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خطــورة التطبيــع مــع مغتصبــي
فلســطني يف ضــوء القــرآن والســنة
ومواقــف رشفــاء األمــة
الشيخ محمد أحمد حسين
المشرف العام

التطبيــع مصطلــح جديــد قديــم ،شــاع اســتخدامه للداللــة عــى منهــج أشــخاص ،أو
ف
ن
ـو�،
جهــات عربيــة ،أو إســامية ،ي� إقامــة عالقــات وديــة أو ســلمية مــع كيــان االحتــال الصهيـ ي
ـ� المطبعـ ي ن
يجــري خاللهــا تبــادل الزيــارات ،وعقــد اللقــاءات ،وتوثيــق التعــاون المشـ تـرك بـ ي ن
ـ�

وهــذا الكيــان ،وممــا يتبــادر إىل ذهــن المؤمــن بالقــرآن حيــال هــذه المعضلــة ،اســتحضار
ـ� مــن ســورة الممتحنــة ،حــث أ
شــاهدين متتاليـ ي ن
الول منهمــا عــى التعامــل بالـ بـر والقســط مــع
كيانــات غـ يـر مســلمة ،لكنهــا لــم تقاتــل المسـ ي ن
ـلم� ولــم تخرجهــم مــن ديارهــم ،يع ـن ي أنهــا
كيانــات مســالمة لــم تبــادر إىل قهــر المسـ ي ن
وتهج�هــم
ـلم� واضطهادهــم ،وســلب أراضيهــم،
ي
ف
الديـ ِـن َو َلـ ْـم يُخْ ِر ُجو ُكــم ِّمــن
ـن َلـ ْـم يُقَا ِت ُلو ُكـ ْـم ِ ي� ِّ
عنهــا ،فقــال تعــاىل{َ :ل يَ ْن َها ُكـ ُـم ال َّلــهُ َعـ ِـن ا َّل ِذيـ َ
ِديَ ِار ُكـ ْـم أَن ت ب َ َُّ�وهُ ـ ْـم َوتُق ِْس ـطُوا ِإ َل ْي ِهـ ْـم ِإ َّن ال َّلــهَ

�} (الممتحنــة)8:
ـب ا ْل ُمق ِْسـ ِـط ي ن َ
يُ ِحـ ُّ

ف
ين
المســلم�
حــرم مــواالة الذيــن قاتلــوا
والشــاهد الــذي يليــه ي� الســورة نفســها ،يُ ِّ

وأخرجوهــم مــن ديارهــم وأوطانهــم ،أو ظاهــروا عــى إخراجهــم ،فيقــول عــز وجــل{ِ :إن ََّمــا

ف
الديـ ِـن َوأَخْ َر ُجو ُكــم ِّمــن ِديَ ِار ُكـ ْـم َوظَاهَ ـ ُـروا َعـ َـى ِإخْ َر ِاج ُكـ ْـم
ـن َقاتَ ُلو ُكـ ْـم ِ ي� ِّ
يَ ْن َها ُكـ ُـم ال َّلــهُ َعـ ِـن ا َّل ِذيـ َ
ــم َفأُ ْو َل ِئــكَ
ــم َو َمــن يَ َت َو َّل ُه ْ
أَن ت ََو َّل ْوهُ ْ

ــون} (الممتحنــة)9:
ــم الظَّا ِل ُم َ
هُ ُ
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خطورة التطبيع مع مغتصبي فلسطين

ف
ت
ة
ت
ل
ا
�
�
ح
�
ع
ا ا ي�� دد

بمضامــ� آ
ت
ال ي ن
ين
ســالف�
يتــ�
وســورة الممتحنــة نفســها افتتحــت بآيــات ذات صلــة وثيقــة
ي
ـون
ـن َآم ُنــوا َل تَ َّت ِخـ ُـذوا َعـ ُـد ِّوي َو َع ُد َّو ُكـ ْـم أَ ْو ِل َيــاء تُ ْل ُقـ َ
الذكــر ،حيــث قــال عــز وجــل{ :يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
الر ُسـ َ
ـول َو ِإيَّا ُكـ ْـم أَن ت ُِؤْم ُنــوا ِبال َّلـ ِـه
ـن ا ْل َحـ ِّ
ـق يُخْ ِر ُجـ َ
ـو َّد ِة َو َقـ ْـد َك َفـ ُـروا ِب َمــا َجاء ُكــم ِّمـ َ
ِإ َل ْي ِهــم ِبا ْل َمـ َ
ـون َّ
ف
ت
ـو َّد ِة َوأَنَــا أَ ْع َلـ ُـم
ـر َ
ون ِإ َل ْي ِهــم ِبا ْل َمـ َ
يل َوابْ ِتغَ ــاء َم ْر َضـ ِ ي
َربِّ ُكـ ْـم ِإن كُن ُتـ ْـم خَ َر ْج ُتـ ْـم ِج َهــاداً ِ ي� َسـ ِـب ِ ي
ـا� تُـ ِ ُّ
السـ ِـب ِيل ِ*إن يَ ْث َقفُو ُكـ ْـم يَكُونُــوا
ِب َمــا أَخْ َف ْي ُتـ ْـم َو َمــا أَ ْع َلن ُتـ ْـم َو َمــن يَف َْع ْلــهُ ِمن ُكـ ْـم َف َقـ ْـد َضـ َّـل َسـ َ
ـواء َّ
ون* َلــن تَنف ََع ُكـ ْـم
ـو تَ ْك ُفـ ُـر َ
ـوء َو َو ُّدوا َلـ ْ
السـ ِ
َل ُكـ ْـم أَ ْعـ َـداء َويَ ْب ُس ـطُوا ِإ َل ْي ُكـ ْـم أَيْ ِديَ ُهـ ْـم َوأَ ْل ِس ـ َن َت ُهم ِب ُّ
ـت َل ُكـ ْـم
ـو َم ا ْل ِق َي َامـ ِـة يَف ِْصـ ُـل بَ ْي َن ُكـ ْـم َوال َّلــهُ ِب َمــا ت َْع َم ُلـ َ
ـر* َقـ ْـد كَانَـ ْ
أَ ْر َح ُام ُكـ ْـم َو َل أَ ْو َل ُد ُكـ ْـم يَـ ْ
ـون بَ ِصـ ي ٌ
ف
ون ِمــن
ـن َم َعــهُ ِإ ْذ َقا ُلــوا ِلق َْو ِم ِهـ ْـم ِإنَّــا بُـ َـرآء ِمن ُكـ ْـم َو ِم َّمــا ت َْع ُبـ ُـد َ
ـو ٌة َح َس ـ َن ٌة ِ ي� ِإبْ َر ِاهيـ َـم َوا َّل ِذيـ َ
أُ ْسـ َ
ون ال َّلـ ِـه َكف َْرنَــا ِب ُكـ ْـم َوبَـ َـدا بَ ْي َن َنــا َوبَ ْي َن ُكـ ُـم ا ْل َعـ َـد َاو ُة َوا ْل َبغْ َضــاء أَبَــداً َحـ ت َّـى ت ُِؤْم ُنــوا ِبال َّلـ ِـه َو ْحـ َـد ُه ِإ َّل
ُد ِ
أ
أ
ش
� ٍء َّربَّ َنــا َع َل ْيــكَ ت ََو َّك ْل َنــا َو ِإ َل ْيكَ
ـو َل ِإبْ َر ِاهيـ َـم ِل َ ِبيـ ِـه َل َ ْسـ َتغْ ِف َر َّن َلــكَ َو َمــا أَ ْم ِلــكُ َلــكَ ِمـ َ
َقـ ْ
ـن ال َّلـ ِـه ِمــن َ ي ْ

أَنَ ْب َنــا َو ِإ َل ْيــكَ

ـر} (الممتحنــة)4 - 1 :
ا ْل َم ِصـ ي ُ

فالــذي يؤمــن باللــه ربـاً ،وبالقـرآن وحيـاً مــن رب العــزة ،وأنــه يجــب العمــل بمقتضــاه ،عليــه
ـا� هــذه آ
ن
اليــات القرآنيــة الكريمــة ،والعمــل بموجبهــا ،ومــع التوجيهــات الكريمــة
أن يتدبــر معـ ي

المتضمنــة ف� هــذه آ
اليــات القرآنيــة الكريمــة ،بخصــوص الموقــف الــازم تبنيــه ،تجــاه معضلــة
ي
التطبيــع مــع أي فــرد أو كيــان يعتــدي عــى حقــوق المسـ ي ن
ـلم� ،ويغتصــب أوطانهــم ،أو يظاهــر

عــى تهجـ يـر المسـ ي ن
ـلم� مــن ديارهــم وأوطانهــم ،تتضافــر توجيهــات أخــرى متضمنــة ف ي� آيــات
قرآنيــة ،أو أحاديــث نبويــة ش�يفــة ،ومــن تلــك التوجيهــات ،عــى ســبيل المثــال ال الحــر:
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تحريم خذل املسلم ألخيه:

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

حـرام ش�عـاً ،ومرتكبــه آثــم؛ ت
الق�افــه ذنبـاً منهيـاً عنــه ،ففــي الحديــث الصحيــح ،جــاء النهــي
رصيحـاً عــن خــذل المســلم ألخيــه ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،قــال :قــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه
ـع
اجشُ ــوا ،وال تَ َباغ َُضــوا ،وال ت ََدابَـ ُـروا ،وال يَ ِبـ ْ
اسـ ُـدوا ،وال تَ َن َ
وســلم(َ :ل ت ََح َ
ـع بَ ْع ُض ُكـ ْـم عــى بَ ْيـ ِ
بَ ْعـ ٍـضَ ،وكُونُــوا ِع َبــا َد ال َّلـ ِـه ِإخْ َوانًــا ،ا ْل ُم ْسـ ِـل ُم أَخُ ــو ا ْل ُم ْسـ ِـل ِم ،ال يَظْ ِل ُمــهُ  ،وال يَخْ ُذ ُلــهُ  ،وال يَ ْح ِقـ ُـر ُه،
ش
ــد ِر ِه ث َ َ
ــر أَخَ ــا ُه
ــر إىل َص ْ
ال َّتق َ
ــر ٍ
ْــوى هاهنــاَ ،ويُ ِش ي ُ
الــر ،أَ ْن يَ ْح ِق َ
ــا َث َم َّ
اتِ ،ب َح ْس ِ
ــب ْام ِــر ٍئ مــن َّ ِّ

ا ْل ُم ْسـ ِـل َم ،ك ُُّل ا ْل ُم ْسـ ِـل ِم عــى ا ْل ُم ْسـ ِـل ِم َحـ َـر ٌام؛ َد ُمــهُ َ ،و َما ُلــهُ َ ،و ِع ْر ُضــهُ )

()1

العانــة ،والنــر ،ومعنــاه:
وبالنســبة إىل معـىن (ال يَخْ ُذ ُلــهُ ) قــال العلمــاء :الخــذل تــرك إ
()2
إذا اســتعان بــه ف ي� دفــع ظالــم ونحــوه ،لزمــه إعانتــه ،إذا أمكنــه ،ولــم يكــن لــه عــذر ش�عــي.
ف
و� روايــة صحيحــة أخــرى ،جــاء النهــي عــن خــذالن المســلم ألخيــه ،بعبــارة( :يُ ْسـ ِـل ُمهُ ) فعــن
ي
ض
ر� اللــه عنهمــا ،أخـ بـر أَ َّن َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال:
َع ْبــد ال َّلـ ِـه بــن ُع َمـ َـر ،ي
ف
ف
اج ِتـ ِـه،
اجـ ِـة أَ ِخيـ ِـه ،كان اللــه ي� َح َ
ـن كان ي� َح َ
(ا ْل ُم ْسـ ِـل ُم أَخُ ــو ا ْل ُم ْسـ ِـل ِمَ ،ل يَظْ ِل ُمــهُ  ،وال يُ ْسـ ِـل ُمهُ َ ،و َمـ ْ
ت
ـر ُم ْسـ ِـل ًما،
َو َمـ ْ
ـات يَـ ْ
ـن َفـ َّـر َج عــن ُم ْسـ ِـل ٍم ك ُْربَـ ًـةَ ،فـ َّـر َج اللــه عنــه ك ُْربَـ ًـة مــن ك ُُربَـ ِ
ـو ِم ا ْل ِق َي َامـ ِـةَ ،و َم ْن َسـ َ َ
ت
()3
ـر ُه اللــه يــوم ا ْل ِق َي َامـ ِـة)
َسـ َ َ
ن
ىن
ف ش
ـقال�:
و� �حــه لمعـ النهــي عــن أن يســلم المســلم أخــاه ،يقــول ابــن حجــر العسـ ي
ي
أي ال تي�كــه مــع مــن يؤذيــه ،وال فيمــا يؤذيــه ،بــل ينــره ،ويدفــع عنــه ،وهــذا أخــص مــن تــرك
الظلــم ،وقــد يكــون ذلــك واجبــاً ،وقــد يكــون مندوبــاً ،بحســب اختــاف أ
الحــوال.
-1صحيح مسلم ،كتاب ال� والصلة آ
والداب ،باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله.
ب
 -2صحيح مسلم شب�ح النووي.120 /16 :
 -3صحيح البخاري ،كتاب المظالم والغصب ،باب ال يظلم المسلم المسلم ،وال يسلمه.
 -4فتح الباري.97/ 5 :

6

()4

خطورة التطبيع مع مغتصبي فلسطين

مسؤولية املسلمني عن رفع الظلم عن إخوانهم:

ف
ت
ة
ت
ل
ا
�
�
ح
�
ا ا ي�� عدد

اليــات القرآنيــة الكريمــة ،أ
جــاءت آ
والحاديــث النبويــة ش
ال�يفــة ،وآراء الســلف الصالــح
ين
المســلم�
ومواقفهــم النبيلــة ،لتؤكــد عــى عظــم المســؤولية الملقــاة عــى عاتــق عمــوم
وخواصهــم ،تجــاه قضيــة رفــع الظلــم عــن إخوانهــم ،ســواء الــذي يصيــب أشــخاصهم ،أم
أموالهــم ،أم أعراضهــم ،ومــن الشــواهد الدالــة عــى ذلــك:
قولــه تعــاىل{ :ومــا َل ُكــم ال َ تُقَات ُلـ ف
ـال َوال ِّن َســاء
ِ َ
ـون ِ ي� َسـ ِـب ِيل ال ّلـ ِـه َوا ْل ُم ْسـ َت ْض َع ِف ي ن َ
ْ
ََ
� ِمـ َ
الر َجـ ِ
ـن ِّ
اج َعــل َّل َنــا ِمــن َّل ُدنــكَ
ـن يَقُو ُلـ َ
ـن هَ ــ ِـذ ِه ا ْلق َْريَـ ِـة الظَّا ِلـ ِـم أَهْ ُل َهــا َو ْ
ـون َربَّ َنــا أَخْ ِر ْج َنــا ِمـ ْ
َوا ْل ِو ْلـ َـد ِان ا َّل ِذيـ َ

ف
�
{وا ْل ُم ْسـ َت ْض َع ِف ي ن َ
اج َعــل َّل َنــا ِمــن َّل ُدنــكَ ن َِص ي�اً}(النســاء ،)75 :يقــول الـرازي ي� تفسـ يـره :قولــهَ :
َو ِل ّيـاً َو ْ
ـدان} متصــل بمــا قبلــه ،وفيــه وجهــان :أحدهمــا ،أن يكــون عطف ـاً
ِمـ َ
الر َجـ ِ
ـال َوال ّن َســاء َوا ْل ِو ْلـ ِ
ـن ّ

ف
ف
ن
ىن
ين
ـا� :أن يكــون
و� المسـ
ـتضعف� ،والثـ ي
عــى الســبيل ،والمعـ مالكــم ال تقاتلــون ي� ســبيل اللــه ي
ف
ف
ين
المســتضعف� ،والمــراد
و� ســبيل
معطوفــاً عــى اســم اللــه عــز وجــل ،أي ي� ســبيل اللــه ي
ـتضعف� مــن الرجــال والنســاء والولــدان ،قــوم مــن المسـ ي ن
ين
ـلم� بقــوا بمكــة ،وعجــزوا عــن
بالمسـ

الهجــرة إىل المدينــة ،وكانــوا يل ْقــون مــن كفــار مكــة أذى شــديداً.

()1

ف
و� الصحيــح عــن ابــن َعب ٍ ض
ر� اللــه عنهمــا ،يقــول( :كنــت أنــا َوأُ ِّمــي مــن
َّ
ي
ــاس ،ي

ــاء)
ا ْل ُم ْســ َت ْض َع ِف ي ن َ
� ،أنــا مــن ا ْل ِو ْل َ
ــد ِانَ ،وأُ ِّمــي مــن ال ِّن َس ِ

()2

ون}(الشــورى ،)39 :جاء ف ي� تفسـ يـر
ويقــول عــز
ص َ
َ
وجل{:وا َّل ِذيـ َ
ـن ِإ َذا أَ َصابَ ُهـ ُـم ا ْل َبغْ ُي هُ ـ ْـم يَن َت ِ ُ

ب يأ� الســعود ،أن المع ـىن هنــا أنهــم ينتقمــون ممــن بغــى عليهــم ،عــى مــا جعلــه اللــه تعــاىل
لهــم كراهــة التذلــل ،وهــو وصــف لهــم بالشــجاعة ،بعــد وصفهــم بســائر مهمــات الفضائــل،
الكب�.145 /10 :
-1
التفس� ي
ي
السالم؟
الص� إ
 -2صحيح البخاري ،كتاب الجنائز ،باب إذا أسلم ب ي
الص� فمات ،هل يصىل عليه؟ وهل يعرض عىل ب ي
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ف
ـا� وصفهــم بالغفـران؛ فــإن كال ً منهمــا فضيلــة محمــودة ف ي� موقــع نفســه ،ورذيلــة
وهــذا ال ينـ ي

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

تمردا
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم َّ
ف
ض
السيف ف ي� موضع ال ّندى
كوضع
يف بالعال
م� ْ
َو َو ْض ُع ال ّندى ي� ْ
ِ
الس ِ
ضع ّ
ٌّ
مو ِ
وقولــه تعــاىل{ :وجـزاء ســيئة ســيئة مثلها}(الشــورى )40:بيــان لوجــه كــون االنتصــار مــن الخصــال
بالشــارة إىل أن البــادئ ،هــو الــذي فعلــه
الحميــدة ،مــع كونــه ف ي� نفســه إســاءة إىل
الغــر ،إ
ي
أ
أ
ـر ،وإن ش�اً فـ شـر ،وفيــه تنبيــه
لنفســه ،فــإن الفعــال مســتتبعة لجزئتهــا حتم ـاً ،إن خـ يـراً فخـ ي ٌ
عــى حرمــة التعــدي ،وإطــاق الســيئة عــى الثانيــة؛ ألنهــا تســوء مــن نزلــت بــه.
ص بَ ْع َد ظُ ْل ِم ِه َفأُ ْو َل ِئكَ
ثم قال سبحانهَ :
{و َل َم ِن ان َت َ َ

()1

يل} (الشورى)41:
َما َع َل ْي ِهم ِّمن َس ِب ٍ

يقــول القرطــ� :ويقتــض ذلــك إباحــة االنتصــار ال أ
المــر بــه ،وقــد عقبــه بقولــه:
ي
بي
أ
ور}(الشــورى ،)43 :وهــو محمــول عــى الغف ـران عــن
َ
ـر َو َغ َفـ َـر ِإ َّن َذ ِلــكَ َل ِمـ ْ
{و َل َمـ ْ
ـن َصـ ب َ َ
ـن َع ـ ْز ِم ْال ُ ُم ِ
آ
أ
ت
ـ�
غـ يـر المــر ،فأمــا المــر عــى البغــي والظلــم ،فالفضــل االنتصــار منــه ،بداللــة اليــة الـ ي
قبلهــا ،وقيــل :أي إذا أصابهــم البغــي تنــارصوا عليــه ،حـ تـى يزيلــوه عنهــم ،ويدفعــوه ،قالــه
ابــن بحــر :وهــو راجــع إىل العمــوم بنــاء عــى مــا ســبق ذكــره.

()2

ين
المســلم� عــن رفــع الظلــم عــن
ومــن معــززات تقديــر أهميــة مســؤولية
إخوانهــم ،الثنــاء القــر نآ� عــى أ
النصــار ،لقيامهــم بــأداء واجــب النــرة للمهاجريــن،
ي
ــر
ــم يُ ِح ُّب َ
ال َيم َ
الــدا َر َو ْ ِإ
ــو ُءوا َّ
فيقــول عــز وجــلَ :
ــان ِمــن َق ْب ِل ِه ْ
ــن هَ َ
ــون َم ْ
{وا َّل ِذ َ
يــن تَ َب َّ
اج َ
إ َليهــم و َل يجــد ف
اج ً
ون َع َ
ــو
ــر َ
ِ ِْ ْ َ َِ ُ َ
ور ِه ْ
ــم َح َ
ــه ْم َو َل ْ
ــة ِّم َّمــا أُوتُــوا َويُؤْ ِث ُ
ون ِ ي� ُص ُد ِ
ــى أَنف ُِس ِ

تفس� ب يأ� السعود.35 - 34/ 8 :
 -1ي
تفس�
القرط�.39 /16 :
 -2ي
يب
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اص ٌ
ــة َو َمــن يُ َ
ــم
ك َ
ــوق شُ َّ
ــه َفأُ ْو َل ِئــكَ هُ ُ
َان ِب ِه ْ
ــح نَف ِْس ِ
ــم خَ َص َ
والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،رصح بمــا ال يــدع مجــاال ً ألي شــك أو تــردد ،أو تأويــل،
أ
ومــا ،قالــوا :يــا َر ُسـ َ
ـول
ـر أَخَ ــاكَ ظَا ِل ًمــا أو َمظْ ُل ً
بوجــوب نــرة المســلم لخيــه ،فقــال( :انْـ ُ ْ

ش
(الحــر)9 :
ون}
ا ْل ُمف ِْل ُح َ

ــر ُه ظَا ِل ًمــا؟ قــال :تَأْخُ ُ
ومــاَ ،فكَ ْي َ
مــرر
ــو َق يَ َديْ ِــه)( ،)1فــا ب
ــر ُه َمظْ ُل ً
ــذ َف ْ
ــف نَ ْن ُ ُ
ال َّل ِــه ،هــذا نَ ْن ُ ُ
للمســلم أن يقــف دون ح ـراك ،وهــو يــرى ظلم ـاً يقــع مــن أخيــه أو عليــه.
ض
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم،
وعــن ا ْلـ ب َ َ
ـراء بــن َعـ ِ
ر� اللــه عنهمــا ،قــال( :أَ َم َرنَــا النـ ب ي
ـاز ٍب ،ي
يت ا ْل َع ِاطـ ِـسَ ،و َر َّد
ِب َس ـ ْب ٍعَ ،ونَ َهانَــا عــن َس ـ ْب ٍع ،فذكــر ِع َيــا َد َة ا ْل َم ِريـ ِـضَ ،واتِّ َبــا َع ا ْل َج َنا ِئـ ِـزَ ،وتَشْ ـ ِـم َ
ــومَ ،و ِإ َجابَ َ
الس َ
ــم)
ــة َّ
ــرا َر ا ْل ُمق ِْس ِ
َــر ا ْل َمظْ ُل ِ
َّ
الد ِاعــيَ ،و ِإبْ َ
ــا ِمَ ،ون ْ َ

()2

ين
وقــد توعــد اللــه
ــ� ال ّلــهَ
{وال َ ت َْح َس ب َ ن َّ
الظالمــ� وأســيادهم بمثــل قولــه جــل شــأنهَ :

أ
ـ� ُمق ِْن ِعــي
غ َِاف ـا ً َع َّمــا يَ ْع َمـ ُـل الظَّا ِل ُمـ َ
ـو ٍم تَشْ ــخَ ُص ِفيـ ِـه الَبْ َصــا ُر* ُم ْه ِط ِعـ ي ن َ
ـون ِإن ََّمــا يُؤَخِّ ُرهُ ـ ْـم ِل َيـ ْ
كثــر :أي ال
ــه ْم ال َ يَ ْرت ُّ
ــواء} (إبراهيــم )43 - 42:يقــول ابــن ي
ــم َوأَ ْف ِئ َدتُ ُه ْ
ــم طَ ْر ُف ُه ْ
َــد ِإ َل ْي ِه ْ
ــم هَ َ
ُر ُء ِ
وس ِ
وأجلهــم أنــه غافــل عنهــم ،مهمـ ٌـل لهــم ،ال يعاقبهــم عــى صنعهــم،
تحســبنه إذا أنظرهــم َّ
بــل هــو يحــ� ذلــك عليهــم ،ويعــده عليهــم عــداً( .)3ويقــول الثعالــ� :هــذه آ
اليــة بجملتهــا
ُّ
ي
بي

ين
ين
للمظلومــ�.
للظالمــ� ،وتســلية
فيهــا وعيــد
فــإذا اقتــىض

()4

ين
المســلم� أن يهبــوا لنجــدة إخوانهــم ،يل�فعــوا
الواجــب الديــن ي مــن

الضيــم عنهــم ،فكيــف إذا أصــاب الظلــم وطنهــم أو مقدســاتهم؟! وكيــف إذا أصــاب اعتــداء
أ
ت
ن
ـ� باركهــا اللــه،
الظالمـ يـ� مــرى نبيهــم ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ومــا حولــه مــن الرض الـ ي

 -1صحيح البخاري ،كتاب المظالم والغصب ،باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً.
 -2صحيح البخاري ،كتاب المظالم والغصب ،باب نرص المظلوم.
كث�.542 /2 :
تفس� ابن ي
 -3ي
تفس�
الثعال�.285 /2 :
 -4ي
بي
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ومــن عليهــا مــن عبــاده الصابريــن المصابريــن المرابطـ ي ن
ـ�؟! كيــف لهــم أن يتخاذلــوا عــن واجــب
النــرة للقــدس ومقدســاتها وأبنائهــا ،والمر ي ن
ابطــ� ف ي� أكنافهــا؟!!!

خوض النرصة ألهلها واجب أداه الصالحون:

الشــواهد الدالــة عــى ممارســة خــوض النــرة مــن صالحــي أ
المــة لمــن يحتــاج إليهــا مــن
إخوانهــم كثـ يـرة؛ نذكــر منهــا:
نرصة خزاعة:

ين
المســلم�
ممارســة الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،النــرة ألهلهــا مــن
والمعاهديــن ،فعــن عــروة بــن الزبـ يـر ،عــن مــروان بــن الحكــم ،والمســور بــن مخرمــة ،أنهمــا

حدثــاه جميعـاً ،قــاال( :ك ف
ـن شَ ــا َء أَ ْن يَ ْدخُ ـ َـل ِ ف ي� َع ْقـ ِـد ُم َح َّمـ ٍـد َو َع ْهـ ِـد ِه
َ
ـح ا ْل ُح َديْ ِب َيـ ِـة أَنَّــهُ َمـ ْ
َان ِ ي� ُص ْلـ ِ
ف
ـن ن َْدخُ ـ ُـل
ـن شَ ــا َء أَ ْن يَ ْدخُ ـ َـل ِ ي� َع ْقـ ِـد ُق َريْـ ٍـش َو َع ْه ِد ِهـ ْـمَ ،ف َت َواث َ َبـ ْ
ـت خُ َزا َعـ ُـةَ ،و َقا ُلــوا :ن َْحـ ُ
َدخَ ـ َـلَ ،و َمـ ْ
ف
ـن ن َْدخُ ـ ُـل ِ ف ي� َع ْقـ ِـد ُق َريْـ ٍـش َو َع ْه ِد ِهـ ْـم.
ِ ي� َع ْقـ ِـد ُم َح َّمـ ٍـد َو َع ْهـ ِـد ِهَ ،وت ََواث َ َبـ ْ
ـت بَ ُنــو بَ ْكـ ٍـرَ ،و َقا ُلــوا :ن َْحـ ُ
ف
ش
ـر شَ ـ ْه ًرا ،ثُـ َّـم ِإ َّن بَ ِ ن ي� بَ ْكـ ٍـر َوث َ ُبوا َعـ َـى خُ َزا َع َة
َف َمكَ ُثــوا ِ ي� ِت ْلــكَ ا ْل ُه ْدنَـ ِـة ن َْحـ َ
ـو َّ
السـ ْب َع َة أَ ِو الث ََّما ِن َيـ َـة َعـ َ َ
ـاء يُ َقـ ُ
ـشَ :مــا يَ ْع َلـ ُـم ِب َنــا ُم َح َّمـ ٌـد َوهَ ـ َـذا
ـت ُق َريْـ ٌ
ـن َم َّكـ َـةَ ،و َقا َلـ ْ
ـب ِمـ ْ
ـرَ ،وهُ ـ َ
َل ْيـ ًـا ِب َمـ ٍ
ـو َق ِريـ ٌ
ـال َلــهُ ا ْل َو ِتـ ي ُ
لضغْ ـ ِـن
السـ َـا ِحَ ،و َقاتَ ُلوهُ ـ ْـم َم َع ُهـ ْـمِ ،ل َّ
اع َو ِّ
ال َّل ْيـ ُـل َو َمــا يَ َرانَــا مــن أَ َحــدَ ،فأَ َعانُوهُ ـ ْـم َع َل ْي ِهـ ْـم ِبا ْلكُ ـ َـر ِ
ـن أَ ْمـ ِـر
ـب ِع ْن َد َمــا ك َ
َان ِمـ ْ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َمَ ،و ِإ َّن َع ْمـ َـرو بْـ َ
ـن َســا ِل ٍم َر ِكـ َ
َعـ َـى َر ُسـ ِ
ت
ن
ـر،
ـرَ ،حـ َّـى قــدم عــى َر ُســول اللــه ،صــى اللــه َع َل ْيـ ِـه َوســلم ،يخـ بـر ا ْلخَ ـ ب َ َ
خُ َزا َعـ َـة َوبَـ ِ ي بَ ْكـ ٍـر ِبا ْل َو ِتـ ي ِ
َو َقـ ْـد َقـ َ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم ،أنشــدها ِإيَّــاه:
ـات ِشـ ْ
ـال أَبْ َيـ َ
ـع ٍرَ ،ف َل َّمــا َقـ ِـد َم َعـ َـى َر ُسـ ِ
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محمــدا

أ
التلــدا
حلــف أبينــا وأبيــه

كنــت لنــا أبــاً وكنــا ولــدا

ثمــت أســلمنا فلــم نــنز ع يــدا

فانــر رســول اللــه نــرا عتــدا

وادع عبــاد اللــه يأتــوا مــددا

فيهــم رســول اللــه قــد تجــردا
ف ي� فيلــق كالبحــر يجــري مزبــدا

ان ســيم خســفا وجهــه تربــدا
إن قريشــا أخلفــوك الموعــدا

المؤكــدا

زعمــوا أن لســت تدعــو أحــدا

عــددا

قــد جعلــوا يل بكــداء مرصــدا

يــارب

ونقضــوا
فهــم

ناشــد

ميثاقــك
أذل

وأقــل

بالوتــر هجــدا
هــم بيتونــا
ي

فقتلونــا

ركعــا

وســجدا

ـال َر ُسـ ُ
َف َقـ َ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم :نــرت يَــا َع ْمــرو بــن َســالمَ ،ف َمــا بــرح َحـ ت َّـى َمـ َّـر ْت
ف
ـال َر ُسـ ُ
السـ َـم ِاءَ ،ف َقـ َ
ـحابَ َة َل َت ْسـ َت ِه ُّل
السـ َ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمِ :إ َّن هَ ـ ِـذ ِه َّ
ِب َنــا َع َنانَـ ٌـة ِ ي� َّ
ب َنـ ْ ن
ـب .
ـر بَـ ِ ي ك َْعـ ٍ
ِ ِ
َوأَ َمـ َـر َر ُسـ ُ
ـازَ ،و َك َت َم ُهـ ْـم َمخْ َر َجــهُ َ ،و َسـأَ َل ال َّلــهَ أَ ْن
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم ،ال َّنــاس ِبا ْل ِج َهـ ِ
ـر ُهَ ،حـ ت َّـى يَ ْبغَ َت ُهـ ْـم ِ ف ي� ِب َل ِد ِهـ ْـم.
ـي َعـ َـى ُق َريْـ ٍـش خَ ـ ب َ َ
يُ َع ِّمـ َ

(*)
1

نرصة املعتصم:

ومــن ممارســات خــوض النــرة ألهلهــا تلبيــة المعتصــم نــداء المســتغيثة ،وخـ بـر ذلك

ـلم� وســواهم ،حـ تـى أضحــت مث ـا ً يتغ ـىن بــه الشــعراء ،وحـ ي ن
مشــهور عنــد العــرب والمسـ ي ن
ـ�
طفــح الكيــل ف� الخــذالن والتقاعــس عــن تلبيــة نــداء المسـ ي ن
ـتغيث� ،صــارت تلبيــة المعتصــم
ي
ـ� عــن االســتجابة لنــداء المسـ ي ن
نــداء المســتغيثة ،تســتخدم لتأنيــب المتخاذلـ ي ن
ـتغيث� ،فيقــول
الشــاعر الســوري المشــهور عمــر أبــو ريشــة:
كث� ،56 /3 :بترصف.
* البداية والنهاية البن ي
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ملء أفواه البنات اليتم

رب وامعتصماه انطلقت
َّ

لم تالمس نخوة المعتصم

المست أسماعهم لكنها
ت
أم� كم صنم مجدته
ي
ال يالم الذئب ف ي� عدوانه

لم يكن يحمل طهر الصنم
عدو الغنم
إن يك الراعي َّ

صالح الدين األيويب يحرر القدس من الصليبيني:

ت
ين
حملــة تحريــر القــدس مــن أيــدي الغــزاة
الــ� قادهــا المظفــر صــاح
الصليبيــ� ،ي
اليــو� ،شــاهد حــي عــى أداء مقت ـىض االنتصــار لحــق أ
الديــن أ
المــة ،والديــن ،والمسـ ي ن
ـلم�،
بي
يذكــر ابــن خلــدون ف ي� مقدمتــه :أنــه لمــا ضعــف أمــر الخالفــة ،أعــوام الخمســمائة مــن الهجــرة
ين
العبيديــ� خلفــاء القاهــر مــن الشــيعة ،واختــل أمرهــم ،زحــف
ف ي� آخرهــا ،وكانــت ف ي� ملكــة
الفرنجــة إىل بيــت المقــدس ،فملكــوه ،وملكــوا معــه عامــة ثغــور الشــام ،وبنــوا عــى الصخــرة
المقدســة منــه كنيســة ،كانــوا يعظمونهــا ويفتخــرون ببنائهــا ،حـ تـى إذا اســتقل صــاح الديــن
ابــن أيــوب الكــردي بملــك مــر والشــام ،ومحــا أثــر العبيديـ ي ن
ـ� وبدعهــم ،زحــف إىل الشــام،

وجاهــد مــن كان بــه مــن الفرنجــة ،حـ تـى غلبهــم عــى بيــت المقــدس ،وعــى مــا كانــوا ملكــوه.
أ
ـو� زحــف إىل القــدس محــرراً ،بعــد أن وقعــت أسـ يـرة ف ي� يــد الفرنجــة،
فصــاح الديــن اليـ ب ي
أ
ن
ـو�
وجلــب إىل المســجد القــى منـ بـره المعــروف ،الــذي تــم إحراقــه مــن قبــل حاقــد صهيـ ي

(*)
1

عــام 1969م.

فالشــواهد النصيــة والعمليــة تتضافــر ف ي� الحــث عــى نــرة المســلم ألخيــه ،وبيــان
ال�عــي تجــاه هــذه القضيــة الحيويــة ،الدينيــة أ
الواجــب ش
والخالقيــة والمجتمعيــة والوطنيــة

والنســانية ،وتُظهــر وقائــع التاريــخ وأحداثــه كثـ يـراً منــه ممارســة الســلف الصالــح ،عمليــات
إ
النــرة لدينهــم ،وأوطانهــم ،وإخوانهــم.
* مقدمة ابن خلدون.355 /1 :
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التطبيع مع مغتصبي فلسطني يف ميزان الشواهد الرشعية:

النصــوص ش
ال�عيــة ،والمواقــف النبيلــة آنفــة الذكــر ،ليســت ســوى عينــة مــن مجمــوع
الشــواهد الدالــة عــى لــزوم االنتصــار للحــق ،ورد البغــي والعــدوان ،مــا يعـن ي رفــض مواطــأة
الظالــم ومجاملتــه ،والســكوت عــن جرائمــه ،فــا يُقبــل مــن مســلم خَ ــذل إخوانــه ،وال مــن

ت
ـ� ترتكــب مــن أهلهــا ضــد أصحــاب
حــر عـ ب ي
ـر� أو أعجمــي ،أن يقــف شــاهداً عــى الجرائــم الـ ي
ين
الم�وعــة ف� فلسـ ي ن
الحقــوق ش
ـتضعف�
وغ�هــا مــن أقطــار الدنيــا وبقاعهــا ،فخــذالن المسـ
ـط� ي
ي
ليــس مــن شــيم الكـرام ،وال مــن قيــم المؤمنـ ي ن
بالنــكار القلـ بـ� لفظائــع الظالمـ ي ن
ـ�،
ـ� ،واالكتفــاء إ
ي
مرفــوض لمــا يكــون ممــن يملكــون التغيـ يـر بغـ يـر هــذه الوســيلة ،الـ تـ� ش�عــت للمغلوبـ ي ن
ـ� عــى
ي
أمرهــم ،ومعلــوم أن الســاكت عــن الحــق شــيطان أخــرس ،فكيــف إذا حدثــت المجاملــة ،أو
الموافقــة للظالمـ ي ن
ولخوانهــم
ـ� مــن قبــل مــن يفـ تـرض فيهــم االنتصــار لكرامتهــم الممسوســة ،إ
المقهوريــن ،ولمقدســاتهم المســتهدفة بالتدنيــس ،أ
ولرضهــم المغتصبــة جهــاراً نهــاراً؟ كيــف
يمكــن قبــول هــذا الخــذالن ف ي� ضــوء آيــات القـرآن الكريــم ،وأحاديــث الســنة النبويــة المطهــرة
ال�فــاء أ
القوليــة والعمليــة ،ومواقــف ش
الفــذاذ ،الذيــن رفضــوا الخنــوع للدنايــا والمخــازي،

ونطــق أحرارهــم ،قائلـ ي ن
ـ�:
ت
راحــ�
ســأحمل روحــي عــى
ي

ف
الــردى
وألقــي بهــا ي� مهــاوي َّ
ممــات يُغيــظ العــدى
وإمــا
ٌ
ّ

تــر الصديــق
فإمــا حيــا ٌة
ّ
ُّ
ونفــس ش
ال�يــف لهــا غايتــان
ُ

ونيــل المــىن
ُ
ورو ُد المنايــا

ـت إن لــم أكن
ومــا العيـ ُ
ـش؟ ال عشـ ُ

َ
مخــوف الجنــاب حــر َام الحمــى

فمــن أســوأ المخــازي التطبيــع مــع كيــان االحتــال الــذي يســيطر عــى فلسـ ي ن
ـط� وأهلهــا
ومقدســاتها بقــوة الســاح المدجــج ،ومنطــق ظلــم الطاغـ ي ن
المتج�يــن ،وضعــف عمــوم أهــل
ـ�
ب
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الحــق ،وتخــاذل بعضهــم ،ومظاهرتهــم الباطلــة عــى ظلــم إخوانهــم ،وتدنيــس مــرى نبيهم
أ
بالثــم ف ي� هــذه
الكريــم ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وقبلتهــم الوىل ،حـ تـى بــات المجاهــرون إ

أ
اليــام يُســوقون عالنيــة للتطبيــع مــع أعــداء دينهــم ،وإخوانهــم ،وأوطانهــم ،بمـ بـررات واهيــة
ض
ـا�،
مــا أنــزل اللــه بهــا مــن ســلطان ،ويلجــأون لذلــك عـ بـر مســارات وأنشــطة كثـ يـرة ،منهــا الريـ ي
ف
ـا� ،واالقتصــادي ،والفـن ي  ،وحـ تـى عـ بـر بعــض اللقــاءات الدينيــة والمؤتمـرات ،وورشــات
والثقـ ي
العمــل متعــددة أ
الهــداف والغايــات ،ويلحــظ ف ي� أحيــان كثـ يـرة أن مــا يجــري ال يتــم صدفــة،
أو مــن منطلقــات بريئــة ،وإنمــا يتــم ف ي� إطــار منظومــة مخطــط لهــا بإحــكام ،ويُنفــق عليهــا

العــام ،وصنيــع ضــال مــن هــذا القبيــل ،حـ ي ن
ـ�
بســخاء ،وتُغطــى بالنـ شـر الواســع مــن وســائل إ
يتــم بمشــاركة مــن إخــوان المسـ ي ن
ـتهدف� بالقهــر ،وســفك الدمــاء وســلب الحقــوق ش
الم�وعــة،
وتدنيــس مقدســات أ
المــة ،فهــو عــى هــذا الحــال ليــس ســوى نــوع مــن خــذل الوطــن،

والخــوان ،يجريــه ويســوق لــه المطبعــون ممــن تجــب عليهــم النــرة ،ومــا هــو إال تعــاون
إ
الثــم والعــدوان ،المنهــي عنــه ف ي� قرآننــا الكريــم ،فحســبنا اللــه ونعــم الوكيــل ،وال
منهــم عــى إ
ين
حــول وال قــوة إال باللــه العــ� العظيــم ،قاهــر الظالمـ ي ن
ـتضعف� ،ومتوعــد
ـ� ،والمنتــر للمسـ
ي

المتخاذلـ ي ن
ـ�.

االنتصار للمظلوم يختلف عن أعامل اإلرهاب:

ت
حــى ال يذهــب بعــض القــراء بعيــداً ف ي� الظنــون والتحليــل ،يحســن التنبيــه إىل أن
ال� ي ن
الحــث عــى االنتصــار للمظلــوم مــن الظالــم ،وإرجــاع الحقــوق إىل أصحابهــا ش
عيــ� ،ال

والخــاق الكريمــة ،أ
يع ـن بحــال الهبــوط إىل حضيــض التفلــت مــن القيــم النبيلــة ،أ
والحــكام
ي
أ
ف
ش
ال�يئــة ،فليــس منــا مــن
ال�عيــة الســديدة ،ي� التعامــل مــع الرواح إ
النســانية ،والدمــاء ب
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ف
ت
ة
ت
ل
ا
�
�
ح
�
ع
�
ا ا ي � دد

ت
ـ� أمرنــا بالكــف عنهــا؛ كونهــا منتنــة ،واللــه جــل ف ي� عــاه أمــر
يدعــو إىل العصبيــة المقيتــة ،الـ ي

المؤمنـ ي ن
ـ� ف ي� دينــه القويــم بالعــدل ،حـ تـى وهــم يتعاملــون مــع مــن يكرهــون ،فقــال عــز وجــل:
ـو ٍم أَن َص ُّدو ُكـ ْـم َعـ ِـن ا ْل َم ْسـ ِـج ِد ا ْل َحـ َـر ِام أَن ت َْع َتـ ُـدواْ َوت ََع َاونُــواْ َعـ َـى
{....وال َ يَ ْج ِر َم َّن ُكـ ْـم شَ ـ َن ُ
َ
آن َقـ ْ
الثْـ ِـم َوا ْل ُعـ ْـد َو ِان َواتَّ ُقــواْ ال ّلــهَ ِإ َّن ال ّلــهَ
ـوى َوال َ ت ََع َاونُــواْ َعـ َـى ِإ
ـر َوال َّت ْقـ َ
ا ْلـ ب ِّ

َاب}(المائــدة)2 :
شَ ـ ِـد ُيد ِ
العق ِ

واللــه يكــره ســلوك درب الســوء ،إال إذا اقتـىض ذلــك منــع ظلــم واقــع ،فيقــول عــز وجــل{ :ال َّ

َان ال ّلــهُ َسـ ِـميعاً َع ِليماً}(النســاء )148 :والعــداء
ـو ِل ِإال َّ َمــن ظُ ِلـ َـم َوك َ
ـو ِء ِمـ َ
ـن ا ْل َقـ ْ
السـ َ
يُ ِحـ ُّ
ـب ال ّلــهُ ا ْل َج ْهـ َـر ِب ُّ
ـر بَ ْعـ َـد
مــن المؤمــن يكــون لظاهــرة الظلــم ومــن يتبناهــا ،واللــه عــز وجــل يقــولَ :
{و َل َمـ ِـن ان َتـ َ َ
ـون ِ ف ي�
ـاس َويَ ْبغُ ـ َ
ـن يَظْ ِل ُمـ َ
السـ ِـب ُيل َعـ َـى ا َّل ِذيـ َ
ـون ال َّنـ َ
ظُ ْل ِمـ ِـه َفأُ ْو َل ِئــكَ َمــا َع َل ْي ِهــم ِّمــن َسـ ِـب ٍيل* ِإن ََّمــا َّ
أ
يم}(الشــورى ،)42 - 41:أي إنمــا الطريــق لكــم أيهــا النــاس
ـر ا ْل َحـ ِّ
اب أَ ِل ٌ
ـق أُ ْو َل ِئــكَ َل ُهــم َعـ َـذ ٌ
ْال َ ْر ِض ِبغَ ـ ي ْ ِ
عــى الذيــن يتعــدون عــى النــاس ظلمـاً وعدوانـاً بــأن يعاقبوهــم بظلمهــم ،ال عــى مــن انتــر
ممــن ظلمــه فأخــذ منــه حقــه.

(*)
1

ـ� مــن ينتــر للحــق ،ودفــع الظلــم ،وردع المعتديــن ،وبـ ي ن
فالفــرق شاســع بـ ي ن
ـ� مــن

الذى آ
يلحــق أ
ين
ين
بال ي ن
مســلم�.
غــر
منــ�
المســالم� ،ولــو كانــوا ي

هدانــا اللــه وأمتنــا رصاطــه المســتقيم ،ومنهجــه القويــم ،ورفــع عنــا ووطننــا وأمتنــا
ومقدســاتنا كيــد أ
ـ� ،والراضـ ي ن
ـ� والمتخاذلـ ي ن
ال ش�ار ،وظلــم الفجــار ،وخــوار المطبعـ ي ن
ـ� بالدنايــا
ين
للظالمــ� أعوانــاً.
دون المنايــا ،ممــن رضــوا بــأن يكونــوا

الط�ي.40 /25 :
تفس� ب
* ي
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هنيئـاً للحجــاج طهارتهــم مــن الذنوب
والخطايا
الشيخ إبراهيم خليل عوض الله
رئيس التحرير

ذنــوب الخلــق وخطاياهــم ليــس لهــا حــر ،وهــي موجــودة باالقـ تـران مــع وجودهــم،
مص�هــم ،وإن تطهــروا منهــا ،ونفضوها عــن كواهلهم
فــإن أبقــوا عليهــا قســت قلوبهم ،وســاء ي
ـن
ـاب َو َآمـ َ
أبدلهــم اللــه بهــا حســنات ،وربحــوا البيــع ،مصداق ـاً لقولــه عــز وجــل{ِ :إال َمــن تَـ َ

َان ال َّلــهُ
ات َوك َ
َو َع ِمـ َـل َع َمـا ً َصا ِلحـاً َفأُ ْو َل ِئــكَ يُ َبـ ِّـد ُل ال َّلــهُ َسـ ِّي َئا ِت ِه ْم َح َسـ َن ٍ

َغ ُفــوراً َّر ِحيمـاً} (الفرقــان)70 :

تاريخ الذنوب البرشية:

منــذ بدايــة خلــق البـ شـر ،وجــدت الخطيئــة ،فعــى آدم ،لكنــه تــاب ،فتــاب اللــه
ف
ــه
يخــر عــن ذلــك رب ب
عليــه ،كمــا ب
ال�يــة ،ي� قرآنــه الكريــم ،فيقــول تعــاىلَ { :ف َو ْس َ
ــو َس ِإ َل ْي ِ
ان َقـ َ
ـك َّل يَ ْبـ َـى* َفـأَك ََل ِم ْن َهــا َف َبـ َـد ْت َل ُه َمــا
الشَّ ـ ْيطَ ُ
ـال يَــا آ َد ُم هَ ـ ْـل أَ ُد ُّلــكَ َعـ َـى شَ ـ َ
ـج َر ِة ا ْلخُ ْلـ ِـد َو ُم ْلـ ٍ
اج َت َبــا ُه َربُّــهُ
ـوى* ثُـ َّـم ْ
ـى آ َد ُم َربَّــهُ َفغَ ـ َ
َسـ ْ
ـان َع َل ْي ِه َمــا ِمــن َو َر ِق ا ْل َج َّنـ ِـة َو َعـ َ
ـوآتُ ُه َما َوطَ ِف َقــا يَخْ ِص َفـ ِ
ــدى} (طــه)122 - 120:
ــه َوهَ َ
ــاب َع َل ْي ِ
َف َت َ

ن
ت
أخــر القــرآن
الــ� ب
ثــم كانــت مــن بعــد ذلــك خطيئــة قتــل أحــد ابــ ي آدم أخــاه ،ي
ـق ِإ ْذ َق َّربَــا ُق ْربَانـاً
{واتْـ ُـل َع َل ْي ِهـ ْـم نَ َبـأَ ابْـن َ ي ْ آ َد َم ِبا ْل َحـ ِّ
الكريــم عــن بعــض حيثياتهــا ،فقــال تعــاىلَ :
َفت ُقبـ َـل مــن أَحدهمــا و َلــم يت َقبـ ْـل مــن آ
ـال أل َ ْق ُت َل َّنــكَ َقـ َ
الخَ ـ ِـر َقـ َ
ـ�*
ـن ا ْل ُم َّت ِقـ ي ن َ
ـال ِإن ََّمــا يَ َت َق َّبـ ُـل ال ّلــهُ ِمـ َ
َ ِ ِ َ َ ْ ُ َ َّ ِ َ
ُ ِّ ِ
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ـطت ِإ َ ي َّل يَـ َـدكَ ِل َت ْق ُت َلـ ِن ي َمــا أَنَـاْ ِب َب ِاسـ ٍـط يَـ ِـد َي ِإ َل ْيــكَ َ أل َ ْق ُت َلــكَ ِإ ن ي ِّ� أَخَ ـ ُ
ـ�*
ـاف ال ّلــهَ َر َّب ا ْل َعا َل ِمـ ي ن َ
َلـئِ ن بَ َسـ َ
ـت
ِإ ن ي ِّ� أُ ِريـ ُـد أَن تَ ُبــو َء ِب ِإث ْ ِمــي َو ِإث ْ ِمــكَ َف َت ُكـ َ
ـار َو َذ ِلــكَ َج ـ َزاء الظَّا ِل ِمـ ي ن َ
ـ�* َفطَ َّو َعـ ْ
ـون ِمـ ْ
ـاب ال َّنـ ِ
ـن أَ ْص َحـ ِ
ـث ف� أ
ـن* َف َب َعـ َ
ال َ ْر ِض ِل ي ُ ِ�يَــهُ
َلــهُ نَف ُْســهُ َق ْتـ َـل أَ ِخيـ ِـه َف َق َت َلــهُ َفأَ ْص َبـ َ
ـح ِمـ َ
اسيـ َ
ـث ال ّلــهُ غ َُرابـاً يَ ْب َحـ ُ ِ ي
ـن ا ْلخَ ِ ِ
ـوء َة أَ ِخيـ ِـه َقـ َ
ـوء َة
ـال يَــا َويْ َل َتــا أَ َع َج ـ ْز ُت أَ ْن أَ ُكـ َ
ـون ِم ْثـ َـل هَ ــ َـذا الْغُ ـ َـر ِاب َف ـأُ َو ِار َي َسـ ْ
ـو ِاري َسـ ْ
َك ْيـ َـف يُـ َ
ـ�} (المائــدة)31 - 27 :
ـن ال َّن ِاد ِمـ ي ن َ
أَ ِخــي َفأَ ْص َبـ َ
ـح ِمـ َ

ثــم اســتمر وقــوع الخطايــا والذنــوب مــن البـ شـر ،وذلــك ينســجم مــع الســماح إلبليس

الذن بذلــك مــن رب العالمـ ي ن
ـ� ،وعــن هــذا يقــول
بممارســة إ
الغــواء لبـن ي آدم ،بنــاء عــى طلبــه إ
ـن* َقـ َ
ـون* َقـ َ
تعــاىلَ { :قـ َ
ـال َف ِب َمــا أَغ َْويْ َتـ ِن ي أل َ ْق ُعـ َـد َّن
ـو ِم يُ ْب َع ُثـ َ
ـن ا ْل ُم ْنظَ ِريـ َ
ـال ِإنَّــكَ ِمـ َ
ـال أَن ِْظـ ْـرِ ن ي� ِإ َل يَـ ْ
آ
ـن بَـ ي ْ ن
ـن
صاطَــكَ ا ْل ُم ْسـ َت ِق َ
ـن أَيْ َما ِن ِهـ ْـم َو َعـ ْ
ـن خَ ْل ِف ِهـ ْـم َو َعـ ْ
ـ� أَيْ ِد ِيهـ ْـم َو ِمـ ْ
يم* ثُـ َّـم َل ِت َي َّن ُهـ ْـم ِمـ ْ ِ
َل ُهـ ْـم ِ َ
ــمائلهم و َل ت َجــد أَك ث َْ�هُ ــم ــاكرين} أ
(الع ـراف)17 - 14 :
شَ َ ِ ِ ِ ْ َ ِ ُ َ ْ شَ ِ ِ َ
مفهوم الذنوب والخطايا:

أ
أ
ت
ـ� تخالــف ش�ع اللــه،
يُطلــق مصطلحــا الذنــوب والخطايــا ،عــى القــوال والفعــال ،الـ ي

ســواء مــا تعلــق منهــا بالشــعائر التعبديــة ،أم بالعالقــات العامــة والخاصــة ،أم بمجــاالت
شــؤون الحيــاة أ
الخــرى ،وتطلــق عــى المخالفــات ش
ال�عيــة مســميات عــدة ،فهــي الســيئات

آ
ت
ـ� تــدل
والذنــوب والخطايــا والمعـ ي
ـاص والفجــور والثــام ،ومــا شــابه ذلــك مــن المســميات ،الـ ي
ف ي� مجملهــا عــى أداء مخالــف ألمــر اللــه ورســوله ،صــى اللــه عليــه وســلم ،والعلمــاء عملــوا
ن
ن
ـا� هــذه المســميات ،وبيــان أوجــه الداللــة الخاصــة بــكل منهــا ،والمقــام
عــى التفريــق بـ يـ� معـ ي
هنــا ال يتســع لعــرض ذلــك ،ويكفــي االســتدالل ببعــض الشــواهد ش
ال�عيــة عــى بعــض هــذه

ف
{و َمــن يَ ْعـ ِـص ال ّلــهَ َو َر ُســو َلهُ َويَ َت َعـ َّـد ُحـ ُـدو َد ُه
ـاصَ :
المســميات ،فمــن ذلــك قولــه تعــاىل ي� المعـ ي
ـ�} (النســاء)14 :
اب ُّم ِهـ ي ن ٌ
يُ ْد ِخ ْلــهُ نَــاراً خَ ا ِلــداً ِفي َهــا َو َلــهُ َعـ َـذ ٌ
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آ
ف
َان ال ّلــهُ
ـب ِإثْم ـاً َف ِإن ََّمــا يَك ِْس ـ ُبهُ َعـ َـى نَف ِْسـ ِـه َوك َ
ويقــول تعــاىل ي� الســيئات والثــامَ :
{و َمــن يَك ِْسـ ْ
ف
ـب خَ ِطي َئـ ًـة أَ ْو ِإثْم ـاً ثُـ َّـم يَـ ْـر ِم
َع ِليم ـاً َح ِكيم ـاً} (النســاء ،)111 :ويقــول تعــاىل ي� الخطيئــةَ :
{و َمــن يَك ِْسـ ْ
اح َت َمـ َـل بُ ْه َتان ـاً َو ِإثْم ـاً ُّم ِبين ـاً} (النســاء ،)112 :ويقــول ســبحانه ف ي� الفجــورَ { :فأَ ْل َه َم َهــا
ِبـ ِـه بَ ِريئ ـاً َف َقـ ِـد ْ
ْواهَ ــا} (الشــمس)8 :
ُف ُجو َرهَ ــا َوتَق َ

التوبة من الذنوب والخطايا:

النســان متوقعـاً وغـ يـر مســتغرب ،فــكان مــن رحمــة اللــه
مــا دام صــدور الذنــب مــن إ
بعبــاده ،أن فتــح بــاب التوبــة واالســتغفار ،فمــن أذنــب فرجــع وأنــاب ،ســيجد اللــه غفــوراً
ت
ـ� تحدثــت عنهــا آيــات قرآنيــة كريمــة،
رحيم ـاً ،حســب وعــود اللــه الصادقــة بالخصــوص ،والـ ي
ف
اسـ َتغْ ف َُرواْ
يقــول تعــاىل ي� إحداهــاَ :
{وا َّل ِذيـ َ
ـن ِإ َذا َف َع ُلــواْ َف ِاحشَ ـ ًـة أَ ْو ظَ َل ُمــواْ أَنْف َُسـ ُه ْم َذ َكـ ُـرواْ ال ّلهَ َف ْ
ِل ُذن ُِوب ِهـ ْـم َو َمــن يَغْ ِفـ ُـر ُّ
ـون}
ـرواْ َعـ َـى َمــا َف َع ُلواْ َوهُ ـ ْـم يَ ْع َل ُمـ َ
الذنُـ َ
ـوب ِإال َّ ال ّلــهُ َو َلـ ْـم يُـ ِ ُّ

(آل عمـران)135 :

والعفــو عــن ذنــوب التائبـ ي ن
ـ� ،يشــمل ســائر الذنــوب الخاليــة مــن التلبــس بالـ شـرك ،مصداق ـاً

ش
ش
ـركْ
ـركَ ِبـ ِـه َويَغْ ِفـ ُـر َمــا ُد َ
لقولــه عــز وجــل{ِ :إ َّن ال ّلــهَ ال َ يَغْ ِفـ ُـر أَن يُـ ْ َ
ون َذ ِلــكَ ِل َمــن يَشَ ــا ُء َو َمــن يُـ ْ ِ
ف
ت
و� ســورة النســاء نفســها تكــرر التأكيــد عــى مضمــون
ِبال ّلـ ِـه َف َقـ ِـد ا ْفـ َ َ
ـرى ِإثْمـاً َع ِظيماً}(النســاء ،)48 :ي
ن
ش
ون َذ ِلــكَ
ـركَ ِبـ ِـه َويَغْ ِفـ ُـر َمــا ُد َ
هــذا الوعــد الربـ ي
ـا� ،حيــث قــال عــز وجــل{ِ :إ َّن ال ّلــهَ ال َ يَغْ ِفـ ُـر أَن يُـ ْ َ

ش
ـركْ
ِل َمــن يَشَ ــا ُء َو َمــن يُـ ْ ِ

ضـاَال ً ب َ ِعيــداً} (النســاء)116 :
ِبال ّلـ ِـه َف َقـ ْـد َضـ َّـل َ

املؤمن يسعى للتطهر من املعايص:

يحــرص المؤمــن عــى التطهــر مــن الخطايــا والذنــوب مهمــا كلفــه ذلــك مــن ثمــن،
حـ تـى لــو كانــت حياتــه هــي المقابــل المطلــوب لذلــك ،وممــا ورد ف� رصيــح اللفــظ والمع ـىن
ي
ن
النــ� ،صــى اللــه عليــه
بالخصــوص ،حديــث ماعــز بعــد أن ارتكــب فاحشــة الــز� ،فجــاء ب ي
ـك
وســلم ،طالب ـاً التطهــر ،فعــن ُس ـ َل ْي َم َ
ان بــن بُ َريْـ َـد َة ،عــن أبيــه ،قــال (:جــاء َم ِاع ـ ُز بــن َما ِلـ ٍ
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ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقــال :يــا َر ُسـ َ
ـع
ـول ال َّلـ ِـه ،طَ ِّهـ ْـرِ ن ي� ،فقــالَ :ويْ َحــكَ  ،ا ْر ِجـ ْ
إىل النـ ب ي
ـع غـ يـر بَ ِعيـ ٍـد ،ثُـ َّـم جــاء ،فقــال :يــا َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،طَ ِّهـ ْـرِ ن ي�،
ـب إليــه ،قــالَ :ف َر َجـ َ
اسـ َتغْ ِف ْر ال َّلــهَ َ ،وتُـ ْ
َف ْ
ـب إليــه ،قــال:
فقــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ :ويْ َحــكَ  ،ا ْر ِجـ ْ
اسـ َتغْ ِف ْر ال َّلــهَ َ ،وتُـ ْ
ـع َف ْ
ن
ـع غـ يـر بَ ِعيـ ٍـد ،ثُـ َّـم جــاء ،فقــال :يــا َر ُسـ َ
ـ� ،صــى اللــه عليــه
َف َر َجـ َ
ـول ال َّلـ ِـه؛ طَ ِّهـ ْـرِ ي� ،فقــال النـ ب ي
ت
الر ِاب َعـ ُـة ،قــال لــه رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم:
وســلمِ :م ْثـ َـل ذلــك ،حــى إذا كانــت َّ
ـون؟
فيمــا أُطَ ِّهـ ُـركَ ؟ فقــال :مــن ال ـ ِّز ن َ�َ .ف َس ـأَ َل رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم :أَ ِبـ ِـه ُج ُنـ ٌ
ش
ـح
� َب خَ ْمـ ًـرا؟ َف َقـ َ
اسـ َت ْن َك َههُ  ،فلــم يَ ِجـ ْـد منــه ِريـ َ
ـام َر ُجـ ٌـل َف ْ
ـر أَنَّــهُ ليــس ِب َم ْج ُنـ ٍ
َفأُخْ ـ ِب َ
ـون ،فقــال :أَ َ ِ
ـت؟ فقــال :نعــمَ ،فأَ َمـ َـر ِبـ ِـه
خَ ْمـ ٍـر ،قــال :فقــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أَ َزنَ ْيـ َ
َان النــاس فيــه ِفر َق َتـ ي ْ ن
ـت ِبـ ِـه خَ ِطي َئ ُتــهُ َ ،و َقا ِئ ٌل
َف ُر ِجـ َـمَ ،فـك َ
ـ�َ ،قا ِئـ ٌـل يقــول :لقــد هَ َلــكَ  ،لقــد أَ َحاطَـ ْ
ْ ِ
ـع
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،ف َو َضـ َ
يقــول :مــا ت َْوبَـ ٌـة أَ ْف َضـ َـل مــن ت َْوبَـ ِـة َم ِاعـ ٍـز؛ أَنَّــهُ جــاء إىل النـ ب ي
ف
الح َجــا َر ِة ،قــالَ :ف َلب ُثــوا ب َذ ِلــكَ يَ ْو َمـ ي ْ ن
ـ� ،أو ث َ َلثَـ ًـة ،ثُـ َّـم جــاء
يَـ َـد ُه ي� يَـ ِـد ِه ،ثُـ َّـم قــال :ا ْق ُت ْل ـ ِن ي ِب ِ
ِ
ِ
ِ
اسـ َتغْ ِف ُروا
ـس ،فقــالْ :
ـوسَ ،ف َسـ َّل َم ،ثُـ َّـم َج َلـ َ
رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،وهُ ـ ْـم ُج ُلـ ٌ

ـك ،قــال :فقــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى
ـك ،قــالَ :فقَا ُلــواَ :غ َفـ َـر اللــه ِل َم ِاعـ ِـز بــن َما ِلـ ٍ
ِل َم ِاعـ ِـز بــن َما ِلـ ٍ
ـاب ت َْوبَـ ًـة لــو ُق ِسـ َـم ْت بـ ي ن
ـع ْت ُه ْم ،قــال :ثُـ َّـم َجا َءتْــهُ ْامـ َـرأَ ٌة
ـ� أُ َّمـ ٍـة َل َو ِسـ َ
اللــه عليــه وســلم ،لقــد تَـ َ
مــن غَامــد مــن ْ أ
الَز ِْد ،فقالــت :يــا َر ُسـ َ
اسـ َتغْ ِف ِري ال َّلهَ ،
ـول ال َّلـ ِـه ،طَ ِّهـ ْـرِ ن ي� .فقــالَ :ويْ َحـ ِ
ِ ٍ
ـك ،ا ْر ِج ِعــي َف ْ
اك؟ قالــت
ـو� إليــه ،فقالــت :أَ َراكَ ت ُِريـ ُـد أَ ْن تُـ َـر ِّد َ ِد ن ي� كمــا َر َّد ْد َت َم ِاعـ َز بــن َما ِلـ ٍ
ـك ،قــال :ومــا َذ ِ
َوتُـ ِب ي
ف
ـك ،قال:
ـت؟ قالــت :نعــم ،فقــال لهــا :حـ تـى ت ََض ِعــي مــا ي� بَطْ ِنـ ِ
ِإنَّ َهــا ُح ْبـ َـى مــن الـ ِّز ن َ� ،فقــال :آنْـ ِ
أ
ت
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقــال:
ـار ،حـ تـى َو َض َعـ ْ
َف َك َف َل َهــا َر ُجـ ٌـل مــن ْالَن َْصـ ِ
ـت ،قــالَ :فـأَ َ� النـ ب ي

ـرا ،ليــس لــه مــن يُ ْر ِض ُعــهُ ،
قــد َو َض َعـ ْ
ـت الْغَ ِام ِديَّـ ُـة ،فقــالِ :إ ًذا َل ن َْر ُج ُم َهــا َونَـ َـد ُع َو َل َدهَ ــا َص ِغـ ي ً
أ
(*)
ـ� ال َّلـ ِـه ،قــال َف َر َج َم َهــا)
َف َقـ َ
ـام َر ُجـ ٌـل مــن ْالَن َْصــار ،فقــال :يإل َر َضا ُعــهُ يــا نَـ ِب ي َّ
1

اع�ف عىل نفسه ن
* صحيح مسلم ،كتاب الحدود ،باب من ت
بالز� .
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عينة من أمهات مكفرات الذنوب وأبرزها:

يتجــى كــرم اللــه وعفــوه ف� الصفــح عــن ذنــوب عبــاده وخطاياهــم ،ي ن
حــ� يأتونــه
ي
ـ� تائبـ ي ن
منيبـ ي ن
ـ� مســتغفرين ،وقــد تفضــل ســبحانه عليهــم ف ي� فتــح آفــاق كثـ يـرة ،أتــاح مــن خاللهــا
ـ� منهــم فــرص الحصــول عــى العفــو اللهــي عــن ســيئاتهم ،ومــن تلــك آ
للتائبـ ي ن
الفــاق المتاحــة
إ

عــى مــدار الســاعة ،ف ي� الليــل والنهــار ،االســتغفار ،الــذي ال يحتــاج إىل ترقــب مواعيــد زمانيــة،
وال الوصــول إىل ظــروف مكانيــة ،وال الحصــول عــى موافقــات مــن الخلــق ،وإنمــا يكفــي لــه
التوجــه الصــادق والمبـ ش
ـا� مــن العبــد المذنــب إىل خالقــه ،صاحــب العفــو والمغفــرة ،ومــن
ت
ـ� مــن ش�وطهــا النــدم عــى اقـ تـراف الذنــب،
متطلبــات نيــل جائــزة العفــو التوبــة النصــوح ،الـ ي
والعــزم أ
الكيــد عــى تــرك العــودة إليــه ،واالســتغفار مــن فعلــه ،وإذا تعلــق بحقــوق العبــاد،
فــا بـ َّـد مــن الســعي لردهــا إليهــم ،أو الحصــول عــى مســامحتهم.
ومن مكفرات الذنوب ،التي وردت يف إبرازها النصوص الرشعية ،تلك العينة:

الدخول يف اإلسالم:

ـاص
ـب مــا قبلــه؛ أي أن إ
إ
الســام يَ ُجـ ُ
الســام يقطــع مــا كان قبلــه مــن الكفــر والمعـ ي
الم ْهــري ،قــال َ :ض
(*)
�نَــا َع ْم َرو بن
اسـ َـة َ ِ ِّ
والذنــوب ويمحوهــا ففــي صحيــح مســلم ،عن ابــن ِش َم َ
(ح َ ْ
ف
الجـ َـد ِارَ ،ف َج َعـ َـل ابْ ُنــهُ يقــول:
ـو ِتَ ،ف َبـ َ
ـاص ،وهــو ي� ِسـ َيا َق ِة َ
ـى طَ ِويـ ًـاَ ،و َحـ َّ
المـ ْ
ا ْل َعـ ِ
ـو َل َو ْج َهــهُ إىل ِ
ش
ش
ـركَ رســول ال َّلـ ِـه،
ـركَ رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمِ ،ب َكـ َـذا؟! أَ َمــا بَـ َّ َ
يــا أَبَ َتــا ُه؛ أَ َمــا بَـ َّ َ
صــى اللــه عليــه وســلمِ ،ب َكـ َـذا؟ قــالَ :فأَ ْق َبـ َـل ِب َو ْج ِهـ ِـه ،فقــالِ :إ َّن أَ ْف َضـ َـل مــا ن ُِعـ ُّـد ،شَ ـ َها َد ُة أَ ْن ال
1

ن
ـاث ،لقــد َرأَيْ ُتـ ِن ي  ،ومــا أَ َحـ ٌـد
ـاق ثَـ ٍ
ِإ َلــهَ إال اللــهَ ،وأَ َّن ُم َح َّمـ ًـدا رســول ال َّلـ ِـه ،يإ� قــد كنــت عــى أَطْ َبـ ٍ
ن
اسـ َت ْمكَ ْن ُت
إل أَ ْن أَ ُكـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمِ ،مـ ِّ ي  ،وال أَ َحـ َّ
أَشَ ـ َّـد بُغْ ًضــا ِل َر ُسـ ِ
ـون قــد ْ
ـب ي َّ
* المعجم الوسيط.104 /1 :
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ك
ة
ل
ل
ا
ع
م
� دد

ـام
ال ْسـ َ
ـار ،فلمــا َج َعـ َـل اللــه ِإ
ـالَ ،لكُ ْنـ ُ
ـو ُمـ ُّ
ـت عــى ِت ْلــكَ َ
منــهَ ،ف َق َت ْل ُتــهُ َ ،ف َلـ ْ
الحـ ِ
ـت مــن أَهْ ـ ِـل ال َّنـ ِ
ف
ط يَ ِمي َنــكَ َ ،ف ألُبَ ِاي ْعــكَ َ ،ف َب َس ـ َ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقلــت :ابْ ُس ـ ْ
ط
ـ� ،أَتَ ْيـ ُ
ي� َق ْلـ ِب ي
ـت النـ ب ي
ت
ت
ـر ُ
ـر َ
ط
يَ ِمي َنــهُ  ،قــال َف َق َب ْضـ ُ
ط ،قــال :تَشْ ـ َ ِ
ـت يَـ ِـدي ،قــال مالــك يــا َع ْمـ ُـرو :قــال :قلــت :أَ َر ْد ُت أَ ْن أَشْ ـ َ ِ
ـام يَ ْهـ ِـد ُم مــا كان َق ْب َلــهُ َ ،وأَ َّن ا ْل ِه ْجـ َـر َة
ال ْسـ َ
ـت أَ َّن ِإ
ِب َمــا َذا؟ قلــت :أَ ْن يُغْ َفـ َـر يل ،قــال :أَ َمــا َع ِل ْمـ َ
إل مــن رســول ال َّلـ ِـه،
تَ ْهـ ِـد ُم مــا كان َق ْب ِل َهــاَ ،وأَ َّن َ
الحـ َّ
ـج يَ ْهـ ِـد ُم مــا كان َق ْب َلــهُ  ،ومــا كان أَ َحـ ٌـد أَ َحـ َّ
ـب ي َّ
ـق أَن أَمـ أ
ف
ـ� َ َع ْيـن َ ي َّ منــه ِإ ْجـاال ً لــه،
صــى اللــه عليــه وســلم ،وال أَ َجـ َّـل ي� َع ْيـ ِن ي منــه ،ومــا كنــت أُ ِطيـ ُ ْ ْ
أ
أ
ـال،
ـو ُمـ ُّ
ـو ُسـ ِـئ ْل ُت أَ ْن أَ ِص َفــهُ مــا أَطَ ْقـ ُ
ـت؛ ل َ ن ي ِّ� لــم أَ ُكـ ْ
ـن أَ ْمــ� ُ َع ْي ـن َ ي َّ منــهَ ،و َلـ ْ
َو َلـ ْ
ـت عــى ِت ْلــكَ ا ْل َحـ ِ
ـت فــا
ـو ُت أَ ْن أَ ُكـ َ
ـال فيهــا ،فــإذا أنــا ُمـ ُّ
َل َر َجـ ْ
ـون مــن أَهْ ـ ِـل ا ْل َج َّنـ ِـة ،ثُـ َّـم َو ِلي َنــا أَشْ ـ َيا َء مــا أَ ْد ِري مــا َحـ ِ ي

ن
ـو�َ ،فشُ ـ ُّنوا َعـ َ ت
ن
ـري
اب شَ ـ ًّنا ،ثُـ َّـم أَ ِق ُ
يمــوا َحـ ْ
ـر َ
ـى الـ ُّ َ
ت َْص َح ْب ـ ِ ي نَا ِئ َحـ ٌـة ،وال نَــا ٌر ،فــإذا َد َف ْن ُت ُمـ ِ ي
ـو َل َقـ ب ْ ِ
ي َّ
َقـ ْـد َر مــا تُ ْن َحــر َجـ ُزو ٌرَ ،ويُقْسـ ُـم َل ْح ُم َهــا ،ت
(*)
ح� أَ ْسـ َتأْ ِن َس ِب ُكـ ْـمَ ،وأَنْظُـ َـر َمــا َذا أُ َر ِاج ُع ِبـ ِـه ُر ُسـ َـل َرب ي ِّ�)
َ
ُ
1

ومــن مكف ـرات الذنــوب ،ترطيــب اللســان بذكــر اللــه ،وتســبيحه ،وحمــده ،وتكبـ يـره،
ف
ض
ـ� ،صــى
ســواء خــال أداء الصــاة ،أو ي� أعقابهــا ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
ر� اللــه عنــه ،عــن النـ ب ي
ـس ِّ
اللــه عليــه وســلم ،قــال(ِ :إ َّن ِل َّلـ ِـه تَ َبــا َركَ َوت ََعـ َ
الذ ْكـ ِـر،
ـال َمال ِئ َكـ ًـة َسـ َّيا َر ًة ُف ُضـ ًـا ،يتبعــون َم َجا ِلـ َ
فــإذا َو َجـ ُـدوا َم ْج ِل ًســا فيــه ِذ ْكـ ٌـرَ ،ق َعـ ُـدوا َم َع ُهـ ْـمَ ،و َحـ َّـف بَ ْع ُض ُهـ ْـم بَ ْع ًضــا ِبأَ ْج ِن َح ِت ِهـ ْـم ،حـ تـى
ــم ِاء ،قــال:
ــم َوبَ ي ْ ن َ
الدنْ َيــا ،فــإذا تَف ََّر ُقــوا َع َر ُجــواَ ،و َص ِع ُ
ــم ِاء ُّ
الس َ
الس َ
يملــؤا مــا بَ ْي َن ُه ْ
ــدوا إىل َّ
ــ� َّ
ـاد
ـن ِج ْئ ُتـ ْـم؟ َف َيقُو ُلـ َ
َف َي ْسـأَ ُل ُه ْم اللــه عــز وجــل وهــو أَ ْع َلـ ُـم ِب ِهـ ْـم ،مــن أَيْـ َ
ـونِ :ج ْئ َنــا مــن ِع ْنـ ِـد ِع َبـ ٍ

لــك ف� أ
الرض ،يُ َســ ِّب ُحونَكَ َ ،ويُكَ ب ِّ ُ�ونَــكَ َ ،ويُ َه ِّل ُلونَــكَ َ ،ويَ ْح َم ُدونَــكَ َ ،ويَ ْســأَ ُلونَكَ  ،قــالَ :و َمــا َذا
ي
ن
ت
ـ�؟ قالــواَ :ل ،أَ ْي َر ِّب ،قــالَ :فكَ ْيـ َـف
يَ ْس ـأَ ُل ِ ي
و�؟ قالــوا :يَ ْس ـأَ ُلونَكَ َج َّن َتــكَ  ،قــالَ :وهَ ـ ْـل َرأَ ْوا َج َّنـ ِ ي

ن
ت
ـاركَ يــا َر ِّب ،قــال:
ـ�؟ قالــواَ :ويَ ْسـ َت ِج ي ُ�ونَكَ  ،قــالَ :و ِمـ َّـم يَ ْسـ َت ِج ي ُ�ون ِ يَ�؟ قالــوا :مــن نَـ ِ
لــو َرأَ ْوا َج َّنـ ِ ي
الم يَ ْه ِد ُم َما َق ْب َلهُ َوكَذَ ا ال ِْه ْج َر ِة َوال َْح ِّج.
اب ك َْو ِن ِإ
* صحيح مسلم ،كتاب إ
ال ْس ِ
اليمان ،بَ ُ
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ـاري ،قالــواَ :ويَ ْس ـ َتغْ ِف ُرونَكَ  ،قــال :فيقــول
ـاري ،قالــوا :ال ،قــالَ :فكَ ْيـ َـف لــو َرأَ ْوا نَـ ِ
َوهَ ـ ْـل َرأَ ْوا نَـ ِ

ـونَ :ر ِّب ِف ِيهـ ْـم
اسـ َت َجا ُروا ،قــالَ :ف َيقُو ُلـ َ
قــد َغ َفـ ْـر ُت لهــمَ ،فأَ ْعطَ ْي ُت ُهـ ْـم مــا َسـأَ ُلواَ ،وأَ َج ْرتُ ُهـ ْـم ِم َّمــا ْ
ـو ُم ال يَشْ ـقَى
ـس َم َع ُهـ ْـم ،قــال :فيقــولَ :و َلــهُ َغ َفـ ْـر ُت ،هُ ـ ْـم ا ْل َقـ ْ
ُفـ َـا ٌنَ ،ع ْبـ ٌـد خَ طَّــا ٌء ،إنمــا َمـ َّـر َف َج َلـ َ
يس ـ ُه ْم)
ِب ِهـ ْـم َج ِل ُ

()1

ومــن مكف ـرات الذنــوب إســباغ الوضــوء عــى المــكاره ،وإكثــار الخطــا إىل المســاجد،
فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،أَ َّن َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :أال أَ ُد ُّل ُكـ ْـم عــى مــا يَ ْم ُحــو
ـات؟ قالــوا :بَـ َـى يــا َر ُسـ َ
ـوء عــى
اللــه ِبـ ِـه ا ْلخَ طَايَــاَ ،ويَ ْر َفـ ُ
ـع ِبـ ِـه َّ
ـول ال َّلـ ِـه ،قــالِ :إ ْسـ َبا ُغ ا ْل ُو ُضـ ِ
الد َر َجـ ِ
رث
()2
الربَــا ُ
ط)
ــاة بَ ْع َ
ــاةَ ،ف َذ ِلك ْ
َ
الص ِ
الص ِ
ــد َّ
ــاج ِدَ ،وان ِْتظَــا ُر َّ
المــك َِار ِهَ ،وكَــ ْ َ ُة ا ْلخُ طَــا إىل ا ْل َم َس ِ
ُــم ِّ
ت
الــ� تتخللــه ،فعــن ب يأ�
ومنهــا صــوم رمضــان ،وقيــام ليلــه ،وقيــام ليلــة القــدر ي
ض
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :مــن قــام َل ْي َلـ َـة ا ْل َقـ ْـد ِر
هُ َريْـ َـر َة ،ي
ر� اللــه عنــه ،عــن النـ ب ي
اح ِت َســابًا ،غ ُِفـ َـر لــه
ـام َر َم َضـ َ
ـن َصـ َ
ـان ِإ َيمانًــا َو ْ
ِإ َيمانًــا َو ْ
اح ِت َســابًا ،غ ُِفـ َـر لــه مــا تَ َقـ َّـد َم مــن َذن ِْبـ ِـهَ ،و َمـ ْ
َــد َم مــن َذن ِْب ِــه)
مــا تَق َّ

()3

وعنــه ،أَ َّن َر ُس َ
ــان ِإ َيمانًــا
ــول ال َّل ِــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :مــن قــام َر َم َض َ

ــه)
ــر لــه مــا تَق َّ
َو ْ
َــد َم مــن َذن ِْب ِ
اح ِت َســابًا ،غ ُِف َ

()4

ـاث
وصــوم يــوم عرفــة لغـ يـر الحــاج ،قــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :ثَـ ٌ
ـب
ـان إىل َر َم َضـ َ
مــن كل شَ ـ ْه ٍرَ ،و َر َم َضـ ُ
الدهْ ـ ِـر ُك ِّلـ ِـهِ ،ص َيـ ُ
ـانَ ،ف َهـ َـذا ِص َيـ ُ
ـام َّ
ـام يَـ ْ
ـو ِم َع َر َفـ َـة ،أَ ْح َت ِسـ ُ
ت
ت
ـب
ـ� بَ ْعـ َـد ُهَ ،و ِص َيـ ُ
ـام يَـ ْ
ـو ِم َعاشُ ــو َرا َء ،أَ ْح َت ِسـ ُ
عــى ال َّلـ ِـه أَ ْن يُ َك ِّفـ َـر َّ
ـ� َق ْب َلــهُ َ ،و َّ
السـ َن َة الـ ي
السـ َن َة الـ ي
ت
ـ� َق ْب َلــهُ )
عــى ال َّلـ ِـه أَ ْن يُ َك ِّفـ َـر َّ
الس ـ َن َة الـ ي

()5

الد َع ِاء َوال َّت ْوبَ ِة َو ِال ْس ِتغْ ف َِار ،باب فضل مجالس الذكر.
 -1صحيح مسلم ،كتاب الذِّ ك ِْر َو ُّ
َ
المك َِار ِه.
اغ ال ُْو ُض ِوء َع َل َ
 -2صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،بَ ُ
اب ف ْض ِل ِإ ْس َب ِ
اح ِت َسابًا َو ِن َّي ًة.
و
ًا
ن
ا
يم
إ
ان
ض
م
ر
ام
ص
ن
م
اب
َ
 -3صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،بَ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ِ َ َ ْ

ال َيم ِان .
اليمان ،بَاب تَط َُّو ُع ِق َي ِام َر َم َض َ
ان ِم َن ِإ
 -4صحيح البخاري ،كتاب إ
ن
َ
يس .
اب ِص َي ِام ث َ َلث َ ِة أيَّ ٍام ِم ْن ك ُِّل شَ ْه ٍرَ ،و َص ْو ِم يَ ْو ِم َع َر َف َةَ ،وعَاشُ و َرا َءَ ،و ِالث ْ َن ي ْ ِ� َوا ْلخَ ِم ِ
 -5صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،بَ ُ
اب ْ
اس ِت ْح َب ِ
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ومن مكفرات الذنوب العمرة إىل العمرة ،فعن ب يأ� هُ َريْ َر َة ،أَ َّن َر ُسـ َ
ـول ال َّل ِه ،صىل الله عليه
الم ب ْ ُ�و ُر ليس لــه َجـ َزا ٌء إال ا ْل َج َّن ُة)
ـج َ
وســلم ،قــال( :ا ْل ُع ْمـ َـر ُة إىل ا ْل ُع ْمـ َـر ِة َك َّفــا َر ٌة ِل َمــا بَ ْي َن ُه َماَ ،و َ
الحـ ُّ

()1

والجــود بالصدقــات يكفــر الذنــوب ،ويقــي مــن ش� الفـ ت ن
ـ� ،ففــي صحيــح البخــاري،

ض
ض
ر� اللــه
بَــاب َّ
ر� اللــه عنــه ،قــال :قــال ُع َمـ ُـر ،ي
الص َد َقـ ُـة تُ َك ِّفـ ُـر ا ْلخَ ِطي َئـ َـة ،وفيــه عــن ُح َذيْ َفـ َـة ،ي

عنــه( :أَيُّ ُكـ ْـم يَ ْح َف ـ ُ
ـث رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــن ا ْل ِف ْت َنـ ِـة؟ قــال :قلــت:
ظ َح ِديـ َ
الر ُجـ ِـل ف ي� أَهْ ِلـ ِـه،
أنــا أَ ْح َفظُــهُ  ،كمــا قــال ،قــالِ :إنَّــكَ عليــه َل َجـ ِـري ٌءَ ،فكَ ْيـ َـف قــال؟ قلــتِ :ف ْت َنـ ُـة َّ
ــر ُ
الص َد َق ُ
الص َ
وف)
َو َو َل ِ
ــا ُةَ ،و َّ
ــار ِه ،تُ َكف ُِّرهَ ــا َّ
ــةَ ،وا ْل َم ْع ُ
ــد ِهَ ،و َج ِ
ف
ـ� ،صــى اللــه عليــه
ي
و� صحيــح مســلم ،عــن َعـ ِـد ِّي بــن َحا ِتـ ٍـم ،قــال :ســمعت النـ ب ي
ت
()3
ــر ٍةَ ،ف ْل َيف َْع ْ
ــل)
ــو ِب ِش ِّ
اســ َتطَا َع ِم ْنك ْ
ــارَ ،و َل ْ
وســلم ،يقــول( :مــن ْ
ــق ت َْم َ
ُــم أَ ْن يَ ْســ َت ِ َ� مــن ال َّن ِ
والشــهادة ف ي� ســبيل اللــه ،يمحــو اللــه بهــا مــا ســلف مــن ذنــوب الشــهيد وخطايــاه،
فعــن عبداللــه بــن ب يأ� قتــادة عــن أبيــه ،أَنَّــهُ َسـ ِـم َعهُ يحــدث عــن رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه
()2

ف
ــه أَ ْف َض ُ
ــل
وال َيم َ
ــهِ ،إ
وســلم( :أَنَّــهُ قــام ِف ِيه ْ
ــان ِبال َّل ِ
ــم ،فذكــر لهــم أَ َّن ا ْل ِج َهــا َد ي� َس ِــب ِيل ال َّل ِ
أ
ـول ال َّلــه؛ أَرأَيــت إن ُقت ْلـ ف
ن
ـام َر ُجـ ٌـل ،فقــال :يــا َر ُسـ َ
ـالَ ،ف َقـ َ
ِ ُ
ِ َ ْ َ
ال َ ْع َمـ ِ
ـت ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه ،تُ َك َّفـ ُـر َع ـ ِّ ي
ـت ف ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه،
ـاي؟ فقــال لــه رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم :نعــم ،إن ُق ِت ْلـ َ
خَ طَايَـ َ
ـر ُم ْد ِبـ ٍـر ،ثُـ َّـم قــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،ك ْيـ َـف
َوأَنْـ َ
ـت َص ِابـ ٌـر ُم ْح َت ِسـ ٌ
ـبُ ،مق ِْبـ ٌـل َغـ ي ْ ُ
ُق ْلــت؟ قــال :أَرأَيــت إن ُقت ْلـ ف
ـاي؟ فقــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى
ِ ُ
َ ْ َ
َ
ـت ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه ،أَتُ َك َّفـ ُـر َع ـن ِّ ي خَ طَايَـ َ
ـن ،فــإن ِج ب ْ ِ�يـ َـل،
ـر ُم ْد ِبـ ٍـر ،إال َّ
اللــه عليــه وســلم :نعــمَ ،وأَنْـ َ
الديْـ َ
ـت َص ِابـ ٌـر ُم ْح َت ِسـ ٌ
ـبُ ،مق ِْبـ ٌـل َغـ ي ْ ُ

الســام ،قــال يل ذلــك)
عليــه َّ

()4

الع ْم َر ِة َو َف ْض ِل َها.
وب ُ
 -1صحيح البخاري ،كتاب العمرة ،بَ ُ
اب ُو ُج ِ
الص َد َق ُة تُ َكف ُِّر الخَ ِطي َئ َة.
اب َّ
 -2صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،بَ ُ

اب ِم َن ال َّن ِار.
اب ال َْح ِّث َع َل َّ
الص َد َق ِة َول َْو ِب ِش ِّق ت َْم َر ٍة ،أَ ْو ك َِل َم ٍة طَ ِّي َب ٍة َوأَنَّ َها ِح َج ٌ
 -3صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،بَ ُ
ف
الديْ َن .
 -4صحيح مسلم ،كتاب إ
الله ُكف َِّر ْت خَ طَايَا ُه ِإ َّل َّ
اب َم ْن ُق ِت َل ِ ي� َس ِب ِيل ِ
المارة ،بَ ُ
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الحج والطهارة من الذنوب والخطايا:

ف ي� فلــك مكف ـرات الذنــوب يـ بـرز الحــج المـ بـرور ،الــذي ُو ِعــد صاحبــه بــأن يرجــع مــن
ذنوبــه كيــوم ولدتــه أمــه ،فعــن ب يأ� َحــازم ،عــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،قــال( :قــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه
ــع كمــا َو َل َدتْــهُ أُ ُّمــهُ )
ــت ،فلــم يَ ْر ُف ْ
ــث ،ولــم يَف ُْس ْ
ــقَ ،ر َج َ
عليــه وســلم :مــن تأ� هــذا ا ْل َب ْي َ

()1

ض
ـ� ،صــى اللــه
وعنــه قــال :ســمعت أَبَــا هُ َريْـ َـر َة ،ي
ر� اللــه عنــه ،قــال :ســمعت النـ ب ي

ـو ِم َو َل َدتْــهُ أُ ُّمــهُ )
ـج ِل َّلـ ِـه فلــم يَ ْر ُفـ ْ
ـث ،ولــم يَف ُْسـ ْ
ـقَ ،ر َجـ َ
عليــه وســلم ،يقــول( :مــن َحـ َّ
ـع َك َيـ ْ
ض
ر� اللــه عنــه ،أَ َّن َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :ا ْل ُع ْمـ َـر ُة إىل
وعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي

()2

ـرو ُر ،ليــس لــه َجـ َزا ٌء إال ا ْل َج َّنـ ُـة)
ـج َ
ا ْل ُع ْمـ َـر ِة َك َّفــا َر ٌة ِل َمــا بَ ْي َن ُه َمــاَ ،و َ
الحـ ُّ
المـ ب ْ ُ

()3

والحــج المـ بـرور هــو الــذي يخلــو مــن الفســق والرفــث والجــدال ،ممــا نهــى اللــه عنــه
ــج َفــا َ َر َف َ
ــث َوال َ
وم ٌ
ــج أَشْ ــ ُه ٌر َّم ْع ُل َ
ــن ا ْل َح َّ
الحجــاج ،فقــال عــز وجل{:ا ْل َح ُّ
ــر َض ِف ِيه َّ
ــات َف َمــن َف َ
ف
ُف ُسـ َ
ـوى
ـوق َوال َ ِجـ َـد َال ِ ي� ا ْل َحـ ِّ
ـج َو َمــا تَف َْع ُلــواْ ِمـ ْ
ـر الـ َّز ِاد ال َّت ْقـ َ
ـر يَ ْع َل ْمــهُ ال ّلــهُ َوتَـ َز َّو ُدواْ َفـ ِـإ َّن خَ ـ ي ْ َ
ـن خَ ـ ي ْ ٍ
أ
ــاب} (البقــرة)197 :
َواتَّق ِ
ُــون يَــا أُ ْوِ يل ال َ ْل َب ِ
ت
ـ� يتفضــل اللــه عليهــم بهــا
فهنيئ ـاً لمــن حجــوا عــى الوجــه المســنون جائزتهــم ،الـ ي
ســاعة النفــرة مــن عرفــات ،بعــد أن وفقهــم اللــه ألداء ركــن الحــج أ
الكـ بـر ،فعــن ابــن ا ْل ُم َسـ َّي ِب

قــال :قالــت َعا ِئشَ ـ ُـة :أن َر ُسـ َ
ـو ٍم أَ ْكـرث َ َ مــن
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :مــا مــن يَـ ْ
ـو ِم َع َر َفـ َـةَ ،و ِإنَّــهُ َل َي ْدنُــو ،ثُـ َّـم يُ َب ِاهــي ِب ِهـ ْـم ا ْل َمال ِئ َكـ َـة،
أَ ْن يُ ْع ِتـ َ
ـار مــن يَـ ْ
ـق اللــه فيــه َع ْبـ ًـدا مــن ال َّنـ ِ
فيقــول :مــا أَ َرا َد هَ َ
ــؤُل ِء؟)

()4

 -1صحيح مسلم ،كتاب الحج ،بَاب ِ ف ي� َف ْض ِل ال َْح ِّج َوال ُْع ْم َر ِةَ ،ويَ ْو ِم َع َر َف َة.
ور.
الح ِّج َ
اب َف ْض ِل َ
 -2صحيح البخاري ،كتاب الحج ،بَ ُ
الم ب ْ ُ� ِ

الع ْم َر ِة َو َف ْض ِل َها.
وب ُ
 -3صحيح البخاري ،كتاب العمرة ،بَ ُ
اب ُو ُج ِ
 -4صحيح مسلم ،كتاب الحج ،بَاب ِ ف ي� َف ْض ِل ال َْح ِّج َوال ُْع ْم َر ِةَ ،ويَ ْو ِم َع َر َف َة.
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م�لــة رفيعــة ف� ســلم أفضــل أ
المــرور يحتــل نز
العمــال ،وهــو يفــوق جهــاد
والحــج ب
ي
ف
ض
ـ� ،صــى اللــه عليــه
ر� اللــه عنــه ،قــالُ :
(سـ ِـئ َل النـ ب ي
التطــوع ي� الفضــل ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
أ
ـان ِبال َّلـ ِـهَ ،و َر ُســو ِل ِهِ ،قيـ َـل :ثُـ َّـم َمــا َذا؟ قــالِ :ج َهــا ٌد ف ي�
ـال أَ ْف َضـ ُـل؟ قــالِ :إ َيمـ ٌ
وســلم :أَ ُّي ال َ ْع َمـ ِ
ــهِ ،ق َ
ــرو ٌر)
يــل :ث ُ َّ
ــم َمــا َذا؟ قــالَ :ح ٌّ
َس ِــب ِيل ال َّل ِ
ــج َم ب ْ ُ

(*)
1

خامتة:

اق�افهــا ،كــون البـ شـر ت
فبمــا أن الذنــوب ال منــاص مــن ت
يع�يهــم الضعــف والنســيان،
الهــواء والغرائــز والطبــاع ،وأن ال معصــوم منهــم ســوى أ
وتؤثــر فيهــم مؤثـرات أ
النبيــاء ،ومــن

قــدر اللــه لــه أن يحميــه مــن الوقــوع ف ي� الزلــل ،فالمــرء حـ تـى وهــو مؤمــن ،ويعبــد اللــه ،يحمــل
عــى كاهلــه ذنوب ـاً تلــو ذنــوب ،مــا يع ـن ي أنــه ف ي� أمــس الحاجــة إىل التخلــص مــن هــذا الثقــل،
بــأداء صالــح أ
العمــال ،والنطــق بخـ يـر الذكــر والــكالم ،والحــج فرصــة عظيمــة لمــن يــره اللــه
تعــاىل لــه ،فعليــه أن ينتهزهــا ،ليكــون مــن ذوي الحــج المـ بـرور ،الــذي يعــود مــن أداه عــى هــذا
الوجــه مــن هــذه الرحلــة التعبديــة ،الـ تـ� حــل فيهــا ضيفـاً عــى ربــه ف� خــر بقــاع أ
الرض ،وقــد
ي ي
ي
غفــر اللــه ذنوبــه ،وأراحــه مــن وزرهــا ،وعــاد عـ ّـداد ذنوبــه إىل العــد مــن الصفــر ،بدليــل قولــه
ـع كمــا َو َل َدتْــهُ أُ ُّمــهُ ) ،فهنيئ ـاً لحجــاج بيــت اللــه الح ـرام نيلهــم
عليــه الصــاة والســامَ ( :ر َجـ َ
هــذا المقــام ،ومكافأتهــم بهــذه الجائــزة ،أن عــادوا مــن الحــج بــا ذنــوب ،وال خطايــا ،وال
ســيئات ،وال آثــام.

ور.
الح ِّج َ
اب َف ْض ِل َ
* صحيح البخاري ،كتاب الحج ،بَ ُ
الم ب ْ ُ� ِ
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دور الشــباب واملــرأة يف الهجــرة إىل
املدينــة املنــورة
الشيخ أحمد شوباش
مفتي محافظة نابلس

ـ� ،والصــاة والســام عــى شأ�ف المرسـ ي ن
الحمــد للــه رب العالمـ ي ن
ـل� ،ســيدنا محمــد
النــ� أ
ين
ال ي ن
أجمعــ� ،وبعــد؛
مــ� ،وعــى آلــه وصحبــه
بي

ـإن حادثــة الهجــرة النبويــة إىل المدينــة المنــورة ،تعــد حدث ـاً مفصلي ـاً ف ي� تاريــخ الدعــوة
فـ َّ

الســامية ،وواقعــة مهمــة ف ي� مختلــف تفاصيــل الحيــاة وميادينهــا.
إ

وقــد جــاءت هــذه الحادثــة بعــد عــداء مســتحكم لرســول اللــه ،صــى اللــه عليــه
الم�كـ ي ن
وســلم ،واجــه خاللــه أعـ تـى عتــاة ش
ـ� ،ومورســت عليــه شـ تـى ألــوان الرفــض والمواجهــة
والمقاومــة لدعوتــه ،باليــذاء الجســدي والنفــ� والعالمــي ،وإلحــاق صنــوف ال ـرض ر أ
والذى
ي إ
إ
أ
أ
والغـراء كلهــا ،وأخفقــت وســائل التعذيــب
للصحــاب والتبــاع ،وقــد فشــلت أســاليب الخــداع إ
والرهــاب ،وبــاءت كل خططهــم بخيبــة أ
المــل.
إ
ف
ـ� ،صــى اللــه
ولعــل أبــرز تلــك الحمــات ي� مكــة المكرمــة ،الســعي إىل تصفيــة النـ ب ي
عليــه وســلم ،وقتلــه.
ف
ورصح بهــا الق ـرآن الكريــم بنــص قطعــي ال
وخيــوط المؤامــرة تمــت ي� ذلــك الوقــتّ ،
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ـن َك َفـ ُـروا ِل ُيث ِْب ُتــوكَ أَ ْو يَ ْق ُت ُلــوكَ
يخضــع إثباتــه لالجتهــاد ،قــال اللــه تعــاىلَ :
{و ِإ ْذ يَ ْمكُ ـ ُـر ِبــكَ ا َّل ِذيـ َ
آ
أ
ـ� ،صــى
أَ ْو يُخْ ِر ُجــوكَ َويَ ْمكُ ـ ُـر َ
ـر ا ْل َم ِاك ِر َ
ون َويَ ْمكُ ـ ُـر ال َّلــهُ َوال َّلــهُ خَ ـ ي ْ ُ
ين}(النفــال ،)30 :فاليــة تذكــر النـ ب ي
اللــه عليــه وســلم ،بمــا تشــاور بــه ش
الم�كــون فيمــا يصنعــون بــه عليــه الصــاة والســام مــن
توثيــق ،وحبــس ،أو قتــل ،أو إجــاء ،وإخـراج ،ونفــي حـ تـى غ َّلبــوا الـرأي بالقتــل ،فجــاء الوحــي
مــن الســماء ،حـ تـى ال يبيــت ف ي� فراشــه فخــرج ،وأعمــى اللــه أبصارهــم عنــه ،فلمــا اســتبطأوه
آت ،وقــال :خيبكــم اللــه ،قــد خــرج محمــد وذ َّر عــى رؤوســكم الـ تـراب ،فنفــض كل
جاءهــم ٍ
منهــم الـ تـراب عــن رأســه ،ومنــع اللــه رســوله منهــم ،وأذن لــه بالهجــرة إىل المدينــة ،وأيــده
بأصحابــه مــن المهاجريــن أ
والنصــار ،ولــم يــزل أمــره يعلــو ،حـ تـى عــاد إىل مكــة فاتحـاً منصــوراً ،
بعد أن خرج من مكة مستخفياً خائفاً عىل نفسه.

(*)
1

أ
ف
ض
رث
ر� اللــه عنهــم ،إىل المدينــة المنورة،
ي
و� تلــك الثنــاء ،وبعــد خــروج أكـ الصحابــة ،ي
ـ� ،صــى
كان لمجموعــة مــن الشــباب والنســاء ،خاصــة مــن الدائــرة الضيقــة ،وأقربهــم إىل النـ ب ي
اللــه عليــه وســلم ،وصاحبــه ب يأ� بكــر ،دور بــارز ف ي� إنجــاح الهجــرة النبويــة ،وممارســة أدوار تعــد
ف
والتقــان ،والفــداء.
البــداع ،إ
غايــة ي� إ
دور عيل بن أيب طالب ،ريض الله عنه:

ف
ض
ر� اللــه عنهمــا ،قــال:
روى إ
المــام أحمــد ي� مســنده ،عــن عبــد اللــه بــن عبــاس ،ي
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ثــم نــام مكانــه ،قــالَ :وكان
شَ
(و�ى عـ ي
ـ� نفســه ،لبــس ثــوب النـ ب ي
* الســعدي :عبــد الرحمــن بــن نــارص ،تيسـ يـر الكريــم الرحمــن ف ي� تفسـ يـر كالم المنــان ،ص  ،319المحقــق :عبــد الرحمــن بــن معــا اللويحــق،
الوىل 1420هـــ 2000 -م ،عــدد أ
ـا� :مؤسســة الرســالة ،الطبعــة :أ
النـ ش
الجـزاء.1 :
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ش
ـ� نائــم ،قــال:
الم�كــون ْيرمــون رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فجــاء أبــو بكــر وعـ ي
ـ� اللــه،
ـ� اللــه ،قــال :فقــال لــه عـ ي
وأبــو بكــر يَ ْحســب أنــه نـ ب ي
ـ� اللــه ،قــال :فقــال :يــا نـ ب ي
ـ� :إن نـ ب ي
صــى اللــه عليــه وســلم ،قــد انطلــق نحــو بـرئ ميمونــة فأ ْدركــه ،قــال :فانطلــق أبــو بكــر ،فدخل
ـور ،قــد
ـ� يُ ْرمــى بالحجــارة ،كمــا َ
ـ� اللــه ،وهــو يتضـ ّ
معــه الغــار ،قــال :وجعــل عـ ي
كان يُ ْرمــى نـ ب ي
رأســه ف ي� الثــوب ال ِيخرجــه ،حـ تـى أصبــح ،ثــم كشَ ــف عــن رأســه ،فقالــوا :إنــك َل َلئيــم! كان
َلـ َّـف َ
ـور ،وقــد اســتنكرنا ذلــك).
ـور ،وأنــت تتضـ ّ
صاح ُبــك ْنرِميــه ،فــا يتضـ ّ

()1

ف
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مغــادرة مكــة ،أمــر عليـاً
ي
و� حديــث الهجــرة ،لمــا قـ ّـرر النـ ب ي
الح�مــي أ
ف
ـج بـ بـردي هــذا ض
ش
الخ ـرض فنــم فيــه ،فإنــه
ا� وتسـ َّ
بالمبيــت ي� فراشــه "نــم عــى ف ـر ي
ش
�ء تكرهــه منهــم".
لــن يخلــص إليــك ي

()2

ئ
ـ� اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بروحــه وهــو ف ي� حــدود
إنــه الفـ ي
ـدا� الــذي فــدى نـ ب ي
الســابعة عـ شـرة مــن عمــره ،وهــو ف� إيمــان الفتيــة ،والشــباب الناشـ ي ن
ـئ� ف ي� نــرة ديــن اللــه،
ي
فأهــل الكهــف كانــوا فتيــة آمنــوا بربهــم ،وصاحــب مــوىس ف ي� الهجــرة لطلــب العلــم كان فـ تـى،
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ف ي� غزواتــه.
وكان الفتيــان يتســابقون ويتنافســون للمشــاركة مــع النـ ب ي
ف
ض
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،لــرد الودائــع أيض ـاً،
ي
ـ� ،ي
ر� اللــه عنــه ،عــن النـ ب ي
و� تخلــف عـ ي ّ
الم�كـ ي ن
درس ف� أمانــة رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،حـ تـى مــع ش
ـ� ،وبيــان للتناقــض
ي

ن
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وقــال أحمــد
 -1مســند أحمــد ،ومــن مســند بـ ي هاشــم ،مســند عبداللــه بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب عــن النـ ب ي
شــاكر  :إســناده صحيــح.
رض
ش
ومعـىن يتضــور :يظهــر الـ الــذي بــه ويضطــرب .ابــن منظــور ،أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم ،لســان العــرب ،مــادة ضــور ،494 /4 ،النــا�:
دار صــادر -بــروت ،الطبعــة :الثالثــة1414 ،هـــ ،عدد أ
الجـزاء.15 :
ي
الس�ة النبوية.91 /2 ،
 -2ابن هشام ،ي
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الم�كـ ي ن
الــذي أصــاب ش
ـ� ف ي� تكذيبــه ،ورفــض اتباعــه ف ي� الوقــت ،الــذي لــم يجــدوا خـ يـراً منــه
أمانـ ًـة وصدقـاً ،فـ َّ
ـواً واســتكباراً.
ـدل أن كفرهــم لــم يكــن بســبب الشــك ،وإنمــا كان عنــاداً وعلـ ّ

()1

دور أسامء وعائشة ،ريض الله عنهام:

ت
ـ� ،صــى اللــه عليه وســلم،
تقــول عائشــة" :فجهزناهمــا أحــث الجهــاز  ،أي راحلـ ي
ـ� النـ ب ي

وأ� بكــر ،وصنعنــا لهمــا ســفرة ف ي� ج ـراب ،فقطعــت أســماء بنــت ب يأ� بكــر قطعــة مــن نطاقهــا،
بي
ين
النطاقــ�".
فربطــت بــه عــى فــم الجــراب ،فبذلــك ســميت ذات

()2

وهــذا الموقــف ف� تهيئــة ال ـزاد والراحلــة ،واشـ تـراك الفتاتـ ي ن
ـ� ف ي� إعــداد العــدة لتلــك
ي

الرحلــة ،يلمــح منــه مــا ينبغــي أن تكــون عليــه الفتــاة المســلمة ف ي� الدفــاع عــن الديــن ،وتحقيــق
الســام ،وإقامــة المجتمــع المســلم ،فالواجــب عــى المســلمة اســتنفاذ طاقاتهــا،
مبــادئ إ
ـلم� ،والوطــن أ
ف
الســام والمسـ ي ن
والوطــان ،وهــي مزيــة الشــباب ف ي�
وأوجــه نشــاطها ي� خدمــة إ
()3
ين
والمســلم� ف ي� كل زمــن وعــر.
الســام
حيــاة إ
كمــا جــاء عــن أســماء ،قالــتَ ( :ل َّمــا خَ ـ َـر َج َر ُسـ ُ
ـول اللـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ ،وخَ ـ َـر َج
آالف ِد ْرهَ ـ ٍـم،
َم َعــهُ أَبُــو بَ ْكـ ٍـرْ ،
آالف ِد ْرهَ ـ ٍـم ،أَ ْو ِسـ َّت َة ِ
اح َت َمـ َـل أَبُــو بَ ْكـ ٍـر َما َلــهُ ُك َّلــهُ َم َعــهُ  ،خَ ْم َسـ َـة ِ
ـر ُهَ ،ف َقـ َ
ـال:
قالــتَ :وانْطَ َلـ َ
ـق ِب َهــا َم َعــهُ َ ،قا َلـ ْ
ـتَ :ف َدخَ ـ َـل َع َل ْي َنــا َجـ ِّـدي أَبُــو ُق َحا َفـ َـةَ ،و َقـ ْـد َذهَ ـ َ
ـب بَـ َ ُ

أ
ـت :كَال يَــا أبــتِ ،إنَّــهُ َقـ ْـد تَـ َـركَ َل َنــا
َواللـ ِـه ِإ ن ي ِّ� ل َ َرا ُه َقـ ْـد َف َج َع ُكـ ْـم ِب َما ِلـ ِـه َمـ َ
ـتُ :ق ْلـ ُ
ـع نَف ِْسـ ِـهَ ،قا َلـ ْ
 -1البوطــي :د .محمــد ســعيد رمضــان ،فقــه السـ يـرة النبويــة مــع موجــز لتاريــخ الخالفــة الراشــدة ،ص  ،138النـ ش
ـا� :دار الفكــر  -دمشــق،
الطبعــة :الخامســة والعـ شـرون1426 ،هـــ ،عــدد أ
الج ـزاء.1 :
أ
 -2الغضبــان :منـ يـر محمــد ،فقــه السـ يـرة النبويــة ،ص  ،325النـ ش
ـا� :جامعــة أم القــرى ،الطبعــة :الثانيــة1413 ،هـــ 1992 -م ،عدد الجـزاء.1 :
والجراب :وعاء من جلد يوضع فيه اليابس من أ
القوات ،ابن منظور ،لسان العرب ،مادة جرب.261 / 1 ،
الس�ة النبوية ،ص .139
 -3البوطي ،فقه ي
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ف
ـع ِفي َهــا َما َلــهُ  ،ثُـ َّـم
ـت ،ك َ
َان ِأبَ ي� يَ َضـ ُ
ـراَ ،قا َلـ ْ
ـتَ :فأَخَ ـ ْـذ ُت أَ ْح َجــا ًراَ ،ف َو َض ْع ُت َهــا ِ ي� ُكـ َّ
ـو ِة ال َب ْيـ ِ
ـرا ك َِثـ ي ً
خَ ـ ي ْ ً
ـت:
ـت :يَــا أبــتَ ،ضـ ْ
ـالَ ،قا َلـ ْ
ـت َع َل ْي َهــا ث َ ْوبًــا ،ثُـ َّـم أَخَ ـ ْـذ ُت ِب َيـ ِـد ِهَ ،ف ُق ْلـ ُ
َو َض ْعـ ُ
ـع يَـ َـدكَ َعـ َـى هَ ـ َـذا ا ْل َمـ ِ

ـع يَـ َـد ُه َع َل ْيـ ِـهَ ،ف َقـ َ
ـنَ ،وِ ف ي� هَ ـ َـذا َل ُكـ ْـم
ـال :ال بَـأْ َسِ ،إ ْن ك َ
َف َو َضـ َ
َان َقـ ْـد تَـ َـركَ َل ُكـ ْـم هَ ـ َـذاَ ،ف َقـ ْـد أَ ْح َسـ َ
ـتَ ،واللـ ِـه َمــا تَـ َـركَ َل َنــا شَ ـ ْي ًئاَ ،و َل ِك ـن ِّ ي َقـ ْـد أَ َر ْد ُت أَ ْن أُ ْسـ ِـك َن الشَّ ـ ْيخَ ِب َذ ِلــكَ ).
بَــا ٌغَ ،قا َلـ ْ

()1

دور عبد الله بن أيب بكر وعامر بن فهرية والدليل:

ض
ـق َر ُسـ ُ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم،
ر� اللــه عنهــا ،قالــت( :ثُـ َّـم َل ِحـ َ
عــن عائشــة ،ي

وأَبــو ب ْكــر بغَ ـ ف
ـن ِأبَ ي� بَ ْكـ ٍـر،
ـال ،يَ ِبيـ ُ
ـت ِع ْن َدهُ َمــا َع ْبـ ُـد ال َّلـ ِـه بْـ ُ
ـار ِ ي� َج َبـ ِـل ثَـ ْ
ـو ٍرَ ،فك ََم َنــا ِفيـ ِـه ث َـا َ َث َل َيـ ٍ
َ ُ َ ٍ ِ ٍ
ـع ُق َريْـ ٍـش ِب َم َّكـ َـة
ـح َمـ َ
ـح ٍرَ ،ف ُي ْص ِبـ ُ
ـن ِع ْن ِد ِه َمــا ِب َسـ َ
ـن(َ ،)2ف ُي ْد ِلـ ُ
ـج(ِ )3مـ ْ
ـاب ،ث َ ِقـ ٌـف َل ِقـ ٌ
َوهُ ـ َ
ـو ُغ ـا َ ٌم شَ ـ ٌّ
ت
()4
ـ� يَخْ َت ِل ـ ُ
ط
ـر َذ ِلــكَ ِحـ ي ن َ
َك َبا ِئـ ٍ
ـتَ ،ف ـا َ يَ ْسـ َـم ُع أَ ْمـ ًـرا ،يُكْ َتــا َد ِان ِبـ ِـه ِ ،إ َّل َو َعــا ُهَ ،حـ َّـى يَأْ ِت َي ُه َمــا ِبخَ ـ ب َ ِ
يح َهــا َع َل ْي ِه َمــا
ـن َغ َنـ ٍـمَ ،ف ي ُ ِ� ُ
ـو َل ِأبَ ي� بَ ْكـ ٍـر ِم ْن َحـ ًـة ِمـ ْ
الظَّ ـا َ ُمَ ،ويَ ْر َعــى َع َل ْي ِه َمــا َع ِامـ ُـر بْـ ُ
ـر َةَ ،مـ ْ
ـن ُف َهـ ي ْ َ
ـ� ت َْذهَ ــب ســاع ٌة مــن العشَ ــاءَ ،فيبيتـ ف
ـ� ِم ْن َح ِت ِه َمــا َو َر ِض ِيف ِه َمــا(َ ،)5حـ ت َّـى
ـو َلـ ب َ ن ُ
ِحـ ي ن َ
ـان ِ ي� ِر ْسـ ٍـلَ ،وهُ ـ َ
ُ َ َ ِ َ ِ ِ َِ َ ِ

ف
اسـ َتأْ َج َر
يَ ْن ِعـ َ
ـر َة ِبغَ َلـ ٍـس ،يَف َْعـ ُـل َذ ِلــكَ ِ ي� ك ُِّل َل ْي َلـ ٍـة ِمـ ْ
ـق ِب َهــا َع ِامـ ُـر بْـ ُ
ـال ال َّثـا َ ِثَ ،و ْ
ـن ُف َهـ ي ْ َ
ـن ِت ْلــكَ ال َّل َيـ ِ ي
َر ُسـ ُ
ـن بَـ ِن ي َع ْبـ ِـد بْـ ِـن
ـن بَـ ِن ي ِّ
ـو ِمـ ْ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ ،وأَبُــو بَ ْكـ ٍـر َر ُجـا ً ِمـ ْ
الديـ ِـلَ ،وهُ ـ َ
ف
ـاص بْـ ِـن َوا ِئـ ٍـل
ـس ِح ْل ًفــا ِ ي� ِآل َ
الخ ِّريـ ُ
ـت َ
العـ ِ
َعـ ِـد ٍّي ،هَ ِاديَــا ِخ ِّري ًتــاَ ،و ِ
اله َدايَـ ِـةَ ،قـ ْـد غ ََمـ َ
الم ِاهـ ُـر ِب ِ
 -1مسند أحمد  ،مسند النساء  ،حديث أسماء بنت أ� بكر الصديق ،ضر� الله عنهما  ،وقال شعيب أ
الرنؤوط :إسناده حسن.
بي
ي
الس�ة النبوية ،ص .)325
 -2ثقف :ذو فطنة ،ولقن :حسن التلقن لما يسمعه ،الغضبان( :فقه ي

الس�ة النبوية ،ص .)325
 -3يدلج :إذا سار سحراً ،الغضبان( :فقه ي
ش
ـ� ،صحيــح السـ يـرة النبويــة ،ص  ،123النــا� :دار النفائــس
ـبل :إبراهيــم بــن محمــد العـ ي
 -4يكتــادان :يطلــب لهمــا المكــروه وهــو الكيــد( ،الشـ ي
الوىل1415 ،هـــ 1996 -م ،عــدد أ
الردن ،الطبعــة :أ
للنـ شـر والتوزيــع  -أ
الجزاء.)1 :
ن
ـبل( ،صحيــح السـ يـرة
 -5رضيفهمــا :اللـ بـ� المرضــوف :الــذي وضعــت فيــه الحجــارة المحمــاة بالشــمس والنــار لينعقــد ،وتــزول رخاوتــه .الشـ ي
النبويــة ،ص .)123
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ـو ٍر
ـار ُق َريْـ ٍـشَ ،فأَ ِم َنــا ُه َف َد َف َعــا ِإ َل ْيـ ِـه َر ِاح َل َت ْي ِه َمــاَ ،و َوا َعـ َـدا ُه َغــا َر ثَـ ْ
الس ـ ْه ِم ِّيَ ،وهُ ـ َ
َّ
ـو َعـ َـى ِديـ ِـن ُك َّفـ ِ
الد ِليـ ُـل).
ـح ث َ ـا َ ٍثَ ،وانْطَ َلـ َ
ـر َةَ ،و َّ
ـالِ ،ب َر ِاح َل َت ْي ِه َمــا ُص ْبـ َ
ـق َم َع ُه َمــا َع ِامـ ُـر بْـ ُ
بَ ْعـ َـد ث َ ـا َ ِث َل َيـ ٍ
ـن ُف َهـ ي ْ َ

()1

ف
ض
ر� اللــه عنــه،
ويمكــن للقــارئ أن يلمــح ي� النشــاط الــذي بذلــه عبــد اللــه بــن ب يأ� بكــر ،ي

بــ� الغــار ومكــة ،يتحســس أ
ذاهبــاً آيبــاً ي ن
الخبــار وينقلهــا إىل رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه
وســلم ،وأبيــه ،ودور عامــر بــن فهـ يـرة ف ي� طمــس آثــار الوارديــن إىل الغار ،وهمــا ف ي� عمر الشــباب،
بــل ف� المرحلــة أ
الوىل منــه ،يدلــل أنهــم لــم يألــوا جهــداً ف ي� تجنيــد طاقاتهــم ،وقوتهــم مــن
ي

الســام ،وإقامــة
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،والديــن وأهلــه ،ونــرة إ
أجــل خدمــة هــذا النـ ب ي
مجتمعــه.

()2

إن هــذه أ
المثلــة الجميلــة الرائعــة ف ي� قصة الهجــرة النبويــة ،والنماذج الحســنة الرائقة ،
ت
ـ� هــي موضــع تقديــر واحـ تـرام وإعجــاب ،لتعــد مثــاال ً يُحتــذى ،وقــدوة تتابــع،
والحــاالت الـ ي
يســر عــى هديهــا الشــباب ذكــوراً وإناثــاً ف ي� خدمــة هــذا الديــن ،واالرتقــاء
وأســوة حســنة ،ي
ين
والمســلم� ،وحمايــة الوطــن والمقدســات.
بالســام
إ

أ
الن� ،صىل الله عليه وسلم ،وأصحابه إىل المدينة.
 -1صحيح البخاري  ،كتاب مناقب النصار ،باب هجرة ب ي
الس�ة النبوية ،ص .139
 -2البوطي :فقه ي
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الشيخ كايد حسن عايد جاليطة
مساعد مفتي /دائرة اإلفتاء أريحا واألغوار

ـ� ،والصــاة والســام عــى رســول اللــه النــ� أ
الحمــد للــه رب العالمـ ي ن
المـ ي ن
ـ� ،وعــى
بي
ين
أجمعــ� ،وبعــد؛
آلــه وصحبــه
فــإن فلســفة الهجــرة وأحداثهــا ي ن
التغيــر،
للمعــال ،والبحــث عــن
تبــ� أنهــا ارتقــاء
ي
ي

والرسار لــكل جيــل مــن أ
والهجــرة تحمــل ف� طياتهــا كثــراً مــن الحكــم أ
الجيــال المتعاقبــة؛
ي
ي
ـو ا َّلـ ِـذي يُـن َ ز ِّ ُل َعـ َـى
فهــي هجــرة مــن ظلمــات الجهــل إىل أنــوار العلــم ،تحــت قولــه تعــاىل{ :هُ ـ َ
ـور َو ِإ َّن ال َّلــهَ ِب ُكـ ْـم َلـ َـر ُء ٌ
وف َر ِحيـ ٌـم} (الحديــد،)9 :
ـات ِل ُيخْ ِر َج ُكـ ْـم ِمـ َ
ـن الظُّ ُل َمـ ِ
ـات بَ ِّي َنـ ٍ
َع ْبـ ِـد ِه آَيَـ ٍ
ـات ِإ َل ال ُّنـ ِ
والهجــرة حــدث جلــل مــن أحــداث السـ يـرة العظيمــة ،ونقطــة تحــول ش
للب�يــة جمعــاء ،فــكل
دالالت وحكــم ،والهجــرة أعظــم
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،تخـ بـر عــن
ٍ
حركــة مــن حــركات النـ ب ي
ف
النســانية ،حيــث أسســت لبنــاء أعظــم دولــة شــهدها التاريــخ ،فالهجــرة معانيهــا
رحلــة ي� تاريــخ إ
ن
ـا� بـ ي َّ ن
ـ� اللــه
دائمــة مــا دام الحــق والباطــل؛ وهــي انتمــاء للحــق واالنتصــار لــه ،ولهــذه المعـ ي

ف
ش
�ء مــن الدنيــا ف ي� ذلــك الوقــت عــى الهجــرة يعــد فســقاً وبعــداً
تعــاىل ي� كتابــه أن إيثــار أي ي
ن
ت
َان آَبَاؤُ ُكـ ْـم َوأَبْ َناؤُ ُكـ ْـم
ـ� أرادهــا مــن الهجــرة ،فقــال تعــاىلُ { :قـ ْـل ِإ ْن ك َ
عــن المعـ ي
ـا� الســامية الـ ي
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ــاك ُن
اجك ْ
َو ِإخْ َوانُك ْ
ُــم َوأَز َْو ُ
ــو ٌال ا ْق ت َ َ� ْف ُت ُموهَ ــا َو ِت َجــا َر ٌة تَخْ شَ ْ
ــرتُك ُْم َوأَ ْم َ
ــو َن ك ََســا َدهَ ا َو َم َس ِ
ُــم َو َع ِش ي َ
ـاد ِ ف ي� َسـ ِـب ِيل ِه َف ت َ َ�بَّ ُصــوا َحـ ت َّـى يَـ ِأْ ت ي َ� ال َّلــهُ ِبأَ ْمـ ِـر ِه َوال َّلــهُ
ـب ِإ َل ْي ُكـ ْـم ِمـ َ
ـن ال َّلـ ِـه َو َر ُســو ِل ِه َو ِج َهـ ٍ
ت َْر َض ْونَ َهــا أَ َحـ َّ
�} (التوبــة ،)24 :يقــول ابــن عتيــق" :ومــا مــن أحــد يـ تـرك الهجــرة ،إال وهــو
َاسـ ِـق ي ن َ
ال يَ ْهـ ِـدي ال َقـ ْ
ـو َم الف ِ
ش
ـىسء مــن هــذه الثمانيــة ،وقــد سـ ّـد اللــه عــى النــاس بــاب االعتــذار بهــا ،وجعــل َمــن
يتعــذر بـ ي
تــرك الهجــرة ألجلهــا أو ألجــل واحــد منهــا فاســقاً"(*) ،لــذا يبقــى معـىن الهجــرة إىل مــا شــاء اللــه،
1

وإن انقطعــت بمفهومهــا مــن مكــة المكرمــة إىل المدينــة المنــورة.
أ
ت
ـ� كانــت مــن أجلهــا الهجــرة كثـ يـرة ،ال يمكــن حرصهــا ف ي� هــذه العجالــة،
فــالرسار الـ ي
ت
الشــارة إىل بعضهــا،
والــ� منهــا:
بــد مــن إ
ولكــن ال َّ
ي

الســام جــاءت لتنظــم شــؤون النــاس ف ي� شـ تـى مجــاالت الحيــاة ،فقــد
 - 1إن رســالة إ

كانــت الهجــرة بعــد تثبيــت العقيــدة وتقويتهــا ف ي� القلــوب ،وجعلهــا نموذج ـاً عملي ـاً عــى أرض

الواقــع ،يقــول العقــاد" :إن يــوم الغــار ليــوم لــه بع�تــه وع ـزاؤه ف ي� كل يــوم ،وال ســيما أيــام
القلــق والحـ يـرة واالنتظــار ،إنــه يــوم عقيــدة ،ويــوم نظــر إىل المســتقبل ،الــذي ينظــر إليــه مــن
ف
ض
�ض
ف �ض
ـر� أحــداً مــن محبيــه ،حيثمــا
ليــس لــه رضــا ي� حــا عهــده ،وحــا العالــم ي� عهــده ال يـ ي

غلبــت الحـ يـرة والقلــق ف� العالــم ،فهنالــك أمــر واحــد كــن منــه عــى أتــم اليقـ ي ن
ـ� ،كــن عــى
ي
يقـ ي ن
ـ� أن العالــم يبحــث عــن عقيــدة روحيــة؛ ألنــه يضيــق بالحــا�ض  ،وينظــر إىل المســتقبل ،وكل
مســتقبل ال محــل لــه مــن جوانــح الصــدور إن لــم يكــن موضــع رجــاء ،ومرجــع إيمــان ،وغايــة
ف
ض
و� التاريــخ إ ن
ـا�
النسـ ي
ســعي يســتحق الكفــاح ،ي
ـا� كلــه لــم تقــم فقــط حركــة عظيمــة عــى المـ ي
ال ش�اك ،ص  ،47ط1415 ،2هـ ،تحقيق الوليد بن عبد
عل بن محمد ،سبيل النجاة والفكاك من مواالة المرتدين وأهل إ
* ابن عتيق ،حمد بن ي
الرحمن الفريان.
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الــذي ال مســتقبل بعــده ،إنمــا تقــوم الحــركات العظمــى جميعـاً عــى الرجــاء ف ي� غـ ٍـد محجــوب،

ف
ش
ش
و�ء يبقــى أبــداً موضــع الرجــاء البعيــد"
�ء يمكــن أن يتحقــق ي� حيــاة إ
النســان ،ي
أو عــى ي

()1

ن
ـا� وفــق منهــج اللــه ســبحانه ،ومــن هــذه الحركــة
 - 2معالجــة حركــة المجتمــع إ
النسـ ي

والخــذ بأســباب النجــاح ،ثــم التــوكل عــى اللــه تعــاىل ،فهــذه أ
ـا� ،أ
حركــة التدافــع إ ن
المــة
َّ
النسـ ي

أمــة حركــة ،وجــدت لتــدوم ال لتضمحــل ،فــإن أخفــق المقــام بالمســلم ف ي� تحقيــق مبــادئ

ش�يعتــه ،فيجــب عليــه البحــث عــن مقــام ف ي� أرض اللــه ،يحقــق الهــدف مــن خاللــه ال للهــروب،
ـوة أفضــل ممــا كان عليــه ،يل�ســم معالــم الحــا�ض والمســتقبل ،لــذا خاطــب
وإنمــا للعــودة بقـ ٍ
اللــه مــن احتــج باالســتضعاف ف ي� أرضــه ،أنــه بإمكانــه البحــث عــن حاضنــة تحضنــه ،والعمــل
المال ِئ َكـ ُـة ظَا ِل ِمــي أَنْف ُِسـ ِـه ْم َقا ُلــوا
ـن ت ََو َّفاهُ ـ ُـم َ
عــى وجــود دعامــة تســنده ،قــال تعــاىل{ِ :إ َّن ا َّل ِذيـ َ

فيــم ُكنتــم َقا ُلــوا ُكنــا مســت ْضعف ن ف أ
ــروا
ُــن أَ ْر ُض ال َّل ِــه َو ِاس َ
َّ ُ ْ َ َ ِ ي َ
� ِ ي� ال َ ْر ِض َقا ُلــوا أَ َل ْ
ِ َ ُْ ْ
ــم تَك ْ
ــع ًة َف ُت َه ِاج ُ
فيها}(النســاء ،)97 :يقــول الغ ـزال" :وشــأن المؤمــن مــع أ
الســباب المعتــادة ،أن يقــوم بهــا كأنهــا
ِ َ
ي
أ
كل ش ف
ش
�ء ال قيــام لــه إال باللــه ،فــإذا
�ء ي� النجــاح ،ثــم يتــوكل بعــد ذلــك عــى اللــه؛ لنــه كل ي
ي
اســتفرغ المــرء جهــوده ف ي� أداء واجبــه ،فأخفــق بعــد ذلــك ،فــإن اللــه ال يلومــه عــى هزيمـ ٍـة

ـدر قاهــر يعــذر المــرء فيــه ،وكثـ يـراً مــا تي�تــب ل إلنســان
بـ ي
ـ� بهــا ،وقلمــا يحــدث ذلــك إال عــن قـ ٍ
مقدمــات النــر ترتيب ـاً حســناً ،ثــم يجــيء عــون أعــى يجعــل هــذا النــر مضاعــف الثمــار،
ت
ـ� يشــق عبــاب المــاء بهــا ،ربــان ماهــر ،فــإذا التيــار يســاعدها ،والريــح تهــب إىل
كالســفينة الـ ي
وجههــا ،فــا تمكــث غـ يـر بعيــد ،حـ تـى تنتهــي إىل غايتهــا ف ي� أقــر مــن وقتهــا المقــرر".

 -1العقاد ،عباس محمود ،عبقرية محمد ،صىل الله عليه وسلم ،الدار المرصية ش
للن� والتوزيع ،ص .212

الس�ة ،الطبعة السادسة1965 ،م ،ص  ،169دار الكتب الحديثة ،جمهورية مرص العربية.
 -2الغز يال ،محمد ،فقه ي
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من مقاصد الهجرة النبوية املطهرة

مل ف� العدد

والخــذ أ
 - 3الوصــول إىل الريــادة ،ال يكــون إال بعــد التــوكل عــى اللــه تعــاىل ،أ
بالســباب
أ
ن
ش
ـ� ،صــى اللــه عليــه
مــع اليقـ يـ� أن الســباب ال ي
�ء دون معونــة اللــه ،وهــذه الحركــة بينهــا النـ ب ي
وســلم ،مــن أحــداث الهجــرة كلهــا ،حيــث هاجــر رساً ،فالديــن ال يريــد منــك أن تهلــك نفســك،
ف
ض
ر� اللــه عنــه،
وأن تهلــك النــاس ،ولعــل الرســالة ي� هــذا المضمــار واضحــة بهجــرة عمــر ،ي
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم،
جه ـراً وبهجــرة النـ ب ي
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،رساً ،مــع أن النـ ب ي
ت
ـ� ،صــى اللــه
معــه القــوة الـ ي
ـ� ليســت مــع أحــد ،ورس ذلــك أن عمــر يعـ بـر عــن ذاتــه ،بينمــا النـ ب ي
أ
ش
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أســباب
عليــه وســلم ،يــرع لمــة عـ بـر التاريــخ ،فقــد أمــن النـ ب ي
النجــاح جميعهــا ،باســتعمال القــدرات كلهــا لنــرة الديــن ،وبهــذا يســمو بالعطــاء البـ شـري،
وتأخــذ المــرأة دورهــا الريــادي ف� عــزة أ
المــة ،وفــق منهجيــة تحليليــة للقــدرات ،وبتخطيــط
ي
ت
النســان ،ودراســة البيئــات المختلفــة.
ـ� يمــر بهــا إ
دقيــق للمراحــل جميعهــا ،الـ ي
ـياس واقتصــادي ،يـ بـرز الشــخصية
 - 4الهجــرة انتقــال فكــري واجتماعــي وحضــاري وسـ ي
يز
والمتمــ�ة ،وتعميــق الفكــرة ،وتأســيس البنــاء والعطــاء الحضــاري.
الســامية المســتقلة
إ
ش
أخــر تعــاىل عــن حــال
�ء ،لــذا ب
 - 5رضــوان اللــه تعــاىل والديــن أغــى مــن كل ي

أ
ــن
يــن أُخْ ِر ُجــوا ِم ْ
يــن ا َّل ِذ َ
َــر ِاء ا ْل ُم َه ِاج ِر َ
كل مــن المهاجريــن والنصــار ،فقــال ســبحانهِ { :ل ْل ُفق َ
ون ال َّلــهَ َو َر ُســو َلهُ أُو َل ِئــكَ هُ ـ ُـم
ـر َ
يار ِهـ ْـم َوأَ ْم َوا ِل ِهـ ْـم يَ ْب َتغُ ـ َ
ـون َف ْضـ ًـا ِمـ َ
ِد ِ
ـن ال َّلـ ِـه َو ِر ْض َوانًــا َويَ ْنـ ُ ُ
ون ِ ف ي�
اجـ َـر ِإ َل ْي ِهـ ْـم َو َل يَ ِجـ ُـد َ
ـن َق ْب ِل ِهـ ْـم يُ ِح ُّبـ َ
ال َيمـ َ
الص ِاد ُق َ
ـو ُءوا الـ َّـدا َر َو ْ ِإ
ون َ
ـن هَ َ
ـون َمـ ْ
ـان ِمـ ْ
*وا َّل ِذيـ َ
ـن تَ َبـ َّ
َّ
ـن يُـ َ
ـح
ـو ك َ
اجـ ًـة ِم َّمــا أُوتُــوا َويُؤْ ِثـ ُـر َ
ـوق شُ ـ َّ
ور ِهـ ْـم َح َ
اصـ ٌـة َو َمـ ْ
ون َعـ َـى أَنْف ُِسـ ِـه ْم َو َلـ ْ
َان ِب ِهـ ْـم خَ َص َ
ُص ُد ِ
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أ
ـق مــن ُح ِّبنــا لعقيدتنــا ،وال
منطلـ ٌ
نَف ِْسـ ِـه َفأُو َل ِئــكَ هُ ـ ُـم ا ْل ُمف ِْل ُحـ َ
ـون} (الحـ شـرُ ،)9 - 8 :
فح ُّبنــا لوطاننــا ِ
تبـىن أ
الوطــان بنــاء ســليماً إال مــن خــال بنــاء العقيــدة القويــة ف ي� النفــوس ،وال تت�ســخ العقيــدة
ف
الســامي مــن العبــث.
ي� النفــوس إال بوجــود نظــام يحمــي الفكــر إ

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

اللــه عليــه وســلم ،هــذا المنهــج ،وأكــد عليــه ف ي� مواقــع كثـ يـرة ،منهــا مــا كان يــوم الخنــدق،
حيــث بـ شـر بفتــح فــارس والشــام واليمــن ،ومنهــا مــا كان يــوم حنـ ي ن
ـ� ،يــوم أن صمــد هــو
والقلــة القليلــة أمــام جحافــل الكفــر ،وقلــب الهزيمــة إىل نــر عظيــم ،ومنهــا قولــه لخبــاب
أ
أ
ق
ض
ـن
ر� اللــه عنــه ،وهــو يخـ بـره عمــا ال� هــو ومــن معــه مــن الذىَ :
(واللـ ِـه َل ُي ِت َّمـ َّ
ابــن الرت ،ي

أ
ض
ت
ـو َت ،ال يَخَ ـ ُ
ـاف ِإال اللــهَ َأو ِّ
ـب َعـ َـى
ـب ِمـ َ
� َمـ ْ
الذئْـ َ
الر ِاكـ ُ
هَ ـ َـذا ال َ ْمـ َـر َحـ َّـى يَ ِسـ ي َ
ـر َّ
ـن صنعــاء ِإ َل َح ْ َ
ون)( ،)1ومنهــا قولــه صــى اللــه عليــه وســلم ألب ي� بكــر ،وهــو خائــف
َغ َن ِمـ ِـهَ ،و َل ِك َّن ُكـ ْـم ت َْس ـ َت ْع ِج ُل َ
ــر ِإ َل
ــو أَ َّن أَ َح َدهُ ْ
عــى الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،والرســالة ،حيــث قــالَ ( :ل ْ
ــم نَظَ َ
َق َد َم ْيـ ِـه أَبْ َصنَــا) فقــال النـ بـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مطمئنـاً( :يَــا أَبَــا بَ ْكــر َ :مــا ظَ ُّنــكَ باث ْ َنـ ي ْ ن
ـ�
ِ ِ
َ
ٍ
ي
()2
ـن َكف َُروا
ـر ُه ال َّلــهُ ِإ ْذ أَخْ َر َجــهُ ا َّل ِذيـ َ
ـرو ُه َف َقـ ْـد نَـ َ َ
ال َّلــهُ ثَا ِل ُث ُه َمــا)  ،فأنــزل اللــه تعــاىل قولــه{ِ :إ َّل تَ ْنـ ُ ُ

ف
ن
ـا� اث ْ َنـ ي ْ ن
ـار ِإ ْذ يَ ُقـ ُ
ـول ِل َص ِاح ِبـ ِـه َل ت َْحـ َز ْن ِإ َّن ال َّلــهَ َم َع َنــا َفأَنْـ َز َل ال َّلــهُ َسـ ِـكي َن َتهُ َع َل ْيـ ِـه
ـ� ِإ ْذ هُ َمــا ِ ي� الْغَ ـ ِ
ِ
ثَـ ِ ي َ
ـي ا ْل ُع ْل َيــا َوال َّلــهُ
ـود َلـ ْـم ت ََر ْوهَ ــا َو َج َعـ َـل ك َِل َمـ َـة ا َّل ِذيـ َ
َوأَيَّـ َـد ُه ِب ُج ُنـ ٍ
ـن َك َفـ ُـروا ُّ
الس ـف َْل َوك َِل َمـ ُـة ال َّلـ ِـه ِهـ َ

( )3ف
و�
َع ِزيـ ٌز َح ِكيـ ٌـم} (التوبــة ،)40 :ومنهــا قولــه لرساقــة( :كيــف بــك وقــد لبســت ســواري كــرى)  ،ي
ف
السالم.
 -1صحيح البخاري ،كتاب المناقب ،باب عالمات النبوة ي� إ
ض
ض
ر� الله عنه.
ر� الله تعاىل عنهم ،باب من فضائل ب يأ� بكر الصديق ،ي
 -2صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،ي
ف
الن� المأمون.65 /2 :
 -3اللؤلؤ المكنون ي� ي
س�ة ب ي
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هــذا رســائل بليغــة أ
للمــة عــى مــر تاريخهــا أن ال تيــأس ،بــل عــى العكــس مــن ذلــك أن تكــون
الجــراح آ
والالم واالبتــاءات دافعــاً قويــاً يجعلهــا تقــوم أقــوى ممــا كانــت ،تعالــج الخلــل،
وتوحد الصف.
المــن أ
 - 7البحــث عــن أ
والمــان؛ كان النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يبحــث عــن أ
المــن
بي

أ
الســامية ،بعــد أن ضاقــت مكــة بالمؤمنـ ي ن
ـ� ،فكانــت الهجــرة
والمــان ،وعــن محضــن للدعــوة إ
أ
اليمــان ،ثــم جــاءت الهجــرة إىل المدينــة من
الوىل والثانيــة إىل الحبشــة مــن أجــل الحفــاظ عــى إ
أ
واليمــان ،والســلم والســام ،ف ي� دولــة يجــدون فيهــا ذاتهــم ويســتقلون
أجــل مقصــد المــن إ
فيهــا عــن يغ�هــم.
ـ� ،طريــق النــر والتمكـ ي ن
 - 8حســن الظــن باللــه تعــاىل ،والصـ بـر ،واليقـ ي ن
ـ� ،ومعرفــة أن
العــر يصاحبــه يــر ،قــال تعــاىل:

ـرا} (الـ شـرح)6 - 5 :
ـرا * ِإ َّن َمـ َ
{ َفـ ِـإ َّن َمـ َ
ـر يُـ ْ ً
ـر يُـ ْ ً
ـع ا ْل ُعـ ْ ِ
ـع ا ْل ُعـ ْ ِ

فوعــد اللــه تعــاىل قائــم مــا دامــت أ
المــة متجهــة إىل ربهــا ،تسـ يـر وفــق منهاجــه؛ لكــن إن تخلــت
ف
ـن آَ َم ُنــوا ِم ْن ُكـ ْـم َو َع ِم ُلوا
عــن ذلــك فاللــه ســبحانه ي� حـ ٍـل مــن وعــده ،قــال تعــاىلَ :
{و َعـ َـد ال َّلــهُ ا َّل ِذيـ َ

ف أ
ـن َق ْب ِل ِهـ ْـم َو َل ُي َمكِّ ـن َ ن َّ َل ُهـ ْـم ِدي َن ُهـ ُـم
ـن ِمـ ْ
اس ـ َتخْ َل َف ا َّل ِذيـ َ
الصا ِل َحـ ِ
َّ
ـات َل َي ْس ـ َتخْ ِل َف َّن ُه ْم ِ ي� ْال َ ْر ِض ك ََمــا ْ
ن
ش
ـن َك َفـ َـر
� ُكـ َ
ـون ِب ي� شَ ـ ْي ًئا َو َمـ ْ
ا َّلـ ِـذي ا ْرتَـىض َ َل ُهـ ْـم َو َل ُي َب ِّد َل َّن ُهـ ْـم ِمـ ْ
ـن بَ ْعـ ِـد خَ ْو ِف ِهـ ْـم أَ ْم ًنــا يَ ْع ُب ُدونَـ ِ ي َل يُ ْ ِ
ُون} (النــور ،)55 :والنــر ال يكــون إال بعــد العمــل ،والتضحيــة،
َاسـق َ
بَ ْعـ َـد َذ ِلــكَ َفأُو َل ِئــكَ هُ ـ ُـم ا ْلف ِ
ـاس َمـ ْ ش
ـري نَف َْســهُ ابْ ِتغَ ــا َء َم ْر َضات
ـال ،قــال ســبحانهَ :
{و ِمـ َ
ـن ال َّنـ ِ
والصــدق ،واالرتقــاء إىل المعـ ي
ـن يَـ ْ ِ
ش
ال َّلـ ِـه َوال َّلــهُ َر ُء ٌ
�ء أمام
وف ِبا ْل ِع َبـ ِ
ـاد} (البقــرة ،)207 :والعــدو مهمــا خطط ودبــر ومكر وتآمر ،فهــو ال ي
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تدبـ يـر رب العالمـ ي ن
ـن
ـ� ،وهــذا المقصــد تعلمنــاه مــن خــال قولــه تعــاىلَ :
{و ِإ ْذ يَ ْمكُ ـ ُـر ِبــكَ ا َّل ِذيـ َ
ون َويَ ْمكُ ـ ُـر ال َّلــهُ َوال َّلــهُ
َك َفـ ُـروا ِل ُيث ِْب ُتــوكَ أَ ْو يَ ْق ُت ُلــوكَ أَ ْو يُخْ ِر ُجــوكَ َويَ ْمكُ ـ ُـر َ

خَ ــر ا ْلماكريــن} أ
(النفــال)30 :
يْ ُ َ ِ ِ َ

ت
وال� منها أيضاً:
مقاصد الهجرة ي
كث�ة ومتنوعة ،وهي مستمرة متجددة ،ي
• تغليب المصالح العليا عىل المصالح الخاصة.
ـ� حــدود الدولــة الســامية ،والعيــش مــع أ
• المحافظــة عــى النســيج االجتماعــي ،وتأمـ ي ن
المــم
إ
أ
ـ� المسـ ي ن
الخــرى بســام ،وهــذا مــا أثبتتــه الوثيقــة الـ تـ� كانــت بـ ي ن
ـلم� واليهــود ف ي� المدينــة.
ي
• التمسك بالمبادئ ،ويجب أن يتم العمل عىل وضوح الرؤية ،وتحقيق الهدف.
ن
معــا� الحــب ي ن
بــ� ش
البــر ،واقتســام مقومــات الحيــاة ،وتثبيــت دعائــم الفضائــل
• ترســيخ
ي
ـلم� أمــة متكافلــة تم�ابطــة ،وهــذا مــا أثبتتــه المؤاخــاة بـ ي ن
الســامية ،وأن المسـ ي ن
ـ� المهاجريــن
إ
أ
والنصــار.
أ
ت
ـ� ،صــى اللــه
وأخـ يـراً :أثبتــت الهجــرة أن المــة الـ ي
ـ� بــدأت بفــرد واحــد ،وهــو النـ ب ي

ـال العقيــدة ،اســتطاعوا ف ي� فـ تـرة قصـ يـرة مــن الزمــن أن
عليــه وســلم ،ثــم مــن آمــن معــه ِمــن رجـ ِ
ـ� أ
يغــروا معالــم التاريــخ ،فــإذا أرادت أ
المــة أن تعيــد مجدهــا الحضــاري بـ ي ن
المــم ،وتغـ يـر مــن
َ
ُ ي ِّ

ف
ن
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم،
هــذا الواقــع المــزري ،عليهــا أن تلتمــس معـ ي
ـا� العــزة ي� سـ يـرة النـ ب ي
ض
ر� اللــه عنهــم ،ومــن جــاء بعدهــم.
وأصحابــه ،ي
{وال َّلهُ يَق ُ
الس ِب َيل}
َ
ُول ا ْل َح َّق َوهُ َو يَ ْه ِدي َّ
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الــدروس والعــر مــن الهجــرة النبويــة
الرشيفــة
أ  /فتحي محمود الحسن
معلم وأمني مكتبة متقاعد /نابلس

وسالم عىل عباده الذين اصطفى ،وبعد؛
الحمد لله،
ٌ
الهجرة ُلغة :ن
بمع� ترك.
واصطالحاً :االمتثال ألوامر الله ع َّز وجل ،واجتناب نواهيه.

يحتفــل بهــا المســلمون كل عــام ،وينتهــي أ
ُ
المــر ،وهــي
فالهجــر ُة ليســت مناســبة

ض
ـ� ،صــى
ُمالزمــة ل إلنســان طــوال العمــر ،عــن عبــد اللــه بــن عمـ ٍـرو ،ي
ر� اللــه عنهمــا ،عــن النـ ب ي
والمهاجـ ُـر مــن
ـلم مــن سـ ِـل َم المســلمون مــن لســانه ويــده،
اللــه عليــه وســلم ،قــال( :المسـ ُ
ِ
هجــر مــا نهــى اللــه عنــه).
َ

(*)
1

أخــي المســلم :اهجــر المعــاص آ
والثــام ،واتــرك الكســل والخمــول ،واتــرك الغيبــة
ي

والنميمــة ،والكــذب والغــش  ....إلــخ
بعض الدروس والعرب من الهجرة النبوية الرشيفة:

كث�ة من الهجرة النبوية ش
ال�يفة ،منها:
وع� ي
يمكن استخالص دروس ب
الس�ة النبوية العطرة ،وتطبيقها عىل أرض الواقع.
 .1دراسة ي
والخذ أ
 .2التخطيط ،والتنظيم الدقيق ،أ
بالسباب ،ساعد ف ي� نجاح الهجرة ،أمور منها:

اليمان  ،باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
* صحيح البخاري  ،كتاب إ
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 .1جــاء محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إىل بيــت ب يأ� بكــر وقــت الظهــر ،وقــت شــدة الحــر
وم َلثم ـاً يك ال ي ـرا ُه النــاس ،والملثــم يخفــي شــخصيته ،ويُقلــل مــن
الــذي ال يخــرج فيــه أحــدُ ،
إمكانيــة التعــرف إىل معالــم وجهــه الملثــم.
 .2الخروج ليال ً من بيت ب يأ� بكر الصديق من الباب الخلفي.
 .3الســر جنوب ـاً :أ
المــر الطبيعــي والمألــوف أن يسـ يـر الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إىل
يُ
المدينــة شــماالً ،ولكنــه ســلك جنوبـاً إىل اليمــن للحيطــة والحــذر ،ولتضليــل الكفــار ،ثــم أخــذ
غرب ـاً إىل غــار ثــور.
ف
السالمية.
 .4تضحية ب يأ� بكر الصديق وعائلته بالمال والنفس ي� سبيل العقيدة إ

جه ـ َّز أبــو بكــر الصديــق راحلتـ ي ن
ـ� للســفر مــن مالــه الخــاص ،وقــال للرســول ،عليــه

الصــاة والســام ،اخـ تـر أحســنهما ،فرفــض الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وقــال :مــا كان
ن
يع� أن أهل الدعوة ال يكونون عالة عىل أحد(*).
يل أن أركب عىل ي ٍ
بع� ليس يل ،وهذا ي
1

واليثــار
والهجــر ُة مــا كان لهــا أن تنجــح أو تتـ ّـم لــوال وجــود الفئــة المســتعدة ل إليــواء والنــرة إ
اجـ ُـروا َو َجاهَ ـ ُـدوا ِبأَ ْم َوا ِل ِهـ ْـم َوأَنف ُِسـ ِـه ْم ِ ف ي� َسـ ِـب ِيل
والتضحيــة لقولــه تعــاىل َّ { :
ـن َآم ُنــوا َوهَ َ
إن ا َّل ِذيـ َ
ـروا أُو َٰل ِئــكَ
ال َّل ِــه َوا َّل ِذ َ
يــن َآووا َّونَـ َ ُ

ضهــم أَوليــاء بعــض} أ
(النفــال )72 :
بَ ْع ُ ُ ْ ْ ِ َ ُ َ ْ ٍ

صاصـ ٌـة ومــن يـ َ
نفسـ ِـه فأُولئــكَ
وقــال تعاىل{:ويُؤ ِثـ َ
ـوق شُ ـ َّ
ـح ِ
ـرون عــى أَنف ُِسـ ِـه ْم ولــو كان بهــم خَ َ
ـون} ( الحـ شـر ) 9 :
الم ِفلحـ َ
هـ ُـم ُ

أ
 .5علمتنــا الهجــرة ش
فحــب الوطن مــن الديــن ُ .حب َ
وحب
مكة والقــدسُ ،
ال�يفــة ُحــب الوطــانُ :
الكعبــة والمســجد أ
ُ
الرحال إليهمــا ،وزيارتهما ،والدفاع عنهمــا قوال ً وفعال ً .
القىص المبارك ،وشُ ــد
ِ
ال تـ تـرك أرض فلسـ ي ن
أرض ُم ٌ
رباط  .والربا ُ
الجهاد و َف ِرع ِه .
ط أصـ ُـل
ومقدسـ ٌـةُ ،
ـط�؛ ألنهــا ٌ
باركة ُ
ِ
وأرض ٍ

كث�.33\2:
الس�ة النبوية البن ي
* ي
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 .6علمتنــا الهجــر ُة وجــوب نُــرة المسـ ي ن
ـلم� بعض ُهــم بعضاً ،مهمــا اختلفــت ِديا ُرهُ ــم ِوبال ُدهُ م،
ما دام ذلك ُممكناً .
وأن ُتــم أيهــا المســلمون  ...يــا ألفــي مليــون مســلم وتزيــدون ....أَ َو لســنا مثــل الجســد
والحمى؟  ...فكيف ال تســتنكرون ....؟
ضو تداعى له ســا ِئره بالســهر ُ
الواحد ،الذي إذا اشــتىك منه ُع ٌ
وبمســلمي بورمــا ال تــدرون  ....وتُــداس كرام ُتنــا وال تُبالــون  ...ويُحـ ُ ن
ت
ـ�
ُ
ـرق ثـ ي
ـا� مســاجدكم الـ ي
ف
و� أفغانســتان
تشــدون الرحــال إليهــا فال تثــورون ....وتُهـ َ
ـو ُد مدينتكُم المقدســة وال تهتمــون  ...ي

والصومــال وليبيــا والعـراق وســوريا واليمــن تتقاتلــون ...
والمحبــة والوحــد ُة أ
ال�يفــة كيــف تكــون أ
لفــة ي ن
 .7علمتنــا الهجــرة النبويــة ش
وال ُ ُ
ُ
بــ�
الُخــوة
ـلم� ،وهــذا الــذي نُريـ ُـد ُه مــن إخواننــا الفلسـ ي ن
المسـ ي ن
ـطيني� ف ي� الضفــة وغــزة ،مــن أجــل إنهــاء

االنقســام ،وتثبيــت المصالحــة ،وترجمتهــا عملي ـاً عــى أرض الواقــع ،مــن أجــل إقامــة الدولــة
المســتقلة.
الســامية،
وهجرتُــكَ يــا رســول اللــه كانــت ســبي ُلك إىل النــر ،وإقامــة الدولــة إ
ف
للعودة إىل ِديارنا .
طريقنا
ِ
وعاصمتها المدينة المنورة .وكذلك ستكون هجرتُنا ي� ِ
ال�اق؟
لمــاذا لــم يُهاجر الرســول ،صىل الله عليه وســلم ،من مكــة اىل المدينة بوســاطة ب
أ
ن
ـا� للنـ بـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،لــم ي ُكــن للمسـ ي ن
ش
ـلم�
لن إ
الرساء بالـ بـراق ت�يـ ٌـف وتكريـ ٌـم ربـ ي ٌّ ي
ـيلة مــن وســائل الدعــوة ،عــى المسـ ي ن
أن يُقلــدوه ،ولكــن الهجــرة وسـ ٌ
ـلم� جميع ـاً أن يأخــذوا
العـ بـر منهــا إىل يــوم الديــن ،وذلــك بالهجــرة المعنويــة .
أمــا الهجــر ُة البدنيـ ُـة ،فقــد توقفــت بعــد فتــح مكــة لقــول الرســول ،صــى اللــه عليــه
ـع التوبــة،
ـع الهجــر ُة حـ تـى تنقطـ َ
وســلم ( :ال هجــر َة بعــد الفتــح  ،ولكــن ِجهــا ٌد ونيـ ٌـة ) (*) ،ال تنقطـ ُ
1

ت ش
وال
الشمس من َمغربها.
ُ� َق
ُ
ُ
تنقطع التوبة ح� ت ِ

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

ف
وع�هــا االستشــهاد بأبيــات
قــد يحســن ي� مقــام الحديــث عــن الهجــرة ودروســها ب

ش
شــعرية
المســ�
�ء مــن ذلــك للشــاعر  :محمــد ذيــاب
ب
ي
تعــر عــن ي
ــب ُح َر َّب
اُ َس ِ
وقــد أَ َ
رســل

وأَشــكُ ُر
العالمــ�
ي نَ
الرحمــن نــوراً ُمحمــداً
ُ

ــد ُه
حم َ
وأَ َ

ُ
ــر
يقــول
ــه فيمــا
ُ
أخالق ِ
ِب ِ
ويأم ُ
ِ ش
فهــل
ــر
� ٌء قــد َفعلنــا ُه يُؤث َ ُ
فيــه ي
ومــا هــي أ
ــد ُر
لل
عصــاب إال ُمخَ ِ
ِ
العروبَ ُ
ُنــر
ُــرى ُ
فبالوحــدة الك ب
ِ
ــة ت َ ُ
ش
ُنــر
فيــه مــن ت
بمــا جــا َء
َ
ِ
َعاليــم ت َ ُ

فرقــوا
وكونــا يَــداً يــا
ُ
قــوم ال تَ َت َّ
وال

نــر
َ

َــر
وأُك ِب
َّــر
يُذك ُ

صــر
َ
وكان عــى هــذا وذلــك يَ ِب ُ

ســام أن تَ َتخَ َّلقــوا
ال
يُناديكُــم
ُ
إ
ــر ٌم
ألــم يأ ِتنــا ف ي� ك ُِل
ٍ
عــام ُم َح َ
َ
ُو ِعدنــا وعــوداً
طــال منهــا انتظا ُرنــا
إال

1

بشــراً نَذيــراً
بالكتــاب
ي
ِ
أ
أكــر"
يــام " اللــهُ
مــدى َ
هــر وال ِ
بُ
الد ِ
َــر
بــه ف ي�
عظــم ِ
وأَ ِ
الحــرب فهــو غ ََضنف ُ
ِ
ش
نــذ ُر
بــر فيهــا
النــاس طَــوراً َويُ ِ
َ
يُ ِ ُ

َّ
ســل ٌم
فصــى
عليــه اللــه مــا قــال ُم ِ
ِ
فأعظــم ف
ــق وال ُّتقــى
الع ِ
بــه ي� ِ
ِ
ِ
لــم والخُ ُل ِ
العالمــ� ِل َدعــوة
دعــا ُه إلــه
ي نَ
أ
ق
ُفــر ًة
وال� مــن ال ِ
قــوام هُ ــزءاً ون َ

بــاع
با ِت ِ

ُســبحانَهُ

(*)

ن َِبيكُــم

ـطي� المرحــوم أ
ن
الســتاذ محمــد ذيــاب محمــود إســماعيل
* لمحــة موجــزة عــن حيــاة الشــاعر  :محمــد ذيــاب المسـ ي
ـ�  :ولــد الشــاعر الفلسـ ي
ف
ف
َ
البتدائيــة ي� قريــة « مســكة »  ،وأكمــل تعليمــه
ـر� وتَعلـ َـم المرحلــة إ
أحمــد إبراهيــم ي� قريــة ِمســكة  /قضــاء طولكــرم عــام  1919م  .نشـأ وتـ ب
أ
ف
ف
ف
ـرج فيهــا بتفــوق عــام  1941م  .عمــل
ُبوغــه ،وتخـ َ
الســاس ي� قلقيليــة ،ثــم انتقــل ي� بعثـ ٍـة حكوميـ ٍـة إىل الكليـ ِـة العربيـ ِـة ي� القــدس بســبب ن ِ
ف
ف
ف
ف
ن
ال ي ز
وجهـاً للغــة
علمـاً للغــة إ
ُم ِ
و� ســنة  1969م عمــل ُم ِ
و� عــام  1949م عمــل ي� لــواء جنـ يـ�  .ي
نجل�يــة ي� قــرى وبلــدات فلســطينية قبــل النكبــة  .ي
ف
ف
ز
الصــدور » تأليف :
إ
ال ي
ـو� ي� عــام  2002م ،المصــدر  « :نفحــات الزهــور مــن نَفثــات ُ
نجل�يــة للمراحــل جميعهــا إىل أن تقاعــد ســنة  1979م ،وتُـ ي
المسك» ،وزارة الثقافة الفلسطينية – رام الله  ،ط  1سنة  2011 /م
« محمد ذياب
ي
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مل ف� العدد
وعجلت إليك
د .رأفت محمد امليقايت

ســ ّبح

إلهــك

بُكــر ًة

وأصيــا

كتمــت طويــا
واســكب بدمعــك مــا
َ
ْ

الكــون يهــوي ســاجداً
إن كان ُّكل
ِ

طو ًعــا وكرهً ــا  ..كَــرث ْ ًة أو قليــا

فضلــوع جســمي لــن تنــام مح ّب ً
ــة

تســجد ال
والــروح
تــروم بديــا ً
ُ
ُ
ُ

المحــب لربــه
إن يُــنز ع القلــب
ّ

الشــغاف يعانــق ت
ُ
ال�تيــا
ظــل

نــم تحــت ي ز
مــ�ان التــوكل ضارعــاً
ْ

الصــر
وتوســد
المريــر جميــا ً
َّ
بَ
َ

أ
أ
نــس ف ي� ملكو ِتــه
نــس ّكل ال ِ
فال ُ

ــد لــن
يكــون ســبيال ً
َ
ي
وبغــر َو ْج ٍ

ســاجد
ن يإ� عــى أعتــاب ِعــ ِّزك
ٌ

فالعــ ُّز حقــاً  ..أن أكــون ذليــا

ٌ
متضائــل ف ي� حــرض ِة ال
ــن أنــا ..
أنــا َم ْ

رحمــن  ..أقــوى إذ أكــون ضئيــا ً
ِ

ٌ
متوســل
ــن أنــا  ..متــرض ٌع
أنــا َم ْ

ملكــت فتيــا
أنــت المليــكُ ..ومــا
ُ

أنــت الــذي بــرأ الخالئــق كلهــا

غــرك أن يكــون وكيــا
هيهــات ي
43
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ريــاض جال ِلكــم
ن يإ� ارتحلــت إىل
ِ

ً
ْ
خضعــة ورحيــا
فاقبــل إلهــي

نــوره

أكــون ظليــا
لــن
وبغــر ظلــك
َ
ي
ْ

رب شــفّع ب ي� الحبيــب محمــداً
يــا ِّ

للــودود دليــا
مــال ســواه
ِ
ي

نزلــت بجودكــم يــا ُمكرمــي
ن يإ�
ُ

مــا خــاب َمــن باللــه كان نزيــا

ريــاض رجائكــم
دخلــت عــى
ن يإ�
ُ
ِ

حاشــاك تحجــب مــن يكــون دخيــا

ن
تلفُــ ي

بعفــو أم أكــون قتيــا
هــل يل
ٍ

العبــد الظلــوم لنفســه
ــق
هــل يُع َت ُ
ُ

يكــون كفيــا
ــر  ..مــن
ُ
مــن نــار هَ ْج ٍ

تفضــا

ــن بعــد العفــو صــار ثقيــا
َّ
والديْ ُ

عجلــت إىل الرضــا
ربّــاه ن يإ� قــد
ُ

لقــت عجــوال
أبــدا يــدوم ...وقــد خُ
ً
ُ

فاتــن
َــرور
ُ
وعجلــت أنجــو مــن غ ٍ
ٍ

دومــا للعبــاد خــذوال
قــد كان
ً

ق
يــر� إذا
مــا كان ل إلنســان أن

قطــع الحبــال وخالــف نز
الت�يــا

ق
ت
مهجــ�
شــو� إىل الخــاّق يُشــعل
ي
ي

شمســا ال تُريــد أفــوال
فأصــر
ً
يُ

مــ� ظُ ً
لمــة
ي
وبغــر ُقــرب اللــه أُ ي

أكــون خليــا
ر� لــن
َ
ي
فلغــر ب ي

ت
وســفين�
ي

ربّــاه

إالك

ُو ٌّد

جئتــك

ر�
بي

يــا

أُ َر ّجــي

والذنــوب

ودو ُد
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ف� ت�اوى
أنت تسأل والمفتي يجيب

الشيخ محمد أحمد حسين  /المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

 .1حكم قراءة اإلمام القرآن من املصحف يف صالة الفرض

الســؤال :هــل يجــوز ل إلمــام القـراءة مــن القـرآن الكريــم ف ي� صــاة الفــرض؟ وهــل مــن

أ
الدب تــرك المصحــف مفتوحــاً بعــد االنتهــاء مــن القــراءة؟

الجــواب :الحمــد للــه رب العالمـ ي ن
ـ� ،والصــاة والســام عــى شأ�ف الخلــق ،ســيدنا

محمــد أ
ين
ال ي ن
أجمعــ� ،وبعــد؛
مــ� ،وعــى آلــه وصحبــه

فقــد فــرق الفقهــاء ف ي� القـراءة مــن المصحــف ف ي� الصــاة ،فأجــاز المالكيــة والشــافعية

والحنابلــة الق ـراءة مــن المصحــف ف� صــاة النفــل ،ال ســيما ف� صــاة ت
ال�اويــح وقيــام الليــل
ي
ي

ف
الطالــة ،وكـرث ة القيــام ،وبالقـراءة مــن المصحــف يتحقــق ذلــك
والكســوف؛ وتحصــل ي� النفــل إ
َــت َعا ِئشَ ُ
ــن ا ْل ُم ْص َحــف) (*)،
ْــو ُ
الغــرض ،ففــي الحديــث الصحيــح (كَان ْ
ــة يَ ُّ
ان ِم َ
ؤُم َهــا َع ْب ُدهَ ــا َذك َ
1

أمــا القـراءة ف ي� صــاة الفــرض؛ فالســنة المحفوظــة عــن رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
وأصحابــه ،القــراءة عــن ظهــر قلــب ممــا تيــر مــن آيــات القــرآن الكريــم ،وذهــب بعــض
أ
والمامة ،باب إمامة العبد والموىل.
* صحيح البخاري ،كتاب الذان ،أبواب صالة الجماعة إ
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أهــل العلــم إىل كراهــة الق ـراءة مــن المصحــف ف ي� صــاة الفــرض ،مــع صحــة الصــاة ،فقــد

يصــ� بالنــاس القيــام وهــو ينظــر ف ي�
المــام أحمــد ،رحمــه اللــه ،قولــه" :ال بــأس أن
قــال إ
ي
ف
ض
ـا�" :كــره ف ي�
المصحــف ،قيــل لــه :ي� الفريضــة؟ قــال :ال ،لــم أســمع فيــه شــيئاً" وقــال القـ ي
الفــرض ،وال بــأس بــه ف ي� التطــوع" ( ،)1وذهــب الحنفيــة إىل أن الق ـراءة مــن المصحــف تبطــل
الصــاة ،نظـراً النشــغاله عــن النظــر إىل موضــع الســجود بتقليــب الصفحــات ،وهــو عمــل كثـ يـر.
وعليــه؛ فالقـراءة مــن المصحــف تجــوز ف ي� صــاة النفــل ،وال تجــوز ف ي� صــاة الفريضــة،

وهــذا مــا أفـ تـى بــه مجلــس الفتــاء أ
العــى ف ي� قـراره رقــم 104 /1 :بتاريــخ 2013/ 4/ 18م ،الــذي
إ
جاء فيه" :جـــواز القــراءة مـن المـصحف فـي صـالة النافلـــة ... ،وتُمنــع فــي المقابـل القــراءة
ـذك� المـــ ي ن
ـسلم� بمقــام
منــــه فــــي صــــاة الفـــرض ،لعــــدم ورود دليــــل بــــذلك ،مـــع تـــ ي
ين
مـوظف� وغيـرهم،
المامــة ،وأهميتهـا ،ومـسؤوليتها ،وينـصح المتقـدمون لهـذه المهمـة مـن
إ
تز
ـالن� ،صـــى اللــه عليــه وســلم ،ف ي� ذلــك".
بالــ�ود بـــالحفظ ،اقتــدا ًء بــ ب ي
وعنــد القـراءة مــن المصحــف يفضــل وضعــه عــى كــرس ،وأن ال يوضــع عــى أ
الرض،
ي
مــن بــاب االحـ تـرام ،وتعظيــم شــعائر اللــه ،أمــا إذا لــم يتيــر ذلــك ،فــا بــأس ف ي� وضعــه
أ
أ
ش
ـ� يحميــه
عــى الرض الطاهــرة النظيفــة ،وال مانــع �عـاً مــن تركــه مفتوحـاً ،والوىل إغالقــه لـ ي
الغــاف مــن وصــول المــاء أو الغبــار إليــه ،وقــال الحكيــم ت
(ومــن حرمتــه ِإذا وضــع
ال�مــذيَ :
الص ِحي َفــة أَن ال ت ْي�كــهُ منشــوراًَ ،وأَن َل يضــع َف ْوقــه شَ ـ ْيئاً مــن ا ْلكتــبَ ،حـ ت َّـى يكــون أبــداً َعا ِلي ـاً
َّ
عــى َســا ِئر ا ْلكتــب)

()2

ن
-1
المغ�.648 /1 :
ي
أ
ف
 -2نوادر الصول ي� أحاديث الرسول.254 /3 :
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 .2حكم ترك الزوجة عملها بطلب من الزوج

السؤال :ما حكم إلزام الزوجة تب�ك عملها بطلب من زوجها؟
الجــواب :أ
الصــل جــواز عمــل المــرأة ف ي� المجــاالت المباحــة ضمــن ضوابــط ،وقــد

ـ� اللتـ ي ن
م�وعيــة ذلــك ،فقــد ذكــر ف� القـرآن الكريــم قصــة الفتاتـ ي ن
وردت النصــوص عــى ش
ـ� كانتــا
ي
أ
ـن َو َجـ َـد َع َل ْيـ ِـه أُ َّمـ ًـة
تســقيان المــاء؛ لن أباهمــا شــيخ كبـ يـر ،فقــال تعــاىلَ :
{و َل َّمــا َو َر َد َمــا َء َم ْديَـ َ

ـن ُدو ِنهـ ُـم ْامرأَتَـ ي ْ ن
ـ� تَـ ُـذو َد ِان َقـ َ
ـال َمــا خَ طْ ُبك َُمــا َقا َل َتــا َل ن َْسـ ِـقي َحـ ت َّـى
ـاس يَ ْسـق َ
ِمـ َ
ـن ال َّنـ ِ
َ ِ
ُون َو َو َجـ َـد ِمـ ْ ِ
ـ�،
ـر} (القصــص ،)23 :وعــن الربيــع بنــت معــوذ ،قالــتُ ( :ك َّنــا َمـ َ
الر َعــا ُء َوأَبُونَــا شَ ـ ْيخٌ ك َِبـ ي ٌ
يُ ْصـ ِـد َر ِّ
ـع ال َّنـ ِب ي ِّ
الم ِدي َنـ ِـة) ( ،)1كذلــك أجــاز
الج ْر َحــىَ ،ونَـ ُـر ُّد ال َق ْتـ َـى ِإ َل َ
َصـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم ،ن َْسـ ِـقي َونُـ َـد ِاوي َ
الفقهــاء عمــل الم ـرأة بـ شـرط أمنهــا عــى نفســها.
ولحكم عمل المرأة حالتان ،هما:
 .1أن يكون العمل الذي تقوم به المرأة فرض ي ن
ع� عليها ،ومن ذلك:

أ .أن توجــد حاجــة إىل عملهــا ،كأن تكــون طبيبــة ،وال يوجــد يغ�هــا ف ي� البلد ،أو قابلة تولد النســاء.
ب .أن ال تجد ما يسد حاجتها.
ف
ـ� المذكورتـ ي ن
و� الحالتـ ي ن
ـ� ليــس لزوجهــا وال وليهــا منعهــا مــن العمــل ،إن كانــت ت ز
مل�مــة
ي

آ
الســامية ،واللبــاس ش
وج
بــالداب إ
ال�عــي ،يقــول العالمــة ابــن مفلــح ،رحمــه اللــهَ :
(ويَ ْحـ ُـر ُم خُ ُر ُ

ـت ز َْو ِج َهــا بــا إ ْذ ِنـ ِـه إال ِل ـرض َ و َر ٍة ،أَ ْو َو ِاجـ ش
ـي)
َ
المـ ْـرأَ ِة ِمـ ْ
ـن بَ ْيـ ِ
ٍ
ِ
� ِعـ ٍّ
ـب َ ْ
ُ

()2

.2أن يكــون العمــل غـ يـر واجــب عليهــا ،بســبب وجــود مــن ينفق عليهــا ،مــن زوج أو قريــب ،وهنا
والس� ،باب مداواة النساء الجرحى ف ي� الغزو.
 -1صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
 -2آ
الداب ش
ال�عية والمنح المرعية ،374 /3 :وهذا ينطبق أيضاً عىل وليها.
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الب والــزوج ،حيــث إن أ
ـ� أ
يفــرق بـ ي ن
الب ال يجــوز لــه منعهــا ،إال إذا كان بحاجــة إليهــا لتخدمــه،

ف
غــر آمــن.
ونحــو ذلــك ،أو كان ي� منعهــا تحقيــق مصلحــة ش�عيــة ،كأن يكــون مــكان عملهــا ي
أمــا الــزوج فينظــر ،فــإن كانــت قــد اشـ تـرطت عليــه ف ي� عقــد النــكاح العمــل ،فــا يجــوز لــه

ش
وط ِهـ ْـم)(*) ،أمــا ف ي�
منعهــا ،لقــول رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :ا ْل ُم ْسـ ِـل ُم َ
� ِ
ون َعـ َـى ُ ُ
حــال لــم تشـ تـرط عليــه العمــل ف ي� العقــد ،فيجــوز لــه منعهــا ،عــى أن ال يكــون القصــد مــن
أ
ف
ذلــك إ �ض
ت
ـ� جــاء
ال ار بهــا ،وهــذا مــا نـ َّ
ـص عليــه قانــون الحــوال الشــخصية ي� المــادة ،19 :الـ ي
فيهــا" :إذا اشـ تـرط ف� العقــد ش�ط نافــع ألحــد الطرفـ ي ن
ـ� ،ولــم يكــن منافي ـاً لمقاصــد الــزواج،
ي
ولــم يلـ ت ز
ـ�م فيــه بمــا هــو محظــور ش�ع ـاً ،وســجل ف ي� وثيقــة العقــد ،وجبــت مراعاتــه"
وينبغــي للزوجــة أن تطيــع زوجهــا بالمعــروف وتمتثــل ألمــره ،ت
وتح�مــه وتوقــره ،وال تخــرج
1

مــن بيتــه إال بإذنــه ،وتحفظــه ف ي� نفســها ومالــه ف ي� حــال غيابــه ،وتعلــم أن حــق الــزوج عليهــا

عظيــم ،وطاعتــه مقدمــة عــى طاعــة ســائر الخلــق ،مــا لــم تكــن ف ي� معصيــة الخالــق ،وإذا كان
العمــل يســبب لهــا تعب ـاً جســدياً ونفســياً ،ويجعلهــا تقــر ف ي� واجباتهــا تجــاه زوجهــا وبيتهــا،

ف
و� رعايتهــا ألبنائهــا ،فعليهــا أن تعيــد النظــر ف ي� مســألة عملهــا ،وأن تختــار مــا فيــه مصلحــة لهــا
ي
ولعالقتهــا الزوجيــة ،كذلــك عــى الــزوج أن يتحســس مشــكالت زوجتــه ،وأن ينصحهــا ويوجههــا
للصــواب ،بالحكمــة والموعظــة الحســنة ،ويبحــث عــن الحلــول ش
ال�عيــة إلنهــاء الخــاف بينهما،

ـ� أن يصــر كل منهمــا عــى آ
الخــر ،وأن يحــاوال حــل مشــكالتهما بالرفــق واللـ ي ن
وينبغــي للزوجـ ي ن
ـ�
ب
أ
والســلوب الحســن.

أ
ف
أ ن
نن
لبا� :حسن صحيح.
* س� ب يأ� داود ،كتاب القضية ،باب ي� الصلح ،وقال ال ي
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وعليــه؛ أ
ين
التفكــر برويــة ف ي� هــذه المســألة ،كــون المــرأة تســاعد
للزوجــ�
فالفضــل
ي

الرجــل ف� تكاليــف الحيــاة ،وكــون راتــب الرجــل غالب ـاً ال يكفــي نفقــات أ
الرسة ،وينب ـن ي الحكــم
ي
ت
ين
الزوجــ�.
الــ� فيهــا مصلحــة
عــى تغليــب الحاجــة ي
 .3حكم العطور املحتوية عىل كحول ،وهل تجوز الصالة بها؟

الســؤال :مــا حكــم الصــاة بعــد اســتعمال عطــور محتويــة عــى كحــول؟ وهــل تجــوز
ش
�ء مــن تلــك العطــور؟
الصــاة بمالبــس مســها ي
مباحــا ،يحكــم عليــه بنــا ًء عــى
الجــواب :اليسـ يـر مــن الكحــول إذا خالــط شــي ًئا طاهـ ًـرا ً
ف
ىض
ف ش
ـكرا،
ـىسء الــذي خالطــه ،فــإن ظهــر أثــره ي� المخلــوط ،وأفـ إىل جعلــه مسـ ً
مــدى تأثـ يـره ي� الـ ي
فيحــرم ،أمــا إن اســتحال أو غُمــر واســتهلك ف� ش
الــىسء الــذي خالطــه ،بحيــث لــم يبــق لــه
ي
ي
أثــر ،فــا حــرج ف ي� اســتعمال مــا خالطــه ،قــال الرافعــي ،رحمــه اللــه( :المغْ ُلــوب المســتهلك
كالمعــدوم) ( ،)1وقــال ابــن تيميــة ،رحمــه اللــه( :ال َّلــهَ َحــر َم ا ْلخَ با ِئـ َ ت
ـي الـ َّـد ُمَ ،وا ْل َم ْي َت ُة،
َ
َّ
ـ� ِهـ َ
ـث ا َّلـ ِ ي
ف
ـق
َتَ ،لـ ْـم يَ ْبـ َ
اس ـ ُت ْه ِلك ْ
ـو َذ ِلــكَ َ ،فـ ِـإ َذا َو َق َعـ ْ
َو َل ْحـ ُـم ا ْل ِخ ن ْ زِ�يـ ِـرَ ،ون َْحـ ُ
ـت هَ ـ ِـذ ِه ِ ي� ا ْل َمـ ِ
ـر ِهَ ،و ْ
ـاء ،أَ ْو َغـ ي ْ ِ
ــا ،كَمــا أَن ا ْلخَ مــر إ َذا اُســتهلك ف
ــةَ ،و َل َل ْح ُ ن ز
هُ َنــاكَ َد ٌمَ ،و َل َم ْي َت ٌ
ــم
ْ ُ ِْ ْ
ــع َل ْ
يــر أَ ْص ً َ َّ ْ َ
ــم ِخ ْ ِ� ٍ
َت ِ ي� ا ْل َما ِئ ِ

ـو طَ ِاهـ ٌـر
ـاربًا ِل ْلخَ ْمـ ِـر) ( ،)2وقــال ً
أيضــا( :ك ُّل َمــا َو َقـ َ
يَ ُكـ ْ
ـاء َف ُهـ َ
اسـ ُـم ا ْل َمـ ِ
ـع َع َل ْيـ ِـه ْ
ـار ُب َل َهــا شَ ـ ِ
ـن الشَّ ـ ِ
ف
ـت ِفيـ ِـه
ـوا ٌء ك َ
ـوا ٌء َو َق َعـ ْ
ـر ُم ْسـ َت َح ٍّب؛ َو َسـ َ
طَ ُهــو ٌرَ ،سـ َ
َان ُم ْسـ َت ْع َم ًل ِ ي� طُ ْهـ ٍـر َو ِاجـ ٍ
ـب أَ ْو ُم ْسـ َت َح ٍّب ،أَ ْو َغـ ي ْ ِ
إن ظَ َهـ َـر أَث َ ُرهَ ــا ِفيـ ِـه،
َتَ ،وأَ َّمــا ْ
اسـ ٌـة أَ ْو َلـ ْـم تَ َقـ ْ
اسـ ُت ْه ِلك ْ
اسـ َت َحا َل ْت ِفيـ ِـهَ ،و ْ
ـع ،إ َذا ُعـ ِـر َف أَنَّ َهــا َقـ ْـد ْ
ن ََج َ

أ
اس ِت ْع َم ٌال ِل ْل ُم َح َّر ِم)
اس ِت ْع َما ُلهُ ؛ ِلَنَّهُ ْ
َف ِإنَّهُ يَ ْح ُر ُم ْ

()3

يز
الوج�556 /9 :
 -1العزيز ش�ح
الك�ى252 /1 :
 -2الفتاوى ب

 -3مجموع الفتاوى237 /19 :
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وبخصــوص العطــور المحتويــة عــى نســبة مــن الكحــول ،فينطبــق عليهــا التفصيــل
الســابق ،فــإذا كان مــا يخالطهــا مــن الكحــول يظهــر أثــره فيهــا ،ويجعلهــا مســكرة ،فــا يجــوز
اســتعمالها ،أمــا إن كانــت الكحــول مســتهلكة ،أو اســتحالت فيهــا ،فــا حــرج ف ي� اســتعمالها،

أ
ف
ف
تمامــا؛
وال تؤثــر ي� طهــارة الثــوب ،وال ي� صحــة الصــاة ،مــع أن الفضــل خلوهــا مــن الكحــول ً
احتياطًــا للديــن ،واتقــا ًء للشــبهات.
 .4حكم التعامل بالعملة الرقمية (داجكوين)

السؤال :ما حكم التعامل بالعملة الرقمية (داجكوين)؟
لك�ونيــة تقــوم عــى الغــرر الفاحــش ،وتتضمــن معــىن
ال ت
الجــواب :العمــات إ

المقامــرة ،وقــد ورد النهــي عــن بيــع المجهــول وغــر المضمــون ،كمــا ف� أ
الحاديــث الناهيــة
ي
ي

عــن بيــع المضامـ ي ن
ـ� والمالقيــح ،وكذلــك النهــي عــن بيــع الغــرر ،كالســمك ف ي� المــاء ،أو الطـ يـر
ف ي� الهــواء ،ونحــو ذلــك ممــا يدخــل ف ي� بــاب بيــع الغــرر أو المجهــول ،ومــن تلــك العمــات
لك�ونيــة عملــة "البيتكويــن" الـ تـ� بحــث مجلــس الفتــاء أ
ال ت
العــى ف� فلسـ ي ن
ـط� مســألة التعامــل
إ
إ
ي
ي
بهــا ،وتبــىن ف ي� قــراره رقــم 158 /1 :بتاريــخ 2017/ 12 /14م الحكــم بتحريمهــا.
وبالنســبة إىل عملــة "داجكويــن" ،فيبــدو أن حكمهــا ال يختلــف عــن حكــم "البيتكويــن" ،إضافــة
ف
ـبك ،والــذي صــدر عــن مجلــس
إىل أن الطريقــة المتبعــة ي� ترويجهــا هــي طريقــة التســويق الشـ ي

الفتــاء أ
العــى قــرارات بتحريمــه ،منهــا قــراره رقــم 47 /1 :بتاريــخ 2004 /5 /31م ،وقــراره
إ
رقــم 79 /2 :بتاريــخ 2010 /3 /18م.
وعليه؛ فال يجوز التعامل بعملة "داجكوين.
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أنت تسأل واملفتي يجيب

ف� ت�اوى

 .5حكم استخدام تقنية النانو يف العالج

السؤال : :ما حكم استخدام تقنية النانو ف ي� العالج؟

ال ي ز
نجل�يــة كل مــا هــو صغـ يـر الحجــم
الجــواب :كلمــة نانــو أعجميــة ،وتع ـن ي باللغــة إ
والجســم ،وعلــم النانــو هــو علــم يبحــث ف ي� خــواص الــذرات ،بقصــد إعــادة ترتيبهــا بشــكل أو
بأشــكال جديــدة مختلفــة ،للحصــول عــى خصائــص ووظائــف جديــدة للمــادة.

(*)
1

وللنانــو اســتخدامات إيجابيــة كثــرة ،مثــل تحليــة الميــاه ،ومعالجــة أ
المــراض
ي
وغ�هــا،
المســتعصية ،وصناعــة الســيارات ،والصناعــات الغذائيــة ،وصناعــة المنســوجات ،ي

الصابــة بالرسطــان للعاملـ ي ن
ـ� ف ي� هــذا الحقــل ،والنفايــات
وكذلــك للنانــو ســلبيات ،مثــل إمكانيــة إ
الكيماويــة الســامة ت
الم�تبــة عــى هــذه الصناعــات ،وكذلك اســتخدام النانــو ف ي� بعــض المجاالت
العســكرية ،حيــث يمكــن اســتغالله ف ي� عمليــات القتــل الفتاكــة.

ف
اليجابيــة المذكــورة أعــاه ،وال يجــوز
وعليــه؛ فتجــوز اســتخدامات النانــو ي� المجــاالت إ

اســتخدامه ف ي� المجــاالت الســلبية.

 .6حكم رسم الحاجبني بتقنية (املايكروبليدنج)

ين
الحاجب� بتقنية (المايكروبليدنج)؟
السؤال :ما حكم رسم
الجــواب :رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،نهــى عــن النمــص والوشــم ،ولعــن
ض
ات،
ات َو ُ
ر� اللــه عنــه ،قــالَ ( :ل َعـ َ
ـن ال َّلــهُ َ
الم ْس َت ْو ِشـ َـم ِ
الو ِاشـ َـم ِ
مــن تفعلهمــا ،فعــن عبــد اللــه ،ي
*موقع الموسوعة الحرة ( ويكبيديا).

51

جم�ل ة� ا إل�سراء

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

ـق ال َّلـ ِـه ت ََعـ َ
ـن
ات خَ ْلـ َ
ـات ِل ْل ُح ْسـ ِـنُ ،
ـاتَ ،و ُ
َو ُ
ـن َل َعـ َ
ـن َمـ ْ
ـال ال َ أَ ْل َعـ ُ
ـر ِ
الم َت َف ِّل َجـ ِ
الم َت َن ِّم َصـ ِ
المغَ ـ ي ِّ َ
ـالَ ،مـ ِ ي
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم» (*) ،ووشــم الحواجــب إن أجــري إلزالــة عيــب أو تشــوه ،وال
ال َّنـ ِب ي ُّ
1

يمنــع وصــول المــاء إىل البـ شـرة عنــد إرادة الطهــارة ،فيجــوز ،وال مانــع مــن إجرائــه ،عــى اعتبــار
أنــه يعالــج مشــكلة مرضيــة ،وهــو مــا أفـ تـى بــه مجلــس الفتــاء أ
العــى ف ي� ق ـراره رقــم83/ 3 :
إ

بتاريــخ 2010/ 8/ 5مّ ،أمــا الوشــم الــذي يهــدف إىل إجـراء تعديــل مزاجــي عــى شــكل الحاجــب،
أو حجمــه ،فينــدرج تحــت مسـ ّـمى تغيـ يـر خلــق اللــه تعــاىل المنهــي عنــه ،والمعتـ بـر مــن عمــل
آ
أ
الشــيطان ،واللــه تعــاىل يقــول نق ـا عــن إبليــس :أ
ـن
ً
َ
{ول ُ ِض َّل َّن ُهـ ْـم َول ُ َم ِّن َي َّن ُهـ ْـم َول ُم َرنَّ ُهـ ْـم َف َل ُي َب ِّت ُكـ َّ
آ
آ َذ أ
ون ال َّلـ ِـه َف َقـ ْـد
ـر َّن خَ ْلـ َ
ـن يَ َّت ِخـ ِـذ الشَّ ـ ْيطَ َ
َ
ان َو ِل ًّيــا ِمـ ْ
ـق ال َّلـ ِـه َو َمـ ْ
ان الَن َْعـ ِ
ـن ُد ِ
ـام َول ُم َرنَّ ُهـ ْـم َف َل ُيغَ ـ ي ِّ ُ
سانًــا ُم ِبي ًنــا} (النســاء)119 :
ـر خُ ْ َ
خَ ـ ِ َ

ين
الحاجبــ� بتقنيــة (المايكروبليدنــج) ،ال يجــوز ش�عــاً ،إال إذا وجــدت
وبنــا ًء عليــه؛ فرســم
معتــرة ش�عــاً تســتدعيه.
�ض ورة
ب
والله تعاىل أعلم

* صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب المتفلجات للحسن.
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ف� ل س ط ي� ن� ي� ا ت�
يف بيت املقدس:
الراشدون أسسوا ..واألمويون ش ّيدوا
أ .عزيز العصا
منسق الثقافة واإلعالم يف الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس

مقدمة

ض
ن
ر� اللــه عنــه ،بيــت المقــدس
منــذ فتــح الخليفــة الراشــدي الثـ ي
ـا� عمــر بــن الخطــاب ،ي

ف ي� عــام 15هـــ ،أرىس قواعــد لــم تألفهــا المنطقــة عامــة ،وبيــت المقــدس خاصــة ،منهــا:
ف
و� أجــواء مــن البهجــة والرسور
 )1فتــح المدينــة واســتالم مفاتيحهــا ســلم ًيا؛ دون إراقــة دمــاء ،ي
أ
ن
أرص عــى تســليم المدينــة
مــن قبــل الســكان الصليـ يـ� ،يمثلهــم البطريــرك صفرونيــوس ،الــذي ّ
لعمــر ،وليــس ألحــد غـ يـره.
والمــن ،أ
ـ�ت هــذه العمليــة بالعهــد ،والميثــاق ،أ
 )2تمـ ي ز
والمــان ،الــذي منحتــه القــوة الفاتحــة
أ
أ
ت
ن
ـ� أســهمت ف ي� تشــكيل مالمــح المراحــل
لهــل البــاد الصليـ يـ� ،مــن خــال العهــدة العمريــة ،الـ ي
ـ� مســلمي هــذه المنطقــة ومســيحييها ،ومــا تتمـ ي ز
التاليــة مــن العالقــة بـ ي ن
ـ� بــه مــن المحبــة،
والتســامح ،وحالــة عــدم االعتــداء ،واحـ تـرام كل منهمــا لشــعائر آ
الخــر ،ومشــاعره ،وطقوســه،

وأماكنــه الدينيــة.
ف
مقســمة إىل
وال بـ َّـد هنــا مــن إ
الشــارة إىل أنــه ي� تلــك الحقبــة ،كانــت مدينــة القــدس ّ
أحيــاء أو مناطــق ،باســتثناء منطقــة المســجد أ
القــى ،فقــد كانــت مهجــورة ،وكان الفــرس قــد
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ن
ـا� ي ز
الب�نطــي ،وقامــوا بتخريــب كنائســها،
غـ ْ
ـزوا المدينــة ،وســيطروا عليهــا مــن الحكــم الرومـ ي
ثــم تمكــن هرقــل مــن طردهــم منهــا.
َّ

()1

مــن جانــب آخــر ،أخــذ المســلمون يرســون دعائــم عمرانيــة متمـ ي ز
ـ�ة ،تحمــل مالمحهــم،
ٍ
وأحدثــوا تغيـ يـرات جذريّــة ف ي� الجــزء الـ شـر ق ي� مــن المدينــة ،الــذي لــم يكــن بــه عم ـران أص ـاً،
فتوســع المســجد أ
القــى المبــارك ،وأحيــط بمنشــآت دينيــة وثقافيــة ،وشــكلت منطقتــه النــواة
ّ
أ
الســامية؛ إذ تمركــزت حولهــا معظــم المنشــآت الوقف ّيــة ،وعــى
الحقيقيــة لوقــاف القــدس إ
أساســها تحــددت معالــم بيــت المقــدس العمرانيــة.
أ
ف
ت
ـ� أنجــزت
ســوف نتطــرق ي� هــذه المقالــة إىل مجمــل النشــطة الوقفيــة والعمرانيــة الـ ي
أ
ف
ت
ت
ـ� ســاهمت ف ي� منــح المدينــة
ي� القــدس ،منــذ الفتــح العمــري حــى أواخــر الحكــم المــوي ،الـ ي
()2

جديــدا ،بهويّــة إســامية ،وفــق الطــرز المعماريــة المشــابهة
المقدســة تخطيطــاً عمران ًيــا
ً
لدمشــق والقاهــرة وتونــس.
الوقــف اإلســامي يف القــدس منــذ عهــد الرســول ،صــى اللــه عليــه
وســلم ،حتــى الخالفــة الراشــدة :

ف
الســام ،وكذلــك فعــل
كان رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وسـ ّلم ،أول مــن أوقــف ي� إ
الصحابــة ،رضــوان اللــه عليهــم؛ إذ كانــوا يوقفــون أموالهــم وأمالكهــم تقربًــا إىل اللــه تعــاىل،
ف
ـوام ،وعائشــة
ـ� ،وطلحــة ،والزبـ يـر بــن العـ ّ
ي
و� ســبيله ،أمثــال :ب يأ� بكــر الصديــق ،وعثمــان ،وعـ ي ّ
عــر العصــور .ف� «مجلــة ت
الــراث والمجتمــع .مركــز
 -1أبــو خلــف ،مــروان ،وطوقــان ،ناديــن ( .)2017النســيج المعمــاري لمدينــة القــدس ب
ي
أ
ن
دراســات ت
ين
الــراث والمجتمــع
فلســط�  .العــدد ( .)60ص.»61 - 43 :
البــرة.
الفلســطي�  .جمعيــة إنعــاش الرسة .ي
ي
أ
 -2منــذ الفتــح العمــري أصبحــت المدينــة تعــرف باســم «إيليــاء» و»بيــت المقــدس» ،وبقــي المــر كذلــك حـ تـى العــام (217هـــ832/م) عندمــا
زارهــا الخليفــة الع ّبــاس المأمــون وأمــر بـــ «ســكّ نقــود» حملــت اســم «القدس» بــدل «إيليــاء» ،وأطلــق عليهــا العثمانيــون «القــدس ش
ال�يف»
ي
الردن .الطبعــة أ
ال�يــف .دار مجــدالوي للنـ شـر والتوزيــع .عمــان .أ
(عــن :بيضــون ،عيــى ( .)2010تاريــخ وعمــارة الحــرم ش
الوىل .ص.)15 - 14 :
ّ
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أم المؤمنـ ي ن
ـ� ،حيــث أوقفــوا أموالهــم عــى ســبيل التأبيــد.
وأمــا ف� فلسـ ي ن
ـط� ،فبعــد وقــف الرســول ،صــى اللــه عليــه وسـ ّلم ،لـــ "تميــم الــداري"
ي
ف ي� مدينــة الخليــل وق ًفــا ُذ ِّريًّــا( ،)2واقتــدا ًء بالرســول ،صــى اللــه عليــه وس ـ ّلم ،أوقــف الخليفــة
عثمــان بــن عفــان ،ضر� اللــه عنــه ،ي ن
عــ� ســلوان عــى القــدس.
ي
الســامي ف ي� القــدس ،فلــم يكــن –بــأي حــال-
وأمــا عــى مســتوى العم ـران الوقفــي إ
عــى حســاب آ
الخريــن ،وقــد بــدئ بــه عــى يــد فاتــح المدينــة الخليفــة عمــر بــن الخطــاب،
()1

ـلم� مصـ ّـى ف� الســاحة الجنوبيــة للمســجد أ
ض
القــى ،علمـاً أن
ر� اللــه عنــه؛ الــذي بـىن للمسـ ي ن ُ
ي
ي
أ
ـورة ومــا
مصطلــح المســجد القــى ليــس قــارصاً عــى المصــى ،وإنمــا يشــمل ســاحته المسـ ّ
ت
دونمــا ،وكان المصـ ّـى
ـ� تقــدر مســاحتها بـــ(ً )144
عليهــا أيضـاً مــن مبـ ٍ
ـان ومعالــم عمرانيــة ،الـ ي
ويرجــح الباحــث عبــد اللــه معــروف أن مؤذن الرســول ،صىل
ـ� يتســع لـــ ( )1,000مصـ ٍّـل(ّ ،)3
القبـ ي
ض
()4
ر� اللــه عنــه ،كان أول مــن أذن ف ي� هــذا المســجد.
اللــه عليــه وســلم" ،بــال بــن ربــاح" ي
األمويون يعمرون املكان ويشيدون العمران:

كان معاويــة بــن أ� ســفيان (20ق هـــ60 -هـــ603 /م680 -م) مؤســس الدولــة أ
المويــة
بي
عــى درايــة بالمنطقــة ،فقــد كان عــى عالقــة قويــة مــع بيــت المقــدس؛ إذ شــهد الفتــح
العمــري( ،)5وعــى عالقــة ببــاد الشــام؛ إذ كان الفــاروق قــد واله واليــة مــن الشــام ،وضــم
إليــه عثمــان ســائر الشــام ،وألحــق بــه أقاليمهــا مــن الجزيــرة إىل شــواطئ بحــر الــروم ،فلمــا
أ
السالمية ف ي� التنمية العمرانية ف ي� القدس .مجلة حوليات القدس .العدد ( .)14ص.70 - 64 :
 -1رسور ،موىس ( .)2012دور الوقاف إ
 -2الهدرة ،أحمد وآخرون ( .)1988وقفية الست أمينة الخالدي .قسم إحياء ت
السالمي .بيت المقدس .ط .1ص.8 :
ال�اث إ
ّ
ف
ش
 -3خويــص ،ريــاض ،والعكرمــاوي صــاح ( .)2011تحقيــق :رســالة �يفــة ي� زيــارة بيــت المقــدس البــن تيميــة (728هـــ1626/م) .وزارة الثقافــة
الفلســطينية ،ووزارة أ
الوقــاف الفلســطينية .ص.35 :
للن� والتوزيع .عمان .أ
 -4معروف ،عبد الله ( .)2018المدخل إىل دراسات بيت المقدس .مؤسسة الفرسان ش
الردن .ص.95 :
ّ
 -5المرجع السابق ،ص.98 :
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قتــل عثمــان ( 35هـــ656/م) كان قــد م ـىض

عــى معاويــة ف ي� واليــة الشــام عـ شـرون ســنة.

()1

ض
ن
ـول
ر� اللــه عنهمــا ،وبعــد تـ ّ ي
ـ� بــن ب يأ� طالــب ،ي
بعــد رصاع وقتــال بـ يـ� معاويــة وعـ ي ّ
الحســن بــن عــ� بــن أ� طالــب الخالفــة لســتة أشــهر ،قــام الحســن ف� ( 25ربيــع أ
الول 41هـــ/
يّ بي
ي
 6نيســان 661م) بالتنــازل عــن الخالفــة لمعاويــة.

()2

منــذ أن اســتقر الحــال لمعاويــة ،اســتهل عهــده بالذهــاب إىل بيــت المقــدس ،حيــث
أعلــن نفســه خليفــة عــى المسـ ي ن
ـلم� ،وبايعــه النــاس فيمــا بعــد .وقــد قــوى صلتــه بالقبائــل ف ي�

ت
فلسـ ي ن
ول عهــده يزيــد ،فغــدت
ـ� ولــدت لــه ي
ـط� بزواجــه مــن ميســون بنــت بحــدل الكلـ ب ي
ـ� ،الـ ي
وول عهــده مــن بعــده.
هــذه القبائــل ســند حكمــه ،وحمــاة ابنــه ي
ـا� الخلفــاء أ
ق
المويـ ي ن
ـ� ألســباب
لقــد نــال بيــت المقــدس
ً
اهتمامــا ً
خاصــا مــن معاويــة وبـ ي
دينيــة وسياســية؛ فتلقــى عــدد منهــم البيعــة ف ي� بيــت المقــدس؛ كعبــد الملــك بــن مــروان،
ين
فلســط�
هــم باتخــاد القــدس عاصمــة لــه ،وكان والة
وســليمان بــن عبــد الملــك ،الــذي ّ
()3

الم ـراء أ
مــن أ
ـ�( ،)4كمــا أن مدينــة بيــت المقــدس ظ ّلــت عاصمــة لفلسـ ي ن
المويـ ي ن
ـط� منــذ الفتــح
أ
ت
()5
مــوي.
العمــري،
وحــى أواخــر العهــد ال ّ
الوقــاف الخ�يــة -فقــد شــاد أ
وأمــا بشــأن العمـران –أو أ
رصوحــا
المويــون ف ي� المدينــة
ي
ً

عظيمــة ،أهمهــا:
-1المرجع السابق ،ص.99 :
 -2العقــاد ،عبــاس محمــود ( .)2012معاويــة بــن ب يأ� ســفيان .مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة .القاهــرة .ص23 :؛ شــاكر ،محمــود (.)1998
معاويــة بــن أ� ســفيان ،ضر� اللــه عنهمــا ،وأرستــه .المكتــب الســامي .بــروت .لبنــان .الطبعــة أ
الوىل .ص.93 :
إ
ي
بي
ي
أ
ض
السالمي .يب�وت .لبنان .الطبعة الوىل .ص.158 :
ر� الله عنهما ،وأرسته .المكتب إ
-3شاكر ،محمود ( .)1998معاوية بن ب يأ� سفيان ،ي
-4الموسوعة الفلسطينية .انظر الرابط آ
ال ت ي� (شوهد ف ي� /https://www.palestinapedia.net :)2019/ 05/ 22
 -5الــدوري ،عبــد العزيــز ( .)1992القــدس ف� الفـ تـرة الســامية أ
الوىل (مــن القــرن الســابع حـ تـى القــرن الحــادي عـ شـر) .ف ي� «القــدس ف ي� التاريــخ.
إ
ي
أ
تحريــر كامــل جميــل العســ�  .الجامعــة أ
الردن ّيــة .عمــان .الردن» .ص.157 - 129 :
ي
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أولّ :لمــا جــاء زمــن معاويــة (41هـــ 60 -هـــ661 /م680 -م) كان المســجد الــذي بنــاه عمــر بــن
ً
الخطــاب قــد بــدأ باالهـ تـراء وأصابــه الخلــل بســبب ِقــدم أخشــابه ،فقــام معاويــة بإعــادة بنائــه
عــى هيئــة أوســع ،فبنــاه مــن الحجــارة ،وصــار ف ي� زمانــه يتســع لـــ ( )3,000مصـ ٍّـل ،وكان هــو
البنــاء الوحيــد الموجــود ف� ســاحة المســجد أ
()1
القــى المبــارك.
ي
ف
الر ّحالــة (أركولــف)( ،)2وص ًفــا لمســجد بســيط
و� حــدود عــام 50 - 49هـــ670/م أورد ّ
ي
يقــع ف� ســاحة المســجد أ
القــى الجنوبيــة ،أقيــم عــى روابــط (خشــبية) عظيمــة مــن مــواد
ي
أعيــد اســتخدامها كانــت متوافــرة ف ي� المنطقــة ،وأفــاد بــأن هــذا المســجد "المصـ ّـى" كان يتســع
القــى أ
مصــل ،وهــذا هــو الجامــع أ
()3
ش
ٍّ
لثالثــة آالف
�ء.
الول ،الــذي لــم َ
يبــق مــن آثــاره ي
ثان ًيــا :عندمــا تسـ ّلم عبــد الملــك بــن مــروان الحكــم (65هـــ 86 -هـــ 684/م704 -م) ،وكان
النجــازات العمران ّيــة
والســام ،حقــق عــد ًدا مــن إ
بغ�تــه الشــديدة عــى العروبــة إ
معروفــاً ي
ف
ت
ت
ـأ�:
ّ
ـ� تتلخّ ــص بمــا يـ ي
المهمــة ي� بيــت المقــدس ،والـ ي
 )1ف ي� العــام (66هـــ685/م) حــرض عبــد الملــك إىل بيــت المقــدس ،وأمــر ببنــاء القبــة عــى
الصخــرة ش
الصغــرة ،ش� ق ي� قبــة الصخــرة الحاليــة –يقــال لهــا
فصنعــت لــه القبــة
ي
الم�فــةُ ،
قبــة السلســلة ،-فأعجبــه تكوينهــا ،وأمــر ببنــاء قبــة الصخــرة كهيئتهــا ،ووكل ف ي� ذلــك :رجــاء بــن
حيــوة ،ويزيــد بــن ســام ،وأمرهمــا أن يفرغــا المــال عليهــا إفرا ًغــا ،دون أن ينفــق إنفا ًقــا.
اســتغرق العمــل ف ي� هــذا البنــاء العمــاق ســبع ســنوات (حـ تـى 72هـــ691/م) ،أنفــق
ـال ش�اف المبـ ش
ـا� عــى
خـراج مــر بالكامــل عليــه ،وكان عبــد الملــك قــد كلــف ابنــه "الوليــد" بـ إ
()4

ن ف
السالم .مجلة الكرمل .العدد ( .)65ص.198 - 172 :
 -1عثامنة ،خليل ( .)2000القدس عاصمة
فلسط� ي� صدر إ
ي
أ
ش
عمان .الردن .ص.99 :
والتوزيع.
للن�
الفرسان
مؤسسة
المقدس.
بيت
دراسات
إىل
 -2معروف ،عبد الله ( .)2018المدخل
ّ

 -3زار هذا الرحالة القدس ف� نهاية عهد الخلفاء الراشدين وبداية العهد أ
ف
ض
ر� الله عنه.
الموي،
ً
ّّ
ي
وتحديدا ي� زمن معاوية بن ب يأ� سفيان ،ي

المقدس  .القدس .ص.143 :
 -4النتشة ،يوسف ( .)2013مسارات وجوالت من السياحة الرديفة ف ي� مدينة القدس .التجمع السياحي
ي
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بنــاء القبــة .فكانــت قبــة الصخــرة ش
الم�فــة المثمنــة الشــكل ،فيهــا أربعــة أبــواب ،وقــد بنيــت
ن
{ويَ ْح ِمـ ُـل َعـ ْـر َش
ـا� مداميــك –أعمــدة كبـ يـرة -تحمــل القبــة ،ممــا يذكرنــا بقولــه تعــاىلَ :
عــى ثمـ ي
ىن أ
ف
ـر� مــن قبــة الصخــرة
َربِّــكَ َف ْو َق ُهـ ْـم يَ ْو َم ِئـ ٍـذ ث َ َما ِن َيـ ٌـة} (الحاقــة ،)17 :وب ـ المويــون ي� الجانــب الغـ ب ي
أ
ف
الســام :مكــة والمدينــة
ثالثــة محاريــب متجــاورة ،تذكــر بالماكــن الثالثــة المقدســة ي� إ
ف
ـمال تذكرنــا بالســماوات الســبع،
وبيــت المقــدس ،وســبعة محاريــب متجــاورة ي� الجانــب الشـ ي
أ
أ
والراضـ ي ن
الســام الخمســة،
ـ� الســبع ،كمــا أن ترتيــب العمــدة مــن الداخــل يذكرنــا بــأركان إ
ت
الــ� فرضــت علينــا ف ي� هــذا المــكان.
وبالصلــوات الخمــس ي
 )2تــم ف� الفـ تـرة نفســها ،ومــن قبــل المـ شـرف العــام نفســه والموكلـ ي ْ ن
ـ� ،تنفيــذ أمــر عبــد الملــك
ي
بإعمــار المســجد ،فتــم البنــاء والعمــارة مــن ش� ق ي� المســجد إىل غربيــه مــن الســور ،الــذي
عنــد المــكان المعــروف آ
الن بجامــع المغاربــة( ،)2فبعــد إتمــام بنــاء القبــة ،رجــع الوليــد إىل
دمشــق ،فأوفــده والــده مــرة أخــرى إىل بيــت المقــدس؛ إلتمــام بنــاء المســجد ،فـ شـرع ف ي� بنــاء
ـ� ،مبتدئًــا ببنــاء التســوية الجنوبيــة –الممتــدة مــن الـ شـرق إىل الغــرب ،-فــكان
الجامــع القبـ ي
()1

ـال ،ويــروى أن
ذلــك المســجد بحجــم ( )15روا ًقــا؛ أي أن حجمــه ضعفــي حجــم المســجد الحـ ي
ف
()3
ـو� أثنــاء العمــل ف ي� هــذا المســجد.
عبــد الملــك تـ ي
 )3وأمــا بشــأن الســور ،فتذكــر المصــادر التاريخيــة أن عبــد الملــك بــن مــروان أعــاد بنــاء جــدار
منطقــة المســجد ،وبشــكل أســاس الجــدار ش
الــر ق ي� الموجــود عليــه البــاب
الذهــ� ،الــذي
بي
ي
ـر�
ـو� الغـ ب ي
ـ�) ،وكذلــك الجــدار الجنـ ب ي
يطلــق عليــه أيض ـاً (بــاب التوبــة ،والرحمــة ،وبــاب النـ ب ي
ث
ـا� والبــاب المــزدوج ،وكال الجزئـ ي ن
ـ� يشــكالن جــز ًءا مــن ســور
الــذي فتــح فيــه بابــان :البــاب الثـ ي

المدينــة الكبـ يـر.

()4

الحنبل (.273-272 /1 .)1973
-1
ي
 -2معروف ( .)2018ص.104 - 102 :
النس الجليل ف� تاريخ القدس والخليل .مكتبة المحتسب .عمان .أ
 -3الحنبل ،مج� الدين ( .)1973أ
الردن.273 /1 .
ي
ي
ي
 -4معروف ( .)2018ص.105 - 104 :
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أ
ـتمر ذلــك مــن قبــل مــن
ثالثًــا :لــم يتوقــف المــر عنــد أبنيــة عبــد الملــك وإعمــاره ،بــل اسـ َّ
ول ســليمان بــن عبــد الملــك بعــد أخيــه "الوليــد" ســنة (96هـــ614/م) كان يجلــس
خلفــه؛ فلمــا ي
ف
ف
ـ� الصخــرة ،ولعلهــا القبــة المعروفــة بـــ "قبــة
ي� قبــة ي� صحــن مســجد بيــت المقــدس ممــا يـ ي
ســليمان".

()1

عا :القصور األموية:
راب ً

كمــا علمنــا ســابقًا ،فــإن الخلفــاء أ
المويـ ي ن
القامــة ف ي� بيــت المقــدس ،حـ تـى
ـ� اعتــادوا إ
المــر الــذي تطلــب إقامــة أ
بــدت وكأنهــا عاصمــة الخالفــة ،أ
البنيــة القــادرة عــى اســتيعاب

أنشــطتهم السياســية والعمرانيــة ف ي� هــذه المدينــة المقدســة .كمــا علمنــا أن الوليــد بــن عبــد
العمــار .فعندمــا
الملــك (96-86هـــ714-705/م) كان عــى درايــة ببيــت المقــدس وحاجتــه مــن إ
تــوىل الوليــد الخالفــة اســتكمل مـ شـروع إعــادة إعمــار القــدس ،الــذي بــدأه أيــام والــده ،كمــا
آ
ف
العمــار.
اســتمر الخلفــاء الخــرون عــى المنهــج نفســه ي� إ
لذلــك ،كان ذلــك البنــاء الضخــم ،الــذي يربــض جنــوب غــرب المســجد أ
القــى
الســام
المبــارك ،يقــوم عــى مســاحة تبلــغ نحــو ( )15دونمـاً ،شــكلت مــا يعــرف بتاريــخ صــدر إ
بــدار المــارة ،عنــد الزاويــة الجنوبيــة الغربيــة للمســجد أ
القــى مــا بينــه وعـ ي ن
ـ� ســلوان ،وفــق
إ
البيانــات آ
()2
التيــة:
 )1عبــارة عــن أربعــة مبــان :ثالثــة قصــور ،أحدهــا يســمى بالقــر الكبـ يـر (العظيــم) بمســاحة
(96م×84م) ،ومصـ ّـى ف ي� المقـ بـرة .ويعتقــد أن أحــد القصــور المتعددة قد أنشــأها عبد الملك،
وأغلــب الظــن أن الخليفــة أ
المــوي الوليــد بــن عبــد الملــك ،يقــف وراء إنشــاء القــر الكبـ يـر،
ويعتقــد أيضـاً أن أمـراء آخريــن مــن بـن ي أميــة قــد بنــوا قصــوراً لهــم إىل جانــب قــر الخليفــة.
 -1أبو خلف (.)2010
الحنبل (.282 - 281 /1 .)1973
-2
ي
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نز ف
ت
ـ� كانــت تتخــذ مقـراً
 )2اعتــاد الخليفــة أن يـ ل ي� أحــد تلــك القصــور ،خــال زيارتــه للقــدس ،الـ ي
ـ� عــى المســجد أ
للــوال ،وكبــار خاصــة الخليفــة مــن رجــال الدولــة ،والقيمـ ي ن
القــى المبــارك.
ي
أ
ـو� المالصــق للقــر الكبـ يـر ،آثــار المدرســة الختنيــة
ويظهــر عــى ســور المســجد القــى الجنـ ب ي
للحديــث والفقــه ،وإىل جانبــه البــاب المــزدوج ،الــذي كان يصعــد منــه الخليفــة أ
المــوي مبـ ش
ـا�ة
إىل المســجد أ
القــى ليــؤم المصلـ ي ن
ـ�.
 )3اتخــذت فيهــا دار أ
ومقــرة ،وقنــوات جــر ميــاه ش
الــرب
الخمــاس ،وحمامــات ،ومخــازن،
ب
ت
ـ� عادة
ورصفهــا إىل آبــار؛ يتســع الواحــد منهــا لـــ ( )800م 3مــن المــاء .كمــا تحتــوي المنافــع الـ ي
ف
ن
ش
وغ�هــا.
ـا� ،مــن مطبــخ ،ودورة ميــاه ،ي
مــا ينتــر اســتخدامها ي� المبـ ي
ب� المسجد أ
 )4كان هناك شارع مبلط ،بعرض ( )4,3أمتار يفصل ي ن
القىص وهذه القصور.
 )5بعــد انتهــاء الخالفــة أ
ف
ن
ت
الــ�
المويــة ،أهملــت تلــك
ي
المبــا� وهجــرت ،وتأثــرت ي� الــزالزل ي
أ
�ض
ـاس والفاطمــي ،عــاوة
بــت بيــت المقــدس أواخــر العهــد المــوي ،ومطلــع العهديــن العبـ ي
ـ� الفاطميـ ي ن
ـ� والحــروب بـ ي ن
عــى تداعــي الفـ ت ن
ـ� والســاجقة ،واالحتــال الفرنجــي الــذي اســتكمل
الهــدم ،واســتخدم حجارتهــا ف ي� تحصيناتــه الجديــدة.

ود املكان:
االحتالل ينكر التاريخ ويه ّ

ال ي ز
نجل�يــة -منشــورة عــى
باالطّــاع عــى مقالــة ،تتألــف مــن بضــع فق ـرات –باللغــة إ

موقــع وزارة خارجيــة االحتــال ،بعنــوان:

(*)
1

""Archaeological Sites in Israel-Jerusalem- Umayyad Administration Center and Palaces

ـدت ف ي� هــذه المقالــة –القصـ يـرة -العديــد مــن المغالطــات التاريخيــة ،بــد ًءا بادعــاء
وجـ ُ

* منظمــة التحريــر الفلســطينية :دائــرة شــؤون القــدس ،انظــر الرابــط آ
ال ت ي� (شــوهد ف ي� http://alqudsgateway.ps/ :)2019/ 05/ 23
wp/?p=3760
لك�ونيـ�ة( ( .)2013العــدد ( .)53انظــر الرابــط آ
ال ت
ال ت ي� (شــوهد ف ي� http://www.maan-ctr.org/magazine/Ar� :)2019/ 05/ 23
مجلـ�ة ً
معـ�ا إ
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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الشــارة إىل اســتالم الخليفــة عمــر بــن الخطــاب لمفاتيــح
االحتــال العســكري للقــدس ،دون إ
القــدس "ســلم ًيا" مــن البطريــرك صفرونيــوس .كمــا أن الكاتب "يتعفــف" عن اســتخدام مصطلح
المســجد أ
ين
ال�يــف الــذي يضعــه ي ن
القــى المبــارك ،أو الحــرم ش
قوســ� عندمــا يضطــر
بــ�

الســتخدامه ،ف� حـ ي ن
ـ� أنــه يتحــدث عــن الهيــكل ،وجبــل الهيــكل ،وحجــارة الهيــكل بطالقــة ،وكأن
ي

القصــور بنيــت بجانــب "هيــكل قائــم" ف ي� حينــه أو عــى أنقاضــه.

اق�فــت بحــق آ
وأمــا النتيجــة المأســاوية الـ تـ� ت
الثــار والتاريــخ فهــي قيــام االحتــال،
ي

بمنطــق الســطوة والقــوة ،بتحويــل منطقــة هــذه القصــور إىل حدائــق توراتيــة ،ضاربًــا بعــرض
أ
ت
ـأ�
الحائــط أي قيمــة لتاريــخ هــذه المدينــة تختلــف مــع توجهاتــه اليديولوجيــة المفتعلــة .ويـ ي
ذلــك ف� الوقــت نفســه الــذي تي�بــص بالمســجد أ
القــى المبــارك –بمســاحته الكليــة ،-محـ ً
ـاول
ي
تهويــده وتحويــل ســاحاته وباحاتــه إىل حدائــق توراتيــة ،وإقامــة "الهيــكل" المزعــوم بعــد محــو
ش
ـ� ومــا يتبعهمــا مــن عم ـران ومالمــح حضاريــة.
قبــة الصخــرة الم�فــة والمســجد القبـ ي
الخامتة

ين
المســلم� ،منــذ اللحظــة
تســتخلص مــن هــذه المقالــة نتائــج مهمــة ،تتمثــل ف ي� أن

أ
الوىل لتســلمهم بيــت المقــدس "ســلم ًيا" ،أخــذوا عــى عاتقهــم تجنــب االعتــداء عــى يغ�هــم
مــن أصحــاب الديانــات والمعتقــدات الـ تـ� تشــاركهم المدينــة ،ال ســيما المسـ ي ن
ـيحي� منهــم،
ي

تنفيـ َـذاً للعهــدة العمريــة الـ تـ� تمســك بهــا المســلمون –ومــا يزالــون -إىل أن يــرث اللــه أ
الرض
ي
ومــا عليهــا.
ـلم� –قــادة وأف ـراداً ،-ال ســيما أ
المويـ ي ن
كمــا يالحــظ أن المسـ ي ن
ـ� منهــم ،قــد حافظــوا
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عــى هيبــة بيــت المقــدس ومهابتــه الدينيــة ،وعززوهــا بمنحهــم هــذا المــكان المقــدس مكانــة
ف
ت
–�
ـ� تشـ يـر إىل أن الخليفــة ي
سياســية؛ مــن خــال إقامــة الخلفــاء فيــه وبنائهــم القصــور ،الـ ي
الحقــب المختلفــة -كان يقيــم لفـ تـرات طويلــة ف� بيــت المقــدس؛ يســر فيهــا شــؤون أ
المــة،
يّ
ي
الكــرى والصغــرى.
ويديــر أحداثهــا ب
وأمــا بشــأن العمــار الــذي حققــه أ
المويــون ،فــإن مزيــداً مــن القــراءة للمصــادر
إ
والمراجــع المختلفــة ،تصــل بــك إىل قناعــة مفادهــا أن مــا قام بــه الخلفــاء الراشــدون أ
والمويون
ف
الرساء
ي� بيــت المقــدس هــو تلبيــة لمتطلبــات العقيــدة المرتبطــة بهــذه المدينــة –أرض إ
والمعـراج ،-كمــا يلمــح شــدة تعلــق أ
المويـ ي ن
ـ� ببيــت المقــدس؛ بــد ًءا بالخليفــة وانتهــا ًء بأصغــر

ـي" ف ي� إدارة شــؤون قبة
عامــل .فقــد أورد مجـ يـر الديــن الحنبـ ي
ـ� تفاصيــل تتعلــق بالتعامــل "اليومـ ّ
القــى المبــارك خــال حقبــة أ
الصخــرة والمســجد أ
المويـ ي ن
ـ� ،ومــا فيــه مــن حــرص شــديد عــى

يز
والتم�،والنقــاء ،والصفــاء ،والنظافــة منقطعــة النظـ يـر،
منــح المــكان أقــى درجــات الدقــة،
والرائحــة العطــرة الزكيــة ،وبــذل أ
ً
تنفيــذا لتعليمــات
المــوال ف ي� ســبيل ذلــك دون حســاب،
الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان وأوامــره "أن يفــرغ المــال إفرا ًغــا دون أن ينفــق إنفا ًقــا".
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يك ال ننىس
مجازر ت ُدان فيها الضحية
ويُك ّرم املجرم القاتل
أ .يوسف عدوي

جامعة بيت لحم  -كلية الرتبية

ين
العالمــ� ،والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد ،إمــام
مقدمــة :الحمــد للــه رب
ين
ين
اســ� بســنته إىل يــوم الديــن ،وبعــد؛
المرســل� ،وعــى آلــه ،وأصحابــه
أجمعــ� ،ومــن ت ن َّ
ت
ـ� تشــنها عصابــات الحركــة الصهيونيــة ،والمتمثلــة
فــإن حــرب إ
البــادة الجماعيــة الـ ي
ـطي� أ
ن
العزل،
اليــوم بمــا يســمى جيــش الدفــاع لدولــة االحتــال إ
الرسائيـ ي
ـ� ضــد الشــعب الفلسـ ي
الــذي ينشــد الســام دائمـاً ،مســتمرة مــن قبــل ســنة 1948م حـ تـى كتابــة هــذا المقــال ،حيــث
ارتكــب الصهاينــة أكـرث مــن ( )120مجــزرة مســجلة بتفاصيلهــا ودقائقهــا ،ذهب ضحيتهــا ش
ع�ات
ـطيني� ،معظمهــم مــن النســاء أ
آ
ـ� الفلسـ ي ن
الالف مــن المدنيـ ي ن
والطفال والشــيوخ ،وثّقتهــا مصادر
فلســطينية وعربيــة ودوليــة .وتهــدف هــذه المجــازر إىل قتــل أكـ بـر عــدد ممكن مــن الفلسـ ي ن
ـطيني�
وترويــع الشــعب وإخافتــه ،وجعلــه يـ تـرك أرضــه وينســاها ،ويهجــر قضيتــه ووطنــه بــا رجعــة،
ين
متمســك� بأرضهــم
ولكــن هيهــات لهــم ذلــك ،فمــا زال الفلســطينيون ،شــعباً وقيــادة،
وحقوقهــم وثوابتهــم ،مهمــا حصــل.
ف ي� هــذه المقالــة البحثيــة ســأحاول أن أقــف عــى ثــاث مجــازر ضخمــة وكبـ يـرة ،ذهــب
ن
فلســطي� ،تحمــل ف ي� نفوســنا إىل يــوم الديــن جروحهــم
ضحيتهــا أكــرث مــن ( )5000شــهيد
ي
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ت
صــرا وشــاتيال ،ومجــزرة
الــ� ال تندمــل ،وهــي مجــزرة كفــر قاســم ،ومجــزرة ب
وذكراهــم ي
المســجد البراهيمــي ،فيهــا دروس أ
للجيــال القادمــة؛ يك ال ننــى ،نقــف عندهــا واحــدة واحــدة
إ
لجمــال التعريــف بهــا ،عــى النحــو آ
ال ت ي�:
إ
( )1مجزرة كفر قاسم:

كفــر قاســم قريــة فلســطينية ،تبلــغ مســاحتها ( )58دونمــاً ،وتتبعهــا أراض
مســاحتها ( )12765دونمــاً ،وهــي آخــر قضــاء طولكــرم مــن الجنــوب .ارتكبــت القــوات
ال ي ن
ثنــ�  1956 - 10 - 29بحقهــا مجــزرة مروعــة عــى أيــدي مــا يســمى
الصهيونيــة يــوم إ
بحــرس الحــدود ،حيــث صــدرت أ
الوامــر بمنــع التجــوال عــى القريــة ،وأبلــغ المختــار
أهــال القريــة خــارج
وديــع أحمــد رصصــور قــوات االحتــال بوجــود ( )400شــخص مــن
ي
بيوتهــم ،فوعــده قائــد الوحــدة بتســهيل عمليــة عودتهــم ،لكــن هــؤالء اليهــود ال يرقبــون
فينــا إال ً وال ذمــة ،كمــا قــال ســبحانه وتعــاىلَ { :ك ْي َ
ُــم َل يَ ْر ُق ُبــوا
ــروا َع َل ْيك ْ
ــف َو ِإن يَظْ َه ُ

ث
ُــم ِإ ًّل َو َل ِذ َّم ً
ُون}
ــم َف ِاســق َ
ْ�هُ ْ
ــم َوتَــأبْ َ ٰ� ُق ُلوبُ ُه ْ
ــة يُ ْر ُضونَكُــم ِبأَ ْف َو ِاه ِه ْ
ِفيك ْ
ــم َوأَك َ ُ
الغــر� ،وقتلهــم جميعــاً
فــكان يتــم احتجــاز العائديــن ف ي� مجموعــات عنــد طــرف القريــة
بي
(التوبــة )8:

بإطــاق الرصــاص عليهــم ،فكانــت حصيلــة الضحايــا ( )49شــهيداً ،وعندمــا كشــف النقــاب
عــن المجــزرة ،حوكــم القتلــة بمحكمــة صوريــة ،وصــدرت بحقهــم عقوبــات هزليــة مخففــة،
وأبــرز القتلــة المقــدم ألــوف شــدمي ،قــررت المحكمــة أنــه مذنــب بخطــأ فـن ي  ،وغرمتــه قرشـاً
إرسائيلي ـاً واحــداً ،وعــرف لــدى الفلسـ ي ن
ـطيني� فيمــا بعــد بقــرش شــدمي.

(*)
1

ـ�
لقــد كان هــذا المجــرم شــدمي الــذي غــرم قرشـاً واحــداً قــد طالــب شــموئيل مالينـ ي
قائــد الوحــدة العســكرية ف ي� القريــة بــأن يفــرض حظــر التجــوال عــى القريــة ،ليــس بطريقــة

*موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية ،ص. 519

64

كي ال ننسى مجازر تدان فيها الضحية ويكرم املجرم القاتل

ف� ل س ط ي� ن� ي� ا ت�

مصــر العائديــن إىل القريــة بعــد دخــول
االعتقــال ،بــل بإطــاق النــار ،وعندمــا ُســئل عــن
ي
حظــر التجــوال حـ ي ز
ـ� التنفيــذ ،قــال شــدمي« :اللــه يرحمــه ،ال أريــد مشــاعر» ( )1وبنــاء عــى أوامــر
شــدمي ،كانــت أوامــر مــازم بغ�ائيــل داهــان لرسيتــه الموكلــة بكفــر قاســم ،إن إطــاق النــار
بــ� النســاء أ
()2
تميــ� ي ن
بهــدف القتــل دون ي ز
والطفــال والرجــال عمــل ش
مــروع.
ـ� المحتــل ،ووزيــر الدفاع،
وقــد علــق دافيــد بــن غوريــون رئيــس وزراء الكيــان إ
الرسائيـ ي
وهــو يتصبــب خج ـا مــن المجــزرة ،بقولــه« :لــن يتكــرر هــذا أ
المــر ف ي� إرسائيــل» وذلــك أمــام
ً
الكنيســت ف ي� جلســة  )3(،1956 -12 -12لكــن التاريــخ كــذب تعهــد بــن غوريــون هــذا ،وال ننــى
ف
ض
ـا�« :نحــن نحتــاج إىل اتفــاق مــع العــرب ،ولكــن
أنــه مــن قــال ي� الخمســينيات مــن القــرن المـ ي
ف
ش
�ء حيــوي حقاً بالنســبة إلينــا ،فال يمكــن لدولة
ليــس لتحقيــق الســام ي� هــذا البلــد ،الســام ي
أن تب ـىن وهــي ف ي� حالــة حــرب ،ولكــن الســام لنــا هــو مجــرد وســيلة ،والهــدف هــو الوصــول
بالصهيونيــة إىل أعــى غاياتهــا ،لهــذا الســبب فقــط نحتــاج إىل الســام ،فالشــعب اليهــودي ال
يجــرؤ أن يقبــل أي اتفــاق ال يخــدم هــذا الهــدف»

()4

ســرة ذاتيــة سياســية» ســنة 2018م عــن دار
صــدر كتــاب «مذبحــة كفــر قاســم ي
الول الــذي كتــب عــن المذبحــة ،ويكشــف للمــرة أ
الكرمــل ،وهــو البحــث التاريخــي أ
الوىل شــهادة
شــدمي ،حيــث قــال :كانــت محاكمتــه صوريــة معروفــة نتائجهــا ســلفاً وتمثيليــة ،ويقــول :إن مــن
أســباب المذبحــة كانــت ضغط ـاً مــن أعــى إلخفــاء عمليــة (الخلــد) ،وهــي خطــة رسيــة لطــرد
أ
ت آ
ت
ن
عــرب المثلــث إىل الردن ،والـ ي
ـ� لــم تكشــف حــى الن .ويقــول« :موضــوع كفــر قاســم يقلقـ ي
حبي� ،ص. 13
 -1كفر قاسم المجزرة السياسية1976( ،م) ،إميل ب ي
ن
 -2المجازر الصهيونية ضد الشعب
الفلسطي� ( ،)2001 – 1948ط ،)2001( 6ص. 54
ي
 -3المرجع السابق نفسه ،ص. 56
أ
ين
فلسط� ( ،)1994العدد الول ،ص. 1
 -4مجلة
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طــوال الوقــت؛ ألنــه لغــم دســت عليــه ،ولكــن نحــن نعيــش بالبندقيــة ،ولوالهــا نحــن غـ يـر
موجوديــن ،فأنــا ت
()1
أح�مهــا؛ ألنهــا تحمــل ف ي� داخلهــا المــوت»
م�لــة كبــرة ف� ديننــا وواقعنــا ،فهــم أ
شــهداء المجــزرة :للشــهداء نز
الحيــاء عنــد ربهــم،
ي ي
ت
الــ� مــا زالــت مشــتعلة لتــض ي ء لنــا درب الحريــة نحــو التحريــر ،فجديــر بنــا أن
والشــموع ي
نكرمهــم ونخلدهــم بذكرهــم مــا اســتطعنا ،ومــن شــهداء هــذه المجــزرة :
صفــا عبداللــه رصصــور ( )45عام ـاً ،فاطمــة صالــح رصصــور ( 14عام ـاً) ،زغلولــة أحمــد عيــى
( 45عامـاً) ،عثمــان عبــد عيــى ( 30عامـاً) ،فتحــي عثمــان عيــى ( 12عامـاً) ،طــال شــاكر عيىس
( 8أعــوام) ،حلــوة محمــد بديــر ( 60عام ـاً) ،آمنــة قاســم طــه ( 50عام ـاً) ،بكريــة محمــد طــه
ـ� نمــر فريــج ( 17عام ـاً) ،صالــح ســامة عامــر ( 18عام ـاً) ،ريــاض رجــا حمــدان
( 17عام ـاً) ،عـ ي
( 8أعــوام).

()2

(  ) 2مجزرة صربا وشاتيال:

ف
بــروت الغربيــة ف ي� لبنــان ،لجــأ إليهمــا
صــرا وشــاتيال مخيمــان فلســطينيان ي� ي
ب
الفلســطينيون الالجئــون الذيــن ش�دوا وطــردوا مــن قراهــم ومدنهــم وبيوتهــم عــام 1948م
والرغــون الهاغانــاة ) بعــد أن قتلــوا آ
بقــوة ســاح العصابــات الصهيونيــة ( شــت�ن ،أ
الالف مــن
ي

ـطي� أ
ن
العــزل ،ودمــروا بيوتهــم ونســفوها ،ويســكن المخيمـ ي ن
ـ� المتجاوريــن بعــد
الشــعب الفلسـ ي
ـوال خمســة عـ شـر ألــف الجــىء ،معظمهــم
خــروج القــوات الفلســطينية منهمــا عــام 1982م حـ ي
مــن النســاء أ
والطفــال والشــيوخ.

ت
ن
ـطي� خــال المائــة عــام الماضيــة،
كثـ يـرة هــي المذابــح الـ ي
ـ� تعـ َّـرض لهــا شــعبنا الفلسـ ي
 -1جريدة الحياة الجديدة2018/ 10/ 13 ،م ،العدد  ،8217ص ،8شؤون إرسائيلية .
 -2المجزرة عىل حقيقتها ،الذكرى أ
المحل1996،م ،ص. 30
الربعون لمجزرة كفر قاسم ،مجلس كفر قاسم
ي
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ن
ن
ين
والصهيــو� ،ولــكل مجــزرة قصــص وحكايــات صدمــت العالــم،
يطــا�
ال�
مــن
االحتاللــ� ب
ي
ي
وحركــت مشــاعره ،وأدمــت قلبــه ،ولكــن لمجــزرة صـ بـرا وشــاتيال وقــع خــاص ،إذ تعـ ُّـد أك ـرث
َّ
الفصــول دمويــة ف ي� تاريــخ شــعبنا ،والتاريــخ العالمــي ببشــاعتها ،وطريقــة تنفيذهــا ،وعــدد
الضحايــا والشــهداء ،حيــث اســتمرت ثالثــة أيــام بلياليهــا1982/ 9/ 18 ،17 ،16 :م بقيــادة
ن
ن
الصهيو�
ـو� ،ورفائيل إيتــان قائــد أركان الجيــش
ي
المجــرم الهالــك شــارون ،وزيــر الحــرب الصهيـ ي
المحتــل ف� حكومــة ســفاح مجــزرة ديــر ياسـ ي ن
ـ� ( 1948/ 4/ 9م ) مناحيــم بيغــن ،وقائــد جيــش
ي
إيــ� حبيقــة .حيــث كانــت
لبنــان
بي
الجنــو� العميــل ســعد حــداد ،وقائــد الكتائــب المتنفــذ ي

ن
ـو� محــارصة المخيمـ ي ن
ـ� ،وإنارتــه ليــا بالقنابــل المضيئــة ،ومنــع
مهمــة جيــش االحتــال الصهيـ ي
هــرب أي شــخص ،وعــزل المخيمـ ي ن
ـ� عــن العالــم ،وبهــذا تســهل المهمــة عــى القــوات اللبنانيــة
العميلــة للصهاينــة لقتــل أ
البريــاء الفلسـ ي ن
ـطيني� دون خســارة رصاصــة واحــدة ،وبوحشــية لــم

يشــهد لهــا العالــم ،وال التاريــخ مثي ـاً.
ومــا كان الســفاحون مرتكبــو المجــزرة ليجــرؤوا عــى مجــرد االقـ تـراب مــن المخيمـ ي ن
ـ� لــو

بقيــت القــوات الفلســطينية هنــاك ،ولكــن المؤامــرة أ
المريكيــة والصهيونيــة والعربيــة بإخ ـراج
َّ
ـلح� الفلسـ ي ن
المسـ ي ن
ـطيني� وإجالئهــم مــن لبنــان كانــت الســبب لهــذه المجــزرة ،حيــث تع َّهــد

أ
ـ� فيليــب حبيــب آنــذاك لمنظمــة التحريــر الفلســطينية بحمايــة المخيمــات،
المبعــوث المريـ ي
وكالمعتــاد مــارس الرؤســاء العــرب الضغــط الكبــر عــى المنظمــة ،لتوافــق عــى أ
الوامــر
ي

أ
المريكيــة وتنفذهــا.

(*)
1

* أمكن الوصول إليه ف ي� 2019/ 6/ 25مhttps://www.alhadath.ps/article/64700/35 ،
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املجزرة وعدد شهدائها:

ف
و� كل الحــاالت
اختلفــت الروايــات حــول عــدد شــهداء مجــزرة ب
صــرا وشــاتيال ،ي

والروايــات تــرواح العــدد مــا بـ ي ن
ـ� (  3000و  ) 5000شــهيد ،عائــات كاملــة أزهقــت وأبيــدت،
ولــم يبــق منهــم أحــد ،فبــدأت المجــزرة بدخــول ثــاث فــرق مــن قــوات الكتائــب العميلــة إىل
ن
ن
ن
ـطي� ف ي�
المخيمـ يـ� ،وكل فرقــة تتكــون مــن خمسـ يـ� مســلحاً ،بحجــة وجــود  1500مســلح فلسـ ي
بالطبــاق عــى ســكان المخيمـ ي ن
المخيمـ ي ن
ـ� ،وأخــذوا يقتلــون
ـ� ،وقامــت المجموعــات المارونيــة إ
ـ� العــزل قت ـا بــا هــوادة ،أطفــال ف� ســن الثالثــة والرابعــة وجــدوا غـ ق
المدنيـ ي ن
ـر� ف ي� دمائهــم،
ً
ي

حوامــل بقــرت بطونهــن ،ونســاء تـ َّـم اغتصابهــن قبــل قتلهــن ،رجــال وشــيوخ ذبحــوا بالسـ ي ن
ـكاك�،
ـواط� ،أك ـرث مــن خمسـ ي ن
ـ� ســاعة مــن القتــل المســتمر،
وقطعــت رؤوســهم بالبلطــات والسـ ي
وســماء المخيــم مغطــاة بنـ يـران القنابــل المضيئــة لي ـا ً (.)1
لقــد كان ي ن
بــ� الشــهداء لبنانيــون ومرصيــون وســوريون وأردنيــون وســودانيون
ـطيني� .ومــن الشــهداء الفلسـ ي ن
وجزائريــون ،ولكــن الغالبيــة العظمــى كانــوا مــن الفلسـ ي ن
ـطيني�:
قاســم محمــود أبــو حــرب ،ووليــد قاســم أبــو حــرب ،وحســن قاســم أبــو حــرب ،وعايــدة
محمــود أبــو ردينــة ،ومــن الشــهداء أ
ال ي ن
ردنيــ� :محمــود أبــو ديــب ،وريــاض محمــود ،ومــن
ـ� :منـ يـر أبــو ذهــب ،وعــ� أســعد ،ومــن الشــهداء السـ ي ن
الشــهداء اللبنانيـ ي ن
ـوري� :يــارس أبــو
ي
يــارس ،ونــارص أبــو يــارس ،ومــن الشــهداء المرصيـ ي ن
ـ� :فــرج إبراهيــم ،وإمــام ســمرجي ،ومــن

الشــهداء الجز ي ن
هــرات.
يحــى ،وآمــال ي
ائريــ� :إســماعيل أبــو ي

()2

حـ تـى اليــوم لــم يســتطع العالــم محاســبة المجرمـ ي ن
ـ� ومحاكمتهــم ،بــل عــى العكــس

 -1أمكن الرجوع إليه ف ي� 2019/ 6/ 26مhttps://ar.wikipedia.org/wiki ،
 -2أمكن الرجوع إليه ف ي� 2019/ 6/ 25مinfo.wafa/ar-page.aspx?id=7625،
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مكرمــا ،والضحيــة هــي المدانــة ،وشــهد
يتــم تكريمهــم وترقيتهــم ،فيكــون الســفاح القاتــل َّ

ن
ـوال نصــف مليــون متظاهــر مــن شــعب
ـو� أضخــم تظاهــرة َّ
كيــان االحتــال الصهيـ ي
ضمــت حـ ي
ف
و� الوقــت ذاتــه يســتقيل شــارون مــن منصــب
االحتــال إ
ـ� احتجاج ـاً عــى المجــزرة ،ي
الرسائيـ ي
وزيــر الدفــاع ،ويعـ ي ن
ـ� ف ي� منصــب وزيــر بــا وزارة ،وبعــد ذلــك تـ َّـم انتخابــه رئيس ـاً للحكومــة،
ف أ ض
را� الفلســطينية ،ولــم تتــم محاكمتــه رغــم ثبــوت التهــم عليــه.
وقــام بمجــازر عديــدة ي� ال ي
توثيق ومتثيل فني للمجزرة:

إن هــذه المجــزرة الرهيبــة تســتوطن الذاكــرة ،إنهــا جريمــة بربريــة ال تغتفــر ،وال تنىس.
مجــازر تتلوهــا مجــازر ،بهــدف اســتئصال وجودنــا مــن فلسـ ي ن
ـط� ،أو مــن أي مــكان قريــب منهــا،
حـ تـى مــن كل العالــم ،يريدونــا أن نتبخــر ،وال يكــون لنــا وجــود عــى الكــرة أ
الرضيــة .لقــد تأثــر
ـ� الفلسـ ي ن
كثـ يـر مــن الفنانـ ي ن
ـطيني� والعــرب بالمجــزرة ،وصنعــوا أعمــاال ً فنيــة خاصــة بهــا ،مــن
ـ� ،وعبــد الحــي مســلم ،وضيــاء الغـزاوي ،وســامي محمــد ،وعدنــان يحـ يـى،
بينهــم :ناجــي العـ ي
ف
ـ� ،كتبــه
وإســماعيل شــموط ،ي
و� عــام 2008م صــدر فيلــم وثائقــي تحريـ ي
وغ�هــم .ي
ـ� إرسائيـ ي
بشــر ) ويتحــدث الفيلــم عــن اجتيــاح ســلطات
وأخرجــه آري فولمــان ،باســم ( فالــس مــع ي
ـ� جنــوب لبنــان ،ودور إرسائيــل ف ي� المجــزرة وتيسـ يـرها ،وصــدرت كتــب عــدة
االحتــال إ
الرسائيـ ي
تتحــدث عــن المجــزرة ،وتصــف بشــاعتها ،مــن بينهــا :كتــاب ( مــن بـ يـروت إىل القــدس ) للطبيبــة
الجراحــة آنــغ ســوي تشــانغ ،مــن ســنغافورة ،وكتــاب ( مجــزرة صـ بـرا وشــاتيال ) وهــو كتــاب
توثيقــي للمؤلفــة بيــان نويهــض الحــوت ،والــذي صــدر ســنة 2002م ،واســتمرت الكاتبــة ف ي�
إعــداده وتوثيقــه بشــكل كامــل ش
ع�يــن ســنة(*).
1

* أمكن الوصول إليه ف ي� 2019/ 6/ 25مhttps://www.alhadath.ps/article/64700/35 ،
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(  ) 3مجزرة املسجد اإلبراهيمي:

النبيــاء ،ف� مســجد ســيدنا إبراهيــم الخليــل أبــو أ
مجــزرة ف� رحــاب أ
النبيــاء ،تســيل
ي
ي

أ ض
ن
را�
الدمــاء الطاهــرة ،دمــاء المصلـ يـ� الســاجدين للــه ،فاعتـ بـرت أفظــع مجــزرة شــهدتها ال ي
ض
ـا� ،ويمنعنــا حـ تـى مــن أن
المحتلــة منــذ عــام 1967م ،والمحتــل دائمـاً يكــون الخصــم والقـ ي
ندافــع عــن أنفســنا ،أو أن نســعف جرحانــا ،أو أن نــواري شــهداءنا الـ تـراب .ففــي فجــر يــوم
ين
ين
رهــا�
المســتوطن�
الجمعــة 1994/ 2/ 25م أقدمــت مجموعــة مــن
المجرمــ� ،يقودهــم إ
ال ب ي
بــاروخ غولدشــتاين ،طبيــب مــن مغتصبــة كريــات أربــع ،وعضــو بــارز ف ي� حركــة كاخ اليمينيــة
المتطرفــة ،يهــودي مهاجــر ،أصلــه مــن نيويــورك ،عــى الهجــوم عــى المصلـ ي ن
ـ� ف ي� المســجد
البراهيمــي ف� الخليــل ،وهــم ســاجدون ف� الركعــة أ
الوىل مــن صــاة الفجــر ،فألقــوا عليهــم
إ
ي
ي
القنابــل ،وأمطروهــم بوابــل مــن الرصــاص ،وأغلــق جنــود االحتــال الذيــن يحرســون المســجد
ـطيني� القادمـ ي ن
ـ� مــن التمكــن مــن الهــرب ،كمــا منعــوا الفلسـ ي ن
أبوابــه؛ لمنــع المصلـ ي ن
ـ� مــن خــارج
المســجد مــن الوصــول إىل ســاحته إلنقــاذ الجرحــى ،وقــام عــدد مــن الجنــود بإطــاق النــار
ـ� خــال محاولتهــم الهــرب ،وتــم قتــل المصلـ ي ن
عــى المصلـ ي ن
ـ� الذيــن دافعــوا عــن أنفســهم،
وحاولــوا صــد المجــرم بــاروخ ،برصــاص الجنــود(*).
1

ـ� والمتابعـ ي ن
ـ� بعــض الصحفيـ ي ن
ولهــذا بـ ي ن
ـ� للحالــة الفلســطينية أن هــذا اليــوم الدامــي

الصهيــو� ثــاث مجــازر ف� اليــوم ذاتــه؛ أ
ن
الوىل :مــا قــام بــه
ارتكبــت فيــه قــوات االحتــال
ي
ي
المســتوطنون بقيــادة بــاروخ داخــل المســجد ،وقتــل العـ شـرات مــن المصلـ ي ن
ـ� .والثانيــة :عندمــا
تدفــق الجنــود ومعهــم عــدد مــن المسـ ي ن
ـتوطن� إىل الداخــل ،عنــد توقــف إطــاق النــار ،ولــم
ن
* المجازر الصهيونية ضد الشعب
الفلسطي� ،مرجع سابق ،ص. 91
ي
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يخــرج المجــرم بــاروخ ،قامــوا بفتــح النــار مــن أســلحتهم عــى الذيــن تجمهــروا حــول بــاروخ،
ولــم ينــج منهــم أحــد .والثالثــة :فتــح جنــود االحتــال النــار عــى النــاس الذيــن حــرض وا
لنجــدة إخوانهــم وإســعافهم ،ولحــق الجنــود المجرمــون بالمصابـ ي ن
ـ� ومســعفيهم حـ تـى أبــواب

ت ف
ف
و� أثنــاء تشــييع الشــهداء ودفنهــم قــام الجيــش
ـا� ،فقتلــوا مزيــداً منهــم ،بــل حــى ي
المشـ ي
ـ� ،ففــي هــذا اليــوم أ
بقتــل عــدد مــن المواطنـ ي ن
الســود كانــت ثــاث مجــازر ،وهــذا مــا تحدثــت

ين
فلســط� المســلمة ،ف ي� عــدد شــهر نيســان مــن ســنة 1994م ،كذلــك جريــدة الــرأي
مجلــة
أ
الردنيــة ،ف ي� عــدد شــباط مــن العــام 1994م .وكنــت أنــا ممــن هبــوا لمســاعدة الجرحــى الذيــن
نقلــوا إىل مشــفى بيــت جــاال الحكومــي ،مــن أجــل التــرع بالــدم ،وعـ شـرات الشــباب آ
الخريــن،
ب

فشــاهدت استشــهاد الشــاب محمــد يوســف غياظــة مــن نحالـ ي ن
ـ� (  ) 17ســنة أمــام عيـن ي  ،وهــو
واقــف بالقــرب مــن المشــفى ،فأصابتــه الرصاصــة ف ي� رأســه ،فاستشــهد عــى الفــور ،ولــم يكــن

يبعــد عـن ي ســوى بضعــة أمتــار.

شهداء مجزرة املسجد اإلبراهيمي:

بلــغ عــدد الشــهداء أك ـرث مــن (  ) 34شــهيداً ،منهــم (  ) 30داخــل المســجد ،و ( ) 4
خارجــه .ومــن هــؤالء الشــهداء :رائــد عبــد المطلــب النتشــة ( )20ســنة ،وعــاء بــدر أبــو ســنينة
( )17ســنة ،وخالــد خلــوي أبــو ســنينة ( )58ســنة ،وكمــال جمــال قفيشــة ( )13ســنة ،وطــارق
ـ� (  )11ســنة ،وأيمــن أيــوب القواســمي ()21
عدنــان أبــو ســنينة ( )14ســنة ،ورامــي عرفــات الرجـ ب ي
ســنة ،وعطيــة محمــد الســايمة ( )33ســنة ،وطــال محمــد دنديــس ( )26ســنة ،ووائــل صــاح
المحتســب ( )28ســنة(*).
1

ن
*مركز المعلومات
البراهيمي1994 ،م .
الفلسطي� ،شهداء مجزرة الحرم إ
ي
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دروس وعرب من هذه املجازر:

ب ت
أهم الدروس
ال� نستخلصها من هذه المجازر الرهيبة:
والع� ي

 _1علينــا أن نحــرس مســاجدنا بطــرق وأســاليب تتوافــق وظروفنــا ووضعنــا ،فنحــن كفلسـ ي ن
ـطيني�
ف
ومسـ ي ن
وغ�هــا مــن أعــداء
و� حالــة حــرب وعــداء مــع الصهيونيــة العالميــة ،ي
ـلم� مســتهدفون ،ي
يــن َآم ُنــوا خُ ُ
ــات
الســام إ
إ
ــذوا ِح ْذ َرك ْ
والنســانية ،قــال تعــاىل{ :يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذ َ
ــروا ث ُ َب ٍ
ُــم َف ِ
انف ُ
الص َ
ُــم
ــروا َج ِم ً
ــم َفأَ َق ْم َ
{وإ َذا ك َ
ــا َة َف ْل َتق ْ
ــت َل ُه ُ
ُنــت ِف ِيه ْ
أَ ِو ِ
ــم َّ
انف ُ
يعــا} { النســاء } 71:وقــال تعــاىلِ :
ـج ُدوا َف ْل َيكُونُــوا ِمــن َو َرا ِئ ُكـ ْـم{ }...النســاء. }102 :
طَا ِئ َفـ ٌـة ِّم ْن ُهــم َّم َعــكَ َو ْل َيأْخُ ـ ُـذوا أَ ْسـ ِـل َح َت ُه ْم َفـ ِـإ َذا َسـ َ
ف
ف
ت
ين
كثــرة،
الــ� اســتهدفت
المصلــ� وهــم ي� صالتهــم خاصــة ي� الســجود ي
فالمجــازر ي
ف� فلسـ ي ن
ـط� ،ومــر ،وأفغانســتان ،والع ـراق ،وآخرهــا مجــزرة مســجد النــور ،الواقــع وســط
ي
تشــرش بنيوزلنــدا ف ي� 2019/ 3/ 15م ،وذهــب ضحيتهــا أكــرث مــن (  ) 50شــهيدا،
كريســت ي
ين
فلســطيني�(*).
ومثلهــم مــن الجرحــى ،ومــن الشــهداء خمســة
أ
الســام؛ بهــدف إطفــاء نــور الحــق ،وطمــس
 _2يســعى أعــداء المــة إىل االنقضــاض عــى إ
الحقيقــة الســاطعة مــن خــال تشــويه ديننــا ،وتشــكيكنا فيــه ،و�ض بنــا ،وإرهابنــا ،وإضعــاف
1

أ
ت
معنوياتنــا،
ـ� تعبــث بأمننــا،
ي
وتهج�نــا مــن بالدنــا وموطننــا ،بإعمــال اليــادي الخفيــة فينــا الـ ي
ف
ون أَن
أن اللــه تك َّفــل بهزيمــة أعــداء الديــن ي� هــذا المجــال ،قــال تعــاىل{ :يُ ِريـ ُـد َ
ولكــن ليعلمــوا َّ
ون} (التوبــة.)32 :
ـو َكـ ِـر َه ا ْلك َِافـ ُـر َ
يُطْ ِف ُئــوا نُــو َر ال َّلـ ِـه ِبأَ ْف َو ِاه ِهـ ْـم َويَ ـأبْ َ� ال َّلــهُ ِإ َّل أَن يُ ِتـ َّـم نُــو َر ُه َو َلـ ْ
 _3علينــا أن ال نصــدق أعــداء اللــه ،وال نثــق بهــم ،وال نأمــن جانبهــم تحــت أي ظــرف كان ،وعلينا
أن نكــون متحديــن دائمـاً معتصمـ ي ن
ـ� بحبــل اللــه ،وإنهــاء االنقســامات ،وتطبيــق ذلــك بالفعــل
ف
ت
ن
البراهيمــي قواســم مشـ تـركة،
ـزر� نيوزيلنــدا والخامــس عـ شـر مــن رمضــان ي� المســجد إ
* مجلــة إ
الرساء ،العــدد ( ،)146مقــال مــا بـ يـ� مجـ ي
الشــيخ إبراهيــم خليــل عــوض اللــه ،ص ،14ص. 19
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ال بالقــول ،وعــى أرض الواقــع عملي ـاً ،فعدونــا تي�بــص بنــا ،وال يلـ ت ز
ـ�م بمواثيــق ،وال بعهــود،
قــال تعــاىلَ { :ك ْيـ َـف َو ِإن يَظْ َهـ ُـروا َع َل ْي ُكـ ْـم َل يَ ْر ُق ُبــوا ِفي ُكـ ْـم ِإ ًّل َو َل ِذ َّمـ ًـة يُ ْر ُضونَ ُكــم ِبأَ ْف َو ِاه ِهـ ْـم
ث
ُون} (التوبــة)8 :
ْ�هُ ـ ْـم َف ِاس ـق َ
َوتَـأبْ َ ٰ� ُق ُلوبُ ُهـ ْـم َوأَك َ ُ
 _4العالــم ال يعـ يـر دماءنــا انتباهـاً أو اهتمامـاً ،حـ تـى لــو ســالت أنهــاراً ،فهــذا العالــم يكــون ف ي�
ن
ن
ســبات عميــق عنــد ظلمنــا وقتلنــا
ـطي�،
ي
وتدم�نــاّ ،أمــا لــو خُ ــدش صهيـ ي
ـو� محتــل بحجــر فلسـ ي
تقــوم الدنيــا لــه وال تقعــد ،فــرح حاخــام يهــودي خــال تأبـ ي ن
ـا� غولدشــتاين قبــل
ـ� إ
الرهـ ب ي
عــر� ال يســاوون ظفــر يهــودي واحــد )) ويصــف المســتوطن
دفنــه ،بقولــهَّ (( :
إن مليــون ب ي
ن ش
ـول حقيقــي بقتــل
ـىس إ
الرهـ ب ي
ـا� غولدشــتاين (( :بأنــه قــام بعمــل بطـ ي
اليهــودي الحاقــد يمئيـ بـ� يـ ي

العــرب ،ويتم ـىن أن يفعــل أك ـرث اليهــود مثلــه )) (.)1

ن
 _5إرصار المفــاوض
الفلســطي� والقيــادة الفلســطينية عــى التمســك بالثوابــت ،واغتنــام
ي
ف
ـدول الــذي
الفــرص ي� خلــق واقــع جديــد ،خاصــة عندمــا يســاندنا ال ـرأي العــام العـ ب ي
ـر� والـ ي
اســتنكر المجــازر بشــدة ،وأصبــح لديــه تحــول ف ي� بت�يــر تفكيــك المســتوطنات كخطــوة أوىل
رئيســة ،عــى طريــق الســام الحقيقــي.

()2

وكان موقــف القيــادة الفلســطينية الثابــت حيــال القــدس ،أ
والرسى ،والشــهداء موقفـاً
بطوليـاً رائعـاً ،خاصــة أنهــم لــم يســاوموا عليهــا ،ولــم تي�اجعــوا قيــد أنملــة ف ي� ذلــك ،كذلــك
مواجهــة صفقــة العــار ،ومؤامــرة المنامــة االقتصاديــة.

ن
 -1المجازر الصهيوينة ضد الشعب
الفلسطي� ،مرجع سابق ،ص. 98
ي

 -2المجزرة ،المحامي حجازي إسماعيل الشيوخي ،ص - 115ص. 116
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الســامي عامــة،
لــم يكــن مســتغرباً عــى كل مــن يشــتغل بالدراســات القرآنيــة والفكــر إ

ن
ـا�
أن يثبــت للقـرآن الكريــم -كتــاب اللــه الخالــد -وجوهـاً متعــددة ل إلعجــاز ،غـ يـر إ
العجــاز البيـ ي
اللغــوي ،وخاصــة المعارصيــن منهــم ،فقــد أثبتــوا للقـرآن إعجــازاً علميـاً ،وإعجــازاً شت�يعيـاً،
بالعجــاز الرقمــي ،أو
وإعجــازاً تاريخيــاً ،وغيبيــاً،
وأخــراً خــاض بعضهــم غمــار مــا عــرف إ
ي
ن
ـ� أخــذ و َر ّد بـ ي ن
ـا� ،هــي بـ ي ن
ـ� العلمــاء والمفكريــن
العــددي ،وكل تلــك الوجــوه عــدا إ
العجــاز البيـ ي

ن
البيــا� ،إذ هــو المقصــود بقولــه تعــاىلَ { :فأْتُــوا ِب ُســو َر ٍة
العجــاز
عمومــاً ،فــإن اتفقــوا عــى إ
ي
مثْله}(يونــس ،)38 :فإنهــم ف� تعــارض ف� إثبــات الوجــوه أ
الخــرى ل إلعجــاز ،بـ ي ن
ـ� متحمــس مدافــع،
ِ ِِ
ي
ي
وبـ ي ن
ـ� معــارض را ّد.
بالعجــاز العلمــي ،فمــن المهــم إعــادة التذكـ يـر بقضيــة
ولتجليــة موضــوع مــا ســمي إ
ـع المتخصصــة لغويـ ًـة وقرآنيــة ،هــي أمــر
مهمــة ،وهــي أن المعجــزة ،كمــا تقــرر معناهــا المراجـ ُ
ـ� مرســل القــوم ،الذيــن أرســل إليهــم أن يأتــوا
خــارق للعــادة ،يتحــدى اللــه بهــا عــن طريــق نـ ب ي
بمثلهــا ،ليكــون عجزهــم ذلــك دلي ـا ً قاطع ـاً عــى أن نبيهــم موحــى إليــه ،وأن مــا يقولــه ف ي�
ش
ـ�،
ال�يعــة والديــن عموم ـاً ليــس مــن عنــده ،وقــد كانــت المعجــزة مصاحبــة لرســالة كل نـ ب ي
تأييــداً لــه بصــدق دعــواه ورســالته.
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وهــذا المفهــوم للمعجــزة يفــرض ويحتــم أن يكــون ف ي� ظاهــره مــن جنــس مــا اشــتهر به
أولئــك القــوم ،ليتفــق مــع مــا اشــتهروا بــه ظاهريـاً ،وليختلــف عنــه ف� حقيقــة أ
المــر ،ولذلــك
ي
يحــدث العجــاز ،وهــو أيضـاً خــارج نطــاق التفســر العلمــي المبـن عــى أ
الســباب والمســببات،
إ
ي
ي
ولذلــك يثبــت أ
المــر بأنــه معجــز ،ويقــف القــوم إال المعانــدون مصدقـ ي ن
ـ� ،فيتبعــون ويؤمنــون،
وأوضــح دليــل عــى ذلــك مــا حــدث مــع ســيدنا مــوىس ،عليــه الســام ،إذ لــم تكــن عصــاه
ســحراً للتفــوق عــى ســحرة فرعــون ،ولــم تكــن تخضــع للتفسـ يـر العلمــي ف ي� تحولهــا إىل حيــة
تســعى ،بــل كانــت مجــرد عصــا ،أودع اللــه فيهــا قــدرة مــا ،ي ن
لتبــ� بطــان الســحر ،ت ز
ول�يــل
الغشــاوة عــن العيــون والقلــوب والبصائــر ،ولذلــك عندمــا عايــن الســحرة ،وهــم أعلــم أهــل
صدقــوا وآمنــوا وخــروا ســاجدين ،وتركــوا مــا كانــوا عليــه مــن اعتقــاد
زمانهــم بالســحر ،فقــد ّ
الخ�ة
خاطــئ تجــاه مــا عرفــوا بــه ،فثبــت بذلــك أن تلــك العصــا معجــزة ،وقــد أقـ َّـر بذلــك أهــل ب
والمعرفــة ،إذ ليــس بعــد قــول هــؤالء مــن قــول ،فــإذا قامــت عليهــم الحجــة والدليــل ،فهــي
مــن بــاب أوىل ســتقوم عــى يغ�هــم ،ممــن ال يدركــون مــن أمــر ذلــك الموضــوع شــيئاً.
ف
ن
ـا� ف ي� القـرآن الكريــم ،إذ ســلم العــرب
وهــذا مــا حــدث فعـا ً ي� حقيقــة إ
العجــاز البيـ ي
بــأن القــرآن ال يُضــارع ،وبــأن القــرآن معجــز ف ي� تراكيبــه وســوره وبيانــه ،كال ً واحــداً متصــاً؛
ف
و� الخـ بـر المشــهور المنســوب للوليــد بــن المغـ يـرة ،وهــو الزعيــم العارف
معـ ٍ
ـان وألفــاظ معـاً ،ي
بلســان العــرب ،شــعره ون ـرث ه« :واللــه إن عليــه لطــاوة ،وإن لــه لحــاوة ،وإن أعــاه لمثمــر،
وأن أســفله لمغــدق ،وإنــه يعلــو ،وال يُعــى عليــه»
ف ي� هــذا الخـ بـر دليــل وحجــة عــى أن الق ـرآن معجــز ،وأنــه ليــس مــن أفــكار محمــد
أ
مي،صــى اللــه عليــه وســلم ،وهــذا مــا أدركتــه العــرب عموم ـاً ،إذ لــم يتج ـرأ أحــد
العـ ب ي
ـر� ال ّ
(*)
1

التفس�.18/ 1 ،
*-البحر المحيط ف ي�
ي
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ت
ين
الــ� تجلــت ف ي� شــعرهم ،وبعــض
مــن فصحــاء العــرب المشــهورين
والمعروفــ� ببالغتهــم ي

ث
ش
ـىسء يشــبهه ،وإن حــاول بعضهــم ذلك،فقــد ارتـ َّـد حسـ يـراً فاشـاً.
ن�هــم أن يعــارض القـرآن بـ ي
فالتحــدي إذن هــو الغايــة مــن المعجــزة ،وتحــدي اللــه بذلــك العــرب قاطبــة ،وكل

النــاس قديم ـاً وحديث ـاً ،فــإذا ثبــت عجــز العــرب عــن أن يأتــوا بمثــل أقــل ســورة مــن الق ـرآن،
فــإن آ
الخريــن مــن يغ�هــم هــم أشــد عجــزاً.
ف
ن
البيــا� ،أحببــت
العجــاز
كان هــذا بيانــاً معروفــاً ومشــهوراً عنــد العلمــاء ي� قضيــة إ
ي
العجــاز الق ـر ن يآ� ،وهــو التحــدي بــأن يأتــوا
أن أبســط القــول فيــه قلي ـاً ،لنتوصــل إىل حقيقــة إ
بمثلــه ،لغــة ومعـىن  ،وألفاظـاً متآلفــة معـاً ،لتــدل عــى مــا دلــت عليــه ،وهــذا مــا عـ بـر عنــه عبــد
ن
الجرجــا� ف ي� نظريــة النظــم المعروفــة.
القاهــر
ي

وتأسيســاً عــى مــا ســبق ،فــإن مــا عــرف بوجــوه العجــاز أ
الخــرى؛ ش
الت�يعيــة،
إ

والتاريخيــة ،ليــس لــه مــكان أص ـاً ،وال يلتفــت إليــه ألبتــة ،إذ لــم يكــن فيهــا تحـ ٍـد إطالق ـاً،
وقــد التقــت أ
ال�يفــة ،وبعــض أخبــار العــرب ش
الحاديــث ش
وت�يعاتهــم ،والكتــب الســماوية

الســابقة ،مــع بعــض مــا جــاء ف� القـرآن ،ولم يقــل أحــد مــن المتأخريــن والمتقدمـ ي ن
ـ� أن التوراة
ي
النجيــل أو أخبــار العــرب ش
وت�يعاتهــا ممــا اتفــق مــع مــا جــاء بــه الق ـرآن ،أنهــا معجــزة ف ي�
أو إ

شت�يعاتهــا وأخبارهــا التاريخيــة ،فهــي بحــد ذاتهــا كموضــوع لــم تكــن معجــزة ،ولــم يُطلــب
بهــا التحــدي إطالقــاً.
ف
بالعجــاز العــددي مــردود مــن حيــث هــو موضــوع
و� الوقــت ذاتــه؛ فــإن مــا ُعــرف إ
ي
الج ّمــل ،لــم يمارســها الصحابــة
ل إلعجــاز ،وذلــك ألن طريقــة
ي
التفســر ،بنــاء عــى حســاب ُ
والتابعــون ،عــى الرغــم مــن أن تلكــم الطريقــة ف ي� الحســاب كانــت موجــودة عنــد العــرب ،ولــم
تطبــق عــى تفسـ يـر آيــات الق ـرآن ،فلذلــك فإنهــا تعــد بدعــة ف ي� التفسـ يـر ،أضــف إىل أن كــون
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أ
ف
ف
ـان محــددة ،فإنهــا تتبــع
القـرآن متناســقاً ي� ي
تعب�اتــه ي� عــدد الحــروف واللفــاظ لتــدل عــى معـ ٍ

ن
العجــاز الرقمــي ،إضافــة إىل أن اختــاف
بالــرض ورة مــن النســق
البيــا� ،وليــس مــن صلــب إ
ي
آ
العجــاز نوعـاً مهمـاً ،واهــي القــوام ،ليــس
القـراءات لليــة الواحــدة يجعــل هــذا النــوع مــن إ
يتحــد اللــه بــه القــوم ،الذيــن أرســل
لــه أركان ليقــوم عليهــا ،إذ كيــف يعــد إعجــازاً ،ولــم
ُّ
إليهــم؟

أمــا العجــاز العلمــي الــذي هــو موضوعنــا أ
الســاس ف ي� هــذه الوقفــة ،فإنــه مدفــوع
إ
ومرجــوح كذلــك ،وذلــك ألن اللــه ســبحانه وتعــاىل ،واتســاقاً مــع مــا تقــدم ،لم تكــن موضوعات
التيــان بنظريــات علميــة ،أو اكتشــاف
القـرآن العلميــة محــل تحــد للعــرب ،ولــم يطلــب منهــم إ
حقائــق علميــة متضمنــة ف ي� الكتــاب الكريــم ،إذ لــو تحــدى اللــه النــاس علميـاً بالقـرآن ،ألثبــت
بينــت ســابقاً مــن معــىن
غــر معجــز ،وذلــك لمــا
ُ
العلــم الحديــث بمكتشــفاته أن القــرآن ي
المعجــزة ،فالنــاس جميعـاً ،وخاصــة غـ يـر العــرب قــد أتــوا بحقائــق علميــة ،لــم تتعــارض مــع
نصــوص القـرآن ،وقــد عـ بـر القـرآن عــن حقائــق كونيــة ال شــك فيهــا ،وذلــك ألن القـرآن مــن عنــد
اللــه ســبحانه قطعـاً ،إذ لــو تعــارض العلــم والقـرآن ،لــكان هنــاك خلـ ٌـل كبـ يـر ف ي� القـرآن ،وهــو
الكتــاب الــذي ال يأتيــه الباطــل مــن بـ ي ن
ـ� يديــه وال مــن خلفــه ،وال يمكــن أن يكــون هنــاك تعــارض

بـ ي ن
ـ� حقائــق العلــم والقـرآن ،وذلــك ألنهمــا مــن مصــدر واحــد ،ال يتطــرق إليــه الشــك والخلــل
والخطــأ ،وعليــه ،فــإن مــا جــاء ف ي� الق ـرآن مــن إشــارات قــال عنهــا العلمــاء إنهــا مــن مواطــن
العجــاز العلمــي ،هــي ف ي� حقيقتهــا تجليــات قــدرة اللــه ف ي� الكــون ،هــذا الكــون المب ـن ي عــى
إ
أ
ـ� عنــد النــاس ،وأال
أســس منطقيــة ،ربطــت الســباب بمســبباتها ،تبيانـاً لمنهــج التفكـ يـر العقـ ي
ف
ت
ـ� ال يقــع عليهــا الحــس ،وهــي ليســت محــل تفكـ يـر،
يظلــوا مأخوذيــن بالتفكـ يـر ي� المغيبــات الـ ي
أو إعمــال نظــر ،كذلــك فــإن البحــث فيمــا وراء الطبيعــة ليــس ف ي� مقــدور بـ شـر ،وهــو �ض ب مــن
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الخيــال ،وإن كان يُ ْحـ ِـدث عنــد المشـ ي ن
ـتغل� بــه متعــة عقليــة مجــردة ،ولكنــه ليــس لــه ف ي� أرض
ت
ـ� ســعى القـرآن الكريــم إىل تثبيتهــا
الواقــع أي أثــر ،وهــذا يؤكــد المنهجيــة العقليــة للتفكـ يـر الـ ي
عنــد النــاس ،وهــي التفكــر بالواقــع والوقائــع أ
والشــياء لينتفــع الناس بهــا ف ي� معاشــهم ،وتطور
ي
أســاليب حياتهــم وآالتهــا ،وهــذا مــا حــدث فع ـاً ،وأبانــت عنــه االكتشــافات العلميــة ش�ق ـاً
وغرب ـاً ،فليــس بمســتغرب إذن أنــك تجــد ف ي� آيــات الق ـرآن الكريــم مــا يدعــو للتف ّكــر والنظــر
والتأمــل ،يخاطــب بهــا اللــه ،جــل وعــا ،أول أ
ين
اللبــاب والقــوم العالمـ ي ن
والعاقل�،
ـ� والمفكريــن
ي
وتجنــب الق ـرآن البحــث أو توجيــه البحــث ف ي� المغيبــات ،كالجــن ،والمالئكــة ،والجنــة ،والنــار،
وحـ تـى ذات اللــه ،واقتــرت الدعــوة عــى أن نتفكــر ف ي� خلقــه المشــاهد المحســوس فقــط.

العجــاز العلمــي لــم تكــن دافع ـاً
هــذا مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن دعــوى إ

ين
المســلم� أنفســهم ،بــل كانــت ردة فعــل نتيجــة الشــعور بالنقــص ،والهزيمــة
ذاتيــاً مــن
تعــا� منهــا أ
ن
ت
الــ�
المــة ،فــإذا مــا ســمع أحدهــم بنظريــة علميــة جديــدة ،أو
ي
الحضاريــة ،ي
ـر� ســارع إىل القــول ،بــأن الق ـرآن تحــدث عــن ذلــك قبــل ألــف وأربعمائــة
اكتشــاف علمــي غـ ب ي
ش
�ء يث ّبتــه عــى دينــه ،ويجعلــه
عــام ،وكأنــه يبحــث لهزيمتــه النفســية ،وأزمتــه الحضاريــة عــن ي

مقتنعـاً بصــدق القـرآن ،عــى الرغــم مــن أن القـرآن ال يحتــاج إىل التصديــق بــكل مــا جــاء بــه مــن
ت
ـأ� خــارج نطــاق
محكــم ومتشــابه إىل نظريــات علميــة ،بــل إثبــات كــون القـرآن مــن عنــد اللــه يـ ي
التفكـ يـر العلمــي المب ـن ي عــى التجربــة ،والمالحظــة ،والتوصــل إىل حقائــق علميــة.
ف
وبـ ي ن
العجــاز العلمــي محظــور تفسـ يـر آيــات
ـ� د .فضــل حســن عبــاس ي� كتــاب لــه عــن إ
والثبات
القـرآن اســتناداً إىل النظريــات العلميــة ،فمعــروف أن النظريــات العلميــة خاضعة للــرد إ
ف أ
ت
ـ� تقــوم عليهــا ،وهــذا يجعــل الق ـرآن متناقض ـاً ،وبــدال ً مــن
والتغيـ يـر والتبديــل ي� الســس الـ ي
اليمــان ،قــد يــؤدي إىل زعزعــة اليقـ ي ن
ـ� ،ألن طريقــة
أن يــؤدي التفسـ يـر العلمــي للقـرآن إىل زيــادة إ
تلقيــه بهــذا الشــكل خاطئــة وفادحــة ف ي� الخطــأ ،فكيــف للعلمــاء أن يقولــوا :إن القـرآن تحــدث
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ف
ـن يَ ْع َم ْل
عــن أصغــر وحــدة ي� المــادة ،وهــي الــذرة ،وذلــك عندمــا تــم تفسـ يـر قولــه تعــاىلَ :
{و َمـ ْ
ش
ِم ْث َقـ َ
�ا يَـ َـر ُه} (الزلزلــة ،)8 :لمواكبــة نظريــة علميــة ثبــت أنهــا غـ يـر دقيقــة؟
ـال َذ َّر ٍة َ ًّ
ويتصــل بهــذه القضيــة قضيــة أخــرى مهمــة و�ض وريــة ف ي� الطــرح والمناقشــة ،وهــي أن
ـ� الماليـ ي ن
القـرآن هــو كتــاب قـرأه ويقــرؤه ماليـ ي ن
ـ� قديمـاً وحديثـاً ،منــذ عهــد الرســول الكريــم،

عليــه الصــاة والســام ،إىل آ
الن ،فلمــاذا لــم يحــدث العكــس ،بحيــث يتــم اكتشــاف النظريــات
ـر�
العلميــة والحقائــق الكونيــة ،ابتــداء مــن القـرآن الكريــم ،وأن ال يتــم انتظــار االكتشــاف الغـ ب ي
أ
لنقــول :إن القـرآن الكريــم ســبق العلــم الحديــث ف� مجــال ي ز
وغ�ها،
الف�يــاء والطــب والحيــاء ،ي
ي
آ
العجــاز العلمــي ي ن
التفســر
بــ�
عــدا عــن أن اختــاف
التفســرات لليــة الواحــدة مــن آيــات إ
ي
ي
القديــم والحديــث ،يجعــل آ
اليــة مــن المتشــابه ،وإذا كانــت مــن المتشــابه ،فإنهــا غـ يـر قاطعــة
ف
العجــاز الــذي هــو قاطــع ف ي� داللتــه ،وال تحتمــل
ي� داللتهــا ،وهــذا ينفــي عنهــا كونهــا مــن إ
نصوصــه إال تفسـ يـراً واحــداً ال غـ يـر.
وهكــذا يتبـ ي ن
العجــاز العلمــي مــا هــي إال
ـ� أن دعــوات المفكريــن للكشــف عــن آيــات إ
�ض ب مــن الشــطط ف ي� التفسـ يـر ،وتحميــل النــص القـر ن يآ� مــا ال يحتمــل ،وهــذا كلــه ال يغـن ي عــن
الفجــة ،وعــدم
فاعلــه مــن الحقائــق شــيئاً ،وعليــه يجــب أال يتلقــى القــرآن بهــذه الطريقــة ّ
إخ ـراج الق ـرآن مــن دائــرة أنــه كتــاب شت�يــع وفكــر ،صيــغ بطريقــة معجــزة ،كل مــا فيــه حــق
الشــارات العلميــة ف ي� القـرآن الكريــم لتــدل عــى عظيــم قدرته
وواجــب التصديــق ،وقــد جــاءت إ
العجــاز العلمــي الــذي هــو محــض افـ تـراء
ســبحانه ،وأنــه يعلــم الــر وأخفــى ،وليــس إلثبــات إ
ووهــم ،وقــع فيــه مــن وقــع ،وهــو بعيــد عــن هــدف القـرآن وغايتــه ،فالقـرآن الكريــم ليــس
كتاب ـاً علمي ـاً ،وال كتــاب فلســفة أو لغــة ،بــل هــو كتــاب ديــن ،ش�يعــة وعقيــدة.
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أشياء ينبغي سرتها
أ .كامل بواطنة
مدير دائرة الكتب واملطبوعات الرتبوية
وزارة الرتبية والتعليم

ت
ـ� س ـ ّت ي� ،يقــول الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم(ِ :إ َّن
ديننــا ديــن الســر ،وربّنــا حـ ي ي ّ

الحيــا َء َو ت
ـث عــى سـ تـر العيــوب والعــورات
ـر)( ،)1وهــو يحـ ّ
ـب َ َ
ـ� ِسـ ِّت ي ٌ� ،يُ ِحـ ُّ
َّ
السـ ْ َ
ال َّلــهَ َعـ َّز َو َجـ َّـل َحـ ِي ي ٌّ
أ
ين
ويعرونهــا ،ونحــن
غــر
وممــا يوصــف بــه ي
والذنــوبّ ،...
المســلم� أنّهــم يكشــفون الشــياءّ ،

نسـ تـرها ونكســوها ،ومــن هنــا نجدهــم حـ تـى ف ي� تصاويرهــم وتماثيلهــم ولباســهم ...ال يراعــون
السـ تـر.
ف
ت
و� ذلــك
هنــاك أشــياء حـ ّ
ـث ديننــا عــى ســرها ،ونريــد أن نتو ّقــف مــع بعضهــا قليـاً ،ي

ف
ف
ت
و� هــذا يقــول س ـ ّيد الخلــق ،صـ ّـى اللــه
الخـ يـر لنــا ي� دنيانــا وأُخرانــا ،منهــا ســر الذنــوب ،ي
ت
ـ� ُم َعـ ف ً
ـن)( ،)2والمجاهــر بالمعصيــة إنســان قليــل الحيــاء،
ـا� ِإال ُ
الم َج ِاه ِريـ َ
عليــه وسـ ّلم( :ك ُُّل أُ َّمـ ِ ي

يرتكــب المعصيــة ،ويسـ تـره اللــه ،ولك ّنــه يـ بـأ� إال أن يكشــف سـ تـر اللــه عنــه ،وهــو بذلــك فيــه
ن
ـا� أنّــه يعـ ّـد
وصفــان :أولهمــا عــدم اســتحيائه مــن اللــه الســميع البصـ يـر ،ومــن النــاس ،والثـ ي

قــدوة ســيئة لغــره ،فيشــجع غــره عــى اقـ تـراف آ
الثــام.
ي
ي
ّ
أ ن
 -1نن
لبا� .
س� ب يأ� داود ،كتاب الحمام ،بَ ُ
اب ال َّن ْه ِي َع ِن ال َّت َع ِّري ،وصححه ال ي
أ
الم ِؤْم ِن َع َل نَف ِْس ِه.
اب َس ت ْ ِ� ُ
 -2صحيح البخاري ،كتاب الدب ،بَ ُ

80

آشياء ينبغي سرتها

م ن� ه ن�ا وه ن�اك

ـ� أ
وأمــر ثــان يجــب سـ تـره مــا يكــون بـ ي ن
الزواج ،وهــذا أمــر ف ي� غايــة الخطــورة ،والحيــاة

ـكل منهــم لبــاس وسـ تـر آ
ـ� أ
الزوج ّيــة تقــوم عــى مراعــاة السـ تـر بـ ي ن
الزواج ،فـ ّ
للخــر ،قــال تعــاىل:
وبخاصــة عندمــا يف ـض ي بعضهــم إىل بعــض،
ـاس َل ُه َّن}(البقــرة،)187 :
{هُ ـ َّ
ّ
ـاس َل ُكـ ْـم َوأَنْ ُتـ ْـم ِل َبـ ٌ
ـن ِل َبـ ٌ
ش
� النــاس ،قــال صــى اللــه عليــه وســلم(ِ :إ َّن
رس زوجــه بعــد إ
الفضــاء ،فهــو مــن ّ
ومــن يفضــح ّ
ِمـ ْ ش
الر ُجـ َـل يُ ْف ـض ِ ي ِإ َل ْام َرأَ ِتـ ِـهَ ،وتُ ْف ـض ِ ي ِإ َل ْيـ ِـه ،ثُـ َّـم
ـاس ِع ْنـ َـد اللـ ِـه َم ن ْ زِ� َلـ ًـة يَـ ْ
ـو َم ِ
� ال َّنـ ِ
الق َي َامـ ِـةَّ ،
ـن أَ َ ِّ
الزواج والزوجــات يتهاونــون ف� هــذا أ
ـر سهَ ــا)(*) ،وكثــر مــن أ
ش
المــر ،ويريــدون أن يتفكّهــوا ف ي�
ي
ي
يَ ْنـ ُ ُ ِ َّ
1

ـن ،ينـ شـر أو تنـ شـر أرسار الزوج ّيــة للنــاس ،فيصبحــون
المجالــس ،فتجــد الواحــد منهــم ،أو منهـ ّ
ف
و� هــذا كشــف ألرسار ينبغــي سـ تـرها ،وفيــه تشــجيع للذيــن ف ي�
عــى معرفــة بمــا حــدث بينهمــا ،ي
قلوبهــم مــرض؛ ليتجـ ّـرؤوا عــى الحرمــات والبيــوت.
وأمــر ثالــث ينبغــي سـ تـره ،أرسار الجـ يـران ،والجــار مــن أقــرب النــاس إىل جــاره ،يعــرف
مدخلــه ومخرجــه ،ومــن الممكــن أن يطّلــع عــى كثـ يـر مــن أرساره ،وهنــا يحســن بالجــار أن يكتــم
رس جــاره ،ال أن يتحســس أو يتجســس؛ ليعــرف بعــض أ
الرسار؛ بقصــد إفشــائها ،وإنّــه لجــار
ّ
ّ
خـ يـر ذاك الــذي إن رأى حســنة مــن جــاره أفشــاها ،وإن رأى ســيئة غطّاهــا ،وقــد أعجبـن ي جــار
كان إذا ســمع أصــوات شــجار ف ي� بيــت جــاره ،وكان خــارج البيــت قــال ألوالده :ه ّيــا ندخــل؛ ذلــك
ش
ج�انــه ،يفشــونه ف ي� حالــة غضــب.
�ء مــن أرسار ي
أنّــه ال يريــد ســماع ي
أ
ف
ت
ـوع ،للبعــد عــن شــبهة الريــاء ،ومنهــا
ـ� ر ّغــب الديــن ي� سـ تـرها عبــادة التطـ ّ
ومــن الشــياء الـ ي
الصدقــة ،وسـ تـر الصدقــة دليــل يقـ ي ن
ـ� باللــه ،فهــو المطّلــع عــى أعمــال العبــاد ،والمجــازي
الم ْرأَ ِة.
س َ
* صحيح مسلم ،كتاب النكاح ،بَاب ت َْح ِر ِيم ِإ ْفشَ ِاء ِ ِّ
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ف
ف
ش
و� الســنة المط ّهــرة مــا ير ّغــب ف ي� صدقــة الــر ،قال
و� القـرآن الكريــم ،ي
عليهــا ،وليــس البــر ،ي
ـر َل ُكـ ْـم َويُ َك ِّفـ ُـر
ـي َو ِإ ْن تُخْ ُفوهَ ــا َوتُؤْ تُوهَ ــا ال ُف َقـ َـرا َء َف ُهـ َ
الص َد َقـ ِ
تعــاىل{ِ :إ ْن تُ ْبـ ُـدوا َّ
ـو خَ ـ ي ْ ٌ
ـات َف ِن ِع َّمــا ِهـ َ
ف
ين
ـن َسـ ِّي َئا ِتك ُْم َوال َّلــهُ ِب َمــا ت َْع َم ُلـ َ
َع ْن ُكـ ْـم ِمـ ْ
و� ترغيــب آخــر قــال ســبحانه{ :ا َّل ِذ َ
ـون خَ ِب ي ٌ�}(البقــرة ،)271 :ي
ـو ٌف َع َل ْي ِهـ ْـم َوال
يُ ْن ِف ُقـ َ
سا َو َعال ِن َيـ ًـة َف َل ُهـ ْـم أَ ْج ُرهُ ـ ْـم ِع ْنـ َـد َربِّ ِهـ ْـم َوال خَ ـ ْ
ـون أَ ْم َوا َل ُهـ ْـم ِبال َّل ْيـ ِـل َوال َّن َهـ ِ
ـار ِ ًّ
ـر عــى العالنيــة ،ومــن الســبعة
هُ ـ ْـم يَ ْح َزنُـ َ
ـون} (البقــرة ،)274 :فقــد قـ ّـدم الليــل عــى النهــار ،والـ ّ

ف
(...و َر ُجـ ٌـل ت ََصـ َّـد َق ِب َص َد َقـ ٍـةَ ،فأَخْ َفاهَ ــا َحـ ت َّـى ال َ
الذيــن يظ ّلهــم اللــه ي� ظ ّلــه يــوم ال ظـ ّـل إال ظ ّلــه َ

أن ف ي� سـ تـر الصدقــة دليــل إخــاص للــه ،ومراعــاة
ت َْع َلـ َـم ِشـ َـما ُلهُ َمــا تُ ْن ِفـ ُ
ـق يَ ِمي ُنــهُ ) (*) ،وال يخفــى ّ
1

أ ف ش
�ء أن تقـ ّـدم لفقـ يـر صدقــة أمــام النــاس ،فتؤذيــه،
لمشــاعر الفقـ يـر؛ إذ ليــس مــن الدب ي� ي

وتحرجــه ،وتجــرح مشــاعره.
وممــا يجــب سـ تـره مــا يحصــل مــع النســاء أحيان ـاً مــن مواقــف ،فقــد يســمعن كلمــة
ّ
ف أ
ف
ف
ف
ش
و�
ي
و� وســائل المواصــات ،ي
و� أماكــن العمــل ،ي
غــر مبــا�ة مــن قليــل حيــاء ي� الســواق ،ي
(مؤجــر الركوبــة) ،فأخـ بـرت ّأمنــا
كار ّ
الشــوارع ،...وقــد شــكت إحداهـ ّ
ـن مــن حركــة مريبــة مــن ٍ
عائشــة ،ضر� اللــه عنهــا ،فقالــت لهــا :حجـراً حجـراً ،ذلــك أن عواقــب كشــف هــذه أ
الشــياء قــد
ّ
ي

يــرض بســمعة أ
النــىث .
ّ

النســان عنــد قضــاء الحاجــة ،ولقــد ّســماه الق ـرآن
وممــا ينبغــي سـ تـره مــا يكــون مــن إ
ّ
أ
ت
والنســان
ـ� تصعــب رؤيــة مــن يكــون فيهــا ،إ
(الغائــط) ،والغائــط هــو الرض المنخفضــة ،الـ ي
ويحــب كذلــك أن يكــون
يحــب أن يــراه فيهــا أحــد،
عنــد قضــاء الحاجــة يكــون ف ي� حالــة ال
ّ
ّ

الص َد َق ِة ِبال َي ِم ي ِن� .
* صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،بَاب َّ
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أ
أن مــن
مطمئنـاً ،وهــو يزيــل الذى عــن نفســه ،والفطــرة الســليمة ،تجعلــه يسـ تـر نفســه ،وأرى ّ
يق ـض ي حاجتــه عــى م ـرأى مــن النــاس ليــس إنســاناً ســويّاً.
وممــا ر ّغــب ف ي� سـ تـره مــا يكــون من عيــوب الناس وذنوبهم ،ومن شــأن المســلم أن يسـ تـر
ّ
ت
(و َمـ ْ ت
الق َي َامـ ِـة)(،)1
أخــاه المســلم ،قــال صــى اللــه عليــه وســلمَ :
ـر ُه اللــهُ يَـ ْ
ـو َم ِ
ـر ُم ْسـ ِـل ًماَ ،سـ َ َ
ـن َسـ َ َ
والمســلم ال ي ن
فيتعــود المذنــب عــى
يعــ� الشــيطان عــى أخيــه بفضــح ذنوبــه،
ّ
ال تن�نــت
الذنــوب ،وعــدم االســتحياء مــن مقارفتهــا ،وبذلــك تزيــد ذنوبــه ،ومــن المالحــظ ّ
أن إ
اليمــان ،الذيــن يريــدون أن تشــيع الفواحــش والذنــوب ،فليحــذر
أصبــح مكانـاً مالئمـاً لضعــاف إ
القــام أعظــم مــن آثــار أ
المســلم مــن ذلــك ،وقــد تكــون آثــار أ
اللســن؛ ألنّهــا ثابتــة ،وقــد ال
تمحــى لزمــن طويــل.
ين
تتعمــد البحــث عــن الذنــوب
كثــر مــن مجتمعــات
مــن المحــزن أن أصبحــت ي
المســلم� ّ
والخزايــا ش
ون�هــا ،بــل تضخمهــا ،فتجعــل مــن الخطــأ خطيئــة ،ومــن الح ّبــة ق ّبــة؛ لتفضــح
ـف هــؤالء قــول نب ّينــا ،صـ ّـى
المســتور ،ومــن يفعــل ذلــك ال يعــرف شــيئاً مــن روح ديننــا ،ألــم يكـ ِ
ش
ـان َق ْل َبــهُ ،
ال َيمـ ُ
ـن ِب ِل َســا ِن ِهَ ،و َلـ ْـم يَ ْدخُ ـ ِـل ِإ
ـن َآمـ َ
ـر َمـ ْ
اللــه عليــه وسـ ّلم ،مخاطبـاً ومحـ ّـذراً( :يَــا َم ْعـ َ َ
ـن
الم ْسـ ِـل ِم ي ن َ
ال تَغْ َتابُــوا ُ
ـن اتبــع َع ْو َرا ِت ِهـ ْـم ،يَ َّت ِبــع اللــهُ َع ْو َرتَــهُ َ ،و َمـ ْ
�َ ،وال تَ َّت ِب ُعــوا َع ْو َرا ِت ِهـ ْـم؛ َف ِإنَّــهُ َمـ ْ
()2
ـع اللــهُ َع ْو َرتَــهُ  ،يَف َْض ْحــهُ ِ ف ي� بَ ْي ِتـ ِـه).
يَ َّت ِبـ ِ

 -1صحيح البخاري ،كتاب المظالم والغصب ،باب ال يظلم المسلم المسلم وال يسلمه.
أ
ف
أ ن
نن
لبا� ،حسن صحيح.
 -2س� ب يأ� داود ،كتاب الدب ،باب ي� الغيبة ،وقال ال ي
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اقرأ وتذكر

إعداد :إميان خليل تايه

رئيس قسم النرش والتوزيع  /دار اإلفتاء الفلسطينية

السعادة الحقيقة

الســعيد حقـاً "مــن كان مــع اللــه" ،أ
والســعد منــه "مــن كان اللــه معــه" أســأل اللــه " أن
يكــون معكــم ف ي� كل خطــوة ،ويحفظكــم مــن كل ســوء.
السعادة ال تحتاج إىل معجزات عظيمة ...كل ما تحتاجه:
قلب متسامح
ووجه مبتسم
وقناعة بالنصيب
وثقة بالله
حتى تكن أسعد الناس ..

اجعــل الفرح شــكراً ...والحزن صـ بـراً ...والصمت تفكراً ...والنطق ذكـراً  ...والحياة طاعة..
وكن مثل الطائر ...يأتيه رزقه كل صباح ومساء ،وال يهتم بغد  ...وال يؤذي أحداً
وليكن قلبك كاللؤلؤ  ...ال يحمل أحقاداً
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وكــن ف ي� الدنيــا كأنــك غريــب ،أو عابــر ســبيل  ...صــل صــاة مــودع  ...وارقــد كأنــك
شــهيد  ...وال تتكلــم بــكالم تعتــذر منــه.
ال تنــس أن حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل تُطفــئ الحريــق ،ويَنجــو بهــا الغريــق ،ويُعــرف
بهــا الطريــق.
قيل للسعادة

ت
ين
تسكن� القلب؟
م�
قالــت :إذا توافــرت فيــه ثــاث :عــدم الحــزن عــى مــا فــات ،وعــدم القلــق عــى مــا هــو آت،
ف
و� النقــاش يقــاس العقــل،
والرضــا بمــا قســم رب الســماوات ،ففــي الشـ ّـدة يُقــاس ّ
الصـ بـر ،ي

ف
و� المواقــف يُقــاس البـ شـر.
ي

هنيئـاً لمــن يحــرص عــى أال يظلــم أحــداً ،وال يغتــاب أحــداً ،وال يجــرح أحــداً ،وال يــرى نفســه
فــوق أحــد ،فكلنــا راحلــون.
من اللطائف القرآنية

ت

َس َت ْع ِج ُلو ُه} (النحل)1:
سورة النحل اف ُتتحت بالنهي عن االستعجال{:أَ َ� أَ ْم ُر ال َّل ِه َف َل ت ْ

واختتمت أ
اص ِب ْ� َو َما َص ب ْ ُ�كَ
بالمر
ُ
ب
بالص�َ :
{و ْ
ومــا بـ ي ن
ـ� الـ تـروي والصـ بـر ،يكمــن خـ يـر ال يعلمــه إال اللــه تعــاىل ،فالثقــة باللــه ال حــدود لهــا،
ِإ َّل ِبال َّل ِه} (النحل)127:

والصـ بـر عاقبتــه أجــر بغـ يـر حســاب.
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ثواب الحمد

لــو رزق العبــد الدنيــا بمــا فيهــا ،ثــم قــال :الحمــد للــه ،لــكان إلهــام اللــه لــه بالحمــد أعظــم
نعمــة مــن إعطائــه الدنيــا! ألن نعيــم الدنيــا يفـىن  ،وثــواب الحمــد يبقــى..
كالم من ذهب

كان الصالحون يتواصون بثالث كلمات ،لو وزنت بالذهب لرجحت به:

أ
وب� الله ،أصلح الله ما بينه ي ن
الوىل :من أصلح ما بينه ي ن
وب� الناس
الثانية :من أصلح رسيرته ،أصلح الله عالنيته
الثالثة  :من اهتم بأمر آخرته ،كفاه الله أمر دنياه وآخرته.
دعائم التوكل

أ
عالم بنيت أمرك ف ي� التوكل عىل الله عز وجل؟
قال رجل لحاتم الصمَ :
قال :عىل أربع خصال:

ق
نفس
علمت أن ي
رز� ال يأكله يغ�ي ،فاطمأنت به ي
عمل ال يعمله يغ�ي ،فأنا مشغول به
وعلمت أن ي
ن
يأتي� بغتة ،فأنا أبادره
وعلمت أن الموت ي

وعلمت نأ� ال أخلو من ي ن
ع� الله عز وجل حيث كنت ،فأنا
أستح� منه
ي
يي

قال تعاىلَ { :ف َت َوك َّْل َع َل ال َّل ِه ِإ َّن ال َّلهَ

86

�}(آل عمران)159 :
يُ ِح ُّب ا ْل ُم َت َوك ِِّل ي ن َ

اقرأ  ...وتذكر

م ن� ه ن�ا وه ن�اك

ويقول اإلمام الشافعي:

ق
راز�
أن اللــهَ ال شــكٌ
وأيقنــت َّ
ُ
ي

ــت ف ي� ِرز ق يْ� َع َ
ــه خَ القــي
تَوك ْل ُ
ــى ال َّل ِ
ق
ن
رز�
َ
ومــا يــكُ مــن ي
فليــس يفوتــ ي

و َلــو ك ف
ــق
َ
ــار َ
َ
َان ي� َقــاع َ
الع ِ
البح ِ
وام ِ

ت
بفضلــه
العظيــم
بــه اللــهُ
ُ
ِ
ســيأ� ِ
ي

ن
بناطــق
اللســان
ُ
ولــو لــم يكــن مــ ي
ِ

ش
ـس حــر ًة
� ٍء تذهـ ُ
ـب النفـ ُ
ففــي أي ي

ــق
َو َق ْ
ــد َق َس َ
الر ْح َم ُ
ــم َّ
ــن ِرز َْق ا ْلخَ ال َ ِئ ِ

ما نزل بالء إال بذنب

	ال تخوفوا الناس من الفقر ..
ت
ال� تجلب الفقر
	خوفوهم من الذنوب ي
	فما نزل بالء إال بذنب ،وال ُرفع إال بتوبة...
أ

{وأَ َل ِو اس َتقاموا َع َل الطَّريق َِة لَس َقيناهُ م ما ًء غ ََد ًقا}(الجن)16 :
قال تعاىلَ :

الدعوة الصادقة

الصالح� :كم بيننا ي ن
ين
وب� عرش الرحمن؟ فقال :دعوة صادقة ألخيك.
ُسئل أحد

وقــد قيــل :الدعــاء مــن أنفــع أ
الدويــة ،وهــو عــدو البــاء ،يدافعــه ويعالجــه ،ويمنــع

نزولــه ،ويرفعــه أو يخففــه ،وهــو ســاح المؤمــن.
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أدعية مميزة

االسـ ِـتغْ ف َِار
(سـ ِّي ُد ْ
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم ،قــالَ :
ســيد االســتغفارَ :عـ ِـن ال َّنـ ِب ي ِّ
أَ ْن تَ ُقـ َ
ـت ،خَ َل ْق َتـ ِن ي َوأَنَــا َع ْبـ ُـدكَ َ ،وأَنَــا َعـ َـى َع ْهـ ِـدكَ َو َو ْعـ ِـدكَ َمــا
ـت َرب ي ِّ� ال َ ِإ َلــهَ ِإال أَنْـ َ
ـول :ال َّل ُهـ َّـم أَنْـ َ

اسـ َتطَ ْع ُت ،أَ ُعــو ُذ بــكَ ِمـ ْ ش
� َمــا َص َن ْعـ ُ َ
ـ� َفاغ ِْفـ ْـر
ْ
ِ
ـن َ ِّ
ـىَ ،وأَبُــو ُء َلــكَ ِب َذنْـ ِب ي
ـت ،أبُــو ُء َلــكَ ِب ِن ْع َم ِتــكَ َعـ َ ي َّ

ِ يلَ ،ف ِإنَّــهُ ال َ يَغْ ِفـ ُـر ُّ
ـتَ ،قـ َ
ـن
وق ًنــا ِب َهــاَ ،ف َمـ َ
ـوب ِإ َّل أَنْـ َ
ـالَ :
ـات ِمـ ْ
ـن َقا َل َهــا ِمـ َ
«و َمـ ْ
ـارُ ،م ِ
الذنُـ َ
ـن ال َّن َهـ ِ
َ
ـات
ـن ِب َهــاَ ،ف َمـ َ
ـن أَهْ ـ ِـل َ
وقـ ٌ
ـن َقا َل َهــا ِمـ َ
الج َّنـ ِـةَ ،و َمـ ْ
ـو ِمـ ْ
ـن ال َّل ْيـ ِـلَ ،وهُ ـ َ
ـىسَ ،ف ُهـ َ
ـو ُم ِ
يَ ْو ِمـ ِـه َق ْبـ َـل أ ْن يُ ْمـ ِ ي َ
الج َّنـ ِـة)
َق ْبـ َـل أَ ْن يُ ْص ِبـ َ
ـن أَهْ ـ ِـل َ
ـو ِمـ ْ
ـحَ ،ف ُهـ َ

()1

ض
ــال َر ُس ُ
ــالَ :ق َ
� ال َّلــهُ َع ْنــهُ َ ،ق َ
ــول ،ال َّل ِــه
كفــارة املجالــسَ :ع ْ
ــن ِأبَ ي� هُ َريْ َ
ــر َةَ ،ر ِ ي َ
ـو ٌم َم ْج ِل ًســاَ ،ك ـرث ُ َ لَغَ طُ ُهـ ْـم ِفيـ ِـهَ ،ف َقـ َ
ـال َقا ِئـ ٌـل َق ْبـ َـل أَ ْن
ـس َقـ ْ
َصـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم(َ :مــا َج َلـ َ
ـوب ِإ َل ْيــكَ ِ ،إال غ ُِفـ َـر
يَ ُقـ َ
ـومُ :سـ ْب َحانَكَ ال َّل ُهـ َّـم َربَّ َنــاَ ،و ِب َح ْمـ ِـدكَ ال ِإ َلــهَ ِإال أَنْـ َ
ـت ،أَ ْسـ َتغْ ِف ُركَ ثُـ َّـم أَتُـ ُ
َلــهُ مــا ك ف
()2
ــه)
َ
َ
َان ِ ي� َم ْج ِل ِس ِ
اســ َت َوى َع َ
اللــهَ ،ص َّ
إن َر ُس َ
ــى
ــى اللــهُ َع َل ْي ِــه َو َســ َّل َم ،ك َ
دعــاء الســفرَّ :
ــول ِ
َان ِإ َذا ْ
ان ا َّلـ ِـذي َســخَّ َر َل َنــا هَ ـ َـذاَ ،و َمــا ُك َّنــا َلــهُ
(س ـ ْب َح َ
ـر ثَالثًــا ،ثُـ َّـم قــالُ :
ـر ِه خَ ِار ًجــا ِإ َل َس ـف ٍَرَ ،كـ ب َّ َ
بَ ِعـ ي ِ

ف
الع َمـ ِـل
ـ�َ ،و ِإنَّــا ِإ َل َربِّ َنــا َل ُم ْنق َِل ُبـ َ
ـن َ
ُمق ِْرِنـ ي ن َ
ـوىَ ،و ِمـ َ
ـر َوال َّت ْقـ َ
ـون ،الل ُهـ َّـم ِإنَّــا ن َْسـأَ ُلكَ ِ ي� َسـف َِرنَا هَ ـ َـذا الـ ِب َّ
مــا تَــر ض َ� ،اللهــم هَ ــون ع َلينــا سـفَرنَا هَ ـ َـذا ،واطْــو عنــا بعــده ،اللهم أَنْــت الصاحـ ف
السـف َِر،
َ ِ َ َّ ُ ْ َ ُ ُ َّ
َ َّ ِ ُ
ـب ِ ي� َّ
ُ َّ ِّ ْ َ ْ َ َ َ
َ ْ
ف أ
ـب ِ ف ي�
ـوء ُ
السـف َِرَ ،وكَآبَـ ِـة َ
َوالخَ ِلي َفـ ُـة ِ ي� الَهْ ـ ِـل ،الل ُهـ َّـم ِإ ن ي ِّ� أَ ُعــو ُذ ِبــكَ ِمـ ْ
الم ْنظَـ ِـرَ ،و ُسـ ِ
ـن َو ْع َثـ ِ
ـاء َّ
الم ْن َق َلـ ِ
أ
()3
ون).
ونِ ،ل َربِّ َنــا َح ِامـ ُـد َ
ـونَ ،ع ِابـ ُـد َ
ـون ،تَا ِئ ُبـ َ
ـنِ :آي ُبـ َ
ـال َوالَهْ ـ ِـلَ ،و ِإ َذا َر َجـ َ
َ
ـنَ ،وزَا َد ِف ِيهـ َّ
ـع َقا َل ُهـ َّ
المـ ِ
االس ِتغْ ف َِار.
 -1صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ،بَ ُ
اب أَ ْف َض ِل ْ
ين
السناد صحيح عىل ش�ط مسلم
-2المستدرك عىل
الصحيح� للحاكم 720\1،وقال :هذا إ
اب َما يَق ُ
ُول ِإذَا َر ِك َب ِإ َل َسف َِر ال َْح ِّج َوغ ي ْ َِ� ِه
 -3صحيح مسلم ،كتاب الحج ،بَ ُ
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إعداد:هالة عقل
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ذكــر اللــه جــل ف� عــاه أ
المثــال ف ي� القـرآن الكريــم ف ي� آيــات عــدة ،نصــت بعضهــا عــى
ي
ذكــر �ض ب أ
المثــال للنــاس ،فقــال اللــه تعــاىل{ :وت ْلــكَ أ
ال َ ْم َثـ ُ ض
ـاس َو َمــا يَ ْع ِق ُل َهــا ِإال
َ�بُ َهــا ِلل َّنـ ِ
َِ
ـال ن ْ ِ
ا ْلعالمون}(العنكبــوت ،)43:ويقــول تعــاىل{ :ويـرض ْ ب اللــهُ أ
ش
ال ْم َثـ َ
� ٍء َع ِل ْيـ ْـم }
َ ُِ َ
ـال لل َّنـ ِ
َ ِ ُ
ـاس واللــهُ ِبكُــ ِّـل َ ي
(النــور ،)35 :وهــذا يعــن ي أن للمثــل وظيفــة يؤديهــا لــدى ســامعيه والمتدبريــن ف ي� معانيــه.

معنى املثل يف اللغة:

ف
ومثَلــه،
جــاء ي� معاجــم اللغــة العربيــة ،أن كلمــة مثــل كلمـ ُـة ت َْسـ ِـويَ ٍة .يقــال :هــذا ِمثْلــه َ
كمــا يقــال ِشـ ْبهه وشَ ـ َب ُهه بمعـىن ؛ قــال ابن بــري :الفــرق بـ ي ن
المســاواة
والمســاواة ،أَن ُ
المماثَلــة ُ
ـ� ُ
ن أ
ف
ن ف
تكــون بـ ي ن
الم ْقــدار ،ال يزيــد
ـ�
ـاوي هــو التكا ُفــؤُ ي� ِ
ِ
المختلفـ يـ� ي� ِ
الج ْنــس ،والم َّتفقـ يـ�؛ لَن ال َّتسـ ِ
ـ� المتفقـ ي ن
المماثَلــة فــا تكــون إال بـ ي ن
الطــاق،
ـ� ... ،فـ ِـإذا قيــل :هــو ِمثْلــه عــى ِإ
وال ين ُقــص ،وأَمــا ُ
ِ

فمعنــاه أَنــه يسـ ُّـد مسـ َّـده( ،)1وقولــه تعــاىل{ :فـ ِـإن آمنــوا بمثــل مــا آمنتــم بــه}؛ قــال أَبــو ِإســحق:
اليمــان؟ قيــل لــه :المعـىن واضــح بـ ي ِّ ن
ـ� ،وتأْوي ُلــه ِإن
ِإن قــال قائــل وهــل ل ِإليمــان ِم ْثــل هــو غـ يـر ِإ
أَتَــوا بتصديــق م ْثــل تصديقكــم ف� إيمانكــم أ
بالَنبيــاء وتصديقكــم كتوحيدكــم  ...فقــد اهتــدوا؛
ْ
ي ِ
ٍ ِ ِ
ـلم� مثلكــم( ...)2وقولــه عــز وجــل{ :وللــه الم َثـ ُـل أ
أَي قــد صــاروا مسـ ي ن
ال َ ْعــى}؛ جــاء ف ي� التفسـ يـر:
َ
()3
أَ ْي :ا ْلك ََمـ ُ
ـوب ِإ َل ْيـ ِـه.
ـال ا ْل ُمطْ َلـ ُ
ـق ِمـ ْ
ـن ك ُِّل َو ْجـ ٍـهَ ،وهُ ـ َ
ـو َم ْن ُسـ ٌ
 -1لسان العرب.17 /14 :
ن
معا� القرآن وإعرابه.160/ 10 :
 -2ي
ز ف
تفس� الكتاب العزيز.215 /1 :
 -3المحرر
الوج� ي� ي
ي
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مثْل القرآن
ِّ

اســتخدم القـرآن الكريــم لفــظ المثــل بمعنــاه اللغــوي لغــر �ض ب أ
المثــال ف ي� مواضــع
ي
عــدة منــه ،نــورد ف ي� هــذا المقــام نمــاذج لذلــك ،ممــا ورد ف ي� تحــدي الخلــق أن يأتــوا بمثــل
الق ـرآن الكريــم ،حيــث طلــب منهــم ف� بــدء أ
المــر أن يأتــوا بمثــل الق ـرآن ،فلمــا عجــزوا عــن
ي
ذلــك طلــب منهــم اللــه أن يأتــوا بمثــل ش
عــر ســور منــه ،فلمــا عجــزوا كان التحــدي البالــغ

ف
و� هــذا التسلســل نزلــت آيــات قرآنيــة كريمــة ،فقــال
لهــم بــأن يأتــوا بمثــل ســورة منــه ،ي
ـون ِب ِمث ِْلـ ِـه
ـن َعـ َـى أَن يَأْتُــواْ ِب ِم ْثـ ِـل هَ ــ َـذا ا ْل ُقـ ْـر ِآن ال َ يَأْتُـ َ
ـت ِإ
تعــاىلُ { :قــل َّل ـئِ ِن ْ
ـس َوا ْل ِجـ ُّ
اج َت َم َعـ ِ
النـ ُ
التيــان بمثــل هــذا الق ـرآن
ـر ًا} إ
ـو ك َ
(الرساء )88:فالخلــق عاجــزون عــن إ
َان بَ ْع ُض ُهـ ْـم ِل َب ْعـ ٍـض ظَ ِهـ ي
َو َلـ ْ
عــى نظمــه وإيجــازه ونســقه مــع كثــر ممــا ضمــن فيــه مــن أ
الحــكام والحــدود وفنونهــا
ي
القاصيــص أ
ويقــال مثــل هــذا القــرآن مــن تعريــه عــن التناقــض مــع كــرث ة أ
()1
والخبــار.
وقــال عــز وجــل{:أَ ْم يَقُو ُلـ َ ت
ت
ش
ـات َوا ْد ُعــواْ
ـر ُسـ َ
ْ�يَـ ٍ
ـون ا ْفـ َ َ
ـو ٍر ِّمث ِْلـ ِـه ُمف َ َ
ـرا ُه ُقـ ْـل َفأْتُــواْ ِب َعـ ْ ِ

ش
ـو ٍر
ون ال ّلـ ِـه ِإن كُن ُتـ ْـم َص ِاد ِقـ ي ن َ
ـر ُسـ َ
َمـ ِـن ْ
اس ـ َتطَ ْع ُتم ِّمــن ُد ِ
ـ�} (هــود )13وقولــه تعــاىلَ { :فأْتُــواْ ِب َعـ ْ ِ
ف
ت
ـات} صفــة لعـ شـر ســور ،وذلــك
ْ�يَـ ٍ
ِّمث ِْلـ ِـه} المماثلــة المطلوبــة ي� فصاحتــه وعلومــه ،وقولــه{ُ :مف َ َ
ت
ت
اســ َتطَ ْع ُتم}
ــرا ُه} وليســت المماثلــة ف ي�
االفــراء .وقولــهَ :
ــن ْ
مقابلــة لقولهــم{ :ا ْف َ َ
{وا ْد ُعــواْ َم ِ
ف
ـب ِّم َّمــا نَ َّز ْل َنــا َعـ َـى َع ْب ِدنَــا َفأْتُــواْ
أي اســتعينوا بمــن شــئتم ( ،)2وقــال تعــاىلَ :
{و ِإن كُن ُتـ ْـم ِ ي� َريْـ ٍ

ــم َص ِاد ِق ي ن
ــ�} (البقــرة )23المعــىن :
ــه ِإ ْن ُك ْن ُت ْ
ون ال ّل ِ
ِب ُســو َر ٍة ِّمــن ِّمث ِْل ِ
ــه َوا ْد ُعــواْ شُ ــ َه َداءكُم ِّمــن ُد ِ
ف
()3
أن الق ـرآن م ـنز ل مــن عنــد ال َّلــه .فهاتــوا أنتــم نبــذاً ممــا يماثلــه ويجانســه.
وإن ارتبتــم ي� ّ
أي َفأتــوا ِب ُســو َرة مــن مثلــه ف ي� البالغــة َوال ّنظــم َو ِص َّحــة ا ْل َم ْعـىن َ .وقيــلِ :إن َم ْع َنــا ُهَ :فأتوا ِب ُســو َرة
مثــل ُســو َرة ا ْلق ُْرآن.
تفس� السمرقندي.328 /2 :
 -1ي
 -2التسهيل لعلوم نز
الت�يل.102/ 2 :
 -3الكشاف99 /1 :
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جــاء هــذا التحــدي رداً عــى المشـ ي ن
ـكك� بحقيقــة أن الق ـرآن الكريــم م ـنز ل مــن عنــد اللــه عــى
اس ـ َتطَ ْع ُتم مــن دون اللــه} َم ْع َنــا ُه:
رســوله ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،و َقولــهَ :
{وادعــوا مــن ْ
اس ـ َتطَ ْع ُتم مــن دون اللــه {إن ُك ْن ُتــم َص ِادقـ ي ن
ـ�}( )1يقــول ابــن كثـ يـر :إن قولــه
اس ـ َت ِعي ُنوا ِبمــن ْ
َو ْ
ِ
تعــاىلَ { :فأْتُــواْ بســو َر ٍة ِّمــن ِّمث ِْلـ ِـه} وقولــه ف� ســورة يونــس{ :أَ ْم يَقُو ُلـ َ ت
ـرا ُه ُقـ ْـل َفأْتُواْ ِب ُســو َر ٍة
ِ ُ
ـون ا ْفـ َ َ
ي
ـ�} (يونــس )38:يعــم كل ســورة ف ي�
ون ال ّلـ ِـه ِإن كُن ُتـ ْـم َص ِاد ِقـ ي ن َ
ِّمث ِْلـ ِـه َوا ْد ُعــواْ َمـ ِـن ْ
اس ـ َتطَ ْع ُتم ِّمــن ُد ِ
القـرآن ،طويلــة كانــت أو قصـ يـرة؛ ألنهــا نكــرة ف ي� ســياق الـ شـرط ،فتعــم ،كمــا هــي ف ي� ســياق النفي
ـ� مــن أ
ف
الصوليـ ي ن
عنــد المحققـ ي ن
فالعجــاز حاصــل ف ي� طوال الســور
ـ� ،كمــا هــو مقــرر ي� موضعــه ،إ
وقصارهــا ،وهــذا ال أعلــم فيــه نزاعـاً بـ ي ن
ـ� النــاس ســلفاً وخلفـاً ( ،)2وورد الحديــث عــن المماثلــة
بشــأن الق ـرآن الكريــم ،عنــد التطــرق لموضــوع نســخ آ
اليــات ،فقــال عــز وجــل :ويقــول عــز
ش
َ
َ
َ
� ٍء
َ
َنســخْ ِمـ ْ
وجل{:مــا ن َ
ـن آيَـ ٍـة أَ ْو ن ُِنسـ َها نَـأْ ِت ِبخَ ـ ي ْ ٍ
ـر ِّم ْن َهــا أ ْو ِمث ِْل َهــا أ َلـ ْـم ت َْع َلـ ْـم أ َّن ال ّلــهَ َعـ َ َ
ـى ك ُِّل َ ي ْ
َق ِديـ ٌـر} (البقــرة )106:يذكــر صاحــب أضــواء البيــان تســاؤال ً يتعلــق بقولــه تعــاىل{ :أَ ْو ِمث ِْل َهــا} حيــث
قــد يقــال :مــا الحكمــة ف ي� نســخ المثــل ليبــدل منــه مثلــه؟ وأي مزيــة للمثــل عــى المثــل حـ تـى
ينســخ ويبــدل منــه؟ ويجيــب عــن ذلــك ،فيقــول :إن قولــه{ :أَ ْو ِمث ِْل َهــا} يـراد بــه مماثلــة الناســخ
ف
ف
ـا� أن يكــون الناســخ يســتلزم فوائــد خارجــة عــن ذاتــه،
والمنســوخ ي� حــد ذاتيهمــا ،فــا ينـ ي
يكــون بهــا خـ يـراً مــن المنســوخ ،فيكــون باعتبــار ذاتــه مماثـا ً للمنســوخ ،وباعتبــار مــا يســتلزمه
ت
ـ� ال توجــد ف ي� المنســوخ ،خـ يـراً مــن المنســوخ ،وإيضاحــه أن عامــة المفرسيــن
مــن الفوائــد الـ ي
يمثلــون لقولــه{ :أَ ْو ِمث ِْل َهــا} بنســخ اســتقبال بيــت المقــدس ،باســتقبال بيــت اللــه الحــرام،
فــإن هــذا الناســخ والمنســوخ بالنظــر إىل ذاتيهمــا متماثــان؛ ألن كل واحــد منهمــا جهــة مــن
ف
ف
ـا� أن يكــون الناســخ مشــتمال ً عــى حكــم
الجهــات ،وهــي ي� حقيقــة أنفســها متســاوية ،فــا ينـ ي

خارجــة عــن ذاتــه ،تصـ يـره خـ يـراً مــن المنســوخ بذلــك االعتبــار ،فــإن اســتقبال بيــت اللــه الحـرام
تلزمــه نتائــج متعــددة مشــار إليهــا ف ي� القـرآن ،ليســت موجــودة ف ي� اســتقبال بيــت المقــدس ،منها
ن
السمعا�.384 /2 :
تفس�
 -1ي
ي
كث�.63 /1 :
تفس� ابن ي
 -2ي
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ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بقولهــم :تزعــم
أنــه يســقط بــه احتجــاج كفــار مكــة عــى ال َّنـ ب ي
أنــك عــى ملــة إبراهيــم ،وال تســتقبل قبلتهــا ،وتســقط بــه حجــة اليهــود بقولهــم تعيــب ديننــا
وتســتقبل قبلتنــا ،وقبلتنــا مــن ديننــا ،وتســقط بــه أيضـاً حجــة علمــاء اليهــود فإنهــم عندهــم
ف ي� التــوراة أنــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ســوف يؤمــر باســتقبال بيــت المقــدس ،ثــم يؤمــر
بالتحــول عنــه إىل اســتقبال بيــت اللــه الحـرام ،فلــو لــم يؤمــر بذلــك الحتجــوا عليــه بمــا عندهم
ف ي� التــوراة ،مــن أنــه ســيحول إىل بيــت اللــه الحــرام ،والفــرض أنــه لــم يحــول ،وقــد أشــار
ت
ـت
ـن َح ْيـ ُ
ـث خَ َر ْجـ َ
ـ� هــي إدحــاض هــذه الحجــج الباطلــة بقولــهَ :
{و ِمـ ْ
تعــاىل إىل هــذه الحكــم الـ ي
ـث َمــا كُن ُتـ ْـم َف َو ُّلــواْ ُو ُجوهَ ُكـ ْـم شَ ـطْ َر ُه}(البقرة )150:ثــم
ـو ِّل َو ْج َهــكَ شَ ـطْ َر ا ْل َم ْسـ ِـج ِد ا ْل َحـ َـر ِام َو َح ْيـ ُ
َفـ َ
بـ ي ن
ـاس َع َل ْي ُكـ ْـم ُح َّجـ ٌـة} وإســقاط هــذه الحجــج مــن الدواعــي
ـ� الحكمــة بقولــهِ { :ل َئ ـا َّ يَ ُكـ َ
ـون ِلل َّنـ ِ

ت
ـ� دعتــه صــى اللــه عليــه وســلم إىل حــب التحويــل إىل بيــت اللــه الح ـرام المشــار إليــه ف ي�
الـ ي
ف
ـو ِّل َو ْج َهــكَ شَ ـطْ َر
ـماء َف َل ُن َو ِّل َي َّنــكَ ِق ْب َلـ ًـة ت َْر َضاهَ ــا َفـ َ
السـ ِ
قولــه تعــاىلَ { :قـ ْـد نَـ َـرى تَ َق ُّلـ َ
ـب َو ْج ِهــكَ ِ ي� َّ
ا ْل َم ْسـ ِـج ِد ا ْل َحـ َـر ِام} (البقــرة.)144:

(*)
1

استخدام األمثال:

اعتــىن العــرب أ
بالمثــال منــذ القــدم ،فــكان لــكل �ض ب مــن �ض وب حياتهــم مثــل
ـ� العــرب بــه حــداً ممـ ي ز
يستشــهد بــه ،وبلغــت عنايــة اللغويـ ي ن
ـ�اً عــن ســواهم ،إذ كان المثــل

بالنســبة إليهــم يجســد اللغــة الصافيــة إىل حــد كبـ يـر ،وتتبعوهــا جي ـا ً بعــد جيــل ،وبمــا أننــا
ف
ف
ف
و� شــبابنا ،وشــيخوختنا ،ومــن مـ ي ز
ـ�ة
نتعلــم ي� الحيــاة مــن الحيــاة نفســها ،ي� صغرنــا ب
وك�نــا ،ي
ت
ـ�
إ
النســان أنــه يضــم التجربــة إىل التجربــة ،فيكـ ِّ
ـون بذلــك مــن تجاربــه الحياتيــة الفكــرة الـ ي
ت
ـا� ،كقط ـرات الــدم ف ي� العــروق.
تصبــح جــزءاً مــن العقــل ،كال ـرأي ،وجــزءاً مــن الحــس الحيـ ي
والمثــال إال م ـرآ ًة صادقــة تمخضــت عــن تجــارب أ
ومــا الح َكــم أ
الف ـراد والمجتمعــات عــى مــر
ّ
ِ
العصــور أ
والزمنــة.
* أضواء البيان.450 - 449 /2 :
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مرضب األمثال

م ن� ه ن�ا وه ن�اك

ولــم تكــن أ
المثــال محــض أقــوال قيلــت عــى عواهنهــا ،بــل لــكل مثــل حكايــة تــروى،
أ
ت
ت
الــ� �ض بهــا
ي
ســنأ� عــى حكايــات بعضهــا الحقــاً ،ونقــدم لذلــك بتنــاول بعــض المثــال ي
ف
ــاس ْأمثَا َل ُه ْم}(محمــد،)3 :
اللــه للنــاس ي� كتابــه الكريــم ،فقــال تعــاىل {:ك ََذ ِلــكَ يَــرض ِ ُب اللــهُ ِلل َّن ِ
لتكــون ن�اس ـاً يهتــدى بــه ،وقــد ورد ذكــر كلمـ تـ� مثــل أ
والمثــال ،رصيحــة ف ي� الق ـرآن الكريــم،
ب
ي
مــا يزيــد عــى سـ ي ن
اليمــان ،و كشــف الكفــر ،ورد
ـت� مــرة( ،)1وتناولــت موضوعــات كثـ يـرة ،منهــا إ

شُ ـبهه ،وفضــح النفــاق ،وتصويــر الخبيــث والطيــب ،وغ�هــا كثــر ،ومــن شــواهد ذكــر أ
المثــال
ََ
ي
ي
ف
ت
ـأ�:
ي� القـرآن الكريــم ،مــا يـ ي
مثل اإلنفاق يف سبيل الله:

َــل ا َّلذيــن ينفقُــون أَموا َله ف
ــت َســ ْب َع
ــة أَنْ َب َت ْ
َ ْ َ ُ ْ
َــل َح َّب ٍ
ــم ِ ي� َس ِــب ِيل ال َّل ِ
قــال تعــاىلَ { :مث ُ ِ َ ُ ْ ِ
ــه ك ََمث ِ
ف
ـع َع ِليـ ٌـم} (البقــرة ،) 261 :هَ ـ َـذا
ـن يَشَ ــا ُء َوال َّلــهُ َو ِاسـ ٌ
َسـ َن ِاب َل ِ ي� ك ُِّل ُسـ ْن ُب َل ٍة ِمائَـ ُـة َح َّبـ ٍـة َوال َّلــهُ يُ َض ِاعـ ُـف ِل َمـ ْ
ـال لت ْضعيــف ال َّثــواب لمــن أَنْ َفـ َ ف
ـاء َم ْر َضا ِتـ ِـهَ ،وأَ َّن ا ْل َح َسـ َن َة
َ ِ َِ ْ
ـق ِ ي� َسـ ِـب ِيل ِه َوابْ ِتغَ ـ ِ
َم َثـ ٌـل �ض َ َ بَــهُ ال َّلــهُ ت ََعـ َ ِ َ ِ ِ
ف
ش
ـون
ـن يُ ْن ِف ُقـ َ
و� تفسـ يـر قولــه تعــاىل{َ :م َثـ ُـل ا َّل ِذيـ َ
ـر أَ ْمثَا ِل َهــا ِإ َل َس ـ ْب ِع ِمائ َِة ِض ْعـ ٍ
ـف ،ي
ت َُضا َعـ ُـف ِب َعـ ْ ِ
ـال َمك ُْحـ ٌ
ـر ِ :ف ي� طَا َعـ ِـة ال َّلـ ِـهَ .و َقـ َ
أَ ْم َوا َل ُهـ ْـم ِ ف ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه} َقـ َ
ـول :يَ ْع ـ ِن ي ِبـ ِـه:
ـال َسـ ِـع ُيد بْـ ُ
ـن ُج َبـ ي ْ ٍ
ْالنْ َفـ ُ ف
يب بْـ ُ ش
ـر َذ ِلــكَ َ ،و َقـ َ
ـر،
ِإ
ـادِ ،مـ ْ
ـن ِربَـ ِ
ـاق ِ ي� ا ْل ِج َهـ ِ
ـال شَ ـ ِـب ُ
ـاط ا ْلخَ ْيـ ِـل َو ِإ ْعـ َـد ِاد ِّ
السـ َـا ِح َو َغـ ي ْ ِ
ـن ِبـ ْ ٍ
ـف؛
ـج ،يُ ْض ِّعـ ُـف ِّ
ـاس :ا ْل ِج َهــا ُد َوا ْل َحـ ُّ
َعـ ْ
الد ْرهَ ـ َـم ِف ِيه َمــا ِإ َل َسـ ْب ِع ِمائ َِة ِض ْعـ ٍ
ـن ِعك ِْر َمـ َـةَ ،عـ ِـن ابْـ ِـن َع َّبـ ٍ
ـال ال َّلــهُ ت ََعـ َ
َو ِل َهـ َـذا َقـ َ
ـت َس ـ ْب َع َس ـ َن ِاب َل ِ ف ي� ك ُِّل ُس ـ ْن ُب َل ٍة ِمائَـ ُـة َح َّبـ ٍـة}
ـال{ :ك ََم َثـ ِـل َح َّبـ ٍـة أَنْ َب َتـ ْ
ف
الس ـ ْب ِع ِمائ َِةَ ،فـ ِـإ َّن هَ ـ َـذا ِفيـ ِـه ِإشَ ــا َر ٌة ِإ َل
ـوسِ ،مـ ْ
َوهَ ـ َـذا ا ْل َم َثـ ُـل أَبْ َلــغُ ِ ي� ال ُّن ُفـ ِ
ـن ِذ ْكـ ِـر َعـ َـد ِد َّ
ـال الصالحـ َـة ينميهــا ال َّلــهُ عـز وجـ َّـل ،ألَصحابهــا ،كَمــا ينمــي الـزرع لمــن بـ َـذره ف� ْ أ
أ
ال َ ْر ِض
َ َّ َ َ ِ ْ َ ِ َ
أَ َّن ْال َ ْع َمـ َ َ ِ ٍ ُ َ ِّ َ
َ ُ َ ِّ
َّ ْ َ ِ َ ْ َ َ ُ ِ ي
ـف( ،)2فقــال صــى اللــه عليــه
ـف ا ْل َح َسـ َن ِة ِإ َل َسـ ْب ِع ِمائ َِة ِض ْعـ ٍ
السـ َّن ُة ِب َت ْض ِعيـ ِ
الطَّ ِّي َبـ ِـةَ ،و َقـ ْـد َو َر َد ِت ُّ
َان بَ ْعـ َـد
َان َز َل َف َهــاَ ،وك َ
ـن ِإ ْس ـا َ ُمهُ  ،يُ َك ِّفـ ُـر ال َّلــهُ َع ْنــهُ ك َُّل َس ـ ِّي َئ ٍة ك َ
وســلم(ِ :إ َذا أَ ْس ـ َل َم َ
الع ْبـ ُـد َف َح ُسـ َ
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ش
ـاو َز
السـ ِّي َئ ُة ِب ِمث ِْل َهــا ِإ َّل أَ ْن يَ َت َجـ َ
ـاصَ :
َذ ِلــكَ ِ
ـر أَ ْمثَا ِل َهــا ِإ َل َسـ ْب ِع ِمائَـ ِـة ِض ْعـ ٍ
الق َصـ ُ
ـفَ ،و َّ
الح َسـ َن ُة ِب َعـ ْ ِ
ف
ال َّلــهُ َع ْن َها)(َ )1قـ َ
ـون أَ ْم َوا َل ُهـ ْـم ِ ف ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه ك ََم َثـ ِـل
ـن يُ ْن ِف ُقـ َ
ـن َزيْـ ٍـد ِ ي� قولــه تعــاىل{َ :م َثـ ُـل ا َّل ِذيـ َ
ـال ابْـ ُ
ف
ـق
ـن يَشَ ــا ُء} هَ ـ َـذا ا َّلـ ِـذي يُ ْن ِفـ ُ
َح َّبـ ٍـة أَنْ َب َتـ ْ
ـت َسـ ْب َع َسـ َن ِاب َل ِ ي� ك ُِّل ُسـ ْن ُب َل ٍة ِمائَـ ُـة َح َّبـ ٍـة َوال َّلــهُ يُ َضا َعـ ُـف ِل َمـ ْ
()2
َعـ َـى نَف ِْسـ ِـه ِ ف ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـهَ ،ويَخْ ـ ُـر ُج)
ف
النفــاق ف ي� ســبيل اللــه ،وبيــان فضلــه ،وأن يَعلــم
وهــذا مثــال رصيــح ي� الحــث عــى إ
فضلــه أكـرث َ ممــا أَنفــق؛ عــن ِأبَ ي� هُ َريْـ َـر َة ،أَ َّن َر ُسـ َ
ـول اللـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه
أن اللــه ســيعطيه ِمــن ِ
ـح ا ْل ِع َبــا ُد ِفيـ ِـهِ ،إ َّل َم َل ـك َِان يَـن ْ زِ النَ ،ف َي ُقـ ُ
َو َس ـ َّل َمَ ،قـ َ
ـول أَ َح ُدهُ َمــا :الل ُهـ َّـم
ـو ٍم يُ ْص ِبـ ُ
ـال(َ :مــا ِمـ ْ
ـن يَـ ْ
ـول ْ آ
أَ ْعـ ِـط ُم ْن ِف ًقــا خَ َل ًفــاَ ،ويَ ُقـ ُ
ال ِخـ ُـر :الل ُهـ َّـم أَ ْعـ ِـط ُم ْم ِسـكًا تَ َل ًفــا)( ،)3فالصدقــة ســبب لمحبــة اللــه،
ومحبــة النــاس ،وســعادة القلــب ،وزكاة النفــس ،والنفقــة ِتقــي مــن عــذاب النــار ،وتمنــع ميتـ َـة
وترجــح مـ ي ز
ان الحســنات ،وتك ِّفــر الذنــوب ،وترفــع قيمـ َـة العبــد عنــد ربــه.
ـ� َ
الســوءِّ ،
مثل اإلنفاق الخارس:

النفــاق ف ي� ســبيل اللــه ،يتوعــد اللــه الذيــن لــن يغ ـن ي عنهــم مــا
عــى النقيــض مــن إ
ينفقــون مــن أموالهــم ابتغــاء الدنيــا وعرضهــا الزائــل بالوبــال والخ ـران ،ف ـرض ب لنــا مث ـا ً

ـن ال َّلـ ِـه شَ ـ ْي ًئا َوأُو َل ِئــكَ
ـن تُغْ ـ ِن ي َ َع ْن ُهـ ْـم أَ ْم َوا ُل ُهـ ْـم َو َل أَ ْو َل ُدهُ ـ ْـم ِمـ َ
ـن َك َفـ ُـروا َلـ ْ
بقولــه تعــاىل{ِ :إ َّن ا َّل ِذيـ َ
أَصحــاب النــار هُ ــم فيهــا خَ الــدون * م َثـ ُـل مــا ينف ُقـ ف
ـح ِفي َهــا
ِ ُ َ َ َ ُِْ َ
ْ َ ُ َّ ِ ْ ِ َ
ـاة ُّ
ـون ِ ي� هَ ـ ِـذ ِه ا ْل َح َيـ ِ
الدنْ َيــا ك ََم َثـ ِـل ِريـ ٍ
ون }
ـن أَنْف َُسـ ُه ْم يَظْ ِل ُم َ
ص أَ َصابَـ ْ
ـو ٍم ظَ َل ُمــوا أَنْف َُسـ ُه ْم َفأَهْ َلكَ ْتــهُ َو َمــا ظَ َل َم ُهـ ُـم ال َّلــهُ َو َل ِكـ ْ
ـت َحـ ْـر َث َقـ ْ
ِ ٌّ
ف
ـن
(آل عمـران ،)117 - 116:يقــول الطـ بـري ي� تفسـ يـره :فاللــه َجـ َّـل ثنــاؤُ ُه شــبه َمــا يَ َت َصـ َّـد ُق ِبـ ِـه ا ْلك َِافـ ُـر ِمـ ْ

ـو ِل َو ْح َدا ِن َّيـ ِـة ال َّلـ ِـه َج ِاحـ ٌـدَ ،و ِل ُم َح َّمـ ٍـد،
َما ِلـ ِـهَ ،ف ُي ْع ِطيـ ِـه َمـ ْ
ـن يُ ْع ِطيـ ِـه َعـ َـى َو ْجـ ِـه ا ْلق ُْربَـ ِـة ِإ َل َربِّـ ِـهَ ،وهُ ـ َ
ــى اللــهُ ع َليــه وســ َّلم ،مك ِّ ف
ْــر ِهَ ،وأَنَّــهُ ُم ْض َم ِح ٌّ
َص َّ
ــد
َــر ن َِاف ِع ِــه َم َ
ــل ِع ْن َ
َ ْ ِ ََ َ ُ
َــذ ٌب ِ ،ي� أَ َّن َذ ِلــكَ غ ي ْ ُ
ــع ُكف ِ
اليمان ،باب من إسالم المرء.
-1صحيح البخاري ،كتاب إ

الط�ي.652 - 650 /4 :
تفس� ب
 -2ي
ىن
 -3صحيــح البخــاري ،كتــاب الــزكاة ،بــاب قــول اللــه تعــاىل{ :فأمــا مــن أعطــى واتقــى * وصــدق بالحسـ * فســنيرسه لليــرى * وأمــا مــن بخــل
واسـ ن
ـتغ� * وكــذب بالحسـىن * فســنيرسه للعــرى} [الليــل]10 - 5 :
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م ن� ه ن�ا وه ن�اك

ـح ِفي َهــا بَـ ْـر ٌد شَ ـ ِـد ٌيد
ـب بَ ْعـ َـد ا َّلـ ِـذي ك َ
َح َ
َان يَ ْر ُجــو ِمـ ْ
اج ِتـ ِـه ِإ َل ْيـ ِـه َذ ِاهـ ٌ
ـن َعا ِئـ َـد ِة نَف ِْعـ ِـه َع َل ْيـ ِـه ،ك َِشـ ْب ِه ِريـ ٍ
ـت} هَ ـ ِـذ ِه الريـ ُ ت
ـو ٍمَ ،قـ ْـد أَ َّم ُلــوا
{أَ َصابَـ ْ
ـر ُد الشَّ ـ ِـد ُيد َ
ـو ٍم} يَ ْع ـ ِن ي َز ْر َع َقـ ْ
{حـ ْـر َث َقـ ْ
ـ� ِفي َهــا ا ْلـ ب َ ْ
ِّ
ـح ا َّلـ ِ ي
َــت الر ُ ت
ن
الــر
ــوا ِر َ
يعــهُ َو َعا ِئ َ
ِإ ْد َراكَــهُ َ ،و َر َج ْ
ــد َة نَف ِْع ِــه َ { ...فأَهْ َلكَ ْتــهُ } يَ ْعــ ِ ي َفأَهْ َلك ِ ِّ
ــ� ِفي َهــا ِّ ُّ
يــح ا َّل ِ ي
َزرعهــم َذلــكَ  ،بعــد ا َّلــذي كَانُــوا ع َليــه مــن ْ أ
ال َ َمـ ِـلَ ،و َر َجــا َء َعا ِئـ َـد ِة نَف ِْعـ ِـه َع َل ْي ِهـ ْـم َ ...فك ََذ ِلــكَ ِف ْعـ ُـل
َ ْ ِ ِ َ
َْ َ ِ
َْ ُ ْ ِ
ف
ـب َر َجــا َء ُه ِم ْن َهــاَ ،وخَ ـ َـر َج
ال َّلـ ِـه ِب َن َف َقـ ِـة ا ْلك َِافـ ِـر َو َص َد َق ِتـ ِـه ِ ي� َح َيا ِتـ ِـهِ ،حـ ي ن َ
ـ� يَ ْل َقــا ُه يُ ْب ِطـ ُـل ث َ َوابَ َهــاَ ،ويُخَ ِّيـ ُ
ا ْل َم َثـ ُـل ِلل َّن َف َقـ ِـة(*).
1

مثل املنسلخ من آيات الله:

ـن
ان َفـك َ
{واتْـ ُـل َع َل ْي ِهـ ْـم نَ َبـأَ ا َّلـ ِـذي آتَ ْي َنــا ُه آيَا ِت َنــا َفان َْسـ َلخَ ِم ْن َهــا َفأَتْ َب َعــهُ الشَّ ـ ْيطَ ُ
قــال تعــاىلَ :
َان ِمـ َ
أ
ـب ِإ ْن ت َْح ِم ْل
الْغَ ِاويـ َ
ـو ِشـ ْئ َنا َل َر َف ْع َنــا ُه ِب َها َو َل ِك َّنهُ أَخْ َلـ َـد ِإ َل ْال َ ْر ِض َواتَّ َب َع هَ ـ َ
ـن* و َلـ ْ
ـوا ُه َف َم َث ُلهُ ك ََمث َِل ا ْل َك ْلـ ِ

ـص َل َع َّل ُهـ ْـم
ـث أَ ْو ت ت ْ َُ� ْكــهُ يَ ْل َهـ ْ
َع َل ْيـ ِـه يَ ْل َهـ ْ
ـو ِم ا َّل ِذيـ َ
ـث َذ ِلــكَ َم َثـ ُـل ا ْل َقـ ْ
ـن ك ََّذبُــوا ِبآيَا ِت َنــا َفا ْق ُصـ ِـص ا ْلق ََصـ َ
ـا ا ْل َقــوم ا َّلذيــن ك ََّذبــوا بآياتنــا وأَنْفُس ـهم كَانُــوا يظْلمــون} أ
ون * َســا َء َم َثـ ً
(الع ـراف)178 - 176 :
َ ُِ َ
يَ َتفَكَّ ـ ُـر َ
ُْ ِ َ ُ ِ ََِ َ َ ُْ
أي واتــل يــا محمــد عــى اليهــود خـ بـر وقصــة ذلــك العالــم الــذي علمنــاه علــم بعــض كتــب
اللــه ،فانســلخ مــن آ
اليــات ،كمــا تنســلخ الحيــة مــن جلدهــا ،بــأن كفــر بهــا ،وأعــرض عنهــا،

ـن الغاويــن} أي فلحقــه الشــيطان ،واســتحوذ عليــه ،حـ تـى جعلــه
{ َفأَتْ َب َعــهُ الشــيطان َف ـك َ
َان ِمـ َ
ـ� الراسـ ي ن
ف� زمــرة الضالـ ي ن
ـخ� ف ي� الغَ وايــة ،بعــد أن كان مــن المهتديــن ،قــال ابــن عبــاس :هــو
ي
أ
ن
«بلعــم بــن باعــوراء» كان عنــده اســم اللــه العظــم ،وقــال ابــن مســعود :هــو رجــل مــن بـ ي
الم ْلــك ،عــى
ـن» داعيـاً إىل اللــه ،فرشــاه الملــك ،وأعطــاه ُ
إرسائيــل بعثــه مــوىس إىل ملــك َ
«م ْديَـ َ
ـو ِش ـ ْئ َنا
أن يـ تـرك ديــن مــوىس ،ويتابــع الملــك عــى دينــه ،ففعــل ،وأضــل النــاس بذلــكَ ،
{و َلـ ْ
أ
ــوا ُه} أي لــو شــئنا لرفعنــاه إىل مــنز ل العلمــاء
َل َر َف ْع َنــا ُه ِب َهــا ولكنــه أخْ َل َ
ــد ِإ َل الرض واتبــع هَ َ
الب ـرار ،ولكنــه مــال إىل الدنيــا ،وســكن إليهــا ،وآثــر لذتهــا وشــهواتها عــى آ
أ
الخــرة ،واتبــع مــا
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تهــواه نفســه ،فانحــط أســفل سـ ي ن
ـافل�َ { ،ف َم َث ُلــهُ ك ََم َثـ ِـل الكلــب ِإن ت َْح ِمـ ْـل َع َل ْيـ ِـه يَ ْل َهـ ْ
ـث أَ ْو ت ت ْ َُ� ْكــهُ
يَ ْل َهــث} أي فمثلــه ف ي� الخســة والدنــاءة كمثــل الكلــب ،إن طردتــه وزجرته فســعى َل َهــث ،وإن تركته
عــى حالــه َل َهــث ،وهــو تمثيــل بــادي الروعــة ،ظاهــر البالغــةَّ { ،ذ ِلــكَ َم َثـ ُـل القــوم الذيــن ك ََّذبُــواْ
ِبآيَا ِت َنــا} أي هــذا المثــل السـ ي ئ
ـض باليهــود،
ـ� هــو مثـ ٌـل لــكل مــن كـ ّـذب بآيــات اللــه ،وفيــه تعريـ ٌ
السـ َـا ُم ،فلمــا جاءهــم مــا عرفــوا
ـ�َ ،ع َل ْيـ ِـه َّ
الصـ َـاة َو َّ
فقــد أوتــوا التــوراة ،وعرفــوا صفــة النـ ب ي
ون} أي اقصــص
كفــروا بــه ،وانســلخوا مــن حكــم التــوراة {فاقصــص القصــص َل َع َّل ُهـ ْـم يَ َتفَكَّ ـ ُـر َ
{ســآ َء َم َثـا ً القــوم الذيــن ك ََّذبُــواْ
عــى أمتــك مــا أوحينــا إليــك ،لعلهــم يتدبــرون فيهــا ويتعظــون َ

بآيَا ِت َنــا}؛ أي بئــس مثـا ً مثـ ُـل القــوم المكذبـ ي ن
ـون} أي ومــا
{وأَنف َُسـ ُه ْم كَانُــواْ يَظْ ِل ُمـ َ
ـ� بآيــات اللــه َ
ِ
ظلمــوا بالتكذيــب إال أنفســهم ،فــإن وبالــه ال يتعداهــا(.)1
ف
قــال الجرجـ ن ف
ن
ـا�) ّ :ش
�ء يلهــث فإنمــا يلهــث
ـا� ي� كتابــه (دالئــل إ
العجــاز ي� علــم المعـ ي
ي
(كل ي
ف
الراحــة ،وحــال
مــن إعيــاء أو عطــش أو ع ّلــة ،خــا الكلــب ،فإنّــه يلهــث ي� حــال الــكالل ،وحــال ّ
الصحــة والمــرض ،وحــال الــري والعطــش ،ض
ف�بــه اللــه مثــا لمــن كـ ّـذب بآياتــه ،فقــال :إن
ّ
ـال ،وإن لــم تعظــه فهــو ضـ ّ
وعظتــه فهــو ضـ ّ
ـال ،كالكلــب إن طردتــه وزجرتــه فســعى لهــث ،أو
تركتــه عــى حالــه أيضــا لهــث)
فهــذه عينــة مــن أ
المثــال القرآنيــة يــر اللــه ســبحانه الوقــوف عندهــا ف ي� هــذه العجالــة،
ف
ت
الســامية ،وتــدل عــى رحمتــه
ـ� تضمنــت أروع التوجيهــات وأبلغهــا ي� تشــكيل الشــخصية إ
الـ ي
أ
والدراك ،ولنــا ف ي� أعــداد
عــز وجــل ،وحبــه وتــودده لعبــاده ب ـرض ب المثــال ،لتســهيل الفهــم إ
قادمــة وقفــات أخــرى عنــد أمثــال ذكــرت ف ي� الق ـرآن الكريــم ،والســنة النبويــة ،وأخــرى جــاءت
ف ي� قصــص أســافنا.
()2

التفاس�.449 - 447/ 1:
 -1صفوة
ي
ف
ن
المعا�.216/ 1 :
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ي
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ودوائر اإلفتاء الفلسطينية يف محافظات الوطن

املفتي العام يشارك يف حفل تأبني الشهيد محمد أبو خضري

ت
القــدس :شــارك ســماحة الشــيخ محمــد حسـ ي ن
ـ�
المف� العــام للقــدس الديــار الفلســطينية-ي
خطيــب المســجد أ
القــى المبــارك ،ف� حفــل التأبـ ي ن
ـ� الــذي أقيــم لشــهيد الفجــر ،محمــد أبــو
ي
ين
خضـ يـر ،الــذي أُحــرق حي ـاً عــى أيــدي المتطرفـ ي ن
ـتوطن� ،وقــال ســماحته :إن القــدس
ـ� المسـ
ال تنــى شــهداءها مــن أرسة الشــهيد الصغـ يـرة عائلــة أبــو خضـ يـر إىل أرستــه الكبـ يـرة فلسـ ي ن
ـط�،
ن
الفلســطي� يقــف صفــاً واحــداً خلــف قضيتــه وحقوقــه ش
وأن الشــعب
الم�وعــة ،ويقــول
ي
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للذيــن يتآمــرون عــى قضيــة شــعبنا :فشــلتم وستفشــلون؛ ألن هــذا الشــعب صامــد ومتمســك
بحقوقــه ،ويرفــض كل المحــاوالت الراميــة إىل القفــز عــى حقوقــه الراســخة والثابتــة ،كمــا
ـ� المندسـ ي ن
وجــه ســماحته رســالة إىل المطبعـ ي ن
الرسائيليــة ،الذيــن يشــككون ف ي� مكانــة
ـ� للدعايــة إ
المســجد أ
القــى المبــارك ،داعي ـاً إياهــم للعــودة إىل رشــدهم ،والتوبــة عمــا صــدر عنهــم
مــن ترصيحــات بالخصــوص ،وقــد ح ـرض الحفــل كثـ يـر مــن الشــخصيات الرســمية والشــعبية
والوطنيــة الذيــن أشــادوا بالشــهداء أ
ين
الفلســطيني� وبثبــات الشــعب
والرسى والجرحــى
ن
ـطي� أمــام االحتــال وظلمــه.
الفلسـ ي
املفتي العام يستقبل ممثل املكسيك يف فلسطني

ـ�  -ت
القــدس :اســتقبل ســماحة الشــيخ محمــد حسـ ي ن
المف� العــام للقــدس والديار الفلســطينية-
ي
أ
ف
ـف� د .بــدرو بالنكــو يب�يــز /ممثــل
خطيــب المســجد القــى المبــارك ،ي� مكتبــه ســعادة السـ ي
ـط� ،حيــث أطلعــه ســماحته عــى آخــر المســتجدات ،أ
جمهوريــة المكســيك لــدى فلسـ ي ن
والوضاع
ن
ت
ن
الــ�
يعــا� منهــا شــعبنا
الفلســطي� ،ومقدســاته ،ومدنــه ،ومخيماتــه ،وقــراه،
ي
الصعبــة ي
ي
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وأطفالــه ،وأرساه البواســل ،جـراء إجـراءات االحتــال القمعيــة ،وبـ ي ن
ـ� ســماحته مخاطــر عمليــات

ت
الهــدم الـ تـ� تنتهجهــا ســلطات االحتــال ضــد الفلسـ ي ن
ـ� كان آخرهــا مجــزرة الهــدم
ي
ـطيني� ،والـ ي
ـ� ف� واد الحمــص بالقــرب مــن صــور باهــر ف� القــدس ،أ
ت
ن
المــر
ي
ـ� جــرت ضــد منــازل المواطنـ ي ي
الـ ي
أ ض
ت
ـ� تقــوم بهــا
الــذي ش�د الكثـ يـر مــن العائــات الفلســطينية ،إ
بالضافــة إىل مصــادرة ال ي
را� الـ ي
ن
ـطي� وأراضيــه.
هــذه الســلطات بهــدف توســيع مســتوطناتها عــى حســاب الشــعب الفلسـ ي

الســامي هــو ديــن تســامح ومحبــة ،وأشــار إىل أهميــة
وأضــاف ســماحته أن الديــن إ
ـط� تقــدم نموذج ـاً متمـ ي ز
الســامي المســيحي ،مبين ـاً أن فلسـ ي ن
ـ�اً ف ي� احـ تـرام
العيــش المشـ تـرك إ
عقائــد آ
الخريــن وأتبــاع الديانــات ،مشــيداً بموقــف المكســيك الداعــم للقضيــة الفلســطينية
ن
والشــعب
الفلســطي� ،مــن أجــل نيــل حريتــه واســتقالله والعيــش بحريــة وكرامــة وأمــن
ي
وســام.
الســف� الشــكر والتقديــر لســماحته عــى حســن االســتقبال،
بــدوره قــدم ســعادة
ي

ن
ين
مؤكــداً عــى عمــق العالقــة ي ن
الفلســطي�
الشــعب�
بــ�
والمكســيك.
ي
ي
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املفتي العام يؤم املصلني يف حي وادي الحمص يف القدس

ت
القــدسَّ :أم ســماحة الشــيخ محمــد حسـ ي ن
ـ�
المف� العــام للقدس الديــار الفلســطينية -خطيبي
المســجد أ
القــى المبــارك ،جمــوع المصلـ ي ن
ـ� صــاة الجمعــة ف ي� حــي وادي الحمــص بقريــة

وت�يــد أصحابها ،ي ّ ن
صــور باهــر ف� القــدس ،والمهــدد بهــدم " "100شــقة ســكنية ش
وب� ســماحته
ي
أن هــدم البيــوت مــن قبــل ســلطات االحتــال هــو تخريــب وإرهــاب وترهيــب ،تقــوم بــه هــذه
ن
والرهــاب ،وأضــاف أن رباطنــا
ـطي� يرفــض هــذا الظلــم إ
الســلطات ،مبينـاً أن الشــعب الفلسـ ي
ف� القــدس هــو حقنــا ف� الحفــاظ عــى منازلنــا وحياتنــا وتمســكنا بـ أ
ـالرض ،لنكــن خـ يـر قــدوة
ي
ي
أ
للجيــال القادمــة ،مؤكــداً عــى أن ممارســات ســلطات االحتــال مــن هــدم المنــازل والتخريــب

ـي� تمســكاً بـ أ
والعبــث ،إنمــا يزيــد المقدسـ ي ن
ـالرض ألنهــم أصحابهــا ،مبينــا أن هــذه الســلطات
تســتهدف المقدســات الفلســطينية ،وعــى رأســها المســجد أ
القــى المبــارك ،بأعمــال عنرصيــة
ن
ـطي� ومقدســاته.
بغيضــة تمــارس ضــد الشــعب الفلسـ ي
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املفتــي العــام يحــذر مــن جرائــم هــدم العامئــر والبيــوت يف وادي
الحمــص

ت
ن
ـ� العــام للقــدس والديــار الفلســطينية/
القــدس :حــذر ســماحة الشــيخ محمــد حسـ يـ� ،المفـ ي
خطيــب المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن تداعيــات مــا يحــدث ف ي� القــدس المحتلــة ،منبه ـاً إىل
خطــورة جرائــم ســلطات االحتــال الخاصــة بهــدم منــازل المواطنـ ي ن
ـ� ف ي� حــي وادي الحمــص،
حيــث هدمــت آليــات ســلطات االحتــال بنايــات ســكنية ومنــازال ً ف ي� الحــي المذكــور أنفـاً؛ وذلــك
ف
الرسائيليــة ماضيــة ف ي� طمــس كل
ي� ســياق اســتكمال تهويــد المدينــة المقدســة ،فالســلطات إ
ـر� ف ي� مدينــة القــدس والمناطــق الفلســطينية المحيطــة بهــا ،ف ي� إطــار سياســة
أثــر إســامي وعـ ب ي
المــر الواقــع عــى أ
م�مجــة تهــدف إىل فــرض أ
ش
وغــر
الرض ،مــن خــال اعتداءاتهــا
المبــا�ة ي
ب

ن
ت
ش
ـدوا� ،وأكــد ســماحته عــى أن مدينــة القــدس إســامية
ـ� تخــدم هــذا الهــدف العـ ي
المبــا�ة الـ ي
ف
الج ـرام وتزييــف الحقائــق.
عربيــة ،ولــن يتمكــن االحتــال مــن طمــس هويتهــا مهمــا أوغــل ي� إ
ت
ش
ـ�
مــن جانــب آخــر ،شــجب ســماحته الهجمــة إ
الرهابيــة ال�ســة ،والممارســات القمعيــة الـ ي
ين
المواطن�
تقــوم بهــا قــوات االحتــال مــن خــال إطالق الرصــاص الحــي والمطاطــي عــى منــازل
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آ
المنـ ي ن
ـ� ف ي� قريــة العيســوية ف ي� القــدس المحتلــة ،كمــا اعتــدت عــى الطواقــم الطبيــة ،موضحـاً
ـ� أ
أن هــذه االعتــداءات تخالــف القوانـ ي ن
والعـراف الدوليــة الـ تـ� تمنــع االعتــداء عــى المواطنـ ي ن
ـ�
ي
ت
ن
ش
ـ� حفظــت ل إلنســان كرامتــه ،ســواء أكان
المدنيـ يـ� ،وهــي تتناقــض مــع ال�ائــع الســماوية الـ ي
حيـاً أم ميتـاً.

ونــدد ســماحته باقتحــام ش�طــة االحتــال لمصــى بــاب الرحمــة ف� الجهــة ش
ال�قيــة من
ي
المســجد أ
القــى المبــارك ،حيــث دخلــوه بأحذيتهــم ،واســتولوا عــى قواطــع خشــبية وخزائــن

ـ� ،مطالبـاً أ
مخصصــة ألحذيــة المصلـ ي ن
المــم المتحــدة والهيئــات والمنظمــات الدوليــة بـرض ورة
ســن قانــون يجــرم كل مــن يــ�ء إىل المقدســات والمواطنـ ي ن
ـ� العــزل ف ي� العالــم أجمــع ،واعتبــار
ي
هــذه الممارســات مــن جرائــم الحــرب ،مبينـاً أن القــدس والمســجد أ
القــى المبــارك بمصلياتــه
وقبابــه وســاحاته وباحاتــه ،فــوق أ
الرض وتحتهــا ،كل ذلــك إســامي ،وال ش�عيــة لتدخــل غـ يـر
المسـ ي ن
ـلم� ف ي� شــؤونهما.
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املفتــي العــام يــرأس الجلســتني الرابعــة والســبعني والخامســة
والســبعني بعــد املائــة لجلســات مجلــس اإلفتــاء األعــى

ت
ن
ـ� العــام للقــدس والديــار الفلســطينية-
القــدس :تـرأس ســماحة الشــيخ محمــد حسـ يـ�  -المفـ ي
رئيــس مجلــس الفتــاء أ
ـت� الرابعــة والخامســة والسـ ي ن
العــى الجلسـ ي ن
ـبع� بعــد المائــة لجلســات
إ
مجلــس الفتــاء أ
العــى ،بحضــور أصحــاب الفضيلــة أعضــاء المجلــس مــن محافظــات الوطــن
إ
ت
الــ� تقــوم بهــا
كافــة ،حيــث حــذر ســماحته مــن محــاوالت تصفيــة القضيــة الفلســطينية ي
أ
ـ� ،داحض ـاً زعــم رئيــس وزراء االحتــال أن أصــل
الدارة المريكيــة وقــادة االحتــال إ
إ
الرسائيـ ي
ين
الفلســطيني� مــن جزيــرة أوروبيــة ،ومضيفــاً أن هــذه الترصيحــات عنرصيــة ،وهــي امتــداد
ن
ت
ن
ـا� ف ي� وطنــه،
ـطي� والوطـن ي إ
والنسـ ي
للحمــات التضليليــة الـ ي
ـ� تهــدف إىل إنــكار الوجــود الفلسـ ي
ين
فلســط� ،محــذراً مــن خطــورة قيــام
وهــي محــاوالت لتكريــس االحتــال واالســتعمار ف ي�
ســلطات االحتــال بأخــذ قياســات للمنــازل المهــددة بالهــدم ف ي� حــي وادي الحمــص ف ي� القــدس،
ومؤكــداً عــى �ض ورة التصــدي لمحــاوالت ســلطات االحتــال تهويــد المدينــة المقدســة ،كما نبه
أ
�ض
ـ� المـ شـرف عــى مــا يســمى بـــ" صفقــة القــرن"
ســماحته إىل ورة الحــذر مــن الفريــق المريـ ي

وأحاديثهــم وورشــاتهم الكذابــة الخداعــة ،والـ تـ� يجولــون العالــم ش
لن�هــا.
ي
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ين
َ
والمســلم� حكامــاً وشــعوباً
وفصائــل وأحزابــاً ،بــأن
وقــد أهــاب ســماحته بالعــرب
ـط� وشــعبها ومقدســاتها انتصــار أ
الخ ألخيــه ،فالتاريــخ لــن يرحــم المتخاذلـ ي ن
ينتــروا لفلسـ ي ن
ـ�،
ولــن يهنــأ أ
للمــة عيــش ومــرى نبيهــا ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يـئن ورواده مــن وطــأة االحتالل
وبطشــه وظلمــه.
وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية يشارك يف بعثة الحج الفلسطينية

ين
القــدس :حرصــاً عــى ش
الفلســطيني� ألداء
نــر الوعــي الديــن ي  ،وإرشــاد الحجــاج
الفتــاء ف ي� بعثــة الحــج الفلســطينية لهــذا العــام 1440هـــ ،بوفــد
مناســك الحــج؛ تشــارك دار إ
ت
ـ� محافظــة غــزة -وفضيلــة الشــيخ جميــل جمعــة/
يضــم :فضيلــة الشــيخ حســن اللحــام – مفـ ي

ت
ت
ـ� محافظــة نابلــس ،وفضيلــة
مفـ ي
ـ� محافظــة ســلفيت ،وفضيلــة الشــيخ أحمــد شــوباش /مفـ ي
مفــ� محافظــة أريحــا أ
الشــيخ كايــد جاليطــة /مســاعد ت
والغــوار ،وفضيلــة الشــيخ حذيفــة
ي
ف
الفتــاء الفلســطينية.
غنيمــات /باحــث ش�عــي ي� دار إ
ت
ن
ـ� العــام للقــدس والديــار الفلســطينية/
وأكــد ســماحة الشــيخ محمــد حسـ يـ� ،المفـ ي
رئيــس مجلــس الفتــاء أ
العــى ،عــى أهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه بعثــة الحــج الفلســطينية
إ
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ف ي� نـ شـر التوعيــة المتعلقــة بــأداء مناســك الحــج عــى أكمــل وجــه ،متمني ـاً للحجــاج أن يكــون
مــروراً وســعيهم مشــكوراً وذنبهــم مغفــوراً.
حجهــم ب
الفتــاء الفلســطينية أصــدرت عــدداً خاصــاً مــن مجلــة
وأشــار ســماحته إىل أن دار إ
الرساء يشــمل موضوعــات ومقــاالت خاصــة بالحــج وأحكامــه ،وتــم توزيــع كميــة منــه عــى
إ
وفــود حجــاج بيــت اللــه الح ـرام المغــادرة إىل الديــار الحجازيــة عـ بـر معـ بـر الكرامــة ،بوســاطة
أ
الدارة العامــة للمعابــر الفلســطينية.
دائــرة إفتــاء محافظــة أريحــا والغــوار وبالتعــاون مــع إ
مفتي محافظة جنني يشارك يف فعاليات ذكرى النكبة ونشاطات أخرى

جنـ ي ن
ـ� :شــارك فضيلــة الشــيخ محمــد أبــو الــرب -مفـ تـ� محافظــة جنـ ي ن
ـ� -ف ي� الفعاليــات الوطنيــة
ي
ت
ـ� أقيمــت ف ي� المحافظــة ،ف ي� الذكــرى " "71للنكبــة ،كمــا شــارك ف ي� نــدوة عقــدت ف ي� دائــرة العمل
الـ ي
ف
ئ
الســام وحقــوق المـرأة" بـ ي ّ ن
ـا� التابعــة ألوقــاف جنـ ي ن
ـ�
ـ� ،تحــدث فيهــا عــن" المـ يـراث ي� إ
النسـ ي
فيهــا أن المـ يـراث حــق مفــروض مــن اللــه ســبحانه وتعــاىل ،وأن القانــون ش
ال�عــي يحفــظ حقــوق
المـرأة ف ي� المـ يـراث.

ف
ف
العــام المختلفــة،
العالميــة ي� وســائل إ
وكان فضيلتــه شــارك ي� العديــد مــن اللقــاءات إ
ت
ـ� تهــم المواطــن ف ي� حياتــه اليوميــة ،كمــا
تنــاول فيهــا العديــد مــن الموضوعــات الدينيــة الـ ي
شــارك ف� حــل العديــد مــن الخالفــات نز
وال�اعــات العائليــة والعشــائرية.
ي
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مفتي محافظة سلفيت يلقي العديد من املحارضات الدينية

ت
ـ� محافظــة ســلفيت -العديــد مــن
ســلفيت :ألقــى فضيلــة الشــيخ جميــل جمعــة  -مفـ ي
ف
�ض
ئ
ـا� ،وأمــام عــدد مــن موظفــي الدوائــر الحكوميــة
المحــا ات ي� كل مــن دائــرة العمــل النسـ ي
ف
ـ� ودائــرة الطابــو والمســاحة ،وأمــام
ي� مديريــة الثقافــة والتنميــة االجتماعيــة والحكــم المحـ ي
أ
أ
ن
ن
ـد� وجهــاز االســتخبارات
الطابــور العســكري لف ـراد المــن الوط ـ ي وأمــام أف ـراد الدفــاع المـ ي
ت
ين
المواطنــ� ف ي�
الــ� تهــم
وأفــراد جهــاز المخابــرات ،تنــاول فيهــا العديــد مــن الموضوعــات ي
مختلــف جوانــب الحيــاة.
مفتي محافظة بيت لحم يلقي دروساً دينية ونشاطات أخرى

ت
ـ� محافظــة بيــت لحــم -دروسـاً
بيــت لحــم :ألقــى فضيلــة الشــيخ عبــد المجيــد العمارنــة  -مفـ ي
دينيــة عــدة ،تنــاول فيهــا مختلــف جوانــب الحيــاة ،فألقــى درسـاً دينيـاً عــى طلبــة مدرســة بنــات
بيــت جــاال الثانويــة ،ودرس ـاً آخــر ف� مركــز العمــل النســوي التابــع لــوزارة أ
الوقــاف والشــؤون
ي
ف
ف
و� حفــل افتتــاح ش
مــروع الصحــة
الدينيــة ،كمــا شــارك ي� فعاليــات إحيــاء ذكــرى النكبــة ،ي
النفســية ،وح ـرض اجتمــاع الدوائــر الرســمية الــذي عقــد ف ي� المحافظــة ،والــذي بحــث مــؤازرة
ســكان وادي الحمــص ف ي� تصديهــم لقــرار ســلطات االحتــال لهــدم منازلهــم ،كمــا اســتقبل
وفــداً بريطاني ـاً مســلماً ف ي� قاعــة الفينيــق ف ي� مخيــم الدهيشــة ،وكذلــك وفــداً أمريكي ـاً
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مســلماً ف ي� دار النــدوة ،حيــث تنــاول اللقــاء موضوعــات مختلفــة ،علمـاً أن فضيلتــه يلقــي دروسـاً
ف
العالميــة ،ويجيــب
ال�امــج إ
ومحــا�ض ات دينيــة مختلفــة الموضوعــات ،ويشــارك ي� كثـ يـر مــن ب
ـ� بالخصــوص ،كمــا يشــارك ف� حــل كثـ يـر مــن نز
عــن استفســارات المواطنـ ي ن
ال�اعــات والخالفــات
ي
العائليــة والعشــائرية.
مفتي جنوب الخليل يلقي محارضة دينية

ت
ـ� جنــوب
جنــوب الخليــل :ألقــى فضيلــة الشــيخ أكــرم الخطيــب – مفـ ي
أ
المــراث"
الخليــل -محــا�ض ة دينيــة بعنــوان" :صلــة الرحــام وحقــوق ي
ف� مســجد دورا الكبـ يـر ،بدعــوة مــن نــادي العمــل النســوي ،حيــث بـ ي ّ ن
ـ�
ي
ـ� أ
فضيلتــه أثــر هــذه الفضيلــة ف� تقويــة الصــات بـ ي ن
البنــاء عــى الصعيــد
ي
الرسي والمجتمعــي ،ونبــذ العــداوة والبغضــاء ونـ شـر المحبــة أ
أ
واللفــة
ن
ن
ـطي� جميعــه ،وأن المطالبــة بحــق المـ يـراث يجــب أال تكــون
والرحمــة بـ يـ� أبنــاء الشــعب الفلسـ ي
ســبباً لالختــاف والتنــازع والتنافــر الــذي يــؤدي إىل قطيعــة أ
الرحــام.
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مفتي محافظة نابلس يشارك يف العديد من النشاطات
ت
ـ� محافظــة نابلــس -ف ي� إلقــاء العديــد مــن
نابلــس :شــارك فضيلــة الشــيخ أحمــد شــوباش -مفـ ي
ف
ف
الفتــاء بالتعاون
النــدوات ،حيــث شــارك ي� نــدوة بعنــوان" :حق المـرأة ي� المـ يـراث" نظمتهــا دار إ
ئ
والرشــاد ،وعــدد مــن الواعظــات
ـا� ،بحضــور فريــق الوعــظ إ
مــع المديريــة العامــة للعمــل النسـ ي
ف
الســام ،ي ّ ن
وبــ� أنصبــة
الرث ي� إ
ومحفظــات القــرآن والطالبــات ،وقــد ش�ح فضيلتــه قواعــد إ
أفـراده وحــاالت المــراث ،وشــارك ف� نــدوة لغويــة دينيــة حــول "اللســانيات وعلــم أ
الصــوات"
ي
ي
نظمهــا قســم اللغــة العربيــة ف ي� جامعــة النجــاح ومكتبــة بلديــة نابلــس ،حيــث تــم الحديــث
عــن كيفيــة االســتفادة مــن علــم أ
الصــوات ،خاصــة ف ي� خدمــة القـرآن والتــاوة والتجويــد.
وشــارك ف ي� اللقــاء المنعقــد ف ي� قاعــة جمعيــة أصدقــاء النجــاح ،لبحــث نشــاطات عــدة
ف ي� المحافظــة ،وشــارك ف ي� حفــل تخريــج جامعــة النجــاح الوطنيــة وأوائــل الجامعــة والكليــات
أ
والقســام.

ف
ت
ـجع فيهــا عــى الق ـراءة ،وبـ ي ّ ن
ـ�
ـ�" حيــث ألقــى كلمــة شـ ّ
وشــارك ي� مبــادرة "كتـ ب ي
ـا� هويـ ي
فيهــا أهميتهــا ،وشــارك ف� حفــل افتتــاح الصنــدوق الحـ ف
ـ� ف� مخيــم العـ ي ن
ن
ـ�،
ـ� ي� لجنــة المعاقـ ي ي
ي
ي
المت� ي ن
عــ� ،وشــارك ف ي� حفــل تكريــم حفظــة القــرآن وأوائــل
وألقــى كلمــة شــكر فيهــا جهــود ب
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مبحــث ت
الســامية ،أقيــم ف ي� قاعــة حيــاة نابلــس ،ونظمتــه جمعيــة مركــز حــواء ،تحــت
ال�بيــة إ
عنــوان" :مهرجــان العــز والوقــار"  ،علم ـاً أن فضيلتــه يلقــي العديــد مــن الخطــب ف ي� مســاجد
ف
ف
العــام ،يجيــب فيهــا
ال�امــج الدينيــة ي� مختلــف وســائل إ
المحافظــة ،إ
بالضافــة إىل مشــاركته ي� ب
عــن أســئلة المواطنـ ي ن
بالضافــة إىل مســاهمته ف ي� حــل كثـ يـر مــن
ـ� المختلفــة واستفســاراتهم ،إ
الخالفــات والمشــكالت العائليــة المختلفــة.
مفتي محافظة طولكرم يشارك يف دورة فقهية ونشاطات أخرى

ت
ـ� محافظــة طولكــرم -ف ي� دورة فقهيــة خاصــة
طولكــرم :شــارك فضيلــة الشــيخ عمــار بــدوي  -مفـ ي
بتفســر آيــات أ
الحــكام ،عقــدت بالتنســيق ي ن
الفتــاء الفلســطينية
بــ� دار إ
ي
ومديريــة أوقــاف طولكــرم ،حيــث ألقــى فضيلتــه العديــد مــن المحــا�ض ات
بالخصــوص ،عقــدت ف ي� قاعــة دار القـرآن الكريــم ،كمــا ألقــى فضيلتــه عدداً
ف
ف
�ض
ئ
ـا� ،ومدرســة
ـا� النسـ ي
مــن المحــا ات والنــدوات الفقهيــة ي� المركــز الثقـ ي

صيــدا الثانويــة ،والمســجد الجديــد ،تنــاول فيهــا العديــد مــن الموضوعــات
الدينيــة ،وشــارك ف ي� أمســية شــعرية أقامتهــا وزارة الثقافــة ف ي� قريــة بعجــورة الســياحية ،بعنوان:
ح�هــا العديــد مــن الشــعراء أ
"القــدس بوابــة الســماء" ض
والدبــاء وشــخصيات سياســية ووطنية،
بالضافــة إىل أن فضيلتــه يقــدم برنامجـاً دينيـاً ف ي� إذاعــة القـرآن الكريــم ،تحــت عنــوان" :أنــت
إ
ت
ـ� يجيــب".
تســأل والمفـ ي
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مسابقة العدد 148
السؤال األول :أين ......................؟

السؤال الرابع :من ............؟

.1تقع قبة السلسلة ف� المسجد أ
القىص المبارك
ي
ـ
الن
ـه
ـ
في
ـال
ـ
ق
ـذي
ـ
ال
ـب،
ـ
الذن
ـب
ـ
.1صاح
ـ� ،صــى اللــه
بي
ــم ْت ي ن
السؤال الثاين :كم ..................؟
َــاب ت َْوبَ ً
بــ� أُ َّم ٍــة
ــة لــو ُق ِس َ
عليــه وســلم( :لقــد ت َ
كلم� مثل أ
ت
والمثال ف ي� القرآن الكريم
ــع ْت ُه ْم)
ل ََو ِس َ
أ.مرة ورد ذكر ي
ين
النطاق�
.2الملقبة بذات
ب .بلغت حصيلة مجزرة كفر قاسم
 .3صاحــب إجابــة تركــت لهــم اللــه ورســوله ،عــى
السؤال الثالث :متى ..................؟
ســؤال :مــاذا تركــت ألهلــك؟
 .1فتح الخليفة عمر بن الخطاب القدس
الصحا� الذي كان يؤم عائشة ويقرأ من المصحف
.4
ب
ي
بنيوزيلندا
 .2وقعت مجزرة مسجد النور
.5الصحــا� الــذي أُوقــف لــه وقفــاً ذريــاً ف ي� مدينــة
بي
الص�
 .3يقاس ب
الخليــل
السؤال الثالث :ما ..................؟
 .6الــذي اســتعان بــه الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم،
 .1حكــم تــرك المســلم أخــاه مــع مــن يؤذيــه ،أو فيمــا ليدلــه وصاحبــه أبــا بكــر عــى الطريــق خــال هجرتهمــا
يؤذيــه
إىل المدينــة
 .2الموصــوف بقــول الوليــد بــن
ي
المغــرة« :إن عليــه السؤال الخامس :من القائل........:؟
ين
لطــاوة ،وإن لــه لحــاوة ،وإن أعــاه لمثمــر».
ـتضعف� ،أنــا مــن الولــدان،
أ .كنــت أنــا وأمــي مــن المسـ
 .3رأي د .فضــل حســن عبــاس ف ي�
ي
تفســر آيــات القــرآن وأمــي مــن النســاء
اســتناداً إىل النظريــات العلميــة.
ـت فــا ت َْص َح ْب ـ ِن ي نَا ِئ َحـ ٌـة ،وال نَــا ٌر ،فــإذا
ب(.فــإذا أنــا ُمـ ُّ
ت
ين
ن
ن
ـو�َ ،فشُ ـ ُّنوا َعـ َ ت
 .4ذنب
ال� ستمنح
ي
اب شَ ـ ًّنا)
المستثن� من المعافاة ي
ـر َ
ـى الـ ُّ َ
للمسلم� ف َد َف ْن ُت ُمـ ِ ي
ي َّ
ن
.5يقــول المســافر إذا رجــع مــن ســفر زيــادة عــى مــا قالــه �
تلف�
ي ج .رباه جئتك والذنوب ي
دعائــه وهــو ذاهــب
هل يل بعفو أم أكون قتيال ً
الجرجا� ف
ن
د .وما يكُ من ق
رز� فليس يفوت�ن
عجاز
ال
�
 .6اسم كتاب
ي ي إ
ي
ي
ف
 .7الحيــوان الــذي يلهــث ي� حــال الراحــة ،والصحــة
ولو كان ف ي� قاع البحار العوامق
والمــرض ،والــري والعطــش

تنبيه :ميكن استخراج إجابة أسئلة املسابقة من محتويات هذا العدد

جوائز املسابقة

قيمتها الكلية  1500شيكل موزعة عىل
ستة فائزين بالتساوي
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ص.ب  20517 :القدس ش
ال�يف
ص.ب  1862 :رام الله

ن
� ش�اط تا�
إجابة مسابقة العدد 146
السؤال الرابع:

السؤال الأول:

العباس المعتصم
الخليفة
ي
ت
ت
النائــم حــى يســتيقظ،
والصــ� حــى يحتلــم،
بي
ت
حــى يعقــل
والمجنــون
سلمى بن ب يأ� حية
الرسول  ،صىل الله عليه وسلم
حنتول
زهدي
ي
أبو العتاهية
د .مفيد جاد الله

الشهيد كامل درويش
إصالح ذات ي ن
الب�
واجبة
يغ� مفطرة
محمد أبو وندي

السؤال الثاني:
( )29شهيداً
( )27درجة
( )11ابناً

السؤال الخامس
ف ي� رمضان
15هـ 637 /م
 92هـ
1982م
2019/ 2/ 7م
إذا كان المرض مزمناً

السؤال الثالث:

الفشل ،وذهاب الريح (القوة)
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

الفائزون يف مسابقة العدد 146
اسم الفائز

العنوان

قيمة الجائزة
بالشيكل

 .1رزان خليل موىس أبو فرح

أريحا

250

 .2محمد موىس هامش

بيت لحم

250

.3رىب سعيد عطا الله صالح

رام الله

250

.4قمرهان محمد نضال أسعد كتوت

نابلس

250

 .5غادة عزام داود صالح الدين

ضواحي القدس

250

 . .6آالء محمد امحميد الطوس

الخليل
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250

جم�ل ة� ا إل�سراء

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

حرصا ً على التواصل بين مجلة «الإسراء» وقرائها ا�لكرام ،فإننا نتوجه إلى أصحاب الفضيلة

العلماء وأصحاب الأقلام من الأدباء والمفكرين أن يثروا مجلتهم بالكتابة ،للاستفادة من عطائهم

ا�لكريم ،آملين أن تصل مشاركاتهم المختلفة من المقالات والأبحاث والقصائد الشعر ية الهادفة ،إضافة
إلى ملحوظاتهم السديدة ،علما ً أن موضوعات المجلة متنوعة ،تشمل المجالات الدينية والإنسانية
والثقافية والعلمية وغيرها ،و يخصص لكل موضوع ينشر مكافأة مالية جيدة.

ونلفت الانتباه إلى ضرورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها ،ومنها :

 .1طباعة المادة المراد نشرها على الحاسوب ،وترسل عن طر يق البريد الإ�لكتروني ،أو باليد.
 .2ألا يزيد المقال عن (  )1500كلمة ،والبحث عن (  ) 3000كلمة.
 .3كتابة نصوص الآيات مع تشكيلها ،وتوثيق أرقامها.

كلة ،وصحيحة و يلزم بيان رأي علماء الحديث في
 .4تخريج الأحاديث من مظانها المعتبرة ،وأن تكون مش َ ّ

مدى صحتها ،إن لم تكن مرو ية في صحيحي البخاري ومسلم.

 .5التوثيق عند الاقتباس ،سواء من الإنترنت أم ا�لكتب والمراجع والمصادر الأخرى.
ش سفلية ،تشمل المعاني والتوثيق  ...إلخ.
 .6عمل هوامش ختامية ،أو حوا ٍ

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 إ�لكترونية .

نستقبل المراسلات على العنوان الآتي :

القدس  :مجلة الإسراء  /فاكس  6262495 :ص.ب20517 :

الرام  :تلفاكس  2348603 :ص.ب 1862

E.mail : info@darifta.org - israa@darifta.org

112

