّ ِة
َو ْال َج َ
اليم اإل ْس ََل ِميَّ ِة
فِي التَّعَ ِ
ش ْي َ
عو ُذ بِاللِ ِمنَ ال َّ
الر ِج ِيم
أَ ُ
ان َّ
ط ِ
الر ِح ِيم
الرحْ َم ِن َّ
بِ ْس ِم للاِ َّ
ُمقَ ِد َمةٌ
األرض  ،ثم تركها
ق الحياةِ على
ِ
بدأ للاُ  ،سبحانه وتعالى  ،بخل ِ
ب  ،مع
لتتطور  ،نتيجة
للتكيف مع البيئا ِ
ِ
ت المختلف ِة على هذا الكوك ِ
َ
،
وجل
عز
،
تدخل ِه
لتحسين مخلوقاتِ ِه  ،من حين إلى آخر  ،يحد ُدهُ
ِ
ُ
لإلنسان في خمس ِة أطوار رئيسة هي
الخلق األو ُل بالنسب ِة
ه َُو .وكان
ِ
ُ
ُّ
الروح.
بث الحياةِ والتسوية واالعتدا ُل وتحسينُ الصورةِ ونف ُخ
ِ
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الرحم  ،وهي
ق الثاني في
ِ
ويعاد ُل ذلكَ خمسةُ أطوار أخرى من الخل ِ
النطفةُ والعلقةُ وال ُمضغةُ والعظا ُم واللح ُم  ،كما تمت مناقشت ُهُ في
ت اإلستطرادي ِة  6و 7و 8منه.
الفص ِل
الرابع  ،خاصة في المَلحظا ِ
ِ
ْ
ولكن
ب،
وهذا الفص ُل هو استمرار لما سبقَ من فصو ِل هذا الكتا ِ
ق  ،أال وهي نف ُخ للاِ ،
بتركيز َ
أكثر على المرحل ِة الخامس ِة من الخل ِ
اإلنسان  ،مما مكنَهُ من تح ُم ِل األمان ِة
روح ِه في
سبحانه وتعالى  ،من
ِ
ِ
والشر
الخير
ق بين
التي َّ
ِ
ِ
شرفَهُ للاُ بها  ،من خَل ِل قدرتِ ِه على التفري ِ
ت بشأنهما.
 ،وعلى الحري ِة في اتخا ِذ القرارا ِ
ضوء ما سبقَ مناقشت ُهُ في الفصو ِل السابق ِة  ،يمكنُ القول َّ
بأن
وعلى
ِ
األرض يتكونُ من جسد مادي وروح  ،بالمقارن ِة
ك َّل كائن حي على
ِ
الصخور  ،التي تتكونُ من مادة فقط.
غير الحي ِة  ،مث ِل
م َع
ِ
ِ
األجسام ِ
ت الحي ِة في الدماغ  ،الذي هو مركز السيطر ِة
وتتواج ُد أروا ُح الكائنا ِ
الوظائف األساسي ِة للدماغ
أعضاء الجسم .ومن مَلحظ ِة
على باقي
ِ
ِ
االفتراض َّ
َ
 ،يمكنُ
ثَلث مكونات أساسية.
بأن للروح
ُ
للروح في البرمجي ِة األصلي ِة الموروث ِة للحيا ِة
يتمث ُل ال ُمك َِونُ األو ُل
ِ
ي القيو ُم َّ ،
عز وج َّل  ،في الخلي ِة األولى ،
 ،التي بثها البار ُ
ئ  ،الح ُّ
التي تطورت إلى أشكال مختلفة للحياة .وأصبحت هذه البرمجيةُ
الجسم  ،حتى تؤدي
أعضاء
األولى مركزا للقيادةِ والسيطرةِ على
ِ
ِ
وظائفَها بشكل تلقائي.
ويتمث ُل المكون الثاني للروح في البرمجية العقلية  ،التي تمكن
الكائنات الحية من جمع المعلومات المفيدة لها .وبذلك  ،فإنها تعتمد
على قيام البرمجية األولى للحياة بأداء وظائفها بشكل طبيعي .وهكذا
 ،فإن العقل يمثل المعرفة التي يحصل عليها الكائن الحي في حياته
كلها  ،من خَلل الحواس  ،وكذلك نتيجة للتحليل الداخلي للمعلومات
المكونة لتلك المعرفة.
ِ
ويتمث ُل المكون الثالث للروح في البرمجية األخالقية  ،التي تميز
اإلنسان عن باقي الكائنات الحية  ،كما مر في الفصل الرابع .وهذه
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البرمجية تمكن اإلنسان من تكوين النفس (الشخصية) وتنميتها  ،من
خَلل التفاعل مع اآلخرين  ،وتحليل المعلومات  ،واتخاذ القرارات
 ،على أساس المعرفة العقلية المكتسبة .ومنذ آالف السنين  ،تم
الخيرة والنفس
التعرف على نموذجين متضادين للنفس  ،وهما النفس ِ
الشريرةَّ .
لكن من المنطقي القول  ،بأن هناك درجات مختلفة من
الخير والشر في النفس البشرية  ،تق ُع بين هذين النموذجين.
وهكذا  ،فإن اإلنسان يزيد عن الكائنات الحية األخرى على األرض
بتكوين النفس  ،التي تمثل قمة الوجود الروحي له .فهي مسؤولة
ليس فقط عن اتخاذ القرارات بشأن المنفعة  ،وإنما بشأن ما هو
أخَلقي أيضا  ،أي ما هو صواب أو خطأ  ،في التعامل مع اآلخرين.
وعلى الرغم من أن النواحي الجسدية ال يمكن فصلها عن النواحي
الروحية للوجود اإلنساني َّ ،إال إنها تابعة لها  ،كما ستتم مناقشته في
هذا الفصل.
ت ال َم ْف ُرو َ
ض ِة
س ِد َّي ِة ِفي ال ِع َبادَا ِ
الر ِ
النَّ َو ِ
وح َي ِة َوا ْل َج َ
احي ُّ
للتعاليم اإلسَلمية نَ َواح روحية وجسدية  ،وكَلهما ضروري لفهم
جوهر رسالة اإلسَلم في هداية البشرية .فالتركيز على ناحية واحدة
فهم دينِ ِه فهما صحيحا  .فالناحيتان ال
منهما فقط يُفق ُد اإلنسانُ المسل ُم َ
يمكنُ فصلُ ُه َما عن بعضهما  ،سواء كان ذلك فيما يتعلق بالتفاعَلت
اليومية مع اآلخرين  ،أو فيما يتعلق بأداء العبادات الخمس
المفروضة  ،التي لخصها الحديث الشريف في الشهادتين والصَلة
ت  ،لمن استطاع إليه سبيَل]1[ .
ج البي ِ
والزكاة وصوم رمضان و َح ِ
فأولا  ،ال يمكن للمسلمين أن يخفوا حقيقة إيمانهم َّ ،إال إذا كان هناك
خطر حقيقي يهدد حياتهم .لذلك  ،من الطبيعي أن يعلنوا عن إيمانهم
بنطقهم للشهادتين  ،األمر الذي فيه فائدة لهم ولآلخرين من حولهم
وللمجتمع الذي يعيشون فيه .فالشهادتان إعَلن من المسلم بأنه ملتزم
باألحكام التي توجه سلوكه وتصرفاته فيما هو مفيد له ولغيره من
البشر.

اليم اإلس ََْلمِ يَّ ِة
 .8ال َع ََلقَةُ َما َبيْنَ النَّ َواحِ ي ُّ
س ِديَّ ِة فِي التَّ َع ِ
الروحِ َي ِة َو ْال َج َ

189

فالشهادة بأن "ال إله َّإال للا" هي إقرار بوجود خالق عظيم  ،هو
الذي أوجدنا على هذه األرض  ،كما أوجد الكون من حولنا  ،أي أننا
لسنا هنا في هذه الحياة بمحض الصدفة  ،وبالتالي فإننا نشكره على
ذلك .والشهادة بأن "محمدا رسول للا"  ،صلى للا عليه وسلم  ،تعني
اإليمان والعمل بما جاء في القرآن الكريم الذي تنزل عليه  ،وبما
المشرفة .وهكذا  ،فإن النطق بالشهادتين ليس
ورد عنه في السنة
َّ
مجرد تفوه بكلمات  ،وإنما هو التزام أيضا بالمعاني العميقة لهذه
الكلمات  ،التي تؤثر في مختلف مجاالت حياتنا]2[ .
ثانيا ا  ،عندما يقوم المسلم بالوضوء  ،استعدادا للصَلة  ،فإن عمله
ذاك يشتمل على الناحيتين الجسدية والروحية في نفس الوقت.
المرفقين
ويستلزم الوضوء أن يقوم اإلنسان بغسل اليدين إلى
ِ
الشعر
ومسح
واألذنين
ق وغس ِل الوج ِه
ِ
ِ
والمضمض ِة واالستنشا ِ
ِ
والقدمين .وهذه األفعا ُل ليست طقوسا ال معنى لها  ،وإنما هي تؤدي
إلى غاية أسمى  ،وهي نظافة الجسم .كما أنها تعبر عن اإلحترام
والتوقير لل  ،سبحانه وتعالى  ،بأن يكونَ المسل ُم نظيفا وصحي ُح
الجسم عند وقوفه لعبادة خا ِل ِق ِه  ،عز وجل  ،في كل صَلة]3[ .
ِ
الخمس المفروضةُ  ،في الفجر والظهر والعصر
والصلواتُ
ُ
والمغرب والعشاء  ،هي عبارة عن حركات جسدية تشمل الوقوف
والركوع والسجود والجلوس على األرض .وقد أخذها المسلمون
صلُّوا َك َما
عن رسول للا  ،صلى للا عليه وسلم  ،الذي قالَ " :
ص ِلي]4[ ".
َرأَ ْيت ُ ُمونِي أ ُ َ
والمتأمل في هذه الحركات الجسدية يجد بأنها تمارين رياضية ،
تحدث خمس مرات في اليوم  ،لفائدة عضَلت الجسم ومفاصله
المختلفة  ،لتقويته والمحافظة عليه صحيحا قويما .فللركوع  ،مثَل ،
فوائد كبيرة لعضَلت الظهر ومفاصله  ،التي يتم تمديدها  ،إلراحتها
من الضغط الحاصل عليها نتيجة الجلوس أو الوقوف لساعات
طويلة .ومن أهم فوائد السجود دفع الدم  ،وما يحمله من أكسجين
ومواد غذائية  ،إلى الدماغ  ،بكميات أكبر مما يحصل عليه من دون
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ذلك .كما أن السجود يساعد على تفريغ الدماغ من الشحنات
الكهرومغنطيسية التي يتعرض لها طيلة اليوم  ،من الجو ومن
مختلف األدوات الكهربائية واإللكترونية التي نستعملها .أخيرا  ،فإن
الجلوس على األرض يساعد على تمدد عضَلت الفخذين واألوتار
واألربطة المتصلة بها  ،وبذلك فإنه يجعلها أكثر ليونة وصحة.
ت  ،فإن ك َّل حركة من حركات الصَلة تشمل بُعدا
نفس الوق ِ
وفي ِ
روحيا أيضا  ،يتمثل في التأمل والتفكر في معاني اآليات الكريمة
التي تتلى  ،وفي كلمات التسبيح والتحميد والتكبير التي تذكر فيها.
ولذلك فوائد عظيمة  ،خاصة حصول الطمأنينة  ،وهي السَلم العقلي
الداخلي للمصلي .كما أن الصَلة تمثل اتصاال مستمرا بين المص ِلي
ع َّز َو َج َّل  ،األمر الذي ينعكس إيجابا على التصرفات ،
وخالقه َ ،
ويقوي النفس اإلنسانية  ،ويسهم في التهذيب المستمر لها  ،مما يؤدي
إلى فَلحها في الدنيا واآلخرة .والصَلة أيضا فرصة عظيمة للدعاء
صلي أقرب ما يكون من
 ،خاصة أثناء السجود  ،الذي يكون فيه الم ِ
ربه  ،سبحانه وتعالى  ،كما أخبرنا رسول للا  ،صلى للا عليه وسلم.
[ ]5

العشر في حالة
ومقدارها رب ُع
ثالثا ا  ،إيتا ُء الزكاة عبادة مفروضة ،
ُ
ِ
المال .وذلك جزء صغير من الخير الذي أعطاه للا لل ُمزكي  ،إلنفاقه
على الفئات التي حددها القرآن الكريم .وإذا ما نظرنا إلى الفعل
المحسوس للعطاء وحده  ،فربما ال يمكن فهمه  ،ألنه يتناقض مع
الطبيعة البشرية التي تحرص على البقاء  ،من خَلل جمع ما يمكن
جمعه من المال  ،مما يعين على تأمين ذلك الهدف .ولكنا إذا ما
تأملنا في المعاني السامية المرتبطة بفعل العطاء  ،كزكاة مفروضة
من الخالق  ،عز وجل  ،يتبين لنا أنه يقدم فوائد جمة لل ُمزكي ولمتلقي
الزكاة وللمجتمع اإلنساني بشكل عام.
ينشر المحبةَ
والتعاطف والرحمةَ بين الناس  ،كما أنه
فإيتا ُء الزكاة
ُ
َ
تطبيق عملي للتضامن االجتماعي .وبدونه  ،يج ُد الفقراء أنهم قد
ت ُركوا وحدهم  ،يعانون من الحرمان  ،األمر الذي يمكن أن يؤجج
مشاعر الظلم لديهم  ،والتي ربما تؤدي إلى االضطرابات وعدم
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اإلستقرار في المجتمع .وعلى العكس من ذلك  ،فإن الزكاة تمثل
تواصَل اجتماعيا بناء  ،يؤدي في النهاية إلى أن يشعر مستحقو
فتنتشر المحبةُ بين
الزكاة بأن هناك من يأخذ بأيديهم ويساعدهم ،
ُ
الناس  ،بدال من المشاعر السلبية الضارة بالمجتمع.
واألهم من ذلك  ،أن الثروة التي يجمعُها اإلنسانُ ليست بالضرورة
فالكثير من الناس يرثون ثروات آبائهم أو
نتيجة لجهوده وحدها.
ُ
أقاربهم بشكل مباشر  ،كما أنهم يرثون ثروات أخرى من المجتمع
بشكل غير مباشر .ومن أمثلة ذلك ما يُنفق عليهم من أسعار مدعمة
وتعليم وصحة وطرق وتسهيَلت مصرفية وأمن .فيتمتعون بهذا كله
لكونِهم أعضاء في المجتمع  ،وربما أكثر من ذلك  ،بسبب عضويتهم
في شريحة مجتمعية أو أخرى  ،كالجنس والعنصر واللغة والموطن
األصلي والجنسية .وعلى ذلك  ،ينبغي على الناس أن يدركوا بأن
أمر للا
ثرواتَهم ليست نتا ُج أعما ِلهم وح َدها .وبالتالي  ،فعليهم تنفي ُذ ِ
 ،سبحانه وتعالى  ،بإيتاء الزكاة  ،التي وصفتها اآلية  24من سورة
المعارج ( ، )70بأنها " َح ٌّق َّم ْعلُوم" في هذه الثروات  ،أي ليست َمنَّا
منهم على مستحقيها.
ومن أجمل معاني الزكاة أنها تزكية للنفس  ،وفائدة لها .فمساعدة
الفقراء والمحتاجين واإلنفاق في أوجه الخير األخرى إنما هو طهارة
يجلب له السعادة
أكثر رضى  ،مما
ُ
لنفس ال ُمزكي  ،بمعنى أنه يصب ُح َ
 ،تماما مثل السعادة التي يشعر بها الناس عندما ينفقون على أطفالهم.
[ ]6

شهر
رابعا ا  ،كتب للا  ،سبحانه وتعالى  ،على المسلمين الصيا َم طيلةَ ِ
رمضان  ،كما ورد في اآلية الكريمة  183من سورة البقرة (.)2
ع عن الطعام والشراب والتدخين والجماع  ،من
وذلك يعني االمتنا َ
الفجر وحتى غروب الشمس .وبدون الفهم الصحيح للتعاليم
الصيام يصب ُح عمَل يؤدي إلى الجوع والعطش
اإلسَلمية  ،فإن
َ
والتعذيب الجسدي .لكننا إذا نظرنا إليه برؤية علمية إسَلمية  ،فإننا
نج ُد له فوائ َد كثيرة  ،ليست للروح فقط  ،وإنما للجسد أيضا]7[ .
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صو ُموا َخيْر لَّ ُك ْم ۖ ِإن ُكنت ُ ْم تَ ْع َل ُمونَ  ".فهو يقوي الجس َد من
" َوأَن تَ ُ
خَلل التخلص من بعض الدهون المتراكمة طيلة العام .وهذا يعنى
أن الناس يمكن أن يُنقصوا من أوزانهم  ،إذا ما قاموا بنفس األنشطة
وأكلوا بشكل عادي عند انتهاء الصوم  ،بعد المغرب .وقد أصبح
معروفا أن األطباء ينصحون بإنقاص الوزن  ،كوقاية لكثير من
األمراض  ،وكعَلج لها أيضا .كما أن ذلك يُضفي على الجسم صحة
وجماال .والصيا ُم مفيد للجهاز الهضمي  ،بما في ذلك المعدةَ واألمعا َء
ُ
يستغرق ساعات عديدة  ،مما يساع ُد
 ،فيري ُحهُ من العمل اليومي الذي
أكثر صحة ونشاط .وأخيرا  ،فإن للصيام إسهام كبير في
في جع ِل ِه َ
التخلص من الخَليا الضعيف ِة والضارة ،
صحة الجسد عن طريق
ِ
إعطاء األولوي ِة
ت لها  ،كجزء من حكم ِة
وذلك
بمنع وصو ِل المغذيا ِ
ِ
ِ
للخَليا الصحيح ِة أوال.
الصيام يؤدي إلى التفكير في الجوع والذين يعانون
أما روحيا  ،فإن
َ
يعيش فيه الصائ ُم  ،وفي العالم بصفة عامة.
منه  ،في المجتمع الذي
ُ
الكرم الملحو َ
ظ للمسلمين في رمضان  ،بما في ذلك
يفسر
وذلك
ُ
َ
الجود بالصدقات والقيام بأعمال الخير  ،لمساعدة الفقراء
الصيام تدريب
والمحتاجين  ،وللتعبير عن التعاطف معهم .كما أن
َ
للنفس وتهذيب لها  ،لتقويتها على التحكم في الغرائز والرغبات
عموما  ،وخاصة رغب ِة اإلكثار من تناول أصناف الطعام .ثم إن
النفس القويةَ يسه ُل عليها السيطرة على الرغبات األخرى  ،مثل
َ
والتحكم فيهم  ،كما يفع ُل كثير من الناس
اآلخرين
استغَلل
إلى
الميل
ِ
في كوكبنا هذه األيام.
وتعبيرا عن فرحتهم بجني هذه المنافع الروحي ِة والجسدي ِة الكبيرة ،
الصيام بعيد الفطر
شهر
العالم يُنهون
أنحاء
فإن المسلمين في جميع
ِ
ِ
ِ
َ
 ،شكرا لل  ،عز وجل  ،على فرض هذه العبادة العظيمة .وجريا
على سنة النبي  ،عليه الصَلة والسَلم  ،فإنهم يقومون بصَلة العيد
الجماعية التي يشتركُ فيها من هو قادر من الناس  ،من رجال ونساء
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وأطفال  ،احتفاال بهذه المناسبة  ،التي ت ُتَو ُج بوجبات شهية وزيارات
ب واألصدقاء.
لألقار ِ
ت َم ِن
اس ِح ُّج ا ْلبَ ْي ِ
علَى النَّ ِ
ض للاُ  ،سبحانه وتعالى َ " ،
فر َ
خامسا ا َ ،
ا ْستَ َ
سبِيَل"  ،كما جاء في اآلية الكريمة  97من سورة آل
طا َ
ع إِلَ ْي ِه َ
عمران ( .)3وتنفيذا ُ لهذا األمر اإللهي  ،ي ُح ُّج المسلمون إلى بيت للا
الحرام في مكة المكرمة  ،مرة واحدة على األقل في حياتهم  ،وذلك
لمن استطاع منهم القيام بهذه الرحلة المباركة .وهناك  ،يجتم ُع
ج التي
كل عام  ،ألداء
حوالي ثَلثةُ مَليين من الحجاج ِ
ِ
شعائر ال َح ِ
أخذوها عن النبي  ،عليه الصَلة والسَلم .فيتذكرون قصةَ
امتحان
ِ
ذبح ابن ِه إسماعي َل  ،عليهما
للاِ  ،سبحانه وتعالى  ،لنبي ِه
َ
إبراهيم في ِ
بذبح حيوان بدال من
ونجاح ِه َما في االمتحان  ،ومكافأتِ ِه َما
السَلم ،
ِ
ِ
هاجر  ،عليها السَلم  ،للشيطان الرجيم .وقد
ذلك  ،ثم مقاو َمتِ ِهما مع
َ
أعاد إبراهي ُم وإسماعي ُل  ،عليهما السَلم  ،بنا َء أو َل بيت لعبادة للا
على األرض  ،الكعب ِة المشرف ِة  ،التي أصبحت محجا للمسلمين من
كل مكان]8[ .
وبصفته العباد ِة الخامس ِة المفروض ِة على المسلمين  ،فإن الح َّج
يتضمنُ
يتطلب
جوانب مادية جسدية وأخرى روحية معنوية .فهو
ُ
َ
والمشاعر المقدس ِة األخرى
الكثير من المشي ما بين المسجد الحرام
ِ
َ
في مكة  ،خاصة ِمنى وعرفات ومزدلفة  ،باإلضافة إلى الطواف
حو َل الكعب ِة المشرف ِة  ،والسعي بين الصفا والمروة .وألن الح َج
ضهُ الرحمنُ الرحيم
ُ
فر َ
يتطلب القدرةَ البدنيةَ والماليةَ الكافيةَ  ،فقد َ
على المستطيعينَ فقط.
ت األليف ِة بهدف إطعام الناس ،
شعائر
كما تشم ُل
الحج ذب َح الحيوانا ِ
ُ
ِ
إلبراهيم
احتفاال وتذكرا باألضحي ِة التي أهداها للاُ  ،سبحانه وتعالى ،
َ
 ،فداء إلسماعي َل  ،عليهما السَلم .فمَليينُ ا
لحجاج يذبحونَ
ِ
كل عام أو يدفعونَ أثمانَها للمطوفين  ،الذين يشحنون
األضاحي في ِ
َ
لحو َمها إلى المحتاجين في أماكنَ مختلفة من العالم .وهكذا  ،فإن ذب َح
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الحاج
األضاحي له فائدة مباشرة للفقراء  ،لكنه أيضا يضفي على
َ
ِ
سعادة غامرة  ،من جراء الشعور بلذة العطاء.
الكثير من الحجاج العائدينَ من مكةَ
ومن الناحية الروحية  ،فإن
َ
الحج التي قاموا بها
يصفون شعورا عظيما بالسعادة  ،نتيجة لرحل ِة
ِ
َ
 ،والتي تَوجت رحلَتَهم الروحي ِة في هذه الحياة .كما أن إكمالهم
باإلنجاز وبالرضي عما حققوهُ في
للفريض ِة الخامس ِة يعطي ِهم شعورا
ِ
العالم
أنحاء
حياتِهم على هذا الكوكب .وألن الحجا َج يأتون من جميع
ِ
ِ
أرجاء المعمورة.
والسَلم في
ِ
نشر السعادةِ
ِ
 ،فإن الح َج يساه ُم في ِ
ج  ،فإنهم
وبالنسبة للمسلمين المقيمين في
ِ
ديارهم أثنا َء فتر ِة ال َح ِ
معاني هذه
يتواصلونَ روحيا مع الحجاج  ،من خَلل التأم ِل في
َ
واالشتراك في صَل ِة عي ِد
يوم عرفه ،
العباد ِة العظيم ِة ،
ِ
وصيام ِ
ِ
لشكر للاِ  ،عز وجل
األضحى .كما أن هذا العيد الكبير يمث ُل مناسبة
ِ
 ،على نعم ِه التي ال ت ُحصى  ،وخاصة نعمةَ األسر ِة والحيا ِة المستقر ِة
ت
بذبح
الهانئة .ويتو ُج المسلمونَ عي َدهم
األضاحي  ،وإعدا ِد الوجبا ِ
َ
ِ
ب واألصدقاء.
الشهي ِة منها ،
بعضها على المحتاجينَ واألقار ِ
وتوزيع ِ
ِ
ش َ
ط ِة
أَ ْمثِ َلةٌ َ
س ِديَّ ِة فِي األ ْن ِ
الر ِ
ع َلى العَالقَ ِة َما بَ ْينَ ال َّن َو ِ
وحيَ ِة َوا ْل َج َ
احي ُّ
وميَّ ِة
وال ُمعَا َمال ِ
ت اليَ ِ
المشرف ِة في أنشطتِ ِهم
الكريم والسن ِة
بالقرآن
يهتدي المسلمون
َّ
ِ
ِ
كل واحدة من
ومعامَلتِ ِهم اليومي ِة مع اآلخرينَ ومع بيئاتِ ِهم .وفي ِ
النواحي الروحي ِة المعنوي ِة عن
التعاليم اإلسَلمي ِة  ،ال يمكنُ فص ُل
ِ
َ
الصحيح لهذا اال
الفهم
وبدون
النواحي الجسدي ِة المادية.
رتباط بينَ
ِ
ِ
ِ
ِ
النواحي الجسدي ِة
الناس في المغاالةِ في
بعض
الناحيتين  ،ربما يأخ ُذ
ُ
ِ
ِ
َ
الهدف منها .وفيما يلي أمثلة من الحياةِ اليومي ِة ،
فهم
المادي ِة ،
ِ
بدون ِ
ِ
لتبيان العَلق ِة بينَ الناحيتين.
ِ
تشتم ُل اآليةُ الكريمةُ  9من سورةِ ال ُج ُم َع ِة ( )62على أمر إلهي
داء صالة الجمعة  ،وهو أمر واجب
ب إلى المساج ِد أل ِ
للمؤمنينَ بالذها ِ
ذكور المسلمينَ  ،ولكنهُ ليس ملزما للنساء.
على
ِ

اليم اإلس ََْلمِ يَّ ِة
 .8ال َع ََلقَةُ َما َبيْنَ النَّ َواحِ ي ُّ
س ِديَّ ِة فِي التَّ َع ِ
الروحِ َي ِة َو ْال َج َ

195

ُ
الحضور إلى
األحاديث الشريفةُ ما يُستحبُّ عملُهُ قبل
صلت
وقد ف َّ
ِ
ب النظيفة
واألسنان
الفم
المسج ِد  ،مث َل الغُس ِل و
ِ
ِ
وارتداء الثيا ِ
تنظيف ِ
ِ
الثوم والبص ِل والكراث.
وعدم أك ِل
ِ
ُ
المبكر إلى
الحضور
وأكدت
األحاديث الشريفةُ على ضرورةِ
ِ
ِ
ب االستماعِ إلى الخطبة .كما أمر الرسول  ،عليه
المسج ِد  ،وعلى آدا ِ
اإلمام أن
خلف
الصَلة والسَلم  ،المسلمينَ عن َد وقوفِ ِهم للصَلةِ
ِ
َ
الصفوف ويجعلوها مستقيمة.
يُ ْكملوا
َ
ونهت اآلياتُ الكريمةُ
ُ
التكبر
واألحاديث الشريفةُ المسلمينَ عن
ِ
والتفاخر  ،في أقوا ِلهم وأفعا ِلهم ومعامَلتِهم م َع اآلخرينَ  ،وحتى في
ِ
مل َب ِس ِهم.
هن من بيوتِ َّ
خروج َّ
ت  ،عند
هن  ،أن يلبسنَ
كما أمرت النسا َء المسلما ِ
ِ
والكفين .أما في
مَلبس محتشمة  ،تغطي أجسا َد ُه َّن  ،ما عدا الوج ِه
ِ
ت  ،فيمكنُ ُه َّن ْ
أمام
المَلبس
أن يتخففنَ من
محارم ِه َّن ِمنَ
البيو ِ
ِ
ِ
َ
ب]9[ .
األقار ِ
ش َ
ط ِة واأل ْع َما ِل
الح ْك َمةُ ِم ْن ِه ِذ ِه األ ْن ِ
ِ
يوم ال ُج ُم َع ِة َّ
للا ،
والحكمةُ ِمنَ
األمر اإللهي ِ بصَلةِ الجماع ِة في ِ
ِ
أن َ
سبحانه وتعالى  ،يري ُد للمسلمينَ ْ
أن يجتمعوا لعبادتِ ِه في المسجد ،
أمور دينِهم
حيث يستمعون للخطبة  ،كدرس أسبوعي يتعلمونَ فيه
َ
الخير  ،مما
 ،كما أنهم يتعرفونَ إلى بعضهم  ،فيتعاونون على أفعا ِل
ِ
يفي ُدهم كأفراد وجماعات ومجتمع أيضا.
وللتأكي ِد على َّ
الحضور
أن الستما َ
ع إلى الخطب ِة هو هدف أساس منَ
ِ
يوم الجمع ِة َّ ،
فإن الرسو َل  ،عليه الصَلة والسَلم
للصَلةِ في المسج ِد َ
الكَلم أثنا َء الخطب ِة بأي شكل كان .كما أنه أك َد على
 ،نهى عن
ِ
َّ
بتأخير ذلك]10[ .
الثواب يق ُّل
الحضور قب َل بدايتِها  ،ذاكرا بأن
َ
ِ
ِ
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ُ
األحاديث الشريفةُ ع َّما يُست َحبُّ عملُهُ قب َل
ذكر ْتهُ
والمتأم ُل فيما
َ
يوم ال ُج ُم َع ِة  ،يج ُد َّ
ف
أن ك َّل هذ ِه األعما ِل ته ُد ُ
ِ
الحضور إلى المسجد َ
إلى منفع ِة الفر ِد والجماع ِة على حد سواء.
والغبار
ق
فالغُس ُل (االستحما ُم) نظافة
ِ
ِ
للجسم وفائدة له  ،بإزال ِة العر ِ
اللذان
،
ت الخَليا الجلدية .وهو أيضا ذو فائدة للمصلينَ
يسدان مساما ِ
ِ
ِ
ُّ
في المسج ِد  ،الذينَ يجلسونَ ويصلونَ جنبا إلى جنب .فالغُس ُل يزي ُل
ق  ،التي تؤذي اآلخرينَ  .وأه ُّم ْ
من ذلكَ َّ
أن الصَلةَ حديث
رائحةَ العر ِ
ق  ،عز وجل  ،ومنَ الطبيعي ِ ْ
ص ِلي
أن يكونَ ال ُم َ
واتصال م َع الخال ِ
يحد ُ
ث خالقَهُ]11[ .
نظيفا وهو ِ
ب النظيف ِة الطيب ِة الرائح ِة مفيد للفر ِد  ،إذ يُكسبُهُ شعورا
وارتدا ُء الثيا ِ
ب منهُ  ،والذينَ
طيبا بالرضى  ،وكذلكَ للمصلينَ الذينَ يجلسونَ بالقر ِ
هو نظافةُ
ت ُ ِس ُّر ُهم نظافت ُهُ وحسنُ
المَلبس  ،ال
ِ
ِ
مظهر ِه .وما يه ُّم هنا َ
ُ
حيث ور َد ْ
عن النبي ِ  ،صلى للا عليه وسلم  ،أنهُ ارتدى
ألوانُها ،
واألخضر .كما غطى
واألحمر
كاألبيض
مَلبس ذاتَ ألوان مختلفة ،
َ
َ
َ
َ
بعمائم بيض وسود وخضر وصفر]12[ .
سه ُ
رأ َ
َ
أمر الرسو ُل  ،صلى للا عليه وسلم  ،باستعمال المسواك ،
كذلكَ َ ،
ُ
هي الهدف
الفم
لت
ِ
نظيف ِ
واألسنان قب َل ِ
ِ
كل صَلة .ول َّما كانت النظافة َ
كل
المنشود  ،فينبغي استعما ُل أفض َل الوسائ ِل المتاح ِة لذلك  ،في ِ
ومعجون نظافتِها وسوائ ِل
األسنان
زمان ومكان  ،كفرشاةِ
ِ
ِ
المضمض ِة المختلف ِة  ،المتوفرةِ في زماننا هذا.
الثوم والبص ِل
ب أك ِل
ِ
ومث ُل ذلكَ ُ
ِ
أمرهُ  ،صلى للا عليه وسلم  ،بتجن ِ
ْ
الحضور إلى المسج ِد  ،لما يسببُهُ ذلكَ من رائحة
النيء قب َل
ث
والكرا ِ
ِ
ِ
األمر الذي ربما يؤذي المصلينَ اآلخرينَ  .وقد أوصى
للفم ،
ُ
كريهة ِ
التخلص منْ
بطبخها جيدا  ،حتى يت َّم
عمر  ،رضي للا عنه ،
ِ
ُ
َ
للناس ،
يسبب أذى
يتجنب اإلنسانُ ك َّل ما
رائحتِها .والمرا ُد هنا أن
ُ
َ
َ
َ
الثوم والبص ِل
تحريم أك ِل
وليس المرا ُد
بما في ذلكَ الرائحةَ الكريهة ،
ِ
َ
َ
والكراث]13[ .
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القيام لتأدي ِة صَلةِ الجماع ِة
الصفوف وتسويتِها عن َد
بشأن تكمل ِة
أما
ِ
ِ
ِ
للمكان  ،وخاصة
 ،فذلكَ يمث ُل استخداما على درجة عالية من الكفاءةِ
ِ
في المساج ِد الصغيرةِ المساح ِة  ،التي يرتادُها عدد كبير من
المصلين .أما في المساج ِد الكبيرةِ  ،فتتمث ُل الفائدة ُ في ْ
أن يصب َح
اإلمام  ،فيسمعونَهُ بوضوح أكبر]14[ .
أقرب إلى
المصلونَ
َ
ِ
نهت اآلياتُ الكريمةُ
ُ
وقد ْ
الء ،
واألحاديث الشريفةُ عن
التكبر وال اخيَ ِ
ِ
في األقوا ِل واألفعا ِل  ،وحتى في
الملبس .فالذينَ كانت ثيابُهم منَ
ِ
والخيَلء
بالتكبر
صفون
تجر على
الطو ِل بحي ِ
ِ
ث ُّ
ِ
األرض  ،كانوا يو َ
ِ
َ
ُ
الثياب القصيرةَ  ،القليلة التكلفة.
،
حيث أن الفقرا َء كانوا يلبسونَ
َ
ُ
اليوم
فاألسواق
تغير في زماننا هذا.
كانَ ذلكَ في زمن التنزي ِل  ،لكنه َ
َ
تع ُّج
ب  ،التي تباعُ
باألحجام واألطوا ِل المختلف ِة من السراوي ِل والثيا ِ
ِ
السعر .أي َّ
قصر ِه ليس دليَل
أن طو َل سروا ِل الرجل أو
بنفس
ِ
كلها ِ
ِ
ِ
الخيَلء
أو
ر
ب
ْ
الك
على
دليَل
ليس
فإنه
،
وبالتالي
.
ه
فقر
أو
ه
غنا
على
ِ
ِ
ِ
ِ
 ،المنهي عنهما]15[ .
ُ
الشريف َّ
ب حرام على
لبس
أن
الحديث
كر
الحرير والذه ِ
ُ
ِ
وقد َذ َ
َ
ب في ذلك .والواض ُح أنهما
الرجا ِل وحَلل
ِ
ذكر السب ِ
للنساء  ،بدون ِ
األمر الذي ال ينبغي للرجا ِل أن
بهدف التج ُّم ِل ،
النساء
ت
من ملبوسا ِ
ِ
ِ
ُ
ت
ت
النساء في المجتمعا ِ
يفعلوه .والثابتُ أن التج ُّم َل من صفا ِ
ِ
العصور  ،وال يزال]16[ .
مر
ِ
اإلنساني ِة عموما  ،على ِ
للنساء
الكريمتين  31 :24و، 59 :33
اآليتين
وهناكَ أمر إلهي في
ِ
ِ
ِ
خروج ِهنَ من بيوتِ ِهن ،
مَلبس محتشمة عن َد
ت  ،بأن يلبسنَ
المسلما ِ
ِ
َ
ُ
َّ
ُ
والهدف من ذلكَ هو حمايتهن من األذى المحتم ِل
تغطي أجسا َدهنَ .
ُ
فيما لو خرجنَ متبرجات  ،مبدينَ من زينتِهن وجما ِلهن لآلخرين.
ُ
فالخالق  ،عز وجل  ،يعل ُم ما تنطوي عليه الطبيعةُ اإلنسانيةُ  ،التي
َ
إن ت ُ ِر َك ْ
للنساء في هذه الحالة.
تسبب األذى
بدون ضوابط فإنها
ت
ِ
ُ
ِ
ظر إلى النساء .فإذا ُك َّن محتشمات في لبا ِس ِه َّن
فمن طبيع ِة الرجا ِل الن ُ
 ،فإنهم عادة ما يعاملو ُه َّن باحترام .أما إذا كانت المرأة ُ متبرجة في
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بعض الرجا ِل ْ ،
مظهرها َّ ،
النفوس ،
عاف
فإن ذلكَ يشج ُع
ض ِ
ِ
من ِ
َ
ِ
أكثر من ذلك]17[ .
وربما
،
بها
للتحرش
يفعلونَ
ِ
َ
ال ُخالصَةُ
البشر  ،أفرادا وجماعات
خير ومنفع ِة
ُ
ِ
تهدف التعالي ُم اإلسَلميةُ إلى ِ
التفكير في الحكم ِة من
يتطلب
صحيح
بشكل
ها
ع
واتبا
ومجتمعات.
ُ
ُ
َ
معاني عميقة وأهدافا
تقر ُرهُ هذه التعالي ُم
تشري ِعها.
ِ
فلكل عمل جسدي ِ
َ
سامية مرتبطة به .وعلى ذلكَ  ،فك ُّل ما يقو ُم به المسلمونَ ْ
من أعمال
تهدف
أوامر للاِ  ،سبحانه وتعالى  ،ومتجنبينَ نواهي ِه  ،إنما
 ،متبعينَ
ُ
َ
المقيم في اآلخرة.
بالنعيم
فوزهم
ِ
ِ
إلى سعادتِهم في هذه الدنيا  ،وإلى ِ
أي َّ
النواحي الجسديةَ ال يمكنُ فصلُها عن النواحي الروحي ِة في
أن
َ
التعاليم اإلسَلمية.
ِ
===============================================

ستِ ْط َرا ِديَّةٌ َوتَ ْوثِي ِقيَّةٌ
ُمال َح َ
ظاتٌ ا ْ
[ ]1نصوص األحاديث الشريفة  ،التي تمت اإلشارة إليها في هذا
الفصل  ،وفي الكتاب ككل  ،أخذت من موقع  www.tanzil.netوموقع
 .www.al-islam.comكما أخذ بعضها من كتاب "رياض الصالحين"
لإلمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي  ،المتوفي عام  671هجرية
 ،الذي يحتوي على  1903من األحاديث الشريفة الصحيحة .وقد
الحظ هذا المؤلف أن ترقيم أحاديث الكتاب في النسخ المنشورة على
الشبكة العالمية يختلف عن ترقيمها في نسخة الكتاب الورقية بثَلثة
أرقام .فمثَل حديث سمره يحمل رقم  777في النسخة الورقية  ،ولكنه
يحمل رقم  780في نسخ الشبكة العالمية.
ُذكرت العبادات المفروضة الخمس في آيات عديدة من القرآن الكريم
 ،ولخصها الحديث الشريف  ،كما يلي:
سو ُل َّ ِ
َّللا ،
ي َّ
ع ْن عب ُد للا ب ِن ُ
ع ْن ُه َما  ،قَا َل  ،قَا َل َر ُ
َّللاُ َ
ع َم َر َ ،ر ِ
َ
ض َ
َّ
َّ
سل َم:
صلى َّ
َّللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
َ

اليم اإلس ََْلمِ يَّ ِة
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س ِديَّ ِة فِي التَّ َع ِ
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سو ُل
علَى خ َْمس َ ،
ش َها َدةِ أَ ْن َال ِإلَهَ ِإ َّال َّ
َّللاُ َوأَ َّن ُم َح َّمدا َر ُ
اإلس ََْل ُم َ
ي ِْ
"بُنِ َ
َاء ا َّ
َّ ِ
ضانَ "
لزكَاةِ َ ،و َحجِ البَ ْي ِ
ص ََلةِ َ ،و ِإيت ِ
َّللا َ ،و ِإقَ ِام ال َّ
ص ْو ِم َر َم َ
ت َ ،و َ

(صحيح البخاري ، 4514 ، 8 :مسلم ، 16 :رياض الصالحين.)1075 :

[ ]2تمت اإلشارة للشهادتين في آيات عديدة من القرآن الكريم  ،مثلما
تم في اآليتين الكريمتين التاليتين:
ي ْالقَيُّو ُم (البقرة .)255 :2 ،
اللَّـهُ َال إِلَ ٰـهَ ِإ َّال ه َُو ْال َح ُّ

سو ُل اللَّـ ِه (الفتح .)29 :48 ،
ُّم َح َّمد َّر ُ
[ُ ]3ذكر األمر اإللهي بالوضوء قبل الصَلة في اآلية السادسة من
سورة المائدة ( .)6واشتمل ذلك على غسل الوجه واليدين إلى
المرافق ومسح الرأس واألرجل إلى الكعبين .أما المضمضة
واالستنشاق وتنظيف األذنين  ،فقد ذكرت فيما رواه الصحابة الكرام
عن النبي  ،صلى للا عليه وسلم  ،كما يلي:
ص ََل ِة فَا ْغ ِسلُوا ُو ُجو َه ُك ْم َوأَ ْي ِد َي ُك ْم ِإلَى
َيا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا ِإ َذا قُ ْمت ُ ْم ِإلَى ال َّ
جلَ ُك ْم ِإلَى ْال َك ْع َبي ِْن (المائدة .)6 :5 ،
س ُحوا ِب ُر ُءو ِس ُك ْم َوأَ ْر ُ
ق َو ْام َ
ْال َم َرافِ ِ
عن لقيط بن صبره  ،رضي للا عنه  ،أن رسول للا  ،صلى للا
ض" (أبو داود ، 144 :وصححه
عليه وسلم  ،قال" :إذا توضَّأتَ ف َمض ِْم ْ
األلباني).

عن أبي هريرة  ،رضي للا عنه  ،أن النبي  ،صلى للا عليه وسلم
ضأ َ أَ َح ُد ُك ْم فَ ِليَجْ َع ْل في أَ ْن ِف ِه َماء ث ُ َّم ِليَ ْنتَثِ ْر(ليَستنثِ ْر)"
قال" :إ َذا ت ََو َّ

(البخاري ، 162 :مسلم ، 237 :أبو داود ، 140 :النسائي ، 86 :وصححه
األلباني).

الربَيِع بنت معوذ  ،رضي للا عنها  ،أنها رأت أن النبي ،
روت ُّ
ُ
َ
ْ
ْ
سه ما أقبَل ِمنه  ،وما
صلى للا عليه وسلم  ،يَت ََوضَّأ  ،قالت :مس َح رأ َ
غيْه ،وأ ُ ُذنَيْه  ،مرة واحدة (الترمذي ، 34 :وصححه األلباني).
صد َ
أَ ْدبَ َر ،و َ
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وروى المقدام بن معد يكرب وعبد للا ابن عباس  ،رضي للا عنهما
ظاهرهما
سه وأ ُ ُذنَيه
 ،أن النبي  ،صلى للا عليه وسلم  ،مسح رأ َ
َ
وباطنَهما (أبو داود ، 121 :األلباني.)1\905 :
[ ]4ذكر األمر بالصَلة سبع عشرة مرة في القرآن الكريم  ،منها خمس
مرات بصيغة المفرد المذكر "أقم الصَلة"  ،في اآليات الكريمة ، 14 :11
 ، 17 :31 ، 45 :29 ، 14 :20 ،78 :17ومرة واحدة بصيغة الجمع المؤنث
"أقمن الصَلة"  ،في اآلية الكريمة  ، 33: 33وإحدى عشرة مرة بصيغة
الجمع المذكر "أقيموا الصَلة"  ،في اآليات الكريمة :2 ، 83 :2 ، 43 :2
13 :58 ، 31 :30 ، 56 :24 ، 78 :22 ، 87 :10 ، 103 :4 ، 77 :4 ، 110
 .20 :73 ،كما ذكرت الصَلة كصفة من صفات المؤمنين في سبع عشرة
آية أخرى  ،هي:9 ، 55 :5 ، 12 :5 ، 9 :5 ، 162 :4 ، 277 :2 ، 177 :2 :
، 37 :24 ، 41 :22 ، 73 :21 ، 55 :19 ، 31 :19 ، 71 :9 ، 18 :9 ، 11
.5 :98 ، 4 :31 ، 3 :27

ومن أمثلة تلك اآليات ما يلي:
ص ََلةَ َوآتُوا َّ
الرا ِكعِينَ (البقرة .)43 :2 ،
الزكَاةَ َو ْ
ار َكعُوا َم َع َّ
َوأَقِي ُموا ال َّ
ص ََلةَ َوآتُوا َّ
الزكَاةَ َو َما تُقَ ِد ُموا ِألَنفُ ِس ُكم ِم ْن َخيْر ت َِجدُوهُ ِعن َد
َوأَقِي ُموا ال َّ
اللَّـ ِه (البقرة .)110 :2 ،
ص ََلةَ َوآتُوا َّ
ح ُمونَ (النور
الر ُ
الزكَاةَ َوأَ ِطيعُوا َّ
َوأَقِي ُموا ال َّ
سو َل لَ َعلَّ ُك ْم ت ُ ْر َ
.)56 :24 ،
[ ]5أما الحديثان الشريفان عن كيفية الصَلة  ،والدعاء أثناء السجود
 ،فهما كما يلي:
عن مالك بن الحويرث  ،رضي للا عنه  ،أنه قال  ،قال رسول للا
ص ِلي( ".البخاري631 :
صلُّوا َك َما َرأَ ْيت ُ ُمونِي أ ُ َ
 ،صلى للا عليه وسلمَ " :

 ، 6008 ،ومسلم ، 674 :وصححه األلباني.)893 :

اليم اإلس ََْلمِ يَّ ِة
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عن أبي هريرة  ،رضي للا عنه  ،أنه قال  ،قال رسول للا  ،صلى
ساجد  ،فأ َ ْكثِروا
أقر ُ
هو ِ
ب ما يَكونُ العب ُد من ِ
للا عليه وسلمَ " :
رب ِه َو َ
الدُّعا َء" (أبو داود ،875 :مسلم ، 482 :األلباني.)95 :
[ ]6ذكر األمر بالزكاة تسع مرات في القرآن الكريم  ،وكان يتبع األمر
بالصَلة في كل منها  ،وهذه اآليات هي77 :4 ، 110 :2 ، 83 :2 ، 43 :2 :
.20 :73 ، 13 :58 ، 33 :33 ، 56 :24 ، 78 :22 ،

كما ذكرت الزكاة كصفة من صفات المؤمنين في سبع عشرة آية أخرى ،
كانت تتبع ذكر الصَلة في كل منها  ،كما مر بيانه في المَلحظة التوثيقية
الرابعة  ،وذكرت مرة واحدة بدون ذكر الصَلة  ،في اآلية .156 :7
أما األوجه التي تصرف فيها الزكاة فقد تحددت في اآلية  60من سورة
التوبة ( )9واآلية  177من سورة البقرة ( )2واآلية  25من سورة المعارج
( ، )70والتي سيتم تفصيلها في الفصل الثالث عشر من هذا الكتاب.
[ ]7فُرض الصيام في قوله  ،سبحانه وتعالى" :يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا
علَى الَّذِينَ ِمن قَ ْب ِل ُك ْم لَعَلَّ ُك ْم تَتَّقُونَ " (البقرة
ب َ
الصيَا ُم َك َما ُكتِ َ
علَ ْي ُك ُم ِ
ب َ
ُكتِ َ
.)183 :2 ،
شهر رمضانَ للصيام تحديدا في قوله تعالىَ " :
ضانَ
كما ُذكر ُ
ش ْه ُر َر َم َ
ان ۚ فَ َمن
نز َل ِفي ِه ْالقُ ْرآنُ هُدى ِللنَّ ِ
الَّذِي أ ُ ِ
اس َو َب ِينَات ِمنَ ْال ُه َد ٰى َو ْالفُ ْرقَ ِ
ش ِه َد ِمن ُك ُم ال َّ
ص ْمهُ ۖ " (البقرة .)185 :2 ،
َ
ش ْه َر فَ ْل َي ُ
اس
علَى النَّ ِ
ج في قولهَ " :و ِللَّـ ِه َ
[ ]8أمر للا  ،سبحانه وتعالى  ،بال َح ِ
ت َم ِن ا ْستَ َ
سبِيَل" (آل عمران .)97 :3 ،
ِح ُّج ْالبَ ْي ِ
طا َ
ع ِإلَ ْي ِه َ
[ ]9فُرضت صَلة الجمعة بالمساجد في قول للا  ،سبحانه وتعالى:
ص ََلةِ ِمن يَ ْو ِم ْال ُج ُمعَ ِة فَا ْسعَ ْوا إِلَ ٰى
ِي ِلل َّ
"يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا إِ َذا نُود َ
خيْر لَّ ُك ْم إِن ُكنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمونَ " (الجمعة :62 ،
ِذ ْك ِر اللَّـ ِه َو َذ ُروا ْالبَ ْي َع ٰ َذ ِل ُك ْم َ
.)9

سالَ ِة للاِ لِل َبش َِريَّ ِة  ،تأليف حسن علي النجار
 202اإلسَْل ُمُ :رؤْ َية ع ِْلمِ يَّة ل ِِر َ

نصوص ثَلثة من األحاديث الشريفة  ،عن ضرورة
[ ]10فيما يلي
ُ
ُ
وصو ِل المصلينَ إلى المسجد قبل أن تبدأ خطبة الجمع ِة  ،وعن
ت لها باهتمام:
اإلنصا ِ
سو َل َّ ِ
علَ ْي ِه
صلَّى َّ
ي َّ
ع ْنهُ  ،أَ َّن َر ُ
َّللاُ َ
َّللاُ َ
ع ْن أَبِي ه َُري َْرةَ َ ،ر ِ
َ
َّللا َ ،
ض َ
ْ
ْ
َ
َّ
ُ
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ص ْ
ب
اإل َما ُم يَخط ُ
ص ِ
احبِكَ أن ِ
َو َ
سل َم  ،قا َل" :إِذا قلتَ ِل َ
ت  ،يَ ْو َم ال ُج ُمعَ ِة َو ِ
َ
 ،فَقَ ْد لغ َْوتَ " (أحمد ، 7672 :مسلم ، 851 :البخاري.)934 :
صلى
ع ْنهُ  ،أنه قالَ :قا َل رسو ُل َّ
ي َّ
َّللا َ
ع ْن أَبي هُريرةَ َ ،ر ِ
و َ
َّللا َ ،
ض َ
ضو َء ث ُ َّم أَتى ال ُج ُم َعةَ  ،فا ْستَ َم َع
سلَّمَ " :م ْن ت ََو َّ
الو ُ
للاُ َ
ضأ َ فأَحْ َ
علَ ْي ِه و َ
سنَ ُ
َوأَ ْنصتَ ُ ،
وز َيادةَ ثََلثَ ِة أَيَّام ،
غ ِف َر لَهُ َما َبيْنَ وال ُج ُم َع ِة إلى ال ُج ُم َع ِة ِ ،
صى  ،فَقَ ْد لَغَا" (أبو داود ، 1050 :مسلم ، 857 :الترمذي:
َو َم ْن َم َّ
س ال َح َ
 ، 498ابن ماجه ، 1090 :أحمد ، 9484 :وصححه األلباني).

سو َل َّ ِ
علَ ْي ِه
صلَّى َّ
ي َّ
ع ْنهُ  ،أَ َّن َر ُ
َّللاُ َ
َّللاُ َ
ع ْن أَ ِبي ه َُري َْرةَ َ ،ر ِ
َو َ
َّللا َ ،
ض َ
س َل َي ْو َم ْال ُج ُم َع ِة ُ
غ ْس َل ْال َجنَا َب ِة ث ُ َّم َرا َح فَ َكأَنَّ َما
سلَّ َم  ،قَا َلَ " :م ْن ا ْغتَ َ
َو َ
ب َبقَ َرة َ ،و َم ْن
ع ِة الثَّا ِن َي ِة فَ َكأَنَّ َما قَ َّر َ
ب َب َدنَة َ ،و َم ْن َرا َح ِفي السَّا َ
قَ َّر َ
ع ِة
ب َكبْشا أَ ْق َرنَ َ ،و َم ْن َرا َح ِفي السَّا َ
ع ِة الثَّا ِلثَ ِة فَ َكأَنَّ َما قَ َّر َ
َرا َح ِفي السَّا َ
س ِة فَ َكأَنَّ َما
ع ِة ْالخ ِ
َّ
ب َد َجا َجة َ ،و َم ْن َرا َح ِفي السَّا َ
الرا ِب َع ِة فَ َكأَنَّ َما قَ َّر َ
َام َ
ْ
َ
َ
ض َر ْ
الذ ْك َر"
ح
م
ا
م
اإل
ج
َر
خ
ا
ذ
إ
ف
،
ة
ض
ي
ْ
ب
ب
ت ْال َم ََل ِئ َكةُ َي ْست َِمعُونَ ِ
َ َ ِ َ ُ َ َ
قَ َّر َ َ َ
ِ
(البخاري ، 881 :مسلم ، 850 :أبو داود ، 351 :وصححه األلباني).

ع َم َر
ابن ُ
[ ]11نص الحديث الشريف عن االغتسال يوم الجمعةَ :
عن ِ
ع ْن ُه َما  ،أَ َّن َرسو َل َّ ِ
سلَّم  ،قالَ:
ي َّ
صلى للاُ َ
َّللا َ
َ ،ر ِ
علَ ْي ِه و َ
َّللا َ ،
ض َ
س ْل" (البخاري ، 877 :مسلم، 844 :
" ِإذا جا َ َء أَ َح ُد ُك ُم ال ُج ُم َعةَ  ،فَل َي ْغتَ ِ
النسائي ، 1375 :وصححه األلباني  ،رياض الصالحين.)1151 :

[ ]12فيما يلي نص لحديث شريف  ،وألقوال الثنين من الصحابة
الكرام  ،عن أن الرسول  ،عليه الصَلة والسَلم  ،قد لبس مَلبس
مختلفة األلوان  ،بما في ذلك األبيض واألحمر واألخضر  ،كما لبس
عمائم سوداَ:
َ

اليم اإلس ََْلمِ يَّ ِة
 .8ال َع ََلقَةُ َما َبيْنَ النَّ َواحِ ي ُّ
س ِديَّ ِة فِي التَّ َع ِ
الروحِ َي ِة َو ْال َج َ
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سو ُل َّ ِ
َّللا ،
ب،
رضي َّ
َّللا عنه  ،أنه قال  ،قا َل ر ُ
س ُم َرةَ بنُ ُج ْن ُد َ
عن َ
َ
ْ
َ
َ
َّ
هر وأ َ
يب  ،وك َِفنُوا
ط ُ
سلم" :ا ْلبَ ُ
سوا البَيَاضَ  ،فَإِنها أط ُ
صلى للاُ َ
علَ ْي ِه و َ
َ
فِيها َم ْوت َا ُك ْم" (الترمذي ، 2810 :النسائي ، 1896 :ابن ماجه، 3567 :
أحمد ، 20166 :رياض الصالحين.)780 :

َّللا عنه  ،أنه قَا َل :كانَ َرسو ُل للاِ ،
ب،
وعن
رضي َّ
ِ
از َ
البراء بنُ َ
ع ِ
َ
َّ
يم
صلَّى َّ
سل َم َ ،ر ُجَل َم ْربُوعا  ،بَ ِعي َد ما بيْنَ ال َم ْن ِكبَي ِْن َ ،
َّللاُ عليه َو َ
َ
ع ِظ َ
ُ
ٌ
ُّ
َ
َ
ُ
َّ
َ
ْتُ
أ
ط
ق
ا
شيئ
ي
أ
ر
ما
،
ء
ا
ر
َم
ح
ة
ل
ح
عليه
.
ه
ي
ْ
ن
َ
ذ
أ
ة
م
ش
إلى
ة
م
ج
ال
سنَ
حْ
َحْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
منه (البخاري ، 3551 :مسلم ، 2337 :رياض الصالحين.)781 :
سو َل
عةَ التَّي ِْمي ِ ،
رضي َّ
َّللا عنه  ،قَالَ :رأَيتُ ر ُ
وعن أبي ِر ْمثة  ،رفا َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ْ
َّ ِ
َران (أبو داود 4206
سلم  ،وعليْه
صلى للاُ َ
علَ ْي ِه و َ
َّللا َ ،
ثوبان أخض ِ
ِ
 ،الترمذي ، 2812 :النسائي ، 5319 :أحمد ، 7117 :رياض الصالحين:
.)783

سو َل َّ ِ
وعن جابر بن عبد للا ،
رضي َّ
َّللا عنه  ،أَ َّن َر ُ
َّللا َ ،
صلى للاُ
َ
ٌ
سودا ُء (رواهُ مسلم:
علَ ْي ِه ِعمامة ْ
ح َم َّكةَ و َ
َ
علَ ْي ِه و َ
سلَّم َ ،د َخ َل يَ ْو َم فَتْ ِ
 ، 1358رياض الصالحين ، 784 :وصححه األلباني).

[ ]13فيما يلي نصوص ألحاديث شريفة عن تنظيف األسنان قبل كل
صَلة  ،وعن االمتناع عن أكل الثوم والبصل والكراث النيء قبل
صَلة الجمعة  ،ألن رائحتها تؤذي المَلئكة والمصلين .لذلك  ،فإن
عمر  ،رضي للا عنه  ،قال بأنه ينبغي أكلها مطبوخة  ،للتخلص
من رائحتها الكريهة.
سو َل َّ ِ
علَ ْي ِه
صلَّى َّ
ي َّ
ع ْنهُ  ،أَ َّن َر ُ
َّللاُ َ
َّللاُ َ
فَعَ ْن أَبِي ه َُري َْرةَ َ ،ر ِ
َّللا َ ،
ض َ
سلَّ َم  ،قَا َل" :لَ ْو َال أَ ْن أَ ُ
اس أو على
علَى ال َّن ِ
علَى أ ُ َّمتِي (أَ ْو َ
ش َّق َ
َو َ
َ
ص ََلة" (البخاري ، 887 :مسلم:
الس َو ِ
المؤمنين) َأل َم ْرت ُ ُه ْم بِ ِ
اك ِع ْن َد ُك ِل َ
 ، 252أبو داود ، 46 :الترمذي ، 22 :النسائي ، 7 :ابن ماجه ، 287 :أحمد:
.)9549

ع ْنهُ  ،أنه قَا َل َ ،قا َل رسول للا
ي َّ
َّللا َ
بن عب ِد للاِ َ ،ر ِ
َو َ
ع ْن َجا ِبر ِ
ض َ
صَل  ،فَ ْل َي ْعت ْ
َزلنَا  ،أَ ْو
صلى للاُ َ
علَ ْي ِه و َ
سلَّمَ " :م ْن أَ َك َل ثُوما أَ ْو َب َ
َ ،

سالَ ِة للاِ لِل َبش َِريَّ ِة  ،تأليف حسن علي النجار
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فَ ْليَ ْعت ْ
َزل َمسْج َدنَا" (البخاري ، 855 :مسلم ، 564 :أبو داود، 3822 :
الترمذي ، 1806 :النسائي ، 707 :أحمد ، 15299 :رياض الصالحين:
.)1703
ع ْنهُ  ،أنه قَا َل
ي َّ
َّللا َ
بن عب ِد للاِ َ ،ر ِ
َوفي رواية أخرى َ ،
ع ْن َجابِر ِ
ض َ
ْ
ُّ
َ
َّ
َ
ْ
َ
ص َل َ ،والثوم ،
صلى للاُ َ
عل ْي ِه و َ
سلمَ " :من أك َل البَ َ
 ،قَا َل رسول للا َ ،
َو ْال ُك َراث  ،فََل يَ ْق َربَ َّن مس ِْج َدنَا  ،فَإِ َّن ال َمَلئِ َكةَ تَتَأ َ َّذى ِم َّما يتأ َ َّذى ِم ْنهُ
آدم" (مسلم ، 564 :البخاري ، 854 :رياض الصالحين رقم .)1703
بَنُو َ
ع َم َر ب ِْن الخ َّ
ع ْنهُ  ،أَنَّهُ خ َ
ب يَ ْو َم ال ُج ُم َع ِة ،
ي َّ
ع ْن ُ
َطا ِ
ط َ
َّللا َ
ب َ ،ر ِ
َو َ
ض َ
ْ
ُ
ْ
َ
ش َج َرتَي ِْن َ ،ما أ َرا ُه َما ِإالَّ
اس تَأ ُكلُونَ َ
فَقَا َل فِي ُخطبَتِ ِه :ث ُ َّم ِإنَّ ُك ْم أيُّ َها النَّ ُ
وم .لَقَ ْد َرأَيْتُ َرسو َل َّ ِ
سلَّم
صلى للاُ َ
علَ ْي ِه و َ
َّللا َ ،
َخ ِبيثَتَي ِْنْ :البَ َ
ص َل َ ،والث ُّ َ
ُ
ْ
َ
يع.
ِ ،إ َذا َو َج َد ري َح ُه َما ِمنَ َّ
الر ُج ِل فِي ال َمس ِْج ِد أ َم َر ِب ِه  ،فَأ ْخ ِر َج ِإلى ال َب ِق ِ
فَ َم ْن أ َ َكلَ ُه َما  ،فَ ْلي ُِمتْ ُه َما طبْخا (رواه مسلم ، 567 :رياض الصالحين:
.)1704

[ ]14فيما يلي نصان لحديثين شريفين عن تسوية الصفوف وتكملتها
وتراصها  ،عند إقامة الصَلة:
َّللاِ
سو ُل َّ
عن جابِ ِر ب ِْن س ُمرةَ  ،رضي َّ
علَ ْينَا َر ُ
َّللا ع ْن ُه َما  ،قَالَ :خَر َج َ
َ
َ
َّ
ُّ
َ
ف المَلئِ َكةُ ِعن َدْ
ُ
ص ُّ
صفونَ َك َما ت ُ
سلم  ،فَقَالَ" :أال تَ ُ
صلى للاُ َ
عل ْي ِه و َ
َ ،
ْ
ُ
ُ
سو َل َّ ِ
ف المَلئِكة ِعند ربِها؟ قَالَ:
َربِ َها؟ " فَقلنَا :يَا ر ُ
ص ُّ
ْف تَ ُ
َّللا َو َكي َ
ُ
الصف" (مسلم، 430 :
صونَ في
ِ
فوف األو َل  ،ويَتَرا ُّ
"يُتِ ُّمونَ ال ُّ
ص َ
رياض الصالحين رقم  ، 1082وصححه األلباني.)818 :

سو ُل َّ ِ
صلى
بن مالك  ،رضي َّ
َّللا ع ْنهُ  ،قال :قال ر ُ
َّللا َ ،
وعن أَنس ِ
صفُوفَ ُك ْم َّ ،
وف ِمن إِقَامة
صفُ ِ
فإن تَس ِويَةَ ال ُّ
س ُّووا ُ
للاُ َ
سلَّمَ " :
علَ ْي ِه و َ
صَلةِ" (البخاري ، 723 :مسلم ، 433 :رياض الصالحين.)1087 :
ال َّ
[ ]15نهت آيات كريمة عديدة عن التكبر والخيَلء  ،منها ما يلي:
ِإ َّن اللَّـهَ َال ي ُِحبُّ ُك َّل ُم ْختَال فَ ُ
خور (لقمان .)18 :31 ،

اليم اإلس ََْلمِ يَّ ِة
 .8ال َع ََلقَةُ َما َبيْنَ النَّ َواحِ ي ُّ
س ِديَّ ِة فِي التَّ َع ِ
الروحِ َي ِة َو ْال َج َ
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س َمثْ َوى ْال ُمتَ َك ِب ِرينَ (الزمر
قِي َل ا ْد ُخلُوا أَب َْو َ
اب َج َهنَّ َم خَا ِلدِينَ فِي َها ۖ فَ ِبئْ َ
.)72 :39 ،

ض بِغَي ِْر
ون بِ َما ُكنت ُ ْم تَ ْستَ ْكبِ ُرونَ فِي ْاأل َ ْر ِ
ع َذ َ
فَ ْاليَ ْو َم تُجْ زَ ْونَ َ
اب ْال ُه ِ
سقُونَ (األحقاف .)20 :46 ،
ق َو ِب َما ُكنت ُ ْم تَ ْف ُ
ْال َح ِ
ُ
أحاديث شريفة من التكبر والخيَلء  ،في المعامَلت
كما حذرت
والمظاهر  ،منها ما يلي:
سو ُل َّ ِ
صلَّى
ع ْن أَن َِس ب ِْن َما ِلك  ،رضي للا عنه  ،قَا َل  ،قَا َل َر ُ
َ
َّللا َ ،
َ
َ
َّ
َ
َ
ْ
َّ
ض ُك ْم
ا
َو
ت
ن
أ
ي
ل
إ
ى
ح
و
أ
َّللا
ن
إ
"
:
م
ل
س
و
ه
ي
ْ
ل
ع
َّللا
ضعُوا َ ،و َال َي ْب ِغي َب ْع ُ
َّ
ِ
َّ
َ َ
ُ َ َ َ َ ِ
َ ْ َ ِ َّ
علَى َب ْعض" (سنن ابن ماجه ، 3415 :البوصيري ، 239/4 :ابن حجر
َ
العسقَلني.)93 :

سلَّم ،
وعن ابن عمر  ،رضي َّ
صلى للاُ َ
علَ ْي ِه و َ
َّللا عنهما  ،أَن النَّبي َ
قَالََ " :م ْن َج َّر ثَ ْو َبهُ ُخ َيَل َء لَ ْم َي ْن ُ
َّللا ِإلي ِه َي ْوم ال ِق َيا َم ِة" (البخاري:
ظر َّ

 ، 3665أحمد ، 9\72 :أبو داود ، 4085 :رياض الصالحين، 791 :
وصححه األلباني).

[ ]16فيما يلي حديث شريف ينهى عن لبس الرجال للذهب
َّللا عنه َّ ،
سو َل
والحرير :وعن أَبي ُموسى األ ْشعري ِ  ،رضي َّ
أن ر ُ
علَى
َّ
سلَّم  ،قَالَُ " :ح ِرم ِلبَ ُ
ير َوال َّذهَب َ
صلى للاُ َ
علَ ْي ِه و َ
َّللا َ ،
اس ال َح ِر ِ
ُ
ُ
ُ
ور أ َّمتي َ ،وأح َّل إلنَاثِ ِهم" (الترمذي ، 1720 :النسائي ، 5148 :أحمد:
ُذك ِ
 ، 19533رياض الصالحين.)808 :

[ ]17أمر للا  ،سبحانه وتعالى  ،النساء باللباس المحتشم عند
خروجهن من منازلهن  ،كما ورد في اآليتين التاليتين:
علَ ْي ِه َّن ِمن
س ِ
ي قُل ِأل َ ْز َو ِ
اء ْال ُمؤْ ِمنِينَ يُ ْدنِينَ َ
اجكَ َوبَنَاتِكَ َونِ َ
يَا أَيُّ َها النَّبِ ُّ
غفُورا َّر ِحيما
َج ََلبِيبِ ِه َّن ٰ َذلِكَ أَ ْدن َٰى أَن يُ ْع َر ْفنَ فَ ََل يُؤْ َذيْنَ َو َكانَ اللَّـهُ َ
(األحزاب .)59 :33 ،

اره َِّن َويَحْ ف ْ
َظنَ فُ ُرو َج ُه َّن َو َال يُ ْبدِينَ
َوقُل ِل ْل ُمؤْ ِمنَا ِ
ت يَ ْغ ُ
ضضْنَ ِم ْن أَ ْب َ
ص ِ
ِزينَتَ ُه َّن إِ َّال َما َ
ظ َه َر ِم ْن َها (النور .)31 :24 ،

