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باملــرسى  التمســك  عقيــدة 

أقــوى مــن إمــاءات املبطلــن 

ــول: إن  ــة نق ــجون، وبداي ــارك ذو ش ــى المب ــجد الأق ــدس والمس ــن الق ــث ع الحدي  

ي باركهــا 
ي تحتضــن المســجد الأقــى المبــارك، وهــي المدينــة الــ�ت

ي نقصــد هــي الــ�ت
القــدس الــ�ت

ف بــه، دون أن يعتــدي بعضهــم عــى بعــض، أو يُحدثــوا  اللــه، وجعلهــا محــط أنظــار المؤمنــ�ي

ــق. ــري ح ــاللً بغ ــاً، أو إح ــاً، أو اقتالع ــا ظلم فيه

مكانة القدس واملسجد األقىص املبارك يف اإلسام:

ســالم، والحديــث عــن  ي ديــن الإ
للقــدس والمســجد الأقــى المبــارك مكانــة عظيمــة �ف  

ف راســخ، وعالقــة وطيــدة،  ــاً، وإنمــا ينبــع مــن يقــ�ي ذلــك ليــس مبتدعــاً، ول مفتعــالً، ول واهي

ي 
ي أعمــاق الأرض، وأغصانهــا تناطــح الســحاب، فالمســجد الأقــى المبــارك هــو ثــا�ف

جذورهــا �ف

ــِه؛ أَيُّ َمْســِجٍد  ، قــال: )قلــت: يــا رَُســوَل اللَّ ي َذرٍّ ي الأرض لعبــادة اللــه، فعــن أ�ب
مســجد ُوِضــع �ف

َْقــَى، قلــت:  ؟ قــال: اْلَمْســِجُد الأ ُل؟ قــال: اْلَمْســِجُد اْلَحــَراُم، قلــت: ثـُـمَّ أَيٌّ ي الأرض أَوَّ
ُوِضــَع �ف

)
1

ــَو َمْســِجٌد( )* ، َفُه ــالُة َفَصــلِّ ــَك الصَّ ــا أَْدَرَكْت ــَنًة، َوأَيَْنَم ــوَن َس ــا؟ قــال: أَْربَُع ــْم بَْيَنُهَم َك

َّ، َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه  ي َاِء بــن عــازب: )أَنَّ النَّــ�بِ َ ، فعــن الــرب ف ي صــالة المســلم�ي
وهــو أول قبلــ�ت  

َّــُه َصىَّ  َل َمــا َقــِدَم الَمِديَنــَة نـَـَزَل َعــَى أَْجــَداِدِه - أَْو َقــاَل أَْخَواِلــِه ِمــَن الأَنَْصــاِر- َوأَن َوَســلََّم، َكاَن أَوَّ

ــُه  ــوَن ِقْبَلُت ــُه أَْن تَُك ــْهًرا - َوَكاَن يُْعِجُب َ َش َ ــْبَعَة َعــرسش ــْهًرا - أَْو َس َ َش َ َة َعــرسش ــتَّ ــِدِس ِس ــِت الَمْق ــَل بَْي ِقَب

* صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة.

الشيخ محمد أحمد حسن

املرشف العام
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ــٌل  ــْوٌم، َفَخــَرَج رَُج ، َوَصــىَّ َمَعــُه َق َهــا َصــالََة الَعــْ�ِ َل َصــالٍَة َصالَّ ــُه َصــىَّ أَوَّ َّ ــِت، َوأَن ــَل الَبْي ِقَب

ــْن َصــىَّ َمَعــُه، َفَمــرَّ َعــَى أَْهــِل َمْســِجٍد َوُهــْم َراِكُعــوَن، َفَقــاَل: أَْشــَهُد ِباللَّــِه َلَقــْد َصلَّْيــُت َمــَع  ِممَّ

ــَة، َفــَداُروا َكَمــا ُهــْم ِقَبــَل الَبْيــِت، َوَكانـَـِت الَيُهــوُد  رَُســوِل اللَّــِه، َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، ِقَبــَل َمكَّ

ــا َولَّ َوْجَهــُه ِقَبــَل الَبْيــِت،  ي ِقَبــَل بَْيــِت الَمْقــِدِس، َوأَْهــُل الِكَتــاِب، َفَلمَّ َقــْد أَْعَجَبُهــْم ِإْذ َكاَن يَُصــىِّ

أَنَْكــُروا َذِلــَك(.)1(

ــورة  ــة س ــاً لفتتاحي ــلم، مصداق ــه وس ــه علي ــى الل ــد، ص ي محم ــ�ب ــرسى الن ــو م وه  

ى ِبَعْبــِدِه َلْيــالً مــَن الَمْســِجِد الَحــَراِم  ــِذي أرَْسَ ي يقــول عــز وجــل فيهــا: }ُســْبَحاَن الَّ
رساء، الــ�ت الإ

رساء:1( {)الإ ُ ــِميُع الَبِصــري ــُه ُهــَو السَّ ــا ِإنَّ ــْن آيَاِتَن ــُه ِم يَ ِ ُ
ــُه ِلرف ــا َحْوَل ــِذي بَاَرْكَن ــَى الَّ َْق ِإَل الَمْســِجِد الأ

يــع  ي ينحــ� ترسش
وهــو، مــع هــذا وذاك وإل يــوم الديــن، أحــد المســاجد الثالثــة الــ�ت  

هــا، عــى وجــه البســيطة، فعــن  هــا وكبري شــد الرحــال إليهــا، دون ســواها مــن المســاجد، صغري

ــاُل إل  ــدُّ الرَِّح ــال: )ل تَُش ــه وســلم، ق ــه علي ، صــى الل ي ــ�ب ــه، عــن الن ــه عن ي الل
ــرََة، ر�ف ي ُهَريْ أ�ب

ــه عليــه وســلم، َوَمْســِجِد  ــَراِم، َوَمْســِجِد الرَُّســوِل، صــى الل ــِة َمَســاِجَد؛ الَمْســِجِد الَح إل ثاَلثَ

ــَى()2( َْق الأ

تصاعد وترية االعتداءات عىل القدس واملسجد األقىص املبارك:

ــدة،  ــداءات متصاع ــارك لعت ــى المب ــجد الأق ــا المس ــدس ودرته ــة الق ــرض مدين تتع   

ــق  ــا يتعل ــا م ــة، ومنه ــت التاريخي اث والثواب ــرت ــق بال ــا يتعل ــا م ــة، منه ة ومتنوع ــري ــكالها كث أش

ي الصحيــة، ومنهــا مــا 
بيــة والتعليــم، ومنهــا مــا يتعلــق بالمشــا�ف ، ومنهــا مــا يتعلــق بالرت ي

بالمبــا�ف

ي 
ف والأنظمــة الــ�ت ي ولــوازم بقائــه، ومنهــا مــا يخــص القوانــ�ي

نســان الفلســطي�ف يتعلــق بحيــاة الإ

ــا. ــا وأهلهم ــس بهم ــا، للم ــا عليهم ــراد فرضه يُ

يمان. الة من الإ يمان، باب الصَّ 1. صحيح البخاري، كتاب الإ

ي مسجد مكة والمدينة.
ي مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصالة �ف

2. صحيح البخاري، كتاب فضل الصالة �ف

ف �ة العددعقيدة التمسك بالمرسى أقوى من إمالءات المبطل�ي اح�ي �ت �ت
ا�ف
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ي 
ومــن الصعــب بمقــال أن يحيــط بصــور هــذه العتــداءات وتفاصيلهــا، فذلــك مجالــه �ف  

ي تصــدر عــن جهــات الختصــاص، محليــاً ودوليــاً، والمــراد 
الدراســات والأبحــاث الإحصائيــة الــ�ت

ف القــدس  شــارة إل بعــض تلــك العتــداءات، بمــا يخــدم هــدف التذكــري بأنــ�ي هنــا القتصــار بالإ

ي أكنافهمــا.
ف فيهمــا، و�ف ــارك، والمرابطــ�ي والمســجد الأقــى المب

القــدس فتحهــا المســلمون، ولــم يظلمــوا أحــداً مــن أهلهــا، ولــم يقتلعــوا ســاكنيها   

مــن بيوتهــم، ولــم يســتبدلوا الِبَيــع والصلــوات بالمســاجد، وهــا هــي اليــوم تتعــرض لأبشــع 

أشــكال الغصــب والقهــر، ويواجــه أهلهــا الأقحــاح أقــى صنــوف الضطهــاد، وأبشــع أشــكال 

ــا. ــو ُهويته ــا، ومح ــس معالمه ــا، وطم ــم عنه ه ــد تهجري ــاق، بقص ــق الخن تضيي

ــوم  ــاس الي ــن الن ــدت م ــة، وج ــارة الأصيل ــق، والحض ــخ العري ــدس ذات التاري والق  

ــن ل  ــا لم ــا أن يهبه ــاً فيه ــك حق ــن ل يمل ــاول م ــا، فح ف فيه ــلم�ي ــرب والمس ــق الع ــن لح منكري

ف فيهــا؟! إنهــم لــن يســتطيعوا ذلــك، لأن  يســتحقها، فــأ�ف لــه وأمثالــه أن ينكــروا حــق المســلم�ي

ف  ف وعبادتهــم وثقافتهــم وتراثهــم ووجدانهــم، وللمســيحي�ي القــدس مرتبطــة بعقيــدة المســلم�ي

فيهــا كنائــس ومقدســات، فهــي ليســت ككل المــدن، وإنمــا هــي مدينــة المدائــن، يحــن المســلم 

كات وتقاطعــات  ي لهــا معهمــا مشــرت
إليهــا كمــا يحــن إل مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، الــ�ت

ي عــاله، وخلدهــا الرســول الكريــم، محمــد بــن عبــد اللــه، صــى اللــه عليــه 
قررهــا اللــه جــل �ف

ف والقــادة المظفريــن. ــار، مــن الأمــراء والفاتحــ�ي وســلم، وحفــظ ودهــا وحقهــا الســلف الأخي

القدس واملسجد األقىص ألمة اإلسام:

ــم،  ــا وحده ف وأبناءه ــطيني�ي ــص الفلس ــدس ل تخ ــى أن الق ــاً ع ــد دوم ــي التأكي ينبغ  

ــي  ــلم، وه ــه وس ــه علي ــى الل ــد، ص ي محم ــ�ب ــارك أرسي بالن ــى المب ــجدها الأق ــل إل مس ب

ي مكــة 
ف الأول، وإليهــا يشــدون رحالهــم، كمــا يشــدونها إل المســجد الحــرام �ف قبلــة المســلم�ي

ــوا  ف أن يهب ــلم�ي ــزم المس ــق يُل ــذا الح ــورة، وه ــة المن ي المدين
ــوي �ف ــجد النب ــة، والمس المكرم

اع،  ف لحمايتــه بمــا أوتــوا مــن قــوة، ومواقــف شــجاعة مستبســلة موحدة، بعيــداً عن الشــقاق والــرف
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ــم  ــة، أو رصاعاته ــم الداخلي ــغالهم بأوضاعه ، أو إش ف ــرب والمســلم�ي ــن الع ــري م ــغال كث فانش

ــدس  ــة الق ــج قضي ــاس بوه ــرارة الإحس ــف ح ــم، أضع انه ــع جري ــم م اعاته ف ــم، أو برف ي بلدانه
�ف

، ثانويــة  ف ي كانــت الأول لــدى العــرب والمســلم�ي
وأقصاهــا لديهــم، فأصبحــت هــذه القضيــة الــ�ت

ف بالقــدس  بصــ�ي ، ويجعــل المرت ف ــ�ي ــه الجب ــدى ل ــع ين ــد بعضهــم، أو هامشــية، وهــذا وض عن

ســالمي مــن  ي والإ يســتفردون بخنقهــا، وتغيــري معالمهــا لصالــح التهويــد، ومحــو الوجــود العــر�ب

ي هــذا المنحــى َحــدَّ تغيــري أســماء 
معالمهــا وشــوارعها وأزقتهــا، حــ�ت وصــل بهــم الســتفحال �ف

ــك. ــا كذل ــب بألفاظه ــة، وتكت ي ــميات عرب ــا إل مس ــا وأحيائه ــوارعها وميادينه ــض ش بع

ــن  ــا الذي ــرن ومروجيه ــة الق ــع صفق ــي م ــم التعاط ــوى بتحري فت

ــن: ــوم الدي ــة إىل ي ــم اللعن تطارده

ــرة  ــادى الآخ ي 17 جم
ــا �ف ــرن، أصدرن ــة الق ــرف بصفق ــات يع ــا ب ــالن عم ع ــاب الإ ي أعق

�ف  

ويج  ي الرت
عــي فيهــا، و�ف ف الحكــم الرسش 1441 هـــ وفــق 11شــباط 2020م فتــوى مــن القــدس، تبــ�ي

: ي
ــق ال�ت ــا وف ــن عنه ــد أعل ــا، وق ــي معه ــا، والتعاط له

ــاك  ــا يح ــل م ي ظ
ــرن، و�ف ــة الق ــمى بصفق ــا يس ــوذ عم ــالن المنب ع ــل الإ ي ظ

ــدس: �ف   الق

ــات  ــن صفق ــارك، م ــى المب ــجد الأق ــا المس ــف، ودرته ي ــدس الرسش ــا الق ف ومنارته ــط�ي لفلس

ــال  ــع أوص ــد، وتقطي ــطينية إل الأب ــة الفلس ــة القضي ــا إل تصفي ي مجمله
ــدف �ف ــرات، ته ومؤام

ــار الفلســطينية،  ي العــام للقــدس والدي
، المفــ�ت ف ، أصــدر الشــيخ محمــد حســ�ي ف الفلســطيني�ي

وخطيــب المســجد الأقــى المبــارك، فتــوى بتحريــم التعاطــي مــع هــذه الصفقــة ومروجيهــا، 

ي ذلك إل مســوغات عدة، مــن أبرزها:
ي دنياهــم بغري حق، مســتنداً �ف

ون �ف  الذيــن يطغــون ويتجــرب

ــن  ف م ــلم�ي ــرم المس ، وتح ف ــ�ي عي ــا الرسش ــن أصحابه ــدس م ــلب الق ــرن تس ــة الق أن صفق  

ثالــث مســاجدهم، وأول قبلتْيهــم، ومــرسى نبيهــم، صــى اللــه عليــه وســلم، وتضيــع حقــوق 

وعــة لشــعب يقتلــع مــن ديــاره قهــراً  عيــة عــن المطالبــة بالحقــوق المرسش ع الرسش ف ، وتــرف ف الالجئــ�ي

ف �ة العددعقيدة التمسك بالمرسى أقوى من إمالءات المبطل�ي اح�ي �ت �ت
ا�ف
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ــة،  ــال قيم ــالء ب ــح أش ــطينية لتصب ــة الفلس ــة القضي ــدف إل تصفي ــرن ته ــة الق ــاً، فصفق وبغي

ي الحيــاة، وتقريــر 
، لينــال حقــه الطبيعــي �ف ف ات الســن�ي ي الــذي ضحــى عــرسش

والشــعب الفلســطي�ف

ي المقابــل؛ فــإن 
ي الحيــاة عــى أرضــه بكرامــة، و�ف

، جــاءت هــذه الصفقــة وألغــت حقــه �ف المصــري

هــذه الصفقــة  تشــد عــى يــد الظالــم المغتصــب، وتــؤازره، وتمنحــه ظلمــاً وعدوانــاً معظــم 

الأرض الفلســطينية، المعطــرة بدمــاء الشــهداء الزكيــة، فهــي صفقــة جائــرة متلبســة بالخطايــا 

والآثــام والجرائــم، وهــي تُفــرض مــن طــرف واحــد، وتَتنــا�ف مــع أبســط درجــات القيــم النبيلــة، 

مــا يؤكــد أن الــذي يخطــط لهــذا العــدوان الغاشــم أو يســانده، أو يســكت عنــه راضياً، يســتحق 

ــَى  ــِه َع ــُة الّل ــل: }... أَل َلْعَن ــز وج ــه ع ــاً لقول ، مصداق ف ــ�ي ــاس أجمع ــه والن ــه ومالئكت ــة الل لعن

ــِه َواْلَمالآِئَكــِة  ــَة الّل {)هــود:18(، وهــو القائــل ســبحانه: }أُْوَلـــِئَك َجَزآُؤُهــْم أَنَّ َعَلْيِهــْم َلْعَن َ ف الظَّاِلِم�ي

ي اْلَحَيــاِة  ِ
ي عــاله: }ِإنَّــا َلَننــُ�ُ رُُســَلَنا َوالَِّذيــَن آَمُنــوا �ف

{)آل عمــران:87(، ويقــول جــل �ف َ ف ــاِس أَْجَمِعــ�ي َوالنَّ

ــُة َوَلُهــْم ُســوُء  ــْم َوَلُهــُم اللَّْعَن َ َمْعِذرَتُُه ف ــا َويَــْوَم يَُقــوُم اْلأَْشــَهاُد* يَــْوَم َل يَنَفــُع الظَّاِلِمــ�ي نَْي الدُّ

اِر{)غافــر:51 - 52(. الدَّ

ــالم  س ــار الإ ي دي
ــف �ف ي ــر ورسش ــا كل ح ي يرفضه

ــ�ت ــة ال ــذه الصفق ــع ه ــى م ــن يتعاط   وم

ــه  ــاً لل ــد خائن ، ويع ف ــط�ي ــدس وفلس ــارك والق ــى المب ــجد الأق ــون المس ــا يخ ــاً، فإنم جميع

، والله تعــال يقــول: }يَاأَيَُّها الَِّذيــَن آَمُنوا  ف ولرســوله، صــى اللــه عليه وســلم، ولجماعــة المســلم�ي

َل تَُخونـُـوا اللَّــَه َوالرَُّســوَل َوتَُخونـُـوا أََمانَاِتُكــْم َوأَنُْتــْم تَْعَلُموَن{)الأنفــال:27(، والعالــم أجمــع مطالــب 

ــم. ــعبها، ون�ته ــاتها وش ــها ومقدس ف وقدس ــط�ي ــى فلس ــدوان ع ــف الع ــاد لوق ــل الج  بالعم

ي ركابهــم وموالتهــم، فقــال جــلَّ 
، والســري �ف ف واللــه تعــال نهــى عــن مســايرة الظالمــ�ي  

ــن ُدوِن الّلــِه ِمــْن أَْوِلَيــاء ثـُـمَّ لَ  ــاُر َوَمــا َلُكــم مِّ ــُكُم النَّ شــأنه: }َولَ تَْرَكُنــواْ ِإَل الَِّذيــَن ظََلُمــواْ َفَتَمسَّ

، فهــذا مــوىس، عليــه الســالم،  ف ؤوا مــن جنايــات المجرمــ�ي وَن{)هــود:113(، وأنبيــاء اللــه تــرب تُنَ�ُ

ي القــرآن الكريــم 
، كمــا �ف ف يقطــع عــى نفســه عهــداً للــه بــأن ل يكــون منــارصاً ول مــؤازراً للمجرمــ�ي
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{)القصــص:17(، مــا يســتلزم  َ ف اً لِّْلُمْجِرِم�ي ــْن أَُكــوَن ظَِهــري َّ َفَل عــى لســانه: }َقــاَل رَبِّ ِبَمــا أَنَْعْمــَت َعــَىي

ــة  ــرام والعن�ي ج ــوار والإ ــة بالع ــرة، والمتخم ــة الجائ ــذه الصفق ــع ه ــي م ــم التعاط تحري

ــديدة. ــة الش ــة، والوقاح البغيض

والله يقول الحق ويهدي إل سواء السبيل

أهمية شد الرحال إىل املسجد األقىص املبارك:

ف عــى مــا يســتهدف          مــن أبــرز الــردود الناجعــة والعمليــة والمتيــرسة لكثــري مــن المســلم�ي

ــا،  ــال إليهم ــد الرح ــن ش ــوا م ــلم، أن يكثف ــه وس ــه علي ــى الل ــم، ص ــرسى نبيه ــهم وم قدس

ء، عــى  ي
اســتجابة للحــث النبــوي عــى ذلــك، ونيــل المثوبــة والأجــر مــن اللــه أولً، وقبــل كل ىسش

ي المســجد الأقــى المبــارك 
هــذا العمــل العظيــم، الــذي مــن ثمــاره أيضــاً؛ تكثيــف التواجــد �ف

ف بــه، ممــن يســتغلون ســاعات فراغــه مــن  بصــ�ي عــى مــدار الســاعة، لتفويــت الفــرص عــى المرت

ــول مكانهــم  ــه، لينتهزوهــا لتدنيســه، والحل ي يقــل وجودهــم في
ــ�ت ، أو الســاعات ال ف المســلم�ي

ــاً،  ــاً ومكاني ــيمه زماني ــرة لتقس ــط ماك ــن خط ــون ع ــاروا يتحدث ــأن ص ــر ب ــل الأم ــ�ت وص ــه، ح في

ــجد  ــل بالمس ــن قب ــوا م ــا فعل ــه، كم ــتحوذون علي ــب يس ــيم بنصي ــذا التقس ــن ه ــوا م ليخرج

ــل. ــة الخلي ي مدين
براهيمــي �ف الإ

ــار  ــبب الحص ة، بس ف ــري ــة المتم ــة الديني ــذه المهم ــام به ــا القي ــى بعضن ــذر ع ــد يتع ق  

الظالــم الــذي تفرضــه ســلطات الحتــالل عــى أهــل الأرض الفلســطينية المحتلــة، ســواء مــن 

ــة،  ــات المتتابع غالق ــات والإ ــز والمضايق ــالل الحواج ــن خ ــات، أم م ــار أم الأوق ــة الأعم ناحي

بعــاد القــرسي والظالــم عــن المســجد الأقــى وبواباتــه، لعــدد مــن الرجــال  ي لحقهــا الإ
الــ�ت

والنســاء، شــيباً وشــباناً، أطفــالً وكبــاراً، فأصحــاب الأعــذار الحقيقيــة ل يؤاخــذون، لكــن الذيــن 

يســتطيعون ويتخلفــون، ليــس لهــم عــذر، والمضايقــات والتعــب والزحــام ينبغــي أن ل تــدرج 

ــرة. ــذار القاه ــة الأع ــن لئح ــم ضم لديه

ف �ة العددعقيدة التمسك بالمرسى أقوى من إمالءات المبطل�ي اح�ي �ت �ت
ا�ف
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ي نــ�ة المســجد 
، �ف ي

ــوا�ف دد والت ــرت ــب، ل يحتمــالن ال ــل، والوضــع عصي فالخطــب جل  

الأقــى المبــارك، بالحضــور إليــه لالعتــكاف والصــالة، وتلقــي دروس العلــم، وتعلــم القــرآن 

ــالل  ــن خ ــ�ة م ــذه الن ــاهم به ــرأى أن يس ــوب، ف ــالة والمطل ــه الرس ــض فق ــم، والبع الكري

كــة والمثوبــة، وأداًء لواجــب جمــع الحشــود لهــذا المســجد  إجــراء عقــود الــزواج فيــه، رجــاء الرب

ي جنبــات أول 
ف �ف ف والمرابطــ�ي اً عــن الحــب العميــق الــذي يعمــر قلــوب المؤمنــ�ي ، وتعبــري الأســري

ــاره  ــه، واخت ي الأرض لعبادت
ــا �ف ي وضعه

ــ�ت ، ال ف ــ�ي ــاجد رب العالم ي مس
ــا�ف ، وث ف ــلم�ي ْ المس ي

ــ�ت قبل

ــليم. ــم التس ــالة، وأت ــل الص ــم أفض ــه وإياه ف علي ــل�ي ف والمرس ــ�ي ــم النبي ــرسى لخات م

ي هــذه الظــروف العصيبــة، المتخمــة 
فالذيــن يشــدون الرحــال إل المســجد الأقــى �ف  

بالمخاطــر، ينطلقــون مــن عقيــدة إيمانيــة راســخة، تدفعهــم إل التمســك بمــرسى نبيهــم، صى 

ون عمــا يجــول  اللــه عليــه وســلم، مهمــا تعاظمــت التضحيــات والتحديــات، وهــم بذلــك يعــرب

ي يحاولــون مــن 
، الــ�ت ف ي رسائرهــم مــن تعلــق عقائــدي بمســجدهم، يفــوق إمــالءات المبطلــ�ي

�ف

ــه، أو ســحب البســاط مــن تحــت  ســالمية علي ــاز الفــرص لفــرض الســيادة غــري الإ ــا انته خالله

ــاط  ــم أن ارتب ي أن يعل
ــدا�ف ــا�ي وال ــي للق ــا ينبغ ــه، وهن ِ علي ُ ــري ــه، الُغ ف في ــ�ي ــدام المرابط أق

ي، ولــو اجتمــع الخلــق  ف بالمســجد الأقــى المبــارك عقائــدي، ل ينفــك بقــرار بــرسش المســلم�ي

ــيعلم  ــاحر، وس ــى الس ــحر ع ــينقلب الس ــالل، وس ــيؤول إل ض ــم س ــه، فكيده ــن ل متضافري

ــدار. ــن ظلمــوا لمــن عقــ�ب ال الذي

فضل الرباط يف املسجد األقىص املبارك:

ي المســجد الأقــى المبــارك، لهــم أجرهــم ونورهــم بــإذن 
المرابطــون والمرابطــات �ف  

ربهــم، فطــو�ب لهــم وحســن مقــام، فالربــاط فضلــه عظيــم، وأجــره عميــم، وقــد أبــان عــن 

ٌ مــن  ْ ــري ــِه، َخ ــِبيِل اللَّ ي َس
ــْوٍم �ف ــاُط يَ ــث قــال: )ِربَ ــه وســلم، حي ــه علي ــك الرســول، صــى الل ذل

ْوَحــُة  نَْيــا ومــا عليهــا، َوالرَّ ٌ مــن الدُّ ْ ــِة، َخــري نَْيــا ومــا عليهــا، َوَمْوِضــُع َســْوِط أََحِدُكــْم مــن اْلَجنَّ الدُّ
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نَْيــا ومــا عليهــا()1(، وعــن َســْلَماَن، قــال:  ٌ مــن الدُّ ْ ــِه أو اْلَغــْدَوُة، َخــري ي َســِبيِل اللَّ
يَُروُحَهــا اْلَعْبــُد �ف

ٌ مــن ِصَياِم َشــْهٍر  ْ )ســمعت رَُســوَل اللَّــِه، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: ِربـَـاُط يـَـْوٍم َوَلْيَلــٍة، َخري

ــاَن( )2(  َوِقَياِمــِه، َوِإْن َمــاَت َجــَرى عليــه َعَمُلــُه الــذي كان يَْعَمُلــُه، وأجــري عليــه ِرْزُقــُه، َوأَِمــَن اْلَفتَّ

ي ســبيل اللــه، ومكانتــه عنــد ربــه، فكيــف 
فــإذا كان هــذا هــو فضــل المرابــط العــام �ف  

ف   ــ�ي ــم النبي ــرسى خات ف الأول، وم ــلم�ي ــة المس ــن قبل ــذود ع ي لل ــرب ــذي ين ــاص ال ــط الخ بالمراب

الرســول محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، والذيــن برباطهــم يحولــون دون تنفيــذ مخططــات 

ــك  ــم بذل ــارك، وه ــى المب ــجد الأق ــها المس ــى رأس ــاتها، وع ــدس ومقدس ــد الق ــة ض جهنمي

ي خاتمــة ســورة آل عمــران: 
ي قولــه عــز وجــل �ف

يســتجيبون لأمــر اللــه بالربــاط، حســب مــا جــاء �ف

ــوَن{ )آل عمــران:200( ــْم تُْفِلُح ــَه َلَعلَُّك ــواْ الّل ــواْ َواتَُّق ــُرواْ َوَراِبطُ ُواْ َوَصاِب ــربِ ــواْ اْص ــَن آَمُن ــا الَِّذي ــا أَيَُّه  }يَ

ــراء  ــات ج ــون والمرابط ــا المرابط ي يجده
ــ�ت ــاة ال ــم المعان ــد حج ــى أح ــى ع ول يخف  

ــه،  ــال إلي ــد الرح ــه، وش ــكاف في ــد والعت ــجدهم، بالتواج ــن مس ــة ع ــى المنافح ــم ع إرصاره

ــون  ــا المرابط ــر فيه ي هج
ــ�ت ــة، ال ــم المبارك ــر العظي ــالت الفج ــزز بحم ــك وع ــوج ذل ــد ت وق

ــوا  د القــارس قبيــل الفجــر، ليتمكن ــرب ي ال
ــاراً دفء الفــراش، وخرجــوا �ف والمرابطــات صغــاراً وكب

ي جنبــات مســجدهم الأقــى المبــارك، كمــا صنــع 
ة �ف مــن أداء صــالة الفجــر مــع الحشــود الكبــري

ي عــدد آخــر مــن المســاجد الفلســطينية، 
ي مدينــة الخليــل، و�ف

براهيمــي �ف ي المســجد الإ
ُ �ف الُغــري

حهــا، وخطــط لهــا، ي يرجــى لمــن اقرت
، تأســياً بهــذه الخطــوة المباركــة، الــ�ت ف  حــ�ت خــارج فلســط�ي

ف مــن قلــة  ي تــ�أ
واســتجاب إليهــا، المثوبــة، وأن يجزيهــم اللــه خــري الجــزاء، عــن المســاجد الــ�ت

الــرواد، وفظاعــة المؤامــرات، والكيــد العظيــم، الــذي يحــاك ضدهــا، فلهــم أجــر الربــاط بهذه 

ي 
ي جماعــة، الذيــن تعهــد لهــم ربهــم أن يكونــوا �ف

الخطــوات، مضافــاً إل منــازل مصــىي الفجــر �ف

ي سبيل الله.
، باب فضل رباط يوم �ف 1. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسري

ي سبيل الله عز وجل.
مارة، باب فضل الرباط �ف 2. صحيح مسلم، كتاب الإ

ف �ة العددعقيدة التمسك بالمرسى أقوى من إمالءات المبطل�ي اح�ي �ت �ت
ا�ف
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ــِة  ي ِذمَّ
ْبــِح َفُهــَو �ف كنفــه ووليتــه، مصداقــاً لقولــه صــى اللــه عليــه وســلم:)من صــى َصــاَلَة الصُّ

ــُه، ثُــمَّ  ٍء، يُْدِرْك ْ ي َ ــِه ِبــىش ِت ــُه مــن ِذمَّ ٍء، فإنــه مــن يَطُْلْب ْ ي َ ــِه ِبــىش ِت ُكــْم اللــه مــن ِذمَّ ــِه، فــال يَطُْلَبنَّ اللَّ

ــَم( )1( ي نـَـاِر َجَهنَّ
ــُه عــى َوْجِهــِه �ف يَُكبَّ

ي الله عنه، أَنَّ رَُســوَل اللَِّه، صى الله عليه وســلم، قال: )يََتَعاَقُبوَن)2( 
ي ُهَريْرََة، ر�ف وعن أ�ب   

ــمَّ  ــِر، ثُ ــاَلِة اْلَفْج ــْ�ِ َوَص ــاَلِة اْلَع ي َص
ــوَن �ف ــاِر، َويَْجَتِمُع َه ــٌة ِبالنَّ ــِل، َوَماَلِئَك ــٌة ِباللَّْي ــْم َماَلِئَك  ِفيُك

ــوَن:  ــاِدي؟ َفَيُقوُل ــْم ِعَب ــَف تََرْكُت ــْم، َكْي ــُم ِبِه ــو أَْعَل ــأَُلُهْم وه ــْم، َفَيْس ــوا ِفيُك ــَن بَاتُ ــُرُج الَِّذي يَْع

ــوَن( )3( ــْم يَُصلُّ ــْم َوُه ــوَن، َوأَتَْيَناُه ــْم يَُصلُّ ــْم َوُه تََرْكَناُه

ي جماعة.
1. صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب فضل صالة العشاء والصبح �ف

ول، لرفع أعمال العباد الليلية والنهارية، عمدة القاري: 25/ 156. ف ي الصعود والرف
2. قوله: )يتعاقبون( أي يتناوبون �ف

يل، ونداء الله المالئكة. 3. صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب كالم الرب مع جرب

            النرص صرب ساعة، وال نامت أعن الجبناء واملتخاذلن:

الــ�اع مــع أهــل الباطــل عــى الحقــوق، ومنهــا الحــق بالمســجد الأقــى المبــارك،   

ــة  ــة، وغطرس ــوة مادي ــلحون بق ــل يتس ــل الباط ــي؛ لأن أه ــر وحتم ــاق ومري ــب وش رصاع صع

ــدة  ــش والعرب ــع، بالبط ــى أرض الواق ــم ع ــرض أطماعه ــا ف ــن خالله ــون م ــة، يحاول وعنجهي

، وتواطــؤ بعضهــم مــع  ف السياســية والعســكرية، واســتغالل ضعــف العــرب والمســلم�ي

ي يتــم مــن خاللهــا تســهيل مهمــة أهــل الباطــل، وطعــن 
المشــاريع المشــبوهة أو البائســة، الــ�ت

ــم  ــوفة، وصدوره ــم المكش ي ظهوره
ــه �ف ــا حول ــارك وم ــى المب ــجد الأق ي المس

ف �ف ــ�ي المرابط

ي الآيــات القرآنيــة 
ي منهــا، مــا جــاء �ف

ف بذلــك واجبــات المســلم للمســلم، الــ�ت العاريــة، متناســ�ي

يــة، صــى اللــه عليــه وســلم، فاللــه تعــال يقــول: }َوَمــا َلُكــْم لَ  الكريمــة، وأحاديــث خــري الرب

ــا  ــوَن َربََّن ــَن يَُقوُل ــَداِن الَِّذي ــاء َواْلِوْل ــاِل َوالنَِّس ــَن الرَِّج َ ِم ف ــَتْضَعِف�ي ــِه َواْلُمْس ــِبيِل الّل ي َس ِ
ــوَن �ف تَُقاِتُل

أَْخِرْجَنــا ِمــْن َهـــِذِه اْلَقْريـَـِة الظَّاِلــِم أَْهُلَهــا َواْجَعــل لََّنــا ِمــن لَُّدنــَك َوِلّيــاً َواْجَعــل لََّنــا ِمــن لَُّدنــَك 

)75: اً{)النســاء  نَِصري
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ف مــن ديارهــم، أو يــؤازرون  وينهــى رب العــزة عــن مــوالة الذيــن يُخرجــون المســلم�ي   

ــِن  ي ي الدِّ ِ
ــْم �ف ــَن َقاتَُلوُك ــِن الَِّذي ــُه َع ــُم اللَّ ــا يَْنَهاُك ــل: }ِإنََّم ــز وج ــول ع ــم، فيق ــاريع إخراجه مش

ــُم  ــَك ُه ــْم َفأُْوَلِئ ــن يََتَولَُّه ــْم َوَم ــْم أَن تََولَّْوُه ــَى ِإْخَراِجُك ــُروا َع ــْم َوظَاَه ــن ِديَاِرُك ــم مِّ َوأَْخرَُجوُك

ــأنه: }َولَ  ــل ش ــول ج ،  فيق ف ــ�ي ــون)1( إل الظالم ــن الرك ــبحانه م ــذر س ــة: 9( ويح الظَّاِلُموَن{)الممتحن

وَن{ ــن ُدوِن الّلــِه ِمــْن أَْوِلَيــاء ثـُـمَّ لَ تُنــَ�ُ ــاُر َوَمــا َلُكــم مِّ ــُكُم النَّ تَْرَكُنــواْ ِإَل الَِّذيــَن ظََلُمــواْ َفَتَمسَّ

ــم أن  ــرآن العظي ي الق
ــر �ف ــن للمتدب ة، يمك ــري ــة كث ــذه القضي ــة به ــات ذوات الصل ــود:113( والآي )ه

ــداً. ش ــراً مسرت ــالً متدب ــا، متأم ــف عنده يق

.57/ 18: 1. وهو السكون إليهم، والميل بالمحبة، ونقيضه النفور عنهم، التفسري الكبري

2. صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب أَِعْن أََخاَك ظَاِلًما أَْو َمظُْلوًما. 

3. صحيح مسلم،كتاب الرب والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله. 

ــم  ــ�وا لبعضه ــى أن ينت ف ع ــلم�ي ي المس ــر�ب ــلم، ي ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص والرس  

ــِه؛ هــذا نَْنــُ�ُُه  بعضــاً بالحــق، فيقــول: )انـْـُ�ْ أََخــاَك ظَاِلًمــا أو َمظُْلوًمــا، قالــوا: يــا رَُســوَل اللَّ

َمظُْلوًمــا، َفَكْيــَف نَْنــُ�ُُه ظَاِلًمــا؟ قــال: تَأُْخــُذ َفــْوَق يََديْــِه()2( 

وينهــى عليــه الصــالة والســالم، المســلم عــن أن يخــذل أخــاه، فيقــول:)َل تََحاَســُدوا،   

ول تََناَجُشــوا، ول تََباَغُضــوا، ول تََدابـَـُروا، ول يَِبــْع بَْعُضُكــْم عــى بَْيــِع بَْعــٍض، َوُكونـُـوا ِعَبــاَد اللَّــِه 

 ُ ْقــَوى هاهنــا، َويُِشــري ــُه، ول يَْحِقــرُُه، التَّ ِإْخَوانًــا، اْلُمْســِلُم أَُخــو اْلُمْســِلِم، َل يَظِْلُمــُه، ول يَْخُذُل

ِّ أَْن يَْحِقــَر أََخــاُه اْلُمْســِلَم، ُكلُّ اْلُمْســِلِم عــى  َّ إل َصــْدِرِه ثَــاَلَث َمــرَّاٍت، ِبَحْســِب اْمــِرٍئ مــن الــرسش

ــُه()3(  ــُه، َوِعرُْض ــُه َوَماُل ــَراٌم؛ َدُم ــِلِم َح اْلُمْس

ف فيهما. فال عذر لمن يخذل المسجد الأقى المبارك والقدس والمرابط�ي

ف �ة العددعقيدة التمسك بالمرسى أقوى من إمالءات المبطل�ي اح�ي �ت �ت
ا�ف
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وبــاء كورونا يف ميــزان الوقاية 

ــام  وتهدئة الروع يف اإلس

الشيخ إبراهيم خليل عوض الله

رئيس التحرير 

ي 
ي معظــم أنحــاء العالــم، وكشــف عنــه �ف

مــع انتشــار وبــاء "كورونــا" الــذي أثــار الفــزع �ف  

ي مقاومتــه، عــى الرغــم ممــا تتمتــع بــه مــن عظمــة 
ف مؤخــراً، فواجهــت صعوبــات جمــة �ف الصــ�ي

ف مناحــي عــدة،  ة، وتتــوزع بــ�ي اقتصاديــة وصناعيــة، والحديــث عــن هــذا الوبــاء محــاوره كثــري

ــى  ف ع ــري ك ــة الرت ــذه الكلم ي ه
ــود �ف ــاء، ن ــذا الوب ــن ه ــث ع ــاملة بالحدي ــة الش حاط ــة الإ ولصعوب

، فالمســلمون أينمــا وجــدوا يمثلــون جــزءاً  ف ســالم والمســلم�ي جــزء منهــا، يتعلــق معظمــه بالإ

ــوارث  ــن الك ــاة م ــاركونهم المعان ــع، يش ــم الشاس ــكنون العال ــن يس ــاس الذي ــوع الن ــن مجم م

ــوا  ض أن يعمل ــرت ــا، ويف ــون به ــم يؤمن ــادئ وقي ــة مب ــون بمنظوم ــم يحتفظ ــة، لكنه والأوبئ

ــة  ــرب ورباط ــد وص ــا بجل ي مواجهته
ــة، و�ف ــك الأوبئ ــن فت ــة م ي الوقاي

ــم �ف ــا تفيده ــا، لأنه وفقه

ــن. ــن البعدي ــد هذي ي وقفــة عن
ــأ�ت ــا ي جــأش، وفيم

األوبئة بن العذاب والرحمة:

ــذي  ــا مواقــف وتوجيهــات، الطاعــون، ال ســالم منه ي كان لالإ
ــ�ت ــة ال ــة الفتاك مــن الأوبئ  

، حســب الســياق والحــال، فوصــف بالعــذاب والرحمــة، فعن َعاِئَشــَة،  ف ف متباينــ�ي وصــف بوصفــ�ي

، صــى اللــه عليــه وســلم، قالــت: )َســأَْلُت رَُســوَل اللَّــِه،  صــى اللــه  ي ي اللــه عنهــا، َزْوِج النــ�ب
ر�ف

َّــُه َعــَذاٌب يَْبَعُثــُه اللــه عــى مــن يََشــاُء، َوأَنَّ اللَّــَه َجَعَلــُه  ي أَن ِ
�ف َ َ عليــه وســلم، عــن الطَّاُعــوِن، َفأَْخــرب

َّــُه  ي بََلــِدِه َصاِبــًرا ُمْحَتِســًبا، يَْعَلــُم أَن
، ليــس مــن أََحــٍد يََقــُع الطَّاُعــوُن، َفَيْمُكــُث �ف َ ف رَْحَمــًة ِلْلُمْؤِمِنــ�ي
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ــُل أَْجــِر َشــِهيٍد()1(  ــُه إل مــا َكَتــَب اللــه لــه، إل كان لــه ِمْث َل يُِصيُب

ي مــن هــذا 
ــ�ف ــه عــذاب، ويســتخلص العي ــم أن ، رغ ف ــ�ي ــاء الطاعــون رحمــة للمؤمن فوب  

الحديــث، بــأن فيــه بيــاَن عنايــِة اللــه تعــال بهــذه الأمــة المكرمــة، حيــث جعــل مــا وعــد عذابــاً 

هــم، رحمــة لهــم.)2(  لغري

ســالم بالنســبة إل الطاعــون أن اللــه حمــى المدينــة المنــورة  ومــن خصوصيــة أمــة الإ  

ي اللــه عنــه، قــال: قــال رســول اللَّــِه، صــى اللــه عليــه وســلم: )عــى 
ي ُهَريـْـرََة، ر�ف منــه، فعــن أ�ب

ــاُل()4(  جَّ ــوُن، ول الدَّ ــا الطَّاُع ــٌة َل يَْدُخُلَه ــِة َماَلِئَك ــاِب )3(اْلَمِديَن أَنَْق

ــاٍص،  ي َوقَّ ي حديــث َعاِمــِر بــن َســْعِد بــن أ�ب
ووصــف وبــاء الطاعــون بالرجــس، كمــا جــاء �ف  

َّــُه َســِمَعُه يَْســأَُل أَُســاَمَة بــن زَيـْـٍد: )َمــاَذا َســِمْعَت مــن رســول اللَّــِه، صــى اللــه عليــه  عــن أبيــه، أَن

ــوُن  ــلم: الطَّاُع ــه وس ــه علي ــى الل ــِه، ص ــول اللَّ ــال رس ــاَمُة: ق ــال أَُس ــوِن؟ فق ي الطَّاُع
ــلم، �ف وس

ي ِإرْسَاِئيــَل -أو عــى مــن كان َقْبَلُكــْم- فــإذا َســِمْعُتْم ِبِه ِبــأَرٍْض،  ِ
ِرْجــٌس أُرِْســَل عــى   طَاِئَفــٍة مــن بـَـ�ف

: َل  ِ ْ ــ�ف فــال تَْقَدُمــوا عليــه، وإذا َوَقــَع ِبــأَرٍْض َوأَنُْتــْم بهــا فــال تَْخرُُجــوا ِفــَراًرا منــه، قــال أبــو النَّ

ــَراًرا منــه()5(    ــْم إل ِف يُْخِرْجُك

ــروف  ــو المع ــزاي ه ــذي بال ــز(، وال ــز بالزاي)رج ــع الرج ف موض ــ�ي ــس بالس ــع الرج وق  

ي  ف أنــه الخبيــث، أو النجــس، أو القــذر، وجــزم الفــارا�ب ي الــذي بالســ�ي
بالعــذاب، والمشــهور �ف

ــَى  ــَس َع ــُل الرِّْج ــال: }...َويَْجَع ــه تع ــه قول ــاً، ومن ــذاب أيض ــى الع ــق ع ــه يطل ــري بأن والجوه

الَِّذيــَن لَ يَْعِقُلــوَن{  )يونــس:100( وحــكاه الراغــب أيضــاً ... )6(

ــى  ــه ع ــه الل ــاً يبعث ــون كان عذاب ، أن الطاع ــري ــع الصغ ح الجام ــرسش ــري ب ي التيس
ــاء �ف ج  

ف مــن هــذه الأمــة، وذلــك مــن  مــن يشــاء مــن كافــر وفاســق، وأن اللــه جعلــه رحمــة للمؤمنــ�ي

1. صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب منه.

2. عمدة القاري:16/ 59.

3. الأنقاب: المداخل أو الأبواب.

4. صحيح البخاري كتاب فضائل المدينة، باب ل يدخل الدجال المدينة.

5. صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب منه.

6. فتح الباري: 10/ 183.

لم�ة العدد
ك
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ي بلــده 
ي بلــد هــو فيــه، فيمكــث �ف

خصوصياتهــا، فليــس مــن أحــد -  أي مســلم- يقــع الطاعــون  �ف

ه - يعلــم  عــج، ول قلــق،  محتســباً - أي طالبــاً للثــواب عــى صــرب ف - أي الطاعــون - صابــراً غــري مرف

أنــه ل يصيبــه إل مــا كتــب اللــه لــه، فلــو مكــث، وهــو قلــق متنــدم عــى عــدم الخــروج، ظانــاً 

أنــه لــو خــرج لــم يقــع فيــه، فإنــه يحــرم أجــر الشــهادة، وإن مــات بــه، إل كان لــه مثــل أجــر 

شــهيد، وحكمــة التعبــري بالمثليــة مــع الت�يــح بــأن مــن مــات بــه شــهيد، أن مــن لــم يمــت بــه 

 )
1

لــه مثــل أجــر شــهيد، وإن لــم تحصــل لــه درجــة الشــهادة نفســها.)*

تهدئة الروع من املحن يف اإلسام:

الــروع والهلــع  يُلحقــان بالنــاس أحيانــاً مزيــداً مــن المعانــاة، وهــم يواجهــون بعــض   

المحــن، أو يتخوفــون منهــا، فأخــذ الحيطــة والحــذر مطلــوب، فاللــه تعــال أمــر بهمــا، فقــال 

ــاء:71( ــُرواْ َجِميعاً{)النس ــاٍت أَِو انِف ــُرواْ ثَُب ــْم َفانِف ــُذواْ ِحْذَرُك ــواْ ُخ ــَن آَمُن ــا الَِّذي ــا أَيَُّه ــل: }يَ ــز وج ع

، تتــال�ت مــع الدعــوة إل الأخــذ بالأســباب،  ي أن الدعــوة لهــدوء الــروع والصــرب
مــا يعــ�ف  

ــاز بالتــوازن، فــال يطغــى فيــه جانــب  ــه يمت ســالم أن ــة مــن الأمــراض، فمــن عظمــة الإ والوقاي

ــرى،  ــشَّ أخ ــب، وتُهم ــه جوان أ من ف ــرت ــزءاً، أو أن تُج ــذ مج ــح أن يؤخ ــالي ل يصل ــر، وبالت ــى آخ ع

كــون بعضــه  ي عــاله أنكــر عــى مــن يأخــذون ببعــض الكتــاب، ويرت
فيبــدو مشــوهاً، واللــه جــل �ف

ــُل  ــن يَْفَع ــَزاء َم ــا َج ــٍض َفَم ــُروَن ِبَبْع ــاِب َوتَْكُف ــِض اْلِكَت ــوَن ِبَبْع الآخــر، فقــال تعــال: }...أََفُتْؤِمُن

وَن ِإَل أََشــدِّ اْلَعــَذاِب َوَمــا الّلــُه ِبَغاِفــٍل  نَْيــا َويـَـْوَم اْلِقَياَمــِة يـُـرَدُّ ي اْلَحَيــاِة الدُّ ِ
َذِلــَك ِمنُكــْم ِإلَّ ِخــْزٌي �ف

تَْعَمُلوَن{)البقــرة:85( ــا  َعمَّ

ي الظــروف والأحــوال جميعهــا، يحــرص عــى أن يبقــى مطمئنــاً، مبتعــداً عــن 
والمســلم �ف  

، فقــال  ف ــل بإنزالهــا عــى قلــوب المؤمنــ�ي ي تفضَّ
الفــزع والقلــق، فاللــه نبــه إل نعمــة الســكينة الــ�ت

ــِه  ــْم َوِللَّ ــَع ِإيَماِنِه ــاً مَّ َْداُدوا ِإيَمان ف َ ــري َ ِل ف ــ�ي ــوِب اْلُمْؤِمِن ي ُقُل ِ
ــِكيَنَة �ف ــَزَل السَّ ــِذي أَن عــز وجــل: }ُهــَو الَّ

ي تفســري الســعدي، أن اللــه 
ــُه َعِليمــاً َحِكيماً{)الفتــح:4(، جــاء �ف ــَماَواِت َواْلأَرِْض َوَكاَن اللَّ ــوُد السَّ ُجُن

.121 /2 : ح الجامع الصغري * التيسري برسش
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وباء كورونا في ميزان الوقاية وتهدئة الروع في اإلسالم 

ي قلوبهــم، وهــي الســكون والطمأنينــة 
ف بإنــزال الســكينة �ف تعــال يخــرب عــن ِمنتــه عــى المؤمنــ�ي

ي تشــوش القلــوب، وتزعــج الألباب، 
والثبــات، عنــد نــزول المحــن المقلقــة والأمــور الصعبــة، ال�ت

ي هــذه الحــال أن يثبتــه، ويربــط عــى قلبــه، 
وتضعــف النفــوس، فمــن نعمــة اللــه عــى عبــده �ف

ل عليــه الســكينة، ليتلقــى هــذه المشــقات بقلــب ثابــت، ونفــس مطمئنــة، فيســتعد بذلــك  ف ويــرف

داد بذلــك إيمانــه، ويتــم إيقانــه.)1( ف ي هــذه الحــال، فــري
قامــة أمــر اللــه �ف لإ

املصابون باألوبئة وأصناف الشهداء:

ف بالنســبة إل الموقــف مــن الأوبئــة الفتاكــة،  ف رئيســ�ي ســالم يقســم النــاس صنفــ�ي الإ  

وذلــك مــن حيــث طبيعــة الموقــف، والنتيجــة الأخرويــة، وإن اتخــذوا وســائل الوقايــة والعــالج 

، واحتســب، وأخــذ بالأســباب، مــع الرضــا بالقــدر، نــال وصــف الشــهادة  نفســيهما، فمــن صــرب

وأجرهــا، ومــن لــم يؤمــن بالقــدر، وتأفــف، وأصابــه الهلــع حرصــاً عــى البقــاء، واجــه المصــري 

ــا، وخــرس أجــر الآخــرة.   ي الدني
ــوم �ف المحت

ــون  ــية، ويتعرض ــة والنفس ــون الآلم الصحي ــاس، يعان ف الن ــ�ي ــة ب ــرسش الأوبئ ف تنت ــ�ي وح  

ســالم، كمــا يظهــر  لمخاطــر تهــدد بقاءهــم، ومقاومــة الوبــاء بالوقايــة والعــالج حــثَّ عليهــا الإ

مــن حرصــه عــى الوقايــة مــن وبــاء الطاعــون، والنــاس وهــم يتعرضــون لالأوبئــة، أو يتخوفــون 

ي أوســاطهم، يحتاجــون إل طمأنــة حقيقيــة تهــدئ مــن روعهــم، وتشــد أزرهــم، 
مــن انتشــارها �ف

ف  ســالم العظيــم، ومــن ذلــك أنــه يشــد أزر المصابــ�ي ي بــه الإ
وتقــوي معنوياتهــم، وهــذا مــا عــ�ف

وا واحتســبوا، فقــد ُشــمل  ي الآخــرة، إن هــم صــرب
بالأوبئــة، ويعدهــم بنيــِل رفيــِع الدرجــات �ف

ي اللــه عنه، أَنَّ رَُســوَل 
ي ُهَريـْـرََة، ر�ف المصابــون ببعــض الأوبئــة ضمــن أصناف الشــهداء، فعــن أ�ب

ــوُن، َواْلَغــِرُق)2(،  ــَهَداُء َخْمَســٌة: اْلَمطُْعــوُن، َواْلَمْبطُ ــِه، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )الشُّ اللَّ

ــِه()3(   ي َســِبيِل اللَّ
ــِهيُد �ف َوَصاِحــُب اْلَهــْدِم، َوالشَّ

1. تفسري السعدي: 1/ 791. 

ي رواية: )الغريق(: صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب فضل التهجري إل الظهر
2-  و�ف

، باب الشهادة سبع سوى القتل. 3. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسري
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ي الطاعــون، 
ح النــووي، أن المطعــون هــو الــذي يمــوت �ف ي صحيــح مســلم بــرسش

جــاء �ف  

ــه  ــه علي ، صــى الل ي ــ�ب ــه، عــن الن ــه عن ي الل
ــٍك، ر�ف ــن َماِل ــِس ب ــة الأخــرى، عــن أَنَ ي الرواي

كمــا �ف

ــُكلِّ ُمْســِلٍم( )1(، أي إن الطاعــون ســبب لكــون الميــت منــه  وســلم، قــال: ) الطَّاُعــوُن َشــَهاَدٌة ِل

ــال  ــهال، ق س ــو الإ ــن، وه ــب داء البط ــو صاح ــون فه ــا المبط ــرة)2(، وأم ــم الآخ ي حك
ــهيداً �ف ش

: وقيــل: هــو الــذي بــه الستســقاء، وانتفــاخ البطــن، وقيــل: هــو الــذي تشــتىك بطنــه،  ي
القــا�ف

ي المــاء، 
وقيــل: هــو الــذي يمــوت بــداء بطنــه مطلقــاً، وأمــا الَغــِرق، فهــو الــذي يمــوت غريقــاً �ف

وصاحــب الهــدم مــن يمــوت تحتــه، قــال العلمــاء: وإنمــا كانــت هــذه الميتــات شــهادة بتفضــل 

ة ألمهــا.)3( اللــه تعــال، بســبب شــدتها، وكــرش

ــن  ــون ع ــم يدافع ــاً وه ــاً وبغي ــون ظلم ــن يقتل ــك الذي ــهداء، أولئ ــاف الش ــن أصن وم  

 ، ي ــ�ب ــمعت الن ــال: )س ــا، ق ــه عنهم ي الل
ــٍرو، ر�ف ــن َعْم ــِه ب ــد اللَّ ــن عب ــم، فع ــم وأمالكه أمواله

صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: مــن ُقِتــَل ُدوَن َماِلــِه َفُهــَو َشــِهيٌد()4(

ي ُهَريـْـرََة، قــال: )جــاء رَُجــٌل إل رســول اللَّــِه، صــى اللــه عليــه وســلم، فقــال: يــا  وعــن أ�ب  

؟ قــال: فــال تُْعِطــِه َماَلــَك، قــال: أََرأَيْــَت إن  ــِه؛ أََرأَيْــَت إن جــاء رَُجــٌل يُِريــُد أَْخــَذ َمــاِلي رَُســوَل اللَّ

؟ قــال: َفأَنـْـَت َشــِهيٌد، قــال: أََرأَيـْـَت إن َقَتْلُتــُه؟ قال: ي ِ
؟ قــال: َقاِتْلــُه، قــال: أََرأَيـْـَت إن َقَتَلــ�ف ي ِ

 َقاتََلــ�ف

اِر()5( ي النَّ
هو �ف

ي ســبيل 
ويذكــر النــووي قــول العلمــاء: المــراد بشــهادة هــؤلء كلهــم غــري المقتــول �ف  

ي الدنيــا فيغســلون، ويصــى عليهــم.
ي الآخــرة ثــواب الشــهداء، وأمــا �ف

اللــه، أنهــم يكــون لهــم �ف

ف النووي أن الشهداء ثالثة أقسام:  ويب�ي  

ــرة دون  ي الآخ
ــهيد �ف ــار، وش ــرب الكف ي ح

ــول �ف ــو المقت ــرة، وه ــا والآخ ي الدني
ــهيد �ف ش  

، باب الشهادة سبع سوى القتل.  1. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسري

2. فيض القدير: 4/ 286.

ح النووي 6 /13 /62 - 63 بت�ف. 3- صحيح مسلم برسش

4. صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب من قاتل دون ماله.

ه بغري حق كان القاصد ُمْهَدر الدم. يمان، باب الدليل عى أن من قصد أخذ مال غري 5. صحيح مسلم، كتاب الإ
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وباء كورونا في ميزان الوقاية وتهدئة الروع في اإلسالم 

ي 
ي الدنيــا دون الآخــرة، وهــو مــن غــل �ف

أحــكام الدنيــا، وهــم هــؤلء المذكــورون هنــا، وشــهيد �ف

الغنيمــة، أو ُقِتــل مدبــراً.)1( 

          الحجر الصحي أو العزل الوقايئ:

، فيقــوي معنوياتهــم وهــم  ــة للمــر�ف ســالم بالنواحــي النفســية والمعنوي   يُعــ�ف الإ

ــم  ــواب عظي ــة بث ــة الفتاك ف بالأوبئ ــ�ي ــُد المصاب ــع، ويَِع ــون، فيبعــد عنهــم الهل يتألمــون ويعان

ــج  ــن منه ــا، ضم ــة وعالجه ــراض الصحي ــن الأم ــة م ــ�ف بالوقاي ــك يع ــب ذل ــرة، وإل جان ي الآخ
�ف

ــِه، صــى اللــه  ــٍر، عــن رســول اللَّ ، عــن َجاِب ِ ْ ــري بَ ي الزُّ واضــح، حــث فيــه عــى التــداوي،  فعــن أ�ب

اِء، بـَـَرأَ ِبــِإْذِن اللَّــِه عــز وجــل()2(، َّــُه قــال: )ِلــُكلِّ َداٍء َدَواٌء، فــإذا أُِصيــَب َدَواُء الــدَّ  عليــه وســلم، أَن

ســالم النــاس عــى البحــث عــن التــداوي، مــن خــالل التأكيــد والطمأنــة بــأن لــكل    ويشــجع الإ

، صــى اللــه عليــه وســلم،  قــال:  ي ي اللــه عنــه، عــن النــ�ب
ي ُهَريـْـرََة، ر�ف داء دواء وشــفاء، فعــن أ�ب

)مــا أَنـْـَزَل اللــه َداًء إل أَنـْـَزَل لــه ِشــَفاًء( )3(

ي الحــث عــى الحجــر 
ســالم ســبق واضــح �ف وعــى صعيــد الوقايــة مــن الأوبئــة، كان لالإ  

  ، ي الصحــي، فعــن إبراهيــم بــن ســعد، قــال: ســمعت أَُســاَمة بــن زَيـْـٍد، يحــدث َســْعًدا، عــن النــ�ب

صــى اللــه عليــه وســلم، أنــه قــال: )إذا َســِمْعُتْم ِبالطَّاُعــوِن ِبــأَرٍْض فــال تَْدُخُلوَهــا، وإذا َوَقــَع 

ــْم بهــا فــال تَْخرُُجــوا منهــا- فقلــت أي الــراوي عــن إبراهيــم-: أنــت َســِمْعَتُه يحــدث  ــأَرٍْض َوأَنُْت ِب

ــال: نعــم()4(  ــرُُه؟ ق ــْعًدا ول يُْنِك َس

ي اللــه عنــه: )َخــَرَج إل الشــأم، 
ــاٍس، أَنَّ ُعَمــَر بــن اْلَخطَّــاِب، ر�ف وعــن عبــد اللَّــِه بــن َعبَّ  

ُوُه أَنَّ  َ ــرب ــُه، َفأَْخ ــرَّاِح َوأَْصَحابُ ــن اْلَج ــَدَة ب ــو ُعَبْي ــاِد: أب ــَراُء اْلأَْجَن ــُه أَُم َغ)5(، َلِقَي ــرَسْ حــ�ت إذا كان ِب

 ، َ ف ــ�ي ِل َوَّ
ــَن اْلأ ــُر: اْدُع لي اْلُمَهاِجِري ــال ُعَم ــاٍس: فق ــن َعبَّ ــال اب ــأم، ق ــأَرِْض الش ــَع ِب ــد َوَق ــاَء ق اْلَوبَ

ح النووي: 13/ 63 . 1. صحيح مسلم برسش

2. صحيح مسلم، كتاب السالم ، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. 

3. صحيح البخاري كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إل أنزل له شفاء.

ي الطاعون. 
4. صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر �ف

.294 /4 : ي
ح الزرقا�ف موك( رسش َغ، )قرية بوادي تبوك، وقيل هي مدينة افتتحها أبو عبيدة وهي والري 5. ِبرَسْ
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َُهــْم أَنَّ اْلَوبـَـاَء قــد َوَقــَع بالشــأم، َفاْخَتَلُفــوا، فقــال بَْعُضُهــْم:  َ َفَدَعاُهــْم، َفاْسَتَشــارَُهْم، َوأَْخرب

ــاُب  ــاس، َوأَْصَح ــُة الن ــَك بَِقيَّ ــْم: َمَع ــال بَْعُضُه ــه، وق ــَع عن ــَرى أَْن تَرِْج ــٍر، ول نَ ــَت ِلأَْم ــد َخرَْج ق

رســول اللَّــِه، صــى اللــه عليــه وســلم،  ول نـَـَرى أَْن تُْقِدَمُهــْم عــى هــذا اْلَوبـَـاِء، فقــال: ارْتَِفُعــوا 

، ثُــمَّ قــال: ادع لي اْلأَنَْصــاَر، َفَدَعْوتُُهــْم، َفاْسَتَشــارَُهْم، َفَســَلُكوا َســِبيَل اْلُمَهاِجِريــَن،  ي ِّ
َعــ�ف

ــا مــن َمْشــَيَخِة  ، ثُــمَّ قــال: اْدُع لي مــن كان َهــا ُهَن ي ِّ
َواْخَتَلُفــوا َكاْخِتاَلِفِهــْم، فقــال: ارْتَِفُعــوا َعــ�ف

ُقَريْــٍش، مــن ُمَهاِجــرَِة اْلَفْتــِح، َفَدَعْوتُُهــْم، فلــم يَْخَتِلــْف منهــم عليــه رَُجــاَلِن، َفَقاُلــوا: نَــَرى أَْن 

ــٌح عــى ظَْهــٍر،  ي ُمَصبِّ
ي النــاس: إ�ف

ــاِس، ول تُْقِدَمُهــْم عــى هــذا اْلَوبَــاِء، َفَنــاَدى ُعَمــُر �ف تَرِْجــَع ِبالنَّ

َُك  ْ ــِه؟  فقــال ُعَمــُر: لــو َغــري َفأَْصِبُحــوا عليــه، قــال أبــو ُعَبْيــَدَة بــن اْلَجــرَّاِح :أَِفــَراًرا مــن َقــَدِر اللَّ

ــِه، أََرأَيـْـَت لــو كان لــك ِإِبــٌل َهَبطَــْت  ــِه إل َقــَدِر اللَّ َقاَلَهــا يــا أَبـَـا ُعَبْيــَدَة، نعــم، نَِفــرُّ مــن َقــَدِر اللَّ

َواِديـًـا لــه ُعْدَوتـَـاِن، ِإْحَداُهَمــا َخِصَبــٌة، َواْلأُْخــَرى َجْدبـَـٌة، أََلْيــَس إن رََعْيــَت اْلَخْصَبــَة رََعْيَتَهــا ِبَقــَدِر 

ًبــا  اللَّــِه، َوِإْن رََعْيــَت اْلَجْدبـَـَة رََعْيَتَهــا ِبَقــَدِر اللَّــِه؟ قــال: َفَجــاَء عبــد الرحمــن بــن َعــْوٍف، وكان ُمَتَغيِّ

ــه  ــه علي ــى الل ــِه، ص ــوَل اللَّ ــمعت رَُس ــا، س ــذا ِعْلًم ي ه
ــِدي �ف ــال: ِإنَّ ِعْن ــِه، فق ــِض َحاَجِت ي بَْع

�ف

وســلم،  يقــول: إذا َســِمْعُتْم ِبــِه ِبــأَرٍْض فــال تَْقَدُمــوا عليــه، وإذا َوَقــَع ِبــأَرٍْض َوأَنُْتــْم بهــا، فــال 

)
1

ــَه ُعَمــُر، ثُــمَّ انْــَ�ََف()* ــَراًرا منــه، قــال: َفَحِمــَد اللَّ تَْخرُُجــوا ِف

ي اللــه عنــه، عــى مــن احتــج عــى تنفيــذ الحــث 
فمــا أجمــل رد عمــر بــن الخطــاب، ر�ف  

ــَدِر  ــِه إل َق ــَدِر اللَّ ــن َق ــرُّ م ــال: )نَِف ــث ق ــاء كالطاعــون، حي ــه وب ــد في ــرك الذهــاب إل بل عــى ت

ــِه، أََرأَيـْـَت لــو كان لــك ِإِبــٌل َهَبطَــْت َواِديـًـا لــه ُعْدَوتـَـاِن، ِإْحَداُهَمــا َخِصَبــٌة، َواْلأُْخــَرى َجْدبـَـٌة،  اللَّ

أََلْيــَس إن رََعْيــَت اْلَخْصَبــَة رََعْيَتَهــا ِبَقــَدِر اللَّــِه، َوِإْن رََعْيــَت اْلَجْدبـَـَة رََعْيَتَهــا ِبَقــَدِر اللَّــِه( وهــذا الــرد 

ي التعاطــي مــع قضايــا يخطــئ مــن يأخــذ حيالهــا 
ســالم �ف اســاً لمنهــج الإ الواضــح الجــىي يمثــل نرب

ي مجمــوع الأحــكام والشــواهد ذات الصلــة بهــا، 
ببعــض المواقــف أو النصــوص، قبــل النظــر �ف

ف  يمــان بالقــدر تــرك المصابــ�ي عــي المناســب لهــا، فــال يصلــح بحجــة الإ لســتخالص الحكــم الرسش

ي الطاعون.
* صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر �ف
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لم�ة العدد
ك

وباء كورونا في ميزان الوقاية وتهدئة الروع في اإلسالم 

ــا  ــوا به ي أصيب
ــ�ت ــراض ال ــت الأم ــم، إذا كان ــالط به ــط الخت ــة، ودون ضب ــة،دون معالج بالأوبئ

ف  ــ�ي ــة والمصاب ــع الأوبئ ــل م ــد التعام ــان عن ــم الأدي ــان وقي يم ــاة الإ ــح مجاف ــارية، ول يصل س

ســالم  بهــا، وحــ� التعاطــي مــع الأدويــة والعــالج بتجــرد عــن منظومــة المبــادئ والقيــم، فالإ

يعتــه وقيمــه يراعــي هــذه النواحــي بتــوازن فريــد، فمــن مقاصــده حفــظ الأبدان،  بعقيدتــه ورسش

ــة  ــى صح ــدان ع ــة الأب ــدم صح ــاس، أن ق ــة للن ــة والحياتي ــة البدني ــه بالصح ي عنايت
ــغ �ف وبل

صابــة بالأوبئــة بالمصــري الآخــروي. ي الوقــت ذاتــه ربــط الإ
الأديــان، و�ف

    املوت حق:

صابــة بهــا،  مــع مــا تقــدم مــن حديــث عــن الأوبئــة الفتاكــة، مــن ناحيــة الوقايــة مــن الإ  

ي أضيــق نطــاق، والســعي إل المعالجــة والتــداوي، وطلــب الشــفاء منهــا، ومواجهتها 
وح�هــا �ف

ي إشــكالت الهلــع والفــزع، يجــدر التذكــري بالمــوت، 
بجلــد وصــرب ورباطــة جــأش، دون الوقــوع �ف

ه، مصداقــاً لقولــه عــز وجــل: }ُكلُّ نَْفــٍس  الــذي هــو حــق لزم، كل ذائقــه، بمــرض فتــاك أو غــري

ــاء:35(، ويقــول تعــال: }ُكلُّ  ــوَن{ )الأنبي ــا تُرَْجُع ــًة َوِإَلْيَن ِ ِفْتَن ْ ــري ِّ َواْلَخ َّ ــرسش ــم ِبال ــْوِت َونَْبُلوُك ــُة اْلَم َذاِئَق

ــا تُرَْجُعــوَن{ )العنكبــوت:57( نَْفــٍس َذاِئَقــُة اْلَمــْوِت ثُــمَّ ِإَلْيَن

            وحقيقــة فــراق الحيــاة الدنيــا بالمــوت تشــمل الخلــق عــى اختالف أصنافهــم ومقاماتهم، 

 وكفرهــم وإيمانهــم، فاللــه خاطــب رســوله، صــى اللــه عليــه وســلم، مذكــراً بهــذه الحقيقــة

ــْم  ــَد َربُِّك ــِة ِعن ــْوَم اْلِقَياَم ــْم يَ ــمَّ ِإنَُّك ُتوَن*ثُ يِّ ــم مَّ ــٌت َوِإنَُّه ــَك َميِّ ــال: }ِإنَّ ــال تع ــة، فق   الحتمي

تَْخَتِصُموَن{)الزمر: 30 - 31(

 ، ي ــ�ب ــه للن ــا ُوجِّ ــوت فيه ــري بالم ــة أن التذك ــة الكريم ــذه الآي ي ه
ــاه �ف ــد النتب ــا يش ومم  

ه.  غــري ذكــر  قبــل  بالآيــة،  المخاطــب  وهــو  أولً،  وســلم،  عليــه  اللــه  صــى 

              والحتياطات والوقايات جميعها لن تجدي نفعاً إذا حان موعد نهاية الأجل، وتأكيداً لهذه 

َدٍة ...{ )النســاء:78( َشــيَّ ي بُُروٍج مُّ ِ
 الحقيقــة يقــول عــز وجــل: }أَيَْنَما تَُكونـُـواْ يُْدِركُكُم اْلَمــْوُت َوَلْو ُكنُتــْم �ف

ــُل  ــُم اْلَقْت ــَب َعَلْيِه ــَن ُكِت َز الَِّذي َ َ ــرب ــْم َل ي بُُيوِتُك ِ
ــْم �ف ــْو ُكنُت ــل لَّ ــل ذكره:}...ُق ــول ج ويق  
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ــَذاِت  ــٌم ِب ــُه َعِلي ــْم َوالّل ي ُقُلوِبُك ِ
ــا �ف ــَص َم ــْم َوِلُيَمحَّ ي ُصُدوِرُك ِ

ــا �ف ــُه َم َ الّل ــِىي ــْم َوِلَيْبَت ِإَل َمَضاِجِعِه

)154: عمــران  ــُدوِر{)آل  الصُّ

ــة  ــاط الأوبئ ي أوس
ــق، �ف ــال الخل ــن ب ــب ع ــي أن ل تغي ي ينبغ

ــ�ت ــة ال ــة الدامغ والحقيق  

ــذه  ــان به يم ــدنا إل الإ ــق لزم، أرش ــو ح ــه، وه ــر من ــه ل مف ــدر الل ــا، أن ق ه ة أو غري ــرسش المنت

ي عــاله: }ُقــل لَّــن 
ي منهــا، قولــه جــل �ف

ي كثــري مــن آياتــه الكريمــة، الــ�ت
العقيــدة القــرآن الكريــم �ف

ــة:51( ــوَن{ )التوب ــَوكَِّل اْلُمْؤِمُن ــِه َفْلَيَت ــَى الّل ــا َوَع َ ــَو َمْولَن ــا ُه ــُه َلَن ــَب الّل ــا َكَت ــا ِإلَّ َم يُِصيَبَن

ومن جميل شعر الوعظ بالموت:  

                                                                        

                                                   

     

 

ار، ورصف عنــا الأوبئــة،  ، ووقانــا الــرسش والأرسش ف        يــرس اللــه لنــا حســن الختــام، ورزقنــا اليقــ�ي

جــوه ســبحانه أن يهدينــا لتبــاع خري  ء منهــا، فرف ي
مــا عرفنــا منهــا ومــا لــم نعــرف، وإن ابتلينــا بــىش

الســبل، وأنجــع الوســائل، للشــفاء منهــا، والصــرب عليهــا، وتحصيــل الأجــر والثواب بســببها. 

شــاربه  النــاس  وكل  كاس  داخلــهالمــوت  النــاس  وكل  بــاب  والقــرب 

يســكنها  المــوت  بعــد  للمــرء  دار  ل 

مســكنه  طــاب  بخــري  بناهــا  فــإن 

نجمعهــا  اث  المــري لــذوى  أموالنــا 

ُمســلطنة  كانــت  ي 
الــ�ت الملــوك  أيــن 

فيهــا ومــا  الدنيــا  إل  ف  تركــ�ف ل 

يبنيهــا المــوت  قبــل  كان  ي 
الــ�ت إل 

بانيهــا خــاب  بــرسش  بناهــا  وإن 

نبنيهــا الدهــر  لخــراب  ودورنــا 

ســاقيها المــوت  بــكاس  ســقاها  حــ�ت 

ويفنيهــا يفنينــا  لشــك  فالمــوت 

انــا   فتَّ زال  مــا  فالهــوى  الهــوى  واعــىي 

بأولنــا  أُْخرانــا  وتلحــق  لقطًــا 

َمْوتانــا  آثــاَر  بم�عــه  نــرى 

ُعريانــا؟ ُدنْيــاي  مــن  وأخــرُج  خلفــي 

حانــا     قــد  المــوت  فــإن  ي  تــو�ب نفــس  يــا 

تلقطنــا           كيــف  المنايــا  تريــن  أمــا 

ــيعه   نُشِّ ميــت  لنــا  يــوم  كل  ي 
�ف

أترُكهــا      ولالأمــوال  لي  مــا  نفــس  يــا 

***

***
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، ســيدنا محمــد،  ف ف المرســل�ي ، والصــالة والســالم عــى أرسش ف الحمــد للــه رب العالمــ�ي  

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

ي محمــد، صــى اللــه عليــه  رساء والمعــراج واحــدة مــن معجــزات النــ�ب فتعــد معجــزة الإ  

ي مرحلــة مــن 
ي تجــاوزت قانــون العــادة وســنة الحيــاة، �ف

وســلم، الماديــة، وإحــدى الخــوارق الــ�ت

ــوة.  ــل الدع مراح

ي 
ــي �ف ول الوح ف ــرف ــدءاً ب ــه، ب ــوة إل الل ي الدع

ــل �ف ــل المتواص ــن العم ــد م ــر عق ــى أث وع  

ي قلــوب 
ي مضــت، تشــق طريقهــا �ف

ي أثــر الدعــوة الــ�ت
قــة �ف غــار حــراء، تــرى صــورة النجــاح مرسش

، وتجــاوب بعــض العــرب مــن  ف ي عالــم الجــن، مــن خــالل وفــد نصيبــ�ي
الفتيــان مــن قريــش، و�ف

ي مقابلهــا صــورة 
ي المواســم والأســواق، ووصــول ينابيعهــا إل الحبشــة، و�ف

خــالل وفودهــم �ف

ــاس ضــد  ــة والمســمومة، والتأليــب، وجمــع الن ــة  الكاذب الضطهــاد والمواجهــة، وبــث الدعاي

 ، ي ــ�ب ــام الن ــق أم ــد الطري ــار، وس ــة والحص ــلم، والمقاطع ــه وس ــه علي ــى الل ــه، ص ــول الل رس

ــد  ــه، بع ــاء علي ــك القض ــى وش ــح ع ــ�ت أصب ــف، ح ــة والطائ ي مك
ــلم، �ف ــه وس ــه علي ــى الل ص

ي طالــب، الــذي كان يدافــع عنــه ويحميــه، وهــو عليــه الصــالة والســالم، مــاٍض  مــوت عمــه أ�ب

ي ليــل أســود 
ي اللــه لومــة لئــم، ترمــق عينــاه نحــو فجــر بعيــد، وهــو �ف

ي طريقــه، ل تأخــذه �ف
�ف

ــرج.  ــل بالف ــدوه الأم ــن يح ــم، ولك ــم بهي معت

داللة ما ورد يف 

رحلة اإلرساء

الشيخ أحمد شوباش

مفتي محافظة نابلس
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ــه،  ف نبي ــه تعــال عــ�ي ــر الل ــم، لأن يق ف الظــرف المالئ ي الوقــت المناســب، ويحــ�ي
ــأ�ت في  

ــه  ــع إخوان ــه م ــه، ويجمع ــه، ويقرب ــماء، ويكرم ــه إل الس ــرج ب ــلم، فيع ــه وس ــه علي ــى الل ص

الســماء. ي 
و�ف الأرض  ي 

�ف الرســل 

ــة  ــة ثابت ــة يقيني ــا حادث ( إل أنه
1

ــة المعجــزة)* ــق للرحل وبغــض النظــر عــن الزمــن الدقي  

ــطوراً  ــب س ت أن أكت ــرت ــد اخ ــدللت، وق ــداث وال ــة بالأح ــي مليئ ــنة، وه ــرآن والس ــص الق بن

ي 
ــة ســواء �ف ي هــذه الحادث

ــاء �ف ــه وســلم، بســائر الأنبي ــه علي ، صــى الل ي ــ�ب ي دللت اتصــال الن
�ف

ي الســماء، قاصــداً أخــذ العــرب والعظــات مــن تلــك الأحــداث. 
الأرض، أم �ف

لقاء النبي، صىل الله عليه وسلم، األنبياء يف بيت املقدس: 

، صــى اللــه عليــه وســلم، إل   ي شــاء المــول ســبحانه وأراد، أن تمــرَّ رحلــة النــ�ب  

الســموات العــال، بمرحلــة أرضيــة، قبــل العــروج والصعــود، قــال تعــال: }ُســْبَحاَن الَّــِذي أرَْسَى 

يَــُه ِمــْن آيَاِتَنــا  ِ ُ
ــِذي بَاَرْكَنــا َحْوَلــُه ِلرف َْقــَى الَّ ِبَعْبــِدِه َلْيــاًل ِمــَن اْلَمْســِجِد اْلَحــَراِم ِإَل اْلَمْســِجِد اْلأ

رساء: 1( ُ {)الإ ــِميُع اْلَبِصــري ـُه ُهــَو السَّ ِإنَـّ

ــة  ي، وقيــل: كان بعــد البعث ــاره الطــرب ي الســنة الأول للنبــوة، واخت
ــه �ف : فقيــل: إن رساء عــى أقــوال شــ�ت ف زمــن الإ ي تعيــ�ي

* اختلــف العلمــاء �ف

ــاره  ــة، واخت ة للبعث ــارسش ــنة الع ــن الس ــب م ــن رج ــن م ي ــابع والعرسش ــة الس ــل: كان ليل ، وقي ي ــ�ب ــووي والقرط ــك الن ــح ذل ــنوات، ورج ــس س بخم

ي محــرم 
ي رمضــان ســنة 12 مــن النبــوة، وقيــل: قبــل الهجــرة بســنة وشــهرين أي �ف

المنصورفــوري، وقيــل: قبــل الهجــرة بســتة عــرسش شــهراً أي �ف

ي 
ي ربيــع الأول ســنة 13 مــن النبــوة، والأقــوال الثالثــة الأول مــردودة؛ لأن خديجــة، ر�ف

ســنة 13 مــن النبــوة، وقيــل: قبــل الهجــرة بســنة أي �ف

رساء، وليــس  ي فرضــت ليلــة الإ
ي رمضــان مــن الســنة 10 مــن النبــوة، وكانــت وفاتهــا قبــل فــرض الصلــوات الخمــس الــ�ت

اللــه عنهــا ، توفيــت �ف

ي نهايــة المرحلــة 
رساء يــدل عــى أن الحادثــة كانــت متأخــرة جــداً، �ف هنــاك مــا يشــري إل ترجيــح أي مــن الأقــوال الســابقة، غــري أن ســياق ســورة الإ

ــيد  ــد رش ــان محم ي وغس ــرت ــن زع ــالء الدي ــادات. د. ع ــالت والزي ــض التعدي ــع بع ــوم م ــق المخت ــن، الرحي ــي الرحم ــوري: صف ــة المباركف المكي

: ابــن القيــم: شــمس  ي
: دار العصمــاء - دمشــق، الطبعــة  الأول 1427هـــ، عــدد الأجــزاء: 1. وانظــر هــذه الأقــوال �ف الحمــوي ص 85، النــارسش

: مؤسســة الرســالة،  ي هــدي خــري العبــاد، 3 / 37، النــارسش
: 751 هـــ ) زاد المعــاد �ف ي بكــر بــن أيــوب بــن ســعيد ) المتــو�ف الديــن محمــد بــن أ�ب

ي ليلــة 
ون 1415هـــ 1994م، عــدد الأجــزاء: 5. ورّجــح النجــار حصولــه �ف ســالمية، الكويــت، الطبعــة: الســابعة والعــرسش وت - مكتبــة المنــار الإ بــري

ف  : 1411هـــ ( القــول المبــ�ي ة مــن البعثــة كمــا هــو مشــهور، النجــار: محمــد الطيــب ) المتــو�ف يــن مــن رجــب الســنة الثانيــة عــرسش الســابع والعرسش

وت - لبنــان، عــدد الأجــزاء: 1. : دار  النــدوة الجديــدة، بــري ف ص 153، النــارسش ة ســيد المرســل�ي ي ســري
�ف
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ففــي هــذه الآيــة يمجــد اللــه نفســه، ويعظــم شــأنه، لقدرتــه عــى مــا ل يقــدر عليــه   

ي محمــداً، صلــوات اللــه عليــه، }ليــالً {أي 
ه  }الــذي أرسى بعبــده{ يعــ�ف أحــد ســواه، فــال إلــه غــري

ي بيــت 
ي جنــح الليــل }مــن المســجد الحــرام{ وهــو مســجد مكــة }إل المســجد الأقــى{ وهــو �ف

�ف

 المقــدس، الــذي هــو إيليــاء، مهبــط الأنبيــاء، مــن لــدن إبراهيــم الخليــل، }الــذي باركنــا حولــه{

يــه{ أي: محمــداً، صــى اللــه عليــه وســلم }مــن آياتنــا{ أي الِعظــام }إنــه  أي: الــزروع والثمــار }لرف

{ أي الســميع لأقــوال عبــاده، مؤمنهــم وكافرهــم، مصدقهــم ومكذبهــم،  هــو الســميع البصــري

ي الدنيــا والآخــرة.)1(
البصــري بهــم، فيعطــي كالً مــا يســتحقه �ف

ــت  ــلم، إل بي ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــ�ب رساء بالن ي الإ
ــة �ف ي الحكم

ــاس �ف ــم الن ــد تكل وق  

المقــدس قبــل المعــراج بــه، فقيــل: ليحصــل العــروج مســتوياً مــن غــري تعريــج، وقيــل: ليجمــع 

، أو لأن بيــت المقــدس كان هجــرة غالــب الأنبيــاء قبلــه، أو لأنــه محــل  ف ف القبلتــ�ي تلــك الليلــة بــ�ي

ــاؤل بحصــول  ــل: للتف ــة، وقي ــض الأحــوال الأخروي ــى بع ــة ع ــك الليل ــع تل ــد اطل ، وق الحــرسش

رادة إظهــار الحــق عــى مــن عانــد، فإنــه إن وقــع لهــم  ، أو لإ أنــواع التقديــس لــه حســاً ومعــ�ف

ه.)2( ي بقيــة خــرب
ــه عــن بيــت المقــدس صدقــوه �ف صــدق مــا يخــرب ب

: 774 هـــ ( تفســري القــرآن العظيــم 5 / 6، المحقــق: ســامي بــن محمــد  ي ) المتــو�ف
: أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثــري القــرىسش 1. ابــن كثــري

: دار طيبــة للنــرسش والتوزيــع، الطبعــة: الثانيــة 1420هـــ - 1999م، عــدد الأجــزاء: 8. ســالمة، النــارسش

رساء والمعراج ص 39-38. 2. السيوطي، الإ

، ترجمــه مــن الأرديــة إل العربيــة، د. ســمري عبــد الحميــد إبراهيــم،  ف : 1348هـــ ( رحمــًة للعالمــ�ي 3. المنصورفــوري: محمــد ســليمان ) المتــو�ف

: دار الســالم للنــرسش والتوزيــع - الريــاض، الطبعــة: الأول، عــدد الأجــزاء: 1. النــارسش

ــى،  ــم الأع ــق همه ــه، ومتعل ــعائر الل ــور ش ــل ظه ــه مح ــوري: " لأن ــال المنصورف ق  

الملكــوت")3(. إل  كــوة  فكأنــه  الســالم،  عليهــم  الأنبيــاء،  أنظــار  ومطمــح 

م المذكورة جميعاً، إذ إنها تفهم من الحادثة.   ويمكن القول بصحة الِحكَّ

وقداســته،  أهميتــه،  مــدى  عــى  يدلــل  المقــدس  بيــت  نــزول  أن  عــى   
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إل  ومعراجــه  وســلم،  عليــه  اللــه  صــى  اللــه،  رســول  مــرسى  ســالم،  الإ ي 
�ف وبركتــه 

إذللــه،  ي 
�ف والســعي  واحتاللــه،  منــه،  النيــل  وإن  الأول.  ف  المســلم�ي وقبلــة  الســموات، 

 . ف يفــ�ي الرسش ف  الحرمــ�ي خاصــة   ، ف المســلم�ي مســاجد  لــكل  وتهديــد  ســالم،  الإ مــن   نيــل 

ي ليلة 
رساء والمعــراج كانــا �ف وجمهــور العلمــاء مــن الســلف والخلــف، يتفقــون عــى أن الإ  

ــه وســلم، كمــا يفهــم مــن  ــه علي ي اليقظــة، بجســده وروحــه صــى الل
ــا �ف واحــدة، وأنهمــا كان

ــد.)1( ــروح والجس ــك إل ال ــس ذل ــده{ إذ لي ــال:}أرسى بعب ــه تع قول

قــال النــووي: والحــق الــذي عليــه أكــرش النــاس، ومعظــم الســلف، وعامــة المتأخريــن   

ــار  ــه وســلم، والآث ــه علي ــه أرسي بجســده، صــى الل ، أن ف ف والمتكلمــ�ي ــ�ي مــن الفقهــاء والمحدث

ي 
ــتحالة �ف ــل، ول اس ــا إل بدلي ــن ظاهره ــدل ع ــا، ول يع ــث عنه ــا، وبح ــن طالعه ــه لم ــدل علي ت

)3(. ي
ــقال�ف ــر العس ــن حج ــال اب ــه ق ــل)2( وبمثل ــاج إل تأوي ــه، فيحت ــا علي حمله

اتصال النبي، صىل الله عليه وسلم، باألنبياء وقع يف ثاث محطات: 

    املحطة األوىل: عند املرور عىل أخيه موىس، عليهام الصالة والسالم: 

ي  ِ
ــُت - َو�ف ــال: )أَتَْي ــلم، ق ــه وس ــه علي ــى الل ــه، ص ــول الل ــك، أن رس ــن مال ــس ب ــن أن ع  

ي  ِ
ي �ف ي ِعْنــَد اْلَكِثيــِب اْلأَْحَمــِر، َوُهــَو َقاِئــٌم يَُصــىِّ َي �بِ اٍب: َمــَررُْت - َعــَى ُمــوىَس َلْيَلــَة أرُْسِ ِرَوايـَـِة َهــدَّ

: دار القلــم -  ة النبويــة عــى ضــوء القــرآن والســنة 1 / 410، النــارسش : 1403هـــ ( الســري 1. أبــو شــهبة: محمــد بــن محمــد بــن ســويلم ) المتــو�ف

ة النبويــة، 1 / 294،  ي الســنة وفقهها - الســري
: 1409 هـ ( الأســاس �ف دمشــق، الطبعــة الثامنــة 1427هـــ عــدد الأجــزاء: 2، وحــوى: ســعيد ) المتو�ف

جمــة، الطبعــة: الثالثــة 1416هـــ - 1995م، عــدد الأجــزاء: 4. والبوطــي: محمــد ســعيد  : دار الســالم للطباعــة والنــرسش والتوزيــع والرت النــارسش

ون  : دار الفكــر - دمشــق، الطبعــة الخامســة والعــرسش ــارسش ــخ الخالفــة الراشــدة، ص 114، الن ــة مــع موجــز لتاري ة النبوي رمضــان، فقــه الســري

1426هـــ عدد الأجــزاء: 1.

: دار إحياء  ح صحيــح مســلم بــن الحجــاج  2 / 209، النــارسش : 676هـــ ( المنهــاج رسش ف ) المتــو�ف ي الديــن يحــ�ي بــن رسش 2. النــووي: أبــو زكريــا محــ�ي

ي 9 مجلدات.
وت، الطبعــة الثانيــة 1392هـــ، عــدد الأجــزاء: 18 �ف ي - بــري اث العــر�ب الــرت

: دار  ح صحيــح البخــاري، 8 / 609، النــارسش : 852هـــ ( فتــح البــاري رسش ي ) المتــو�ف
3. ابــن حجــر: أبــو الفضــل أحمــد بــن عــىي بــن حجــر العســقال�ف

وت 1379هـ، عدد الأجزاء: 13.  المعرفة - بري
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ــارك  ي طريقــه نحــو المســجد الأقــى المب
ــه وســلم، وهــو �ف ــه علي ، صــى الل ي ِه( )1( فالنــ�ب ِ ْ ــرب َق

، وصــالة مــوىس تختلــف عــن صالتنــا عــى ظهــر الأرض؛ لأن حيــاة  مــر عــى مــوىس، وهــو يصــىي

ي القــرب ل 
ي معناهــا الدعــاء، وحــ�ت الدعــاء �ف

القــرب ليســت كحيــاة الأرض، والصــالة عنــد العــرب �ف

ــح نُصدقــه.)2(  ــه خــرب صحي ، ولكن ي ــ�ب ــه، وهــو أمــر غي تعــرف كيفيت

ــى  ــم ع ــف وجده ــاء؟ وكي ــى بالأنبي ــف ص ه؟ وكي ــرب ي ق
ــوىس �ف ــف رأى م ــل كي ــإن قي   ف

ه كانــت قبــل صعوده  ي قــرب
ي الســماوات ورحبــوا بــه؟ قيــل: يحتمــل أن رؤيتــه لمــوىس �ف

مراتبهــم �ف

إل الســماء، ثــم وجــد مــوىس ســبقه إل الســماء، ويحتمــل أنــه رأى الأنبيــاء، وصــى بهــم عــى 

ــه،  ــم، وصالت ــه به ــون اجتماع ــه، أو يك ــوا ب ــألوه، ورحب ــم س ــم، ث ــا رآه ــال لأول م ــك الح تل

ــث. )3( ــض الأحادي ــال تتناق ــى، ف ــدرة المنته ــن س ــه ع ــه، ورجوع ــد ان�اف ــوىس بع ــه م ورؤيت

    املحطة الثانية: ربط الرباق بحلقة األنبياء

ي روايــة مســلم: 
اق، فأوثــق الدابــة أو الفــرس)4( و�ف قــال أنــس: ذكــر أنــه ُحمــل عــى الــرب  

ــَو  َاِق، َوُه ُ ــرب ــُت ِباْل عــن أنــس بــن مالــك، أن رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )أُِتي

ــاَل:  ــِه، َق ــى طَرِْف ــَد ُمْنَتَه ــرَُه ِعْن ــُع َحاِف ــِل، يََض ــاِر، َوُدوَن اْلَبْغ ــْوَق اْلِحَم ــٌل، َف ــُض طَِوي ــٌة أَبَْي َدابَّ

َنِْبَيــاُء، َقــاَل: ثـُـمَّ  ي يَْرِبــُط ِبــِه اْلأ ِ
َّ أَتَْيــُت بَْيــَت اْلَمْقــِدِس، َقــاَل: َفَربَطُْتــُه ِباْلَحْلَقــِة الَّــ�ت َفَرِكْبُتــُه َحــ�ت

ــُت ( .)5(  ــمَّ َخرَْج ، ثُ ِ
ف ْ ــ�ي ــِه َرْكَعَت ــُت ِفي ــِجَد، َفَصلَّْي ــُت اْلَمْس َدَخْل

1. صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل موىس، صى الله عليه وسلم.

: مكتبــة العبيــكان، الطبعــة:  ي الأحاديــث الصحيحــة 1 / 196، النــارسش
ة النبويــة كمــا جــاءت �ف : أبــو عمــر محمــد بــن حمــد، الســري ي

2. الصويــا�ف

الأول 1424هـ 2004م، عدد الأجزاء: 4. 

ي عيــاض المســمى 
ح صحيــح مســلم للقــا�ف : 544هـــ ( رسش ي ) المتــو�ف

ي الســب�ت 3. عيــاض: أبــو الفضــل عيــاض بــن مــوىس بــن عيــاض اليحصــ�ب

: دار الوفــاء للطباعــة والنــرسش والتوزيــع، مــ� الطبعــة  إكمــال المعلــم بفوائــد مســلم 1 / 524، المحقــق الدكتــور يحــ�ي إســماعيل، النــارسش

ح صحيح مسلم بن الحجاج 2 / 238.  الأول 1401هـ - 1998م، عدد الأجزاء: 8. والنووي: المنهاج رسش

ي يعــى، مســند أنــس بــن مالــك 7 / 126،  : 307هـــ ( مســند أ�ب : أبــو يعــى أحمــد بــن عــىي بــن المثــ�ف التميمــي ) المتــو�ف 4. أبــو يعــى الموصــىي

اث - دمشــق، الطبعــة: الأول 1404هـــ - 1984م،  : دار المأمــون للــرت ف ســليم أســد، قــال المحقــق: إســناده صحيــح، النــارسش المحقــق: حســ�ي

عــدد الأجــزاء: 13.

رساء برسول الله، صى الله عليه وسلم إل السماوات، وفرض الصلوات.  يمان، باب الإ 5.  صحيح مسلم، كتاب الإ
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ــاء مــن قبــل، أو بعضهــم، مــا يــدل عــى  اق قــد ركبــه الأنبي وهــذا يــدل عــى أن الــرب  

وعيــة بــذل الأســباب، مــع التــوكل، وتفويــض الأمــر للــه، وهــذا هــو معــ�ف التــوكل  مرسش

ه اللــه لنبيــه، عليــه الصــالة والســالم)1(، وممــا  اق لــن يهــرب، وقــد أحــ�ف الصحيــح، وإل فالــرب

،َّ ي ي روايــة لأنــس)2( : )أَنَّ النَّــ�بِ
، صــى اللــه عليــه وســلم، مــا جــاء �ف ي  يؤكــد أنــه غــري مختــص بالنــ�ب

َي ِبــِه ُمْلَجًمــا ُمرْسًَجــا، َفاْســَتْصَعَب َعَلْيــِه، َفَقــاَل َلُه  َاِق َلْيَلــَة أرُْسِ ُ َ ِبالــرب ي ِ
َصــىَّ اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، أُ�ت

ــٍد تَْفَعــُل َهــَذا؟ َفَمــا َرِكَبــَك أََحــٌد أَْكــرَُم َعَى اللــِه ِمْنُه، َقــاَل: َفارَْفــضَّ َعَرًقــا)3(( .)4(  يــُل: أَِبُمَحمَّ ِ ْ  ِجرب

، صــى اللــه عليــه  ي اق مــع قــدرة اللــه عــى طــي المســافة للنــ�ب والحكمــة مــن ركــوب الــرب  

 وســلم، إكرامــاً لمــا جــرت بــه العــادة مع خرقهــا، إذ الملــوك يبعثــون لمن اســتدعوه بمركــوب.)5(

 املحطــة الثالثــة: إمامــة النبــي، صــىل اللــه عليــه وســلم، 

املقــدس.  بيــت  يف  باألنبيــاء 

قــال ابــن القيــم: " ثــم أرسي برســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، بجســده عــى   

يــل عليهمــا  اق، صحبــه جرب الصحيــح، مــن المســجد الحــرام إل بيــت المقــدس، راكبــاً عــى الــرب

ــجد")6(.  ــة المس اق بحلق ــرب ــط ال ــاء، ورب ــى بالأنبي ــاك، وص ل هن ف ــرف ــالم، ف ــالة والس الص

ي  ِ
ــ�ف ــْد َرأَيُْت ــه الصــالة والســالم: )َوَق ــه علي ــاء، مــن قول وقــد جــاء القــول بإمامــة الأنبي  

ــاِل  ــْن ِرَج ــُه ِم َّ ــٌد َكأَن ٌْب، َجْع َ ــٌل رصف ــِإَذا رَُج ، َف ي ــٌم يَُصــىِّ ــوىَس َقاِئ ــِإَذا ُم ــاِء، َف َنِْبَي ــَن اْلأ ــٍة ِم ي َجَماَع ِ
�ف

ــاِس ِبــِه َشــَبًها ُعــْرَوُة  ، أَْقــرَُب النَّ ي ــاَلُم، َقاِئــٌم يَُصــىِّ َشــُنوَءَة، َوِإَذا ِعيــَى ابْــُن َمْريَــَم، َعَلْيــِه السَّ

ي الأحاديث الصحيحة 1 / 196.
ة النبوية كما جاءت �ف ، السري ي

1. الصويا�ف

ي المختــار ص 220،  ة النــ�ب ي ســري
: 930هـــ ( حدائق الأنــوار ومطالــع الأرسار �ف مــي ) المتــو�ف ي الح�ف 2. بحــرق: محمــد بــن عمــر بــن مبــارك الحمــري

: دار المنهــاج - جــدة، تحقيــق: محمــد غســان نصوح عزقــول، الطبعــة الأول 1419هـــ، عدد الأجــزاء: 1. النــارسش

: 1424هـــ ( وآخــرون، معجــم اللغة  4. ومعــ�ف فارفــض عرقــاً: أي ترشــش العــرق وســال متتابعــاً، عمــر: د. أحمــد مختــار عبــد الحميــد ) المتــو�ف

: عالم الكتب، الطبعة الأول 1429هـ 2008م، عدد الأجزاء: 4.  العربية المعارصة مادة رفض 2 / 915، النارسش

سناد. : صحيح الإ ي
مذي: حديث حسن غريب، وقال الألبا�ف ي إرسائيل، وقال الرت

مذي، كتاب تفسري القرآن، باب ومن سورة ب�ف ف الرت 4. س�ف

ي المختار ص 225.  ة الن�ب ي سري
5. بحرق، حدائق الأنوار ومطالع الأرسار �ف

رساء برســول اللــه، صــى اللــه  يمــان، بــاب الإ ي صحيحــه، كتــاب الإ
ي هــدي خــري العبــاد 3 / 31، وأخرجــه مســلم �ف

6. ابــن القيــم، زاد المعــاد �ف

عليــه وســلم، إل الســماوات وفــرض الصــالة.
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ــاِس ِبــِه َصاِحُبُكــْم  ، أَْشــَبُه النَّ ي ــاَلُم، َقاِئــٌم يَُصــىِّ ، َوِإَذا ِإبَْراِهيــُم، َعَلْيــِه السَّ بـْـُن َمْســُعوٍد الثََّقِفــيُّ

ــُد،  ــا ُمَحمَّ ــٌل: يَ ــاَل َقاِئ ــاَلِة َق ــُت ِمــَن الصَّ ــا َفرَْغ ــاَلُة َفأََمْمُتُهــْم، َفَلمَّ ي نَْفَســُه - َفَحانَــِت الصَّ ِ
- يَْعــ�ف

ــاَلِم ()1(.  ي ِبالسَّ ِ
ــَدأَ�ف ــِه، َفَب ــتُّ ِإَلْي ــِه، َفاْلَتَف ــلِّْم َعَلْي ــاِر، َفَس ــُب النَّ ــٌك َصاِح ــَذا َماِل َه

ي الســموات، ثــم نــزل إل بيــت 
: " والصحيــح أنــه اجتمــع بهــم �ف   قــال ابــن كثــري

اق، وكــر راجعــاً إل مكــة")2(.   المقــدس ثانيــاً، وهــم معــه، وصــى بهــم فيــه، ثــم إنــه ركــب الــرب

وهــي صــالة حقيقيــة، إذ إنــه عليــه الصــالة والســالم، كان يصــىي بمكــة منــذ البعثــة،   

والمعــراج.  رساء  الإ ي 
�ف فرضــت  الخمــس  الصلــوات  أن  إل 

ي بيــت المقــدس ثابتــة، ســواء قبــل 
،  صــى اللــه عليــه وســلم، بالأنبيــاء �ف ي فصــالة النــ�ب  

العــروج أم بعــده، وفيهــا دللت وِحَكــم: 

ســالم الــذي هــو ديــن اللــه، وبــه جــاء كل  - أن رســالة اللــه واحــدة إل خلقــه، وهــي الإ  

الأنبيــاء، ومحمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، خاتــم الأنبيــاء وإمامهــم، وأهميــة بيــت المقــدس 

ي اللــه عنــه - قــال: ) َســِمْعُت رَُســوَل 
ي هريــرة - ر�ف مثــل أهميــة بيــت اللــه الحــرام)3(، فعــن أ�ب

ٍت،  ــالَّ ــاُء أَْوَلُد َع َنِْبَي ــَم، اْلأ ــِن َمْريَ ــاِس ِبابْ ــا أَْوَل النَّ َ ــوُل: )أَن ــلََّم، يَُق ــِه َوَس ــُه َعَلْي ــىَّ الل ــِه، َص الل

ي اللــه عنــه، أن رســول اللــه ، صــى اللــه عليــه وســلم، 
()4(، وعنــه ر�ف ٌّ ي ــُه نَــ�بِ ي َوبَْيَن ِ

ــ�ف ــَس بَْي َوَلْي

، َكَمَثــِل رَُجــٍل بـَـ�ف بَْيًتــا َفأَْحَســَنُه َوأَْجَمَلــُه، ِإلَّ َمْوِضــَع  َنِْبَيــاِء ِمــْن َقْبــِىي قــال: ) ِإنَّ َمَثــِىي َوَمَثــل الأ

ــُه، َويَُقوُلــوَن: َهــالَّ ُوِضَعــْت هــِذِه  ــِه، َويَْعَجُبــوَن َل ــاُس يَطُوُفــوَن ِب ــٍة ِمــْن َزاِويَــٍة، َفَجَعــَل النَّ َلِبَن

. )5() ف ــ�ي ِبيِّ ــا َخاتــم النَّ َ ــُة، َوأَن ــا اللَِّبَن َ ــُة؟! قــال: َفأَن اللَِّبَن

يمان، باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال.   1.  صحيح مسلم، كتاب الإ

: جامعــة أم القرى، الطبعــة: الثانية 1413هـــ - 1992م،  ة النبويــة ص 293، النــارسش : 1435هـــ ( فقــه الســري 2. الغضبــان: منــري محمــد ) المتــو�ف

ــزاء: 1. عدد الأج

3. المرجع السابق.

4. صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل عيى عليه السالم.

ف صى الله عليه وسلم.  5. صحيح  البخاري، كتاب المناقب، باب خاتم النبي�ي
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،  صــى اللــه عليــه وســلم، بالأنبيــاء، عليهــم الصــالة والســالم،  ي كمــا أن صــالة النــ�ب  

ائع الســابقة،  ســالم نســخت الرسش يعــة الإ دليــل عــى أنهــم ســلموا لــه القيــادة والريــادة، وأن رسش

وأنــه ينبغــي لأتبــاع الأنبيــاء أن يســعهم مــا وســع أنبياءهــم، بتســليم القيــادة للرســول محمــد، 

ف يديهــا، ول مــن خلفهــا.)1(  ي ل يأتيهــا الباطــل مــن بــ�ي
 صــى اللــه عليــه وســلم، ورســالته الــ�ت

ــم  ــث ارتباطه ــن حي ــم م ــا اجتماعه ــم، حقيقته ــه معه ــاء، ومفاخرت ــه الأنبي فمالقات  

)2( الكمــال.  وجــوه  مــن  بينهــم  بــه  اختــص  مــا  وظهــور  القــدس،  ة  بحظــري

ســالم،  ، دفــاع عــن العروبــة والإ ف والدفــاع عــن المســجد الأقــى المبــارك وفلســط�ي  

 . ي وعــر�ب كل مســلم  عــى  وواجــب 

لقاء األنبياء يف السامء:

ــه إل  ــراج وتقريب رساء والمع ــكان الإ ــى إم ــتدلل ع ــوال الس ــن الأح ــال م ــن بح ل يمك  

ــخ  ــرات والصواري ــعة، كالطائ ــافات الشاس ــوي المس ي تط
ــ�ت ــة، ال ــات الحديث ع ــان بالمخرت الأذه

يائيــة،)3( ولكــن  ف ي تصــل إل القمــر والكواكــب، وقــد نشــأت عــن أســباب علميــة ومعــادلت فري
الــ�ت

ي الرحلــة إشــارة إل إمكانيــة ارتيــاد الفضــاء، والخــروج عــن نطــاق الجاذبيــة، 
يمكــن القــول: إن �ف

ــالم.)4( ــودة بس والع

ي 
ــا ورد �ف ــماء م ي الس

ــاء �ف ــلم، بالأنبي ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــ�ب ــاء الن ي لق
ــح �ف ــد ص وق  

ــا  نَْيــا، َفَلمَّ ي ِإَل الّســَماِء الدُّ ، قولــه عليــه الصــالة والســالم: )ثـُـمَّ أََخــَذ ِبَيــِدي َفَعــَرَج �بِ ف الصحيحــ�ي

ة النبويــة عــرض وقائــع وتحليــل أحــداث 1 / 343، عــن موقــع الشــاملة، عــدد الأجــزاء: 2.، والنــدوي: أبــو الحســن عــىي بــن  : الســري ي 1. الصــال�ب

ة 1425هـــ،  : دار ابــن كثــري - دمشــق، الطبعــة: الثانيــة عــرسش ة النبويــة ص 219، النــارسش : 1420هـــ ( الســري عبــد الحــي بــن فخــر الديــن ) المتــو�ف

عــدد الأجــزاء: 1.

، ص 65. ف 2. المنصورفوري، رحمًة للعالم�ي

، ص 156. ف ة سيد المرسل�ي ي سري
ف �ف 3. النجار، القول المب�ي

ســالمي، الطبعــة: الثالثــة  : المكتــب الإ ، ص 59، النــارسش ة النبويــة دروس وعــرب : 1384 هـــ ( الســري ي ) المتــو�ف
4. الســباعي: مصطفــى بــن حســ�ف

1405هـــ - 1985م، عــدد الأجــزاء: 1.
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ــاَل: هــَذا  ــْن هــَذا؟ َق ــاَل: َم ــْح، َق ــَماِء: اْفَت ــاِزِن السَّ ــُل ِلَخ ي ِ ْ ــاَل ِجرب ــا، َق نَْي ــَماِء الدُّ ــُت ِإَل السَّ ِجْئ

ــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َفَقــاَل:  ــٌد، َصــىَّ اللَّ يــُل، َقــاَل: َهــْل َمَعــَك أََحــٌد؟ َقــاَل: نََعــْم، َمِعــي ُمَحمَّ ِ ْ ِجرب

ــِه  ــَى يَِميِن ــٌد، َع ــٌل َقاِع ــِإَذا رَُج ــا، َف نَْي ــَماَء الدُّ ــا السَّ ــَح َعَلْونَ ــا َفَت ــْم؛ َفَلمَّ ــاَل: نََع ــِه؟ َق ــَل ِإَلْي أُرِْس

أَْســِوَدٌة َوَعــَى يََســاِرِه أَْســِوَدٌة، ِإَذا نَظـَـَر ِقَبــَل يَِميِنــِه َضِحــَك، َوِإَذا نَظـَـَر ِقَبــَل يََســاِرِه بـَـىَك، َفَقــاَل: 

ــِذِه  ــَذا آَدُم، َوه ــاَل: ه ــَذا؟ َق ــْن ه ــَل: َم ي ِ ْ ــُت ِلِجرب ــِح، ُقْل اِل ــِن الصَّ ــِح َواِلبْ اِل ِّ الصَّ ي ــ�بِ ــا ِبالنَّ َمرَْحًب

ي  ِ
ــِة، َوالأَْســِوَدُة الَّــ�ت ِ ِمْنُهــْم أَْهــُل اْلَجنَّ

ف الأَْســِوَدة َعــْن يَِميِنــِه َوِشــَماِلِه، نََســُم بَِنيــِه، َفأَْهــُل اْلَيِمــ�ي

ي  َّ َعــَرَج �بِ ــاِر؛ َفــِإَذا نَظـَـَر َعــْن يَِميِنــِه َضِحــَك، َوِإَذا نَظـَـَر ِقَبــَل ِشــَماِلِه بـَـىَك، َح�ت َعــْن ِشــَماِلِه أَْهــُل النَّ

ُل؛ َفَفَتــَح، َقــاَل  َوَّ
اِنَيــِة، َفَقــاَل ِلَخاِزِنَهــا: اْفَتــْح، َفَقــاَل َلــُه َخاِزنَُهــا ِمْثــَل َمــا َقــاَل الأ ــَماِء الثَّ ِإَل السَّ

ــمَواِت آَدَم َوِإْدِريــَس َوُمــوىَس َوعيــَى َوِإبَْراِهيــَم، َصَلــَواُت اللــِه  ي السَّ ِ
َّــُه َوَجــَد �ف أَنـَـٌس: َفَذَكــَر أَن

نَْيــا، َوِإبَْراِهيــَم  ــَماِء الدُّ ي السَّ ِ
َّــُه َوَجــَد آَدَم �ف َّــُه َذَكــَر أَن َ أَن ْ َعَلْيِهــْم، َوَلــْم يُْثِبــْت َكْيــَف َمَناِزُلُهــْم؛ َغــري

ِّ، َصــىَّ اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، ِبِإْدِريــَس،  ي يــُل ِبالنَّــ�بِ ِ ْ ــا َمــرَّ ِجرب اِدَســِة، َقــاَل أَنـَـٌس: َفَلمَّ ــَماِء السَّ ي السَّ ِ
�ف

اِلــِح، َفُقْلــُت: َمــْن هــَذا؟ َقــاَل: هــَذا ِإْدِريــُس، ثـُـمَّ َمَررُْت  اِلــِح، َوالأَِخ الصَّ ِّ الصَّ ي َقــاَل: َمرَْحًبــا ِبالنَّــ�بِ

ــُت: َمــْن هــَذا؟ َقــاَل: هــَذا ُمــوىَس  ــِح؛ ُقْل اِل ــِح، َوالأَِخ الصَّ اِل ِّ الصَّ ي ــ�بِ ــا ِبالنَّ ِبُمــوىَس، َفَقــاَل: َمرَْحًب

ــاَل:  ــْن هــَذا؟ َق ــُت: َم ــِح؛ ُقْل اِل ِّ الصَّ ي ــ�بِ ــِح، َوالنَّ اِل ــالأَِخ الصَّ ــا ِب ــاَل: َمرَْحَب ــَررُْت ِبِعيــَى، َفَق ثُــمَّ َم

اِلــِح؛ ُقْلــُت: َمــْن  اِلــِح، َواِلبـْـِن الصَّ ِّ الصَّ ي هــَذا ِعيــَى، ثـُـمَّ َمــَررُْت ِبِإبَْراِهيــَم، َفَقــاَل: َمرَْحًبــا ِبالنَّــ�بِ

ــرُْت ِلُمْســَتَوى  َّ ظََه ، َحــ�ت ي ــِرَج �بِ ــِه َوَســلََّم ... ثُــمَّ ُع ــُه َعَلْي ــاَل: هــَذا ِإبَْراِهيــُم، َصــىَّ اللَّ هــَذا؟ َق

 َّ َ َصــالًَة، َفرََجْعــُت ِبَذِلــَك، َحــ�ت ف ي َخْمِســ�ي ِ
ــ�ت َْقــالَِم ... َفَفــرََض اللــُه َعــَى أُمَّ أَْســَمُع ِفيــِه رَصيــَف الأ

َ َصــالًَة، َقــاَل  ف ِتــَك؟ ُقْلــُت: َفــرََض َخْمِســ�ي َمــَررُْت َعــَى ُمــوىَس، َفَقــاَل: َمــا َفــرََض اللــُه َلــَك َعــَى أُمَّ

َتــَك لَ تُِطيــُق َذِلــَك، َفَراَجَعــت َفَوَضــَع َشــطْرََها، َفرََجْعــُت ِإَل ُمــوىَس،  َفارِْجــْع ِإَل َربِّــَك، َفــِإنَّ أُمَّ

ــُت َفَوَضــَع َشــطْرََها،  ــُق، َفَراَجْع ــَك لَ تُِطي َت ــِإنَّ أُمَّ ــَك َف ــْع َربَّ ــاَل: َراِج ــُت: َوَضــَع َشــطْرََها؛ َفَق ُقْل
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َتــَك لَ تُِطيــُق َذِلــَك، َفَراَجْعُتــُه، َفَقــاَل: ِهــَي َخْمٌس،  َفرََجْعــُت ِإَلْيــِه، َفَقــاَل: ارِْجــْع ِإَل َربِّــَك َفــِإنَّ أُمَّ

ــُت:  ــَك، َفُقْل ــْع َربَّ ــاَل: َراِج ــوىَس، َفَق ــُت ِإَل ُم ، َفرََجْع ــَديَّ ــْوُل َل ُل اْلَق ــدَّ ــوَن، لَ يَُب ــَي َخْمُس َوِه

.)1
*

ِّي () اْســَتْحَيْيُت ِمــْن َر�ب

ي كل ســماء يلتقــي واحــداً مــن 
إنــه افتتــاح الســموات الُعــال، واحــدة تلــو الأخــرى، و�ف  

والســالم.  الصــالة  عليهــم   ، ف اثنــ�ي أو  ورســله،  اللــه،  أنبيــاء 

ف  بــ�ي تمــت  ي 
الــ�ت المقابلــة  كيفيــة  عــن  النــاس  بعــض  يتســاءل  وقــد   

المــالأ  ي 
�ف الســالم،  عليهــم  الأنبيــاء،  ف  وبــ�ي والســالم،  الصــالة  عليــه  اللــه،  رســول 

وســلم،  عليــه  اللــه  صــى  اللــه،  لرســول  إل  يثبــت  لــم  المعــراج  أن  خاصــة  الأعــى، 

الســماء؟ إل  الأرض  مــن  بهــا  ويعــرج  الأنبيــاء،  أجســاد  تنقــل  أن  يمكــن   فكيــف 

ــاك،  ــاء إنمــا اســتقرت أرواحهــم هن ــك-)2(: " فالأنبي ــاً عــن ذل ــن القيــم -جواب يقــول اب  

ي حالــة 
بعــد مفارقــة الأبــدان، وروح رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، صعــدت إل هنــاك �ف

ــم  ــاء - عليه ــع أرواح الأنبي ــى، م ــق الأع ي الرفي
ــتقرت �ف ــه اس ــد وفات ــادت، وبع ــم ع ــاة، ث الحي

ــرد  ــث ي ــه، بحي ــق ب اق، وتعل ــدن، وإرسش ــى الب اف ع ــا إرسش ــذا ففيه ــع ه ــالم - وم ــالة والس الص

ــماء  ي الس
ه، ورآه �ف ــرب ي ق

ــىي �ف ــوىس يص ــق رأى م ــذا التعل ــه، وبه ــلم علي ــن س ــى م ــالم ع الس

ي 
ه . . . إل أن قــال: وهــذه النــار تكــون �ف السادســة، ومعلــوم أنــه لــم يعــرج بمــوىس مــن قــرب

ف الــروح  ي الجســم البعيــد عنهــا، مــع أن الرتبــاط والتعلــق الــذي بــ�ي
محلهــا وحرارتهــا، تؤثــر �ف

ــف.  ــك وألط ــن ذل ــى م ــروح أع ــأن ال ــم، فش ــك وأت ــن ذل ــل م ــوى وأكم ــدن أق والب

ــك  ــادها تل ــل أجس ــوز نق ــى، ويج ــم الأع ي العال
ــه �ف ــكلت ل ــاء تش ــر أن أرواح الأنبي      والظاه

)3(." ف ــ�ي ــم أجمع ــاً له ام ــة احرت الليل

رساء. ي الإ
1. صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب كيف فرضت الصالة �ف

ي هدي خري العباد 3 / 36 - 37. 
2. ابن القيم، زاد المعاد �ف

ي المختار ص 222. ة الن�ب ي سري
3. بحرق، حدائق الأنوار ومطالع الأرسار �ف
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 العدد
ف

مل� داللة ما ورد في رحلة اإلسراء

ــَك  ــل: }أُوَلِئ ــاء والرس ــم، الأنبي ي إخوانه
ــم و�ف ــه، فيه ــال الل ــن ق ــه الذي ــم قدوت ــف ل؟ وه  كي

ــام: 90( ــِدْه {.)الأنع ــُم اْقَت ــُه َفِبُهَداُه ــَدى اللَّ ــَن َه الَِّذي

ي طــرق عودتــه، 
ومــا هيــأ اللــه لنبيــه، عليــه الصــالة والســالم، مــن أن يكــون مــوىس �ف      

ويتذاكــر معــه فيمــا فــرض عليــه ربــه، ويلــح مــوىس عليــه العــودة إل ربــه، ومناجاتــه، وطلــب 

اً، حــ�ت وقــف عنــد الخمــس،  ، ثــم يعــود، فيســقط اللــه عنــه عــرسش ي
التخفيــف، وكيــف كان يمــىف

ي محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، مــن ربــه عــز وجــل العــودة، فيســمع نــداء ربــه،  ويســتح�ي

ــنة  ــون، الحس ــي خمس ــس، وه ــي خم ــه: وه ــادي، وقول ــن عب ــت ع ، وخفف ي
ــ�ت ــت فريض أمضي

 )
1

بعــرسش أمثالهــا.)*

، صــى اللــه عليــه وســلم،  ي رساء والمعــراج، ولقــاء النــ�ب هــذه مشــاهد مــن رحلــة الإ  

ــة  ــى عظم ــة ع ــورة واضح ــل بص ــماء، تدل ــدس والس ــت المق ــة وبي ي الأرض المقدس
ــاء �ف بالأنبي

ســالم، وتسلســل  نبينــا، صــى اللــه عليــه وســلم، ومكانــة بيــت المقــدس، وعظمــة رســالة الإ

ــه وإياهــم  ــاء وعقولهــم، حــ�ت وصلــت إل الرســول الخاتــم، علي ي فكــر الأنبي
هــذه الرســالة �ف

يــة، وأحقيــة أمــة محمــد، صــى  الصــالة والســالم، وقداســة بيــت المقــدس عــرب تاريــخ البرسش

ــم.  ــه له ــك الل ــه بتملي ــه، وملكيت ــاص ب ــه، والختص ــلم، برعايت ــه وس ــه علي الل

ة النبوية ص 304 - 305. * الغضبان، فقه السري
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اإلرساء وبركة فلسطن

ف ، والصــالة والســالم عــى ســيدنا محمــد، الصــادق الوعــد  الحمــد للــه رب العالمــ�ي  

 -  : ف أجمعــ�ي وأصحابــه  آلــه  وعــى   ، ف الأمــ�ي

ي أولهــا البــاري ســبحانه وتعــال لســيدنا محمــد بــن عبــد اللــه، عليــه 
لــة الــ�ت ف إنَّ المرف  

ف  ، وأظهــر مــن التوضيــح، فهــو خاتــم الأنبيــاء والمرســل�ي ف الصــالة والســالم، أجــى مــن التبيــ�ي

ي الآخــرة، وبينهمــا كرامــات يطــول ذكرهــا، ول ينتهــي 
ي الدنيــا، وصاحــب الشــفاعة العظمــى �ف

�ف

ــِذي  ــْبَحاَن الَّ رساء والمعــراج واحــدة مــن تلــك الكرامــات، قــال تعــال: ﴿ ُس حهــا، ورحلــة الإ رسش

يَــُه ِمــْن  ِ ُ
ــُه ِلرف ــِذي بَاَرْكَنــا َحْوَل َْقــَى الَّ ى ِبَعْبــِدِه َلْيــالً ِمــَن اْلَمْســِجِد اْلَحــَراِم ِإَل اْلَمْســِجِد اْلأ أرَْسَ

رساء: 1[، نقــف أولً عنــد تعليــل الحــق ســبحانه وتعــال لتلــك  ُ ﴾ ]الإ ــِميُع اْلَبِصــري آيَاِتَنــا ِإنَّــُه ُهــَو السَّ

ي 
ــس للحــ�، جــاء �ف ــل، ولي ــا للتعلي ــالم هن ــا{،  فال ــْن آيَاِتَن ــُه ِم يَ ِ ُ

ــه: }ِلرف ــة بقول ــة الرباني الرحل

ــات  ــإرادة إراءة الآي رساء ب ــل الإ ــا{ تعلي ــن آياتن ــه م ي ــه: }لرف ــر: “ وقول ــر والتنوي ــري التحري تفس

ي لأجلهــا منــح اللــه نبيــه، صــى اللــه عليــه وســلم، منحــة 
ــم الــ�ت الربانيــة، تعليــل ببعــض الِحكَّ

ي »الصحيح« .  
رساء المروي �ف ماً جمة، تتضح من حديث الإ رساء، فإن لالإرساء ِحكَّ الإ

ــه  ي ــه، أي لرف ــه ورحمت ــل قدرت ــه تعــال، ودلئ ــات الل ــه مــن آي وأهمهــا وأجمعهــا إراءت  

هــم بمــا ســألوه عــن وصــف المســجد الأقــى. ولم التعليــل ل تفيــد حــ�  مــن الآيــات، فيخرب

الشيخ د. محمد يوسف الحاج محمد

مفتي محافظة أريحا واألغوار
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ي التعليــل عــى إراءة الآيــات، لأن تلــك العلــة 
ي مدخولــه، وإنمــا اقتــ� �ف

الغــرض مــن متعلقهــا �ف

ي بوجودهــا” )1(
ف الــرا�أ أعلــق بتكريــم الُمــرسى بــه، والعنايــة بشــأنه، لأن إراءة الآيــات تزيــد يقــ�ي

1.  ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر، تفســري التحريــر والتنويــر، 15 / 20، الــدار التونســية للنــرسش – تونــس، 1984م ، عــدد الأجــزاء : 30 )والجــزء 

.) ف ي قســم�ي
رقــم 8 �ف

ي غريــب القــرآن، ص 119، تحقيــق: صفــوان عدنــان الــداودي،  الطبعــة: الأول، دار 
ف بــن محمــد، المفــردات �ف ، الحســ�ي ي

2. الراغــب الأصفهــا�ف

وت- 1412 : دار القلــم، الــدار الشــامية - دمشــق،  بــري القلــم، دمشــق – 1412هـــ النــارسش

أي إنَّ اللــه عــزَّ وجــل جعــل تلــك الرحلــة الربانِّيــة الفريــدة بقصــد إيــراء رســول اللــه،   

يفــاً لقــدره، وإفــراداً لــه،  صــى اللــه عليــه وســلم، بعضــاً مــن آيــات اللــه، تكريمــاً لــه، وترسش

رساء  ــن الإ ــدة م ــة الوحي ــي الحكم ــك ه ــت تل ــن ليس ــه، ولك ــن قبل ــد م ــَط لأح ــم تع ات ل ف ــري بم

ــان  ــلم، وامتح ــه وس ــه علي ــى الل ــه، ص ــول الل ــوة رس ــى نب ــدل ع ــزة ت ــو معج ــراج، فه والمع

ف المســجدين، الحــرام والأقــى، وتنويهــاً  ، وإخبــار بارتبــاط وثيــق بــ�ي ف يكشــف صــدق المؤمنــ�ي

ــك  ــا تل ــة، فم ك - بالرب ف ــط�ي ــا فلس ــام وقلبه ــالد الش ــى – ب ــجد الأق ــول المس ِّ الأرض ح ف ــري بتم

ــراج؟ رساء والمع ــة الإ ــا برحل ــا عالقته ــا؟ وم ــا أدلته ــا؟ وم ــا آثاره ــة؟ وم ك الرب

، وبقائــه واســتمراره، يقــول  كــة( فهــي تتمحــور حــول ثبــوت الخــري أمــا عــن معــ�ف )الرب  

ــة،  ــه: برك ــال ل ه، ويق ــري ي غ
ــتعمل �ف ، وإن اس ــري ــدر البع ْك ص َ ــرب ــل ال : “ أص ي

ــا�ف ــب الأصفه الراغ

ــوا  ي الحــرب، أي: ثبت
ــوا �ف ُك َ َ

ــه معــ�ف اللــزوم، فقيــل: ابْرت ــرب من : ألقــى بركــه، واعت ــَرَك البعــري وبَ

ي 
ــي �ف له ــري الإ ــوت الخ ــُة: ثب َك َ َ ــة، والرب ــاء ِبْرَك ــس الم ــّمي محب ــرب، ... وس ــع الح ــوا موض ولزم

ــماِء َواْلأَرِْض{ ]الأعــراف: 96[ ، وســّمي بذلــك  ــَن السَّ ــَركاٍت ِم ء، قــال تعــال: }َلَفَتْحنــا َعَلْيِهــْم بَ ي
الــىش

ــة” .)2( ك ي الرب
ــاء �ف ــوت الم ــه، ثب ــري في ــوت الخ لثب

ي مــا حــول المســجد الأقــى من 
كــة �ف وقــد اتفقــت كلمــة المفرسيــن عــى أنَّ متعلــق الرب  

ي الدنيــا والآخــرة، وحقيقــة بركــة مــا حــول المســجد الأقــى مــن الأرض،  الأرض، يعــم خــري

ف  ف الكبــري لأرض فلســط�ي ي البعــد الدنيــوي، فالتمــري
ي البعديــن الدنيــوي والأخــروي، أمــا �ف

تظهــر �ف

 العدداإلسراء وبركة فلسطين
ف

مل�
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ة  ف ف ســائر البلــدان، وتلــك المــري ي خصائصهــا الطبيعيــة، مــن بــ�ي
خاصــة، والشــام عامــة، كائــن �ف

ــات  ــن الكائن ــري م ــدد كب ــى ع ف ع ــط�ي ــواء فلس ــه احت ــد ب ــوي، ويقص ــوع الحي ــا بالتن ــرب عنه يع

ــك تبعــاً  ي خصائصهــا وثمارهــا، وكل ذل
ــة �ف ــات المتباين ــات المتعــددة، والنبات ــة، والحيوان الحي

ي الخصبة، 
ف الســهول والجبــال، والصحــراء القاحلــة، والأرا�ف ، مــا بــ�ي ف ي فلســط�ي

لتنــوع المنــاخ �ف

، حيــث يقــدر  ف ي فلســط�ي
والمناطــق الجــرداء والغابــات، فــأدى ذلــك إل التنــوع الحيــوي الكبــري �ف

ــوالي 51,000  ــة ح ف التاريخي ــط�ي ي فلس
ــش �ف ي تعي

ــ�ت ــة ال ــة والحيواني ــة النباتي ــواع الحي ــدد الأن ع

ي 
نــوع، حيــث تشــكل هــذه الأنــواع مــا يقــرب مــن 3 ٪ مــن التنــوع البيولوجــي العالمــي. أمــا �ف

ــا  ــاً؛ منه ــوالي 30,850 نوع ــة ح ــواع الحيواني ــدد الأن ــدر ع ــزة، فيق ــاع غ ــة، وقط ــة الغربي الضف

30,000 نــوع مــن الالفقاريــات، و373 مــن الطيــور، و297 مــن الأســماك، و92 مــن الثدييــات، 

)
1

مائيــات. )* و81 مــن الزواحــف، و5 مــن الرب

ي وســلطة جــودة البيئــة يصــدران بيانــاً صحفيــاً بمناســبة يوم البيئــة العالمي  
،  الإحصــاء الفلســطي�ف ي

* الجـهـــاز الـمـركـــزي لالإحصــاء الـــفلسطي�ف

http://pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=1945 : ي
و�ف حــول ربط النــاس بالطبيعــة، الرابــط اللكــرت

يــة، تعــود  ، مهــدد بأخطــار جدِّ شــارة، إل أنَّ هــذا التنــوع الحيــوي الكبــري ول بــد مــن الإ  

، عــن قصــد  ف ي تدمــر البيئــة الطبيعيــة لفلســط�ي
بمجملهــا إل سياســات الحتــالل الغاشــم، الــ�ت

وســوء نيــة، وأكــرب مثــال عــى ذلــك رسقــة ميــاه نهــر الأردن، بنســبة تزيــد عــن 98 %، وتحويــل 

مجــاري المســتوطنات عــى مجــرى النهــر. 

ي 
ي القــرآن الكريــم، وذكــرت �ف

، فقــد نــص عليهــا �ف ف كــة الدينيــة لأرض فلســط�ي أمــا الرب  

ي تنــص عــى بركــة مــا 
رساء، الــ�ت الســنة المطهــرة، وقــد اســتفتحنا المقــال بذكــر مطلــع ســورة الإ

ي ســياق الحديــث عــن قصــة خليــل اللــه 
ي ســورة الأنبيــاء �ف

حــول المســجد الأقــى المبــارك، و�ف

} َ ف ي بَاَرْكَنــا ِفيَهــا ِلْلَعاَلِم�ي ِ
ْيَنــاُه َوُلوطـًـا ِإَل اْلأَرِْض الَّــ�ت إبراهيــم، يقــول الحــق ســبحانه وتعــال: }َونَجَّ

ي 
ــالأرض الــ�ت ، فهــي المعنيــة ب ف ــاء: 71(، ومــن المعلــوم أن هجــرة إبراهيــم كانــت لفلســط�ي )الأنبي
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ي تفســري هــذه الآيــة الكريمــة: “ والأرض: هــي 
، يقــول ابــن عاشــور �ف ف بــارك اللــه فيهــا للعالمــ�ي

ف بهــا، لأن اللــه  ي الســاكن�ي
، أي للنــاس، يعــ�ف ف . ووصفهــا اللــه بأنــه باركهــا للعالمــ�ي ف أرض فلســط�ي

خلقهــا أرض خصــب، ورخــاء عيــش، وأرض أمــن.  )1(

ي معــرض امتنــان الحــق ســبحانه عليهــم بالنعــم، ذكــر منهــا، قولــه 
ي ســورة ســبأ، �ف

و�ف  

 َ ْ ــري رْنـَـا ِفيَهــا السَّ ي بَاَرْكَنــا ِفيَهــا ُقــًرى ظَاِهــرًَة َوَقدَّ ِ
َ اْلُقــَرى الَّــ�ت ف ْ عــزَّ مــن قائــل: }َوَجَعْلَنــا بَْيَنُهــْم َوبـَـ�ي

ــبأ: 18( {.)س َ ف ــا آِمِن�ي َ َوأَيَّاًم ــاِلي ــا َلَي ُوا ِفيَه ــري ِس

 َ ف ْ ــ�ي : بَ ي ِ
ــ�ف ــْم يَْع ــا بَْيَنُه ي بيــان القــرى المباركــة:  »َوَجَعْلن

ي تفســري فتــح القديــر، �ف
جــاء �ف  

َســَة«.)2( اْلُمَقدَّ اْلأَرَْض  ي  ِ
يَْعــ�ف ِفيهــا  باَرْكنــا  ي  ِ

الَّــ�ت اْلُقــَرى   َ ف ْ َوبَــ�ي َمَســاِكِنِهْم، 

ة المــوارد، مــن ذلــك مــا  ف كثــري كــة أرض فلســط�ي يــف، فرب ي الحديــث النبــوي الرسش
أمــا �ف  

ــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم،  ــِه َصــىَّ اللَّ ــا ِعْنــَد رَُســوِل، اللَّ مــذي، َعــْن زَيْــِد بْــِن ثَاِبــٍت، َقــاَل:) ُكنَّ أخرجــه الرت

ــاِم، َفُقْلَنــا:  َ ِللشَّ َقــاِع، َفَقــاَل رَُســوُل اللَّــِه، َصــىَّ اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم: طـُـو�ب نَُؤلِّــُف الُقــْرآَن ِمــَن الرِّ

َنَّ َماَلِئَكــَة الرَّْحَمــِن بَاِســطٌَة أَْجِنَحَتَهــا َعَلْيَهــا( )3(. وبيــت المقدس 
َيٍّ َذِلــَك يـَـا رَُســوَل اللَّــِه؟ َقــاَل: ِلأ

ِلأ

ي القلــب مــن بــالد الشــام. 
�ف

ي اللــه عنــه، )قال: تذاكرنــا ونحن عند رســول الله، صى 
ي ذر، ر�ف وأخــرج الحاكــم عــن أ�ب  

اللــه عليــه وســلم، أيهمــا أفضــل: مســجد رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، أو مســجد بيت 

ي مســجدي هذا أفضل مــن أربع 
المقــدس، فقــال رســول اللــه، صــى الله عليه وســلم: “ صــالة �ف

صلــوات فيــه، ولنعــم المصــى، وليوشــكن أن ل يكــون للرجــل مثــل شــطن فرســه مــن الأرض، 

 حيــث يــرى منــه بيــت المقــدس، خري لــه من الدنيــا جميعــاً - أو قال: خــري مــن الدنيا وما فيهــا()4(. 

رساء  ــل رحلــة الإ ــررة قب ــت قداســتها مق ــف هــذه الأرض، وإن كان ي ي ترسش
ــادة �ف ــن الزي       وم

1. ابن عاشور، محمد الطاهر، تفسري التحرير والتنوير، 17  / 108. 
وت- 1414 هـ  ، دار الكلم الطيب - دمشق، بري ، تفسري فتح القدير 4 / 371، الطبعة: الأول دار ابن كثري ، محمد بن عىي ي

2. الشوكا�ف

. ي
مذي: هذا حديث حسن غريب، وصححه الألبا�ف مذي، كتاب المناقب عن رسول الله صى الله عليه وسلم، باب منه وقال الرت ف الرت 3. س�ف

ــال  ــة، وق ي عوان ــث أ�ب ــم، حدي ف والمالح ــ�ت ــاب الف ــابوري، كت ــم النيس ــهري بالحاك ــه الش ــد الل ــن عب ــد ب ، محم ف ــ�ي ــى الصحيح ــتدرك ع 4. المس

ــة  ص:294. ــام المن ي تم
ي �ف

ــا�ف ــه الألب ــاه« 4 /554، وصحح ــم يخرج ــناد، ول س ــح الإ ــث صحي ــذا حدي ــم: ه الحاك
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رساء، ومنطلقــاً لرحلــة  والمعــراج، أن اختصهــا اللــه تعــال بــأن تكــون وجهــة ومقصــداً لرحلــة الإ

ف كل بقــاع الأرض، لتكــون مجمعــاً لالأنبياء كلهــم،  ليلتقــوا معاً  المعــراج، حيــث اختصــت مــن بــ�ي

ي النبــوة، محمــد بــن عبــد اللــه، عليــه وإياهــم 
جميعــاً، أولهــم وآخرهــم، ويأتمــوا بخاتمهــم �ف

ــع  ائ ــكل الرسش ــلم، ل ــه وس ــه علي ــى الل ــد، ص ــة محم يع ــة رسش ــداً لوراث ــالم، تأكي ــالة والس الص

ف المســجد الحــرام والمســجد الأقــى،  ــ�ي ــاط المحكــم ب الســماوية الســابقة، وإظهــاراً لالرتب

فكالهمــا قبلــة، وكالهمــا تشــد إليــه الرحــال.

ي 
ي المســجد الأقــى أكــرش أجــراً مــن الصــالة �ف

كــة الدينيــة كانــت الصــالة �ف ولهــذه الرب  

المســاجد الأخــرى – مــا عــدا المســجد الحــرام والمســجد النبــوي- ، الصــالة بمجردهــا أكــرش 

ــالي  ــذل الغ ــه، وب ــهر لحفظ ــه، والس ــاع عن ــه، والدف ــاط في ــف بالرب ــرات، فكي ــات الم ــراً بمئ أج

ى لأهــل المســجد الأقــى المبــارك، بالأجــر العظيــم،  ي الــذود عنــه؟! إنهــا لبــرسش
والنفيــس �ف

ــه، فاللهــم احفــظ المســجد  ــه وحمات ــار بيت ي الجليــل، أن جعلهــم مــن ُعمَّ
ــا�ف والصطفــاء الرب

ــوء.     ــن كل س ــدنته م ــه وس ــاره وحمات ــارك وعم ــى المب الأق
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الحمد لله، والصالة والسالم عى رسول الله، وبعد:

ي شــهر رََجــٍب؛ فهــل هــي ِفعــالً 
ي �ف

رساِء واْلِمعــراِج تــأ�ت َ النــاِس أنَّ ِذْكــَرى الإ ف فقــد َشــاَع بــ�ي  

يــَن مــن رََجــب؟  ي الســابِع والعرسش
َحَدثــْت �ف

َ ِللرِّواياِت الَمكذوبَِة؟  ف اِع�ي وهل َسِلَمْت هذه الُمعِجزُة اْلمباركة ِمْن تأليِف الَوضَّ  

: ف ي الَبنَدين الآتي�ي
هذا َما أرُجو تَوِفيَق اللِه ِلَتْجِلَيِتِه، وذلك �ف  

1- زاد اْلمعاد لبن القيم:1/ 22

ي َشهِر رََجب، صفحة 11.
ُ الَعَجِب ِبَما َورََد �ف ف 2- تَبي�ي

ــاِبعِ والِعرشيَن  أوالً:  َهــل ثَبَــَت أنَّ اإلرَساَء حــدث يف ليلــِة السَّ  

ــٍب؟  ــْن رََج ِم

رساِء واْلِمعــراِج  َي الإ
ــَز�ت ــَل عــى أنَّ ُمعِج ــه ل َدلي ــِم، أن ــْن أهــِل الِعل قــوَن ِم ــَر اْلُمَحقِّ َذَك  

 ِ
ف ْ ي تــَـعي�ي

ٌء �ف ي َ ؛ إذ لــم يَثُبــْت ىسش ٌ يــَن ِمــْن رََجــٍب، وأنَّ ذلــَك َخطـَـأ كبــري ــاِبِع والِعرسش ي ليلــِة السَّ
كانَتــا �ف

ــوِم؟! ــَف بالَي ــلم؛ فَكْي ــه وس ــه علي ــى الل ِّ ، ص ي ــ�ب َّ ــه بالنـ ــذي أرِسَي في ــْهِر ال ــَنِة، أو الشَّ السَّ

ســالم ابــُن تَيِمَيَة، رحمــه الله: ) َلْم يَُقــْم َدليٌل َمعلوٌم؛ ل َعَى َشــهِرها، ول  قــال شــيُخ الإ  

ي ذلــك ُمنقِطَعــٌة ُمختِلفٌة، َليــَس فيها ما يُقطـَـُع ِبِه ( )1(
ُّــقوُل �ف ِهــا، ول َعــَى َعْيِنهــا؛ بَِل النـ ْ  َعــَى َعرسش

ي رََجــٍب، وذلــك َكــِذٌب ( أورََدُه 
رساَء كاَن �ف ــاِص أنَّ الإ : ) وَذَكــَر بَعــُض الُقصَّ ُّ ي وقــال ابــُن ِدْحَيــَة الَكْلــ�بِ

ي كتاِبــِه)2(  .
ابــُن َحَجــٍر �ف

يف  مكذوبــة  روايــات  مــن  التحذيــر    

واملعــراج اإلرساء  معجــزة 

الشيخ: إحسان إبراهيم عاشور

مفتي محافظة خان يونس

 العدد
ف

مل�
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ثانياً: ِذكُْر بَعِض الرَِّوايَاِت الَْمكُذوبَِة يف ُمعِجَزَتِ اإلرَساِء والِْمعرَاِج: 

ي التحذير من الكذب عى رسول الله، صى الله تعال عليه وسلم.
* صحيح مسلم، مقدمة صحيح مسلم، باب �ف

ــذه  ي ه
ــلم، �ف ــه وس ــه علي ــى الل ــُه، ص ــَع نَِبيَّ ــال أطَْل ــبحانه وتع ــَه س ي أنَّ الل

ــكَّ �ف ل َش  

ــال:  ــبحانه وتع ــا س ــال َربُّن ــا ق ــِه، َكَم َى آياِت ْ ــرب ــِه، وُك ــْن أرسَاِر َغْيِب ــٍة ِم ــياَء َعجيَب ــَى أش ــِة َع الرِّحَل

 َ ف ــ�ي اِع ــنَّ الَوضَّ ــاُر؛ ولك ــك الأخَب ــْت ِبذل َى{ )النجــم: 18(، وقــد َصحَّ ْ ــرب ــِه الُك ــاِت َربِّ ــْن آيَ ــد َرأَى ِم }َلَق

َ ِمــَن الِقَصــِص والأعاجيب،  ، أدَخلــوا عــى هــذه اْلُمعِجــزَِة الكثري َ ف اَص الأفاِكــ�ي ، والُقـــصَّ َ ف ابــ�ي الَكذَّ

شــارَُة إل أنــه  ــَذا تنبغــي الإ ــاِء؛ ِل ــاِظ واْلُخطََب عَّ ًة َدِســَمًة ِلَبعــِض الوُّ ــادَّ ي بَاتَــْت فيمــا بَعــُد َم
والــ�ت

حيحــِة اْلَموثوقــة؛  ِهــا، ِمــْن َمَصــاِدِرِه الصَّ ي هــذه اْلُمعِجــزَِة وغري
يَِجــُب العتمــاُد عــى َمــا َصــحَّ �ف

نَّ روايــَة 
ِه؛ لأ ِ

ــِة أيِّ َحديــٍث قبــَل نـَـرسش ُد ِمــْن ِصحَّ َّــأكُّ ِة اْلُمعَتَمــَدِة، والتـ ــنَّ ، وُكتــُـِب السُّ ِ
ف ْ ِحيَحــ�ي كالصَّ

ــكِذبوا  ــلم :” ل تَـ ــه وس ــه علي ــى الل ِّ، ص ي ــ�ب ــوِل الن ــَراٌم؛ ِلَق اِة َح َ ــرت ــِة اْلُمف ــِث اْلَموُضوَع الأحادي

)
1

ــارَ” )* ــِج النَّ َّ يَِل ــَىي ــِذْب َع ــْن يَك ــه َم َّ؛ فإنَّ ــَىي َع

ــاِب  ــْن بَ ــِة، ِم ــِص اْلموضوع ــِة، والَقَص ــاِت اْلَمكُذوبَ ــَن الرِّواي ــٍة ِم ــا إل َقْبَض ُ ُهن ــري وأِش  

ــك  ــْن تل ــذا، وِم ــٍع كه ــاٍل متواِض ي َمق
ــا �ف ــا ول َح�ُه ي إحَصاءه

ــ�ف ؛ إْذ ل يُمِكُن ــِكري َّ ــري والنـ التذك

ي الآتيــة: ِ
ـَما�ف َـّ الرِّوايــاِت اْلَمــرُدوَدِة، الثـ

ــٰى، فقــال  ـَـْبَل ِســدرَِة اْلُمنتَه َّــَف قـ يــَل، عليــه الســالم، تََوقـ ْ ِد؛ وفيــِه أنَّ ِجرب َّــَشهُّ ) 1 ( ِحــَواُر التـ

يــُل: إذا أنــَت  ــُه؟ “، فقــال جرب ُُك اْلَخليــُل َخِليَل ، صــى اللــه عليــه وســلم : “ أُهنــا يَــرت ي لــه النــ�ب

ــلم،   ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــ�ب َم الن ــدَّ ــُت، فتَق ق َ
ــُت احرت ْم ــا تقدَّ ــَت، وإذا أن ق َ ــَت اخرت ْم تَقدَّ

 ُّ ي ــالُم َعَليــَك أيَّهــا النــ�ب ــِه رَبُّ الِعــزَِّة: السَّ ــاُت، فــرَدَّ َعَلْي َب ــَواُت والطَّيِّ َل ــاُت للــِه والصَّ وقــال: التِحيَّ

ــالُم َعَلْينــا وَعــٰى ِعَبــاِد اللــِه  ُّ، صــى اللــه عليــه وســلم : السَّ ي ورَحَمــُة اللــِه وبََركاتــُـُه، فقــال النــ�ب

ــُدُه َورَُســوُله، روايــة  ــَداً َعْب ــَه إل اللــُه، وأشــَهُد أنَّ ُمَحمَّ يــل: أشــَهُد أل إٰل ، فقــال جرب ف اِلِحــ�ي الصَّ

لــم تثبــت صحتهــا.
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ي ُكلِّ يـَـٍد ألــُف أصَبــٍع، يُحــِىي ِبهــا َعــَدَد َقطـَـراِت اْلَمطـَـِر 
) 2 ( ِرَوايـَـُة اْلَمَلــِك الــذي َلــُه ألــُف يـَـٍد، و�ف

ِّ محمــٍد،   ي ٰ عــى النــ�ب ــْن َصــىَّ ــَواِب َم ــُر عــن إحصــاِء ث ــَع هــذا يَعَج ــه َم ــِة إل الأرِض، ولكن اِزَل النَّ

صــى اللــه عليــه وســلم، )روايــة لــم تثبــت صحتهــا(.

) 3 ( ِرَوايـَـُة ِحــَواٍر طَويــٍل مــع َمَلــِك اْلَمــوِت، وَجــاَء فيهــا أنَّ اســَمُه ُعزراِئيــل، وأنَّ َلــُه َخمَســَة آلٍف 

َّ، صــى اللــه عليــه وســلم، َرآُه  ي رُُهْم ِلَقبــِض أرواِح اْلَمخلوقــات، وأنَّ النــ�ب ِمــَن اْلَمالئكــِة، يَُســخِّ

ي يَقِبــُض فيهــا الأرواَح، )روايــة لــم تثبــت صحتهــا(.
عــى ُصورَِتــِه الــ�ت

ــلم،   ــه وس ــه علي ــى الل َّ، ص ي ــ�ب ــا أنَّ الن ــه، وفيه ــه عن ي الل
ٍّ ، ر�ف ــِىي ــوبٌَة إل َع ــٌة َمنُس ) 4 ( رواي

رساِء امــرأًة ُمَعلَّقــًة ِبَشــعِرها، يَغــِىي ِدَمــاُغ َرأِســها، وامــرأًة أخــرى ُمعلَّقــًة ِبِلَســاِنها،  َرأٰى ليلــَة الإ

ــَر  ــِدَها، وَذَك ــَم َجَس ــأكُل َلح ــًة ت ــا، ورابع ــًة ِبَثديَْيَه ــًة معلَّق ــا، وثالث ي َحْلِقه
ــبُّ �ف ــُم يَُص واْلَحمي

 َ ُّ ِمنهــا النفــُس، ثــُـمَّ َذَكــَر أنَّ تلــك ُعقوبــاٌت ِلِنَســاٍء ُكــنَّ يَْفَعْلــَن اْلَمَعــاِ�ي ف َمَشــاِهَد بَِشــَعًة، تَشــَمرأِ

ــة لــم تثبــت صحتهــا(. ــا، )رواي ي الدني
�ف

 ، ــا َعــاَد ِمــْن ِمعَراِجــِه َوَجــَد ِمــالَءَة رَسيــِرِه َداِفَئــةًّ ) 5 ( روايــُة أنــه، صــى اللــه عليــه وســلم،  َلمَّ

ــَذُب،  ــزاُل تََتَذب ــاِب ل ت ــَلَة الَب ــاًء، وأنَّ ِسْلِس ــُر َم ــازاَل يَقطُ ــِه م ــَل ِمعَراِج ــُه قب ــذي َقَلَب ــاَء ال ن والإ

)روايــة لــم تثبــت صحتهــا(.

ــذا  ــُل أنَّ ه ي ْ َُه ِجرب َ ــرب ــوُه، فأخ ــاً يَدُع َي ــيئاً ُمَتَنحِّ ــوٍز، َوَرأٰى ش ــورَِة َعج ي ُص
ــا �ف ــه َرأى الدني ) 6 ( أن

ــا(. ــت صحته ــم تثب ــة ل ــِه، )رواي ــوه ُإَلي ــُس يَدُع إبلي

ــَراً،  ــوَن َحَج ــِل، يُلَقُم ِب ــاً، َمَشــاِفرُُهم َكَمَشــاِفِر الإ ــٰى ظُلَم ) 7 ( وَرأى الذيــن يأُكلــوَن أمــواَل الَيتاَم

ــَض  ــا نََه ــوِت، ُكلََّم ــاِل الُبُي ــْم َكأْمَث ــه َرأٰى بُطُونَُه َّ ــَرٰى أنـ ــٍة أخ ي ِرَوايَ
ــاِفِلِهْم، و�ف ــْن أَس ــُرُج ِم فَيخ

ــا(. ــت صحته ــم تثب ــة ل ــى الأرض، )رواي ــَع ع ــرَّ وَوَق ــْم َخ أَحُدُه
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ًة، اشتــُـِهَر منهــا  ي اللــه عنــه، وفيهــا أنــه َرأٰى َمَشــاِهَد كثــري
ي ُهَريــرََة، ر�ف ) 8 ( روايــٌة َمنُســوبٌَة لأ�ب

اْلَخمَســُة الآتيــة:

َُه  َ ي يـَـوٍم، ُكلََّمــا َحَصــُدوا َعــاَد َكَمــا َكاَن، فأخــرب
ي يـَـوٍم، ويَحُصــُدوَن �ف

َّــُه َمــرَّ ِبَقــوٍم يَزرَعــوَن �ف  أ ـ  أنـ

ي َســبيِل اللــِه، تــُـَضاَعُف َلُهــُم اْلَحَســناُت.
يــُل أنَّ هــؤلِء هــُم اْلُمَجاِهــُدوَن �ف جرب

خــِر، ثــُـمَّ تُعــوُد كَمــا كانـَـْت، َوُهــُم الذيــن كانــت تتثاَقــُل  ب ـ وَمــرَّ ِبَقــوٍم تــُـرَضُخ رؤوُســُهْم بالصَّ

ــالة. رؤوُســهم َعــِن الصَّ

ــَث،  َ اْلَخِبي أ ِّ ــ�ي ــوَن النَّ ــٌث، فَيأُكل ٌ َخِبي أ ِّ ــ�ي ــٌم نَ ــٌج، وَلح ــٌم نَِضي ــم َلح ف أيديه ــ�ي ــاَة ب ج ـ وَرأٰى الزُّن

ــَج . ــوَن النضي ويََدُع

يــَع  ِ َّ َكاَة يرَسَُحــوَن كالأنَعــاِم، عــى َعوَراِتِهــْم ِرقــاٌع، يأُكلــوَن ال�ف وَن الــزَّ دـ  كمــا َرأى الذيــن ل يـُـَؤدُّ

قوَم. والزَّ

ــُل  َّــه الرَُّج ــُل أنـ ي ْ َُه ِجرب َ ــوَد، فأخــرب ــُه أْن يَع ، ول يُمِكُن ٍ ــْن ُجحــٍر َصغــري ــُرُج ِم ــوراً يَخ هـــ  ـ وَرأى ث

ــا.  ــَدُم َعَلْيَه ــِة، َفَيْن ــِة اْلَعِظيَم ــُم باْلَكِلَم يََتَكلَّ

ي المقــالت والخطــب 
فهــذه الروايــات مكذوبــة، ينبغــي تجنــب الستشــهاد بهــا �ف  

ــر مــن التعاطــي  ــان حكمهــا وضعفهــا، للتحذي ي ببي
ــل الواجــب يقــىف ــدروس والمواعــظ، ب وال

بهــا. أو الستشــهاد  معهــا، 

هــذا واللــه الموفــق، والهــادي إل ســواء الســبيل، وصــى  اللــه عــى ســيدنا محمــد،   

وعــى آلــه وصحبــه وســلم .
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مقدمة:  

ــق، وعــى  ، والصــالة والســالم عــى المصطفــى ســيد الخل ف ــه رب العالمــ�ي الحمــد لل  

وبعــد: الديــن،  يــوم  إل  بســنته  ف  اســ�ت ومــن   ، ف أجمعــ�ي آلــه وصحبــه 

ــات  ــادة ومؤسس ــعى؛ قي ي نس
ــ�ت ــا ال ــم القضاي ف أه ــطيني�ي ــة الأرسى الفلس ــإن قضي ف  

ي المحافــل والمناســبات والمواقع 
ة دائمــاً �ف وشــعباً، جاهديــن عــى إبرازهــا، وجعلهــا حيــة حــارصف

عــالم، ومواقــع التواصــل الجتماعــي. قــد  ي صفحــات الإ
كلهــا، وأن تأخــذ مســاحة مســتحقة �ف

ي العتقــال والأرس، وعــن الأرسى وموقــف 
ي الشــخصية �ف

ي أعــداد ســابقة عــن تجربــ�ت
كنــت كتبــت �ف

ــات  ــالت  الأرسى، والمؤسس ــاة عائ ــب، ومعان ــاليب التعذي ــة، وأس ــذه القضي ــن ه ــادة م القي

ة داخــل الســجون والمعتقــالت، مــن  ي تعــ�ف بشــؤونهم، وشــهداء الحركــة الأســري
الرســمية الــ�ت

ي هــذا العــدد ســأتحدث عــن أدب الســجون، مــن حيــث 
ســنة 1967م حــ�ت شــباط 2019م. و�ف

ي اهتــم بها الأرسى، وســمات أدب الســجون، 
تعريفــه، وعوامــل ظهــوره، والأجنــاس الأدبيــة الــ�ت

ــالأرسى. ــة ل بداعي ــب الإ ــة، والجوان ي المناهــج والمقــررات المدرســية، والجامعي
وحضــوره �ف

تعريف أدب السجون:  

أدب الســجون مرتبــط بالســجن وتجاربــه، والأدب بشــكل عــام هــو كالم يعــرب   

ي الحيــاة، بأســلوب جميــل، أو هــو الــكالم الــذي ينقــل إل الســامع أو 
عــن  أحــد معــا�ف

األرسى وأدب السجون

أ. يوسف عدوي

جامعة بيت لحم - كلية الرتبية

 العدد
ف

مل�
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الأدب  هــو  المقاومــة  وأدب  المتكلــم.  بهــا  يشــعر  ي 
الــ�ت النفســية،  النفعــالت  القــارئ 

ــا أدب  ــة، أم وع ــة والمرسش عي ــة الرسش ــة بالمقاوم ــن العبودي ــص م ــة، والتخل ــو للحري ــذي يدع ال

وط،  ــرسش ــن ال ــد الأد�ف م ي الح
ــتو�ف ــالت، ويس ي المعتق

ــه الأرسى �ف ــذي يكتب ــو ال ــجون، فه الس

الأرسى،  غــري  مــن  الســجن  خــارج  والأرسى  الســجون  عــن  يكتــب  مــا  إل  بالنســبة  أمــا 

،)
1

*( الســجون"  عــن  أدب   " تســميته  وممكــن  ســجون،  أدب  يعــد  فــال  المحرريــن  مــن   أو 

ط أن يكــون هــذا الأدب مــن أجنــاس الأدب، كالروايــة، والقصــة، والشــعر، والمقالــة،   ويشــرت

ــا  ــالأرسى، كتبوه ــة ل ــري أدبي ــرى غ ــات أخ ــاك إنتاج ــالة؛ لأن هن ــة، والرس ــرة، والمرسحي والخاط

ها. جمــات، وغري داخــل العتقــال، كالدراســات السياســية والتاريخيــة، والأمنيــة، والفكريــة، والرت

ظهور أدب السجون:  

إن تجربــة الســجن ملهمــة لكثــري مــن الأرسى، خاصــة الُكّتــاب والشــعراء منهــم،   

ي العــ� 
،  ورومياتــه  �ف ي

ي فــراس الحمــدا�ف ، ابتــداًء بــأ�ب ي ي الأدب العــر�ب
فــأدب الســجون قديــم �ف

ي 
ــاً �ف ي الأرس، حبيس

ــع �ف ــو يقب ــع" وه ــىي الدم ــدة: " أراك ع ــه  الخال ــم قصيدت ، ونظ ــاىسي العب

ي تعــدُّ أول 
ق المتوســط " الــ�ت ســجون الــروم، مــروراً بروايــة الأديــب عبــد الرحمــن منيــف: "رسش

ي 
ي العــ� الحديــث، والــ�ت

، تتحــدث عــن أدب الســجون �ف ي ي الوطــن العــر�ب
ــة مــن نوعهــا �ف رواي

فــرغ مــن كتابتهــا عــام 1972م، وصــدرت طبعتهــا الأول عــام 1975م، وانتهــاء بكتــاب الأب 

ــذي  "، وال ف ــ�ي ــة والثالث ــاعة  السادس ــرأة الس ــع: " ام ــى قراق ، عي ف ــطيني�ي ــالأرسى الفلس ــي ل الروح

 ، ي
ــطي�ف ــعب الفلس ــة الش ــم قضي اً قضيته ــرب ــم، معت ــن الأرسى وعذاباته ــه ع ي معظم

ــدث �ف يتح

ــة، أو يكتبهــا آخــر، بعــد أن  ي رواي
ــه �ف والعالــم بــأرسه. وخــارج الســجن قــد يكتــب الأســري تجربت

ــه. ــه تجربت ــص علي يق

ي 
ات، د. رأفــت حمدونــة، http //alasara.ps/ar/index.php?act=postaid=33183أمكــن الرجــوع إليــه �ف ف * أدب الســجون الخصائــص والممــري

19 /6 /2019م. 
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، أهمهــا الحالــة النفســية  ف ي فلســط�ي
ي ظهــور أدب الســجون �ف

ة �ف لقــد ســاعدت عوامــل كثــري  

ي النفــوس، كذلــك 
ي يعيشــها الأســري المبــدع، ويعــرب عنهــا بالغضــب، والألــم، وبــث الأمــل �ف

الــ�ت

ــة جــداً  ــادة ثري ــل م ات وتجــارب، تمث ي أرسه، مــن مواقــف وخــرب
ــه الأســري �ف ــا يمــر ب ــة، وم التجرب

، كذلــك اعتبــار الكتابــة أداة مــن أدوات المقاومــة، خاصــة إدراك الأرسى  بالنســبة إل الأســري

ي أرضــه 
ي �ف

ي مواجهــة الحتــالل ومقاومتــه، وإثبــات حــق الفلســطي�ف
بأنهــم يشــكلون رأس الحربــة �ف

ــة،  ــة ثوري ــق تجاربهــم، بطريقــة أدبي ــه مــن الواجــب عليهــم توثي ون أن ــه، فــري ومقدســاته ووطن

ي 
ي الشــعب والعالــم، بنقــل هــذه التجــارب الــ�ت

تنــم عــن حالــة نضاليــة، تــؤدى بأســلوب مؤثــر �ف

 . ي
ــطي�ف ــعبنا الفلس ــد الأرسى، وش ــالل ض ــرام الحت ــة، وإج ــة الصهيوني ــح العن�ي تفض

ي ظهــور هــذا الأدب، وتطــوره داخــل الســجون، دخــول الكتــب الأدبيــة 
وســاهم أيضــاً �ف  

ي بشــكل 
ي لــالأرسى، عــى الصعيــد الثقــا�ف ي مثلــت العــ� الذهــ�ب

ي العــام 1972م، والــ�ت
لــالأرسى �ف

ة، وتطــور أســاليب  عــام)1(، ومــن أســباب ظهــور أدب الأرسى، تنامــي قــوة الحركــة الوطنيــة الأســري

ــم الخارجــي،  ــالأرسى الطــالع عــى العال ــاح ل ي لهــا، ووجــود التلفــاز، ممــا أت ســناد الجماهــري الإ

ــرسش النصــوص  ي كان يصدرهــا الأرسى، واهتمامهــم بن
ــ�ت ات والصحــف، ال ــرسش ودور المجــالت والن

ي ســجن نفحــة 
ي مجــالت أدبيــة خاصــة، كصــدى نفحــة )صــدرت �ف

الأدبيــة، والقصائــد الشــعرية، �ف

ي ســجن عســقالن 1986م( ونــرسش أعمــال بعــض الأرسى 
ي )صــدرت �ف عــام 1989م( والصمــود الأد�ب

خــارج أســوار الســجن، بعــد تهريبهــا بطــرق مختلفــة.)2(

األجناس األدبية التي اهتم بها األرسى:  

: ي
ها �ف اهتم الأرسى داخل السجون بمجالت وأجناس أدبية متعددة، تم نرسش  

، والنهضــة،  ي ، وصــدى نفحــة، والهــدف الأد�ب ي ــل، الصمــود الأد�ب ــة: مث ــات األدبي املج

ة، إبداعات انت�ت عى القيد، المؤتمر الأول، ص43. 1. مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسري

2. أدب المواجهة، سلمان جاد الله، 113 - 114.
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هــا، وأهــم  هــذه الأجنــاس: وغري

فم، خاصــة  أن    1 - الشــعر: الــذي يعــد نموذجــاً مهمــاً مــن نمــاذج شــعر المقاومــة الملــرت

ي 
ف شــعر المعتقــالت بكونــه مقاومــاً، جــاء �ف ف دخلــوا الســجون، وتمــري معظــم شــعراء فلســط�ي

ف إدارة قمــع الســجون، بأجهزتهــا المختلفــة، فتفجــرت  ف الأرسى، وبــ�ي أتــون معركــة ضاريــة بــ�ي

ي نفوســهم مــن ألــم 
وا عمــا يختلــج �ف ي مقدمــة المجابهــة؛ ليعــرب

مواهبهــم الشــعرية، ليقفــوا �ف

وحــزن وأىس. وبــرز عــدد كبــري جــداً مــن الشــعراء داخــل المعتقــالت، كان أبرزهــم: المتــوكل 

ــارصة،  ــن المن ــح، وعــز الدي ــارص صال ــد الن ــاوي، وعب ، ومحمــود الغرب ف ــ�ب ــو ل طــه، ومحمــد أب

ــاد،  ــق زي ــم، وتوفي ــر القاس ــهيد عم ــع، والش ــى قراق ــمالة، وعي ــو ش ــز أب ــا، وفاي ــل توم وخلي

هــم.  ف بسيســو، وغري ، والشــهيد معــ�ي ، وعــىي الخليــىي ف وراشــد حســ�ي

ف الــذي ُكتــب داخــل الســجون: نشــيد عســقالن، الــذي  ــد والممــري ومــن الشــعر الخال  

 ، ف ــ�ب ــو ل ــد أب ــد أحم ــاعر محم ــرب، للش ف والع ــطيني�ي ــالأرسى الفلس ــة ل ــيد الحري ــول إل نش تح

ف القصيــدة الأســري  ي غرفــة رقــم )14( ســنة 1976م، وقــام بتلحــ�ي
ي ســجن عســقالن �ف

نظمــه �ف

ي 
ف �ف ــ�ي ــة المعَذب ــح أغني ــا، لتصب ــجون كله ي الس

ت �ف ــرسش ــا انت ــان م ــط، ورسع ــو الزنابي ــود أب محم

ــؤال  ــد، وس ذلل المتعم ــة الإ ــة وسياس ــى العبودي ــن ع ــوت المتمردي ــن، وص ــة الجالدي مواجه

ي هــذا النشــيد:
ي معــارك صامتــة، تجــري خلــف قضبــان الســجون، ويقــول �ف

 الحريــة الدائــم �ف

عسقالن عسقالن عسقالن

سجل يا تاريخ قل يا عسقالن

ي لهيب الدم حدث يا زمان
�ف

عن رجال.. عن جباه ل تهان

عسقالن عسقالن عسقالن

كم حملنا ظلمة الليل الطويل 
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نا ما عرفنا المستحيل  كم صرب

نحن شعب ليس فينا من ذليل

ما سما نذل ول ساد جبان)1(

ــة  ــاس الأدبي ــرش الأجن ــن أك ة م ــري ــة القص ــة والقص ــد الرواي ــة: تع ــة والقص 2 - الرواي

ــم  ــن رح ــت م ي خرج
ــ�ت ــرى، ال ــة الأخ ــاس الأدبي ــاً بالأجن ــال، قياس ــة العتق ــن حال ة ع ــرب المع

اً، ولعــل  ف أدبيــاً أســري كــرش مــن ثالثــ�ي ــاب الروايــة، وقــرأت لأ الســجون، وبــرز عــدد كبــري مــن ُكتَّ

ــتائر  ــة " س ــهرها رواي ــات، أش ــن الرواي ــدداً م ــب ع ــذي كت ، ال ــودلي ــد اله ي ولي
ــروا�أ ــم ال أبرزه

ي العتقــال، وظــروف الســجن، وصــدرت 
ي تناولــت موضــوع تجربتــه �ف

العتمــة" مــن جزأيــن، والــ�ت

" وهــم عمــالء يخدمــون الحتــالل داخــل  الطبعــة الأول ســنة 2003م، ومنهــا "غرفــة العصافــري

، إنهــم ثعالــب ماكــرة، ل تدري  ي روايتــه "ب�احــة أنــا أخــىش مــن العصافــري
الســجون، فيقــول �ف

ــك تســتطيع التحكــم  ــك، ولكن اً لي ول ــك.. أل يكــون الصمــت خــري ــك كلمات ــدون من ــف يتصي كي

ي إل 
ي حبســة ســابقة، أدخلــو�ف

بكلماتــك، لســانك حصانــك، يــا أخــي، لي تجربــة مريــرة معهــم �ف

ي لــم أتصــور بأنهــم يجيــدون التمثيــل بهــذه 
، كنــت قــد ســمعت بهــم، ولكــ�ف غرفــة العصافــري

َ التديــن  ، ومثلــوا عــىي ي
اعــة، لقــد جعلــوا مــن أنفســهم أمامــي أتقيــاء بــررة، اســتغلوا تديــ�ف الرب

ي ذلــك الوقــت" )2(، وروايــة "ســتائر العتمــة "
ي �ف

تقــان، صدقتهــم يــا لســذاج�ت ي غايــة الإ
 تمثيــالً �ف

ي مــن 
ي الفلســطي�ف

طبعــت مــرات عــدة، ونجحــت نجاحــاً غــري مســبوق لــم يعرفــه المشــهد الثقــا�ف

ف ألــف نســخة، فقــال الهــودلي عــن ذلــك: " رس نجــاح قصــة ســتائر  قبــل، فتمــت طباعــة أربعــ�ي

ي كان يقــع 
ي وقــت انتفاضــة الأقــى، حيــث تكــررت الأخطــاء ذاتهــا، الــ�ت

العتمــة، أنهــا جــاءت �ف

ــن  ــذر م ــة تح ــن كتاب ــد م ــكان ل ب ــق، ف ة التحقي ــرت ي ف
ــة الأول �ف ــام النتفاض ــل أي ــا المعتق فيه

.5 - 4 ، ف 1. نشيد الحرية، الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر محمد أبو ل�ب

، ص20. 2. ستائر العتمة، وليد الهودلي
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هــذه الأخطــاء، وجــاءت عــى شــكل قصــة يعيشــها القــارئ، ويعيــش مشــاهدها" )1(.

ي غياهــب الســجون" لالأســري الأديــب محمــود العدويــن، 
  كذلــك روايــة: " أحيــاء �ف

ــا  ــوم بمراجعته ــجن؛ لأق ــل الس ــن داخ ّ م ــت إلي ــث وصل ــا، حي ــا وتدقيقه ــت بمراجعته ف وترسش

ي روايتــه عــن 
ي تلــك الســنة، وتحــدث �ف

وتدقيقهــا لغويــاً ســنة 2012م حيــث صــدرت الروايــة �ف

ــوم،  ــ�ت الي ي ح
ــا�ف يط ــالل الرب ــن الحت ــا، م ــالل ومراحله ــجون الحت ي س

ــة �ف ــة العتقالي التجرب

وقســمها إل مرحلــة الضيــاع، ثــم مرحلــة البحــث عــن الــذات، ومرحلة  اكتشــاف الــذات الوطنية 

ــع الأرس)2(،  ي واق
ــطينية �ف ــة الفلس ــذات الوطني ــت ال ــة تثبي ــع الأرس، ومرحل ي واق

ــطينية �ف الفلس

 وروايــة "الهــروب مــن ســجن الرملــة" لحمــزة يونــس، وهي روايــة حقيقيــة صدرت ســنة 1999م.

ة، منهــا: "فرســان الحريــة" لهشــام عبــد الــرزاق، و"ثمنــاً  وهنــاك روايــات كثــري  

 ، ي
و�ت للشــمس"، لعائشــة عــودة، و"الشــمس تولــد مــن الجيــل"، لمــوىس الشــيخ ومحمــد البــري

و"ظــل الغيمــة الســوداء"، و"عــى جنــاح الــدم" لشــعبان حســونة، والــذي كتــب أيضــاً مجموعة 

 ، ي
غــو�ش ". وروايــة "أمــري الظــل" لعبــد اللــه الرب ف ة، بعنــوان: " أمســية ســج�ي مــن القصــص القصــري

ي معتقــل النقــب" للدكتــور عبــد الســتار قاســم، و"ســجن الســجن" لعصمــت منصــور، 
و"أيــام �ف

ــات. هــا مــن الرواي وغري

ي هــذه 
ي نهايــة الســبعينيات، و�ف

  3 - املرسحيــة: اهتــم بعــض الأرسى بالمرسحيــة �ف

ــيات  ي الأمس
ــرض �ف ــت تع ي كان

ــ�ت ة، ال ــري ــات القص ــف المرسحي ــاولت لتألي ــرزت مح ــة ب المرحل

ي إيجادهــا ونشــطها انعــدام وســائل التســلية، والشــعور 
ويحيــة، أســهم �ف الأســبوعية الرت

ي الوقــت ذاتــه 
ورة إيجــاد وســائل ترفيهيــة ترويحيــة تزيــل التوتــر، وتقتــل الرتابــة، وتشــكل �ف بــ�ف

عــادة شــحن الأرسى بالطاقــة والنشــاط، لســتقبال أســبوع جديــد، كمــا جــرى  محاولــة فنيــة، لإ

ة، جامعة القدس، ص702. ف والعرب، مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسري 1. موسوعة تجارب الأرسى الفلسطيني�ي

ي غياهب السجون، محمود العدوين، الصفحات: ص22، ص25، ص26، ص44.
2. أحياء �ف



49

 العدداألسرى وأدب السجون
ف

مل�

ــت  ــة. وكان ــا الواقعي ــة، ومعالجــة بعــض القضاي ــر المعرف ــق الوعــي، وتطوي اســتغاللها لتعمي

ــات مــن بينهــا:  اً، مرسحي ف أســري ي كانــت تتســع لســبع�ي
ــ�ت ــرأ الســبع، ال ــن ب ي غــرف زنازي

ــل �ف تَُمث

ــد  ــن، بع ــة كف ــر الأرسى بالمرسحي ــح". وتأث ي جري
ــدا�أ ــة " ف ــدم"، ومرسحي ــة ال ــة " زنبق مرسحي

دخــول التلفــاز الســجون، وبــرز مــن كّتــاب المرسحيــة الأرسى الأدبــاء: حســن عبــد اللــه، الــذي 

ي مهمــة"، و"النفــق"، 
كتــب "طرقــاٍت عــى بــاب الأمــل"، و"مــن مذكــرات زيتونــة"، و"إعالميــون �ف

   )
1

و"إبريــق الذهــب"، ووليــد الهــودلي الــذي كتــب مرسحيتــه " رامــي ومحكمــة الذئــاب". )*

ي أنــواع الخاطــرة 
ي كتابــة الخاطــرة الأدبيــة، وكتــب الأرسى �ف

  4 - الخاطــرة: أبــدع الأرسى �ف

ي 
نســانية، الــ�ت وا مــن كتابــة الخاطــرة الإ نســانية، وأكــرش الثالثــة، الرومانســية، والوجدانيــة، والإ

ي 
تركــز عــى قيــم الصداقــة، والأخــالق الفاضلــة، والتضحيــة الوطنيــة، ومــن الذيــن أبدعــوا �ف

كتابــة الخواطــر مــن خلــف القضبــان: عبــد الفتــاح حمايــل " ترانيــم خلــف القضبــان"، وعــىي 

جــدة " إل ولــدي محمــد" ومحمــد عبــد الســالم "خواطــر مــن الزنزانــة" .

ــري مــن الخطــوات  ي الســبعينيات بعــد كث
ــالة: اســتطاع الأرسى الفلســطينيون �ف   5 - الرس

يــد  ، ومــن ثــم عــرب الرب اع حــق مراســلة ذويهــم عــرب الصليــب الأحمــر الــدولي ف النضاليــة، انــرت

مكانــات الأدبيــة لــالأرسى، فأصبحــت رســائلهم أشــبه  الرســمي، ومــع مــرور الوقــت تطــورت الإ

ت عــن أفكارهــم، ثــم تحولــت مــن وســيلة إخباريــة  بنصــوص أدبيــة، حملــت مشــاعرهم، وعــرب

ة تحمــل الســالمات إل الأهــل، إل نصــوص أدبيــة راقيــة، وبعضهــا صيغــت عــى شــكل  مبــارسش

ف قيمــة أدبيــة  ة. لهــذا تمثــل رســائل المعتقلــ�ي قصائــد شــعرية، أو خواطــر، أو قصــص قصــري

ونضاليــة وتاريخيــة، يمكــن مــن خاللهــا الوقــوف عــى مراحــل التجربــة العتقاليــة وخصائصهــا، 

، وتطــور مســتواهم، وشــكلت الرســالة نافــذة للمعتقــل  ف والتعــرف إل ظــروف المعتقلــ�ي

ــه  ي كتاب
ــه، �ف ــد الل ــن عب ــور حس ــدث الدكت ــاة، ويتح ــه والحي ــه ومجتمع ــى أرست ــل، ع  المناض

ي 17 /9 /2019م. 
ات، مرجع سابق. أمكن الرجوع إليه �ف ف *  أدب السجون الخصائص والممري
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، فيقول: " الرســالة  ي
ي حيــاة المعتقــل الفلســطي�ف

" كلمــات عــى جــدار الليــل"، عــن أثــر الرســالة �ف

ي التجربــة العتقاليــة، وهــي مــرآة يمكــن للــدارس أو القــارئ مــن خاللهــا، قــراءة 
جــزء أصيــل �ف

ــع  ــالة والواق ف الرس ــ�ي ــة ب ــة الوثيق ــراً للصل ــماتها، نظ ــا وس ــم خصائصه ــة، وفه ــل التجرب مراح

)
1

*(" العتقــالي

سامت أدب السجون:

امــه بالقيم  ف ي اختــصَّ بهــا أدب الســجون، بالرت
ات الــ�ت ف يالحــظ أن هنــاك جملــة مــن المــري  

المنســجمة مــع مبادئــه، والملتصقــة بنبــض قضيتــه، فــأدب الســجون يالمــس القضيــة العامــة، 

ي باســتيالت 
ــا الأدب، �ف ي حــف به

ــ�ت ات والســمات ال ف ويتجــاوز الهــم الفــردي، ومــن هــذه المــري

: ي مــن شــعر ونــرش
العــدو الصهيــو�ف

ي الربــط 
ي الدللــة والمضمــون، و�ف

، �ف   1 - العمــق، فإنتــاج الأدبــاء الأرسى يمتــاز بعمــق التعبــري

ف الفكــرة والأســلوب. بــ�ي

ــري  ــز التعاب ــا تعج ــة، ربم ــم بالحيوي ــري مفع ي ضم
ــا �ف ي تحي

ــ�ت ة ال ــري ــرة الكب ــة، فالفك   2 -الرمزي

ــاء. ــراً وبن ــا تصوي ــط به ــق، أن تحي ف أو تنمي ــ�ي ــت كل تحس ــا، وإن تضمن ــاظ أن توضحه والألف

ي قــالع الأرس يلجــأ إل فــرط عقــود اللغــة، ومــا 
اً مــا تــرى أن الأديــب �ف ، فكثــري ي

  3 -التصويــر الفــ�ف

ــد، فيغــدو الحــرف  ــب لغــوي جدي ي قال
ــه وشــعوره �ف ــد تشــكيل فكرت حــدث مــن جواهــر ليعي

ــكن  ي تس
ــ�ت ــداع، ال ب ــة الإ ــا جمالي ــكب فيه ي س

ــ�ت ــه ال ــكيل لوحت ي تش
ــان، �ف ــد الفن ي ي

ــة �ف كالريش

شــغاف روحــه.

، أو علــم البيــان، رائــج الســتخدام،  ي
  4 - البالغــة، فالصناعــة البالغيــة ســواء مــن علــم المعــا�ف

كالكنايــات، والســتعارات، والتشــبيهات، والمجــاز المرســل، والمحســنات اللفظيــة والبديعيــة، 

، دون تكلــف أو تشــدق. ي التعبــري
ي تحمــل طابــع التلقائيــة �ف

الــ�ت

* كلمات عى جدار الليل، حسن عبد الله، ص27.
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ة. ي فقرة صغري
ي تحتاج إل فقرات طويلة �ف

ال، أي ضبط الفكرة ال�ت ف   5 - الخرت

ي معظــم كتابــات الأرسى، فــال تــكاد تجــد مقطوعــة 
  6 - العاطفــة المتأججــة، وهــذا مــا نجــده �ف

ي تحكــم القالــب اللغــوي المســتخدم.
ي مبناهــا ومعناهــا، إل منســجمة مــع العاطفــة الــ�ت

�ف

ي خيال الكاتب، مع صور إبداعية، بقالب لغوي خاص.
 7 - سعة الخيال، فتتفاعل الفكرة �ف

ــة، عــى  ــارق المقطوعــات الأدبي ــكاد تف   8 - الحــزن المشــوب بالتحــدي، فمســحة الحــزن ل ت

ي أراد بهــا صياغــة مســاحة مــن الفــرح، ل تــكاد تخلــو مــن 
اختــالف موضوعاتهــا، حــ�ت تلــك الــ�ت

ألــم أو آهــات أو دمــوع، فأفراحهــم، أفضــل مــا نعــرب عنهــا بالجــراح الباســمة.

  9 - الثقافــة الواســعة، حيــث يهتــم الأرسى بتنميــة ذواتهــم ومهاراتهــم وقدراتهــم، فتظهــر 

ثقافتهــم مــن خــالل المســتوى الجيــد الــذي يكتبونــه بــه، شــكالً ومضمونــاً. 

االهتامم بأدب األرسى فلسطينياً:  

 ، اعــاً، وصــار لــه حضــوره الكبــري ف ف الصهاينــة انرت ع أدب الأرسى مــن الســجان�ي ف ُ لقــد انــرت    

ــاة  ، والحي ي
ي المجتمــع الفلســطي�ف

ــأدب الســجون �ف ــري ب ف مــدى الهتمــام الكب ــ�ي ــىكي نب ويكفــي ل

: ف ــ�ي ــاول جانب ــة أن نتن العام

ة بقيــادة الأســري المحــرر،  الأول: مــا يقدمــه مركــز أبــو جهــاد لشــؤون  الحركــة الأســري  

الدكتــور فهــد أبــو الحــاج، مديــر المركــز ومؤسســه، خاصــة موســوعة تجــارب الأرسى 

ات  ي اللذيــن قدمــا قصــص الأرسى والأســري
ف والعــرب، بجزأيهــا الأول والثــا�ف الفلســطيني�ي

ــع  ــم أجم ــعبنا وللعال ــا لش ، وقدم ــري ي الأس
ــطي�ف ــن الفلس ــة الوط ــرب، قص ف والع ــطيني�ي الفلس

ي 
نســا�ف وقائــع معجــزة، انتصــار اللحــم العــاري عــى ســياط الســجان، وهــي معجــزة التاريــخ الإ

ي الوجــود، 
ي �ف

ي الفلســطي�ف الحديــث بــال منــازع، وهــي كذلــك واحــدة مــن دعائــم الحــق العــر�ب

اً،  تحدثــوا عــن قصصهــم وتجاربهــم  ف أســري ي جزئهــا الأول خمســة وســت�ي
فتناولــت الموســوعة �ف

اً وتجاربهــم. ف أســري ، تناولــت قصــص ثمانيــة وتســع�ي ي
ي جزئهــا الثــا�ف

 وأدبياتهــم، كذلــك �ف
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، الــذي خــرج مــن  ي الموســوعة تجربــة الأســري المحــرر، وليــد الهــودلي
ومــن الأمثلــة �ف  

ــب  ــات، وكت ــة، ودراس ــات قصصي ــات، ومجموع ف رواي ــ�ي ــا ب ــاً، م ــرسش مؤلف ــة ع ــل بأربع المعتق

ــب الأســري المحــرر، حصــل عــى  ــوم أن هــذا الأدي (، ومــن المعل
1

ــال)* ي المــرسح وأدب الأطف
�ف

ــة  ــوان: " الصح ــت عن ــه تح ــالل كتابات ــن خ ــة، م ــالم والصح ع ــابقة الإ ي مس
ــة �ف ــة الثاني المرتب

ف للروايــة  ي مســابقة فلســط�ي
ي الســجون والمعتقــالت" وحصــل عــى المرتبــة الثالثــة، �ف

والمــرض �ف

ــفوري". ــزة الفس ــل غ ــه" لي ــة بروايت العربي

ي المناهــج الفلســطينية المدرســية والجامعيــة، حيــث كان 
: أدب الأرسى �ف ي

والثــا�ف  

ــض  ــدت أن بع ــة الأرسى، إذ وج ــة قضي ــه، وأهمي ــي إل حجم ــذا الأدب ل يرتق ــام به الهتم

ــاب الصــف الســابع،  : كت ي
ــأ�ت ــا ي ــت هــذا الأدب كم ــب المدرســية لبعــض الصفــوف، تناول الكت

ــوان: "الأرسى  ــرون، بعن ــرو وآخ ــف عم ــاب د. يوس ــو الكت ــه مؤلف ــوع كتب ــزء الأول، موض الج

ــان   ــرر نبه ــري المح ــال الأس ــزء الأول، مق ــع، الج ــف التاس ــاب الص ــة"، وكت ــعب وأم ــة ش قضي

، الجــزء الأول، "رســالة  ة القيــد والقلــم"، وكتــاب الصــف الحــادي عــرسش خريشــة، بعنــوان: "ســري

ــاب لهــذا الصــف، نــص  ي مــن الكت
ــا�ف ــّراش، والجــزء الث : ل تقــل لأمــي" لالأســري محمــد ب أســري

شــعري، بعنــوان: "رســالة مــن المعتقــل" للشــاعر الأســري المحــرر، ســميح القاســم، وكتــاب 

ــات  ــوان: "مرافع ــن، بعن ي الدي ــ�ي ــل مح ، وائ ــري ــال لالأس ــي( مق ــرسش ) التوجيه ي ع
ــا�ف ــف الث الص

ــل  ــة تجع ــة جميل ــت بطريق ــة، وقدم ــا رائع ــوص جميعه ــذه النص ــب". وه ــري غائ ــام ضم أم

ي الجامعــات، فبــدأت جامعــة 
الطــالب يتفهمــون قضيــة الأرسى، ويتفاعلــون معهــا. أمــا �ف

، رئيــس قســم  ة" كمــا أشــار الدكتــور بــالل الشــويىكي الخليــل بتدريــس مســاق "الحركــة الأســري

ي الجامعــة، إل تدريــس مســاق الأرسى، كمتطلــب اختيــاري أعــده المديــر 
العلــوم السياســية �ف

العــام بهيئــة شــؤون الأرسى والمحرريــن، الأســري المحــرر الدكتــور، رأفــت حمدونــة، ويتكــون 

ف والعرب مرجع سابق، ص699. *موسوعة تجارب الأرسى الفلسطيني�ي
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مل�

ــق  ــور.  2 - العوائ ــأة والتط ة، النش ــري ــة الأس ــي:  1 - الحرك ــدات، وه ــس وح ــن خم ــاق م المس

ي الســجون.  4 - البــ�ف 
ة الثقافيــة والتعليميــة �ف وبنــاء الــذات.  3 - التجربــة الديمقراطيــة والمســري

ي الســجون 
ي مواجهــة الســّجان. 5 - إبداعــات الأرسى �ف

التنظيميــة والوســائل النضاليــة لــالأرسى �ف

رسائيليــة.)1( الإ

الخامتة:  

، والواقــع  ي عــى نفســية الأســري يجــا�ب ــه انعكاســه الإ لقــد وجــدت أن أدب الســجون ل  

، وكونــه يعــرب عــن ذواتهــم وآمالهــم ووجودهــم، وطموحاتهــم  الجتماعــي والواقــع العتقــالي

ــب، وكان  ــال الرح ــم الخي ــال، إل عال ــوط العتق ــن ضغ ــم م ــة، أو يخرجه ــخصية والوطني الش

ــة  ، بصــدق المشــاعر، والبعــد عــن الذاتي ي
ي المجتمــع الفلســطي�ف

ــري �ف ــري كب لأدب الســجون تأث

والمصلحــة الشــخصية، وأوصلنــا إل كثــري مــن الرمزيــة والتجــارب العتقاليــة، وتحذيــر 

ي مجــالت عــدة، وقــوى النتمــاء والتواصل 
ي تعــد فروقــاً �ف

ي كثــري مــن النواحــي، الــ�ت
ف �ف المقاومــ�ي

ــارص عيــى، المعتقــل  ــد الن ــه الأســري عب ــم بمــا قال ــة. وأخت ــق الحري ي النضــال، حــ�ت تحقي
�ف

ي برشــه، وكــف 
منــذ )28( عامــاً، والقيــد لــم يكــرس إرادتــه: " إذا مــزق الأســري أوراقــه، وســكن �ف

.)2(" ــة تقــاوم الأســري يجابي ــه المتاعــب، فالإ عــن المشــاركة بأشــكالها، ازداد ألمــه، واســتبدت ب

1. جريدة الحياة الجديدة، 10 /5 /2019م العدد )8426(، الصفحة السادسة.

2. جريدة القدس 19/ 6 /2019م العدد )17907(، الصفحة الخامسة.
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أنت تسأل والمفتي يجيب

ــل  ــة، فه ــل بصعوب ــرسى، وتتنق ــة الي ي الجه
ــلل �ف ــة بش ــي مصاب ــة أخ ــؤال: زوج الس  

عنهــا؟ أعتمــر  أن  لي  يجــوز 

 ، ف ف الخلــق ســيدنا محمــد الأم�ي ، والصــالة والســالم عــى أرسش ف الحمــد للــه رب العالمــ�ي  

ــد؛ ، وبع ف ــ�ي ــه أجمع ــه وصحب ــى آل وع

ي وجوبهــا، 
وعيــة العمــرة وفضلهــا، واختلفــوا �ف الجــواب: فقــد اتفــق العلمــاء عــى مرسش  

ــا  ــتحبة، فيم ــنة مس ــا س ــة إل أنه ــن تيمي ــم اب ــك، ووافقه ــة ومال ــو حنيف ــان أب مام ــب الإ فذه

ــِه﴾  ــرََة ِللَّ ــوا اْلَحــجَّ َواْلُعْم مامــان الشــافعي وأحمــد إل وجوبهــا، لقولــه تعــال: ﴿َوأَِتمُّ ذهــب الإ

ي 
ــوا �ف ــا، أو كان ــوا دون أن يؤدوه ــن إذا مات ــن الآخري ــرة ع ــاح أداء العم ــالم أب س ــرة: 196[، والإ ]البق

ط فيمــن يريــد أداء العمــرة عــن  حالــة صحيــة يعجــزون فيهــا عجــزاً تامــاً عــن أدائهــا، ولكــن يشــرت

ي كشــاف 
ه، أن يكــون قــد اعتمــر عــن نفســه أولً، عنــد مــن يقــول إنهــا واجبــة، فقــد جــاء �ف غــري

ســالم، أو قضــاء، أو نــذر، لــم يجــز ولــم يصــح  القنــاع: "والعمــرة كالحــج، فمــن عليــه عمــرة الإ

الشيخ محمد أحمد حسين / المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

حكم العمرة عن زوجة أخ مصابة بالشلل
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ــه")1( ــذره، ول نافلت ه، ول ن أن يعتمــر عــن غــري

      وعليــه، فيجــوز لــك أن تعتمــر عــن زوجــة أخيــك العاجــزة عــن أداء العمــرة عجــزاً دائمــاً، 

ط أن تكــون قــد اعتمــرت أولً عــن نفســك، واللــه تعــال أعلــم. بــرسش

، فربطتهمــا عنــدي، وأعلنــت عنهمــا،  لي ف ف مــن الغنــم حــول مــرف الســؤال: وجــدت شــات�ي  

ــم يتواصــل معــي أحــد بخصوصهمــا حــ�ت الآن، فهــل يجــوز الحتفــاظ بهمــا بعــد مــدة؟  ول

ــا؟ ــوز ذبحهم ــل يج ــدة؟ وه ــي الم ــم ه وك

ــد  ه)2(، وق ــه، يلتقطــه غــري ــع مــن صاحب ــاً هــي المــال الضائ ع الجــواب:  فاللقطــة رسش  

ــب  ــه يج ــة، إل أن ــد، والحنابل ي المعتم
ــافعية �ف ــة والش ــة والمالكي ــن الحنفي ــور م ــب الجمه ذه

عــى الملتقــط تعريــف اللقطــة، ســواًء أراد تملكهــا، أم حفظهــا لصاحبهــا)3(، وفــرق أبــو حنيفــة 

ــا  ــم، يعرفه ة دراه ــرسش ــن ع ــل م ــت أق ــوا: إذا كان ــا، فقال ه ــة وكثري ــل اللقط ف قلي ــ�ي ــه ب وأصحاب

ة، يعرفهــا حــولً، أمــا مالــك والشــافعي وأحمــد ومحمــد بــن  أيامــاً، وإن كانــت أكــرش مــن عــرسش

هــا،  ف قليلهــا وكثري الحســن مــن الحنفيــة، فــرأوا أن اللقطــة تُعــرّف ســنة، مــن غــري تفصيــل بــ�ي

، صــى اللــه  ي ي اللــه عنــه، قال:)أخــذت رصة مائــة دينــار، فأتيــت النــ�ب
ي بــن كعــب، ر�ف فعــن أ�ب

 عليــه وســلم، فقــال: عرفهــا حــولً، فعرفتهــا حــولً، فلــم أجــد مــن يعرفهــا، ثــم أتيتــه، فقــال:

عرفهــا حــولً، فعرفتهــا فلــم أجــد ثــم أتيتــه ثالثــاً، فقــال: اْحَفــْظ ِوَعاَءَهــا َوَعَدَدَهــا َوِوَكاَءَهــا، 

ــَة، َفَقــاَل: َل أَْدِري ثاََلثـَـَة  َفــِإْن َجــاَء َصاِحُبَهــا، َوِإلَّ َفاْســَتْمِتْع ِبَهــا، َفاْســَتْمَتْعُت، َفَلِقيُتــُه بَْعــُد ِبَمكَّ

ــا مــدة ســنة، وبعــد  ــه ينبغــي لمــن وجــد لقطــة أن يُعرّفه ــداً()4(، أي أن ــْوًل َواِح ــَواٍل، أَْو َح أَْح

قناع: 2 /396. ف الإ 1. كشاف القناع عى م�ت

2. فتح القدير: 6 /118. 

3. الموسوعة الفقهية: 35 /298. 

ه رب اللقطة بالعالمة دفع إليه.  ي اللقطة، باب إذا أخرب
4. صحيح البخاري، كتاب �ف

حكم من وجد غنامً حول منزله

اوىأنت تسأل واملفتي يجيب �ة �ف
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ي أي وقــت، 
الســنة تكــون ملــكاً لــه، ولكــن بعــد أن يضبــط أوصافهــا، بحيــث لــو حــ�ف صاحبهــا �ف

ــم تكــن موجــودة. ــا إن ل ــرد بدله ــت موجــودة، أو ي ــه، إن كان ــرد علي ــا لمــن وجدهــا ت  ووصفه

ســالم أمــر بحفــظ الأمانــة، ونهــى عــن العتــداء عــى أمــوال النــاس بالباطــل،         وعليــه؛ فالإ

ف من الغنم حســب المذكــور أعــاله، أن يضبــط أوصافهمــا، ويُعرفهما،  فينبغــي لمــن وجــد شــات�ي

ي كشــاف القنــاع: "لــو أخــر 
ول يحــق لــه التــ�ف بهمــا إل بعــد ســنة مــن تعريفهمــا، وجــاء �ف

الملتقــط التعريــف عــن الحــول الأول أثــم، وســقط، أو أخــره بعضــه؛ أي: بعــض الحــول الأول، 

ه، أي: التعريــف لوجوبــه عــى الفــور، كمــا تقــدم وســقط التعريــف؛ لأن  أثــم الملتقــط بتأخــري

ي الحــول الأول ســبب 
حكمــة التعريــف ل تحصــل بعــد الحــول الأول، ول يملكهــا؛ لأن تعريفهــا �ف

(، واللــه تعــال أعلــم.
1

ه")* الملــك، والحكــم ينتفــي لنتفــاء ســببه، ســواء انتفــى لعــذر أو غــري

ي خلفتهــا الدولــة العثمانيــة 
الســؤال: هــل يجــوز اســتخراج الدفائــن والآثــار الــ�ت  

العامــة؟ ف  المســلم�ي أمــوال  مــن  هــي  أم  بهــا،  والنتفــاع 

فتــاء الأعــى رقــم: 1/ 85 بتاريــخ 13 /1 /2011م،  ي قــرار مجلــس الإ
         الجــواب: فقــد جــاء �ف

اث الأمــة وحضارتهــا، أن يســلمها إل  أنــه: "يجــب عــى كل مــن يعــرش عــى أي آثــار متصلــة بــرت

ء مــن تلــك الآثــار أن يحصــل  ي
ي الدولــة، وأن مــن حــق مــن يعــرش عــى ىسش

جهــات الختصــاص �ف

امــه بمســؤولياته الوطنية، وتنصــح الجهات المســؤولة  ف عــى مكافــأة مجزيــة، وذلــك لأمانتــه والرت

يعاتهــا بعــض الحوافــز والتشــجيعات؛ للحيلولــة دون ترسيــب الآثــار  ــن قوانينهــا وترسش أن تُضمِّ

، واســتغالله  ي
ا�ش شــاعة ثقافــة الحفــاظ عــى المــوروث الــرت وتهريبهــا، وأن تقــوم بجهــود حثيثــة لإ

عيــة الخاصــة بالــركاز أو  فيمــا يعــود بالنفــع عــى الأمــة، ول يتعــارض هــذا مــع الأحــكام الرسش

قناع بت�ف: 4 /217. ف الإ * كشاف القناع عى م�ت

حكم استخراج الدفائن واآلثار 
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ــُس«)1(،  َكاِز الُخُم ــرِّ ي ال ِ
ــه: »َو�ف ــه وســلم قول ــه علي ــه، صــى الل ، فقــد ورد عــن رســول الل ف الكــرف

ذن بالتنقيــب عنــه  ي أرض مملوكــة لمــن يعــرش عليــه، وأن يأخــذ الإ
وط بكــون الــركاز �ف وهــذا مــرسش

ر قــد يلحــق بالموقــع الأثــري  افهــا، لتفــادي أي رصف مــن الســلطات الوطنيــة المتخصصــة وبإرسش

جــراء ســوء التنقيــب والجهــل بــه".

ي تلــزم المحافظــة عليهــا، والمتنــاع عــن 
ف العامــة الــ�ت        وعليــه؛ فالآثــار مــن أمــوال المســلم�ي

التــ�ف الفــردي بهــا إل بــإذن مــن جهــات الختصــاص، واللــه تعــال أعلــم.

ــة  ــوق البن ــبب عق ــك بس ــا وذل اثه ــن مري ــا م ــان ابنته ــالأم حرم ــوز ل ــل يج ــؤال: ه الس  

وت�فاتهــا؟ أخالقهــا  وســوء 

ي كتابــه الكريــم، وورد 
عــه اللــه تعــال �ف الجــواب: فتحديــد الورثــة واســتحقاقاتهم رسش  

ــه،  ي أحكام
ــدل �ف ــري أو يب ــان أن يغ ــتطيع أي إنس ــرة، ول يس ــة المطه ــنة النبوي ي الس

ــه �ف تفصيل

عــاً، ول يجــوز لأحــد أن يمنــع وارثــاً مــن الحصول  كــة تــوزع حســب المقاديــر المخصصــة رسش والرت

كــة، أو أكل حقــه، ســواء أكان رجــالً، أم امــرأة، أم طفــالً، إل برضــا منــه  عــى نصيبــه مــن الرت

وطيــب نفــس، فمــن أشــد مــا حرّمــه اللــه تعــال ونهــى عنــه، أكل أمــوال النــاس بالباطــل، قــال 

ــه  ــه، صــى الل ــِل...﴾ ]البقــرة:188[، وشــدد رســول الل ــْم ِباْلَباِط ــْم بَْيَنُك ــوا أَْمَواَلُك تعــال: ﴿َوَل تَأُْكُل

ــِإنَّ  ــه: » َف ي قول
ــل، �ف ــاس بالباط ــوال الن ــم أكل أم ــى تحري ــوداع ع ــة ال ي خطب

ــلم، �ف ــه وس علي

ي  ِ
ــْم َهــَذا، �ف ي بََلِدُك ِ

ــْم َهــَذا، �ف ــِة يَْوِمُك ــْم، حــرام عليكــم، َكُحرَْم ــْم، َوأَْعَراَضُك ــْم، َوأَْمَواَلُك ِدَماَءُك

ي التعــدي عــى 
َشــْهِرُكْم َهــَذا، ...«)2( ، ويحــذر الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، مــن التهــاون �ف

ّ، َوَلَعــلَّ بَْعَضُكــْم  اعهــا منهــم بغــري حــق، فـيقـــول:  » إنَُّكــْم تَْخَتِصُمــوَن إَلي ف أمــوال النــاس، وانرت

ي الركاز الخمس. 
1. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب �ف

َماِء والأعراض والأموال. ف والقصاص والديات، باب تَْغِليِظ تَْحِريِم الدِّ 2. صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحارب�ي

 حكم حرمان بنت من مرياث أمها بسبب العقوق والسلوك املنحرف



سراء ل�ة ال�إ م�ج

58

العدد 151  رجب / شعبان 1441 هـ  آذار /نيسان 2020 م

ــا أْســَمُع ِمْنــُه، َفَمــْن َقطَْعــُت َلــُه  ي َلــُه َعــَى نَْحــٍو ِممَّ
ِتــِه ِمــْن بَْعــٍض، َفأْقــىف أْن يَُكــوَن أْلَحــَن ِبُحجَّ

ــاِر«)1(  .  ــِه ِقطَْعــًة ِمــَن النَّ ــُه ِب ــُع َل ِمــْن َحــقِّ أِخيــِه َشــْيًئا، َفــالَ يَأُخــْذُه، َفإنََّمــا أْقطَ

ــه  ي الل
ــس، ر�ف ــن أن ــوب، فع ــر الذن ــن كبائ ــو م ــن، فه ــوق الوالدي ــبة إل عق وبالنس  

ــِه، َوُعُقــوُق  َاُك ِباللَّ ْ رسش ُّ، َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم َعــِن الَكَباِئــِر، َقــاَل: »الإِ ي ــ�بِ عنــه، قــال: ُســِئَل النَّ

ــراف  ــالق، وانح ــوء الأخ ــوق، وس ــن العق ــزُّوِر«)2(، لك ــَهاَدُة ال ــِس، َوَش ْف ــُل النَّ ــِن، َوَقْت الَواِلَديْ

ــال،  ــه تع ــا الل ي فرضه
ــ�ت ــة ال ــوق المادي ــن الحق ــان م ــوغات الحرم ــن مس ــت م ــلوك، ليس الس

اث لهــذه  ي المــري
عــاً لــالأم حرمــان ابنتهــا مــن حقهــا �ف وع، فــال يجــوز رسش ي النصيــب المــرسش

كالحــق �ف

ــم. ــال أعل ــه تع ــباب، والل الأس

السؤال: ما حكم جمع الصالة للعروس يوم زفافها؟  

ــال: ﴿ِإنَّ  ــه تع ــا، لقول ي أوقاته
ــوات �ف ــؤدي الصل ــلم أن ي ي المس

ــل �ف ــواب: فالأص الج  

ي 
ــُعوٍد، ر�ف ــِن َمْس ــِه بْ ــِد اللَّ ــْن َعْب ــا﴾ ]النســاء: 103[، وَع ــا َمْوُقوتً َ ِكَتابً ف ــ�ي ــَى اْلُمْؤِمِن ــْت َع ــاَلَة َكانَ الصَّ

ــِه، صــى اللــه عليــه وســلم، أي اْلَعَمــِل أَْفَضــُل؟ َقــاَل:  اللــه عنــه، أنــه َقــاَل: )َســأَْلُت رَُســوَل اللَّ

ــا()3( .  ــالَُة ِلَوْقِتَه  الصَّ

ي 
ي ظــروف معينــة، واختلــف الفقهــاء �ف

ف �ف ف الصالتــ�ي ســالم الجمــع بــ�ي وقــد رخــص الإ  

ي عرفــة، ومزدلفة)4(، 
ي الحــج، �ف

الرخــص المبيحــة للجمــع، فذهــب الأحنــاف إل عــدم الجمــع إل �ف

ــوف)5(. ــرض والخ ــر والم ــفر والمط ــذر الس ــع بع ــاء الجم ــم الفقه ــاز معظ وأج

ــح  ــغل يبي ــذر أو ش ــا كل ع ــوا: بأنه ــع، فقال ــة للجم ــذار المبيح ي الأع
ــة �ف ــع الحنابل        وتوس

ِة. 1. صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب اْلُحْكِم ِبالظَّاِهِر َواللَّْحِن ِباْلُحجَّ

ي شهادة الزور. 
2. صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب ما قيل �ف

يمان بالله تعال أفضل الأعمال. يمان، باب بيان كون الإ 3. صحيح مسلم، كتاب الإ

4.حاشية ابن عابدين: 1 /555.

.205/ 2 : ي
: 2 /70، المغ�ف ف : 1 /396، روضة الطالب�ي ي

5. حاشية الدسو�ت

حكم جمع الصاة للعروس يوم زفافها
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ه، وذهــب أشــهب مــن المالكيــة،  تــرك الجمعــة والجماعــة، كخــوف عــى نفســه أو مالــه وغــري

مة، إل جــواز  الجمــع لحاجــة، مــا لــم  ين، وابــن شــرب وابــن المنــذر مــن الشــافعية، وابــن ســري

ي اللــه عنهمــا، قــال: » َصــىَّ رَُســوُل، اللَّــِه صــى اللــه 
يتخــذه عــادة)1(، لحديــث ابــن عبــاس، ر�ف

ِ َخــْوٍف َولَ َســَفٍر«)2(،  ْ ي َغــري ِ
عليــه وســلم، الظُّْهــَر َواْلَعــْ�َ َجِميًعــا، َواْلَمْغــِرَب َواْلِعَشــاَء َجِميًعــا، �ف

وقيــل لبــن عبــاس عــن جمــع الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: حــ�ت ل يحــرج أمتــه.

ي المغــرب والعشــاء، 
ي الظهــر والعــ�، وصــال�ت

ف صــال�ت       وعليــه؛ فيجــوز للعــروس الجمــع بــ�ي

يــوم زفافهــا حســب رأي أشــهب ومــن وافقــه، واللــه تعــال أعلــم.

ي أذن طفلة عمرها سنتان؟
السؤال: ما حكم وضع الحلق �ف

ي الأذن يُعــد مــن الزينــة المباحــة للفتيــات، ســواء أكان مــن 
الجــواب: فوضــع الحلــق �ف  

ــاً، ولكــن تنبغــي مراعــاة تجنــب  ط لذلــك عمــراً معين همــا، ول يشــرت الذهــب أم الفضــة أم غري

ــم. ــال أعل ــه تع ــك، والل ــة بذل ــذاء الطفل إي

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

.205 /2 : ي
1. المغ�ف

 . ي الح�ف
ف �ف ف الصالت�ي 2. صحيح مسلم، كتاب صالة المسافرين وق�ها، باب الجمع ب�ي

حكم وضع الحلق يف أذن طفلة
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نـْـَس ِإلَّ ِلَيْعُبُدوِن *  ي ســورة الّذاريــات نقــرأ قــول الحّق ســبحانه: } َوَما َخَلْقــُت اْلِجــنَّ َواْلإِ
�ف  

{)الّذاريات :56 - 58(. ُ ف ِة اْلَمِت�ي اُق ُذو اْلُقوَّ زَّ  َمــا أُِريــُد ِمْنُهــْم ِمْن ِرْزٍق َوَما أُِريُد أَْن يُطِْعُموِن * ِإنَّ اللََّه ُهَو الــرَّ

ي الّدنيــا، وهــو مرهــون 
نســان خلــق �ف ي صــورة ل لبــس فيهــا أّن الإ

هــذه الآيــة تكشــف �ف  

نســان أّل ينشــغل بالمضمــون، وهــو الــّرزق،  بغايــة، هــي عبــادة اللــه، ونجــد الآيــات تُذّكــر الإ

عــن المطلــوب، وهــو العبــادة، واللــه هــو الــّرزاق، الــذي تكّفــل بــرزق عبــاده، فقــال ســبحانه: 

َرِْض ِإنَّــُه َلَحــقٌّ ِمْثــَل َمــا أَنَُّكــْم تَْنِطُقــوَن{ ــَماِء َواْلأ ــَماِء ِرْزُقُكــْم َوَمــا تُوَعــُدوَن * َفــَورَبِّ السَّ ي السَّ ِ
}َو�ف

ي  ِ
ي الّدنيــا يكفــي لتحصيــل الــرزق } َفاْمُشــوا �ف

ي �ف
ــا، ســبحانه، أّن المــىش ف ربّن ّ )الّذاريــات:22 - 23(، وبــ�ي

ــعي، وهــو  َمَناِكِبَهــا َوُكُلــوا ِمــْن ِرْزِقــِه{ )الملــك:15(، ولكّنــه عندمــا ذكــر العبــادة حــّث فيهــا عــى السَّ

ــِر  ــَعْوا ِإَل ِذْك ــِة َفاْس ــْوِم اْلُجُمَع ــْن يَ ــاَلِة ِم ــوِدَي ِللصَّ ــوا ِإَذا نُ ــَن آَمُن ــا الَِّذي }يَاأَيَُّه ي
أرسع مــن المىش

ــِه َوَذُروا اْلَبْيَع{)الجمعــة:9(، وحــّث عــى الُمســارعة والُمســابقة إل أعمــال الطاعــة، فقــال تعــال:  اللَّ

{)آل عمــران:133(،  َ ف ِقــ�ي ْت ِلْلُمتَّ ــَماَواُت َواْلأَرُْض أُِعــدَّ ــٍة َعرُْضَهــا السَّ }َوَســاِرُعوا ِإَل َمْغِفــرٍَة ِمــْن َربُِّكــْم َوَجنَّ

وقــال تعــال: }ســابقوا إل مغفــرة مــن ربّكــم وجّنــة عرضهــا كعــرض الّســماء والأرض{ )الحديــد:21(، 

) ســارع وســابق( جــاءا  ف َاِت{ )البقــرة:148(، ومــن المالحــظ أّن الفعلــ�ي ْ وقــال تعــال: }َفاْســَتِبُقوا اْلَخــري

العبادة شجرة تطرح الثمر

أ. كامل بواطنة

مدير دائرة الكتب واملطبوعات الرتبوية - وزارة الرتبية والتعليم
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عــى وزن) فاعــل(، الــذي يــدّل عــى المشــاركة، وكذلــك فــإّن الفعــل) اســتبق( وهــو عــى وزن

)افتعل(، فيه مع�ف المشاركة أيضاً.

ي خلــق مــن أجلهــا، وأنّــه تعلــو 
وعــى هــذا، عــى العاقــل أل يغفــل عــن الغايــة الســامية الــ�ت

ي عبادتــه، وأنـّـه يســمو كّلمــا ازداد خضوعــاً للــه، وأقــرب مــا يكون 
لتــه كّلمــا أخلــص للــه، وزاد �ف ف مرف

ع إل  ّ
ــ�ف ــى الأرض، ويت ــه- ع ء في ي

ف ىسش ــي أرسش ــه- وه ــع جبهت ــا يض ــجود، عندم ي الس
ــه �ف إل الل

يــاء، وهــي صفــة ل تليــق إل بربـّـه. ي الكرب
ّ �ف يائــه، فــال ينــازع ربـّـه العــىي  مــوله، ويطامــن مــن كرب

ــأ  ــذا خط ــرزق، وه ــواب ال ــض أب ــه بع ــّد علي ــادة تس ــيطان أّن العب ــه الّش ــاس يوهم ــض الّن بع

ْ َعَلْيَهــا َل نَْســأَُلَك ِرْزًقــا نَْحــُن نَْرُزُقَك  ــاَلِة َواْصطـَـربِ فــادح، واســمع قولــه تعــال: }َوأُْمــْر أَْهَلــَك ِبالصَّ

ي دنيــاي، لــن أحــرم 
ْقــَوى{ )طــه:132(، بعــض الّنــاس يقــول لــك: أنــا أريــد أن أتمّتــع �ف َواْلَعاِقَبــُة ِللتَّ

ء أســتطيعه، ســأفعل كّل مــا أشــتهيه، وهــذا سيشــغله - ل ريــب - عــن العبــادة،  ي
نفــىي مــن ىسش

وينــى مثــل هــذا الجاهــل الغافــل أّن لــّذة الدنيــا تنتهــي بانقضائهــا، وأّن اللــّذة الباقيــة تكــون 

ٌ َوأَبَْقــى أََفــاَل  ْ ــِه َخــري نَْيــا َوِزيَنُتَهــا َوَمــا ِعْنــَد اللَّ ٍء َفَمَتــاُع اْلَحَيــاِة الدُّ ْ ي َ ي الآخــرة }َوَمــا أُوِتيُتــْم ِمــْن ىسش
�ف

ــا ثُــمَّ ُهــَو  نَْي ــاِة الدُّ ــاَع اْلَحَي ــاُه َمَت ْعَن ــْن َمتَّ ــَو َلِقيــِه َكَم ــًدا َحَســًنا َفُه ــاُه َوْع ــْن َوَعْدنَ ــوَن* أََفَم تَْعِقُل

يــَن{ )القصــص:60 - 61(. ِ َ يَــْوَم اْلِقَياَمــِة ِمــَن اْلُمْح�ف

ي الخلــق، وإصــالح للفــرد والمجتمــع، فهــي ليســت شــجرة 
ســالم ســمّو �ف ي الإ

والعبــادة �ف  

ه،  ي نفســه، مصلــح لغري
غــري مثمــرة، بــل هي شــجرة تطــرح أطيــب الثمــر، والعابد إنســان صالح �ف

ي المجتمع.
ي الخلق، وصالحــاً �ف

ي المجتمع ســمّواً �ف
ك أثرهــا فيــه، وينعكس هذا الأثــر �ف  وعبادتــه تــرت

ي النفــس طمأنينــة وســكينة، فإنّهــا تهّذبهــا، وتُزكيهــا، فمــن لــم 
فالعبــادات عــدا أنّهــا تســكب �ف

اً عــى صالتــه، والّصــوم الــذي ل يلجــم  تنهــه صالتــه عــن الفحشــاء والمنكــر، لــن يؤجــر كثــري

اكالعبادة شجرة تطرح الثمر ا وه�ف م�ف ه�ف
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ــّزور  ــه وســلم:)من لــم يــدع قــول ال ــه علي ــه صــى الل الجــوارح ل فائــدة منــه، مصداقــاً لقول

ي فيهــا مــّن 
ــ�ت ــزكاة ال (، ال

1

ــه()* اب ــدع طعامــه ورسش ــه حاجــة أن ي ــه والجهــل، فليــس لل والعمــل ب

ــْوٌل  ــر النفــس، والقــول المعــروف، والســتغفار للفقــري أفضــل منهــا }َق ــزكي وتطّه وأذى، ول ت

ٌّ َحِليٌم{)البقــرة:263(، والحــّج الــذي فيــه  ي ِ
ٌ ِمــْن َصَدَقــٍة يَْتَبُعَهــا أًَذى َواللَّــُه َغــ�ف ْ َمْعــُروٌف َوَمْغِفــرٌَة َخــري

رفــث وفســوق وجــدال ل خــري فيــه }َفَمــْن َفــرََض ِفيِهــنَّ اْلَحــجَّ َفــاَل رََفــَث َوَل ُفُســوَق َوَل ِجــَداَل 

ــرة:197(. { )البق ــجِّ ي اْلَح ِ
�ف

كثــري مــن الّنــاس يمــارس العبــادات، ولكّنــه يكــون عــى أخــالق غــري مرضّية، فقــد يخرج   

، وينهــر الســائل، ويقهــر اليتيــم، وربّما  مــن فمــه كالم الفحــش، وقــد تــراه يتطــاول عــى الفقــري

ه باليــد واللســان،  ــان، يــؤذي غــري ــراه يطلــق لجوارحــه العن أحــّب الجــدال لأجــل الجــدال، وت

ــَن  ــبحانه: }َوالَِّذي ــه س ــول الل ــول ق ــه مدل ــك ل يفق ــو بذل ــه، وه ــه عن ــى الل ــا نه ــر م ول يهج

ــا{) الأحــزاب:58(. ــا ُمِبيًن ِ َمــا اْكَتَســُبوا َفَقــِد اْحَتَمُلــوا بُْهَتانًــا َوِإثًْم ْ ــاِت ِبَغــري َ َواْلُمْؤِمَن ف  يُــْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنــ�ي

ي اللــه عنهــم 
حابــة، ر�ف إّن المســلم لــه َســمته، ولقــد كان الّنــاس يعرفــون الصَّ  

ون ديــن اللــه، وكان  ي البلــدان دعــاة ومجاهديــن، ينــرسش
وا �ف ، مــن َســمتهم بعدمــا انتــرسش ف أجمعــ�ي

النــاس يتعّلمــون مــن ســمت العالــم قبــل أن يســمعوا مــن قولــه، وكانــت لهــم مهابــة، جاءتهــم 

ــه: ــه الل ــك رحم ــام مال م ي الإ
ــاط �ف ــن الخّي ــد اب ــد أنش ــن، وق ــالق الّدي ــم لأخ ــن تمّثله م

ون نواكس الأذقان يدع الجواب فال يراجع هيبة                 والحارصف

نور الوقار وعّز سلطان الّتقى                 فهو المهيب وليس ذا سلطان

* صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب قول الله تعال: )واجتنبو قول الزور(
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ســالم، وتجــد  ــق الإ ــن يالزمــون المســاجد ل يتخّلقــون بخل اً مّم ــري ــم أّن كث مــن المؤل  

عندهــم جفــاء وغلظــة، ومنهــم مــن يرفــع صوتــه عــى إخوانــه لأتفــه الأســباب، ومنهــم مــن 

ــجد،  ــاءة المس ــالة، وإض ــة الص ــل إقام ــن مث ــجد، م ــؤون المس ــن ش ــه م ــا ل يعني ــل فيم يتدّخ

ء كان انتقــاده جارحــاً،  ي
ووســائل التكييــف...، وتــراه يتتّبــع أخطــاء النــاس، وإذا مــا أراد انتقــاد ىسش

! ف ــ�ي ــلوك المصّل ــون س ــذا يك ــن، ول هك ــون الدي ــذا يك ــا هك ــاس. وم ــة للّن ــن كراهي ــّم ع ين

المســلم ينبغــي أن يكــون مأمــون الجانــب، رســول ســالم، حيثمــا ســار يســري الخــري   

، وليــس ُمعــول  (، فهــو أداة تعمــري
1

ــر”)* ي ركابــه، إذا مــّر مــن مــكاًن “يقولــون: مــّر، وهــذا الأث
�ف

ي طريــق النــاس أماطــه، وإذا صــادف منكــراً نهــى عنــه، وأمــر 
هــدم وتخريــب، فــإذا رأى أذى �ف

بالمعــروف، ل يتّدخــل فيمــا ل يعنيــه، يحفــظ لســانه، ويغــّض بــ�ه، ول يجالــس أهل الّســوء، 

وإذا مــّر باللغــو مــّر كريمــاً، وإذا خاطبــه الجاهلــون، قــال: ســالماً. ل يقابل الســيئة بمثلهــا، وإذا 

ســالم. ــل الإ ــد، وهــو خــري ســفري يمّث  دعــي لأداء واجــب نهــض إليــه، ولــم يكســل، ولــم يتبّل

ســالم، ي�فــون بســلوكهم  ي وجــه الإ
ــة �ف ــة، وعقب ف فتن ــح بعــض المســلم�ي لقــد أصب  

النــاس عــن أن يدخلــوا ديننــا، أو أن يفّكــروا بالدخــول فيــه، ولــو رحــت تــدرس أســباب دخــول 

، كان وســيلة  ف ف المســتقيم�ي ســالم، لوجــدت أّن ســلوك بعــض المســلم�ي ي الإ
كثــري مّمــن أســلموا �ف

ــه  ــدح نفس ــن كان يم ــم لم ــال أحده ــد ق ــلموا.  ولق ــالم، فأس س ي الإ
ــم �ف بته ي حبَّ

ــ�ت ــذب ال الج

ــك.  ــن فعل ــيئاً م ــا ش ــك، فأرن ــن نفس اً ع ــري ــمعتنا كث ــد أس اً: لق ــري كث

ربّنا ل تجعلنا فتنة للذين كفروا، وللذين ظلموا، واهدنا، واهِد بنا.

، حيث قال: وكن رجالً إن أتوا بعده يقولون: مر، وهذا الأثر ي
* من قصيدة: وجدت الحياة طريق الزمر، لأحمد شو�ت

اك ا وه�ف م�ف ه�ف
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- أن ينحــط إل مــا دون الحــد الأد�ف مــن  ي
ل يتوقــع مــن بــرسش -مهمــا كان مســتواه الأخــال�ت  

نســان بوصفــه إنســاناً عــى جملــة مــن الأخــالق، توجــد فيــه كجــزء مــن  نســانية، فقــد ُفِطــر الإ الإ

ة  نســان إنســانا إل لأجلهــا، وكثري طبيعتــه، فــإذا تخــى عنهــا َفَقَد مقومات إنســانيته، وما ســمي الإ

 ، ي وصــل إليهــا أفــراد، تخلــْوا عــن ذلــك الحــد الأد�ف مــن أخــالق البرسش
هــي الحــالت الفرديــة الــ�ت

والحمــد للــه أنهــا ت�فــات فرديــة، ولــم تصــل لتعــم مجتمعــاً بأكملــه، وإن وجــدت جمعيــات 

ــون، ــليمة القان ــرة الس ــن الفط ــون ع ــا المنحرف ــتغل أفراده ــات اس ــا جمعي ــا، إل أنه ــادي به  تن

، لن يدوم  ي
ّعــون والجماعة، إل أنهــا نبت شــيطا�ف ي ل ينظــر إليهــا المرسش

ليشــكلوا تلــك الرابطــة الــ�ت

، وســيظل  طويــالً، وإن دام ســيظل محصــوراً بمــن تحققــت فيهــم صفــة الشــذوذ ليــس غــري

  . ف ي، بمجمــوع أفــراده وأفــكاره الناظمــة، ناقمــاً ورافضــاً لــكل أولئــك المنحرفــ�ي  المجتمــع البــرسش

يحدثنــا القــرآن الكريــم عــن مجتمعــات قديمــة بأكملهــا، تخلــت عــن الحــد الأد�ف مــن   

ي بــادت بعــذاب مهلكها 
، ومــا الأقــوام الــ�ت ، الــذي يجعلهــا ضمــن دائــرة البــرسش ي

التوافــق الأخــال�ت

ٌء  ي
عــن بكــرة أبيهــا، إل لأنها تخلــت عن ذلك، كقوم عــاد وثمود، فلــم يبق من أثرهــم وآثارهم ىسش

، ليكون عظة وموعظة لمن كان له قلب، أو ألقى الســمع وهو شهيد.  يســتحق الذكر ســوى اليســري

املجتمعات البرشية

 ومواضعاتها األخاقية

أ. فراس حج محمد

مرشف اللغة العربية - مديرية تربية جنوب نابلس



65

لقــد شــّكل قــوم لــوط، عليــه الســالم، مثــالً صارخــاً لتخــىي بعــض المجتمعــات عــن   

ي أســالفهم مــن قبــل، فقــد تواضع 
نســانية، وهــم قــوٌم اشــتهروا بفاحشــة لــم تكــن �ف صفتهــا الإ

يــة، فمارســوها  ي ترفضهــا الطبيعــة البرسش
مجتمعهــم عــى تلــك الفعلــة الشــنيعة المنكــرة، الــ�ت

ي 
ــم، و�ف ــروف« عنده ــن »المع ــا م ــا أنه ــاً عليه ــاً، ومتعارف ــم قانون ــت لديه ــا، وكان ــوا إليه ودع

 ســلوكاتهم اليومّيــة، فاســتحقوا مــن اللــه مــا يســتحقون، ونالــوا جزاءهــم العــادل جــراء ذلــك. 

وعــى الرغــم مــن اســتمرار هــذا الفعــل الفظيــع عنــد مــن جــاء بعدهــم مــن الأقــوام،   

 ، ولكنــه جــاء ســلوكاً فرديــاً، يســتكرهه المجتمــع ويرفضــه، ويــرى فيــه ســلوكاً حيوانيــاً، بــل أد�ف

ولذلــك لــم يفقــد المجتمــع ذلــك المســتوى، الــذي يجعلــه مجتمعــاً إنســانياً، يســتحق البقــاء 

هــالك الكامــل، فمهمــا بلغــت النســبة عنــد هــؤلء الشــاذين،  والســتمرار، ويجنبــه الدمــار والإ

ــة. ــة والأخالقي ي المواضعــات الجتماعي
ــة، مرفوضــة �ف ــا تبقــى فردي فإنه

هــالك لمجتمــع كامــل،  ة عظيمــة، فلــم يكــن الإ ي قصــة إهــالك فرعــون وجنــوده عــرب
و�ف  

وت، ومــا ذلــك  كمــا حــدث مــع قــوم لــوط، وقــوم عــاد وثمــود، بــل كان لعنــ� القــوة والجــرب

إل لأن المجتمــع الــذي حكمــوه كان مجتمعــاً تحقــق فيــه المســتوى المطلــوب مــن اســتحقاق 

ة. ــكل صاحــب بصــري ــة، ودرســاً ل ــكل طاغي ــك درســاً ل ــكان ذل نســانية، ف ــة الإ صف

ــاً  ــد كان مجتمع ــالم، فق س ــل الإ ــش قب ــع قري ــرى لمجتم ــة أخ ــن زاوي ــا م ــو نظرن ول  

ي كان  ــر�ب ــإن الع ــالم، ف س ــر الإ ــة نظ ــن وجه ــة م ــه الباطل ــن معتقدات ــم م ــى الرغ ــانياً، ع إنس

ي ذلــك 
يتــه وإنســانيته، فقــد وجــد �ف يعيــش ضمــن منظومــة أخالقيــة إنســانية، ل تفقــده برسش

ــة الملهــوف،  ، وإغاث ي
ــل فــك العــا�ف نســانية، مــن قبي ــة الإ ــم الأخالقي ــري مــن القي المجتمــع كث

اكاملجتمعات البشرية ومواضعاتها األخالقية ا وه�ف م�ف ه�ف
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والعفــة، والشــجاعة، والكــرم، ورحمــة الضعيــف، ونــ�ة المظلــوم، وأكــد رســولنا الكريــم، 

ــك  ــالق«)1(، ولذل ــح الأخ ــم صال ــت لأتم ــا بعث ــه: »إنم ي قول
ــك �ف ــلم، ذل ــه وس ــه علي ــى الل ص

ي 
ــم �ف ــذي يجعله ــد ال ــك الح ــه إل ذل ــتقرة في ــه المس ــع بمواضعات ــك المجتم ــل ذل ــم يص ل

ــلم،  ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ــوا بالرس ــن فعل ــف الذي ــل الطائ ــ�ت أه ، ح ف ــ�ي ــة المهلك قائم

ــول  ــرأ ق ــك تق ــك فإن ، لذل ي
ــال�ت ــتوى الأخ ــن المس ــد الأد�ف م ــوا دون الح ــم يكون ــوا، ل ــا فعل م

ــن  ــم م ــن أصالبه ــه م ــرج الل ــو أن يُخ ــل أرج ــم »ب ــلم، عنه ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص الرس

ك بــه شــيئا«)2(، فبــذرة الخــري موجــودة عنــد أعــ�ت النــاس  يعبــد اللــه وحــده، ل يــرسش

ــه. ي المســموح ب
ــن ينحــدروا إل مــا دون الســلم الأخــال�ت ، فل هــم، فمهمــا بلغــوا مــن رسش  ورسش

الفكــري، التالقــح  مــن  طويلــة  ة  مســري عــرب  نضجــت  قــد  نســانية  الإ إن    

ي 
الأخــال�ت للتوافــق  منظومــة  تطويــر  ي 

�ف ونجحــت   ، ي
الديــ�ف والوحــي  الفلســفية،  والنظــرة 

العظمــى  الغالبيــة  ف  بــ�ي أدبيــاً  مــاً  محرت قانــون  وشــبَه  عامــة،  وأصبحــت  والفكــري، 

فكرهــا  ي 
�ف نصيــب  ف  عــ�ي والمرسش الساســة  لفكــر  وكان  المجتمعــات،  تلــك  لأفــراد 

الفكريــة. ومؤلفاتهــم  ورواياتهــم  أشــعارهم  ي 
�ف فتجلــت  والجتماعــي،   الســياىسي 

ــات،  ــك المواضع ــى تل ــة ع ي المحافظ
تها، �ف ــري ي مس

ــة �ف ي ــتمرت البرسش ــك اس ــى ذل وع  

، فــإن القتــل والتدمــري يظــالن  فمهمــا بلــغ  بعــض النــاس مــن همجيــة وعنــف وقتــل وتدمــري

ــات  ــك المواضع ــع تل اج ــه، فترت ــع وقوانين ــا المجتم ، ويرفضهم ف ــ�ي ــري قانوني ، وغ ف ــ�ي عي ــري رسش غ

ي ذلــك، 
ز العنــف والقتــل، ولكــن يبقــى القتــل فعــالً مجرمــاً، ول شــك �ف الأخالقيــة قليــالً، ليــرب

ي الله عنه، وقال الأرنؤوط: صحيح وهذا إسناد قوي.
ي هريرة ر�ف ين من الصحابة، مسند أ�ب 1- مسند أحمد، مسند المكرش

ف ... ي السماء آم�ي
ف والمالئكة �ف 2- صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آم�ي
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( ليحفــظ لهــؤلء  ي
نســا�ف ي ظــل الحــرب )القانــون الــدولي الإ

ف �ف فجــاء مثــالً قانــون حمايــة المدنيــ�ي

ي نظــر القانــون حقهــم، وإن تــم انتهــاك ذلــك القانــون، لكــن يبقــى الصــوت صارخــاً 
الضعفــاء �ف

ر مــا فعــل، لتخفيــف النقمة  ورة وقــف القتــل والعنــف، بــل إن القاتــل حريــص عــى أن يــرب بــ�ف

ي قــرارة نفســه أنــه قــد أجــرم.
عليــه؛ لأنــه يشــعر �ف

فــض التخــىي عــن دورهــا المســند إليهــا  ي أفكارهــا، لرت
يــة �ف هكــذا تطــورت البرسش  

ي عمــارة الأرض، ولتحقــق فيهــا 
، لتســاهم �ف ي

نســا�ف ورة النتمــاء للفعــل الإ ي رصف
بفطرتهــا، �ف

ز الحاجــة إل الحــوار، والحلــول  ي هــي عنوانهــا، ومــآل أفعالهــا، وتــرب
يــة إنجازاتهــا، الــ�ت البرسش

ي حــد ذاتــه، 
السياســية، ولــم يعــد القتــل، ومعــه الجرائــم الأخــرى بشــ�ت أشــكالها، هدفــاً �ف

ي آن معــاً. 
فــكان مؤقتــاً ومجرَّمــاً �ف

اك ا وه�ف م�ف ه�ف
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ي الحضــارات، والثقافــات الســالفة. ولمــا 
ســالم �ف لــة المــرأة قبــل الإ ف انحــدرت مرف  

ــٌق  ف أّن المــرأة خْل ّ ــار للمــرأة، وجــّى صورتهــا، وبــ�ي ي مــن الســماء، رّد العتب
ــا�ف نــزل الوحــي الربّ

ي ذاتهــا، فقــال ســبحانه 
نســانية كلهــا �ف ي الإ

مكــرّم، مــن خلــق اللــه، وأنهــا إنســانة تحمــل المعــا�ف

َ َوَجَعْلَناُكــْم ُشــُعوبًا َوَقَباِئــَل ِلَتَعارَُفــوا ِإنَّ  ــاُس ِإنَّــا َخَلْقَناُكــْم ِمــْن َذَكــٍر َوأُنـْـ�ش وتعــال: }يـَـا أَيَُّهــا النَّ

{]الحجــرات:13[. فمــرّد النــاس جميعــاً إل ذلــك الرحم  ٌ أَْكرََمُكــْم ِعْنــَد اللَّــِه أَتَْقاُكــْم ِإنَّ اللَّــَه َعِليــٌم َخِبري

كــر؛ فتطــورت حــ�ت صــارت  الكريــم، الــذي ترعرعــت فيــه البييضــة الأنثويــة الملقحــة مــن الذَّ

ف هــذه الخالئــق يكمــن  ف بــ�ي ي الدنيــا. والتمــري
جنينــاً، فمولــوداً يــدّب عــى الأرض، فنســالً متكاثــراً �ف

كــرم هــو الأتقــى، وهــي صفــة  ي لــوٍن أو جنــٍس، فالأ
ي محلهــا القلــوب، وليــس �ف

ي التقــوى، الــ�ت
�ف

معنويــة، ل عالقــة لهــا بالمــادة.

ي شــخصية المــرأة، ومَحــا ديُننــا الحنيــف ركام 
ســالم �ف نســانية أوّل لبنــة وضعهــا الإ فالإ  

نســانية للمــرأة،  ــت مــن القيمــة الإ ي حطّ
ــة، الــ�ت ــة البالي هــات الثقافي ــة، والرت الخرافــات الفكري

ــل  ــن عم ــاً م ــرة “رجس ــة الغاب ــارة اليوناني ــا الحض ــة، فعدته ــرة دوني ــا نظ ــرت إليه ــث نظ حي

ــاء.  ــوق البغ ي س
ــة �ف ــلعة رخيص ــدْت س ــ�ت غ ــهوات، ح ــال الش ي أوح

ــا �ف (. ومرّغته
1

ــيطان”)* الش

ف الفقه والقانون. د. مصطفى السباعي. ص13. * المرأة ب�ي

ــاين  ــاين واإلمي ــاء اإلنس البن

ــلمة ــرأة املس للم
الشيخ عامر توفيق أحمد بدوي

مفتي محافظة طولكرم
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ــاُس  ــا النَّ ــا أَيَُّه ــال: }يَ ــبحانه وتع ــال س ــرأة، فق ــانية للم نس ــَة الإ ــالُم الطبيع س ــد الإ أّك  

ًا  ــري ــاًل َكِث ــا ِرَج ــثَّ ِمْنُهَم ــا َوبَ ــا َزْوَجَه ــَق ِمْنَه ــَدٍة َوَخَل ــٍس َواِح ــْن نَْف ــْم ِم ــِذي َخَلَقُك ــُم الَّ ــوا َربَُّك اتَُّق

ــم،  ــم، وعربه ــم، وعجمه ــودهم، وأحمره ــم، وأس ــاً أبيضه ــاس جميع ــاء:1[. فالن َوِنَساًء{]النس

نســان،  ــك المــرأة أيضــاً مــن النفــس ذاتهــا؛ فهــي جــزء مــن الإ كلهــم مــن نفــس واحــدة، وتل

اُء ِمــْن  ــا َخَلــَق آَدَم، ُخِلَقــْت َحــوَّ قــال رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم: )ِإنَّ اللَّــَه تََعــاَل، َلمَّ

ي للمــرأة، أو أنهــا دون الرجــل، قــال 
نســا�ف ي الأصــل الإ

ِضْلِعــِه()1(. وكي ل يظــّن إنســان الظنــون �ف

ي ســاحة العمــل حيــث 
رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم: )ِإنَّ النَِّســاَء َشــَقاِئُق الرَِّجــاِل()2(. و�ف

ي الأعمــال، ذّكــرت الآيــة القرآنيــة أنــه ل فضــل لجنــس عــى آخــر، كونــه يحمــل 
ز التنافــُس �ف يــرب

ف أن  يعــودا إل إنســانية واحــدة، تولــدت مــن  صفــة الذكــورة، أو الأنوثــة، فالأصــل لــكال الصنفــ�ي

ِّي َل أُِضيــُع َعَمــَل َعاِمــٍل ِمْنُكــْم ِمــْن َذَكــٍر 
بعــض، قــال ســبحانه وتعــال: }َفاْســَتَجاَب َلُهــْم َربُُّهــْم أَ�ف

ــٍض{ ]آل عمــران:195[.  ــْن بَْع ــْم ِم َ بَْعُضُك ــ�ش أَْو أُنْ

ســالمية عــى محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، ُدفنــت عــادة وأد  ول الوحــي بالرســالة الإ ف      وبــرف

ــت  ــر: 8 - 9[. وتمّتع ــٍب ُقِتَلْت{]التكوي ــأَيِّ َذنْ ــِئَلْت * ِب ــْوُءوَدُة ُس ــال: }َوِإَذا اْلَم ــال تع ــاء، ق ــات أحي البن

ي  ِ
ــا �ف ــْد نََم ، َفَق َ ــ�ش ُنْ

ــُة ِوَلَدِة اْلأ ــْم َكَراِهَي ــا ِفيِه ــْد َفَش ــوق مكــرّم. َوِإْذ َق المــرأة بإنســانيتها، كمخل

 ، َ ــ�ش ــُه أُنْ ــَد َل ــرَُه أَْن تُوَل ــُل يَْك ــُة، َفالرَُّج ْجَراِميَّ ــُر اْلإِ ــا اْلَخَواِط ــْت ِفيَه َك ــا، َفَتَحرَّ ــِهْم بُْغُضَه نُُفوِس

ــُه  َ ــُل اْمَرأَت ــُر الرَُّج ــْد يَْهُج ــا، َوَق ــا ِإيَّاَه ــَراِق َزْوِجَه ــْن ِف ــَيًة ِم َ َخْش ــا أُنْــ�ش ــَد َلَه ــرَُه أَْن تُوَل ــُه تَْك ُ َواْمَرأَت

ُ اْلأَُمــِم، َعــَى تََفــاُوٍت بَْيَنُهــْم ِفيــِه، َوِمــْن َكاَلِم  َ
. َوَقــْد تََوارَثـَـْت َهــَذا اْلَجْهــَل أَْكــرش َ ِإَذا َوَلــَدْت أُنـْـ�ش

. )3() ُ ْ ــرب ــُر اْلَق ْه ــُه: »ِنْعــَم الصِّ ــِت ابَْنُت ــْد َماتَ ــْم َوَق بَْعِضِه

ي . 
ِّ الَِّذي َلْم يُطَْعْم، وصححه الألبا�ف ي �بِ ي بَْوِل الصَّ ِ

ف ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، بَاُب َما َجاَء �ف 1. س�ف

ــُر اْحِتاَلًمــا، وصححــه  ــاًل َوَل يَْذُك َى بََل َ ــَتْيِقُظ َفــري ــْن يَْس ــاٌب ِفيَم مــذي، كتــاب الطهــارة، عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، بَ ف الرت 2. ســ�ف

. ي
الألبــا�ف

3. التحرير والتنوير. 30/ 145. 
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البناء اإلمياين بالله تعاىل:

ي 
ي بنــاء شــخصية المــرأة، وهــو أســمى مــا وقــر �ف

يمــان باللــه تعــال اللبنــَة الثانيــة �ف      يُعــّد الإ

ي الحيــاة. وهــو أســاس القبــول 
اســاً �ف القلــوب، وحفظتــه الأنفــس، واســتنارت بــه العقــول، نرب

ــًة  َب ــاًة طَيِّ ــُه َحَي ــٌن َفَلُنْحِيَينَّ َ َوُهــَو ُمْؤِم ــٍر أَْو أُنْــ�ش ــْن َذَك ــْن َعِمــَل َصاِلًحــا ِم لالأعمــال، قــال تعال:}َم

ــوَن{ ]النحــل:97[. ــا َكانُــوا يَْعَمُل ــْم ِبأَْحَســِن َم ــْم أَْجرَُه ُه َوَلَنْجِزيَنَّ

يمــان الــذي يعطــي التصــورات الصحيحــة  ي لشــخصية المــرأة؛ هــو ذلــك الإ
يمــان البــا�ف      والإ

ي 
ــان �ف نس ــّخر لالإ ــوق، والمس ــون المخل ــة الك ــرّس حقيق ــاة، يف ــان، والحي نس ــون، والإ ــن الك ع

ــْبَع  اُهنَّ َس ــَماِء َفَســوَّ ــَتَوى ِإَل السَّ ــمَّ اْس ــا ثُ ي اْلأَرِْض َجِميًع ِ
ــا �ف ــْم َم ــَق َلُك ــِذي َخَل ــَو الَّ الأرض، }ُه

ــق  ــة عــن خل ــق موحي ات حقائ ــري ٍء َعِليم{]البقــرة:29[. فتحمــل هــذه التعب ْ ي َ ــُكلِّ ىسش ــَو ِب ــَمَواٍت َوُه َس

، وعــى دوره  ي
نســا�ف نســان، ودللــة هــذه الحقيقــة عــى غايــة الوجــود الإ ي الأرض جميعــاً لالإ

مــا �ف

نســان  ان اللــه، ومــا وراء هــذا كلــه مــن تقريــر قيمــة الإ ف ي مــري
ي الأرض، وعــى قيمتــه �ف

العظيــم �ف

َر َلُكــُم اْلُفْلــَك  (. وقــال ســبحانه: }َوَســخَّ
1

ســالمي”)* ي نظــام المجتمــع الإ
ســالمي، و�ف ي التصــور الإ

�ف

َر َلُكُم  ِ َوَســخَّ
ف ْ ــْمَس َواْلَقَمــَر َداِئَبــ�ي َر َلُكــُم الشَّ َنَْهــاَر *َوَســخَّ َر َلُكــُم اْلأ ي اْلَبْحــِر ِبأَْمــِرِه َوَســخَّ ِ

ِلَتْجــِرَي �ف

ــاَر{ ]إبراهيــم:32 - 33[. َه ــَل َوالنَّ اللَّْي

ي عمــارة الأرض، فقــال عــز 
شــد بهــا �ف نســان برســالة الهــدى؛ يسرت وزّود اللــه تعــال الإ  

ي ُهــًدى َفَمــْن تَِبــَع ُهــَداَي َفــاَل َخــْوٌف َعَلْيِهــْم  ِّ
ُكــْم ِمــ�ف ــا يَأِْتَينَّ وجل:}ُقْلَنــا اْهِبطـُـوا ِمْنَهــا َجِميًعــا َفِإمَّ

ــال،  ــري المتع ــق الكب ــن الخال ــاً م ــق عبث ــم تخل ــاة ل ف أّن الحي ّ ــ�ي ــرة:38[. ويب ــْم يَْحزَنُوَن(]البق َوَل ُه

ــال  ــه تع ــان بالل يم ــون:115[. والإ ــا َل تُرَْجُعوَن{]المؤمن ــْم ِإَلْيَن َُّك ــا َوأَن ــْم َعَبًث ــا َخَلْقَناُك ــْبُتْم أَنََّم }أََفَحِس

ي ظالل القرآن. 1/ 53. 
* �ف
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ــَي  ــا ِه ــوا َم ــال رســالة، }َوَقاُل ــش وتفــ�ف ب ــال عــى الأرض، تعي ــرة تعاقــب الأجي قــىف عــى فك

ــٍم ِإْن ُهــْم ِإلَّ  ــْن ِعْل ــَك ِم ــْم ِبَذِل ــا َلُه ــُر َوَم ْه ــا ِإلَّ الدَّ ــا يُْهِلُكَن ــا َوَم ــوُت َونَْحَي ــا نَُم نَْي ــا الدُّ ِإلَّ َحَياتَُن

ي الأرض، بإقامــة 
، أنهــم خلفــاء اللــه �ف ف يمــاُن باللــه قلــوَب المؤمنــ�ي ــوَن{ ]الجاثيــة:24[. فبــّ� الإ يَظُنُّ

ي اْلأَرِْض َخِليَفــًة{ ِ
ِّي َجاِعــٌل �ف

يــة،}َوِإْذ َقــاَل َربُّــَك ِلْلَماَلِئَكــِة ِإ�ف الديــن، الــذي بــه صــالح الحيــاة والبرسش

ــة  ، ل عالق ــري ــة تعم ــي عالق ــون ه ــه بالك ــر الأرض. “وعالقت ــق ليعمِّ ــان ُخل نس ــرة:30[. وأّن الإ ]البق

ــب،  ف واج ــ�ي ــة، ب ــارة متنوع ــكام العم ــارة، وأح ــم بالعم ــا، وأمرك ــَتْعَمَرُكْم ِفيه رصاع”)1(. “َواْس

ــاح، ومكــروه”)2(. ونــدب، ومب

يمــان أيـّـاً كانــت، حــ�ت لــو قيدتهــا أغــالل العبوديــة، والــِرّق، أو  رُفعــت المــرأة بهــذا الإ  

ك، قــال تعــال:  يمــان غــالّب، يدافــع ظلمــة الــرسش ي وجههــا معالــُم الجمــال، فنــور الإ
طُمســت �ف

ــرة:221[. ــْو أَْعَجَبْتُكْم{]البق ــٍة َوَل َك ِ ْ ــْن ُمرسش ٌ ِم ْ ــري ــٌة َخ ــٌة ُمْؤِمَن }َوَلأََم

ي الحيــاة، وصنعــن مالحــم 
، وشــققن طريقهــن �ف ي

يمــا�ف حملــت النســاء هــذا الفهــم الإ  

ي أعــ�ت الحصــون المســتبدة، يتحديــن 
فــة التاريــخ، وبوابــة الحضــارة �ف ُ البطولــة، ووقفــن عــى رسش

ي 
ــه، تحمــل �ف ــة المتألِّ ــت الطاغي ي بي

ــت امــرأة فرعــون �ف ــاء الباطــل؛ فكان ي ــق كرب بإيمانهــن العمي

ــه  ــوره، وصولت ــت قص ــة تح ــون الجاري ــار فرع ــها بأنه ــدت نفُس ــة؛ فزه ــوان المؤمن ــا عنف قلبه

الظالمــة، وتطلعــت بقلبهــا، وعينيهــا إل مــا عنــد اللــه تعــال؛ فصــارت مثــالً رائعــاً للذيــن آمنــوا 

ََب اللَّــُه َمَثــاًل ِللَِّذيــَن آَمُنــوا اْمــَرأََت ِفرَْعــْوَن ِإْذ َقاَلــْت رَبِّ ابـْـِن ِلي ِعْنــَدَك بَْيًتــا  َ ذكــوراً، ونســاًء، }َورصف

{]التحريــم:11[. كظمــت المــرأة  َ ف ــْوِم الظَّاِلِم�ي ــَن اْلَق ي ِم ِ
ــ�ف ــِه َونَجِّ ــْوَن َوَعَمِل ــْن ِفرَْع ي ِم ِ

ــ�ف ــِة َونَجِّ ي اْلَجنَّ ِ
�ف

ب  المؤمنــة صنــوف العــذاب، وزفــرت بالدعــاء إل اللــه تعــال، مــن عــذاب فرعــون، فــكان يعــذِّ

1. مقومات الحضارة. عمار بدوي. ص47.

ي. 2/ 407. 2. تفسري الزمخرسش

اك ا وه�ف م�ف ه�ف
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ــّد بالحبــال، ثــم تُْلقــى عليــه،  النــاَس بالأوتــاد، يعّذبهــم بأربعــة أوتــاد، ثــم يرفــع صخــرة تَُم

ــدخه)1(. فتش

ــن  ــالً م ــم خج ــوارى وجوهه ــا، وتت ــن ولدته ــون م ي الجاهلي ــتح�ي ي كان يس
ــ�ت ــرأة ال ــا الم      أم

َ أََحُدُهــْم  ِّ إنجابهــا، فتحــدث القــرآن عــن حالهــم وصنيعهــم تجاههــا، قــال تعــال:}وِإَذا بُــرسش

َ ِبــِه أَيُْمِســُكُه  ِّ ا َوُهــَو َكِظيــٌم* يََتــَواَرى ِمــَن اْلَقــْوِم ِمــْن ُســوِء َمــا بُــرسش َ ظَــلَّ َوْجُهــُه ُمْســَودًّ ِباْلأُنـْـ�ش

ســالم هــذه  َاِب أََل َســاَء َمــا يَْحُكُمــوَن {]النحــل:58 - 59[، فقــد طــوى الإ ُّ ي الــرت ِ
ــُه �ف َعــَى ُهــوٍن أَْم يَُدسُّ

ي صحائــف النــور، والفخــار،  تُذكــر بإيمانهــا. فــأول 
الصفحــة الجاهليــة الباليــة، وغــدت المــرأة �ف

يمــان باللــه تعــال؛ امــرأة مــن ســيدات  ســالم، وحظــي قلبهــا الطاهــر بالإ مــن حملــت رســالة الإ

ــالة،  ــون للرس ــٍن حن ــت أول محض ــا، فكان ــه عنه ي الل
ــد، ر�ف ــت خويل ــة بن ــي خديج ــرب، ه الع

فجــت عذوبتــه بالقلــوب  يمــان باللــه تعــال حينمــا امرت والرســول، صــى اللــه عليــه وســلم. فالإ

ب المثــل تلــو المثــل، كيــف يصنــع  ، رّواهــا بينبوعــه. وتقدمــت المــرأة الصفــوف تــ�ف العطــىش

ي 
ي شــخصيتها الجديــدة، فامــرأة مثــل ُســمية أم عمــار)2(، كانــت تُعــد �ف

يمــان بهــا، وكيــف يبــ�ف الإ

ي فؤادهــا ســاريَته الســامقة؛ فلــم تأبــه بجــالدي 
يمــان قلبهــا، وألقــى �ف قائمــة العبيــد، دخــل الإ

يمــان الذي  ي ســاحة التعذيــب، عــى الكفر بالإ
الكفــر والضــالل، ول بقبائلهــم؛ فآثــرت الشــهادة �ف

ْســاَلِم، اْسُتْشــِهَدت  ي اْلإِ ِ
ُل َشــِهيٍد َكاَن �ف ف الأصفيــاء. وهــي »أَوَّ ت  صــرب المؤمنــ�ي مــالأ قلبهــا، وصــرب

ــلَّ  ــت مح ي كان
ــ�ت ــة ال ــرأة المؤمن ــا«)3(. والم ي ُقُبِلَه ِ

ــٍة �ف ــٍل ِبَحْربَ ــو َجْه ــا أَبُ ُة، طََعَنَه ــَميَّ ــاٍر ُس أُمُّ َعمَّ

ي جســدها؛ تقــف بإيمانهــا مــع أولئــك الصناديــد، موقــف 
، وغــارت ســياطهم �ف ف ر القرشــي�ي تنــدُّ

ي بتحقيق أحمد شاكر. 21/ 159.  1. تفسري الطرب

َِة. الروض الأُنف 3/ 116، تحقيق السالمي. ي ُحَذيَْفَة بِْن اْلُمِغري َ�بِ 2. ُسَمّيُة أُّمُه، َوِهَي ِبْنُت َخّياٍط، َكانَْت َمْوَلًة ِلأ

3. دلئل النبوة. 2/ 282. محقق.
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اكالبناء  اإلنساني واإليماني للمرأة املسلمة ا وه�ف م�ف ه�ف

ي 
وب �ف يمــان، وهــذا المثــل المــ�ف ــة الإ ــاُد الكفــر، أمــام صالب التحــّدي الصــارم؛ فيتقهقــر عن

ــا  ة،  إنه ــري ــن العش ــة، وحض ــ�ة القبيل ــدن ن ــن فق ــان، مم يم ــات الإ ، قوي ــري ــات النص ضعيف

ي 
ســالم، ولمــا رأى أبــو بكــر، ر�ف ة الروميــة” كانــت مــن الســابقات إل الإ المــرأة المؤمنــة “زنــري

اها فأعتقهــا، وهــي أحــد الســبعة الذيــن أعتقهــم أبــو  اللــه عنــه، مــا ينالهــا مــن العــذاب، اشــرت

ة قــد عميــت،  ة إل رشــد، وهــي كمــا تــرون؟! وكانــت زنــري بكــر )1(، قــال أبــو جهــل: أفتســبقنا زنــري

فقــال لهــا أبــو جهــل: إّن الــالت والعــزى، بــك مــا تريــن، فقالــت هــي، ول تبــ�ه: ومــا يــدري 

ــادر  ي ق ــماء، ور�ب ــن الس ــر م ــذا أم ــن ه ــا، ولك ــن ل يعبدهم ــا مم ــن يعبدهم ــزى م ــالت والع ال

يمــان صنــع نســاء، كــّن ومــا زلــَن رائــدات عظيمــات، وقامــات  ّ بــ�ي)2(، فالإ عــى أن يــرّد عــىي

شــامخات. 

1. أسد الغابة. 6/ 123. دار الفكر.

2 إمتاع الأسماع لأحمد بن عىي المقريزي. 9/ 113. 
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ي 10 حزيــران 
ي حــرب حزيــران 1967م العدوانيــة، و�ف

قبــل أن يســكت هديــر المدافــع �ف  

ي  رسائيــىي بهــدم الســاحة المحاذيــة للحائــط الغــر�ب عــت جّرافــات الحتــالل الإ 1967م رسش

ف  ّ ــرسش ي ال
ــار�ت ــملت ح ي ش

ــ�ت ــدم ال ــات اله ــت عملي اق- وتواصل ــرب ــط ال ــجد الأقى،-حائ للمس

ــد أن  ــدارس، بع ــاجد وم ــا مس ــن بينه ــاً، م ــاً تاريخّي ــرسش بيت ي ع
ــ�ف ــاً واث ــت ألف ــة، فهدم والمغارب

 ّ ي
عــت بعــد الهــدم ببنــاء حــّي اســتيطا�ف ف منهــا بقــّوة الّســالح، ورسش ّدت مالكيهــا الفلســطينّي�ي رسش

ــة الأمــم  ــة مــن منظّم ي تعــدُّ محمّي
ــ�ت ــة المقّدســة، ال ــع الّتاريخــّي للمدين يهــودّي، شــّوه الطاب

.ّ ي
ــا�ف ــارّي إنس ــا إرث حض ــار أنّه ــى اعتب ــكو"، ع ــة "اليونس ــوم والّثقاف ــة والعل بي ّ ــدة للرت المّتح

اق مــن جهتــه الغربّيــة، وبمــا  لــم تكتــف إرسائيــل المحتلــة باســتيالئها عــى حائــط الــرب  

ف والمغاربة، بــل تعّدتها إل مصــادرة أبنية  ّ ي الــرسش
ي حــار�ت

ّ  �ف ي
فعلتــه مــن هــدم وبناء وتطهــري عر�ت

ي مقّر 
ي القــدس القديمــة، ومــن هــذه الأبنية البنــاء الذي كان يشــغل طابقه الّثــا�ف

تاريخّيــة أخــرى �ف

ّ اســمه  ســالمّي، الــذي غري ف يشــغل الطّابــق الأّول المعهــد العلمــّي الإ ي حــ�ي
ســالمّي، �ف المؤتمــر الإ

ي هذه المدرســة -التنكزية- ذكريات خاّصة،
عّية. ولي �ف ّ  بعــد وقــوع المدينة إل ثانويّة الأقــى الرسش

ف الأعوام الّدراســّية 1964 - 1965م و1966 - 1967م.  حيث درســُت فيها المرحلة الّثانوية، ما ب�ي

املدرسة التنكزية يف 

القدس الرشيف
جميل السلحوت
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ي أّسســتها عــام 1958م وزارة الأوقــاف الأردنّيــة  ّ
ي هــذه المدرســة الــ�ت

وكان الّتعليــم �ف  

ــة،  ــة، ولمــا لهــذه المدرســة مــن أهمّي ــة" واللغــة العربّي يقتــ� عــى تعليــم "العلــوم الّدينّي

ّ 1964 - 1965م. ي بهــا، بعــد بدايــة العــام الــّدراىسي
ي أســتذكر هنــا كيفّيــة التحــا�ت

فإنّــ�ف

ي تشــبه 
ت بّوابــة المدرســة المهيبــة، والــ�ت - 1964عــرب ي الخامــس مــن أيلــول -ســبتمرب

�ف  

ــاب الرّئيــس، محــراب مزركــش بالفسيفســاء،  ــة للب ي واجهتهــا المقابل
ــات ســور القــدس، �ف بّواب

ــا  ــة كّله ــى- والبناي ــجد الأق ّ للمس ي ــر�ب ــط الغ اق- الحائ ــرب ــط ال ــى حائ ة ع ــارسش ــّل مب ــو يط وه

 ،ّ ي ّ جــزء مــن رواق المســجد الأقــى الغــر�ب ي
�ت ّ محاذيــة للمســجد الأقــى، بــل إّن حائطهــا الــرسش

ي وســط 
أمــام المحــراب مصــّى مفــروش بالُحــُ�، عــى كّل مــن يمينــه ويســاره غرفــة واســعة، �ف

ي نهايــة جهتــه 
ي وســطه نافــورة قديمــة ل تعمــل، و�ف

قــاً وغربــاً، �ف البنايــة بهــو واســع، يمتــّد رسش

ــة  ــة غرف ــة الرّئيس ــن البّواب ــل م ــار الّداخ ــى يس ــات، ع ــدة حّمام ــا وح ــة، وقبله ــة غرف الغربّي

ــة غرفــة أخــرى قديمــة. قّي ّ ، ومــن جهتهــا الرسش ف دارة وللمعّلمــ�ي مســتحدثة، تســتعمل غرفــًة لــالإ

سالمي".            وفوقه طابق بالمساحة نفسها، كانت عى بابه لفتة مكتوب عليها:" مقّر المؤتمر الإ

دخلــت غرفــة المديــر، المرحوم عبــد القادر قــّدورة -وهو مــن أصول جزائريـّـة-، طرحت   

ي 
ي �ف

، وقفــت أمامــه لأطلــب منــه أن يســّجل�ف ي عليــه الّســالم، فــرّد الّتحّيــة بأحســن منهــا، رحــّب �ب

ّ: تفّضــل اجلــس  المدرســة، لكّنــه قــال لي قبــل أن أنطــق بــأّي كلمــة، وهــو يشــري بيــده إل كــرىسي

 : ي
ي وســأل�ف

ــد، شــّجع�ف ــا أري ــه بم ــا أعلمت ــان، وارتحــت نفســّيا. ولّم . فشــعرت بالطمئن ي
ــ�ف ــا اب ي

ي البيــت.
عداديـّـة؟ فأجبتــه: نعــم، لــدّي لكّنهــا �ف ( الإ

1

ك)*  هــل لديــك شــهادة تثبــت نجاحــك بمــرت

ها معك صباح غد مع شهادة ميالدك. فقال: ل يهّم، أح�ف

ي كان يحصــل عليهــا الطالــب بعــد التقــدم لمتحــان عــام عنــد إنهائــه الصــف الثالــث إعــدادي، وكان يطلــق عــى هــذا 
عداديــة، الــ�ت * شــهادة الإ

ك(. المتحــان العــام )مــرت

�ةاملدرسة التنكزية يف القدس الرشيف دس�ي
مدرس�ة م�ة
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ســّجل اســمي أمامــه، ثــّم وقــف أمــام خزانــة كتــب، أخــرج لي كتــب المنهــاج للّصــّف   

ي فيهــا، وهــو 
ّ، وأدخلــ�ف ي إل غرفــة الّصــّف الــّدراىسي

ي إيّاهــا، ثــّم اصطحبــ�ف
الأّول الّثانــوّي، ســّلم�ف

ــد. ــب جدي ــذا طال ــم: ه ــول للمعّل يق

ــّدة  ــام ع ــد أيّ ــواحرة، وبع ي الّس
ــ�ت ــن قري ي م

�ت ّ ــرسش ــزء ال ــن الج ــان م ــّف كان طالب ي الّص
�ف  

. ّ ، وثالثتهــم تركوا المدرســة قبــل نهايــة العام الــّدراىسي ّ  التحــق بنــا طالــب آخــر من جبــل المكــرب

ي عــن 
حــت لأرس�ت ي فرحــاً، رسش ّ إل البيــت، وأنــا أحمــل كتــ�ب عــدت بعــد انتهــاء الــّدوام المــدرىسي

ي ذلــك قبــولً حســناً. ي التحقــت بهــا، فتقّبــل أ�ب
المدرســة الــ�ت

      املنهاج الّدرايّس:

ــة للمســاجد،  كان هــدف وزارة الأوقــاف مــن تأســيس هكــذا مدرســة، هــو إيجــاد أئّم  

ف لأئّمــة المســاجد  ّ لــو بتعليمهــم المرحلــة الّثانويــة؛ ليكونــوا بديلــ�ي ف إل حــّد مــا، حــ�ت مؤّهلــ�ي

ي 
عــّي متوّســط �ف مــن خّريجــي الكتاتيــب، وصاحــب تخريــج الفــوج الأّول منهــا، تأســيس معهــد رسش

، ومــا لبــث أن تحــّول إل كّلّيــة جامعّيــة، ألحقــت بالجامعــة  ف عّمــان، الّدراســة فيــه لمــّدة ســنت�ي

ي عّمــان. ولتشــجيع الطــالب عــى اللتحــاق بالمدرســة، كانــت الأوقــاف تــ�ف لــكّل 
الأردنّيــة �ف

طالــب أربعــة دنانــري شــهريّا.

ي تأّسســت مــن أجلهــا المدرســة، فقــد طّبقــوا عليهــا المنهــاج 
ولتحقيــق الأهــداف الــ�ت  

ف  كــري ّ ي القاهــرة. وهــذا المنهــاج يعتمــد الرت
عّيــة لجامعــة الأزهــر �ف ّ ي المــدارس الرسش

المعمــول بــه �ف

ــل:" حفــظ  ــة، مث عّي ــاك مقــررات رسش ــت هن ــة، فكان ــة واللغــة العربّي عّي ّ عــى الموضوعــات الرسش

ــب  ــه، حس ــول الفق رشــاد، وأص ــظ والإ ــاً، وترتيلــه وتجويــده، والوع ــرآن غيب ــن الق ــزاء م أج

ــة  ي اللغــة العربّي
هــا، و�ف ــم المنطــق، وغري ــد، وعل ي حنيفــة، ورســالة الّتوحي مــام أ�ب مذهــب الإ
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ف  ــة بــن مالــك" للّســنت�ي ح شــذور الّذهــب" للّســنة الأول، و"ألفّي كان المقــّرر كتــاب الّنحــو " رسش

ي المــدارس الحكومّيــة". 
الّثانيــة والّثالثــة، إضافــة إل كتــاب "المطالعــة والّنصــوص" المعتمــد �ف

ــن  ــة، ل م ــواّد العلمّي ــم للم ــاك أّي تعلي ــن هن ــم يك ــن ل ، لك ــري ــة للّتعب ــاك حّص ــت هن ــا كان كم

يـّـة"، مّمــا حــرم  ف قريــب، ول مــن بعيــد، وكذلــك لــم يكــن هنــاك تعليــم للغــة الأجنبّيــة "النجلري

ــمّي،  ــم الرّس ــة "الّتوجيهــي" حســب نظــام الّتعلي ــة العاّم ــالب مــن الحصــول عــى الّثانويّ الطّ

ي تؤّهلهــم لاللتحــاق  ّ
ــة" الــ�ت عّي ّ ــة الرسش واكتفــت المدرســة بــأن يحصــل خريجوهــا عــى "الّثانويّ

ي جامعــة الأزهــر، أو أن 
يعــة، أو بكّلّيــات الآداب، لدراســة اللغــة العربّيــة وآدابهــا �ف ّ بكّلّيــة الرسش

ــة، ويعمــل إمــام مســجد. عّي ّ ــة الرسش ــج بالّثانويّ ــب الخّري يكتفــي الطال

ــا  ــة م ــة، ودراس ــول الجامع ــه لدخ ــب، ولتأهيل ــاة الطّال ي حي
ــي" �ف ــة "الّتوجيه ولأهّمّي  

ــة  يّ ف نجلري ــة الإ ــاج اللغ ــوا إل المنه ــك، فأضاف ــة لذل ــى المدرس ــون ع ــه القائم ــد انتب ــد، فق يري

ّ 1964 - 1965م، أّي الفــوج  لطــالب الّســنة الأول "الأّول الّثانــوّي" اعتبــاراً مــن العــام الــّدراىسي

ف الّثانيــة والّثالثــة  ، كمــا قــّرروا للّســنت�ي ف ف الالحقتــ�ي ي الّســنت�ي
الــذي كنــت أنــا فيــه، لندرســه أيضــاً �ف

ي الّســنة الّثالثة، 
ّ، حســب المنهــاج الحكومــّي المعتمــد، و�ف ي المــواد العلمّيــة المقــّررة للفــرع الأد�ب

ــفة. ــا والفلس ــطينّية، والجغرافي ــة الفلس ّ، والقضّي ي ــر�ب ــخ الع ــواّد: الّتاري ــوا م أضاف

ــة،  ي اللغــة العربّي
ــأّن خريجــي هــذه المدرســة اكتســبوا قــّوة لفتــة �ف والحــّق يقــال، ب  

ح شــذور الّذهــب"،  إضافــة إل الّتفّقــه بأمــور الّديــن. فكتــاب الّنحــو عــى ســبيل المثــال: "رسش

ــد، عبــد اللــه  ي تلــك المدرســة، لمؤّلفــه العالــم اللغــوّي، جمــال الّديــن أَبـُـو ُمَحمَّ
الــذي درســته �ف

ــْيخ جمــال الّديــن، يُوُســف بــن أَْحمــد بــن عبــد اللــه بــن ِهَشــام اْلأنَْصــاِرّي، كان مقــّرراً  ابــن الشَّ

ــا. ي درســت فيه
ــ�ت ــة، ال وت العربّي ــري ي جامعــة ب

ــة �ف ــنة الّثالث ي الّس
ــة �ف ــة اللغــة العربّي لطلب

�ة دس�ي
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ســالمّي"،  ــة المــدارس فقــد أســموها" المعهــد العلمــّي الإ ف المدرســة عــن بقّي ولتميــري  

ي حــرب حزيــران 1967، جــرى تغيــري اســم 
ّ �ف رسائيــىي وبعــد وقــوع القــدس تحــت الحتــالل الإ

عّيــة، كمــا جــرى تأســيس مدرســة أخــرى للبنــات، وافتتحــت  ّ المدرســة إل ثانويّــة الأقــى الرسش

ــى  ات ع ــري ــرت تغي ــا ج . كم ف ــ�ي ــس وجن ــل نابل ــرى، مث ــق أخ ي مناط
ــة �ف ــرى للمدرس ــروع أخ ف

ــّي. ــاج الحكوم ــاً للمنه ــح مطابق ــذي أصب ــاج، ال المنه

ولــم يكــن اختيــار مقــّر المدرســة عشــوائّيا، بــل كان مدروســاً بعنايــة، فقــد كان مقــّراً   

الفلســطينّية: الموســوعة  ي 
�ف جــاء  وّممــا  قــرون،  ثمانيــة  قبــل  الّتنكزيّــة  للمدرســة 

ي مدينــة القــدس، عنــد بــاب السلســلة. وقــد أتــّم بناءهــا 
ــة �ف "تقــع المدرســة التنكزيّ  

ي ســعيد، نائــب  ســنة 729هـــ/1328م الأمــري تنكــز بــن عبــد اللــه المالــىكي النــارصي، الملقــب بــأ�ب

ــام. ــالد الش ــى ب ــك ع الممالي

وقــد مــرّت عــى هــذه المدرســة عهــود عــّدة. فقبــل أن تكــون مدرســة كانــت خانقــاه   

ي عهــد 
للّصوفّيــة، ثــم داراً للحديــث، فــداراً لالأيتــام. ولــم تصبــح مدرســة مشــهورة إل �ف

المماليــك، عندمــا أنهــى بناءهــا الأمــري تنكــز، فأصبحــت تعــرف باســمه. ثــم اتّخذهــا داراً لســكن 

ّ، فاتّخذهــا  ي
يطــا�ف ّ أوائــل عهــد الحتــالل الرب ــة، وبقيــت كذلــك حــ�ت عّي ي رسش

ــواب �ف القضــاة والّن

ــالمي. س ــه الإ ــم الفق ــة لتعلي مدرس

ي داخلهــا. فعــى البــاب 
ّ، و�ف ي هــذه المدرســة كتابــات منقوشــة فــوق البــاب الّشــمالي

�ف  

الّشــمالي الكلمــات الّتاليــة: "بســم اللــه الرحمــن الرحيــم، أنشــأ هــذا المــكان المبــارك، راجيــاً 

ّ الّنــارصّي، عفــا اللــه عنــه وأثابــه،  ثــواب اللــه وعفــوه، المقــّر الكريــم الّســيفي، تنكــز المالــىكي

ــبعمائة". ــن وس ي ــع وعرسش ــنة تس ــهور س ي ش
ــك �ف وذل

ــى  ــع ع ــجد وض ــرام أّول مس ــت الح ــول:" البي ــا، فيق ي داخله
ــود �ف ــش الموج ــا الّنق أّم  
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ف والفــرض، وجعــل هــذا المســجد جــار  قامــة الّســ�ف وجــه الأرض، واختــار لعبادتــه مواطــن الإ

ــر،  ــواب الواف ــاء والّث ــل الّثن ــه جزي ــرى لبّنائي ــر، وأج ــار الطّاه ــم الج ــى، ونع ــجد الأق المس

ــار  ــة: 18(. اخت ــْوِم اْلآِخِر{)التوب ــِه َواْلَي ــَن ِباللَّ ــْن آَم ــِه َم ــاِجَد اللَّ ــُر َمَس ــا يَْعُم ــال: }ِإنََّم ــه تع لقول

ي فعلــه وقولــه، وأطــال بالّســعد والبــذل طولــه". وهــذا الّنقــش يــدّل 
لعمــارة بيوتــه مــن ر�ف

ــجد. ــة مس ــذه المدرس ي ه
ــه كان �ف ــى أنّ ــوح ع بوض

ي هــذه 
، الذيــن درســوا �ف ف وتذكــر المراجــع الكثــري مــن كبــار العلمــاء المقدســّي�ي  

 ، ف ــام العــ�ي ــام المعــروف بحّم ــا "نصــف الحّم ي القــدس أوقــاف، منه
ــا �ف المدرســة.كما كان له

ــة، والنصــف الآخــر وقــف عــى  ، وقــف عــى المدرســة الّتنكزي ف ــاب القطانــ�ي والكائــن بســوق ب

الّصخــرة”.

ّ بالستيالء عى البناء. رسائيىي ي سنة 1969م، قامت سلطات الحتالل الإ
و�ف

ــة  ــى المدرس ــل مص ــا بتحوي ــدس، وتهويده ــم الق ــري معال ي تغي
ــه �ف ــن إجراءات   و"ضم

ي للمســجد  الّتنكزيــة - الواقــع ضمــن حــدود المســجد الأقــى، والمشــمولة ضمــن الجــدار الغر�ب

ــودي". ــس يه ــى – إل كني الأق

ــى،  ــجد الأق ــمالي للمس ــّرواق الّش ــة إل ال عّي ّ ــى الرسش ــة الأق ــة ثانوي ــت مدرس وانتقل  

الأســباط. بــاب  مــن  قريبــاً 

الجبّة والعاممة:

ــع  ــة، ووض ــداء الجّب ــى ارت ــا ع ــرب طاّلبه ــت تج ــا كان ــة أنّه ــذه المدرس ي ه
ــت �ف والالف  

ــا كان يتســّبب بإحــراج لبعــض  . مّم ف ــ�ي ــاً عــى المدرّس ــك مطّبق ــم يكــن ذل ف ل ي حــ�ي
العمامــة، �ف

الطّلبــة، فالّنــاس لــم يعتــادوا رؤيــة "شــيوخ فتيــان -لــم يلتحــوا بعــد- بالجّبــة والعمامــة. لــذا 
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ــب خــارج المدرســة،  ــكان قري ي م
ــه �ف ــه وعمامت ــا منهــم- إل وضــع جّبت فقــد لجــأ البعــض -وأن

ــة  ــع الجّب ــا نض ــد كّن ــا. وق ــا يغادره ــا عندم ــة، ويودعهم ــب إل المدرس ــا يذه ــا عندم يرتديهم

ــب. ــب" القري ــو الّذي ــم "أب ي مطع
ــة �ف والعمام

لكــّن الطـّـالب جميعهــم تقريبــاً اكتســبوا لقب "شــيخ"، بســبب ارتــداء الجّبــة والعمامة،   

ــاً. ــم طبع ــا منه وأن

     معلّمو املدرسة:

كانــت الهيئــة الّتدريســّية مؤّلفــة مــن نخبــة مؤّهّلــة مــن خّريجــي الجامعــات، ومنهــم:   

مديــر المدرســة، المرحــوم عبدالقــادر قــّدورة، وهــو مــن أصــول جزائريـّـة - كمــا ذكرنــا ســابقا-، 

ــالل  ــة تحــت الحت ــران 1967، ووقــوع المدين ــج جامعــة الأزهــر، وبعــد حــرب حزي وهــو خّري

ــعوديّة. ي الّس
ــا �ف ــا تربويّ ــل موّجه ّ، عم ــىي رسائي الإ

ي، خّريــج لغــة عربّية مــن جامعة  - معّلــم اللغــة العربّيــة، الأســتاذ عكرمــة ســعيد صــرب  

بغــداد، الــذي شــغل بعــد حــرب عــام 1967، منصــب مديــر المدرســة، وبعدهــا مديــراً لدائــرة 

ّ حصــل عــى  يعــة، حــ�ت ّ ي الرسش
ي أوقــاف القــدس، وأكمــل دراســته الجامعّيــة �ف

الوعــظ والرشــاد �ف

ســالمّية  شــهادة "الّدكتــوراة"، وهــو أحــد خطبــاء المســجد الأقــى المبــارك، ورئيــس الهيئــة الإ

ــار  ي القــدس والّدي
ــام الّســلطة الفلســطينّية شــغل منصــب مفــ�ت ي القــدس. وبعــد قي

ــا �ف العلي

ف 1994 - 2006. الفلســطينّية مــا بــ�ي

يـّـة، الأســتاذ المرحــوم، ماجــد رسحــان -مــن حلحول- ويحمل ليســانس  ف نجلري    - معّلــم اللغــة الإ

 ،ّ ي ــر�ب ــم الع ي القس
ــج �ف ــّدم برام ــل مق ــران إل الأردّن، وعم ــرب حزي ي ح

ــزح �ف ــّة، ن ي ف ــة انجلري لغ

ي المدرســة الرّشــيديّة الّثانويـّـة، لــم 
ّ وفاتــه. كان يعّلــم أيضــاً �ف يطانّيــة، حــ�ت ذاعــة الرب بهيئــة الإ

يكــن متديّنــا، وكان يحمــل فكــراً قومّيــاً، ومحبوبــاً مــن الطّــالب. 
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ف أحمــد إبراهيــم درادكــة، مــن إحــدى قــرى مدينــة      - معّلــم الفقــه، الأســتاذ المرحــوم، ياســ�ي

ــل  ــق، واص ــة دمش ــن جامع ــة م يع ّ ي الرسش
ــانس �ف ــهادة ليس ــل ش ــمال الأردّن، ويحم ي ش

ــد، �ف ارب

ّ حصــل عــى شــهادة "الّدكتــوراة"، وشــغل  تعليمــه الجاّمعــّي بعــد حــرب حزيــران أيضــاً، حــ�ت

ي عّمــان.
ي الجامعــة الأردنّّيــة �ف

يعــة �ف ّ منصــب عميــد كّلّيــة الرسش

ي أصــول 
   - الأســتاذ المرحــوم، شــحادة ذيــب حمــدان مــن قباطيــة، حاصــل عــى ماجســتري �ف

ف بــذكاء خــارق. ّ الفقــه مــن جامعــة الأزهــر، وكان –رحمــه اللــه- كفيفــاً، ويتمــري

طاب املعهد:

كان الطّــالب خليطــا مــن أماكــن مختلفــة، وأغلبّيتهــم كانــوا مــن قــرى رام اللــه، ومــن   

ف، أو  ّ ي حــارة الــرسش
ــاً �ف ــة. كانــوا يســتأجرون بيوت قّي ّ ــة الرسش ي شــمال الّضّف

قــرى محافظــة اربــد �ف

ســلوان، عــى مقربــة مــن بــاب المغاربــة، ويعــودون إل بيــوت ذويهــم، عــ� كّل يــوم خميــس؛ 

ــبت.  ــاح كّل س ّ صب ــدرىسي ــّدوام الم ــودوا لل ليع

، خطيــب المســجد  ف ومّمــن تخرّجــوا مــن هــذه المدرســة، ســماحة الّشــيخ محّمــد حســ�ي  

 ّ ــذ العــام 2006 وحــ�ت ــار الفلســطينّية، من ي العــام للقــدس والّدي
ــارك، والمفــ�ت الأقــى المب

ــذا. ــا ه يومن

�ة دس�ي
مدرس�ة م�ة
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نشــيد ي 
وطــ�ف ومــن  ي 

وطــ�ف إل 

المعــّى الوطــُن  أيهــا  ســالماً 

ي بقلــ�ب العظمــى  حروفــَك  نقشــُت 

بانتظــاٍم  ُ ّ تــؤرسش كبوصلــٍة 

زمــاٍن مــن  البدايــُة   ُ ف فلســط�ي

مــكاٍن ي 
�ف الحضــارُة   ُ ف فلســط�ي

كتــاٍب ي 
�ف الهويّــُة   ُ ف فلســط�ي

ولدنــا قــد  الحكايــِة  أصــل  ومــن 

غــراٌب نواظرنــا  عــى  أطــّل 

أرٍض حــدَّ  جديــٍد  مــْن  ويرســُم 

إىل وطني ومن وطني نشيد

أ. زهدي حنتويل

موظف إداري 

مكتب نائب املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

القصيــُد القلــِم  إل  أوحــى  بمــا 

المجيــُد المجــُد  أيهــا  ســالماً 

تحيــُد ل  حــدودك  عــْن  ي 
وعيــ�ف

شــهوُد ي 
بتبيــا�ف ولي  إليــَك 

وجــوُد لهــا  الوجــوِد  زمــن  ومــن 

الجــدوُد بهــا  الصخــوَر  نحــَت  وقــد 

والصمــوُد الكرامــُة  تســطّرُه 

الوليــُد الأمِّ  عــى  يخفــى  ول 

وعــوُد فيهــا  صفقــًة  يقــّرُر 

الحــدوُد بخطّتــِه  وتنكرنــا 
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وظلمــاً جــوراً  حّقنــا  ويســلُب 

قرأنــا بمــا  الظــالم  علــم  أمــا 

قــرٍن قبــَل  وعــٌد  بلفــوَر  فمــن 

عشــٍق نبــَض  فينــا  القــدُس  ســتبقى 

فخــاراً موطننــا  تــاَج  ســتبقى 

ّ تفــىش قــد  الأصالــِة  عبــُق  بــِه 

وقتــاً الليــِل  ظلــُم  طــاَل  ومهمــا 

شــمٌس الظــلِّ  وراِء  مــن  ُق  ســترسش

ٌ طــري البعــِد  ي 
منــا�ف مــن  ويرجــُع 

قريبــاً نب�هــا  الآمــاُل  لنــا 

ردوُد عنهــا  لســؤلِه  وليــس 

تســوُد وظلمتــُه  ي 
المــا�ف مــن 

الحقــوُد يخطّطــُه  وعــٍد  إل 

الوريــُد بدّقتــِه  ويســمعُه 

فريــُد معدنــُه  التــاُج  وهــذا 

الــوروُد عراقتــِه  مــن  وفاحــْت 

جديــُد فجــٌر  واعــداً  ُغ  ف ســيرب

تميــُد ل  جبــاٌل  تعانقهــا 

شــديُد شــوٌق  جناحــِه  وفــوَق 

يريــُد مــا  يفعــُل  اللــَه  وإنَّ 

إىل وطني ومن وطني نشيد
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مرضب األمثال

إعداد:هالة عقل

رئيس قسم املطبوعات / دار اإلفتاء الفلسطينية

ي فيهــا مــن الحكــم 
ي حلقــات ســابقة عــن الأمثــال، الــ�ت

تواصــالً مــع مــا بدأتــه �ف  

: ي
ب المثــل، وذلــك عــى النحــو الآ�ت  والعــرب مــا فيهــا، ســأقف عنــد بعــض آيــات ورد فيهــا رصف

 الجمُل يف سمِّ الخياط:

ــَماء َولَ  ــُح َلُهــْم أَبـْـَواُب السَّ ُواْ َعْنَهــا لَ تَُفتَّ َ بـُـواْ ِبآيَاِتَنــا َواْســَتْكرب قــال تعــال: }ِإنَّ الَِّذيــَن َكذَّ  

{)الأعــراف: 40( َ ف ي َســمِّ اْلِخَيــاِط َوَكَذِلــَك نَْجــِزي اْلُمْجِرِم�ي ِ
َّ يَِلــَج اْلَجَمــُل �ف ــَة َحــ�ت يَْدُخُلــوَن اْلَجنَّ

وا عنهــا ل تفتــح  ، قولــه تعــال: }إن الذيــن كذبــوا بآياتنــا واســتكرب ي ي تفســري القرطــ�ب
           جــاء �ف

ي 
لهــم أبــواب الســماء{ أي لأرواحهــم، وقيــل: المعــ�ف ل تفتــح لهــم أبــواب الجنــة، لأن الجنــة �ف

ي ســم الخيــاط{ والجمل 
الســماء. ودل عــى ذلــك قولــه: }ول يدخلــون الجنــة حــ�ت يلــج الجمــل �ف

بــل، قــال الفــراء: الجمــل زوج الناقــة، وكــذا قــال  ل يلــج، فــال يدخلونهــا البتــة. والجمــل مــن الإ

عبــد اللــه بــن مســعود، لمــا ســئل عــن الجمــل، فقــال: هــو زوج الناقــة، كأنــه اســتجهل مــن 

ســأله عمــا يعرفــه النــاس جميعــاً، والجمــع جمــال، وأجمــال وجمــالت وجمائــل، وإنمــا يســمى 

ي ســم الخيــاط".
ي قــراءة عبــد اللــه:" حــ�ت يلــج الجمــل الأصفــر �ف

جمــالً إذا أربــع، و�ف

ــل  ــو حب ــديدها، وه ــم وتش ــح المي ــم، وفت ــم الجي ــل" بض ــاس" الُجمَّ ــن عب ــرأ اب وق  

الســفينة، الــذي يقــال لــه: القلــس، وهــو حبــال مجموعــة، جمــع جملــة، قالــه أحمــد بــن يحــ�ي 

 )
1

ــل.)* ي النخ
ــه �ف ــد ب ــذي يصع ــل ال ــل: الحب ــب، وقي ــن القن ــظ م ــل الغلي ــل: الحب ــب، وقي ثعل

.205/ 7 : ي * تفسري القرط�ب
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ــه  ــا يبتغي ف مــن عــدم حــدوث م ــى يقــ�ي ــا يكــون المــرء ع ــل عندم ب هــذا المث ــ�ف وي  

تحقيقــه. المحــال  مــن  وإنــه  ويريــده، 

صاحب الحوت:

ْ ِلُحْكِم َربِّــَك َول تَُكْن َكصاِحِب اْلُحوِت ِإْذ نَاَدى َوُهَو َمْكظُوٌم * َلْول أَْن  قــال تعــال: }َفاْصربِ  

{ )القلم: 48 - 50( َ ف اِلِح�ي  تَداَرَكــُه ِنْعَمــٌة ِمــْن َربِِّه َلُنِبَذ ِباْلَعراِء َوُهَو َمْذُموٌم *َفاْجَتباُه َربُُّه َفَجَعَلــُه ِمَن الصَّ

         يقــول تعــال: فاصــرب يــا محمــد عــى أذى قومــك لــك وتكذيبهــم، فــإن اللــه ســيحكم لــك 

 : ي
ي الدنيــا والآخــرة، ول تكــن كصاحب الحــوت، يع�ف

عليهــم، ويجعــل العاقبــة لــك، ولأتباعــك، �ف

ف ذهــب مغاضبــاً عــى قومــه، فــكان مــن  ، عليــه الســالم، حــ�ي ذا النــون، وهــو يونــس بــن مــ�ت

ي البحــار، وظلمــات 
ود الحــوت بــه �ف ي البحــر، والتقــام الحــوت لــه، ورسش

أمــره مــا كان مــن ركوبــه �ف

غمــرات اليــم، وســماعه تســبيح البحــر بمــا فيــه، للعــىي القديــر، الــذي ل يــرد مــا أنفــذه مــن 

} َ ف ــ�ي ــَن الظَّاِلِم ــُت ِم ِّي ُكْن
ــْبَحانََك ِإ�ف ــَت ُس ــَه ِإلَّ أَنْ ــات: }أَْن َل ِإَل ي الظلم

ــادى �ف ــذ ن ــر، فحينئ التقدي

)الأنبيــاء: 87(، وقــال هاهنــا: إذ نــادى وهــو مكظــوم، قــال ابــن عبــاس ومجاهــد والســدي: وهــو 

ــه  ــاه رب (،  ولهــذا قــال تعــال: فاجتب
1

ــو مالــك: مكــروب)* ي وأب
مغمــوم، وقــال عطــاء الخراســا�ف

. ف فجعلــه مــن الصالحــ�ي

فاللــه جعــل مــن صاحــب الحــوت مثــالً للعظــة والعتبــار، ممــا كان منــه، وممــا حصــل              

لــه، وممــا آل إليــه أمــره بفضــل ربــه .

َّ العظيــم،  ف اللــه العــىي ي كتابــه العزيــز، ســائل�ي
وبعــد؛ فهــذان مثــالن ذكرهمــا  اللــه �ف  

ــض وجوهنــا يــوم نلقــاه، ونســأله رضــاه والجنــة، ونعــوذ  أن يُصلــح قلوبنــا وأعمالنــا، وأن يُبيِّ

ــد،  ــا محم ــى نبين ــالم ع ــالة والس ، والص ف ــ�ي ــه ربِّ العالم ــد لل ــار، والحم ــخطه والن ــن س ــه م ب

ف . ــ�ي ــه أجمع ــه، وصحب ــى آل وع

.218 /8 : * تفسري ابن كثري

مرضب األمثال
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مواعظ

ــَت ِبِه ُفــَؤاَدَك{ ، فتذكــر أن القــرآن يثبــت عــى الحــق: }َكَذِلــَك ِلُنَثبِّ ف ت عليــك الفــ�ت ُ إذا كــرش  

ــان: 32( )الفرق

طمأنينــة القلــب أعظــم مــن ســعادته؛ لأن الســعادة وقتيــة، والطمأنينــة دائمــة، حــ�ت   

ــَت ِبــِه ُفَؤاَدَك{)الفرقــان: 32( مــع المصيبــة، ومــن أعظــم أســبابها ذكــر اللــه: }َكَذِلــَك ِلُنَثبِّ

. وأجمله: ف الرزق يتعدى حدود...المال والبن�ي  

سكينة الروح، ونور العقل، وصحة الجسد، وصفاء القلب، وسالمة الفكر ..  

ي الله.
ومن أجمله: دعوة أم، ورضا أب، واهتمام صديق، ودعوة محب �ف

خواطر يف سورة يوسف

ــقون"  ــس.. و "العاش ــن بخ ــوه بثم ــمارسة" باع ــب.. و" الس ي الج
ــوه �ف ــدون ألق الحاس  

ــه  ــوا ل ــح" خطط ــاب المصال ــة.. و"أصح ــر مالي ــوه وزي ــالء " جعل ــجن.. و" العق ي الس
ــوه �ف ألق

العــرش.. عــى  رفعــوه  و"المحتاجــون"  وعليــه.. 

اقرأ وتذكر
إعداد: إميان خليل تايه

رئيس قسم النرش والتوزيع / دار اإلفتاء الفلسطينية
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فــال *القــ�* عالمة الحب.. ول *الســجن* عالمة الكره.. ول *الملــك* عالمة الرضا.. إنما   

لهية..  الأمــر كلــه لله:}َوَكَذِلَك يَْجَتِبيَك َربَُّك{)يوســف: 6( فطريق الجتباء والولية محفــوف بالعناية الإ

أراد إخوة يوسف أن يقتلوه!! .. فلم يَُمت!!  

ثم أرادوا أن يلتقطه بعض الّسيارة َلُيْمَحى أَثَرُه!! .. فارتفع شأنه!!  

ثم ِبيَع ليكون مملوكاً!! .. فأصبح ملكاً.!!  

ثم أَرادوا أن يمحوا محبته من قلب أبيه!! .. فازدادت!!!  

فال تقلق من تدابري البرسش .. فإرادة الله فوق كل إرادة.  

ــَوكَِّل  ــِه َفْلَيَت ــَى اللَّ ــا َوَع ــَو َمْوَلنَ ــا ُه ــُه َلَن ــَب اللَّ ــا َكَت ــا ِإلَّ َم ــْن يُِصيَبَن ــْل َل قــال تعــال: }ُق  

)51 لتوبــة: ا ( } ْلُمْؤِمُنوَن ا

قصة معربة

ي الجمــال، ويبيعهــا 
ة، وكان يرســم لوحــات غايــة �ف ي قريــة صغــري

عــاش رّســام عجــوز �ف  

ي يــوم مــن الأيــام أتــاه فقــري مــن أهــل القريــة، وقــال له:أنــت تكســب مــاًل 
ــد..  �ف بســعر جّي

ي القريــة؟! انظــر لجــزار القريــة، ل يملــك مــاًل 
ًا مــن أعمالــك، لمــاذا ل تســاعد الفقــراء �ف كثــري

ًا، ومــع ذلــك يــوّزع كل يــوم قطًعــا مــن اللحــم المّجانيــة عــى الفقــراء..- لــم يــرّد عليــه  كثــري

ــأّن  ــة، ب ي القري
ــام، وأشــاع �ف ــد الرّس ــا مــن عن عًج ف الرســام، وابتســم بهــدوء، خــرج الفقــري مرف

ــه بخيــل، فنقــم عليــه أهــل القريــة.. بعــد مــّدة مــرض الرّســام العجــوز،  الرســام ثــري، لكّن

ــًدا... ــات وحي ــا، وم ــة اهتماًم ــاء القري ــن أبن ــره أحــد م ــم يع ول

ــا  ــراء لحًم ــل للفق ــد يرس ــم يع ــزار ل ــأّن الج ــة ب ــل القري ــظ أه ــام، ولح يّ
ــرّت الأ   م

ي كل شــهر مبلغــاً 
مّجانًيــا... وعندمــا ســألوه عــن الســبب، قال:بــأّن الرّســام العجــوز كان يعطيــ�ف

ا�تاقرأ ... وتذكر �ي د�ج
أ
ا



سراء ل�ة ال�إ م�ج

88

العدد 151  رجب / شعبان 1441 هـ  آذار /نيسان 2020 م

مــن المــال، لأرســل لحًمــا للفقــراء، ومــات، فتوّقــف ذلــك بموتــه...

ء بعض الناس بك الظن، وقد يظنك آخرون أطهر من ماء الغمام، قد يىي  

ك أولئك، المهم حقيقتك، وما يعلمه الله عنك. ولن ينفعك هؤلء، ولن ي�ف  

ي حياتــه أمــور أخــرى، لــو 
  ل تحكــم عــى أحــد مــن ظاهــر مــا تــراه منــه، فقــد تكــون �ف

علمتهــا لتغــري حكمــك عليــه.

ثاثة أعامل ال تدخل املوازين يوم القيامة لعظمتها:

  

 1. العفــو عــن الناس...لم يحــدد أجره، قال تعال: }َفَمــْن َعَفا َوأَْصَلَح َفأَْجــرُُه َعَى اللَِّه{)الشــورى: 40(

ِ ِحَســاٍب{)الزمر: 10( ْ اِبــُروَن أَْجرَُهْم ِبَغــري َّ الصَّ    2. الصــرب ...لــم يحــدد أجــره، قــال تعــال: }ِإنََّما يـُـَو�ف

َــا  ــْوَم، َفِإنَّــُه ِلي َوأَن ــُه ِإلَّ الصَّ ــِن آَدَم َل   3. الصيــام لــم يحــدد أجــره، قــال تعــال: )ُكلُّ َعَمــِل ابْ

  .)*
1

ــِه() أَْجــِزي ِب

وينادي مناد يوم البعث ...أين الذين أجرهم عى الله؟

   فيقبل الصابرون، والصائمون، والعافون عن الناس.

ِحكَّم تستحق التأمل!!

د قليــالً، ليســهل عليك أكلهــا، اتــرك بعــض )الخالفات(  ك بعــض الأطعمــة تــرب مثلمــا تــرت  

ــا... ــك حله ــيسهل علي ــالً، لـ ــدأ قلي ته

ــة،  ــاً جميل ــك عين ــا نمتل ــداث... فعندم يِ الأح
ــت �ف ــا، وليس ي داخلن

ــة �ف ــياء الجميل الأش  

، ولــو بالقليــل... �ف ء جميــالً، وعندمــا نمتلــك نفســاً راضيــة، ســرف ي
فنحــن نــرى كل ىسش

ي الِمْسِك. ِ
* صحيح البخاري، كتاب اللباس، بَاُب َما يُْذَكُر �ف
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ــر، ومــكارم الأخــالق... ــل الأث ــاس بجمي ة، إنمــا تُق ــاس بطــول العــرسش العالقــات ل تُق  

ة المــدى، لكنهــا بجمالهــا وهدوئهــا أعمــق وأنقــى مــن أطــول معرفــة... فكــم مــن معرفــة قصــري

م ح�ت لو لــم تحب. بيــة، احــرت ام ل يــدل عــى الحــب، إنمــا يــدل عى حســِن الرت الحــرت   

ــع  ــل ارف ــك، ب ــع صوت ــوار ل ترف ــد الح ــروح، عن ــة ال ــة لأناق ــي ترجم ــان ه ــة اللس أناق  

. الحمــري صــوت  الأصــوات  أنكــر  أن  واذكــر:  كلماتــك،  مســتوى 

ل تكرش من الشكوى فيأتيك الهم، لكن أكرش من حمد الله، تأتيك السعادة   

ف تختفــي مــن حياتــك أمــور، تظــن أنهــا ســبب ســعادتك، لكــن مقصــود أن اللــه  حــ�ي  

تعاســتك.. ي 
�ف ســبباً  تكــون  أن  قبــل  عنــك،  رصفهــا 

القلــوب الطيبــة كـــ "الذهــب"، ل تصــدأ أبــداً، حــ�ت لــو أنهكهــا التعــب.. مجرد مســحها   

ــرى!«. ــرة أخ ــا م ــر بريقه ــة، يظه ــة جميل بكلم

ا�تاقرأ ... وتذكر �ي د�ج
أ
ا
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تهنئة ومباركة

يتقدم سامحة الشيخ محمد حسن، املفتي العام للقدس 

والديار الفلسطينية، ونائبه فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض 

الله، وأعضاء مجلس اإلفتاء األعىل، وأصحاب الفضيلة املفتون، 

وأرسة دار اإلفتاء الفلسطينية

من فضيلة الشيخ الدكتور يرسي عيدة

مساعد مفتي محافظة الخليل

 بأجمل التهاين وأعز التربيكات، لحصوله عىل درجة الدكتوراة بتقدير امتياز مع 

مرتبة الرشف يف ) الفقه والسياسة الرشعية( وكانت رسالته بعنوان: ) الكرثة 

وأثرها يف أحكام الفقه اإلسامي / فقه األرسة منوذجاً( ، سائلن الله عز وجل أن 

ينفعكم بعلمكم وأن ينفع بكم اإلسام واملسلمن

حفظكم الله ورعاكم وعىل طريق الخري سدد خطاكم
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ا�ت ماع�ي
�ة احج

تعزية ومواساة

ــًة *  ــًة َمرِْضيَّ ــِك َراِضيَ ــي إِىَلٰ َربِّ ــُة * ارِْجِع ــُس الُْمطَْمِئنَّ ــا النَّْف ــا أَيَّتَُه } يَ

َجنَِّتي{)الفجــر:27(. َواْدُخــِي   * ِعبَــاِدي  فَاْدُخــِي يِف 

ينعــى ســامحة الشــيخ محمــد حســن، املفتــي العــام للقــدس 

والديــار الفلســطينية، وأعضــاء مجلــس اإلفتــاء األعــىل، وأصحــاب 

وهيئــة  الفلســطينية،  اإلفتــاء  دار  وأرسة  املفتــون،  الفضيلــة 

ــامية  ــة اإلس ــد األم ــة اإلرساء، فقي ــر مجل تحري

املفكر اإلسالمي والعامل الجليل 

املرحوم بإذن الله تعاىل

 الدكتور محمد عامرة

عضو هيئة كبار العلامء ومجمع البحوث اإلسالمية باألزهر 

الرشيف واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي بواشنطن، 

واملجمع املليك لبحوث الحضارة اإلسالمية باألردن
الذي لبى نداء ربه بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي والفكري التجديدي املعارص 
يف خدمة اإلسالم وقضايا األمة، وعىل رأسها القضية املركزية قضية فلسطني، 
وخلَّف وراءه إرثاً موسوعيّاً وعلمياً وفكرياً ثرياً ينتظر أصحاب الهمم والعزائم أن 
يكملوه، سائلني الله تعاىل أن يجزيه عن األمة واإلسالم خري الجزاء، وأن يتغمده 
بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته مع النبيني والصديقني وحسن أولئك رفيقاً، 

ويلهم أهله وذويه وزمالءه ومحبيه الصرب والسلوان، إنه نعم املوىل ونعم 

املجيب. 

لِلِه َما أََخَذ َولَُه َما أَْعطَى وَكُلٌّ ِعْنَدُه ِبأََجٍل ُمَسمًّى

إِنَّا لِلِه َوإِنَّا إِلَيِْه َراِجُعوَن
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باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام 

ودوائر اإلفتاء الفلسطينية يف محافظات الوطن

املفتي العام يتسلم وساماً تقديرياً من الرئاسة املرصية 

خال مشاركته يف مؤمتر لألزهر الرشيف

ســماحة  تســلم  القاهــرة:    

ي العــام 
ف - المفــ�ت الشــيخ محمــد حســ�ي

للقــدس والديــار الفلســطينية، خطيــب 

وســاماً  المبــارك-  الأقــى  المســجد 

ــاً مــن رئيــس الــوزراء المــ�ي،  تقديري

، نيابــة عن  المهنــدس مصطفــى مدبــولي

 ، الرئيــس محمــد عبــد الفتــاح الســيىي

فــة. جــاء ذلــك خــالل  ام مكانتــه، ومواقفــه المرسش اً عــن احــرت وذلــك تقديــراً لســماحته، وتعبــري

ســالمية« بدعــوة  ي الفكــر والعلــوم الإ
ي فعاليــات مؤتمــر الأزهــر: »التجديــد �ف

مشــاركة ســماحته �ف

يــف. وقــدم ســماحته بحثــاً إل  كــرب د. أحمــد الطيــب، شــيخ الأزهــر الرسش مــام الأ مــن فضيلــة الإ

عيــة معــارصة” تنــاول فيــه معــ�ف المواطنــة، ومفهومهــا،  المؤتمــر بعنــوان: “المواطنــة رؤيــة رسش

يفــة، مبينــاً واجبــات المواطنــة، حســب التصــور  ي ضــوء القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة الرسش
�ف

سالمي. الإ
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ســماحته  والتقــى    

مفكريــن  المؤتمــر  هامــش  عــى 

ف  وشــخصيات رســمية مــن المشــارك�ي

عــى  وأطلعهــم  أعمالــه،  ي 
�ف

ي تقوم 
الممارســات والنتهــاكات الــ�ت

ــىي  رسائي ــالل الإ ــلطات الحت ــا س به

ي 
الفلســطي�ف الشــعب  ضــد 

ورة دعــم  ومقدســاته، داعيــاً إل رصف

ــة  ــف، وفضيل ي ــر الرسش ــماحته بالأزه ــاد س ــا، وأش ــالت جميعه ي المج
ي �ف

ــطي�ف ــعب الفلس الش

وعلمائــه. شــيخه 

ورة رص الصفــوف، والوقــوف خلــف القيــادة   ومــن جانــب آخــر، أكــد ســماحته عــى رصف

ــة  ــة صفق ــازن« لمواجه ــو م ــاس »أب ــود عب ــس محم ــيادة الرئي ــها س ــى رأس ــطينية، وع الفلس

دارة الأمريكيــة العن�يــة، مبينــاً  ، وتبنتهــا الإ رسائيــىي ي وضعهــا الحتــالل الإ
الخــزي والعــار، الــ�ت

أن الهــدف مــن هــذه الصفقــة هــو القضــاء عــى القضيــة الفلســطينية، منبهــاً إل أن التاريــخ 

ي وقيادتــه، وهــو يواجــه 
لــن يرحــم، ولــن يســامح كل مــن تخــاذل عــن نــ�ة الشــعب الفلســطي�ف

ــي إل  ــل ل يرتق ــل أي ح ــن يقب ي ل
ــطي�ف ــعب الفلس ــى أن الش ــدداً ع ــة، مش ــة الأمريكي الغطرس

ي 
، والفاعــل �ف ي يجــا�ب ــة بالتحــرك الإ ــم الشــقيقة والصديق ــه، مناشــداً دول العال مســتوى مطالب

هــذا التجــاه.

املفتي العام يسلم الرئيس السنغايل رسالة خطية 

من أخيه الرئيس محمود عباس

ي العــام للقــدس والديــار الفلســطينية، 
، المفــ�ت ف           دكار: ســلم ســماحة الشــيخ محمــد حســ�ي

، محمــود  ي
خطيــب المســجد الأقــى المبــارك، رســالة خطيــة مــن ســيادة الرئيــس الفلســطي�ف

عبــاس »أبــو مــازن« إل ســيادة الرئيــس الســنغالي »مــاكي ســال«، وذلــك خــالل اســتقبال ســيادته 
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ي دكار، كمــا قــدم ســماحته لســيادته مجســماً صدفياً للمســجد 
ي القــ� الجمهــوري �ف

لســماحته �ف

الأقــى المبــارك.

 

 ، ي
ف الســنغالي والفلســطي�ف ف الشــعب�ي وقــد أشــاد الرئيــس ســال بالعالقــات الثنائيــة بــ�ي  

ــس  ــ�ف الرئي ــازن«، وأث ــو م ــاس »أب ــود عب ــس محم ــيادة الأخ الرئي ــها س ــى رأس ــه، وع وبقيادت

ــم  ــب إخوانه ــوف إل جان ــنغال بالوق ام الس ف ــرت ــى ال ــداً ع ــارة، مؤك ــذه الزي ــى ه ــنغالي ع الس

، حــ�ت ينالــوا حريتهــم. ف الفلســطيني�ي

لمــان  ومــن جانــب آخــر؛ التقــى ســماحته معــالي الســيد »مصطفــى نيــاس« رئيــس الرب  

ــماً  ــه مجس ــدم لمعالي ، وق ــنغالي الس

صدفيــاً لصــورة مســجد قبــة الصخــرة 

فــة، وأشــاد ســماحته بعمــق  المرسش

ي 
ــطي�ف ف الفلس ــعب�ي ف الش ــ�ي ــة ب العالق

. والســنغالي

والتقى ســماحته خــالل زيارته   

ــفراء  ــنغالية دكار بالس ــة الس للعاصم
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المعتمديــن  العــرب 

الســنغال،  لــدى 

مــام  بالإ وكذلــك 

الســنغالي  المفكــر 

ــعيد  ــد س ــيخ »محم الش

الطــرق  وبخلفــاء  بــا« 

العديــد  ي 
�ف الصوفيــة 

مــن المــدن الســنغالية، 

ــة  ــك بأســقف مدين وكذل

ي دكار، وزار 
ســالمية اللبنانيــة �ف ي كنيســة نوتــردام، إضافــة إل المرجعيــات الدينيــة الإ

دكار �ف

ــاً للعبيــد، الذيــن كانــوا يحتجــزون فيهــا قبــل بيعهــم، والتقــى  ي كانــت بيت
جزيــرة غوريــه، الــ�ت

نســان لأخيــه  ي اتســمت بظلــم الإ
ف عــى الجزيــرة، ونــدد بتلــك الحقبــة الســوداء، الــ�ت القائمــ�ي

ي دكار العديــد مــن الخطــب والــدروس، منهــا درس 
نســان، وألقــى ســماحته أثنــاء وجــوده �ف الإ

ي المســجد الكبــري لــدكار، وزار العديــد مــن المســاجد هنــاك، والتقــى أبنــاء الجاليــات العربيــة 
�ف

ي 
ي الحاشــد، الــذي عقــد �ف ي افتتــاح أعمــال المؤتمــر الجماهــري

ســالمية فيهــا، كمــا شــارك �ف والإ

، تحــت عنــوان: »القــدس أســاس الحــل«،  ف ى مدرجــات جامعــة دكار، للتضامــن مــع فلســط�ي كــرب

عــالم، والشــخصيات الرســمية والشــعبية، وأطلعهــم  والتقــى كذلــك بالعديــد مــن وســائل الإ

ي ومقدســاته، 
ــاء الشــعب الفلســطي�ف ــا أبن ي منه

ي يعــا�ف
ــ�ت عــى آخــر الأحــداث والمســتجدات ال

ورة توطيــد هــذه العالقــة،  ، مؤكــداً عــى رصف ف ف الشــعب�ي وأشــاد ســماحته بالعالقــة الأخويــة بــ�ي

ي 
ــطي�ف ــعب الفلس ــم الش ــه لدع ــون ب ــا يقوم ــى م ــعباً ع ــة وش ــًة وحكوم ــنغال رئاس ــاكراً الس ش

ــه،  ــام مكتب ــر ع ــرج، مدي ــى أع ــيد مصطف ــارة الس ــذه الزي ي ه
ــماحته �ف ــق س ــاته، وراف ومقدس

ف لــدى الســنغال، وطاقــم الســفارة. اغيــث، ســفري دولــة فلســط�ي وســعادة الســفري صفــوت الرب
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املفتي العام يشارك يف مهرجان التضامن

 مع الشعب الفلسطيني يف األردن

           عمان: شــارك ســماحة الشــيخ محمد 

ــدس  ــام للق ي الع
ــ�ت ف – المف ــ�ي ــد حس أحم

ــجد  والديــار الفلســطينية/ خطيــب المس

ــن  ــان التضام ي مهرج
ــارك، �ف ــى المب الأق

ي 
ــد �ف ــذي عق ي ال

ــطي�ف ــعب الفلس ــع الش م

ــة  ــى كلم ــان، وألق ــة عم ــة الأردني العاصم

ف نموذج حــي للعيش  ف فيهــا أن فلســط�ي بــ�ي

وهــو  المســيحي،  ســالمي  الإ ك  المشــرت

نمــوذج فريــد مــن نوعــه عــى الأرض، لقوة 

. رسائيــىي كاً، وهــو الحتــالل الإ ف أبنــاء الشــعب الواحــد، الــذي يواجــه عــدواً مشــرت  العالقــة بــ�ي

  وتطــرق ســماحته إل أوضــاع القــدس والمســجد الأقــى المبــارك، وانتهــاكات 

ف اليوميــة لحرمتــه، معرجــاً عــى أهميــة الرعايــة والوصايــة الهاشــمية للمقدســات  المســتوطن�ي

ــكاً  ــمية، مل ــة الهاش ــة الأردني ــه المملك ــذي تقدم ــم ال ــيداً بالدع ــدس، مش ي الق
ــطينية �ف الفلس

ــى  ــماحته ع ــى س ــة، والتق ــاتها بخاص ــدس ومقدس ــة، وللق ف بعام ــط�ي ــعباً لفلس ــة ًوش وحكوم

ــاكات  ــر النته ــى آخ ــم ع ــاركة، وأطلعه ــخصيات المش ــن الش ــد م ــان بالعدي ــش المهرج هام

ــب  ــف إل جان ــن يق ــكل م ــكر ل ــاً الش ــاته، مقدم ي ومقدس
ــطي�ف ــعب الفلس ــد الش ــة ض رسائيلي الإ

. رسائيــىي ي محنتــه بمواجهــة الحتــالل الإ
ي �ف

الشــعب الفلســطي�ف

خال لقائه عدداً من السفراء العرب املعتمدين لدى دولة فلسطن

املفتي العام  يشيد مبواقف الدول العربية واإلسامية للتصدي 

لصفقة العار

ي العام للقدس والديار 
، المف�ت ف القدس: أشاد ســـماحة الشـــيخ محمد أحمد حســـ�ي  

الفلســـطينية / خطيب المســـجد الأقى المبـــارك،  بالدعم الـــذي تقدمه الـــدول العربية 
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ســـالمية والعالمية،  عى مستوى  والإ

الحكومـــات، أو الشـــعوب لدعـــم 

ي 
�ف ي 

الفلســـطي�ف الشـــعب  صمـــود 

المجالت جميعهـــا، جاء ذلك خالل 

الســـفراء  من  بعدد  ســـماحته  لقاء 

، وهم  ف العـــرب لدى دولة فلســـط�ي

الحمزاوي،  الســـيد محمد  ســـعادة 

وسعادة  المغربية،  المملكة  ســـفري 

ســـفري  عاشـــور،  عصام  الســـفري 

وســـعادة  العربية،  م�  جمهورية 

ســـفري  وندي،  أبو  الســـفري محمد 

الهاشـــمية،  الأردنيـــة  المملكـــة 

وســـعادة الســـفري الحبيـــب بـــن 

التونسية،  الجمهورية  ســـفري  فرح، 

عى  الســـفراء  ســـماحته  وأطلـــع 

ضـــد  رسائيليـــة  الإ العتـــداءات 

ومقدساته،  ي 
الفلســـطي�ف الشعب 

الأقى  المســـجد  مقدمتهـــا  ي 
و�ف

العتقـــالت  حيـــث  المبـــارك، 

وسياسة  المتواصلة،  والمضايقات 

ف  بعـــاد الممنهجة ضـــد العامل�ي الإ

بحث  كمـــا  ورواده،  المســـجد  ي 
�ف

مواجهة  ســـبل  والسفراء  سماحته 

وخطرهـــا،  العـــ�،  صفعـــة 
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وتداعياتها عى القضية الفلســـطينية 

ف  برمتهـــا، حاثـــاًّ العرب والمســـلم�ي

بمســـؤولياتهم  القيـــام  عـــى 

والتاريخيـــة  والوطنيـــة  الدينيـــة 

 ، ي
الفلســـطي�ف الشـــعب  تجـــاه 

إل  للوصـــول  العادلـــة،  وقضيتـــه 

الحرية والســـتقالل. ي 
أمانيـــه �ف  نيل 

أكـــد  آخـــر،  مـــن جانـــب    

،  ويبذلون  ي
الســـفراء عى أن حكومات وشـــعوب دولهم تقف إل جانب الشـــعب الفلســـطي�ف

ين إل  الجهـــود الحثيثة عـــى مختلف المســـتويات لدعمه، وبخاصـــة القدس وأهلها، مشـــري

،  ورافق  ي
ســـالمية والشـــعب الفلســـطي�ف ف الشـــعوب العربية والإ عمـــق الروابط التاريخية ب�ي

ي  قـــوى الأمن 
ي هـــذه اللقـــاءات فضيلـــة الشـــيخ محمد ســـعيد صـــالح – مف�ت

ســـماحته �ف

الفلســـطينية- والأســـتاذ مصطفـــى أعـــرج، مديـــر عـــام مكتـــب ســـماحته.

املفتي العام يشارك يف مؤمتر عن الحفريات اإلرسائيلية يف القدس

ــار  ي العــام للقــدس والدي
ف – المفــ�ت رام اللــه: شــارك ســماحة الشــيخ محمــد أحمــد حســ�ي  

ــن  ــث ع ــة ... بح رسائيلي ــات الإ ــر “الحفري ي مؤتم
ــارك،  �ف ــى المب ــجد الأق ــب المس ــطينية/ خطي الفلس

يهوديــة”،  لمدينــة  تؤســس  أوهــام 

ــيحية  ــالمية المس س ــة الإ ــه الهيئ أقامت

والمقدســات،   القــدس  لنــ�ة 

التعــاون  منظمــة   مــع  بالتعــاون 

ي قاعــة الشــهيد بهجــت 
ســالمي، �ف الإ

ي 
الوطــ�ف المؤتمــر  ي 

�ف غربيــة،  أبــو 

ف ســماحته  ّ ي للقــدس، وقــد بــ�ي الشــع�ب
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، فــوا أنــه منــذ بدايــة الحفريــات وحــ�ت يومنــا الحــارصف ف أنفســهم، قــد اعرت رسائيليــ�ي  أن علمــاء الآثــار الإ

ء يمــت بصلــة لليهــود، ممــا يكشــف زيــف إدعــاءات الحــركات الصهيونيــة المتطرفــة  ي
لــم يجــدوا أي ىسش

ــداً عــى أن  ك، مؤك ســالمي المســيحي المشــرت ــش الإ ــا تطــرق ســماحته إل  العي ي هــذا المجــال، كم
�ف

، كمــا تطــرق  مدينــة القــدس  ســوف تبقــى عربيــة إســالمية، ولــن تكــون إل كذلــك، شــاء الحتــالل أم أ�ب

ــن  ــة م ــدة القديم ي البل
ــتوطنوها �ف ــالل ومس ــلطات الحت ــا س ــوم به ي تق

ــ�ت ــات ال ــماحته إل الحفري س

ــأن  ــراً ب ــات، ومذك ــذه الحفري ــب ه ــن عواق ــذراً م ــارك، مح ــى المب ــجد الأق ــفل المس ــدس، وأس الق

هــذه الســلطات مارســت أعمــال الحفــر والهــدم بالقــدس منــذ احتاللهــا، وأكــرب مثــال عــى ذلــك حــارة 

ــة فلســطينية، وهــي  ــداً عــى أن القــدس إســالمية عربي ــة، مؤك ــاب المغارب ــة ب ــك تل ــة، وكذل المغارب

ليســت للبيــع.

ضافــة  ي المؤتمــر العديــد مــن الشــخصيات الرســمية والشــعبية والدينيــة، بالإ
وقــد شــارك �ف  

والحفريــات. الآثــار  مجــال  ي 
�ف ف  متخصصــ�ي إل 

املفتي العام يشارك يف لقاء وفد حركة فتح - إقليم سوريا

ــار  ــدس والدي ــام للق ي الع
ــ�ت ، المف ف ــ�ي ــد حس ــد أحم ــيخ محم ــماحة الش ــارك س ــدس: ش الق  

ي حفــل اســتقبال وفــد حركــة فتــح / إقليــم ســوريا، 
الفلســطينية/ خطيــب المســجد الأقــى المبــارك،  �ف

ي  ي مقــر محافظــة القــدس، حيــث أكد ســماحته عــى الرتبــاط العقائــدي للمســلم والعر�ب
الــذي أقيــم �ف

اطا�ت �ش �ف باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام
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ــور،  ــا الطه ــن أرضه ــراب م ــع ذرة ت ــر ببي ــن يفك ــن م ــداً، وخائ ــاع أب ــدة ل تب ــدس، والعقي بالق

ي 
ف ســتبقى إســالمية عربيــة كنعانيــة ال أن يــرث اللــه الأرض ومــا عليهــا، وقــد شــارك �ف وفلســط�ي

ــة والشــعبية . ــاء  عــدٌد مــن الشــخصيات الرســمية والوطني اللق

املفتي العام يندد بحرق مسجد رشفات واضطهاد علامء املسجد 

األقىص املبارك

ــطينية –  ــار الفلس ــدس والدي ــام للق ي الع
ــ�ت ف – المف ــ�ي ــد حس ــيخ محم ــماحة الش ــدد س ــدس: ن الق

ــة  ي قري
ــم، �ف ــة القدي ــب مســجد البدري ــذي اســتهدف بالحــرق والتخري ــم، ال ــان والآث بالعــدوان الجب

ي 
فــات، جنــوب القــدس المحتلــة، وخــط شــعارات عن�يــة وعدوانيــة عــى جدرانــه، بمــا يحقــق �ف رسش

ي الآخــرة، 
ي الدنيــا، والعــذاب العظيــم �ف

ف الذيــن أقدمــوا عــى هــذه الجنايــة، وصــف الخــزي �ف المجرمــ�ي

ــْن َمَنــَع َمَســاِجَد اللَّــِه أَْن يُْذَكــَر ِفيَهــا اْســُمُه َوَســَعى  ي قولــه عــز وجل:}َوَمــْن أَظَْلــُم ِممَّ
حســب مــا جــاء �ف

ي الآِخــرَِة َعــَذاٌب  ِ
نَْيــا ِخــْزٌي َوَلُهــْم �ف ي الدُّ ِ

َ َلُهــْم �ف ف ي َخَراِبَهــا أُوَلِئــَك َمــا َكاَن َلُهــْم أَْن يَْدُخُلوَهــا ِإل َخاِئِفــ�ي ِ
�ف

ــى  ــطينية، وع ــات الفلس ــى المقدس ــداءات ع ــتمرار العت ــماحته أن اس ف س ــ�ي ــرة:114(، وب َعِظيٌم{)البق

رأســها المســجد الأقــى المبــارك يزيــد المنطقــة غليانــاً، وينــذر بحــرب دينيــة وشــيكة.

ــى  ــجد الأق ــاردة رواد المس ــام بمط ي الع
ــ�ت ــماحة المف ــدد س ــة؛ ن ــد ذي صل ــى صعي وع  

ــة  ــم، إضاف ــر منه ــىي الفج ــة مص ــم، وبخاص ــال بعضه ــم، واعتق ــم، ومالحقته ــارك، وقمعه المب

ي  ــه، حيــث تــم تســليم ســماحة الدكتــور الشــيخ عكرمــة صــرب ــه مــن دخول ــه وعلمائ إل منــع خطبائ

ــه مــدة أربعــة  قــراراً بإبعــاده عن

بعــاد  الإ إل  إضافــة  أشــهر، 

، رجــالً ونســاًء  ف اليومــي للمصلــ�ي

ــمياً  ــداًء رس ــل اعت ــا يمث ــه، بم عن

ف  صارخــاً عــى حريــة المســلم�ي

أماكنهــم  ي 
�ف عبادتهــم،  أداء  ي 

�ف

ــا  ــوا حبه ب ي ترسش
ــ�ت ــة، ال المقدس

بهــا  وترتبــط  قلوبهــم،  ي 
�ف
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ي 
ي هــذا العــدوان الغاشــم، الــذي يمارســه الكيــان الصهيــو�ف

عقيدتهــم، وحــذر ســماحته مــن التمــادي �ف

ــن  ــالم، الذي ــش الظ ــع خفافي ــب م ــاً إل جن ــة، جنب ــية والأمني ــمية والسياس ــه الرس ــالل جهات ــن خ م

ــا،  ــد فيه ــار الحق ــعال ن ــا، وإش ــس لحرقه ــاجد والكنائ ــار إل المس ــل والنه ــاعات اللي ي س
ــللون �ف يتس

ي برمتــه، وتتحمــل المســؤولية التامــة عنــه 
فالعــدوان الغاشــم ضــد مقدســاتنا يمثلــه الكيــان الصهيــو�ف

ســلطات الحتــالل.

ي وجــه 
نســان والأديــان، بالوقــوف �ف وطالــب ســماحته الــدول والمؤسســات المعنيــة بحريــة الإ  

ســالمية تحمــل مســؤولياتها تجــاه القــدس  رسائيليــة الآثمــة، مناشــداً الأمــة العربيــة والإ العتــداءات الإ

، الذيــن يعيثــون  ف ، والدفــاع عنهــا، وحمايــة مقدســاتها وشــعبها مــن اعتــداءات المســتوطن�ي ف وفلســط�ي

ــف مســتوياتها. ــة، عــى مختل ــة ومــؤازرة الســلطات المحتل ي الأرض الفلســطينية، بحماي
فســاداً �ف

مفتو املحافظات يحذرون من ضم سلطات

 االحتال لألغوار الفلسطينية

ي الفلســطينية المصنفــة 
القــدس: حــذر مفتــو المحافظــات مــن خطــورة ضــم الأرا�ف  

ة المواقــف  ــري ــة برفــع وت رسائيلي ــون، أن تســارع الأحــزاب الإ ــة المفت »ج« ، وأضــاف أصحــاب الفضيل

امــن  ف ي بالرت
، والــذي يــأ�ت ف ف المتطرفــ�ي ي وأرضــه إرضــاء للمســتوطن�ي

العن�يــة ضــد الشــعب الفلســطي�ف

ي الغطرســة والعن�يــة، بمــا 
ي التمــادي �ف

ي كيــان الحتــالل، إنمــا يعــ�ف
مــع النتخابــات المزمــع عقدهــا �ف

 ، ــدولي ــتقرار ال ــي، والس ــلم العالم ــري الس ــدف إل تدم ــة، ويه ف الدولي ــ�ي ــع والقوان ائ ــع الرسش ــا�ف م يتن

اطا�ت �ش �ف باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام
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ــالمي  س ي والإ ــر�ب ــت الع ــافر، والصم ــىكي الس ــاز الأمري ــتغل النحي ــالل تس ــلطات الحت ــوا أن س وأضاف

ــن  ــالل زادت م ــلطات الحت ــوا أن س ــا، وبين ــة برمته ي المنطق
ــرة �ف ــا المدم ــر مخططاته ، لتمري ــدولي ال

ــا. ــة جميعه ــؤون الحياتي ــدة والش ــى الأصع ــا ع ــتها وعن�يته غطرس

ورة التحــرك قبل فــوات الأوان،  وطالــب المفتــون العالــم الحــر، والمؤسســات الدوليــة، بــ�ف  

ــس،  ي إن اشــتعلت؛ فســتحرق الأخــ�ف والياب
ــ�ت ــة، ال ي المنطق

ــق الســلم والســتقرار والأمــن �ف لتحقي

ــة. ــات العدواني ــذه الممارس ــب ه ــالل، عواق ــلطات الحت ــة، وس دارة الأمريكي ف الإ ــ�ي محمل

ي 
، المفــ�ت ف ي المحافظــات برئاســة ســماحة الشــيخ محمــد حســ�ي

جــاء ذلــك خــالل اجتمــاع مفــ�ت  

فتــاء الأعــى، والــذي تخللــه مناقشــة ســبل  العــام للقــدس والديــار الفلســطينية، رئيــس مجلــس الإ

، والطــالع عــى  تطويــر عمــل الــدار، والنهــوض بهــا، لمــا فيــه خدمــة ديننــا الحنيــف، ووطننــا الغــالي

ام باتبــاع منهــج العتــدال والوســطية،  ف ي وضعــت لذلــك. مؤكديــن عــى اللــرت
 التقاريــر والخطــط الــ�ت

ي مواقفهــا وفتاويهــا.
فتــاء الفلســطينية �ف الــذي تتبنــاه دار الإ

املفتي العام يرتأس الجلستن )180(و)181(

 لجلسات مجلس اإلفتاء األعىل

ــار  ــدس والدي ــام للق ي الع
ــ�ت ، المف ف ــ�ي ــد حس ــد أحم ــيخ محم ــماحة الش ــرأس س ــه: ت رام الل  

ــاء  فت ــس الإ ــات مجل ف )180(و)181( لجلس ــت�ي ــى، الجلس ــاء الأع فت ــس الإ ــس مجل ــطينية/ رئي الفلس

ــة. ــن كاف ــات الوط ــن محافظ ــس م ــاء المجل ــة  أعض ــاب الفضيل ــور أصح ،  بحض ف ــط�ي ي فلس
ــى �ف الأع

وقــد أشــاد ســماحته بقــرار الجمعيــة العامــة لالأمــم المتحــدة بتجديــد التفويــض لالأنــروا،   

نوعيــة  نقلــة  ذلــك  اً  معتــرب  ، دولي إجمــاع  عــى  القــرار  وحصــول  قادمــة،  ســنوات  لثــالث  

ف  لالجئــ�ي العــودة  وحــق   ، المصــري بتقريــر  حقــه  ي 
�ف ي  

الفلســطي�ف الشــعب  دعــم  ي 
�ف

القــرار  هــذا  أن  ف  وبــ�ي المتحــدة،  الأمــم  عــن  الصــادر   ،)194( القــرار  وفــق   ، ف الفلســطيني�ي

 ، رسائيــىي الإ الحتــالل  وســلطات  الأمريكيــة،  المتحــدة  الوليــات  فقــط  عارضتــه  الــذي 

مازالــت  ي 
الــ�ت العن�يــة،  الأمريكيــة  دارة  والإ الكيــان  يعيشــها  ي 

الــ�ت العزلــة،  مــدى   يظهــر 

تمارس أبشع أنواع الأساليب والتهديد ضد كل من يعارضها. 
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ــه جــزء مــن  ــق، وأن ــن يغل ــاب الرحمــة ل ــد ســماحته عــى أن مصــى ب ــب آخــر؛  أك مــن جان  

المســجد الأقــى المبــارك، محــذراً مــن تــداول هــذا الأمــر أمــام محاكــم الحتــالل، ومؤكــداً عــى أن 

ي اعتدائــه وقمعه.
ف ســوف يدافعــون عــن مقدســاتهم وعقيدتهــم، مهمــا أوغــل الحتــالل �ف  الفلســطيني�ي

نائــب املفتــي العــام يشــارك يف نــدوة ومؤمتــر حــول اتفاقيــة 

ســيداو

ي 
ي العــام/ مفــ�ت

رام اللــه: شــارك فضيلــة الشــيخ إبراهيــم خليــل عــوض اللــه، نائــب المفــ�ت  

ــن  ــاث الأم ف  لأبح ــط�ي ــد فلس ــا معه ــة، نظمه ــة متخصص ــدوة حواري ي ن
ة، �ف ــري ــه والب ــة رام الل محافظ

ف  ّ ســالمية“،  حيــث بــ�ي يعــة الإ ف اتفاقيــة  ســيداو والرسش ي رام اللــه بعنــوان: “حقــوق المــرأة بــ�ي
القومــي �ف

ســالمية، ســواء أكان  يعة الإ فتــاء الأعــى أعلــن أنــه ل يقبل مــا يتعارض مــع الرسش فضيلتــه، أن مجلــس الإ

ف مختلف  ام الحــوار البناء بــ�ي هــا مــن التفاقــات، وأكــد عــى لــزوم احــرت ي اتفاقيــة ســيداو أم غري
ذلــك �ف

ي تهــدد وجودنــا  عــى أرضنــا، وتحرمنــا 
ي هــذه الظــروف العصيبــة الــ�ت

ف الجهــود �ف أطيــاف شــعبنا، وتركــري

ســالم لهــا  ي الإ
، مؤكــداً عــى أن المــرأة �ف ف مــن مقدســاتنا،  بــدلً مــن التعاطــي مــع إثــارة القالقــل والفــ�ت

ه، وضــد  اث، وغــري ي المــري
حقــوق، وعليهــا واجبــات، مثــل الرجــل تمامــاً، ونحــن ضــد ظلــم المــرأة �ف

ف، ونريــد  ي الحيــاة، تحــت مســميات ظالمــة؛ كالقتــل عــى خلفيــة الــرسش
العتــداء عــى حــق المــرأة  �ف
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للمــرأة،  والعدالــة  الكرامــة 

ي 
�ف فضيلتــه  شــارك  كمــا 

ــوان:  ــت عن ــل، تح ــة عم ورش

“الحقــوق ل تتجــزأ ... حقــوق 

المــرأة،  وحقــوق  الشــباب 

ي 
والــ�ت  ،“ نســان  الإ حقــوق 

ــطينية  ــة الفلس ــا الهيئ عقدته

دور  وتفعيــل  عــالم،  لالإ

ي مقرهــا 
الشــباب “بيــالرا“�ف

فتــاء تحرص عــى دعم حقوق  ف فضيلتــه أن دار الإ ّ ي محافظــة القــدس المحتلــة، حيــث بــ�ي
بقريــة جبــع �ف

ــالمية،  س ــة الإ يع ــع الرسش ــارض م ــا ل يتع ــية، بم ــة والسياس ــاة العام ي الحي
ــا �ف ــز وجوده ــرأة وتعزي الم

ــات  ــاء مفتــوح، بمــا يخــدم حقــوق الأفــراد، ل ســيما المــرأة، ودعــا الهيئ فت ــاب الإ مؤكــداً عــى أن  ب

والمؤسســات لأن تكــون حريصــة عــى 

المغــالة  وتجنــب  الشــعب،  وحــدة 

والقهــر، أو النســياق وراء التأويــالت 

عــى  مؤكــداً   المصالــح،  لأصحــاب 

ــات  ف مكون ــ�ي ــوار ب ــح الح ــة لفت الحاج

ي تهــم 
ي القضايــا الــ�ت

المجتمــع كافــة، �ف

الجميــع، وأضــاف أن بــاب الجتهــاد 

مفتــوح، ويمكــن الأخــذ بــأي اتفاقيــة أو 

معاهــدة  مهمــا كان مصدرهــا، مــا لــم 

ــالمية. س ــة الإ يع ــع الرسش ــارض م تتع
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 مفتي محافظة بيت لحم يلقي دروساً دينية 

ويشارك يف نشاطات أخرى

لحــم:  بيــت   

ــد  ــيخ عب ــة الش ــى فضيل ألق

ي 
المجيــد العمارنــة، مفــ�ت

لحــم،  بيــت  محافظــة 

الــدروس  مــن  العديــد 

ي 
�ف الدينيــة، فألقــى درســاً 

ــاء الراشــدين  مســجد الخلف

ــى  ــاً ع ــة، ودروس ي الدوح
�ف

ي 
ــة �ف ــدارس الجبع ــالب م ط

ــاً  ك، ودرســاً ديني ي مدرســة  الخــاص والنعمــان، عــن العيــش المشــرت
ــة �ف ة ديني المحافظــة، ومحــارصف

ي 
ــارة، �ف ــزلء النظ ــى ن ــس، ع ــبة النف ــول محاس ــرى ح ة  أخ ــارصف ، ومح ــري ــة الكب ــجد الدهيش ي مس

�ف

، عــرب  ف ي لقــاءات عــدة ، منهــا: لقــاء مــع العديــد مــن الكوريــ�ي
طــة بيــت لحــم،  كمــا شــارك �ف مقــر رسش

ــة  ي قاع
ــلم، �ف ي مس

ــا�ف ــد بريط ــاب، ووف ــن الخط ــر ب ــجد عم ي مس
ــلم، �ف ــىكي مس ــد أمري ــكايب، ووف الس

الدهيشــة. مخيــم  ي 
�ف الشــهداء، 

اعــات والخالفــات العائليــة  ف ، وحــل العديــد مــن الرف ف ي إصــالح ذات البــ�ي
كمــا شــارك �ف  

ي 
ي الحتفــالت الخاصــة ببيــت لحــم 2020 عاصمــة الثقافــة العربيــة، و�ف

والعشــائرية، وشــارك كذلــك �ف

ي وقفــة تضامنيــة ضد اســتهداف 
ف الأهليــة، وشــارك  �ف ، الــذي أقامتــه جامعــة فلســط�ي ي

الحتفــال الديــ�ف

ي كانــت عنــد مســجد بــالل بــن ربــاح، وحــ�ف الجتمــاع التنفيــذي 
ف مــن قبــل الحتــالل، الــ�ت الصحفيــ�ي

ي العديــد 
ي المحافظــة، كمــا شــارك �ف

ي أقيمــت �ف
ة المناهضــة لالســتيطان، الــ�ت ي المســري

للمحافظــة، و�ف

ــا.  ــم التطــرق إليه ي ت
ــ�ت ي المســائل ال

ــن �ف ــان رأي الدي ــا بي ــاول فيه ــة، تن ــة الديني عالمي امــج الإ مــن الرب

اطا�ت �ش �ف باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام
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مفتي محافظة نابلس يشارك يف العديد من الندوات

 ونشاطات أخرى

نابلــس: شــارك             

أحمــد  الشــيخ  فضيلــة 

ي محافظــة 
شــوباش، مفــ�ت

العديــد  ي 
�ف نابلــس، 

منهــا:  النــدوات،  مــن 

ــوان: )الطــالق  ــدوة  بعن ن

وعالجــه(،  وأســبابه 

صالــون  ي 
�ف عقــدت 

دروزة  أفنــان  الأســتاذة 

ي جمعيــة مركــز حــواء،  ونــدوة 
ف الواقــع والمأمــول(  عقــدت �ف ، ونــدوة بعنــوان: )النتخابــات بــ�ي ي

الثقــا�ف

ي  القاعــة الأرثوذكســية، وأخــرى 
قليميــة والدوليــة( عقــدت �ف ات الإ ي ظــل المتغــري

ف �ف بعنــوان: )فلســط�ي

ي مقــر  أكاديميــة أريحــا، وألقــى فضيلتــه العديــد مــن 
صــالح( �ف ي الإ

بعنــوان: )دور العــرف العشــائري �ف

ي المدرســة 
، صــى اللــه عليــه وســلم، وصفاتــه( �ف ي ة بعنوان:)محبــة النــ�ب ات، منهــا محــارصف المحــارصف

، وأخــرى  ي
ــادة الأمــن الوطــ�ف ي مقــر قي

( �ف ي
ي ووطــ�ف

ســالمية، وأخــرى بعنــوان: )العمــل واجــب ديــ�ف الإ

ــن  ــد م ي العدي
ــارك �ف ــة، وش ي المحافظ

ــرات �ف ــر المخاب ي مق
( �ف ي

ــ�ف ــب دي ــادة وواج ــل عب ــوان: )العم بعن

ــاح  ــة النج ي جامع
ــركي �ف ــري ت ــرسح الأم ي م

ــد �ف ــذي عق ــرة( ال ــة المبك ــا: مؤتمر)الطفول ــرات، منه المؤتم

ي جامعــة النجــاح الوطنيــة، بتنظيــم مــن 
ي الأرض والســكن( عقــد �ف

الوطنيــة، وآخــر بعنــوان: )الحــق �ف

ي 
اهــة مــن أجــل التنميــة المســتدامة ” عقــد �ف ف ، وآخــر بعنــوان: ”الحوكمــة والرف ي

مركــز أبحــاث الأرا�ف

ي مقــر الرئاســة بــرام اللــه.
ي، �ف قاعــة الشــهيد أحمــد الشــقري
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ي العديــد مــن الوقفــات، منهــا: وقفــة ضد الســتيطان عــى دوار الشــهداء، 
وشــارك فضيلتــه �ف  

وأخــرى تدعــم حــق العــودة، وتجديــد وليــة الأونــروا، كشــاهد عــى النكبــة، وأخــرى للتضامــن مــع 

ي 
، الــذي أقيــم �ف ي

ي يــوم المنتــج الفلســطي�ف
ي مهرجــان جمعيــة حمايــة المســتهلك، �ف

الأرسى، وشــارك �ف

ي بلديــة 
ي حفــل تكريــم حافــظ لكتــاب اللــه عــز وجــل، أقيــم �ف

ي رام اللــه، وشــارك �ف
المــرسح البلــدي �ف

ي جمعيــة مركــز 
)بــازار صناعــات وطنيــة نســوية( أقيــم �ف ي

قلقيليــة، وحفــل آخــر لفتتــاح المعــرض الوط�ف

ي 
ي قاعــة جمعيــة الهــالل الأحمــر،  وشــارك كذلــك �ف

، أقيــم �ف ي
حــواء، وآخــر بيــوم المعــاق الفلســطي�ف

 . ي قاعة الشهيدة لينا النابلىي
اجتماع لجان الإصالح، الذي عقد �ف

ــا  عالميــة الدينيــة المختلفــة، تنــاول فيهــا قضاي امــج الإ ي العديــد مــن الرب
وشــارك فضيلتــه �ف  

ــة إل  ــد مــن المســاجد، إضاف ي  العدي
ــا ألقــى خطــب جمعــة �ف ــاة، كم ــب الحي ــف جوان ــق بمختل تتعل

ي حــل  نزاعــات وخالفــات عائليــة وعشــائرية عــدة.    
المشــاركة �ف

مفتي محافظة سلفيت يشارك يف حفل إطاق صندوق التكافل 

الخريي ونشاطات أخرى

الشــيخ  فضيلــة  شــارك  ســلفيت:   

ي 
�ف ســلفيت،  محافظــة  ي 

مفــ�ت جمعــة،  جميــل 

ــل  ــدوق التكاف ــالق صن ط ــم لإ ــذي أقي ــل ال الحف

فضيلتــه  ف  ّ بــ�ي حيــث  بالمحافظــة،  ي  الخــري

ي 
إليــه �ف الماســة  أهميــة الصنــدوق، والحاجــة 

المحافظــة، وذلــك لســد حاجــات المعوزيــن، 

 ، والطــالب غــري القادريــن عــى مواصلــة دراســتهم، وترميــم البيــوت غــري الصالحــة للســك�ف

وذلــك  المحافظــة،  ي 
�ف المتقاعديــن  ف  المعلمــ�ي مــن  عــدد  بتكريــم  الحتفــال  ي 

�ف شــارك  كمــا 

ي المحافظــة.
ي �ف ي قاعــة المركــز الجماهــري

، الــذي أقيــم �ف ي
 بمناســبة يــوم المعلــم الفلســطي�ف

مديريــة أوقاف طولكرم تكرم مفتي املحافظة

ي محافظــة 
طولكــرم: كرمــت مديريــة أوقــاف طولكــرم فضيلــة الشــيخ عمــار بــدوي، مفــ�ت  

اطا�ت �ش �ف باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام
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ي المحافظــة، وكان 
طولكــرم، وذلــك لدعمــه مراكــز تحفيــظ القــرآن الكريــم �ف

ــكام  ــوان: “الأح ة بعن ــارصف ــا: مح ات، منه ــارصف ــن المح ــد م ــى العدي ــه ألق فضيلت

ــة”و “عقــد  ة أخــرى حول:”أحــكام الخطب ي ســورة الفاتحــة“، ومحــارصف
ــة �ف الفقهي

ــا  ــم، كم ــرآن الكري ــة دار الق ي قاع
ــا �ف ــدت جميعه ــه“، عق وط ــه ورسش ــزواج أسس ال

ي جامعــة القــدس المفتوحــة، 
ي نــدوة حــول العنــف ضــد المــرأة، عقــدت �ف

شــارك �ف

ــاء. ــاءة للنس س ــول الإ ــئ ح ــم الخاط ــح الفه ــرأة، وأوض ــرم الم ــالم ك س ــا أن الإ ف فيه ّ ــ�ي ب

ف  ي مســجد الكوثــر، بمعــدل درســ�ي
علمــاً بــأن فضيلتــه يلقــي العديــد مــن الــدروس الدينيــة �ف  

ــاول فيهــا موضوعــات ذات  ي يومــي الأحــد والخميــس، مــن كل أســبوع، بعــد صــالة المغــرب ، يتن
�ف

عالميــة الدينيــة،  امــج الإ ي العديــد مــن الرب
ضافــة إل مشــاركته �ف عالقــة بمختلــف جوانــب الحيــاة، بالإ

ــس. ي نابل
ــم �ف ــرآن الكري ــة الق ــرب إذاع ــث ع ــذي يب ــب“ وال ي يجي

ــ�ت ــأل والمف ــت تس ــج: “أن ــا برنام منه

مفتي محافظة جنن يهنئ أســريين محررين 

ويشارك يف ندوات عدة ونشاطات أخرى

محمــد  الشــيخ  فضيلــة  هنــأ   : ف جنــ�ي  

، برفقــة وفــد  ف ي محافظــة جنــ�ي
ــو الــرب، مفــ�ت أب

المحــرر،  الســوري  الأســري   ، ي وشــع�ب رســمي 

ي المقــت، وذلــك بمناســبة تحــرره مــن 
صــد�ت

ــه )32(  ــىي بعــد قضائ رسائي ــالل الإ ســجون الحت

ة المحــررة،  ــك الأســري ــأ  كذل ي الأرس، وهن
ــاً �ف عام

ــد مــن  ي العدي
ــه �ف ــالل، وشــارك فضيلت فــراج عنهــا مــن ســجون الحت ــح، بمناســبة الإ ــو صال أمــل أب

ــه  ــاً أن الل ، مبين ف براهيميــ�ي ي مدرســة الإ
النــدوات، منهــا، نــدوة حــول: “الــزواج وأحكامــه“ عقــدت �ف

ــاول  ــا تن ــزواج، كم ــك نظــم ال ــات، كذل ــه عــن ســائر المخلوق نســان، وكرم ف الإ ــري ســبحانه وتعــال م

ي نــدوة حــول شــاعر الثــورة “أبــو عرب“، 
ي الــزواج، وشــارك �ف

وط الواجــب توافرهــا �ف العديــد مــن الــرسش

ي نشــاطات عــدة، منهــا: الوقفــة 
ي جامعــة القــدس المفتوحــة بالمحافظــة،  وشــارك كذلــك �ف

أقيمــت �ف
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ي الجتمــاع 
ي ســجون الحتــالل،  أمــام الصليــب الأحمــر، و�ف

ف �ف ــة مــع الأرسى الفلســطيني�ي التضامني

، لبحــث ســبل تنظيــم أســواق المدينــة، وكذلــك الجتمــاع الــذي عقــد  ف الــذي  أقامتــه بلديــة جنــ�ي

ي حفــل 
ضافــة إل مشــاركته �ف ، وحــل الخالفــات، بالإ ، حــول الســلم الأهــىي ف ي مقــر محافظــة جنــ�ي

�ف

ــاس. ي طوب
ــم �ف ــذي أقي ــة، ال ــة الجوي ط ــج دورة الرسش تخري

مفتي محافظة طوباس يشــارك يف اجتامع مناهضة العنف ضد 

املرأة ونشاطات أخرى

ي محافظــة 
ف عمــر، مفــ�ت طوبــاس:  شــارك فضيلــة الشــيخ حســ�ي  

ي الجتمــاع الــذي عقــد لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة، الــذي 
طوبــاس، �ف

ي 
ــدس �ف ــرض “الق ــاح مع ي افتت

ــارك �ف ــا ش ــاس، كم ــة طوب ــة جمعي ي قاع
ــد �ف عق

ي ورشــة عمــل 
ي المحافظــة، وشــارك �ف

ي قاعــة مكتــب وزارة الثقافــة  �ف
العيــون“ �ف

ي قاعــة حيــاة طوبــاس، بدعــوة مــن مؤسســة الرؤيــة 
حــول حمايــة الطفولــة، �ف

ي اجتمــاع المجلــس التنفيــذي للمحافظــة، إضافــة 
العالميــة، ومحافظــة طوبــاس، وشــارك كذلــك �ف

ي العديــد مــن الوقفــات الوطنيــة.
إل مشــاركته �ف

مفتي قوى األمن يشــارك يف ورشة عمل ونشاطات أخرى

ي 
ي قــوى الأمــن الفلســطينية، �ف

رام اللــه: شــارك فضيلــة الشــيخ محمــد ســعيد صــالح، مفــ�ت  

ســالم، ومــدى  ي الإ
ف فيهــا الحكــم الرشــيد �ف ّ نســان”، بــ�ي ورشــة عمــل حــول: “ الشــكاوى وحقــوق الإ

ســالم، مبينــاً أن العالــم يتغــ�ف  ي الإ
نســان �ف تطبيقاتــه الواقعيــة، وذلــك مــن خــالل ذكــر حقــوق الإ

نســان، إل أن شــعبنا يفقــد هــذه الحقــوق بســبب ممارســات الحتــالل وعن�يتــه،  بتطبيــق حقــوق الإ

، وكان فضيلتــه قــد حــ�ف  ف ســالم والمســلم�ي كمــا اســتعرض فضيلتــه أمثلــة إســالمية عــن عدالــة الإ

ي 
ف الشــعبية �ف ــدوة عــن:  “دور الصــ�ي “، وحــ�ف ن ي

ي المجتمــع الفلســطي�ف
ــف �ف مؤتمــراً حــول:  “العن

ــاح معــرض الصناعــات الفلســطينية،  ي حفــل افتت
ق الأوســط“، إضافــة إل مشــاركته �ف منطقــة الــرسش

ي حــل الخالفــات 
ي مســاجد المحافظــة، ويشــارك �ف

علمــاً بــأن فضيلتــه يلقــي خطــب الجمعــة �ف

. ف ي الحفــاظ عــى الأمــن والســلم المجتمعيــ�ي
اعــات العائليــة والعشــائرية، بهــدف المســاهمة �ف ف  والرف

اطا�ت �ش �ف باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام
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السؤال األول: ما...؟

ة من سورة آل عمران ي الآية الأخري
1. الأوامر المتضمنة �ف

ــلم:  ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ي قول
ــون( �ف ــ�ف )يتعاقب 2. مع

ــل، ومالئكــة بالنهــار« ــم مالئكــة باللي ــون فيك »يتعاقب

3. مع�ف كلمة )الرجز(

ي حديث: )الشهداء خمسة(
4. مع�ف )المطعون( الوارد �ف

، صــى اللــه عليــه  ي اق الــذي ركبــه النــ�ب 5. وصــف الــرب

مســلم- مــام  الإ روايــة  -حســب  رساء  الإ ليلــة  وســلم، 

رساء ي تحديد ليلة الإ
6. رأي ابن تيمية �ف

السؤال الثاين: من...؟

ي الذي بيع مملوكاً، فأصبح ملكاً 1.الن�ب

ي الجنــة، وكانــت 
ي لهــا بيتــاً عنــده �ف

ي دعــت اللــه أن يبــ�ف
2.الــ�ت

ي قــ� ملــك مــن ملــوك الدنيــا
تعيــش �ف

3. كاتب مرسحية "إبريق الذهب"

4. ناظم نشيد "عسقالن"

5. الشخص المقصود بقول الشاعر: 

"نور الوقار وعز سلطان التقى                    

                                               فهو المهيب وليس ذا سلطان"

تنبيه: ميكن استخراج إجابة أسئلة املسابقة من محتويات هذا العدد

جوائز املسابقة
قيمتها الكلية 1500 شيكل موزعة عىل 

ستة فائزين بالتساوي

ملحوظتان :
ي البطاقة 

ي حسب ما ورد �ف
- يرجى كتابة السم الثال�ش

يدي، ورقم  الشخصية )الهوية(، والعنوان الرب
جابات بخط واضح . الهاتف وكتابة الإ

- أن ل يقل عمر المتسابق عن 10 سنوات
ي :

جابات عى العنوان الآ�ت - ترسل الإ
رساء، العدد 151 مسابقة الإ

رساء مجلة الإ
فتاء  عالم/ دار الإ  مديرية العالقات العامة والإ

الفلسطينية
يف ص.ب : 20517 القدس الرسش

ص.ب : 1862 رام الله

6. القائل:

ــد  ــن يعب ــم م ــن أصالبه ــه م ــرج الل ــو أن يخ ــل أرج أ . "ب

ــده" ــه وح الل

ي         ب . نقشت حروفك العظمى بقل�ب

ي عن حدودك ل تحيد 
                                               وعي�ف

السؤال الثالث: كم ...؟

ــجون  ي س
ــت( �ف ي المق

ــد�ت ــرر )ص ــري المح ــىف الأس 1. ق

الحتــالل

ــارص  ــد الن ــري )عب ــال الأس ــى اعتق ــ�ت الآن ع ــىف ح 2. م

ــى( عي

3. يؤخذ من الٍرَكاز

السؤال الرابع: أين ...؟

ي محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، بأخيــه  1. التقــى النــ�ب

مــوىس، عليــه الســالم،  -خــالل معراجــه إل الســماء-

ي مدينة القدس-
"- �ف ف 2. يقع "حمام الع�ي

ي أواخــر 
3. عقــد مؤتمــر" القــدس أســاس الحــل"- �ف

-  2019 ي 
المــا�ف العــام 

ــر  ف الظه ــ�ي ــع ب ــ�ت يجم ــس: م ــؤال الخام الس

ــة؟ ــد الحنفي ــ� عن والع

ب مثــل: »حــ�ت  الســؤال الســادس: لمــن يــ�ف

ي ســم الخيــاط«؟
يلــج الجمــل �ف

مسابقة العدد 151
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اطا�ت �ش �ف

السؤال األول:

1. نوح عليه السالم

2. زينب بنت جحش

ثنة 3. زيد بن الدِّ

4. أم سلمة

5. محمد عىي طه

6. المهندس هشام العمري

7. أ. زهدي حنتولي

ي ب. البوصري

السؤال الثاين:

ي النوم
1. الرؤيا الصادقة �ف

2. حرام

3. جائز

4. يجوز

5. ربا النسيئة

ة السؤال، وإضاعة المال 6. قيل وقال، وكرش

7. نجونا ورب الكعبة

ي الجنة
8. قيل النخلة، وقيل شجرة �ف

د الشديد 9. الرب

يسسكو(  )الإ

السؤال الثالث:

ي غزوة أحد
1. �ف

2. يوم سابعه

3. )إذا أُسند الأمر إل غري أهله(

ط أن ينســب لعائلتــه فقط  4. عــن طريــق المــوالة، وبــرسش

5. 30 /3 /1976م

6. سنة 2005م

الفائزون يف مسابقة العدد 149

1. أشواق رضوان رمضان                             جنن                                                         250

2. إياد محمد طالب إبراهيم                     رام الله                                                   250

3. عايشة محمد أبو الهوى                     ضواحي القدس                                   250

4. فدوى وليد مصطفى                           أريحا                                                          250

5. لينة إحسان عاشور                                 خانيونس                                                 250

6. يحيى عدنان عبيد الله                           بيت لحم                                                  250 

اسم الفائز                                          العنوان                                   قيمة الجائزة
بالشيكل

إجابة مسابقة العدد 149
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ا�ت �ي �ف سط�ي ل �ف

الفضيلة أصحاب  إلى  نتوجه  فإننا  اللكرام،  وقرائها  »الإسراء«  مجلة  بين  التواصل  على  حرصاً       

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

إضافة الهادفة،  ية  الشعر والقصائد  والأبحاث  المقالات  من  المختلفة  تصل مشاركاتهم  أن  آملين  اللكريم، 

والإنسانية الدينية  المجالات  تشمل  متنوعة،  المجلة  موضوعات  أن  علماً  السديدة،  ملحوظاتهم  إلى 

والثقافية والعلمية وغيرها، ويخصص لكل موضوع ينشر مكافأة مالية جيدة.

     ونلفت الانتباه إلى ضرورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها، ومنها :

يق البريد الإللكتروني، أو باليد. 1. طباعة المادة المراد نشرها على الحاسوب، وترسل عن طر

2. ألا يزيد المقال عن ) 1500( كلمة، والبحث عن ) 3000 ( كلمة.

3. كتابة نصوص الآيات مع تشكيلها، وتوثيق أرقامها.

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

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

5. التوثيق عند الاقتباس، سواء من الإنترنت أم اللكتب والمراجع والمصادر الأخرى.

6. عمل هوامش ختامية، أو حواٍش سفلية، تشمل المعاني والتوثيق ... إلخ.

    مع التنبيه إلى ضرورة تجنب إرسال مقالات أو أبحاث سبق نشرها، سواء في مجلة الإسراء أو غيرها، 

إضافة إلى الامتناع عن إرسال مقالات منسوخة عن مجلات أو مواقع إللكترونية .

     نستقبل المراسلات على العنوان الآتي :

     القدس : مجلة الإسراء / فاكس : 6262495 ص.ب: 20517

     الرام : تلفاكس : 2348603 ص.ب 1862

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


