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الم�سح على ر�أ�س اليتيم
د .مها يو�سف جار اهلل احل�سن اجلار اهلل
جامعة الكويت  -كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية
ق�سم التف�سري واحلديث
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مقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم عىل أرشف خلق اهلل حممد بن عبد اهلل وعىل آله وصحبه ومن
وااله  ..وبعد :

فتحريك األذهان والعقول يف استنباط املعاين واحللول ،والوقوف عىل اآليات واألحاديث
الواردة يف كتاب اهلل عز وجل وسنة رسوله صىل اهلل عليه وسلم هي غاية املطلوب يف زماننا
احلايل ،بل هواملأمور به من الباحثني وطلبة العلم الرشعي يف كل زمان .
ألنه ال يمكن االعتامد عىل النقل والقراءة والفهم ،دون الوقوف عىل ِ
احل َكم الترشيعية
التي متيز هبا ديننا احلنيف يف ترشيعه لكثري من األحكام سواء كان حك ًام مأمورون به أم فع ً
ال
منهيون عنه ،فاملعادلة هي :
تفكر  ...تأمل  +دراسة موزونة = استنباط سليم .

فاجتهت إىل العيل القدير يف شهر رمضان الكريم من عام  1430هـ ،بأن يفتح عىل مداركي
بكتابة بحث جديد عن اإلعجاز العلمي أخدم به ديني احلنيف ،وأبني مجاله ومالءمته لكل
مكان وزمان بعد قراءيت لنرشة احلقيقة وإعالهنا عن املؤمتر العارش لإلعجاز العلمي .
واحلمد هلل أن هداين املوىل لكتابة هذا املوضوع (املسح عىل رأس اليتيم) وبدأت يف
السؤال ألرباب األفهام يف علوم اإلعجاز ،فأخربوين أنه مل يكتب فيه أحد ،فعكفت عليه يف
البحث واملطالعة والقراءة واملتابعة ،وتعقب أهل االختصاص يف اجلانب النفيس والعلمي
لتوثيق البحث بالدراسات والتجارب ،فكان أن صدر هبذا الثوب بغية أن حيوز عىل رضا
الرب وأن يفيد اخللق ملا هوحق يف دنيا احلياة .

وقد بينت فيه ما هو مطلوب يف كل بحث ،فكان �أن ق�سمته على النحو التايل:
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متهيد وثالثة مباحث .
التمهيد  :احلكم الترشيعية.

املبحث الأول :حث امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم على امل�سح على ر�أ�س اليتيم
وفيه مطلبان:
املطلب األول  :األحاديث الواردة يف فضل املسح عىل رأس اليتيم .

املطلب الثاين  :أقوال العلامء يف رشح احلديث .

املبحث الثاين� :أثر امل�سح على ر�أ�س اليتيم على �شخ�صه وفيه مطلبان:
املطلب األول  :دراسات علمية عن أثر املسح .

املطلب الثاين  :املعاين السامية يف املسح عىل رأس اليتيم .

املبحث الثالث :وجه الإعجاز يف امل�سح على ر�أ�س اليتيم وفيه مطلبان:
املطلب األول  :اإلعجاز يف املسح .

املطلب الثاين  :اإلعجاز يف األثر .
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التمهيد
الحكم التشريعية :
جتلت قدرة اهلل سبحانه يف ترشيعه لألحكام الكونية والبرشية ،من خالل مالءمتها للخلق
كافة ِ
إنس ِهم ِ
وج ِّن ِهم ،صغريهم وكبريهم ،مؤمنهم وكافرهم ،الذكور منهم واإلناث ،ا ُملن ََّعم
واملحروم ،العاقل واملجنون ،العامل واجلاهل .

فهي ربانية من عليم حكيم ،عليم بعباده وما هوصالح هلم وما هورش عليهم ،حكيم يف
تلك الترشيعات وأبعادها للخلق كافة ،ويف مواكبتها حلاجة اإلنسان ،حيث إن :
•مصدرها  :أرشف دستور ،وهوالقرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة .
فعال وقويم إن أحسن تطبيقها ،القليل واجلميع .
•وأثرها ّ :
•وشموليتها  :جلميع خلق اهلل .

•ومكانتها  :رفيعة عند الباري جل يف عاله .

فام من ترشيع إال وله حكمة قد يذكرها البارئ سبحانه وقد ال يذكرها ،ويرتكها للعبد
ُيسلم هبا أو ً
ال ويبحث عن علتها ثاني ًا ،من خالل البحث والدراسة والتفكر والتأمل ،فبها
حيرك ذهنه وينشط عقله  ...وكذلك ُيسلم بنتائجها إن عثر عليها وتوصل إلىها أومل يعثر .

فالعليم جل يف علمه سبحانه رشع للخلق ما ُيناسب معاشهم يف مجيع أمورهم احلياتية
واالجتامعية واالقتصادية والسياسية والفكرية والعلمية.

واحلكيم سبحانه وضع تلك الترشيعات يف نصاهبا ويف ميزان ال خيتل ،مستقيم يف توازنه
عند حسن تطبيقه ،سليم يف عواقبه عند تنفيذه .
فالعبد بني اإليامن والتسليم بتلك احلكم الترشيعية وبني البحث والتنقيب عن علة تلك
احلكم الترشيعية ،حتى يزيد من قربه هلل عز وجل ،ويسعد يف حياته لتنشيط ذهنه ومن حسن
استغالله ملا يريد اهلل عز وجل .
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املبحث الأول :حث امل�صطفى �صلى اهلل عليه
و�سلم على امل�سح على ر�أ�س اليتيم
المطلب األول :األحاديث الواردة في فضل المسح على رأس اليتيم
ورد يف فضل املسح عىل رأس اليتيم العديد من األحاديث منها الصحيح واحلسن
والضعيف ،وقد اعتمدت عىل األحاديث الصحيحة واحلسنة فقط ،وهي :

احلديث الأول :عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رج ً
ال شكا إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم
قسوة قلبه فقال  « :إن أردت أن يلني قلبك فأطعم املساكني وامسح رأس اليتيم»((( .

احلديث الثاين :عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رج ً
ال شكا إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم قسوة قلبه فقال  « :امسح رأس اليتيم وأطعم املسكني »((( .

احلديث الثالث :عن أيب الدرداء قال  :أتى النبي صىل اهلل عليه وسلم رجل يشكوقسوة
قلبه قال  « :أحتب أن يلني قلبك وتدرك حاجتك  :ارحم اليتيم ،وامسح رأسه ،وأطعمه من
طعامك يلني قلبك وتدرك حاجتك»(((.

احلديث الرابع :عن عبد اهلل بن جعفر قال  :لورأيتني و ُقثم وعبيد اهلل ابني عباس

(((رواه أمحد يف املسند ،كتاب مسند املدنيني ،باب حديث أيب هريرة ح ( )7566ج ( ،)263/2مؤسسة قرطبة،
القاهرة ،والبيهقي يف السنن  :ح ( )7345ج ( ،)60/4ط األوىل 1344 ،هـ ،طبعة جملس دائرة املعارف النظامية،
اهلند ،وحسنه األلباين .
(((رواه أمحد يف املسند يف كتاب مسند املدنيني ،باب حديث أبوهريرة ح ( )9006ج ( . )387/2قال األلباين  :حسن
لغريه ،صحيح الرتغيب والرتهيب ،)341/2( )2545( ،ط  ،5مكتبة املعارف ،الرياض .

(((قال نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي  :رواه الطرباين ويف إسناده من مل يسم وبقية مدلس  .انظر  :جممع الزوائد ومنبع
الفوائد ،كتاب الرب والصلة ،باب ما جاء يف األيتام واألرامل واملساكني ح ( )13509ج ( 1412 ،)2931/8هـ ،دار
الفكر ،بريوت .وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة برقم (. )842
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نلعب إذ مر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عىل دابة فقال  «:ارفعوا هذا
ونحن صبيان
ُ
إيل» ،فجعلني أمامه ،ثم قال ُلقثم « :ارفعوا هذا إيل» ،فجعله وراءه ،وكان عبيد اهلل أحب
إىل عباس من قثم ،فام استحى من عمه أن محل ُقث ًام وتركه ،قال  :ثم مسح عىل رأيس ثالث ًا،
وقال كلام مسح  « :اللهم اخلف جعفر ًا يف ولده » قال  :قلت لعبداهلل :ما فعل ُقثم ؟ قال :
استشهد ،قلت  :اهلل أعلم باخلري ورسوله باخلري ،قال  :أجل(((.

المطلب الثاني :أقوال العلماء في شرح األحاديث
* الفرع الأول  :م�صطلحات البحث

امل َ ْ�س ُح  :إمرارك يدك عىل اليشء السائل أواملتلطخ تريد إذهابه بذلك كمسحك رأسك
من املاء وجبينك من الرشح(((.

(((
أمر
أمر يده عليه ،ومسح يده عىل رأس اليتيم عىل تضمني معنى َّ
ويقال  :مسح رأسه ّ
وأما  " :مسح برأسه "((( .فعىل القلب أوعىل طريق قوله تعاىل َ (:و َأ ْص ِل ْح ليِ فيِ ُذ ِّر َّيتِي)(((.

واملسح إمرار اليد عىل اليشء وإزالة األثر عنه وقد يستعمل يف كل واحد منهام ،واملسح
يف تعريف الرشع إمرار اليد مبتلة بال تسييل(((.

((( أخرجه أمحد يف املسند ،كتاب مسند العرشة املبرشين باجلنة ،باب حديث عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب ريض اهلل
عنهام ح ( )1760ج ( ،)205/1والنسائي يف السنن الكربى ،كتاب عمل اليوم والليلة ،باب ما يقول إذا مات له ميت ح
( )10912ج ( ،)265/6واحلاكم يف املستدرك كتاب اجلنائز ،وقال  :صحيح ،ووافقه الذهبي ( ،)528/1والبيهقي يف
السنن الكربى ،كتاب اجلنائز ،باب ما يستحب من مسح رأس اليتيم وإكرامه ح ( )7344ج ( )60/4وإسناده حسن.

((( حممد بن مكـرم بن منظـور األفريقي ،لسـان العرب ( ،)593/2ط األوىل  ،دار صـادر ،بريوت ،عيل بن إسامعيل
بن سيده ،املحكم واملحيط األعظم ،حتقيق  :عبد احلميد هنداوي ( ،)218/3دار الكتب العلمية 2000 ،م ،بريوت .
(((حممود بن عمروالزخمرشي ،أساس البالغة ،)444/1( ،املكتبة العرصية ،بريوت .

((( أبوالفتح نارص الدين بن عبد السيد بن عيل بن املطرز ،املغرب يف ترتيب املعرب ،حتقيق  :حممود فاخوري وعبد
احلميد خمتار ،)266/2( ،ط األوىل 1979 ،م  ،مكتبة أسامة بن زيد ،حلب .

(((األحقاف . 15 :

((( حممد عبد الرؤوف املناوي ،التوقيف عىل مهامت التعاريف ،حتقيق  :د .حممد رضوان الداية ،ص  ،655ط األوىل،
 1410هـ ،دار الفكر املعارص بريوت ،دار الفكر ،دمشق.
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وسمي املسيح عيسى ابن مريم مسيح ًا عىل وزن َفعيل بمعنى فاعل ،فعول منه مبالغة،
قيل  :ألنه كان يمسح رأس اليتيم (((.

وقد ذكرت تعريف اللمس ،وإن مل يرد ذكره يف األحاديث اآلنفة الذكر ،وذلك لكثرة
ورود هذا اللفظ يف النظريات والدراسات العلمية التي سيتم االستشهاد هبا الحق ًا ،ولبيان
وجه التقارب بني كال اللفظني .

املس باليد ،لمَ َسه َي ْل ِم ُس ُه و َي ْل ُم ُسه لمَ ْس ًا وال َم َسه ،وقال
فاللَّ ْم�س :
هواجلس ،وقيل اللمس ُّ :
ُّ
ابن األعرايب  :لمَ َ ْس ُته لمَ ْس ًا وال َم ْس ُت ُه ُمال َم َسة ،ويفرق بينهام فيقال  :اللمس قد يكون مس
اليشء باليشء ويكون معرفة اليشء وإن مل يكن ثم مس جلوهر عىل جوهر ،واملالمسة أكثر
ما جاءت بني اثنني(((.
واللمس قوة مثبتة يف مجيع البدن تدرك هبا احلرارة والربودة ،والرطوبة واليبوسة،
ونحوها عند االتصال به .

وقال ابن دريد  :أصل اللمس باليد ليعرف مس اليشء ،ثم كثر حتى صار اللمس
لكل طالب(((.

قال ابن جني  :والبد مع اللمس من إمرار اليد وحتريكها عىل امللموس ولوكان حائل
الستوقفت به عنده(((.
فرق بني املسح واللمس ،إال أن تعريف كل منهام خيتلف
ومل أجد من أصحاب اللغة من ّ
عن اآلخر ،حيث أدركت من خالل كال التعريفني أن القاسم املشرتك بينهام هوإمرار اليد
عىل امللموس أواملمسوح ،وأن اليد هي األداة املهمة يف املسح أواللمس ،وأما الفارق بينهام
فهوأن املسح يكون مصحوب ًا بإزالة يشء ،هذا ما مل يضمن معنى اإلمرار ،وأما اللمس فإنام

((( أبوحفص عمر بن عيل بن عادل الدمشقي احلنبيل ،اللباب يف علوم الكتاب ،حتقيق  :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود
والشيخ عيل حممد معوض ( ،)223/5ط األوىل 1419 ،هـ 1998 ،م ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
(((لسان العرب (. )209/6

(((التوقيف يف مهامت التعاريف ،ص . 626

((( أبوالفتح عثامن بن جني ،اخلصائص ،حتقيق  :حممد عيل النجار ( ،)138/2عامل الكتب ،بريوت .
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يكون ليعرف اللني من اخلشونة ،واحلرارة من الربودة ،وكذلك أن اللمس من املمكن أن
يتحقق باألنامل بينام املسح البد فيه من كف اليد .
وأما اليتم  :االنفراد ،واليتيم  :الفرد ،واليتم ،واليتم فقدان األب حني احلاجة ،ولذلك
أثبته مثبت يف الذكر إىل البلوغ ،واألنثى إىل الثيوبة ،لبقاء حاجتها بعد البلوغ .
وقال ابن السكيت  :اليتم يف الناس من قبل األب  .ويف البهائم من قبل األم ،وال يقال
من فقد األم من الناس  :يتيم ولكن مقطع(((.

وقال املف�ضل  :أصل اليتم الغفلة ،وسمي اليتيم يتي ًام ؛ ألنه تغافل عن بره ،وقال أبوعمر:
اليتم  :اإلبطاء ،ومنه أخذ اليتم ؛ ألن الرب يبطئ عنه .

واألنثى يتيمة ،وإذا بلغا زال عنهام اسم اليتم حقيقة ،وقد يطلق عليهام جمـاز ًا بعـد البلوغ،
كام كانـوا يسـمون النبي صىل اهلل عليه وسلم وهـوكبري " يتيم أيب طالب " ؛ ألنه رباه بعد
موت أبيه ويف احلديث  " :تستأمر اليتيمة يف نفسها ،فإن سكتت فهوإذهنا "((( ،أراد باليتيمة
البكر البالغة التي مات أبوها قبل بلوغها فلزمها اسم اليتم فدعيت به وهي بالغة جماز ًا (((.

واليتيم  :هواملنفرد عن األب ؛ ألن نفقته عليه ال عىل األم ،ويف البهائم اليتيم  :هواملنفرد
عن األم ؛ ألن اللبن واألطعمة منها(((.

فاحلاصل من كل ما ذكرنا أن اسم اليتيم بحسب أصل اللغة يتناول الصغري والكبري ،إال
أنه بحسب العرف خمتص بالصغري(((.
(((حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيني ،أبوالفيض ،امللقب بمرتىض ،الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس،
( 1994 ،)136/24م ،دار الفكر ،بريوت  .أبواحلسن عيل بن إسامعيل بن سيده املريس ،املحكم واملحيط األعظم،
حتقيق  :عبد احلميد هنداوي ( 2000 ،)529/9م ،دار الكتب العلمية ،بريوت .

(((رواه أمحد يف املسند ،كتاب مسند املدنيني ،باب حديث أيب هريرة ح ( )7519ج ( ،)309/7إسناده صحيح ،رشحه
 :أمحد شاكر ،ط األوىل 1416 ،هـ 1995 ،م ،دار احلديث ،القاهرة .

(((لسان العرب (. )645/12

(((محد عبد الرؤوف املناوي ،التوقيف عىل مهامت التعاريف ،ص  ،748عيل بن حممد بن عيل اجلرجاين ،التعريفات،
حتقيق  :إبراهيم األبياري ،ص  ،331ط األوىل 1405 ،هـ ،دار الكتاب العريب ،بريوت .

(((حممد بن عمر بن احلسني الرازي الشافعي ،املعروف بالفخر الرازي ،تفسري الفخر الرازي ( ،)482/9دار إحياء
www.eajaz.org

الطب وعلوم احلياة اجلزء الثاين

* الفرع الثاين �أقـوال العلمـاء
معاين الألفاظ :

�أحتب  :استفهام فيه معنى الرشط ،أي إن أحببت أهيا الرجل الذي شكا إلىنا قسوة قلبه

�أن يلني  :يرتطب ويتسهل ،قال الزخمرشي  :من املجاز رجل لني اجلانب والن لقومه
وأالن هلم جناحه ،وهولني األعطاف وطئ األكتاف .
تدرك حاجتك  :أي تظفر بمطلوبك .

ارحم اليتيم  :الذي مات أبوه فانفرد عنه ،واليتم االنفراد ،ومنه الدرة اليتيمة للمنفردة
يف صفاهتا ،ذلك بأن تعطف عليه وحتنوحنو ًا يقتيض التفضل عليه واإلحسان إلىه كناية عن
مزيد الشفقة والتلطف به .

ام�سح ر�أ�سه  :أي اليتيم – تلطف ًا وإيناس ًا أي بالدهن إصالح ًا لشعره أواليد((( ،ملا جاء يف
نلعب إذ
حديث عبد اهلل بن جعفر قال  :لورأيتني و ُقثم وعبيد اهلل ابني عباس ونحن صبيان ُ
مر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عىل دابة فقال  " :ارفعوا هذا إىل " ،فجعلني أمامه ،ثم قال
ُلقثم " :ارفعوا هذا إىل» ،فجعله وراءه ،وكان عبيد اهلل أحب إىل عباس من قثم ،فام استحى
من عمه أن محل ُقث ًام وتركه ،قال  :ثم مسح عىل رأيس ثالث ًا ،وقال كلام مسح  " :اللهم اخلف
جعفر ًا يف ولده " ،قال  :قلت لعبداهلل :ما فعل ُقثم ؟ قال  :استشهد ،قلت  :اهلل أعلم باخلري

ورسوله باخلري ،قال  :أجل(((.

طريقة امل�سح :
وقد ذكر العلامء طريقة املسح عىل رأس اليتيم ،وهوأن يمسح رأسه من أعاله إىل مقدمه
وغريه بعكسه(((.روى البزار يف البحر الزخار عن ابن عباس  :اليتيم يمسح رأسه هكذا –
الرتاث العريب ،بريوت .

((( حممد عبد الرؤوف املناوي ،فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،ضبطه وصححه  :حممد عبد السالم ( ،)141/1ط
األوىل 1415 ،هـ 1994 ،م ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

((( سبق خترجيه ،ص . 6

((( فيض القدير ( )141/1بترصف .
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ووصف صالح أنه وضع كفه وسط رأسه ،ثم أحدرها إىل ُمقدمه أوإىل جبهته – ومن كان
له أب هكذا – ووصف أنه وضع كفه عىل ُمقدم رأسه مما ييل جبهته ،ثم أصعدها إىل وسط
رأسه "(((  .وإن كان هذا احلديث حمفوظ ًا إال أنه فيه تنبيه إىل اختالف طريقة املسح عند
اليتيم وغريه من الصبيان .

ما ُيقال له :
قال زين احلافظ العراقي  :ورد يف حديث ابن أيب أوىف  :كنا جلوسا عند رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم فأتاه غالم معه أخت له فقال  :يا رسول اهلل ،غالم يتيم وأخت له يتيمة،
أطعمنا مما أطعمك اهلل  -عز وجل  -أعطاك اهلل من عنده حتى ترىض  .فقال رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم  " :ما أحسن ما قلت يا غالم ،يا بالل ،اذهب إىل أهلنا فأتنا بام وجدت
عندهم من طعام " .فأتاه بالل ريض اهلل عنه بإحدى وعرشين مترة ،قال  :فوضعها يف كفه
صىل اهلل عليه وسلم ،فأشار رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بيده إىل فيه ،فرأينا أنه يدعو،
فقال صىل اهلل عليه وسلم  " :سبعا لك ،وسبعا ألمك ،وسبعا ألختك ،تغد بتمرة وتعش
بتمرة " – وكان الغالم من أبناء املهاجرين – فلام قام تبعه معاذ ريض اهلل عنه فوضع يده عىل
رأسه فمسحه وقال  :جرب اهلل يتمـك يا غـالم ،وجعلك خلفا من أبيك  .فقال رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم  " :قد رأيتك وما صنعت "  .فقال  :يا رسول اهلل ،رمحة له  .فقال صىل
اهلل عليه وسلم  " :والذي نفيس بيده ،ال يضم رجل يتي ًام فيحسن واليته ،ثم يضع يده عىل
رأسه إال كتب اهلل – تبارك وتعاىل – بكل شعرة حسنة ،وكفر عنه بكل شعرة سيئة ،ورفع
له بكل شعرة درجة(((.
فيها دعاء مجيل لليتيم أثناء املسح عىل رأسه ،وتذكري له بوالده بأن يكون خلف ًا له يف
احلياة بعد وفاته  ...ويف ذلك تذكري له باملهمة التي كان يقوم هبا أبوه ،خصوص ًا إن كانت
حسنة وخرية .

((( رواه البزار يف البحر الزخار ( )402/11وقال  :حمفوظ ،و(فيه) حممد بن سليامن مل يشاركه يف هذه الرواية أحد ،ط
األوىل ،دار احلكمة اليامنية ،صنعاء .

(((رواه البزار يف البحر الزخار ( )301/8وقال  :فيه فايد أبوالورقاء ليس بالقوي ،واهليثمي يف جممع الزوائد .
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العلة يف تخ�صي�ص الر�أ�س بامل�سح :
وخص الرأس بذلك ؛ ألن يف املسح عليه تعظي ًام لصاحبه وشفقة عليه وحمبة وجرب ًا
خلاطره ،وهذه كلها مع اليتيم تقتيض هذا الثواب اجلزيل(((.
وكذلك عظمة اإلنسان يف رأسه الذي حيوي معظم حواسه ،وتفكريه ونظرته ملن حوله .

وكام أن الرأس حيمل مجيع املشاعر سواء اإلجيابية أوالسلبية ،فعند املسح عليه يؤكد عىل
تلك املشاعر اإلجيابية فيه ،ويطرد املشاعر السلبية عنه .

وعند محل اليتيم أومشيه عىل األرض وهوصغري أعىل يشء فيه رأسه فيكون الرأس قريب ًا
من اآلخرين للمسح عليه .

عموميته لكل يتيم :
وتلك احلركة اجلميلة لليتيم عامة لكل األيتام ،سواء كان كافله أم ال ،وكذلك سواء كان
مسل ًام أوغري مسلم .

قال الطيبي  :وهوعام يف كل يتيم سواء كان عنده أوال فيكرمه وهوكافله ،أما إذا كان
عنده فيلزمه أن يربيه تربية أبيه .
وقال املناوي  :وإطالق األخبار شامل أليتام الكفار ،ومل أر من خصها باملسلم(((.

وتلك من ميزات الترشيع اإلسالمي يف حسن تعامله مع مجيع البرش بغض النظر عن
الديانة التي يعتنقوهنا ،وهذا مما يعمق األخوة اإلنسانية والرمحة بني البرش بعضهم البعض .

الرتبية بالت�ضاد :
واملسح عىل رأس اليتيم له دور كبري يف تقويم األخالق وهتذيبها ،قال املناوي  :وفيه
أن من ابتيل بداء من األخالق الذميمة يكون تداركه بام يضاده من الدواء ،فالتكرب يداوى
((( ابن حجر اهليتمي ،الفتاوى احلديثية ،)59/1( ،ط  1409 ،3هـ 1989 ،م ،رشكة ومطبعة مصطفى البايب احللبي،
مرص .
(((فيض القدير (. )142/1
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بالتواضع ،والبخل بالسامحة ،وقسوة القلب بالتعطف والرقة(((.

وهذا ما أشار إلىه د .عبد الكريم زيدان ،وأطلق عليه مسلك التضاد ،أواملراغمة للشيطان
؛ ألن الشيطان يفرح لكل خلق رديء ويعمل عىل بقائه يف النفس ويزينه يف عني صاحبه بام
يلقيه من مربرات باطلة ،فإذا قام اإلنسان بعمل يناقض هذا اخللق وال يتفق وما يقتضيه،
كان ذلك بال شك إغاظة للشيطان ومراغمة له ،مما يدعوه إىل الكف عن تزيني هذا اخللق
الرديء وعن نفث املربرات الباطلة له ،فإذا خنس الشيطان أمكن هلذا العمل أن يزعزع
كيان هذا اخللق الرديء أويقيض عليه ،كام يقيض العالج الفعال عىل املرض(((.
فاملعادلة خلق يسء يقاوم بخلق حسن يناقضه = إغاظة للشيطان .

تعزيز اخللق املناق�ض (احل�سن) = الق�ضاء على اخللق ال�سيئ .

وتلك دعوة نبوية للعالج بالتضاد ألي سلوك يسء أوقبيح يشتكي منه اإلنسان إىل
عالجه ومقاومته بالتوجه إىل فعل سلوك حسن يناقض السلوك القبيح .

((( فيض القدير (. )142/1

(((د .عبد الكريم زيدان ،أصول الدعوة ،ص  ،102دار الوفاء للطباعة والنرش 1992 ،م ،مرص .
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املبحث الثاين� :أثر امل�سح على ر�أ�س اليتيم على �شخ�صه
المطلب األول :دراسات علمية عن أثر اللمس أو المسح
ال خيتلف اثنان يف أمهية اللمس يف حياة اإلنسان ونموه السليم ،وعالجه لكثري من
األمراض عن طريق ملس موضع األمل واملسح عليه ،وكان هديه صىل اهلل عليه وسلم ذلك،
فعن عائشة ريض اهلل عنها أن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله ،يمسح بيده
اليمنى ويقول  " :اللهم رب الناس أذهب البأس اشفه أنت الشايف ،ال شفاء إال شفاؤك،
شفاء ال يغادر سق ًام "((( ،واتبعه صحابته الكرام -ومن أتى بعدهم إىل يومنا هذا -عىل تلك
الطريقة .
وحاجة اإلنسان إىل اللمس ال تقترص عىل املرحلة األوىل من عمره ،بل حيتاج إلىه الصبي
واملراهق والزوج والزوجة والشيخ الكبري واألم العجوز  ...فاإلنسان يف حاجة ماسة للمس
يف مجيع مراحل حياته ،وبسبب أمهيته اعترب أحد احلواس اخلمس الرضورية لإلنسان .

نظرية املالم�سة (: )Proximity Theory
يرى "جون بويل" -وهو من منظري نظرية املالمسة واالتصال -أن علم التطور
البيولوجي املعارص يفرض علينا إعادة النظر يف نظرية التحليل النفيس؛ فهويرى أن الفرد
يولد بنزعة تقوم عىل أساس بيولوجي لطلب االقرتاب احلامي ()Proximity Protective
من الكبار خاصة األم ،ثم كال الوالدين فيام بعد .وحسب هذه النظرية تعتمد شخصية
الراشد فيام بعد عىل نوع املالمسة واالتصال التي حصل عليها يف الفرتات املبكرة من عمره،
فهويكون متعاون ًا اجتامعي ًا متفاع ً
ال مع اآلخرين إذا حصل عىل املالمسة يف تلك الفرتة،
(((رواه البخاري يف الصحيح ،كتاب الطب ،باب رقية النبي صىل اهلل عليه وسلم ح ( ،)5743ط األوىل 1419 ،هـ،
 1998م ،بيت األفكار الدولية ،الرياض .
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أما الذين مل حيصلوا عليها فيميلون إىل االنسحاب .هذا األساس يمكن إرجاع السلوك
السايكوبايت إىل اضطراب عالقات احلب أواالرتباط االنفعايل بني األبناء ومن يرعوهنم((( .

تطبيقات النظرية :
�أو ًال  :على احليوان :
� – 1أثر اللم�س على املخ وموجات الدماغ :
أثبتت دراسة يف جامعة كولورادوالطبية ( )Colorado School Medicineعىل القردة أن

املخ السليم يف اللمس السليم  .وذلك من خالل تلك التجربة التي تم فيها حرمان قردة من

ملس أمهم وترك قردة يف حضن أمهاهتم؛ حيث وجد أن القردة التي حرمت من حضن أمها
كان لدهيا تغيري يف موجات الدماغ وخلل عام يف الصحة ،وحني يتم إعادة القرد إىل أمه كان

كل يشء يعود إىل طبيعته بام فيه موجات الدماغ .

بعد فرتة من تكرار التجربة وجد أن القردة التي عانت من تكرار حرماهنا ملس أمها عانت

بعض التخلف العقيل  .وأن نسبة التخلف كانت أقل عند القرد الذي يلمس أمه من احلاجز

الفاصل فيها((( .من خالل تلك التجربة يتبني لنا مدى تأثري اللمس عىل نموالدماغ الصحي
عىل احليوان ،وأن اللمس أثره يتخطى إىل أكثر األعضاء أمهية يف اجلسم .

� – 2أثر اللم�س على الن�ضج واحلركة والهرمونات :
يف جتربة عىل الفئران وجد أن الفأر الصغري الذي حرم من ملس أمه ينضج بشكل أقل

وأبطأ من الفأر الذي تلمسه أمه ،كام أن هرمونات الفأر امللموس أفضل .أما حركته فهي
كثرية ومبتهجة قياس ًا عىل الفأر الذي ال يلمس والذي يكون منطوي ًا وكئيب ًا(((.

ووجد اختصايص األعصاب ( )Sual Schanbergيف جتارب عىل األسامك والفئران

((( أ.د .فضيلة عرفات حممد السبعاوي ،اخلجل االجتامعي ،ص  1431 ،164هـ 2010 ،م ،دار صفاء للنرش والتوزيع ،عامن.

((( اللمس ،ص  ،143د .فوزية الدريع ،ط  2003 ،1م ،رشكة الربيعان للنرش والتوزيع ،الكويت.
((( اللمس  ،ص . 143
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وغريها من احليوانات ،لسنوات طويلة من البحث أن املخلوقات التي ال يتم ملسها ال

تنموبشكل صحيح ،ويف دراسته الدقيقة عىل هرمون النموأكد أن هذا اهلرمون الرئيس ال
يعمل بشكل جيد إذا مل يتم ملس املخلوقات(((.

 – 3دور اللم�س يف حتفيز �أجهزة املناعة :
وأمهية اجللد واضحة عند مريب املوايش واخليول الذين يكثرون من ملسها والرتبيت
عليها ،والفالحون يعرفون جيد ًا أن حلس أنثى البقر أوالغنم أواملاعز لوليدها مهم جد ًا

الستمرار حياته ،وقد تبني فيام بعد أن الكثري من أمهات الثديات تقوم بلحس صغارها عند

والدهتا لتحفيز أجهزة معينة للعمل .

فقد أجريت بعض التجارب عىل توائم من احليوانات (املاعز) حيث ُفصل عن األم

أحد التوأمني ،بينام بقي اآلخر معها طوال مدة طفولته ،وقد لوحظ فرق كبري بني سلوك
احليوانني ،إذ أن احليوان الذي تربى مع أمه كان طليق ًا يف حركاته ،بينام الثاين الذي تربى
بعيد ًا عن أمه كان كسو ً
ال متباطئ ًا يميل إىل العزلة(((.

 – 4دور اللم�س يف الن�ضوج االجتماعي واالنفعايل :
يف جتربة (هاري هارلو) من جامعة ديسكونسن األمريكية ،والتي أخذ فيها جمموعة من

صغار القردة بعد والدهتا بحوايل من  12 – 6ساعة ،ووضعها يف حضانة نامذج ألمهات

من السلك ،ال تشعر معها باالرتياح واألمن ،وأخذ جمموعة أخرى من القردة ووضعها يف
حضانة نامذج ألمهات من اخلشب املكسوبالبالستيك والفرو ،تشعر معها الصغار باالرتياح
واألمن ،وجتد وسيلة لالتصال عن طريق اللمس .

ومن متابعة نموالقردة يف مراحل حياهتا التالية ،وجد الباحث أن املجموعة التي حرمت

من العطف األموي (أمهات السلك) فشلت يف التفاعل االجتامعي ،وتأخرت يف النضوج
((( اللمس  ،ص . 139

((( أ.د .صالح حسن الداهري ،مبادئ علم النفس االرتقائي ونظرياته ،ص  ،119ط األوىل  1429هـ 2008 ،م ،دار
صفاء للنرش والتوزيع ،عامن .
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االجتامعي واالنفعايل ،وعندما كربت أصبحت أمهات عدوانيات غري قادرات عىل إعطاء
العطف واحلنان لصغارها ،فكانت تعضها وختربشها ،وأحيان ًا تقسوعليها وتقتلها(((.

ثاني ًا  :على الإن�سان :
� – 1سرعة ن�ضج اجلهاز الع�صبي ،والت�شايف من الأمرا�ض وااللتهاب :
يف دراسة عىل األيتام يف احلرب العاملية الثانية أجريت عىل األطفال الرضع األيتام الذين
يتم ملسهم من قبل املمرضات واملعتنيات ،مقارنة باألطفال الذين تتوفر هلم نفس ظروف
الغذاء وامللبس والعناية الطبية ولكن بدون ملس((( ،وجدت هذه الدراسة أن الطفل الذي
يلمس مقارنة بالطفل الذي ال يلمس ،يزيد وزنه بمعدل  47باملائة ،وجهازه العصبي ينضج
أرسع ،ويكون أكثر نشاط ،ويتشاىف من األمراض وااللتهابات أرسع ،وبعد أن يكرب قلي ً
ال
تكون نتائج االختبارات العقلية والنفسية عنده أفضل .
متت هذه الدراسة السابقة بعد مالحظة واضحة عىل جناحني لألطفال األيتام الصغار
يف بداية احلرب العاملية الثانية ،حيث لوحظ أن جناح ًا من األجنحة التي فيها أطفال أيتام
صغار يبدون أكثر صحة وأقل بكا ًء من األجنحة األخرى التي فيها األطفال األيتام أكثر
مرض ًا وأكثر بكا ًء؛ بل وأكثر وفيات .

كانت مالحظة من طبيب عىل نسبة املرض والوفيات جعلته يدرس الفرق بني جناح
األطفال الصحي واألجنحة األخرى التي حتوي أطفا ً
ال غري صحيني .
ومل يرصد يف الفروق إال حضور امرأة عجوز واحدة متطوعة ،هذه املرأة حترض كل يوم
لتحضن األطفال الواحد تلواآلخر ،أو تفتح ذراعيها وتلم أكرب قدر من األطفال .

هذا االحتضان ،تلك اللمسة جعلتهم أفضل ،وتتابعت بعد ذلك الوقت دراسة علم دور
اللمس يف النموالسليم العام للطفل نفسي ًا ،وعاطفي ًا ،وبدني ًا .
((( د .كامل إبراهيم مريس ،املدخل إىل علم الصحة النفسية ،ص  1409 ،242 – 241هـ 1988 ،م ،دار القلم للنرش
والتوزيع .

((( اللمس ،ص . 118 ،117
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� – 2ضعف ال�سلوك العدواين وقلة امل�شاكل :
يف دراسة للباحث اكريامن ( )1991 ackermanوجد أن الطفل الذي حيصل عىل
مسح جيد من قبل أفراد أرسته يكون أقل عدوانية وأقل مشاكل يف املدرسة والبيت قياس ًا

عىل الطفل الذي ال حيصل عىل ملس والديه(((.

وقد أثبت علم النفس أن ل َّلمسات أثر ًا عميق ًا يف نفسية وسلوك اإلنسان ،واللمسات

تعترب وحدة اإلدراك واالعتبار ،أي هي األساس العتبار الناس واالعرتاف بوجودهم

وإعطائهم قيمتهم .

منافع اللم�س :
يفتقر املجتمع املعارص لالتصال البرشي ،بالرغم من أن العامل أصبح قرية صغرية ،إال أن

العديد من األشخاص يبعدون أنفسهم عن املحيط االجتامعي مما يسبب العديد من املشاكل
النفسية والصحية .

ومن األمثلة التي تدلك عىل أمهية التواصل الودي بني البرش ،دراسة قام هبا جمموعة من

الباحثني الكوريني عىل جمموعة من األطفال الرضع األيتام ،حيث عمدوا إىل زيادة فرتة

املداعبة والتواصل البرصي ،واللعب مع سيدات متطوعات ملدة  15دقيقة ،فكانت النتيجة
أن زادت أوزان هؤالء األطفال ،وأطواهلم ،وحميط رأسهم خالل  4أسابيع وقلة أمراضهم

مقارنة مع أطفال مل يتم إخضاعهم هلذه التجربة(((.

((( اللمس ،ص . 117

((( موقع إلكرتوين : www.3.interscince.wiley.com .
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المطلب الثاني :المعاني السامية في المسح على رأس اليتيم
من خالل تطبيق اهلدي النبوي يف التعامل مع اليتيم ،وذلك باملسح عىل رأسه ،تظهر لنا
معاين سامية البد من احلرص عليها والعمل عىل تطبيقها ملا ترتكه من أثر طيب عىل اليتيم
واملجتمع الذي يعيش فيه .

�أولها  :التكافل املجتمعي :
ففي قول املصطفى صىل اهلل عليه وسلم  " :ارحـم اليتيم وامسـح رأسـه ،وأطعمه من
طعامك "((( ،أفعال هلا دالالت عظيمة وآثار عديدة ،ففيه  :خلق الرمحة واملالمسة وإطعام
الطعام  ...تلك مشاعر إجيابية حسنة يشعر هبا اليتيم ،حني تتم من أفراد املجتمع املحيطني
به ،ويشعر بقيمة التكافل الذي يقدمه أفراده له ،وأنه جزء متمم له وليس منفص ً
ال عنهم وال
منز ٍو يف إحدى خانات املجتمع .

ثانيها � :صدقة امل�شاعر :
يتمتع اإلنسان بنعمة ربانية يف اجلانب العاطفي الذي منحه اهلل عز وجل ،فهوعبارة عن
كتلة من املشاعر متيش عىل األرض ،والبد من حسن توظيف تلك املشاعر وتنميتها لتنتقل
بصورة سليمة لآلخرين .
وقد وجهنا املصطفى صىل اهلل عليه وسلم إىل إحدى الصور التي تعني عىل تنمية اجلانب
العاطفي لدى اإلنسان ،وحتسن من هتذيبه ،وذلك باملسح عىل رأس اليتيم حتى ينقل إلىه
مشاعر احلب والعطف واحلنان والرقة والرأفة  ...وتلك املشاعر حيتاج إلىها اليتيم حتى
هتدأ نفسه وتسكن روحه .

ثالثها � :إدراك احلاجة :
يوضح لنا نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم سبي ً
ال لقضاء حوائج اإلنسان التي ال تنتهي يف
هذه احلياة ،ويضع بني أيدينا مفتاح ًا سه ً
ال وبسيط ًا يمكن استخدامه بيرس ،ويعني املرء عىل
((( سبق خترجيه ،ص . 5
www.eajaz.org
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قضاء حوائجه ،وهواملسح عىل رأس اليتيم .

فكام يريد ابن آدم من خالقه أن يقيض إلىه حوائجه ،فعليه أن يسعى إىل قضاء حاجة
املحروم من حنان األب ،الفاقد لرعايته ،الذي ال يقوى عىل تلبية حوائجه لوحده ...
فالعملية عطاء وأخذ ،وال يكون أخذ بال عطاء .

رابعها  :العمل التطوعي :
يف كفالة اليتيم واملسح عىل رأسه وقضاء حوائجه تنمية للعمل التطوعي بني أفراد
املجتمع حتى ال يكتفي املرء برتبية أبنائه ورعايتهم فقط ،وإنام يتطوع خلدمة أيتام املسلمني
وغريهم ،فبذلك يعزز لدى املرء احلس اإلنساين والشعور البرشي بأهنم سواء ،وكل منهم
يف حاجة لآلخر .
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املبحث الثالث :وجه الإعجاز يف امل�سح على ر�أ�س اليتيم
المطلب األول :اإلعجاز في المسح
عملية املسح وإمرار اليد عىل الرأس ،يامرسها املسلم يومي ًا مخس مرات أثناء وضوئه
ألداء صالة الفرض فض ً
ال عن النوافل .

واستخدام اليد اليمنى ألداء تلك الشعرية يف الوضوء هوما أمرنا به اهلل عز وجل يف قوله
و�س ُك ْم )((( ؛ وألن اليد اليمنى تستخدم يف السالم عىل اآلخرين
تعاىل َ ( :وا ْم َ�س ُحو ْا ِب ُر�ؤُ ِ
وتتصل هبم ،نالت رشف املسح عىل أهم عضويف جسم اإلنسان وهوالرأس .

اليد :
وقد أثبت العلامء أنه توجد يف كف اإلنسان مجيع جمسات األعضاء الداخلية ،ويوجد
يف وسط الكف منفذ طاقة الكف العالجية ،وأن اليد أداة شفاء عظيمة فيها طاقة كهربائية
جيهلها معظم الناس ،وإن اليد عامل عالج مازال يبهر البحث العلمي والعلامء(((.

واجلدير بالذكر أن اليد اليمنى ُتعد القطب املوجب ( )Maleلطاقة اإلنسان ،واليد
اليرسى هي القطب السالب ( ،)Femaleوهذا يعني أن النصف األيرس من الدماغ يمثل
القطب املوجب للطاقة ،والنصف األيمن للدماغ يمثل القطب السالب ،وتبلغ قوة تدفق
موجات الطاقة من اليد اليمنى ثالثة أضعاف قوة تدفق موجات الطاقة من اليد اليرسى((( .

((( املائدة . 6 :

((( اللمس ،ص . 87 ،86

((( عبد اللطيف العزعزي ،أرسار الطاقة ،ص  ،161ط الرابعة 1429 ،هـ 2008 ،م ،الضياء ،اإلمارات العربية
املتحدة .
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الر�أ�س :
ومنطقة الرأس هي منطقة طاقة االتصال املحيطي باآلخرين ،ففيها اجلهاز العصبي،
وفيها الدماغ الذي توجد فيه مجيع األعضاء يف مناطق خمتلفة منه ،وهومنطقة كرامة اإلنسان.

عملية امل�سح :
عندما يضع الشخص (املاسح) يده عىل رأس اليتيم حيدث اتصال بينهام ،فهوعند املسح
يقوم بإزاحة وإزالة تلك الشحنات السلبية التي حيملها ذهن اليتيم ،وبتكرار تلك العملية
هيدأ ذهن اليتيم ويطمئن ويرتاح جسده ،والبديع يف تلك العملية أنه حيدث لكال الشخصني
(املاسح واليتيم) عالج عضوي من جراء تلك العملية((( ،وهذا ما أكده الدكتور (نيل سولو)
من أن اللمس هوأكثر عالج موجود يف الدنيا يعطي آثار ًا إجيابية للطرفني املتالمسني ،معطي
اللمس ومستقبل اللمس ،يف ذات الوقت(((.

وأشار د .سعد شلبي – أستاذ الطب التكمييل واجلهاز اهلضمي والكبد يف املركز القومي
للبحوث بالقاهرة – إىل أن الوضوء مخس مرات يقيض متام ًا عىل آالم الصداع ،وأنه أثناء
الوضوء يتم الضغط عىل مراكز معينة يف الوجه مما يؤدي إىل إفراز األندروفينات التي تفرز
املورفينات الطبيعية املسؤولة عن شعور اإلنسان بالسعادة وخيتفي القلق ،كام أن مسح
الرأس ينشط مسارات الطاقة املختلفة بطول اجلسم (من الرأس إىل القدمني)((( .

وهنا يكمن اإلعجاز يف عملية املسح ،فهوينشط مسارات الطاقة املختلفة لدى
اإلنسان ،ويعطي آثار ًا إجيابية لكال الطرفني املتالمسني ،ويبني األثر الكبري لليد اليمنى
يف عملية املسح.

((( موقع إلكرتوين www.khlais.com :
((( اللمس ،ص . 150

((( موقع إلكرتوين www.alazziag.com :
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المطلب الثاني  :اإلعجاز في األثر
تشري الدراسات العلمية إىل حاجة اإلنسان إىل اللمس ومدى أمهيته يف نموه العقيل
والنفيس والصحي ،ومن فقد أحد والديه حيتاج إىل رعاية خاصة لكي ينمونمو ًا سلي ًام يعينه
عىل التكيف يف املجتمع الذي يعيش فيه ،فاألثر الذي ترتكه عملية املسح ذوشقني :

الأول  :على املم�سوح (اليتيم) :
حيث أشار (معهد ملسه للبحوث)((( إىل اآلثار اإلجيابية املرتتبة عىل العالج باللمس يف
مجيع مراحل احلياة من حديثي الوالدة إىل كبار السن والتي منها:
١ .١تسهيل زيادة الوزن عند اخلدج.
٢ .٢يعزز االنتباه.

٣ .٣خيفف أعراض االكتئاب.
٤ .٤يقلل األمل.

٥ .٥يقلل من هرمونات اإلجهاد.
٦ .٦حيسن وظائف املناعة.

فاملالحظ أن العالج باللمس ،والذي من صوره مسح الرأس ،أنه يقيض عىل كثري من
األمور السلبية التي ترهق اإلنسان يف يومه ،كام أهنا يضفي إلىه أمور ًا حسنة نحوزيادة الوزن
للخدج ،وحتسني أجهزة املناعة يف اجلسم .

الثاين  :على املا�سح :
حتى يرغب املصطفى صىل اهلل عليه وسلم املسلمني يف عملية املسح عىل رأس اليتيم،
جعل هذا الفعل مفتاح ًا ألمراض القلوب ،وطريق ًا إلدراك احلاجات ،وكال األمرين نحن
يف حاجة ماسة إلىه ،فاملرء يف هذه احلياة يتعرض لكثري من األمور التي ُتعرض قلبه إىل
((( موقع إلكرتوين www.6.miami.edu :
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القسوة ،وحيتاج إىل وسائل متعددة ترجع القلب إىل ما كان عليه من اللني والصفووالرقة .

فما العالقة بني ق�سوة القلب وامل�سح على ر�أ�س اليتيم ؟
القسوة والشدة يف القلب حتتاج إىل من يلينها ويطرهيا ويكسبها رقة؛ لتنبض باحلب
والشفقة والعطف ،فكذلك اليتيم حتى يستطيع أن يتكيف ويتأقلم مع املجتمع الذي يعيش
فيه بإجيابية دون سلبية ،وبانفعاالت متزنة غري متهورة ،ويشعر فرد مهم يف املجتمع ،البد
من املسح عىل رأسه حتى تنزع منه كل اخلصال السلبية الناجتة عن يتمه ،وتزرع يف مقابلها
اخلصال احلسنة التي تنمي يف قلبه حب املجتمع الذي يعيش فيه ،وارتبط به منذ نعومة
أظفاره ،وقد تتعلق حاجات املرء لدى شخص معني ويريد أن ُتقىض فال يستطيع الوصول
إلىها ،فحتى تصل إلىه عليه أن يشعر بمعاناة اليتيم وحاجته لآلخرين.
وكذلك كدحه يف احلياة جيعله يف سعي حثيث إىل إدراك حاجاته املتعددة يف املعاش،
ويريد من يعينه عىل قضائها والسعي معه فيها ،والرمحة له بإطعامه ومؤانسته واجللوس معه.

فالعالقة هي عالقة تبادل (أخذ وعطاء) (قسوة ولني) ،فكلام قسا قلب املرء عليه أن يلينه
باملسح عىل رأس اليتيم ،وكلام أراد حاجة ،عليه أن يسعى يف تلبية حاجات اآلخرين.
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الخالصة
إن اللمس أواملسح حاجة طبيعية أساسية ورضورية ،وإن اللمس وحده لغة تفاهم
وتعامل .
وإن اإلنسان يدخر طاقة عظمى يف كفه األيمن البد من أن حيسن توظيفها لآلخرين ممن
يتعايش معهم ومن هم يف حاجة إلىه .

وإن يف اليتيم شحنات سلبية تظهر تلقائي ًا لفقده ألبيه ،والبد من مساعدته يف التخلص
منها ،وأمثل طريقة تبني مدى تعاطف اآلخرين معه وحنوهم عليه املسح عىل رأسه .

وإن يف كف اإلنسان األيمن طاقة كبرية ،لذا استخدمها املصطفى صىل اهلل عليه وسلم يف
املسح عىل رأس اليتيم واملسح عىل موطن األمل للمريض .

وإن رأس اإلنسان الذي فيه اجلهاز العصبي هتدأ موجة غضبه ونفرته من اآلخرين
باملسح عليه أكثر من مرة .

ولكي يتخلص اإلنسان من أي خلق يسء لديه البد من أن يلجأ إىل العمل بالتضاد،
فيتجه إىل املقابل له احلسن .

وإن احلياة عطاء وأخذ ،وليست أخذ ًا بال عطاء  ...فكام يريد اإلنسان من اآلخرين تلبية
حاجياته ،فالبد أن يعني غريه عىل قضاء حوائجه .
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المصدر  /المرجع
أساس البالغة ،أبوالقاسم حممود بن عمروبن أمحد ،الزخمرشي جار اهلل ،املكتبة العرصية للطباعة والنرش ،بريوت .

أرسار الطاقة ،عبد اللطيف العزعزي ،ط  1429 ،4هـ 2008 ،م ،الضياء ،اإلمارات العربية املتحدة .
أصول الدعوة ،د .عبد الكريم زيدان ،ط  1992 ،6م ،دار الوفاء للطباعة والنرش ،مرص .
األم ،اإلمام الشافعي 1393 ،هـ ،دار املعرفة ،بريوت .

البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار ،املهدي لدين اهلل ،أمحد بن حييى بن املرتىض احلسيني ،ط األوىل ،دار
احلكمة اليامنية ،صنعاء .
تاج العروس من جواهر القاموس ،حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيني ،أبوالفيض ،امللقب بمرتىض الزبيدي،
 1994م ،دار الفكر ،بريوت .
التاريخ الكبري ،البخاري 1406 ،هـ ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت .
التعريفات ،عيل بن حممد بن عيل اجلرجاين ،حتقيق  :إبراهيم األبياري ،ط األوىل 1405 ،هـ ،دار الكتاب العريب ،بريوت .

تفسري الفخر الرازي ،حممد بن عمر بن احلسني الرازي الشافعي املعروف بالفخر الرازي ،دار إحياء الرتاث العريب .

التوقيف عىل مهامت التعاريف ،حممد عبد الرؤوف املناوي ،حتقيق  :د .حممد رضوان الداية ،ط األوىل 1410 ،هـ،
دار الفكر املعارص ،بريوت ،دمشق.
مجع اجلوامع أواجلامع الكبري ،السيوطي ،ط األوىل 1970 ،م ،جممع البحوث اإلسالمية باألزهر ،القاهرة .
اخلجل االجتامعي ،أ.د .فضيلة عرفات السبعاوي 1431 ،هـ 2010 ،م ،دار صفاء للتوزيع ،عامن.
اخلصائص ،أبوالفتح عثامن بن جني ،حتقيق  :حممد عيل النجار ،ط األوىل ،عامل الكتب ،بريوت .

سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،الشيخ حممد نارص الدين األلباين ،ط  ،4املكتب اإلسالمي ،بريوت.

سنن البيهقي الكربى ،أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى أبوبكر البيهقي ،ط األوىل 1344 ،هـ ،جملس دائرة املعارف
النظامية يف اهلند.
سنن الدارقطني ،عيل بن عمر أبواحلسن الدارقطني البغدادي ،حتقيق  :السيد عبد اهلل هاشم يامين املدين 1386 ،هـ،
 1989م ،دار املعرفة ،بريوت.
السنن الكربى ،النسائي 1411 ،هـ ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
صحيح البخاري ،اعتنى به أبوصهيب الكرمي ،ط األوىل 1419 ،هـ1998 ،م ،بيت األفكار الدولية.
صحيح الرتغيب والرتهيب ،حممد نارص الدين األلباين ،ط  ،5مكتبة املعارف ،الرياض .

صحيح وضعيف اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص الدين األلباين ،املكتب اإلسالمي .

الفتاوى احلديثية ،ابن حجر اهليتمي ،ط  1409 ،3هـ 1989 ،م ،رشكة ومطبعة مصطفى البايب احللبي ،مرص .

فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،املناوي ،ط األوىل1415 ،هـ 1994 ،م ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
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لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي ،ط األوىل ،دار صادر ،بريوت.

اللمس ،د .فوزية الدريع ،ط األوىل 2003 ،م ،رشكة الربيعان للنرش والتوزيع ،الكويت.

مبادئ علم النفس االرتقائي ونظرياته ،أ.د .صالح حسن الداهري ،ط األوىل 1429 ،هـ 2008 ،م ،دار صفاء للنرش
والتوزيع ،عامن .
املحكم واملحيط األعظم ،أبواحلسن عيل بن إسامعيل بن سيده املريس ،حتقيق  :عبد احلميد هنداوي 2000 ،م ،دار
الكتب العلمية ،بريوت .
املدخل إىل علم الصحة النفسية ،د .كامل إبراهيم مريس 1409 ،هـ 1988 ،م ،دار القلم للنرش والتوزيع .

املستدرك عىل الصحيحني ،حممد بن عبد اهلل أبوعبد اهلل احلاكم النيسابوري ،حتقيق  :مصطفى عبدالقادر ،ط األوىل،
 1411هـ 1990 ،م ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
مسند اإلمام أمحد ،اإلمام أمحد بن حنبل أبوعبد اهلل الشيباين ،مؤسسة قرطبة ،القاهرة.

املعجم الكبري ،سليامن بن امحد بن أيوب أبوالقاسم الطرباين ،حتقيق  :محدي بن عبد املجيد السلفي ،ط  1404 ،2هـ،
 1983م ،مكتبة العلوم واحلكم ،املوصل.
املغرب يف ترتيب املعرب ،أبوالفتح نارص الدين بن عبد السيد بن عيل بن املطرز ،حتقيق  :حممود فاخوري وعبد احلميد
خمتار ،ط األوىل ،مكتبة أسامة بن زيد ،حلب.
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