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 ÿ عن أبي هريرة 
قال النبي ژ: »كل 

مولود يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه 

أو ميجسانه«

لم يعاقب النبي ژ 
الطفل املوهوب 

أبومحذورة صاحب 
الصوت اجلميل الذي 

كان يستهزئ بأذان 
املسلمني بل مسح ژ 
على رأسه وقال: اللهم 

بارك فيه واهده إلى 
اإلسالم، اللهم بارك 

فيه واهده إلى اإلسالم« 
وقال له: »قل اهلل أكبر 

اهلل أكبر« حتى أذن 
أبومحذورة مبكة

ضحوا بأرواحهم

)ضرب اهلل مثال للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا 
حتت عبدين من عبادنا صاحلني فخانتاهما فلم يغنيا عنهما 

من اهلل شيئا وقيل ادخال النار مع الداخلني وضرب اهلل 
مثال للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك 

بيتا في اجلنة وجنني من فرعون وعمله وجنني من القوم 
الظاملني( )ومرمي ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا  

فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من 
القانتني(

قوله: )ضرب اهلل مثال( أي بني حالهم بطريق التمثيل أنهم 
يعاقبون على كفرهم وعداوتهم للمؤمنني معاقبة مثلهم من 
غير اتقاء وال محاباة، وال ينفعهم مع عداوتهم لهم ما كانوا 

فيه من القرابة بينهم وبني نبيهم وإنكارهم للرسول ژ، 
فيما جاء به من عند اهلل وإصرارهم عليه، وقطع العالئق، 
وجعل األقارب من جملة األجانب بل أبعد منهم وإن كان 
املؤمن الذي يتصل به الكافر نبيا كحال امرأة نوح ولوط 

ملا خانتاهما لم يغن عنهما هذان الرسوالن، وقيل لهما 
في اليوم اآلخر: ادخال النار ثم بني حال املسلمني في أن 
وصلة الكافرين ال تضرهم كحال امرأة فرعون ومنزلتها 
عند اهلل تعالى مع كونها زوجة ظالم من أعداء اهلل تعالى، 
ومرمي ابنة عمران وما أوتيت من كرامة الدنيا واآلخرة، 
واالصطفاء على نساء العاملني مع أن قومها كانوا كفارا، 

وفي ضمن هذين التمثيلني تعريض بأمي املؤمنني، وهما 
حفصة وعائشة ملا فرط منهما وحتذير لهما على أغلظ وجه 

وأشده ملا في التمثيل من ذكر الكفر، وضرب مثال آخر 
في امرأة فرعون آسية بنت مزاحم، وقيل: هي عمة موسى 
گ آمنت حني سمعت قصة إلقاء موسى عصاه، وتلقف 
العصا، فعذبها فرعون عذابا شديدا بسبب اإلميان، وعن 
أبي هريرة أنه وتدها بأربعة أوتاد، واستقبل بها الشمس، 

وألقى عليها صخرة عظيمة، فقالت: رب جنني من فرعون، 
فرقى بروحها إلى اجلنة، فألقيت الصخرة على جسد ال 

روح فيه، قال احلسن: رفعها إلى اجلنة تأكل فيها وتشرب، 
وقيل: ملا قالت: )رب ابن لي عندك بيتا في اجلنة( رأت بيتها 

في اجلنة يبنى ألجلها، وهو من درة واحدة، واهلل أعلم 
كيف هو وما هو؟

البحث عن دور.. وقضية تشغل فئة عريضة من الناس 
وبخاصة الشباب الذي ال يرضى مبا يتناسب مع قدراته، 
فإما أن يعمل في مركز مرموق وإما أن يستسلم، إما إن 

يغير املنكر بيده وإما ال.. دون اعتبار للمسؤولية التي 
تتوافق مع قدراته ومكانته.

ومهما كان صغر الدور الذي نؤديه، فإن صاحبه احلب 
والطموح واإلخالص حتول إلى عمل فعال ومؤثر، ومن 
بني هؤالء الذين وقفوا على قدراتهم واختاروا ألنفسهم 
دورا مناسبا فكافأهم اهلل بثواب الشهادة عبداهلل بن أم 
مكتوم، ذلك الصحابي الذي عوتب فيه النبي الكرمي ژ 

من فوق سبع سماوات، ومؤذن الرسول والذي نزل 
بشأنه جبريل گ على قلب النبي بوحي من اهلل، كما 

يشير د.محمد عبدالنبي االستاذ بأصول الدين بأسيوط 
فيقول: ملا أنزل اهلل على نبيه الكرمي آيات من القرآن 

حتض املسلمني على اجلهاد في سبيل اهلل وترفع شأن 
املجاهدين على القاعدين نزل الوحي على النبي ژ 

بقوله: )ال يستوي القاعدون من املؤمنني غير اولى الضرر 
واملجاهدون في سبيل اهلل( وإذا بعبد اهلل بن أم مكتوم 

يحزن حزنا شديدا ويرفع يديه إلى السماء ويقول: »اللهم 
أنزل عذري.. وكان رجال أعمى ال يستطيع اجلهاد، فنزل 
الوحي على رسول اهلل باالستثناء )ال يستوي القاعدون 

من املؤمنني غير أولي الضرر(.
وعلى الرغم من أن اهلل أعذر ابن ام مكتوم إال أنه كان 

صاحب همة عالية، فكان يغزو ويقول ادفعوا إلّي الراية 
فإني أعمى ال استطيع أن أفر وأقيموني بني الصفني.

وفي السنة الرابعة عشرة للهجرة عقد عمر بن اخلطاب 
العزم على أن يخوض معركة فاصلة مع الفرس، ودعا 

جميع املجاهدين لالنضمام جليش املسلمني، فجاء 
املجاهدون من كل صوب، وجاء املجاهد املكفوف البصر 

عبداهلل بن ام مكتوم، وملا بلغ اجليش القادسية، برز 
عبداهلل بن ام مكتوم البسا درعا مستكمال عدته، وندب 

نفسه حلمل راية املسلمني واحلفاظ عليها او املوت دونها، 
والتقى اجلمعان في أيام ثالثة قاسية حتى جنلى اليوم 

الثالث عن نصر مؤزر للمسلمني كان ثمنه مئات الشهداء 
وكان من بينهم عبداهلل بن ام مكتوم الذي وجدوه صريعا 

مضرجا بدمائه يحتضن راية املسلمني.

)وضرب اهلل مثال للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن 
لي عندك بيتا في اجلنة وجنني من فرعون وعمله وجنني 

من القوم الظاملني(.
ملا ضرب املثل للذين كفروا أعقب بضرب مثل للذين آمنوا 

لتحصل املقابلة فيتضح مقصود املثلني معا، وجريا على 
عادة القرآن في اتباع الترهيب بالترغيب.

وجعل املثل للذين آمنوا بحال امرأتني لتحصل املقابلة 
للمثلني السابقني، فهذا من مراعاة النظير في املثلني.

وجاء أحد املثلني للذين آمنوا إلخالص اإلميان، واملثل الثاني 
لشدة التقوى. فكانت امرأة فرعون مثال ملتانة املؤمنني 

ومرمي مثال للقانتني ألن املؤمنني تبرأوا من ذوي قرابتهم 
الذين بقوا على الكفر مبكة. وسماها النبي ژ آسية في 

قوله: »كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إال مرمي 
ابنة عمران وآسية امرأة فرعون«، رواه البخاري.

)..ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في االجنيل كزرع أخرج 
شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع 

ليغيظ بهم الكفار(.
وصفتهم في االجنيل كصفة زرع اخرج ساقه وفرعه، ثم 

تكاثرت فروعه بعد ذلك، وشدت الزرع فقوي واستوى 
قائما على سيقانه جميال منظره يعجب الزراع: ليغيظ 
بهؤالء املؤمنني في كثرتهم وجمال منظرهم الكفار، اي 
فكذلك اصحاب رسول اهلل ژ آزروه وأيدوه ونصروه 

فهم معه كالشطء مع الزرع )ليغيظ بهم الكفار(، قال مالك 
ÿ بلغني ان النصارى كانوا اذا رأوا الصحابة رضي 
اهلل عنهم الذين فتحوا الشام يقولون واهلل لهؤالء خير 

من احلواريني فيما بلغنا، وصدقوا في ذلك فإن هذه االمة 
معظمة في الكتب املتقدمة واعظمها وافضلها اصحاب 

رسول اهلل ژ، ومن هذه اآلية انتزع االمام مالك رحمه اهلل 
في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة 
رضي اهلل عنهم قال النهم يغيظونهم ومن غاظه الصحابة 

رضي اهلل عنهم فهو كافر لهذه اآلية.

امرأة نوح وامرأة لوط مساعدة احملتاج

رئيس محكمة

حفظ القرآن

بر خالتي

ابداح يقول:  عثمان سعود 
عمل اخلير ترعرع معي فأنا من 
بيت خير يساعد كل الناس لذلك 
أحب هذا العمل العظيم وأمد يد 
العون لكل فقير أو محتاج وهذا 
ما علمني إياه أبي احلبيب ألنه 
مثلي األعل���ى وقدوتي في كل 
ش���يء وأمتنى أن أصبح مثله 
رج���ل خير أح���ب كل الناس، 
واحسن اليهم وافعل ذلك سرا 
دون ان يعرفه احد حتى انال 

اجلزاء من اهلل.

عبدالرحمن مصطفى يقول 
ببراءة وعفوية: أحب جدي كثيرا 
أكثر من أي شيء في الدنيا وهو 
يحبني ويحن���و علي وعندما 
أخطئ يعاقبني دون ان يضربني 
ولكنه يخاصمني وألنني أحبه 
جدا أعتذر له وال أقول ش���يئا 
يغضبه ألني امتنى ان يرضر 
عني، وأمتنى أن أصبح رئيس 
محكمة مثله أحكم بالعدل بني 

الناس، واعاقب املخطئ.

عبدالعزي���ز البحوه يرى ان 
الطفل الذي يكبر وينش���أ على 
حفظ كت���اب اهلل يظل يحفظه 
القرآن  طوال عم���ره، ويبق���ى 
صديقا له طول العمر، ويقول: 
أمي أحبها كثيرا وأطيعها وهي 
حتفظني القرآن الكرمي، وتقول 
لي: لو حفظته س���وف تلبسني 
تاجا من نور يوم القيامة وألني 
أحبها جدا وأحب اهلل فس���وف 

أحفظ املصحف كله.

إسالم محمد علي طفل مهذب 
ومتفوق في دراسته يقول: أحب 
خالتي جدا وأناديها بأمي وهي 
حتبن���ي وحتنو عل���ي وأحب 
الكرة وأمتنى أن أصبح وكيل 
نيابة، كما أمتنى ان أحفظ كتاب 
اهلل تعال���ى كله وأعمل به كما 
تعلمني أمي الغالية ألنها حتفظ 
القرآن كله وأنا أطيعها وأبرها 
وال أعص���ي لها أمرا مهما كان، 

وابرها واحسن اليها.

عبداهلل بن أم مكتوم

امرأة فرعون

أصحاب الرسول ژ

عثمان سعود

عبدالرحمن مصطفى

عبدالعزيز البحوه

إسالم محمد

أمثال من القرآن الكرمي أحباب اهلل

وهـم مجموعـة مـن 
الشبـاب هالهـم مـا كـان 

عليـه قومهـم مـن شـرك 
ووثنيـة واشربـت قلوبهـم 

االميـان والتوحيـد وحفاظـا 
علـى هـذا اإلميـان اعتزلـوا 

قومـهم فـي أحـد كهـوف 
املدينـة، وذلـك قبـل 

أن تصبـح املسيحيـة 
الـديانة الرسميـة للـدولة 
البيزنطيـة، وقـد تعـددت 
اآلراء فـي بيـان مـوطنهم 

وحتديـد كهفهـم ومـن 
ارجح اآلراء التي حددت 

هذا املكان انه باالردن بعد 
8 كم جنوب شرق عمان 

والقصة تعتبر اعجازا علميا 
للقرآن الكرمي فقد اثبتت 
الكشوف االثرية للمكان 
مطابقتها اشارات للقرآن 

الكرمي من حيث دخول 
الشمس في وقت معني 
للكهف بواسطة الفجوة 

وانها ال تدخل وامنا تزاور 
عنهم النحراف الفجوة نحو 

الغرب. اما مغزى القصة 
فإثبات قدرة اهلل تعالى على 
البعث. اما عن زمن اصحاب 

الكهف فهو ايضا مثار 
اجتهاد بني املؤرخني ومن 
اشهر من تعرض للقصة 

في عصرنا احلديث محمد 
اسد في ترجمته للقرآن 

الكرمي وعبدالعزيز كامل في 
تفسيره لسورة الكهف.

واخمص قدميه، غير انه 
اذهبه مسح الناس بأيديهم، 
وروى ابن جرير عن قثاره 
انه قال: »واتخذوا من مقام 
ابراهيم مصلى« امنا امروا 

ان يصلوا عنده ولم يؤمروا 
مبسحه.

الكهف والرقيم

قال تعالى: )أم حسبت أن 
أصحاب الكهف والرقيم 
كانوا من آياتنا عجبا ـ 

الكهف: 9(.

مقام ابراهيم

قال اهلل تعالى: )واذ جعلنا 
البيت مثابة للناس وأمنا 

واتخذوا من مقام ابراهيم 
مصلى وعهدنا إلى إبراهيم 

واسماعيل ان طهرا بيتي 
للطائفني والعاكفني والركع 

السجود(.
ومقام ابراهيم هو احلجر 

الذي كان يقف عليه ابراهيم 
عندما ارتفع بناء الكعبة عن 
قامته فوضعه له اسماعيل 

ليقف عليه وهو يرفع 
احلجارة على الكعبة فانطبع 
اثر قدمني عليها بشكل غائر 

وبقي هذا احلجر ملصقا 
بحائط الكعبة الى ايام عهد 

اخلليفة عمر بن اخلطاب 
ÿ حيث اخره عن البيت 

بضعة أمتار لئال يشغل 
املصلني وجموع الطائفني 
حول البيت، وال يزال أثر 
قدم إبراهيم اخلليل باقيا 
الى اآلن وقد احيط بغطاء 
زجاجي عليه غطاء مذهب 

حلمايته من التأثيرات 
املناخية.

وقال ابن كثير: »وكانت 
آثار قدميه ظاهرة فيه ولم 

يزل هذا معروفا للعرب 
في جاهليتها وقد ادرك 

املسلمون ذلك فيه ايضا 
كما قال انس بن مالك: رأيت 

املقام فيه اصابعه گ 

أماكن قرآنية

هناك العديد من األماكن التي ذكرت في القرآن الكرمي بشكل صريح أو متت اإلشارة إليها 
وسنعرض ألمثال هذه األماكن تباعا.

)لقد كان لكم في رسول اهلل أسوة حسنة(
عظمة النبي ژ مع أطفال غير املسلمني

من عظمة رسول اهلل محمد 
ژ مع األطفال أن رحمته ورعايته 
إياهم تشمل األطفال جميعا، فهي 
تشمل أطفال غير املسلمني كما 
تشمل أطفال املسلمني، وتشمل 
اإلناث كما تشمل الذكور، وتشمل 
املرضى كما تش���مل األصحاء، 
وتش���مل أطفال املجتمع العام 
كما تشمل أطفال ذوي القربى، 
وتش���مل املوهوبني كما تشمل 
ذوي االحتياج���ات اخلاص���ة، 
فالطفولة ف���ي منهجه ژ لها 
وضع خاص ومعاملة مميزة عن 
غيرها، فإذا نظرنا إلى تعامله 
مع أطفال غير املسلمني لوجدنا 
التقدير  منهجا رائعا يستحق 
والتحي���ة واإلكب���ار واإلجالل 

وتتمثل في اآلتي:

الحرص عليهم وهم في أصالب 
آبائهم

ملا تعرض أهل الطائف لرسول 
اهلل ژ وآذوه ورموه باحلجارة 
عرض عليه ملك اجلبال أن يطبق 
عليهم األخشبني )جبلني مبكة( 
عندها قال النبي الرؤوف الرحيم 
ژ: »أرجو أن يخرج اهلل من 
أصالبهم من يوحد اهلل«، فقمة 
الرحمة أن يحفظ اإلنسان على 
حياة عدوه ويرجو اخلير لذريته 

التي تخرج من صلبه.

النظرة نحوهم تتميز بالروح 
الطيبة

وتصنفهم في إطار البراءة 
والفطرة وتربي املسلمني على 
س���المة الصدر نحوهم، وأن 
تخلو النظرة النفسية حتى من 
مج���رد الكراهية جتاههم: ورد 
في صحي���ح البخاري عن أبي 
هريرة ÿ قال: قال النبي ژ: 
»كل مولود يولد على الفطرة، 
فأبواه يهودانه، أو ينصراه، أو 
ميجس���انه«، ويأتي ذلك أيضا 
في إطار قوله ژ: »رفع القلم 
عن ثالث )ومنهم( وعن الصبي 

حتى يبلغ احللم«.

الحرص على الطفل الموهوب 
غير المسلم

ومن جوان���ب عظمته ژ 
حرصه عل���ى الطفل املوهوب 
حتى لو كان غير مسلم، ويتبني 
لنا هذا من قصة الطفل املوهوب 
غير املس���لم )أب���و محذورة( 
الذي  صاحب الصوت اجلميل 
كان يس���تهزئ بأذان املسلمني 
وكيف اهتم به الرسول ژ ولم 
يعاقبه على اس���تهزائه بأذان 
املسلمني، بل مسح على رأسه 
وق���ال: »اللهم بارك فيه وأهده 
إلى اإلس���الم.. اللهم بارك فيه 
إلى اإلسالم«، وقال له:  وأهده 
»قل اهلل أكبر اهلل أكبر« حتى 

أذن أبو محذورة مبكة.

 االهتمام باألطفال المرضى 
غير المسلمين ودعوتهم

فبرغم انتصار اإلس���الم 
وتأس���يس الدول���ة باملدينة 
املنورة كان حريصا على زيارة 
مرضى أطفال غير املسلمني 

يقول اإلمام النووي وفيه: النهي 
عن قتل صبيان أهل احلرب.

وق���د ورد في كن���ز العمال 
للمتقي الهندي عن ابن عمر أن 
أبا بكر الصديق ÿ بعث يزيد 
بن أبي سفيان إلى الشام وكان 
مما أوصاه به: وال تقتلوا شيخا 
كبيرا وال صبيا وال صغيرا وال 

امرأة.
وورد في مسند اإلمام أحمد 
عن األسود بن سريع قال: أتيت 
النبي ژ وغزوت معه فأصبت 
ظفرا، فقتل الناس يومئذ حتى 
قتلوا الولدان فبلغ ذلك رسول 
اهلل ژ، فقال: »م���ا بال أقوام 
جاوز بهم القتل اليوم حتى قتلوا 
الذرية؟«، فقال رجل: يا رسول 
اهلل إمنا هم أبناء املشركني، فقال: 
»أال إن خياركم أبناء املشركني«، 
ثم قال: »أال ال تقتلوا ذرية، كل 
مولود يولد على الفطرة، فما يزال 
عليها حتى يعرب عنها لسانه، 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 

ميجسانه«.

المسلم في حالة األسر والظلم 
وعند اإلعدام ال يغدر وال يقتل 

أطفال األعداء

روى البخاري، في باب غزوة 
الرجيع ورع���ل وذكوان وبئر 
معونة: عن أبي هريرة ÿ في 
 ÿ شأن سيدنا خبيب بن عدي
وهو األسير احملجوز للقتل، ال 
يقتل طف���ل األعداء وهو يقدر 
على قتل���ه: ».. فمكث عندهم 
أس���يرا حتى إذا أجمعوا قتله 
استعار موسى من بعض بنات 
احلارث ليستحد بها فأعارته 
قالت فغفلت عن صبي لي فدرج 
إليه حتى أت���اه فوضعه على 
فخذه فلما رأيته فزعت فزعة 
عرف ذاك مني وفي يده املوسى 
فقال أتخشني أن أقتله ما كنت 
ألفعل ذاك إن شاء اهلل، وكانت 
تقول ما رأيت أسيرا قط خيرا 

من خبيب...«.
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عدم إكراه األبناء على اعتناق 
العقيدة

وهذا من روعة منهج اإلسالم 
الذي يحترم رأي الطفل ويعتمد 
احلوار واإلقناع: روى أبو داود 
في »باب في األسير يكره على 
 ÿ اإلس���الم« عن ابن عباس
قال: »كانت املرأة تكون مقالتا« 
املقالة: التي ال يعيش لها ولد، 
فتجعل على نفس���ها إن عاش 
لها ولد أن تهوده، فلما أجليت 
بنو النضير كان فيهم من أبناء 
األنصار، فقالوا: ال ندع أبناءنا، 
فأنزل اهلل عز وجل: )ال إكراه في 
الدين قد تبني الرشد من الغي( 

)البقرة: 256(.

 الحفاظ على حياة أطفال 
غير المسلمين وعدم التعرض 

لهم أثناء الحروب

م���ا أعظ���م محم���د ژ في 
حرص���ه على حي���اة األطفال، 
وما أعظم ممارس���ات أصحابه 
من بعده الت���ي تنم عن عظيم 
الرأفة والرحمة، ورحمة محمد 
ژ وأصحابه الفاحتني العظماء 
شهد بها القاصي والداني حتى 
قال جوستاف لوبون الفيلسوف 
الفرنسي: »ما عرف التاريخ فاحتا 

أعدل وال أرحم من العرب«.
روى مسلم في صحيحه عن 
بريدة بن احلصيب األسلمي »أن 
رسول اهلل كان إذا أمر أميرا على 
جيش أو سرية، أوصاه...«، وذكر 
من جملة ما أوصاه: »وال تغدروا 

وال متثلوا وال تقتلوا وليدا«.
وقد أجاب سيدنا عبداهلل بن 
عباس رضي اهلل عنه عن سؤاال 
ورد إليه: يقول: هل كان رسول 
اهلل ژ يقتل الصبيان؟ فقال: 
»إن رسول اهلل ژ لم يكن يقتل 
الصبيان ف���ال تقتل الصبيان« 

ودعوتهم واألخ���ذ بأيديهم 
إل���ى اخلير. ورد في صحيح 
البخاري عن أنس ÿ قال: 
»كان غالم يهودي يخدم النبي 
النبي ژ  ژ فمرض، فأتاه 
يعوده، فقعد عند رأسه، فقال 
له: »أسلم«. فنظر إلى أبيه وهو 
عنده، فقال له: أطع أبا القاسم 
ژ، فأسلم، فخرج النبي ژ 
وهو يقول: »احلمد هلل الذي 

أنقذه من النار«.
ف���ي الصحيح���ني  وورد 
)البخاري ومسلم(: عن عبداهلل 
بن عمر رضي اهلل عنهما: أن 
عمر ب���ن اخلطاب انطلق مع 
رسول اهلل ژ في رهط قبل 
ابن صياد حتى وجده يلعب 
مع الصبي عند أطم بني مغالة. 
وقد قارب ابن صياد، يومئذ، 
احللم. فلم يشعر حتى ضرب 
رس���ول اهلل ژ ظهره بيده. 
ثم قال رس���ول اهلل ژ البن 
صياد: »أتش���هد أني رسول 
اهلل؟«، فنظر إليه ابن صياد 
فقال: أشهد أنك رسول األميني. 
فقال ابن صياد لرسول اهلل 
ژ: أتشهد أني رسول اهلل؟ 
فرفضه رسول اهلل ژ وقال 
»آمنت باهلل وبرسله«، ورغم 
لؤم هذا الغالم ورفضه اإلسالم 
بل وسخريته برسول اهلل ژ 
فإنه صبر عليه ونهى سيدنا 
عمر ب���ن اخلطاب عن قتله.. 
وقد ورد في )أسد الغابة في 
معرفة الصحابة( خبر إسالم 

ابن صياد هذا بعد ذلك.

 عدم تكليف األطفال 
غير المسلمين أعباء مالية أو 

ضريبية في ظل الدولة اإلسالمية

عن أسلم أن عمر بن اخلطاب 
ÿ كتب إلى أم���راء األجناد: 
أن ال تضرب���وا اجلزي���ة على 
النساء وال على الصبيان »كنز 
العمال اإلصدار للمتقي الهندي 


