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اســتذكار قيــم جليــة مبناســبة مــا اســتجد
مــن حديــث عــن محاكــم الجنايــات الدوليــة
الشيخ محمد أحمد حسني
املرشف العام

ـ� المسـ ي ن
الســام بت�ش يعاتــه وقيمــه النبيلــة نظــم العالقــة بـ ي ن
ـلم� أنفســهم ،أف ـراداً
إ
ـ� يغ�هــم مــن النــاس ،المسـ ي ن
وجماعــات ،ونظمهــا بينهــم وبـ ي ن
ـالم� منهــم والمعاديــن ،ويرفــض
الســام التســاوق مــع �ش يعــة الغــاب ،وال مــع أي قيــم تبيــح العــدوان ،وارتــكاب الجرائم ضد
إ
أ
الفـراد أو الجماعــات ،بغــض النظــر عــن أجناســهم وأديانهــم ولغاتهــم وأوطانهــم ،منطلقـ ي ن
ـ�
ـو ٍم أَن َص ُّدو ُكـ ْـم َعـ ِـن ا ْل َم ْسـ ِـج ِد ا ْل َحـ َـر ِام
{...وال َ يَ ْج ِر َم َّن ُكـ ْـم شَ ـ َن ُ
مــن مضمــون قولــه عــز وجــلَ :
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 َ
أَن ت َْع َتـ ُـدواْ َوت ََع َاونُــواْ َعـ َـى ا ْلـ ب ِّ

ـ� ِل ّلـ ِـه شُ ـ َه َداء
ـن َآم ُنــواْ كُونُــواْ َق َّو ِامـ ي ن َ
ـاب} (المائــدة )2 :وقولــه جــل ذكــره{ :يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
شَ ـ ِـد ُيد ا ْل ِع َقـ ِ

ـوى َواتَّ ُقــواْ ال ّلــهَ ِإ َّن
ِبا ْل ِق ْسـ ِـط َوال َ يَ ْج ِر َم َّن ُكـ ْـم شَ ـ َن ُ
ـو أَ ْقـ َـر ُب ِلل َّت ْقـ َ
ـو ٍم َعـ َـى أَال َّ ت َْع ِد ُلــواْ ا ْع ِد ُلــواْ هُ ـ َ
آن َقـ ْ
الوىل ،أ
اليــة أ
ال ّلــهَ خَ بــر بمــا تَعم ُلــون} (المائــدة )8 :فالنهــي عــن العــدوان واضــح وجــ� ف� آ
والمــر
ِ يٌَِ ْ َ َ
ي ي
اليــة الثانيــة ،وهاتــان آ
ـ� ورصيــح ف� آ
بالعــدل حـ تـى مــع أ
العــداء والخصــوم بـ ي ن
اليتــان مثبتتــان
ي
ف ي� صــدر ســورة المائــدة ،والعمــل بهمــا يع ـن ي رفــض الجنايــة والجريمــة بغــض النظــر عــن
ن
ـا� ،أو مــن تقــع عليــه الجنايــة وتبعاتهــا ،ومــن مثــل هذا الرفــض للجريمــة والظلــم ،تنطلق
الجـ ي
الســامية مــن الجنايــات عــى مختلــف مســتوياتها ،وبغــض النظر عــن زمانها
المواقــف ال�ش عيــة إ
4
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ف
ت
ـ� يجــري مــن
ومكانهــا وشــخوصها ،ويمكــن ي� عجالــة الوقــوف عنــد مــا يتيــر مــن القضايــا الـ ي
الســامي مــن الجنايــات العالميــة عــى وجــه الخصــوص.
خاللهــا توضيــح الموقــف ال�ش عــي إ

غايات الحروب:
عــر التاريــخ ،ومــا زال يوجــد ،وقــد يحــدث
قتــال النــاس بعضهــم بعضــاً وجــد ب
االقتتــال دفاعـاً عــن حــق أو باطــل ،فتختلــف غايــات الحــروب ومقاصدهــا بـ ي ن
ـ� النــاس ،فمنهــا
الســام فلــم يـرش ع
مــا يهــدف إىل إحقــاق الحــق ،ومنهــا مــا يهــدف إىل االنتصــار للباطــل ،أمــا إ
اليمــان الراســخ بانتصــار الحــق
ممارســة القتــال ســوى انتصــاراً للحــق ،أو دحـراً للباطــل ،مــع إ
ف
ف
الســام ،فيقول
و� القـرآن الكريــم مــا يــدل عــى غايــات رئيســة نبيلــة للقتــال ي� إ
عــى الباطــل ،ي
ـع ال َّلـ ِـه
ـر َحـ ٍّ
ـو َل َد ْفـ ُ
عــز وجــل{ :ا َّل ِذيـ َ
ـق ِإ َّل أَن يَقُو ُلــوا َربُّ َنــا ال َّلــهُ َو َلـ ْ
ـن أُخْ ِر ُجــوا ِمــن ِديَ ِار ِهـ ْـم ِبغَ ـ ي ْ ِ
اسـ ُـم ال َّلـ ِـه
ـع َو ِب َيـ ٌ
ـت َص َو ِامـ ُ
ـو ٌ
ـاس بَ ْع َض ُهــم ِب َب ْعـ ٍـض َّل ُه ِّد َمـ ْ
ـع َو َص َلـ َ
ـاج ُد يُ ْذ َكـ ُـر ِفي َهــا ْ
ال َّنـ َ
ات َو َم َسـ ِ
ـر ُه ِإ َّن ال َّلــهَ
ـر َّن ال َّلــهُ َمــن يَنـ ُ ُ
ك َِثـ يـراً َو َل َينـ ُ َ

ي َع ِزي ـ ٌز} (الحــج)40 :
َل َقـ ِـو ٌّ

ولــم تكــن مصادفــة أن يكـ ثـر الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،لمــا فتــح مكــة مــن

ـع ٍ ض
� ال َّلــهُ َع ْنــهُ َ ،قـ َ
ـال:
ـن َع ْبـ ِـد ال َّلـ ِـه بْـ ِـن َم ْسـ ُ
النطــق بمجــيء الحــق وزهــق الباطــلَ ،
فعـ ْ
ودَ ،ر ِ ي َ
ـبَ ،ف َج َع َل
ـت ِسـ ُّت َ
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ ،م َّكـ َـةَ ،و َحـ ْ
ـو َل ال َب ْيـ ِ
ون َوث َـا َ ُث ِمائَـ ِـة ن ُُصـ ٍ
( َدخَ ـ َـل ال َّنـ ِب ي ُّ

ـود ِ ف ي� يَـ ِـد ِهَ ،ويَ ُقـ ُ
[الرساء،]81 :
الحـ ُّ
َان زَهُ و ًقــا} إ
ـق َوزَهَ َق ال َب ِاطـ ُـلِ ،إ َّن ال َب ِاطـ َـل ك َ
{جــا َء َ
ـولَ " :
يَطْ ُع ُن َهــا ِب ُعـ ٍ

يد} [سبأ]49 :
الح ُّق َو َما يُ ْب ِد ُئ ال َب ِاط ُل َو َما يُ ِع ُ
{جا َء َ
َ

(*)
1

فالســام يرفــض خــوض حــروب ســوى لتحقيــق أهــداف نبيلــة ســامية ،يكــون مــن
إ
النســان مــن العبوديــة لغـ يـر اللــه ،ورد الحقــوق إىل أصحابهــا ،وردع
ثمارهــا الرئيســة تحريــر إ
ين
ين
المتغطرســ� ،ومــن تداعيــات هــذا المبــدأ تحريــم العــدوان ،فقــال عــز وجــل:
الظالمــ�

ن
(الرساء. )81 :
ب� إرسائيل ،باب [ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا] إ
* صحيح البخاري ،كتاب ي
تفس� القرآن ،سورة ي
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ف
ـن يُقَا ِت ُلونَ ُكـ ْـم َوال َ ت َْع َتـ ُـدواْ ِإ َّن ال ّلــهَ
َ
{و َقا ِت ُلــواْ ِ ي� َسـ ِـب ِيل ال ّلـ ِـه ا َّل ِذيـ َ

ـن} (البقــرة)190 :
ـب ا ْل ُم ْع َت ِديـ َ
ال َ يُ ِحـ ِّ

ان ِإال َّ
ـن ِل ّلـ ِـه َفـ ِـإ ِن ان َت َهــواْ َفـا َ ُعـ ْـد َو َ
ـون ِف ْت َنـ ٌـة َويَ ُكـ َ
{و َقا ِت ُلوهُ ـ ْـم َحـ ت َّـى ال َ تَ ُكـ َ
ـون ِّ
وقــال ســبحانهَ :
الديـ ُ

ـ�} (البقــرة)193 :
َعـ َـى الظَّا ِل ِمـ ي ن َ

ف
الســام لــه أســباب واضحــة ،وغايــات جليــة ،وأســاليب نقيــة ،فيكــون
فالقتــال ي� إ
ـ� ،واعتــداء آ
الثمـ ي ن
بســبب ظلــم المتغطرسـ ي ن
ـ� ،وبهــدف القضــاء عــى الفتنــة ،ويكــون الديــن

ت
وحــى عنــد منــارصة
للــه وحــده ،وبأســاليب تخلــو مــن شــوائب االعتــداء وتجــاوز الحــق،
ف
و�
المســلم للمســلم تتجــى روح االنتصــار للحــق ،ســواء بنــر المظلــوم ،أم ردع الظالــم ،ي
هــذا الســياق كان الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،واضح ـاً أشــد الوضــوح ،حـ ي ن
ـ� أوجــب

أ
ض
ر� اللــه عنــه،
االنتصــار لــ�خ المظلــوم ،وردعــه عــن الظلــم إن كان ظالم ـاً ،فعــن أَنَـ ٍـس ،ي
ومــا ،قالــوا :يــا
ـر أَخَ ــاكَ ظَا ِل ًمــا أو َمظْ ُل ً
قــال :قــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :انْـ ُ ْ
َر ُسـ َ
ـو َق يَ َديْـ ِـه) (*) وأمــام
ـر ُه َمظْ ُل ً
ـر ُه ظَا ِل ًمــا؟ قــال :تَأْخُ ـ ُـذ َفـ ْ
ومــاَ ،فكَ ْيـ َـف نَ ْنـ ُ ُ
ـول ال َّلـ ِـه ،هــذا نَ ْنـ ُ ُ
1

أ
أ
ت
ن
ـ�
مثــل هــذه الدعــوة النبويــة للنــرة ،تنحــر وتخســأ قيــم التعصــب العمــى للقربـ يـ� ،الـ ي
افتخــر بهــا قائلهــم :وهــل أنــا إال مــن غزيّــة إن غــوت … غويــت وإن ترشــد غزيّــة أرشــد
ت
ـ� تباهــى بهــا دريــد بــن الصمــة بهــذه البســاطة ،يعمــل بمضمونها كثـ يـرون،
وقيــم الجاهليــة الـ ي
فيقتلــون ،ويغــزون ،ويضطهــدون ،وينهبون ،ويغتصبــون ،من هذا المنطلــق العنرصي المقيت.

الغاية يف اإلسالم ال تربر الوسيلة:

ت
فيفــرض ف ي� منــارصي الحــق أن
تبعــاً لغايــات الحــروب تختلــف وســائلها وأســاليبها،
يمارســوا أســاليب طاهــرة وســليمة لمؤازرتــه واالنتصــار لــه ،فالســام يحــرم اســتباحة أ
الرواح
إ
والدمــاء بغــر حــق ،وال يـ تـرك ذلــك لالجتهــادات الب�ش يــة ،فقــد أصــدر اللــه أ
الوامــر المســطرة
ي

* صحيح البخاري ،كتاب المظالم والغصب ،باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً.
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ــواْ أَت ُ
ف ي� قرآنــه الكريــم بالخصــوص ،فقــال تعــاىلُ { :ق ْ
ُــم أَال َّ
ُــم َع َل ْيك ْ
ــر َم َربُّك ْ
ــل ت ََعا َل ْ
ْــل َمــا َح َّ
ـن ن َْر ُز ُق ُكـ ْـم َو ِإيَّاهُ ـ ْـم َوال َ
ـن ْإمـا َ ٍق ن َّْحـ ُ
تُ�ش ْ ِ ُكــواْ ِبـ ِـه شَ ـ ْيئاً َو ِبا ْل َوا ِل َديْـ ِـن ِإ ْح َســاناً َوال َ تَ ْق ُت ُلــواْ أَ ْوال َ َد ُكــم ِّمـ ْ

ت
ـق َذ ِل ُكـ ْـم
تَق َْربُــواْ ا ْلف ََو ِاحـ َ
ـ� َحـ َّـر َم ال ّلــهُ ِإال َّ ِبا ْل َحـ ِّ
ـش َمــا ظَ َهـ َـر ِم ْن َهــا َو َمــا بَطَـ َ
ـن َوال َ تَ ْق ُت ُلــواْ ال َّن ْفـ َ
ـس ا َّلـ ِ ي
ـون}
َو َّصا ُكـ ْـم ِبـ ِـه َل َع َّل ُكـ ْـم ت َْع ِق ُلـ َ

أ
(النعــام)151 :

ت
ـق َو َمــن ُق ِتـ َـل َمظْ ُلومـاً َف َقـ ْـد
الحـ ِّ
وقــال تعــاىلَ :
ـ� َحـ َّـر َم ال ّلــهُ ِإال َّ ِب َ
{وال َ تَ ْق ُت ُلــواْ ال َّن ْفـ َ
ـس ا َّلـ ِ ي
ف
(الرساء)33 :
صــوراً} إ
ــل ِإنَّــهُ ك َ
َج َع ْل َنــا ِل َو ِل ِّي ِ
َان َم ْن ُ
ــرف يِّ� ا ْل َق ْت ِ
ــه ُســ ْلطَاناً َفــا َ يُ ْ ِ
وأثـىن اللــه عــز وجــل عــى عبــاده الصالحـ ي ن
ـ� الذيــن يمتنعــون عــن اقـ تـراف جرائــم قتــل
أ
ت
ـ� َحـ َّـر َم
ـع ال َّلـ ِـه ِإ َلهـاً آخَ ـ َـر َو َل يَ ْق ُت ُلـ َ
ـن َل يَ ْد ُعـ َ
ـون َمـ َ
البريــاء ،فقــال ســبحانهَ :
{وا َّل ِذيـ َ
ـون ال َّن ْفـ َ
ـس ا َّلـ ِ ي

ـق أَثَام ـاً}
ـون َو َمــن يَف َْعـ ْـل َذ ِلــكَ يَ ْلـ َ
ال َّلــهُ ِإ َّل ِبا ْل َحـ ِّ
ـق َو َل يَ ْزنُـ َ
ت
ن
ـ� حــرم قتلهــا ال يشـ تـرط أن يكــون صاحبهــا
والق ـرآن الكريــم حـ يـ� يذكــر النفــس الـ ي
أ
ال�يئــة دون حــق ،بغــض النظــر عــن أعراقهــم
مســلماً ،بــل شــنع عــى مزهقــي الرواح ب
(الفرقــان)68 :

ومعتقداتهــم ،بصــورة تنفــر مــن ت
اقــراف هــذه الجريمــة النكــراء ،وتدفــع إىل الحــرص عــى
المســاعدة ف ي� توفـ يـر ســبل البقــاء والحيــاة لــكل نفــس ب�ش يــة محــرم قتلهــا ،فقــال عــز وجــل:
{مــن أَجــل َذلــكَ َكتبنــا عـ َـى ب ـن إسائيـ َـل أَنَّــهُ مــن َقتـ َـل نَفْس ـاً بغَ ــر نَ ْفــس أَو َفســاد ف� أ
ال َ ْر ِض
َ
َ
ََْ َ َ ِ ي ِ ْ َ ِ
ِ ْ ْ ِ ِ
ِ يْ ِ ٍ ْ َ ٍ ِ ي
ـاس َج ِميع ـاً َو َل َقـ ْـد َجاءتْ ُهـ ْـم ُر ُس ـ ُل َنا
ـاس َج ِميع ـاً َو َمـ ْ
ـن أَ ْح َياهَ ــا َف َكأَن ََّمــا أَ ْح َيــا ال َّنـ َ
َف َكأَن ََّمــا َق َتـ َـل ال َّنـ َ
أ

بالبينــات ثُــم إن كَثــراً منهــم بعــد َذلــكَ ف
ِ َ ِّ َ ِ َّ ِ َّ ِ ي ِّ ْ ُ َ ْ َ ِ

ــون} (المائــدة)32 :
س ُف َ
ِ ي� ال َ ْر ِض َل ُم ْ ِ

ـوص أمــراء الجيــوش الذاهبــة
وقــد كان مــن ســنته ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أن يـ ي
ـ� بمنظومــة مــن القيــم والمــكارم ،خــال أدائهــم مهماتهــم القتاليــة ،فعــن
للحــروب بالتحـ ي
ـرا
ُسـ َل ْي َم َ
ان بــن بُ َريْـ َـد َة ،عــن أبيــه ،قــال :كان رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم( ،إذا أَ َّمـ َـر أَ ِمـ ي ً
7
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ف
ـرا ،ثُـ َّـم
ـن معــه مــن ا ْل ُم ْسـ ِـل ِم ي ن َ
ـوى ال َّلـ ِـهَ ،و َمـ ْ
اص ِتـ ِـه ِب َت ْقـ َ
سيَّـ ٍـة أَ ْو َصــا ُه ي� خَ َّ
� خَ ـ ي ْ ً
عــى َج ْيـ ٍـش أو َ ِ
اسـ ِـم ال َّلـ ِـه ،ف ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـهَ ،قا ِت ُلــوا مــن َك َفـ َـر ِبال َّلـ ِـه ،ا ْغـ ُزوا ،وال تَغُ ُّلــوا ،وال تَغْ ـ ِـد ُروا،
قــال :ا ْغـ ُزوا ِب ْ
وال ت َْم ُث ُلوا ،وال تَ ْق ُت ُلوا َو ِل ًيدا)...

()1

بينمــا تجــد المحاربـ ي ن
ـ� مــن أجــل الباطــل وبــه ،يخوضــون حروب ـاً طاحنــة مــن أجــل
نهــب خـ يـرات أمــم أو اسـ تـرقاقهم ،أو ت ز
اب�ازهــم ،أو إحــكام القبضــة عليهــم ،ليســهل ابتــاع
أمالكهــم ،وفــرض الســيادة عليهــم ،وأصحــاب هــذا المنحــى يســارعون إليــه غـ يـر آبهـ ي ن
ـ� بــأرواح
أ
البريــاء ،وال بهــدر الـ ثـروات ،وال بكبــت الحريــات ،وحجــب مســار الحيــاة الكريمــة عــن درب
كثــر مــن أ
البريــاء الضعفــاء ،بخــاف منهــج الســلف الصالــح مــن أمـراء المسـ ي ن
ـلم� ،الذيــن قــال
ي
أ
ض
ر� اللــه عنــه ،عــن ذلــك« :الضعيــف فيكم
ســيدنا وإياهــم الخليفــة الول أبــو بكــر الصديــق ،ي
قــوي عنــدي ،حـ تـى آخــذ الحــق لــه ،والقــوي فيكــم ،ضعيــف عنــدي حـ تـى آخــذ الحــق منــه،
أ
أ
ف
«آس بـ ي ن
ـ� النــاس ف ي� وجهــك
و� رســالة عمــر المشــهورة ،لب ي� مــوىس الشــعريِ :
إن شــاء اللــه» ي
()2
وعدلــك ومجلســك ،حـ تـى ال يطمــع �ش يــف ف ي� حيفــك ،وال ييــأس ضعيــف مــن عدلــك».
الســام قواعــد إلحقــاق الحــق ،ودحــض
وتجاوب ـاً مــع هــذه القيــم والمبــادئ أرىس إ
النســان وحريتــه وحقوقــه الم�ش وعــة ،ف ي� حفــظ دمــه،
الباطــل ،راعــى فيهــا احـ تـرام كرامــة إ

النســان ،لــم يشـ تـرط لذلــك دينـاً
ومالــه ،وعرضــه ،والقـرآن الكريــم لمــا أخـ بـر عــن إكـرام اللــه إ
{و َل َقـ ْـد ك ََّر ْم َنــا
أو عشـ يـرة أو جنس ـاً ،بــل أطلــق اللفــظ بمــا يفيــد العمــوم ،فقــال عــز وجــلَ :
ف
ن
ـن
ـر ِّم َّمـ ْ
ـر َوا ْل َب ْحـ ِـر َو َر َز ْق َناهُ ــم ِّمـ َ
ـن الطَّ ِّي َبـ ِ
بَ ـ ِ ي آ َد َم َو َح َم ْل َناهُ ـ ْـم ِ ي� ا ْلـ ب َ ِّ
ـات َو َف َّض ْل َناهُ ـ ْـم َعـ َـى ك َِثـ ي ٍ
ين
المســلم�،
(الرساء )70 :والتطبيقــات العمليــة لهــذا المبــدأ وجــدت ف ي� واقــع
خَ َل ْق َنــا تَف ِْضيــا ً} إ
 -1صحيح مسلم ،كتاب الجهاد والس� ،باب تأم� المام أ
المراء عىل البعوث...
ي إ
ب
الزحيل6208 /8 ،
السالمي وأدلته ،وهبة
 -2الفقه إ
ي
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حـ ي ن
الســام ،وتبـن ي �ش يعتــه وقيمــه وأخالقــه ،فالرســول ،صــى اللــه عليــه
ـ� أحســنوا تطبيــق إ
وســلم ،بعــد االنتهــاء مــن غــزوة بــدر الكــرى ،أمــر بدفــن قتــى أ
العــداء ،ولــم يبــق جثثهــم
ب
لتتعفــن ف� الع ـراء أو للحيوانــات ت
المف�ســة.
ي
الســام ألعدائــه مجــاالت رحبــة للخــروج مــن كوابيــس ظالمهــم وظلمهــم،
وأبقــى إ
ســلماً وطواعيــة ،أمــا حـ ي ن
الرصار عــى الغطرســة ،وتجاهــل الحــق والتشــبث
ـ� يكــون منهــم إ
والســام يحــرص عــى
بالباطــل ،فــا منــاص وقتئــذ مــن خــوض المعــارك الطاحنــة معهــم ،إ
ـح
تحقيــق الســلم العــام للب ـرش  ،وبهــذا الصــدد يقــول عــز وجـ َ
اج َنـ ْ
لس ـ ْل ِم َف ْ
ـل{:و ِإن َج َن ُحــواْ ِل َّ
ـى ال ّلــه إنَّـ هُ ــو الســميع ا ْلعليــم} أ
(النفــال )61وأمــر رب العالمـ ي ن
ـوك َّْل َعـ َ
ـ� رســوله صــى
ِ ِ ـهُ َ َّ ِ ُ َ ِ ُ
َل َهــا َوتَـ َ
ين
المســلم� وأســوتهم ،بنبــذ العهــود إىل أصحابهــا عنــد الخــوف
اللــه عليــه وســلم ،إمــام
تعاىل{:و ِإ َّمــا
مــن خيانتهــم ،قبــل الــرش وع بنقضهــا مــن طرفــه ،ومباغتتهــم بذلــك ،فقــال
َ
ــو ٍم ِخ َيان ً
انب ْ
ــم َع َ
ــواء ِإ َّن ال ّلــهَ
ــذ ِإ َل ْي ِه ْ
تَخَ ا َف َّ
ــى َس َ
ــن ِمــن َق ْ
َــة َف ِ

ــ�} أ
(النفــال)58 :
ــب الخَ ا ِئ ِن ي ن َ
ال َ يُ ِح ُّ

التكفل بنفقة أرسى العدو وحسن معاملتهم:
الرسى مــن أ
ـ� كان أ
ـلم� ،كان المســلمون ت
العــداء يقعــون ف� أيــدي المسـ ي ن
حـ ي ن
يح�مــون
ي
إنســانيتهم وكرامتهــم ،ويوفــرون لهــم مــا يحتاجــون إليــه مــن طعــام و�ش اب ودواء ،وأي أمــور

تلــزم بقاءهــم ،فاللــه عــز وجــل مــدح المؤمنـ ي ن
ـ� لتحليهــم بصفــات ،منهــا أنهــم يطعمــون
أ
(النســان)8 :
ـراً} إ
{ويُطْ ِع ُمـ َ
ـون الطَّ َعـ َ
ـام َعـ َـى ُح ِّبـ ِـه ِم ْسـ ِـكيناً َويَ ِتيم ـاً َوأَ ِسـ ي
السـ يـر ،فقــال عــز وجــلَ :
أ
آ
ف
ن
ـا� مــن المسـ ي ن
ـلم� غالب ـاً،
فقــد جمــع اللــه ي� هــذه اليــة الكريمــة أصناف ـاً ثالثــة ،الول والثـ ي
أمــا الثالــث وهــو أ
السـ يـر ،فلــم يكــن لــدى المسـ ي ن
ـلم� أرسى إال مــن الكفــار ،وإن كانــت الســورة
مكيــة  ،إال أن العـ بـرة بعمــوم اللفــظ كمــا هــو معلــوم ،وقــد نقــل ابــن كثـ يـر ،عــن ابــن عبــاس،
ـ� ،وســاق قصــة أســارى بــدر ،وهــؤالء أ
أنهــا ف� الفــرس مــن الم�ش كـ ي ن
الســارى بعــد وقوعهــم ف ي�
ي
9
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أ
الحســان إليهــم.
الرس لــم يبــق لهــم حــول وال طــول ،فلــم يبــق إال إ
الســام وســمو تعاليمــه ،وإن العالــم كلــه اليــوم لفــي حاجــة إىل
وهــذا مــن محاســن إ

معرفــة هــذه التعاليــم الســماوية الســامية ،ت
حــى مــع أعدائــه.
َّ

()1

ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــى حســن معاملة
ومــن النمــاذج الواقعيــة مــن سـ يـرة النـ ب ي

أ
الرسى ،مــا كان منــه عليــه الصــاة والســام ،مــع ثمامــة بــن أثــال الحنفــي ،فعــن أبَ ي� هُ َريْـ َـر َة،

ض
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،خَ ْيـ ًـا ِق َبـ َـل ن َْجـ ٍـدَ ،ف َجــا َء ْت ِب َر ُجـ ٍـل
ر� اللــه عنــه ،قــال (:بَ َعـ َ
ـث النـ ب ي
ي
مــن بَـ ِن ي َح ِني َفـ َـة ،يُ َقـ ُ
ـو ِاري ا ْل َم ْسـ ِـج ِدَ ،فخَ ـ َـر َج إليه
ـاريَ ٍة مــن َسـ َ
ـال لــه ث ُ َم َامـ ُـة بــن أُثَـ ٍ
ـالَ ،ف َربَطُــو ُه ِب َسـ ِ
ـر يــا محمــد ،إن
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقــال :مــا ِع ْنـ َـدكَ يــا ث ُ َم َامـ ُـة؟ فقــالِ :ع ْنـ ِـدي خَ ـ ي ْ ٌ
النـ ب ي
ـت ت ُِريـ ُـد ا ْل َم َالَ ،ف َسـ ْـل منه ما ِشـ ْئ َت،
ـاك ٍرَ ،و ِإ ْن ُك ْنـ َ
تَ ْق ُت ْلـ ِن ي تَ ْق ُتـ ْـل َذا َد ٍمَ ،و ِإ ْن تُ ْن ِعـ ْـم تُ ْن ِعـ ْـم عــى شَ ـ ِ
ت
ـركَ حـ تـى كان الْغَ ـ ُـد ،ثُـ َّـم قــال لــه :مــا ِع ْنـ َـدكَ يــا ث ُ َم َامـ ُـة؟ قــال :مــا قلــت لــك ،إن تُ ْن ِعـ ْـم تُ ْن ِعـ ْـم
َفـ ُ ِ
ـاك ٍرَ ،ف ت َ َ� َكــهُ حـ تـى كان بَ ْعـ َـد الْغَ ـ ِـد ،فقــال :مــا ِع ْنـ َـدكَ يــا ث ُ َم َامـ ُـة؟ فقــالِ :ع ْنـ ِـدي مــا قلــت
عــى شَ ـ ِ
ـب مــن ا ْل َم ْسـ ِـج ِدَ ،فا ْغ َت َسـ َـل ،ثُـ َّـم دخــل
لــك ،فقــال :أَطْ ِل ُقــوا نجــل ث ُ َم َامـ َـةَ ،فانْطَ َلـ َ
ـق إىل نخــل َق ِريـ ٍ
ا ْل َم ْسـ ِـج َد ،فقــال :أَشْ ـ َه ُد أَ ْن َل ِإ َلــهَ إال اللــهَ ،وأَشْ ـ َه ُد أَ َّن ُم َح َّمـ ًـدا رســول ال َّلـ ِـه ،يــا محمــد ،واللــه
مــا كان عــى أ
ـوه يإل ،واللــه
الرض َو ْجــهٌ أَبْغَ ـ َ
ـض يإل مــن َو ْج ِهــكَ ؛ َف َقـ ْـد أَ ْص َبـ َ
ـب ا ْل ُو ُجـ ِ
ـح َو ْج ُهــكَ أَ َحـ َّ

الديـ ِـن يإل ،واللــه مــا كان مــن بَ َلـ ٍـد
مــا كان مــن ِديـ ٍـن أَبْغَ ـ َ
ـب ِّ
ـض يإل مــن ِد ِينــكَ َ ،فأَ ْص َبـ َ
ـح ِدي ُنــكَ أَ َحـ َّ
ـب ا ْل ِبـ َـا ِد يإلَ ،و ِإ َّن خَ ْي َلــكَ أَخَ َذتْـ ِن ي وأنــا أُ ِريـ ُـد ا ْل ُع ْمـ َـر َة،
أَبْغَ ـ ُ
ـض يإل مــن بَ َلـ ِـدكَ َ ،فأَ ْص َبـ َ
ـح بَ َلـ ُـدكَ أَ َحـ َّ
َف َمــا َذا تَـ َـرى؟ َف َبـرش َّ َ ُه رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،وأَ َمـ َـر ُه أَ ْن يَ ْع َت ِمـ َـر ،فلمــا َقـ ِـد َم َم َّكـ َـة،
ـو َت؟! قــالَ :لَ ،و َل ِك ْن أَ ْسـ َل ْم ُت مع ُم َح َّم ٍد رســول ال َّلـ ِـه ،صىل الله عليه وســلم،
قــال لــه َقا ِئـ ٌـلَ :ص َبـ ْ
ت
ـ� ،صــى اللــه عليه وســلم)
وال واللــه َل يَأْ ِتي ُكـ ْـم مــن ا ْل َي َم َامـ ِـة َح َّبـ ُـة ِح ْنطَـ ٍـة حــى يَـأْ َذ َن فيهــا النـ ب ي
 -1أضواء البيان .395 - 394 /8
 -2صحيح البخاري ،كتاب المغازي ،باب وفد ن
ب� حنيفة وحديث ثمامه بن أثال.
ي

10

()2

ف
ت
ة
ت
ل
ا
�
�
ح
�
ع
استذكار قيم جلية بمناسبة ما استجد من حديث عن محاكم الجنايات الدولية ا ا ي�� دد
محاكمــة الجنايــات املقرتفــة اليــوم عــى مــرأى العــامل ومســمعه:

مــع تطــور الحيــاة وســبلها واتســاع نطــاق محاربــة التميـ ي ز
ـ� العنــري والمنــاداة بحقوق
النســان ،يفـ تـرض أن تتقلــص الجنايــات ،وبخاصــة العامــة منهــا والدوليــة ،إال أن المشــاهد
إ
أ
البــادة الجماعيــة لهــذه ال�ش يحــة مــن النــاس ،أو الطائفــة،
والملمــوس -وللســف الشــديد -أن إ
مــا زالــت تقــع هنــا وهنــاك ،ويُغطــى عليهــا بســواتر مانعــة مــن النقــد ،إذا كان مقـ تـرف الجرائــم
يتمتــع بحمايــة نافــذة ،فكــم مــن جريمــة نك ـراء ت
اق�فــت ،ووقــف العالــم برمتــه ضدهــا ،إال
صوت ـاً نشــازاً يتمتــع بحــق الرفــض ،ممــا يجعــل العالــم بــأرسه يعــود بخفــي حنـ ي ن
ـ� ،والجنــاة
يعــودون القـ تـراف مزيــد مــن الجرائــم ،ضــد أ
الطفــال والنســاء وكبــار الســن ،وضــد مقدســات
يغ�هــم وأشــجارهم ومنازلهــم وأراضيهــم ،حـ تـى إن ق ـرارات متغطرســة تصــدر مــن أصحــاب
نفــوذ عالمــي ،ت ـنز ع أمــاكاً عامــة مــن أنــاس ،وتمنحهــا هبــة آلخريــن ،دون وجــه حــق ،ســوى
ن
ـدوا� بغيــض.
االنطــاق مــن نظــرة عنرصيــة ،وفكــر عـ ي

ن
ـرئ ف ي� غابـ ٍـة ،جريمـ ٌـة ال تُغ َتفــر ،وقتــل
ـدوا�َ " :ق ْتـ ُـل امـ ٍ
ويبــدو أن الشــعار العنــري العـ ي
ف
النســان
ـعب آمـ ٍـن ،مسـأَ ٌلة فيهــا نظــر" مــا زال حــا�ض اً ي� أذهــان مخططــي انتهــاكات حقــوق إ
شـ ٍ
أ
ت
الــ� مــا عــاد يمارســها أفــراد
ومنفذيهــا ،ونهــب ي
خــرات المــم ،والتســلط عــى الشــعوب ،ي

وجماعــات صغـ يـرة منبــوذة فحســب ،بــل صــارت تتبناهــا دول تزعــم أنهــا عرصيــة وحضاريــة،
ق
ف
ـر� المــادي شــأواً عظيم ـاً.
وبالغــة ي� الـ ي
وعنــد الحديــث عــن محاكمــات دوليــة وعالميــة
لمرتكــ� جرائــم فظيعــة ضــد
بي

ين
الشــعوب ،ينبغــي أن ي ن
كمســلم� نســاند كل مــن يســند الحــق ،ويبطــل الباطــل،
نبــ� أننــا
فنحــن أوىل النــاس بالحــرص عــى مثــل هــذه القيــم النبيلــة ،وقــد أبــدى رســولنا أ
العظــم،
11
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ت
الــ� تعظــم الحرمــات،
صــى اللــه عليــه وســلم ،حرصــه عــى االمتثــال للمــكارم والقيــم ي
ــة  ...ت
حــى إذا كان
ــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ز ََم َ
ــن ا ْل ُح َديْ ِب َي ِ
ــر َج رســول ال َّل ِ
فلمــا خَ َ

بالث َِّني ِ ت
ــل َح ْ
ــه َر ِاح َل ُتــهُ  ،فقــال النــاسَ :ح ْ
الــ� يُ ْه َبــ ُ
ــت،
ــل َفأَ َل َّح ْ
ط عليهــم منهــا ،بَ َرك ْ
َــت ِب ِ
ِ َّ
ــة ي
ــالَت ا ْلقَصــواء ،خَ َ أ
أ
النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم( :مــا
َفقَا ُلــوا :خَ َ ْ
ــال َ ْت ا ْلق َْص َ
ْ َ ُ
ــوا ُء ،فقــال ب ي
خَ َ أ
ــذي
يــل ،ث ُ َّ
ــقَ ،و َل ِك ْ
ــال َ ْت ا ْلق َْص َ
ــم قــالَ :وا َّل ِ
ــن َح َب َســ َها َح ِاب ُ
ــس ا ْل ِف ِ
ــوا ُء ومــا َذاكَ لهــا ِبخُ ُل ٍ
ن
(*)
يســألو� خُ طَّ ً
ــم ِإيَّاهَ ــا)...
ْــ� بيــدهَ ،ل
ــة يُ َعظِّ ُم َ
ــه ،إال أَ ْعطَ ْي ُت ُه ْ
ــات ال َّل ِ
ــون فيهــا ُح ُر َم ِ
ي
نَف ِ ي
وإىل جانــب بيــان مســاندة االنتصــار للحــق أيــا كان ذلــك ،فالواجــب يقتــض ي أن
المجرمــ� معــارك عــى كل أ
ين
الصعــدة ،لدحــر باطلهــم ،ودحــض حججهــم،
نخــوض مــع
1

ن ف أ
ت
�ش
ـ� يدعــو إليهــا
ونــرة المسـ
ي
ـتضعف� ي� الرض ،بمــا يتمــا مــع المبــادئ والقيــم النبيلــة الـ ي

ديننــا الحنيــف ،الــذي مــن صلبــه االنتصــار للحــق ،وزهــق الباطــل ،ونــرة الضعيــف ،ومنــع
وكب�هــا ،وقطــع دابــر الظلــم ،الــذي حرمــه اللــه
صغ�هــا ي
الغطرســة واالضطهــاد ،والرسقــات ي
ـ� خلقــه محرم ـاً ،وتوعــد ت
عــى نفســه ،وجعلــه بـ ي ن
مق�فيــه ،فقــال عــز وجــل ف ي� خاتمــة ســورة
السـ ْـم َع
ـاك أَ ِثيـ ٍـم* يُ ْل ُقـ َ
الشــعراء{ :هَ ـ ْـل أُنَ ِّب ُئ ُكـ ْـم َعـ َـى َمــن تَـن َ ز َّ ُل الشَّ ـ َي ِاط ي ن ُ
�* تَـن َ ز َّ ُل َعـ َـى ك ُِّل أَ َّفـ ٍ
ـون َّ
ف
ث
ـون* َوأَنَّ ُهـ ْـم
يمـ َ
ـاو َ
ْ�هُ ـ ْـم ك َِاذبُـ َ
ـون* َوالشُّ ـ َ
ـع َراء يَ َّت ِب ُع ُهـ ُـم الْغَ ـ ُ
ون* أَ َلـ ْـم تَـ َـر أَنَّ ُهـ ْـم ِ ي� ك ُِّل َو ٍاد يَ ِه ُ
َوأَك َ ُ
ـروا ِمــن
ـون َمــا َل يَف َْع ُلـ َ
يَقُو ُلـ َ
ـون* ِإ َّل ا َّل ِذيـ َ
الصا ِل َحـ ِ
ـن َآم ُنــوا َو َع ِم ُلــوا َّ
ـات َو َذ َكـ ُـروا ال َّلــهَ ك َِثـ يـراً َوان َتـ َ ُ
ــون} (الشــعراء)227 - 221 :
ــب يَنق َِل ُب َ
ــد َمــا ظُ ِل ُمــوا َو َســ َي ْع َل ُم ا َّل ِذ َ
بَ ْع ِ
يــن ظَ َل ُمــوا أَ َّي ُمن َق َل ٍ

* صحيح البخاري ،كتاب ال�ش وط ،باب ال�ش وط ف ي� الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة ال�ش وط.
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كلم ة� العدد

ه ْل ِ
م َّدكِرٍ؟؟
َ
من ُّ
الشيخ إبراهيم خليل عوض الله
رئيس التحرير

الســوي مــن يتعــظ بغـ يـره ،وال ينتظــر ليســتخلص العـ بـر ممــا يصيبــه ،وقــد روي عــن َع ْبــد
(...السـ ِـع ُيد مــن ُو ِعـ َ
ـر ِه)
ود قولــه:
ال َّلـ ِـه بــن َم ْسـ ُ
ـع ٍ
َّ
ظ ِبغَ ـ ي ْ ِ
وتعــرض القـرآن الكريــم ف� كثــر مــن آياتــه إىل الحــث عىل االتعــاظ آ
باليات الربانيــة ،الكونية
ي ي
منهــا ،والحا ّلــة بالخلــق ،وعاقبــة أمرهــم ،وبخاصــة عنــد التعقيــب عــى القصــص أ
والخبــار
(*)
1

ت
كثــراً مــن النــاس ال يؤمنــون ،وبعضهــم
الــ� تــم رسدهــا لغايــة االعتبــار واالتعــاظ ،لكــن ي
ي
ف
و� ســورة القمــر دون ســواها مــن الســور القرآنيــة تكــرر طــرح
ال يعقلــون ،أو يتجاهلــون ،ي
ســؤال بنــصَ { :ف َهـ ْـل ِمــن ُّم َّد ِكـ ٍـر؟} ف ي� ســت آيــات منهــا ،جــاء هــذا الســؤال ف ي� أربــع منهــا تعقيبـاً
عــى الخبــار بتيســر القـرآن للذكــر ،وذلــك ف� عبــارة تكــرر ذكرهــا أ
باللفــاظ والصياغــة نفســها،
إ
ي
ي
ونصهــا{ :و َل َقــد يسنَــا ا ْل ُقــرآن ل ِّلذ ْكــر َفهـ ْـل مــن مدكــر} ،حيــث تكــرر ذكــر هــذه آ
اليــة القرآنيــة ف ي�
َ ْ َ َّ ْ
ْ َ ِ ِ َ ِ ُّ َّ ِ ٍ
أ
آ
ف آ
خ�تــان ،فــورد الســؤال فيهمــا
ســورة القمــر ي� اليــات ،17( :و ،22و ،32و ،)40أمــا اليتــان ال ي
{و َل َقــد ت ََّر ْك َناهَ ــا
عــن المدكــر ،تعقيبـاً عــى إ
الخبــار عــن تــرك اللــه آيــة لالتعــاظ ،فقــال تعــاىلَ :
أ
الخبــار عــن
آيَـ ًـة َف َهـ ْـل ِمــن ُّم َّد ِكـ ٍـر} (القمــر ،)15:والخــرى جــاء الســؤال فيهــا عــن المدكــر ،بعــد إ
إهــاك أشــياع المخاطبـ ي ن
ـر} (القمــر)51:
ـ� ،فقــال عــز وجــلَ :
{و َل َقـ ْـد أَهْ َلكْ َنــا أَشْ ـ َيا َعك ُْم َف َهـ ْـل ِمــن ُّم َّد ِكـ ٍ
* صحيح مسلم ،كتاب القدر ،باب كيفية خلق آ
الدمي ف ي� بطن أمه ...
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املدكر:
جــاء ف ي� التفسـ يـر الكبـ يـر للـرازي ،أن ُّ{م َّد ِكـ ٍـر} مفتعــل مــن ذكــر يذكــر ،وأصلــه مذتكــر ،ولمــا كان

مخــرج الــذال قريب ـاً مــن مخــرج التــاء ،والحــروف متقاربــة المخــرج يصعــب النطــق بهــا عــى
ـوال ،ولهــذا إذا نظــرت إىل الــذال مــع التــاء عنــد النطــق ،تقــرب الــذال مــن أن تصـ يـر تــاء،
التـ ي

والتــاء تقــرب مــن أن تصـ يـر داالً ،فجعــل التــاء داالً ،ثــم أدغمــت الــدال فيهــا ،ومــن اللغويـ ي ن
ـ�
مــن يقــول ف ي� مدكــر مذدكــر ،فيقلــب التــاء ،وال يدغــم ،ولكل وجهــة ،والمدكــر المعتـ بـر المتفكر،
ف
ف
ـى} أ
ـت ِب َربّ ُكـ ْـم َقا ُلــواْ بَـ َ
(العـراف ،)172 :أي
و� قولــه تعــاىل{ُّ :م َّد ِكـ ٍـر} إمــا إشــارة إىل مــا ي� قولــه{ :أَ َل ْسـ ُ
ي

هــل مــن يتذكــر تلــك الحالــة؟ وإمــا إىل وضــوح أ
المــر ،كأنــه حصــل للــكل آيــات اللــه ونســوها،
َفهـ ْـل مــن مدكــر يتذكــر شــيئاً منهــا؟ وقولــه تعــاىلَ { :فهـ ْـل مــن مدكــر} إشــارة إىل أن أ
المــر مــن
َ ِ ُّ َّ ِ ٍ
َ ِ ُّ َّ ِ ٍ
جانــب الرســل قــد تــم ،ولــم يبــق إال جانــب المرســل إليهــم ،بــأن كانــوا منذريــن متفكريــن
يهتــدون بفضــل اللــه ،فهــل مــن مدكــر مهتــد؟

()1

تيسري القرآن للذكر:
ت
{و َل َقـ ْـد
ـ� ورد فيهــا ســؤالَ {:ف َه ْل ِمــن ُّم َّد ِكـ ٍـر؟} قولــه عــز وجــلَ :
مــن آيــات ســورة القمــر الـ ي
آن ِل ِّلذ ْكــر} ،وتفسـ يـره كمــا جــاء ف� التســهيل لعلــوم نز
الت�يــل أي يرسنــاه للحفــظ،
سنَــا ا ْل ُقـ ْـر َ
ي
يَ َّ ْ
ِ
أ
وغ�هــم ،حفظــاً بالغــاً،
وهــذا معلــوم بالمشــاهدة ،فإنــه يحفظــه الطفــال الصغــار ي
غــره مــن الكتــب ،وقــد روى أنــه لــم يحفــظ �ش ي ء مــن كتــب اللــه عــن ظهــر قلــب
بخــاف ي
آ
ال� ي ن
اهــ�
إال القــرآن ،وقيــل :معــىن اليــة ســهلناه للفهــم واالتعــاظ بــه؛ لمــا تضمــن مــن ب
والحكــم البليغــة ،وإنمــا كــرر هــذه آ
عــذا� ونــذر}
اليــة البليغــة ،وقولــه{ :فذوقــوا
بي
ت
لينبــه الســامع عنــد كل قصــة،
عــرة
ب
الــ� ذكــرت ب
فيعتــر بهــا ،إذ كل قصــة مــن القصــص ي
الكب�.37 /29 :
.1
التفس� ي
ي
 .2التسهيل لعلوم نز
الت�يل.81 /4:
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َه ْل مِ ن ُّم َّد ِك ٍر؟

ك
ة
ل
ل
ا
ع
م
� دد

وموعظــة ،فختــم كل واحــدة بمــا يوقــظ الســامع مــن الوعيــد ف ي� قولــه تعــاىل{ :فكيــف كان
ف
ْــر َف َه ْ
ــر}(.)1
ُــر َ
{و َلق ْ
عــذا� ونــذر} ومــن المالطفــة ،ي� قولــهَ :
سنَــا ا ْلق ْ
بي
َــد يَ َّ ْ
ــل ِمــن ُّم َّد ِك ٍ
آن ِل ِّلذك ِ

االتعاظ باآليات الربانية:
عـن القـرآن الكريــم أيما عناية بتذك� الخلــق آ
باليات الربانية ،لالتعاظ بهــا ،كما ف ي� قوله
ي
ي
آ
آ
ف
ـن خَ ـ َ
ـاس َو َذ ِلــكَ يَ ْو ٌم
عــز وجــل{ِ :إ َّن ِ ي� َذ ِلــكَ ليَـ ًـة ِّل َمـ ْ
اب ال ِخـ َـر ِة َذ ِلــكَ يَـ ْ
ـاف َعـ َـذ َ
ـو ٌم َّم ْج ُمــو ٌع َّلهُ ال َّنـ ُ
آ
ف
�} (الحجر)77:
َّمشْ ُهو ٌد} (هود ،)103:وقوله تعاىل{ِ :إ َّن ِ ي� َذ ِلكَ ليَ ًة ِّل ْل ُم ِؤم ِن ي ن َ
ت آ
ف
والنســان جديــرة
حــى اليــات المشــاهدة ي� الــزرع والمنــاخ والبيئــة والحيــوان إ
بالعنايــة والتدبــر ،واالســتدالل بهــا عــى عظمــة اللــه ،وبالــغ قدرتــه ،ومــن ذلــك لفــت أ
النظــار
ـق ال َّلــهُ الســماوات و ْ أ
إىل آيــات اللــه ف� خلــق الســماوات أ
ال َ ْر َض
والرض ،كمــا ف ي� قولــه تعــاىل{ :خَ َلـ َ
َّ َ َ ِ َ
ي
ـق ال َّلــهُ الســماوات و ْ أ
آ
با ْلحـ ِّ ف
ـق يع ـن ي :
ال َ ْر َض ِبا ْل َحـ ِّ
�}(العنكبــوت ،)44:فخَ َلـ َ
ـق ِإ َّن ِ ي� َذ ِلــكَ َليَـ ًـة ِّل ْل ُم ِؤْم ِن ي ن َ
ِ َ
ِ َ
َّ
ف
و� ذلــك عـ بـرة ِل ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ ن
يع�:
بالعــدل والحكمــة ،ويقــال :لبيــان الحــق ،ولــم يخلقهــا باطـاً .ي
ـ� ،ي
()2
ـ� .وإنمــا أضــاف إىل المؤمنـ ي ن
المصدقـ ي ن
ـ� ،ألنهــم هــم الذيــن ينتفعــون بهــا.
و� ســورة النحــل عــدد مــن آ
ف
اليــات القرآنيــة المحفــزة للتدبــر واالتعــاظ ف ي� آيــات اللــه
ي

اب َو ِم ْنــهُ
ـو ا َّلـ ِـذي أَنْـ َز َل ِمـ َ
الكونيــة ،حيــث يقــول جــل شــأنه{ :هُ ـ َ
السـ َـم ِاء َمــا ًء َل ُكـ ْـم ِم ْنــهُ �ش َ َ ٌ
ـن َّ
أ
ات ِإ َّن
ـت َل ُكــم ِبـ ِـه الـ َّز ْر َع َوال َّزيْ ُتـ َ
ـيم َ
ون * يُ ِنبـ ُ
ـج ٌر ِفيـ ِـه ت ُِسـ ُ
شَ ـ َ
ـاب َو ِمــن ك ُِّل الث ََّمـ َـر ِ
ـون َوال َّن ِخيـ َـل َوال َ ْع َنـ َ
ِ ف ي� َذ ِلــكَ آليَ ً
ون}(النحــل)11 - 10:
َــو ٍم يَ َتفَكَّ ُر َ
ــة ِّلق ْ
ــت ْد َل َل َع َ
ــر َر ال َّلــهُ ت ََع َ
ــو ِال
ــب أَ ْح َ
ــع ا ْل َح ِك ِ
ــى ُو ُج ِ
ــال ِال ْس ِ
ــود َّ
يــم ِب َع َجا ِئ َ
َل َّمــا َق َّ
الصا ِن ِ

آ
ف
ْــر ِال ْس ِــت ْد َل ِل َع َ
ــب
ــع ا ْل َح ِك ِ
ــى ُو ُج ِ
َــات ،أَتْ َب َعــهُ ِ ي� هَ ِ
ا ْل َح َي َوان ِ
ــود َّ
يــم ِب َع َجا ِئ َ
ــذ ِه ْاليَ ِــة ِب ِذك ِ
الصا ِن ِ
ف
()3
ــون َم َو ِاشــ َيك ُْم.
ــيم َ
ــج ِر ت َْر ُع َ
يــه ت ُِس ُ
ون} أَ ْي ِ ي� الشَّ َ
أَ ْح َ
ــات و َق ْو ُلــهُ {ِ :ف ِ
ــو ِال ال َّن َب ِ
 -1التسهيل لعلوم نز
الت�يل 324 /2
 -2السمرقندي ،634 /2،والبغوي.557 /3،
الكب� ،للرازي.176 /19 :
-3
التفس� ي
ي
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املتعظون:

ت
الــ� يتعــظ بهــا الذيــن يعقلــون
هنــاك آيــات قرآنيــة عديــدة نبهــت إىل آيــات اللــه ي
والذاكــرون ،والســامعون والمتفكــرون والعالمــون ،منهــا أربــع أخــرى ف ي� ســورة النحــل غـ يـر آنفــة
ُــم ال َّل ْي َ
ات
ــر َوا ْل ُّن ُج ُ
ــوم ُم َســخَّ َر ٌ
الذكــر ،فيقــول تعــاىلَ :
ــل َوا ْل َّن َهــا َر َوالشَّ ْ
{و َســخَّ َر َلك ُ
ــم َس َوا ْلق ََم َ
آ
ف
ون}(النحــل)12:
َــو ٍم يَ ْع ِق ُل َ
ــات ِّلق ْ
ــر ِه ِإ َّن ِ ي� َذ ِلــكَ َليَ ٍ
ِبأَ ْم ِ
ويقــول عــز وجل{:ومــا َذرأَ َلكُــم ف� أ
ال َ ْر ِض ُمخْ َت ِلفــاً أَ ْل َوانُــهُ ِإ َّن ِ ف ي� َذ ِلــكَ آليَ ً
َــو ٍم
ــة ِّلق ْ
ََ َ
ْ ِي

ي َّذ َّكــرون} (النحــل ،)13:ويقــول تعــاىل{ :وال ّلــهُ أَنـز َل مــن الســماء مــاء َفأَحيــا بــه أ
ال َ ْر َض بَ ْعـ َـد َم ْو ِت َهــا
َ ُ َ
َ
َ ِ َ َّ َ ِ َ ً ْ َ ِ ِ
ِإ َّن ِ ف ي� َذ ِلــكَ آليَ ً
ات
ــم ُع َ
ون}(النحل ،)65 :ويقــول جــل ذكــره{ :ث ُ َّ
َــو ٍم يَ ْس َ
ــة ِّلق ْ
ــر ِ
ــم ك ِ يُل ِمــن ك ُِّل الث ََّم َ
اب ُّمخْ َت ِل ٌ
ــاس ِإ َّن ِ ف ي�
يــه ِشــفَاء ِلل َّن ِ
ــف أَ ْل َوانُــهُ ِف ِ
اســ ُل ِ يك ُســ ُب َل َربِّ ِ
ــر ُج ِمــن بُطُو ِن َهــا �ش َ َ ٌ
َف ْ
ــك ُذ ُلــا ً يَخْ ُ

آ
ف
و� ســورة النمــل يقــول تعاىلَ {:ف ِت ْلــكَ بُ ُيوتُ ُهـ ْـم خَ ِاويَـ ًـة ِب َمــا
ـو ٍم يَ َتفَكَّ ُر َ
َذ ِلــكَ ليَـ ًـة ِّل َقـ ْ
ون}(النحــل ،)69:ي
آ
ف
ف
و� ســورة ســبأ يقــول عــز وجــل{ :أَ َف َلـ ْـم يَـ َـر ْوا
ـو ٍم يَ ْع َل ُمـ َ
ظَ َل ُمــوا ِإ َّن ِ ي� َذ ِلــكَ َليَـ ًـة ِّل َقـ ْ
ـون} (النمــل ،)52:ي
الَرض إن نَّشَ ـأْ نَخْ سـ ْـف بهــم ْ أ
أ
ال َ ْر َض أَ ْو ن ُْسـ ِـق ْ
ط
ِإ َل َمــا بَـ ي ْ ن َ
ِ ِِ ُ
ـ� أَيْ ِد ِيهـ ْـم َو َمــا خَ ْل َف ُهــم ِّمـ َ
ـن َّ
السـ َـم ِاء َو ْ ْ ِ ِ
آ
ف
يب}(ســبأ)9:
َع َل ْي ِهـ ْـم ِك َســفاً ِّمـ َ
ـن َّ
السـ َـم ِاء ِإ َّن ِ ي� َذ ِلــكَ َليَـ ًـة ِّل ـك ُِّل َع ْبـ ٍـد ُّم ِن ٍ
أكرثية معرضة عن االستذكار باآليات:
ف
الشــارة الرصيحــة إىل إع ـراض ث
اليمــان
أك�يــة النــاس عــن إ
تكــررت ي� ســورة الشــعراء إ
آ
فذكــر قولــه تعــاىل{ :إن ف� َذلــكَ َ آليـ ًـة ومــا كَان أَك ث َْ�هُ ــم مؤْمنـ ن ف
ن
باليــات الربانيــةُ ،
ـا� آيــات
ُّ ِ ِ ي َ
ِ َّ ِ ي ِ
َ ََ َ ُ
ـ�} ي� ثمـ ي
منهــا ،هــي :آ
اليــة ،8 :و ،67و ،103و ،121و ،139و ،158و ،174و)190
اليــة المشــار إليهــا باســم الشــارة {ذلــك} ف� هــذه آ
وكانــت آ
اليــات الكريمــة يعــود إىل
إ
ي
القــوام أ
مــا أنزلــه اللــه عــز وجــل مــن عــذاب ،أو إهــاك لبعــض أ
والمــم الســابقة.
آ
ف
ن
{و َمــا ك َ ث
ـا� تأكــد
ْ�هُ ــم ُّم ِؤْم ِنـ ي ن َ
وقولــه عــز وجــلَ :
َان أَك َ ُ
ـ�} المتكــرر ي� هــذه اليــات الثمـ ي
16

َه ْل مِ ن ُّم َّد ِك ٍر؟

كلم ة� العدد

خــره ومعنــاه ف� آيــات قرآنيــة أخــرى ،منهــا قولــه تعــاىل{ :وإن تُطــع أَ ْكـ ث َـر مــن ف� أ
ال َ ْر ِض يُ ِض ُّلــوكَ
َِ ِ ْ
ب
َ َ ِي
ي
و� الجــدول آ
ف
أ
ال ت ي�
ــن َو ِإ ْن هُ ـ ْـم ِإال َّ يَخْ ُر ُصـ َ
َعــن َس ِــب ِيل ال ّل ِــه ِإن يَ َّت ِب ُعـ َ
ـون ِإال َّ الظَّ َّ
ـون} (النعــام ،)116:ي
هم
إشــارة إىل آيــات وصفــت أكـ ثـر الناس بأنهــم ال يعلمــون ،وال يشــكرون ،وال يؤمنــونَ ،وأبَ َ� أَك ث َْ� ُ
ـ�:
ِإال َّ ُك ُفــوراًَ ،و َمــا أَك ث َْ�هـ ُـم ِب ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
أك� الناس حسب الوصف والسورة آ
توزيع وصف ث
والية والتكرار
رقم آ
الية المجموع
السورة
الصفة
الرقم
أ
ث
187
العراف
ون}
.1
َ� ال َّن ِاس َل يَ ْع َل ُم َ
َ{و َل ِك َّن أَك َ َ
ث
َ
21
يوسف
ون}
.2
َ� ال َّن ِاس َل يَ ْع َل ُم َ
َ{و َل ِك َّن أك َ َ
ث
40
يوسف
ون}
.3
َ� ال َّن ِاس َل يَ ْع َل ُم َ
َ{و َل ِك َّن أَك َ َ
ث
َ
68
يوسف
ون}
.4
َ� ال َّن ِاس َل يَ ْع َل ُم َ
َ{و َل ِك َّن أك َ َ
ث
38
النحل
ون}
.5
َ� ال َّن ِاس َل يَ ْع َل ُم َ
َ{و َل ِك َّن أَك َ َ
ث
6
الروم
ون}
.6
َ� ال َّن ِاس َل يَ ْع َل ُم َ
َ{و َل ِك َّن أَك َ َ
ث
30
الروم
ون}
.7
َ� ال َّن ِاس َل يَ ْع َل ُم َ
َ{و َل ِك َّن أَك َ َ
ث
28
سبأ
ون}
.8
َ� ال َّن ِاس َل يَ ْع َل ُم َ
َ{و َل ِك َّن أَك َ َ
ث
36
سبأ
ون}
.9
َ� ال َّن ِاس َل يَ ْع َل ُم َ
َ{و َل ِك َّن أَك َ َ
ث
57
غافر
ون}
.10
َ� ال َّن ِاس َل يَ ْع َل ُم َ
َ{و َل ِك َّن أَك َ َ
ث
11
26
الجاثية
ون}
.11
َ� ال َّن ِاس َل يَ ْع َل ُم َ
َ{و َل ِك َّن أَك َ َ
ث
243
البقرة
ون}
.12
ْ� ال َّن ِاس ال َ يَ ْشكُ ُر َ
َ{و َل ِـك َّن أَك َ َ
ث
َ
38
يوسف
ون}
.13
ْ� ال َّن ِاس ال َ يَ ْشكُ ُر َ
َ{و َل ِـك َّن أك َ َ
ث
3
61
غافر
ون }
.14
ْ� ال َّن ِاس َل يَ ْشكُ ُر َ
{ َو َل ِك َّن أَك َ َ
ث
َ
17
هود
ون}
.15
ْ� ال َّن ِاس ال َ يُ ْؤ ِم ُن َ
َ{و َل ِـك َّن أك َ َ
ث
1
الرعد
ون}
.16
ْ� ال َّن ِاس ال َ يُ ْؤ ِم ُن َ
َ{و َل ِـك َّن أَك َ َ
ث
3
59
غافر
ون}
.17
ْ� ال َّن ِاس ال َ يُ ْؤ ِم ُن َ
َ{و َل ِـك َّن أَك َ َ
ث
89
الرساء
ْ� ال َّن ِاس ِإال َّ ُكفُوراً}
.18
إ
{ َفأَب َ� أَك َ ُ
ث
2
50
الفرقان
ْ� ال َّن ِاس ِإ َّل ُكفُوراً}
.19
{ َفأَب َ� أَك َ ُ
ث
1
103
يوسف
�}
.20
ْ� ال َّن ِاس َو َل ْو َح َر ْص َت ِب ُم ْؤ ِم ِن ي ن َ
َ{و َما أَك َ ُ
20
المجموع
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يالحــظ المتدبــر ف ي� معطيــات هــذا الجــدول ،أن الق ـرآن الكريــم وصــف أكـ ثـر النــاس
بأنهــم ال يعلمــون ف ي� إحــدى عــرش ة آيــة ،وأنهــم ال يشــكرون ف ي� ثــاث آيــات ،وال يؤمنــون ف ي�
ث
ـاس إال َّ ُك ُفــوراً} ذكــرت ف� سـ ي ن
الرساء
ـورت� ،وهمــا إ
ثــاث أخــرى كذلــك ،وعبــارة { َف ـأبَ َ� أَ ْكـ َ ُ
ـر ال َّنـ ِ ِ
ي
ث
ـ�} ذكــرت مــرة واحــدة ،وذلــك ف ي�
ـت ِب ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـو َح َر ْصـ َ
والفرقــان ،وعبــارةَ :
ـاس َو َلـ ْ
ـر ال َّنـ ِ
{و َمــا أَ ْكـ َ ُ
ســورة يوســف.

كمــا يالحــظ أن ســورة يوســف حظيــت بالذكــر أ
الكـ ثـر لهــذه الصفــات ،حيــث ذكــر % 25
مــن المذكــورات فيهــا ،أي خمــس آيــات مــن بـ ي ن
ـ� الع�ش يــن المشــار إليهــا ف ي� الجــدول أعــاه،
كمــا أن ســورة غافــر ذكــرت فيهــا ثــاث مــن تلــك الصفــات ف ي� ثــاث آيــات منهــا.

الحكمة من تقنني إنزال اآليات املرسلة للخلق:
نبــه القـرآن الكريــم إىل علــة رفــض االســتجابة لطلــب آ
اليــات مــن قبــل بعــض النــاس،
أ
آ
ـون َوآتَ ْي َنــا ث َ ُمــو َد ال َّنا َقـ َـة
فقــال عــز
ـات ِإال َّ أَن َكـ َّـذ َب ِب َهــا ال َ َّو ُلـ َ
َ
وجل{:و َمــا َم َن َع َنــا أَن ن ُّْر ِسـ َـل ِباليَـ ِ
مبــر ًة َفظَ َلمــواْ بهــا ومــا نُرس ُ آ
(الرساء)59 :
ــات ِإال َّ ت َخْ ِويفــاً} إ
ــل ِباليَ ِ
ُ ِ َ َ َ ِْ
ُْ ِ َ
آ
ف
ت
الــ� ت
نز
يق�حهــا الكفــار،
جــاء ي� التســهيل لعلــوم الت�يــل أن اليــات هنــا يــراد بهــا ي
فــإذا رأوهــا ،ولــم يؤمنــوا؛ أهلكهــم اللــه ،وســبب آ
اليــة أن قريشـاً ت
اق�حــوا عــى رســول اللــه،

صــى اللــه عليــه وســلم ،أن يجعــل لهــم الصفــا ذهبـاً ،فأخـ بـر اللــه أنــه لــم يفعــل ذلــك لئــا
يكذبــوا فيهلكــوا ،وعـ بـر بالمنــع عــن تــرك ذلــك ،و(أن نرســل) ،ف ي� موضــع نصــب ،و(أن كــذب) ف ي�
موضــع رفــع ،ثــم ذكــر ناقــة ثمــود تنبيهـاً عــى ذلــك؛ ألنهــم ت
اق�حوهــا وكانــت ســبب هالكهــم،
ومعـىن (مبــرة) بينــة ،واضحــة الداللــة{ ،ومــا نرســل آ
باليــات إال تخويفـاً} إن أراد آ
باليــات هنــا

ت
الهــاك ،وإن أراد
المق�حــة ،فالمع ـىن أنــه يرســل بهــا تخويف ـاً مــن العــذاب العاجــل ،وهــو إ
المق�حــة ،فالمعـىن أنــه يرســل بهــا تخويفـاً مــن عــذاب آ
المعجـزات غـ يـر ت
الخــرة ،يل�اهــا الكافــر
فيؤمــن ،وقيــل :المـراد آ
باليــات هنــا الرعــد ،والــزالزل ،والكســوف ،وغـ يـر ذلك مــن المخــاوف.

(*)

* التسهيل لعلوم نز
الت�يل.174 /2 :
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خامتة:

بعــد هــذا العــرض لبعــض جوانــب مســألة اســتثارة العقــول للتفكــر آ
باليــات ،بهــدف

اليمانيــة الدامغــة ،يبقــى الســؤال الــذي طــرح مــع نــزول القـرآن الكريــم
الوصــول إىل الحقائــق إ
معروضــاً{ :فهــل مــن مدكــر؟!} يعــي الحقائــق والمجريــات ،ويفكــر ف ي� الظواهــر الكونيــة،
أ
والحــوال المناخيــة ،والتقلبــات الـ تـ� يشــهدها الكــون ،والزمــان الــذي تتقلــب فيــه أ
الحــوال
ي
والظــروف ،للوصــول إىل معــززات ل إليمــان ،ومضمــدات للجـراح ،ودواع لليقـ ي ن
ـ� بقــدرة اللــه جــل
ٍ
ف� عــاه ،خالــق الكــون ،ومدبــر شــأنه ،ومســر أ
المــور ،وهــو بيــده ســبحانه ذلــك دون ســواه،
ي
ي
ـ� الــكاف والنــون ،فــإذا أراد أمـراً قــال لــه :كــن فيكــون ،وال يعجــزه �ش ء ف� أ
فأمــره بـ ي ن
الرض وال ف ي�
ي ي
ت
ـؤ� الملــك مــن يشــاء ،نز
وي�عــه ممــن يشــاء ،وهــو القائــل جــل
الســماء ،يقلــب الليــل والنهــار ،يـ ي
ف� عــاه{ :ل َّلــه م ْلــكُ الســماوات و ْ أ
ـب ِل َمــن يَشَ ــا ُء
ال َ ْر ِض يَخْ ُلـ ُ
َّ َ َ ِ َ
ِ ِ ُ
ـب ِل َمـ ْ
ـن يَشَ ــا ُء ِإنَاثـاً َويَ َهـ ُ
ـق َمــا يَشَ ــا ُء يَ َهـ ُ
ي
ف
ت
ُّ
ـ� أنزلهــا عــى
الذ ُكــو َر} (الشــورى ،)49:وآياتــه الكونيــة مســتمرة ي� الوجــود ،مثلمــا آياتــه القرآنيــة ،الـ ي
قلــب نبيــه محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وتكفــل بحفظهــا ،مصداقـاً لقولــه عــز وجــل{ِ :إنَّــا
اليــات القرآنيــة مــع آ
الذ ْكــر وإنَّــا َلــهُ َلحافظُــون} (الحجــر ،)9 :وســتبقى آ
اليــات الكونيــة
َ
ن َْحـ ُ
َ ِ
ـن نَ َّز ْل َنــا ِّ َ َ ِ
ين
والمؤمنــ�،
العــر ،مــن قبــل المدكريــن،
والتفكــر واســتخالص
المتعاقبــة مفتوحــة للتدبــر
ب
ي
اللبــاب وأصحــاب أ
ـ� ،وأول أ
والعالمـ ي ن
الســماع والعيــون المبــرة ،والقلــوب الخاشــعة اليقظــة.
ي
والمتدبــر ف� آ
اليــات القرآنيــة الـ تـ� تضمنــت ذكـراً أو إشــارة إىل آ
اليــات الربانيــة ف ي� خلقــه،
ي
ي

يالحــظ أن القـرآن يهــدف مــن وراء ذلــك إىل االســتدالل عــى عظمــة الخالــق ســبحانه ،وقدرتــه،
وتفــرده ف� الخلــق وحياتهــم ،ومماتهــم ،والتحكــم بأقدارهــم ،ومثلمــا أن آ
اليــات باهــرة ف ي�
ي
الخلــق والتكويــن ،فهــي جليــة واضحــة أيضـاً ف� ترصيــف أ
وتدب�هــا ،فاللــه الــذي يجــري
المــور
ي
ي
الســحاب ،ويـنز ل المطــر ،ويقلــب الليــل والنهــار بأمــره وقدرتــه وحكمتــه ،فإنــه ســبحانه كذلــك
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ـ� للظالــم حـ تـى إذا أخــذه؛ فإنــه يأخــذه أخــذ عزيــز مقتــدر ،فهــذا فرعــون ،وذاك قــارون،
يمـ ي
وتلــك عــاد وثمــود ،ومــا لحقهــم مــن الــات والعــزى ،وتطهـ يـر الكعبــة الم�ش فــة منهمــا ،فإنــه

ســبحانه قــادر عــى أن يجعلهــا زلزلــة وصيحــة ،كمــا جعلهــا مــن قبــل ،واللــه قــادر عــى قلــب
أ
الحــوال مــن قــوة إىل ضعــف ،والعكــس ،فهــا هــي آيــات اللــه ف ي� الكــون مــن هــذا القبيــل
واضحــة للعيــان ،فكــم مــن أنــاس تبجحــوا وتغطرســوا ،وقالــوا لـ أ
ـ�رض اهـ ت ز
ـ�ي مــا عليــك أحــد
ـ� وراء قضبــان ،أو مرتجفـ ي ن
ـ� ليلــة وضحاهــا مكبلـ ي ن
مثــ� ،وإذا بهــم بـ ي ن
ـ� أمــام فـ يـروس اقتحــم
ي
أبدانهــم ،فارتفعــت حرارتهــم ،وبعضهــم هــزم أمــام مخلــوق لــم يقــدر لــه اللــه أن يــرى
بالعـ ي ن
ـ� المجــردة.

والنتيجة المرجوة من هذا التدبر والدكار تتلخص آ
بال ت ي�:
إ
المــور ،وتقليبهــا ،وتغيــر أ
 .1تعزيــز اليمــان بقــدرة اللــه عــى تســي� أ
الحــوال ،فــدوام الحــال
إ
ي
ي
مــن المحــال ،وظــام الليــل ،يتبعــه فجــر النهــار.
المــل باللــه ،ف� أ
 .2توثيــق عــرى أ
الحــول كلها ،ت
ح� ال يســاور المؤمــن إحباط وال يــأس ،وهو يؤمن
ي
أ
أ
ـ�
ـو َم َقـ ْـر ٌح ِم ْث ُلــهُ َو ِت ْلــكَ ْالَيَّـ ُ
ـام ن َُد ِاو ُل َهــا بَـ ي ْ ن َ
ـس ا ْل َقـ ْ
بــأن اليــام دول{ِ ،إ ْن يَ ْم َس ْسـك ُْم َقـ ْـر ٌح َف َقـ ْـد َمـ َّ
ـ�} (آل عمـران)140 :
ـب الظَّا ِل ِمـ ي ن َ
ـاس َو ِل َي ْع َلـ َـم ال َّلــهُ ا َّل ِذيـ َ
ال َّنـ ِ
ـن َآم ُنــوا َويَ َّت ِخـ َـذ ِم ْن ُكـ ْـم شُ ـ َه َدا َء َوال َّلــهُ َل يُ ِحـ ُّ
فلــن تســتحوذ الهزائــم عــى حا�ض نــا ومســتقبلنا ،والنــر ال محالــة قــادم قــادم ،وظــام
ـينجل ،بقــدرة مــن بيــده ملكــوت كل �ش ي ء ،وهــو يجـ يـر ،وال يجــار عليــه ،فســبحانه رب
الليــل سـ ي
العــزة وتعــاىل عمــا يصفــون.
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� أت�م ت
لا� � يف� ال ق�ر آ� ن� الك ي�رم
الكــرة والقلــة يف ضــوء القــرآن
الكريــم
الشيخ يرسي عيدة
مساعد مفتي دائرة إفتاء محافظة الخليل

الحمــد للــه الــذي وعــد نبيــه بــأن تكــون أمتــه أكـ ثـر أ
المــم عــدداً يــوم القيامــة ،ونعــوذ
ُّ
ّ
َ

ت
ث
ـ� هــي غثــاء كغثــاء الســيل ،ومــن الكثـ يـر الذيــن حــق عليهــم
باللــه أن نكــون مــن الكــرة الـ ي
ـث أمتــه عــى التكاثــر،
العــذاب ،وصــى اللــه وســلم وبــارك عــى نبينــا وحبيبنــا محمــد ،الــذي حـ ّ
ليكاثــر بهــم أ
المــم يــوم القيامــة ،صــى اللــه عليه وســلم ،وعىل آلــه وصحبــه أجمعـ ي ن
ـ� ،وبعد:
فالق ّلــة والكـ ثـرة مصطلحــان متضــا ّدان ،وقبــل الحديــث عــن موقــف القـرآن الكريــم،
حــري بنــا أن ي ّ ن
نبــ� معناهمــا ّأوالً.
والســ ّنة المطهــرة منهمــا،
ّ
ف
والقلة خالف الكـ ثـرة ،ث
ش
والك�ة
ال�ء اليسـ يـرِ ،
ِ
الق ّلــة ي� اللغــة :مشــتقة من القليل ،وهــو ي
ف
ـض الق ّلــة ،فالـش ي ء الكثـ يـر بمعـىن غـ يـر
الق ّلــة ،فالكـ ثـر ُة نقيـ ُ
مشــتقة مــن الكثـ يـر ،وهــي ي� مقابــل ِ
ف أ
والق ّلة ث
والصغَ ر
والك�ة تســتعمالن ي� العداد ،كمــا أن ِ
القليــل ،والكثـ يـر ما يقابــل القليلِ ،
العظَم ِّ
الجســام ،ثــم يســتعار كل واحد من الكـ ثـرة والعظَم ومن الق ّلــة والصغَ ر آ
يســتعمالن ف� أ
للخر(. )1
ّ ُ
ُ
ِ
ِ
ِّ
ي
بالق ّلــة عــن ّ
{وا ْذ ُكـ ُـروا ِإ ْذ ُك ْن ُتـ ْـم َق ِليـا ً
الذ ّلــة ،ومــن ذلــك :قــول اللــه تعــاىلَ :
وقــد يُكـىن ّ ِ
َفكَ ث َّ� ُكــم} أ
ـاد َي
العـ ّزة ،ومنــه قــول اللــه تعــاىلَ :
َ ْ
{و َق ِليـ ٌـل ِمـ ْ
ـن ِع َبـ ِ
(العـراف ،)86:ويُكـىن ّ بهــا أحيانـاً عــن ِ
الشَّ ـكُو ُر} (ســبأ ،)13:فــكل مــا يَ ِع ـ ّز يَ ِقـ ّـل وجــوده(. )2

أ
أ
ن
ـا�،
 -1ابــن منظــور ،لســان العــرب .563 /1ابــن ســيده ،المحكــم والمحيــط العظــم.129 /6 ،الزبيــدي ،تــاج العــروس .273 /30 ،والصبهـ ي
المفــردات ف ي� غريــب الق ـرآن ،ص .410
 -2أ
ن
صبها� ،المفردات ف ي� غريب القرآن ،ص . 410
ال
ي
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ف
ث
والكــرة ،مــا ي ن
بــ� مــدح
كثــر مــن آياتــه عــن القلــة
وقــد تكلــم القــرآن الكريــم ي� ي
()1
الق ّلــة ،ومــدح الكـ ثـرة ف ي� بعــض المواطــن،
ّ
الســمة الغالبــة ُّ
ذم الكـ ثـرة ،ومــدح ِ
وذم  ،وكانــت ِّ
الق ّلــة ف ي� حــاالت أخــرى.
ّ
وذم ِ
ذم الكرثة:

فالناظــر والمتأمــل ف� كتــاب اللــه تعــاىل ،يجــد أن ث
يز
والمــ�ان
الكــرة ليســت المعيــار
ي
الــذي يُعتمــد عليــه ف ي� تحديــد الحــق والصــواب ف ي� جوانــب الديــن والدنيــا ،فقــد جــاء الحديــث
ف
ف
والنــكار ،ســواء أكان ذلــك عــى
عــن الكـ ثـرة المذمومــة ي� الق ـرآن الكريــم ،ي� معــرض الـ ّ
ـذم إ

أن كثـ يـراً
إن كثـ يـراً مــن النــاس يض ّلــون بأهوائهــم بغـ يـر ِعلــم ،أو بيــان ّ
ســبيل البيــان ،حيــث ّ

أ
كثــراً ممــا
مــن النــاس عــن آيــات اللــه غافلــون ،أو بيــان دعــوى القــوام أنّهــم ال يفقهــون ي
أ
ـر مــن النــاس عــن الطريــق القويــم،
يقولــه النبيــاء والمرســلون ،عليهــم الســام ،وصــدود كثـ ي ٍ
وأن كثـ يـراً منهــم بلقــاء ربّهــم كافــرون ،وبيــان
وأن كثـ يـراً مــن عــاد وثمــو َد هلكــوا بذنوبهــمّ ،
ّ
طبيعــة أكـ ثـر النــاس مــن أنهــم ال يعلمــون ،وال يعقلــون ،وال يســمعون ،وال يؤمنــون باللــه إال
أ
ف أ
وأن كثـ يـراً
وأن المــرء لــو أطــاع أكـ ثـر مــن ي� الرض لضلــوه عــن ســبيل اللــهّ ،
وهــم م�ش كــونّ ،
أن
مــن الخلطــاء يبغــي بعضهــم عــى بعــض ،إال الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات ،وبيــان ّ
وأن كثـ يـراً منهــم ســاء مــا كانــوا
وأن كثـ يـراً منهــم فاســقونّ ،
أكـ ثـر أهــل الكتــاب ال عهــد لهــمّ ،
أن الكـ ثـرة المعاديــة للــه تعــاىل ال تغ ـن ي عــن
وصمــوا ،وبيــان ّ
يعملــونّ ،
وأن كثـ يـراً منهــم َع ُمــوا ّ
ـاس كـ ثـر ُة الخبيــث(. )2
أصحابهــا شــيئاًّ ،
وأن الخبيــث ال يســاوي الط ّيــب ،ولــو أعجــب النـ َ
ـ� الوعــي والســعي عـ بـر ت
ـلم� منهــا بـ ي ن
 -1الدكتــور رمضــان الغريــب ،سـ ّنة اللــه ف� الق ّلــة والكـ ثـرة ف� ضــوء القـرآن الكريــم وموقــف المسـ ي ن
االن�نــت:
ي
ي
ث ف
ـ� زبــادي ،منهــج القـرآن الكريــم
 .www.islamtoday.netأمينــة العزازمــة ،القلــة والكــرة ي� القـرآن الكريــم « دراســة دالليــة» ص .62توفيــق عـ ي
ف
وذم الكـ ثـرة.233 ،
الق ّلــة ّ
ي� مــدح ِ
 -2المرجع السابق
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� أت�م ت
لا� � يف� ال ق�ر آ� ن� الك ي�رم

وصحة االعتقاد ،قــال الله تعــاىل َ :ث
ـاس َو َل ْو
ففــي جانــب إ
اليمــان بالله تعــاىل ّ
ْ� ال َّنـ ِ
{و َما أَك َ ُ
ـ�} (يوســف . )103 :وقــال اللــه تعــاىلَ { :و َمــا يُ ِؤْمـ ُ ث
ـت ب ُم ِؤْم ِنـ ي ن
ُون}
ْ�هُ ْم ِبال َّلـ ِـه ِإ َّل َوهُ ـ ْـم ُم�ش ْ ِ ك َ
ـن أَك َ ُ
َح َر ْصـ َ ِ
(يوســف )106 :وقــال اللــه تعــاىل{:وإن تُطــع أَ ْكـ ث َـر مـ ف أ
الَرض يض ُّلــوكَ عــن ســبيل ال َّله} أ
(النعــام)116:
َِ ْ ِ ْ
َ َ ْ
َ ْ َ ِ ِ ِ
ـن ِ ي� ْ ْ ِ ُ ِ

وقــال اللــه تعاىل{:و َل َقــد َضـ َّـل َقب َلهم أَ ْكـ ث َ أ
ـ�} (الصافــات. )71:
ـر ْال َ َّو ِلـ ي ن َ
َ ْ
ْ ُْ
ُ
ف
ـق َو َل ِكـ َّ ث
ـق
ْ� ُكـ ْـم ِل ْل َحـ ِّ
و� جانــب الحــق وقبولــه ،قــال اللــه تعاىلَ {:ل َقـ ْـد ِج ْئ َنا ُكـ ْـم ِبا ْل َحـ ِّ
ـن أَك َ َ
ي
ـن َربِّــكَ َو َل ِكـ َّ ث
ـر
ـون} (الزخــرف .)78:وقــال اللــه تعاىلَ {:فـ َـا تَــكُ ِ ف ي� ِم ْريَـ ٍـة ِم ْنــهُ ِإنَّــهُ ا ْل َحـ ُّ
ك َِارهُ ـ َ
ـق ِمـ ْ
ـن أَ ْكـ َ َ
ــون} (هــود. )17:
ــاس ال يُ ِؤْم ُن َ
ال َّن ِ
ف
ـو
و� جانــب القتــال والدفــاع ،يقــول اللــه
َ
تعاىل{:و َلـ ْ
ـن تُغْ ـ ِن ي َ َع ْن ُكـ ْـم ِف َئ ُت ُكـ ْـم شَ ـ ْي ًئا َو َلـ ْ
ي
ث
ــ�} أ
(النفــال. )19:
ــع ا ْل ُم ِؤْم ِن ي ن َ
َــر ْت َوأَ َّن ال َّلــهَ َم َ
ك َُ
ف
ـاء َل َي ْب ِغــي بَ ْع ُض ُهـ ْـم
و� جانــب المعامــات ،قــال اللــه تعـ
َ
ـرا ِمـ َ
ـن الخُ َلطَـ ِ
ـاىل{:و ِإ َّن ك َِثـ ي ً
ي
ــات َو َق ِل ٌ
َع َ
ــم} (ص. )24:
يــل َمــا هُ ْ
ــض ِإال ا َّل ِذ َ
الصا ِل َح ِ
ــى بَ ْع ٍ
يــن َآم ُنــوا َو َع ِم ُلــوا َّ
ف
ـو
و� جانــب الطيبــات والخبائــث ،قــال اللــه تعاىلُ {:قـ ْـل ال يَ ْسـ َت ِوي ا ْلخَ ِبيـ ُ
ـب َو َلـ ْ
ـث َوالطَّ ِّيـ ُ
ي
أ
ث
ــون} (المائــدة. )100:
ُــم تُف ِْل ُح َ
ــاب َل َع َّلك ْ
َــر ُة الخَ ِب ِ
أَ ْع َج َبــكَ ك ْ َ
يــث َفاتَّقُــوا ال َّلــهَ يَــا أُ ِ ي
ول ال َ ْل َب ِ
آ
ف
ن
ـاىل{:إ َّن ِ ف ي� َذ ِلــكَ
و� جانــب االتعــاظ واالعتبــار أمــام اليــات ب
وال�اهـ يـ� ،قــال اللــه تعـ ِ
ي
ــة َو َمــا ك َ ث
َ آليَ ً
ــ� } (الشــعراء. )8:
ــم ُم ِؤْم ِن ي ن َ
ْ�هُ ْ
َان أَك َ ُ
مدح الكرثة:
جاء مدح ث ف
عدة من ِّ
الذك ِْر الحكيم ،منها:
الك�ة ي� مواطن ّ

امتنــان اللــه ســبحانه وتعاىل عىل عبــاده بأنهم كانــوا ِق ّلة ث ّ
ـ� الله بذلك
فك�هــم ،فقد امـ ت ن ّ

ـ� اللــه صالــح ،عليــه الســام ،قــال اللــه تعــاىلَ { :وا ْذ ُكـ ُـروا ِإ ْذ ُك ْن ُتـ ْـم َق ِليـ ًـا َفكَ ث َّ َ�ك ُْم}
عــى قــوم نـ ب ي
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أ
الخــر لــو كان يعلــم
النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ف ي� االســتكثار مــن
ي
(العــراف ،)86:ورغبــة ب ي

ـت
ـو ُك ْنـ ُ
ـ� نَف ًْعــا َو َل �ض َ ًّا ِإ َّل َمــا شَ ــا َء ال َّلــهُ َو َلـ ْ
الغيــب ،قــال اللــه تعــاىلُ { :قـ ْـل َل أَ ْم ِلــكُ ِل َن ْفـ ِ ي
ن
ـون}
ـو ٍم يُ ِؤْم ُنـ َ
ـب َل ْسـ َتكْ ث َ ْ� ُت ِمـ َ
ـر ِل َقـ ْ
أَ ْع َلـ ُـم الْغَ ْيـ َ
ـر َو َمــا َم َّسـ ِ ي َ ُّ
الســو ُء ِإ ْن أَنَــا ِإ َّل ن َِذيـ ٌـر َوبَ ِشـ ي ٌ
ـن ا ْلخَ ـ ي ْ ِ
أ
ـر مــن ذنــوب عبــاده ِم ّنـ ًـة منــه وفضـاً ،قــال اللــه تعــاىل:
(العـراف ،)188 :أو عفــو اللــه تعــاىل عــن كثـ ي ٍ

ـر} (الشــورى ،)30:أو الدعــوة إىل
َ
ـن ُم ِصي َبـ ٍـة َف ِب َمــا ك ََسـ َب ْت أَيْ ِدي ُكـ ْـم َويَ ْع ُفــو َعـ ْ
{و َمــا أَ َصابَ ُكـ ْـم ِمـ ْ
ـن ك َِثـ ي ٍ
ـون}
ـرا َل َع َّل ُكـ ْـم تُف ِْل ُحـ َ
كـ ثـرة الذكــر والتســبيح للــه تعــاىل ،قــال اللــه تعــاىلَ :
{وا ْذ ُكـ ُـروا ال َّلــهَ ك َِثـ ي ً
ـ� بــه البــاد،
(الجمعــة ،)10:أو ِم ّنــة اللــه ســبحانه وتعــاىل عــى عبــاده بالغيــث الكثـ يـر ،الــذي يحـ ي ي
ـاب ،لهــم فيهــا فوائــد كثـ يـرة،
ويغيــث بــه العبــاد ،ويُن ـشئ لهــم منــه ج ّنــات مــن نخيـ ٍـل وأعنـ ٍ
السـ َـم ِاء َمــا ًء
ـاح بُـرش ْ ًا بَـ ي ْ ن َ
قــال اللــه تعــاىلَ :
الريَـ َ
ـ� يَـ َـد ْي َر ْح َم ِتـ ِـه َوأَنْ َز ْل َنــا ِمـ َ
{وهُ ـ َ
ـن َّ
ـو ا َّلـ ِـذي أَ ْر َسـ َـل ِّ

َ
َ
ص ْف َنــا ُه بَ ْي َن ُه ْم
ـاس ك َِثـ ي ً
ـرا * َو َل َقـ ْـد َ َّ
طَ ُهــو ًرا * ِل ُن ْحـ ِي ي َ
ـ� ِبـ ِـه بَ ْلـ َـد ًة َم ْي ًتــا َون ُْسـ ِـق َيهُ ِم َّمــا خَ َل ْق َنــا أن َْع ًامــا َوأنَـ ِ ي َّ
ث
ـاس إ َّل ُك ُفــو ًرا} (الفرقــان ،)50 - 48 :وأثــر كـ ثـرة ذكــر اللــه ف� حفــظ المؤمنـ ي ن
ـ�،
ِل َي َّذ َّكـ ُـروا َف ـأبَ َ� أَ ْكـ َ ُ
ـر ال َّنـ ِ ِ
ي
ون
ـى * هَ ــا ُر َ
وتفريــج كروبهــم ،وتيسـ يـر أمورهــم ،قــال اللــه تعــاىلَ :
{و ْ
اج َعـ ْـل ِ يل َو ِزيـ ًـرا ِمـ ْ
ـن أَهْ ـ ِ ي
َ�ش
َ
َ
ف َ
ـت
ـرا * ِإنَّــكَ ُك ْنـ َ
ـرا * َون َْذ ُكـ َـركَ ك َِثـ ي ً
ك ن َُس ـ ِّب َحكَ ك َِثـ ي ً
أ ِخــي * اشْ ـ ُـد ْد ِبـ ِـه أز ِْري * َوأ ْ ِ ْكــهُ ِ ي� أ ْمـ ِـري * َ ي ْ
ـرا * َقـ َ
ـوس} (طــه ،)36 - 29 :وامتنانــه جـ ّـل وعــا عــى عبــاده
ـال َقـ ْـد أُو ِتيـ َ
ِب َنــا بَ ِصـ ي ً
ـت ُســؤْ َلكَ يَــا ُمـ َ
ف أ
أ
ـر ًة ن ُْسـ ِـقيك ُْم ِم َّمــا ِ ف ي�
بالنعــام ومنافعهــا الكثـ يـرة ،قــال اللــه تعــاىلَ :
{و ِإ َّن َل ُكـ ْـم ِ ي� ْالَن َْعـ ِ
ـام َل ِعـ ب ْ َ

ـون} (المؤمنــون ،)21 :وبــأن مــن يُــؤت الحكمـ َـة فقــد
ـر ٌة َو ِم ْن َهــا تَأْ ُك ُلـ َ
بُطُو ِن َهــا َو َل ُكـ ْـم ِفي َهــا َم َن ِافـ ُ
ـع ك َِثـ ي َ
ُ ت
ت
ـرا
ـن يُـ َ
ـن يَشَ ــا ُء َو َمـ ْ
أو� خـ يـراً كثـ يـراً ،قــال اللــه تعاىل{:يُــؤْ ِ ت ي� ا ْل ِحك َْمـ َـة َمـ ْ
و� خَ ـ ي ْ ً
ي
ـؤْت ا ْل ِحك َْمـ َـة َف َقـ ْـد أ ِ ي َ
أ
ـاب} (البقــرة. )269 :
ك َِثـ ي ً
ـرا َو َمــا يَ َّذ َّكـ ُـر ِإ َّل أُو ُلــو ْال َ ْل َبـ ِ
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الكثرة والقلة في ضوء القران الكريم

� أت�م ت
لا� � يف� ال ق�ر آ� ن� الك ي�رم

مدح القلة:
ف
ف
الق ّلــة والثناء
و� المقابــل ،فقــد جــاء ي� آيــات عـ ّـدة مــن كتاب الله ســبحانه وتعاىل مـ ُ
ـدح ِ
ي
عليهــا ،ممــا ُّ
كث� بإيمانــه وإن كان وحيداً ،قال الله تعاىل عن الخليل إبراهيم،
يدل عىل أن المؤمن ي ٌ

ـ�} (النحل. )120 :
عليــه الصــاة والسـ
ـام{:إ َّن ِإبْ َر ِاهيـ َـم ك َ
َان أُ َّمـ ًـة َقا ِن ًتا ِل َّل ِه َح ِنيفًا َو َلـ ْـم يَكُ ِم َن ا ْل ُم�ش ْ ِ ِكـ ي ن َ
ِ
فالق ّلــة المحمــودة هــي الخالصــة المصطفــاة ،والبقيــة المنتقــاة ،ف ي� كل زمــان ومــكان،
ف
واليمــان والصـ بـر
والعملــة الق ّيمــة النــادرة ،أصحابهــا منصــورون ي� ّكل زمــان ،أهــل التقــوى إ
ـق ال يحيــدون
اليمــان ،نــارصون للحـ ّ
واالختبــار والشــكر والربــاط ،لحمــة واحــدة ،ســابقون إىل إ
وال يتقهقــرون ،هــم الذيــن وإن َقـ ّـل عددهــم ،جـ َّـل قدرهُ ــم ،أ
فالنبيــاء جميعـاً ،عليهــم الصالة
َ
ْ ُ
والســام ،هــم قــادة أ
المــم ،رغــم أنَهــم بـ ي ن
بغ�هــم ممــن
ـ� قومهــم ِق ّلــة ،وأتباعهــم مقارنــة ي
أ
أ
كفــر بهــم ق ّلــة ،أ
والزمنــة المفضلــة بـ ي ن
بغ�هــا
ـ� ســائر الزمنــة ِق ّلــة ،والماكــن المقدســة مقارنــة ي
ِ
(*)
ِق ّلــة ،لكنهــا ِقلــة �ش يفــة ،مفضلــة عــى تلــك الكـ ثـرة .
1

أ
ف
اليمــان والثبــات عليــه ،قــال اللــه تعاىل{:ث ُ َّل ٌ
*و َق ِل ٌ
ــن
ــن ْال َ َّو ِل ي ن َ
و� جانــب إ
ــ� َ
يــل ِم َ
ــة ِم َ
ي

آ
ــن
يــن} (الواقعــة . )14 - 13:وقــال اللــه تعــاىل عــن نــوح ،عليــه الصــاة والســامَ :
{و َمــا َآم َ
ْال ِخ ِر َ
آ
ـ� اللــه نــوح ،عليــه
َم َعــهُ ِإ َّل َق ِليـ ٌـل} (هــود . )40:فهــذه اليــة تتحــدث عــن ق ّلــة مــن آمــن بدعــوة نـ ب ي
ف
ـ� محمــد ،صــى اللــه
الســام ،رغــم طــول مــدة دعوتــه لهــم ،ي
و� ذلــك تســلية ومواســاة للنـ ب ي
عليــه وســلم ،ف� بدايــة دعوتــه ،وتذكــر لــه صــى اللــه عليــه وســلم ،مــن خــال هــذه آ
اليــات
يٌ
ي
النبيــاء مــن أ
الـ تـ� تُذ ّكــر بق ّلــة عــدد مــن آمــن مــع أ
المــم الســابقة.
ُ
ي
ف
و� جانــب القتــال ،قــال اللــه تعــاىلَ { :قـ َ
ـن
ـن يَظُ ُّنـ َ
ـون أَنَّ ُهـ ْـم ُمال ُقــو ال َّلـ ِـه َكـ ْـم ِمـ ْ
ـال ا َّل ِذيـ َ
ي
تعاىل{:و َلق َْد
ـن} (البقــرة . )249:وقــال اللــه
ـر ًة ِبـ ِـإ ْذ ِن ال َّلـ ِـه َوال َّلهُ َمـ َ
ِف َئـ ٍـة َق ِلي َلـ ٍـة َغ َل َبـ ْ
َ
الص ِاب ِريـ َ
ـع َّ
ـت ِف َئـ ًـة ك َِثـ ي َ
ال تن�نت ،القلّة الرائدة صفاتها ،نن
وس� الله فيها ف ي� القرآن الكريم.
* يُنظر :مدونة الدكتور أبو مروان بع� إ
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ون} (آل عمـران . )123 :فالق ّلــة العاملــة
َص ُكـ ُـم ال َّلــهُ ِب َبـ ْـد ٍر َوأَنْ ُتـ ْـم أَ ِذ َّلـ ٌـة َفاتَّ ُقــوا ال َّلــهَ َل َع َّل ُكـ ْـم تَشْ ــكُ ُر َ
نَ َ
ف ي� ّكل زمــان هــم المنصــورون؛ لمــا حباهــم اللــه ســبحانه وتعــاىل مــن خصائــص وصفــات
فيعــوض اللــه ســبحانه ِق ّلــة عددهــم ث
ين
بكــرة يقينهــم،
والتمكــ�،
تؤهلهــم للنــر والعــ ّزة
ّ
وقــوة اعتمادهــم عــى اللــه وتوكلهــم عليــه ســبحانه ،وببذلهــم وعطائهــم وتضحيتهــم ،بمــا ال
ف
ت
ث
ـ� تتحــدث عــن
يقدمــه يغ�هــم مــن الكــرة الخاملــة ،والمتأمــل ي� ّكل آيــات الذكــر الحكيــم الـ ي
نــر المؤمنـ ي ن
ـ� ف ي� غزواتهــم ،وكذلــك مــا جــاء ف ي� الســنة المطهــرة ،يجــد أنهــم لــم يبلغــوا عــدد
ف
و� موضــع واحــد فقــط جــاء
العــدو مطلقـاً ،وإنمــا كانــوا دومـاً أقـ ّـل مــن عــدد العــدو بكثـ يـر ،ي
الحديــث عــن الهزيمــة ،حينمــا اغـ تـر مــن اغـ ت ث
ـب اليــوم مــن
ـر بك�تهــم ،حيــث قالــوا( :لــن نُغلـ َ
ّ
ّ
ف
ـن
َص ُكـ ُـم ال َّلــهُ ِ ي� َم َو ِاطـ َ
ِق ّلــة) ،فعاتبهــم المــوىل جـ ّـل وعــا عــى ذلــك ،قــال اللــه تعــاىل َ { :ل َقـ ْـد ن َ َ
ـ� إ ْذ أَعجبت ُكــم ك ث َْ�تُ ُكــم َف َلــم تُغْ ــن عن ُكــم شَ ـيئا و َضا َقــت ع َلي ُكــم ْ أ
ال َ ْر ُض ِب َمــا
ِ َْ ْ ًْ َ
ْ َ ْ ُ
ْ
ـو َم ُح َنـ ي ْ ٍن ِ ْ َ َ ْ ْ َ ْ
ـر ٍة َويَـ ْ
ك َِثـ ي َ
ـن} (التوبــة. )25:
َر ُح َبـ ْ
ـت ثُـ َّـم َو َّل ْي ُتـ ْـم ُم ْد ِب ِريـ َ
ف
ـن ا ْل ِع ْلـ ِـم ِإ َّل
و� جانــب علــم اللــه ســبحانه وتعــاىل ،قــال اللــه
َ
تعاىل{:و َمــا أُو ِتي ُتـ ْـم ِمـ َ
ي
ث
َق ِل ً
ٌ
قليــل.
كــر ،فهــو ف ي� علــم اللــه
لــم ّكل
(الرساء،)85:
يــا } إ
ّ
فــإن ِع َ
ٍ
أحــد ســوى اللــه وإن ُ َ
ف
و� جانب الشكر ،قال الله تعاىل{ :ا ْع َم ُلوا َآل َد ُاوو َد شُ كْ ًرا َو َق ِل ٌيل ِم ْن ِع َب ِاد َي الشَّ كُو ُر} (سبأ.)13 :
ي
ت
ن
ـ� أنعــم بهــا
فلــو قارنّــا بـ يـ� مــن يشــكر اللــه ،ومــن ال يشــكره عــى عظيــم نعمــه الـ ي
ت
{و ِإ ْن ت َُعـ ُّـدوا ِن ْع َمـ َـة ال َّلـ ِـه ال
ـ� ال تُعــد وال تحــى ،كمــا قــال المــوىل جـ ّـل وعــاَ :
عــى عبــاده ،الـ ي
ت ُْح ُصوهَ ــا} (النحــل ،)18:لوجدنــا القلــة القليلــة مــن العبــاد مــن يشــكرون ،والكـ ثـرة الكاثــرة غافلون،
ال يشــكرون وال يحمــدون.
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ض
ر� اللــه عنــه :اللهم اجعلـن ي مــن القليل ،فقــال عمر:
روي أنــه قــال َرجـ ٌـل عنــد عمــر ،ي
ـاد َي الشَّ ـكُو ُر} (ســبأ،)13 :
مــا هــذا الــذي تدعــو بــه؟ فقــال :ن ي ّإ� ســمعت الله يقــولَ :
{و َق ِليـ ٌـل ِمـ ْ
ـن ِع َبـ ِ
فأنــا أدعــو أن يجعل ـن ي مــن أولئــك القليــل .قــال :فقــال عمــرّ :كل النــاس أعلـ ُـم مــن عمــر(. )1
ذم القلة:

ذم الق ّلة ف ي� مواطن عدة ،منها:
جاء ّ

ت
ـروا
ذم القـرآن الكريــم مــن يشـ تـرون بآيــات اللــه ثمنـاً قليــا ،فقــال الله تعـ
َ
َ
ـاىل{:وال تَشْ ـ َ ُ
ـون} (النحــل ، )95:فالثمــن
ـر َل ُكـ ْـم ِإ ْن ُك ْن ُتـ ْـم ت َْع َل ُمـ َ
ِب َع ْهـ ِـد ال َّلـ ِـه ث َ َم ًنــا َق ِليـ ًـا ِإن ََّمــا ِع ْنـ َـد ال َّلـ ِـه هُ ـ َ
ـو خَ ـ ي ْ ٌ
ـن قليـ ٌـل ،حـ تـى وإن كان كثـ يـراً؛ ألنــه ممــا يــزول(. )2
الــذي يُؤخـ ُـذ ِعوض ـاً عــن عهــد اللــه هــو ثمـ ٌ
{وال تَقُو ُلــوا
ومــن ذلــك :وصــف متــاع الدنيــا بالقليــل مهمــا كان كثـ يـراً ،قــال اللــه تعــاىلَ :
ت
ِل َمــا ت َِصـ ُـف أَ ْل ِس ـ َن ُتك ُُم ا ْل َكـ ِـذ َب هَ ـ َـذا َحـ ٌ
ـن
ـروا َعـ َـى ال َّلـ ِـه ال َكـ ِـذ َب ِإ َّن ا َّل ِذيـ َ
ـال َوهَ ـ َـذا َحـ َـر ٌام ِل َت ْفـ َ ُ
ت
ــم َع َ
ــون * َم َتــا ٌع َق ِل ٌ
ون َع َ
يــم} (النحــل، )117 - 116 :
َــذ َب ال يُف ِْل ُح َ
ْــر َ
اب أَ ِل ٌ
يــل َو َل ُه ْ
ــه ا ْلك ِ
ــى ال َّل ِ
ــذ ٌ
يَف َ ُ
ـب لمــن ضاقــت عليــه الدنيــا ،بــأن نعيــم الدنيــا
فالتذكـ يـر بـ ّ
ـأن متــاع الدنيــا قليـ ٌـل ،فيــه ترغيـ ٌ
قليــل زائــل ،وإن تنعــم بــه مــن تنعــم ،فهــو إىل زوال ،وال يســاوي مــن نعيــم آ
الخــرة شــيئاً.
ّ
ّ
بالق ّلــة بعــد أن جحــدوا نعمــة اللــه تعــاىل ،فقــالَ { :فأَ ْع َر ُضــوا
َو ُو ِصــف متــا ُع أهــل ســبأ ِ

َفأَرس ـ ْل َنا َع َليهـ ْـم س ـي َل ا ْل َعــر ِم َوبَ َّد ْل َناهُ ـ ْـم ب َج َّن َتيهـ ْـم َج َّن َتـ ي ن ت
ـن
ا� أُك ٍُل خَ ْمـ ٍـط َوأَثْـ ٍـل َو�ش َ ي ْ ٍء ِمـ ْ
َ ْ
َْ
ِْ
ِ ِْ
ِْ
ِ
ـ� َذ َو ي َ ْ
ِسـ ْـدر َق ِليــل} (ســبأ ، )16:وأن فـ تـرة تمتــع الكافريــن والمجرمـ ي ن
ـ� ف ي� هــذه الدنيــا قليلــة ،وإن طالــت،
ٍ
ٍ
قــال اللــه تعــاىلَ { :قـ َ
ووصــف مكــوث النــاس ف ي�
ـن ن َِاد ِمـ ي ن َ
ـ�} (المؤمنــونُ ، )40:
ـال َع َّمــا َق ِليـ ٍـل َل ُي ْص ِب ُحـ َّ
آ
ون
ـو َم يَ ْد ُعو ُكـ ْـم َف َت ْسـ َت ِجي ُب َ
الدنيــا بأنــه قليـ ٌـل وقصـ يـر ،بالنســبة إىل الخــرة ،قــال اللــه تعــاىل{ :يَـ ْ
 -1ابــن أ� شــيبة :المصنــف  .264 /15رقم.30128وهــو مرسـ ٌـل صحيح.وحيــث جــاء هــذا أ
ـل� صحيحـ ي ن
ـ� مرسـ ي ن
الثــر مــن طريقـ ي ن
ـ� ،فيــدور حكمــه
بي
ـ� التصحيــح والتحسـ ي ن
مــا بـ ي ن
ـ� .
القرط� ،الجامع ألحكام القرآن.173 /10 ،
-2
بي
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ـون ِإ ْن َل ِب ْث ُتـ ْـم ِإ َّل َق ِليـ ً
(الرساء ، )52:وكذلــك مــا جــاء ف ي� َو ْصــف متــاع الجاحديــن،
ـا } إ
ِب َح ْمـ ِـد ِه َوتَظُ ُّنـ َ

وطعــام المجرمـ ي ن
ـ� و�ش ابهــم ،مــن أنــه قليــل ،قــال اللــه تعــاىل{ :ن َُم ِّت ُع ُهـ ْـم َق ِليـ ًـا ثُـ َّـم ن َْضطَ ُّرهُ ْم
ف
ـوم النــاس ،قــال اللــه تعــاىل:
ـكر عمـ ِ
ِإ َل َعـ َـذ ٍاب غ َِليـ ٍـظ} (لقمــان ، )24:ومــا جــاء ي� بــاب بيــان ق ِّلــة شـ ِ
أ
أ
(الملــك،)23:
السـ ْـم َع َو ْالَبْ َصــا َر َو ْال َ ْف ِئـ َـد َة َق ِل ًيل َمــا تَشْ ــكُ ُر َ
ون} ُ
{ ُقـ ْـل هُ ـ َ
ـو ا َّلـ ِـذي أَنْشَ ـأَك ُْم َو َج َعـ َـل َل ُكـ ُـم َّ
ومــا جــاء ف� بــاب بيــان قلــة مــن يؤمن مــن المدعوين لرســاالت أ
النبيــاء ،وق ّلــة تذكرهم ،قــال الله
ِ
ي
ون} (الحاقــة. )42 - 41:
ـون * َوال ِبق َْو ِل ك َِاهـ ٍـن َق ِل ًيل َما ت ََذ َّكـ ُـر َ
ـاع ٍر َق ِل ًيل َمــا ت ُِؤْم ُنـ َ
تعــاىلَ :
ـو ِب َقـ ْ
{و َمــا هُ ـ َ
ـو ِل شَ ـ ِ
تصويب املفهوم:
الق ّلــة هــي معيــار
ـر مــن النــاس أن الكـ ثـرة هــي معيــار الحــق والصــواب ،وأن ِ
يظــن كثـ ي ٌ
الحــق وإن َق َّ
وكثــر
قــوي
ــل أتباعــه ،فهــو
غــر صحيــح؛ ألن
َّ
العــدول عــن الصــواب ،وهــذا ي
ٌّ
يٌ
بب�اهينــه وحججــه ال بأتباعــه ،والباطــل والخطــأ وإن كان كثـ يـراً ،ال يجعلــه ح ّق ـاً وصواب ـاً مهمــا
كـ ثـر أتباعــه( ، )1وقــد قــال اللــه تعــاىل{ :وإن تُطــع أَ ْكـ ث َـر مـ ف أ
ـن َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه
َِ ْ ِ ْ
ـن ِ ي� ال َ ْر ِض يُ ِض ُّلــوكَ َعـ ْ
َ َ ْ
إن يتبعــون إ َّل الظَّــن وإن هُ ــم إ َّل يخْ رصــون} أ
ـ� ،صــى اللــه عليــه
َّ َ ِ ْ ْ ِ َ ُ ُ َ
(النعــام ،)116:وقــد َصـ ّ
ِ ْ َ َّ ِ ُ َ ِ
ـح أن النـ ب ي
أ
الر ُجــان،
ـ� معــه ّ
ـ� معــه َّ
وســلم ،قــالُ ( :ع ِرضــت عـ ي ّ
ـ� المــم ،فجعــل يَ ُمـ ُّـر النـ ب ي ُّ
الر ُجـ ُـل ،والنـ ب ي ّ
()2
ـ� ليــس معــه أحــد)( ، )3وقــال عليــه الصــاة والســام ...( :ومــا
ـ� معــه ّ
الرهَ ــط  ،والنـ ب ي
والنـ ب ي
أنتــم ف� أهــل ال ـرش ِّ ك إال كالشــعرة البيضــاء ف� جلــد الثــور أ
الســود ،أو كالشــعرة الســوداء ف ي�
ي ِ
ي
أ
كالبــل المائــة ،ال تــكاد
ِجلــد الثــور الحمــر)( ،)4وقــال صــى اللــه عليــه وســلم( :إنمــا النــاس إ

تجــد فيهــا راحلــة)

()5

 -1الزمخ�ش ي ،الكشّ اف .147 /1
أ
ن
ن
�ش
ربع�  .ال
المن�.195 /4 ،
الرهط :وهو ما دون الع�ش ة من الرجال ،أي :من الثالثة إىل التسعة .وقيل :ما دون ال ي
بي� ،الرساج ي
ّ -2
ي
اب َم ْن ل َْم يَ ْر ِق .
ب
،
ِّب
ط
ال
اب
ت
البخاري،ك
صحيح
-3
َ
َ
ِّ ُ
ِ ُ
اب كيف الح�ش .
ب
الرقاق،
كتاب
البخاري،
صحيح
-4
َ ُ
أ
اب َر ْف ِع ال َ َمان َِة.
الرقاق ،بَ ُ
 -5صحيح البخاري ،كتاب ِّ
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فهــا هــم أنبيــاء اللــه جــل وعــا ،يأتــون ف� ق ّلــة مــن أ
التبــاع ،ومنهــم مــن ال تابــع لــه،
َ
ي ِ
ف
نبواتهــم ورســاالتهم ،ولــم تكــن
مــع أنهــم عــى الحــق والصــواب ،فلــم يكــن ذلــك نقص ـاً ي� ّ
ـق ،ولــم تمنعهــم مــن كونهــم عــى
كـ ثـر ُة خصومهــم ومخالفيهــم دلي ـا ً عــى أنهــم عــى الحـ ّ
الباطــل والضــال ،وعــى رأس هــؤالء فرعــون ،الــذي قــال اللــه تعــاىل ف ي� حقّه{:يَ ْقـ ُـد ُم َق ْو َمــهُ

ــو ُرو ُد} (هــود. )98:
ــو ْر ُد َ
ــو َم ا ْل ِق َي َام ِــة َفأَ ْو َر َدهُ ُ
الم ْ
يَ ْ
ــم ال َّنــا َر َو ِب ْئ َ
ــس ا ْل ِ
التبــاع أو المــال مانعــة أ
فلــم ت ُكــن الق ّلــة ف� أ
النبيــاء عــن وصفهــم مــن أنهــم أهــل
ِ ي

الحــق والطريــق القويــم ،الذيــن اســتحقوا الثــواب والنــر والغلبــة والتمكـ ي ن
ـ� ،بالرغــم مــن
ث
ــن َع َ
اســ ُت ْض ِعفُوا ِ ف ي�
{ون ُِر ُ
كــرة الخصــوم والمعانديــن .قــال اللــه تعــاىلَ :
ــى ا َّل ِذ َ
يــد أَ ْن ن َُم َّ
يــن ْ
أ
{وا ْذ ُكـ ُـروا ِإ ْذ أَنْ ُتـ ْـم
ْال َ ْر ِض َون َْج َع َل ُهـ ْـم أَ ِئ َّمـ ًـة َون َْج َع َل ُهـ ُـم ا ْل َو ِارِثـ ي ن َ
ـ�} (القصــص ، )5:وقــال اللــه تعــاىلَ :

َقليـ ٌـل مسـت ْضعف ف أ
ـر ِه َو َر َز َق ُكـ ْـم
ُون ِ ي� ْال َ ْر ِض تَخَ ا ُفـ َ
ِ ُ ْ َ َ َ
ـون أَ ْن يَ َتخَ طَّ َف ُكـ ُـم ال َّنـ ُ
ـاس َف َآوا ُكـ ْـم َوأَيَّ َد ُكـ ْـم ِب َنـ ْ ِ
مــن الطَّيبــات َلع َّلكُــم ت ــكُ رون} أ
(النفــال. )26:
ِ َ ِّ َ ِ َ ْ َشْ ُ َ

الســام غريبـاً ،وســيعود
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أنــه قــال( :بــدأ إ
وثبــت عــن النـ ب ي
()1
ـ� محمــد ،صــى اللــه عليــه
كمــا بــدأ غريبـاً ،فطـ ب
ـو� للغربــاء) " .وقــد كان مــن آمــن بدعــوة النـ ب ي
أ
ف
ـوة إيمانهــم ،وثباتهم عــى الحق ثبات
وســلم ،ي� بدايــة المــر ِق ّلــة مــن الناس ،ولكنهــم كانوا بقـ ّ
الجبــال الراســيات ،كـ ثـرة نوعيــة فريــدة ،وســرجع أ
المــر ف ي� آخــر الزمــان كذلــك ،حيث ترجــع غربة
ي

الســام ،فتتمســك بــه تلــك القلــة الفريــدة الثابتــة ،وســط غثــاء كثـ يـر مــن النــاس ال حــر لــه.
إ
ت
ً
ـ�
قائمة بأمر
ـ� ،صىل اللــه عليه وســلم ،أنه قــال( :ال تزال طائفــة من أمـ ي
وثبــت عــن النـ ب ي

ض
ت ت
ـأ� أمــر اللــه ،وهم ظاهــرون عىل النــاس)(.)2
ي�هــم َمــن خذلهــم أو خالفهــم ،حــى يـ ي
اللــه ،ال ّ
� ال َْم ْس ِج َديْن.
ال ْس َل ِم بَ َدأَ غ َِري ًبا َو َس َي ُعو ُد غ َِري ًباَ ،وأَنَّهُ يَأْ ِر ُز بَ ي ْ ن َ
اب بَ َي ِان أَ َّن ْ ِإ
 -1صحيح مسلم ،كتاب إ
اليمان ،بَ ُ
ض
ت
ُ
اب َق ْو ِل ِهَ ،ص َّل اللهُ َع َل ْي ِه َو َسل ََّمَ :
�هُ ْم َم ْن خَ ا َل َف ُه ْم».
 -2صحيح مسلم ،كتاب إ
«ل تَ َز ُال طَا ِئف ٌَة ِم ْن أ َّم ِ ي� ظ َِاه ِر َ
المارة ،بَ ُ
ين َع َل ال َْح ِّق َل يَ ُ ُّ
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ـان مــن القائمـ ي ن
ـ� بأمــر اللــه و�ش عــه ،وهــم قلــة مــن النــاس ،ال ت ز
ي�حزحــون ،وال
فــا يخلــو زمـ ٌ

ض
ّ
ـح
ي�هــم المخالفــون،
والمخذلــون ،حـ تـى تقبـ ّ
يميلــون ،وال يغـ ي ّـرون ،وال ّ
ـض الريـ ُ
يبدلــون ،ال ّ
اليمــان ،رغــم اشــتداد الفـ ت ن
ـ�
الطيبــة آخــر نفـ ٍـس منهــم ،وهــم بق ّلتهــم تلــك ،وثباتهــم عــى إ
ـق.
والمحــن ،كثـ يـرون بقــوة إيمانهــم ،وثباتهــم عــى الحـ ّ

ض
ر� اللــه عنــه ،عــى الحــق والصــواب ف ي� قضيــة قتــال
وقــد كان أبــو بكــر الصديــق ،ي
المرتديــن ،وأحمــد بــن حنبــل كان عــى الحــق والصــواب ف ي� فتنــة القــول بخلــق الق ـرآن ،فــكان

كثــراً بإيمانــه وثقتــه باللــه تعــاىل.
واحــداً بنفســه ،ي
والصــواب :أن الحــق قــد يكــون مــع القلــة ،وقــد يكــون مــع الكـ ثـرة ،فالمســألة نســبية
وبحســبها ،أمــا الجــزم بــأن الحــق مــع القلــة ،أو العكــس ،فغـ يـر دقيــق ،ومعيــار القــول بــأن
ْ

الحــق مــع القلــة أو الكـ ثـرة ،بالنظــر إىل �ش ع اللــه تبــارك وتعــاىل ،فمــن وافــق الـرش ع وعمــل بــه،
فهــو عــى الحــق ،ومــن خالفــه فقــد ضــل الطريــق ،بغــض النظــر عــن كونهــم ق ّلــة أم كـ ثـرة،
فالكـ ثـرة ف ي� إطــار الخـ يـر زيــادة ف ي� الخـ يـر ،وهــي محمــودة ،والكـ ثـرة ف ي� إطــار الـرش ّ زيــادة ف ي� الـرش ّ ،
ف
والق ّلــة ف ي� ال ـرش ّ أفضــل مــن الكـ ثـرة.
الق ّلــةِ ،
وهــي مذمومــة ،فالكـ ثـرة ي� الخـ يـر أفضــل مــن ِ
الرجــال بالحــق ،فــا
ولهــذا يذ ُكــر العلمــاء :الحـ ُّ
ـق ال يُعـ َـرف بالرجــال ،وإنمــا يعــرف ِّ

ت
الق ّلــة القليلــة
ـر المؤمــن بالكـ ثـرة الكاثــرة إذا جانبــت الحــق والصــواب ،وال يســتوحش مــن ِ
يغـ ّ
إذا كانــت عــى الحــق والصــواب ،فالمـ ي ز
ـ�ان والمعيــار إذن باتبــاع �ش ع اللــه تبــارك وتعــاىل .

()1

ـق الهـ َـدى ،وال ي ـرض كَ ق َّلـ ُـة السـ ي ن
ـالك� ،وإيــاك
قــال الفضيــل بــن ِعيــاض " :ات ِّبــع طريـ َ
ُّ
تغــر ث
وطــرق الضاللــة ،وال ت
()2
ين
َ
الهالكــ� ".
بكــرة
َّ
الريسو� ،حكم أ
ن
الغلبية ،ت
ال تن�نت /http://feqhweb.com
-1
اع�اضات وردود من خالل موقع :الشبكة الفقهية بع� إ
ي
-2
الشاط� ،االعتصام ،ص .64
بي
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الكثرة والقلة في ضوء القران الكريم

� أت�م ت
لا� � يف� ال ق�ر آ� ن� الك ي�رم

الق ّلــة ،فقــد تكــون تلــك القلــة عــى ضاللــة متنكّبــة عــن الحق،
وليــس الحــق دائمـاً مــع ِ
مكابــرة معانــدة ،فتكــون شــا ّذة عــن صـ ّـف المسـ ي ن
ـلم� ،منبــوذة مــن قبــل النــاس ،بســبب ضاللهــا
أ ق
خــا� (.)1
وانحرافهــا العقــدي أو الفكــري أو ال ي
الكــرة مذمومــة مــن كل وجــه ،فالجمــاع أصــل مــن أ
ث
الصــول
وكذلــك ،فليســت
إ
ـلم� ،وقــد عصــم اللــه تبــارك وتعــاىل علمــاء المسـ ي ن
المعتمــدة عنــد المسـ ي ن
ـلم� مــن االجتمــاع
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أنــه قــال( :إن اللــه ال يجمــع
عــى أمــر باطــل ،فقــد ثبــت عــن النـ ب ي
أمـ تـ� عــى ضاللــة ...،ويــد اللــه مــع الجماعــة) ( ، )2أمــا اتفــاق العــوام عــى أمــر مــن أ
المــور
َ ُ
ي
()3
فليــس دليـا ً عــى الحــق والصــواب؛ ألن العـ بـرة بإجمــاع العلمــاء ،وليــس العامــة والجهــاء .
وقــد اعتــر علمــاء أ
الكــرة ف� ت
الصــول والحديــث والجــرح والتعديــل ،ث
ال�جيــح عنــد
ب
ي
التعــارض.

( )4

فــإذا كانــت الكـ ثـرة عــى الحــق والصــواب ،فهــذا هــو المطلــوب ،ولكــن مــن سـنن اللــه
ف
ف
ـق
الســمة الغالبــة الظاهــرة أن الحـ َّ
ي� خلقــهّ :
أن أهــل الحــق ي� َج ْنــب أهــل الباطــل قليـ ٌـل ،وأن ِّ
ث
ـ�} (يوســف،)103:
ليــس غالبـاً مــع الكـ ثـرة( ، )5لقــول اللــه
ـت ِب ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـو َح َر ْصـ َ
َ
ـر ال َّن ِاس َو َلـ ْ
تعاىل{:و َما أَ ْكـ َ ُ
ولقولــه ســبحانه{ :وإن تُطــع أَ ْكـ ث َـر مـ ف أ
ـن
ـن َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه ِإ ْن يَ َّت ِب ُعـ َ
َِ ْ ِ ْ
ـون ِإ َّل الظَّـ َّ
ـن ِ ي� ْال َ ْر ِض يُ ِض ُّلــوكَ َعـ ْ
َ َ ْ
وإن هُ ــم إ َّل يخْ رصــون} أ
(النعــام. )116:
َِ ْ ْ ِ َ ُ ُ َ

ن
.62الريسو� ،الشورى ف ي� معركة البناء ،ص .99 - 96
 -1ابن عاشور ،التحرير والتنوير/7 ،
ي
أ
ف
ن
نن ت
تن
لبا� .
 -2س� ال�مذي ،كتاب الف� ،باب ما جاء ي� لزوم الجماعة ،وصححه ال ي

-3
عل القاري ،مرقاة المفاتيح .61 /2
الشاط� ،االعتصام ،ص  .523 - 521ي
بي
 -4ابــن بهــادر ،النكــت.361 /3 ،الســخاوي ،فتــح المغيــث .310/ 1 ،آ
الحــكام.296 /1 ،الزركـش  ،البحــر المحيــط.454 /4 ،الشـ ن
ـوكا�،
ـدي،
ـ
م
ال
إ
ي
ي
إرشــاد الفحــول.265 /2 ،
-5
الشاط� ،االعتصام ،ص .13
بي
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مرضب األمثال
إعداد:هالة عقل
رئيس قسم املطبوعات  /دار اإلفتاء الفلسطينية

أ
ف
ت
والعــر
الــ� فيهــا مــن الحكــم
ب
عرجــت ي� حلقــات ســابقة عــى بعــض المثــال ،ي
آ
أ
ف
ت
ـ� ورد فيهــا ذكــر الحـرش ات
والخــاق مــا فيهــا ،ي
و� هــذه الحلقــة ســأقف عنــد بعــض اليــات الـ ي
والحيوانــات ،عــى ســبيل المثــل ،ومنهــا:
مثل البعوضة:
ـن
قــال تعــاىل{ِ :إ َّن ال َّلــهَ َل يَ ْسـ َت ْح ِي ي� أَ ْن يَـرض ْ ِ َب َم َثـ ًـا َمــا بَ ُع َ
وضـ ًـة َف َمــا َف ْو َق َهــا َفأَ َّمــا ا َّل ِذيـ َ

ـون َمــا َذا أَ َرا َد ال َّلــهُ ِب َهـ َـذا َم َثـ ًـا
ـون أَنَّــهُ ا ْل َحـ ُّ
ـن َك َفـ ُـروا َف َيقُو ُلـ َ
آَ َم ُنــوا َف َي ْع َل ُمـ َ
ـن َربِّ ِهـ ْـم َوأَ َّمــا ا َّل ِذيـ َ
ـق ِمـ ْ

ــرا َو َمــا يُ ِض ُّ
يُ ِض ُّ
�} (البقــرة)26 :
ــق ي ن َ
َاس ِ
ــل ِب ِــه ِإ َّل ا ْلف ِ
ــرا َويَ ْه ِ
ــدي ِب ِــه ك َِث ي ً
ــل ِب ِــه ك َِث ي ً

جــاء ف� تفســر القرطــ� ،عــن ابــن عبـ ف
ـحَ :ل َّمــا �ض َ َ َب ال َّلــهُ ُسـ ْب َحانَهُ
ي
ْ ُ َ َّ ٍ
ي
بي
ـاس ِ ي� ِر َوايَـ ِـة ِأبَ ي� َصا ِلـ ٍ

ن
ـن ا ْل َم َث َلـ ي ْ ن
اس ـ َت ْو َق َد نــاراً} (البقــرة )17 :وقولــه{ :أَ ْو
ـ� ِل ْل ُم َن ِاف ِقـ ي ن َ
هَ َذيْـ َ
ـ� :يَ ْع ـ ِ ي َ{م َث ُل ُهـ ْـم ك ََم َثـ ِـل ا َّلـ ِـذي ْ
ِ
كَصيــب مــن الســماء}(البقرةَ )19 :قا ُلــوا :ال َّلــهُ أَجـ ُّـل وأَعـ َـى مــن أَن ي ـرض ْ ب ْ أ
ال َ ْم َثـ َ
ـالَ ،فأَنْـ َز َل ال َّلــهُ
َ ِّ ٍ ِ َ َّ ِ
َ َ ْ ِ ْ ْ َ ِ َ
آ
ت
َ
�ِ ،ب َم ْع ـىن َ ت َْس ـ َت ِحيَ .و َقـ َ
ـركُ َ .و ِقيـ َـلَ :ل
ـر ُهَ :ل يَـ ْ ُ
ـال َغـ ي ْ ُ
هَ ـ ِـذ ِه ْاليَـ َـةَ .و{يَ ْس ـ َت ْح ِي ي�} أ ْص ُلــهُ يَ ْس ـ َت ْح ِي ي ُ
ـح،
ـعَ .وأَ ْصـ ُـل ِال ْسـ ِـت ْح َي ِاء ِالن ِْق َبـ ُ
يَ ْم َت ِنـ ُ
ـاض َعـ ِـن الـش َّ ي ْ ِءَ ،و ِال ْم ِت َنــا ُع ِم ْنــهُ خَ ْو ًفــا ِمـ ْ
ـن ُم َوا َق َعـ ِـة ا ْلق َِبيـ ِ
ـال عـ َـى ال َّلــه تَعـ َ ف
ض
ـح ُم ْسـ ِـل ٍم َعـ ْ ُ
ـت:
َوهَ ـ َـذا ُم َحـ ٌ َ
ِ َ
� ال َّلــهُ َع ْن َهــاَ ،قا َلـ ْ
ـالَ .وِ ي� َص ِحيـ ِ
ـن أ ِّم َس ـ َل َم َةَ ،ر ِ ي َ
ُ
ــت :يَــا َر ُس َ
ــ�َ ،ص َّ
ــول ال َّل ِــه ،إن ال َّلــهَ َل
ــى ال َّلــهُ َع َل ْي ِــه َو َســ َّل َمَ ،فقَا َل ْ
َ
(جــا َء ْت أ ُّم ُســ َل ْي ٍم ِإ َل ال َّن ِب ي ِّ
ـن ِذ ْكـ ِـر ِهَ .ق ْو ُلــهُ ت ََعـ َ
ـال{ :أَ ْن
ـن ا ْل َحـ ِّ
ـاء ِفيـ ِـهَ ،و َل يَ ْم َت ِنـ ُ
يَ ْس ـ َت ْح ِي ي� ِمـ َ
ـع ِمـ ْ
ـق)(*) .ا ْل َم ْع ـىن َ َل يَأْ ُمـ ُـر ِبا ْل َح َيـ ِ
1

ن
الم� منها.
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مضرب األمثال

� أت�م ت
لا� � يف� ال ق�ر آ� ن� الك ي�رم

يَـرض ْ َب َم َثـ ًـا َمــا }...يَـرض ْ َب" معنــاه يبـ ي ن
ـ�َ ،ويُ َقـ ُ
ـت َلــهُ َم َثـ ًـا.
ـت َلــهُ َم َثـ ًـاَ ،م َّث ْلـ ُ
ـالِ :إ َّن َم ْعـىن َ �ض َ َ بْـ ُ
ِ
ِ
أ
�ض
ـو ُع.
ـو ٍع َو ِاحـ ٍـدَ ،وال ـرض َّ ْ ُب ال َّنـ ْ
ـال َو ِاحـ ٍـدَ ،ونَـ ْ
َوهَ ـ ِـذ ِه ْالَبْ ِن َيـ ُـة َعـ َـى َ ْ ٍب َو ِاحـ ٍـدَ ،و َعـ َـى ِم َثـ ٍ
ــةَ :ف ُعو َل ٌ
وض ُ
ــم ،يُق ُ
ــض ِب َم ْعــىن ً ،
ــع َوبَ َع َ
ــن بَ َع َ
َوا ْل َب ُع َ
َــال :بَ َض َ
ــض ِإ َذا َقطَ َ
ــع ال َّل ْح َ
ــة ِم ْ

وض ٌ
ــم َي ْت
ــد ُة بَ ُع َ
ــضَ .وا ْل َب ُع ُ
يضــا ،أَ ْي َج َّزأْتُــهُ َف َت َب َّع َ
ــد بَ َّع ْض ُتــهُ تَ ْب ِع ً
ــوض :ا ْل َب ُّ
ــق ،ا ْل َو ِاح َ
َو َق ْ
ــةُ ،س ِّ
ئ
ــالَ { :فمــا َف ْو َقهــا}َ ،ق َ
َــر ُهَ .ق ْو ُلــهُ ت ََع َ
ــا� َوأَبُــو
ــر ُّي َوغ ي ْ ُ
ِب َذ ِلــكَ ِل ِصغَ ِرهَ ــاَ .قا َلــهُ ا ْل َج ْوهَ ِ
ــال ا ْل ِك َس ِ ي ُّ
ف
الصغَ ـ ِـر.
َ�هُ َمــاَ :م ْع ـىن َ " َفمــا َف ْو َقهــا"َ -وال َّلــهُ أَ ْع َلـ ُـمَ -مــا ُدونَ َهــا ،أَ ْي ِإنَّ َهــا َف ْو َق َهــا ِ ي� ِّ
ُع َب ْيـ َـد َة َوغ ي ْ ُ
ف
ئ
َقـ َ
ـرا؟ َف َي ُقـ ُ
ـو
ـو َق َذ ِلــكَ  ،أَ ْي هُ ـ َ
ـول ا ْلقَا ِئـ ُـل :أَ ْو َفـ ْ
ـا�َ :وهَ ـ َـذا َكق َْو ِلــكَ ِ ي� ا ْلـك ََل ِم :أَتَـ َـرا ُه َق ِصـ ي ً
ـال ا ْل ِك َسـ ِ ي ُّ
ىن ف
ـر ِم َّمــا تَـ َـرىَ .و َقـ َ
ـر ِ ف ي�" أَنَّــهُ " َعا ِئـ ٌـد عــى
ـرَ .و َّ
ـال َق َتــا َد ُة َوابْـ ُ
الض ِمـ ي ُ
ـج :ا ْل َم ْع ـ َ ِ ي� ا ْل ِكـ ب َ ِ
أَ ْقـ َ ُ
ـن ُج َريْـ ٍ
المثــل؛ أي إن المثــل حــق.
وقولــه ت ََعـ َ
ـون َمــا َذا أَ َرا َد ال َّلــهُ ِب َهـ َـذا َم َثـ ًـا } ِهــو ِب َم ن ْ زِ� َلـ ِـة
ـن َك َفـ ُـروا َف َيقُو ُلـ َ
ـالَ :
{وأَ َّمــا ا َّل ِذيـ َ
ـون ال َّتق ِْديـ ُـرَ :مــا ا َّلـ ِـذي أَ َرا َد ُه ال َّلــهُ ِب َه َذا َم َثـ ًـا؟ َو َم ْع ن َ�
اسـ ٍـم واحــد بمعـىن أي �ش ي ء أَ َرا َد ال َّلــهُ ؟ َويَ ُكـ ُ
ْ
النْ ـكَا ُر ِب َل ْفـ ِـظ ِال ْسـ ِـت ْف َه ِام .و َق ْو ُلــهُ ت ََعـ َ
ـال{ :يُ ِضـ ُّـل ِبـ ِـه ك َِثـ يـراً َويَ ْهـ ِـدي ِبـ ِـه ك َِثـ يـراً}
ك ََل ِم ِهـ ْـم هَ ـ َـذاِ ْ :إ

ـاس ِإ َل َض َل َلـ ٍـة
ـو ِل ا ْلك َِاف ِريـ َ
ـو ِمـ ْ
ـن َقـ ْ
ِقيـ َـل :هُ ـ َ
ـن ،أَ ْي َمــا ُمـ َـرا ُد ال َّلـ ِـه ِب َهـ َـذا ا ْل َم َثـ ِـل ا َّلـ ِـذي يُ َفـ ِّـر ُق ِبـ ِـه ال َّنـ َ
أ
ون ِبا ْل ُهـ َـدى
ـو أَشْ ـ َبهُ ِ ،لَنَّ ُهـ ْـم يُ ِقـ ُّـر َ
ـر ِمـ َ
َو ِإ َل هُ ـ ًـدى؟ َو ِقيـ َـل :بَـ ْـل هُ ـ َ
ـن ال َّلـ ِـه َع ـ َّز َو َجـ َّـلَ ،وهُ ـ َ
ـو خَ ـ ب َ ٌ
ىن
(*)
ـق َويَخْ ـ ِـذ ُل.
ـرا ،أَ ْي يُ َو ِّفـ ُ
أَنَّــهُ ِمـ ْ
ـراَ ،ويَ ْهـ ِـدي ِبـ ِـه ك َِثـ ي ً
ـن ِع ْنـ ِـد ِهَ ،فا ْل َم ْع ـ َ ُ :قـ ْـل يُ ِضـ ُّـل ال َّلــهُ ِبـ ِـه ك َِثـ ي ً
1

مثل الكلب:

ان
{واتْـ ُـل َع َل ْي ِهـ ْـم نَ َب ـأَ ا َّلـ ِـذي آَتَ ْي َنــا ُه آَيَا ِت َنــا َفان َْس ـ َلخَ ِم ْن َهــا َفأَتْ َب َعــهُ الشَّ ـ ْيطَ ُ
قــال تعــاىلَ :
أ
ـوا ُه َف َم َث ُلــهُ ك ََم َثـ ِـل
َفـك َ
ـو ِشـ ْئ َنا َل َر َف ْع َنــا ُه ِب َهــا َو َل ِك َّنــهُ أَخْ َلـ َـد ِإ َل ْال َ ْر ِض َواتَّ َبـ َ
ـن الْغَ ِاويـ َ
َان ِمـ َ
ـع هَ ـ َ
ـن* َو َلـ ْ
ـن ك ََّذبُــوا ِبآَيَا ِت َنــا َفا ْق ُصـ ِـص
ـث أَ ْو ت ت ْ َُ� ْكــهُ يَ ْل َهـ ْ
ـب ِإ ْن ت َْح ِمـ ْـل َع َل ْيـ ِـه يَ ْل َهـ ْ
ـو ِم ا َّل ِذيـ َ
ـث َذ ِلــكَ َم َثـ ُـل ا ْل َقـ ْ
ا ْل َك ْلـ ِ
ا ْلقَصــص َلع َّلهــم يتفَكَّ ــرون} أ
(العــراف)176 - 175 :
َ َ َ ُ ْ ََ ُ َ

تفس�
القرط� 241/ 1 :بترصف.
* ي
بي
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ـال{ :واتْـ ُـل ع َليهــم نَب ـأَ ا َّلــذي آتَينــاه آياتنــا َفانْس ـ َلخَ منهــا ْ ...آ
اليَـ َـة} اخْ َت َل ُفــوا ِفيـ ِـه،
َ ِ ْ
َق ْو ُلــهُ ت ََعـ َ َ
ْ ُ ِ
ِ
َ ِْ ْ َ

ـن بَا ُعــو َرا َء .وقــال مجاهــد :بلعــام بــن باعــورَ .و َقـ َ
َقـ َ
ـال َع ِط َّيـ ُـة
ـو بَ ْل َعـ ُـم بْـ ُ
ـال ابْـ ُ
ـاس :هُ ـ َ
ـن َع َّبـ ٍ

َان ِمـ ْ ن
ـح َاق
ـاس :ك َ
سا ِئيـ َـلَ ،وكَانَـ ْ
ـن ِإ ْسـ َ
ـاس َوابْـ ُ
ـت ِق َّص ُتــهُ َعـ َـى َمــا َذ َكـ َـر ُه ابْـ ُ
ـن َع َّبـ ٍ
َعـ ِـن ابْـ ِـن َع َّبـ ٍ
ـن بَـ ِ ي ِإ ْ َ
ـن أَ ْر ِض
ـنَ ،ونَ ـ َز َل أَ ْر َض بَ ـ ِن ي َك ْن َعـ َ
ـان ِمـ ْ
ـوس َل َّمــا َق َصـ َـد َحـ ْـر َب ا ْل َج َّب ِاريـ َ
َو ُّ
السـ ِّـد ُّي َوغ ي ْ ُ
َ�هُ ـ ْـم :أَ ْن ُمـ َ
الشَّ ــام ،تأ� قــوم بلعــام إىل بلعــام ،وكَان عنــده اســم ال َّلــه ْ أ
ال َ ْعظَـ ُـم ،فقالــوا :إن مــوىس رجــل
َ َ ِْ َ ُ ْ ُ
ِ
ِ
ن
سا ِئ َ
يــل،
شــديدَ ،و َم َعــهُ ُج ْن ٌ
ــرَ ،و ِإنَّــهُ َجــا َء يُخْ ِر ُج َنــا ِم ْ
ــد ك َِث ي ٌ
ــن ِب َل ِدنَــاَ ،ويَ ْق ُت ُل َنــاَ ،ويُ ِح ُّل َهــا بَــ ِ ي ِإ ْ َ
َ
ـ�
ـاب َّ
َوأَنْـ َ
الد ْعـ َ
ـت َر ُجـ ٌـل ُم َجـ ُ
ـو ِةَ ،فاخْ ـ ُـر ْجَ ،فــا ْد ُع ال َّلــهَ أ ْن ير ّدهــم ع ّنــا ،فقــال لهــمَ :ويْ َل ُكـ ْـم نَـ ِب ي ُّ
ـن ال َّلـ ِـه َمــا أَ ْع َلـ ُـمَ ،و ِإ ن ي ِّ�
ال َّلـ ِـهَ ،و َم َعــهُ ا ْل َم َل ِئ َكـ ُـةَ ،وا ْل ُم ِؤْم ُنـ َ
ـونَ ،ك ْيـ َـف أَ ْد ُعــو َع َل ْي ِهـ ْـم؟! َوأَنَــا أَ ْع َلـ ُـم ِمـ َ

اج ُعــو ُهَ ،وأَ َل ُّحــوا َع َل ْيـ ِـهَ ،ف َقـ َ
َان
ؤَامـ َـر َرب ي ِّ�َ ،وك َ
ـت هَ ـ َـذا َذهَ َبـ ْ
ِإ ْن َف َع ْلـ ُ
ـاي َو ِآخـ َـرِ ت ي�َ ،ف َر َ
ـالَ :حـ ت َّـى أُ ِ
ـت ُدنْ َيـ َ
ف
ف
ف
ـامَ :ل
ـامَ ،ف َآمـ َـر ِ ي� ُّ
ال يدعــو َحـ ت َّـى يَ ْنظُـ َـر َمــا يُ َ
ـاء َع َل ْي ِهـ ْـمَ ،ف ِقيـ َـل َلــهُ ِ ي� ا ْل َم َنـ ِ
الد َعـ ِ
ؤْمـ ُـر ِبـ ِـه ِ ي� ا ْل َم َنـ ِ
تَـ ْـد ُع َع َل ْي ِهـ ْـمَ ،ف َقـ َ
ـتَ ،فأَهْ ـ َـد ْوا ِإ َل ْيـ ِـه هَ ِديَّـ ًـة َفق َِب َل َهــا،
ـال ِلق َْو ِمـ ِـهِ :إ ن ي ِّ� َقـ ْـد َآمـ ْـر ُت َرب ي ِّ�َ ،و ِإ ن ي ِّ� َقـ ْـد ن ُِهيـ ُ
اج ُعــو ُهَ ،ف َقـ َ
ـوح ِإ َل ْيـ ِـه �ش َ ي ْ ٌء ،فقــال :قــد آمــرت فلــم يــوح
ر� َف َآمـ َـرَ ،ف َلـ ْـم يُـ َ
ثُـ َّـم َر َ
ـالَ :حـ ت َّـى أؤامــر ب ي ّ
إ َل �ش َ ءَ ،فقَا ُلــواَ :لــو َكــره ربــكَ أَن تَدعــو ع َليهــم َلنهــاكَ كَمــا نَهــاكَ ف� ا ْلمــرة ْ أ
ال ُ َ
ولَ ،ف َلـ ْـم يَ َزا ُلــوا
ْ ْ ُ َ َ ِْ ْ َ َ
ْ ِ َ َ ُّ
َ َ ِ ي َ َّ ِ
ِ ي َّ ي ْ ٌ
ض
ـ�َ ،و ِفيــه أَنْـ َز َل ال َّلــهُ ت ََعـ َ
{واتْـ ُـل َع َل ْي ِهـ ْـم نَ َبـأَ ا َّلـ ِـذي آتَ ْينــا ُه
� ُعـ َ
ـون ِإ َل ْيـ ِـهَ ،حـ ت َّـى َف َت ُنــو ُه َفا ْف َتـ ت َ ن َ
ـالَ :
يَ َت َ َّ
آياتنــا} ْ آ
اليَـ َـة.
ِ

أ
ـب ِإ ْن
ـو ِش ـ ْئنا َل َر َف ْعنــا ُه ِبهــا َو ِلك َّنــهُ أَخْ َلـ َـد ِإ َل ْال َ ْر ِض َواتَّ َبـ َ
َ
{و َلـ ْ
ـع هَ ــوا ُه َف َم َث ُلــهُ ك ََم َثـ ِـل ا ْل َك ْلـ ِ
ـص
ـث أَ ْو ت ت ْ َُ� ْكــهُ يَ ْل َهـ ْ
ت َْح ِمـ ْـل َع َل ْيـ ِـه يَ ْل َهـ ْ
ـو ِم ا َّل ِذيـ َ
ـث ذ ِلــكَ َم َثـ ُـل ا ْل َقـ ْ
ـن ك ََّذبُــوا ِبآيا ِتنــا َفا ْق ُصـ ِـص ا ْلق ََصـ َ
ــن َعب ٍ ض
ون} َق َ
ــد
ــر َ
{و ِلك َّنــهُ أَخْ َل َ
� ال َّلــهُ َع ْن ُه َمــاَ :ل َر َف ْع َنــا ُه ِب ِع ْل ِم ِــه ِب َهــاَ .
َل َع َّل ُه ْ
ــال ابْ ُ َّ
ــم يَ َتفَكَّ ُ
ــاسَ ،ر ِ ي َ
أ
ـال ِإ َل ْي َهــاَ .قـ َ
الدنْ َيــا َو َمـ َ
ـن
ِإ َل ْال َ ْر ِض} ،أَ ْيَ :س ـك ََن ِإ َل ُّ
ـال ال َّز َّجـ ُ
ـاج :خَ َلـ َـد َوأَخْ َلـ َـد َو ِاحـ ٌـدَ .وأَ ْص ُلــهُ ِمـ َ
34
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أ
أ
ـار
ـو الـ َّـد َو ُام َوا ْل َم َقـ ُ
ـامَ ،و ْال َ ْر ُض هَ اهُ َنــا ِع َبــا َر ٌة َعـ ِـن ُّ
الدنْ َيــاِ ،ل َ َّن َمــا ِفي َهــا ِمـ َ
ـودَ ،وهُ ـ َ
ا ْلخُ ُلـ ِ
ـن ا ْل ِق َفـ ِ
والربــاع ُك ُّلهــا أَر ٌض ،وســائر متاعهــا مس ـتخْ رج مـ أ
ـع هَ ــوا ُه ،انْ َقــا َد ِل َمــا َد َعــا ُه ِإ َل ْيـ ِـه
ـن ْال َ ْر ِضَ .واتَّ َبـ َ
ََ ُِ ََ ِ َ ُ ْ َ ٌَ ِ َ
َ ِّ َ ِ َ ْ
ـو ِمَ .قـ َ
ـوىَ .قـ َ
الدنْ َيــا َوأَطَــا َع شَ ـ ْيطَانَهُ َ ،وهَ ـ ِـذ ِه
ـن َزيْـ ٍـد :ك َ
ـوا ُه َمـ َ
ـال َعطَــا ٌء :أَ َرا َد ُّ
ـال ابْـ ُ
ـع ا ْل َقـ ْ
َان هَ ـ َ
ا ْل َهـ َ
أ
ات
اسـ ِـم ِه ْال َ ْعظَـ ِـمَ ،و َّ
الد َعـ َ
ـو ِ
أَشَ ـ ُّـد آيَـ ٍـة َعـ َـى ا ْل ُع َل َمـ ِ
ـاءَ ،و َذ ِلــكَ أَ َّن اللــه أخـ بـر أنــه آتــاه آياتــه ِمـ ِـن ْ

ـر ال ِّن ْع َمـ ِـة
ُون ِإ َل ُّ
ـاع ا ْل َهـ َ
اسـ َت ْو َج َب ِب ُّ
ا ْل ُم ْسـ َت َجابَ ِةَ ،وا ْل ِع ْلـ ِـم َوا ْل ِحك َْمـ ِـةَ ،ف ْ
السـك ِ
ـوى تَغْ ِيـ ي َ
الدنْ َيــا َواتِّ َبـ ِ

ـ� ا ْلخُ َّل َتـ ي ْ ن
ـن هَ اتَـ ي ْ ن
ـن َع َص َمــهُ ال َّلــهُ ؟
ـ� ِإ َّل َمـ ْ
عليــه باالنســاخ َع ْن َهــاَ ،و َمـ ِـن ا َّلـ ِـذي يَ ْس ـ َل ُم ِمـ ْ
ِ
ِ

ــث}َ ،ق َ
و َق ْو ُلــهُ ت ََع َ
ــب ِإ ْن ت َْح ِم ْ
ــال
ــث أَ ْو ت ت ْ َُ�كْــهُ يَ ْل َه ْ
ــل َع َل ْي ِــه يَ ْل َه ْ
َــل ا ْل َك ْل ِ
ــالَ { :ف َم َث ُلــهُ ك ََمث ِ
ـابَ ،و َل يَ ْع َمـ ُـل ِبـ ِـهَ .وا ْل َم ْعـىن َ ِ :إ َّن هَ ـ َـذا ا ْلك َِافـ َـر ِإ ْن ز ََج ْرتَــهُ َلـ ْـم
ُم َج ِاهـ ٌـد :هُ ـ َ
ـو ِم ْثـ ُـل ا َّلـ ِـذي يَ ْقـ َـرأُ ا ْل ِك َتـ َ
ت
ن
ـب ِإ ْن طُـ ِـر َدَ ،و ُح ِمـ َـل َع َل ْيـ ِـه
ـان ِع ْنـ َـد ُه َسـ َ
يَ ْ ز َ� ِجـ ْـرَ ،و ِإ ْن ت ََر ْك َتــهُ َلـ ْـم يَ ْه َتـ ِـدَ ،فا ْل َحا َل َتـ ِ
ـ� ا ْل َك ْلـ ِ
ـوا ٌء ،ك ََحا َلـ َ ِي
ـات ال َّل ِه،
َان َل ِه ًثــاَ ،و ِإ ْن تُـ ِـركَ َو َربَـ َ
ـض ك َ
ِبالطَّـ ْـر ِد ،ك َ
َان َل ِه ًثــا .ثُـ َّـم َعـ َّـم ِب َهـ َـذا ال َّت ْم ِثيـ ِـل َمـ ْ
ـن يُ َكـ ِّـذ ُب ِبآيَـ ِ

َف َقـ َ
ون،
ـص َل َع َّل ُهـ ْـم يَ َتفَكَّ ـ ُـر َ
ـو ِم ا َّل ِذيـ َ
ـال تعــاىل :ذ ِلــكَ َم َثـ ُـل ا ْل َقـ ْ
ـن ك ََّذبُــوا ِبآيا ِتنــا َفا ْق ُصـ ِـص ا ْلق ََصـ َ
ـو َن هَ ِاديًــا يَ ْه ِد ِيهـ ْـمَ ،ويَ ْد ُعوهُ ـ ْـم ِإ َل
ـار َم َّكـ َـةَ ،و َذ ِلــكَ أَنَّ ُهـ ْـم كَانُــوا يَ َت َم َّنـ ْ
َو ِقيـ َـل :هَ ـ َـذا َم َثـ ٌـل ِل ُك َّفـ ِ
(*)
ُّون ِ ف ي� صدقــهّ ،
كذبــوه ،فلــم يهتــدوا ،وتركوا ،أو دعــوا.
ـ� َل يَشُ ـك َ
طَا َعـ ِـة ال َّلـ ِـهَ ،ف َل َّمــا َجا َءهُ ـ ْـم نَـ ِب ي ٌّ
1

مثل الحامر:

ـار يَ ْح ِمـ ُـل
قــال تعــاىل{َ :م َثـ ُـل ا َّل ِذيـ َ
ـن ُح ِّم ُلــوا ال َّتـ ْ
ـو َرا َة ثُـ َّـم َلـ ْـم يَ ْح ِم ُلوهَ ــا ك ََم َثـ ِـل ا ْل ِح َمـ ِ
ـات ال َّلـ ِـه َوال َّلــهُ
ـو ِم ا َّل ِذيـ َ
ـس َم َثـ ُـل ا ْل َقـ ْ
ـن ك ََّذبُــوا ِبآَيَـ ِ
أَ ْسـفَا ًرا ِب ْئـ َ

�}(الجمعــة)5:
ـو َم الظَّا ِل ِم ي ن َ
َل يَ ْهـ ِـدي ا ْل َقـ ْ

ـو َرا َةَ ،و َح َم ُلوهَ ــا ِل ْل َع َمـ ِـل بهــا ،ثــم لــم يَ ْع َم ُلــوا
ـود ا َّل ِذيـ َ
ـن أُ ْعطُــوا ال َّتـ ْ
يــذم اللــه ا ْل َي ُهـ ِ
ف
ـار
ـار يَ ْح ِمـ ُـل أَ ْسـفَا ًرا} ،أَ ْي ك ََم َثـ ِـل ا ْل ِح َمـ ِ
ِب َهــا ،فيقــول تعــاىل عنهــم{َ :م َث ُل ُهـ ْـم ِ ي� َذ ِلــكَ ك ََم َثـ ِـل ا ْل ِح َمـ ِ
ــو يَ ْح ِم ُل َهــا َح ْم ً
ِإ َذا ُح ِّم َ
ــد ِري َمــا َع َل ْي ِــهَ ،وك ََذ ِلــكَ
ــا ِح ِّســ ًّياَ ،و َل يَ ْ
ــل ُك ُت ًبــا َل يَ ْ
ــد ِري َمــا ِفي َهــاَ ،ف ُه َ
تفس� البغوي.248 /2 :
* بترصف :ي

35

جم�ل ة� ا إل�سراء

العدد  150جامدى األوىل  /جامدى اآلخرة  1441هـ كانون الثاين /شباط  2020م

هَ ـ َ ف
ـاب ا َّلـ ِـذي أُوتُــو ُه َح ِفظُــو ُه َل ْفظًــاَ ،و َلـ ْـم يَ ْف َه ُمــو ُهَ ،و َل َع ِم ُلــوا ِب ُم ْق َت َضــا ُه،
ـؤُل ِء ِ ي� َح ْم ِل ِهـ ُـم ا ْل ِك َتـ َ
ـر ِ ،أل َ َّن ا ْل ِح َمــا َر َل َف ْهـ َـم َلــهُ َ ،وهَ ـ َ
ـوأُ َحـ ً
ـؤُل ِء
ـال ِمـ َ
بَـ ْـل أَ َّو ُلــو ُهَ ،و َح َّر ُفــو ُهَ ،وبَ َّد ُلــو ُهَ ،ف ُهـ ْـم أَ ْسـ َ
ـن ا ْل َح ِمـ ي ِ
أ
أ
ف آ
ـام بَـ ْـل هُ ـ ْـم
ولئــكَ ك َْالَنْعـ ِ
لهــم فهــوم لــم يســتعملوها ،ولهــذا قــال تعــاىل ِ ي� ْاليَـ ِـة ْالُخْ ـ َـرى{ :أُ ِ
أ
ـن
غاف ُلـ َ
ـو ِم ا َّل ِذيـ َ
ـس َم َثـ ُـل ا ْل َقـ ْ
ولئــكَ هُ ـ ُـم ا ْل ِ
أَ َضـ ُّـل أُ ِ
ـون} (الع ـراف ،)179 :وقــال تعــاىل هاهنــا{ِ :ب ْئـ َ

ـ�}.
ـو َم الظَّا ِل ِمـ ي ن َ
ـات ال َّلـ ِـه َوال َّلــهُ َل يَ ْهـ ِـدي ا ْل َقـ ْ
ك ََّذبُــوا ِبآيـ ِ

(*)
1

مثل الذباب:
قــال جــل وعــا { :يَــا أَيُّ َهــا ال َّنـ �ض
ون
ـن ت َْد ُعـ َ
ـون ِمـ ْ
اسـ َت ِم ُعوا َلــهُ ِإ َّن ا َّل ِذيـ َ
ـاس ُ ِ َب َم َثـ ٌـل َف ْ
ُ
ـن ُد ِ
اج َت َم ُعــوا َلــهُ َو ِإ ْن يَ ْسـ ُل ْب ُه ُم ُّ
ـاب شَ ـ ْي ًئا َل يَ ْسـ َت ْن ِق ُذو ُه ِم ْنــهُ َض ُعـ َـف
ـن يَخْ ُل ُقــوا ُذبَابًــا َو َلـ ِـو ْ
ال َّلـ ِـه َلـ ْ
الذبَـ ُ
وب}(الحــج)73 :
ــب َوا ْل َمطْ ُل ُ
الطَّا ِل ُ

ـال{ :يَــا أَيُّ َهــا ال َّنـ �ض
ـ� ف ي� تفسـ يـر َق ْولــهُ ت ََعـ َ
اسـ َت ِم ُعوا َلــهُ } هَ ـ َـذا
ـاس ُ ِ َب َم َثـ ٌـل َف ْ
ُ
قــال القرطـ ب ي
ون ال َّلـ ِـه َمــا َلـ ْـم يُـن َ ز ِّ ْل ِبـ ِـه ُسـ ْلطاناً}َ .و ِإن ََّمــا َقـ َ
ـال� { :ض ُ ِ َب َم َثـ ٌـل}
{ويَ ْع ُبـ ُـد َ
ُم َّت ِصـ ٌـل ِبق َْو ِلـ ِـهَ :
ون ِمـ ْ
ـن ُد ِ
أ
أ
ــال َع َليه ْ رض
ــم.
ــر ُب ِإ َل أَ ْف َه ِام ِه ْ
ِل َ َّن ُح َج َ
ــم ِبــ َ ْ ِب ْال َ ْمث ِ
َــال أَ ْق َ
ــج ال َّل ِــه ت ََع َ ْ ِ
ـال ْ أ
َفــإن قيـ َـلَ :فأَيــن ا ْلم َثـ ُـل ا ْلم ـرض ْ وب؟ َففيــه وجهــان ْ :أ
ال َ َّو ُلَ -قـ َ
ـس ثَـ َّـم
الَخْ َفـ ُ
ْ َ َ
ِ ْ ِ
ـشَ :ل ْيـ َ
َ ُ ُ ِ ِ َْ َ ِ
ىن �ض
اس ـ َت ِم ُعوا َق ْو َل ُهـ ْـم ،يَ ْعـ ِن ي أَ َّن ا ْل ُك َّفــا َر َج َع ُلــوا ِل َّلـ ِـه َم َثـ ًـا
َم َثـ ٌـلَ ،و ِإن ََّمــا ا ْل َم ْعـ َ َ َ بُــوا للــه َم َثـ ًـاَ ،ف ْ
ف
ت
ــر هَ َ
َــر ُهَ ،ف َكأَنَّــهُ َق َ
ــذا الشــبيه.
ِب ِع َبا َد ِت ِه ْ
ــالَ :ج َع ُلــوا ِ يل شَ ِــبي ًها ِ ي� ِع َبــا َ ِد ي�َ ،ف ْ
ــم غ ي ْ َ
اســ َت ِم ُعوا خَ ب َ َ
ن
ىن
ـن َع َبـ َـد آ ِل َهـ ًـة َلـ ْـم ت َْسـ َت ِط ْع أَ ْن
ـاسَ ،م َثـ ُـل َمـ ْ
ـا�َ -قـ ْ
ـ�َ :وأَ َّن ا ْل َم ْعـ َ يَــا أَيُّ َهــا ال َّنـ ُ
ال َّثـ ِ ي
ـو ُل ا ْل ُق َتـ ِب ي ِّ

ــق ُذبَابًــاَ ،و ِإ ْن َســ َل َب َها ُّ
ــم ت َْســ َت ِط ْع أَ ْن ت َْســ َت ْن ِق َذ ُه ِم ْنــهُ .
تَخْ ُل َ
ــاب شَ ــ ْي ًئا َل ْ
الذبَ ُ

ـن ُدو ِنـ ِـه َم َثـ ًـاَ ،قـ َ
َو َقـ َ
ـالَ :وهَ ـ َـذا
ـاس :ا ْل َم ْعـىن َ �ض َ َ َب ال َّلــهُ َعـ َّز َو َجـ َّـل َمــا يُ ْع َبـ ُـد ِمـ ْ
ـال ال َّن َّحـ ُ
ــن َمــا ِق َ
ُــم.
يــه ،أَ ْي بَ ي َّ ن َ
ودك ْ
ــ� ال َّلــهُ َلك ْ
ِم ْ
ُــم شــبها َو ِل َم ْع ُب ِ
يــل ِف ِ
ــن أَ ْح َس ِ

كث�.143/ 8 :
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مضرب األمثال

� أت�م ت
لا� � يف� ال ق�ر آ� ن� الك ي�رم

وقولــه تعــاىل{ :إن ا َّلذيــن تَدعــون مــن دون ال َّلــه} ا ْلمــراد ْ أ
ـن َع َب ُدوهُ ـ ْـم
بال َ ْوثَـ ُ
ِ ُ َ ُ
ـان ا َّل ِذيـ َ
ِ َّ ِ َ ْ ُ َ ِ ْ ُ ِ
ـن
ـي ث َ َلث ُ ِمائَـ ٍـة َو ِس ـ ُّت َ
ون ال َّلـ ِـهَ ،وكَانَـ ْ
الســا َد ُة ا َّل ِذيـ َ
ِمـ ْ
ـت َحـ ْ
ون َص َن ًمــاَ .و ِقيـ َـلَّ :
ـن ُد ِ
ـو َل ا ْلك َْع َبـ ِـةَ ،و ِهـ َ
ـن طَا َعـ ِـة ال َّلـ ِـه َعـ َّز وجــل .وقيــل :الشـ ي ن
ـياط� َح َم ُلوهُ ـ ْـم َعـ َـى َم ْع ِص َيـ ِـة ال َّلـ ِـه ت ََعـ َ
ـال،
ص ُفوهُ ـ ْـم َعـ ْ
َ َ
أ
ــو ُب.
َو ْال َ َّو ُل أَ ْص َ

{و ِإ ْن يَ ْسـ ُل ْب ُه ُم ُّ
ـن يَخْ ُل ُقــوا ُذبابـاً} ُّ
ـاب شَ ـ ْيئاً َل يَ ْسـ َت ْن ِق ُذو ُه ِم ْنــهُ }
ـاب معــروفَ .
{ َلـ ْ
الذبـ ُ
الذبَـ ُ
أ
يــصَ .ق َ
َــع َع َل ْي ِــه
ــد ُّي :كَانُــوا يَ ْج َع ُل َ
ــام طَ َع ًامــا َف َيق ُ
ِال ْس ِــت ْنقَا ُذ َو ْ ِإ
الس ِّ
ــون ِل ْل َ ْص َن ِ
النْقَــا ُذ ال َّتخْ ِل ُ
ــال ُّ
ُّ
اب َف َيأْ ُك ُلهُ .
الذبَ ُ
يــل :الطَّالــب ْ آ
ال ِل َه ُ
ــوب ُّ
ــابَ .و ِق َ
ــوب} ِق َ
{ض ُع َ
يــل
َ
ــب َوا ْل َمطْ ُل ُ
ــف الطَّا ِل ُ
الذبَ ُ
ــةَ ،وا ْل َمطْ ُل ُ
ِ ُ

الص َن ِم
ـب يَطْ ُل ُب ِإ َل هَ ـ َـذا َّ
وب َّ
ـب َع ِابـ ُـد َّ
الص َنـ ُـمَ ،فالطَّا ِلـ ُ
الص َنـ ِـمَ ،وا ْل َمطْ ُل ُ
ِبا ْل َع ْكـ ِـسَ .و ِقيـ َـل :الطَّا ِلـ ُ
{و ِإ ْن يَ ْس ـ ُل ْب ُه ُم ُّ
ـع ِإ َل
ـاب شَ ـ ْيئاً} َر ِاجـ ٌ
ـوب ِإ َل ْيـ ِـهَ .و َقـ ْـد ِقيـ َـلَ :
ِبال َّت َقـ ُّـر ِب ِإ َل ْيـ ِـهَ ،و َّ
الذبـ ُ
الص َنـ ُـم ا ْل َمطْ ُلـ ُ
ف
ـص ُّ
ـاب ِ أل َ ْربَ َعـ ِـة
أَ َل ِمـ ِـه ِ ي� َقـ ْـر ِص أَبْ َدا ِن ِهـ ْـمَ ،حـ ت َّـى يســلبهم الصـ بـر لهــم َوا ْل َو َقــا َر َم َع َهــاَ .وخُ ـ َّ
الذبَـ ُ
ث
ـو أَ ْض َعـ ُـف ا ْل َح َي َو ِان
َ�ِتـ ِـهَ ،فـ ِـإ َذا ك َ
َان هَ ـ َـذا ا َّل ِذي هُ ـ َ
ـور تَخُ ُّصــهُ ِ :ل َم َهان َِتـ ِـه َو َض ْع ِفـ ِـه َوِل ْسـ ِـتق َْذ ِار ِه َوك ْ َ
أُ ُمـ ٍ
ـع أَ ِذيَّ ِتـ ِـهَ ،فكَ ْيـ َـف
ـن َع َبـ ُـدو ُه ِمـ ْ
َوأَ ْح َقـ ُـر ُه َل يَ ْقـ ِـد ُر َمـ ْ
ـن ُد ِ
ون ال َّلـ ِـه َع ـ َّز َو َجـ َّـل َعـ َـى خَ ْلـ ِـق ِمث ِْلـ ِـه َو َد ْفـ ِ
ـ�؟! َوهَ ـ َـذا مــن أقــوى حجــة ،وأوضح برهــان.
ـنَ ،وأَ ْربَابًــا ُمطَ ِاعـ ي ن َ
وديـ َ
يَ ُجــو ُز أَ ْن يَكُونُــوا آ ِل َهـ ًـة َم ْع ُب ِ

(*)
1

مثل العنكبوت:
وت اتَّخَ ـ َـذ ْت بَ ْي ًتا َو ِإ َّن
قــال تعــاىلَ { :م َثـ ُـل ا َّل ِذ َ
ون ال َّلـ ِـه أَ ْو ِل َيا َء ك ََم َثـ ِـل ا ْل َع ْنكَ ُب ِ
ين اتَّخَ ـ ُـذوا ِم ْن ُد ِ

ـن �ش َ ي ْ ٍء
ـون * ِإ َّن ال َّلــهَ يَ ْع َل ُم َما يَ ْد ُعـ َ
ـو كَانُــوا يَ ْع َل ُمـ َ
ـوت َل َب ْيـ ُ
ـون ِم ْن ُدو ِن ِه ِمـ ْ
أَ ْوهَ ـ َ
ـوت َلـ ْ
ـت ا ْل َع ْنكَ ُبـ ِ
ـن ا ْل ُب ُيـ ِ
وهُ ــو ا ْلعزيـز ا ْلحكيــم * وت ْلكَ ْ أ
ال َ ْم َثـ ُ ض
ـون} (العنكبوت)43 - 41:
َ�بُ َها ِلل َّن ِاس َو َمــا يَ ْع ِق ُل َها ِإ َّل ا ْل َعا ِل ُمـ َ
َ َ َ ِ ُ َ ِ ُ َِ
ـال ن ْ ِ
ـال ل ْلم�ش ْ كـ ن ف
َصهُ ـ ْـم
ون ال َّلـ ِـه ،يَ ْر ُجـ َ
هَ ـ َـذا َم َثـ ٌـل �ض َ َ بَــهُ ال َّلــهُ ت ََعـ َ ِ ُ ِ ِ ي َ
ـ� ِ ي� اتِّخَ ِاذ ِهـ ْـم آ ِل َهـ ًـة ِمـ ْ
ـن ُد ِ
ـون ن ْ َ
تفس�
القرط�.96 /12 :
* ي
بي
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ف
ف
ـوت ِ ف ي� َض ْع ِفـ ِـه َو َوهَ ِنـ ِـه
َو ِر ْز َق ُهـ ْـمَ ،ويَ َت َم َّس ـك َ
ـت ا ْل َع ْنكَ ُبـ ِ
ُون ِب ِهـ ْـم ِ ي� الشَّ ـ َـدا ِئ ِدَ ،ف ُهـ ْـم ِ ي� َذ ِلــكَ َك َب ْيـ ِ
ـس ِ ف ي� أَيْـ ِـدي هَ ـ َ
ـوتَ ،ف ِإنَّــهُ َل يُ ْجـ ِـدي َع ْنــهُ
ـن آ ِل َه ِت ِهـ ْـم ِإ َّل َ
كمـ ْ
ـؤُل ِء ِمـ ْ
ـت ا ْل َع ْنكَ ُبـ ِ
ـن يَ َت َم َّســكُ ِب َب ْيـ ِ
َف َل ْيـ َ
ون ال َّل ِــه أَ ْو ِل َيــا َءَ ،وهَ َ
ــو َعلمــوا هَ َ
ــذا ِب ِخ َ
ــذا ا ْل َح َ
ــا ِف ا ْل ُم ْس ِــل ِم
ــال َل َمــا اتَّخَ ـ ُـذوا ِم ْ
شَ ــ ْي ًئاَ ،ف َل ْ
ــن ُد ِ
ف
ـاع الـرش َّ ْ ِعَ ،ف ِإنَّــهُ ُم ْس َت ْم ِســكٌ ِبا ْل ُعـ ْـر َو ِة
ـو َمـ َ
ـع َذ ِلــكَ يُ ْح ِسـ ُ
ا ْل ُم ِؤْمـ ِـن َق ْل ُبــهُ ِل َّلـ ِـهَ ،وهُ ـ َ
ـن ا ْل َع َمـ َـل ِ ي� اتِّ َبـ ِ
ـام َل َهــاِ ،لق َُّو ِت َهــا َوث َ َبا ِت َهــا.
ا ْل ُوث ْ َقــى َل ان ِْف َصـ َ
ـر ُه َوأَ�ش ْ َكَ ِبـ ِـهِ :إنَّــهُ ت ََعـ َ
ـال ت ََعـ َ
ثُـ َّـم َقـ َ
ـال يَ ْع َلـ ُـم َمــا هُ ـ ْـم َع َل ْيـ ِـه
ـال ُم َت َو ِّعـ ًـدا ِل َمـ ْ
ـن َع َبـ َـد َغـ ي ْ َ
مـ أ
الَعمــال ،ويع َلــم مــا ي�ش ْ ُكــون بــه مــن ْ أ
الَنْـ َـد ِادَ ،و َسـ َي ْج ِز ِيه ْم َو ْص َف ُهـ ْـم ِإنَّــهُ َح ِكيـ ٌـم َع ِليـ ٌـم.
ِ َ
ـن ْ ْ َ ِ َ َ ْ ُ َ ُ ِ َ ِ ِ ِ َ
ـال{ :وت ْلــكَ أ
ال ْم َثـ ُ ض
ثُـ َّـم َقـ َ
ـون} أَ ْيَ :و َمــا يَ ْف َه ُم َهــا
ـاس َو َمــا يَ ْع ِق ُل َهــا ِإال ا ْل َعا ِل ُمـ َ
َ�بُ َهــا ِلل َّنـ ِ
ـال ت ََعـ َ َ ِ
ـال ن ْ ِ
ويتدبرهَ ــا إ َّل الراســخُ ف
(*)
ـون ِم ْنــهُ .
ون ِ ي� ا ْل ِع ْلـ ِـم ا ْل ُم َت َض ِّل ُعـ َ
َ
َ َ َ َ َّ ُ ِ َّ ِ
أ
ت
الــ� ذكرهــا اللــه ف ي� كتابــه العزيــز عــن الحيوانــات
وبعــد؛ فهــذه بعــض المثــال ي
والحــرش ات جــاءت ف ي� معــرض َّ
الــذ ِّم ،حيــث يكــون للممثــل بــه صفــة يســتقبحها النــاس،
ض
ر� لنفســه بمثلهــا ،كمــا �ض ب اللــه مثـا ً لحــال مــن آتــاه اللــه كتابــه ،فنكــث يــده
ويذمــون مــن ي
ف
ـ� العظيــم أن يُصلح قلوبنــا وأعمالنــا ،وأن
مــن العمــل بــه ،وانحــط ي� أهوائــه ،نســأل اللــه العـ ي َّ
1

يُب ِّيــض وجوهنــا يــوم نلقــاه ،ونســأله رضــاه والجنــة ،ونعــوذ بــه مــن ســخطه والنــار ،والحمــد
ين
ين
أجمعــ� .
العالمــ� ،والصــاة والســام عــى نبينــا محمــد وعــى آلــه وصحبــه
رب
للــه ِّ
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ف
�
�قه
الحج باإلنابة عن األرسى
املحكومني بأحكام عالية
أ.د حسن عبد الرحمن السلوادي
عضو مجلس اإلفتاء األعىل

تكتســب مســألة النابــة ف� الحــج عــن أ
الرسى القابعـ ي ن
ـ� ف ي� ســجون القهــر ،وال ســيما
إ
ي
المحكــوم عليهــم بمؤبــدات قــد تصــل إىل مئــات الســنوات ،ملمح ـاً خاص ـاً ،مصــدره الواقــع
الرسى ف� مقابــر أ
المأســاوي الــذي يكابــده هــؤالء أ
الحيــاء ،مــا يش ـكِّل جرح ـاً نازف ـاً ومســتديماً
ي
لــدى أهاليهــم بخاصــة ،وأبنــاء شــعبهم بعامــة.
وال شــك ف ي� أن قضيــة أرسى الحريــة ،تشــكل مفصــا ً رئيســاً مــن مفاصــل النضــال
ن
الفلســطي� ،ولهــذا حظيــت عــى الــدوام بتعاطــف واســع النطــاق مــن �ش ائــح المجتمــع
ي
ن
والعــر� بعامــة ،وذلــك لمــا تعكســه مــن فحــش المحتــل وطغيانــه
الفلســطي� بخاصــة،
بي
ي
النســانية.
واســتهتاره بــكل المواثيــق والقيــم إ
ئ
النســانية العادلــة ف ي� حــرص أبنــاء
ـا� مــع هــذه القضيــة إ
ويتجــى هــذا التعاطــف التلقـ ي

ـطي� كافــة عــى اغتنــام أي فرصــة أو مســعى يوقــد شــمعة أ
ن
المــل لــدى أرسانــا
الشــعب الفلسـ ي

أ
البطــال ،ومــن ذلــك أداء الحــج ،أو االعتمــار بالنيابــة عنهــم ،وتأطــر هــذا الحــرص بوجــود
مؤسســات ومراكــز مهمتهــا متابعــة أحــوال أ
الرسى ،وتلبيــة احتياجاتهــم مــن الناحيتـ ي ن
ـ� القانونية
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والنســانية ،ومــن ضمنهــا ابتعــاث مــن ينــوب عنهــم ف ي� أداء الحــج والعمــرة؛ إذ تقــوم هــذه
إ
المراكــز ســنوياً بابتعــاث الع ـرش ات مــن فلسـ ي ن
ـط� والــدول العربيــة تضامن ـاً مــع مــن يقضــون
أعمارهــم خلــف القضبــان ،وتقدي ـراً لتضحياتهــم.
ومــع أن هــذه المســاعي لقيــت أصــداء إيجابيــة ،مــن طــرف أ
الرسى خاصــة ،فإنهــا ف ي�
المقابــل أثــارت – مــن زاويــة النظــر ال�ش عــي – جــدال ً فقهيـاً ،إذ تفاوتــت آراء العلمــاء حولهــا بـ ي ن
ـ�
مؤيــد ،ومعــارض لتطبيقهــا.
ف
النســان بنفســه
فــرون أن الحــج ي� أصلــه عبــادة ذاتيــة يقــوم بهــا إ
— أمــا المعارضــون ي
وبدنــه ،ويؤجــر عليهــا كمــا يؤجــر أي عامــل عــى عملــه ،ومــع ذلــك؛ فقــد شــاءت حكمــة اللــه
ف
بالنابــة ،ومــن
ورحمتــه بعبــاده الســماح ل إلنســان ي� حــاالت مخصوصــة أن يحــج عنــه غـ يـره إ
ض
ر� اللــه عنهمــا( :أَ َّن
ذلــك الميــت ،الــذي غــادر دنيــاه دون أن يحــج ،لحديــث ابــن عبــاس ،ي
ـج،
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ ،فقَا َلـ ْ
ـتِ :إ َّن أُ ِّمــي نَـ َـذ َر ْت أَ ْن ت َُحـ َّ
ْامـ َـرأَ ًة ِمـ ْ
ـن ُج َه ْي َنـ َـةَ ،جــا َء ْت ِإ َل ال َّنـ ِب ي ِّ
ـج َع ْن َهــا؟ َقـ َ
ـن
ـو ك َ
ـج َحـ ت َّـى َماتَـ ْ
ـت ،أَ َفأَ ُحـ ُّ
َف َلـ ْـم ت َُحـ َّ
ـك َديْـ ٌ
ـت َلـ ْ
َان َعـ َـى أُ ِّمـ ِ
ـال :ن ََعـ ْـم ُح ِّجــي َع ْن َهــا ،أَ َرأَيْـ ِ

ـاء)
ـت َق ِاض َيـ ًـة؟ ا ْق ُضــوا ال َّلــهَ َ ،فال َّلــهُ أَ َحـ ُّ
ـق ِب َ
الو َفـ ِ
أَ ُك ْنـ ِ

(*)
1

ومــن هــذه الحــاالت أيض ـاً الشــيخ الهــرم أو (المعضــوب) العاجــز ،الــذي ال يثبــت
عــى الراحلــة لضعفــه وهزالــه ،ومنهــا المريــض مرضــاً مزمنــاً ال يُرجــى بــرؤه ،وال يمكنــه أن
ض
ر�
يــؤدي أركان الحــج ماشــياً أو راكبـاً أو محمــوالً ،واســتدلوا عــى ذلــك بحديــث ابــن عبــاس ،ي
اللــه عنهمــا ،أن امـرأة مــن خثعــم جــاءت إىل رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،تســتفتيه،
ف
يض َ
اللــه َع َ
فقالــت( :يَــا َر ُس َ
ــرا َل
اللــهِ ،إ َّن َف ِر َ
ــج ،أَ ْد َرك ْ
ــاد ِه ِ ي� ا ْل َح ِّ
ــى ِع َب ِ
ــة ِ
ــول ِ
َــت ِأبَ ي� شَ ــ ْيخً ا ك َِب ي ً
الم ْرأَ ِة.
الر ُج ُل يَ ُح ُّج َع ِن َ
ور َع ِن َ
اب َ
* صحيح البخاري ،كتاب جزاء الصيد ،بَ ُ
الم ِّي ِتَ ،و َّ
الح ِّج َوال ُّنذُ ِ
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ف
ــج َع ْنــهُ ؟ َق َ
ــت َع َ
اع).
يَ ْســ َت ِط ُ
يع أَ ْن يَ ْث ُب َ
ــال :ن ََع ْ
الر ِاح َل ِــة ،أَ َفأَ ُح ُّ
ــمَ ،و َذ ِلــكَ ِ ي� َح َّج ِــة َ
ــى َّ
الــو َد ِ
أ
ض
ـروا
ويــرى المعارضــون أن جمهــور أهــل العلــم أخــذوا بمقتــى هــذه الحاديــث ،ف َقـ َ ُ
النابــة ف� الحــج عــى حالتـ ي ن
ـ� فحســب؛ المــوت ،وعــدم االســتطاعة ،لكـ بـر ف ي� الســن ،أو
جــواز إ
ي
مــرض ال يرجــى لــه شــفاء ،والحالتــان  -ف� رأيهمــا  -ال تنطبقــان عىل أ
السـ يـر ،حـ تـى لــو كان محكوماً
ي
حكمـاً مؤبــداً أو أكـ ثـر؛ ألن أرسه يبقــى أمـراً عارضـاً يرجــى زوالــه ،فقياســه عــى الشــيخ الهــرم،
()1

ومق ِْعــداً قيــاس ف ي� غـ يـر موضعــه ،وهــذا مــا أكــده ابــن قدامــة بقولــه:
أو المريــض مرضـاً مزمنـاًُ ،
"ومــن يُرجــى ُ
ـوس ونحــوه ،ليــس لــه أن يســتنيب  ،فــإن فعــل لــم يجزئــه"
زوال مرضــه والمحبـ ُ

()2

ويضــاف إىل مــا ســبق أن فريضــة الحــج تســقط ابتــداء عــن أ
السـ يـر فــور دخولــه الســجن،
ً

ـت
وطيلــة بقائــه فيــه ،النتفــاء �ش ط االســتطاعة عنــه ،لقولــه تعــاىلَ :
ـاس ِحـ ُّ
ـج ا ْل َب ْيـ ِ
{و ِل َّلـ ِـه َعـ َـى ال َّنـ ِ
مــن اس ـتطَاع إ َليــه ســب ًيل } (آل عم ـران ، )97 :ومــا دام أ
المــر كذلــك ،فــإن الحــج عنــه غـ يـر جائــز،
َ ِ ْ َ َِ ْ ِ َ ِ
ســواء أذن بذلــك أم لــم يــأذن.
البــواب أمــام ثلــة مــن أبنائنــا أ
— أمــا القائلــون بالجــواز فيتســاءلون :لمــاذا نغلــق أ
الرسى
ن
المحكــوم عــى بعضهــم بمئــات الســنوات ،والذيــن كتــب عليهــم ظلمـاً وعدوانـاً البقــاء سـ ي
ف
ف
الســامي ألعــذار
عمرهــم ي� ســجون القهــر؟! وإذا كان بــاب النيابــة بالحــج ُفتــح ي� �ش عنــا إ
الرسى ،وبخاصــة ذوي أ
مختلفــة منصــوص عليهــا ،فلــم ال يلحــق أ
الحــكام العاليــة بهــذه
أ
العــذار الـ تـ� لــم يــرد نــص �ش عــي بقرصهــا عــى حالتـ ي ن
ـ� فحســب .
ي

اب ال َْح ِّج َع ِن ال َْع ِاج ِز ِل َز َمان ٍَة َوهَ َر ٍم َون َْح ِو ِه َما ،أَ ْو ِلل َْم ْو ِت.
 -1صحيح مسلم ،كتاب الحج ،بَ ُ
ن
-2
المغ� .91 /3
ي
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الرسى إنمــا يعكــس حــرص أ
ويــرى هــؤالء أن الحــج عــن أ
السـ يـر عــى أداء شــعائر اللــه ،ومنهــا

أ
الحــج الــذي يعــد أحــب العمــال إىل اللــه تعــاىل ،ومــن هــذا المنطلــق يعـ ُّـد الحــج عنهــم شــكال ً
محببـاً مــن أشــكال التضامــن معهــم؛ ألنــه يســهم ف ي� التخفيــف مــن آالمهــم ومعاناتهــم ،ومــا
يشــعرون بــه مــن وحــدة قاتلــة ،كمــا أنــه يدخــل الــرور إىل نفوســهم ،ويشــعرهم بــأن لهــم
إخــو ًة طلقــاء يقفــون إىل جانبهــم ،ويؤازرونهــم ،ويدعمــون مطالبهــم.
ـ� بالجــواز يشـ تـرطون أن يكــون أ
عــى أن القائلـ ي ن
السـ يـر الــذي يُنــاب عنــه ف ي� الحــج مــن ذوي

أ
الحــكام العاليــة الـ تـ� تســتغرق عــادة عمــر النســان ،أمــا ذوي أ
الحــكام القليلــة ممــن يرجــى
إ
ي
إطــاق رساحهــم ولــو بعــد حـ ي ن
ـ� ،فليســوا بحاجــة إىل مــن يحــج عنهــم ،بــل ينبغــي أن ينتظــروا
حـ تـى يفــرج عنهــم ،ويــؤدون الحــج عــن أنفســهم ،إذا توافــرت لهــم القــدرة عــى ذلــك.
ف
ف
ـال ف ي�
وأرى أن الحكــم ي� المســألة ينبغــي أن يأخــذ ي� االعتبــار خصوصيتهــا ،وســياقها النضـ ي
ن
ال بم�ياليــة وأ�ش ســها ،إذ لــم تعــد ظاهــرة
ـطي� الــذي يواجــه أعـ تـى القــوى إ
المجتمــع الفلسـ ي
الرس قــارصة عــى فــرد أو مجموعــة أفــراد ،وإنمــا يكتــوي بنارهــا آ
أ
الالف المؤلفــة مــن أبنــاء
ن
شــعبنا ،فــا يــكاد بيــت
أســر أو جريــح ،ومــن هنــا ينبغــي أن يكــون
فلســطي� يخلــو مــن ي
ي

ن
مســرة النضــال
الفلســطي�،
المعيــار ف ي� التعامــل معهــا مبنيــاً عــى مــدى مــا تســهم بــه ف ي�
ي
ي
دون خــروج عــى قواعــد الـرش ع الحكيــم وثوابتــه ،فــإذا ثبــت أن لهــا آثــاراً إيجابيــة  -كمــا ألمــح
إليهــا القائلــون بالجــواز  -فلمــاذا نغلــق أ
البــواب دونهــا؟! وال ســيما أننــا ال نجــد دليـا ً رصيحـاً
يحرمهــا ،ويحظــر تطبيقهــا.
الخــذ بهــا وب�ش وطهــا يحقــق مصلحــة راجحــة أ
وأظــن أن أ
للرسى خاصــة ،ولقضيتهــم العادلة
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عامــة ،فالحــج -كمــا نعلــم  -مؤتمــر ســنوي يلتقــي فيــه المســلمون مــن أقطــار الدنيــا كافــة،
ـلم� ،فمــا الــذي يمنــع أن تكــون قضيــة أ
وتعــرض فيــه أهــم القضايــا الـ تـ� تهــم المسـ ي ن
الرسى
ي

ـالالف ف� أقبيــة المــوت حــا�ض ة ف� المؤتمــر ،وذلــك لطــاع أبنــاء أ
ـ� بـ آ
القابعـ ي ن
المة عــى واقعهم
إ
ي
ي
وتذك�هــم بالواجــب الملقــى عــى عاتقهــم �ش عـاً لتحريرهــم ،وإنهــاء معاناتهــم.
المأســاوي،
ي
وال شــك ف� أن الحــج أو العمــرة بالنيابــة عــن أ
الرسى ،وضمــن آليــات مدروســة ،تنهــض بهــا
ي

مؤسســات ومراكــز مســؤولة ،يســهم إىل حــد كبــر ف� ن ـرش ثقافــة مــؤازرة أ
الرسى والتعريــف
ي ي
بتضحيــات أ
الرسى ونضالهــم ،ومــا يتعرضــون لــه مــن انتهــاكات يوميــة مــن طــرف االحتــال
الغاشــم.
وإذا نظرنــا إىل المســألة مــن زاويــة بعدهــا إ ن
ـا� ،فقــد ثبــت بالتجربــة مــا تحققــه مبــادرات
النسـ ي

الحــج بالنابــة مــن راحــة نفســية ،تنعكــس إيجابـاً عــى نفســية أ
السـ يـر ،وتشــعره بــأن لــه إخــو ًة
إ
مــن أبنــاء شــعبه وأمتــه يقفــون إىل جانبــه وال يخذلونــه ،أ
المــر الــذي يشــحذ همتــه وهمــم
زمالئــه ،ويص ِّلــب مواقفهــم ،ويرفــع معنوياتهــم ،ومعنويــات أبنــاء شــعبهم ف ي� نضالهــم
الم ـرش وع ضــد البطــش والعســف والطغيــان.
أ
ت
�ش
ـ� أجــاز فيهــا رســولنا
وختامـاً ال بـ َّـد مــن إ
الشــارة إىل أن الحاديــث النبويــة ال يفــة الـ ي

الكريــم ،صــى اللــه عليــه وســلم ،االســتنابة ف ي� الحــج ف ي� حــاالت مخصوصــة ،واسـ َّ
ـتدل بهــا

أ
ف
الجابــة عــن أســئلة
المعارضــون إلجــازة الحــج بالنيابــة عــن الرسى ،إنمــا جــاءت ي� معــرض إ
لحمتهــا وســداها قضايــا إنســانية تتعلــق بالحــج عــن الميــت أو العاجــز  ،أو المريــض الــذي ال
ن
ـا�  -كمــا هــو معلــوم -متســع ال يحــده حــد ،وال يمكــن قــره
يُرجــى لــه بــرء ،والجانــب إ
النسـ ي
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ف
ت
ن
ال�
عــى حالــة أو اثنتـ يـ� ،وإنمــا ال َّبد أن تُــدرس كل حالــة ي� إطار ســياقها وظروفهــا ،والمصلحة ي
قــد تتحقــق مــن جـراء العمــل بهــا ،وال عــرة بمــن ذهــب إىل حرمــان أ
السـ يـر مــن هــذه الفرصــة
ب
بحجــة انتفــاء االســتطاعة عنــه ابتــداء ،وأن ســجنه عــارض ال بــد لــه مــن زوال ،فعــى فــرض أن
الرس لســبب مــن أ
الســر المؤبــد إذا خدمتــه الظــروف ،وتحــرر مــن ربقــة أ
أ
الســباب ،وكانــت لــه
ي
القــدرة عــى الحــج صحيـاً وماديـاً ،فإنــه مطالــب بحجــة الفريضــة ،أمــا حجــه أ
الول الــذي أداه
بالنابــة ف� فـ تـرة اعتقالــه ،فيصبــح نافلــة ،وهــو مأجــور بــإذن اللــه عــى الحجتـ ي ن
ـ�.
عنــه غـ يـره إ
ي
ف
و� ضــوء هــذه المعطيــات ،فإنـن ي أرى  -والعلــم ف ي� ذلــك عنــد اللــه جــل وعــا  -جــواز
ي
الحــج بالنيابــة عــن أ
الرسى المحكومـ ي ن
ـ� بأحــكام عاليــة ،قــد تســتغرق حياتهــم كلهــا� ،ش يطــة أن

النابــة مقرونــة بــإذن مــن ينيبــه ورضــاه،
يكــون المســتناب قــد حــج عــن نفســه أوالً ،وأن تكــون إ
ف
المســتناب ،وإال فمــن
ويفضــل حــال ال ـرش وع ي� الحــج أن يكــون مــن البلــد الــذي يقطــن فيــه ُ
ن
ـكا� الــذي يحــرم منــه أبنــاء بلــده.
الميقــات المـ ي
والله تعاىل أعىل وأعلم
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ـهادت� ،أ
ت
ن
ـأ� بعــد الشـ ي ن
ولهميتهــا
ـا� مــن أركان إ
الســام ،الــذي يـ ي
الصــاة هــي الركــن الثـ ي

عــن ســائر العبــادات وعظمهــا؛ فقــد فرضــت ف ي� الســماء دون يغ�هــا ،وهــي عمــاد الديــن ،فعــن

ف
ـت يَ ْو ًمــا
ـت َمـ َ
معــاذ بــن جبــل ،قــالُ « :ك ْنـ ُ
ـ�َ ،صـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم ِ ،ي� َس ـف ٍَرَ ،فأَ ْص َب ْحـ ُ
ـع ال َّنـ ِب ي ِّ

ـت :يَــا َر ُسـ َ
ـد ن ي� َعـ ِـن
ـرَ ،ف ُق ْلـ ُ
ـرِ ن ي� ِب َع َمـ ٍـل يُ ْد ِخ ُلـ ِن ي َ
َق ِري ًبــا ِم ْنــهُ َون َْحـ ُ
ـول اللـ ِـه؛ أَخْ ـ ِب ْ
ـن ن َِسـ ي ُ
الج َّنـ َـة َويُ َب ِاعـ ُ ِ
ـارَ ،قـ َ
ـر ُه ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه ،ت َْع ُبـ ُـد ال َّلــهَ
ـر َعـ َـى َمـ ْ
ـالَ :ل َقـ ْـد َس ـأَ ْل َت ِ ن ي� َعـ ْ
ـن َع ِظيـ ٍـمَ ،و ِإنَّــهُ َل َي ِسـ ي ٌ
ال َّنـ ِ
ـن يَـ َّ َ
ـت ،ثُـ َّـم
ـوم َر َم َضـ َ
الص ـا َ َةَ ،وتُــؤْ ِ ت ي� ال ـ َّزكَا َةَ ،وت َُصـ ُ
ـج ال َب ْيـ َ
ـانَ ،وت َُحـ ُّ
َوال َ تُ ـرش ْ ِكْ ِبـ ِـه شَ ـ ْي ًئاَ ،وت ُِقيـ ُـم َّ
َقـ َ
ـئ ا ْل َمــا ُء
ـئ الخَ ِطي َئـ َـة ك ََمــا يُطْ ِفـ ُ
الص َد َقـ ُـة تُطْ ِفـ ُ
الصـ ْ
ـال :أَال َ أَ ُد ُّلــكَ َعـ َـى أَبْـ َ
ـو ُم ُج َّنـ ٌـةَ ،و َّ
ـرَّ :
ـو ِاب الخَ ـ ي ْ ِ
ـال :ثُـ َّـم تَ ـا َ {تَ َت َجـ ف َ
ـو ِف ال َّل ْيـ ِـلَ ،قـ َ
ـع}،
الر ُجـ ِـل ِمـ ْ
ـن َجـ ْ
ال َّنــا َرَ ،و َص ـا َ ُة َّ
ـا� ُج ُنوبُ ُهـ ْـم َعـ ِـن ا ْل َم َض ِاجـ ِ

أ
ـون} ،ثُـ َّـم َقـ َ
ـت:
َحـ ت َّـى بَ َلــغَ {يَ ْع َم ُلـ َ
ـود ِهَ ،و ِذ ْر َو ِة َسـ َن ِام ِه؟ ُق ْلـ ُ
ـركَ ِبـ َـرأْ ِس ال َ ْمـ ِـر ُك ِّلـ ِـهَ ،و َع ُمـ ِ
ـال :أَال َ أُخْ ـ ِب ُ
أ
(*)
ـول اللـ ِـهَ ،قـ َ
بَـ َـى يَــا َر ُسـ َ
الج َهــا ُد»
ـالَ :رأْ ُس ال َ ْمـ ِـر ِإ
ال ْس ـا َ ُمَ ،و َع ُمــو ُد ُه َّ
الص ـا َ ُةَ ،و ِذ ْر َو ُة َس ـ َن ِام ِه ِ
ـا� أ
ق
العمــال مــن فســادها ،وهــي أول مــا يحاســب عليــه المــرء
 ،ويتوقــف عــى الصــاة صــاح بـ ي
1

الق َي َامـ ِـة
ـب ِبـ ِـه َ
الع ْبـ ُـد يَـ ْ
ـو َم ِ
اسـ ُ
يــوم القيامــة ،لقولــه صــى اللــه عليــه وســلم«ِ :إ َّن أَ َّو َل َمــا يُ َح َ
ف
أ ن
س� ت
* نن
لبا� .
ال�مذي ،كتاب إ
اليمان ،باب ما جاء ي� حرمة الصالة ،وصححه ال ي
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ـرَ ،فـ ِـإ ْن
ـن َع َم ِلـ ِـه َص َلتُــهُ َ ،فـ ِـإ ْن َص ُل َحـ ْ
ـح َوأَن َْجـ َ
ـت َف َقـ ْـد أَ ْف َلـ َ
ِمـ ْ
ـحَ ،و ِإ ْن َف َسـ َـد ْت َف َقـ ْـد خَ ـ َ
ـاب َوخَ ـ ِ َ
يض ِتـ ِـه �ش َ ي ْ ٌءَ ،قـ َ
ـو ٍع َف ُيك ََّمـ َـل ِب َهــا
ـن َف ِر َ
ـص ِمـ ْ
ـال الـ َّـر ُّب َعـ َّز َو َجـ َّـل :انْظُـ ُـروا هَ ـ ْـل ِل َع ْبـ ِـدي ِمـ ْ
ـن تَطَـ ُّ
انْ َت َقـ َ
ـون َســا ِئ ُر َع َم ِلـ ِـه َعـ َـى َذ ِلــكَ » ( ،)1لذلــك يجــب عــى كل مســلم
ـن الف َِر َ
يضـ ِـة ،ثُـ َّـم يَ ُكـ ُ
ـص ِمـ َ
َمــا انْ َت َقـ َ
أ
ت
ـ� تصــح بهــا صالتــه ،ومــا ال
مكلــف أن يتعلــم أحــكام دينــه ،وخاصــة منهــا الساســات ،كالـ ي

تصــح بهــا ،فيتعلــم أحــكام الطهــارة ،ثــم أحــكام الصــاة؛ ألن صحــة الصــاة متوقفــة عــى
صحــة الطهــارة ،فــا ينبغــي للمســلم أن يتبـىن حكمـاً �ش عيـاً ف ي� مســألة مــن مســائل العبــادات
ـخص ،إذ ال بــد مــن التعلــم والتفقــه ،أو ســؤال العلمــاء
عــن جهــل منــه ،أو عــن اجتهــاد شـ ي

فيهــا؛ ألن أحــكام الصــاة مــن الـرض وري معرفتهــا ،إذ يتوقــف عليهــا قبــول العمــل أو رده ،فــا
ت
النســان عليهــا يــوم القيامــة،
ـأ� عــى الوجــه الصحيــح المجــزئ ،حـ تـى ال يحاســب إ
بــد أن تـ ي

ت
ت
ـ� إن
بســبب التقصـ يـر والجهــل ،لهــذا اخــرت لكــم بعــض المســائل المتعلقــة بالصــاة ،الـ ي
شــاء اللــه تعــاىل ســتنفعكم ف ي� دنياكــم وآخرتكــم:

املســألة األوىل :تــرك املأمــوم الجمــع مــع اإلمــام يف فصــل
الشــتاء :
أ
ين
الجمــع ي ن
كثــر مــن الفقهــاء إىل
بــ�
الصالتــ� بســبب العــذار المبيحــة لــه ،وقــد ذهــب ي

ف
ف
و� الـ بـرد الشــديد ،وقالــوا إن الجمــع بـ ي ن
ـ�
جــوازجمــع الصلــوات ي� المطــر الــذي يبــل الثيــاب ،ي
الصالتـ ي ن
ـ� لعــذر المطــر رخصــة مــن اللــه تعــاىل ،لرفــع الحــرج عــن النــاس ،واســتدلوا بالحديــث

ض
«صـ َّـى َر ُسـ ُ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،الظُّ ْهـ َـر
ر� اللــه عنــهَ :
الــذي رواه ابــن عبــاس ،ي
ف
ـو ٍف َوال َ َس ـف ٍَر»(. )2
يعــاَ ،وا ْل َمغْ ـ ِـر َب َوا ْل ِعشَ ــا َء َج ِم ً
ـر َج ِم ً
ـر خَ ـ ْ
يعــا ِ ،ي� َغـ ي ْ ِ
َوا ْل َعـ ْ َ

أ ن
نن ت
لبا� .
 - 1س� ال�مذي ،كتاب الصالة ،باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصالة ،وصححه ال ي
الصالت� ف� ض
ن
 - 2صحيح مسلم ،كتاب صالة المسافرين وقرصها ،باب الجمع ي ن
الح�.
ب�
ي ي
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يصــ� معــه الصــاة الثانيــة،
المــام ،فــا
وال إثــم عــى المأمــوم إن تــرك الجمــع مــع إ
ي

وصالتــه أ
الوىل معــه تكــون صحيحــة ،ســواء وجــد عــذر الجمــع أم ال ،بــل يجــب عــى المأمــوم
تــرك الجمــع عنــد فقــدان العــذر المبيــح لــه ،خاصــة لمــا يقــوم بــه كثــر مــن أ
الئمــة ف ي�
ي
المســاجد بالجمــع دون عــذر مبيــح تحصــل معــه مشــقة ،كمجــرد رؤيــة غيــوم ف ي� الســماء ،أو
مطــر خفيــف ،أو بــرد عــادي ،ومــن المعلــوم أنــه ف ي� فصــل الشــتاء تكـ ثـر الخالفــات ف ي� المســاجد
ف� أمــر الجمــع ،فكثــر مــن النــاس يريــده ،والبعــض يرفضــه ،وبســبب هــذا أ
المــر قــد ترتفــع
ي
ي
أ
ـ� المصلـ ي ن
الصــوات ف� المســاجد ،وتنشــأ خالفــات بـ ي ن
والمــام ،أو فيمــا بينهــم ،وهــذا غـ يـر
ـ� إ
ي
أ
ت
ـ� لهــا ُحرمة وقداســة
جائــز ،ومرفــوض ،ونحــذر منــه؛ لنــه نــوع مــن التعــدي عــى المســاجد الـ ي
اح�امهــا ،وبخصــوص قـرار الجمــع ،فيعــود إىل المــام ،فــإن أشــكل عليــه أ
ينبغــي ت
المــر ،فلــه
إ
أن يشــاور أهــل العلــم ف ي� منطقتــه ،وأوال ً وآخـراً هــو الــذي يتحمــل مســؤولية قـراره الــذي بينــه
ن
ـن َف َلــهُ َو َل ُهـ ْـم،
«ال َمـ ُ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلمِ ْ :إ
ـنَ ،فـ ِـإ ْن أَ ْح َسـ َ
ـام َض ِامـ ٌ
وبـ يـ� ربــه؛ لقــول النـ ب ي
المــام ،فليجمــع
َو ِإ ْن أَ َســا َء ،يَ ْع ـ ِن ي َ ،ف َع َل ْيـ ِـهَ ،و َل َع َل ْي ِهـ ْـم»( ،)1فمــن اطمأنــت نفســه إىل جمــع إ

معــه ،ومــن لــم تطمـئن بــه ،فليصــل معــه بنيــة النفــل ،أو ينــرف بهــدوء ،وعــى أ
الئمــة تــرك
ُ
ـ� ،فــا يوجــد مانــع مــن أ
التشــديد ف� هــذا أ
المــر عــى المصلـ ي ن
الخــذ بالرخصــة عنــد تحقــق
ي
ـب أَ ْن تُــؤْ ت َ� ُرخَ ُصــهُ  ،ك ََمــا يَكْ ـ َـر ُه
العــذر المبيــح لهــا؛ لقولــه عليــه الصــاة والسـ
ـام«:إ َّن ال َّلــهَ يُ ِحـ ُّ
ِ
أَ ْن تُــؤْ ت َ� َم ْع ِص َي ُتــهُ »(.)2

أ ن
 - 1نن
لبا� .
س� ابن ماجة ،كتاب إقامة الصالة ،والسنة فيها ،باب ما يجب عىل إ
المام ،وصححه ال ي
المك�ين من الصحابة ،مسند عبد الله بن عمر ،ضر� الله عنهما ،وصححه شعيب أ
 - 2مسند أحمد ،مسند ث
الرنؤوط.
ي
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ت
ت
ن
ـا� الجمــع ،بحيــث ال يكــون بينهمــا فاصــل كبـ يـر،
واشــرط جمهــور الفقهــاء المــواالة بـ يـ� صـ ي

الذان أو القامــة ،وهــذا هــو أ
وإنمــا المســموح بــه الوقــت اليســر بقــدر أ
الحــوط ،وكذلــك
إ
ي

اشـ تـرطوا ت
ال�تيــب ،فــا يجــوز دونــه ،إال ف ي� حالــة خشــية فــوات الصــاة الحــا�ض ة ،أو النســيان،
أمــا بخصــوص النيــة ف� الجمــع عنــد افتتــاح الصــاة أ
الوىل ،فقــد اختلــف العلمــاء ف ي� ذلــك،
ي

فمنهــم مــن أوجــب النيــة قبــل الصــاة أ
الوىل ،ومنهــم مــن أجــاز نيــة الجمــع بعــد الفــراغ
والحــوط أن تكــون عنــد افتتــاح الصــاة أ
الوىل إذا وجــد العــذر ،أ
مــن أ
الوىل ،ولكــن مــن أخرهــا
لســبب النســيان أو غـ يـره ،فجمعــه صحيــح إن شــاء اللــه تعــاىل.
املسألة الثانية :املسبوق يف صالة الجنازة
صــاة الجنــازة فــرض عــى الكفايــة ،مــن صالهــا لــه أ
الجــر العظيــم عنــد اللــه تعــاىل،
أ
ض
ـ� ،صــى
ويزيــد الجــر للمســلم إذا تبــع الجنــازة ،فعــن ب يأ� هريــرة ،ي
ر� اللــه عنــه ،عــن النـ ب ي
ـرا ٌ
طَ ،فـ ِـإ ْن ت َِب َع َهــا َف َلــهُ
اللــه عليــه وســلم ،أنــه قــالَ :
«مـ ْ
ـن َصـ َّـى َعـ َـى َج َنــاز ٍَة َو َلـ ْـم يَ ْت َب ْع َهــا َف َلــهُ ِقـ ي َ
الق�اطــان؟ قــال :أَ ْصغَ ُرهُ َمــا ِم ْثـ ُـل أُ ُحـ ٍـد»(*) ،وينبغــي للمســلم الحــرص
ـان ،قيــل :ومــا ي
ِق ي َ�اطَـ ِ
1

عــى صــاة الجنــازة لفضلهــا ،ولمــا فيهــا مــن رحمــة للميــت ،ومغفــرة لــه مــن الذنــوب ،وتخفيف
عنــه ف ي� قـ بـره ،بفضــل الدعــاء لــه واالســتغفار ،وشــفاعة لــه بالصــاة عليــه وحضــور جنازتــه،
وكذلــك ف ي� الحضــور مواســاة ألهــل الميــت ف ي� مصابهــم ،وتخفيــف عنهــم.

والمســبوق ف ي� صــاة الجنــازة بتكبـ يـرة أو أكـ ثـر ،يســتحب لــه أن يقضيهــا متتابعــة ،فــإن

لــم يفعــل فــا بــأس ،يقــول ابــن قدامــة ،رحمــة اللــه عليــه" :يســتحب للمســبوق ف ي� صــاة
الجنــازة قضــاء مــا فاتــه منهــا ،وهــذا قــول ســعيد بــن المســيب ،وعطــاء ،والنخعــي ،والزهــري،
* صحيح مسلم ،كتاب الجنائز ،باب فضل الصالة عىل الجنازة واتباعها.
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ف��قه

ســرين ،وقتــادة ،ومالــك ،والثــوري ،والشــافعي ،وإســحق ،وأصحــاب الــرأي؛ لقولــه
وابــن ي
()1
وقياســا عــى ســائر
عليــه الصــاة والســامَ « :ف َمــا أَ ْد َر ْك ُتـ ْـم َف َص ُّلــواَ .و َمــا َفاتَ ُكـ ْـم َفأَ ِت ُّمــوا»
ً

الصلــوات"( ،)2أمــا مــن قــال بعــدم قضــاء مــا فــات مــن تكبـ يـرات الجنــازة ،فابــن عمر ،والحســن،
ـختيا� ،أ
ن
والوزاعــي ،قــال ابــن قدامــة ،رحمــه اللــه" :ولنــا قــول ابــن عمــر ،ولــم
وأيــوب السـ ي

يعــرف لــه ف� الصحابــة مخالــف ،أ
ولنهــا تكبـ يـرات متواليــات فــا يجــب مــا فاتــه منهــا كتكبـ يـرات
ي
العيديــن"(.)3
ت
ـ� يفعلهــا المســبوق إذا فاتــه �ش ي ء مــن تكبـ يـرات الجنــازة ،أن ينتظــر حـ تـى
والصفــة الـ ي
ت
المــام قبــل إتمــام الفاتحــة َكـ ب َّـر خلفــه،
يفــرغ إ
ـ� هــو فيهــا ،فــإذا كـ بـر إ
المــام مــن ي
تكب�تــه الـ ي
تكبــرة مــا يقــال ت
بال�تيــب المســنون ،فــإن بقــي
وســقط عنــه إتمامهــا ،ثــم يقــول بعــد كل ي
ت
تكبــرة أو ث
يكــر
الــ� فاتتــه ثــم يســلم.
أكــر بعــد ســام إ
ي
المــام ،ب
للمأمــوم ي
التكبــرات ي
املسألة الثالثة :دعاء االستفتاح يف صالة الجنازة
الصحيــح عــدم م�ش وعيــة دعــاء االســتفتاح ف ي� صــاة الجنــازة؛ ألن مبناهــا قائــم عــى
ض
ـت
«ص َّل ْيـ ُ
ر� اللــه عنــه ،قــالَ :
التخفيــف والرسعــة ،فعــن طلحــة بــن عبيــد اللــه بــن عــوف ،ي
ـابَ ،و ُســو َر ٍةَ ،و َج َهـ َـر َحـ ت َّـى أَ ْسـ َـم َع َناَ ،ف َل َّمــا َفـ َـر َغ
خَ ْلـ َـف ابْـ ِـن َع َّبـ ٍ
ـاس َعـ َـى َج َنــاز ٍَةَ ،ف َقـ َـرأَ ِبفَا ِت َحـ ِـة ا ْل ِك َتـ ِ
أَخَ ـ ْـذ ُت ِب َيـ ِـد ِهَ ،ف َس ـأَ ْل ُتهُ َف َقـ َ
ـق»( ،)4فرســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،جهــر
ـالُ :س ـ َّن ٌة َو َحـ ٌّ
 - 1صحيح البخاري ،كتاب أ
الذان ،باب قول الرجل :فاتتنا الصالة.
تن
رش
ـ� ،أبــو الفــرج ،شــمس
ـ� الحنبـ ي
ـدس الجماعيـ ي
 - 2ال ـ ح الكبـ يـر عــى مــ� المقنــع ،عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة المقـ ي

الديــن.352/ 2 :
ـ�،
ـ
الحنب
ـقي
ـ
الدمش
ـم
ـ
ث
ـدس
ـ
المق
ـ�
ـ
الجماعي
ـة
ـ
قدام
ـن
ـ
ب
ـد
ـ
محم
ـن
ـ
ب
ـد
ـ
أحم
ـن
ـ
ب
ـه
ـ
الل
ـد
ـ
عب
ـن
ـ
الدي
ـق
ـ
موف
ـد
ـ
محم
ـو
ـ
أب
ـة،
ـ
قدام
ـن
 - 3المغـن ي البـ
ي
ي
ي
ـدس.369/ 2 :
الشـ ي
ـه� بابــن قدامــة المقـ ي
أ
ن
ئ
نن
 - 4س�
لبا� .
النسا� ،كتاب الجنائز ،باب الدعاء ،وصححه ال ي
ي
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بالفاتحــة أمــام الصحابــة ،ولــم يجهــر بدعــاء االســتفتاح ،ليعلــم النــاس أنــه غـ يـر م ـرش وع،
وعــى ذلــك اســتدل جمهــور أهــل العلــم ،وذهبــوا إىل أنــه يســتحب أن يبــدأ مصلــو الجنــازة
بعــد التكبــرة أ
الوىل باالســتعاذة ثــم بالفاتحــة مبــا�ش ة ،مــن غـ يـر أن يق ـرأ دعــاء االســتفتاح،
ي
كغ�هــا مــن الصلــوات ،قــال ابــن قدامــة،
وذهــب بعــض أهــل العلــم إىل أنــه ي ـرش ع فيهــا ي
رحمــة اللــه عليــه " :قــال أبــو داود :ســمعت أحمــد يســأل عــن الرجــل يســتفتح الصــاة عــى
الجنــازة بســبحانك اللهــم وبحمــدك؟ قــال :مــا ســمعت ،قــال ابــن المنــذر :كان الثــوري
يســتحب أن يســتفتح ف ي� صــاة الجنــازة ،ولــم نجــده ف ي� كتــب ســائر أهــل العلــم ،وقــد روي

عــن أحمــد مثــل قــول الثــوري؛ ألن االســتعاذة فيهــا م�ش وعــة ،فســن فيهــا االســتفتاح ،كســائر
والوىل أ
الصلــوات"(*) ،أ
الخــذ بــرأي الجمهــور ت
بــرك قــراءة دعــاء االســتفتاح ف ي� صــاة الجنــازة
1

أوىل؛ لقــوة دليلهــم ،واللــه تعــاىل أعلــم.

ن
ـ�،
ـدس ثــم الدمشــقي الحنبـ ي
* المغـ ي البــن قدامــة ،أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيـ ي
ـ� المقـ ي
ـدس.362/ 2 :
الشـ ي
ـه� بابــن قدامــة المقـ ي
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خ
�ل ق� حمي�د
العفو ومكانته يف اإلسالم
الشيخ د .محمد يوسف الحاج محمد
مفتي محافظة أريحا واألغوار

العالمــ� ،والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد ،خاتــم أ
ين
النبيــاء
الحمــد للــه رب
ين
ين
أجمعــ�:
والمرســل� ،وعــى آلــه وأصحابــه
لقــد اقـ تـرن خلــق الصفــح بخلــق العفــو ف ي� القـرآن الكريــم ،والجامــع بينهما تــرك عقوبة
ن
أن بينهمــا فرقـاً ف� المعـىن  ،وقــد ســبق بيــان ن
مع� العفــو ف ي� مقال ســابق.
ـا� المذنــب ،بيــد َّ
الجـ ي
ي
ـح) ،ن
ـن َذن َِبـ ِـه( ،)1وجــاء ف ي� لســان
(ص َفـ َ
بمع�:أَ ْعـ َـر َض َعـ ْ
أمــا معـىن الصفــح لغــة فهــو مــن َ
ـن َذن ِْبـ ِـه"(،)2
ـن ِإ
بصف َْحــة َو ْج ِهـ ِـه كأَنــه أَعــرض ِب َو ْج ِهـ ِـه َعـ ْ
العــرب عــن الصفــح" :وأَصلــه ِمـ َ
العـراض َ
ـح تــركُ ال ّت ث�يــب ،وهــو
والصفــح أبلــغ مــن العفــو ف ي� بــاب المســامحة ،قــال الراغــب:
"والص ْفـ ُ
َّ
اصف َُحــوا َحـ ت َّـى يَ ـ ِأْ ت ي َ� ال َّلــهُ ِبأَ ْمـ ِـر ِه) "( )3وقــال
أبلــغ مــن العفــو ،ولذلــك قــال تعــاىلَ ( :فا ْع ُفــوا َو ْ
()4
البيضــاوي" :العفــو تــرك عقوبــة المذنــب ،والصفــح تــرك ثت�يبــه".
 -1الـرازي ،محمــد بــن أ� بكــر ،مختــار الصحــاح ،ص  ،176المحقــق :يوســف الشــيخ محمــد ،الطبعــة :الخامســة ،عــدد أ
الجـزاء ،1 :المكتبــة
بي
العرصيــة  -الــدار النموذجيــة ،بـ يـروت – صيــدا1420 ،هـــ 1999 /م.
 -2ابن منظور ،محمد بن مكرم بن عىل ،لسان العرب ،515 /2 ،الطبعة :الثالثة ،عدد أ
الجزاء ،15 :النا�ش  :دار صادر يب�وت 1414 ،هـ..

ـ� بــن محمــد  ،المفــردات ف� غريــب القـرآن ،ص  ،486المحقــق :صفــوان عدنــان الــداودي ،الطبعــة :أ
 -3الراغــب أ
ن
صفها�،الحسـ ي ن
الوىل ،دار
ال
ي
ي
القلــم ،الــدار الشــامية  -دمشــق بـ يـروت1412 ،هـــ..
أ
نز
ـ� ،الطبعــة :الوىل ،دار
 -4البيضــاوي ،عبــد اللــه بــن عمــر  ،أنــوار الت�يــل وأرسار التأويــل ،100 / 1 ،المحقــق :محمــد عبــد الرحمــن المرعشـ ي
ت
ـر� – بـ يـروت 1418 - ،هـــ.
إحيــاء الــراث العـ ب ي
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فالعفــو تــرك عقوبــة المذنــب مــع القــدرة عــى إنفاذهــا ،والصفــح :تــرك لومــه ،ومــن بــاب
أوىل تــرك عقوبتــه .ويــدل عليــه قولــه تعــاىلَ { :فاع ُفــوا واصفَحــوا} (البقــرة ،)109 :ترقيــا ف� أ
المــر
ْ
َ ْ ُ
ً ي
الحســن ،ومــن الفضــل إىل أ
الخــاق مــن الحســن إىل أ
بمــكارم أ
()1
الفضــل.
ـ� :والعفــو :تــرك المؤاخــذة بالذنــب ،والصفــح :إزالــة أثره مــن النفس .صفحت
وقــال القرطـ ب ي

عــن فــان ،إذا أعرضــت عــن ذنبــه .وقــد �ض بــت عنــه صفح ـاً ،إذا أعرضــت عنــه وتركتــه".

()2

الصفح يف القرآن الكريم:
ورد الصفــح ف� القــرآن الكريــم ف� آيــات عــدة بصيغــة أ
المــر ت
وال�غيــب ،فمــن ذلــك قولــه
ي
ي
أ
الســا َع َة آل ِت َي ٌ
َــح
الح ِّ
تعــاىلَ :
الس َ
ات َوال َ ْر َض َو َمــا بَ ْي َن ُه َمــا ِإال ِب َ
ــم َاو ِ
ــة َف ْ
ــق َو ِإ َّن َّ
{و َمــا خَ َل ْق َنــا َّ
اصف ِ
الج ِم َ
يــل}( .الحجــر)85 :
الصف َ
ْــح َ
َّ

ـ� ف� تفســر الكتــاب العزيــز للواحــدي{ :ومــا خَ َل ْقنــا الســماوات و أ
ف
ز
ال َ ْر َض َو َمــا
ي
َ َّ َ َ ِ َ
ََ
جــاء ي� الوجـ ي ي

ـن كفــر
الحـ ِّ
بَ ْي َن ُه َمــا ِإال ِب َ
ـ� ،وأعاقــب َمـ ْ
ـق} أي :لل َّثــواب والعقــاب ،أُثيــب َمـ ْ
ـن آمــن ب ي� ،وصـ َّـدق رسـ ي
ت
الســا َع َة آل ِت َي ٌ
تــأ�
ــة} أَ ْيَّ :
الســاعة ،حيــث يقــول تعــاىلَ :
{و ِإ َّن َّ
ب ي� ،والموعــد لذلــك َّ
إن القيامــة ي
الج ِميـ َـل} أَ ْي :أعــرض إعراض ـاً
{الص ْفـ َ
ـح َ
ـح} عنهــم َّ
فيجــازى الم�ش كــون بقبيــح أعمالهــم { َف ْ
اص َفـ ِ
ـزع.
بغـ يـر فحـ ٍـش وال جـ ٍ

ولــذا كان عليــه الصــاة والســام ال يقابــل أذى الم�ش كـ ي ن
ـ� إال بالصـ بـر والحلــم ،وممــا يــدل

ض
ـن ُعـ ْـر َو َة بْـ ِـن ال ُّزبَـ ي ْ ِ َ
ـ�،
عــى ذلــك مــا أخرجــه البخــاريَ ،عـ ْ
ـر ،أ َّن َعا ِئشَ ـ َـةَ ،ر ِ ي َ
� ال َّلــهُ َع ْن َهــا ،ز َْو َج ال َّنـ ِب ي ِّ
ـتَ ( :دخَ ـ َـل َرهْ ـ ٌ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه
َصـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ ،قا َلـ ْ
ط ِمـ َ
ـن ال َي ُهـ ِ
ـود َعـ َـى َر ُسـ ِ
 -1أبــو هــال العســكري ،الحســن بــن عبــد اللــه ،معجــم الفــروق اللغويــة ،ص  ،362المحقــق :الشــيخ بيــت اللــه بيــات ،الطبعــة :أ
الوىل،
الســامي التابعــة لجماعــة المدرسـ ي ن
ـ�1412 ،هـــ.
مؤسســة الن ـرش إ
أ
ن
دو� وإبراهيــم أطفيــش ،الطبعــة:
ـ� ،71 / 2 ،تحقيــق :أحمــد الـ بـر ي
 -2القرطـ ب ي
ـ� ،محمــد بــن أحمــد ،الجامــع لحــكام الق ـرآن ،تفسـ يـر القرطـ ب ي
أ
�ش
الثانيــة ،عــدد الج ـزاء ،20 :النــا  :دار الكتــب المرصيــة – القاهــرة1384 ،هـــ 1964 -م.
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العفو ومكانته يف اإلسالم

خ
ح
�
ق
م
ل
�
� يد

ـام َوال َّل ْع َنـ ُـة،
السـ ُ
السـ ُ
ـت َعا ِئشَ ـ ُـةَ :فف َِه ْم ُت َهــاَ ،ف ُق ْلـ ُ
ـام َع َل ْي ُكـ ْـمَ ،قا َلـ ْ
ـتَ :و َع َل ْي ُكـ ُـم َّ
َو َسـ َّل َمَ ،فقَا ُلــواَّ :
ـال َر ُسـ ُ
ـتَ :ف َقـ َ
ـق ِ ف ي�
الر ْفـ َ
َقا َلـ ْ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ :م ْهـا ً يَــا َعا ِئشَ ـ ُـةِ ،إ َّن ال َّلــهَ يُ ِحـ ُّ
ـب ِّ
أ
ـال َر ُسـ ُ
ـول ال َّلـ ِـه ،أَ َو َلـ ْـم ت َْسـ َـم ْع َمــا َقا ُلــوا؟ َقـ َ
ـت :يَــا َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه
ال َ ْمـ ِـر ُك ِّلـ ِـهَ ،ف ُق ْلـ ُ
ـتَ :و َع َل ْي ُكـ ْـم)
َو َسـ َّل َمَ :قـ ْـد ُق ْلـ ُ
أ
ف
ـع ِة أَ ْن
السـ َ
ومــن المــر بالصفــح مــا جــاء ي� قولــه تعــاىلَ :
{وال يَأْتَـ ِـل أُو ُلــو ا ْلف َْضـ ِـل ِم ْن ُكـ ْـم َو َّ
يؤْ تُــوا أُول ا ْل ُقــر� والمســاك ن� والمهاجريـ ف
ـون أَ ْن
ـن ِ ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه َو ْل َي ْع ُفــوا َو ْل َي ْصف َُحــوا أَال ت ُِح ُّبـ َ
ُ
ْب َ َ َ َ ِ ي َ َ ُ َ ِ ِ َ
ِي
(*)
1

يَغْ ِفـ َـر ال َّلــهُ َل ُكـ ْـم َوال َّلــهُ

يم}(النــور)22 :
َغ ُفــو ٌر َر ِح ٌ

يقــول ابــن كثــر" :وهــذه آ
اليــة نزلــت ف� الصديِّــق ،حـ ي ن
ـ� حلــف أال ينفــع مســطح بــن أثاثــة
ي
ي
بنافعــة بعدمــا قــال ف� عائشــة مــا قــال ،فلمــا أنــزل اللــه ب ـراءة أم المؤمنـ ي ن
ـ� عائشــة ،وطابــت
ي
النفــوس المؤمنــة واســتقرت ،وتــاب اللــه عــى مــن كان تكلــم مــن المؤمنـ ي ن
ـ� ف ي� ذلــك ،وأقيــم
الحــد عــى مــن أقيــم عليــه� ،ش ع تبــارك وتعــاىل ،ولــه الفضــل والمنــة ،يعطــف الصديــق عــى

قريبــه ونســيبه ،وهــو مســطح بــن أثاثــة ،فإنــه كان ابــن خالــة الصديــق ،وكان مســكيناً ال مــال
ض
ر� اللــه عنــه ،وكان مــن المهاجريــن ف ي� ســبيل اللــه ،وقــد
لــه ،إال مــا ينفــق عليــه أبــو بكــر ،ي
ض
�ض
ر�
ولــق ولقــة – أي زلــق زلقــة  ،-تــاب اللــه عليــه منهــا ،و ب الحــد عليهــا .وكان الصديــق ،ي
أ
أ
وغ�هــم .فلمــا نزلــت هــذه
اللــه عنــه ،معروفـاً بالمعــروف ،لــه الفضــل واليــادي عــى القــارب ي
آ
ـون أَ ْن يَغْ ِفـ َـر ال َّلــهُ َل ُكـ ْـم َوال َّلــهُ َغ ُفــو ٌر َر ِحيـ ٌـم} أي :فــإن الجـزاء مــن
اليــة إىل قولــه تعــاىل{ :أَال ت ُِح ُّبـ َ
جنــس العمــل ،فكمــا تغفــر عــن المذنــب إليــك نغفــر لــك ،وكمــا تصفــح نصفــح عنــك .فعنــد
ذلــك قــال الصديــق :بــى ،واللــه إنــا نحــب -يــا ربنــا-أن تغفــر لنــا .ثــم أرجــع إىل مســطح مــا كان
يصلــه مــن النفقــة ،وقــال :واللــه ال أنزعهــا منــه أبــداً ،ف ي� مقابلــة مــا كان قــال :واللــه ال أنفعــه

الدب ،باب الر ْفق ف� أ
* صحيح البخاري ،كتاب أ
ال َ ْم ِر ُكل ِِّه.
َ ُ ِّ ِ ِ ي
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ض
ر� اللــه عنــه ،وعــن بنتــه.
بنافعــة أبــدا ،فلهــذا كان الصديــق هــو الصديــق ،ي
وهنــاك حديــث نبــوي صحيــح الســند ،دقيــق المعــىن  ،ف ي� وجــوب عــدم التحامــل عــى
()1

والغضــاء عــن زالت
المخطــئ ،والصفــح عــن المذنــب ،وأخــذ المســلم بأحســن مــا فيــه ،إ
ن
المعــا� ،والعمــل
المؤمــن ،وإحســان الظــن بالنــاس ،ومــا أحوجنــا إىل االتعــاظ بهــذه
ي
ـول ال َّلـ ِـه،
بمقتضياتهــا ،والحديــث أخرجــه البخــاري أَ َّن ِع ْت َبـ َ
ـو ِمـ ْ
ـان بْـ َ
ـكَ ،وهُ ـ َ
ـن َما ِلـ ٍ
ـاب َر ُسـ ِ
ـن أَ ْص َحـ ِ
صـ َّـى اللــهُ ع َليــه وسـ َّلم ،ممــن شَ ــهد بــدرا مـ أ
ـار ،أَنَّــهُ أَ ت َ� َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه
َ ْ ِ َ َ َ ِ َّ ْ ِ َ َ ْ ً ِ َ
َ
ـن الَن َْصـ ِ
ـول ال َّلــه؛ َقــد أَنْكَ ــرت بــري ،وأَنَــا أُصـ ِّـى لقَومــي َفــإ َذا كَانَــت أ
ـال( :يَــا َر ُسـ َ
َو َس ـ َّل َمَ ،ف َقـ َ
ال َ ْمطَــا ُر
ِ ْ
ُْ َ َ ِ َ
ِ
َ ي ِ ِْ
ِ
َ ت
ن
َ
ُ
َسـ َ
ـى ِب ِهـ ْـمَ ،و َو ِد ْد ُت يَــا
ـال الـ َ
ـو ِادي ا َّلـ ِـذي بَ ْي ـ ِ ي َوبَ ْي َن ُهـ ْـمَ ،لـ ْـم أ ْس ـ َت ِط ْع أ ْن ِ ي َ
آ� َم ْسـ ِـج َدهُ ْم َفأ َصـ ِّ ي َ
ـول ال َّلـ ِـه ،أَنَّــكَ تَأْ ِتيـن َف ُت َصـ ِّ ف ت
ـال َلــهُ َر ُسـ ُ
ـالَ :ف َقـ َ
ـ�َ ،فأَت َِّخـ َـذ ُه ُم َصـ ًّـىَ ،قـ َ
َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى
ـى ِ ي� بَ ْيـ ِ ي
ِي
يَ
ـانَ :فغَ ـ َـدا َر ُسـ ُ
اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َمَ :س ـأَ ْف َع ُل ِإ ْن شَ ــا َء ال َّلــهُ َ ،قـ َ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه
ـال ِع ْت َبـ ُ
اسـ َتأْ َذ َن َر ُسـ ُ
ـت
ـ� ا ْرتَ َفـ َ
َو َسـ َّل َمَ ،وأَبُــو بَ ْكـ ٍـر ِحـ ي ن َ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ ،فأَ ِذنْـ ُ
ـع ال َّن َهــا ُرَ ،ف ْ
ـن ت ُِحـ ُّ َ ُ
ـن بَ ْي ِتــكَ ؟ َقـ َ
ـت ،ثُـ َّـم َقـ َ
ـالَ :فـأَ�ش َ ْ ُت
ـس َحـ ت َّـى َدخَ ـ َـل ال َب ْيـ َ
ـى ِمـ ْ
ـال :أَيْـ َ
َلــهُ َ ،ف َلـ ْـم يَ ْج ِلـ ْ
ـب أ ْن أ َصـ ِّ ي َ

ـام َر ُسـ ُ
ـرَ ،فق ُْم َنــاَ ،ف َص َّف َنــا،
ـتَ ،ف َقـ َ
َلــهُ ِإ َل ن َِاح َيـ ٍـة ِمـ َ
ـن ال َب ْيـ ِ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ ،فكَ ـ ب َّ َ
َف َصـ َّـى َرك َْع َتـ ي ْ ن
ـ� ،ثُـ َّـم َسـ َّل َمَ ،قـ َ
ـالَ :و َح َب ْسـ َنا ُه َعـ َـى خَ ِزيـ َـر ٍة(َ )2ص َن ْع َناهَ ــا َلــهُ َ ،قـ َ
ـآب ِ ف ي� ال َب ْي ِت،
ـالَ :فـ َ
ِ
اج َت َم ُعــواَ ،ف َقـ َ
ِر َجـ ٌ
الدخَ ْي ِشـ ِـن
ـن ُّ
ـن أَهْ ـ ِـل الـ َّـد ِارَ ،ذ ُوو َعـ َـد ٍدَ ،ف ْ
ـن َما ِلــكُ بْـ ُ
ـال َقا ِئـ ٌـل ِم ْن ُهـ ْـم :أَيْـ َ
ـال ِمـ ْ
ـال َر ُسـ ُ
ـب ال َّلــهَ َو َر ُســو َلهُ َ ،ف َقـ َ
الدخْ شُ ـ ِـن؟ َف َقـ َ
ـول ال َّلـ ِـه،
ـال بَ ْع ُض ُهـ ْـمَ :ذ ِلــكَ ُم َن ِافـ ٌ
ـن ُّ
أَ ِو ابْـ ُ
ـق ال َ يُ ِحـ ُّ
َصـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم :ال َ تَ ُقـ ْـل َذ ِلــكَ  ،أَال َ تَـ َـرا ُه َقـ ْـد َقـ َ
ـال :ال َ ِإ َلــهَ ِإ َّل ال َّلــهُ  ،يُ ِريـ ُـد ِب َذ ِلــكَ َو ْجــهَ

 -1ابــن كثــر ،إســماعيل بــن عمــر ،تفســر القـرآن العظيــم ،31 / 6 ،تحقيــق :ســامي بــن محمــد ســامة ،الطبعــة :الثانيــة ،عــدد أ
الجـزاء: ،8 :
ي
ي
رش
دار طيبــة للنـ والتوزيــع1420 ،هـــ 1999 -م.
 -2الخزيــرة لحــم يقطــع صغــارا فــإذا نضــج ُذر عليــه دقيــق :ابــن قرقــول ،إبراهيــم بــن يوســف بــن أدهــم ،مطالــع أ
النــوار عــى صحــاح
َّ
ً
الجـزاء ،6 :النــا�ش  :وزارة أ
الوىل ،عــدد أ
الثــار ،269 / 2 ،تحقيــق :دار الفــاح للبحــث العلمــي وتحقيــق الـ تـراث ،الطبعــة :أ
آ
الوقــاف والشــؤون
الســامية  -دولــة قطــر 1433 ،هـــ  2012 -م
إ
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العفو ومكانته يف اإلسالم

ـال َر ُسـ ُ
ـ�َ ،قـ َ
ـال :ال َّلــهُ َو َر ُســو ُلهُ أَ ْع َلـ ُـمَ ،قـ َ
ال َّلـ ِـهَ ،قـ َ
ـول
الم َن ِاف ِقـ ي ن َ
يح َتــهُ ِإ َل ُ
ـالَ :ف ِإنَّــا نَـ َـرى َو ْج َهــهُ َون َِص َ
ـن َقـ َ
ـال :ال َ ِإ َلــهَ ِإ َّل ال َّلــهُ  ،يَ ْب َت ِغــي
ـار َمـ ْ
ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ :فـ ِـإ َّن ال َّلــهَ َقـ ْـد َحـ َّـر َم َعـ َـى ال َّنـ ِ
ِب َذ ِلــكَ َو ْجــهَ ال َّلـ ِـه ).
ف
ـا� المتهــم بالنفــاق ف ي�
والــكالم ي� هــذا الحديــث طويــل ،وال بــد مــن التوضيــح َّ
أن الصحـ ب ي
ـ� الحديــث ،هــو مــن البدريـ ي ن
مـ ت ن
ـ� ،وهــو زوج ابنــة عبــد اللــه بــن ب يأ� بــن ســلول ،فالظاهــر أنَّــه
اتُّهـ َـم بالنفــاق عنــد الصحابــة لمخالطــة المنافقـ ي ن
ـ� وصحبتــه إياهــم ،وقــد جــاء ف ي� كتــاب أســد
ِ
الغابــة ف ي� معرفــة الصحابــة ف ي� ترجمتــه" :مالــك بــن الدخشــم :مالــك بــن غنــم بــن عــوف بــن
ف .شــهد بــدراً ف ي� قــول الجميــع ،وهــو الــذي أرس يــوم بــدر ســهيل بــن عمــرو.
عمــرو بــن عــو 
()1

وكان يتهــم بالنفــاق ،وهــو الــذي قــال فيــه عتبــان بــن مالــك لرســول اللــه ،صــى اللــه عليــه
وســلم: إنــه منافــق ...وال يصــح عنــه النفــاق ،وقــد ظهــر مــن حســن إســامه مــا يمنــع مــن
ـ� ،)2(-وهــو الــذي أرســله رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه
اتهامه–نقـا ً عــن ابــن عبــد الـ بـر القرطـ ب ي

وســلم ،فأحــرق مســجد ال ـرض ار ،هــو ومعــن بــن عــدي".
جــاء ف� مصابيــح الجامــع( :وإنمــا كرهــت الصحابــة مــن ابــن الدخشــن مجالســة المنافقـ ي ن
ـ�
ي
()3

ينطــق عــن الهــوى أنــه قــال "ال
ـهادة َمـ ْ
ـن ال ِ
ومودتهــم ،وقــد انتفــت المظنــة -وللــه المنـ ُـة -بشـ ِ
إلــه إال اللــه ،يريــد بذلــك وجــه اللــه".

()4

ف
وت.
اب َ
الم َس ِاج ِد ِ ي� ال ُب ُي ِ
 -1صحيح البخاري ،كتاب الصالة ،بَ ُ
أ
أ
ف
ـ� محمــد البجاوي،الطبعــة :الوىل ،عــدد
 -2ابــن عبــد الـ بـر ،يوســف بــن عبــد الله،االســتيعاب ي� معرفــة الصحــاب ،1351 /3 ،تحقيــق :عـ ي
أ
الج ـزاء ،4 :دار الجيــل ،بـ يـروت 1412 ،هـــ 1992 -م.
أ
عل بن ب يأ� الكرم ،أسد الغابة ،247/ 4 ،دار الفكر – يب�وت1409 ،هـ 1989 -م.
 -3ابن ال يث� ،ي
أ
أ
ن
الدمامي�،محمــد بــن ب يأ� بكر،مصابيــح الجامــع  ،130 / 2تحقيــق :نــور الديــن طالــب ،الطبعــة :الوىل ،عــدد الج ـزاء ،10 :دار النــوادر،
-4
ي
ســوريا 1430 ،هـــ 2009 -م.
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الصحــا�
أن تهمــة النفــاق المذكــورة ف ي� الحديــث بحــق هــذا
العــرة مــن هــذا الحديــث َّ
ب
بي

أن ســيدنا رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــد
البــدري ،كانــت لقرينــة ظاهــرة ،بيــد َّ
باليمــان ،ولــم يأخــذه بالظاهــر مــن خطئــه ف� مخالطــة المنافقـ ي ن
ـ� ،أو ف ي� تغيبــه عــن
شــهد لــه إ
ي
باليمــان ،فلــم يؤاخــذه بالخطــأ
اســتقباله عليــه الصــاة والســام لمــا زار قومــه ،بــل شــهد لــه إ
بــل أبــدى فضيلتــه ،وأكـ َّـد عليــه الصــاة والســام ،عــى مكانتــه ،وأكـ ثـر مــن ذلــك فهــذه شــهادة
ف
ف
ف
و� حــق نبيــه ،صــى اللــه عليــه
و� حــق دينــه ،ي
لــه بالجنــة ،فالرجــل أخطــأ ي� حــق نفســه ،ي
ن
ـ� اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
وســلم ،عندمــا خالــط المنافقـ يـ� ،وتخلــف عــن اســتقبال نـ ب ي
وقــد �ش ف قومــه بتلــك الزيــارة ،ولكنــه عليــه الصــاة والســام ،لــم يلتفــت إىل تلــك أ
الخطــاء،
ـ� الرحمــة،
ولــم يجعلهــا معيــاراً للحكــم عــى صاحبهــا ،فالحقــد أبعــد مــا يكــون عــن خلــق نـ ب ي
صــى اللــه عليــه وســلم.
وإن خـ يـر مــا نعقــب بــه عــى هــذا الخلــق النبــوي العظيــم ،هــو شــهادة اللــه تعــاىل
َّ
{و ِإنَّــكَ
لخلــق نبيــه بأنــه عظيــم ،حيــث قــال عــ َّز مــن قائــلَ :

َل َع َ
يم}(القلــم)4 :
ــق َع ِظ ٍ
ــى خُ ُل ٍ

باليمــان ،وجــوب عــدم حمــل
ـا� إ
مــن دروس شــهادته صــى اللــه عليــه وســلم ،لذلــك الصحـ ب ي
أمــر المســلم عــى أســوأ الوجــوه ،بــل يجــب حمــل أمــره عــى المحمــل الحســن ،فربمــا رأينــا
مســلماً ف ي� مظنــة الســوء ،وكان لــه عــذر وال نعلمــه ،وهــذا هــو خلقــه عليــه الصــاة والســام،
يبحــث عــن العــذر للمخطــئ ،ويقبــل مــن المعتــذر ،ويغفــر للنــادم ،ويصفــح عــن التائــب،
اللهــم اح�ش نــا ف ي� زمرتــه ،وأنلنــا شــفاعته عليــه الصــاة والســام.
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ف� ت�اوى
أنت تسأل والمفتي يجيب

الشيخ محمد أحمد حسين  /المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

 .1حكم فرض غرامة مالية عىل التأخر يف تسديد الديون

الســؤال :مــا حكــم الـرش ع ف ي� فــرض غرامــة ماليــة عــى التأخــر ف ي� تســديد بعــض الديون
الســابقة؟
الجــواب :الحمــد للــه رب العالمـ ي ن
ـ� ،والصــاة والســام عــى أ�ش ف الخلــق ،ســيدنا
محمــد أ
ين
ال ي ن
أجمعــ� ،وبعــد؛
مــ� ،وعــى آلــه وصحبــه

فمســألة التغريــم بالمــال ،أو فــرض غرامــة عــى التأخــر ف� ســداد ت ز
االل�امــات الماليــة؛
ي
العىل ف� قراره رقم 48 /1 :بتاريخ 2004/ 7/ 17م ،ضمن الضوابط آ
أجازها مجلس الفتاء أ
التية:
إ
ي

ـال عــى أنهــا مــن الزوائــد الربويــة ،فــا يجــوز أن
ّ .1أل يتــم التعامــل مــع عقوبــة التغريــم المـ ي
تقــدر حســب نســبة الفائــدة المرصفيــة ،وال يجــوز أن تتضاعــف الغرامــة حــال عــدم ســدادها،
وفــق حســاب الفائــدة المركبــة ،أ
والوىل أن تســمى غرامــة تأخـ يـر.
 .2إن فــرض الغرامــة الماليــة يجــب أن يكــون بعــد إخطــار الممتنــع عــن الدفــع بمعاقبتــه بهــا،
وال تكــون بمجــرد التأخـ يـر عــن الدفــع مبــا�ش ة ،بــل ال بــد أن يعطــى الممتنــع فرصــة أخــرى ،فــإن
أرص عــى عــدم الدفــع ،كان جاحــداً لحــق الغـ يـر ،ويســتحق عــى ذلــك العقوبــة.
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ف
ت
ـ� يمكــن أن
 .3أن يرجــع ي� تقديــر الغرامــة إىل أهــل الخـ بـرة ،بحيــث يتــم تقديــر الخســائر الـ ي
تتكبدهــا ال�ش كــة نتيجــة التخلــف عــن الدفــع ،كمــا يجــب أن تتناســب هــذه الغرامــة مــع المبلــغ

المطلــوب َد ْفعــهُ أصـاً.

 .4التعامــل بعــدل وموضوعيــة ف ي� فــرض الغرامــات ،وبعيــداً عــن التعســف ف ي� اســتخدام هــذا
الحــق ،وأن يتــم تطبيــق مبــدأ الغرامــة بالســوية ودون تفرقــة.
وعليــه؛ فالغرامــة الماليــة غـ يـر جائــزة؛ إن لــم تكــن ضمــن الضوابــط المذكــورة أعــاه،
ف
ت
ـ� عليــه دون تأخـ يـر.
ويمكــن للســائل تجنــب الوقــوع ي� إثــم الربــا ،وذلــك بدفــع المســتحقات الـ ي
 .2حكم العمل يف بيع بطاقات اليانصيب

السؤال :ما حكم العمل ف ي� بيع بطاقات اليانصيب؟

الجــواب :اليانصيــب تقــوم عــى الغــرر والقمــار مــن أجــل الحصــول عــى جائــزة،
فالمــال المدفــوع إنمــا هــو ثمــن للحــظ فقــط ،وهــذا يوجــب بطــان العقــد ،وقــد حــرم
ف
ــر
اللــه الميــر ي� كتابــه الكريــم ،فقــال تعــاىل { :يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذ َ
يــن َآم ُنــواْ ِإن ََّمــا ا ْلخَ ْم ُ
ــر َوا ْل َم ْي ِ ُ
أ
أ
ــون} (المائــدة،)90 :
ُــم تُف ِْل ُح َ
اج َت ِن ُبــو ُه َل َع َّلك ْ
ــل الشَّ ــ ْيطَ ِان َف ْ
ــس ِّم ْ
َوال َ َ
نص ُ
ــاب َوال َ ْزال َ ُم ِر ْج ٌ
ــن َع َم ِ
ض
ر� الله عنه ،قال( :نَ َهى َر ُسـ ُ
اللهَ ،ص َّل اللهُ َع َل ْي ِه َو َسـ َّل َمَ ،ع ْن بَ ْي ِع ا ْل َح َص ِاة،
ـول ِ
وعــن ب يأ� هريــرة ،ي
وعن بيع الْغَ رر) (*) ،وجاء ف� قرار مجلس الفتاء أ
العىل رقم 4/ 1 :الصادر بتاريخ 1996/ 6/ 13م،
إ
ي
َ َ ْ َْ ِ َ ِ
آ
فالســام ال يـ ض
ـر� بــأن يكســب إنســان مالــه ضب�بــة حــظ دون كــد وال تعــب ،ويشــقى
ال ت ي� " :إ
آخــر حيــث خــر مالــه ف� اللعبــة نفســها" ،وهــذا مــا أكــده مجلــس الفتــاء أ
العــى ف ي� ق ـراره
إ
ي
1

رقــم 55/ 2 :بتاريــخ 2005/ 7/ 12م.
وعليــه؛ فــا يجــوز العمــل ف ي� بيــع بطاقــات اليانصيــب بغــض النظــر عــن اســمها؛ ألن فيــه
الثْـ ِـم
ـوى َو َل ت ََع َاونُــوا َعـ َـى ْ ِإ
إعانــة عــى الحـرام ،واللــه تعــاىل يقــولَ :
ـر َوال َّت ْقـ َ
{وت ََع َاونُــوا َعـ َـى ا ْلـ ِب ِّ
* صحيح مسلم ،كتاب البيوع ،باب بطالن بيع الحصاة،والبيع الذي فيه غرر.
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ف
ت
�
�
اوى

ـاب} (المائــدة ،)2 :وننصــح بالبحــث عــن عمــل حــال،
َوا ْل ُعـ ْـد َو ِان َواتَّ ُقــوا ال َّلــهَ ِإ َّن ال َّلــهَ شَ ـ ِـد ُيد ا ْل ِع َقـ ِ
فمــن تــرك شــيئاً يبتغــي بــه رضــا اللــه ،عوضــه اللــه خـ يـراً منــه.
 .3حكم قراءة كتب منشورة عىل اإلنرتنت أصحابها مينعون ذلك

ال تن�نــت وأصحابهــا يمنعــون ذلــك ،إال
الســؤال :مــا حكــم قـراءة كتــب منشــورة عــى إ

بالــرش اء ،أو بإحضارهــا مــن دار النــرش  ،أو مــن موزعيهــا؟

الجــواب :حرمــت ال�ش يعــة الســامية االعتــداء عــى أمــوال آ
الخريــن ،أو اغتصابهــا ،أو
إ
ال تن�نــت ،يختلــف
التعــرض لممتلــكات النــاس ومنجزاتهــم ،وحكــم ق ـراءة كتــب منشــورة عــى إ

ت
ـ� ينــص أصحابهــا عــى أن الحقــوق
حســب الكتــب ،أو المواقــع نفســها ،فالكتــب أو المواقــع الـ ي
محفوظــة لهــم ،ال تجــوز قراءتهــا إال بإذنهــم ،أو حســب �ش وط أصحابهــا ،أمــا إذا لــم ينــص
أ
وغ�هــا محفوظــة
والعــداد إ
عــى منــع القـراءة ،فتجــوز قراءتهــا؛ لن حقــوق االخـ تـراع إ
والنتــاج ي

أ
يــن َآم ُنــوا َل تَأْ ُك ُلــوا
لصحابهــا ،وال يجــوز االعتــداء عليهــا ،واللــه تعــاىل يقــول{ :يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذ َ
ـن تَـ َـر ٍاض ِم ْن ُكـ ْـم َو َل تَ ْق ُت ُلــوا أَنْف َُس ـك ُْم ِإ َّن ال َّلــهَ
أَ ْم َوا َل ُكـ ْـم بَ ْي َن ُكـ ْـم ِبا ْل َب ِاطـ ِـل ِإ َّل أَ ْن تَ ُكـ َ
ـون ِت َجــا َر ًة َعـ ْ
كَان ب ُكــم رحيمــا} ( النســاء ،)29 :وهــذا مــا أكــده مجلــس الفتــاء أ
العــى ف� فلسـ ي ن
ـط� ف ي� قـراره رقــم:
إ
َ ِ ْ َِ ً
ي
 ،67/ 2بتاريخ 2008/ 3/ 25م.
 .4حكم الذهاب إىل شخص يفك السحر بتبخري حروف مقطعة من
القرآن ،وحكم طلب ميني مبن يشك فيه أنه يعمل السحر

الســؤال :مــا حكــم الذهــاب إىل شــخص يفــك الســحر بتبخـ يـر حــروف مقطعــة مــن
القــرآن؟ ومــا حكــم طلــب ي ن
يمــ� بمــن يشــك فيــه أنــه يعمــل الســحر؟
الجــواب :التعامــل بالســحر ،ال يجــوز ،وقــد ورد ذكــر الســحر ف ي� القـرآن الكريــم عــى
ـث أَ ت َ�} (طــه،)69 :
ـاح ُر َح ْيـ ُ
ـاح ٍر َو َل يُف ِْلـ ُ
السـ ِ
ســبيل الــذم ،قــال تعــاىل{ِ :إن ََّمــا َص َن ُعــوا َك ْيـ ُـد َسـ ِ
ـح َّ
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ـاتَ ،قا ُلــوا :يَــا َر ُسـ َ
ـول
وقــال رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلمْ :
الس ـ ْب َع ا ْل ُم ِوب َقـ ِ
(اج َت ِن ُبــوا َّ

ت
ـن؟ َقـ َ
ـقَ ،وأَك ُْل
ـ� َحـ َّـر َم ال َّلــهُ ِإ َّل ِبا ْل َحـ ِّ
السـ ْ
ال َّلـ ِـه؛ َو َمــا هُ ـ َّ
ـال :الـرش ِّ ْكُ ِبال َّلـ ِـهَ ،و ِّ
ـح ُرَ ،و َق ْتـ ُـل ال َّن ْفـ ِـس ا َّلـ ِ ي
ـات الْغَ ِافـ َـا ِت) (،)1
ـال ا ْل َي ِتيـ ِـمَ ،وال َّتـ َ
ـو ِّ يل يَـ ْ
ـات ا ْل ُم ِؤْم َنـ ِ
ـفَ ،و َقـ ْـذ ُف ا ْل ُم ْح َص َنـ ِ
ـو َم ال َّز ْحـ ِ
الربَــاَ ،وأَك ُْل َمـ ِ
ِّ
ن
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم،
والذهــاب إىل العرافـ يـ� والســحرة والكهــان حـرام ،حـ ّـذر منــه النـ ب ي
الفتــاء
ـن �ش َ ي ْ ٍءَ ،لـ ْـم تُ ْق َبـ ْـل َلــهُ َصـ َـا ٌة أَ ْربَ ِعـ ي ن َ
ـ� َل ْي َلـ ًـة) ( ،)2ومجلــس إ
ـن أَ ت َ� َع َّرا ًفــا َف َسـأَ َلهُ َعـ ْ
بقولــه(َ :مـ ْ
أ
العــى ف� قـراره رقــم 8/ 2 :بتاريــخ 1996/ 12/ 4م بـ ي ن
ـ� أن "الســحر والكهانــة والعرافــة حـرام
ي
�ش ع ـاً ،يأثــم المتعامــل بهــا ،ســواء بالممارســة أم بالذهــاب إىل مــن يمارســها ،وكل ذلــك مــن
الكبائــر المنهــي عنهــا �ش عـاً ،ويكفــر مســتحل ذلــك".
ابتــ� بالســحر أو الحســد ،ينصــح باللجــوء إىل اللــه تعــاىل بالدعــاء ،وعــدم
ومــن
ي
اللجــوء إىل الســحرة والمشــعوذين ،الذيــن مــن ســبيلهم اســتخدام الحــروف المقطعــة ،ف ي� دفع
الخــذ أ
أي �ض ر عنــه ،أو طلــب أي خــر ومنفعــة ،وعليــه أ
بالســباب والوســائل الســليمة ف ي� دفــع
ي
�ض
ت
�ش
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ر الجــن عنــه ،ومــن ذلــك الرقيــة ال عيــة ،الـ ي
ـ� أخـ بـر عنهــا النـ ب ي
ـرس ،والمعــوذات، ،
مثــل ق ـراءة ســورة الفاتحــة ،والبقــرة ،خاصــة أولهــا وآخرهــا ،وآيــة الكـ ي
أ
أ
وغ�هــا ،أو ســماعها .
والذكار ،والدعيــة المأثــورة ي
وال يجــوز اتهــام أي شــخص بالســحر ،أو الطلــب منــه حلــف يمـ ي ن
ـ� عــى ذلــك دون بينــة
واضحــة ،فالظــن ال يغ ـن ي عــن الحــق شــيئاً ،وبعــض الظــن إثــم ،وعــى مــن تعامــل بالســحر
التوبــة إىل اللــه تعــاىل ،ث
وكــرة االســتغفار ،وتــرك العــودة إليــه.

 -1صحيح البخاري ،كتاب الحدود ،باب رمي المحصنات.
 -2صحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان.
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ف� ت�اوى

 .5ما حكم العمل يف متاجر عرب اإلنرتنت للرتويج ملنتوجات
مقابل أخذ عمولة

الســؤال :هنــاك متاجــر أون اليــن مثــل أمــازون ،تتيــح للشــخص أخــذ رابــط منهــا
وال�ويــج لــه ،فــإذا جــاء شــخص آخــر ،واشـ تـرى مــن هــذا الرابــط تكــون لـ أ
لمنتــوج ت
ـ�ول عمولــة،
ويتــاح لــه أخــذ عمولــة لــو دخــل شــخص آخــر مــن الرابــط الخــاص بــه عــى المنتــوج ،لكنــه
ت
واشــراه ،مثــا ً لــو قــام شــخص بأخــذ رابــط منتــوج جهــاز حاســوب،
دخــل لمنتــوج آخــر

وقمــت ت
بال�ويــج لــه ،ودخــل شــخص مــن هــذا الرابــط عــى صفحــة جهــاز حاســوب ،وتجــول
ف ي� الموقــع ،وقــام بـرش اء �ش ي ء محــرم ،مثـا ً الخمــور أو كأس خمــر أو غـ يـره ،فســيتم احتســاب
عمولــة هــذا ال ـش ي ء المحــرم لــه ،فلــو حــدث هــذا ،هــل يجــوز التـ بـرع بقيمــة تلــك العمولــة
ألعمــال الخـ يـر؟ ولــو تعــذر التأكــد مــن صحــة العمــوالت ،وتتبــع مصــدر منتوجــات بعضهــا أو
كلهــا ،مــا العمــل وقتهــا؟
ال تن�نــت تكتنفــه محاذيــر ال تخلــو مــن
عــر إ
الجــواب :إن التعامــل االقتصــادي ب
أ
ال تن�نــت يشــوبها الغــرر والجهالــة،
المحرمــات؛ لن كثـ يـراً مــن أعمــال الـرش كات الموجــودة عــى إ
وتكــون غـ يـر منضبطــة بأحــكام الـرش ع ،فينبغــي للمســلم أن يتحــرى عــن طبيعــة العمــل الــذي
يتكســب مــن ورائــه المــال ،وال يقبــل االنخ ـراط ف ي� أعمــال وهميــة ،أو معالمهــا غـ يـر واضحــة،
وقــد تفــض ي إىل التلبــس بالحــرام ،أو الوقــوع ف ي� شــبهاته.
ف
والمتاجــر عـ بـر إ ت
ـال ال
الن�نــت تختلــف عــن بعضهــا ي� نظامهــا وطريقــة عملهــا ،وبالتـ ي
حكمــا �ش ع ًيــا واحـ ًـدا ،وال يمكــن الحكــم عليهــا دون الوقــوف عــى تفاصيــل
يمكــن إعطاؤهــا ً
ت
�ش
ـ� لــه صورتــه،
عملهــا بشــكل دقيــق ،فعــى الســائل أن يتجنــب مبــا ة هــذا العمــل ،حــى تنجـ ي

وينتفــي عنــه التحريــم أو شــبهته.
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اقرأ وتذكر

إعداد :إميان خليل تايه

رئيس قسم النرش والتوزيع  /دار اإلفتاء الفلسطينية

مزينة
صدقات ُ

ض
ر� اللــه عنهــا ،أنهــا كانــت تمســح النقــود الذهبيــة بمنديــل معطــر
روي عــن عائشــة ،ي
بالمســك قبــل إخراجهــا للفقــراء.
ت

ض
بالســكر؛ ألنــه يحبــه،
ر� اللــه عنــه ،أنــه كان يتصــدق ُ
روي عــن عمــر بــن الخطــاب ،ي
ت

ـون}(آل عمـران)192 :
ـر َحـ َّـى تُ ْن ِف ُقــوا ِم َّمــا ت ُِح ُّبـ َ
وحــى ينــال فضــل الـ بـر ،ولقولــه تعــاىلَ { :لـ ْ
ـن تَ َنا ُلــوا ا ْلـ ِب َّ

رجــل لــه عــادة ف� بعــض أ
الحيــان أن يدعــو ف ي� ســجوده لمــن عــن يمينــه وعــن يســاره ف ي�
ي

الصــاة ،المدهــش أنــه ال يعرفهــم.
معلمــة صفــوف أوليــة كل صبــاح تتفقــد طالباتهــا تصلــح شــعورهن ،وترتــب لباســهن،
ألن منهــن يتيمــات ،أو مــن أمهــات مطلقــات.
ف
ـ� تجتمــع بالخادمــات ،وتقــص عليهــن مــن قصــص الرســول،
امـرأة ي� كل اجتمــاع عائـ ي

صــى اللــه عليــه وســلم ،وتعطيهــن هدايــا ،وهــن يرقبنهــا بشــوق ف ي� كل لقــاء!

رجــل يتصــدق بصدقــة ،ثــم يقــول" :اللهـ َّـم هــذه عــن أمــوات المسـ ي ن
ـلم� الذيــن ال
يجــدون مــن يتصــدق عنهــم"
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أ�د ب� ي� تا�

كالم من ذهب!

مــن يتكلــم معــك عــن حياتــه الخاصــة ،ويشــاركك كل �ش ي ء ،اعلــم أنــه وصــل إىل حــد
الثقــة ،فــا تخــره.
ف
تعــر عــن أن الحيــاة ال
نــادراً مــا تجــد طاولــة ف ي� مطعــم
بكــرس واحــد؛ ي� صــورة ب
ي
تعــاش دون مشــاركة.
أفضــل مــن حياتنــا ،آ
دائمــاً نعتقــد أن حيــاة آ
عتقــدون أَ ّن
وال
ال
هــي َ
ّ
َ
َ
ّ
خــرون يَ ِ
خريــن َ
أفضــل ،كل ذلــك لفقــدان القناعــة.
َحياتنــا َ

أ
ن
ـا� المــوت ،فاصنــع بينهمــا شــيئاً
الدنيــا قوســان ،القــوس الول الــوالدة ،والقــوس الثـ ي

نافعــاً!....
مهما كنت مثالياً ،ستجد من يكرهك ،ت
ين
الشياط�.
ح� المالئكة تكرهها
عندما تعجبنا عقلية أحدهم ،ستعجبنا مالمحه مهما كانت.
عال.
اعمل ي
الخ� بصوت هادئ ،غداً يتحدث عملك عنك بصوت ٍ
كل �ش ي ء يصبح جميال ً عندما نريد أن نراه جميالً،وقد قيل :كن جميال ً ترى الوجود جميالً.
ض
ـا� يم ـض ي  ،وأحاديــث النــاس تم ـض ي  ،فهــل ســمعت بشــخص ربــح ســباقاً،
دع المـ ي

وهــو ينظــر خلفــه؟!
	ال تحــزن إذا لــم يتذكــرك النــاس إال وقــت الحاجــة ،بــل ابتســم ألنــك كـــالشمعة ،مــا
إن أظلمــت حياتهــم ،أرسعــوا إليــك!
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يداك أوكتا وفوك نفخ

رجــل فقـ يـر زوجتــه تصنــع الزبــدة ،وهــو يبيعهــا ف ي� المدينــة إلحــدى البقــاالت ،وكانــت
الزوجــة تعمــل الزبــدة عــى شــكل كــرة ،وزنهــا كيلــو ،هــو يبيعهــا لصاحــب البقالــة ،ويشـ تـري
بثمنهــا حاجــات البيــت.
و� أحــد أ
ف
اليــام شــكَّ صاحــب المحــل بالــوزن ،فقــام بــوزن كل كــرة مــن كـرات الزبدة،
ي
الفقــر.
فوجدهــا ( )900جــرام ،فغضــب مــن
ي
ف
رض
ـال ،قابلــه بغضــب ،وقــال لــه :لــن أشـ تـري منــك؛
عندمــا ح ـ الفقـ يـر ي� اليــوم التـ ي
ألنــك تبيعــن ي الزبــدة عــى أنهــا كيلــو ،ولكنهــا أقــل مــن الكيلــو بمائــة جــرام!!
ن
ز
حينهــا حــزن الفقـ يـر ،ونكــس رأســه ،ثــم قــال :نحــن يــا ســيدي ال نملــك يم�انـاً ،ولكـ ي

ت
اشــريت منــك كيلــوا مــن الســكر ،وجعلتــه يل مثقــاالً؛ يك أزن بــه الزبــدة!!!
أن :مكيالك يكال لك به
تيقنوا تماماً َّ
أحياناً يتأخر تحقق األماين لتكرث العطايا

كان يوســف ،عليــه الســام ،مســجونًا ،ومعــه شــابان آخـران ،كان يوســف أ
الجمــل قل ًبــا
ف
بعدهمــا بضــع ي ن
ســن�
وقال ًبــا ،ومــع ذلــك أخرجهمــا اللــه قبلــه ،وبقــي هــو ي� الســجن َ
أ
الول :خرج ل ُيصبح خادماً
آ
والخر :خرج ل ُيقتل
ويوسف ،عليه السالم ،خرج بعد زمن ليصبح عزيز مرص!
أ ن
ما� ث
لتك� العطايا!
فقد تتأخر ال ي
ـو �ش َ ٌّ َل ُكـ ْـم
قــال تعــاىلَ :
ـى أَ ْن ت ُِح ُّبــوا شَ ـ ْي ًئا َوهُ ـ َ
ـى أَ ْن تَكْ َرهُ ــوا شَ ـ ْي ًئا َوهُ ـ َ
ـو خَ ـ ي ْ ٌ
ـر َل ُكـ ْـم َو َعـ َ
{و َعـ َ
ون}(البقــرة)216:
َوال َّلــهُ يَ ْع َلـ ُـم َوأَنْ ُتـ ْـم ال ت َْع َل ُم َ
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نصائح مثينة

ليــس عليــك "إســعاد" كل النــاس ،ولكــن عليــك أن ال "تــؤذي" أحــداً مــن النــاس  ،واعلم
أن التســامح هــو أكـ بـر مراتــب القــوة ،وحــب االنتقــام أحــد مظاهــر الضعــف ،وإيــاك أن تدخــل
ف ي� نوايــا النــاس ،فــا يعلــم مــا ف ي� القلــوب إال عـ ّـام الغيــوب ،وأحســن الظــن ِب َربِّــك ،تــزداد قــوة
ـن بالنــاس تكــن ســعيداً.
ورصانــة ،وأحســن الظـ ّ
مــن أجمــل مــا قيــل :اســتلطفوا بعضكــم وأنتــم أحيــاء ،فــإن الشــوق بعــد الممــات
الخــوة ،وال تمســح أ
ال يطــاق ،امســح الخطــأ لتســتمر أ
الخــوة مــن أجــل الخطــأ عندمــا تتعــرض

للســاءة ،ال تفكــر ف� أقــوى رد ،بــل فكــر ف� حفــظ الــود ،أ
فالحبــاب الصادقــون مــن اســتمروا
إ
ي
ي
ين
متحابــ�.
ين
المحسن� ....
فأحسنوا ف ي� ذلك ،فإن الله يحب

الربكة

عــدد أخــوة يوســف  11ومــع ذلــك تآمــروا عليــه ،بينمــا لمــوىس أخ وحيــد (هــارون)
طلــب لــه الــوزارة ،وأن يعاضــده اللــه بــه ،وعــى لســان مــوىس ،عليــه الســام ،يقــول تعــاىل:
ف
اج َع ْ
ــه أَز ِْري* َوأَ�ش ْ ِ كْــهُ ِ ي� أَ ْم ِري}(طــه)32 - 29 :
ــى* هَ ــا ُر َ
ون أَ ِخــي* اشْ ُ
َ
{و ْ
يــرا ِم ْ
ــد ْد ِب ِ
ــل ِ يل َو ِز ً
ــن أَهْ ِ ي
قــل منــه أو ث
ال�كــة ف ي� النفــس ،والمــال ،والولــد ،والــرزقّ ،
كــر!
اســألوا اللــه دائمــاً ب
بال�كــة...
العــرة بالعــدد ،إنمــا
فليســت
العــرة ب
ب
ب

ال�كــة :جنــد خفــي مــن جنــود اللــه ،يرســلها عــى مــن يشــاء ،فتحــل ف ي� الوقــت والعمــر
ب

والمــال والولــد . ..

ف
ف
ف
ف
ث
و� الوقــت
ب
و� الجســم قوتــه ،ي
و� الولــد أصلحتــه ،ي
ال�كــة :إذا ح ّلــت ي� المــال ك�تــه ،ي
ف
و� القلــب أســعدته..
ّ
عمرتــه ،ي
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يا لها من رحلة

الم إىل ظهــر أ
الم ،ومــن بطــن أ
الب ،إىل بطــن أ
يــا لهــا مــن رحلــة تبدأ مــن ظهــر أ
الرض،
أ
أ
أ
ف
و� كل محطــة ،تــرى
ومــن ظهــر الرض إىل بطــن الرض ،ومــن بطــن الرض إىل يــوم العــرض ،ي
ف
و� النهايــة تحــط الرحــال ،إمــا إىل الجنــة ،وإمــا إىل النــار.
العجــب ،ي
شيئان يحزنان

رجل لم يدخل المسجد ،إال ف ي� جنازته
وامرأة لم ت
تس� نفسها ،إال ف ي� كفنها
كم هي مؤلمة؟! إىل ت
م� الغفلة؟!
ض
يح�ون للدوام ف ي� وقته

حقيقة مرة

ض
ويح�ون للمطار قبل موعده

ض
ويح�ون للمشفى قبل الموعد أيضاً
ثــم ينامــون عــن الصــاة ،ويقولــون :مشــكلتنا نومنــا ثقيــل ،واللــه تعــاىل يقــول{ :بَـ ْـل
آ
الخــر ُة خَ ــر وأَبقَــى} أ
(العــى)17-16 :
ــر َ
ون ا ْل َح َيــا َة ُّ
الدنْ َيــا * َو ْ ِ َ
تُؤْ ِث ُ
يْ ٌ َ ْ ٰ
أكرث الناس

ث
رده:أك� الناس يفعلون ذلك ،لست وحدي !!
إذا نصحت أحداً تب�ك معصية كان
ولو بحثت عن كلمة " أكرث الناس" يف القرآن لوجدت بعدها:
ث
ون} (يوسف)38 :
ْ� ال َّن ِاس َل يَشْ كُ ُر َ
َ
{و َل ِك َّن أَك َ َ
{و َلكن أَك ث َْ� الناس َل يع َلمون} أ
(العراف)187 :
َْ ُ َ
َ ِ َّ َ َّ ِ

ث

�} (يوسف)103 :
ْ� ال َّن ِاس َو َل ْو َح َر ْص َت ِب ُم ِؤْم ِن ي ن َ
َ
{و َما أَك َ ُ
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ولو بحثت عن كلمة " أكرثهم " لوجدت بعدها
{و َلكن أَك ث َْ�هُ م يجه ُلون} أ
(النعام)111 :
َ ِ َّ َ ْ َ ْ َ َ

ث
�} أ
(العراف)102 :
َاس ِق ي ن َ
َ
ْ�هُ ْم َلف ِ
{و ِإ ْن َو َج ْدنَا أَك َ َ
{و َلكن أَك ث َْ�هُ م َل يع َلمون} أ
(النفال)34 :
َ ِ َّ َ ْ َ ْ ُ َ

ث

ون}(العنكبوت)63 :
ْ�هُ ْم َل يَ ْع ِق ُل َ
{بَ ْل أَك َ ُ

ث

ون}(فصلت)4 :
ْ�هُ ْم َف ُه ْم َل يَ ْس َم ُع َ
{ َفأَ ْع َر َض أَك َ ُ

فكن أنت من القليل الذين قال الله تعاىل فيهم:
ي الشَّ كُو ُر }(سبأ)13 :
َ
{و َق ِل ٌيل ِم ْن ِع َب ِاد َ

ِإ َّل َق ِل ٌ
يل}(هود)40 :

{و َما َآم َن َم َعهُ
َ
آ
أ
ين}(الواقعة)14 - 13 :
{ث ُ َّل ٌة ِم َن ْال َ َّو ِل ي ن�* َو َق ِل ٌيل ِم َن ْال ِخ ِر َ
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مناغاة معتمر
أ .زهدي حنتويل
موظف إداري
مكتب نائب املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

طيــف رسى قبســاً
ٌ
ّــق مــن
شــوق تحق َ
ٍ

مــن موطــن الحــب ت
الحــرم
حــى موطــن
ْ
ِ
ِّ
ِ

لبطــن مك َ
ّــة قــد ســارت قوافلنــا
ِ

الوقــت ي ن
لــم
بــ�
مســرة
ي
الصبــح والظّ ِ
ِ
ِ

ف
ت
ــف
حــى وصلنــا
لبيــت اللــه ي� ل َه ٍ
ِ

لرؤيــة
ِ

ــم
كالع َل ِ

ُ
تــه
يــذرف مــن رؤيــا
والدمــع
ي
بص� ِ

ــم
والــروح نشــوى ووجــهٌ
ُ
البس ِ
ظاهــر َ
ُ

بأعيننــا

أ
ــم
قــد امتلكنــا كنــوز الرض وال ّن َع ِ

أعيننــا

َ
ــقم
التســهيد
وزال عنهــا دجــى
والس ِ
ِ
ّ

منظــر
ف ي�
الحســاس صورتــهُ
صــو َر إ
ّ
ٍ

الكلــم
أروع
وقــال شــعراً بهــا مــن
ِ
ِ

بأدعيــة
ٍ

اللــه غفرانــاً بــا ســأَ ِم
ترجــو مــن
ِ

و� الطــواف تــدور أ
ف
ً
خاشــعة
رض
ال ُ
ِ
ُ
ي

بــه الطّ َ
منقســم
غــر
يــف لونــاً ي
ِ
تــرى ِ

كأنّنــا

مــذ

رأيناهــا

لــت
تكح ْ
ّ

ألقــاً

ف ي�

فاضــت
ْ

قرائحنــا

النــور
ِ

تدعــو
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بــه أممــاً
ناحيــة
مــن ّكل
تــرى
ْ
ٍ
ِ

جــاءت
دعائهــم
تلــ� نــدا ًء ف ي�
ْ
ِ
بّي

يمــان يجمعهــا
جــاءت عــى
لغــة إ
ْ
ِ
ال ِ

ــد ي ن
والعجــم
العــر ِب
بــ�
يوح ُ
ديــن ّ
ٌ
ِ
ْ

ُ
يغتــال وحدتهــا
فــا فروقــاً تــرى

والقيــم
القــد ِر
بــ�
وال تبايــن
ي نَ
ْ
ِ

كلــل
ســعت جوارحنــا ســعياً بــا
ْ
ٍ

قــد ِم
كأنهــا لــم
تكــن تســعى عــى َ
ْ

ت
ت
قافيــ�
نبــض
صــو� يناغــي
ســمعت
َ
ُ
ي
ي

َ ف
ــم
وينظــم
ُ
ــن مــن ال ّنظُ ِ
الحــرف ي� ُح ْس ٍ

مشــاهدة
حــول ف ي�
أنظــر
وقفــت
ُ
ٍ
ُ
ي

ســم
شــعر
ــق
فــكان يل نطْ ُ
َ
هــب كال ّن ِ
َّ
ٍ

عــ� عــى مــا أرى فيهــا مبــا�ش ًة
ي نٌ

ت
قلــ� عــى
الــ� بدمــي
ي نُ
ِ
وعــ� ب ي
القــدس ي

ن
يتابعــ ي

فلســط� نبــض ي خــ َّ
بالقلــم
ط
ومــن
ي نَ
ْ
ِ

ت
ذاكــر�
وجــد
كانــت معــي لــم تغــب عــن
ْ
ِ
ي

تنــم
إحســاس
أيقظــت ّكل
بــل
ْ
ْ
ولــم ِ
ٍ

َ
زمــن
طــال ف ي�
لليــل
دوام
أن ال
ْ
َ
ٍ
ٍ

ــم
الشــمس تجلــو
ســت�ش ُق
القهــر والوهَ ِ
ُ
َ

بشــدو
والطــر يشــدو
طــاب ســامعهُ
َ
يُ
ٍ

ألــم
قيــد وال
حــر ًا طليقــاً بــا
ِ
ٍ
ّ

إىل

فلســط�
ي نَ

تحنــان
ٌ
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ظواهر ...بني الذوق
وجرب الخواطر
الشيخ أحمد شوباش
مفتي محافظة نابلس

ـ� ،والصــاة والســام عــى أ�ش 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
يعــد الــذوق قيمــة بديعــة ،وســلوكاً ماتع ـاً ،ينبغــي ممارســته عنــد كل لحـ ٍـظ ولفــظ ،وقــول
وفعــل وعمــل ،بــه يرتقــي المــرء إىل أعــى درجــات النســانية ،ق
وأر� منــازل الب�ش يــة ،ودونــه
إ
النســان عــى ممارســة حياتــه بأعــى درجــات الــذوق،
ينحــدر المــرء ويهبــط .وإذا مــا حــرص إ
فإنــه يحيــا مراعيـاً آ
للخريــن ،دون أن يمــس مشــاعرهم ،أو يدخــل الحــزن عليهــم ،بــل إنــه يجـ بـر
خواطرهــم ،ويطيــب نفوســهم ،ويســعى إلدخــال الفــرح والــرور إىل قلوبهــم ونفوســهم.
مفهوم الذوق وجرب الخواطر:
يقــل تناولــه دون مــا ث
ُّ
يكــر ،فــإن مــا
الــذوق :وجــود الطعــم ف ي� الفــم ،وأصلــه فيمــا

يكـ ثـر منــه يقــال لــه :أ
الكل ،واختـ يـر ف ي� الق ـرآن لفــظ الــذوق ف ي� العــذاب ،ألن ذلــك  -وإن كان ف ي�
التعــارف للقليــل -فهــو مســتصلح للكثــر ،فخصــه بالذكــر ليعــم أ
المريــن ،وكـ ثـر اســتعماله ف ي�
ي
العــذاب ،نحــو قولــه{ :إنَّ ُكــم َلذائ ُقــوا ا ْلعــذاب ْ أ
ال َ ِل ِيم}(الصافــات )38 :وقــد جــاء ف ي� الرحمــة نحــو
ِ ْ ِ
َ ِ
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ـان ِم َّنــا َر ْح َم ًة}(هــود )9 :واســتعمل الــذوق مــع اللبــاس ،فقــالَ { :فأَذا َق َهــا
النْسـ َ
قوله{:و َلـئِ ن ْ أَ َذ ْق َنــا ْ ِإ
َ
ـوع َوا ْلخَ ْو ِف}(النحــل )112 :مــن أجــل أنــه أريــد بــه التجربــة واالختبــار.
ال َّلــهُ ِلبـ َ
ـاس ا ْل ُجـ ِ

()1

وقــد انتقــل المع ـىن اللغــوي مــن ذوق الطعــام إىل إدراك محاســن العلــوم ،وقــد يخــص

بلطائــف الــكالم ،فالــذوق قــوة مرتبــة ف ي� العصبــة البســيطة عــى ســطح اللســان الظاهــر ،مــن
شــأنها إدراك مــا يــرد عليــه مــن خــارج الكيفيــات الملموســة مــن الح ـرارة والرطوبــة والـ بـرودة
كــر ت
واليبوســة ،وهــو أصــا ً تعــرف الطعــم ،ثــم ث
حــى جعــل عبــارة عــن كل تجربــة ،ثــم
ّ
ف
ف
الدراك
اســتعمل ي� الرحمــة ،وقــد يطلــق عــى القــوة المهيئــة للعلــوم مــن حيــث كمالهــا ي� إ

نز
الحســاس ،وقــد يخــص الــذوق بمــا يتعلــق بلطائــف الــكالم ،لكونــه نز
بم�لــة الطعــام
بم�لــة إ
الشــهي اللذيــذ.

()2

وجـ ب َـر القلــوب المنكــرة :آىس المحزونـ ي ن
ـ�
وجـ بـر الخواطــر أصلــهَ :جـ ب َـر العظــم ،إذا صلــحَ ،
وواســاهم ،وجـ بـر اليتيــم :أعطــاه حاجتــه ،وأصلــح حالــه ،وأحســن إليــه ،وجـ بـر خاطــره ،أو
جـ بـر بخاطــره :أجــاب طلبــه ،وأزال انكســاره ،وأرضــاه.

()3

ن
معــا� اســم اللــه الجبــار ،بمــا يليــق بجاللــه وجمالــه،
وهــذا أحــد
ي
ن
فيجــر
يجــر الضعيــف ،وكل قلــب منكــر،
فهــو الــذي
ي
ب
ب
الكســر ،ويغــ ي
والصــر،
ويجــر المصــاب بتوفيقــه للثبــات
الفقــر ،وييــر عــى كل معــر،
ب
ب
ي
أ
أ
ـا� ( المتـ ف
ن
ن
ن
ـو� 502 :هـــ ) ،المفــردات ف ي� غريــب القـرآن ،مــادة ذوق،
 .1الصفهـ ي
ـا� :أبــو القاســم الحسـ يـ� بــن محمــد المعــروف بالراغــب الصفهـ ي
ص  ،170المحقــق :صفــوان عدنــان الــداودي ،النــا�ش  :دار القلــم ،الــدار الشــامية  -بــروت -دمشــق ،الطبعــة :أ
الوىل 1412هـــ.
ي
ـي� القريمــي ( المتـ ف
ف
ن
ـو� 1094 :هـــ ) الكليــات معجــم ي� المصطلحــات والفــروق اللغويــة ،مــادة
 .2الكفــوي :أبــو البقــاء أيــوب بــن مــوىس الحسـ ي
أ
ذوق ،ص  ،462المحقــق :عدنــان درويــش  -محمــد المــري ،النــا�ش  :مؤسســة الرســالة  -بـ يـروت ،ســنة النـرش  :بــا ،عــدد الجـزاء.1 :
 .3عمــر :د .أحمــد مختــار عبــد الحميــد ( المتـ ف
ـو�1424 :هـــ ) بمســاعدة فريــق عمــل ،معجــم اللغــة العربيــة المعــارصة ،مــادة ذوق،340 / 1 ،
الوىل 1429هـــ 2008 -م ،عــدد أ
النــا�ش  :عالــم الكتــب ،الطبعــة :أ
الجـزاء.4 :
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ويعوضــه عــى مصابــه أعظــم أ
ين
الخاضعــ�
جــر ًا خاصــاً قلــوب
ويجــر
الجــر،
ب
ب
ين
المحب� بمــا يفيض عليها من أنــواع كراماته ( ،)1والمســلم يدعو الموىل
لعظمتــه وجاللــه ،وقلــوب
ـ� السـ ي ن
أن يجـ بـر خاطــره ،خاصــة بـ ي ن
ـن ابْـ ِـن َع َّبـ ٍ َ
ـ�َ ،صـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه
ـجدت� كمــا جــاء َعـ ْ
ـاس ،أ َّن ال َّنـ ِب ي َّ

اجـ ب ن
ن
السـ ْ ن
َان يَ ُقـ ُ
ـد ن ي�َ ،وا ْر ُز ْقـ ِن ي ) (.)2
َو َسـ َّل َم ،ك َ
ـول بَـ ي ْ ن َ
ـ� َّ
ـج َدت ي ْ َِ�(:ال َّل ُه َّم اغ ِْفـ ْـر ِ يلَ ،وا ْر َح ْمـ ِ ي َ ،و ْ ُ ْ
ـرِ ي�َ ،واهْ ـ ِ ِ
ت
ـ� تقت�ض ي معرفة ما هو الئق أو مناســب
وقــد صــار يقصــد بمفهــوم الذوق :آداب الســلوك الـ ي

ف� موقــف اجتماعــي معـ ي ن
ـ� ،ويطلــق عــى صاحبــه حســن الــذوق ،أو ذو ذوق ،ويطلــق عــى مــن
ي
ن
ـا� مــن قلــة الــذوق ،أو مــن فقد حســن الــذوق قليــل الــذوق ،أي :خشــن المعاملــة ،والذوق
يعـ ي

العــام :مجموعــة تجــارب النســان الـ تـ� يفــر عــى ضوئهــا مــا يحســه أو يدركــه مــن أ
الشــياء.
إ
ي

()3

ن
ـا�
وقــد عــرف أهــل التصــوف والســلوك نوعـاً بديعـاً مــن الــذوق ،وهــو عندهــم " :نــور عرفـ ي
يقذفــه اللــه تعــاىل ف� قلــوب أوليائــه ،يفرقــون بــه بـ ي ن
ـ� الحــق والباطــل ،مــن غـ يـر أن ينقــل ذلــك
ي
غــره" )4(.أو هــو النشــوة مــن ذوق �ش اب العشــق للعاشــق ،أو الشــوق الــذي
مــن كتــاب أو ي
يحصــل مــن كالم المحبــوب.

()5

ف
ن
ـف�  -الريــاض،
ـ� بــن وهــف� ،ش ح أســماء اللــه الحسـىن ي� ضــوء الكتــاب والســنة ،ص  ،132النــا�ش  :مطبعــة سـ ي
 .1القحطـ ي
ـا� :د .ســعيد بــن عـ ي
توزيع مؤسسة الجريس للتوزيع والعالن ،الرياض ،عدد أ
الجزاء.1 :
إ
ي
ن
س� ت
ن
ن
 .2نن
الزلبا� .
السجدت� ،وصححه
ال�مذي ،كتاب الصالة عن الرسول ،صىل الله عليه وسلم ،باب ما يقول يب�
ي
ي

 .3عمر :د .أحمد مختار ،معجم اللغة العربية المعارصة ،مادة ذوق.830 / 1 ،
أ
ـا� عبــد النــ� بــن عبــد الرســول ( المتـ ف
ف
ض
ـو� :ق  12هـــ ) دســتور العلمــاء ،جامــع العلــوم ي� اصطالحــات الفنــون/ 2 ،
 .4الحمــد نكــري :القـ ي
بي
ـا� فحــص ،النــا�ش  :دار الكتــب العلميــة  ،لبنــان  -بــروت ،الطبعــة أ
ن
الوىل1421 ،هـــ 2000 -م ،عــدد
ي
 ،90عـ ّـرب عباراتــه الفارســية :حســن هـ ي
أ
الج ـزاء.4 :
ف
ق
ض
ـارو� ( المتــو� :بعــد 1158هـــ ) ،موســوعة كشــاف اصطالحــات الفنــون والعلوم،
ـا� محمــد حامــد الفـ ي
 .5التهانــوي :محمــد بــن عـ ي
ـ� ابــن القـ ي
أ
ت
ـ� دحــروج ،نقــل النــص إىل العربيــة :د .عبــد اللــه الخالــدي ،ال�جمــة الجنبيــة :د .جــورج
 ،834 /1تقديــم :د .رفيــق العجــم ،تحقيــق :د .عـ ي
أ
أ
ن
ـا� ،النــا�ش  :مكتبــة لبنــان نــا�ش ون  -بـ يـروت ،الطبعــة الوىل 1996م ،عــدد الجـزاء.2 :
زينـ ي
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ول إليمــان طعــم وذوق ولــذة وحــاوة ،يحــس بهــا مــن عــرف أصــول الديــن الثالثــة،
فآمــن بربــه ونب ّيــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعمــل بمــا يمليــه عليــه دينــه ،كمــا جــاء ف ي� الحديث
ـب ،أَنَّــهُ َسـ ِـم َع َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم،
ـن َ
ـاس بْـ ِـن َع ْبـ ِـد ُ
الصحيــحَ ،عـ ْ
الع َّبـ ِ
المطَّ ِلـ ِ
ال َيمــانَ ،مـ ْ ض
ال ْسـ َـا ِم ِدي ًنــاَ ،و ِب ُم َح َّمـ ٍـد َر ُسـ ً
يَ ُقـ ُ
ـول) ( ،)1والرضا
� ِبال َّلـ ِـه َربًّــاَ ،و ِب ِإ
ـولَ ( :ذ َاق طَ ْعـ َـم ِإ ِ
ـن َر ِ ي َ
عــى قسـ ي ن
الســام دينـاً ،وال غـ يـر محمد،
ـم� :رضــا عــام ،وهــو أال يتخــذ غـ يـر اللــه ربـاً ،وال غـ يـر إ
صــى اللــه عليــه وســلم ،رســوالً ،وهــذا الرضــا ال يخلــو عنه مســلم ،بــل ال يصــح إســامه إال به.
والرضــا الخــاص؛ هــو الرضــا عــن اللــه فيمــا قـ ضـى و�ش ع ،أو ســكون القلــب إىل أحــكام الــرب.

()2

ولقــد عـ ّـد الباحثــون ف� الســلوك الــذوق نز
م�لــة مــن منــازل الســائرين إىل اللــه ،ودرجــة مــن
ي
درجــات العابديــن.

()3

كمــا يطلــق الــذوق ف� اصطــاح البلغــاء أ
والدبــاء والشــعراء وأهــل فنــون اللغــة ،عــى الحاســة
ي

ت
ـ� يصــدر عنهــا انبســاط النفــس ،أو انضباطهــا لــدى النظــر ف ي� أثــر مــن آثــار الفكــر،
المعنويــة الـ ي
فيقــال :فــان يتمتــع بــذوق ســليم ،أو هــو حســن الــذوق للشــعر ،ف ّهامــة لــه ،خبـ يـر بنقــده،
الحســاس بالقيــم الجماليــة.
والمفتقــر إىل الــذوق ،مفتقــر إىل إ

()4

ض
ر� بالله ربا.
اليمان ،باب ذاق طعم إ
 .1صحيح مسلم ،كتاب إ
اليمان من ي
ـ� :أبــو العبــاس أحمــد بــن عمــر (  656 - 578هـــ ) المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم ،211 /1 ،حقــق وعلــق عليــه وقــدم
 .2القرطـ ب ي
ـ�
ـ� بديــوي  -محمــد إبراهيــم بـزال ،النــا�ش  :دار ابــن كثـ يـر ،دمشــق  -بـ يـروت،
ـ
ع
ـف
ـ
يوس
ـيد
ـ
الس
ـد
ـ
محم
ـد
ـ
أحم
ـتو
ـ
مس
ـب
ـ
دي
ـن
ـ
الدي
ي
لــه :محـ ي ي
أ
أ
دار الكلــم الطيــب ،دمشــق  -بـ يـروت ،الطبعــة الوىل 1417هـــ 1996 -م ،عــدد الجـزاء.7 :
 .3انظــر :الهــروي :أبــو إســماعيل عبــد اللــه بــن محمــد أ
النصــاري ( المتـ ف
�ش
ـو�481 :هـــ ) ،منــازل الســائرين ،ص  ،99النــا  :دار الكتــب العلميــة
 بــروت 1408هـــ 1988 -م ،عــدد أالجـزاء ،1 :و�ش حــه :ابــن القيــم :محمــد بــن أ� بكــر بــن أيــوب شــمس الديــن ( المتـ ف
ـو�751 :هـــ ) مــدارج
ي
بي
ـ� منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نسـ ي ن
ـالك� بـ ي ن
السـ ي ن
ـتع� ،86 / 3 ،المحقــق :محمــد المعتصــم باللــه البغــدادي ،النــا�ش  :دار الكتــب العربيــة -
ب�وت ،الطبعة الثالثة1416 ،هـ 1996 -م ،عدد أ
الجزاء.3 :
ي
 .4عمر :د .أحمد مختار ،معجم اللغة العربية المعارصة ،مادة ذوق.830 / 1 ،
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بني سالمة الذوق وسلبه:

لمــا كان الــذوق غـ يـر متخصــص بــذوق اللســان ،بــل إن اســتعماله ف ي� الكتــاب والســنة عــام

ف
ف
الحســاس عــام فيمــا يحــس بالحــواس
الحســاس بالمالئــم
والمنــا� ،ولفــظ إ
مســتعمل ي� إ
ي
الخمــس وبالباطــن( )1فــإن صاحــب الــذوق الســليم يمكــن ي ز
تميــ�ه عمــن ســلب منــه ذوقــه.
المــام الســيوطي ،فــإن صاحــب الــذوق الســليم" :مزاجــه مســتقيم ،طبعــه وزان،
وبحســب إ
النســان ،يتخــذ التواضــع ســنة ،والعطــاء مــن غـ يـر منــة ،والعفــو عنــد المقــدرة،
وفيــه أنــواع إ
بأم� ،ال ينهر الســائل ،وال هو عما ال يعنيه
والتغفــل عــن المعـ يـرة ،ال يزدري الفقـ يـر ،وال يتعاظم ي
ســائل ،كريــم طــروب ،قليــل العيــوب ،كثـ يـر المـزاح ،جميــع خصائلــه مــاح ،منادمتــه آلــف مــن
الصحــاب ،حبيــب أ
الـراح ،صاحــب أ
الحبــاب ،ليس بكثيــف ،مكمل الــذات ،مليح الصفــات ،ليس
بقتــات ( ،)2يواســيك ويســليك ،ويتوجــع إليــك ،ويعظــك ،ويتحفــك بعلمــه ومالــه ،وال يحوجــك
إىل ســؤاله ،ينظــر إىل المضطــر بعـ ي ن
ـ� الفراســة ،ويواســيه بكياســة ،رجــل همــام ،والســام ".

)3(.

وأمــا مســلوب الــذوق ،اللئيــم أ
الحمــق " :فعقلــه ممــزق ،وعينــاه تتبحلــق ،يعيــط ويبقبــق،
ســاحله مزحلــق ،مــن كـ ثـرة حمقــه يزملــق ( ،)4ولزوجتــه يطلــق ،ال يهتــدي لصــواب ،وال يتأمــل رد
جــواب ،إن مدحتــه ازدراك ،وإن تركتــه عــاداك وهجــاك ،مــا لعلتــه دواء ،والخـ يـر والـرش عنــده
ـو�763 :هـــ) آ
 .1ابــن مفلــح :أبــو عبــد اللــه شــمس الديــن محمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج المقــدس الرامي ـن الحنبــ� ( المتـ ف
الداب
ي
ي
ي
ال�ش عيــة والمنــح المرعيــة ،141 / 1 ،النــا�ش  :عالــم الكتــب ،عــدد أ
الج ـزاء.3 :
الفســاد أو النمــام .عمــر :د .أحمــد مختــار ،معجــم اللغــة العربيــة المعــارصة ،مــادة قتــت/ 3 ،
 .2القتــات :مــن يبلــغ كالم النــاس عــى جهــة إ
.1773
ف
 .3الســيوطي :جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن ب يأ� بكــر ( المتــو� 911 :هـــ ) ،صفــة صاحــب الــذوق الســليم ومســلوب الــذوق اللئيــم ،ص ،27
النا�ش  :دار ابن حزم ،الطبعة الثانية 1415هـ 1994 -م ،عدد أ
الجزاء.1 :
 .4الزملــق :الخفيــف الطائــش .الفراهيــدي :أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد البــري ( المتـ ف
ـو�170 :هـــ ) كتــاب العـ ي ن
ـ� ،مــادة زملــق،
ُ
أ
ئ
�ش
المحقــق:د .مهــدي المخرومــي ،د .إبراهيــم الســامر يا� ،النــا  :دار ومكتبــة الهــال ،عــدد الج ـزاء.8 :
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ســواء ،لــو فرشــت خــدك بـ أ
ـالرض ،ظــن أن ذلــك عليــك فــرض ،إذا لبــس الـش ي ء الجديــد ،يظــن
ف
ـول ( )1مطلــق ،ســالبه كليــة،
النــاس كلهــم لــه عبيــد ،ي� نفســه غلطــان ،ويظــن أنــه ســلطان ،هيـ ي

فهــو مــن البليــة ".

()2

وقــد عد الســيوطي صفــات صاحب الذوق الســليم وأضدادهــم من الملــوك ،أ
والمراء،
والتـراك ،وأبنــاء أ
والجنــاد ،أ
أ
التـراك ،والعلمــاء ،والقضــاة ،والموقعـ ي ن
ـ� ،والخطبــاء ،والشــهود،
ين
ين
اس ،والشــعراء ،والندمــاء ،والطفيليــة،
والمؤذنــ�،
والكتــاب،
والمتكلمــ� عــى الكــر ي
وغ�هــم.
والشــحاذين ،والعــوام ،والنســاء ،والجــواري ،والعبيــد ،ي

()3

أ
ف
ت
ـ�،
ـ� أمــر بهــا المــوىل ســبحانه ي� كتابــه ،وتحــى بهــا النـ ب ي
وإذا كانــت الخــاق الحســنة الـ ي

صــى اللــه عليــه وســلم ،فصــار أ
الســوة الحســنة بممارســة أعالهــا ،بــل إنــه عليــه الصــاة
{و ِإنَّــكَ َل َعـ َـى خُ ُلـ ٍـق َع ِظ ٍيم}(القلــم ،)4 :فــإن المســلم يســتطيع
والســام ،عالهــا ،فقــال تعــاىلَ :
أن يكتســب الــذوق وحســن الخلــق مــن العقيــدة الســليمة ،ودعــاء المــوىل ،ومجاهــدة نفســه
ف آ
ف
ت
و� عواقــب ســوء
ومحاســبتها ،مــع النظــر ي� الثــار الم�تبــة عــى حســن الخلــق والتفكــر فيهــا ،ي

الخلــق ،والحــذر مــن اليــأس ف ي� إصــاح النفــس ،وبــدل ذلــك الصـ بـر ،وعلــو الهمــة ،والعــدل،

ض
والتغــا� ،والتغافــل عــن النــاس،
والتيســر،
والشــجاعة ،والحلــم ،وطالقــة الوجــه،
ي
ي

وال�فــع عــن الســباب ،ونســيان أ
الجاهلــ� ،واالســتهانة بالمــ�ء ،ت
ين
الذيــة،
والعــراض عــن
إ
ي
الجــر عنــد اللــه ،وتجنــب الجــدال ،ومصاحبــة أ
وتجنــب الغضــب ،واحتســاب أ
الخيــار ،ومراعــاة

أدب المحادثــة ،والمجالســة.

 .1الهيــول :الهيــول :الهيــاء المنبــث ،أو هــو مــا تـراه مــن ضــوء الشــمس ف� البيــت يدخــل مــن الكــوة .الفراهيــدي :كتــاب العـ ي ن
ـ� ،مــادة هيــل،
ي
ي
.89 / 4
 .2السيوطي ،صفة صاحب الذوق السليم ومسلوب الذوق اللئيم ،ص .30 - 29
 .3انظر السيوطي ،صفة صاحب الذوق السليم ومسلوب الذوق اللئيم ،ص .72 - 31
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الوائــل مــن تلــك النصــوص أ
ولقــد أدرك المســلمون أ
والســباب أعــى درجــات الــذوق،

فراعــوا الــذوق العــام ف� ســلوكاتهم وترصفاتهــم ،حـ تـى بلــغ أ
المــر بــأن قــال قائلهــم " :كل مــا
ي
يعجبــك ،والبــس مــا يُعجــب النــاس" )1( .وليــس المقصــود مــن ذلــك إرضــاء النــاس ،أو تســويغ
النفــاق االجتماعــي ،كمــا يظــن بعضهــم.
النســانية الكاملــة ،وليســت هــي فطــرة مالئكيــة،
وســلوكات الــذوق تتفــق مــع الفطــرة إ
أو فــوق أ
الخالقيــة ،وال حيــاداً أخالقيــاً يــدع صاحبــه الــذوق ليســيغ لنفســه لــذة معينــة(.)2
قــال ابــن الجــوزي " :أف ت
لم�خــص ف ي� فعــل مــا يكــره ،لنيــل مــا يحــب! تاللــه ،لقــد فاتــه

أضعــاف مــا حصــل .أقبــل عــى مــا أقولــه يــا ذا الــذوق! هــل وقــع لــك تعثـ يـر ف ي� عيــش ،وتخبيط

ف ي� حــال ،إال حــال مخالفتــه؟! "

()3

أ
ت
ال� أمــر بها الـرش ع متفق مــع الذوق،
وعنــد اســتعراض الخــاق تجــد أن الحســن منهــا ي

الدب يشــمل أ
ـا� الــذوق ،أو يشــعر بقلة أ
ف
الخالق الســيئة ،فمنها ما يتعلــق بالمجالس،
وكل مــا ينـ ي
ف
الرجــل
كالدخــول والخــروج دون إذن أو ســام ،والجلــوس ي� الطرقــات دون أداء حقهــا ،ورفــع ِ

ف
ف
ـا� الــذوق ،كالتجشــؤ ،والتمخــط ،والتثــاؤب ،والقهقهــة،
ي� وجــه المتكلــم ،والقيــام بمــا ينـ ي
 .1مــن كالم أ� عمــر بــن العــاء إمــام العربيــة وأحــد القـراء الســبعة ،المتـ ف
ـو� ســنة  154هـــ  ،وقــد روي أنــه نظــر إىل بعــض أصحابــه وعليــه
بي
ثيــاب مشـ َّهرة ،فقــال « :يــا بـن ي كل مــا تشــتهي والبــس مــا يشــتهي النــاس حـ تـى نظــم بعــض الشــعراء القدامــى :أمــا الطعــام فــكل لنفســك مــا
اشــتهت  ..والبــس ثيابــك مــا اشــتهاه النــاس .انظــر :الطناحــي :محمــود محمــد أبــو أروى ( المتـ ف
ـو�1419 :هـــ ) صفحــات ف� الـ تـراث ت
وال�اجــم
ي
أ
الســامية  -بـ يـروت ،الطبعــة
واللغــة والدب ،409 / 2 ،جمعهــا ورتبهــا محمــد محمــود الطناحــي ومحمــد نــارص العجمــي ،النــا�ش  :دار البشــائر إ
أ
أ
ـذا� بهــاء الديــن ( المتـ ف
ن
ث
ن
رش
ـو�1031 :هـ ) الكشــكول / 2
ـ� :محمــد بــن حسـ يـ� الحـ ي
ـار� الهمـ ي
الوىل ،ســنة النـ 1422هـــ ،عــدد الجـزاء ،2 :والعامـ ي
الوىل 1418هـــ 1998م ،عــدد أ
 ،299المحقــق :محمــد عبــد الكريــم النمــري ،النــا�ش  :دار الكتــب العلميــة ،بــروت  -لبنــان ،الطبعــة أ
الجـزاء.2 :
ي
ـو�1377 :هـــ ) دســتور أ
 .2دراز :محمــد بــن عبــد اللــه ( المتـ ف
�ش
�ش
الخــاق ف ي� القـرآن ،ص  ،595النــا  :مؤسســة الرســالة ،الطبعة :العــا ة 1418هـ
 1998م ،عدد أالجزاء.1:
 .3ابــن الجــوزي :جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــ� بــن محمــد ( المتـ ف
ـو� 597 :هـــ ) صيــد الخاطــر ،ص  ،209بعنايــة :حســن
ي
المساحي سويدان ،النا�ش  :دار القلم  -دمشق ،الطبعة :أ
الوىل 1425هـ 2004م.
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والتناجــي ،ومداهنــة أهــل المجلــس ،ومزاولــة المنك ـرات ،كالغيبــة ،والنميمــة ،والتدخـ ي ن
ـ�.

()1

فهــل من الــذوق أ
والدب والدين أن يزعج المدخن النــاس بتدخينه ،ونفخه ف ي� وجوههم،

وتلويــث هوائهــم؟ وتلويث الهواء أشــد �ض راً مــن تلويث الماء ،فــكان أ
ين
التدخ�.
الحرى به تــرك

()2

وهــل مــن الــذوق إلقــاء القمامــة خــارج أماكنهــا؟! أو مــن عــى ســطح المــنز ل إىل
الشــارع العــام؟!
وهــل مــن الــذوق ســهر الشــباب ف ي� الشــوارع حـ تـى ســاعة متأخــرة مــن الليــل؟ وهل مــن الذوق

اســتعمال ألفــاظ الشــتم ،والســباب ،واللعــن ،ورفــع أ
الصــوات ف ي� المســاجد و الســاحات؟
وهــل مــن الــذوق إغــاق الشــوارع وطريــق النــاس ،بحجــة ال ـنز ول ل ـرش اء الســلع؟ أو
التحــدث مــع النــاس؟ أو الــنز ول إىل الصــاة؟
وهــل مــن الــذوق إطــاق الرصــاص ف� الشــوارع ،وترويــع آ
ـ� ،وإزعــاج المواطنـ ي ن
المنـ ي ن
ـ�
ي
ين
المســن�؟
وبخاصــة
أ
ـ� الجيــد والــرديء ،والثمـ ي ن
ـوي النــاس بـ ي ن
ـ� والزهيــد،
وللســف عنــد فســاد الــذوق يسـ ِّ
والنفيــس والرخيــص ،ت
حــى قــال الشــاعر:
بالت ب�
يستوي ت ُ
ال�ب ِ

وعند فساد الذوق

بــل إن بعــض شــعراء الفكاهــة جعــل فســاد الــذوق ،والســطحية ،والتفاهــة ،ســبباً
ت
لــرك الفضيلــة ،والكتابــة ف ي� الفكاهــة.

()3

 .1الحمد :محمد بن إبراهيم بن أحمد ،سوء الخلق ص  ،53النا�ش  :دار ابن خزيمة ،الطبعة الثانية ،عدد أ
الجزاء.1 :

الســامية إلصــاح الفــرد والمجتمــع ،406/ 1 ،النــا�ش  :دار الصميعــي للنــرش
 .2زينــو :محمــد بــن جميــل ،مجموعــة رســائل التوجيهــات إ
أ
والتوزيــع ،الريــاض  -المملكــة العربيــة الســعودية ،الطبعــة :التاســعة 1417هـــ 1997 -م ،عــدد الجــزاء.3 :

والدب ص  ،252 ،83المكتبة الشاملة ،عدد أ
الحمدا� :جارس بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أ� الحمد ،موسوعة الرقائق أ
ن
الجزاء.1 :
.3
بي
ي
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ويبقــى أصحــاب الــذوق الرفيــع متأسـ ي ن
ـ� برســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ذي الــذوق

ف
ــاتَ ،قا ُلــوا :يَــا َر ُس َ
ــن
اللــه؛ َمــا َل َنــا بُ ٌّ
العــال ،القائــل(ِ :إيَّاك ْ
ــد ِم ْ
ــول ِ
ــوس ِ ي� الطُّ ُر َق ِ
ُــم َوا ْل ُج ُل َ
ي
ـال َر ُسـ ُ
َم َجا ِل ِسـ َنا ،نَ َت َحـ َّـد ُث ِفي َهــاَ ،قـ َ
ـس
ـول اللـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ :فـ ِـإ َذا أَبَ ْي ُتـ ْـم ِإ َّل ا ْل َم ْج ِلـ َ
أ
يــق َح َّقــهُ َ ،قا ُلــواَ :و َمــا َح ُّقــهُ ؟َ ،ق َ
السـ َـا ِم
ــال :غ ُّ
َفأَ ْعطُــوا الطَّ ِر َ
ـرَ ،و َكـ ُّـف ْال َ َذىَ ،و َر ُّد َّ
َــض ا ْل َبـ َ ِ
أ
َــر )(*)  ،فــإذا كان الحديــث يدعــو إىل تجنــب الجلــوس
ــر ِ
ــر ِبا ْل َم ْع ُ
َو ْال َ ْم ُ
ــي َع ِ
وفَ ،وال َّن ْه ُ
ــن ا ْل ُم ْنك ِ
ف ي� الطرقــات ،فمــا الموقــف ممــن يضيــق عــى النــاس طريقهــم ،ويعتــدي عــى حــق المشــاة
1

والماريــن والطريــق.
إن التــرف مــع النــاس بحســن الخلــق والــذوق ،يجـ بـر خواطرهــم ،ويطيــب نفوســهم،
وإن تــرك الــذوق يكــر خواطرهــم ،ويعــود عــى صاحبــه بالنــدم والـرض ر ،واللــه المســتعان.

* صحيح مسلم ،كتاب اللباس والزينة ،باب النهي عن الجلوس ف ي� الطرقات وإعطاء الطريق حقه.
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فال يعت ّد بيشء من علمه
أ .كامل بواطنة
مدير دائرة الكتب واملطبوعات الرتبوية
وزارة الرتبية والتعليم

أ
ض
ر� اللــه عنهمــا ،قولــه" :ثالثــة مــن لــم تكــن
ّ
ممــا ينســب إىل حـ بـر ال ّمــة ابــن ع ّبــاس ،ي

ش
وحلــم
فيــه واحــدة منهـ ّ
ـاص اللــهِ ،
ـن؛ فــا يعتـ ّـد ب ـ ي ء مــن علمــه :تقــوى تحجــزه عــن معـ ي
(*)
ّ
ــق يعيــش بــه ف ي� النــاس".
يكــف بــه الســفيه ،وخُ ُل ٌ
ف
ـ� يفشــلون،
كثـ يـرون هــم مــن يلبســون لبــوس الديــن ،ولك ّنهــم ي� االمتحــان العمـ ي ّ
1

ـن العمــل يصـ ّـدق ذلــك أو ّ
يكذبــه ،ويصــدق فيهــم
ومــن الســهل أن تقــول ،وتنظّــر ،وتعــظ ،ولكـ ّ
الســلول:
همــام
قــول الشــاعر عبــد اللــه بــن ّ
يّ
ولكن حسن القول خالفه الفعل
ّ

إذا نصبوا للقول قالوا فأحسنوا

الديــن ي ّتخذونــه وســيلة للحصــول عــى الوظيفــة ،وفتــح
ممــن يدرســون ّ
واليــوم كثـ يـر ّ
تلف فيهــم ســمت العلمــاء ،وهيبــة الر ي ن
بــاب مــن أبــواب االرتـزاق ،وإذا نظــرت إليهــم لــم َ
باني�.
ّ
ض
ر� اللــه عنــه ،يضــع لنــا ثالثــة أشــياء ينبغــي أن تظهــر -ولــو واحــدة
ابــن ع ّبــاس ،ي

ـن -عــى صاحــب العلــم؛ يك يعتـ ّـد بعلمــه ،فكيــف بمــن و ّفقــه اللــه ،فجمــع هــذه الثالثــة؟!
منهـ ّ
أ
ـاص اللــه" ،وهــذه ثمــرة ينبغــي أن تظهــر
ّ
وأول هــذه الشــياء "تقــوى تحجــزه عــن معـ ي
ت
محرمــاً ،والناس-بطبعهــم-
عــى العلمــاء ،فينبغــي أن يكــون العالــم تق ّيــاً ورعــاً ،ال يقــرف ّ
* مكارم أ
الخالق ،الخرائطي. 33/10:
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عيونهــم مع ّلقــة بالعالــم ،يراقبــون ســلوكه ،فــإن لــم يجــدوا عنــده تقــوى وورعــاً� ،ض بــوا
بعلمــه عــرض الحائــط ،ووضعــوا أصابعهــم ف ي� آذانهــم ك ّلمــا وعظهــم ،وقالــوا ف ي� أنفســهم:
"طبيــب يــداوي النــاس وهــو عليــل" ،يعظنــا وأوىل بــه أن يعــظ نفســه ،يأمرنــا بالتقــوى ولــم
الســمع والبــر ،فظهــر منهــم مــا يخالــف التقــوى،
يتحـ ّـل بهــا!! ولقــد رأينــا علمــاء كانــوا مــلء ّ

فــازو ّر النــاس عنهــم ،وأصبحــوا ال يطيقــون ســماع أصواتهــم ،أو ســماع �ش ي ء مــن أخبارهــم.
أن النــاس ينظــرون ف ي� أحوالهــم ،ويراقبــون
وبنــاء عــى هــذا ينبغــي أن يعلــم العلمــاء ّ
أفعالهــم ،وينظــرون ف ي� تقواهــم ،فــإن رأوهــم عــى ال ّتقــى أخــذوا أقوالهــم بارتيــاح ،وط ّبقوهــا
ف� حياتهــم ،وإن وجــدوا تناف ـراً بـ ي ن
ـ� مــا يقولــون ومــا يفعلــون أعرضــوا عنهــم ،بــل قــد يكــون
ي
هــؤالء العلمــاء فتنــة ،يفتنــون النــاس عــن دينهــم ،ولقــد قــال أحدهــم لمــن يتحـ ّـدث كثـ يـراً ف ي�
تحدثـن ي كثـ يـراً عــن الديــن ،ولكــن دعـن ي أرى الديــن ف ي� ســلوكك وأخالقــك ومعامالتــك،
الديــن :ال ّ
ن
ن
أر� مــدى تغيـ يـر القـرآن والحديــث لسـ يـرتك
ال تخـ بـر ي� كــم تحفــظ مــن القـرآن والحديــث ،بــل ي
وممشــاك ،ال تقــل أيــن وصلــت ف� تــاوة الق ـرآن ،ولكـ ّ ن
أر� أيــن وصــل الق ـرآن فيــك.
ـن ي
ي
ومــن أقــوال جـ بـران خليــل جـ بـران ":كثـ يـرون هــم الذيــن يتك ّلمــون كالبحــرّ ،أمــا حياتهم فشــبيهة
بالمستنقعات
إنّــن عــى ي ن
أن النــاس التفّــوا حــول العلمــاء الذيــن لمســوا فيهــم التقــوى،
يقــ� ّ
ي
ممــن يقولــون ويفعلــون ،ولك ّنهــم ف ي� الوقــت نفســه ،أعرضــوا عــن العلمــاء الذيــن
ووجدوهــم ّ
(* )
1

تناقــض أفعالهــم أقوالهــم ،وقــد تســمع النــاس يقولــون عندمــا يذكــر اســم بعــض العلمــاء:
ـياط�) ،وربّمــا اسـ ض
ـص علمــاء ،والفعــل فعــل شـ ي ن
ـتح�وا قــول واحــد مــن هــؤالء ّلمــا
ـص نـ ّ
(النـ ّ
�ش
ـي وبنتــك ســافرة؟! فأجــاب( :مقصوفــة
ســئل :لمــاذا تطلــب م ّنــا أن نُ ْل ِبـ َ
ـس بناتنــا اللبــاس ال عـ ّ
الرقبــة البــق لهــا!!).
ّ
* العواصف ،ص. 122:
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والعلــم الــذي ال يظهــر أثــره ف ي� صاحبــه ال يعتـ ّـد بــه ،وإن كان بحـراً ف ي� العلــم ،وثغــرة
ب ّينــة واحــدة ف ي� ســلوك عالــم ،قــد تكــون ســبباً ف ي� ســقوطه مــن عيــون النــاس وعقولهــم.
لقــد مقــت اللــه ســبحانه أولئــك الذيــن يقولــون مــا ال يفعلــون ،بعدمــا أنكــر صنيعهــم
ـ� متتابعتـ ي ن
ووبّخهــم ،فقــال ف� آيتـ ي ن
ـون َمــا
ـن َآم ُنــوا ِلـ َـم تَقُو ُلـ َ
ـ� مــن ســورة الصـ ّـف{ :يَاأَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
ي

ّ
(الصــف.)3 - 2:
ون}
ــه أَ ْن تَقُو ُلــوا َمــا ال تَف َْع ُل َ
َل تَف َْع ُل َ
َــر َم ْق ًتــا ِع ْن َ
ــد ال َّل ِ
ــون* ك ب ُ َ
ن
ش
"حلــم يكـ ّـف بــه الســفيه" ،والحلــم
ـا� الــذي يجعــل العالــم يُعتـ ّـد بعلمــه ِ
والـ ي ء الثـ ي
ف
ـوة ،ومــن أهـ ّـم مــا يمكــن أن
ي� لغــة العــرب تـ ٍّ
ـأن وســكون عنــد غضــب أو مكــروه ،مــع قــدرة وقـ ّ
النبيــاء ،أ
يتصــف بــه العالــم الحلــم ،والعلمــاء ورثــة أ
والنبيــاء كانــوا حلمــاء ،فإبراهيــم ،عليــه
ّ

ـب} (هــود ،) 75:وإســماعيل،
الســام ،كان ّأواهـاً حليمـاً ،قــال تعــاىل{ِ :إ َّن ِإبْ َر ِاهيـ َـم َل َح ِليـ ٌـم أَ َّوا ٌه ُم ِنيـ ٌ

عليــه الســام ،وصفــه الق ـرآن الكريــم بأنّــه غــام حليم{ َف َب�ش َّ ْنَــا ُه ِبغُ ـ َـا ٍم َح ِل ٍيم}(الصا ّفــات،)101:
ـ� افتقــد إىل هــذه الصفــة؛ ذلــك أن طريــق الدعــوة يصــادف كثـ يـراً مــن الســفهاء،
ومــا مــن نـ ب ي ّ

وال بـ ّـد أن يقابــل ســفههم بالحلــم ،وليــس بالفظاظــة وغلظــة القلــب ،ونب ّينــا ،صـ ّـى اللــه عليــه
ــت َفظًّــا غ َِليــ َ
ــن َح ْو ِلــكَ }(آل عمــران،)159:
ــو ُك ْن َ
وســ ّلم ،قــال اللــه فيــهَ :
ــب َلنْف َُّضــوا ِم ْ
{و َل ْ
ظ ا ْل َق ْل ِ
أ
ف
ممــا تثمــره الفظاظــة والغلظــة ،قــد
والحلــم ي� كثـ يـر مــن الحيــان يجلــب القلــوب النافــرة أكـ ثـر ّ
تكــون الفظاظــة والغلظــة ســبيال ً لــردع بعــض المعانديــن المجرمـ ي ن
ـن الحلــم عاقبتــه عنــد
ـ� ،ولكـ ّ
كثـ يـر مــن النــاس ط ّيبــة ،والنــاس اليــوم تراهــم إذا ذكــر بعــض العلمــاء ذ ّكــروك بموقــف لهــم
غضبــوا فيــه ،وخرجــوا فيــه عــن المألــوف ،ونــدت منهــم كلمــات ينبغــي أال تخــرج.
بعــض الخبثــاء ،عــن قصــد ،يســتف ّزون بعــض العلمــاء الذيــن يغضبــون برسعــة؛
ليســقطوهم ف ي� مجتمعاتهــم ،وين ّفــروا ال ّنــاس مــن مجالســتهم ،وهــذا نالحظــه ف ي� الفضائ ّيــات،
ف
و� مجالــس العلــم ،وعــى العلمــاء أن يتن ّبهــوا إىل ذلــك فيتح ّلمــوا ،وعاقبــة الحلــم ط ّيبــة،
ي
صمــاً.
فكــم فتــح العالــم بحلمــه قلوبــاً غلفــاً ،وأعينــاً عميــاً ،وآذانــاً ّ
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ف
ت
ش
ـق يعيــش بــه
ـى يقبــل علمــه" خُ ُلـ ٌ
والـ ي ء الثالــث الــذي ينبغــي أن يكــون ي� العالــم ،حـ ّ

ف
ـام رفيــع ،وقــد
ي� النــاس" ،والمــرء ال يكفيــك منــه تديُّنــه ،بــل ال بـ ّـد أن يكــون صاحــب خلــق سـ ٍ
ف
ـو َن خُ ُل َقــهُ
جــاء ي� الحديــث ،عــن رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم(ِ :إ َذا أَتَا ُكـ ْـم َمـ ْ
ـن ت َْر َضـ ْ
ودينــهُ َفزوجــوه ،إ َّل تَفْع ُلــوا تَ ُكــن فتنـ ٌـة ف� ْ أ
ـض) (*) ،فصاحــب الخلــق الــذي
ال َ ْر ِض َو َف َســا ٌد َع ِريـ ٌ
َ
َ ِ َ َ ِّ ُ ُ ِ
ْ ِ َْ ِي
ـتحق أن يكــون عالم ـاً ،ودائــرة أ
الخــاق واســعة،
ـزوج ،ويسـ ّ
اليمــان يسـ ّ
يجمــع معــه إ
ـتحق أن يـ ّ
ف
أن ديننــا عقيــدة و�ش يعــة وأخــاق ،ومــن افتقــر
تنــداح لتشــمل ّكل خلــق نبيــل ،وال ريــب ي� ّ
1

ـ� ،صـ ّـى اللــه
إىل الخلــق ،فقــد هــدم ركنـاً ركينـاً مــن مقاصــد ديننــا ،ولقــد رأينــا ّ
أن خلــق النـ ب ي ّ
أ ف
{و ِإنَّــكَ
عليــه وسـ ّلم ،كان لــه بالــغ الثــر ي� أصحابــه ،وقــد شــهد لــه بذلــك ربّــه ،قــال تعــاىلَ :
َل َعـ َـى خُ ُلـ ٍـق َع ِظ ٍيم}(القلــم ،)4:ولقــد كان هــذا الخلــق العظيــم مــن أســباب مح ّبــة الصحابــة لــه،
ـي الهائــل
وإيثارهــم إيّــاه عــى أنفســهم ،والعلمــاء يجــب أن يتمثّلــوا هــذا ،والتطـ ّ
ـور العلمـ ّ
جعــل مــن الســهل عــى النــاس أن يرصــدوا العالــم بالصــورة والصــوت ،فليحــذر العلمــاء مــن
ثلــم ف ي� خُ ُل ِقهــم مــن شــأنه أن يســقط هيبتهــم ،ويــزري علمهــم ،ويجعــل النــاس ينرصفــون عــن
االســتماع إليهــم ،أ
والخــذ منهــم.

فعــى مــن ينســب نفســه إىل العلمــاء أن ينظــر إىل هــذه أ
الشــياء فيــه ،فــإذا وجدهــا
حافــظ عليهــا وع ّززهــا ،وإذا وجــد غـ يـر ذلــك ،فليســع إىل تقويــم نفســه وتهذيبهــا ،فــا خـ يـر ف ي�
عالــم يجــرؤ عــى محــارم اللــه ،وال خـ يـر ف ي� عالــم عنــده خ ّفــة وطيــش ،وال خـ يـر ف ي� عالــم تظهــر
عليــه مســاوئ أ
الخــاق.

أ
أ ن
* نن
لبا� .
س� ابن ماجة ،كتاب النكاح ،بَ ُ
اب ال َ ْكف َِاء ،وحسنه ال ي
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مدينــة إســطنبول تاريــخ وحضارة
وعراقة
أ .يوسف عدوي

جامعة بيت لحم  -كلية الرتبية

املقدمة :
النســان ،وعلمــه البيــان ،والصــاة والســام
الحمــد للــه الــذي ع ّلــم الق ـرآن ،وخلــق إ
عــى المبعــوث للعالمـ ي ن
ـ� ،هدايــة ورحمــة ،معلــم النــاس الخـ يـر والحــب والتســامح ،ســيدنا

ـ� بســنته إىل يــوم الديــن.
محمــد ،قائدنــا ،وحبيبنــا ،وقدوتنــا ،وعــى آلــه وصحبــه ،ومــن اسـ ت ن َّ
كثــرة ،فهــي مدينــة ذات
إســطنبول إحــدى مــدن االســتثناء العالميــة ،بمقاييــس ي
الفرنــ�
قداســة دينيــة ،ومنعــة جغرافيــة ،وثقــل تاريخــي عتيــد ،وهــذا مــا جعــل القائــد
ي

نابليــون بونابــرت ،يقــول عنهــا( :لــو كان العالــم كلــه دولــة واحــدة لكانــت إســطنبول عاصمــة
هــذه الدولــة)(*) ،كذلــك مــا زال أ
الوروبيــون يؤرخــون بســقوط القســطنطينية لبــدء نهضتهــم،
1

والثــورة الفرنســية �ش يــك لهــا ف ي� ذلــك.

ث
إن زيـ ت ت
ـا� وانبهاري بهــذه المدينة
ـار� ل�كيــا خاصــة مدينة إســطنبول أكــر من مرة ،وإعجـ ب ي
ي
الكبـ يـرة ،دفعـن ي إىل أن أكتــب عنهــا مــن حيــث موقعهــا الجغـر ف يا� ،وتاريخهــا ،وأهميتهــا ،وقصــة
الفتــح ســنة 1453م ،وإســطنبول ف ي� عيــون الشــعراء العــرب ،آمـا ً مــن التمكــن الحقـاً الحديــث
أ
أ
يز
المتمــ�ة ف ي� إســطنبول.
والنجــازات الحديثــة
عــن الماكــن والمواقــع التاريخيــة ،والثريــة ،إ
* ويكيبديا ،اسطنبول .ar.wikipedia.org/wiki
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موقع املدينة الجغرايف ومساحتها:

أ
وأك� المــدن ت
ال�كية
إســطنبول مينــاء تركيــا الرئيــس ،محوطــة بالمــاء مــن الطـراف جميعهــا ،ب

وأشــهرها ،تقــع عــى مضيــق البوســفور مــن الغــرب ،وهــي العاصمــة التاريخيــة ،والحضاريــة
تل�كيــا ،وتســتأثر بمعظــم تجــارة تركيــا الخارجيــة ،وتبلــغ مســاحتها ()7500كــم ،2أي تســاوي
تقريبـاً مســاحة الضفــة الغربيــة ،ويبلــغ طولهــا 150كــم ،وعرضهــا 50كــم ،يزورهــا ف ي� كل عــام
ـ� زائــر ،وتعــد أكـ بـر المــدن ت
أكـ ثـر مــن  4ماليـ ي ن
ال�كيــة ،وســابع أكـ بـر مدينــة ف ي� العالــم مــن حيــث
ـوال  20مليــون نســمة ،وتقســم إىل  39منطقــة أساســية ومقاطعــة .
عــدد الســكان ،البالــغ حـ ي

ض
ـر� ( )28درجــة
تقــع إســطنبول عــى الخــط الطـ ي
ـول ( )48درجــة شــماالً ،وعــى الخــط العـ ي
�ش قـاً؛ لهــذا تعــد المدينــة الوحيــدة ف� العالــم الـ تـ� أنشــئت ف� قارتـ ي ن
ـ� (آســيا وأوروبــا) ،وتعــد
ي
ي
ي
إســطنبول ،ملتقــى القارات(الـرش ق والغــرب) وملتقــى المدنيــات وفيهــا مســلمون ومســيحيون،
شــى النواحــي :الثقافيــة ،والتاريخيــة ،أ
وتشــبه رومــا مــن ت
ين
المدينتــ� بنيتــا
والثريــة ،وكلتــا

ت
ودول عــدة ،أهمهــا :الرومانيــة ،ي ز
عــى ســبعة تــال ،وكانتــا
والب�نطيــة،
عاصمــ� حضــارات ٍ
ي

ز
ـ� ()1وأشــياء أخــرى
والالتينيــة ،وآخرهــا الدولــة العثمانيــة ،وتتمـ يـ� بالبوســفور ،والقــرن الذهـ ب ي
ث
ف تن
ـ� هــذا.
كثـ يـرة ،ســنتطرق إليهــا ي� مــ� مقالنــا البحـ ي
اسم إسطنبول وموقعها:
ن
ـا� قسـ ي ن
ـطنط�
كانــت تعــرف إســطنبول باســم القســطنطينية تيمنـاً إ
بال بم�اطــور الرومـ ي
الكبـ يـر ،وتــم تغيـ يـر اســمها رســمياً إىل إســطنبول عــام ( )1930واســم إســطنبول ليــس تركيــا،
وهــو ف� أ
الصــل مــن اللغــة الروميــة ،ويع ـن ي  :إىل المدينــة ،أو نحــو المدينــة ( .)2وهــي مدينــة
ي
تاريخيــة كــرى ،أطلــق عليهــا العثمانيــون اســم أ
الســتانة ،وكان اســمها ي ز
ب�نطــة قديمـاً ،اتخذهــا
ب
 -1إسطنبول ،آرديان2010 ،م. 4– 3 ،
الل2016 ،م ،ص. 11
 -2الفتح 1453م ،فريدون أمجن ،ترجمة عبد القادر ي
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ين
ال بم�اطوريــة ال�ش قيــة ســنة 330م ،وســماها القســطنطينية( ،)1حيــث
قســطنط� عاصمــة إ
ال بم�اطوريــة
ال بم�اطــور ،ومركــز البطريركيــة المســكونية منــذ ()450م ،وعاصمــة إ
كانــت مقــر إ
الالتينيــة مــن (1261 - 1204م) (.)2

وموقــع إســطنبول الجغـر ف يا� هــو ســبب نقــل العاصمــة ف ي� عهــد الجمهوريــة إىل أنقــرة،
أ
ف
ت
ت
ـ� يمكــن الدفــاع عنهــا بســهولة ،عىل خــاف مدينة
ـ� تقــع ي� هضبــة الناضــول المحصنــة ،الـ ي
الـ ي
إســطنبول المحوطــة ببحــار لــدول معاديــة تاريخيـاً تل�كيــا ،وهــي :روســيا ،واليونــان ،وبلغاريــا.
تاريخ اسطنبول وأهميتها:
ف� ســنة 680ق.م ،أنشــأ المجريــون الذيــن هربــوا مــن الدوريـ ي ن
ـ� دولة كلكــدون ،وكذلك
ي
ـ� ،وعــى رأســهم ملكهم بـ ي ز
أنشــأت مســتعمرة المجريـ ي ن
ـ�اس ف ي� ســنة 660ق.م المنطقة الســكنية
الوروبيــة ،مقابــل المنطقــة الســكنية ف� الضفــة آ
الوىل ف� الضفــة أ
أ
الســيوية ،وهــذه المنطقــة
ي
ي
ف
و� ســنة 513ق.م اســتوىل الفــرس عــى المدينــة ،واســتوىل عليهــا
تســمى اليــوم (رساي برنــو) ،ي
والســبارطيون ســنة 405ق.م ،وســكن المدينــة الغلطيــون الذيــن
اليونــان ســنة 407ق.م ،إ
قدمــوا مــن أوروبــا الضفــة آ
الســيوية ســنة 227ق.م ،واســتقر أ
المــن ف ي� المدينــة؛ بســبب
أ
ن ف
و� ســنة 196م ألحــق ملــك رومــا ســبتيموس المدينــة
الصلــح الــذي انعقــد مــع الوروبيـ يـ� ،ي
ف
إىل ض
و� ســنة 330م بــدأ الملــك كونسـ ي ن
ـتانت� الكبـ يـر بم ـرش وع إعمــاري ضخــم ف ي�
أرا� رومــا ،ي
ي
المدينــة ،وأعلنهــا عاصمــة رومــا ،وأنشــأ ســوراً محكمـاً حولهــا ،واعتنــق النرصانيــة بتأثـ يـر أمــه،
وبعدهــا انت ـرش ت النرصانيــة فيهــا ،وأصبحــت الديــن الرســمي للدولــة ســنة 319م.
ن
ين
ثمــا� مــرات ،ي ن
محاولــ�
بــ� ســنوات (770 - 666م)
حــارص العــرب القســطنطينية
ي
ـ� الكاثوليــك أ
الســيطرة عليهــا ،ومــن جانــب آخــر؛ ازدادت االختالفــات الدينيــة بـ ي ن
والرثوذوكــس،

 -1المنجد ف� اللغة والعالم ،قسم أ
العالم ،ص. 43
إ
ي
ف
والعالم ،مرجع سابق ،ص. 439
 -2المنجد ي� اللغة إ
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وعــى إثــر ذلــك ،انقســمت الكنيســتان ســنة 1054م ،وبــدأ العثمانيــون بحصــار المدينــة ف ي�
أ
ن
ز
رش
ـا�
أواخــر القــرن الرابــع عـ  ،وبعــد المحاولــة الفاشــلة يل�يــد الول ســنة 1390م ،ومـراد الثـ ي
ن
الثــا� ســنة 1453م ،وســيتم
ســنة 1422م قيــض اللــه فتحهــا عــى يــد الســلطان محمــد
ي
الحديــث عــن هــذا الفتــح بشــكل مفصــل الحقـاً ،وبعــد الفتــح صــارت إســطنبول عاصمــة ثالثــة
للدولــة العثمانيــة بعــد بورصــة وأدرنــة ،ثــم بعــد فتــح مــر وانتقــال الخالفــة إىل العثمانيـ ي ن
ـ�
الســامي ،وابتــداء مــن القــرن الخامــس عـرش ،
ســنة 1517م ،صــارت المدينــة مركـزاً للعالــم إ
ن
إىل نهايــة ت
العثمــا� ف ي� أواخــر القــرن الســابع عــرش  ،أحيطــت المدينــة بأجمــل
فــرة التقــدم
ي
الجوامــع ،والكليــات ،والقصــور ،ولكــن الــزالزل والحرائق ســببت ف ي� المدينة خســائر كـ بـرى ،وبعد
ف
ـيك إىل
محــاوالت التغريــب ي� الدولــة العثمانيــة انتقلــت المعماريــة العثمانيــة مــن نمطها الكالسـ ي
و� أثنــاء الحــرب العالميــة أ
ف
الوىل احتلــت قــوات التحالــف المدينــة ف ي� ســنة
النمــط الحديــث .ي
1919م ،وبعــد حــرب االســتقالل ألغيــت الخالفــة والســلطنة ،وأعلنــت الجمهوريــة ف ي� شــهر
ت�ش يــن أ
(*)
الول مــن العــام 1923م ،وصــارت انقــرة عاصمــة تركيــا الجديــدة.
1

شــهدت القســطنطينية حــاالت مــن المجــد والتقلبــات ،ولــم ينجــح ممــن حاولــوا
حصارهــا إال ثالثــة :جيــش الصليبيــة الرابعــة ســنة (1204م) وميخائيــل الثامــن ســنة (1261م)
ن
ـا� ســنة (1453م) ،وكانــت أكـ بـر مدينــة ف ي� أوروبــا ف ي� العصــور الوســطى،
والســلطان محمــد الثـ ي
وقلعــة منيعــة تضــم مجموعــة كبــرة مــن القصــور الفخمــة ،والقبــاب المذهبــة ،أ
والب ـراج،
ي
وبلــغ عــدد ســكانها ف ي� القــرن العــا�ش ف ي �-أزهــى عصورهــا التاريخيــة -مليــون نســمة ،وكان فيهــا
ـ� وقعــت ف� يــد أ
ثــروة ال يــكاد يتصورهــا العقــل ،مــن الكنــوز الفنيــة ،أ
والدبيــة ،وحـ ي ن
الت ـراك
ي
كانــت مدينــة مهجــورة تقريبـاً ،ولكنهــا رسعــان مــا ازدهــرت ف� ظــل السـ ي ن
ـاط� ،وأصبحــت مركـزاً
ي
* إسطنبول ،مرجع سابق. 10 – 5 ،
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سياســياً وتجاريــاً عظيمــاً ف� أوروبــا ،واحتلهــا الحلفــاء ف� الحــرب العالميــة أ
الوىل مــن ســنة
ي
ي
ف
(*)
و� سنة 1923م ،حلت أنقرة محلها عاصمة تل�كيا.
(1923 - 1918م) ي
1

فتح املدينة سنة 1453م:
قــام الباحــث الـ تـر يك فريــدون أمجــن ،بتأليــف كتــاب رائــع وضخــم ،يتكــون مــن ()420

صفحــة مــن القطــع الكبـ يـر ،بعنــوان (الفتــح  1453فتــح إســطنبول وعالمــات الســاعة) ،وبعــد
بالمــور آ
اء� لهــذا الكتــاب قــراءة تحليليــة عميقــة ،خرجــت أ
ت
التيــة :
قــر ي
ال بم�اطوريــة ،ممتــدة عــى ثــاث قــارات ،ف ي� تجربــة
 - 1عـ َّـد الكاتــب إســطنبول مرك ـزاً لعــرش إ
الديــان واللغــات أ
عيــش مشـ تـرك لمختلــف أ
والمــم.
ف
تأث� الجغرافيـ ي ن
ـ� العرب،
 - 2اتخــذت القســطنطينية صــورة مختلفــة ي� العالــم إ
الســامي تحــت ي

وظهــر هــذا التقليــد بتنظيــم الحمــات العســكرية إىل القســطنطينية ،وفــق نهــج الرســول ،صىل
اللــه عليــه وســلم ،فنظــم أ
المويــون ثــاث حمــات (660م674 -م717 -م) والعباســيون حملة

ســنة (782 - 781م) وتركــت مشــاركة الصحابــة بحصــار إســطنبول أ
الول بشــكل خــاص بقيــادة
معاويــة بــن ب يأ� ســفيان آثــاراً لــم تمــح ف ي� الفـ تـرات الالحقــة ،واكتســبت أمــم عــدة خصوصيــة
تشــكيل قاعــدة المشــاركة بالحمــات ،مشــاركة أ� أيــوب أ
النصــاري الــذي اســتضاف ســيدنا
بي
محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ف� بيتــه عنــد هجرتــه إىل المدينــة ،ومرضــه أمــام أ
الســوار،
ي
ووفاتــه هنــاك ،حيــث يوجــد قــره وقــرا ابنيــه ف� حــي (بــاط) داخــل أ
الســوار ،وهــو الحــي
ب
ب
ي
أ
ندلس) قبــل أن يهاجمــه القوميــون ف ي� أيلــول ســنة 1955م.
الســفرديم(ال
التاريخــي ليهــود
ي
ن
ـا� عــى صعيــد االســتعدادات ف ي� أدرنــة هــو بنــاء حصــن
 - 3كان أول إجـراء للســلطان محمــد الثـ ي
رومــ� مقابــل حصــن أ
الناضــول؛ مــن أجــل وضــع مواصــات البوســفور �ش يــان حياة إســطنبول
ي
تحــت رقابتــه وســيطرته ،وربــط القارتـ ي ن
ـ� ببعضهمــا بعضاً.
* الموسوعة العربية الميرسة. 1381 – 1380 /2 ،
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- 4بــدأ التحضــر للحصــار ســنة 1452م ،وتشــكيل البنيــة التحتيــة بشــكل فاعــل لهــذا أ
المــر،
ي

ت
الــ�
وأعطــى أوامــره لجيشــه بــأن يأمــر كل الســفن مــن المضيــق ،مهمــا كان نوعهــا والرايــة ي
ترفعهــا بإنــزال أ�ش عتهــا ،والتوقــف ودفــع ض
ال�يبــة الالزمــة ،وإال فإنــه ســيهددها بإطــاق
المدفعيــة عليهــا .

 - 5بــدأ الحصــار يــوم 1453/ 4/ 6م وأصبــح وضــع الســكان ف ي� المدينة صعباً ،وعرض الســلطان

محمــد الفاتــح عــى أهلهــا تســليم المدينــة بموجــب معاهــدة ،وبضمانتــه شــخصياً ،ويبقــون
مــع عائالتهــم وأوالدهــم وأموالهــم محميـ ي ن
ـ� مــن كل أنــواع المضايقــات ،ويعيشــون ف ي� المدينــة
ال بم�اطــور بالدفــاع عــن المدينــة
براحــة وســام .فرفــض الســكان هــذا العــرض ،ودعمــوا قـرار إ
حـ تـى النهايــة .وال يفوتنــا أن الســلطان وضــع بالحســبان عــدم فائــدة الحصــار الطويــل؛ ألن
ذلــك يكســب المدافعـ ي ن
ـ� وقتـاً حـ تـى يصــل الدعــم المحتمــل مــن أوروبــا.

ف
 - 6يبـ ي ّ ن
النجيــل،
ال بم�اطــور التســليم ،هــو أن الرهبــان نظــروا ي� إ
ـ� الكاتــب أن عــدم قبــول إ

وأقنعــوه بــأن المدينــة لــن تســقط أبــداً ،واعتقــاده بعــدم قــدرة أحــد المســاس بحجــر مــن
أحجارهــا ،طالمــا بقــي مســيحي واحــد ف ي� المدينــة.
 - 7قــام المتصوفــون وشــيوخ التكيــات ،والمتطوعــون ،والجنــود غـ يـر النظاميـ ي ن
ـ� ،الذيــن جــاءوا

مــن مختلــف المناطــق بــدور كبـ يـر ف� الحصــار والمواجهــة ،وشــجعوا المقاتلـ ي ن
ـ� أيضـاً ،ورفعــوا
ي
معنوياتهم.
ـوال
 - 8قــام الســلطان بحركــة مخادعــة غـ يـر مكشــوفة بتسـ ي
ـي� ( )72ســفينة عــى الـ بـر مســافة حـ ي
ـ� المسـ ي ن
( )20كــم ،وإنزالهــا إىل الخليــج ف� 1453/ 4/ 21م ،ولعــب الســام المعقــود بـ ي ن
ـلم�
ي
والجنويـ ي ن
ـ� ف ي� غالطــة دوراً مهم ـاً بتســهيل هــذه العمليــة ،وتعجــب المؤرخــون والعلمــاء مــن
نقــل هــذه الســفن ف ي� ليلــة واحــدة ،وبهــذا العــدد الكبـ يـر ،واعتـ بـروا نقــل ســفينة واحــدة غـ يـر
88
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ت ف
المكانــات التقنيــة الضخمــة.
ـال ،بالرغــم مــن توافــر إ
ممكــن ،حــى ي� يومنــا الحـ ي

 - 9ســقطت المدينــة بيــد المسـ ي ن
ـلم� يــوم الثالثــاء 1453/ 5/ 29م ،حيــث تــم الهجــوم الشــامل

الســاعة الرابعــة فجـراً ،والدخــول إىل المدينــة الســاعة الســابعة صباحـاً ،وتمــت الســيطرة عليها
أ
ـ�.
ظهـراً ،ويشـ يـر الكاتــب إىل أن أول جنــدي تـ ي
ـرك رفــع العلــم فــوق الســوار ،هــو حســن الوباطـ ي
أسباب النرص وتحقق الفتح الرتيك :

ت
اء� لكتــاب الفتــح ،توصلــت إىل أن عوامــل كثـ يـرة ســاهمت ف ي� تحقيــق النــر
مــن خــال ق ـر ي

وفتــح المدينــة ،والســيطرة عليهــا بشــكل كامــل ،ولعـ َّـل أهمهــا:
اليمــان باللــه ،والثقــة المطلقــة بنــره تعــاىل ،المؤيــد لعبــاده المؤمنـ ي ن
ـ� ،ممــا و َّلــد
 - 1قــوة إ
عنــد الســلطان حتميــة النــر.

أ
ورو�) وهــي ســهول ممتــدة
 - 2مهاجمــة محمــد الفاتــح المدينــة مــن طــرف أدرنــة (الغــرب ال ب ي

ـ� العــرب والمسـ ي ن
مــن اليونــان وبلغاريــا ،عــى خــاف المحــاوالت الســابقة مــن الفاتحـ ي ن
ـلم�،
أ
أ
رش
ورو�) ،وفشــلوا فيهــا جميع ـاً.
الذيــن كانــوا يهاجمونهــا مــن جهــة الناضــول (ال ـ ق ال ب ي
ين
مقدســاً
للمســلم� ،وفكــرة الســيطرة عليهــا تعــن ي الســيطرة عــى
 - 3كــون المدينــة هدفــاً َّ
العالــم ،حيــث تناقــل هــذه الفكــرة الحــكام أ
الت ـراك العثمانيــون ،الذيــن يريــدون أن يكونــوا
قــوة جديــدة وكـ بـرى.

 - 4تفــوق عــدد جيــش أ
الت ـراك المحــارص والمهاجــم عــى عــدد الجيــش ي ز
الب�نطــي المدافــع،
ُّ
فــكان عــدد جيــش أ
التــراك ( )400000مقاتــل ،وعــدد الجيــش المدافــع ال يتجــاوز ( ) 9000
والفــارق كبـ يـر جــداً ،وكأنــه اســتعراض ،لهــذا ذهــب بعــض المؤرخـ ي ن
ـ� إىل أنــه قــد تـ َّـم تســليم
المدينــة باتفــاق مــن دون قتــال ،وحصلت بعــض المناوشــات ف ي� بعــض المواقع من جهــة البحر.
ن
ت
الثــا� ،وحســن
الــ� تم َّتــع بهــا الســلطان القائــد محمــد
الرادة والتصميــم ،إ 5إ
ي
والدارة ي
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المــور جميعهــا ،وأخــذه أ
التخطيــط والتدبــر ،ف� أ
بالســباب ف ي� كل مــا يقــوم بــه ،والتــوكل عــى
ي ي

اللــه تعــاىل.

 - 6المتصوفــون الكبــار والمتطوعــون ،والجيــش غـ يـر النظامــي ،حيــث قامــوا بــأدوار كبـ يـرة جــداً
ف ي� الحصار.
الــ� اســتخدمت ف� اقتحــام أ
ت
يز
الســوار ،خاصــة
 - 7العــدة والعتــاد
ي
والتجهــ�ات والســالم ي
أ
ت
ت
ـ�
الســالم العاليــة الـ ي
ـ� تصــل إىل نهايــة الســوار ،كذلــك المدافــع الضخمــة ،والمنجنيقــات الـ ي
أ َّدت دوراً فاع ـا ً ف ي� الحصــار والمواجهــة.
النفــاق الطويلــة ،لتصــل إىل داخــل المدينــة ،ومســاهمة هــذه أ
 - 8حفــر أ
النفــاق ف ي� هــدم
أ
الســوار واالقتحــام.
ين
المدافعــ� عــن المدينــة ،بأســاليب
 - 9الحــرب النفســية ،وإضعــاف معنويــات الجنــود
ـ�،
متعــددة ،ومنهــا :القصــف المســتمر؛ ممــا أنهكهــم ،وأوصلهــم إىل مراحــل االنهيــار العصـ ب ي
كذلــك اســتخدام المدفــع العمــاق الــذي أحــدث فتحــات ف ي� الســور ،دخــل منهــا الجنــود
المســلمون.
إسطنبول مدينة السحر يف أشعار العرب:
لقــد نظــم كثـ يـر مــن شــعراء العــرب قصائد جميلــة ف ي� مدينــة إســطنبول ،ولعـ َّـل أبرزهم
ق
شــو� ،الــذي نظــم ث
أكــر مــن خمــس قصائــد فيهــا ،ومنهــا قصيدتــه
أمــر الشــعراء أحمــد
ي
ي
الــ� يصــف فيهــا مشــاهد الطبيعــة ف� إســطنبول ،ت
ت
والــ� مطلعهــا:
ي
ي
المشــهورة الرائعــة ،ي
ت
بديــع صنــع البــاري(*)
حــى أُريــكَ
تلــك الطبيعــةِ ،قــف بنــا يــا ســاري
َ ُ ْ ِ
آ
آ
أ
والثــــــــــار
يــــــات
ال
لروائــع
اه�تــــا
رض حولــك والســما ُء
ال َ ُ
ت ز َّ
ِ
أ
ول يم� البيان شكيب أرسالن قصيدة يصف فيها إسطنبول ،فيقول فيها:
بنقطة أ
مع�ك أ
مت�؛ ت
ب� ت
ال ي ن
قف ي ن
ال�ك والعرب
المواج والهضب
1

ق
شو�. 39 – 36 /2 ،
* ديوان أحمد ي
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مدينة إسطنبول تاريخ وحضارة وعراقة

م ن� ه ن�ا ه ن�اك

ف
وجوها:
وقال الشاعر إلياس أبو شبكة ي� قصيدة يصف فيها طقس إسطنبول ِّ
سماؤها وهي ي ن
ٌ
ٌ
وصافية
معتدل فيها
والطقس
ب� الزهر والماء

(*)

مؤلفات عن إسطنبول:
ومــن المالحــظ أن هنــاك عـرش ات المؤلفــات صــدرت حديثـاً باللغــة ت
ال�كيــة تم�جمــة إىل
العربيــة ،ومؤلفــات باللغــة العربيــة ،ولغــات أخــرى عــن مدينــة إســطنبول ،ومــن هــذه الكتــب:
الدليــل الســياحي ف� مدينــة إســطنبول لخليــل أرسـ ي ن
ـ� أوحــي ،ترجمــة عائشــة محمــد عــادل،
ي
إصــدار ســنة 2013م ،وإســطنبول آلريــان ،إصــدار ســنة 2010م ،وإســطنبول الذكريــات
ن
ـا� تومــا ،إصــدار ســنة 2010م ،والفتــح 1453م لفريدون
والمدينــة ،الورهانبامــوق ،ترجمــة أمـ ي
أمجــن ،إصــدار 2016م .والمــوت ف ي� بابــل الحــب ف ي� إســطنبول ،إلســكندر بــاال ،ترجمــة ريــم
داوود ،إصــدار ســنة 2017م .وكتــب أخــرى كثـ يـرة ال مجــال لذكرهــا ف ي� هــذا المقــال.

* أمكن الرجوع إليه ف ي� 2019/ 8/ 13م . bulja.blog/2018/11/30/Istanbul poetry ،
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باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام
ودوائر اإلفتاء الفلسطينية يف محافظات الوطن

املفتــي العــام يشــارك يف مؤمتــر األمانــة العامــة لــدور
وهيئــات اإلفتــاء يف العــامل
القــدس :شــارك ســماحة الشــيخ
ت
ين
حســ�،
محمــد
المفــ� العــام
ي
للقــدس والديــار الفلســطينية ،خطيــب
المســجد أ
القــى المبــارك ،ف ي� مؤتمــر
أ
الفتــاء
المانــة
العامــة لــدور وهيئــات إ
ّ
ف
الفتــاء
ي� العالــم ،التابعــة لــدار إ
«الدارة الحضاريّــة
المرصيــة ،بعنــوان إ
والســامية ،وقــدم
ـي» ،بمشــاركة عــدد مــن علمــاء ومفكــري الــدول العربيــة إ
للخــاف الفقهـ ّ

الفقهي» ،تعــرض فيه إىل
«الطــار التنظـ يـر ّي لـ إ�دارة الحضاريّة للخــاف
ســماحته بحثـاً بعنــوان :إ
ّ
ومعاي� انضباطــه ف ي� مقابلة
أمــور تتعلــق بالخــاف الفقهي؛ كنشــأته ،والضوابط العامــة إلدارته،
ي
ف
الســام هــو ديــن الســماحة والرحمــة والعــدل.
التفلــت ،ودوره ي� مواجهــة التشــدد ،مبينـاً أن إ
وأكــد عــى أن اختــاف الب ـرش ف ي� معتقداتهــم و�ش ائعهــم يقــع ف ي� إطــار مشــيئة هللا،
فعــى المســلم أن يتعامــل مــع هــذه القضيــة مــن هــذا المنطلــق ،ومــن مقتضيــات هــذا
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يجــر
التعامــل ،وأال
ب
أحــداً عــى تغيـ يـر مذهبه
ومعتقــده

ودينــه،

ورســوخ هــذه الحقيقــة
ف ي� نفــوس النــاس
وقلوبهــم ،يســاهم ف ي�
تلطيــف أ
الجــواء بينهــم،

مشــراً إىل أهميــة عقــد هــذا المؤتمــر ف ي� ظــل مــا يجــري عــى الســاحة العالميــة ،وبخاصــة
ي
ين
والمســلم� ،زوراً وبهتانــاً.
الســام
العربيــة منهــا ،مــن أعمــال تنســب إىل إ

مــن جانــب آخــر؛ التقــى ســماحته عــى هامــش المؤتمــر بشــخصيات رســمية وشــعبية
ت
مــن المشـ ي ن
ـارك� ف ي� أعمالــه ،وأطلعهــم عــى مخاطــر
ـ� يطلقهــا وزراء ومســؤولون
ّ
الترصيحــات الـ ي
ت
ـ� تتســمى بالتطــرف الداعــي لفتــح البــاب أمــام اليهــود لممارســة الشــعائر
إرسائيليــون ،والـ ي
أ
ف
ف
ت
ـ� تقــوم
الدينيــة ي� المســجد القــى المبــارك ،وذلــك ي� ظــل االقتحامــات واالعتقــاالت الـ ي
بهــا ســلطات االحتــال ضــد المســجد أ
القــى المبــارك ،ورواده وحراســه وســدنته ،محــذراً مــن
ن
ـطي� ومقدســاته.
هــذه الممارســات العنرصيــة ضــد الشــعب الفلسـ ي
وبـ ي ّ ن
ـ� أن هــذه االعتــداءات خطـ يـرة وغـ يـر مســؤولة ،وتســوق المنطقــة والعالــم بــأرسه
ن
ـال
نحــو حتميــة رصاع ديـ ي ال نتمنــاه ،فــأي مســاس بالمعتقــدات والمقدســات هــو ازدراء وتعـ ٍ
عــى حقــوق الشــعوب أ
والمــم ،ولــن يجلــب معــه إال الخـراب والدمــار لــكل مــن تحدثــه نفســه
واه ،أو خرافــة باليــة ،قــد تحقــق لــه مطامــع اســتعمارية
بــأن وعـ ًـدا باطـ ًـا ،أو مجــرد حلـ ٍـم ٍ
احتالليــة ،مغلفــة بغطــاء دي ـن ف� بيــت المقــدس ،والمســجد أ
القــى المبــارك ،مؤكــداً عــى
ي ي
أن المســجد أ
القــى المبــارك إســامي ،رغــم محــاوالت الحاقديــن للســيطرة عليــه ،وتغيـ يـر
الوضــع القائــم ف ي� مدينــة القــدس منــذ احتــال المدينــة ف ي� حزي ـران عــام 1967م.
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برعايــة ســيادة الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس «أبــو مازن»
املفتــي العــام يشــارك يف االحتفــال بذكــرى املولــد النبــوي الرشيف

ن
ـطي� «محمــود عبــاس» أبــو مــازن وحضوره،
رام هللا :برعايــة كريمــة مــن ســيادة الرئيــس الفلسـ ي

وحضــور دولــة الدكتــور محمد اشــتية – رئيــس مجلس الــوزراء -وعدد مــن الوزراء والشــخصيات
ت
ن
ـ� العــام للقــدس
الرســمية والشــعبية والدينيــة ،شــارك ســماحة الشــيخ محمــد حسـ يـ� ،المفـ ي
والديــار الفلســطينية ،خطيــب المســجد أ
القــى المبــارك ،ف ي� االحتفــال الديــن ي  ،بالمولــد
ف
ـق�ي ،بمقــر الرئاســة ف ي� رام هللا ،وخــال
النبــوي ال�ش يــف ،الــذي أقيــم ي� قاعــة أحمــد الشـ ي

كلمــة لســماحته قــال :إن مولــد الهــادي ،عليــه الصــاة والســام ،هــو مولــد أمــة بكاملهــا،
فبمــاذا كان يوصــف العــرب ف ي� جاهليتهــم؟ إنهــم أهــل داحــس والغـ بـراء ،وفقــدوا كثـ يـراً مــن
القيــم أ
والخــاق الـ تـ� دعــت إليهــا أ
الديــان ،ولكــن بعثــة الرســول ،عليــه الصــاة والســام،
ي
ومولــد النــور الهــادي إىل القيــم النبيلــة أ
والخــاق الكريمــة ،كان مرافقــاً
لمســرة الحبيــب،
ي
صــى هللا عليــه وســلم ،ولســرته النبويــة ال�ش يفــة ،فجعــل مــن هــذه أ
المــة المتقاتلــة ،خـ يـر
ي
الســام ،وعدالــة ال�ش يعــة إىل الب�ش يــة
اليمــان ،وســماحة إ
أمــة أخرجــت للنــاس ،حملــت نــور إ
جمعــاء ،فحــق لنــا أن نفتخــر ،بصاحــب هــذه السـ يـرة العطــرة ،صــى هللا عليــه وســلم ،ونعـ ت ز
ـ�

بــه.
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ين
{و ِإنَّــكَ َل َع َ
يــم} (القلــم،)4 :
وتســاءل :ألــم يخاطبــه رب
العالمــ� َ
ــق َع ِظ ٍ
ــى خُ ُل ٍ
ألــم يقــل صــى هللا عليــه وســلم( :إنمــا بعثــت ألتمــم صالــح أ
الخــاق)(*) ،فقــد أرىس العقيــدة
1

الخــاق ،وقــاد أ
وال�ش يعــة ،وأتــم مــكارم أ
المــة إىل الخـ يـر.
وتابــع مخاطب ـاً ســيادة الرئيــس :نســتذكر ف ي� هــذا اليــوم المبــارك هجرتــه ،صــى هللا
العــا ،فالقــدس كمــا كرمهــا
عليــه وســلم ،وإرساءه ومعراجــه مــن أرض القــدس إىل الســماوات ُ
ن ف
و� مقدمتهــم القيــادة
هللا أرض إ
الرساء والمعـراج ،وكمــا هــو موقــف الصابريــن والمرابطـ يـ� ،ي
الفلســطينية وســيادتك
عــى رأســها ،قلــت ،ونحــن
نقــول معــك( :القــدس
ليســت للبيــع) ،وســتبقى
فلســط� أ
ين
للبــد،
عاصمــة
وهــي ليســت للبيــع؛ ألنهــا
عقيــدة ،والعقيــدة ال تبــاع،
والعقيــدة ال يفــرط بهــا،
والمقدســات ال يســاوم عليهــا ،فنحــن معــك ،فالقــدس ليســت للبيــع ،والقــدس هــي عاصمــة
حــى يــرث هللا أ
فلســط� عــى مــر أ
الزمــان ،ت
ين
الرض ومــا عليهــا».
وقــال« :نعاهــد هللا تعــاىل ف ي� هــذه الذكــرى العطــرة ،أن نفــي بالعهــد والقســم ،وأن نبقــى
الوفيــاء ،والحـراس أ
ـ� والســدنة أ
المخلصـ ي ن
المنــاء للقــدس ومقدســاتها ،إىل أن يقـض ي هللا أمـراً
أ
ف
الرساء والمعراج،
كان مفعــوالً .وأن نحتفــي وإياكــم ي� رحــاب المســجد القــى المبــارك ،أرض إ
المســجد الــذي دعــا إىل شــد الرحــال إليــه الحبيــب المصطفــى ،صــى هللا عليــه وســلم ،وهنــا
نؤكــد ونقــول :إن زيــارة المســجد أ
القــى المبــارك ،وشــد الرحــال إليــه ،هــي دعــوة نبويــة،
مســتمرة مــا اســتمر المســلمون يحملــون هــذه الدعــوة».

المك�ين من الصحابة ،مسند أ� هريرة ضر� الله عنه ،وقال أ
* مسند أحمد ،مسند ث
الرنؤوط :صحيح وهذا إسناد قوي
بي
ي
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واســتذكر ســماحته نهــج بنــاء الدولــة ،وكيــف أن دولــة الســام أ
الوىل كانــت مظلــة
إ
ـلم� وغـ يـر المسـ ي ن
للمسـ ي ن
ـلم� ،وكانــت قائمــة عــى العــدل ،والســماحة والعيــش المشـ تـرك ،وهــو

ت
ين
الــ� �ش فهــا الرســول ،صــى هللا عليــه وســلم ،ليلــة إرسائــه
مــا يحــدث ف ي�
فلســط� اليــوم ي
ومعراجــه ،حيــث جــاء إليهــا وفتحهــا فتحـاً معنويـاً ،والصحابــة ممــن تبعــوه ،ومــن ســاروا عــى
ت
ـ� أرســت حقــوق كل مــن يســكن ف ي�
نهجــه فتحــوا القــدس ماديـاً ،وكيــف أن العهــدة العمريــة الـ ي
ت
ـق لهــا أن تُــدون بحــروف مــن ذهــب.
ـ� ُحـ َّ
القــدس ،ووضــع أصحــاب الديانــة المســيحية الـ ي
املفتي العام يشارك يف املؤمتر العام ملؤسسة آل البيت يف األردن

ت
ين
حســ�،
عمــان :شــارك ســماحة الشــيخ محمــد
المفــ� العــام للقــدس والديــار
ي
الفلســطينية ،خطيــب المســجد أ
القــى المبــارك ،ف� أعمــال المؤتمــر العــام الثامــن عــرش
ي
اللهيــة ،والسـنن الكونيــة
لمؤسســة آل البيــت الملكيــة للفكــر إ
الســامي ،تحــت عنــوان «السـنن إ
ف� الق ـرآن الكريــم ،والســنة النبويــة» ،وقــدم للمؤتمــر ورقــة عمــل بحثيــة بعنــوان« :س ـنن
ي
ف
هللا � التاريــخ» ،وبـ ي ّ ن
ـ� أن المؤتمــر يشــكل ملتقــى للعلمــاء والمفكريــن مــن مختلــف المذاهــب
ي
ف
اللهيــة ودراســتها،
الســامية ،للتباحــث ي� علــوم الســنن إ
والمــدارس واالتجاهــات الفكريــة إ
ف
ن
ـا� ،انســجاماً مــع س ـنن هللا ســبحانه ف ي� خلــق
الســام ي� تنظيــم الواقــع إ
لتوضيــح دور إ
النسـ ي
والنســان ،وقــد التقــى ســماحته عــى هامــش المؤتمــر بالعديــد مــن الشــخصيات
الكــون إ
أ
ف أ ض
را� الفلســطينية
الرســمية والشــعبية ،وأطلعهــم عــى آخــر التطــورات والحــداث ي� ال ي
المحتلــة ،وأشــاد بالمملكــة أ
الردنيــة الهاشــمية ملــكاً وحكومــة وشــعباً ،لمــا يقدمونــه إلخوانهــم
ين
الفلســطيني� والمقدســات وبخاصــة ف ي� مدينــة القــدس.
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مــن جانــب آخــر؛ اســتنكر ســماحته ،ترصيحــات مــا يســمى بوزيــر أ
الداخــ�
المــن
ي
ّ
الرسائيــ� ،الداعيــة لفتــح البــاب أمــام اليهــود لممارســة الشــعائر الدينيــة ف� المســجد أ
القــى
إ
ي
ي
المبــارك ،وذلــك ف� ظــل االرتفاع الملحوظ ألعداد المسـ ي ن
ـتوطن� ،الذين يقتحمون المســجد يومياً.
ي
أ
وحــذر مــن أبعــاد ترصيحــات «رئيــس لجنــة الخارجيــة والمــن» التابعــة للكنيســت
ف
ت
ين
ين
يهوديــ� هجمــات مســلحة ضــد
تنظيمــ�
ديخــر» ،حــول محــاوالت تنفيــذ
«آ�
إ
ائيــ� ي
الرس ي
المســجد أ
القــى المبــارك ،ســواء بإطــاق صــاروخ باتجــاه المســجد ،أو إرســال طائــرة متفجرة،

أ
وغ� المســؤولة
ومحــاوالت تكـرار هــذا المــر ،محــذراً مــن عواقب هــذه الترصيحــات العنجهيــة ي
املفتي العام يشارك يف االحتفال بعام التسامح يف أبو ظبي

ت
ن
ـ� العــام للقــدس والديــار الفلســطينية
أبــو ظـ ب ي
ـ� :شــارك ســماحة الشــيخ محمــد حسـ يـ� ،المفـ ي
أ
القــى
خطيــب المســجد

المبــارك ،ف ي� االحتفــال بعــام
التســامح ،الــذي نظمــه مجلــس
ن ف
العمــل
ظــ�،
الفلســطي� ي� أبــو ب ي
ي
وذلــك ف ي� جامعــة الســوربون تحــت

رعايــة الشــيخ نهيــان بــن مبــارك آل
نهيــان ،وبـ ي ّ ن
ـ� ســماحته أن العيــش

ن
ـلم� والمسـ ي ن
ـ� المسـ ي ن
ـط� بـ ي ن
المشـ تـرك ف� فلسـ ي ن
ـا� المنشــود بـ ي ن
ـ�
ـيحي� أنمــوذج للتعايــش إ
النسـ ي
ي
ـ� يهــدف إىل �ض ب أي نــوع مــن التعايــش والتســامح ف ي�
بـن ي البـرش  ،مبينـاً أن االحتــال إ
الرسائيـ ي
فلسـ ي ن
ـط� ،وأن القــدس تتعــرض ألبشــع أنــواع الممارســات واالعتــداءات ،واالحتــال يهــدف مــن
وراء ذلــك إىل تهويــد المدينــة المقدســة ،وفــرض أمــر واقــع يســوق إىل الســيطرة عليهــا ،مشـ يـراً
ين
المســلم�.
إىل أن المدينــة المقدســة كانــت أفضــل أيامهــا عندمــا كانــت تحــت حكــم
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املفتي العام :أم نارص أبو حميد عنوان للتحدي والصمود الفلسطيني

ت
ن
ـ� العــام للقــدس والديــار الفلســطينية ،خطيــب
رام هللا :قــام الشــيخ محمــد حسـ يـ� ،المفـ ي
المســجد أ
القــى المبــارك ،ونائبــه فضيلــة الشــيخ إبراهيــم عــوض هللا ،ت
مفــ� محافظــة
ي
رام هللا
والبــرة ،بزيــارة تضامنيــة إىل مــنز ل أم نــارص أبــو حميــد ،تضامنــاً معهــا ،وهــي
ي
تواجــه ظلــم االحتــال وعنرصيتــه البغيضــة،
حيــث تــم هــدم نز
م�لهــا للمــرة الخامســة.
وأكــد ســماحته عــى أن أم نــارص تمثــل
والبــاء والشــجاعة
نموذجــاً شــامخاً للمصابــرة إ
منقطعــة النظـ يـر ،وهــي مثــال يحتــذى للتضحيــة
ن
ـطي� ،وباتــت مدرســة
العظيمــة ،والصمــود الفلسـ ي
ف ي� التضحيــة والصـ بـر والصمــود والشــموخ والعــزم
والرادة الصلبــة ،ومثــا ً شــامخاً ف ي� التحــدي،
إ

وينبغــي أن يســتلهم مــن روحهــا القــوة والعزيمــة ،وأن إرادتهــا القويــة لــن تكــر أمــام عــدوان
ن
الفلســطي� ف ي� الحيــاة ،والنيــل مــن عزيمتــه،
االحتــال ،الــذي يهــدف لــنز ع حــق الشــعب
ي
مشــدداً عــى أهميــة دعــم هــذه العائلــة الفلســطينية المناضلــة والصابــرة ومؤازرتهــا ،بم�ق ـاً
تحياتــه ألرسانــا البواســل الصامديــن الصابريــن خلــف قضبــان االحتــال.
ين
فلســط� أم نــارص أبــو حميــد هــذه الزيــارة
بدورهــا ّثمنــت خنســاء

التضامنيــة ،مؤكــدة عــى أن مــا تمارســه ســلطات االحتــال بحقهــا لــن يثنيهــا عــن
العــ� القديــر ،ولــن تزيدهــا
وص�هــا ،واحتســاب أمرهــا عنــد
مواصلــة صمودهــا ب
ي
ن
معــرة عــن فخرهــا بشــعبنا
غطرســة المحتــل إال ثباتــاً وثقــة بالحريــة،
الفلســطي�،
ب
ي
عــر مــن خــال أطيافــه جميعهــا عــن تضامنــه معهــا ،والوقــوف إىل جانبهــا.
الــذي ب
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املفتي العام يهنئ األسري املحرر رضغام األعرج
ويشيد بثبات األرسى وصربهم
رام هللا :قــام الشــيخ محمــد
ت
ين
حســ�،
المفــ� العــام للقــدس
ي
والديــار الفلســطينية ،خطيــب
أ
القــى المبــارك،
المســجد
ونائبــه الشــيخ إبراهيــم خليــل
ت
عــوض هللا،
مفــ� محافظــة
ي
للســر المحــرر �ض غــام أ
رام هللا والبــرة ،بزيــارة أ
العــرج لتهنئتــه بالتحــرر مــن
ي
ي
الــ� غادرهــا بعــد أن ض
ت
قــى ف ي� غياهــب زنازينهــا مــدة ( )19عامــاً.
ســجون االحتــال ،ي
ن
ـطي� بــكل أطيافــه يتطلعــون إلطــاق
وقــال :إن القيــادة الفلســطينية والشــعب الفلسـ ي
رساح أ
الرسى ،وفرســان الحريــة جميعـاً مــن ظــام ســجون االحتــال ،وأن قضيتهــم تحتــل رأس
أولويــات العمــل الوط ـن المخلــص ،مؤكــداً عــى أن الشــهداء أ
والرسى قــد ضحــوا بأرواحهــم
ي
أ
ن
ـطي� ومقدســاته ،فحق لهــم أن يكونوا الكرمـ ي ن
ـ� منا.
وحرياتهــم مــن أجــل كرامة الشــعب الفلسـ ي
وحــث الشــيخ محمــد حسـ ي ن
ـ� عــى الوحــدة الوطنيــة ورص الصفــوف ،مؤكــداً عــى أنهــا
الصخــرة الـ تـ� تتحطــم عليهــا أطمــاع االحتــال ومؤامراتــه ،وقــدم ســماحته للمحــرر أ
العــرج
ي
الســر المحــرر أ
باقــة مــن إصــدارات دار الفتــاء الفلســطينية ،بــدوره شــكر أ
ت
المفــ�
العــرج
إ
ي
ي
العــام ونائبــه عــى هــذه الزيــارة ،وعــى مواقــف ســماحته الم�ش فــة ،وبخاصــة تجــاه مــؤازرة
الرسى ودعــم صمودهــم ،والــذود عــن حيــاض القــدس والمســجد أ
أ
القــى المبــارك.
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املفتــي العــام يــرأس الجلســتني  178و 179لجلســات مجلــس
اإلفتــاء األعــى
ت
ن
ـ� العــام للقــدس والديــار الفلســطينية
القــدس :تـرأس ســماحة الشــيخ محمــد حسـ يـ� – المفـ ي
– رئيــس مجلــس الفتــاء أ
العــى ،الجلسـ ي ن
الفتــاء
ـت�  178و 179بعــد المائــة لجلســات مجلــس إ
إ
أ
العــى ،بحضــور أصحــاب الفضيلــة أعضــاء المجلــس من محافظــات الوطــن كافة ،وقد اســتنكر

ســماحته االنتهــاكات الـ تـ� تقوم بها ســلطات االحتــال الرسائيل ضد المســجد أ
القىص المبارك،
إ
ي
ي
مــن إغــاق واقتحامــات وإبعــادات ،مبين ـاً أن هــذه الج ـراءات تتنـ ف
ـا� مــع ال�ش ائــع الســماوية،
إ
والقوانـ ن أ
الرسائيليــة بوقــف هذه الممارســات
ـ� والعـراف الدوليــة ،وطالــب المجلــس الســلطات إ
ي
ت
واحــرام حرمــة المســاجد
واالنتهــاكات

الســامية ،كمــا أدان ســماحته الهجمــة
إ
ت
�ش
ـ� تقــوم بهــا ســلطات االحتالل
ال ســة الـ ي
أ ض
را� والمنــازل الفلســطينية،
ضــد ال ي
مؤكــداً عــى �ض ورة الوقــوف صفــاً
واحــداً أمــام هــذه الغطرســة والعنجهيــة
والعنرصيــة المتعصبــة.
مــن جانــب آخــر؛ رفــض المجلــس
قــرار الدارة أ
المريكيــة الظالــم بت�ش يــع
إ
المســتوطنات

الرسائيليــة،
إ

حيــث

أعلــن وزيــر خارجيتهــا أن المســتوطنات
الرسائيليــة ف ي� القــدس والضفــة الغربيــة
إ
الــدول،
غــر مخالفــة للقانــون
المحتلــة ي
ي
العــان
وشــدد المجلــس عــى رفــض هــذا إ

وبطالنــه ،كونــه يتعــارض كليـاً مــع القانون
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الــدول ،وق ـرارات ال�ش عيــة الدوليــة الرافضــة لالســتيطان ،وق ـرارات مجلــس أ
المــن ،خاصــة
ي
الق ـرار رقــم ( ،)2334مبين ـاً أن الدارة أ
المريكيــة تؤكــد بهــذا الق ـرار عــى فقدهــا المصداقيــة
إ
الرصار ،وموقفهــا هــذا يشـ يـر إىل البجاحــة الـ تـ� وصــل إليهــا المتحـ ي ز
ـ�ون لالحتــال،
مــع ســبق إ
ي
ن
الممعنــون ف ي� ظلــم الشــعب
الفلســطي� ،واالعتــداء الصــارخ عــى قضيتــه الم�ش وعــة.
ي

نائــب املفتــي العــام يشــارك يف حفــل افتتــاح فــروع للبنــك
اإلســامي العــريب
رام هللا :شــارك فضيلــة الشــيخ إبراهيــم
ت
خليــل عــوض هللا ،نائــب
المفــ� العــام
ي
ت
مفــ�
للقــدس والديــار الفلســطينية،
ي
محافظــة رام هللا والبـ يـرة ،ف ي� حفــل افتتــاح
العــر� ف ي�
الســامي
ثالثــة فــروع للبنــك إ
بي

والبــرة ،وخــال كلمــة
محافظــة رام هللا
ي

ألقاهــا بالمناســبة ،أكــد عــى أهميــة العمــل
ف
الفتــاء الفلســطينية تتعامــل مع
ـر� الــذي يتحــرى الحــال ،والبعــد عــن الحـرام ،وأن دار إ
المـ ي
ت
�ش
ـ� ّتدعيهــا ،وأشــاد فضيلتــه بالــدور
أي معاملــة حســب عيتهــا ،وليــس حســب اســم الجهــة الـ ي
ين
ين
العموميــ� ،ومراعاتــه لظروفهــم
الموظفــ�
العــر� مــع
الســامي
الــذي قــام بــه البنــك إ
بي
خــال فـ تـرة أ
الزمــة الماليــة الـ تـ� عـ ن
ـا� منهــا القطــاع العــام ،وح ـرض االحتفــال العديــد مــن
ي
الشــخصيات الرســمية والشــعبية ،وعــى رأســهم د .عــزام الشــوا ،محافــظ ســلطة النقــد.
نائــب املفتــي العام يشــارك يف ندوة حول تعارض ســلوكات املجتمــع مع األديان

ت
ين
حســ�،
نابلــس :نيابــة عــن ســماحة الشــيخ محمــد
المفــ� العــام للقــدس والديــار
ي
ت
الفلســطينية ،شــارك فضيلــة الشــيخ إبراهيــم خليــل عــوض هللا ،نائــب
المفــ� العــام
ي
للقــدس والديــار الفلســطينية ،ت
والبــرة ،ف ي� نــدوة عقــدت ف ي� جامعــة
مفــ� محافظــة رام هللا
ي
ي
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النجــاح الوطنيــة ،بعنــوان( :تعــارض
ســلوكات المجتمــع مــع أ
الديــان).
ف
وبـ ي ن
الســام من
ـ� فضيلتــه ي� كلمتــه موقف إ
العيــش المشـ تـرك بـ ي ن
ـ� بـن ي البـرش  ،القائــم
عــى العفــو والتســامح وفهــم آ
الخــر ،ونبــذ

العــدوان ،مستشــهداً بأدلــة مــن القــرآن
الكريــم تحــث عــى الـ بـر والقســط للذيــن
لــم يــؤذوا المسـ ي ن
ـلم� ،وأدلــة مــن الســنة ومواقــف الصحابــة والســلف الصالــح تســند ذلــك.

ت
ـ� ينبغــي االبتعــاد عنهــا ،مثــل العصبيــة
وحــذر فضيلتــه مــن الســلوكات الســيئة الـ ي
ت
وشــدد عــى �ض ورة
الــ� ال تحمــد عقباهــا،
ّ
ّ
والتعصــب لقبيلــة أو جماعــة ،وفــورة الغضــب ي
ت
ت
ال� ي ز
االحــرام المتبــادل،
كــ� عــى
والتســلح بالوعــي والفهــم والفكــر ي ن
ب�
أبنــاء المجتمــع الواحــد ،وبخاصــة

طلبــة الجامعــات ،داعي ـاً إىل التعــاون
ت
المشــركة ف ي�
لتحقيــق المصالــح
ت
المشــرك الواحــد،
تحمــل الهــم
ّ
ف ي� ســبيل التحــرر مــن غطرســة االحتــال وعدوانــه ،وشــكر فضيلتــه ف ي� ختــام
ين
القائمــ� عــى هــذه النــدوة ،وجامعــة النجــاح الوطنيــة ،الحتضانهــا إياهــا.
كلمتــه
نائــب املفتــي العــام يشــارك يف احتفالــن يف بيــت لحــم
بذكــرى املولــد النبــوي
ت
ن
ـ� العــام للقــدس والديــار
بيــت لحــم :ممثـا ً عــن ســماحة الشــيخ محمــد أحمــد حسـ يـ� -المفـ ي
102

باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام

ن
ت
ش
�
ط
�
ا ا�

الفلســطينية -شــارك فضيلــة الشــيخ إبراهيــم
ت
خليــل عــوض هللا ،نائــب
المفــ� العــام
ي
للقــدس والديــار الفلســطينية ،ف ي� االحتفــال
بذكــرى المولــد النبــوي ال�ش يــف الــذي نظمته
وزارة أ
الوقــاف والشــؤون الدينيــة ،ودائــرة

ئ
النســا� ،ووزارة ت
ال�بيــة والتعليــم،
العمــل
ي
ف ي� ســاحة المهــد ببيــت لحــم تحــت رعايــة اللــواء كامــل حميــد محافــظ محافظــة بيــت لحــم.
ف
ـ� الكريــم محمــد،
وألقــى فضيلتــه كلمــة ي� االحتفــال دعــا فيهــا إىل التحـ ي
ـ� بأخــاق النـ ب ي
ـم} (القلــم)4 :
صــى هللا عليــه وســلم ،الــذي أثـىن عليــه رب العــزة قائـاًَ :
{و ِإنَّــكَ َل َعـ َـى خُ ُلـ ٍـق َع ِظيـ ٍ
والــذي مــا خـ ي ّـر بـ ي ن
ـ� أمريــن إال اختــار أيرسهمــا مــا لــم يكــن إثم ـاً ،وأنــه لــم يكــن فظ ـاً ،وال

بالنســان والحيــوان ،مبين ـاً أن ديننــا الحنيــف لــم يــأت منغلق ـاً
غليــظ القلــب ،بــل كان رحيم ـاً إ
عــى نفســه ،بــل هــو ديــن عالمــي ،جــاء هدايــة للعالمـ ي ن
ـ� ورحمــة.
وأشــاد فضيلتــه بالعيــش المشـ تـرك ف� مجتمعنا ي ن
ب� المســلم والمســيحي ،والــذي يقوم
ي
عــى االحـ تـرام المتبــادل وحــب الوطــن ،والحــرص عــى تحريــر القــدس أ
والرسى والوطــن كلــه.

كمــا شــارك فضيلتــه ف ي� االحتفــال الديـن ي المركــزي ،الــذي أقامتــه مديريــة أوقــاف بيــت
ن
لحــم ف ي� مســجد عمــر بــن الخطــاب ،وركــز فضيلتــه ف ي�
ٍ
كلمــة ألقاهــا عــى الخطــاب الديــ ي
اليــات القرآنيــة أ
ـلم� ،وينطلــق مــن آ
ـ� المسـ ي ن
الســوي ،الــذي ال يفــرق بـ ي ن
والحاديــث ال�ش يفــة
ـأس بالرســول ،صــى هللا عليــه وســلم ،ف ي�
والفهــم الصحيــح للفقــه إ
الســامي ،داعي ـاً إىل التـ ي
دعوتــه إىل هللا بالحكمــة والموعظــة الحســنة ،ومجادلــة النــاس ت
بالــ� هــي أحســن.
ي

نائــب املفتــي العــام يلتقــي رئيــس بلديــة البــرة ومديــر عــام
أوقــاف بيــت لحــم

ت
ـ� العــام للقــدس والديــار
البـ يـرة :التقــى فضيلــة الشــيخ إبراهيــم عــوض هللا – نائــب المفـ ي
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ت
الفلســطينية-
مفــ� محافظــة رام
ي
هللا والبــرة ،أ
والســتاذ محمــد جــاد
ي
الداريــة
هللا – مديــر عــام الشــؤون إ
ف
الفتــاء ،بالســيد
والماليــة ي� دار إ
عــزام إســماعيل – رئيــس بلديــة
البـ يـرة -وبحــث الجانبــان ســبل تعزيــز
ت
المشــرك ي ن
الفتــاء
التعــاون
بــ� دار إ
الفلســطينية وبلديــة البـ يـرة ،والعديد
مــن القضايــا الـ تـ� تهــم المواطنـ ي ن
ـ�،
ي
وتقديــم الخدمــة أ
المثــل لهــم.
رحــب رئيــس بلديــة البـ يـرة
بــدوره ّ
بهــذه الزيــارة ،واســتعرض بعــض
والجــراءات
نشــاطات البلديــة،
إ
الــ� تتخذهــا لتنظيــم أ
ت
الســواق
ي
وتســي� حيــاة
ونظافــة المدينــة،
ي
ين
المواطنــ� فيهــا عــى مختلــف

أ
ين
الصعــدة ،تحــت مظلــة نز
المواطنــ� العامــة والخاصــة .
ال�اهــة ،وبمــا يخــدم مصالــح
مــن جانــب آخــر؛ التقــى فضيلتــه بســعادة الســيد محمــد أبــو شــيخة -مديــر عــام
أوقــاف بيــت لحــم ،وذلــك عــى هامــش االحتفــال المركــزي بذكــرى المولــد النبــوي ال�ش يــف،

وتنــاول اللقــاء بحــث العديــد مــن قضايــا االهتمــام المشـ تـرك ،ف ي� إطــار التعــاون البنــاء والدائــم
أ
ين
الفتــاء الفلســطينية.
بــ� وزارة الوقــاف ودار إ
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مفتي محافظة بيت لحم يلقي دروساً عدة
ويشارك يف نشاطات أخرى

بيــت لحــم :ألقــى فضيلــة الشــيخ عبــد المجيــد العمارنــة  -ت
مفــ� محافظــة بيــت لحــم-
ي
العديــد مــن الــدروس الدينيــة ف ي� محافظــة بيــت لحــم ،وذلــك ف ي� مدرســة الزواهــرة المختلطــة
ف
ف
و� الطابــور الصباحــي ،وألقــى
ي� المعــرة ،ي

درســاً آخــر عــى طــاب الصفــوف التاســع
والعــا�ش والحــادي ع ـرش  ،كمــا التقــى بطــاب
الثانويــة العامــة «التوجيهــي» ،وحثهــم عــى
يز
والبــداع والتفــوق،
مضاعفــة الجهــود
للتمــ� إ

كمــا ألقــى درسـاً آخــر عــى طلبــة مدرســة بنــات
الزواهــرة أ
الساســية ف ي� المعــرة ،ودرس ـاً آخــر
ف
ف
ف
ف
بالضافــة إىل إلقائــه
و� مســجد الشــهداء ي� أرطــاس ،إ
ي� مســجد المصطفــى ي� بيــت جــاال ،ي
محــا�ض ة عــى وفــد ألمـ ن ف
الســامي المســيحي ف ي�
ـا� ي� بيــت جــاال ،تحــدث فيهــا عــن التعايــش إ
ي
أ
فلسـ ي ن
ـط� ،وقــام بجولــة عــى مــدارس القــرى المحاذيــة للجــدار والقــرى المعرضــة للخطــار.
وشــارك ف� االعتصــام التضامــن مــع أ
ين
ين
المعتقلــ� ف ي� ســجون
الفلســطيني�
الرسى
ي
ي
ف
ف
العــام المختلفــة ،تنــاول فيهــا
العالميــة ي� وســائل إ
ال�امــج إ
االحتــال ،وشــارك ي� العديــد مــن ب
ت
الــ� تهــم النــاس ف ي� حياتهــم الدينيــة والدنيويــة.
العديــد مــن الموضوعــات ي
مفتي محافظة الخليل يلقي دروساً دينية يف مكافحة الفساد

الخليــل :ألقــى فضيلــة الشــيخ «محمــد ماهــر» مســودة – ت
مفــ�
ي
محافظــة الخليــل -دروسـاً دينيــة ،تنــاول فيهــا ســبل مكافحــة الفســاد ،وقــد
ف
البراهيمــي ،وكذلــك درسـاً
ألقــى درسـاً دينيـاً بعــد صــاة الفجــر ي� المســجد إ
آخــر ف� مســجد الرنتيــ� ،بعــد صــاة المغــرب ،لتوعيــة المواطنـ ي ن
ـ� ف ي� أمــور
ي
ي
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تمــارس دون علمهــم ،وتســاعد عــى الفســاد ،كمــا بـ ي ّ ن
ـ� طــرق الوقايــة والعــاج لمكافحــة هــذه
الظاهــرة ،مبينـاً عواقــب المســاهمة ف ي� نـرش الفســاد ف ي� المجتمــع ،مؤكــداً عــى �ض ورة الوقــوف
صف ـاً واحــداً ومحاربــة الفســاد ،بــكل أشــكاله وألوانــه المختلفــة.
مفتي محافظة نابلس يشارك يف ندوات عدة ونشاطات أخرى

ت
ـ� محافظــة نابلــس -ف ي� العديــد مــن الندوات
نابلــس :شــارك فضيلــة الشــيخ أحمــد شــوباش -مفـ ي
منهــا ،نــدوة بعنــوان« :ســلوك المجتمــع مــع أ
الديــان» عقــدت ف ي� جامعــة النجــاح الوطنيــة،
أ
النابلس،
ـ� وإطــاق الرصــاص» عقــدت ف ي� قاعــة الشــهيدة لينــا
وأخــرى بعنــوان« :الســلم الهـ ي
ي
ين
الجماســ� ،وأخــرى بعنــوان« :نابلــس العيــش
وأخــرى حــول المخــدرات ،عقــدت ف ي� جمعيــة

ت
المشــرك» بتنظيــم مــن جمعيــة
الكتــاب المقــدس ،ومركــز حــواء ،كمــا
ألقــى العديــد مــن المحــا�ض ات منهــا

ف
الصــاح ض
ح�هــا
محــا�ض ة ي� مركــز إ
مجموعــة مــن الــنزالء ،تحــدث فيهــا
عــن التوعيــة و�ش وطهــا ،وأخــرى ف ي�
مدرســة مخيــم العـ ي ن
ـ� حــول «أخــاق

الطــاب وســلوكاتهم وممارســاتهم» ،وشــارك ف ي� ورشــة حــول «واجــب العمــل وأخالقياتــه» ،عقــدت
ف� اتحــاد نقابــات العمــال ،كمــا شــارك فضيلتــه ف� االعتصــام التضام ـن مــع أ
الرسى الفلسـ ي ن
ـطيني� ف ي�
ي
ي
ي
أ
ف
ف
و� حفــل بيــت الجــداد
و� حفــل افتتــاح معــرض نابلــس التجــاري «هــا نابلــس» ،ي
ســجون االحتــال ،ي
التابــع لجمعيــة الهــال أ
الحمــر ،وشــارك ف ي� إلقــاء العديــد مــن خطــب الجمعــة والــدروس الدينيــة
ف
بالضافــة إىل مشــاركته ف� حــل العديــد مــن نز
ال�اعــات والخالفــات العائليــة
ي� مســاجد المحافظــة ،إ
ي
العالميــة ،وشــارك ف ي� أخــرى ،تنــاول فيهــا
ال�امــج إ
والعشــائرية ،كمــا قــدم فضيلتــه العديــد مــن ب
ين
المواطنــ� ف ي� مختلــف جوانــب الحيــاة.
موضوعــات تهــم
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مفتــي محافظــة طوبــاس يشــارك يف االحتفــال مبناســبة الهجــرة
النبويــة الرشيفــة ونشــاطات أخــرى

ت
ن
ـ� محافظــة طوبــاس -ف ي� االحتفــال
طوبــاس :شــارك فضيلــة الشــيخ حسـ يـ� عمــرو –مفـ ي
الــذي أقامتــه محافظــة طوبــاس -ومديريــة أ
الوقــاف ف ي� قاعــة المحافظــة ،بحضــور العديــد
مــن الشــخصيات الرســمية والشــعبية ،وألقــى فضيلتــه كلمــة تحــدث فيهــا عــن أعمــال الرســول
الكريــم ،صــى هللا عليــه وســلم ،عندمــا هاجــر من مكــة إىل المدينــة ،داعيـاً إىل االســتفادة ،من
وع�هــا ،كمــا شــارك ف ي�
دروســها ب
الوقفــة التضامنيــة مــع أ
الرسى
الفلســطيني� ض
الم� ي ن
ين
بــ� عــن
الطعــام ف ي� ســجون االحتــال،
ف
ت
الــ�
وكذلــك ي� ورشــة العمــل ي
أقامهــا ،مركــز إعــام وحقــوق

الديمقراطيــة «شــمس» ،حــول
أ
هــ�
ســبل تعزيــز الســلم ال ي
ف
ف
ف
و� افتتــاح معــرض ت
الشــبا�
الــراث
بي
ي� محافظــة طوبــاس ،عقــدت ي� قاعــة بلديــة طوبــاس ،ي
الفلسـ ن ف
الخ�يــة،
ـطي� ،ي� قاعــة بلديــة طوبــاس ،بدعــوة مــن وزارة الثقافــة ،وجمعيــة طوبــاس ي
ي
و� ورشــة عمــل حــول« :حمايــة أ
ف
الوزون حمايــة لحياتنــا» ف ي� مقــر جامعــة القــدس المفتوحــة،
ي
بدعــوة مــن ســلطة جــودة البيئــة ،ف ي� لقــاء تعريفي حــول المبــادرة الشــبابية ،بعنوان« :فلتســمع
ف
بالضافــة
كل الدنيــا» ،بدعــوة مــن المحافظــة ،ي� مقــر بلديــة طوبــاس ،حــول مــرض الرسطــان ،إ
إىل حفــل توزيــع جائــزة ســالم أبــو خـ ي ز
ـ�ران للبحــث العلمــي ف ي� قاعــة حيــاة طوبــاس ،بدعــوة مــن
مديريــة ت
ال�بيــة والتعليــم.
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مفتــي محافظــة طولكــرم يشــارك يف املؤمتــر العلمــي القــرآين
األول ونشــاطات أخــرى

طولكــرم :شــارك فضيلــة الشــيخ عمــار بــدوي -ت
مفــ� محافظــة
ي
طولكــرم -ف� المؤتمــر العلمــي الق ـر نآ� أ
الول ،الــذي عقدتــه مديريــة أوقــاف
ي
ي
طولكــرم ،حيــث قـ ّـدم ورقــة عمــل حــول دور معلــم التجويــد والتحفيــظ ف ي�
ربــط آ
ين
الصالحــ� والمعارصيــن.
اليــات القرآنيــة بالقــدوات الصالحــة ،مــن

وألقــى فضيلتــه محــا�ض ة أمــام طــاب المدرســة ال�ش عيــة ف ي� طولكــرم ،حــول القــدس
ف
ـ� فقهيـ ي ن
الســام ،علمـاً أن فضيلتــه يقــوم بإلقــاء درسـ ي ن
ـ� ف ي� مســجد الكوثــر يومــي
ومكانتهــا ي� إ
أ
ف
ت
ـ� يجيب)الذي
الحــد والخميــس من كل أســبوع ،إضافة إىل مشــاركته ي� برنامج (أنت تســأل والمفـ ي
يقــدم عـ بـر إذاعــة القـرآن الكريم ف� نابلس أســبوعياً ،يجيــب فيه عن أســئلة المسـ ي ن
ـتفت� الفقهية.
ي
مفتي محافظة جنني يزور بلدية جنني
ويشارك يف نشاطات أخرى عدة

جنـ ي ن
ـ� :زار فضيلــة الشــيخ محمــد أبــو
ت
جنــ� -بلديــة ي ن
–مفــ� محافظــة ي ن
الــرب
جنــ�،
ي
ت
ـ� تخــدم
وذلــك لبحــث العديــد مــن القضايــا الـ ي
الصالــح العــام ،وشــارك ف ي� لقــاء توعــوي ف ي� مركــز
«شــارك» حــول مواقــع التواصــل االجتماعــي،
ف
ـا� ف ي� مدرســة الصداقــة
و� حفــل ب
ال�لمــان الطـ ب ي
ي
ف
ت
و� فعاليــات يــوم الـ تـراث ف ي� مدرســة ديــر أبــو ضعيــف ،وســاهم ف ي� حــل العديــد مــن
ال�كيــة ،ي
ف
الخالفــات نز
ال�امــج
وال�اعــات العائليــة والعشــائرية ،إ
بالضافــة إىل المشــاركة ي� العديــد مــن ب
108

باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام

ن
ت
ش
�
ط
�
ا ا�

العالمية،تعــرض فيهــا إىل العديــد مــن الموضوعــات المختلفــة ي ن
وبــ� رأي الــرش ع فيهــا.
إ
مفتــي محافظــة ســلفيت يشــارك يف افتتــاح فــرع للبنــك اإلســامي
الفلســطيني ونشــاطات أخــرى

ت
ســلفيت :شــارك فضيلــة الشــيخ – جميــل جمعــة –
مفــ� محافظــة
ي
ف
ن
ـطي� ،وألقــى محــا�ض ة ف ي�
ســلفيت -ي� افتتــاح فــرع البنــك إ
الســامي الفلسـ ي
المســن� ،تنــاول فيهــا أهميــة أ
ين
المــر بالمعــروف ،والنهــي
جمعيــة رعايــة
عــن المنكــر ،ومحاربــة الفســاد أينمــا وجــد ،وشــارك ف ي� االحتفــال بمناســبة
ـ� أهميــة أخــذ الــدروس والعـ بـر مــن حادثــة الهجــرة ،كمــا بـ ي ّ ن
الهجــرة النبويــة ال�ش يفــة ،وبـ ي ّ ن
ـ�
أهميــة التمســك بكتــاب هللا وســنة رســوله ،صــى هللا عليــه وســلم ،والصـ بـر عــى المــكاره.
مفتــي قــوى األمــن الفلســطيني يشــارك يف ورشــة عمــل عــن
عقوبــة اإلعــدام ونشــاطات أخــرى

ين
جنــ� :شــارك فضيلــة الشــيخ محمــد ســعيد
مفــ� قــوى أ
ت
ن
صــاح –
المــن
الفلســطي� – ف ي�
ي
ي
العــدام ،نظمهــا
ورشــة عمــل حــول عقوبــة إ
مركــز شــمس ،بالتعــاون مــع الجامعــة العربيــة
أ
المريكيــة ،حيــث ي ّ ن
الســام
بــ� فضيلتــه أن إ

بأحكامــه وت�ش يعاتــه وعقيدتــه هــو الخــاص
للمــن أ
الحــكام ال�ش عيــة هــو الضمــان أ
للمــة ،وأن تطبيــق أ
أ
والمــان ف ي� المجتمعــات ،كمــا شــارك
فضيلتــه ف ي� إلقــاء العديــد مــن خطــب الجمعــة والــدروس الدينيــة ،إضافــة إىل مشــاركته ف ي� حــل
عــدد مــن الخالفــات نز
وال�اعــات العائليــة والعشــائرية ،إضافــة إىل المشــاركة ف ي� برامــج إعالميــة
بــ� فيهــا أ
عــدة ،ي ّ ن
الحــكام ال�ش عيــة ف ي� مســائل ذات صلــة بجوانــب الحيــاة.
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مسابقة العدد 150
السؤال األول :ما ......................؟

السؤال الثالث :كم ............؟

 .1ن
ف
ث
ون}
يم َ
مع� ِ{ف ِيه ت ُِس ُ
ْــر
 .1تكــرر ي� القــرآن الكريــم قولــه تعــاىلَ :
{و َمــا أَك َ ُ
ف
ت
رش
الشــارة إىل ضعفهــا َ
ـ� قيــل ي� ســياق إ
 .2الحـ ة الـ ي
ــ�}
ــت ِب ُم ِؤْم ِن ي ن َ
َــو َح َر ْص َ
ــاس َول ْ
{ض ُعـ َـف ال َّن ِ
ُوب}
الســر المحــرر �ض غــام أ
قــى أ
 .2ض
ــب َوال َْمطْل ُ
الطَّا ِل ُ
العــرج ف ي� ســجون
ي
 .3أصناف الناس الذين يجوز الحج عنهم
االحتــال وزنازينــه
 .4حكم صالة الجنازة
ف الحديــث النبــوي  .3عدد:
 .5الســبع الموبقــات حســب مــا ورد ي�
أ .إخوة يوسف ،عليه الصالة والسالم
ال�ش يــف
ت
الــ� كانــت حــول الكعبــة يــوم الفتــح
 .6حق الطريق حسب بيانه صىل الله عليه وسلم
ب .ال ُن ُصــب ي
أ
 .7االسم أ
السبق لمدينة اسطنبول ت
العظــم
ال�كية
الحال
الب�ة
 .8اسم رئيس بلدية ي
ي

السؤال الثاين :من ..................؟

الن� الذي وصفه الله بأنه حليم أواه منيب
 .1ب ي
ف
ز
تفس� الكتاب العزيز
 .2صاحب كتاب
الوج� ي� ي
ي
 .3القائل:
أ .ألهــل مكــة( :واللــه ال يأتيكــم مــن اليمامــة حبــة حنطــة
ت
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم)
حــى يــأذن فيهــا النـ ب ي
ن
ين
يتابع�
فلسط� تحنان
ب .إىل
ي
�ض
ن
فلسط� نب ي خط بالقلم
ومن
ي
ج .تلك الطبيعة ،قف بنا يا ساري
ت
ح� أريك بديع صنع الباري

ت
ت
ـ� شــبه
ج .إ
البــل الـ ي
ـ� ال تــكاد تجــد فيهــا راحلــة ،والـ ي
الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،النــاس بهــا

السؤال الرابع :أين ............؟

 .1دفن الصحا� الجليل أ� أيوب أ
النصاري
بي
بي
 .2عقــد مؤتمــر" :الســنن اللهيــة ،والســنن الكونيــة �ف
إ
ي
القــرآن الكريــم ،والســنة النبويــة"
 .3عقدت ورشة عمل" :حماية أ
الوزون حماية لحياتنا"

تنبيه :ميكن استخراج إجابة أسئلة املسابقة من محتويات هذا العدد

جوائز املسابقة

قيمتها الكلية  1500شيكل موزعة عىل
ستة فائزين بالتساوي
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ملحوظتان :
 يرجى كتابة االسم ثالثال� حسب ما ورد ف ي� البطاقة
ي
ال�يدي ،ورقم
الشخصية (الهوية) ،والعنوان ب
الجابات بخط واضح .
الهاتف وكتابة إ
سنوات
 أن ال يقل عمر المتسابق عن 10آ
ت
الجابات عىل العنوان ال ي� :
 ترسل إالرساء ،العدد 150
مسابقة إ
الرساء
مجلة إ
الفتاء
والعالم /دار إ
مديرية العالقات العامة إ
الفلسطينية
ص.ب  20517 :القدس ال�ش يف
ص.ب  1862 :رام الله

ن
� ش�اط تا�
إجابة مسابقة العدد 148
السؤال األول:

ن
المعا�)
العجاز ف ي� علم
( .6دالئل إ
ي

السؤال الثاين:

السؤال الخامس:

� .ش ق ي� قبة الصخرة

 .7الكلب

ما يزيد عن ي ن
ست� مرة
( )49شهيداً

 .1ماعز بن مالك
 .2أسماء بنت ب يأ� بكر

السؤال الثالث:

 .3أبو بكر الصديق

15 .1هـ 637 -م
2019/ 3/ 15 .2م
 .3ف ي� الشدة

 .4ذكوان
 .5تميم الداري

السؤال الرابع:

 .6عبد الله بن أريقط

السؤال السادس:

 .1قد يكون واجباً ،أو مندوباً ف� اختالف أ
الحوال
ي

 .1عبد الله بن عباس

 .2القرآن الكريم

 .2عمرو بن العاص
ت
الميقا�
 .3د .رأفت
ي
 .4الشافعي

 .3حظر ذلك
بالمعاص
 .4المجاهرين
ي
ون)
ون ِل َربِّ َنا َح ِام ُد َ
ون َع ِاب ُد َ
ون تَا ِئ ُب َ
(آي ُب َ
ِ .5

الفائزون يف مسابقة العدد 148
اسم الفائز
 .1النا أكرم جمعة

العنوان

قيمة الجائزة
بالشيكل

أريحا

250

 .2دالية عبد الرؤوف عبد الله

نابلس

250

 .3عبد الله يحيى حامد مساد

جنني

250

 .4وحيد عمر موىس

القدس وضواحيها

250

 .5عصام محمد عبد سحوري

بيت لحم

250

 .6رشيف محمد مفارجة

رام الله

250
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جم�ل ة� ا إل�سراء

العدد  150جامدى األوىل  /جامدى اآلخرة  1441هـ كانون الثاين /شباط  2020م

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.ps - israa@darifta.ps
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