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مغتصبــي  مــع  التطبيــع  خطــورة 

ــنة  ــرآن والس ــوء الق ــطني يف ض فلس

األمــة رشفــاء  ومواقــف 

التطبيــع مصطلــح جديــد قديــم، شــاع اســتخدامه للدللــة عــى منهــج أشــخاص، أو   

 ، ي
ي إقامــة عالقــات وديــة أو ســلمية مــع كيــان الحتــالل الصهيــو�ف

جهــات عربيــة، أو إســالمية، �ف

ف  ف المطبعــ�ي ك بــ�ي يجــري خاللهــا تبــادل الزيــارات، وعقــد اللقــاءات، وتوثيــق التعــاون المشــ�ت

ــتحضار  ــة، اس ــذه المعضل ــال ه ــرآن حي ــن بالق ــن المؤم ــادر إىل ذه ــا يتب ــان، ومم ــذا الكي وه

ف مــن ســورة الممتحنــة، حــث الأول منهمــا عــى التعامــل بالــ�ب والقســط مــع  شــاهدين متتاليــ�ي

ي أنهــا 
ف ولــم تخرجهــم مــن ديارهــم، يعــ�ف كيانــات غــ�ي مســلمة، لكنهــا لــم تقاتــل المســلم�ي

هــم  ف واضطهادهــم، وســلب أراضيهــم، وتهج�ي كيانــات مســالمة لــم تبــادر إىل قهــر المســلم�ي

ــن  يــِن َوَلــْم يُْخِرُجوُكــم مِّ ي الدِّ ِ
ــُه َعــِن الَِّذيــَن َلــْم يَُقاِتُلوُكــْم �ف عنهــا، فقــال تعــاىل: }َل يَْنَهاُكــُم اللَّ

ــة:8( { )الممتحن َ ف ــِط�ي ــبُّ اْلُمْقِس ــَه يُِح ــْم ِإنَّ اللَّ ــطُوا ِإَلْيِه ــْم َوتُْقِس ُّوُه َ ــْم أَن تَ�ب ِديَاِرُك

ف  ــلم�ي ــوا المس ــن قاتل ــوالة الذي ــرِّم م ــها، يُح ــورة نفس ي الس
ــه �ف ــذي يلي ــاهد ال والش  

ــا  وأخرجوهــم مــن ديارهــم وأوطانهــم، أو ظاهــروا عــى إخراجهــم، فيقــول عــز وجــل: }ِإنََّم

ــن ِديَاِرُكــْم َوظَاَهــُروا َعــَى ِإْخَراِجُكــْم  يــِن َوأَْخرَُجوُكــم مِّ ي الدِّ ِ
يَْنَهاُكــُم اللَّــُه َعــِن الَِّذيــَن َقاتَُلوُكــْم �ف

أَن تََولَّْوُهــْم َوَمــن يََتَولَُّهــْم َفأُْوَلِئــَك ُهــُم الظَّاِلُمــوَن{ )الممتحنــة:9(

الشيخ محمد أحمد حسين

المشرف العام
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ي 
ــالف�ت ف س ــ�ي ف الآيت ــ�ي ــة بمضام ــة وثيق ــات ذات صل ــت بآي ــها افتتح ــة نفس ــورة الممتحن      وس

ُكــْم أَْوِلَيــاء تُْلُقــوَن  ي َوَعُدوَّ الذكــر، حيــث قــال عــز وجــل: }يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا َل تَتَِّخــُذوا َعــُدوِّ

ــَن اْلَحــقِّ يُْخِرُجــوَن الرَُّســوَل َوِإيَّاُكــْم أَن تُْؤِمُنــوا ِباللَّــِه  ِة َوَقــْد َكَفــُروا ِبَمــا َجاءُكــم مِّ ِإَلْيِهــم ِباْلَمــَودَّ

ِة َوأَنـَـا أَْعَلــُم  وَن ِإَلْيِهــم ِباْلَمــَودَّ ي تـُـِ�ُّ ِ
ي َســِبيِىي َوابِْتَغــاء َمرَْضــا�ت ِ

َربُِّكــْم ِإن ُكنُتــْم َخرَْجُتــْم ِجَهــاداً �ف

ــِبيِل*ِإن يَْثَقُفوُكــْم يَُكونُــوا  ــُه ِمنُكــْم َفَقــْد َضــلَّ َســَواء السَّ ِبَمــا أَْخَفْيُتــْم َوَمــا أَْعَلنُتــْم َوَمــن يَْفَعْل

ــْم  ــن تَنَفَعُك ــُروَن* َل ــْو تَْكُف وا َل ــوِء َوَودُّ ــَنَتُهم ِبالسُّ ــْم َوأَْلِس ــْم أَيِْديَُه ــطُوا ِإَلْيُك ــَداء َويَْبُس ــْم أَْع َلُك

* َقــْد َكانـَـْت َلُكــْم  ٌ أَرَْحاُمُكــْم َوَل أَْوَلُدُكــْم يـَـْوَم اْلِقَياَمــِة يَْفِصــُل بَْيَنُكــْم َواللَّــُه ِبَمــا تَْعَمُلــوَن بَِصــ�ي

ــا تَْعُبــُدوَن ِمــن  ي ِإبَْراِهيــَم َوالَِّذيــَن َمَعــُه ِإْذ َقاُلــوا ِلَقْوِمِهــْم ِإنَّــا بُــَرآء ِمنُكــْم َوِممَّ ِ
أُْســَوٌة َحَســَنٌة �ف

َّ تُْؤِمُنــوا ِباللَّــِه َوْحــَدُه ِإلَّ  ُدوِن اللَّــِه َكَفرْنـَـا ِبُكــْم َوبـَـَدا بَْيَنَنــا َوبَْيَنُكــُم اْلَعــَداَوُة َواْلَبْغَضــاء أَبـَـداً َحــ�ت

بََّنــا َعَلْيــَك تََوكَّْلَنــا َوِإَلْيَك  ٍء رَّ ْ ي َ َِبيــِه َلأَْســَتْغِفَرنَّ َلــَك َوَمــا أَْمِلــُك َلــَك ِمــَن اللَّــِه ِمــن �ش َقــْوَل ِإبَْراِهيــَم ِلأ

{ )الممتحنــة: 1 - 4( ُ أَنَْبَنــا َوِإَلْيــَك اْلَمِصــ�ي

    فالــذي يؤمــن باللــه ربــاً، وبالقــرآن وحيــاً مــن رب العــزة، وأنــه يجــب العمــل بمقتضــاه، عليــه 

ي هــذه الآيــات القرآنيــة الكريمــة، والعمــل بموجبهــا، ومــع التوجيهــات الكريمــة 
أن يتدبــر معــا�ف

ي هــذه الآيــات القرآنيــة الكريمــة، بخصــوص الموقــف الــالزم تبنيــه، تجــاه معضلــة 
المتضمنــة �ف

، ويغتصــب أوطانهــم، أو يظاهــر  ف التطبيــع مــع أي فــرد أو كيــان يعتــدي عــى حقــوق المســلم�ي

ي آيــات 
ف مــن ديارهــم وأوطانهــم، تتضافــر توجيهــات أخــرى متضمنــة �ف عــى تهجــ�ي المســلم�ي

يفــة، ومــن تلــك التوجيهــات، عــى ســبيل المثــال ل الحــ�: قرآنيــة، أو أحاديــث نبويــة رسش

�ة العددخطورة التطبيع مع مغتصبي فلسطين اح�ي �ت �ت
ا�ف
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تحريم خذل املسلم ألخيه:

ي الصــدور والظهــور مــن المســلم للمســلم، فــرداً كان أم جماعــة، 
الخــذلن والطعــن �ف  

افــه ذنبــاً منهيــاً عنــه، ففــي الحديــث الصحيــح، جــاء النهــي  عــاً، ومرتكبــه آثــم؛ لق�ت حــرام رسش

ي ُهَريـْـرََة، قــال: قــال رســول اللَّــِه، صــى اللــه عليــه  رصيحــاً عــن خــذل المســلم لأخيــه، فعــن أ�ب

ــِع  ــى بَْي ــْم ع ــْع بَْعُضُك ــُروا، ول يَِب ــوا، ول تََدابَ ــوا، ول تََباَغُض ــُدوا، ول تََناَجُش ــلم: )َل تََحاَس وس

بَْعــٍض، َوُكونـُـوا ِعَبــاَد اللَّــِه ِإْخَوانـًـا، اْلُمْســِلُم أَُخــو اْلُمْســِلِم، ل يَظِْلُمــُه، ول يَْخُذُلــُه، ول يَْحِقــرُُه، 

ــاُه  ــَر أََخ ، أَْن يَْحِق ِّ َّ ــ�ش ــن ال ــِرٍئ م ــِب اْم ــرَّاٍت، ِبَحْس ــاَلَث َم ــْدِرِه ثَ ُ إىل َص ــ�ي ــا، َويُِش ــَوى هاهن ْق التَّ

ــُه( )1( ــُه، َوِعرُْض ــُه، َوَماُل ــَراٌم؛ َدُم ــِلِم َح ــِلِم عــى اْلُمْس ــِلَم، ُكلُّ اْلُمْس اْلُمْس

عانــة، والنــ�، ومعنــاه:  وبالنســبة إىل معــ�ف )ل يَْخُذُلــُه( قــال العلمــاء: الخــذل تــرك الإ  

عــي. )2( ي دفــع ظالــم ونحــوه، لزمــه إعانتــه، إذا أمكنــه، ولــم يكــن لــه عــذر رسش
 إذا اســتعان بــه �ف

ي روايــة صحيحــة أخــرى، جــاء النهــي عــن خــذلن المســلم لأخيــه، بعبــارة: )يُْســِلُمُه( فعــن 
و�ف

ــِه، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال:  ي اللــه عنهمــا، أخــ�ب أَنَّ رَُســوَل اللَّ
ــِه بــن ُعَمــَر، ر�ف َعْبــد اللَّ

ي َحاَجِتــِه، 
ي َحاَجــِة أَِخيــِه، كان اللــه �ف

)اْلُمْســِلُم أَُخــو اْلُمْســِلِم، َل يَظِْلُمــُه، ول يُْســِلُمُه، َوَمــْن كان �ف

َ ُمْســِلًما،  َ
َوَمــْن َفــرََّج عــن ُمْســِلٍم ُكْربـَـًة، َفــرََّج اللــه عنــه ُكْربـَـًة مــن ُكُربـَـاِت يـَـْوِم اْلِقَياَمــِة، َوَمْن َســ�ت

َُه اللــه يــوم اْلِقَياَمــِة( )3( َ َســ�ت

 : ي
حــه لمعــ�ف النهــي عــن أن يســلم المســلم أخــاه، يقــول ابــن حجــر العســقال�ف ي رسش

و�ف  

كــه مــع مــن يؤذيــه، ول فيمــا يؤذيــه، بــل ينــ�ه، ويدفــع عنــه، وهــذا أخــص مــن تــرك  أي ل ي�ت

ــوال. )4( ــالف الأح ــب اخت ــاً، بحس ــون مندوب ــد يك ــاً، وق ــك واجب ــون ذل ــد يك ــم، وق الظل

1-صحيح مسلم، كتاب ال�ب والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله.

ح النووي: 16/ 120. 2- صحيح مسلم ب�ش

3- صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب ل يظلم المسلم المسلم، ول يسلمه.

4- فتح الباري: 5 /97.
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مسؤولية املسلمني عن رفع الظلم عن إخوانهم:

يفــة، وآراء الســلف الصالــح  جــاءت الآيــات القرآنيــة الكريمــة، والأحاديــث النبويــة ال�ش  

ف  ــلم�ي ــوم المس ــق عم ــى عات ــاة ع ــؤولية الملق ــم المس ــى عظ ــد ع ــة، لتؤك ــم النبيل ومواقفه

وخواصهــم، تجــاه قضيــة رفــع الظلــم عــن إخوانهــم، ســواء الــذي يصيــب أشــخاصهم، أم 

ــك: ــى ذل ــة ع ــواهد الدال ــن الش ــم، وم ــم، أم أعراضه أمواله

َ ِمــَن الرَِّجــاِل َوالنَِّســاء  ف ي َســِبيِل الّلــِه َواْلُمْســَتْضَعِف�ي ِ
قولــه تعــاىل: }َوَمــا َلُكــْم لَ تَُقاِتُلــوَن �ف  

َواْلِوْلــَداِن الَِّذيــَن يَُقوُلــوَن َربََّنــا أَْخِرْجَنــا ِمــْن َهـــِذِه اْلَقْريـَـِة الظَّاِلــِم أَْهُلَهــا َواْجَعــل لََّنــا ِمــن لَُّدنــَك 

 َ ف ه: قولــه: }َواْلُمْســَتْضَعِف�ي ي تفســ�ي
اً{)النســاء: 75(، يقــول الــرازي �ف َوِلّيــاً َواْجَعــل لََّنــا ِمــن لَُّدنــَك نَِص�ي

ِمــَن الرَّجــاِل َوالّنَســاء َواْلِوْلــداِن{ متصــل بمــا قبلــه، وفيــه وجهــان: أحدهمــا، أن يكــون عطفــاً 

: أن يكــون  ي
، والثــا�ف ف ي المســتضعف�ي

ي ســبيل اللــه و�ف
عــى الســبيل، والمعــ�ف مالكــم ل تقاتلــون �ف

ــراد  ، والم ف ــتضعف�ي ــبيل المس ي س
ــه و�ف ــبيل الل ي س

ــل، أي �ف ــز وج ــه ع ــم الل ــى اس ــاً ع معطوف

ف بقــوا بمكــة، وعجــزوا عــن  ف مــن الرجــال والنســاء والولــدان، قــوم مــن المســلم�ي بالمســتضعف�ي

الهجــرة إىل المدينــة، وكانــوا يلْقــون مــن كفــار مكــة أذى شــديداً.)1(

ــي مــن  ي اللــه عنهمــا، يقــول: )كنــت أنــا َوأُمِّ
ــاٍس، ر�ف ي الصحيــح عــن ابــن َعبَّ

و�ف  

النَِّســاِء()2( مــن  ــي  َوأُمِّ اْلِوْلــَداِن،  مــن  أنــا   ، َ ف اْلُمْســَتْضَعِف�ي

ي تفســ�ي 
وَن{)الشــورى: 39(، جاء �ف ويقــول عــز وجل:}َوالَِّذيــَن ِإَذا أََصابَُهــُم اْلَبْغُي ُهــْم يَنَتِ�ُ  

ي الســعود، أن المعــ�ف هنــا أنهــم ينتقمــون ممــن بغــى عليهــم، عــى مــا جعلــه اللــه تعــاىل  أ�ب

لهــم كراهــة التذلــل، وهــو وصــف لهــم بالشــجاعة، بعــد وصفهــم بســائر مهمــات الفضائــل، 

.145 /10 : 1- التفس�ي الكب�ي

سالم؟ ي الإ ي فمات، هل يصى عليه؟ وهل يعرض عى الص�ب 2- صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الص�ب

�ة العددخطورة التطبيع مع مغتصبي فلسطين اح�ي �ت �ت
ا�ف
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ي موقــع نفســه، ورذيلــة 
ي وصفهــم بالغفــران؛ فــإن كالً منهمــا فضيلــة محمــودة �ف

وهــذا ل ينــا�ف

ي موقــع صاحبــه، وعليــه قــول مــن قــال:
مذمومــة �ف

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته      وإن أنت أكرمت اللئيم تمرَّدا

ي موضع الّندى
ٌّ كوْضع السيِف �ف

ي مْوضِع الّسيِف بالعال      م�ف
َوَوْضُع الّندى �ف

    وقولــه تعــاىل: }وجــزاء ســيئة ســيئة مثلها{)الشــورى:40( بيــان لوجــه كــون النتصــار مــن الخصــال 

ــه  ــذي فعل ــو ال ــادئ، ه ــارة إىل أن الب ش ، بالإ ــ�ي ــاءة إىل الغ ــه إس ي نفس
ــه �ف ــع كون ــدة، م الحمي

، وفيــه تنبيــه  اً فــ�ش ، وإن رسش ٌ اً فخــ�ي لنفســه، فــإن الأفعــال مســتتبعة لأجزئتهــا حتمــاً، إن خــ�ي

عــى حرمــة التعــدي، وإطــالق الســيئة عــى الثانيــة؛ لأنهــا تســوء مــن نزلــت بــه. )1(

ن َسِبيٍل{ )الشورى:41(    ثم قال سبحانه: }َوَلَمِن انَتَ�َ بَْعَد ظُْلِمِه َفأُْوَلِئَك َما َعَلْيِهم مِّ

ــه:  ــه بقول ــد عقب ــه، وق ــر ب ــار ل الأم ــة النتص ــك إباح ي ذل
ــ�ف : ويقت ي ــ�ب ــول القرط يق  

ــزِْم اْلأُُموِر{)الشــورى: 43(، وهــو محمــول عــى الغفــران عــن  ــْن َع ــَك َلِم ــَر ِإنَّ َذِل َ َوَغَف َ ــ�ب ــْن َص }َوَلَم

ي 
غــ�ي المــ�، فأمــا المــ� عــى البغــي والظلــم، فالأفضــل النتصــار منــه، بدللــة الآيــة الــ�ت

قبلهــا، وقيــل: أي إذا أصابهــم البغــي تنــارصوا عليــه، حــ�ت يزيلــوه عنهــم، ويدفعــوه، قالــه 

ــره. )2( ــبق ذك ــا س ــى م ــاء ع ــوم بن ــع إىل العم ــو راج ــر: وه ــن بح اب

عــن  الظلــم  رفــع  عــن  ف  المســلم�ي مســؤولية  أهميــة  تقديــر  معــززات  ومــن   

للمهاجريــن،  النــ�ة  بــأداء واجــب  لقيامهــم  الأنصــار،  عــى  ي 
القــرآ�ف الثنــاء  إخوانهــم، 

َهاَجــَر  َمــْن  ــوَن  يُِحبُّ َقْبِلِهــْم  ِمــن  يَمــاَن  َواْلإِ اَر  الــدَّ ُءوا  تََبــوَّ }َوالَِّذيــَن  عــز وجــل:  فيقــول 

َوَلــْو  أَنُفِســِهْم  َعــَى  َويُْؤِثــُروَن  أُوتُــوا  ــا  مَّ مِّ َحاَجــًة  ُصُدوِرِهــْم  ي  ِ
�ف يَِجــُدوَن  َوَل  ِإَلْيِهــْم 

ي السعود: 8 /34 - 35. 1- تفس�ي أ�ب
.39 /16 : ي 2- تفس�ي القرط�ب
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)9  : اْلُمْفِلُحوَن{)الحــ�ش ُهــُم  َفأُْوَلِئــَك  نَْفِســِه  ُشــحَّ  يُــوَق  َوَمــن  َخَصاَصــٌة  ِبِهــْم   َكاَن 

   والرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، رصح بمــا ل يــدع مجــالً لأي شــك أو تــردد، أو تأويــل، 

ــوَل  ــا رَُس ــوا: ي ــا، قال ــا أو َمظُْلوًم ــاَك ظَاِلًم ــُ�ْ أََخ ــال: )انْ ــه، فق ــلم لأخي ــ�ة المس ــوب ن بوج

ر  ــ�ب ــال م ــِه()1(،  ف ــْوَق يََديْ ــُذ َف ــال: تَأُْخ ــا؟ ق ــُ�ُُه ظَاِلًم ــَف نَْن ــا، َفَكْي ــُ�ُُه َمظُْلوًم ــذا نَْن ــِه، ه اللَّ

ــه. ــه أو علي ــاً يقــع مــن أخي ــرى ظلم للمســلم أن يقــف دون حــراك، وهــو ي

، صــى اللــه عليــه وســلم،  ي ي اللــه عنهمــا، قــال: )أََمرَنـَـا النــ�ب
َاء بــن َعــاِزٍب، ر�ف َ وعــن اْلــ�ب  

ــِميَت اْلَعاِطــِس، َورَدَّ  ــِز، َوتَْش ــاَع اْلَجَناِئ ــِض، َواتَِّب ــاَدَة اْلَمِري ــْبٍع، فذكــر ِعَي ــا عــن َس ــْبٍع، َونََهانَ ِبَس

ــِم( )2( ــَراَر اْلُمْقِس ــي، َوِإبْ اِع ــَة الدَّ ــوِم، َوِإَجابَ ــْ�َ اْلَمظُْل ــاَلِم، َونَ السَّ

ــَه  َّ الّل ف َ ــ�ب ــأنه: }َولَ تَْحَس ــل ش ــه ج ــل قول ــيادهم بمث ف وأس ــ�ي ــه الظالم ــد الل ــد توع وق  

َ ُمْقِنِعــي  ف ــْوٍم تَْشــَخُص ِفيــِه الأَبَْصــاُر* ُمْهِطِعــ�ي رُُهــْم ِلَي ــا يَْعَمــُل الظَّاِلُمــوَن ِإنََّمــا يَُؤخِّ َغاِفــالً َعمَّ

: أي ل  رُُءوِســِهْم لَ يَرْتَــدُّ ِإَلْيِهــْم طَرُْفُهــْم َوأَْفِئَدتُُهــْم َهــَواء{ )إبراهيــم:42 - 43( يقــول ابــن كثــ�ي

لهــم أنــه غافــل عنهــم، مهمــٌل لهــم، ل يعاقبهــم عــى صنعهــم،  تحســبنه إذا أنظرهــم وأجَّ

: هــذه الآيــة بجملتهــا  ي ه عليهــم عــداً)3(. ويقــول الثعالــ�ب بــل هــو يحــ�ي ذلــك عليهــم، ويعــدُّ

)4( . ف ــ�ي ــلية للمظلوم ، وتس ف ــ�ي ــد للظالم ــا وعي فيه

ــوا  فع ــم، ل�ي ــدة إخوانه ــوا لنج ف أن يهب ــلم�ي ــن المس ي م
ــ�ف ــب الدي ــ�ف الواج ــإذا اقت ف  

الضيــم عنهــم، فكيــف إذا أصــاب الظلــم وطنهــم أو مقدســاتهم؟! وكيــف إذا أصــاب اعتــداء 

ي باركهــا اللــه، 
ف مــ�ى نبيهــم، صــى اللــه عليــه وســلم، ومــا حولــه مــن الأرض الــ�ت الظالمــ�ي

1- صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً.

2- صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب ن� المظلوم.

.542 /2 : 3- تفس�ي ابن كث�ي

.285 /2 : ي 4- تفس�ي الثعال�ب

�ة العددخطورة التطبيع مع مغتصبي فلسطين اح�ي �ت �ت
ا�ف
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؟! كيــف لهــم أن يتخاذلــوا عــن واجــب  ف ومــن عليهــا مــن عبــاده الصابريــن المصابريــن المرابطــ�ي

ــا؟!!! ي أكنافه
ف �ف ــ�ي ــا، والمرابط ــاتها وأبنائه ــدس ومقدس ــ�ة للق الن

خوض النرصة ألهلها واجب أداه الصالحون:

ــاج إليهــا مــن  ــة عــى ممارســة خــوض النــ�ة مــن صالحــي الأمــة لمــن يحت    الشــواهد الدال

ــر منهــا: ة؛ نذك ــ�ي إخوانهــم كث

      نرصة خزاعة:

ف  المســلم�ي مــن  لأهلهــا  النــ�ة  وســلم،  عليــه  اللــه  صــى  الرســول،  ممارســة   

، عــن مــروان بــن الحكــم، والمســور بــن مخرمــة، أنهمــا  والمعاهديــن، فعــن عــروة بــن الزبــ�ي

ــٍد َوَعْهــِدِه  ي َعْقــِد ُمَحمَّ ِ
َّــُه َمــْن َشــاَء أَْن يَْدُخــَل �ف ي ُصْلــِح اْلُحَديِْبَيــِة أَن ِ

حدثــاه جميعــاً، قــال: )َكاَن �ف

ي َعْقــِد ُقَريـْـٍش َوَعْهِدِهــْم، َفَتَواثََبــْت ُخَزاَعــُة، َوَقاُلــوا: نَْحــُن نَْدُخــُل  ِ
َدَخــَل، َوَمــْن َشــاَء أَْن يَْدُخــَل �ف

ي َعْقــِد ُقَريْــٍش َوَعْهِدِهــْم. ِ
ــٍر، َوَقاُلــوا: نَْحــُن نَْدُخــُل �ف ــو بَْك ــْت بَُن ــٍد َوَعْهــِدِه، َوتََواثََب ي َعْقــِد ُمَحمَّ ِ

�ف

ي بَْكــٍر َوثَُبوا َعــَى ُخَزاَعَة  ِ
َ َشــْهًرا، ثـُـمَّ ِإنَّ بَ�ف َ ــْبَعَة أَِو الثََّماِنَيــَة َعــ�ش ي ِتْلــَك اْلُهْدنـَـِة نَْحــَو السَّ ِ

َفَمَكُثــوا �ف

ــٌد َوَهــَذا  ــَة، َوَقاَلــْت ُقَريـْـٌش: َمــا يَْعَلــُم ِبَنــا ُمَحمَّ ، َوُهــَو َقِريــٌب ِمــْن َمكَّ ُ َلْيــاًل ِبَمــاٍء يَُقــاُل َلــُه اْلَوِتــ�ي

ْغــِن  ــاَلِح، َوَقاتَُلوُهــْم َمَعُهــْم، ِللضَّ اللَّْيــُل َوَمــا يََرانـَـا مــن أََحــد، َفأََعانُوُهــْم َعَلْيِهــْم ِباْلُكــَراِع َوالسِّ

ــِر  ــْن أَْم ــا َكاَن ِم ــَب ِعْنَدَم ــَن َســاِلٍم َرِك ــَرو بْ ــِه َوَســلََّم، َوِإنَّ َعْم ــُه َعَلْي ــِه، َصــىَّ اللَّ ــوِل اللَّ ــَى رَُس َع

 ، َ َ َّ قــدم عــى رَُســول اللــه، صــى اللــه َعَلْيــِه َوســلم، يخــ�ب اْلَخــ�ب ، َحــ�ت ِ ي بَْكــٍر ِباْلَوِتــ�ي ِ
ُخَزاَعــَة َوبـَـ�ف

ــا َقــِدَم َعــَى رَُســوِل اللَّــِه، َصــىَّ اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، أنشــدها ِإيَّــاه: َوَقــْد َقــاَل أَبَْيــاَت ِشــْعٍر، َفَلمَّ
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َّ َمــرَّْت   َفَقــاَل رَُســوُل اللَّــِه، َصــىَّ اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم: نــ�ت يـَـا َعْمــرو بــن َســالم، َفَمــا بــرح َحــ�ت

ــَحابََة َلَتْســَتِهلُّ  ــَماِء، َفَقــاَل رَُســوُل اللَّــِه، َصــىَّ اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم: ِإنَّ َهــِذِه السَّ ي السَّ ِ
ِبَنــا َعَنانـَـٌة �ف

ي َكْعــٍب . ِ
ِبَنــْ�ِ بـَـ�ف

َوأََمــَر رَُســوُل اللَّــِه، َصــىَّ اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، النَّــاس ِباْلِجَهــاِز، َوَكَتَمُهــْم َمْخرََجــُه، َوَســأََل اللَّــَه أَْن 

)
1

ي ِباَلِدِهــْم.)* ِ
َّ يَْبَغَتُهــْم �ف َُه، َحــ�ت َ ــَي َعــَى ُقَريـْـٍش َخــ�ب يَُعمِّ

      نرصة املعتصم:

ومــن ممارســات خــوض النــ�ة لأهلهــا تلبيــة المعتصــم نــداء المســتغيثة، وخــ�ب ذلك    

ف  ف وســواهم، حــ�ت أضحــت مثــالً يتغــ�ف بــه الشــعراء، وحــ�ي مشــهور عنــد العــرب والمســلم�ي

ــة المعتصــم  ، صــارت تلبي ف ــداء المســتغيث�ي ــة ن ي الخــذلن والتقاعــس عــن تلبي
ــل �ف طفــح الكي

، فيقــول  ف ف عــن الســتجابة لنــداء المســتغيث�ي نــداء المســتغيثة، تســتخدم لتأنيــب المتخاذلــ�ي

ــة: ــو ريش ــر أب ــهور عم ــوري المش ــاعر الس الش

: 3/ 56، بت�ف. * البداية والنهاية لبن كث�ي

�ة العددخطورة التطبيع مع مغتصبي فلسطين اح�ي �ت �ت
ا�ف

محمــدا ناشــد  ي 
إ�ف يــارب 

ولــدا وكنــا  أبــاً  لنــا  كنــت 

عتــدا نــ�ا  اللــه  رســول  فانــ� 

تجــردا قــد  اللــه  رســول  فيهــم 

مزبــدا يجــري  كالبحــر  فيلــق  ي 
�ف

المؤكــدا ميثاقــك  ونقضــوا 

عــددا وأقــل  أذل  فهــم 

هجــدا بالوتــ�ي  بيتونــا  هــم 

الأتلــدا   وأبيــه  أبينــا  حلــف 

يــدا   ع  ف نــ�ف فلــم  أســلمنا  ثمــت 

مــددا   يأتــوا  اللــه  عبــاد  وادع 

تربــدا   وجهــه  خســفا  ســيم  ان 

الموعــدا   أخلفــوك  قريشــا  إن 

أحــدا   تدعــو  لســت  أن  زعمــوا 

مرصــدا   بكــداء  ىلي  جعلــوا  قــد 

وســجدا   ركعــا  فقتلونــا 
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        صالح الدين األيويب يحرر القدس من الصليبيني:

ــالح  ــر ص ــا المظف ي قاده
ــ�ت ، ال ف ــ�ي ــزاة الصليبي ــدي الغ ــن أي ــدس م ــر الق ــة تحري حمل  

 ، ف ، شــاهد حــي عــى أداء مقتــ�ف النتصــار لحــق الأمــة، والديــن، والمســلم�ي ي ــو�ب ــن الأي الدي

ي مقدمتــه: أنــه لمــا ضعــف أمــر الخالفــة، أعــوام الخمســمائة مــن الهجــرة 
يذكــر ابــن خلــدون �ف

ــف  ــم، زح ــل أمره ــيعة، واخت ــن الش ــر م ــاء القاه ف خلف ــ�ي ــة العبيدي ي ملك
ــت �ف ــا، وكان ي آخره

�ف

الفرنجــة إىل بيــت المقــدس، فملكــوه، وملكــوا معــه عامــة ثغــور الشــام، وبنــوا عــى الصخــرة 

ــن  ــوا يعظمونهــا ويفتخــرون ببنائهــا، حــ�ت إذا اســتقل صــالح الدي ــه كنيســة، كان المقدســة من

ف وبدعهــم، زحــف إىل الشــام،  ابــن أيــوب الكــردي بملــك مــ� والشــام، ومحــا أثــر العبيديــ�ي

)
1

وجاهــد مــن كان بــه مــن الفرنجــة، حــ�ت غلبهــم عــى بيــت المقــدس، وعــى مــا كانــوا ملكــوه. )*

ــد الفرنجــة،  ي ي
ة �ف ي زحــف إىل القــدس محــرراً، بعــد أن وقعــت أســ�ي ــو�ب ــن الأي     فصــالح الدي

ي 
ــو�ف ــل حاقــد صهي ــم إحراقــه مــن قب ــذي ت ه المعــروف، ال ــ�ب ــب إىل المســجد الأقــ� من وجل

ــام 1969م. ع

ــان  ي الحــث عــى نــ�ة المســلم لأخيــه، وبي
فالشــواهد النصيــة والعمليــة تتضافــر �ف  

ــة  ــة والوطني ــة والمجتمعي ــة والأخالقي ــة، الديني ــة الحيوي عــي تجــاه هــذه القضي الواجــب ال�ش

ــات  ــح، عملي ــلف الصال ــة الس ــه ممارس اً من ــ�ي ــه كث ــخ وأحداث ــع التاري ــر وقائ ــانية، وتُظه نس والإ

النــ�ة لدينهــم، وأوطانهــم، وإخوانهــم.

* مقدمة ابن خلدون: 1/ 355.

ربَّ وامعتصماه انطلقت

لمست أسماعهم لكنها

ي كم صنم مجدته
أم�ت

ي عدوانه
ل يالم الذئب �ف

ملء أفواه البنات اليتم 

لم تالمس نخوة المعتصم 

لم يكن يحمل طهر الصنم

إن يك الراعي عدوَّ الغنم 
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التطبيع مع مغتصبي فلسطني يف ميزان الشواهد  الرشعية:

عيــة، والمواقــف النبيلــة آنفــة الذكــر، ليســت ســوى عينــة مــن مجمــوع  النصــوص ال�ش  

ي رفــض مواطــأة 
الشــواهد الدالــة عــى لــزوم النتصــار للحــق، ورد البغــي والعــدوان، مــا يعــ�ف

ــن  ــه، ول م ــذل إخوان ــلم َخ ــن مس ــل م ــال يُقب ــه، ف ــن جرائم ــكوت ع ــه، والس ــم ومجاملت الظال

ي ترتكــب مــن أهلهــا ضــد أصحــاب 
ي أو أعجمــي، أن يقــف شــاهداً عــى الجرائــم الــ�ت حــر عــر�ب

ف  هــا مــن أقطــار الدنيــا وبقاعهــا، فخــذلن المســتضعف�ي ف وغ�ي ي فلســط�ي
وعــة �ف الحقــوق الم�ش

 ، ف ي لفظائــع الظالمــ�ي نــكار القلــ�ب ، والكتفــاء بالإ ف ليــس مــن شــيم الكــرام، ول مــن قيــم المؤمنــ�ي

ف عــى  عــت للمغلوبــ�ي ي رسش
مرفــوض لمــا يكــون ممــن يملكــون التغيــ�ي بغــ�ي هــذه الوســيلة، الــ�ت

ــة، أو  ــت المجامل ــف إذا حدث ــوم أن الســاكت عــن الحــق شــيطان أخــرس، فكي أمرهــم، ومعل

خوانهــم  ض فيهــم النتصــار لكرامتهــم الممسوســة، ولإ ف مــن قبــل مــن يفــ�ت الموافقــة للظالمــ�ي

المقهوريــن، ولمقدســاتهم المســتهدفة بالتدنيــس، ولأرضهــم المغتصبــة جهــاراً نهــاراً؟ كيــف 

ي ضــوء آيــات القــرآن الكريــم، وأحاديــث الســنة النبويــة المطهــرة 
يمكــن قبــول هــذا الخــذلن �ف

ــازي،  ــا والمخ ــوع للدناي ــوا الخن ــن رفض ــذاذ، الذي ــاء الأف ف ــف ال�ش ــة، ومواق ــة والعملي القولي

: ف ونطــق أحرارهــم، قائلــ�ي

ف وأهلهــا  فمــن أســوأ المخــازي التطبيــع مــع كيــان الحتــالل الــذي يســيطر عــى فلســط�ي  

يــن، وضعــف عمــوم أهــل  ف المتج�ب ومقدســاتها بقــوة الســالح المدجــج، ومنطــق ظلــم الطاغــ�ي

�ة العددخطورة التطبيع مع مغتصبي فلسطين اح�ي �ت �ت
ا�ف

ي
راحــ�ت عــى  روحــي  ســأحمل 

الصديــق تــ�ُّ  حيــاٌة  فإّمــا 

غايتــان لهــا  يــف  ال�ش ونفــُس 

ومــا العيــُش؟ ل عشــُت إن لــم أكن

الــرَّدى مهــاوي  ي 
�ف بهــا  وألقــي 

العــدى يُغيــظ  ممــاٌت  وإّمــا 

المــ�ف ونيــُل  المنايــا  وروُد 

مخــوَف الجنــاب حــراَم الحمــى
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الحــق، وتخــاذل بعضهــم، ومظاهرتهــم الباطلــة عــى ظلــم إخوانهــم، وتدنيــس مــ�ى نبيهم 

ي هــذه 
ثــم �ف ــات المجاهــرون بالإ ــه وســلم، وقبلتهــم الأوىل، حــ�ت ب ــه علي الكريــم، صــى الل

رات واهيــة  الأيــام يُســوقون عالنيــة للتطبيــع مــع أعــداء دينهــم، وإخوانهــم، وأوطانهــم، بمــ�ب

 ، ي
ة، منهــا الريــا�ف مــا أنــزل اللــه بهــا مــن ســلطان، ويلجــأون لذلــك عــ�ب مســارات وأنشــطة كثــ�ي

، وحــ�ت عــ�ب بعــض اللقــاءات الدينيــة والمؤتمــرات، وورشــات  ي
، والقتصــادي، والفــ�ف ي

والثقــا�ف

ة أن مــا يجــري ل يتــم  صدفــة،  ي أحيــان كثــ�ي
العمــل متعــددة الأهــداف والغايــات، ويلحــظ �ف

ــا  ــق عليه ــكام، ويُنف ــا بإح ــط له ــة مخط ــار منظوم ي إط
ــم �ف ــا يت ــة، وإنم ــات بريئ ــن منطلق أو م

ف  عــالم، وصنيــع ضــال مــن هــذا القبيــل، حــ�ي بســخاء، وتُغطــى بالنــ�ش الواســع مــن وســائل الإ

وعــة،  ف بالقهــر، وســفك الدمــاء وســلب الحقــوق الم�ش يتــم بمشــاركة مــن إخــوان المســتهدف�ي

ــن،  ــذل الوط ــن خ ــوع م ــوى ن ــس س ــال لي ــذا الح ــى ه ــو ع ــة، فه ــات الأم ــس مقدس وتدني

ــه المطبعــون ممــن تجــب عليهــم النــ�ة، ومــا هــو إل تعــاون  ــه ويســوق ل خــوان، يجري والإ

ي قرآننــا الكريــم، فحســبنا اللــه ونعــم الوكيــل، ول 
ثــم والعــدوان، المنهــي عنــه �ف منهــم عــى الإ

، ومتوعــد  ف ، والمنتــ� للمســتضعف�ي ف حــول ول قــوة إل باللــه العــىي العظيــم، قاهــر الظالمــ�ي

. ف المتخاذلــ�ي

االنتصار للمظلوم يختلف عن أعامل اإلرهاب:

ــه إىل أن  ــن التنبي ــل، يحس ــون والتحلي ي الظن
ــداً �ف ــراء بعي ــض الق ــب بع ــ�ت ل يذه ح  

، ل  ف ــ�ي عي ــا ال�ش ــوق إىل أصحابه ــاع الحق ــم، وإرج ــن الظال ــوم م ــار للمظل ــى النتص ــث ع الح

ي بحــال الهبــوط إىل حضيــض التفلــت مــن القيــم النبيلــة، والأخــالق الكريمــة، والأحــكام 
يعــ�ف

ــن  ــا م ــس من ــة، فلي يئ ــاء ال�ب ــانية، والدم نس ــع الأرواح الإ ــل م ي التعام
ــديدة، �ف ــة الس عي ال�ش
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ي عــاله أمــر 
ي أمرنــا بالكــف عنهــا؛ كونهــا منتنــة، واللــه جــل �ف

يدعــو إىل العصبيــة المقيتــة، الــ�ت

ي دينــه القويــم بالعــدل، حــ�ت وهــم يتعاملــون مــع مــن يكرهــون، فقــال عــز وجــل: 
ف �ف  المؤمنــ�ي

ــَى  ــواْ َع ــُدواْ َوتََعاَونُ ــَراِم أَن تَْعَت ــِجِد اْلَح ــِن اْلَمْس ــْم َع وُك ــْوٍم أَن َصدُّ ــَنآُن َق ــْم َش ُك }....َولَ يَْجِرَمنَّ

ثـْـِم َواْلُعــْدَواِن َواتَُّقــواْ الّلــَه ِإنَّ الّلــَه َشــِديُد الِعَقاِب{)المائــدة: 2( ْقــَوى َولَ تََعاَونـُـواْ َعــَى الإِ ِّ َوالتَّ اْلــ�ب

    واللــه يكــره ســلوك درب الســوء، إل إذا اقتــ�ف ذلــك منــع ظلــم واقــع، فيقــول عــز وجــل: }لَّ 

ــَوِء ِمــَن اْلَقــْوِل ِإلَّ َمــن ظُِلــَم َوَكاَن الّلــُه َســِميعاً َعِليماً{)النســاء: 148( والعــداء  يُِحــبُّ الّلــُه اْلَجْهــَر ِبالسُّ

مــن المؤمــن يكــون لظاهــرة الظلــم ومــن يتبناهــا، واللــه عــز وجــل يقــول: }َوَلَمــِن انَتــَ�َ بَْعــَد 

ي  ِ
ــاَس َويَْبُغــوَن �ف ــِبيُل َعــَى الَِّذيــَن يَظِْلُمــوَن النَّ ــا السَّ ــن َســِبيٍل* ِإنََّم ــا َعَلْيِهــم مِّ ــَك َم ــِه َفأُْوَلِئ ظُْلِم

ِ اْلَحــقِّ أُْوَلِئــَك َلُهــم َعــَذاٌب أَِليٌم{)الشــورى:41 - 42(، أي إنمــا الطريــق لكــم أيهــا النــاس  ْ َرِْض ِبَغــ�ي اْلأ

عــى الذيــن يتعــدون عــى النــاس ظلمــاً وعدوانــاً بــأن يعاقبوهــم بظلمهــم، ل عــى مــن انتــ� 

)
1

ممــن ظلمــه فأخــذ منــه حقــه. )*

ف مــن  ف مــن ينتــ� للحــق، ودفــع الظلــم، وردع المعتديــن، وبــ�ي فالفــرق شاســع بــ�ي  

. ف مســلم�ي غــ�ي  كانــوا  ولــو   ، ف المســالم�ي ف  بالآمنــ�ي الأذى  يلحــق 

هدانــا اللــه وأمتنــا رصاطــه المســتقيم، ومنهجــه القويــم، ورفــع عنــا ووطننــا وأمتنــا   

ف بالدنايــا  ، والراضــ�ي ف ف والمتخاذلــ�ي ار، وظلــم الفجــار، وخــوار المطبعــ�ي ومقدســاتنا كيــد الأرسش

ــاً. ف أعوان ــ�ي ــوا للظالم ــأن يكون ــوا ب ــن رض ــا، مم دون المناي

ي: 25/ 40. * تفس�ي الط�ب

�ة العددخطورة التطبيع مع مغتصبي فلسطين اح�ي �ت �ت
ا�ف
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ان مــع وجودهــم،  ذنــوب الخلــق وخطاياهــم ليــس لهــا حــ�، وهــي موجــودة بالقــ�ت  

هــم، وإن تطهــروا منهــا، ونفضوها عــن كواهلهم  فــإن أبقــوا عليهــا قســت قلوبهم، وســاء مص�ي

ــَن  ــاَب َوآَم ــن تَ ــه عــز وجــل: }ِإل َم ــاً لقول ــع، مصداق ــه بهــا حســنات، وربحــوا البي أبدلهــم الل

َئاِتِهْم َحَســَناٍت َوَكاَن اللَّــُه َغُفــوراً رَِّحيمــاً{ )الفرقــان: 70( ُل اللَّــُه َســيِّ  َوَعِمــَل َعَمــالً َصاِلحــاً َفأُْوَلِئــَك يَُبــدِّ

تاريخ الذنوب البرشية:

ــه  ــاب الل ــاب، فت ــه ت ــ� آدم، لكن ــة، فع ــدت الخطيئ ، وج ــ�ش ــق الب ــة خل ــذ بداي من  

ــِه  ــَوَس ِإَلْي ــاىل: }َفَوْس ــول تع ــم، فيق ــه الكري ي قرآن
ــة، �ف ي ــك رب ال�ب ــن ذل ــ�ب ع ــا يخ ــه، كم علي

ــَك َعــَى َشــَجرَِة اْلُخْلــِد َوُمْلــٍك لَّ يَْبــَى* َفــأََكاَل ِمْنَهــا َفَبــَدْت َلُهَمــا  ــْيطَاُن َقــاَل يـَـا آَدُم َهــْل أَُدلُّ الشَّ

ــِة َوَعــَ� آَدُم َربَّــُه َفَغــَوى* ثـُـمَّ اْجَتَبــاُه َربُّــُه  َســْوآتُُهَما َوطَِفَقــا يَْخِصَفــاِن َعَلْيِهَمــا ِمــن َوَرِق اْلَجنَّ

ــه:120 - 122( ــَدى{ )ط ــِه َوَه ــاَب َعَلْي َفَت

ــرآن  ــ�ب الق ي أخ
ــ�ت ــاه، ال ي آدم أخ

ــ�ف ــد اب ــل أح ــة قت ــك خطيئ ــد ذل ــن بع ــت م ــم كان ث  

بـَـا ُقْربَانــاً  ْ آَدَم ِباْلَحــقِّ ِإْذ َقرَّ ي َ
الكريــم عــن بعــض حيثياتهــا، فقــال تعــاىل: }َواتـْـُل َعَلْيِهــْم نََبــأَ ابـْـ�ف

 * َ ف ِقــ�ي ــُل الّلــُه ِمــَن اْلُمتَّ ــَك َقــاَل ِإنََّمــا يََتَقبَّ َْقُتَلنَّ
ــْل ِمــَن الآَخــِر َقــاَل لأ ــَل ِمــن أََحِدِهَمــا َوَلــْم يَُتَقبَّ َفُتُقبِّ

هنيئــاً للحجــاج طهارتهــم مــن الذنوب 

والخطايا

الشيخ إبراهيم خليل عوض الله

رئيس التحرير 
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 * َ ف ِّي أََخــاُف الّلــَه رَبَّ اْلَعاَلِمــ�ي
َْقُتَلــَك ِإ�ف ي َمــا أَنـَـاْ ِبَباِســٍط يـَـِدَي ِإَلْيــَك َلأ ِ

َّ يـَـَدَك ِلَتْقُتَلــ�ف ف بََســطَت ِإىَلي َلــ�أِ

َعــْت  * َفطَوَّ َ ف ــَك َجــَزاء الظَّاِلِمــ�ي ــاِر َوَذِل ــْن أَْصَحــاِب النَّ ــَك َفَتُكــوَن ِم ــوَء ِبِإثِْمــي َوِإثِْم ِّي أُِريــُد أَن تَُب
ِإ�ف

يـَـُه  ِ ُ ي الأَرِْض ِل�ي ِ
يــَن* َفَبَعــَث الّلــُه ُغَرابــاً يَْبَحــُث �ف َلــُه نَْفُســُه َقْتــَل أَِخيــِه َفَقَتَلــُه َفأَْصَبــَح ِمــَن اْلَخارِسِ

ــَل َهـــَذا اْلُغــَراِب َفــأَُواِرَي َســْوءَة  ــا أََعَجــزُْت أَْن أَُكــوَن ِمْث َكْيــَف يُــَواِري َســْوءَة أَِخيــِه َقــاَل يَــا َويَْلَت

ــدة: 27 - 31( { )المائ َ ف ــ�ي اِدِم ــَن النَّ ــَح ِم ــي َفأَْصَب أَِخ

بليس  ، وذلــك ينســجم مــع الســماح لإ ثــم اســتمر وقــوع الخطايــا والذنــوب مــن البــ�ش  

، وعــن هــذا يقــول  ف ذن بذلــك مــن رب العالمــ�ي ي آدم، بنــاء عــى طلبــه الإ
غــواء لبــ�ف بممارســة الإ

َْقُعــَدنَّ  ي لأ ِ
ي ِإىَل يـَـْوِم يُْبَعُثــوَن* َقــاَل ِإنَّــَك ِمــَن اْلُمْنظَِريــَن* َقــاَل َفِبَمــا أَْغَويَْتــ�ف ِ

تعــاىل: }َقــاَل أَنِْظــْر�ف

ِ أَيِْديِهــْم َوِمــْن َخْلِفِهــْم َوَعــْن أَيَْماِنِهــْم َوَعــْن 
ف ْ ُهــْم ِمــْن بَــ�ي ِتَينَّ

َلُهــْم رِصَاطَــَك اْلُمْســَتِقيَم* ثـُـمَّ َلآ

ــاِكِريَن{ )الأعــراف: 14 - 17( ــْم َش َُه َ ــُد أَْك�ش ــَماِئِلِهْم َوَل تَِج َش

مفهوم الذنوب والخطايا:

ع اللــه،  ي تخالــف رسش
يُطلــق مصطلحــا الذنــوب والخطايــا، عــى الأقــوال والأفعــال، الــ�ت  

ــالت  ــة، أم بمج ــة والخاص ــات العام ــة، أم بالعالق ــعائر التعبدي ــا بالش ــق منه ــا تعل ــواء م س

ــيئات  ــي الس ــدة، فه ــميات ع ــة مس عي ــات ال�ش ــى المخالف ــق ع ــرى، وتطل ــاة الأخ ــؤون الحي ش

ي تــدل 
والذنــوب والخطايــا والمعــا�ي والفجــور والآثــام، ومــا شــابه ذلــك مــن المســميات، الــ�ت

ي مجملهــا عــى أداء مخالــف لأمــر اللــه ورســوله، صــى اللــه عليــه وســلم، والعلمــاء عملــوا 
�ف

ي هــذه المســميات، وبيــان أوجــه الدللــة الخاصــة بــكل منهــا، والمقــام 
ف معــا�ف عــى التفريــق بــ�ي

عيــة عــى بعــض هــذه  هنــا ل يتســع لعــرض ذلــك، ويكفــي الســتدلل ببعــض الشــواهد ال�ش

: }َوَمــن يَْعــِص الّلــَه َورَُســوَلُه َويََتَعــدَّ ُحــُدوَدُه  ي المعــا�ي
المســميات، فمــن ذلــك قولــه تعــاىل �ف

{ )النســاء: 14(   ٌ ف ِهــ�ي ــُه َعــَذاٌب مُّ ــا َوَل ــداً ِفيَه ــُه نَــاراً َخاِل يُْدِخْل

لم�ة العدد
ك

هنيئًا للحجاج طهارتهم من الذنوب والخطايا
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ــُه  ــِه َوَكاَن الّل ــَى نَْفِس ــُبُه َع ــا يَْكِس ــاً َفِإنََّم ــْب ِإثْم ــن يَْكِس ــام: }َوَم ي الســيئات والآث
ويقــول تعــاىل �ف

ــًة أَْو ِإثْمــاً ثُــمَّ يَــرِْم  ي الخطيئــة: }َوَمــن يَْكِســْب َخِطيَئ
َعِليمــاً َحِكيمــاً{ )النســاء: 111(، ويقــول تعــاىل �ف

ــا  ي الفجــور: }َفأَْلَهَمَه
ِبينــاً{ )النســاء: 112(، ويقــول ســبحانه �ف ــاً مُّ ــِد اْحَتَمــَل بُْهَتانــاً َوِإثْم ــِه بَِريئــاً َفَق ِب

ــا{ )الشــمس: 8( ــا َوتَْقَواَه ُفُجورََه

التوبة من الذنوب والخطايا:

نســان متوقعــاً وغــ�ي مســتغرب، فــكان مــن رحمــة اللــه  مــا دام صــدور الذنــب مــن الإ  

ــوراً  ــه غف ــاب، ســيجد الل ــب فرجــع وأن ــن أذن ــتغفار، فم ــة والس ــاب التوب ــح  ب ــاده، أن فت بعب

ي تحدثــت عنهــا آيــات قرآنيــة كريمــة، 
رحيمــاً، حســب وعــود اللــه الصادقــة بالخصــوص، والــ�ت

ي إحداهــا: }َوالَِّذيــَن ِإَذا َفَعُلــواْ َفاِحَشــًة أَْو ظََلُمــواْ أَنُْفَســُهْم َذَكــُرواْ الّلَه َفاْســَتْغَفُرواْ 
يقــول تعــاىل �ف

واْ َعــَى َمــا َفَعُلواْ َوُهــْم يَْعَلُمــوَن{  )آل عمــران: 135( نـُـوَب ِإلَّ الّلــُه َوَلــْم يـُـِ�ُّ  ِلُذنُوِبِهــْم َوَمــن يَْغِفــُر الذُّ

ك، مصداقــاً  ، يشــمل ســائر الذنــوب الخاليــة مــن التلبــس بالــ�ش ف والعفــو عــن ذنــوب التائبــ�ي

ِْك  ْ ََك ِبــِه َويَْغِفــُر َمــا ُدوَن َذِلــَك ِلَمــن يََشــاُء َوَمــن يـُـ�ش ْ لقولــه عــز وجــل: }ِإنَّ الّلــَه لَ يَْغِفــُر أَن يـُـ�ش

ي ســورة النســاء نفســها تكــرر التأكيــد عــى مضمــون 
َى ِإثْمــاً َعِظيماً{)النســاء: 48(، و�ف َ

ِبالّلــِه َفَقــِد اْفــ�ت

ََك ِبــِه َويَْغِفــُر َمــا ُدوَن َذِلــَك  ْ ، حيــث قــال عــز وجــل: }ِإنَّ الّلــَه لَ يَْغِفــُر أَن يـُـ�ش ي
هــذا الوعــد الربــا�ف

ِْك ِبالّلــِه َفَقــْد َضــلَّ َضــالَلً بَِعيــداً{ )النســاء: 116( ْ ِلَمــن يََشــاُء َوَمــن يـُـ�ش

املؤمن يسعى  للتطهر من املعايص:

ــن،  ــن ثم ــك م ــه ذل ــا كلف ــوب مهم ــا والذن ــن الخطاي ــر م ــى التطه ــن ع ــرص المؤم يح  

ــح اللفــظ والمعــ�ف  ي رصي
ــا ورد �ف ــك، ومم ــوب لذل ــل المطل ــه هــي المقاب ــت حيات ــو كان حــ�ت ل

ــه  ــه علي ــى الل ، ص ي ــ�ب ــاء الن ، فج ــز�ف ــة ال ــب فاحش ــد أن ارتك ــز بع ــث ماع ــوص، حدي بالخص

ــٍك  ــن َماِل ــُز ب ــاء َماِع ــال:) ج ــه، ق ــن أبي ــَدَة، ع ــن بَُريْ ــَلْيَماَن ب ــن ُس ــر، فع ــاً التطه ــلم، طالب وس
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ــْع  ــَك، ارِْج ــال: َويَْح ، فق ي ِ
ــْر�ف ــِه، طَهِّ ــوَل اللَّ ــا رَُس ــال: ي ــلم، فق ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــ�ب إىل الن

 ، ي ِ
ــْر�ف َفاْســَتْغِفْر اللَّــَه، َوتـُـْب إليــه، قــال: َفرََجــَع غــ�ي بَِعيــٍد، ثـُـمَّ جــاء، فقــال: يــا رَُســوَل اللَّــِه، طَهِّ

فقــال رســول اللَّــِه، صــى اللــه عليــه وســلم: َويَْحــَك، ارِْجــْع َفاْســَتْغِفْر اللَّــَه، َوتـُـْب إليــه، قــال: 

، صــى اللــه عليــه  ي ، فقــال النــ�ب ي ِ
ــْر�ف ــِه؛ طَهِّ ــَع غــ�ي بَِعيــٍد، ثُــمَّ جــاء، فقــال: يــا رَُســوَل اللَّ َفرََج

ــِه، صــى اللــه عليــه وســلم:  وســلم: ِمْثــَل ذلــك، حــ�ت إذا كانــت الرَّاِبَعــُة، قــال لــه رســول اللَّ

ــوٌن؟  ــِه ُجُن ــِه، صــى اللــه عليــه وســلم: أَِب . َفَســأََل رســول اللَّ َ �ف ــرَُك؟ فقــال: مــن الــزِّ فيمــا أُطَهِّ

َب َخْمــًرا؟ َفَقــاَم رَُجــٌل َفاْســَتْنَكَهُه، فلــم يَِجــْد منــه ِريــَح  ِ َ َّــُه ليــس ِبَمْجُنــوٍن، فقــال: أرَسش َ أَن َفأُْخــ�بِ

ــِه  ــَر ِب ــم، َفأََم ــال: نع ــَت؟ فق ــلم، أَزَنَْي ــه وس ــه علي ــى الل ــِه، ص ــول اللَّ ــال رس ــال: فق ــٍر، ق َخْم

، َقاِئــٌل يقــول: لقــد َهَلــَك، لقــد أََحاطـَـْت ِبــِه َخِطيَئُتــُه، َوَقاِئٌل  ِ
ف ْ َفرُِجــَم، َفــَكاَن النــاس فيــه ِفْرَقَتــ�ي

، صــى اللــه عليــه وســلم، َفَوَضــَع  ي َّــُه جــاء إىل النــ�ب يقــول: مــا تَْوبـَـٌة أَْفَضــَل مــن تَْوبـَـِة َماِعــٍز؛ أَن

ــاء  ــمَّ ج ــًة، ثُ ، أو ثاََلثَ ِ
ف ْ ــ�ي ــَك يَْوَم ــوا ِبَذِل ــال: َفَلِبُث ــارَِة، ق ي ِبالِحَج ِ

ــ�ف ــال: اْقُتْل ــمَّ ق ــِدِه، ثُ ي يَ
ــَدُه �ف يَ

ــِه، صــى اللــه عليــه وســلم، َوُهــْم ُجُلــوٌس، َفَســلََّم، ثـُـمَّ َجَلــَس، فقــال: اْســَتْغِفُروا  رســول اللَّ

ــِه، صــى  ِلَماِعــِز بــن َماِلــٍك، قــال: َفَقاُلــوا: َغَفــَر اللــه ِلَماِعــِز بــن َماِلــٍك، قــال: فقــال رســول اللَّ

ــٍة َلَوِســَعْتُهْم، قــال: ثـُـمَّ َجاَءتْــُه اْمــَرأٌَة  ف أُمَّ اللــه عليــه وســلم، لقــد تَــاَب تَْوبَــًة لــو ُقِســَمْت بــ�ي

. فقــال: َويَْحــِك، ارِْجِعــي َفاْســَتْغِفِري اللََّه،  ي ِ
ــْر�ف َزِْد، فقالــت: يــا رَُســوَل اللَّــِه، طَهِّ مــن َغاِمــٍد مــن اْلأ

ْدَت َماِعــَز بــن َماِلــٍك، قــال: ومــا َذاِك؟ قالــت  ي كمــا رَدَّ ِ
َد�ف ي إليــه، فقالــت: أََراَك تُِريــُد أَْن تـُـرَدِّ َوتـُـو�بِ

ي بَطِْنــِك، قال: 
، فقــال: آنـْـِت؟ قالــت: نعــم، فقــال لهــا: حــ�ت تََضِعــي مــا �ف َ �ف ِإنََّهــا ُحْبــَى مــن الــزِّ

، صــى اللــه عليــه وســلم، فقــال:  ي َ النــ�ب َفَكَفَلَهــا رَُجــٌل مــن اْلأَنَْصــاِر، حــ�ت َوَضَعــْت، قــال: َفــأَ�ت

ــُه،  ــه مــن يُرِْضُع ًا، ليــس ل ــ�ي ــا َصِغ ــَدُع َوَلَدَه ــا َونَ ــُة، فقــال: ِإًذا َل نَرُْجُمَه ــْت اْلَغاِمِديَّ قــد َوَضَع

)
1

ــِه، قــال َفرََجَمَهــا()* َّ اللَّ ي َفَقــاَم رَُجــٌل مــن اْلأَنَْصــار، فقــال: إىلي رََضاُعــُه يــا نَــ�بِ

. ف عى نفسه بالز�ف * صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اع�ت



سراء ل�ة ال�إ م�ج

20

العدد ١48  محرم / صفر 1441 هـ  أيلول / ترشين األول 2019 م

عينة من أمهات مكفرات الذنوب وأبرزها:

ــه  ف يأتون ــ�ي ــم، ح ــاده وخطاياه ــوب عب ــن ذن ــح ع ي الصف
ــوه �ف ــه وعف ــرم الل ــى ك يتج  

ة، أتــاح مــن خاللهــا  ي فتــح آفــاق كثــ�ي
ف مســتغفرين، وقــد تفضــل ســبحانه عليهــم �ف ف تائبــ�ي منيبــ�ي

لهــي عــن ســيئاتهم، ومــن تلــك الآفــاق المتاحــة  ف منهــم فــرص الحصــول عــى العفــو الإ للتائبــ�ي

ي الليــل والنهــار، الســتغفار، الــذي ل يحتــاج إىل ترقــب مواعيــد زمانيــة، 
عــى مــدار الســاعة، �ف

ــه  ــي ل ــا يكف ــق، وإنم ــن الخل ــات م ــى موافق ــول ع ــة، ول الحص ــروف مكاني ــول إىل ظ ول الوص

التوجــه الصــادق والمبــارسش مــن العبــد المذنــب إىل خالقــه، صاحــب العفــو والمغفــرة، ومــن 

اف الذنــب،  وطهــا النــدم عــى اقــ�ت ي مــن رسش
متطلبــات نيــل جائــزة العفــو التوبــة النصــوح، الــ�ت

كيــد عــى تــرك العــودة إليــه، والســتغفار مــن فعلــه، وإذا تعلــق بحقــوق العبــاد،  والعــزم الأ

فــال بــدَّ مــن الســعي لردهــا إليهــم، أو الحصــول عــى مســامحتهم.

 ومن مكفرات الذنوب، التي وردت يف إبرازها النصوص الرشعية، تلك العينة:

الدخول يف اإلسالم:

ســالم يقطــع مــا كان قبلــه مــن الكفــر والمعــا�ي  ســالم يَُجــُب مــا قبلــه؛ أي أن الإ   الإ

ْنـَـا َعْمَرو بن َ ، قــال: )َح�ف ( ففــي صحيــح مســلم، عن ابــن ِشَماَســَة الَمْهــِريِّ
1

 والذنــوب ويمحوهــا )*

َل َوْجَهــُه إىل الِجــَداِر، َفَجَعــَل ابُْنــُه يقــول:  ي ِســَياَقِة الَمــْوِت، َفَبــَى طَِويــاًل، َوَحــوَّ
 اْلَعــاِص، وهــو �ف

ــِه،  ََك رســول اللَّ َّ ــا بَــ�ش ــَذا؟! أََم ــِه، صــى اللــه عليــه وســلم، ِبَك ََك رســول اللَّ َّ ــا بَــ�ش ــاُه؛ أََم ــا أَبََت ي

، َشــَهاَدُة أَْن ل  صــى اللــه عليــه وســلم، ِبَكــَذا؟ قــال: َفأَْقَبــَل ِبَوْجِهــِه، فقــال: ِإنَّ أَْفَضــَل مــا نُِعــدُّ

، ومــا أََحــٌد  ي ِ
ي قــد كنــت عــى أَطَْبــاٍق ثـَـالٍث، لقــد َرأَيُْتــ�ف

ــًدا رســول اللَّــِه، إ�ف ِإَلــَه إل اللــه، َوأَنَّ ُمَحمَّ

َّ أَْن أَُكــوَن قــد اْســَتْمَكْنُت  ، ول أََحــبَّ إىلي ي ِّ
أََشــدَّ بُْغًضــا ِلرَُســوِل اللَّــِه، صــى اللــه عليــه وســلم، ِمــ�ف

* المعجم الوسيط: 1/ 104.



21

لم�ة العدد
ك

هنيئًا للحجاج طهارتهم من الذنوب والخطايا

ْســالَم  ــاِر، فلمــا َجَعــَل اللــه الإِ منــه، َفَقَتْلُتــُه، َفَلــْو ُمــتُّ عــى ِتْلــَك الَحــاِل، َلُكْنــُت مــن أَْهــِل النَّ

ــَط  ــَك، َفَبَس ــَك، َفالأُبَاِيْع ــْط يَِميَن ــت: ابُْس ــه وســلم، فقل ــه علي ، صــى الل ي ــ�ب ــُت الن ، أَتَْي ي ــ�بِ ي َقْل
�ف

ُط  ِ َ
َِط، قــال: تَْشــ�ت َ

يَِميَنــُه، قــال َفَقَبْضــُت يـَـِدي، قــال مالــك يــا َعْمــُرو: قــال: قلــت: أَرَْدُت أَْن أَْشــ�ت

ــرََة  ــُه، َوأَنَّ اْلِهْج ــا كان َقْبَل ــِدُم م ــالَم يَْه ْس ــَت أَنَّ الإِ ــا َعِلْم ــال: أََم ، ق ــَر ىلي ــت: أَْن يُْغَف ــاَذا؟ قل ِبَم

َّ مــن رســول اللَّــِه،  تَْهــِدُم مــا كان َقْبِلَهــا، َوأَنَّ الَحــجَّ يَْهــِدُم مــا كان َقْبَلــُه، ومــا كان أََحــٌد أََحــبَّ إىلي

َّ منــه ِإْجــاللً لــه،  ي َ
َ َعْيــ�ف ي منــه، ومــا كنــت أُِطيــُق أَْن أَْمــالأ ِ

ي َعْيــ�ف
صــى اللــه عليــه وســلم، ول أََجــلَّ �ف

َّ منــه، َوَلــْو ُمــتُّ عــى ِتْلــَك اْلَحــاِل،  ي َ
ُ َعْيــ�ف ِّي لــم أَُكــْن أَْمــالأ

َ�ف َوَلــْو ُســِئْلُت أَْن أَِصَفــُه مــا أَطَْقــُت؛ لأ

ــِة، ثـُـمَّ َوِليَنــا أَْشــَياَء مــا أَْدِري مــا َحــاىِلي فيهــا، فــإذا أنــا ُمــتُّ فــال  َلرََجــْوُت أَْن أَُكــوَن مــن أَْهــِل اْلَجنَّ

ي  ِ ْ َاَب َشــنًّا، ثُــمَّ أَِقيُمــوا َحــْوَل َقــ�ب ُّ َّ الــ�ت ، َفُشــنُّوا َعــَىي ي ِ
ي نَاِئَحــٌة، ول نَــاٌر، فــإذا َدَفْنُتُمــو�ف ِ

تَْصَحْبــ�ف

)
1

*() ِّي  َقــْدَر مــا تُْنَحــُر َجــُزوٌر، َويُْقَســُم َلْحُمَهــا، ح�ت أَْســَتأِْنَس ِبُكــْم، َوأَنْظـُـَر َمــاَذا أَُراِجُع ِبــِه رُُســَل َر�ب

ه،  ــ�ي ــه، وتســبيحه، وحمــده، وتكب ــر الل ــوب، ترطيــب اللســان بذك ومــن مكفــرات الذن  

، صــى  ي ي اللــه عنــه، عــن النــ�ب
ي ُهَريْــرََة، ر�ف ي أعقابهــا، فعــن أ�ب

ســواء خــالل أداء الصــالة، أو �ف

ْكــِر،  ارًَة ُفُضــاًل، يتبعــون َمَجاِلــَس الذِّ اللــه عليــه وســلم، قــال: )ِإنَّ ِللَّــِه تََبــاَرَك َوتََعــاىَل َمالِئَكــًة َســيَّ

ــ�ت  ــْم، ح ــا ِبأَْجِنَحِتِه ــْم بَْعًض ــفَّ بَْعُضُه ــْم، َوَح ــُدوا َمَعُه ــٌر، َقَع ــه ِذْك ــا في ــُدوا َمْجِلًس ــإذا َوَج ف

ــال:  ــَماِء، ق ــُدوا إىل السَّ ــوا، َوَصِع ــوا َعرَُج ُق ــإذا تََفرَّ ــا، ف نَْي ــَماِء الدُّ َ السَّ ف ْ ــ�ي ــْم َوبَ ــا بَْيَنُه ــؤا م يمل

َفَيْســأَُلُهْم اللــه عــز وجــل وهــو أَْعَلــُم ِبِهــْم، مــن أَيـْـَن ِجْئُتــْم؟ َفَيُقوُلــوَن: ِجْئَنــا مــن ِعْنــِد ِعَبــاٍد 

ــاَذا  ــال: َوَم ــأَُلونََك، ق ــَك، َويَْس ــَك، َويَْحَمُدونَ ــَك، َويَُهلُِّلونَ ُونَ ِّ ــبُِّحونََك، َويَُك�ب ي الأرض، يَُس
ــك �ف ل

ــَف  ، قــال: َفَكْي ــوا: َل، أَْي رَبِّ ؟ قال ي ِ
ــ�ت ــْل َرأَْوا َجنَّ ــَك، قــال: َوَه َت ــأَُلونََك َجنَّ ــوا: يَْس ؟ قال ي ِ

ــأَُلو�ف يَْس

، قــال:  ؟ قالــوا: مــن نـَـاِرَك يــا رَبِّ ي ِ
ُونَ�ف ُونََك، قــال: َوِمــمَّ يَْســَتِج�ي ؟ قالــوا: َويَْســَتِج�ي ي ِ

لــو َرأَْوا َجنَّــ�ت

. ْسالِم يَْهِدُم َما َقْبَلُه َوَكَذا اْلِهْجرَِة َواْلَحجِّ يمان، بَاُب َكْوِن الإِ * صحيح مسلم، كتاب الإ
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َوَهــْل َرأَْوا نَــاِري، قالــوا: ل، قــال: َفَكْيــَف لــو َرأَْوا نَــاِري، قالــوا: َويَْســَتْغِفُرونََك، قــال: فيقــول 

ــا اْســَتَجاُروا، قــال: َفَيُقوُلــوَن: رَبِّ ِفيِهــْم  قــد َغَفــرُْت لهــم، َفأَْعطَْيُتُهــْم مــا َســأَُلوا، َوأََجرْتُُهــْم ِممَّ

ُفــاَلٌن، َعْبــٌد َخطَّــاٌء، إنمــا َمــرَّ َفَجَلــَس َمَعُهــْم، قــال: فيقــول: َوَلــُه َغَفــرُْت، ُهــْم اْلَقــْوُم ل يَْشــَقى 

ــُهْم( )1( ــْم َجِليُس ِبِه

ــار الخطــا إىل المســاجد،  ومــن مكفــرات الذنــوب إســباغ الوضــوء عــى المــكاره، وإكث  

ــِه، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )أل أَُدلُُّكــْم عــى مــا يَْمُحــو  ــرََة، أَنَّ رَُســوَل اللَّ ي ُهَريْ فعــن أ�ب

رََجــاِت؟ قالــوا: بـَـَى يــا رَُســوَل اللَّــِه، قــال: ِإْســَباُغ اْلُوُضــوِء عــى  اللــه ِبــِه اْلَخطَايـَـا، َويَرَْفــُع ِبــِه الدَّ

ــاُط( )2( بَ ــْم الرِّ ــالِة، َفَذِلُك ــَد الصَّ ــالِة بَْع ــاُر الصَّ ــاِجِد، َوانِْتظَ ــا إىل اْلَمَس َُة اْلُخطَ ْ ــ�ش ــَكاِرِه، َوَك الَم

ي  ــن أ�ب ــه، فع ي تتخلل
ــ�ت ــدر ال ــة الق ــام ليل ــه، وقي ــام ليل ــان، وقي ــوم رمض ــا ص ومنه  

ــْدِر  ــَة اْلَق ،  صــى اللــه عليــه وســلم،  قــال: )مــن قــام َلْيَل ي ي اللــه عنــه، عــن النــ�ب
ــرََة، ر�ف ُهَريْ

َم مــن َذنِْبــِه، َوَمــْن َصــاَم رََمَضــاَن ِإيَمانـًـا َواْحِتَســابًا، ُغِفــَر لــه  ِإيَمانـًـا َواْحِتَســابًا، ُغِفــَر لــه مــا تََقــدَّ

ــِه( )3( ــن َذنِْب َم م ــدَّ ــا تََق م

ــا  ــاَن ِإيَمانً ــام رََمَض ــن ق ــال: )م ــلم، ق ــه وس ــه علي ــى الل ــِه، ص ــوَل اللَّ ــه، أَنَّ رَُس وعن  

َذنِْبــِه()4( مــن  َم  تََقــدَّ مــا  لــه  ُغِفــَر  َواْحِتَســابًا، 

ــِه، صــى اللــه عليــه وســلم: )ثـَـالٌث  وصــوم يــوم عرفــة لغــ�ي الحــاج، قــال رســول اللَّ  

ــَة، أَْحَتِســُب  ــاُم يَــْوِم َعرََف ــِه، ِصَي ْهــِر ُكلِّ ــاُم الدَّ مــن كل َشــْهٍر، َورََمَضــاُن إىل رََمَضــاَن، َفَهــَذا ِصَي

ي بَْعــَدُه، َوِصَيــاُم يَــْوِم َعاُشــوَراَء، أَْحَتِســُب 
ــَنَة الــ�ت ي َقْبَلــُه، َوالسَّ

ــَنَة الــ�ت ــَر السَّ ــِه أَْن يَُكفِّ عــى اللَّ

ــُه()5( ي َقْبَل
ــ�ت ــَنَة ال ــَر السَّ ــِه أَْن يَُكفِّ ــى اللَّ ع

ْوبَِة َواِلْسِتْغَفاِر، باب فضل مجالس الذكر. َعاِء َوالتَّ ْكِر َوالدُّ 1- صحيح مسلم، كتاب الذِّ

2- صحيح مسلم، كتاب الطهارة، بَاُب َفْضِل ِإْسَباِغ اْلُوُضوِء َعَى الَمَكاِرِه.

ًة. 3- صحيح البخاري، كتاب الصوم، بَاُب َمْن َصاَم رََمَضاَن ِإيَمانًا َواْحِتَسابًا َوِنيَّ

يَماِن. ُع ِقَياِم رََمَضاَن ِمَن الإِ يمان، بَاب تَطَوُّ 4- صحيح البخاري، كتاب الإ

ِ َواْلَخِميِس.
ف ْ 5- صحيح مسلم، كتاب الصيام، بَاُب اْسِتْحَباِب ِصَياِم ثاََلثَِة أَيَّاٍم ِمْن ُكلِّ َشْهٍر، َوَصْوِم يَْوِم َعرََفَة، َوَعاُشوَراَء، َواِلثَْن�ي
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هنيئًا للحجاج طهارتهم من الذنوب والخطايا

ي ُهَريْرََة، أَنَّ رَُســوَل اللَِّه، صى الله عليه  ومن مكفرات الذنوب العمرة إىل العمرة، فعن أ�ب  

ُة( )1( ُوُر ليس لــه َجــَزاٌء إل اْلَجنَّ ْ ــارٌَة ِلَمــا بَْيَنُهَما، َوالَحــجُّ الَم�ب  وســلم، قــال: )اْلُعْمــرَُة إىل اْلُعْمــرَِة َكفَّ

ــاري،  ــح البخ ــي صحي ، فف ف ــ�ت ــن رسش الف ــي م ــوب، ويق ــر الذن ــات يكف ــود بالصدق والج  

ي اللــه 
ي اللــه عنــه، قــال: قــال ُعَمــُر، ر�ف

ــُر اْلَخِطيَئــَة، وفيــه عــن ُحَذيَْفــَة، ر�ف َدَقــُة تَُكفِّ بـَـاب الصَّ

ــِه، صــى اللــه عليــه وســلم، عــن اْلِفْتَنــِة؟ قــال: قلــت:  عنــه: )أَيُُّكــْم يَْحَفــُظ َحِديــَث رســول اللَّ

ي أَْهِلــِه، 
ــُه، كمــا قــال، قــال: ِإنَّــَك عليــه َلَجــِريٌء، َفَكْيــَف قــال؟ قلــت: ِفْتَنــُة الرَُّجــِل �ف أنــا أَْحَفظُ

ــُروُف( )2( ــُة، َواْلَمْع َدَق ــاَلُة، َوالصَّ ــا الصَّ رَُه ــاِرِه، تَُكفِّ ــِدِه، َوَج َوَوَل

ــه  ــه علي ــى الل ، ص ي ــ�ب ــمعت الن ــال: س ــٍم، ق ــن َحاِت ــِديِّ ب ــن َع ــلم، ع ــح مس ي صحي
و�ف  

ــْل( )3( ــرٍَة، َفْلَيْفَع ــقِّ تَْم ــْو ِبِش ــاِر، َوَل ــن النَّ َ م ــَت�تِ ــْم أَْن يَْس ــَتطَاَع ِمْنُك ــن اْس ــول: )م ــلم،  يق وس

ــاه،  ــه بهــا مــا ســلف مــن ذنــوب الشــهيد وخطاي ي ســبيل اللــه، يمحــو الل
والشــهادة �ف  

ــِه، صــى اللــه عليــه  َّــُه َســِمَعُه يحــدث عــن رســول اللَّ ي قتــادة عــن أبيــه، أَن فعــن عبداللــه بــن أ�ب

ــُل  ــِه أَْفَض ــاَن ِباللَّ يَم ــِه، والإِ ــِبيِل اللَّ ي َس
ــاَد �ف ــم أَنَّ اْلِجَه ــر له ــْم، فذك ــام ِفيِه ــُه ق َّ ــلم: )أَن وس

ي  ِّ
ــ�ف ــُر َع ــِه، تَُكفَّ ــِبيِل اللَّ ي َس

ــُت �ف ــَت إن ُقِتْل ــِه؛ أََرأَيْ ــوَل اللَّ ــا رَُس ــال: ي ــٌل، فق ــاَم رَُج ــاِل، َفَق َْعَم الأ

ــِه،  ــِبيِل اللَّ ي َس
ــَت �ف ــه وســلم: نعــم، إن ُقِتْل ــه علي ــِه، صــى الل ــه رســول اللَّ ــاَي؟ فقــال ل َخطَايَ

ُ ُمْدِبــٍر، ثـُـمَّ قــال رســول اللَّــِه، صــى اللــه عليــه وســلم، َكْيــَف  ْ َوأَنـْـَت َصاِبــٌر ُمْحَتِســٌب، ُمْقِبــٌل َغــ�ي

ــِه، صــى  ي َخطَايَــاَي؟ فقــال رســول اللَّ ِّ
ــُر َعــ�ف ــِه، أَتَُكفَّ ي َســِبيِل اللَّ

ُقْلــَت؟ قــال: أََرأَيْــَت إن ُقِتْلــُت �ف

يــَل،  ِ ْ يـْـَن، فــإن ِج�ب ُ ُمْدِبــٍر، إل الدَّ ْ اللــه عليــه وســلم: نعــم، َوأَنـْـَت َصاِبــٌر ُمْحَتِســٌب، ُمْقِبــٌل َغــ�ي

ــك( )4( ــال ىلي ذل ــالم، ق ــه السَّ علي

1- صحيح البخاري، كتاب العمرة، بَاُب ُوُجوِب الُعْمرَِة َوَفْضِلَها.

ُر الَخِطيَئَة. َدَقُة تَُكفِّ 2- صحيح البخاري، كتاب الزكاة، بَاُب الصَّ

َبٍة َوأَنََّها ِحَجاٌب ِمَن النَّاِر. َدَقِة َوَلْو ِبِشقِّ تَْمرٍَة، أَْو َكِلَمٍة طَيِّ 3- صحيح مسلم، كتاب الزكاة، بَاُب اْلَحثِّ َعَى الصَّ

يَْن. رَْت َخطَايَاُه ِإلَّ الدَّ ي َسِبيِل اللِه ُكفِّ ِ
مارة، بَاُب َمْن ُقِتَل �ف 4- صحيح مسلم، كتاب الإ



سراء ل�ة ال�إ م�ج

24

العدد ١48  محرم / صفر 1441 هـ  أيلول / ترشين األول 2019 م

الحج والطهارة من الذنوب والخطايا:

ــأن يرجــع مــن  ــه ب ــد صاحب ــذي ُوِع ور، ال ز الحــج المــ�ب ــ�ب ي فلــك مكفــرات الذنــوب ي
�ف  

ي ُهَريـْـرََة، قــال: )قــال رســول اللَّــِه، صــى اللــه  ي َحــازم، عــن أ�ب ذنوبــه كيــوم ولدتــه أمــه، فعــن أ�ب

ــُه( )1( ــُه أُمُّ ــا َوَلَدتْ ــَع كم ــْق، رََج ــم يَْفُس ــْث، ول ــم يَرُْف ــَت، فل ــذا اْلَبْي ــن أ�ت ه ــلم: م ــه وس علي

ــه  ، صــى الل ي ــ�ب ــه، قــال: ســمعت الن ــه عن ي الل
ــرََة، ر�ف ــا ُهَريْ ــه قــال: ســمعت أَبَ   وعن

ــُه( )2( ــُه أُمُّ ــْوِم َوَلَدتْ ــَع َكَي ــْق، رََج ــم يَْفُس ــْث، ول ــِه فلــم يَرُْف ــجَّ ِللَّ ــه وســلم، يقــول: )مــن َح علي

ــِه، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )اْلُعْمــرَُة إىل  ي اللــه عنــه، أَنَّ رَُســوَل اللَّ
ي ُهَريْــرََة، ر�ف وعــن أ�ب

ــُة( )3( ُوُر، ليــس لــه َجــَزاٌء إل اْلَجنَّ ْ ــارٌَة ِلَمــا بَْيَنُهَمــا، َوالَحــجُّ الَمــ�ب اْلُعْمــرَِة َكفَّ

ور هــو الــذي يخلــو مــن الفســق والرفــث والجــدال، ممــا نهــى اللــه عنــه  والحــج المــ�ب  

ــَث َولَ  ــالَ رََف ــجَّ َف ــنَّ اْلَح ــرََض ِفيِه ــن َف ــاٌت َفَم ْعُلوَم ــُهٌر مَّ ــجُّ أَْش ــز وجل:}اْلَح ــال ع ــاج، فق الحج

ْقــَوى  َ الــزَّاِد التَّ ْ ُدواْ َفــِإنَّ َخــ�ي ٍ يَْعَلْمــُه الّلــُه َوتـَـَزوَّ ْ ي اْلَحــجِّ َوَمــا تَْفَعُلــواْ ِمــْن َخــ�ي ِ
ُفُســوَق َولَ ِجــَداَل �ف

ــرة: 197( ــاِب{ )البق َْلَب ــا أُْوىِلي الأ ــوِن يَ َواتَُّق

ي يتفضــل اللــه عليهــم بهــا 
فهنيئــاً لمــن حجــوا عــى الوجــه المســنون جائزتهــم، الــ�ت  

، فعــن ابــن اْلُمَســيَِّب  كــ�ب ســاعة النفــرة مــن عرفــات، بعــد أن وفقهــم اللــه لأداء ركــن الحــج الأ

َ مــن  َ
ــِه، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )مــا مــن يَــْوٍم أَْكــ�ش قــال: قالــت َعاِئَشــُة: أن رَُســوَل اللَّ

ــاِر مــن يـَـْوِم َعرََفــَة، َوِإنَّــُه َلَيْدنـُـو، ثـُـمَّ يَُباِهــي ِبِهــْم اْلَمالِئَكــَة،  أَْن يُْعِتــَق اللــه فيــه َعْبــًدا مــن النَّ

ــُؤَلِء؟( )4( ــا أََراَد َه ــول: م فيق

ي َفْضِل اْلَحجِّ َواْلُعْمرَِة، َويَْوِم َعرََفَة. ِ
1- صحيح مسلم، كتاب الحج، بَاب �ف

ُوِر. ْ 2- صحيح البخاري، كتاب الحج، بَاُب َفْضِل الَحجِّ الَم�ب

3- صحيح البخاري، كتاب العمرة، بَاُب ُوُجوِب الُعْمرَِة َوَفْضِلَها.

ي َفْضِل اْلَحجِّ َواْلُعْمرَِة، َويَْوِم َعرََفَة. ِ
4- صحيح مسلم،  كتاب الحج، بَاب �ف
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لم�ة العدد
ك

هنيئًا للحجاج طهارتهم من الذنوب والخطايا

ــاد  ــوق جه ــو يف ــال، وه ــل الأعم ــلم أفض ي س
ــة �ف ــة رفيع ل ف ــل م�ف ور يحت ــ�ب ــج الم والح  

ــه  ــه علي ، صــى الل ي ــ�ب ــِئَل الن ــه، قــال: )ُس ــه عن ي الل
ــرََة، ر�ف ي ُهَريْ ي الفضــل، فعــن أ�ب

التطــوع �ف

ي 
ــاٌد �ف ــاَذا؟ قــال: ِجَه ــمَّ َم ــَل: ثُ ــوِلِه، ِقي ــِه، َورَُس ــاٌن ِباللَّ ــاِل أَْفَضــُل؟ قــال: ِإيَم َْعَم وســلم: أَيُّ الأ

)
1

ُوٌر( )* ْ ــ�ب ــجٌّ َم ــال: َح ــاَذا؟ ق ــمَّ َم ــَل: ثُ ــِه، ِقي ــِبيِل اللَّ َس

خامتة:

يهــم الضعــف والنســيان،  افهــا، كــون البــ�ش يع�ت فبمــا أن الذنــوب ل منــاص مــن اق�ت  

وتؤثــر فيهــم مؤثــرات الأهــواء والغرائــز والطبــاع، وأن ل معصــوم منهــم ســوى الأنبيــاء، ومــن 

ي الزلــل، فالمــرء حــ�ت وهــو مؤمــن، ويعبــد اللــه، يحمــل 
قــدر اللــه لــه أن يحميــه مــن الوقــوع �ف

ي أمــس الحاجــة إىل التخلــص مــن هــذا الثقــل، 
ي أنــه �ف

عــى كاهلــه ذنوبــاً تلــو ذنــوب، مــا يعــ�ف

بــأداء صالــح الأعمــال، والنطــق بخــ�ي الذكــر والــكالم، والحــج فرصــة عظيمــة لمــن يــ�ه اللــه 

ور، الــذي يعــود مــن أداه عــى هــذا  تعــاىل لــه، فعليــه أن ينتهزهــا، ليكــون مــن ذوي الحــج المــ�ب

ي خــ�ي بقــاع الأرض، وقــد 
ي حــل فيهــا ضيفــاً عــى ربــه �ف

الوجــه مــن هــذه الرحلــة التعبديــة، الــ�ت

غفــر اللــه ذنوبــه، وأراحــه مــن وزرهــا، وعــاد عــّداد ذنوبــه إىل العــد مــن الصفــر، بدليــل قولــه 

ــه الحــرام نيلهــم  ــت الل ــاً لحجــاج بي ــُه(، فهنيئ ــُه أُمُّ ــَع كمــا َوَلَدتْ ــه الصــالة والســالم: )رََج علي

ــا، ول  ــوب، ول خطاي ــال ذن ــج ب ــن الح ــادوا م ــزة، أن ع ــذه الجائ ــم به ــام، ومكافأته ــذا المق ه

ســيئات، ول آثــام. 

ُوِر. ْ * صحيح البخاري، كتاب الحج، بَاُب َفْضِل الَحجِّ الَم�ب



سراء ل�ة ال�إ م�ج

26

العدد ١48  محرم / صفر 1441 هـ  أيلول / ترشين األول 2019 م

دور الشــباب واملــرأة يف الهجــرة إىل 

املدينــة املنــورة 

، ســيدنا محمــد  ف ف المرســل�ي ، والصــالة والســالم عــى أرسش ف ــه رب العالمــ�ي الحمــد لل  

وبعــد؛  ، ف أجمعــ�ي آلــه وصحبــه  وعــى   ، ف الأمــ�ي ي  النــ�ب

ي تاريــخ الدعــوة 
         فــإنَّ حادثــة الهجــرة النبويــة إىل المدينــة المنــورة، تعــد حدثــاً مفصليــاً �ف

ي مختلــف تفاصيــل الحيــاة وميادينهــا. 
ســالمية، وواقعــة مهمــة �ف الإ

ــه  ــه علي ــى الل ــه، ص ــول الل ــتحكم لرس ــداء مس ــد ع ــة بع ــذه الحادث ــاءت ه ــد ج وق  

، ومورســت عليــه شــ�ت ألــوان الرفــض والمواجهــة  ف كــ�ي وســلم، واجــه خاللــه أعــ�ت عتــاة الم�ش

ر والأذى  عالمــي، وإلحــاق صنــوف الــ�ف يــذاء الجســدي والنفــىسي والإ والمقاومــة لدعوتــه، بالإ

غــراء كلهــا، وأخفقــت وســائل التعذيــب  لالأصحــاب والأتبــاع، وقــد فشــلت أســاليب الخــداع والإ

ــل.  ــة الأم ــم بخيب ــاءت كل خططه ــاب، وب ره والإ

ــه  ، صــى الل ي ــ�ب ــة الن ي مكــة المكرمــة، الســعي إىل تصفي
ــك الحمــالت �ف ــرز تل ولعــل أب  

وقتلــه.  وســلم،  عليــه 

ي ذلــك الوقــت، ورّصح بهــا القــرآن الكريــم بنــص قطعــي ل 
وخيــوط المؤامــرة تمــت �ف  

الشيخ أحمد شوباش

مفتي محافظة نابلس
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ــوَك  ــوَك أَْو يَْقُتُل ــُروا ِلُيْثِبُت ــَك الَِّذيــَن َكَف ــُر ِب يخضــع إثباتــه لالجتهــاد، قــال اللــه تعــاىل: }َوِإْذ يَْمُك

، صــى  ي ُ اْلَماِكِريَن{)الأنفــال: 30(، فالآيــة تذكــر النــ�ب ْ ــُه َخــ�ي ــُه َواللَّ أَْو يُْخِرُجــوَك َويَْمُكــُروَن َويَْمُكــُر اللَّ

كــون فيمــا يصنعــون بــه عليــه الصــالة والســالم مــن  اللــه عليــه وســلم، بمــا تشــاور بــه الم�ش

توثيــق، وحبــس، أو قتــل، أو إجــالء، وإخــراج، ونفــي حــ�ت غلَّبــوا الــرأي بالقتــل، فجــاء الوحــي 

ــه، فلمــا اســتبطأوه  ــه أبصارهــم عن ي فراشــه فخــرج، وأعمــى الل
مــن الســماء، حــ�ت ل يبيــت �ف

اب، فنفــض كل  جاءهــم آٍت، وقــال: خيبكــم اللــه، قــد خــرج محمــد وذرَّ عــى رؤوســكم الــ�ت

ــده  ــة، وأي ــه بالهجــرة إىل المدين ــه رســوله منهــم، وأذن ل ــع الل اب عــن رأســه، ومن ــ�ت منهــم ال

 بأصحابــه مــن المهاجريــن والأنصــار، ولــم يــزل أمــره يعلــو، حــ�ت عــاد إىل مكــة فاتحــاً منصــوراً ،

)
1

بعد أن خرج من مكة مستخفياً خائفاً عى نفسه. )*

ي اللــه عنهــم، إىل المدينــة المنورة، 
ي تلــك الأثنــاء، وبعــد خــروج أكــ�ش الصحابــة، ر�ف

و�ف  

، صــى  ي كان لمجموعــة مــن الشــباب والنســاء، خاصــة مــن الدائــرة الضيقــة، وأقربهــم إىل النــ�ب

ي إنجــاح الهجــرة النبويــة، وممارســة أدوار تعــد 
ي بكــر، دور بــارز �ف اللــه عليــه وســلم، وصاحبــه أ�ب

تقــان، والفــداء.  بــداع، والإ ي الإ
غايــة �ف

دور عيل بن أيب طالب، ريض الله عنه: 

ــال:  ــا، ق ــه عنهم ي الل
ــاس، ر�ف ــن عب ــه ب ــد الل ــن عب ــنده، ع ي مس

ــد �ف ــام أحم م روى الإ  

، صــى اللــه عليــه وســلم، ثــم نــام مكانــه، قــال: َوكان  ي ى عــىي نفســه، لبــس ثــوب النــ�ب َ )ورسش

ي تفســ�ي كالم المنــان، ص 319، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن معــال اللويحــق، 
* الســعدي: عبــد الرحمــن بــن نــارص، تيســ�ي الكريــم الرحمــن �ف

: مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأوىل 1420هـــ - 2000م، عــدد الأجــزاء: 1. النــارسش
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كــون يرْمــون رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، فجــاء أبــو بكــر وعــىي نائــم، قــال:  الم�ش

ي اللــه،  : إن نــ�ب ي اللــه، قــال: فقــال لــه عــىي ي اللــه، قــال: فقــال: يــا نــ�ب وأبــو بكــر يَْحســب أنــه نــ�ب

صــى اللــه عليــه وســلم، قــد انطلــق نحــو بــ�أ ميمونــة فأْدركــه، قــال: فانطلــق أبــو بكــر، فدخل 

ي اللــه، وهــو يتضــّور، قــد  معــه الغــار، قــال: وجعــل عــىي يُرْمــى بالحجــارة، كمــا كاَن يُرْمــى نــ�ب

ي الثــوب ل يِخرجــه، حــ�ت أصبــح، ثــم كَشــف عــن رأســه، فقالــوا: إنــك َلَلئيــم! كان 
َلــفَّ رأَســه �ف

صاحُبــك نرِْميــه، فــال يتضــّور، وأنــت تتضــّور، وقــد اســتنكرنا ذلــك(. )1(

، صــى اللــه عليــه وســلم، مغــادرة مكــة، أمــر عليــاً  ي ي حديــث الهجــرة، لمــا قــّرر النــ�ب
و�ف  

مــي الأخــ�ف فنــم فيــه، فإنــه  دي هــذا الح�ف ي وتســجَّ بــ�ب
ي فراشــه "نــم عــى فــرا�ش

بالمبيــت �ف

ــم". )2( ــه منه ء تكره ي
ــك �ش ــص إلي ــن يخل ل

ي حــدود 
ي اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، بروحــه وهــو �ف ي الــذي فــدى نــ�ب

إنــه الفــدا�أ  

ــه،  ــن الل ي نــ�ة دي
ف �ف ــة، والشــباب الناشــئ�ي ي إيمــان الفتي

ة مــن عمــره، وهــو �ف الســابعة عــ�ش

 ، ي الهجــرة لطلــب العلــم كان فــ�ت
فأهــل الكهــف كانــوا فتيــة آمنــوا بربهــم، وصاحــب مــو� �ف

ي غزواتــه.
، صــى اللــه عليــه وســلم، �ف ي وكان الفتيــان يتســابقون ويتنافســون للمشــاركة مــع النــ�ب

ــع أيضــاً،  ــرد الودائ ــه وســلم، ل ــه علي ، صــى الل ي ــ�ب ــه، عــن الن ــه عن ي الل
ّ، ر�ف ــف عــىي ي تخل

و�ف

ــان للتناقــض  ، وبي ف كــ�ي ــه وســلم، حــ�ت مــع الم�ش ــه علي ــه، صــى الل ــة رســول الل ي أمان
درس �ف

، صــى اللــه عليــه وســلم، وقــال أحمــد  ي ي هاشــم، مســند عبداللــه بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب  عــن النــ�ب
1-  مســند أحمــد، ومــن مســند بــ�ف

شــاكر : إســناده صحيــح.

 : ومعــ�ف يتضــور: يظهــر الــ�ف الــذي بــه ويضطــرب. ابــن منظــور، أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم، لســان العــرب، مــادة ضــور، 4/ 494، النــارسش

وت، الطبعــة: الثالثــة، 1414هـــ، عدد الأجــزاء: 15.  دار صــادر- بــ�ي

ة النبوية، 2/ 91. 2- ابن هشام، الس�ي
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ــه  اً من ــم يجــدوا خــ�ي ــذي ل ي الوقــت، ال
ــه �ف ــض اتباع ــه، ورف ي تكذيب

ف �ف ــ�ي ك ــذي أصــاب الم�ش ال

أمانــًة وصدقــاً، فــدلَّ أن كفرهــم لــم يكــن بســبب الشــك، وإنمــا كان عنــاداً وعلــّواً واســتكباراً. )1(

دور أسامء وعائشة، ريض الله عنهام: 

، صــى اللــه عليه وســلم،  ي ي النــ�ب
تقــول عائشــة: "فجهزناهمــا أحــث الجهــاز ، أي راحلــ�ت  

ي بكــر قطعــة مــن نطاقهــا،  ي جــراب، فقطعــت أســماء بنــت أ�ب
ي بكــر، وصنعنــا لهمــا ســفرة �ف وأ�ب

)2( ." ف ــ�ي ــميت ذات النطاق ــك س ــراب، فبذل ــم الج ــى ف ــه ع ــت ب فربط

ــك  ي إعــداد العــدة لتل
ف �ف ــ�ي اك الفتات ــة، واشــ�ت ــزاد والراحل ــة ال ي تهيئ

وهــذا الموقــف �ف  

ي الدفــاع عــن الديــن، وتحقيــق 
الرحلــة، يلمــح منــه مــا ينبغــي أن تكــون عليــه الفتــاة المســلمة �ف

ــا،  ــتنفاذ طاقاته ــلمة اس ــى المس ــب ع ــلم، فالواج ــع المس ــة المجتم ــالم، وإقام س ــادئ الإ مب

ي 
، والوطــن والأوطــان، وهــي مزيــة الشــباب �ف ف ســالم والمســلم�ي ي خدمــة الإ

وأوجــه نشــاطها �ف

ــ�. )3( ــن وع ي كل زم
ف �ف ــلم�ي ــالم والمس س ــاة الإ حي

ــا َخــَرَج رَُســوُل اللــِه، َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َوَخــَرَج  كمــا جــاء عــن أســماء، قالــت: )َلمَّ  

َة آلِف ِدرَْهــٍم،  ــُه َمَعــُه، َخْمَســَة آلِف ِدرَْهــٍم، أَْو ِســتَّ َمَعــُه أَبُــو بَْكــٍر، اْحَتَمــَل أَبُــو بَْكــٍر َماَلــُه ُكلَّ

ي أَبـُـو ُقَحاَفــَة، َوَقــْد َذَهــَب بـَـَ�ُُه، َفَقــاَل:  قالــت: َوانْطََلــَق ِبَهــا َمَعــُه، َقاَلــْت: َفَدَخــَل َعَلْيَنــا َجــدِّ

ــا  ــَرَك َلَن ــْد تَ ــُه َق ــا أبــت، ِإنَّ ــُت: َكال يَ ــْت: ُقْل ــِه، َقاَل ــَع نَْفِس ــِه َم ــْم ِبَماِل ــْد َفَجَعُك ََراُه َق ِّي لأ
ــِه ِإ�ف َوالل

ــر - دمشــق،  : دار الفك ــارسش ــة الراشــدة، ص 138، الن ــخ الخالف ــة مــع موجــز لتاري ة النبوي ــه الســ�ي 1- البوطــي: د. محمــد ســعيد رمضــان، فق

ون، 1426هـــ، عــدد الأجــزاء: 1. الطبعــة: الخامســة والعــ�ش

: جامعــة أم القــرى، الطبعــة: الثانيــة، 1413هـــ - 1992م، عدد الأجــزاء: 1. ة النبويــة، ص 325، النــارسش  2- الغضبــان: منــ�ي محمــد، فقــه الســ�ي

 والجراب: وعاء من جلد يوضع فيه اليابس من الأقوات، ابن منظور، لسان العرب، مادة جرب، 1 / 261.

ة النبوية، ص 139. 3- البوطي، فقه الس�ي
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ي يََضــُع ِفيَهــا َماَلــُه، ثـُـمَّ  ِة الَبْيــِت، َكاَن أَ�بِ ي ُكــوَّ ِ
ًا، َقاَلــْت: َفأََخــْذُت أَْحَجــاًرا، َفَوَضْعُتَهــا �ف ًا َكِثــ�ي ْ َخــ�ي

َوَضْعــُت َعَلْيَهــا ثَْوبـًـا، ثـُـمَّ أََخــْذُت ِبَيــِدِه، َفُقْلــُت: يـَـا أبــت، َضــْع يـَـَدَك َعــَى َهــَذا اْلَمــاِل، َقاَلــْت: 

ي َهــَذا َلُكــْم  ِ
َفَوَضــَع يَــَدُه َعَلْيــِه، َفَقــاَل: ل بَــأَْس، ِإْن َكاَن َقــْد تـَـَرَك َلُكــْم َهــَذا، َفَقــْد أَْحَســَن، َو�ف

ــْيَخ ِبَذِلــَك(. )1( ي َقــْد أَرَْدُت أَْن أُْســِكَن الشَّ ِّ
ــا َشــْيًئا، َوَلِكــ�ف بَــالٌغ، َقاَلــْت، َواللــِه َمــا تَــَرَك َلَن

دور عبد الله بن أيب بكر وعامر بن فهرية والدليل: 

ي اللــه عنهــا، قالــت: )ثـُـمَّ َلِحــَق رَُســوُل اللَّــِه، َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، 
عــن عائشــة، ر�ف  

ــٍر،  ي بَْك ــِه بْــُن أَ�بِ ــُد اللَّ ــاٍل، يَِبيــُت ِعْنَدُهَمــا َعْب ــا ِفيــِه ثَــالََث َلَي ــِل ثَــْوٍر، َفَكَمَن ي َجَب ِ
ــٍر ِبَغــاٍر �ف َوأَبُــو بَْك

ــَة  ــٍش ِبَمكَّ ــَع ُقَريْ ــُح َم ــَحٍر، َفُيْصِب ــا ِبَس ــْن ِعْنِدِهَم ــُج)3( ِم ــٌن)2(، َفُيْدِل ــٌف َلِق ، ثَِق ــابٌّ ــالٌَم َش ــَو ُغ َوُه

ــُط  َ يَْخَتِل ف ــ�ي ــَك ِح ِ َذِل َ ــ�ب ــا ِبَخ َّ يَأِْتَيُهَم ــ�ت ــاُه، َح ــِه)4( ، ِإلَّ َوَع ــاَداِن ِب ــًرا، يُْكَت ــَمُع أَْم ــالَ يَْس ــٍت، َف َكَباِئ

ــا  ــا َعَلْيِهَم يُحَه ِ ُ ــٍم، َف�ي ــْن َغَن ــًة ِم ــٍر ِمْنَح ي بَْك ــْوىَل أَ�بِ ََة، َم ْ ــ�ي ــُن ُفَه ــُر بْ ــا َعاِم ــى َعَلْيِهَم ــالَُم، َويَرَْع الظَّ

 َّ ــا)5(، َحــ�ت ــا َورَِضيِفِهَم ُ ِمْنَحِتِهَم ف َ ــ�ب ــَو َل ي ِرْســٍل، َوُه ِ
ــاِن �ف ــَن الِعَشــاِء، َفَيِبيَت ــاَعٌة ِم ــُب َس َ تَْذَه ف ِحــ�ي

ي ُكلِّ َلْيَلــٍة ِمــْن ِتْلــَك اللََّيــاىِلي الثَّــالَِث، َواْســَتأَْجَر  ِ
ََة ِبَغَلــٍس، يَْفَعــُل َذِلــَك �ف ْ يَْنِعــَق ِبَهــا َعاِمــُر بـْـُن ُفَهــ�ي

ي َعْبــِد بـْـِن  ِ
يــِل، َوُهــَو ِمــْن بـَـ�ف ي الدِّ ِ

رَُســوُل اللَّــِه، َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َوأَبـُـو بَْكــٍر رَُجــالً ِمــْن بـَـ�ف

ــٍل  ــِن َواِئ ــاِص بْ ي آِل الَع ِ
ــا �ف ــَس ِحْلًف ــْد َغَم ــِة، َق ــُر ِبالِهَدايَ ــُت الَماِه ي ــا، َوالِخرِّ يًت ــا ِخرِّ ، َهاِديَ ــِديٍّ َع

ي الله عنهما ، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 
ي بكر الصديق، ر�ف 1- مسند أحمد ، مسند النساء ، حديث أسماء بنت أ�ب

ة النبوية، ص 325(. 2- ثقف: ذو فطنة، ولقن: حسن التلقن لما يسمعه، الغضبان: )فقه الس�ي

ة النبوية، ص 325(. 3- يدلج: إذا سار سحراً، الغضبان: )فقه الس�ي

: دار النفائــس  ة النبويــة، ص 123، النــارسش ، صحيــح الســ�ي : إبراهيــم بــن محمــد العــىي 4- يكتــادان: يطلــب لهمــا المكــروه وهــو الكيــد، )الشــبىي

للنــ�ش والتوزيــع - الأردن، الطبعــة: الأوىل، 1415هـــ - 1996م، عــدد الأجزاء: 1(.

ة  ، )صحيــح الســ�ي ف المرضــوف: الــذي وضعــت فيــه الحجــارة المحمــاة بالشــمس والنــار لينعقــد، وتــزول رخاوتــه. الشــبىي 5- رضيفهمــا: اللــ�ب

ــة، ص 123(. النبوي
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ــْوٍر  ــاَر ثَ ــَداُه َغ ــا، َوَواَع ــِه َراِحَلَتْيِهَم ــا ِإَلْي ــاُه َفَدَفَع ــٍش، َفأَِمَن ــاِر ُقَريْ ــِن ُكفَّ ــَى ِدي ، َوُهــَو َع ــْهِميِّ السَّ

ــُل(. )1( ِلي ََة، َوالدَّ ْ ــ�ي ــُن ُفَه ــُر بْ ــا َعاِم ــَق َمَعُهَم ــالٍَث، َوانْطََل ــَح ثَ ــا ُصْب ــاٍل، ِبَراِحَلَتْيِهَم ــالَِث َلَي ــَد ثَ بَْع

ي اللــه عنــه، 
ي بكــر، ر�ف ي النشــاط الــذي بذلــه عبــد اللــه بــن أ�ب

ويمكــن للقــارئ أن يلمــح �ف  

ــه  ــه علي ــى الل ــه، ص ــول الل ــا إىل رس ــار وينقله ــس الأخب ــة، يتحس ــار ومك ف الغ ــ�ي ــاً ب ــاً آيب ذاهب

ي عمر الشــباب، 
ي طمــس آثــار الوارديــن إىل الغار، وهمــا �ف

ة �ف وســلم، وأبيــه، ودور عامــر بــن فهــ�ي

ي تجنيــد طاقاتهــم، وقوتهــم مــن 
ي المرحلــة الأوىل منــه، يدلــل أنهــم لــم يألــوا جهــداً �ف

بــل �ف

ســالم، وإقامــة  ، صــى اللــه عليــه وســلم، والديــن وأهلــه، ونــ�ة الإ ي أجــل خدمــة هــذا النــ�ب

ــه. )2( مجتمع

ي قصة الهجــرة النبويــة، والنماذج الحســنة الرائقة ،
إن هــذه الأمثلــة الجميلــة الرائعــة �ف   

ام وإعجــاب، لتعــد مثــالً يُحتــذى، وقــدوة تتابــع،  ي هــي موضــع تقديــر واحــ�ت
والحــالت الــ�ت

ــاء  ــن، والرتق ــذا الدي ــة ه ي خدم
ــاً �ف ــوراً وإناث ــباب ذك ــا الش ــى هديه ــ�ي ع ــنة، يس ــوة حس وأس

ــات.  ــن والمقدس ــة الوط ، وحماي ف ــلم�ي ــالم والمس س بالإ

، صى الله عليه وسلم، وأصحابه إىل المدينة. ي 1- صحيح البخاري ، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة الن�ب

ة النبوية، ص 139. 2- البوطي: فقه الس�ي

 العدد
ف

مل� دور الشباب واملرأة يف الهجرة إىل املدينة املنورة



سراء ل�ة ال�إ م�ج

32

العدد ١48  محرم / صفر 1441 هـ  أيلول / ترشين األول 2019 م

 من مقاصد الهجرة النبوية املطهرة

، وعــى  ف ي الأمــ�ي ، والصــالة والســالم عــى رســول اللــه النــ�ب ف الحمــد للــه رب العالمــ�ي  

وبعــد؛  ، ف أجمعــ�ي آلــه وصحبــه 

 ، ــ�ي ــن التغي ــث ع ، والبح ــاىلي ــاء للمع ــا ارتق ف أنه ــ�ي ــا تب ــرة وأحداثه ــفة الهج ــإن فلس ف  

ــة؛  ــال المتعاقب ــن الأجي ــل م ــكل جي ــم والأرسار ل ــن الحك اً م ــ�ي ــا كث ي طياته
ــل �ف ــرة تحم والهج

ُِّل َعــَى  ف َ ــِذي يُــ�ف فهــي هجــرة مــن ظلمــات الجهــل إىل أنــوار العلــم، تحــت قولــه تعــاىل: }ُهــَو الَّ

ــوِر َوِإنَّ اللَّــَه ِبُكــْم َلــرَُءوٌف رَِحيــٌم{ )الحديــد: 9(، َنــاٍت ِلُيْخِرَجُكــْم ِمــَن الظُُّلَمــاِت ِإىَل النُّ  َعْبــِدِه آَيـَـاٍت بَيِّ

يــة جمعــاء، فــكل  ة العظيمــة، ونقطــة تحــول للب�ش  والهجــرة حــدث جلــل مــن أحــداث الســ�ي

، صــى اللــه عليــه وســلم، تخــ�ب عــن دللٍت وحكــم، والهجــرة أعظــم  ي حركــة مــن حــركات النــ�ب

نســانية، حيــث أسســت لبنــاء أعظــم دولــة شــهدها التاريــخ، فالهجــرة معانيهــا  ي تاريــخ الإ
رحلــة �ف

ف اللــه  َّ ي بــ�ي
دائمــة مــا دام الحــق والباطــل؛ وهــي انتمــاء للحــق والنتصــار لــه، ولهــذه المعــا�ف

ي ذلــك الوقــت عــى الهجــرة يعــد فســقاً وبعــداً 
ء مــن الدنيــا �ف ي

ي كتابــه أن إيثــار أي �ش
تعــاىل �ف

ي أرادهــا مــن الهجــرة، فقــال تعــاىل: }ُقــْل ِإْن َكاَن آَبَاُؤُكــْم َوأَبَْناُؤُكــْم 
ي الســامية الــ�ت

عــن المعــا�ف

الشيخ كايد حسن عايد جاليطة 

مساعد مفتي/ دائرة اإلفتاء أريحا واألغوار
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ــاِكُن  ــاَدَها َوَمَس ــْوَن َكَس ــارٌَة تَْخَش ــا َوِتَج َْفُتُموَه َ ــَواٌل اْق�ت َتُُكْم َوأَْم ــ�ي ــْم َوَعِش ــْم َوأَْزَواُجُك َوِإْخَوانُُك

َ اللَّــُه ِبأَْمــِرِه َواللَّــُه  ي ِ
َّ يـَـأْ�ت بَُّصــوا َحــ�ت َ َ

ي َســِبيِلِه َف�ت ِ
تَرَْضْونََهــا أََحــبَّ ِإَلْيُكــْم ِمــَن اللَّــِه َورَُســوِلِه َوِجَهــاٍد �ف

ك الهجــرة، إل وهــو  { )التوبــة: 24(، يقــول ابــن عتيــق: "ومــا مــن أحــد يــ�ت َ ف ل يَْهــِدي الَقــْوَم الَفاِســِق�ي

ء مــن هــذه الثمانيــة، وقــد ســّد اللــه عــى النــاس بــاب العتــذار بهــا، وجعــل َمــن  ي
يتعــذر بــىسش

*(، لــذا يبقــى معــ�ف الهجــرة إىل مــا شــاء اللــه، 
1

تــرك الهجــرة لأجلهــا أو لأجــل واحــد منهــا فاســقاً")

وإن انقطعــت بمفهومهــا مــن مكــة المكرمــة إىل المدينــة المنــورة. 

ي هــذه العجالــة، 
ة، ل يمكــن ح�هــا �ف ي كانــت مــن أجلهــا الهجــرة كثــ�ي

فــالأرسار الــ�ت  

ي منهــا: 
شــارة إىل بعضهــا، والــ�ت ولكــن ل بــدَّ مــن الإ

ي شــ�ت مجــالت الحيــاة، فقــد 
ســالم جــاءت لتنظــم شــؤون النــاس �ف 1 - إن رســالة الإ  

ي القلــوب، وجعلهــا نموذجــاً عمليــاً عــى أرض 
كانــت الهجــرة بعــد تثبيــت العقيــدة وتقويتهــا �ف

ي كل يــوم، ول ســيما أيــام 
تــه وعــزاؤه �ف الواقــع، يقــول العقــاد: "إن يــوم الغــار ليــوم لــه ع�ب

ة والنتظــار، إنــه يــوم عقيــدة، ويــوم نظــر إىل المســتقبل، الــذي ينظــر إليــه مــن  القلــق والحــ�ي

ي أحــداً مــن محبيــه، حيثمــا 
ي عهــده ل يــر�ف

ي حــارصف عهــده، وحــارصف العالــم �ف
ليــس لــه رضــا �ف

، كــن عــى  ف ــم اليقــ�ي ــه عــى أت ــك أمــر واحــد كــن من ي العالــم، فهنال
ــق �ف ة والقل غلبــت الحــ�ي

، وينظــر إىل المســتقبل، وكل  ف أن العالــم يبحــث عــن عقيــدة روحيــة؛ لأنــه يضيــق بالحــارصف يقــ�ي

مســتقبل ل محــل لــه مــن جوانــح الصــدور إن لــم يكــن موضــع رجــاء، ومرجــع إيمــان، وغايــة 

ي 
ي كلــه لــم تقــم فقــط حركــة عظيمــة عــى المــا�ف

نســا�ف ي التاريــخ الإ
ســعي يســتحق الكفــاح، و�ف

اك، ص 47، ط2، 1415هـ، تحقيق الوليد بن عبد  رسش * ابن عتيق، حمد بن عىي بن محمد، سبيل النجاة والفكاك من موالة المرتدين وأهل الإ

الرحمن الفريان.

 العددمن مقاصد الهجرة النبوية املطهرة
ف

مل�
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ي غــٍد محجــوب، 
الــذي ل مســتقبل بعــده، إنمــا تقــوم الحــركات العظمــى جميعــاً عــى الرجــاء �ف

ء يبقــى أبــداً موضــع الرجــاء البعيــد")1( ي
نســان، و�ش ي حيــاة الإ

ء يمكــن أن يتحقــق �ف ي
أو عــى �ش

ي وفــق منهــج اللــه ســبحانه، ومــن هــذه الحركــة 
نســا�ف 2 - معالجــة حركــة المجتمــع الإ  

، والأخــذ بأســباب النجــاح، ثــمَّ التــوكل عــى اللــه تعــاىل، فهــذه الأمــة  ي
نســا�ف حركــة التدافــع الإ

ــادئ  ــق مب ي تحقي
ــلم �ف ــام بالمس ــق المق ــإن أخف ــل، ف ــدوم ل لتضمح ــدت لت ــة، وج ــة حرك أم

ي أرض اللــه، يحقــق الهــدف مــن خاللــه ل للهــروب، 
يعتــه، فيجــب عليــه البحــث عــن مقــام �ف رسش

ســم معالــم الحــارصف والمســتقبل، لــذا خاطــب  وإنمــا للعــودة بقــوٍة أفضــل ممــا كان عليــه، ل�ي

ي أرضــه، أنــه بإمكانــه البحــث عــن حاضنــة تحضنــه، والعمــل 
اللــه مــن احتــج بالســتضعاف �ف

اُهــُم الَمالِئَكــُة ظَاِلِمــي أَنُْفِســِهْم َقاُلــوا  عــى وجــود دعامــة تســنده، قــال تعــاىل: }ِإنَّ الَِّذيــَن تََوفَّ

ــُروا  ــَعًة َفُتَهاِج ــِه َواِس ــْن أَرُْض اللَّ ــْم تَُك ــوا أََل ي الأَرِْض َقاُل ِ
َ �ف ف ــَتْضَعِف�ي ــا ُمْس ــوا ُكنَّ ــْم َقاُل ــَم ُكْنُت ِفي

: "وشــأن المؤمــن مــع الأســباب المعتــادة، أن يقــوم بهــا كأنهــا  ِفيَها{)النســاء: 97(، يقــول الغــزاىلي

ء ل قيــام لــه إل باللــه، فــإذا  ي
ي النجــاح، ثــم يتــوكل بعــد ذلــك عــى اللــه؛ لأنــه كل �ش

ء �ف ي
كل �ش

ــه ل يلومــه عــى هزيمــٍة  ــك، فــإن الل ــه، فأخفــق بعــد ذل ي أداء واجب
اســتفرغ المــرء جهــوده �ف

نســان  تــب لالإ اً مــا ي�ت بــىي بهــا، وقلمــا يحــدث ذلــك إل عــن قــدٍر قاهــر يعــذر المــرء فيــه، وكثــ�ي

ــاً حســناً، ثــم يجــيء عــون أعــى يجعــل هــذا النــ� مضاعــف الثمــار،  مقدمــات النــ� ترتيب

ي يشــق عبــاب المــاء بهــا، ربــان ماهــر، فــإذا التيــار يســاعدها، والريــح تهــب إىل 
كالســفينة الــ�ت

ي أقــ� مــن وقتهــا المقــرر". )2(
وجههــا، فــال تمكــث غــ�ي بعيــد، حــ�ت تنتهــي إىل غايتهــا �ف

1- العقاد، عباس محمود، عبقرية محمد، صى الله عليه وسلم، الدار الم�ية للن�ش والتوزيع، ص 212.

ة، الطبعة السادسة، 1965م، ص 169، دار الكتب الحديثة، جمهورية م� العربية. ، محمد، فقه الس�ي 2- الغزاىلي
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3 - الوصــول إىل الريــادة، ل يكــون إل بعــد التــوكل عــى اللــه تعــاىل، والأخــذ بالأســباب   

، صــى اللــه عليــه  ي ء دون معونــة اللــه، وهــذه الحركــة بينهــا النــ�ب ي
ف أن الأســباب ل �ش مــع اليقــ�ي

وســلم، مــن أحــداث الهجــرة كلهــا، حيــث هاجــر رساً، فالديــن ل يريــد منــك أن تهلــك نفســك، 

ــه،  ــه عن ي الل
ــر، ر�ف ــرة عم ــة بهج ــار واضح ــذا المضم ي ه

ــالة �ف ــل الرس ــاس، ولع ــك الن وأن تهل

، صــى اللــه عليــه وســلم،  ي ، صــى اللــه عليــه وســلم، رساً، مــع أن النــ�ب ي جهــراً وبهجــرة النــ�ب

، صــى اللــه  ي ي ليســت مــع أحــد، ورس ذلــك أن عمــر يعــ�ب عــن ذاتــه، بينمــا النــ�ب
معــه القــوة الــ�ت

ــه عليــه وســلم، أســباب  ، صــى الل ي ع لأمــة عــ�ب التاريــخ، فقــد أمــن النــ�ب عليــه وســلم، يــ�ش

ي،  النجــاح جميعهــا، باســتعمال القــدرات كلهــا لنــ�ة الديــن، وبهــذا يســمو بالعطــاء البــ�ش

ــط  ــدرات، وبتخطي ــة للق ــة تحليلي ــق منهجي ــة، وف ــزة الأم ي ع
ــادي �ف ــا الري ــرأة دوره ــذ الم وتأخ

نســان، ودراســة البيئــات المختلفــة.  ي يمــر بهــا الإ
دقيــق للمراحــل جميعهــا، الــ�ت

ز الشــخصية  4 - الهجــرة انتقــال فكــري واجتماعــي وحضــاري وســيا�ي واقتصــادي، يــ�ب  

ة، وتعميــق الفكــرة، وتأســيس البنــاء والعطــاء الحضــاري.  ف ســالمية المســتقلة والمتمــ�ي الإ

ء، لــذا أخــ�ب تعــاىل عــن حــال  ي
5 - رضــوان اللــه تعــاىل والديــن أغــى مــن كل �ش  

كل مــن المهاجريــن والأنصــار، فقــال ســبحانه: }ِلْلُفَقــَراِء اْلُمَهاِجِريــَن الَِّذيــَن أُْخِرُجــوا ِمــْن 

ــُم  ــَك ُه ــوَلُه أُوَلِئ ــَه َورَُس وَن اللَّ ــُ�ُ ــا َويَْن ــِه َوِرْضَوانً ــَن اللَّ ــاًل ِم ــوَن َفْض ــْم يَْبَتُغ ــْم َوأَْمَواِلِه ِدياِرِه

ي  ِ
ــوَن َمــْن َهاَجــَر ِإَلْيِهــْم َوَل يَِجــُدوَن �ف يَمــاَن ِمــْن َقْبِلِهــْم يُِحبُّ اَر َواْلإِ ُءوا الــدَّ اِدُقوَن*َوالَِّذيــَن تََبــوَّ الصَّ

ــا أُوتـُـوا َويُْؤِثــُروَن َعــَى أَنُْفِســِهْم َوَلــْو َكاَن ِبِهــْم َخَصاَصــٌة َوَمــْن يـُـوَق ُشــحَّ  ُصُدوِرِهــْم َحاَجــًة ِممَّ
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نــا لعقيدتنــا، ول  نــا لأوطاننــا منطِلــٌق مــن ُحبِّ : 8 - 9(، فُحبُّ نَْفِســِه َفأُوَلِئــَك ُهــُم اْلُمْفِلُحــوَن{ )الحــ�ش

ســخ العقيــدة  ي النفــوس، ول ت�ت
تبــ�ف الأوطــان بنــاء ســليماً إل مــن خــالل بنــاء العقيــدة القويــة �ف

ــث.  ــن العب ــالمي م س ــر الإ ــي الفك ــام يحم ــود نظ ــوس إل بوج ي النف
�ف

، صــى  ي 6 - القضــاء عــى مظاهــر اليــأس، ومحاربــة الرســائل الســلبية، وقــد خــط النــ�ب  

ة، منهــا مــا كان يــوم الخنــدق،  ي مواقــع كثــ�ي
اللــه عليــه وســلم، هــذا المنهــج، وأكــد عليــه �ف

ــو  ــد ه ــوم أن صم ، ي ف ــ�ي ــوم حن ــا كان ي ــا م ــن، ومنه ــام واليم ــارس والش ــح ف ــ�ش بفت ــث ب حي

والقلــة القليلــة أمــام جحافــل الكفــر، وقلــب الهزيمــة إىل نــ� عظيــم، ومنهــا قولــه لخبــاب 

ــنَّ  ــِه َلُيِتمَّ ه عمــا ل�ت هــو ومــن معــه مــن الأذى: )َوالل ــه، وهــو يخــ�ب ــه عن ي الل
ــن الأرت، ر�ف اب

ــَى  ئْــَب َع ــاُف ِإل اللــَه أَو الذِّ ــْوَت، ل يََخ ََم ْ ــَن صنعــاء ِإىَل َح�ف ــُب ِم َ الرَّاِك َّ يَِســ�ي ــَر َحــ�ت َهــَذا الأَْم

ي بكــر، وهــو خائــف  ــَتْعِجُلوَن()1(، ومنهــا قولــه صــى اللــه عليــه وســلم لأ�ب ُكــْم تَْس َغَنِمــِه، َوَلِكنَّ

ــَر ِإىَل  ــْم نَظَ ــْو أَنَّ أََحَدُه ــال: ) َل ــث ق ــالة، حي ــلم، والرس ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ــى الرس ع

 ِ
ف ْ ــَك ِباثَْنــ�ي ، صــى اللــه عليــه وســلم، مطمئنــاً: )يـَـا أَبـَـا بَْكــٍر : َمــا ظَنُّ ي َقَدَمْيــِه أَبَْ�َنـَـا( فقــال النــ�ب

وُه َفَقــْد نـَـَ�َُه اللَّــُه ِإْذ أَْخرََجــُه الَِّذيــَن َكَفُروا  اللَّــُه ثَاِلُثُهَمــا( )2(، فأنــزل اللــه تعــاىل قولــه: }ِإلَّ تَْنــُ�ُ

ي اْلَغــاِر ِإْذ يَُقــوُل ِلَصاِحِبــِه َل تَْحــَزْن ِإنَّ اللَّــَه َمَعَنــا َفأَنـْـَزَل اللَّــُه َســِكيَنَتُه َعَلْيــِه  ِ
ِ ِإْذ ُهَمــا �ف

ف ْ َ اثَْنــ�ي ي ِ
ثـَـا�ف

ــُه  ــا َواللَّ ــِه ِهــَي اْلُعْلَي ــُة اللَّ ــْفَى َوَكِلَم ــُروا السُّ ــَن َكَف ــَة الَِّذي ــَل َكِلَم ــا َوَجَع ــْم تََرْوَه ــوٍد َل ــَدُه ِبُجُن َوأَيَّ

ي 
َعِزيــٌز َحِكيــٌم{ )التوبــة: 40(، ومنهــا قولــه ل�اقــة: )كيــف بــك وقــد لبســت ســواري كــ�ى()3( ، و�ف

سالم. ي الإ
1- صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب عالمات النبوة �ف

ي الله عنه.
ي بكر الصديق، ر�ف ي الله تعاىل عنهم، باب من فضائل أ�ب

2- صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، ر�ف

ي المأمون: 2/ 65. ة الن�ب ي س�ي
3- اللؤلؤ المكنون �ف
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هــذا رســائل بليغــة لالأمــة عــى مــر تاريخهــا أن ل تيــأس، بــل عــى العكــس مــن ذلــك أن تكــون 

ــل، ــج الخل ــت، تعال ــا كان ــوى مم ــوم أق ــا تق ــاً يجعله ــاً قوي ــالءات دافع ــراح والآلم والبت  الج

وتوحد الصف. 

، صــى اللــه عليــه وســلم، يبحــث عــن الأمــن  ي 7 - البحــث عــن الأمــن والأمــان؛ كان النــ�ب  

، فكانــت الهجــرة  ف ســالمية، بعــد أن ضاقــت مكــة بالمؤمنــ�ي والأمــان، وعــن محضــن للدعــوة الإ

يمــان، ثــم جــاءت الهجــرة إىل المدينــة من  الأوىل والثانيــة إىل الحبشــة مــن أجــل الحفــاظ عــى الإ

ي دولــة يجــدون فيهــا ذاتهــم ويســتقلون 
يمــان، والســلم والســالم، �ف أجــل مقصــد الأمــن والإ

هــم. فيهــا عــن غ�ي

، ومعرفــة أن  ف ، طريــق النــ� والتمكــ�ي ف ، واليقــ�ي 8 - حســن الظــن باللــه تعــاىل، والصــ�ب  

ح: 5 - 6(  العــ� يصاحبــه يــ�، قــال تعــاىل:  }َفــِإنَّ َمــَع اْلُعــْ�ِ يـُـْ�ًا * ِإنَّ َمــَع اْلُعــْ�ِ يـُـْ�ًا{ )الــ�ش

فوعــد اللــه تعــاىل قائــم مــا دامــت الأمــة متجهــة إىل ربهــا، تســ�ي وفــق منهاجــه؛ لكــن إن تخلــت 

ي حــٍل مــن وعــده، قــال تعــاىل: }َوَعــَد اللَّــُه الَِّذيــَن آََمُنــوا ِمْنُكــْم َوَعِمُلوا 
عــن ذلــك فاللــه ســبحانه �ف

ــُم  ــْم ِديَنُه َّ َلُه ف َ ــ�ف ــْم َوَلُيَمكِّ ــْن َقْبِلِه ــَن ِم ــَتْخَلَف الَِّذي ــا اْس َرِْض َكَم ي اْلأ ِ
ــَتْخِلَفنَُّهْم �ف ــاِت َلَيْس اِلَح الصَّ

ي َشــْيًئا َوَمــْن َكَفــَر  ُكــوَن �بِ ِ ْ ي َل يُ�ش ِ
ُهــْم ِمــْن بَْعــِد َخْوِفِهــْم أَْمًنــا يَْعُبُدونـَـ�ف َلنَّ َ َلُهــْم َوَلُيَبدِّ الَّــِذي ارْتـَـ�ف

بَْعــَد َذِلــَك َفأُوَلِئــَك ُهــُم اْلَفاِســُقوَن{ )النــور: 55(، والنــ� ل يكــون إل بعــد العمــل، والتضحيــة، 

ي نَْفَســُه ابِْتَغــاَء َمرَْضات  ِ ْ ــاِس َمــْن يـَـ�ش ، قــال ســبحانه: }َوِمــَن النَّ والصــدق، والرتقــاء إىل المعــاىلي

ء أمام  ي
اللَّــِه َواللَّــُه رَُءوٌف ِباْلِعَبــاِد{ )البقــرة: 207(، والعــدو مهمــا خطط ودبــر ومكر وتآمر، فهــو ل �ش
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، وهــذا المقصــد تعلمنــاه مــن خــالل قولــه تعــاىل: }َوِإْذ يَْمُكــُر ِبــَك الَِّذيــَن  ف تدبــ�ي رب العالمــ�ي

ُ اْلَماِكِريــَن{ )الأنفــال: 30( ْ ــُه َخــ�ي ــُه َواللَّ  َكَفــُروا ِلُيْثِبُتــوَك أَْو يَْقُتُلــوَك أَْو يُْخِرُجــوَك َويَْمُكــُروَن َويَْمُكــُر اللَّ

ي منها أيضاً: 
ة ومتنوعة، وهي مستمرة متجددة، وال�ت مقاصد الهجرة كث�ي  

• تغليب المصالح العليا عى المصالح الخاصة.

ســالمية، والعيــش مــع الأمــم  ف حــدود الدولــة الإ • المحافظــة عــى النســيج الجتماعــي، وتأمــ�ي

ي المدينــة.
ف واليهــود �ف ف المســلم�ي ي كانــت بــ�ي

الأخــرى بســالم، وهــذا مــا أثبتتــه الوثيقــة الــ�ت

• التمسك بالمبادئ، ويجب أن يتم العمل عى وضوح الرؤية، وتحقيق الهدف. 

ــل  ــم الفضائ ــت دعائ ــاة، وتثبي ــات الحي ــام مقوم ، واقتس ــ�ش ف الب ــ�ي ــب ب ي الح
ــا�ف ــيخ مع • ترس

ف المهاجريــن  ابطــة، وهــذا مــا أثبتتــه المؤاخــاة بــ�ي ف أمــة متكافلــة م�ت ســالمية، وأن المســلم�ي الإ

ــار.  والأنص

ــه  ، صــى الل ي ــ�ب ــدأت بفــرد واحــد، وهــو الن ي ب
ــ�ت ــة ال ــت الهجــرة أن الأم اً: أثبت وأخــ�ي  

ة مــن الزمــن أن  ة قصــ�ي ي فــ�ت
عليــه وســلم، ثــم مــن آمــن معــه ِمــن رجــاِل العقيــدة، اســتطاعوا �ف

ف الأمــم، وتغــ�ي مــن  وا معالــَم التاريــخ، فــإذا أرادت الأمــة أن تعيــد مجدهــا الحضــاري بــ�ي ِّ يُغــ�ي

، صــى اللــه عليــه وســلم،  ي ة النــ�ب ي ســ�ي
ي العــزة �ف

هــذا الواقــع المــزري، عليهــا أن تلتمــس معــا�ف

ــه عنهــم، ومــن جــاء بعدهــم.  ي الل
ــه، ر�ف وأصحاب

ِبيَل{ }َواللَُّه يَُقوُل اْلَحقَّ َوُهَو يَْهِدي السَّ
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الــدروس والعــر مــن الهجــرة النبويــة 

الرشيفــة 

الحمد لله، وسالٌم عى عباده الذين اصطفى، وبعد؛   

الهجرة ُلغة: بمع�ف ترك. 

واصطالحاً: المتثال لأوامر الله عزَّ وجل، واجتناب نواهيه. 

ــي  ــر، وه ــي الأم ــام، وينته ــلمون كل ع ــا المس ــُل به ــبة يحتف ــت مناس ــرُة ليس فالهج  

، صــى  ي ي اللــه عنهمــا، عــن النــ�ب
نســان طــوال العمــر، عــن عبــد اللــه بــن عمــٍرو، ر�ف ُمالزمــة لالإ

ــُر مــن  اللــه عليــه وســلم، قــال: )المســلُم مــن ســِلَم المســلمون مــن لســانه ويــده، والمهاِج

)
1

ــه(. )* ــه عن ــى الل ــا نه ــَر م هج

أخــي المســلم: اهجــر المعــا�ي والآثــام، واتــرك الكســل والخمــول، واتــرك الغيبــة   

إلــخ   .... والغــش  والكــذب  والنميمــة، 

بعض الدروس والعر من الهجرة النبوية الرشيفة: 

يفة، منها: ة من الهجرة النبوية ال�ش يمكن استخالص دروس وع�ب كث�ي  

ة النبوية العطرة، وتطبيقها عى أرض الواقع.  1. دراسة الس�ي

ي نجاح الهجرة، أمور منها:
2. التخطيط، والتنظيم الدقيق، والأخذ بالأسباب، ساعد �ف

يمان ، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده * صحيح البخاري ، كتاب الإ

أ / فتحي محمود الحسن 

معلم وأمني مكتبة متقاعد/ نابلس 
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ي بكــر وقــت الظهــر، وقــت شــدة الحــر   1. جــاء محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، إىل بيــت أ�ب

الــذي ل يخــرج فيــه أحــد، وُمَلثمــاً كي ل يــراُه النــاس، والملثــم يخفــي شــخصيته، ويُقلــل مــن 

ــم.  ــم وجهــه الملث ــة التعــرف إىل معال إمكاني

ي بكر الصديق من الباب الخلفي. 2. الخروج ليالً من بيت أ�ب

ــه عليــه وســلم، إىل  ــاً: الأمــر الطبيعــي والمألــوف أن يســ�ي الرســول، صــى الل ُ جنوب 3. الســ�ي

المدينــة شــمالً، ولكنــه ســلك جنوبــاً إىل اليمــن للحيطــة والحــذر، ولتضليــل الكفــار، ثــم أخــذ 

غربــاً إىل غــار ثــور. 

سالمية.  ي سبيل العقيدة الإ
ي بكر الصديق وعائلته بالمال والنفس �ف 4. تضحية أ�ب

ــه  ــال للرســول، علي ــه الخــاص، وق ف للســفر مــن مال ــ�ي ــق راحلت ــر الصدي ــو بك ــزَّ أب جه  

الصــالة والســالم، اخــ�ت أحســنهما، فرفــض الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، وقــال: مــا كان 

 .)
1

ي أن أهل الدعوة ل يكونون عالة عى أحد)*
، وهذا يع�ف ٍ ليس ىلي ىلي أن أركب عى بع�ي

يثــار  يــواء والنــ�ة والإ والهجــرُة مــا كان لهــا أن تنجــح أو تتــّم لــول وجــود الفئــة المســتعدة لالإ

ي َســِبيِل  ِ
والتضحيــة لقولــه تعــاىل : } إنَّ الَِّذيــَن آَمُنــوا َوَهاَجــُروا َوَجاَهــُدوا ِبأَْمَواِلِهــْم َوأَنُفِســِهْم �ف

ــال : 72(   ــٍض{ )الأنف ــاُء بَْع ــْم أَْوِلَي ــَك بَْعُضُه وا أُوَلِٰئ ــَ�ُ نَ ــَن آَووا وَّ ــِه َوالَِّذي اللَّ

وقــال تعاىل:}ويُؤِثــروَن عــى أَنُفِســِهْم ولــو كان بهــم َخصاَصــٌة ومــن يــوَق ُشــحَّ نفِســِه فأُولئــَك 

هــُم الُمفِلحــوَن{ ) الحــ�ش : 9 ( 

يفــة ُحــب الأوطــان: فُحــب الوطن مــن الديــن .  ُحب مكَة والقــدس، وُحب  5. علمتنــا الهجــرة ال�ش

 الكعبــة والمســجِد الأق� المبارك، وُشــد الرحاُل إليهمــا، وزيارتهما، والدفاع عنهمــا قولً وفعالً .

؛ لأنهــا أرٌض ُمباركٌة وُمقدســٌة، وأرُض رباٍط . والرباُط أصــُل الجهاِد وَفرِعِه . ف ك أرض فلســط�ي   ل تــ�ت

.33\2: ة النبوية لبن كث�ي * الس�ي
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ف بعضُهــم بعضاً، مهمــا اختلفــت ِديارُُهــم وِبالُدُهم،  6. علمتنــا الهجــرُة وجــوب نـُـ�ة المســلم�ي

 ما دام ذلك ُممكناً . 

وأنُتــم أيهــا المســلمون ... يــا ألفــي مليــون مســلم وتزيــدون ....أََو لســنا مثــل الجســد   

 الواحد، الذي  إذا اشــتى منه ُعضٌو تداعى له ســاِئره بالســهر والُحمى؟ ... فكيف ل تســتنكرون ....؟

ي 
ــ�ت ــاجدكم ال ي مس

ــا�ف ــرُق ث ــون ... ويُح ــا ول تُبال ــداُس كرامُتن ــدرون .... وتُ ــا ل ت ــلمي بورم  وبمس

ي أفغانســتان 
تشــدون الرحــال إليهــا فال تثــورون ....وتُهــَوُد مدينتُكم المقدســة ول تهتمــون ...  و�ف

والصومــال وليبيــا والعــراق وســوريا واليمــن تتقاتلــون ...

ف  ــ�ي ــُة ب ــدُة والأُلف ــُة والوح ــوة والمحب ــون الأُخ ــف تك ــة كي يف ــة ال�ش ــرة النبوي ــا الهج 7. علمتن

ي الضفــة وغــزة، مــن أجــل إنهــاء 
ف �ف ــُدُه مــن إخواننــا الفلســطيني�ي ، وهــذا الــذي نُري ف المســلم�ي

النقســام، وتثبيــت المصالحــة، وترجمتهــا عمليــاً عــى أرض الواقــع، مــن أجــل إقامــة الدولــة 

ــتقلة.  المس

ســالمية، وهجرتُــَك يــا رســول اللــه  كانــت ســبيُلك إىل النــ�، وإقامــة الدولــة الإ   

ي طريِقنا للعودِة إىل ِديارنا . 
وعاصمتها المدينة المنورة. وكذلك ستكون هجرتُنا �ف

اق؟  لمــاذا لــم يُهاجر الرســول، صى الله عليه وســلم، من مكــة اىل المدينة بوســاطة ال�ب   

ف  ، صــى اللــه عليــه وســلم، لــم يُكــن للمســلم�ي ي ٌّ للنــ�ب ي
يــٌف وتكريــٌم ربــا�ف اق ت�ش رساء بالــ�ب لأن الإ

ــذوا  ــاً أن يأخ ف جميع ــلم�ي ــى المس ــوة، ع ــائل الدع ــن وس ــيلٌة م ــرة وس ــن الهج ــدوه، ولك أن يُقل

العــ�ب منهــا إىل يــوم الديــن، وذلــك بالهجــرة المعنويــة . 

أمــا الهجــرُة البدنيــُة، فقــد توقفــت بعــد فتــح مكــة لقــول الرســول، صــى اللــه عليــه   

*(، ل تنقطــُع الهجــرُة حــ�ت تنقطــَع التوبــة،
1

 وســلم: ) ل هجــرَة بعــد الفتــح ، ولكــن ِجهــاٌد ونيــٌة ( )

َق الشمُس من َمغربها.  ِ
 ول تنقطُع التوبة ح�ت تُ�ش

* صحيح البخاري ، كتاب الجهاد والس�ي ، باب فضل الجهاد والس�ي .
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" يف ِذكرى رأس السنِة الهجرية ِ "

ــات  ــهاد بأبي ــا الستش ه ــها وع�ب ــرة ودروس ــن الهج ــث ع ــام الحدي ي مق
ــن �ف ــد يحس ق  

 )
1

*(  
المســىي ذيــاب  محمــد   : للشــاعر  ذلــك  مــن  ء  ي

�ش عــن  تعــ�ب  شــعرية  

                  

ــاب محمــود إســماعيل  ي المرحــوم الأســتاذ محمــد ذي
ــد الشــاعر الفلســطي�ف ــاب المســىي : ول ــاة الشــاعر : محمــد ذي *  لمحــة موجــزة عــن حي

ي قريــة » مســكة « ، وأكمــل تعليمــه 
بتدائيــة �ف ي قريــة ِمســكة / قضــاء طولكــرم عــام 1919 م  . نشــأَ وتــر�ب وتَعلــَم المرحلــة الإ

أحمــد إبراهيــم �ف

ي القــدس بســبب نُبوِغــه، وتخــرَج فيهــا بتفــوق عــام 1941 م . عمــل 
ي بعثــٍة حكوميــٍة إىل الكليــِة العربيــِة  �ف

ي قلقيليــة، ثــم انتقــل �ف
الأســاس �ف

ي ســنة 1969 م عمــل ُموِجهــاً للغــة 
ف . و�ف ي لــواء جنــ�ي

ي عــام 1949 م عمــل �ف
ي قــرى وبلــدات فلســطينية قبــل النكبــة . و�ف

يــة �ف ف نجل�ي ُمعِلمــاً للغــة الإ

ي عــام 2002 م، المصــدر : » نفحــات الزهــور مــن نَفثــات الُصــدور « تأليف :
ي �ف

يــة للمراحــل جميعهــا إىل أن تقاعــد ســنة 1979 م، وتـُـو�ف ف نجل�ي  الإ

«،   وزارة الثقافة الفلسطينية – رام الله  ، ط 1  سنة / 2011 م  » محمد ذياب المسىي

وأَشــُكُر   َ ف العالمــ�ي رَبَّ  اَُســِبُح 

ُمحمــداً نــوراً  الرحمــُن  أَرســَل  وقــد 

ُمســِلٌم قــال  مــا  اللــه  عليــِه  فصــىَّ 

ــى ــِق والتُّق ــِم والُخُل ي الِعل
ــِه �ف ــم ب فأعِظ

ِلَدعــوة  َ ف العالمــ�ي إلــه  دعــاُه 

ونُفــرًَة ُهــزءاً  الأقــواِم  مــن  ول�ت 

تََتَخلَّقــوا أن  ســالُم  الإ يُناديُكــم 

ُمَحــرٌَم عــاٍم  ُكِل  ي 
�ف يأِتنــا  ألــم 

انتظارُنــا منهــا  طــاَل  وعــوداً  ُوِعدنــا 

قــوا تََتفرَّ ل  قــوُم  يــا  يَــداً  وكونــا 

نَبِيُكــم باِتبــاِع  إل  نــَ�  ول 

وأَُكــ�بِ ُســبحانَُه  وأَحَمــَدُه 

ــُر يُذكَّ بالكتــاِب  نَذيــراً  اً  بشــ�ي

 " ُ أكــ�ب اللــُه   " والأيــاِم  الَدهــِر  مــدى 

َغَضنَفــُر فهــو  الحــرِب  ي 
�ف بــِه  وأَعِظــم 

َويُنــِذُر طَــوراً   النــاَس  فيهــا   ُ يُبــ�شِ

ُ يَصــ�بِ وذلــك  هــذا  عــى  وكاَن 

ويأُمــُر يقــوُل  فيمــا  ِبأخالِقــِه 

يُؤثَــُر َفعلنــاُه  قــد  ٌء  ي
�ش فيــِه  فهــل 

ُمَخــِدُر إل  لالأعصــاِب  هــي  ومــا 

تُنــَ�ُ الُعروبَــُة  ى  الُكــ�ب فبالوحــدِة 

ُ َ تُنــ�ش تَعاليــَم  مــن  فيــِه  جــاَء  بمــا 



43

 العدد
ف

مل�

طويــال كتمــَت  مــا  بدمعــك  واســكْب   

قليــال أو  ًة  ْ َكــ�ش  .. وكرًهــا  طوًعــا   

بديــالً تــروُم  ل  تســجُد  والــروُح   

تيــال ال�ت يعانــق  الشــغاُف  ظــل   

جميــالً المريــَر   َ الصــ�ب ــد  وتوسَّ  

ســبيالً يكــوَن  لــن  َوْجــٍد  وبغــ�ي   
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وكيــال يكــون  أن  ك  غــ�ي هيهــات   

وعجلت إليك 

 د. رأفت محمد امليقايت

وأصيــال بُكــرًة  إلهــك  ســّبح 

ســاجداً يهــوي  الكــوِن  كلُّ  كان  إن 

محّبــًة تنــام  لــن  جســمي  فضلــوع 

لربــه المحــّب  القلــب  ع  ف يُــ�ف إن 

ضارعــاً التــوكل  ان  ف مــ�ي تحــت  نــْم 

ملكوِتــه ي 
�ف الأنــِس  كّل  فالأنــُس 

ســاجٌد ِعــزِّك  أعتــاب  عــى  ي 
إ�ف

ِة ال ي حــ�ف
.. متضائــٌل �ف أنــا  َمــْن  أنــا 

متوســٌل ٌع  متــ�ف  .. أنــا  َمــْن  أنــا 

كلهــا الخالئــق  بــرأ  الــذي  أنــت 
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ورحيــال خضعــًة  إلهــي  فاقبــْل   

ظليــال أكــوَن  لــْن  ظلــك  وبغــ�ي   

دليــال للــودوِد  ســواه  مــاىلي   

نزيــال كان  باللــه  َمــن  خــاب  مــا   

دخيــال يكــون  مــن  تحجــب  حاشــاك   

قتيــال أكــون  أم  بعفــٍو  ىلي  هــل   

كفيــال يكــوُن  مــن   .. َهْجــٍر  نــار  مــن   

ثقيــال صــار  العفــو  بعــد  يْــُن  والدَّ  

عجــول ُخلقــُت  ...وقــد  يــدوم  أبــًدا   

خــذول للعبــاد  دوًمــا  كان  قــد   

يــال ف الت�ف وخالــف  الحبــال  قطــع   

أفــول تُريــد  ل  شمًســا   ُ فأصــ�ي  

خليــال   أكــوَن  لــن  ي  ر�ب فلغــ�ي   

جالِلكــم ريــاِض  إىل  ارتحلــت  ي 
إ�ف

نــوره أُرَّجــي  ُودٌّ  ي 
وســفين�ت

محمــداً الحبيــب  ي  �ب شــّفع  ربِّ  يــا 

ُمكرمــي يــا  بجودكــم  نزلــُت  ي 
إ�ف

رجائكــم ريــاِض  عــى  دخلــُت  ي 
إ�ف

ي
تلُفــ�ف والذنــوب  جئتــك  ربّــاه 

لنفســه الظلــوم  العبــُد  يُعَتــُق  هــل 

تفضــال ودوُد  يــا  ي  ر�ب إلك 

الرضــا إىل  عجلــُت  قــد  ي 
إ�ف ربّــاه 

فاتــٍن َغــروٍر   مــن  أنجــو  وعجلــُت 

إذا يــر�ت  أن  نســان  لالإ كان  مــا 

ي
مهجــ�ت يُشــعل  الخــالّق  إىل  ي 

شــو�ت

ظُلمــًة أُمــىسي  اللــه  ُقــرب  وبغــ�ي 
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أنت تسأل والمفتي يجيب

1. حكم قراءة اإلمام القرآن من املصحف يف صالة الفرض

ي صــالة الفــرض؟ وهــل مــن 
مــام القــراءة مــن القــرآن الكريــم �ف الســؤال: هــل يجــوز لالإ  

الأدب تــرك المصحــف مفتوحــاً بعــد النتهــاء مــن القــراءة؟

ــق، ســيدنا  ف الخل ، والصــالة والســالم عــى أرسش ف ــه رب العالمــ�ي الجــواب: الحمــد لل  

وبعــد؛  ، ف أجمعــ�ي وصحبــه  آلــه  وعــى   ، ف الأمــ�ي محمــد 

ي الصــالة، فأجــاز المالكيــة والشــافعية 
ي القــراءة مــن المصحــف �ف

فقــد فــرق الفقهــاء �ف  

ــل  ــام اللي ــح وقي اوي ي صــالة ال�ت
ي صــالة النفــل، ل ســيما �ف

ــة القــراءة مــن المصحــف �ف والحنابل

ة القيــام، وبالقــراءة مــن المصحــف يتحقــق ذلــك  طالــة، وكــ�ش ي النفــل الإ
والكســوف؛ وتحصــل �ف

 ،)
1

ــف( )* ــَن اْلُمْصَح ــَواُن ِم ــا َذْك ــا َعْبُدَه َه ــُة يَُؤمُّ ــْت َعاِئَش ــح )َكانَ ــث الصحي ــي الحدي ــرض، فف الغ

ي صــالة الفــرض؛ فالســنة المحفوظــة عــن رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، 
أمــا القــراءة �ف

ــض  ــب بع ــم، وذه ــرآن الكري ــات الق ــن آي ــ� م ــا تي ــب مم ــر قل ــن ظه ــراءة ع ــه، الق وأصحاب

مامة، باب إمامة العبد والموىل. * صحيح البخاري، كتاب الأذان، أبواب صالة الجماعة والإ

الشيخ محمد أحمد حسين / المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

اوى �ة �ف
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ي صــالة الفــرض، مــع صحــة الصــالة، فقــد 
ــم إىل كراهــة القــراءة مــن المصحــف �ف أهــل العل

ي 
ــر �ف ــو ينظ ــام وه ــاس القي ــىي بالن ــأس أن يص ــه: "ل ب ــه، قول ــه الل ــد، رحم ــام أحم م ــال الإ ق

ي 
: "كــره �ف ي

ي الفريضــة؟ قــال: ل، لــم أســمع فيــه شــيئاً" وقــال القــا�ف
المصحــف، قيــل لــه: �ف

ــل  ــف تبط ــن المصح ــراءة م ــة إىل أن الق ــب الحنفي ــوع" )1(، وذه ي التط
ــه �ف ــأس ب ــرض، ول ب الف

. الصــالة، نظــراً لنشــغاله عــن النظــر إىل موضــع الســجود بتقليــب الصفحــات، وهــو عمــل كثــ�ي

ي صــالة الفريضــة، 
ي صــالة النفــل، ول تجــوز �ف

وعليــه؛ فالقــراءة مــن المصحــف تجــوز �ف  

ي قــراره رقــم: 1/ 104 بتاريــخ 18 /4 /2013م، الــذي 
فتــاء الأعــى �ف وهــذا مــا أفــ�ت بــه مجلــس الإ

جاء فيه: "جـــواز القـــراءة مـن المـصحف فـي صـالة النافلـــة، ... وتُمنــع فــي المقابـل القــراءة 

ف بمقــام  منــــه فــــي صــــالة الفـــرض، لعــــدم ورود دليــــل بــــذلك، مـــع تــــذك�ي المــــسلم�ي

ف وغيـرهم،  مامــة، وأهميتهـا، ومـسؤوليتها، وينـصح المتقـدمون لهـذه المهمـة مـن مـوظف�ي الإ

ي ذلــك".
، صـــى اللــه عليــه وســلم، �ف ي ود بـــالحفظ، اقتــداًء بـــالن�ب ف بالــ�ت

، وأن ل يوضــع عــى الأرض،  وعنــد القــراءة مــن المصحــف يفضــل وضعــه عــى كــر�ي  

ــه  ي وضع
ــأس �ف ــال ب ــك، ف ــ� ذل ــم يتي ــا إذا ل ــه، أم ــعائر الل ــم ش ام، وتعظي ــ�ت ــاب الح ــن ب م

عــاً مــن تركــه مفتوحــاً، والأوىل إغالقــه لــىي يحميــه  عــى الأرض الطاهــرة النظيفــة، ول مانــع رسش

مــذي: )َومــن حرمتــه ِإذا وضــع  الغــالف مــن وصــول المــاء أو الغبــار إليــه، وقــال الحكيــم ال�ت

َّ يكــون أبــداً َعاِليــاً  كــُه منشــوراً، َوأَن َل يضــع َفْوقــه َشــْيئاً مــن اْلكتــب، َحــ�ت ْ ِحيَفــة أَن ل ي�ت الصَّ

ــب()2( ــاِئر اْلكت عــى َس

.648 /1 : ي
1- المغ�ف

ي أحاديث الرسول: 3/ 254.
2- نوادر الأصول �ف
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ك عملها بطلب من زوجها؟ السؤال: ما حكم إلزام الزوجة ب�ت  

ــد  ــط، وق ــن ضواب ــة ضم ــالت المباح ي المج
ــرأة �ف ــل الم ــواز عم ــل ج ــواب: الأص الج  

ف كانتــا  ف اللتــ�ي ي القــرآن الكريــم قصــة الفتاتــ�ي
وعيــة ذلــك، فقــد ذكــر �ف وردت النصــوص عــى م�ش

ــًة  ــِه أُمَّ ــَد َعَلْي ــَن َوَج ــاَء َمْديَ ــا َورََد َم ، فقــال تعــاىل: }َوَلمَّ تســقيان المــاء؛ لأن أباهمــا شــيخ كبــ�ي

 َّ ِ تـَـُذوَداِن َقــاَل َمــا َخطُْبُكَمــا َقاَلَتــا َل نَْســِقي َحــ�ت
ف ْ ــاِس يَْســُقوَن َوَوَجــَد ِمــْن ُدوِنِهــُم اْمَرأَتـَـ�ي ِمــَن النَّ

 ،ِّ ي ــا َمــَع النَّــ�بِ { )القصــص: 23(، وعــن الربيــع بنــت معــوذ، قالــت: )ُكنَّ ٌ يُْصــِدَر الرَِّعــاُء َوأَبُونـَـا َشــْيٌخ َكِبــ�ي

َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، نَْســِقي َونـُـَداِوي الَجرَْحــى، َونـَـرُدُّ الَقْتــَى ِإىَل الَمِديَنــِة( )1(، كذلــك أجــاز 

ط أمنهــا عــى نفســها. الفقهــاء عمــل المــرأة بــ�ش

     ولحكم عمل المرأة حالتان، هما:

ف عليها، ومن ذلك: 1. أن يكون العمل الذي تقوم به المرأة فرض ع�ي

ي البلد، أو قابلة تولد النســاء.
هــا �ف  أ . أن توجــد حاجــة إىل عملهــا، كأن تكــون طبيبــة، ول يوجــد غ�ي

 ب . أن ل تجد ما يسد حاجتها.

مــة  ف ف ليــس لزوجهــا ول وليهــا منعهــا مــن العمــل، إن كانــت مل�ت ف المذكورتــ�ي ي الحالتــ�ي
و�ف  

عــي، يقــول العالمــة ابــن مفلــح، رحمــه اللــه: )َويَْحــرُُم ُخُروُج  ســالمية، واللبــاس ال�ش بــالآداب الإ

)2( ) ــيٍّ ِْع َ ــٍب رسش ورٍَة، أَْو َواِج ُ َ ــ�ف ــِه إل ِل ــال إْذِن ــا ِب ــِت َزْوِجَه ــْن بَْي ــْرأَِة ِم الَم

2.أن يكــون العمــل غــ�ي واجــب عليهــا، بســبب وجــود مــن ينفق عليهــا، مــن زوج أو قريــب، وهنا 

ي الغزو.
، باب مداواة النساء الجرحى �ف 1- صحيح البخاري، كتاب الجهاد والس�ي

عية والمنح المرعية: 3/ 374، وهذا ينطبق أيضاً عى وليها. 2- الآداب ال�ش

اوىأنت تسأل واملفتي يجيب �ة �ف

2. حكم ترك الزوجة عملها بطلب من الزوج
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ف الأب والــزوج، حيــث إن الأب ل يجــوز لــه منعهــا، إل إذا كان بحاجــة إليهــا لتخدمــه،  يفــرق بــ�ي

ــن. ــ�ي آم ــا غ ــكان عمله ــون م ــة، كأن يك عي ــة رسش ــق مصلح ــا تحقي ي منعه
ــك، أو كان �ف ــو ذل  ونح

ي عقــد النــكاح العمــل، فــال يجــوز لــه 
طت عليــه �ف       أمــا الــزوج فينظــر، فــإن كانــت قــد اشــ�ت

ي 
(، أمــا �ف

1

ــْم()* وِطِه ُ ُ ــَى رسش منعهــا، لقــول رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم: )اْلُمْســِلُموَن َع

ي العقــد، فيجــوز لــه منعهــا، عــى  أن ل يكــون القصــد مــن 
ط عليــه العمــل �ف حــال لــم تشــ�ت

ي جــاء 
ي المــادة: 19، الــ�ت

ار بهــا، وهــذا مــا نــصَّ عليــه قانــون الأحــوال الشــخصية �ف ذلــك الإرصف

ــاً لمقاصــد الــزواج،  ، ولــم يكــن منافي ف ط نافــع لأحــد الطرفــ�ي ي العقــد رسش
ط �ف فيهــا: "إذا اشــ�ت

ي وثيقــة العقــد، وجبــت مراعاتــه"
عــاً، وســجل �ف فم فيــه بمــا هــو محظــور رسش ولــم يلــ�ت

مــه وتوقــره، ول تخــرج       وينبغــي للزوجــة أن تطيــع زوجهــا بالمعــروف وتمتثــل لأمــره، وتح�ت

ــه، وتعلــم أن حــق الــزوج عليهــا  ي حــال غياب
ــه �ف ي نفســها ومال

ــه إل بإذنــه، وتحفظــه �ف مــن بيت

ي معصيــة الخالــق، وإذا كان 
عظيــم، وطاعتــه مقدمــة عــى طاعــة ســائر الخلــق، مــا لــم تكــن �ف

ي واجباتهــا تجــاه زوجهــا وبيتهــا، 
العمــل يســبب لهــا تعبــاً جســدياً ونفســياً، ويجعلهــا تقــ� �ف

ي مســألة عملهــا، وأن تختــار مــا فيــه مصلحــة لهــا 
ي رعايتهــا لأبنائهــا، فعليهــا أن تعيــد النظــر �ف

و�ف

ولعالقتهــا الزوجيــة، كذلــك عــى الــزوج أن يتحســس مشــكالت زوجتــه، وأن ينصحهــا ويوجههــا 

نهــاء الخــالف بينهما،  عيــة لإ للصــواب، بالحكمــة والموعظــة الحســنة، ويبحــث عــن الحلــول ال�ش

ف  ف أن يصــ�ب كل منهمــا عــى الآخــر، وأن يحــاول حــل مشــكالتهما بالرفــق واللــ�ي وينبغــي للزوجــ�ي

والأســلوب الحســن. 

: حسن صحيح. ي
ي الصلح، وقال الألبا�ف

ي داود، كتاب الأقضية، باب �ف ف أ�ب * س�ف
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ــاعد  ــرأة تس ــون الم ــألة، ك ــذه المس ي ه
ــة �ف ــ�ي بروي ف التفك ــ�ي ــل للزوج ــه؛ فالأفض وعلي  

ي الحكــم 
ي تكاليــف الحيــاة، وكــون راتــب الرجــل غالبــاً ل يكفــي نفقــات الأرسة، وينبــ�ف

الرجــل �ف

. ف ي فيهــا مصلحــة الزوجــ�ي
عــى تغليــب الحاجــة الــ�ت

الســؤال: مــا حكــم الصــالة بعــد اســتعمال عطــور محتويــة عــى كحــول؟ وهــل تجــوز   

ء مــن تلــك العطــور؟ ي
الصــالة بمالبــس مســها �ش

  الجــواب: اليســ�ي مــن الكحــول إذا خالــط شــيًئا طاهــًرا مباًحــا، يحكــم عليــه بنــاًء عــى 

ي المخلــوط، وأفــ�ف إىل جعلــه مســكًرا، 
ء الــذي خالطــه، فــإن ظهــر أثــره �ف ي

ي الــىسش
ه �ف مــدى تأثــ�ي

ــه  ــق ل ــم يب ــث ل ــه، بحي ــذي خالط ء ال ي
ــىسش ي ال

ــتهلك �ف ــر واس ــتحال أو ُغم ــا إن اس ــرم، أم فيح

ــوب المســتهلك  ــه: )المْغُل ي اســتعمال مــا خالطــه، قــال الرافعــي، رحمــه الل
ــر، فــال حــرج �ف أث

ُم، َواْلَمْيَتُة، ي ِهــَي الــدَّ ِ
 كالمعــدوم( )1(، وقــال ابــن تيميــة، رحمــه اللــه: )اللَّــَه َحــرََّم اْلَخَباِئــَث الَّــ�ت

ــَق  ــْم يَْب ــُتْهِلَكْت، َل ِه، َواْس ِ ْ ــ�ي ــاِء، أَْو َغ ي اْلَم ِ
ــِذِه �ف ــْت َه ــِإَذا َوَقَع ــَك، َف ــُو َذِل ــِر، َونَْح ي ِ

ف ْ ــُم اْلِخ�ف َوَلْح

ــْم  ــِع َل ي اْلَماِئ ِ
ــُتْهِلَكْت �ف ــَر إَذا اُْس ــا أَنَّ اْلَخْم ــاًل، َكَم ــٍر أَْص ي ِ

ف ْ ــُم ِخ�ف ــٌة، َوَل َلْح ــاَك َدٌم، َوَل َمْيَت ُهَن

ــاِرُب َلَهــا َشــاِربًا ِلْلَخْمــِر( )2(، وقــال أيًضــا: )ُكّل َمــا َوَقــَع َعَلْيــِه اْســُم اْلَمــاِء َفُهــَو طَاِهــٌر  يَُكــْن الشَّ

؛ َوَســَواٌء َوَقَعــْت ِفيــِه  ِ ُمْســَتَحبٍّ ْ ، أَْو َغــ�ي ي طُْهــٍر َواِجــٍب أَْو ُمْســَتَحبٍّ ِ
طَُهــوٌر، َســَواٌء َكاَن ُمْســَتْعَماًل �ف

ــا إْن ظََهــَر أَثَرَُهــا ِفيــِه، ََّهــا َقــْد اْســَتَحاَلْت ِفيــِه، َواْســُتْهِلَكْت، َوأَمَّ  نََجاَســٌة أَْو َلــْم تََقــْع، إَذا ُعــِرَف أَن

َنَُّه اْسِتْعَماٌل ِلْلُمَحرَِّم( )3(
َفِإنَُّه يَْحرُُم اْسِتْعَماُلُه؛ ِلأ

556 /9 : ف ح الوج�ي 1- العزيز رسش

ى: 1/ 252 2- الفتاوى الك�ب

3- مجموع الفتاوى: 19/ 237

اوىأنت تسأل واملفتي يجيب �ة �ف

3.  حكم العطور املحتوية عىل كحول، وهل تجوز الصالة بها؟
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ــل  ــا التفصي ــق عليه ــة عــى نســبة مــن الكحــول، فينطب وبخصــوص العطــور المحتوي  

الســابق، فــإذا كان مــا يخالطهــا مــن الكحــول يظهــر أثــره فيهــا، ويجعلهــا مســكرة، فــال يجــوز 

ــتعمالها،  ي اس
ــرج �ف ــال ح ــا، ف ــتحالت فيه ــتهلكة، أو اس ــول مس ــت الكح ــا إن كان ــتعمالها، أم اس

ي صحــة الصــالة، مــع أن الأفضــل خلوهــا مــن الكحــول تماًمــا؛ 
ي طهــارة الثــوب، ول �ف

ول تؤثــر �ف

ــبهات. ــاًء للش ــن، واتق ــا للدي احتياطً

  السؤال: ما حكم التعامل بالعملة الرقمية )داجكوين(؟

ونيــة تقــوم عــى الغــرر الفاحــش، وتتضمــن معــ�ف  لك�ت الجــواب: العمــالت الإ  

ــة  ــث الناهي ي الأحادي
ــا �ف ــون، كم ــ�ي المضم ــول وغ ــع المجه ــن بي ــي ع ــد ورد النه ــرة، وق المقام

ي المــاء، أو الطــ�ي 
ف والمالقيــح، وكذلــك النهــي عــن بيــع الغــرر، كالســمك �ف عــن بيــع المضامــ�ي

ــالت  ــك العم ــن تل ــول، وم ــرر أو المجه ــع الغ ــاب بي ي ب
ــل �ف ــا يدخ ــك مم ــو ذل ــواء، ونح ي اله

�ف

ف مســألة التعامــل  ي فلســط�ي
فتــاء الأعــى �ف ي بحــث مجلــس الإ

ونيــة عملــة "البيتكويــن" الــ�ت لك�ت الإ

ي قــراره رقــم: 1/ 158 بتاريــخ 14/ 12 /2017م الحكــم بتحريمهــا. 
بهــا، وتبــ�ف �ف

     وبالنســبة إىل عملــة "داجكويــن"، فيبــدو أن حكمهــا ل يختلــف عــن حكــم "البيتكويــن"، إضافــة 

، والــذي صــدر عــن مجلــس  ي ترويجهــا هــي طريقــة التســويق الشــبىي
إىل أن الطريقــة المتبعــة �ف

ــراره  ــخ 31/ 5/ 2004م، وق ــم: 1/ 47 بتاري ــراره رق ــا ق ــه، منه ــرارات بتحريم ــى ق ــاء الأع فت الإ

رقــم: 2/ 79 بتاريــخ 18/ 3/ 2010م.

      وعليه؛ فال يجوز التعامل بعملة "داجكوين.

4. حكم التعامل بالعملة الرقمية )داجكوين(
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ي العالج؟
السؤال: : ما حكم استخدام تقنية النانو �ف  

يــة كل مــا هــو صغــ�ي الحجــم  ف نجل�ي ي باللغــة الإ
الجــواب: كلمــة نانــو أعجميــة، وتعــ�ف  

ي خــواص الــذرات، بقصــد إعــادة ترتيبهــا بشــكل أو 
والجســم، وعلــم النانــو هــو علــم يبحــث �ف

)
1

ــادة. )* ــدة للم ــف جدي ــص ووظائ ــى خصائ ــول ع ــة، للحص ــدة مختلف ــكال جدي بأش

الميــاه، ومعالجــة الأمــراض  ة، مثــل تحليــة  إيجابيــة كثــ�ي وللنانــو اســتخدامات   

ــا،  ه ــوجات، وغ�ي ــة المنس ــة، وصناع ــات الغذائي ــيارات، والصناع ــة الس ــتعصية، وصناع المس

ي هــذا الحقــل، والنفايــات 
ف �ف صابــة بال�طــان للعاملــ�ي وكذلــك للنانــو ســلبيات، مثــل إمكانيــة الإ

ي بعــض المجالت 
تبــة عــى هــذه الصناعــات، وكذلك اســتخدام النانــو �ف الكيماويــة الســامة الم�ت

ــة. ــل الفتاك ــات القت ي عملي
ــتغالله �ف ــن اس ــث يمك ــكرية، حي العس

يجابيــة المذكــورة أعــاله، ول يجــوز  ي المجــالت الإ
وعليــه؛ فتجــوز اســتخدامات النانــو �ف  

الســلبية. المجــالت  ي 
�ف اســتخدامه 

ف بتقنية )المايكروبليدنج(؟ السؤال: ما حكم رسم الحاجب�ي  

الجــواب: رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، نهــى عــن النمــص والوشــم، ولعــن   

ــُه الَواِشــَماِت َوالُمْسَتْوِشــَماِت،  ي اللــه عنــه، قــال: )َلَعــَن اللَّ
مــن تفعلهمــا، فعــن عبــد اللــه، ر�ف

*موقع الموسوعة الحرة ) ويكبيديا(.

6. حكم رسم الحاجبني بتقنية )املايكروبليدنج(

اوىأنت تسأل واملفتي يجيب �ة �ف

5.  حكم استخدام تقنية النانو يف العالج
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ــَن  ــْن َلَع ــُن َم ــاىِلي لَ أَْلَع ــاىَل، َم ــِه تََع ــَق اللَّ َاِت َخْل ِّ ــ�ي ــِن، الُمَغ ــاِت ِلْلُحْس ــاِت، َوالُمَتَفلَِّج َص َوالُمَتَنمِّ

ــة عيــب أو تشــوه، ول  زال (، ووشــم الحواجــب إن أجــري لإ
1

ــلََّم« )* ــِه َوَس ــُه َعَلْي ُّ، َصــىَّ الل ي ــ�بِ النَّ

ة عنــد إرادة الطهــارة، فيجــوز، ول مانــع مــن إجرائــه، عــى اعتبــار  يمنــع وصــول المــاء إىل البــ�ش

ي قــراره رقــم: 3 /83 
فتــاء الأعــى �ف أنــه يعالــج مشــكلة مرضيــة، وهــو مــا أفــ�ت بــه مجلــس الإ

بتاريــخ 5 /8 /2010م، أّمــا الوشــم الــذي يهــدف إىل إجــراء تعديــل مزاجــي عــى شــكل الحاجــب، 

أو حجمــه، فينــدرج تحــت مســّمى تغيــ�ي خلــق اللــه تعــاىل المنهــي عنــه، والمعتــ�ب مــن عمــل 

ــنَّ  ُك ــْم َفَلُيَبتِّ ــْم َولآُمرَنَُّه ُه َينَّ َُمنِّ
ــْم َولأ ُه ُِضلَّنَّ

ــه تعــاىل يقــول نقــالً عــن إبليــس: }َولأ الشــيطان، والل

ــْد  ــِه َفَق ــْن ُدوِن اللَّ ــا ِم ــْيطَاَن َوِليًّ ــِذ الشَّ ِخ ــْن يَتَّ ــِه َوَم ــَق اللَّ ُنَّ َخْل ِّ ــْم َفَلُيَغــ�ي ــاِم َولآُمرَنَُّه َنَْع آَذاَن الأ

ــاء: 119( ــا{ )النس ــا ُمِبيًن ــِ�َ ُخْ�َانً َخ

ــدت  ــاً، إل إذا وج ع ــوز رسش ــج(، ل يج ــة )المايكروبليدن ف بتقني ــ�ي ــم الحاجب ــه؛ فرس ــاًء علي     وبن

ــتدعيه. ــاً تس ع ة رسش ــ�ب ورة معت رصف

والله تعاىل أعلم

* صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب المتفلجات للحسن.
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أ. عزيز العصا

منسق الثقافة واإلعالم يف الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس

يف بيت املقدس: 

الراشدون أسسوا.. واألمويون شيّدوا  

مقدمة 

ي اللــه عنــه، بيــت المقــدس 
ي عمــر بــن الخطــاب، ر�ف

منــذ فتــح الخليفــة الراشــدي الثــا�ف  

ــا:  ــة، منه ــدس خاص ــت المق ــة، وبي ــة عام ــا المنطق ــم تألفه ــد ل ــام 15هـــ، أر� قواع ي ع
�ف

ي أجــواء مــن البهجــة وال�ور 
1( فتــح المدينــة واســتالم مفاتيحهــا ســلمًيا؛ دون إراقــة دمــاء، و�ف

، يمثلهــم البطريــرك صفرونيــوس، الــذي أرّص عــى تســليم المدينــة  ف مــن قبــل الســكان الأصليــ�ي

ه. لعمــر، وليــس لأحــد غــ�ي

فت هــذه العمليــة بالعهــد، والميثــاق، والأمــن، والأمــان، الــذي منحتــه القــوة الفاتحــة   2( تمــ�ي

ي تشــكيل مالمــح المراحــل 
ي أســهمت �ف

، مــن خــالل العهــدة العمريــة، الــ�ت ف لأهــل البــالد الأصليــ�ي

ــة،  ــه مــن المحب ف ب ــا تتمــ�ي ف مســلمي هــذه المنطقــة ومســيحييها، وم ــ�ي ــة ب ــة مــن العالق التالي

ام كل منهمــا لشــعائر الآخــر، ومشــاعره، وطقوســه،  والتســامح، وحالــة عــدم العتــداء، واحــ�ت

وأماكنــه الدينيــة.

ــمة إىل  ــة القــدس مقّس ــت مدين ــة، كان ــك الحقب ي تل
ــه �ف شــارة إىل أن ــا مــن الإ ــدَّ هن ول ب  

أحيــاء أو مناطــق، باســتثناء منطقــة المســجد الأقــ�، فقــد كانــت مهجــورة، وكان الفــرس قــد 

ا�ت �ي �ف سط�ي ل �ف
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ــب كنائســها،  نطــي، وقامــوا بتخري ف ي الب�ي
ــة، وســيطروا عليهــا مــن الحكــم الرومــا�ف غــزْوا المدين

ــا. )1( ــم منه ــن طرده ــل م ــن هرق ــمَّ تمك ث

ة، تحمــل مالمحهــم،  ف مــن جانــٍب آخــر، أخــذ المســلمون يرســون دعائــم عمرانيــة متمــ�ي  

ــه عمــران أصــالً،  ــة، الــذي لــم يكــن ب ي مــن المدين
�ت ي الجــزء الــ�ش

ــة �ف ات جذريّ ــوا تغيــ�ي وأحدث

فتوّســع المســجد الأقــ� المبــارك،  وأحيــط بمنشــآت دينيــة وثقافيــة، وشــكلت منطقتــه النــواة 

ــة، وعــى  ســالمية؛ إذ تمركــزت حولهــا معظــم المنشــآت الوقفّي الحقيقيــة لأوقــاف القــدس الإ

ــة. )2( ــت المقــدس العمراني ــم بي أساســها تحــددت معال

ي أنجــزت 
ي هــذه المقالــة إىل مجمــل الأنشــطة الوقفيــة والعمرانيــة الــ�ت

ســوف نتطــرق �ف  

ي منــح المدينــة 
ي ســاهمت �ف

ي القــدس، منــذ الفتــح العمــري حــ�ت أواخــر الحكــم الأمــوي، الــ�ت
�ف

المقدســة تخطيطــاً عمرانًيــا جديــًدا، بهويّــة إســالمية، وفــق الطــرز المعماريــة المشــابهة 

ــس. ــرة وتون ــق والقاه لدمش

الوقــف اإلســالمي يف القــدس منــذ عهــد الرســول، صــىل اللــه عليــه 

وســلم، حتــى الخالفــة الراشــدة :

ســالم، وكذلــك فعــل  ي الإ
كان رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســّلم، أول مــن أوقــف �ف  

الصحابــة، رضــوان اللــه عليهــم؛ إذ كانــوا يوقفــون أموالهــم وأمالكهــم تقربًــا إىل اللــه تعــاىل، 

ّ، وطلحــة، والزبــ�ي بــن العــّوام، وعائشــة  ي بكــر الصديــق، وعثمــان، وعــىي ي ســبيله، أمثــال: أ�ب
و�ف

ــز  ــع. مرك اث والمجتم ــ�ت ــة ال ي »مجل
ــور. �ف ــ�ب العص ــدس ع ــة الق ــاري لمدين ــيج المعم ــن )2017(. النس ــان، نادي ــروان، وطوق ــف، م ــو خل 1- أب

ــدد )60(. ص: 43 - 61«. . الع ف ــط�ي ة. فلس ــ�ي ــاش الأرسة. الب ــة إنع . جمعي ي
ــطي�ف ــع الفلس اث والمجتم ــ�ت ــات ال دراس

2- منــذ الفتــح العمــري أصبحــت المدينــة تعــرف باســم »إيليــاء« و«بيــت المقــدس«، وبقــي الأمــر كذلــك حــ�ت العــام )217هـــ/832م( عندمــا 

يف«  زارهــا الخليفــة العّبــا�ي المأمــون وأمــر بـــ »ســّك نقــود« حملــت اســم »القدس« بــدل »إيليــاء«، وأطلــق عليهــا العثمانيــون »القــدس ال�ش

يــف. دار مجــدلوي للنــ�ش والتوزيــع. عّمــان. الأردن. الطبعــة الأوىل. ص: 14 - 15(. )عــن: بيضــون، عيــىس )2010(. تاريــخ وعمــارة الحــرم ال�ش
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في بيت املقدس: الراشدون أسسوا واألمويون شيدوا
ا�ت �ي �ف سط�ي ل �ف

ــد. )1( ــبيل التأبي ــى س ــم ع ــوا أمواله ــث أوقف ، حي ف ــ�ي أم المؤمن

، فبعــد وقــف الرســول، صــى اللــه عليــه وســّلم، لـــ "تميــم الــداري"  ف ي فلســط�ي
وأمــا �ف  

ي مدينــة الخليــل وقًفــا ُذرِّيًّــا)2(، واقتــداًء بالرســول، صــى اللــه عليــه وســّلم، أوقــف الخليفــة 
�ف

ــدس.  ــى الق ــلوان ع ف س ــ�ي ــه، ع ــه عن ي الل
ــان، ر�ف ــن عف ــان ب عثم

ــأي حــال-  ــن –ب ــم يك ي القــدس، فل
ســالمي �ف ــا عــى مســتوى العمــران الوقفــي الإ وأم  

ــن الخطــاب،  ــة الخليفــة عمــر ب ــح المدين ــد فات ــه عــى ي ــدئ ب ــن، وقــد ب عــى حســاب الآخري

ي الســاحة الجنوبيــة للمســجد الأقــ�، علمــاً أن 
ف ُمصــّى �ف ي اللــه عنــه؛ الــذي بــ�ف للمســلم�ي

ر�ف

مصطلــح المســجد الأقــ� ليــس قــارصاً عــى المصــى، وإنمــا يشــمل ســاحته المســّورة  ومــا 

ي تقــدر مســاحتها بـــ)144( دونًمــا، وكان المصــّى 
عليهــا أيضــاً مــن مبــاٍن ومعالــم عمرانيــة، الــ�ت

)3(، ويرّجــح الباحــث عبــد اللــه معــروف أن مؤذن الرســول، صى  القبــىي يتســع لـــ )1,000( مصــلٍّ

ــجد. )4( ــذا المس ي ه
ــن أذن �ف ــه، كان أول م ــه عن ي الل

ــاح" ر�ف ــن رب ــالل ب ــلم، "ب ــه وس ــه علي  الل

األمويون يعمرون املكان ويشيدون العمران:  

ي ســفيان )20ق هـــ- 60هـــ/ 603م- 680م( مؤســس الدولــة الأمويــة  كان معاويــة بــن أ�ب  

عــى درايــة بالمنطقــة، فقــد كان عــى عالقــة قويــة مــع بيــت المقــدس؛ إذ شــهد الفتــح 

ــم  ــام، وض ــن الش ــة م ــد وله ولي ــاروق ق ــام؛ إذ كان الف ــالد الش ــة بب ــى عالق ــري)5(، وع العم

إليــه عثمــان ســائر الشــام، وألحــق بــه أقاليمهــا مــن الجزيــرة إىل شــواطئ بحــر الــروم، فلمــا 

ي القدس. مجلة حوليات القدس. العدد )14(. ص: 64 - 70.
ي التنمية العمرانية �ف

سالمية �ف 1- رسور، مو� )2012(. دور الأوقاف الإ

سالمي. بيت المقدس. ط1. ص: 8. اث الإ 2- الهدرة، أحمد وآخرون )1988(. وقفّية الست أمينة الخالدي. قسم إحياء ال�ت

ي زيــارة بيــت المقــدس لبــن تيميــة )728هـــ/1626م(. وزارة الثقافــة 
يفــة �ف 3- خويــص، ريــاض، والعكرمــاوي صــالح )2011(. تحقيــق: رســالة رسش

الفلســطينية، ووزارة الأوقــاف الفلســطينية. ص: 35.

4- معروف، عبد الله )2018(. المدخل إىل دراسات بيت المقدس. مؤسسة الفرسان للن�ش والتوزيع. عّمان. الأردن. ص: 95.

5- المرجع السابق، ص: 98. 
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ون ســنة. )1( ــة الشــام عــ�ش ي ولي
ــة �ف ــد مــ�ف عــى معاوي ــل عثمــان )35 هـــ/656م( كان ق قت

ي اللــه عنهمــا، وبعــد تــوىّلي 
ي طالــب، ر�ف ّ بــن أ�ب ف معاويــة وعــىي بعــد رصاع وقتــال بــ�ي  

ي )25 ربيــع الأول 41هـــ/ 
ي طالــب الخالفــة لســتة أشــهر، قــام الحســن �ف ّ بــن أ�ب الحســن بــن عــىي

6 نيســان 661م( بالتنــازل عــن الخالفــة لمعاويــة.)2(

منــذ أن اســتقر الحــال لمعاويــة، اســتهل عهــده بالذهــاب إىل بيــت المقــدس، حيــث   

ي 
، وبايعــه النــاس فيمــا بعــد. وقــد قــوى صلتــه بالقبائــل �ف ف أعلــن نفســه  خليفــة عــى المســلم�ي

ي ولــدت لــه وىلي عهــده يزيــد، فغــدت 
، الــ�ت ي ف بزواجــه مــن ميســون بنــت بحــدل الكلــ�ب فلســط�ي

ــده. )3( ــن بع ــده م ــه ووىلي عه ــاة ابن ــه، وحم ــند حكم ــل س ــذه القبائ ه

ف لأســباب  ي الخلفــاء الأمويــ�ي
لقــد نــال بيــت المقــدس اهتماًمــا خاًصــا مــن معاويــة وبــا�ت  

ــروان،  ــن م ــك ب ــد المل ــدس؛ كعب ــت المق ي بي
ــة �ف ــم البيع ــدد منه ــى ع ــية؛ فتلق ــة وسياس ديني

ف  ــط�ي ــه، وكان ولة فلس ــة ل ــدس عاصم ــاد الق ــّم باتخ ــذي ه ــك، ال ــد المل ــن عب ــليمان ب وس

ف منــذ الفتــح  ــت عاصمــة لفلســط�ي )4(، كمــا أن مدينــة بيــت المقــدس ظّل ف مــن الأمــراء الأمويــ�ي

ــوّي.)5( ــد الأم ــر العه ــ�ت أواخ ــري، وح العم

ي المدينــة رصوًحــا 
يــة- فقــد شــاد الأمويــون �ف وأمــا بشــأن العمــران –أو الأوقــاف الخ�ي  

أهمهــا: عظيمــة، 

1-المرجع السابق، ص: 99.

ي ســفيان. مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة. القاهــرة. ص: 23؛ شــاكر، محمــود )1998(.  2- العقــاد، عبــاس محمــود )2012(. معاويــة بــن أ�ب

وت. لبنــان. الطبعــة الأوىل. ص: 93. ســالمي. بــ�ي ي اللــه عنهمــا، وأرستــه. المكتــب الإ
ي ســفيان، ر�ف معاويــة بــن أ�ب

وت. لبنان. الطبعة الأوىل. ص: 158. سالمي. ب�ي ي الله عنهما، وأرسته. المكتب الإ
ي سفيان، ر�ف 3-شاكر، محمود )1998(. معاوية بن أ�ب

/https://www.palestinapedia.net  :)2019/ 05/ 22 ي
ي )شوهد �ف

4-الموسوعة الفلسطينية. انظر الرابط الآ�ت

ي التاريــخ. 
ي »القــدس �ف

(. �ف ســالمية الأوىل )مــن القــرن الســابع حــ�ت القــرن الحــادي عــ�ش ة الإ ي الفــ�ت
5- الــدوري، عبــد العزيــز )1992(. القــدس �ف

. الجامعــة الأردنّيــة. عمــان. الأردن«. ص: 129 - 157. تحريــر كامــل جميــل العســىي
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أواًل: لّمــا جــاء زمــن معاويــة )41هـــ - 60هـــ/ 661م- 680م( كان المســجد الــذي بنــاه عمــر بــن 

اء وأصابــه الخلــل بســبب ِقــدم أخشــابه، فقــام معاويــة بإعــادة بنائــه  الخطــاب قــد بــدأ بالهــ�ت

، وكان هــو  ي زمانــه يتســع لـــ )3,000( مصــلٍّ
عــى هيئــة أوســع، فبنــاه مــن الحجــارة، وصــار �ف

ي ســاحة المســجد الأقــ� المبــارك. )1(
البنــاء الوحيــد الموجــود �ف

ي حــدود عــام 49 - 50هـــ/670م أورد الرّّحالــة )أركولــف()2(، وصًفــا لمســجد بســيط 
و�ف  

ــط )خشــبية( عظيمــة مــن مــواد  ــة، أقيــم عــى رواب ي ســاحة المســجد الأقــ� الجنوبي
يقــع �ف

ي المنطقــة، وأفــاد بــأن هــذا المســجد "المصــّى" كان يتســع 
أعيــد اســتخدامها كانــت متوافــرة �ف

ء.)3( ي
ــاره �ش ــن آث ــَق م ــم يب ــذي ل ــ� الأول، ال ــع الأق ــو الجام ــذا ه ، وه ــلٍّ ــة آلف مص لثالث

 ثانيًــا: عندمــا تســّلم عبــد الملــك بــن مــروان الحكــم )65هـــ - 86هـــ /684م- 704م(، وكان 

ــة  ــازات العمرانّي نج ــن الإ ــدًدا م ــق ع ــالم، حق س ــة والإ ــى العروب ــديدة ع ــه الش ت ــاً بغ�ي معروف

: ي
ــأ�ت ي تتلّخــص بمــا ي

ــ�ت ــت المقــدس، وال ي بي
ــة �ف المهّم

ــى  ــة ع ــاء القب ــر ببن ــدس، وأم ــت المق ــك إىل بي ــد المل ــ�ف عب ــام )66هـــ/685م( ح ي الع
1( �ف

ــا  ــال له ــة –يق ــرة الحالي ــة الصخ ي قب
�ت ة، رسش ــ�ي ــة الصغ ــه القب ــت ل ــة، فُصنع ف ــرة الم�ش الصخ

ي ذلــك: رجــاء بــن 
قبــة السلســلة-، فأعجبــه تكوينهــا، وأمــر ببنــاء قبــة الصخــرة كهيئتهــا، ووكل �ف

ــا. )4( ــق إنفاًق ــا، دون أن ينف ــا إفراًغ ــال عليه ــا الم ــا أن يفرغ ــالم، وأمرهم ــن س ــد ب ــوة، ويزي حي

ــاء العمــالق ســبع ســنوات )حــ�ت 72هـــ/691م(، أنفــق  ي هــذا البن
اســتغرق العمــل �ف  

اف المبــارسش عــى  رسش خــراج مــ� بالكامــل عليــه، وكان عبــد الملــك قــد كلــف ابنــه "الوليــد" بــالإ

سالم. مجلة الكرمل. العدد )65(. ص: 172 - 198. ي صدر الإ
ف �ف 1- عثامنة، خليل )2000(. القدس عاصمة فلسط�ي

2- معروف، عبد الله )2018(. المدخل إىل دراسات بيت المقدس. مؤسسة الفرسان للن�ش والتوزيع. عّمان. الأردن. ص: 99.

ي الله عنه.
ي سفيان، ر�ف ي زمن معاوية بن أ�ب

ي نهاية عهد الخلفاء الراشدين وبداية العهد الأموي، وتحديًدا �ف
3- زار هذا الرّّحالة القدس �ف

. القدس. ص: 143. ي مدينة القدس. التجمع السياحي المقد�ي
4- النتشة، يوسف )2013(. مسارات وجولت من السياحة الرديفة �ف

في بيت املقدس: الراشدون أسسوا واألمويون شيدوا
ا�ت �ي �ف سط�ي ل �ف
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فــة المثمنــة الشــكل، فيهــا أربعــة أبــواب، وقــد بنيــت  بنــاء القبــة. فكانــت قبــة الصخــرة الم�ش

ة- تحمــل القبــة، ممــا يذكرنــا بقولــه تعــاىل: }َويَْحِمــُل َعــرَْش  ي مداميــك –أعمــدة كبــ�ي
عــى ثمــا�ف

ي مــن قبــة الصخــرة  ي الجانــب الغــر�ب
َربِّــَك َفْوَقُهــْم يَْوَمِئــٍذ ثََماِنَيــٌة{ )الحاقــة: 17(، وبــ�ف الأمويــون �ف

ســالم: مكــة والمدينــة  ي الإ
ثالثــة محاريــب متجــاورة، تذكــر بالأماكــن الثالثــة المقدســة �ف

ــا بالســماوات الســبع،  ي الجانــب الشــماىلي تذكرن
وبيــت المقــدس، وســبعة محاريــب متجــاورة �ف

ــة،  ــالم الخمس س ــأركان الإ ــا ب ــل يذكرن ــن الداخ ــدة م ــب الأعم ــا أن ترتي ــبع، كم ف الس ــ�ي والأراض

ــكان.)1(  ــذا الم ي ه
ــا �ف ــت علين ي فرض

ــ�ت ــس ال ــوات الخم وبالصل

، تنفيــذ أمــر عبــد الملــك  ف ْ ف العــام نفســه والموكلــ�ي ة نفســها، ومــن قبــل المــ�ش ي الفــ�ت
2( تــم �ف

ــذي  ــور، ال ــن الس ــه م ــجد إىل غربي ي المس
�ت ــن رسش ــارة م ــاء والعم ــم البن ــجد، فت ــار المس بإعم

ــد إىل  ــع الولي ــة، رج ــاء القب ــام بن ــد إتم ــة)2(، فبع ــع المغارب ــروف الآن بجام ــكان المع ــد الم عن

ي بنــاء 
ع �ف تمــام بنــاء المســجد، فــ�ش دمشــق، فأوفــده والــده مــرة أخــرى إىل بيــت المقــدس؛ لإ

ــكان  ــرب-، ف ق إىل الغ ــ�ش ــن ال ــدة م ــة –الممت ــوية الجنوبي ــاء التس ــا ببن ، مبتدئً ــىي ــع القب الجام

، ويــروى أن  ذلــك المســجد بحجــم )15( رواًقــا؛ أي أن حجمــه ضعفــي حجــم المســجد الحــاىلي

ي هــذا المســجد. )3(
ي أثنــاء العمــل �ف

عبــد الملــك تــو�ف

3( وأمــا بشــأن الســور، فتذكــر المصــادر التاريخيــة أن عبــد الملــك بــن مــروان أعــاد بنــاء جــدار 

ــذي  ، ال ي ــ�ب ــاب الذه ــه الب ــود علي ي الموج
�ت ــ�ش ــدار ال ــا�ي الج ــكل أس ــجد، وبش ــة المس منطق

ي  ي الغــر�ب ــو�ب ــك الجــدار الجن (، وكذل ي ــ�ب ــاب الن ــة، والرحمــة، وب ــاب التوب ــه أيضــاً )ب ــق علي يطل

ف يشــكالن جــزًءا مــن ســور  ي والبــاب المــزدوج، وكال الجزئــ�ي
الــذي فتــح فيــه بابــان: البــاب الثــال�ش

)4( . ــة الكبــ�ي المدين

1- الحنبىي )1973(. 1/ 273-272.

2- معروف )2018(. ص: 102 - 104.

ي تاريخ القدس والخليل. مكتبة المحتسب. عمان. الأردن. 1/ 273.
، مج�ي الدين )1973(. الأنس الجليل �ف 3- الحنبىي

4- معروف )2018(. ص: 104 - 105.



59

ــا: لــم يتوقــف الأمــر عنــد أبنيــة عبــد الملــك وإعمــاره، بــل اســتمرَّ ذلــك مــن قبــل مــن  ثالثً

خلفــه؛ فلمــا وىلي ســليمان بــن عبــد الملــك بعــد أخيــه "الوليــد" ســنة )96هـــ/614م( كان يجلــس 

ي صحــن مســجد بيــت المقــدس ممــا يــىي الصخــرة، ولعلهــا القبــة المعروفــة بـــ "قبــة 
ي قبــة �ف

�ف

ســليمان".)1(

رابًعا: القصور األموية:

ي بيــت المقــدس، حــ�ت 
قامــة �ف ــادوا الإ ف اعت ــا ســابًقا، فــإن الخلفــاء الأمويــ�ي كمــا علمن  

ــتيعاب  ــى اس ــادرة ع ــة الق ــة الأبني ــب إقام ــذي تطل ــر ال ــة، الأم ــة الخالف ــا عاصم ــدت وكأنه ب

ي هــذه المدينــة المقدســة. كمــا علمنــا أن الوليــد بــن عبــد 
أنشــطتهم السياســية والعمرانيــة �ف

عمــار. فعندمــا  الملــك )86-96هـــ/705-714م( كان عــى درايــة ببيــت المقــدس وحاجتــه مــن الإ

وع إعــادة إعمــار القــدس، الــذي بــدأه أيــام والــده، كمــا  تــوىل الوليــد الخالفــة اســتكمل مــ�ش

ــار. عم ي الإ
ــه �ف ــج نفس ــى المنه ــرون ع ــاء الآخ ــتمر الخلف اس

ــ�  ــجد الأق ــرب المس ــوب غ ــض جن ــذي يرب ــم، ال ــاء الضخ ــك البن ــك، كان ذل لذل  

ســالم  المبــارك، يقــوم عــى مســاحة تبلــغ نحــو )15( دونمــاً، شــكلت مــا يعــرف بتاريــخ صــدر الإ

ف ســلوان، وفــق  مــارة، عنــد الزاويــة الجنوبيــة الغربيــة للمســجد الأقــ� مــا بينــه وعــ�ي بــدار الإ

ــة:)2(  ــات الآتي البيان

1( عبــارة عــن أربعــة مبــان: ثالثــة قصــور، أحدهــا يســمى بالقــ� الكبــ�ي )العظيــم( بمســاحة 

ة. ويعتقــد أن أحــد القصــور المتعددة قد أنشــأها عبد الملك،  ي المقــ�ب
)96م×84م(، ومصــّى �ف

 ، وأغلــب الظــن أن الخليفــة الأمــوي الوليــد بــن عبــد الملــك، يقــف وراء إنشــاء القــ� الكبــ�ي

ي أميــة قــد بنــوا قصــوراً لهــم إىل جانــب قــ� الخليفــة.
 ويعتقــد أيضــاً أن أمــراء آخريــن مــن بــ�ف

1- أبو خلف )2010(.

2- الحنبىي )1973(. 1/ 281 - 282.

في بيت املقدس: الراشدون أسسوا واألمويون شيدوا
ا�ت �ي �ف سط�ي ل �ف
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ي كانــت تتخــذ مقــراً 
ي أحــد تلــك القصــور، خــالل زيارتــه للقــدس، الــ�ت

ل �ف ف 2( اعتــاد الخليفــة أن يــ�ف

ف عــى المســجد الأقــ� المبــارك.  ، وكبــار خاصــة الخليفــة مــن رجــال الدولــة، والقيمــ�ي للــواىلي

، آثــار المدرســة الختنيــة  ي المالصــق للقــ� الكبــ�ي ويظهــر عــى ســور المســجد الأقــ� الجنــو�ب

ة  للحديــث والفقــه، وإىل جانبــه البــاب المــزدوج، الــذي كان يصعــد منــه الخليفــة الأمــوي مبــارسش

. ف إىل المســجد الأقــ� ليــؤم المصلــ�ي

ب  ــ�ش ــاه ال ــر مي ــوات ج ة، وقن ــ�ب ــازن، ومق ــات، ومخ ــاس، وحمام ــا دار الأخم ــذت فيه 3( اتخ

ي عادة 
ورصفهــا إىل آبــار؛ يتســع  الواحــد منهــا لـــ )800( م3 مــن المــاء. كمــا تحتــوي المنافــع الــ�ت

هــا. ، مــن مطبــخ، ودورة ميــاه، وغ�ي ي
ي المبــا�ف

مــا ينتــ�ش اســتخدامها �ف

ف المسجد الأق� وهذه القصور. 4( كان هناك شارع مبلط، بعرض )4,3( أمتار يفصل ب�ي

ي 
ــ�ت ــزلزل ال ي ال

ــرت �ف ــرت، وتأث ي وهج
ــا�ف ــك المب ــت تل ــة، أهمل ــة الأموي ــاء الخالف ــد انته 5( بع

بــت بيــت المقــدس أواخــر العهــد الأمــوي، ومطلــع العهديــن العبــا�ي والفاطمــي، عــالوة  رصف

ف والســالجقة، والحتــالل الفرنجــي الــذي اســتكمل  ف الفاطميــ�ي ف والحــروب بــ�ي عــى تداعــي الفــ�ت

ــدة. ــه الجدي ي تحصينات
ــا �ف الهــدم، واســتخدم حجارته

االحتالل ينكر التاريخ ويهّود املكان:

ــة- منشــورة عــى  ي ف نجل�ي ــف مــن بضــع فقــرات –باللغــة الإ ــة، تتأل ــالع عــى مقال بالطّ  

)
1

بعنــوان:)* الحتــالل،  خارجيــة  وزارة  موقــع 

"Archaeological Sites in Israel-Jerusalem- Umayyad Administration Center and Palaces" 

ة- العديــد مــن المغالطــات التاريخيــة، بــدًءا بادعــاء  ي هــذه المقالــة –القصــ�ي
وجــدُت �ف  

http://alqudsgateway.ps/ :)2019/ 05/ 23 ي
ي )شــوهد �ف

* منظمــة التحريــر الفلســطينية: دائــرة شــؤون القــدس، انظــر الرابــط الآ�ت
 wp/?p=3760

http://www.maan-ctr.org/magazine/Ar- :)2019/ 05/ 23 ي
ــوهد �ف ي )ش

ــط الآ�ت ــر الراب ــدد )53(. انظ 2013(. الع ــة  وني لك�ت ــا الإ ــة مًع )مجل
chive/Issue53/topic3.php

https://mfa.gov.il/mfa/israelexperience/history/pages/archaeological%20sites%20in%20israel%20-%20jerusalem-%20
)umayya.aspx )23/05/2019
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ــح  ــن الخطــاب لمفاتي شــارة إىل اســتالم الخليفــة عمــر ب الحتــالل العســكري للقــدس، دون الإ

القــدس "ســلمًيا" مــن البطريــرك صفرونيــوس. كمــا أن الكاتب "يتعفــف" عن اســتخدام مصطلح 

ــر  ــا يضط ف عندم ــ�ي ف قوس ــ�ي ــه ب ــذي يضع ــف ال ي ــرم ال�ش ــارك، أو الح ــ� المب ــجد الأق المس

ف أنــه يتحــدث عــن الهيــكل، وجبــل الهيــكل، وحجــارة الهيــكل بطالقــة، وكأن  ي حــ�ي
لســتخدامه، �ف

ــه أو عــى أنقاضــه. ي حين
ــكل قائــم" �ف القصــور بنيــت بجانــب "هي

ــالل،  ــام الحت ــخ فهــي قي ــار والتاري ث فــت بحــق الآ ي اق�ت
ــ�ت ــا النتيجــة المأســاوية ال وأم  

بمنطــق الســطوة والقــوة، بتحويــل منطقــة هــذه القصــور إىل حدائــق توراتيــة، ضاربـًـا بعــرض 

ي 
الحائــط أي قيمــة لتاريــخ هــذه المدينــة تختلــف مــع توجهاتــه الأيديولوجيــة المفتعلــة. ويــأ�ت

بــص بالمســجد الأقــ� المبــارك –بمســاحته الكليــة-، محــاوًل  ي الوقــت نفســه الــذي ي�ت
ذلــك �ف

تهويــده وتحويــل ســاحاته وباحاتــه إىل حدائــق توراتيــة، وإقامــة "الهيــكل" المزعــوم بعــد محــو 

ــة.  ــا مــن عمــران ومالمــح حضاري ــا يتبعهم ــىي وم ــة والمســجد القب ف ــة الصخــرة الم�ش قب

الخامتة

ــة  ــذ اللحظ ، من ف ــلم�ي ي أن المس
ــل �ف ــة، تتمث ــج مهم ــة نتائ ــذه المقال ــن ه ــتخلص م تس  

هــم  الأوىل لتســلمهم بيــت المقــدس "ســلمًيا"، أخــذوا عــى عاتقهــم تجنــب العتــداء عــى غ�ي

ف منهــم،  ــة، ل ســيما المســيحي�ي ي تشــاركهم المدين
ــ�ت ــات والمعتقــدات ال مــن أصحــاب الديان

ي تمســك بهــا المســلمون –ومــا يزالــون- إىل أن يــرث اللــه الأرض 
ــَذاً للعهــدة العمريــة الــ�ت تنفي

ــا. ــا عليه وم

ــوا  ــد حافظ ــم، ق ف منه ــ�ي ــيما الأموي ــراداً-، ل س ــادة وأف ف –ق ــلم�ي ــظ أن المس ــا يالح كم  

في بيت املقدس: الراشدون أسسوا واألمويون شيدوا
ا�ت �ي �ف سط�ي ل �ف
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عــى هيبــة بيــت المقــدس ومهابتــه الدينيــة، وعززوهــا بمنحهــم هــذا المــكان المقــدس مكانــة 

ي 
ــة –�ف ــ�ي إىل أن الخليف ي تش

ــ�ت ــور، ال ــم القص ــه وبنائه ــاء في ــة الخلف ــالل إقام ــن خ ــية؛ م سياس

ــة،  ــؤون الأم ــا ش ّ فيه ــ�ي ــدس؛ يس ــت المق ي بي
ــة �ف ات طويل ــ�ت ــم لف ــة- كان يقي ــب المختلف الحق

ــرى. ى والصغ ــ�ب ــا الك ــر أحداثه ويدي

ــادر  ــراءة للمص ــن الق ــداً م ــإن مزي ــون، ف ــه الأموي ــذي حقق ــار ال عم ــأن الإ ــا بش وأم  

والمراجــع المختلفــة، تصــل بــك إىل قناعــة مفادهــا أن مــا قام بــه الخلفــاء الراشــدون والأمويون 

رساء  ي بيــت المقــدس هــو تلبيــة لمتطلبــات العقيــدة المرتبطــة بهــذه المدينــة –أرض الإ
�ف

ف ببيــت المقــدس؛ بــدًءا بالخليفــة وانتهــاًء بأصغــر  والمعــراج-، كمــا يلمــح شــدة تعلــق الأمويــ�ي

ي إدارة شــؤون قبة 
عامــل. فقــد أورد مجــ�ي الديــن الحنبــىي تفاصيــل تتعلــق بالتعامــل "اليومــّي" �ف

، ومــا فيــه مــن حــرص شــديد عــى  ف الصخــرة والمســجد الأقــ� المبــارك خــالل حقبــة الأمويــ�ي

 ، ،والنقــاء، والصفــاء، والنظافــة منقطعــة النظــ�ي ف منــح المــكان أقــ� درجــات الدقــة، والتم�ي

ــات  ــًذا لتعليم ــاب، تنفي ــك دون حس ــبيل ذل ي س
ــوال �ف ــذل الأم ــة، وب ــرة الزكي ــة العط والرائح

ــا".    ــق إنفاًق ــا دون أن ينف ــال إفراًغ ــرغ الم ــره "أن يف ــروان وأوام ــن م ــك ب ــد المل ــة عب الخليف
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يك ال ننىس

مجازر تُدان فيها الضحية 

ويُكرّم املجرم القاتل

أ. يوسف عدوي

جامعة بيت لحم - كلية الرتبية

ــام  ــد، إم ــيدنا محم ــى س ــالم ع ــالة والس ، والص ف ــ�ي ــه رب العالم ــد لل ــة: الحم مقدم  

َّ بســنته إىل يــوم الديــن، وبعــد؛ ف ، ومــن اســ�ت ف ، وعــى آلــه، وأصحابــه أجمعــ�ي ف المرســل�ي

ــة  ــة، والمتمثل ــة الصهيوني ــات الحرك ي تشــنها عصاب
ــ�ت ــة ال ــادة الجماعي ب ــإن حــرب الإ ف  

ي الأعزل،  
رسائيــىي ضــد الشــعب الفلســطي�ف اليــوم بمــا يســمى جيــش الدفــاع لدولــة الحتــالل الإ

الــذي ينشــد الســالم دائمــاً، مســتمرة مــن قبــل ســنة 1948م حــ�ت كتابــة هــذا المقــال، حيــث 

ات  ارتكــب الصهاينــة أكــ�ش مــن )120( مجــزرة مســجلة بتفاصيلهــا ودقائقهــا، ذهب ضحيتهــا ع�ش

، معظمهــم مــن النســاء والأطفال والشــيوخ، وثّقتهــا مصادر  ف ف الفلســطيني�ي الآلف مــن المدنيــ�ي

ف  فلســطينية وعربيــة ودوليــة. وتهــدف هــذه المجــازر إىل قتــل أكــ�ب عــدد ممكن مــن الفلســطيني�ي

ك أرضــه وينســاها، ويهجــر قضيتــه ووطنــه بــال رجعــة،  وترويــع الشــعب وإخافتــه، وجعلــه يــ�ت

ف بأرضهــم  ولكــن هيهــات لهــم ذلــك، فمــا زال الفلســطينيون، شــعباً وقيــادة، متمســك�ي

وحقوقهــم وثوابتهــم، مهمــا حصــل.

ة، ذهــب  ي هــذه المقالــة البحثيــة ســأحاول أن أقــف عــى ثــالث مجــازر ضخمــة وكبــ�ي
�ف  

ــم  ــن جروحه ــوم الدي ــنا إىل ي ي نفوس
ــل �ف ، تحم ي

ــطي�ف ــهيد فلس ــن )5000( ش ــ�ش م ــا أك ضحيته

ا�ت �ي �ف سط�ي ل �ف
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ا وشــاتيال، ومجــزرة  ي ل تندمــل، وهــي مجــزرة كفــر قاســم، ومجــزرة صــ�ب
وذكراهــم الــ�ت

براهيمــي، فيهــا دروس لالأجيــال القادمــة؛ كي ل ننــىس، نقــف عندهــا واحــدة واحــدة  المســجد الإ

: ي
ــو الآ�ت ــى النح ــا، ع ــف به ــال التعري جم لإ

)1( مجزرة كفر قاسم:

أراض  وتتبعهــا  دونمــاً،   )58( مســاحتها  تبلــغ  فلســطينية،  قريــة  قاســم  كفــر   

مســاحتها )12765( دونمــاً، وهــي آخــر قضــاء طولكــرم مــن الجنــوب. ارتكبــت القــوات 

ف 29 - 10 - 1956 بحقهــا مجــزرة مروعــة عــى أيــدي مــا يســمى   ثنــ�ي الصهيونيــة يــوم الإ

بحــرس الحــدود، حيــث صــدرت الأوامــر بمنــع التجــوال عــى القريــة، وأبلــغ المختــار 

وديــع أحمــد رصصــور قــوات الحتــالل بوجــود )400( شــخص مــن أهــاىلي القريــة خــارج 

ــون  ــود ل يرقب ــؤلء اليه ــن ه ــم، لك ــة عودته ــهيل عملي ــدة بتس ــد الوح ــده قائ ــم، فوع بيوته

يَْرُقُبــوا  َل  َعَلْيُكــْم  يَظَْهــُروا  َوِإن  }َكْيــَف  وتعــاىل:  ســبحانه  قــال  كمــا  ذمــة،  ول  إلً  فينــا 

)8: )التوبــة  َفاِســُقوَن{  ُُهــْم  َ َوأَْك�ش ُقُلوبُُهــْم   ٰ َ َوتَــأْ�ب ِبأَْفَواِهِهــْم  يُرُْضونَُكــم  ــًة  ِذمَّ َوَل  ِإلًّ   ِفيُكــْم 

ــاً  ــم جميع ، وقتله ي ــر�ب ــة الغ ــرف القري ــد ط ــات عن ي مجموع
ــن �ف ــاز العائدي ــم احتج ــكان يت  ف

ــاب  ــف النق ــا كش ــهيداً، وعندم ــا )49( ش ــة الضحاي ــت حصيل ــم، فكان ــاص عليه ــالق الرص بإط

عــن المجــزرة، حوكــم القتلــة بمحكمــة صوريــة، وصــدرت بحقهــم عقوبــات هزليــة مخففــة، 

، وغرمتــه قرشــاً  ي
وأبــرز القتلــة المقــدم ألــوف شــدمي، قــررت المحكمــة أنــه مذنــب بخطــأ فــ�ف

)
1

ــا بعــد بقــرش شــدمي. )* ف فيم ــدى الفلســطيني�ي ــاً واحــداً، وعــرف ل إرسائيلي

لقــد كان هــذا المجــرم شــدمي الــذي غــرم قرشــاً واحــداً قــد طالــب شــموئيل مالينــىي   

ــأن يفــرض حظــر التجــوال عــى القريــة، ليــس بطريقــة  ــة ب ي القري
قائــد الوحــدة العســكرية �ف

*موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية، ص519 .
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ــول  ــد دخ ــة بع ــن إىل القري ــ�ي العائدي ــن مص ــئل ع ــا ُس ــار، وعندم ــالق الن ــل بإط ــال، ب العتق

ف التنفيــذ، قــال شــدمي: »اللــه يرحمــه، ل أريــد مشــاعر« )1( وبنــاء عــى أوامــر  حظــر التجــوال حــ�ي

ائيــل داهــان ل�يتــه الموكلــة بكفــر قاســم، إن إطــالق النــار  شــدمي، كانــت أوامــر مــالزم غ�ب

وع. )2( ــ�ش ــل م ــال عم ــال والرج ــاء والأطف ف النس ــ�ي ف ب ــ�ي ــل دون تمي ــدف القت به

رسائيــىي المحتــل، ووزيــر الدفاع، وقــد علــق دافيــد بــن غوريــون رئيــس وزراء الكيــان الإ   

ي إرسائيــل« وذلــك أمــام 
وهــو يتصبــب خجــالً مــن المجــزرة، بقولــه: »لــن يتكــرر هــذا الأمــر �ف

ي جلســة 12- 12- 1956،)3( لكــن التاريــخ كــذب تعهــد بــن غوريــون هــذا، ول ننــىس 
الكنيســت �ف

: »نحــن نحتــاج إىل اتفــاق مــع العــرب، ولكــن  ي
ي الخمســينيات مــن القــرن المــا�ف

أنــه مــن قــال �ف

ء حيــوي حقاً بالنســبة إلينــا، فال يمكــن لدولة  ي
ي هــذا البلــد، الســالم �ش

ليــس لتحقيــق الســالم �ف

ي حالــة حــرب، ولكــن الســالم لنــا هــو مجــرد وســيلة، والهــدف هــو الوصــول 
أن تبــ�ف وهــي �ف

بالصهيونيــة إىل أعــى غاياتهــا، لهــذا الســبب فقــط نحتــاج إىل الســالم، فالشــعب اليهــودي ل 

يجــرؤ أن يقبــل أي اتفــاق ل يخــدم هــذا الهــدف« )4(

ــن دار  ــنة 2018م ع ــية« س ــة سياس ة ذاتي ــ�ي ــم س ــر قاس ــة كف ــاب »مذبح ــدر كت ص  

الكرمــل، وهــو البحــث التاريخــي الأول الــذي كتــب عــن المذبحــة، ويكشــف للمــرة الأوىل شــهادة 

شــدمي، حيــث قــال: كانــت محاكمتــه صوريــة معروفــة نتائجهــا ســلفاً وتمثيليــة، ويقــول: إن مــن 

خفــاء عمليــة )الخلــد(، وهــي خطــة رسيــة لطــرد  أســباب المذبحــة كانــت ضغطــاً مــن أعــى لإ

ي 
ي لــم تكشــف حــ�ت الآن. ويقــول: »موضــوع كفــر قاســم يقلقــ�ف

عــرب المثلــث إىل الأردن، والــ�ت

، ص13 . ي 1- كفر قاسم المجزرة السياسية، )1976م(، إميل حبي�ب

ي )1948 – 2001(، ط6 )2001(، ص54 .
2- المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطي�ف

3- المرجع السابق نفسه، ص56 .

ف )1994(، العدد الأول، ص1 . 4- مجلة فلسط�ي

كي ال ننسى مجازر تدان فيها الضحية ويكرم املجرم القاتل
ا�ت �ي �ف سط�ي ل �ف
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ــة، ولولهــا نحــن غــ�ي  ــه، ولكــن نحــن نعيــش بالبندقي ــه لغــم دســت علي طــوال الوقــت؛ لأن

ــوت« )1( ــا الم ي داخله
ــل �ف ــا تحم ــا؛ لأنه مه ــا أح�ت ــن، فأن موجودي

ي ديننــا وواقعنــا، فهــم الأحيــاء عنــد ربهــم، 
ة �ف لــة كبــ�ي ف شــهداء المجــزرة: للشــهداء م�ف  

ــا أن  ــر بن ــر، فجدي ــو التحري ــة نح ــا درب الحري ء لن ي
ــ�ف ــتعلة لت ــت مش ــا زال ي م

ــ�ت ــموع ال والش

ــزرة :  ــذه المج ــهداء ه ــن ش ــتطعنا، وم ــا اس ــم م ــم بذكره ــم ونخلده نكرمه

صفــا عبداللــه رصصــور )45( عامــاً، فاطمــة صالــح رصصــور )14 عامــاً(، زغلولــة أحمــد عيــىس 

)45 عامــاً(، عثمــان عبــد عيــىس )30 عامــاً(، فتحــي عثمــان عيــىس )12 عامــاً(، طــالل شــاكر عيىس 

)8 أعــوام(، حلــوة محمــد بديــر )60 عامــاً(، آمنــة قاســم طــه )50 عامــاً(، بكريــة محمــد طــه 

)17 عامــاً(، عــىي نمــر فريــج )17 عامــاً(، صالــح ســالمة عامــر )18 عامــاً(، ريــاض رجــا حمــدان 

)8 أعــوام(.)2(

) 2 ( مجزرة صرا وشاتيال:

إليهمــا  لجــأ  لبنــان،  ي 
�ف الغربيــة  وت  بــ�ي ي 

�ف فلســطينيان  ا وشــاتيال مخيمــان  صــ�ب  

دوا وطــردوا مــن قراهــم ومدنهــم وبيوتهــم عــام 1948م  الفلســطينيون الالجئــون الذيــن رسش

ن، والأرغــون الهاغانــاة ( بعــد أن قتلــوا الآلف مــن  بقــوة ســالح العصابــات الصهيونيــة ) شــت�ي

ف المتجاوريــن بعــد  ي الأعــزل، ودمــروا بيوتهــم ونســفوها، ويســكن المخيمــ�ي
الشــعب الفلســطي�ف

خــروج القــوات الفلســطينية منهمــا عــام 1982م حــواىلي خمســة عــ�ش ألــف لجــىء، معظمهــم 

ــيوخ. ــال والش ــاء والأطف ــن النس م

ي خــالل المائــة عــام الماضيــة، 
ي تعــرَّض لهــا شــعبنا الفلســطي�ف

ة هــي المذابــح الــ�ت كثــ�ي  

1- جريدة الحياة الجديدة، 13 /10 /2018م، العدد 8217، ص8، شؤون إرسائيلية .

،1996م، ص30 . 2- المجزرة عى حقيقتها، الذكرى الأربعون لمجزرة كفر قاسم، مجلس كفر قاسم المحىي
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ــم،  ــت العال ــات صدم ــص وحكاي ــزرة قص ــكل مج ، ول ي
ــو�ف ي والصهي

ــا�ف يط ف ال�ب ــ�ي ــن الحتالل م

ــ�ش  ــدُّ أك ــاص، إذ تع ــع خ ــاتيال وق ا وش ــ�ب ــزرة ص ــن لمج ــه، ولك ــت قلب ــاعره، وأدم ــت مش ك وحرَّ

ــدد  ــا، وع ــة تنفيذه ــاعتها، وطريق ــي ببش ــخ العالم ــعبنا، والتاري ــخ ش ي تاري
ــة �ف ــول دموي الفص

ــادة  ــا: 16، 17، 18 /9 /1982م بقي ــام بلياليه ــة أي ــتمرت ثالث ــث اس ــهداء، حي ــا والش الضحاي

ي 
، ورفائيل إيتــان قائــد أركان الجيــش الصهيو�ف ي

المجــرم الهالــك شــارون، وزيــر الحــرب الصهيــو�ف

ف ) 9 /4 /1948م ( مناحيــم بيغــن، وقائــد جيــش  ي حكومــة ســفاح مجــزرة ديــر ياســ�ي
المحتــل �ف

ــت  ــث كان ــة. حي ــىي حبيق ــذ إي ــب المتنف ــد الكتائ ــداد، وقائ ــعد ح ــل س ي العمي ــو�ب ــان الجن لبن

، وإنارتــه ليــال بالقنابــل المضيئــة، ومنــع  ف ي محــارصة المخيمــ�ي
مهمــة جيــش الحتــالل الصهيــو�ف

ف عــن العالــم، وبهــذا تســهل المهمــة عــى القــوات اللبنانيــة  هــرب أي شــخص، وعــزل المخيمــ�ي

ف دون خســارة رصاصــة واحــدة، وبوحشــية لــم  العميلــة للصهاينــة لقتــل الأبريــاء الفلســطيني�ي

ــالً. يشــهد لهــا العالــم، ول التاريــخ مثي

ف لــو  اب مــن المخيمــ�ي ومــا كان الســفاحون مرتكبــو المجــزرة ليجــرؤوا عــى مجــرد القــ�ت  

بقيــت القــوات الفلســطينية هنــاك، ولكــنَّ المؤامــرة الأمريكيــة والصهيونيــة والعربيــة بإخــراج 

ــد  ــث تعهَّ ــزرة، حي ــذه المج ــبب له ــت الس ــان كان ــن لبن ــم م ف وإجالئه ــطيني�ي ف الفلس ــلح�ي المس

المبعــوث الأمريــىي فيليــب حبيــب آنــذاك لمنظمــة التحريــر الفلســطينية بحمايــة المخيمــات، 

ــر  ــى الأوام ــق ع ــة، لتواف ــى المنظم ــ�ي ع ــط الكب ــرب الضغ ــاء الع ــارس الرؤس ــاد م وكالمعت

)
1

ــا. )* ــة وتنفذه الأمريكي

https://www.alhadath.ps/article/64700/35 ،ي 25 /6 /2019م
* أمكن الوصول إليه �ف
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املجزرة وعدد شهدائها:

ي كل الحــالت 
ا وشــاتيال، و�ف اختلفــت الروايــات حــول عــدد شــهداء مجــزرة صــ�ب  

ــدت،  ــة أزهقــت وأبي ــالت كامل ف ) 3000 و 5000 ( شــهيد، عائ ــ�ي ــا ب ــرواح العــدد م ــات ت والرواي

ولــم يبــق منهــم أحــد، فبــدأت المجــزرة بدخــول ثــالث فــرق مــن قــوات الكتائــب العميلــة إىل 

ي 
ي �ف

ف مســلحاً، بحجــة وجــود 1500 مســلح فلســطي�ف ، وكل فرقــة تتكــون مــن خمســ�ي ف المخيمــ�ي

، وأخــذوا يقتلــون  ف طبــاق عــى ســكان المخيمــ�ي ، وقامــت المجموعــات المارونيــة بالإ ف المخيمــ�ي

ي دمائهــم، 
ي ســن الثالثــة والرابعــة وجــدوا غــر�ت �ف

ف العــزل قتــالً بــال هــوادة، أطفــال �ف المدنيــ�ي

 ، ف حوامــل بقــرت بطونهــن، ونســاء تــمَّ اغتصابهــن قبــل قتلهــن، رجــال وشــيوخ ذبحــوا بالســكاك�ي

ــتمر،  ــل المس ــن القت ــاعة م ف س ــ�ي ــن خمس ــ�ش م ، أك ــواط�ي ــات والس ــهم بالبلط ــت رؤوس وقطع

ــالً )1(. ــة لي ــل المضيئ ان القناب ــ�ي ــاة بن ــم مغط ــماء المخي وس

وســودانيون  وأردنيــون  وســوريون  وم�يــون  لبنانيــون  الشــهداء  ف  بــ�ي كان  لقــد   

 : ف . ومــن الشــهداء الفلســطيني�ي ف وجزائريــون، ولكــن الغالبيــة العظمــى كانــوا مــن الفلســطيني�ي

ــدة  ــرب، وعاي ــو ح ــم أب ــن قاس ــرب، وحس ــو ح ــم أب ــد قاس ــرب، وولي ــو ح ــود أب ــم محم قاس

ــن  ــود، وم ــاض محم ــب، وري ــو دي ــود أب : محم ف ــ�ي ــهداء الأردني ــن الش ــة، وم ــو ردين ــود أب محم

ــو  ــارس أب : ي ف ــوري�ي ــهداء الس ــن الش ــعد، وم ــىي أس ــب، وع ــو ذه ــ�ي أب : من ف ــ�ي ــهداء اللبناني الش

: فــرج إبراهيــم، وإمــام ســمرجي، ومــن  ف يــارس، ونــارص أبــو يــارس، ومــن الشــهداء الم�يــ�ي

ات.)2( ، وآمــال هــ�ي : إســماعيل أبــو يحــ�ي ف الشــهداء الجزائريــ�ي

ف ومحاكمتهــم، بــل عــى العكــس  حــ�ت اليــوم لــم يســتطع العالــم محاســبة المجرمــ�ي  

https://ar.wikipedia.org/wiki ،ي 26 /6 /2019م
1- أمكن الرجوع إليه �ف

info.wafa/ar-page.aspx?id=7625،ي 25 /6 /2019م
2- أمكن الرجوع إليه �ف
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يتــم تكريمهــم وترقيتهــم، فيكــون الســفاح القاتــل مكرَّمــا، والضحيــة هــي المدانــة، وشــهد 

ــت حــواىلي نصــف مليــون متظاهــر مــن شــعب  ي أضخــم تظاهــرة ضمَّ
كيــان الحتــالل الصهيــو�ف

ي الوقــت ذاتــه يســتقيل شــارون مــن منصــب 
رسائيــىي احتجاجــاً عــى المجــزرة، و�ف الحتــالل الإ

ــه رئيســاً للحكومــة،  ــر بــال وزارة، وبعــد ذلــك تــمَّ انتخاب ي منصــب وزي
ف �ف ــر الدفــاع، ويعــ�ي وزي

ي الفلســطينية، ولــم تتــم محاكمتــه رغــم ثبــوت التهــم عليــه.
ي الأرا�ف

وقــام بمجــازر عديــدة �ف

توثيق ومتثيل فني للمجزرة:

إن هــذه المجــزرة الرهيبــة تســتوطن الذاكــرة، إنهــا جريمــة بربريــة ل تغتفــر، ول تنىس.   

، أو مــن أي مــكان قريــب منهــا،  ف مجــازر تتلوهــا مجــازر، بهــدف اســتئصال وجودنــا مــن فلســط�ي

حــ�ت مــن كل العالــم، يريدونــا أن نتبخــر، ول يكــون لنــا وجــود عــى الكــرة الأرضيــة. لقــد تأثــر 

ف والعــرب بالمجــزرة، وصنعــوا أعمــالً فنيــة خاصــة بهــا، مــن  ف الفلســطيني�ي كثــ�ي مــن الفنانــ�ي

 ، ، وعبــد الحــي مســلم، وضيــاء الغــزاوي، وســامي محمــد، وعدنــان يحــ�ي بينهــم: ناجــي العــىي

، كتبــه  ي عــام 2008م صــدر فيلــم وثائقــي تحريــىي إرسائيــىي
هــم. و�ف وإســماعيل شــموط، وغ�ي

ــلطات  ــاح س ــن اجتي ــم ع ــدث الفيل ــ�ي ( ويتح ــع بش ــس م ــم ) فال ــان، باس ــه آري فولم وأخرج

ها، وصــدرت كتــب عــدة  ي المجــزرة وتيســ�ي
رسائيــىي جنــوب لبنــان، ودور إرسائيــل �ف الحتــالل الإ

وت إىل القــدس ( للطبيبــة  تتحــدث عــن المجــزرة، وتصــف بشــاعتها، مــن بينهــا: كتــاب ) مــن بــ�ي

ــاب  ا وشــاتيال ( وهــو كت ــاب ) مجــزرة صــ�ب ــغ ســوي تشــانغ، مــن ســنغافورة، وكت الجراحــة آن

ي 
ــة �ف ــتمرت الكاتب ــنة 2002م، واس ــدر س ــذي ص ــوت، وال ــض الح ــان نويه ــة بي ــي للمؤلف توثيق

.)
1

يــن ســنة)* إعــداده وتوثيقــه بشــكل كامــل ع�ش

https://www.alhadath.ps/article/64700/35 ،ي 25 /6 /2019م
* أمكن الوصول إليه �ف

كي ال ننسى مجازر تدان فيها الضحية ويكرم املجرم القاتل
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) 3 ( مجزرة املسجد  اإلبراهيمي:

ــيل  ــاء، تس ــو الأنبي ــل أب ــم الخلي ــيدنا إبراهي ــجد س ي مس
ــاء، �ف ــاب الأنبي ي رح

ــزرة �ف مج  

ي 
ت أفظــع مجــزرة شــهدتها الأرا�ف ــه، فاعتــ�ب ف الســاجدين لل الدمــاء الطاهــرة، دمــاء المصلــ�ي

، ويمنعنــا حــ�ت مــن أن  ي
المحتلــة منــذ عــام 1967م، والمحتــل دائمــاً يكــون الخصــم والقــا�ف

ــوم  اب. ففــي فجــر ي ــ�ت ــواري شــهداءنا ال ــا، أو أن ن ندافــع عــن أنفســنا، أو أن نســعف جرحان

ي  ــا�ب ره ــم الإ ، يقوده ف ــ�ي ف المجرم ــتوطن�ي ــن المس ــة م ــت مجموع ــة 25 /2 /1994م أقدم الجمع

ــة  ــة كاخ اليميني ي حرك
ــارز �ف ــو ب ــع، وعض ــات أرب ــة كري ــن مغتصب ــب م ــتاين، طبي ــاروخ غولدش ب

ي المســجد 
ف �ف ــ�ي ــورك، عــى الهجــوم عــى المصل ــه مــن نيوي المتطرفــة، يهــودي مهاجــر، أصل

ــوا عليهــم  ي الركعــة الأوىل مــن صــالة الفجــر، فألق
ــل، وهــم ســاجدون �ف ي الخلي

براهيمــي �ف الإ

القنابــل، وأمطروهــم بوابــل مــن الرصــاص، وأغلــق جنــود الحتــالل الذيــن يحرســون المســجد 

ف مــن خــارج  ف القادمــ�ي ف مــن التمكــن مــن الهــرب، كمــا منعــوا الفلســطيني�ي أبوابــه؛ لمنــع المصلــ�ي

ــار  ــود بإطــالق الن ــام عــدد مــن الجن ــاذ الجرحــى، وق نق المســجد مــن الوصــول إىل ســاحته لإ

ف الذيــن دافعــوا عــن أنفســهم،  ف خــالل محاولتهــم الهــرب، وتــم قتــل المصلــ�ي عــى المصلــ�ي

 .)
1

ــود)* ــاروخ، برصــاص الجن ــوا صــد المجــرم ب وحاول

ف للحالــة الفلســطينية أن هــذا اليــوم الدامــي  ف والمتابعــ�ي ف بعــض الصحفيــ�ي ولهــذا بــ�ي  

ــه  ــام ب ــا ق ــه؛ الأوىل: م ــوم ذات ي الي
ــازر �ف ــالث مج ي ث

ــو�ف ــالل الصهي ــوات الحت ــه ق ــت في ارتكب

. والثانيــة: عندمــا  ف ات مــن المصلــ�ي المســتوطنون بقيــادة بــاروخ داخــل المســجد، وقتــل العــ�ش

ف إىل الداخــل، عنــد توقــف إطــالق النــار، ولــم  تدفــق الجنــود ومعهــم عــدد مــن المســتوطن�ي

، مرجع سابق، ص91 . ي
* المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطي�ف
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يخــرج المجــرم بــاروخ، قامــوا بفتــح النــار مــن أســلحتهم عــى الذيــن تجمهــروا حــول بــاروخ، 

وا  ــ�ف ــن ح ــاس الذي ــى الن ــار ع ــالل الن ــود الحت ــح جن ــة: فت ــد. والثالث ــم أح ــج منه ــم ين ول

ف ومســعفيهم حــ�ت أبــواب  لنجــدة إخوانهــم وإســعافهم، ولحــق الجنــود المجرمــون بالمصابــ�ي

ي أثنــاء تشــييع الشــهداء ودفنهــم قــام الجيــش 
، فقتلــوا مزيــداً منهــم، بــل حــ�ت و�ف ي

المشــا�ف

، ففــي هــذا اليــوم الأســود كانــت ثــالث مجــازر، وهــذا مــا تحدثــت  ف بقتــل عــدد مــن المواطنــ�ي

ــرأي  ــدة ال ــك جري ــنة 1994م، كذل ــن س ــان م ــهر نيس ــدد ش ي ع
ــلمة، �ف ف المس ــط�ي ــة فلس مجل

ي عــدد شــباط مــن العــام 1994م. وكنــت أنــا ممــن هبــوا لمســاعدة الجرحــى الذيــن 
الأردنيــة، �ف

ات الشــباب الآخريــن،  ع بالــدم، وعــ�ش نقلــوا إىل مشــفى بيــت جــال الحكومــي، مــن أجــل التــ�ب

، وهــو  ي
ف ) 17 ( ســنة أمــام عيــ�ف فشــاهدت استشــهاد الشــاب محمــد يوســف غياظــة مــن نحالــ�ي

ي رأســه، فاستشــهد عــى الفــور، ولــم يكــن 
واقــف بالقــرب مــن المشــفى، فأصابتــه الرصاصــة �ف

ي ســوى بضعــة أمتــار.
يبعــد عــ�ف

شهداء مجزرة املسجد اإلبراهيمي:

ــ�ش مــن ) 34 ( شــهيداً، منهــم ) 30 ( داخــل المســجد، و ) 4 (  ــغ عــدد الشــهداء أك بل  

خارجــه. ومــن هــؤلء الشــهداء: رائــد عبــد المطلــب النتشــة )20( ســنة، وعــالء بــدر أبــو ســنينة 

)17( ســنة، وخالــد خلــوي أبــو ســنينة )58( ســنة، وكمــال جمــال قفيشــة )13( ســنة، وطــارق 

ي ) 11( ســنة، وأيمــن أيــوب القواســمي )21(  عدنــان أبــو ســنينة )14( ســنة، ورامــي عرفــات الرجــ�ب

ســنة، وعطيــة محمــد الســاليمة )33( ســنة، وطــالل محمــد دنديــس )26( ســنة، ووائــل صــالح 

.)
1

ــنة)* ــب )28( س المحتس

براهيمي، 1994م . ، شهداء مجزرة الحرم الإ ي
*مركز المعلومات الفلسطي�ف

كي ال ننسى مجازر تدان فيها الضحية ويكرم املجرم القاتل
ا�ت �ي �ف سط�ي ل �ف
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دروس وعر من هذه املجازر:

ي نستخلصها من هذه المجازر الرهيبة:
   أهم الدروس والع�ب ال�ت

ف  1_ علينــا أن نحــرس مســاجدنا بطــرق وأســاليب تتوافــق وظروفنــا ووضعنــا، فنحــن كفلســطيني�ي

هــا مــن أعــداء  ي حالــة حــرب وعــداء مــع الصهيونيــة العالميــة، وغ�ي
ف مســتهدفون، و�ف ومســلم�ي

نســانية، قــال تعــاىل: }يَــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا ُخــُذوا ِحْذَرُكــْم َفانِفــُروا ثَُبــاٍت  ســالم والإ الإ

ــْم  ــاَلَة َفْلَتُق ــُم الصَّ ــَت َلُه ــْم َفأََقْم ــَت ِفيِه ــاىل: }وِإَذا ُكن ــال تع ــاء:71 { وق ــا{ } النس ــُروا َجِميًع أَِو انِف

َعــَك َوْلَيأُْخــُذوا أَْســِلَحَتُهْم َفــِإَذا َســَجُدوا َفْلَيُكونُــوا ِمــن َوَراِئُكــْم...{ }النســاء: 102{ . ْنُهــم مَّ  طَاِئَفــٌة مِّ

ة،  ــ�ي ــجود كث ي الس
ــة �ف ــم خاص ي صالته

ــم �ف ف وه ــ�ي ــتهدفت المصل ي اس
ــ�ت ــازر ال فالمج  

، ومــ�، وأفغانســتان، والعــراق، وآخرهــا مجــزرة مســجد النــور، الواقــع وســط  ف ي فلســط�ي
�ف

ي 15 /3 /2019م، وذهــب ضحيتهــا أكــ�ش مــن ) 50 ( شــهيدا، 
ش بنيوزلنــدا �ف كريســت تشــ�ي

.)
1

*( ف ومثلهــم مــن الجرحــى، ومــن الشــهداء خمســة فلســطيني�ي

ــس  ــق، وطم ــور الح ــاء ن ــدف إطف ــالم؛ به س ــى الإ ــاض ع ــة إىل النقض ــداء الأم ــعى أع 2_ يس

بنــا، وإرهابنــا، وإضعــاف  الحقيقــة الســاطعة مــن خــالل تشــويه ديننــا، وتشــكيكنا فيــه، ورصف

ي تعبــث بأمننــا، 
نــا مــن بالدنــا وموطننــا، بإعمــال الأيــادي الخفيــة فينــا الــ�ت معنوياتنــا، وتهج�ي

ي هــذا المجــال، قــال تعــاىل: }يُِريــُدوَن أَن 
ــل بهزيمــة أعــداء الديــن �ف ولكــن ليعلمــوا أنَّ اللــه تكفَّ

ــُروَن{ )التوبــة: 32(. ــِرَه اْلَكاِف ــْو َك ــمَّ نُــورَُه َوَل ــُه ِإلَّ أَن يُِت َ اللَّ ــأْ�ب ــْم َويَ ــِه ِبأَْفَواِهِه ــوا نُــوَر اللَّ يُطِْفُئ

3_ علينــا أن ل نصــدق أعــداء اللــه، ول نثــق بهــم، ول نأمــن جانبهــم تحــت أي ظــرف كان، وعلينا 

ف بحبــل اللــه، وإنهــاء النقســامات، وتطبيــق ذلــك بالفعــل  أن نكــون متحديــن دائمــاً معتصمــ�ي

كة،  براهيمــي قواســم مشــ�ت ي المســجد الإ
ــدا والخامــس عــ�ش مــن رمضــان �ف ي نيوزيلن

ف مجــزر�ت ــ�ي ــا ب ــال م رساء، العــدد )146(، مق ــة الإ * مجل

ــه، ص14، ص19 .  ــوض الل ــل ع ــم خلي ــيخ إبراهي الش
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فم بمواثيــق، ول بعهــود،  بــص بنــا، ول يلــ�ت ــا ي�ت ــاً، فعدون ل بالقــول، وعــى أرض الواقــع عملي

ــْم  ــم ِبأَْفَواِهِه ــًة  يُرُْضونَُك ــْم ِإلًّ َوَل ِذمَّ ــوا ِفيُك ــْم َل يَْرُقُب ــُروا َعَلْيُك ــَف َوِإن يَظَْه ــاىل: }َكْي ــال تع ق

ُُهــْم َفاِســُقوَن{ )التوبــة: 8( َ ٰ ُقُلوبُُهــْم َوأَْك�ش َ َوتَــأْ�ب

ي 
4_ العالــم ل يعــ�ي دماءنــا انتباهــاً أو اهتمامــاً، حــ�ت لــو ســالت أنهــاراً، فهــذا العالــم يكــون �ف

 ، ي
ي محتــل بحجــر فلســطي�ف

نــا، أّمــا لــو ُخــدش صهيــو�ف ســبات عميــق عنــد ظلمنــا وقتلنــا وتدم�ي

ي غولدشــتاين قبــل  رهــا�ب ف الإ ــه ول تقعــد، فــ�ح حاخــام يهــودي خــالل تأبــ�ي ــا ل تقــوم الدني

ي ل يســاوون ظفــر يهــودي واحــد (( ويصــف المســتوطن  دفنــه، بقولــه: )) إنَّ مليــون عــر�ب

ي غولدشــتاين: )) بأنــه قــام بعمــل بطــوىلي حقيقــي بقتــل  رهــا�ب ي الإ
ف يــىسش اليهــودي الحاقــد يمئيــ�ب

العــرب، ويتمــ�ف أن يفعــل أكــ�ش اليهــود مثلــه (( )1(.

ي والقيــادة الفلســطينية عــى التمســك بالثوابــت، واغتنــام 
5_ إرصار المفــاوض الفلســطي�ف

ــذي  ــدوىلي ال ي وال ــرأي العــام العــر�ب ــا يســاندنا ال ــد، خاصــة عندم ــق واقــع جدي ي خل
الفــرص �ف

ــوة أوىل  ــتوطنات كخط ــك المس ــر تفكي ي ي ت�ب
ــول �ف ــه تح ــح لدي ــدة، وأصب ــازر بش ــتنكر المج اس

ــي.)2( ــالم الحقيق ــق الس ــى طري ــة، ع رئيس

  وكان موقــف القيــادة الفلســطينية الثابــت حيــال القــدس، والأرسى، والشــهداء موقفــاً 

ي ذلــك، كذلــك 
اجعــوا قيــد أنملــة �ف بطوليــاً رائعــاً، خاصــة أنهــم لــم يســاوموا عليهــا، ولــم ي�ت

ــة. ــة القتصادي ــرة المنام ــار، ومؤام ــة الع ــة صفق مواجه

، مرجع سابق، ص98 . ي
1- المجازر الصهيوينة ضد الشعب الفلسطي�ف

2- المجزرة، المحامي حجازي إسماعيل الشيوخي، ص115 - ص116 .

كي ال ننسى مجازر تدان فيها الضحية ويكرم املجرم القاتل
ا�ت �ي �ف سط�ي ل �ف
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ســالمي عامــة،  لــم يكــن مســتغرباً عــى كل مــن يشــتغل بالدراســات القرآنيــة والفكــر الإ  

ي 
عجــاز البيــا�ف عجــاز، غــ�ي الإ أن يثبــت للقــرآن الكريــم- كتــاب اللــه الخالــد- وجوهــاً متعــددة لالإ

يعيــاً،  اللغــوي، وخاصــة المعارصيــن منهــم، فقــد أثبتــوا للقــرآن إعجــازاً علميــاً، وإعجــازاً ت�ش

ــي، أو  ــاز الرقم عج ــرف بالإ ــا ع ــار م ــم غم ــاض بعضه اً خ ــ�ي ــاً، وأخ ــاً، وغيبي ــازاً تاريخي وإعج

ف العلمــاء والمفكريــن  ف أخــذ ورَّد بــ�ي ، هــي بــ�ي ي
عجــاز البيــا�ف العــددي، وكل تلــك الوجــوه عــدا الإ

ــورٍَة  ــوا ِبُس ــاىل: }َفأْتُ ــه تع ــود بقول ــو المقص ، إذ ه ي
ــا�ف ــاز البي عج ــى الإ ــوا ع ــإن اتفق ــاً، ف عموم

ف متحمــس مدافــع،  عجــاز، بــ�ي ي إثبــات الوجــوه الأخــرى لالإ
ي تعــارض �ف

ِمْثِلِه{)يونــس: 38(، فإنهــم �ف

ــارض راّد. ف مع ــ�ي وب

عجــاز العلمــي، فمــن المهــم إعــادة التذكــ�ي بقضيــة  ولتجليــة موضــوع مــا ســمي بالإ  

مهمــة، وهــي أن المعجــزة، كمــا تقــرر معناهــا المراجــُع المتخصصــة لغويــًة وقرآنيــة، هــي أمــر 

ي مرســل القــوم، الذيــن أرســل إليهــم أن يأتــوا  خــارق للعــادة، يتحــدى اللــه بهــا عــن طريــق نــ�ب

ي 
ــه �ف ــا يقول ــه، وأن م ــى إلي ــم موح ــى أن نبيه ــاً ع ــالً قاطع ــك دلي ــم ذل ــون عجزه ــا، ليك بمثله

 ، ي ــ�ب ــة لرســالة كل ن ــت المعجــزة مصاحب ــده، وقــد كان ــاً ليــس مــن عن ــن عموم يعــة والدي ال�ش

ــه بصــدق دعــواه ورســالته. ــداً ل تأيي

أ.فراس حج محمد
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ي ظاهــره مــن جنــس مــا اشــتهر به 
وهــذا المفهــوم للمعجــزة يفــرض ويحتــم أن يكــون �ف  

ي حقيقــة الأمــر، ولذلــك 
أولئــك القــوم، ليتفــق مــع مــا اشــتهروا بــه ظاهريــاً، وليختلــف عنــه �ف

ي عــى الأســباب والمســببات، 
عجــاز، وهــو أيضــاً خــارج نطــاق التفســ�ي العلمــي المبــ�ف يحــدث الإ

، فيتبعــون ويؤمنــون،  ف ولذلــك يثبــت الأمــر بأنــه معجــز، ويقــف القــوم إل المعانــدون مصدقــ�ي

ــم تكــن عصــاه  ــه الســالم، إذ ل ــا حــدث مــع ســيدنا مــو�، علي ــك م ــل عــى ذل وأوضــح دلي

ــة  ي تحولهــا إىل حي
ــم تكــن تخضــع للتفســ�ي العلمــي �ف ســحراً للتفــوق عــى ســحرة فرعــون، ول

ــل  ي ف ــحر، ول�ت ــالن الس ف بط ــ�ي ــا، لتب ــدرة م ــا ق ــه فيه ــا، أودع الل ــرد عص ــت مج ــل كان ــعى، ب تس

الغشــاوة عــن العيــون والقلــوب والبصائــر، ولذلــك عندمــا عايــن الســحرة، وهــم أعلــم أهــل 

زمانهــم بالســحر، فقــد صّدقــوا وآمنــوا وخــروا ســاجدين، وتركــوا مــا كانــوا عليــه مــن اعتقــاد 

ة  خاطــئ تجــاه مــا عرفــوا بــه، فثبــت بذلــك أن تلــك العصــا معجــزة، وقــد أقــرَّ بذلــك أهــل الخ�ب

والمعرفــة، إذ ليــس بعــد قــول هــؤلء مــن قــول، فــإذا قامــت عليهــم الحجــة والدليــل، فهــي 

هــم، ممــن ل يدركــون مــن أمــر ذلــك الموضــوع شــيئاً.   مــن بــاب أوىل ســتقوم عــى غ�ي

ي القــرآن الكريــم، إذ ســلم العــرب 
ي �ف

عجــاز البيــا�ف ي حقيقــة الإ
وهــذا مــا حــدث فعــالً �ف  

ــالً؛  ــداً متص ــه، كالً واح ــوره وبيان ــه وس ي تراكيب
ــز �ف ــرآن معج ــأن الق ــارع، وب ــرآن ل يُض ــأن الق ب

ة، وهــو الزعيــم العارف  ي الخــ�ب المشــهور المنســوب للوليــد بــن المغــ�ي
معــاٍن وألفــاظ معــاً، و�ف

ه: »واللــه إن عليــه لطــالوة، وإن لــه لحــالوة، وإن أعــاله لمثمــر،  بلســان العــرب، شــعره ونــ�ش

)
1

ــه«)* ــى علي ــو، ول يُع ــه يعل ــدق، وإن ــفله لمغ وأن أس

ــكار محمــد  ــس مــن أف ــه لي ــرآن معجــز، وأن ــل وحجــة عــى أن الق ي هــذا الخــ�ب دلي
  �ف

ي الأمّي،صــى اللــه عليــه وســلم، وهــذا مــا أدركتــه العــرب عمومــاً، إذ لــم يتجــرأ أحــد  العــر�ب

.18/ 1 ، ي التفس�ي
*-البحر المحيط �ف
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ــض  ــعرهم، وبع ي ش
ــت �ف ي تجل

ــ�ت ــم ال ف ببالغته ــ�ي ــهورين والمعروف ــرب المش ــاء الع ــن فصح م

اً فاشــالً. ء يشــبهه، وإن حــاول بعضهــم ذلك،فقــد ارتــدَّ حســ�ي ي
هــم أن يعــارض القــرآن بــىسش ن�ش

ــة، وكل  ــك العــرب قاطب ــه بذل ــة مــن المعجــزة، وتحــدي الل فالتحــدي إذن هــو الغاي  

النــاس قديمــاً وحديثــاً، فــإذا ثبــت عجــز العــرب عــن أن يأتــوا بمثــل أقــل ســورة مــن القــرآن، 

ــزاً.       ــد عج ــم أش ــم ه ه ــن غ�ي ــن م ــإن الآخري ف

ــت  ، أحبب ي
ــا�ف ــاز البي عج ــة الإ ي قضي

ــاء �ف ــد العلم ــهوراً عن ــاً ومش ــاً معروف ــذا بيان كان ه  

، وهــو التحــدي بــأن يأتــوا  ي
عجــاز القــرآ�ف أن أبســط القــول فيــه قليــالً، لنتوصــل إىل حقيقــة الإ

، وألفاظــاً متآلفــة معــاً، لتــدل عــى مــا دلــت عليــه، وهــذا مــا عــ�ب عنــه عبــد  بمثلــه، لغــة ومعــ�ف

ــة.  ــم المعروف ــة النظ ي نظري
ي �ف

ــا�ف ــر الجرج القاه

يعيــة،  عجــاز الأخــرى؛ الت�ش وتأسيســاً عــى مــا ســبق، فــإن مــا عــرف بوجــوه الإ  

ــاً،  ــٍد إطالق ــا تح ــن فيه ــم يك ــة، إذ ل ــه ألبت ــت إلي ــالً، ول يلتف ــكان أص ــه م ــس ل ــة، لي والتاريخي

ــماوية  ــب الس ــم، والكت يعاته ــرب وت�ش ــار الع ــض أخب ــة، وبع يف ــث ال�ش ــت الأحادي ــد التق وق

ف أن التوراة  ي القــرآن، ولم يقــل أحــد مــن المتأخريــن والمتقدمــ�ي
الســابقة، مــع بعــض مــا جــاء �ف

ي 
يعاتهــا ممــا اتفــق مــع مــا جــاء بــه القــرآن، أنهــا معجــزة �ف نجيــل أو أخبــار العــرب وت�ش أو الإ

يعاتهــا وأخبارهــا التاريخيــة، فهــي بحــد ذاتهــا كموضــوع لــم تكــن معجــزة، ولــم يُطلــب  ت�ش

ــاً.  ــدي إطالق ــا التح به

عجــاز العــددي مــردود مــن حيــث هــو موضــوع  ي الوقــت ذاتــه؛ فــإن مــا ُعــرف بالإ
و�ف  

ــة  ــها الصحاب ــم يمارس ــل، ل ــاب الُجّم ــى حس ــاء ع ، بن ــ�ي ــة التفس ــك لأن طريق ــاز، وذل عج لالإ

ي الحســاب كانــت موجــودة عنــد العــرب، ولــم 
والتابعــون، عــى الرغــم مــن أن تلكــم الطريقــة �ف

ــون  ، أضــف إىل أن ك ي التفســ�ي
ــة �ف ــا تعــد بدع ــك فإنه ــرآن، فلذل ــات الق ــق عــى تفســ�ي آي تطب
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ي عــدد الحــروف والألفــاظ لتــدل عــى معــاٍن محــددة، فإنهــا تتبــع 
اتــه �ف ي تعب�ي

القــرآن متناســقاً �ف

ــالف  ــة إىل أن اخت ــي، إضاف ــاز الرقم عج ــب الإ ــن صل ــس م ، ولي ي
ــا�ف ــق البي ــن النس ورة م ــ�ف بال

عجــاز نوعــاً مهمــالً، واهــي القــوام، ليــس  القــراءات لالآيــة الواحــدة يجعــل هــذا النــوع مــن الإ

ــل  ــن أرس ــوم، الذي ــه الق ــه ب ــدُّ الل ــم يتح ــازاً، ول ــد إعج ــف يع ــا، إذ كي ــوم عليه ــه أركان ليق ل

ــم؟ إليه

ي هــذه الوقفــة، فإنــه مدفــوع 
ــا الأســاس �ف عجــاز العلمــي الــذي هــو موضوعن أمــا الإ  

ومرجــوح كذلــك، وذلــك لأن اللــه ســبحانه وتعــاىل، واتســاقاً مــع مــا تقــدم، لم تكــن موضوعات 

تيــان بنظريــات علميــة، أو اكتشــاف  القــرآن العلميــة محــل تحــد للعــرب، ولــم يطلــب منهــم الإ

ي الكتــاب الكريــم، إذ لــو تحــدى اللــه النــاس علميــاً بالقــرآن، لأثبــت 
حقائــق علميــة متضمنــة �ف

ــ�ف  ــن مع ــابقاً م ــُت س ــا بين ــك لم ــز، وذل ــ�ي معج ــرآن غ ــفاته أن الق ــث بمكتش ــم الحدي العل

المعجــزة، فالنــاس جميعــاً، وخاصــة غــ�ي العــرب قــد أتــوا بحقائــق علميــة، لــم تتعــارض مــع 

نصــوص القــرآن، وقــد عــ�ب القــرآن عــن حقائــق كونيــة ل شــك فيهــا، وذلــك لأن القــرآن مــن عنــد 

ي القــرآن، وهــو 
اللــه ســبحانه قطعــاً، إذ لــو تعــارض العلــم والقــرآن، لــكان هنــاك خلــٌل كبــ�ي �ف

ف يديــه ول مــن خلفــه، ول يمكــن أن يكــون هنــاك تعــارض  الكتــاب الــذي ل يأتيــه الباطــل مــن بــ�ي

ف حقائــق العلــم والقــرآن، وذلــك لأنهمــا مــن مصــدر واحــد، ل يتطــرق إليــه الشــك والخلــل  بــ�ي

ي القــرآن مــن إشــارات قــال عنهــا العلمــاء إنهــا مــن مواطــن 
ــه، فــإن مــا جــاء �ف والخطــأ، وعلي

ي عــى 
ــ�ف ي الكــون، هــذا الكــون المب

ــه �ف ــات قــدرة الل ــا تجلي ي حقيقته
عجــاز العلمــي، هــي �ف الإ

أســس منطقيــة، ربطــت الأســباب بمســبباتها، تبيانــاً لمنهــج التفكــ�ي العقــىي عنــد النــاس، وأل 

 ، ي ل يقــع عليهــا الحــس، وهــي ليســت محــل تفكــ�ي
ي المغيبــات الــ�ت

يظلــوا مأخوذيــن بالتفكــ�ي �ف

ب مــن  ، وهــو رصف ي مقــدور بــ�ش
أو إعمــال نظــر، كذلــك فــإن البحــث فيمــا وراء الطبيعــة ليــس �ف
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ي أرض 
ف بــه متعــة عقليــة مجــردة، ولكنــه ليــس لــه �ف الخيــال، وإن كان يُْحــِدث عنــد المشــتغل�ي

ي ســعى القــرآن الكريــم إىل تثبيتهــا 
الواقــع أي أثــر، وهــذا يؤكــد المنهجيــة العقليــة للتفكــ�ي الــ�ت

ي معاشــهم، وتطور 
عنــد النــاس، وهــي التفكــ�ي بالواقــع والوقائــع والأشــياء لينتفــع الناس بهــا �ف

قــاً  ــه الكتشــافات العلميــة رسش أســاليب حياتهــم وآلتهــا، وهــذا مــا حــدث فعــالً، وأبانــت عن

ــر والنظــر  ــو للتفّك ــا يدع ــم م ــرآن الكري ــات الق ي آي
ــك تجــد �ف ــس بمســتغرب إذن أن ــاً، فلي وغرب

 ، ف ف والمفكريــن والعاقل�ي والتأمــل، يخاطــب بهــا اللــه، جــل وعــال، أوىلي الألبــاب والقــوم العالمــ�ي

ي المغيبــات، كالجــن، والمالئكــة، والجنــة، والنــار، 
وتجنــب القــرآن البحــث أو توجيــه البحــث �ف

ي خلقــه المشــاهد المحســوس فقــط.
وحــ�ت ذات اللــه، واقتــ�ت الدعــوة عــى أن نتفكــر �ف

عجــاز العلمــي لــم تكــن دافعــاً  هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن دعــوى الإ  

ــة  ــص، والهزيم ــعور بالنق ــة الش ــل نتيج ــت ردة فع ــل كان ــهم، ب ف أنفس ــلم�ي ــن المس ــاً م ذاتي

ــدة، أو  ــة جدي ــة علمي ــم بنظري ــمع أحده ــا س ــإذا م ــة، ف ــا الأم ي منه
ــا�ف ي تع

ــ�ت ــة، ال الحضاري

ــة  ــأن القــرآن تحــدث عــن ذلــك قبــل ألــف وأربعمائ ي ســارع إىل القــول، ب اكتشــاف علمــي غــر�ب

ء يثّبتــه عــى دينــه، ويجعلــه  ي
عــام، وكأنــه يبحــث لهزيمتــه النفســية، وأزمتــه الحضاريــة عــن �ش

مقتنعــاً بصــدق القــرآن، عــى الرغــم مــن أن القــرآن ل يحتــاج إىل التصديــق بــكل مــا جــاء بــه مــن 

ي خــارج نطــاق 
محكــم ومتشــابه إىل نظريــات علميــة، بــل إثبــات كــون القــرآن مــن عنــد اللــه يــأ�ت

ــة.  ــق علمي ــل إىل حقائ ــة، والتوص ــة، والمالحظ ــى التجرب ي ع
ــ�ف ــي المب ــ�ي العلم التفك

عجــاز العلمــي محظــور تفســ�ي آيــات  ي كتــاب لــه عــن الإ
ف د. فضــل حســن عبــاس �ف وبــ�ي  

ثبات  القــرآن اســتناداً إىل النظريــات العلميــة، فمعــروف أن النظريــات العلميــة خاضعة للــرد والإ

ي تقــوم عليهــا، وهــذا يجعــل القــرآن متناقضــاً، وبــدلً مــن 
ي الأســس الــ�ت

والتغيــ�ي والتبديــل �ف

، لأن طريقــة  ف يمــان، قــد يــؤدي إىل زعزعــة اليقــ�ي أن يــؤدي التفســ�ي العلمــي للقــرآن إىل زيــادة الإ

ي الخطــأ، فكيــف للعلمــاء أن يقولــوا: إن القــرآن تحــدث 
تلقيــه بهــذا الشــكل خاطئــة وفادحــة �ف
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ي المــادة، وهــي الــذرة، وذلــك عندمــا تــم تفســ�ي قولــه تعــاىل: }َوَمــْن يَْعَمْل 
عــن أصغــر وحــدة �ف

ًّا يَــرَُه{ )الزلزلــة: 8(، لمواكبــة نظريــة علميــة ثبــت أنهــا غــ�ي دقيقــة؟  َ ِمْثَقــاَل َذرٍَّة رسش

ي الطــرح والمناقشــة، وهــي أن 
وريــة �ف ويتصــل بهــذه القضيــة قضيــة أخــرى مهمــة ورصف  

ف قديمــاً وحديثــاً، منــذ عهــد الرســول الكريــم،  ف الماليــ�ي القــرآن هــو كتــاب قــرأه ويقــرؤه ماليــ�ي

عليــه الصــالة والســالم، إىل الآن، فلمــاذا لــم يحــدث العكــس، بحيــث يتــم اكتشــاف النظريــات 

ي  العلميــة والحقائــق الكونيــة، ابتــداء مــن القــرآن الكريــم، وأن ل يتــم انتظــار الكتشــاف الغــر�ب

ها،  يــاء والطــب والأحيــاء، وغ�ي ف ي مجــال الف�ي
لنقــول: إن القــرآن الكريــم ســبق العلــم الحديــث �ف

ــ�ي  ف التفس ــ�ي ــي ب ــاز العلم عج ــات الإ ــن آي ــدة م ــة الواح ات لالآي ــ�ي ــالف التفس ــن أن اخت ــدا ع ع

القديــم والحديــث، يجعــل الآيــة مــن المتشــابه، وإذا كانــت مــن المتشــابه، فإنهــا غــ�ي قاطعــة 

ــل  ــه، ول تحتم ي دللت
ــع �ف ــو قاط ــذي ه ــاز ال عج ــن الإ ــا م ــا كونه ــي عنه ــذا ينف ــا، وه ي دللته

�ف

. اً واحــداً ل غــ�ي نصوصــه إل تفســ�ي

عجــاز العلمــي مــا هــي إل  ف أن دعــوات المفكريــن للكشــف عــن آيــات الإ وهكــذا يتبــ�ي  

ي عــن 
ي مــا ل يحتمــل، وهــذا كلــه ل يغــ�ف

، وتحميــل النــص القــرآ�ف ي التفســ�ي
ب مــن الشــطط �ف رصف

ــدم  ــة، وع ــة الفّج ــذه الطريق ــرآن به ــى الق ــب أل يتلق ــه يج ــيئاً، وعلي ــق ش ــن الحقائ ــه م فاعل

يــع وفكــر، صيــغ بطريقــة معجــزة، كل مــا فيــه حــق  إخــراج القــرآن مــن دائــرة أنــه كتــاب ت�ش

ي القــرآن الكريــم لتــدل عــى عظيــم قدرته 
شــارات العلميــة �ف وواجــب التصديــق، وقــد جــاءت الإ

اء  عجــاز العلمــي الــذي هــو محــض افــ�ت ثبــات الإ ســبحانه، وأنــه يعلــم الــ� وأخفــى، وليــس لإ

ووهــم، وقــع فيــه مــن وقــع، وهــو بعيــد عــن هــدف القــرآن وغايتــه، فالقــرآن الكريــم ليــس 

يعــة وعقيــدة. ــاب ديــن، رسش ــاب فلســفة أو لغــة، بــل هــو كت ــاً، ول كت ــاً علمي كتاب

اكاإلعجاز العلمي حقيقة أم وهم؟ ا وه�ف م�ف ه�ف
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أشياء ينبغي سرتها

أ. كامل بواطنة

مدير دائرة الكتب واملطبوعات الرتبوية

وزارة الرتبية والتعليم

، يقــول الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم: )ِإنَّ  ّ ســّت�ي ي ــا حــ�ي ، وربّن ديننــا ديــن الســ�ت  

()1(، وهــو يحــّث عــى ســ�ت العيــوب والعــورات  َ ْ
ــ�ت ، يُِحــبُّ الَحَيــاَء َوالسَّ ٌ ٌّ ِســتِّ�ي ي اللَّــَه َعــزَّ َوَجــلَّ َحــ�يِ

ــن  ــا، ونح ــياء، ويعّرونه ــفون الأش ــم يكش ف أنّه ــلم�ي ــ�ي المس ــه غ ــف ب ــا يوص ــوب...، ومّم والذن

ي تصاويرهــم وتماثيلهــم ولباســهم... ل يراعــون 
ها ونكســوها، ومــن هنــا نجدهــم حــ�ت �ف نســ�ت

. الســ�ت

ي ذلــك 
ها، ونريــد أن نتوّقــف مــع بعضهــا قليــالً، و�ف هنــاك أشــياء حــّث ديننــا عــى ســ�ت  

ــه  ــق، صــّى الل ي هــذا يقــول ســّيد الخل
ــوب، و�ف ــا ســ�ت الذن ــا، منه ــا وأُخران ي دنيان

ــا �ف الخــ�ي لن

ً ِإل الُمَجاِهِريــَن()2(، والمجاهــر بالمعصيــة إنســان قليــل الحيــاء،  ي ُمَعــا�ف ِ
ــ�ت عليــه وســّلم: )ُكلُّ أُمَّ

ــه يــأ�ب إل أن يكشــف ســ�ت اللــه عنــه، وهــو بذلــك فيــه  ه اللــه، ولكّن يرتكــب المعصيــة، ويســ�ت

ي أنّــه يعــّد  
، ومــن النــاس، والثــا�ف وصفــان: أولهمــا عــدم اســتحيائه مــن اللــه الســميع البصــ�ي

ــام. اف الآث ه عــى اقــ�ت ه، فيشــّجع غــ�ي قــدوة ســيئة لغــ�ي

 . ي
ْهِي َعِن التََّعرِّي، وصححه الألبا�ف ي داود، كتاب الحمام، بَاُب النَّ ف أ�ب 1- س�ف

ِ الُمْؤِمِن َعَى نَْفِسِه. ْ
2- صحيح البخاري، كتاب الأدب، بَاُب َس�ت
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ي غايــة الخطــورة، والحيــاة 
ف الأزواج، وهــذا أمــر �ف ه مــا يكــون بــ�ي وأمــر ثــان يجــب ســ�ت  

ف الأزواج، فــكّل منهــم لبــاس وســ�ت لالآخــر، قــال تعــاىل:  الزوجّيــة تقــوم عــى مراعــاة الســ�ت بــ�ي

ي بعضهــم إىل بعــض، 
{)البقــرة: 187(، وبخاّصــة عندمــا يفــ�ف ــاٌس َلُهنَّ ــْم ِلَب ــاٌس َلُكــْم َوأَنُْت }ُهــنَّ ِلَب

ّ النــاس، قــال صــى اللــه عليــه وســلم: )ِإنَّ 
فضــاء، فهــو مــن رسش ومــن يفضــح رّس زوجــه بعــد الإ

ي ِإَلْيــِه، ثُــمَّ  ِ
ي ِإىَل اْمَرأَِتــِه، َوتُْفــ�ف ِ

َلــًة يَــْوَم الِقَياَمــِة، الرَُّجــَل يُْفــ�ف ِ
ف ْ ــاِس ِعْنــَد اللــِه َم�ف ِّ النَّ َ ِمــْن أرَسش

ي 
ي هــذا الأمــر، ويريــدون أن يتفّكهــوا �ف

(، وكثــ�ي مــن الأزواج والزوجــات يتهاونــون �ف
1

ُ رِسََّهــا()* ُ يَْنــ�ش

المجالــس، فتجــد الواحــد منهــم، أو منهــّن، ينــ�ش أو تنــ�ش أرسار الزوجّيــة للنــاس، فيصبحــون 

ي 
ها، وفيــه تشــجيع للذيــن �ف ي هــذا كشــف لأرسار ينبغــي ســ�ت

عــى معرفــة بمــا حــدث بينهمــا، و�ف

قلوبهــم مــرض؛ ليتجــّرؤوا عــى الحرمــات والبيــوت.

ــرف  ــاره، يع ــاس إىل ج ــرب الن ــن أق ــار م ان، والج ــ�ي ه، أرسار الج ــ�ت ــي س ــث ينبغ ــر ثال          وأم

مدخلــه ومخرجــه، ومــن الممكــن أن يطّلــع عــى كثــ�ي مــن أرساره، وهنــا يحســن بالجــار أن يكتــم 

ــه لجــار  رّس جــاره، ل أن يتحّســس أو يتجســس؛ ليعــرف بعــض الأرسار؛ بقصــد إفشــائها، وإنّ

ي جــار 
خــ�ي ذاك الــذي إن رأى حســنة مــن جــاره أفشــاها، وإن رأى ســيئة غطّاهــا، وقــد أعجبــ�ف

ي بيــت جــاره، وكان خــارج البيــت قــال لأولده: هّيــا ندخــل؛ ذلــك 
كان إذا ســمع أصــوات شــجار �ف

ي حالــة غضــب.
انــه، يفشــونه �ف ء مــن أرسار ج�ي ي

أنـّـه ل يريــد ســماع �ش

ها عبــادة التطــّوع، للبعــد عــن شــبهة الريــاء، ومنهــا  ي ســ�ت
ي رّغــب الديــن �ف

         ومــن الأشــياء الــ�ت

ــاد، والمجــازي  ــع عــى أعمــال العب ــه، فهــو المطّل ف بالل ــل يقــ�ي الصدقــة، وســ�ت الصدقــة دلي

* صحيح مسلم، كتاب النكاح، بَاب تَْحِريِم ِإْفَشاِء رِسِّ الَمْرأَِة.

اكآشياء ينبغي سرتها ا وه�ف م�ف ه�ف
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ي صدقــة الــ�، قال 
ي الســنة المطّهــرة مــا يرّغــب �ف

ي القــرآن الكريــم، و�ف
، و�ف عليهــا، وليــس البــ�ش

ــُر  ٌ َلُكــْم َويَُكفِّ ْ ــا ِهــَي َوِإْن تُْخُفوَهــا َوتُْؤتُوَهــا الُفَقــَراَء َفُهــَو َخــ�ي َدَقــاِت َفِنِعمَّ تعــاىل: }ِإْن تُْبــُدوا الصَّ

ي ترغيــب آخــر قــال ســبحانه: }الَِّذيَن 
{)البقــرة: 271(، و�ف ٌ َئاِتُكْم َواللَّــُه ِبَمــا تَْعَمُلــوَن َخِب�ي َعْنُكــْم ِمــْن َســيِّ

َهــاِر رِسًّا َوَعالِنَيــًة َفَلُهــْم أَْجرُُهــْم ِعْنــَد َربِِّهــْم َول َخــْوٌف َعَلْيِهــْم َول  يُْنِفُقــوَن أَْمَواَلُهــْم ِباللَّْيــِل َوالنَّ

ُهــْم يَْحزَنـُـوَن{ )البقــرة: 274(، فقــد قــّدم الليــل عــى النهــار، والــّ� عــى العالنيــة، ومــن الســبعة 

َّ لَ  َق ِبَصَدَقــٍة، َفأَْخَفاَهــا َحــ�ت ي ظّلــه يــوم ل ظــّل إل ظّلــه )...َورَُجــٌل تََصــدَّ
الذيــن يظّلهــم اللــه �ف

ي ســ�ت الصدقــة دليــل إخــالص للــه، ومراعــاة 
(، ول يخفــى أّن �ف

1

تَْعَلــَم ِشــَماُلُه َمــا تُْنِفــُق يَِميُنــُه( )*

ء أن تقــّدم لفقــ�ي صدقــة أمــام النــاس، فتؤذيــه،  ي
ي �ش

؛ إذ ليــس مــن الأدب �ف لمشــاعر الفقــ�ي

وتحرجــه، وتجــرح مشــاعره.

ــاً مــن مواقــف، فقــد يســمعن كلمــة  ه مــا يحصــل مــع النســاء أحيان ــا يجــب ســ�ت ومّم  

ي 
ــالت، و�ف ــائل المواص ي وس

ــل، و�ف ــن العم ي أماك
ــواق، و�ف ي الأس

ــاء �ف ــل حي ــن قلي ة م ــارسش ــ�ي مب غ

ــا  ت أّمن ــة(، فأخــ�ب ــر الركوب ــة مــن كاٍر)مؤّج الشــوارع...، وقــد شــكت إحداهــّن مــن حركــة مريب

ي اللــه عنهــا، فقالــت لهــا: حجــراً حجــراً، ذلــك أّن عواقــب كشــف هــذه الأشــياء قــد 
عائشــة، ر�ف

. ــ�ش ــمعة الأن ّ بس
ــ�ف ي

نســان عنــد قضــاء الحاجــة، ولقــد ّســماه القــرآن  ه مــا يكــون مــن الإ ومّمــا ينبغــي ســ�ت  

نســان  ي تصعــب رؤيــة مــن يكــون فيهــا، والإ
)الغائــط(، والغائــط هــو الأرض المنخفضــة، الــ�ت

ــون  ــك أن يك ــّب كذل ــد، ويح ــا أح ــراه فيه ــّب أن ي ــة ل يح ي حال
ــون �ف ــة يك ــاء الحاج ــد قض عن

. ِ
ف َدَقِة ِبالَيِم�ي * صحيح البخاري، كتاب الزكاة، بَاب الصَّ



83

اكآشياء ينبغي سرتها ا وه�ف م�ف ه�ف

مطمئنــاً، وهــو يزيــل الأذى عــن نفســه، والفطــرة الســليمة، تجعلــه يســ�ت نفســه، وأرى أّن مــن 

ــويّاً. ــاناً س ــس إنس ــاس لي ــن الن ــرأى م ــى م ــه ع ي حاجت
ــ�ف يق

ه مــا يكــون من عيــوب الناس وذنوبهم، ومن شــأن المســلم أن يســ�ت  ي ســ�ت
ومّمــا رّغــب �ف  

َُه اللــُه يـَـْوَم الِقَياَمــِة()1(، َ َ ُمْســِلًما، َســ�ت َ
 أخــاه المســلم، قــال صــى اللــه عليــه وســلم: )َوَمــْن َســ�ت

ف الشــيطان عــى أخيــه بفضــح ذنوبــه، فيتعــّود المذنــب عــى    والمســلم ل يعــ�ي

نــت  ن�ت الذنــوب، وعــدم الســتحياء مــن مقارفتهــا، وبذلــك تزيــد ذنوبــه، ومــن المالحــظ أّن الإ

يمــان، الذيــن يريــدون أن تشــيع الفواحــش والذنــوب، فليحــذر  أصبــح مكانــاً مالئمــاً لضعــاف الإ

المســلم مــن ذلــك، وقــد تكــون آثــار الأقــالم أعظــم مــن آثــار الألســن؛ لأنّهــا ثابتــة، وقــد ل 

ــل.   ــن طوي ــى لزم تمح

ــوب  ــن الذن ــث ع ــد البح ف تتعّم ــلم�ي ــات المس ــن مجتمع ــ�ي م ــت كث ــزن أن أصبح ــن المح      م

ــح  ــة؛ لتفض ــة قّب ــن الحّب ــة، وم ــأ خطيئ ــن الخط ــل م ــا، فتجع ــل تضخمه ــا، ب ه ــا ون�ش والخزاي

المســتور، ومــن يفعــل ذلــك ل يعــرف شــيئاً مــن روح ديننــا، ألــم يكــِف هــؤلء قــول نبّينــا، صــّى 

يَمــاُن َقْلَبــُه،  َ َمــْن آَمــَن ِبِلَســاِنِه، َوَلــْم يَْدُخــِل الإِ َ اللــه عليــه وســّلم، مخاطبــاً ومحــّذراً: )يـَـا َمْعــ�ش

ِبــع اللــُه َعْورَتـَـُه، َوَمــْن  ِبُعــوا َعْوَراِتِهــْم؛ َفِإنَّــُه َمــْن اتبــع َعْوَراِتِهــْم، يَتَّ ، َول تَتَّ َ ف ل تَْغَتابـُـوا الُمْســِلِم�ي

ي بَْيِتــِه(.)2( ِ
ِبــِع اللــُه َعْورَتـَـُه، يَْفَضْحــُه �ف يَتَّ

1- صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب ل يظلم المسلم المسلم ول يسلمه.

، حسن صحيح.  ي
ي الغيبة، وقال الألبا�ف

ي داود، كتاب الأدب، باب �ف ف أ�ب 2- س�ف
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السعادة الحقيقة

الســعيد حقــاً "مــن كان مــع اللــه"، والأســعد منــه "مــن كان اللــه معــه" أســأل اللــه " أن    

ي كل خطــوة، ويحفظكــم مــن كل ســوء.
يكــون معكــم �ف

السعادة ل تحتاج إىل معجزات عظيمة... كل ما تحتاجه:  

قلب متسامح

 ووجه مبتسم

وقناعة بالنصيب

                                                                  وثقة بالله

حتى تكن أسعد الناس ..

اً... والصمت تفكراً... والنطق ذكــراً ... والحياة طاعة.. اجعــل الفرح شــكراً... والحزن صــ�ب   

وكن مثل الطائر... يأتيه رزقه كل صباح ومساء، ول يهتم بغد ... ول يؤذي أحداً   

وليكن قلبك كاللؤلؤ ... ل يحمل أحقاداً  

اقرأ وتذكر
إعداد: إميان خليل تايه

رئيس قسم النرش والتوزيع / دار اإلفتاء الفلسطينية
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ــك  ــد كأن ــودع ... وارق ــالة م ــل ص ــبيل ... ص ــر س ــب، أو عاب ــك غري ــا كأن ي الدني
ــن �ف وك  

منــه.  تعتــذر  بــكالم  تتكلــم  ول   ... شــهيد 

            ل تنــس أن حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل تُطفــئ الحريــق، ويَنجــو بهــا الغريــق، ويُعــرف 

بهــا الطريــق.

قيل للسعادة 

ف القلب؟  م�ت تسكن�ي

قالــت: إذا توافــرت فيــه ثــالث: عــدم الحــزن عــى مــا فــات، وعــدم القلــق عــى مــا هــو آت، 

ي النقــاش يقــاس العقــل، 
، و�ف والرضــا بمــا قســم رب الســماوات، ففــي الشــّدة يُقــاس الّصــ�ب

. ــاس البــ�ش ي المواقــف يُق
و�ف

هنيئــاً لمــن يحــرص عــى أل يظلــم أحــداً، ول يغتــاب أحــداً، ول يجــرح أحــداً، ول يــرى نفســه 

فــوق أحــد، فكلنــا راحلــون.

من اللطائف القرآنية

َ أَْمُر اللَِّه َفاَل تَْسَتْعِجُلوُه{ )النحل:1(              سورة النحل افُتتحت بالنهي عن الستعجال:}أَ�ت

َُك ِإلَّ ِباللَِّه{ )النحل:127( ْ ْ َوَما َص�ب : }َواْص�بِ واخُتتمت بالأمر بالص�ب

، يكمــن خــ�ي ل يعلمــه إل اللــه تعــاىل، فالثقــة باللــه ل حــدود لهــا،  وي والصــ�ب ف الــ�ت ومــا بــ�ي

والصــ�ب عاقبتــه أجــر بغــ�ي حســاب.

اك ا وه�ف م�ف ه�ف اقرأ ... وتذكر
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ثواب الحمد

لــو رزق العبــد الدنيــا بمــا فيهــا، ثــم قــال: الحمــد للــه، لــكان إلهــام اللــه لــه بالحمــد أعظــم 

، وثــواب الحمــد يبقــى.. نعمــة مــن إعطائــه الدنيــا! لأن نعيــم الدنيــا يفــ�ف

كالم من ذهب

كان الصالحون يتواصون بثالث كلمات، لو وزنت بالذهب لرجحت به:  

ف الناس ف الله، أصلح الله ما بينه وب�ي      الأوىل: من أصلح ما بينه وب�ي

                           الثانية: من أصلح رسيرته، أصلح الله عالنيته 

                          الثالثة : من اهتم بأمر آخرته، كفاه الله أمر دنياه وآخرته.       

دعائم التوكل

ي التوكل عى الله عز وجل؟ 
قال رجل لحاتم الأصم: عالَم بنيت أمرك �ف

قال: عى أربع خصال: 

ي، فاطمأنت به نفىسي ي ل يأكله غ�ي
                           علمت أن رز�ت

ي، فأنا مشغول به                           وعلمت أن عمىي ل يعمله غ�ي

ي بغتة، فأنا أبادره
                          وعلمت أن الموت يأتي�ف

ي منه  ف الله عز وجل حيث كنت، فأنا أستح�ي ي ل أخلو من ع�ي
          وعلمت أ�ف

{)آل عمران: 159( َ ف                           قال تعاىل: }َفَتَوكَّْل َعَى اللَِّه ِإنَّ اللََّه يُِحبُّ اْلُمَتَوكِِّل�ي
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     ويقول اإلمام الشافعي:

ما نزل بالء إال بذنب

ل تخوفوا الناس من الفقر ..   

ي تجلب الفقر
  خوفوهم من الذنوب ال�ت

  فما نزل بالء إل بذنب، ول رُفع إل بتوبة...

قال تعاىل: }َوأََلِو اسَتقاموا َعَى الطَّريَقِة لأَسَقيناُهم ماًء َغَدًقا{)الجن: 16(  

الدعوة الصادقة

ف عرش الرحمن؟ فقال: دعوة صادقة لأخيك. : كم بيننا وب�ي ف ُسئل أحد الصالح�ي  

وقــد قيــل: الدعــاء مــن أنفــع الأدويــة، وهــو عــدو البــالء، يدافعــه ويعالجــه، ويمنــع   

نزولــه، ويرفعــه أو يخففــه، وهــو ســالح المؤمــن.

َخالقــي اللَّــِه  َعــَى  ي 
ِرْز�ت ي 

�ف تَوكْلــُت 

ي
يفوتــ�ف فليــَس  ي 

يــُك مــن رز�ت ومــا 

بفضلــِه العظيــُم  اللــُه  بــِه  ي 
ســيأ�ت

ٍء تذهــُب النفــُس حــ�ًة  ي
ففــي أي �ش

ي
راز�ت شــٌك  ل  اللــَه  أنَّ  وأيقنــُت 

الَعواِمــِق البَحــاِر  َقــاع  ي 
�ف َكاَن  َوَلــو 

ــِق ــاُن بناط ي اللس
ــ�ف ــن م ــم يك ــو ل ول

َوَقــْد َقَســَم الرَّْحَمــُن ِرْزَق اْلَخالَِئــِق

اك ا وه�ف م�ف ه�ف اقرأ ... وتذكر
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أدعية مميزة

ُد الْســِتْغَفاِر  ِّ، َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، قــال: )َســيِّ ي ــ�بِ ســيد االســتغفار: َعــِن النَّ  

ي َوأَنـَـا َعْبــُدَك، َوأَنـَـا َعــَى َعْهــِدَك َوَوْعــِدَك َمــا  ِ
ِّي لَ ِإَلــَه ِإل أَنـْـَت، َخَلْقَتــ�ف أَْن تَُقــوَل: اللَُّهــمَّ أَنـْـَت َر�ب

ي َفاْغِفــْر  َّ، َوأَبُــوُء َلــَك ِبَذنـْـ�بِ ِّ َمــا َصَنْعــُت، أَبُــوُء َلــَك ِبِنْعَمِتــَك َعــَىي َ اْســَتطَْعُت، أَُعــوُذ ِبــَك ِمــْن رسش

ــْن  ــاَت ِم ــا، َفَم ــا ِبَه ــاِر، ُموِقًن َه ــَن النَّ ــا ِم ــْن َقاَلَه ــاَل: »َوَم ــَت، َق ــوَب ِإلَّ أَنْ نُ ــُر الذُّ ــُه لَ يَْغِف ، َفِإنَّ ىِلي

ــِة، َوَمــْن َقاَلَهــا ِمــَن اللَّْيــِل، َوُهــَو ُموِقــٌن ِبَهــا، َفَمــاَت  َ، َفُهــَو ِمــْن أَْهــِل الَجنَّ يَْوِمــِه َقْبــَل أَْن يُْمــىِسي

ــِة( )1( ــِل الَجنَّ ــْن أَْه ــَو ِم ــَح، َفُه ــَل أَْن يُْصِب َقْب

ــِه  ــوُل، اللَّ ــاَل رَُس ــاَل: َق ــُه، َق ــُه َعْن َ اللَّ ي ِ
ــرََة، رَ�ف ي ُهَريْ ــْن أَ�بِ ــس: َع ــارة املجال   كف

ــَل أَْن  ــٌل َقْب ــاَل َقاِئ ــْم ِفيــِه، َفَق َ َلَغطُُه ُ
ــْوٌم َمْجِلًســا، َكــ�ش ــَس َق ــا َجَل ــِه َوَســلََّم: )َم َصــىَّ اللــُه َعَلْي

يَُقــوَم: ُســْبَحانََك اللَُّهــمَّ َربََّنــا، َوِبَحْمــِدَك ل ِإَلــَه ِإل أَنـْـَت، أَْســَتْغِفرَُك ثـُـمَّ أَتـُـوُب ِإَلْيــَك، ِإل ُغِفــَر 

ــِه()2( ي َمْجِلِس ِ
ــا َكاَن �ف ــُه َم َل

ــَى  ــَتَوى َع ــلََّم، َكاَن ِإَذا اْس ــِه َوَس ــُه َعَلْي ــىَّ الل ــِه، َص ــوَل الل ــفر: إنَّ رَُس ــاء الس دع  

ــُه  ــا َل ــا ُكنَّ ــَذا، َوَم ــا َه َر َلَن ــخَّ ــِذي َس ــْبَحاَن الَّ ــال: )ُس ــمَّ ق ــا، ثُ َ ثاَلثً َّ ــ�ب ــَفٍر، َك ــا ِإىَل َس ِه َخاِرًج ِ ــ�ي بَِع

ْقــَوى، َوِمــَن الَعَمــِل  َّ َوالتَّ ي َســَفِرنَا َهــَذا الــ�بِ ِ
، َوِإنَّــا ِإىَل َربَِّنــا َلُمْنَقِلُبــوَن، اللُهــمَّ ِإنَّــا نَْســأَُلَك �ف َ ف ُمْقِرِنــ�ي

ــَفِر،  ي السَّ ِ
اِحــُب �ف ــا بُْعــَدُه، اللُهمَّ أَنـْـَت الصَّ ْن َعَلْيَنــا َســَفرَنَا َهــَذا، َواطـْـِو َعنَّ ، اللُهــمَّ َهــوِّ َ َمــا تـَـرْ�ف

ي  ِ
ــَفِر، َوَكآبـَـِة الَمْنظـَـِر، َوُســوِء الُمْنَقَلــِب �ف ِّي أَُعــوُذ ِبــَك ِمــْن َوْعَثــاِء السَّ

ي الأَْهــِل، اللُهــمَّ ِإ�ف ِ
َوالَخِليَفــُة �ف

ــا َحاِمــُدوَن(.)3( ــُدوَن، ِلَربَِّن : آِيُبــوَن، تَاِئُبــوَن، َعاِب ، َوَزاَد ِفيِهــنَّ ــَع َقاَلُهــنَّ الَمــاِل َوالأَْهــِل، َوِإَذا رََج

1- صحيح البخاري، كتاب الدعوات، بَاُب أَْفَضِل الْسِتْغَفاِر.

ط مسلم سناد صحيح عى رسش ف للحاكم،1\720 وقال: هذا الإ 2-المستدرك عى الصحيح�ي

ِه ِ ْ 3- صحيح مسلم، كتاب الحج،  بَاُب َما يَُقوُل ِإَذا َرِكَب ِإىَل َسَفِر اْلَحجِّ َوَغ�ي
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مرضب األمثال

إعداد:هالة عقل

رئيس قسم املطبوعات / دار اإلفتاء الفلسطينية

ي آيــات عــدة، نصــت بعضهــا عــى 
ي القــرآن الكريــم �ف

ي عــاله الأمثــال �ف
ذكــر اللــه جــل �ف  

ــاِس َوَمــا يَْعِقُلَهــا ِإل  بَُهــا ِللنَّ ِ ْ ب الأمثــال للنــاس، فقــال اللــه تعــاىل: }َوِتْلــَك الأَْمَثــاُل نَ�ف ذكــر رصف

ٍء َعِلْيــْم {  ي َ ــاِس واللــُه ِبُكـــلِّ �ش ُب اللــُه الأْمَثــاَل للنَّ ِ ْ اْلَعاِلُموَن{)العنكبــوت:43(، ويقــول تعــاىل: }ويَــ�ف

ــه. ي معاني
ــن �ف ــامعيه والمتدبري ــدى س ــا ل ــة يؤديه ــل وظيف ي أن للمث

ــ�ف ــذا يع ــور: 35(، وه )الن

معنى املثل يف اللغة:

ي معاجــم اللغــة العربيــة، أن كلمــة مثــل كلمــُة تَْســِويٍَة. يقــال: هــذا ِمْثلــه وَمَثلــه، 
جــاء �ف  

ف الُمماثَلــة والُمســاواة، أَن الُمســاواة  ؛ قــال ابن بــري: الفــرق بــ�ي كمــا يقــال ِشــْبهه وَشــَبُهه بمعــ�ف

ي الِمْقــدار، ل يزيــد 
َن التَّســاِوي هــو التكاُفــُؤ �ف

؛ لأ ف ي الِجْنــس، والمتَّفقــ�ي
ف �ف ف المختِلفــ�ي تكــون بــ�ي

طــالق،  ، ... فــِإذا قيــل: هــو ِمْثلــه عــى الإِ ف ف المتفقــ�ي ول ينُقــص، وأَمــا الُمماثَلــة فــال تكــون ِإل بــ�ي

ه)1(، وقولــه تعــاىل: }فــِإن آمنــوا بمثــل مــا آمنتــم بــه{؛ قــال أَبــو ِإســحق:  فمعنــاه أَنــه يســدُّ مســدَّ

، وتأْويُلــه ِإن  ف ِّ يمــان؟ قيــل لــه: المعــ�ف واضــح بــ�ي يمــان ِمْثــل هــو غــ�ي الإِ ِإن قــال قائــل وهــل لالإِ

ي ِإيمانكــم بالأَنبيــاء وتصديقكــم كتوحيدكــم ... فقــد اهتــدوا؛ 
أَتـَـْوا بتصديــٍق ِمْثــِل تصديقكــم �ف

 : ي التفســ�ي
ف مثلكــم)2(... وقولــه عــز وجــل: }وللــه الَمَثــُل الأَْعــى{؛ جــاء �ف أَي قــد صــاروا مســلم�ي

أَْي: اْلَكَمــاُل اْلُمطَْلــُق ِمــْن ُكلِّ َوْجــٍه، َوُهــَو َمْنُســوٌب ِإَلْيــِه.)3(

1- لسان العرب: 14/ 17.

ي القرآن وإعرابه: 10 /160.
2- معا�ف

ي تفس�ي الكتاب العزيز: 1/ 215.
ف �ف 3- المحرر الوج�ي

اك ا وه�ف م�ف ه�ف



سراء ل�ة ال�إ م�ج

90

العدد ١48  محرم / صفر 1441 هـ  أيلول / ترشين األول 2019 م

ثْل القرآن مِّ

ي مواضــع 
ب الأمثــال �ف اســتخدم القــرآن الكريــم لفــظ المثــل بمعنــاه اللغــوي لغــ�ي رصف  

ــل  ــوا بمث ــق أن يأت ــدي الخل ي تح
ــا ورد �ف ــك، مم ــاذج لذل ــام نم ــذا المق ي ه

ــورد �ف ــه، ن ــدة من ع

ــل القــرآن، فلمــا عجــزوا عــن  ــوا بمث ــدء الأمــر أن يأت ي ب
القــرآن الكريــم، حيــث طلــب منهــم �ف

ــغ  ــدي البال ــزوا كان التح ــا عج ــه، فلم ــور من ــ�ش س ــل ع ــوا بمث ــه أن يأت ــم الل ــب منه ــك طل ذل

ــال  ــة،  فق ــة كريم ــات قرآني ــت آي ــل نزل ــذا التسلس ي ه
ــه، و�ف ــورة من ــل س ــوا بمث ــأن يأت ــم ب له

ــِه  ــْرآِن لَ يَأْتُــوَن ِبِمْثِل ــَذا اْلُق ــِل َهـ ــَى أَن يَأْتُــواْ ِبِمْث نــُس َواْلِجــنُّ َع ِ اْجَتَمَعــِت الإِ
ف ــ�أِ تعــاىل: }ُقــل لَّ

تيــان بمثــل هــذا القــرآن  رساء:88( فالخلــق عاجــزون عــن الإ اً{ )الإ ــ�ي ــْم ِلَبْعــٍض ظَِه ــْو َكاَن بَْعُضُه َوَل

ــا  ــدود وفنونه ــكام والح ــن الأح ــه م ــن في ــا ضم ــ�ي مم ــع كث ــقه م ــازه ونس ــه وإيج ــى نظم ع

ة الأقاصيــص والأخبــار. )1(  ويقــال مثــل هــذا القــرآن مــن تعريــه عــن التناقــض مــع كــ�ش

يَــاٍت َواْدُعــواْ  َ َ
ــِه ُمْف�ت ْثِل ِ ُســَوٍر مِّ ْ َاُه ُقــْل َفأْتُــواْ ِبَعــ�ش َ   وقــال عــز وجــل:}أَْم يَُقوُلــوَن اْفــ�ت

ــَوٍر  ِ ُس ْ ــواْ ِبَعــ�ش ــه تعــاىل: }َفأْتُ { )هــود13( وقول َ ف ــ�ي ــْم َصاِدِق ــِه ِإن ُكنُت ــن ُدوِن الّل ــَتطَْعُتم مِّ ــِن اْس َم

يـَـاٍت{  صفــة لعــ�ش ســور، وذلــك  َ َ
ي فصاحتــه وعلومــه، وقولــه: }ُمْف�ت

ْثِلــِه{ المماثلــة المطلوبــة �ف مِّ

ــَتطَْعُتم{  ــِن اْس ــواْ َم ــه: }َواْدُع اء.  وقول ــ�ت ي الف
ــة �ف ــت المماثل َاُه{ وليس َ ــ�ت ــم: }اْف ــة لقوله مقابل

ــواْ  ــا َفأْتُ ــَى َعْبِدنَ ــا َع ْلَن ــا نَزَّ مَّ ــٍب مِّ ي رَيْ ِ
ــْم �ف ــال تعــاىل: }َوِإن ُكنُت أي اســتعينوا بمــن شــئتم )2(، وق

 : ــ�ف ــرة23( المع { )البق ف ــ�ي ــْم َصاِدِق ــِه ِإْن ُكْنُت ــن ُدوِن الّل ــَهَداءُكم مِّ ــواْ ُش ــِه َواْدُع ْثِل ــن مِّ ــورٍَة مِّ ِبُس

ــه.)3( ــه ويجانس ــا يماثل ــذاً مم ــم نب ــوا أنت ــه. فهات ــد اللَّ ــن عن ل م ف ــ�ف ــرآن م ي أّن الق
ــم �ف  وإن ارتبت

. َوقيــل: ِإن َمْعَنــاُه: َفأتوا ِبُســورَة  ــة اْلَمْعــ�ف ي البالغــة َوالّنظــم َوِصحَّ
أي َفأتــوا ِبُســورَة مــن مثلــه �ف

مثــل ُســورَة اْلُقْرآن.

1- تفس�ي السمرقندي: 2/ 328.

يل: 2 /102. ف 2- التسهيل لعلوم الت�ف
3- الكشاف: 1/ 99
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ل مــن عنــد اللــه عــى  ف ف بحقيقــة أن القــرآن الكريــم مــ�ف جــاء هــذا التحــدي رداً عــى المشــكك�ي

ــاُه:  ــه{ َمْعَن ــن دون الل ــَتطَْعُتم م ــن اْس ــوا م ــه: }َوادع ــلم، َوَقول ــه وس ــه علي ــى الل ــوله، ص رس

ــه  : إن قول ــ�ي ــن كث {)1( يقــول اب ف ــم َصاِدقــ�ي ــه }ِإن ُكْنُت ــَتطَْعُتم مــن دون الل ــَتِعيُنوا ِبمــن اْس َواْس

َاُه ُقــْل َفأْتُواْ ِبُســورٍَة  َ ي ســورة يونــس: }أَْم يَُقوُلــوَن اْفــ�ت
ْثِلــِه{ وقولــه �ف ــن مِّ تعــاىل: } َفأْتـُـواْ ِبُســورٍَة مِّ

ي 
ــورة �ف ــم كل س ــس:38( يع { )يون َ ف ــ�ي ــْم َصاِدِق ــِه ِإن ُكنُت ــن ُدوِن الّل ــَتطَْعُتم مِّ ــِن اْس ــواْ َم ــِه َواْدُع ْثِل مِّ

ي ســياق النفي 
ط، فتعــم، كمــا هــي �ف ي ســياق الــ�ش

ة؛ لأنهــا نكــرة �ف القــرآن، طويلــة كانــت أو قصــ�ي

ي طوال الســور 
عجــاز حاصــل �ف ي موضعــه، فالإ

، كمــا هــو مقــرر �ف ف ف مــن الأصوليــ�ي عنــد المحققــ�ي

ف النــاس ســلفاً وخلفــاً )2(، وورد الحديــث عــن المماثلــة  وقصارهــا، وهــذا ل أعلــم فيــه نزاعــاً بــ�ي

ــات، فقــال عــز وجــل: ويقــول عــز  ــد التطــرق لموضــوع نســخ الآي بشــأن القــرآن الكريــم، عن

ٍء  ْ ي َ ْنَهــا أَْو ِمْثِلَهــا أََلــْم تَْعَلــْم أَنَّ الّلــَه َعــَىَ ُكلِّ �ش ٍ مِّ ْ وجل:}َمــا نَنَســْخ ِمــْن آيـَـٍة أَْو نُنِســَها نـَـأِْت ِبَخــ�ي

َقِديــٌر{  )البقــرة:106( يذكــر صاحــب أضــواء البيــان تســاؤلً يتعلــق بقولــه تعــاىل: }أَْو ِمْثِلَهــا{ حيــث 

ي نســخ المثــل ليبــدل منــه مثلــه؟ وأي مزيــة للمثــل عــى المثــل حــ�ت 
قــد يقــال: مــا الحكمــة �ف

ينســخ ويبــدل منــه؟ ويجيــب عــن ذلــك، فيقــول: إن قولــه: }أَْو ِمْثِلَهــا{ يــراد بــه مماثلــة الناســخ 

ــه،  ــن ذات ــة ع ــد خارج ــتلزم فوائ ــخ يس ــون الناس ي أن يك
ــا�ف ــال ين ــا، ف ــد ذاتيهم ي ح

ــوخ �ف والمنس

اً مــن المنســوخ، فيكــون باعتبــار ذاتــه مماثــالً للمنســوخ، وباعتبــار مــا يســتلزمه  يكــون بهــا خــ�ي

اً مــن المنســوخ، وإيضاحــه أن عامــة المف�يــن  ي المنســوخ، خــ�ي
ي ل توجــد �ف

مــن الفوائــد الــ�ت

ــرام،  ــه الح ــت الل ــتقبال بي ــدس، باس ــت المق ــتقبال بي ــخ اس ــا{ بنس ــه: }أَْو ِمْثِلَه ــون لقول يمثل

ــالن؛ لأن كل واحــد منهمــا جهــة مــن  ــا متماث ــإن هــذا الناســخ والمنســوخ بالنظــر إىل ذاتيهم ف

ي أن يكــون الناســخ مشــتمالً عــى حكــم 
ي حقيقــة أنفســها متســاوية، فــال ينــا�ف

الجهــات، وهــي �ف

اً مــن المنســوخ بذلــك العتبــار، فــإن اســتقبال بيــت اللــه الحــرام  ه خــ�ي خارجــة عــن ذاتــه، تصــ�ي

ي اســتقبال بيــت المقــدس، منها 
ي القــرآن، ليســت موجــودة �ف

تلزمــه نتائــج متعــددة مشــار إليهــا �ف

.384 /2 : ي
1- تفس�ي السمعا�ف

.63 /1 : 2- تفس�ي ابن كث�ي

اك ا وه�ف م�ف ه�ف مرضب األمثال
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ــه وســلم،  بقولهــم: تزعــم  ــه علي ، صــى الل ي ــ�ب ــة عــى النَّ ــار مك ــه احتجــاج كف ــه يســقط ب أن

أنــك عــى ملــة إبراهيــم، ول تســتقبل قبلتهــا، وتســقط بــه حجــة اليهــود بقولهــم تعيــب ديننــا 

وتســتقبل قبلتنــا، وقبلتنــا مــن ديننــا، وتســقط بــه أيضــاً حجــة علمــاء اليهــود فإنهــم عندهــم 

ــه وســلم  ســوف يؤمــر باســتقبال بيــت المقــدس، ثــم يؤمــر  ــه علي ــه،  صــى الل ي التــوراة أن
�ف

بالتحــول عنــه إىل اســتقبال بيــت اللــه الحــرام، فلــو لــم يؤمــر بذلــك لحتجــوا عليــه بمــا عندهم 

ــار  ــد أش ــول، وق ــم يح ــه ل ــرض أن ــرام، والف ــه الح ــت الل ــيحول إىل بي ــه س ــن أن ــوراة، م ي الت
�ف

ي هــي إدحــاض هــذه الحجــج الباطلــة بقولــه: }َوِمــْن َحْيــُث َخرَْجــَت 
تعــاىل إىل هــذه الحكــم الــ�ت

ــواْ ُوُجوَهُكــْم َشــطْرَُه{)البقرة:150( ثــم  َفــَولِّ َوْجَهــَك َشــطَْر اْلَمْســِجِد اْلَحــَراِم َوَحْيــُث َمــا ُكنُتــْم َفَولُّ

ــٌة{ وإســقاط هــذه الحجــج مــن الدواعــي  ــاِس َعَلْيُكــْم ُحجَّ ف الحكمــة بقولــه: }ِلَئــالَّ يَُكــوَن ِللنَّ بــ�ي

ي 
ي دعتــه  صــى اللــه عليــه وســلم  إىل حــب التحويــل إىل بيــت اللــه الحــرام المشــار إليــه �ف

الــ�ت

ــَك ِقْبَلــًة تَرَْضاَهــا َفــَولِّ َوْجَهــَك َشــطَْر  ــماِء َفَلُنَولَِّينَّ ي السَّ ِ
ــَب َوْجِهــَك �ف قولــه تعــاىل: }َقــْد نَــَرى تََقلُّ

)
1

ــَراِم{ )البقــرة:144(.  )* ــِجِد اْلَح اْلَمْس

استخدام األمثال:

ــل  ــم مث وب حياته ــن رصف ب م ــكل رصف ــكان ل ــدم، ف ــذ الق ــال من ــرب بالأمث ــ�ف الع اعت  

ــل  ــواهم، إذ كان المث ــن س اً ع ف ــ�ي ــداً مم ــه ح ــرب ب ف الع ــ�ي ــة اللغوي ــت عناي ــه، وبلغ ــهد ب يستش

، وتتبعوهــا جيــالً بعــد جيــل، وبمــا أننــا  بالنســبة إليهــم يجســد اللغــة الصافيــة إىل حــد كبــ�ي

ة  ف ي شــبابنا، وشــيخوختنا، ومــن مــ�ي
نــا، و�ف ي صغرنــا وك�ب

ي الحيــاة مــن الحيــاة نفســها، �ف
نتعلــم �ف

ي 
ــ�ت ــرة ال ــة الفك ــه الحياتي ــن تجارب ــك م ن بذل ــوِّ ــة، فيك ــة إىل التجرب ــم التجرب ــه يض ــان أن نس الإ

ي العــروق. 
ــدم �ف ، كقطــرات ال ي

ــا�ت ــرأي، وجــزءاً مــن الحــس الحي ــح جــزءاً مــن العقــل، كال تصب

ومــا الِحَكــم والأمثــال إلّ مــرآًة صادقــة تمخضــت عــن تجــارب الأفــراد والمجتمعــات عــى مــر 

ــة.   ــور والأزمن العص

*  أضواء البيان: 2/ 449 - 450.
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ولــم تكــن الأمثــال محــض أقــوال قيلــت عــى عواهنهــا، بــل لــكل مثــل حكايــة تــروى،   

ــا  به ي رصف
ــ�ت ــال ال ــض الأمث ــاول بع ــك بتن ــدم لذل ــاً، ونق ــا لحق ــات بعضه ــى حكاي ي ع

ــنأ�ت س

ــد: 3(، ــاِس أْمَثاَلُهْم{)محم ــُه ِللنَّ ُب الل ِ
ــ�ف ــَك يَ ــاىل:} َكَذِل ــال تع ــم، فق ــه الكري ي كتاب

ــاس �ف ــه للن  الل

ي القــرآن الكريــم، 
ي مثــل والأمثــال، رصيحــة �ف

اســاً يهتــدى بــه، وقــد ورد ذكــر كلمــ�ت  لتكــون ن�ب

يمــان، و كشــف الكفــر، ورد  ة، منهــا الإ ف مــرة)1(، وتناولــت موضوعــات كثــ�ي مــا يزيــد عــى ســت�ي

، ومــن شــواهد ذكــر الأمثــال  هــا كثــ�ي ُشــَبَهه، وفضــح النفــاق، وتصويــر الخبيــث والطيــب، وغ�ي

: ي
ي القــرآن الكريــم، مــا يــأ�ت

�ف

مثل اإلنفاق يف سبيل الله:

ــْبَع  ــْت َس ــٍة أَنَْبَت ــِل َحبَّ ــِه َكَمَث ــِبيِل اللَّ ي َس ِ
ــْم �ف ــوَن أَْمَواَلُه ــَن يُْنِفُق ــُل الَِّذي ــاىل: } َمَث ــال تع         ق

ــٍة َواللَّــُه يَُضاِعــُف ِلَمــْن يََشــاُء َواللَّــُه َواِســٌع َعِليــٌم{ )البقــرة: 261 (، َهــَذا  ي ُكلِّ ُســْنُبَلٍة ِمائـَـُة َحبَّ ِ
َســَناِبَل �ف

ي َســِبيِلِه َوابِْتَغــاِء َمرَْضاِتــِه، َوأَنَّ اْلَحَســَنَة  ِ
ــَواِب ِلَمــْن أَنَْفــَق �ف ــُه تََعــاىَل ِلَتْضِعيــِف الثَّ بـَـُه اللَّ َ َ َمَثــٌل رصف

ــُل الَِّذيــَن يُْنِفُقــوَن  ي تفســ�ي قولــه تعــاىل: }َمَث
ــا ِإىَل َســْبِعِمائَِة ِضْعــٍف، و�ف ِ أَْمَثاِلَه ْ تَُضاَعــُف ِبَعــ�ش

ــِه:  ي ِب ِ
ــ�ف ــوٌل: يَْع ــاَل َمْكُح ــِه. َوَق ــِة اللَّ ي طَاَع ِ

: �ف ٍ ْ ــ�ي ــُن ُجَب ــِعيُد بْ ــاَل َس ــِه{ َق ــِبيِل اللَّ ي َس ِ
ــْم �ف أَْمَواَلُه

 ، ٍ ْ ــ�ش ــُن ِب ــِبيُب بْ ــاَل َش ــَك، َوَق ِ َذِل ْ ــ�ي ــاَلِح َوَغ ــَداِد السِّ ــِل َوِإْع ــاِط اْلَخْي ــْن ِربَ ــاِد، ِم ي اْلِجَه ِ
ــاُق �ف نَْف اْلإِ

رَْهــَم ِفيِهَمــا ِإىَل َســْبِعِمائَِة ِضْعــٍف؛  ــُف الدِّ ، يُْضعِّ ــاٍس: اْلِجَهــاُد َواْلَحــجُّ َعــْن ِعْكِرَمــَة، َعــِن ابْــِن َعبَّ

ــٍة{ ي ُكلِّ ُســْنُبَلٍة ِمائَــُة َحبَّ ِ
ــْت َســْبَع َســَناِبَل �ف ــٍة أَنَْبَت ــِل َحبَّ ــاىَل: }َكَمَث ــُه تََع ــاَل اللَّ َوِلَهــَذا َق

ــْبِعِمائَِة، َفــِإنَّ َهــَذا ِفيــِه ِإَشــارٌَة ِإىَل  ُفــوِس، ِمــْن ِذْكــِر َعــَدِد السَّ ي النُّ ِ
َوَهــَذا اْلَمَثــُل أَبَْلــُغ �ف  

ي اْلأَرِْض  ِ
ْرَع ِلَمــْن بـَـَذرَُه �ف ــي الــزَّ ، ِلأَْصَحاِبَهــا، َكَمــا يَُنمِّ يَهــا اللَّــُه َعــزَّ َوَجــلَّ َْعَمــاَل الَصاِلٍحــَة يَُنمِّ أَنَّ اْلأ

ُة ِبَتْضِعيــِف اْلَحَســَنِة ِإىَل َســْبِعِمائَِة ِضْعــٍف)2(، فقــال صــى اللــه عليــه  ــنَّ َبــِة، َوَقــْد َورََدِت السُّ الطَّيِّ

ــَد  ــا، َوَكاَن بَْع َئٍة َكاَن َزَلَفَه ــيِّ ــُه ُكلَّ َس ــُه َعْن ــُر اللَّ ــَن ِإْســالَُمُه، يَُكفِّ ــُد َفَحُس ــَلَم الَعْب وســلم: )ِإَذا أَْس

.578 /4 : 1- تفس�ي ابن كث�ي

691/ 1 2- تفس�ي ابن كث�ي

اك ا وه�ف م�ف ه�ف مرضب األمثال
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َئُة ِبِمْثِلَهــا ِإلَّ أَْن يََتَجــاَوَز  ــيِّ ِ أَْمَثاِلَهــا ِإىَل َســْبِع ِمائـَـِة ِضْعــٍف، َوالسَّ ْ َذِلــَك الِقَصــاُص: الَحَســَنُة ِبَعــ�ش

ــِه َكَمَثــِل  ي َســِبيِل اللَّ ِ
ي قولــه تعــاىل: }َمَثــُل الَِّذيــَن يُْنِفُقــوَن أَْمَواَلُهــْم �ف ِ

ــُه َعْنَها()1(َقــاَل ابـْـُن زَيـْـٍد �ف اللَّ

ــٍة َواللَّــُه يَُضاَعــُف ِلَمــْن يََشــاُء{ َهــَذا الَّــِذي يُْنِفــُق  ي ُكلِّ ُســْنُبَلٍة ِمائـَـُة َحبَّ ِ
ــٍة أَنَْبَتــْت َســْبَع َســَناِبَل �ف َحبَّ

ــِه، َويَْخــُرُج()2( ي َســِبيِل اللَّ ِ
َعــَى نَْفِســِه �ف

ي ســبيل اللــه، وبيــان فضلــه، وأن يَعلــم 
نفــاق �ف ي الحــث عــى الإ

وهــذا مثــال رصيــح �ف  

ي ُهَريـْـرََة، أَنَّ رَُســوَل اللــِه، َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه  َ ممــا أَنفــق؛ عــن أَ�بِ
أن اللــه ســيعطيه ِمــن فضِلــه أكــ�ش

لن، َفَيُقــوُل أََحُدُهَمــا: اللُهــمَّ  ِ
ف ْ َوَســلََّم، َقــاَل: )َمــا ِمــْن يَــْوٍم يُْصِبــُح اْلِعَبــاُد ِفيــِه، ِإلَّ َمَلــَكاِن يَــ�ف

أَْعــِط ُمْنِفًقــا َخَلًفــا، َويَُقــوُل اْلآِخــُر: اللُهــمَّ أَْعــِط ُمْمِســًكا تََلًفــا()3(، فالصدقــة ســبب لمحبــة اللــه، 

ومحبــة النــاس، وســعادة القلــب، وزكاة النفــس، والنفقــة تِقــي مــن عــذاب النــار، وتمنــع ميتــَة 

ــر الذنــوب، وترفــع قيمــَة العبــد عنــد ربــه. اَن الحســنات، وتكفِّ ف ــح مــ�ي الســوء، وترجِّ

مثل اإلنفاق الخارس:

ــا  ي عنهــم م
ــن يغــ�ف ــن ل ــه الذي ــه، يتوعــد الل ي ســبيل الل

نفــاق �ف عــى النقيــض مــن الإ  

ــالً  ــا مث ب لن ــ�ف ــ�ان، ف ــال والخ ــل بالوب ــا الزائ ــا وعرضه ــاء الدني ــم ابتغ ــن أمواله ــون م ينفق

َ َعْنُهــْم أَْمَواُلُهــْم َوَل أَْوَلُدُهــْم ِمــَن اللَّــِه َشــْيًئا َوأُوَلِئــَك  ي ِ
بقولــه تعــاىل: }ِإنَّ الَِّذيــَن َكَفــُروا َلــْن تُْغــ�ف

نَْيــا َكَمَثــِل ِريــٍح ِفيَهــا  ي َهــِذِه اْلَحَيــاِة الدُّ ِ
ــاِر ُهــْم ِفيَهــا َخاِلــُدوَن * َمَثــُل َمــا يُْنِفُقــوَن �ف أَْصَحــاُب النَّ

 رِصٌّ أََصابـَـْت َحــرَْث َقــْوٍم ظََلُمــوا أَنُْفَســُهْم َفأَْهَلَكْتــُه َوَمــا ظََلَمُهــُم اللَّــُه َوَلِكــْن أَنُْفَســُهْم يَظِْلُموَن {

ُق ِبــِه اْلَكاِفــُر ِمــْن  ه: فاللــه َجــلَّ ثنــاُؤُه شــبه َمــا يََتَصــدَّ ي تفســ�ي
ي �ف )آل عمــران:116 - 117(، يقــول الطــ�ب

ــٍد،  ــِة اللَّــِه َجاِحــٌد، َوِلُمَحمَّ َماِلــِه، َفُيْعِطيــِه َمــْن يُْعِطيــِه َعــَى َوْجــِه اْلُقْربـَـِة ِإىَل َربِّــِه، َوُهــَو ِلَوْحَداِنيَّ

ــَد  ــلٌّ ِعْن ــُه ُمْضَمِح َّ ــِرِه، َوأَن ــَع ُكْف ــِه َم ُ نَاِفِع ْ ــ�ي ــَك َغ ي أَنَّ َذِل ِ
ٌب، �ف ــذِّ ــلََّم، ُمَك ــِه َوَس ــُه َعَلْي ــىَّ الل َص

يمان، باب من إسالم المرء. 1-صحيح البخاري، كتاب الإ

ي: 4/ 650 - 652. 2- تفس�ي الط�ب

3- صحيــح البخــاري، كتــاب الــزكاة، بــاب قــول اللــه تعــاىل: }فأمــا مــن أعطــى واتقــى * وصــدق بالحســ�ف * فســني�ه لليــ�ى * وأمــا مــن بخــل 

واســتغ�ف * وكــذب بالحســ�ف * فســني�ه للعــ�ى{ ]الليــل: 5 - 10[ 
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َحاَجِتــِه ِإَلْيــِه َذاِهــٌب بَْعــَد الَّــِذي َكاَن يَرُْجــو ِمــْن َعاِئــَدِة نَْفِعــِه َعَلْيــِه، َكِشــْبِه ِريــٍح ِفيَهــا بـَـرٌْد َشــِديٌد 

ــوا  ُل ــْد أَمَّ ــْوٍم، َق ي َزْرَع َق ِ
ــ�ف ــْوٍم{ يَْع ــرَْث َق ــِديُد }َح ُْد الشَّ َ ــ�ب ــا اْل ي ِفيَه ِ

ــ�ت ــُح الَّ ي ــِذِه الرِّ ــْت{ َه }أََصابَ

 ُّ ــ�ِّ ــا ال ي ِفيَه ِ
ــ�ت ــُح الَّ ي ــِت الرِّ ي َفأَْهَلَك ِ

ــ�ف ــُه{ يَْع ــِه ... }َفأَْهَلَكْت ــَدَة نَْفِع ــُه َوَعاِئ ــْوا ِريَع ــُه، َورََج ِإْدَراَك

َزرَْعُهــْم َذِلــَك، بَْعــَد الَّــِذي َكانـُـوا َعَلْيــِه ِمــَن اْلأََمــِل، َورََجــاَء َعاِئــَدِة نَْفِعــِه َعَلْيِهــْم  ... َفَكَذِلــَك ِفْعــُل 

ــُب رََجــاَءُه ِمْنَهــا، َوَخــَرَج  َ يَْلَقــاُه يُْبِطــُل ثََوابََهــا، َويَُخيِّ ف ي َحَياِتــِه، ِحــ�ي ِ
اللَّــِه ِبَنَفَقــِة اْلَكاِفــِر َوَصَدَقِتــِه �ف

.)
1

َفَقــِة)* اْلَمَثــُل ِللنَّ

مثل املنسلخ من آيات الله:

ــْيطَاُن َفــَكاَن ِمــَن       قــال تعــاىل: }َواتـْـُل َعَلْيِهــْم نََبــأَ الَّــِذي آتَْيَنــاُه آيَاِتَنــا َفانَْســَلَخ ِمْنَهــا َفأَتَْبَعــُه الشَّ

ُه أَْخَلــَد ِإىَل اْلأَرِْض َواتََّبَع َهــَواُه َفَمَثُلُه َكَمَثِل اْلَكْلــِب ِإْن تَْحِمْل  اْلَغاِويــَن* وَلــْو ِشــْئَنا َلرََفْعَنــاُه ِبَها َوَلِكنَّ

بـُـوا ِبآيَاِتَنــا َفاْقُصــِص اْلَقَصــَص َلَعلَُّهــْم  ْكــُه يَْلَهــْث َذِلــَك َمَثــُل اْلَقــْوِم الَِّذيــَن َكذَّ ُ ْ
َعَلْيــِه يَْلَهــْث أَْو تَ�ت

ــا َوأَنُْفَســُهْم َكانُــوا يَظِْلُمــوَن{ )الأعــراف: 176 - 178( ــوا ِبآيَاِتَن بُ ــْوُم الَِّذيــَن َكذَّ ــاًل اْلَق ــُروَن * َســاَء َمَث  يََتَفكَّ

 أي واتــل يــا محمــد عــى اليهــود خــ�ب وقصــة ذلــك العالــم الــذي علمنــاه علــم بعــض كتــب 

ــأن كفــر بهــا، وأعــرض عنهــا،  ــة مــن جلدهــا، ب ــات، كمــا تنســلخ الحي ــه، فانســلخ مــن الآي الل

ــه  ــه، حــ�ت جعل ــن{ أي فلحقــه الشــيطان، واســتحوذ علي ــَن الغاوي ــَكاَن ِم ــُه الشــيطان َف }َفأَتَْبَع

ــو  ــاس: ه ــن عب ــال اب ــن، ق ــن المهتدي ــد أن كان م ــة، بع ي الَغواي
ف �ف ــخ�ي ف الراس ــ�ي ــرة الضال ي زم

 �ف

ي 
»بلعــم بــن باعــوراء« كان عنــده اســم اللــه الأعظــم، وقــال ابــن مســعود: هــو رجــل مــن بــ�ف

إرسائيــل بعثــه مــو� إىل ملــك »َمْديـَـَن« داعيــاً إىل اللــه، فرشــاه الملــك، وأعطــاه الُمْلــك، عــى 

ــْئَنا  ــْو ِش ك ديــن مــو�، ويتابــع الملــك عــى دينــه، ففعــل، وأضــل النــاس بذلــك، }َوَل أن يــ�ت

ــاء  ل العلم ف ــ�ف ــاه إىل م ــئنا لرفعن ــو ش ــَواُه{ أي ل ــع َه ــَد ِإىَل الأرض واتب ــه أْخَل ــا ولكن ــاُه ِبَه َلرََفْعَن

الأبــرار، ولكنــه مــال إىل الدنيــا، وســكن إليهــا، وآثــر لذتهــا وشــهواتها عــى الآخــرة، واتبــع مــا 

ي: 5/ 703. * تفس�ي الط�ب

اك ا وه�ف م�ف ه�ف مرضب األمثال
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ــُه  ْك ُ ْ
ــِه يَْلَهــْث أَْو تَ�ت ــِل الكلــب ِإن تَْحِمــْل َعَلْي ــُه َكَمَث ، }َفَمَثُل ف تهــواه نفســه، فانحــط أســفل ســافل�ي

ي الخســة والدنــاءة كمثــل الكلــب، إن طردتــه وزجرته فســعى َلَهــث، وإن تركته 
يَْلَهــث{ أي فمثلــه �ف

بـُـواْ  ِلــَك َمَثــُل القــوم الذيــن َكذَّ عــى حالــه َلَهــث، وهــو تمثيــل بــادي الروعــة، ظاهــر البالغــة، }ذَّ

أ هــو مثــٌل لــكل مــن كــّذب بآيــات اللــه، وفيــه تعريــٌض باليهــود،  ِبآيَاِتَنــا{ أي هــذا المثــل الســ�ي

ــاَلُم، فلمــا جاءهــم مــا عرفــوا  ــاَلة َوالسَّ ــِه الصَّ ، َعَلْي ي ــوا التــوراة، وعرفــوا صفــة النــ�ب فقــد أوت

ــُروَن{ أي اقصــص  كفــروا بــه، وانســلخوا مــن حكــم التــوراة }فاقصــص القصــص َلَعلَُّهــْم يََتَفكَّ

بـُـواْ  عــى أمتــك مــا أوحينــا إليــك، لعلهــم يتدبــرون فيهــا ويتعظــون }َســآَء َمَثــالً القــوم الذيــن َكذَّ

ف بآيــات اللــه }َوأَنُفَســُهْم َكانـُـواْ يَظِْلُمــوَن{ أي ومــا  ِبآيَاِتَنــا{؛ أي بئــس مثــالً مثــُل القــوم المكذبــ�ي

ظلمــوا بالتكذيــب إل أنفســهم، فــإن وبالــه ل يتعداهــا)1(.

ــث  ــا يله ــث فإنم ء يله ي
(: )كّل �ش ي

ــا�ف ــم المع ي عل
ــاز �ف عج ــل الإ ــه )دلئ ي كتاب

ي �ف
ــا�ف ــال الجرج       ق

ي حــال الــكالل، وحــال الّراحــة، وحــال 
مــن إعيــاء أو عطــش أو عّلــة، خــال الكلــب، فإنـّـه يلهــث �ف

ــه، فقــال: إن  ــال لمــن كــّذب بآيات ــه مث ــه الل ب ــرّي والعطــش، ف�ف الصحــة والمــرض، وحــال ال

وعظتــه فهــو ضــاّل، وإن لــم تعظــه فهــو ضــاّل، كالكلــب إن طردتــه وزجرتــه فســعى لهــث، أو 

تركتــه عــى حالــه أيضــا لهــث()2(

ــة،  ي هــذه العجال
ــه ســبحانه الوقــوف عندهــا �ف ــة يــ� الل ــال القرآني ــة مــن الأمث      فهــذه عين

ســالمية، وتــدل عــى رحمتــه  ي تشــكيل الشــخصية الإ
ي تضمنــت أروع التوجيهــات وأبلغهــا �ف

الــ�ت

ي أعــداد 
دراك، ولنــا �ف ب الأمثــال، لتســهيل الفهــم والإ عــز وجــل، وحبــه وتــودده لعبــاده بــ�ف

ي القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة، وأخــرى جــاءت 
قادمــة وقفــات أخــرى عنــد أمثــال ذكــرت �ف

ي قصــص أســالفنا. 
�ف

.449 - 447/ 1: 1- صفوة التفاس�ي

.216/ 1 : ي
ي علم المعا�ف

عجاز �ف 2- دلئل الإ
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باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام 

ودوائر اإلفتاء الفلسطينية يف محافظات الوطن

املفتي العام يشارك يف حفل تأبني الشهيد محمد أبو خضري

ــار الفلســطينية-  ي العــام للقــدس الدي
-المف�ت ف القــدس: شــارك ســماحة الشــيخ محمــد حســ�ي

ف الــذي أقيــم لشــهيد الفجــر، محمــد أبــو  ي حفــل التأبــ�ي
خطيــب المســجد الأقــ�  المبــارك، �ف

، وقــال ســماحته: إن القــدس  ف ف المســتوطن�ي ، الــذي أُحــرق حيــاً عــى أيــدي المتطرفــ�ي خضــ�ي

 ، ف ة فلســط�ي ة عائلــة أبــو خضــ�ي إىل أرستــه الكبــ�ي ل تنــىس شــهداءها مــن أرسة الشــهيد الصغــ�ي

ــول  ــة، ويق وع ــه الم�ش ــه وحقوق ــداً خلــف قضيت ــاً واح ــف صف ي يق
ــطي�ف ــعب الفلس وأن الش

اطا�ت �ش �ف
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للذيــن يتآمــرون عــى قضيــة شــعبنا: فشــلتم وستفشــلون؛ لأن هــذا الشــعب صامــد ومتمســك 

ــا  ــة، كم ــخة والثابت ــه الراس ــى حقوق ــز ع ــة إىل القف ــاولت الرامي ــض كل المح ــه، ويرف بحقوق

ي مكانــة 
رسائيليــة، الذيــن يشــككون �ف ف للدعايــة الإ ف المندســ�ي وجــه ســماحته رســالة إىل المطبعــ�ي

ــة عمــا صــدر عنهــم  ــاً إياهــم للعــودة إىل رشــدهم، والتوب ــارك، داعي المســجد الأقــ� المب

مــن ت�يحــات بالخصــوص،  وقــد حــ�ف الحفــل كثــ�ي مــن الشــخصيات الرســمية والشــعبية 

الشــعب  وبثبــات  ف  الفلســطيني�ي والجرحــى  والأرسى  بالشــهداء  أشــادوا  الذيــن  والوطنيــة 

ــالل وظلمــه. ي أمــام الحت
الفلســطي�ف

املفتي العام يستقبل ممثل املكسيك يف فلسطني

ي العــام للقــدس والديار الفلســطينية- 
ف - المف�ت القــدس: اســتقبل ســماحة الشــيخ محمــد حســ�ي

يــز/ ممثــل  ي مكتبــه ســعادة الســف�ي د. بــدرو بالنكــو ب�ي
خطيــب المســجد الأقــ� المبــارك، �ف

، حيــث أطلعــه ســماحته عــى آخــر المســتجدات، والأوضاع  ف جمهوريــة المكســيك لــدى فلســط�ي

، ومقدســاته، ومدنــه، ومخيماتــه، وقــراه،  ي
ي منهــا شــعبنا الفلســطي�ف

ي يعــا�ف
الصعبــة الــ�ت
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ف ســماحته مخاطــر عمليــات  وأطفالــه، وأرساه البواســل، جــراء إجــراءات الحتــالل القمعيــة، وبــ�ي

ي كان آخرهــا مجــزرة الهــدم 
، والــ�ت ف ي تنتهجهــا ســلطات الحتــالل ضــد الفلســطيني�ي

الهــدم الــ�ت

ي القــدس، الأمــر 
ي واد الحمــص بالقــرب مــن صــور باهــر �ف

ف �ف ي جــرت ضــد منــازل المواطنــ�ي
الــ�ت

ي تقــوم بهــا 
ي الــ�ت

ضافــة إىل مصــادرة الأرا�ف د الكثــ�ي مــن العائــالت الفلســطينية، بالإ الــذي رسش

ي وأراضيــه.
هــذه الســلطات بهــدف توســيع مســتوطناتها عــى حســاب الشــعب الفلســطي�ف

ــة  ــة، وأشــار إىل أهمي ــن تســامح ومحب ســالمي هــو دي ــن الإ وأضــاف ســماحته أن الدي  

ام  ي احــ�ت
اً �ف ف ف تقــدم نموذجــاً متمــ�ي ســالمي المســيحي، مبينــاً أن فلســط�ي ك الإ العيــش المشــ�ت

ــة الفلســطينية  ــات، مشــيداً بموقــف المكســيك الداعــم للقضي ــاع الديان ــن وأتب ــد الآخري عقائ

ــل حريتــه واســتقالله والعيــش بحريــة وكرامــة وأمــن  ، مــن أجــل ني ي
والشــعب الفلســطي�ف

وســالم.

ــتقبال،  ــن الس ــى حس ــماحته ع ــر لس ــكر والتقدي ــف�ي الش ــعادة الس ــدم س ــدوره ق ب  

. والمكســيىي ي 
الفلســطي�ف ف  الشــعب�ي ف  بــ�ي العالقــة  عمــق  عــى  مؤكــداً 

اطا�ت �ش �ف باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام
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املفتي العام يؤم املصلني يف حي وادي الحمص يف القدس

ي العــام للقدس الديــار الفلســطينية- خطيب 
-المف�ت ف القــدس: أمَّ ســماحة الشــيخ محمــد حســ�ي

ــة  ــص بقري ــي وادي الحم ي ح
ــة �ف ــالة الجمع ف ص ــ�ي ــوع المصل ــارك، جم ــ�  المب ــجد الأق  المس

ف ســماحته  ّ يــد أصحابها، وب�ي ي القــدس، والمهــدد بهــدم "100" شــقة ســكنية وت�ش
صــور  باهــر �ف

أن هــدم البيــوت مــن قبــل ســلطات الحتــالل هــو تخريــب وإرهــاب وترهيــب، تقــوم بــه هــذه 

رهــاب، وأضــاف أن رباطنــا  ي يرفــض هــذا الظلــم والإ
الســلطات، مبينــاً أن الشــعب الفلســطي�ف

ــالأرض، لنكــن خــ�ي قــدوة  ــا وتمســكنا ب ــا وحياتن ي الحفــاظ عــى منازلن
ــا �ف ي القــدس هــو حقن

�ف

لالأجيــال القادمــة، مؤكــداً عــى أن ممارســات ســلطات الحتــالل مــن هــدم المنــازل والتخريــب 

ف تمســكاً بــالأرض لأنهــم أصحابهــا، مبينــا أن هــذه الســلطات  والعبــث، إنمــا يزيــد المقدســي�ي

تســتهدف المقدســات الفلســطينية، وعــى رأســها  المســجد الأقــ� المبــارك، بأعمــال عن�يــة 

ي ومقدســاته.
بغيضــة تمــارس ضــد الشــعب الفلســطي�ف
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املفتــي العــام يحــذر مــن جرائــم هــدم العامئــر والبيــوت يف وادي 

الحمــص

ي العــام للقــدس والديــار الفلســطينية/ 
، المفــ�ت ف القــدس: حــذر ســماحة الشــيخ محمــد حســ�ي

ي القــدس المحتلــة، منبهــاً إىل 
خطيــب المســجد الأقــ� المبــارك، مــن تداعيــات مــا يحــدث �ف

ي حــي وادي الحمــص، 
ف �ف خطــورة جرائــم ســلطات الحتــالل الخاصــة بهــدم منــازل المواطنــ�ي

ي الحــي المذكــور أنفــاً؛ وذلــك 
حيــث هدمــت آليــات ســلطات الحتــالل بنايــات ســكنية ومنــازلً �ف

ــس كل  ي طم
ــة �ف ــة ماضي رسائيلي ــلطات الإ ــة، فالس ــة المقدس ــد المدين ــتكمال تهوي ــياق اس ي س

�ف

ي إطــار سياســة 
ي مدينــة القــدس والمناطــق الفلســطينية المحيطــة بهــا، �ف

ي �ف أثــر إســالمي وعــر�ب

ــ�ي  ة وغ ــارسش ــا المب ــالل اعتداءاته ــن خ ــى الأرض، م ــع ع ــر الواق ــرض الأم ــدف إىل ف ــة ته مج م�ب

، وأكــد ســماحته عــى أن مدينــة القــدس إســالمية  ي
ي تخــدم هــذا الهــدف العــدوا�ف

ة الــ�ت المبــارسش

جــرام وتزييــف الحقائــق.  ي الإ
عربيــة، ولــن يتمكــن الحتــالل مــن طمــس هويتهــا مهمــا أوغــل �ف

ي 
ــ�ت ــة ال ســة، والممارســات القمعي ــة ال�ش رهابي ــب آخــر، شــجب ســماحته الهجمــة الإ مــن جان

ف  تقــوم بهــا قــوات الحتــالل مــن خــالل إطالق الرصــاص الحــي والمطاطــي عــى منــازل المواطن�ي

اطا�ت �ش �ف باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام
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ي القــدس المحتلــة، كمــا اعتــدت عــى الطواقــم الطبيــة، موضحــاً 
ي قريــة العيســوية �ف

ف �ف الآمنــ�ي

ف  ي تمنــع العتــداء عــى المواطنــ�ي
ف والأعــراف الدوليــة الــ�ت أن هــذه العتــداءات تخالــف القوانــ�ي

نســان كرامتــه، ســواء أكان  ي حفظــت لالإ
ائــع الســماوية الــ�ت ، وهــي تتناقــض مــع ال�ش ف المدنيــ�ي

حيــاً أم ميتــاً.

قيــة من  ي الجهــة ال�ش
طــة الحتــالل لمصــى بــاب الرحمــة �ف ونــدد ســماحته باقتحــام رسش  

المســجد الأقــ� المبــارك، حيــث دخلــوه بأحذيتهــم، واســتولوا عــى قواطــع خشــبية وخزائــن 

ورة  ، مطالبــاً الأمــم المتحــدة والهيئــات والمنظمــات الدوليــة بــ�ف ف مخصصــة لأحذيــة المصلــ�ي

ي العالــم أجمــع، واعتبــار 
ف العــزل �ف ء إىل المقدســات والمواطنــ�ي ســن قانــون يجــرم كل مــن يــىسي

هــذه الممارســات مــن جرائــم الحــرب، مبينــاً أن القــدس والمســجد الأقــ� المبــارك بمصلياتــه 

ــة لتدخــل غــ�ي  عي ــك إســالمي، ول رسش ــه، فــوق الأرض وتحتهــا، كل ذل ــه وســاحاته وباحات وقباب

ي شــؤونهما.
ف �ف المســلم�ي
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ــة  ــبعني والخامس ــة والس ــتني الرابع ــرتأس الجلس ــام ي ــي الع املفت

ــىل ــاء األع ــس اإلفت ــات مجل ــة لجلس ــد املائ ــبعني بع والس

ي العــام للقــدس والديــار الفلســطينية- 
ف - المفــ�ت القــدس: تــرأس ســماحة الشــيخ محمــد حســ�ي

ف بعــد المائــة لجلســات  ف الرابعــة والخامســة والســبع�ي فتــاء الأعــى الجلســت�ي رئيــس مجلــس الإ

فتــاء الأعــى، بحضــور أصحــاب الفضيلــة أعضــاء المجلــس مــن محافظــات الوطــن  مجلــس الإ

ــا  ــوم به ي تق
ــ�ت ــطينية ال ــة الفلس ــة القضي ــاولت تصفي ــن مح ــماحته م ــذر س ــث ح ــة، حي كاف

ــالل أن أصــل  ، داحضــاً زعــم رئيــس وزراء الحت ــىي رسائي ــالل الإ ــة وقــادة الحت دارة الأمريكي الإ

ــداد  ــي امت ــة، وه ــات عن�ي ــذه الت�يح ــاً أن ه ــة، ومضيف ــرة أوروبي ــن جزي ف م ــطيني�ي الفلس

ي وطنــه، 
ي �ف

نســا�ف ي والإ
ي  والوطــ�ف

ي تهــدف إىل إنــكار الوجــود الفلســطي�ف
للحمــالت التضليليــة الــ�ت

ــام  ــورة قي ــن خط ــذراً م ، مح ف ــط�ي ي فلس
ــتعمار  �ف ــالل والس ــس الحت ــاولت لتكري ــي مح وه

ي القــدس، 
ي حــي وادي الحمــص �ف

ســلطات الحتــالل بأخــذ قياســات للمنــازل المهــددة بالهــدم �ف

ورة التصــدي لمحــاولت ســلطات الحتــالل تهويــد المدينــة المقدســة، كما نبه  ومؤكــداً  عــى رصف

ف عــى مــا يســمى بـــ" صفقــة القــرن"  ورة الحــذر مــن الفريــق الأمريــىي المــ�ش ســماحته إىل رصف

هــا. ي يجولــون العالــم لن�ش
وأحاديثهــم وورشــاتهم الكذابــة الخداعــة، والــ�ت
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ــأن  ــاً، ب ــَل وأحزاب ــعوباً وفصائ ــاً وش ف حكام ــلم�ي ــرب والمس ــماحته بالع ــاب س ــد أه وق  

 ، ف ف وشــعبها ومقدســاتها انتصــار الأخ لأخيــه، فالتاريــخ لــن يرحــم المتخاذلــ�ي ينتــ�وا لفلســط�ي

ف ورواده مــن وطــأة الحتالل  ولــن يهنــأ لالأمــة عيــش ومــ�ى نبيهــا، صــى اللــه عليــه وســلم، يــ�أ

ــه. ــه وظلم وبطش

وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية يشارك يف بعثة الحج الفلسطينية

ف لأداء  ــطيني�ي ــاج الفلس ــاد الحج ، وإرش ي
ــ�ف ــي الدي ــ�ش الوع ــى ن ــاً ع ــدس: حرص   الق

ي بعثــة الحــج الفلســطينية لهــذا العــام 1440هـــ، بوفــد 
فتــاء �ف مناســك الحــج؛ تشــارك دار الإ

ي محافظــة غــزة- وفضيلــة الشــيخ جميــل جمعــة/ 
يضــم: فضيلــة الشــيخ حســن اللحــام – مفــ�ت

ي محافظــة نابلــس، وفضيلــة 
ي محافظــة ســلفيت، وفضيلــة الشــيخ أحمــد شــوباش/ مفــ�ت

مفــ�ت

ــة  ــيخ حذيف ــة الش ــوار، وفضيل ــا والأغ ــة أريح ي محافظ
ــ�ت ــاعد مف ــة/ مس ــد جاليط ــيخ كاي الش

ــطينية. ــاء الفلس فت ي دار الإ
ــي �ف ع ــث رسش ــات/ باح غنيم

ي العــام للقــدس والديــار الفلســطينية/ 
، المفــ�ت ف وأكــد ســماحة الشــيخ محمــد حســ�ي  

فتــاء الأعــى، عــى أهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه بعثــة الحــج الفلســطينية  رئيــس مجلــس الإ
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ــاً للحجــاج أن يكــون  ــأداء مناســك الحــج عــى أكمــل وجــه، متمني ــة المتعلقــة ب ي نــ�ش التوعي
�ف

ــوراً. ــم مغف ــكوراً وذنبه ــعيهم مش وراً وس ــ�ب ــم م حجه

ــة  ــن مجل ــاً م ــدداً خاص ــدرت ع ــطينية أص ــاء الفلس فت ــماحته إىل أن دار الإ ــار س وأش  

ــى  ــه ع ــة من ــع كمي ــم توزي ــه، وت ــج وأحكام ــة بالح ــالت خاص ــات ومق ــمل موضوع رساء يش الإ

وفــود حجــاج بيــت اللــه الحــرام المغــادرة إىل الديــار الحجازيــة عــ�ب معــ�ب الكرامــة، بوســاطة 

ــطينية. ــر الفلس ــة للمعاب دارة العام ــع الإ ــاون م ــوار وبالتع ــا والأغ ــة أريح ــاء محافظ ــرة إفت دائ

مفتي محافظة جنني يشارك يف فعاليات ذكرى النكبة ونشاطات أخرى

ي الفعاليــات الوطنيــة 
- �ف ف ي محافظــة جنــ�ي

: شــارك فضيلــة الشــيخ محمــد أبــو الــرب- مفــ�ت ف جنــ�ي

ي دائــرة العمل 
ي نــدوة عقــدت �ف

ي الذكــرى "71" للنكبــة، كمــا شــارك �ف
ي المحافظــة، �ف

ي أقيمــت �ف
الــ�ت

ف  ّ ســالم وحقــوق المــرأة" بــ�ي ي الإ
اث �ف ، تحــدث فيهــا عــن" المــ�ي ف ي التابعــة لأوقــاف جنــ�ي

النســا�أ

عــي يحفــظ حقــوق  اث حــق مفــروض مــن اللــه ســبحانه وتعــاىل، وأن القانــون ال�ش فيهــا أن المــ�ي

اث. ي المــ�ي
المــرأة �ف

عــالم المختلفــة،  ي وســائل الإ
عالميــة �ف ي العديــد مــن اللقــاءات الإ

وكان فضيلتــه شــارك �ف  

ــا  ــة، كم ــه اليومي ي حيات
ي تهــم المواطــن �ف

ــ�ت ــة ال ــد مــن الموضوعــات الديني ــا العدي ــاول فيه تن

ــائرية. ــة والعش ــات العائلي اع ف ــات وال�ف ــن الخالف ــد م ــل العدي ي ح
ــارك �ف ش
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مفتي محافظة سلفيت يلقي العديد من املحارضات الدينية

ي محافظــة ســلفيت- العديــد مــن 
ســلفيت: ألقــى فضيلــة الشــيخ جميــل جمعــة - مفــ�ت  

، وأمــام عــدد مــن موظفــي الدوائــر الحكوميــة  ي
ي كل مــن  دائــرة العمــل النســا�أ

ات �ف المحــارصف

ي مديريــة الثقافــة والتنميــة الجتماعيــة والحكــم المحــىي ودائــرة الطابــو والمســاحة، وأمــام 
�ف

ي وجهــاز الســتخبارات 
ي وأمــام أفــراد الدفــاع المــد�ف

الطابــور العســكري لأفــراد الأمــن الوطــ�ف

ي 
ف �ف ــ�ي ــم المواطن ي ته

ــ�ت ــات ال ــن الموضوع ــد م ــا العدي ــاول فيه ــرات، تن ــاز المخاب ــراد جه وأف

ــاة. ــب الحي ــف جوان مختل

مفتي محافظة بيت لحم يلقي دروساً دينية ونشاطات أخرى

ي محافظــة بيــت لحــم- دروســاً 
بيــت لحــم: ألقــى فضيلــة الشــيخ عبــد المجيــد العمارنــة - مفــ�ت

دينيــة عــدة، تنــاول فيهــا مختلــف جوانــب الحيــاة، فألقــى درســاً دينيــاً عــى طلبــة مدرســة بنــات 

ي مركــز العمــل النســوي التابــع لــوزارة الأوقــاف والشــؤون 
بيــت جــال الثانويــة، ودرســاً آخــر �ف

ــة  وع الصح ــ�ش ــاح م ــل افتت ي حف
ــة، و�ف ــرى النكب ــاء ذك ــات إحي ي فعالي

ــارك �ف ــا ش ــة، كم الديني

ي المحافظــة، والــذي بحــث مــؤازرة 
النفســية، وحــ�ف اجتمــاع الدوائــر الرســمية الــذي عقــد �ف

ــتقبل  ــا اس ــم، كم ــدم منازله ــالل له ــلطات الحت ــرار س ــم لق ي تصديه
ــص �ف ــكان وادي الحم س

ي مخيــم الدهيشــة، وكذلــك وفــداً أمريكيــاً 
ي قاعــة الفينيــق �ف

وفــداً بريطانيــاً مســلماً �ف
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ي دار النــدوة، حيــث تنــاول اللقــاء موضوعــات مختلفــة، علمــاً أن فضيلتــه يلقــي دروســاً 
مســلماً �ف

ــب  ــة، ويجي عالمي ــج الإ ام ــن ال�ب ــ�ي م ي كث
ــارك �ف ــات، ويش ــة الموضوع ــة مختلف ات ديني ــارصف ومح

اعــات والخالفــات  ف ي حــل كثــ�ي مــن ال�ف
ف بالخصــوص، كمــا يشــارك �ف عــن استفســارات المواطنــ�ي

العائليــة والعشــائرية.

مفتي جنوب الخليل يلقي محارضة دينية

ــوب  ي جن
ــ�ت ــب – مف ــرم الخطي ــيخ أك ــة الش ــى فضيل ــل: ألق ــوب الخلي جن

اث"  ــ�ي ــوق الم ــام وحق ــة الأرح ــوان: "صل ــة بعن ة ديني ــارصف ــل- مح الخلي

ف  ّ ــ�ي ــث ب ــادي العمــل النســوي، حي ، بدعــوة مــن ن ــ�ي ي مســجد دورا الكب
�ف

ف الأبنــاء عــى الصعيــد  ي تقويــة الصــالت بــ�ي
فضيلتــه أثــر هــذه الفضيلــة �ف

ــة والألفــة  ــ�ش المحب ــذ العــداوة والبغضــاء ون الأرسي والمجتمعــي، ونب

اث يجــب أل تكــون  ي جميعــه، وأن المطالبــة بحــق المــ�ي
ف أبنــاء الشــعب الفلســطي�ف والرحمــة بــ�ي

ســبباً لالختــالف والتنــازع والتنافــر الــذي يــؤدي إىل قطيعــة الأرحــام.
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مفتي محافظة نابلس يشارك يف العديد من النشاطات 

ي إلقــاء العديــد مــن 
ي محافظــة نابلــس- �ف

نابلــس: شــارك فضيلــة الشــيخ أحمــد شــوباش- مفــ�ت

فتــاء بالتعاون  اث" نظمتهــا دار الإ ي المــ�ي
ي نــدوة بعنــوان: "حق المــرأة �ف

النــدوات، حيــث شــارك �ف

رشــاد، وعــدد مــن الواعظــات  ، بحضــور فريــق الوعــظ والإ ي
مــع المديريــة العامــة للعمــل النســا�أ

ــة  ف أنصب ّ ــ�ي ــالم، وب س ي الإ
رث �ف ــد الإ ــه قواع ح فضيلت ــد رسش ــات، وق ــرآن والطالب ــات الق ومحفظ

ي نــدوة لغويــة دينيــة حــول "اللســانيات وعلــم الأصــوات" 
اث، وشــارك �ف أفــراده وحــالت المــ�ي

ي جامعــة النجــاح  ومكتبــة بلديــة نابلــس، حيــث تــم الحديــث 
نظمهــا قســم اللغــة العربيــة �ف

ي خدمــة القــرآن والتــالوة والتجويــد.
عــن كيفيــة الســتفادة مــن علــم الأصــوات، خاصــة �ف

ي قاعــة جمعيــة أصدقــاء النجــاح، لبحــث نشــاطات عــدة 
ي اللقــاء المنعقــد �ف

وشــارك �ف  

ــات  ــل الجامعــة والكلي ــة وأوائ ي حفــل تخريــج جامعــة النجــاح الوطني
ي المحافظــة، وشــارك �ف

�ف

والأقســام.

ف  ّ " حيــث ألقــى كلمــة شــّجع فيهــا عــى القــراءة، وبــ�ي ي
ي هويــ�ت ي مبــادرة "كتــا�ب

وشــارك �ف  

 ، ف ي مخيــم العــ�ي
ف �ف ي لجنــة المعاقــ�ي

ي حفــل افتتــاح الصنــدوق الحــىسي �ف
فيهــا أهميتهــا، وشــارك �ف

ــل  ــرآن وأوائ ــة الق ــم حفظ ــل تكري ي حف
ــارك �ف ، وش ف ــ�ي ع ــود المت�ب ــا جه ــكر فيه ــة ش ــى كلم وألق
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ي قاعــة حيــاة نابلــس، ونظمتــه جمعيــة مركــز حــواء،  تحــت 
ســالمية، أقيــم �ف بيــة الإ مبحــث ال�ت

ي مســاجد 
ــد مــن الخطــب �ف ــه يلقــي العدي عنــوان: "مهرجــان العــز والوقــار" ، علمــاً أن فضيلت

عــالم، يجيــب فيهــا  ي مختلــف وســائل الإ
امــج الدينيــة �ف ي ال�ب

ضافــة إىل مشــاركته �ف المحافظــة، بالإ

ــن  ــ�ي م ــل كث ي ح
ــاهمته �ف ــة إىل مس ضاف ــاراتهم، بالإ ــة واستفس ف المختلف ــ�ي ــئلة المواطن ــن أس ع

ــة. ــة المختلف ــكالت العائلي ــات والمش الخالف

مفتي محافظة طولكرم يشارك يف دورة فقهية ونشاطات أخرى

ي دورة فقهيــة خاصــة 
ي محافظــة طولكــرم- �ف

طولكــرم: شــارك فضيلــة الشــيخ عمــار بــدوي - مفــ�ت

ــطينية  ــاء الفلس فت ف دار الإ ــ�ي ــيق ب ــدت بالتنس ــكام، عق ــات الأح ــ�ي آي بتفس

ات  ومديريــة أوقــاف طولكــرم، حيــث ألقــى فضيلتــه العديــد مــن المحــارصف

ي قاعــة دار القــرآن  الكريــم، كمــا ألقــى فضيلتــه عدداً 
بالخصــوص، عقــدت �ف

، ومدرســة  ي
ي النســا�أ

ــز الثقــا�ف ي المرك
ــة �ف ــدوات الفقهي ات والن مــن المحــارصف

صيــدا الثانويــة، والمســجد الجديــد، تنــاول فيهــا العديــد مــن الموضوعــات 

ي قريــة بعجــورة الســياحية، بعنوان: 
ي أمســية شــعرية أقامتهــا وزارة الثقافــة �ف

الدينيــة، وشــارك �ف

هــا العديــد مــن الشــعراء والأدبــاء وشــخصيات سياســية ووطنية،  "القــدس بوابــة الســماء" ح�ف

ي إذاعــة القــرآن الكريــم، تحــت عنــوان: "أنــت 
ضافــة إىل أن فضيلتــه يقــدم برنامجــاً دينيــاً �ف بالإ

ي يجيــب".
تســأل والمفــ�ت

اطا�ت �ش �ف باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام
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    السؤال األول: أين ......................؟
ي المسجد الأق� المبارك 

1.تقع قبة السلسلة �ف

  السؤال الثاين: كم ..................؟

ي القرآن الكريم
ي  مثل والأمثال �ف

أ .مرة ورد ذكر كلم�ت

ب . بلغت حصيلة مجزرة كفر قاسم

السؤال الثالث: متى ..................؟
1. فتح الخليفة عمر بن الخطاب القدس
2. وقعت مجزرة مسجد النور بنيوزيلندا

3. يقاس الص�ب

السؤال الثالث: ما ..................؟
ــا  ــه، أو فيم ــن يؤذي ــع م ــاه م ــلم أخ ــرك المس ــم ت 1. حك

ــه يؤذي

عليــه  »إن  ة:  المغــ�ي بــن  الوليــد  بقــول  الموصــوف   .2

لمثمــر«. أعــاله  وإن  لحــالوة،  لــه  وإن  لطــالوة، 

ي تفســ�ي آيــات القــرآن 
3. رأي د. فضــل حســن عبــاس �ف

العلميــة. النظريــات  إىل  اســتناداً 
ف ي ستمنح للمسلم�ي

ف من المعافاة ال�ت 4. ذنب المستثن�ي

ي 
5.يقــول المســافر إذا رجــع مــن ســفر زيــادة عــى مــا قالــه �ف

دعائــه وهــو ذاهــب

عجاز ي الإ
ي �ف

6. اسم كتاب الجرجا�ف

والصحــة  الراحــة،  حــال  ي 
�ف يلهــث  الــذي  الحيــوان   .7

والعطــش والــري  والمــرض، 

تنبيه: ميكن استخراج إجابة أسئلة املسابقة من محتويات هذا العدد

جوائز املسابقة
قيمتها الكلية 1500 شيكل موزعة عىل 

ستة فائزين بالتساوي

ملحوظتان :
ي البطاقة 

ي حسب ما ورد �ف
- يرجى كتابة السم الثال�ش

يدي، ورقم  الشخصية )الهوية(، والعنوان ال�ب
جابات بخط واضح . الهاتف وكتابة الإ

- أن ل يقل عمر المتسابق عن 10 سنوات
ي :

جابات عى العنوان الآ�ت - ترسل الإ
رساء، العدد 148 مسابقة الإ

رساء مجلة الإ
فتاء  عالم/ دار الإ  مديرية العالقات العامة والإ

الفلسطينية
يف ص.ب : 20517 القدس ال�ش

ص.ب : 1862 رام الله

    السؤال الرابع: من ............؟
ــه  ، صــى الل ي ــه النــ�ب 1.صاحــب الذنــب، الــذي قــال في
ــٍة  ف أُمَّ ــ�ي ــَمْت ب ــو ُقِس ــًة ل ــاَب تَْوبَ ــد تَ ــلم: )لق ــه وس علي

َلَوِســَعْتُهْم(
ف 2.الملقبة بذات النطاق�ي

3. صاحــب إجابــة تركــت لهــم اللــه ورســوله، عــى 
ســؤال: مــاذا تركــت لأهلــك؟

ي الذي كان يؤم عائشة ويقرأ من المصحف 4. الصحا�ب
ي مدينــة 

ي الــذي أُوقــف لــه وقفــاً ذريــاً �ف 5.الصحــا�ب
الخليــل 

6. الــذي اســتعان بــه الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، 
ليدلــه وصاحبــه أبــا بكــر عــى الطريــق خــالل هجرتهمــا 

إىل المدينــة

السؤال الخامس: من القائل:........؟
، أنــا مــن الولــدان،  ف أ . كنــت أنــا وأمــي مــن المســتضعف�ي

وأمــي مــن النســاء

ــإذا  ــاٌر، ف ــٌة، ول نَ ي نَاِئَح ِ
ــ�ف ــال تَْصَحْب ــتُّ ف ــا ُم ــإذا أن ب .)ف

ــنًّا( َاَب َش ُّ ــ�ت َّ ال ــَىي ــنُّوا َع ، َفُش ي ِ
ــو�ف َدَفْنُتُم

ي 
ج . رباه  جئتك والذنوب تلف�ف

                                            هل ىلي بعفو أم أكون قتيالً

ي   
ي فليس يفوت�ف

د. وما يُك من رز�ت

ي قاع البحار العوامق
                                        ولو كان �ف

مسابقة العدد 148
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السؤال الأول:
الشهيد كامل درويش 

ف إصالح ذات الب�ي

واجبة

غ�ي مفطرة

محمد أبو وندي

السؤال الثاني:
)29( شهيداً

)27( درجة

)11( ابناً

السؤال الثالث:
الفشل، وذهاب الريح )القوة(

تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

السؤال الرابع:
الخليفة العبا�ي المعتصم

يحتلــم،  حــ�ت  ي  والصــ�ب يســتيقظ،  حــ�ت  النائــم 

يعقــل حــ�ت  والمجنــون 

ي حية سلمى بن أ�ب

الرسول ، صى الله عليه وسلم

زهدي حنتوىلي

أبو العتاهية

د. مفيد جاد الله

السؤال الخامس
ي رمضان

�ف

15هـ / 637م

92 هـ

1982م

7 /2 /2019م

إذا كان المرض مزمناً

الفائزون يف مسابقة العدد 146

1. رزان خليل موىس أبو فرح                     أريحا                                                         250

2. محمد موىس هامش                           بيت لحم                                                  250

3.رىب سعيد عطا الله صالح                     رام الله                                                   250

4.قمرهان محمد نضال أسعد كتوت      نابلس                                                       250

5. غادة عزام داود صالح الدين                 ضواحي القدس                                   250

6. . آالء محمد امحميد الطوس                  الخليل                                                    250 

اسم الفائز                                          العنوان                                   قيمة الجائزة
بالشيكل

اطا�ت �ش �ف

إجابة مسابقة العدد 146



سراء ل�ة ال�إ م�ج

112

العدد ١48  محرم / صفر 1441 هـ  أيلول / ترشين األول 2019 م

الفضيلة أصحاب  إلى  نتوجه  فإننا  اللكرام،  وقرائها  »الإسراء«  مجلة  بين  التواصل  على  حرصاً       

عطائهم من  للاستفادة  بالكتابة،  مجلتهم  يثروا  أن  والمفكرين  الأدباء  من  الأقلام  وأصحاب  العلماء 

إضافة الهادفة،  ية  الشعر والقصائد  والأبحاث  المقالات  من  المختلفة  تصل مشاركاتهم  أن  آملين  اللكريم، 

والإنسانية الدينية  المجالات  تشمل  متنوعة،  المجلة  موضوعات  أن  علماً  السديدة،  ملحوظاتهم  إلى 

والثقافية والعلمية وغيرها، ويخصص لكل موضوع ينشر مكافأة مالية جيدة.

     ونلفت الانتباه إلى ضرورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها، ومنها :

يق البريد الإللكتروني، أو باليد. 1. طباعة المادة المراد نشرها على الحاسوب، وترسل عن طر

2. ألا يزيد المقال عن ) 1500( كلمة، والبحث عن ) 3000 ( كلمة.

3. كتابة نصوص الآيات مع تشكيلها، وتوثيق أرقامها.

يلزم بيان رأي علماء الحديث في  لة، وصحيحة و 4. تخريج الأحاديث من مظانها المعتبرة، وأن تكون مشّكَ

ية في صحيحي البخاري ومسلم. مدى صحتها، إن لم تكن مرو

5. التوثيق عند الاقتباس، سواء من الإنترنت أم اللكتب والمراجع والمصادر الأخرى.

6. عمل هوامش ختامية، أو حواٍش سفلية، تشمل المعاني والتوثيق ... إلخ.

    مع التنبيه إلى ضرورة تجنب إرسال مقالات أو أبحاث سبق نشرها، سواء في مجلة الإسراء أو غيرها، 

إضافة إلى الامتناع عن إرسال مقالات منسوخة عن مجلات أو مواقع إللكترونية .

     نستقبل المراسلات على العنوان الآتي :

     القدس : مجلة الإسراء / فاكس : 6262495 ص.ب: 20517

     الرام : تلفاكس : 2348603 ص.ب 1862

E.mail : info@darifta.org - israa@darifta.org    


