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حــب الوطــن ،والحــرص عليــه ،والــذود عــن حياضــه ،قيــم نبيلــة ،يعـ ت ز
ـ� بهــا عمــوم النــاس،
ق
ـو� يعـ بـر
عــى مختلــف مشــاربهم وألوانهــم وأجناســهم وأعمارهــم ،فهــذا أمـ يـر الشــعراء أحمــد شـ ي
عــن تعلقــه بوطنــه ،قائــاً:

مــان
أَ ْو أَ َســا
ــؤَس؟
جر َحــهُ ال َز ُ
ُ
ْ
الم ِ ي
ف
ُقــ�
َر َّق
َ
والع ْه ُ
ــد ي� ال َّل ي
يــال ت ِ ي
ن
َفــ�
الخلــد ن
يــه ف ي�
ِ
تــ� ِإ َل ِ
ي
نا َز َع ي

ــر هَ ْ
ــب َع ْنهــا
ــل َســا الق ْل ُ
َســا ِم ْ َ
َع َل ْيــه
يــال
مــر ِت
ُك َّل َمــا
َ
ال َّل ي
ن
لت ِب
ــ� َلــو
الخلــد َعنــهُ
شــغ ُ
ِ
ِ
وطَ ي
ين
السالف�:
ومن شعر

عــ� عزيـــزة
بــادي وإن جــارت
يّ

عــ� كــرام
وأهــ� وإن ض ّنـــوا
ي
يّ

عــر بوضــوح وجــاء عــن ت ز
اعــ�ازه بوطنــه ،بأبيــات شــعرية،
والشــاعر إبراهيــم طوقــان ،ب
صــارت بعــد ذلــك نشــيداً وطنيــاً فلســطينياً ،يقــول فيهــا:
مــوطــنــي مــوطــنــي
الجـالل والجـمال والســناء والبهاء
فـــي ربــاك فــي ربـــاك
والحـياة والنـجاة والهـناء والرجـاء
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ف
ت
ة
ت
ل
ا
�
�
ح
ا � ا ي�� عدد

فــي هـــواك فــي هـــواك
هـــــل أراك هـــــل أراك
سـالماً مـنـعـماً وغانـماً مـكرماً
هـــــل أراك فـي عـــالك
تبـلـغ السـمـاك تبـلـغ السـماك
مــوطــنــي مــوطــنــي
التهجري القرسي عن األوطان:

غالبـاً مــا يمتنــع النــاس أفـراداً وجماعــات عــن الهجــرة مــن أوطانهــم ،إال ألســباب قاهــرة ،من

ت
ـ� يقــوم بهــا الظالمون والمتغطرســون
أبرزهــا وأعظمهــا عمليــات القهــر واالضطهــاد واالســتضعاف الـ ي
ـاك� أ
ن
الوطــان وأهلهــا ،ألســباب مختلفــة ،يتعلــق بعضهــا بالغطرســة الفكريــة أو العقائديــة،
ضــد سـ ي
ـع� بخــرات أ
الوطــان ،واالســتحواذ عــى ثرواتهــا ي ز
وم�اتهــا ،والتفــرد ف ي�
وأخــرى تتعلــق بطمــع الجشـ ي ن ي
ـ� ،ومــن أســباب القهــر المفـض إىل هجــر أ
ال�عيـ ي ن
تملكهــا ،ونزعهــا مــن أصحابهــا ش
الوطــان ظلــم ذوي
ي
الم َه َّنــ ِـد ،وقــد أشــار الق ـرآن الكريــم
ـر� ،وهــو أَشَ ـ ُّـد َم َض َ
ـام ُ
اضــ ًـة َعـ َـى َ
ـع ُ
المـ ْـرِء ِمـ ْ
الح َسـ ِ
القـ ب
ـن َو ْقـ ِ
ـ� بهــدف تهجـ يـر المسـ ي ن
إىل عــدوان الظالمـ ي ن
ـتهدف� بعدوانهــم مــن أراضيهــم ،كصنيــع كفــار مكــة مــع
النــ� محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقــال عــز وجــل{ :وإن كَادواْ َليسـتفزونَكَ مــن أ
ال َ ْر ِض ِل ُيخْ ِرجــوكَ
َ ِ ُ َ ْ َ ِ ُّ ِ َ
بي

ـن َك َفـ ُـرواْ ِل ُيث ِْب ُتــوكَ
ـون ِخال َفــكَ ِإال َّ َق ِليـا ً} إ
ِم ْن َهــا َو ِإذاً ال َّ يَ ْل َب ُثـ َ
(الرساء ،)76 :وقــال تعــاىلَ :
{و ِإ ْذ يَ ْمكُ ـ ُـر ِبــكَ ا َّل ِذيـ َ

ون َويَ ْمكُ ـ ُـر ال ّلــهُ َوال ّلــهُ
أَ ْو يَ ْق ُت ُلــوكَ أَ ْو يُخْ ِر ُجــوكَ َويَ ْمكُ ـ ُـر َ

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

وصفحــات التاريــخ والسـ يـرة النبويــة العطــرة تزخــر بأخبــار االضطهــاد الــذي كان يســتهدف
اقتــاع المسـ ي ن
ـلم� ونبيهــم ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــن ديارهــم ،وممــا ثبــت ف ي� صحيــح الســنة
النبويــة بالخصــوص ،مــا رواه ابــن َعب ٍ ض
ــرتَكَ
ر� اللــه عنهمــا ،قــالَ ( :ل َّمــا نَ َز َل ْ
ــت َ
{وأَن ِ
َّ
ْــذ ْر َع ِش ي َ
ــاس ،ي

أ
ن
ن
ـ�
ْال َ ْق َر ِبـ ي ن َ
الص َفــاَ ،ف َج َعـ َـل يُ َنـ ِ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــى َّ
ـ� ِف ْهـ ٍـر ،يــا بَـ ِ ي
ـادي؛ يــا بَـ ِ ي
ـ�} َص ِعـ َـد النـ ب ي
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الر ُجـ ُـل إذا لــم يَ ْسـ َت ِط ْع أَ ْن يَخْ ـ ُـر َج أَ ْر َسـ َـل َر ُسـ ً
ـول ِل َي ْنظُـ َـر
ـون ُق َريْـ ٍـش ،حـ تـى ْ
َعـ ِـد ٍّيِ ،ل ُبطُـ ِ
اج َت َم ُعــواَ ،ف َج َعـ َـل َّ
ـر
ـب َو ُق َريْـ ٌ
ـش ،فقــال :أَ َرأَيْ َت ُكـ ْـم لــو أَخْ ب َ ْ�تُ ُكـ ْـم أَ َّن خَ ْيـ ًـا ِبا ْلـ َ
ـو ِادي ت ُِريـ ُـد أَ ْن ت ُِغـ ي َ
مــا هــوَ ،ف َجــا َء أبــو َل َهـ ٍ

َع َل ْي ُكـ ْـم ،أَ ُك ْن ُتـ ْـم ُم َصـ ِّـد ق�؟ قالــوا :نعــم ،مــا َجربْ َنــا َع َل ْيــكَ إال ِص ْد ًقــا ،قــالَ :فــإ ن ِّ� ن َِذيــر َل ُكـ ْـم بـ ي ن
ـ� يَـ َـد ْي
ٌ
َّ
ِي
ِ ي َّ
ـب
ـت{ :تَ َّبـ ْ
ـو ِم ،أَ ِل َهـ َـذا َج َم ْع َت َنــا؟! َف ن َ ز َ� َلـ ْ
ـب :تَ ًّبــا لــك َســا ِئ َر ا ْل َيـ ْ
ـت يَـ َـدا ب يأ� َل َهـ ٍ
َعـ َـذ ٍاب شَ ـ ِـد ٍيد ،فقــال أبــو َل َهـ ٍ
ن
()1
ـب})
ـب* مــا أَ ْغـ َـى عنــه َما ُلــهُ ومــا ك ََسـ َ
َوتَـ َّ
ـرِ ن ي� ِبأَشَ ـ ِّـد مــا
ـر ،قــال( :قلــت ِل َع ْبـ ِـد ال َّلـ ِـه بــن َع ْمـ ِـرو بــن ا ْل َعـ ِ
ـاص أَخْ ـ ِب ْ
وعــن ُعـ ْـر َوة بــن ال ُّزبَـ ي ْ ِ

ـع ُ ش
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال :بَ ْي َنــا رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه
� ُكـ َ
َص َنـ َ
ـون ِب َر ُسـ ِ
الم ْ ِ

ـب رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه
ـىل ِب ِف َنـ ِ
ـاء ا ْلك َْع َبـ ِـةِ ،إ ْذ أَ ْق َبـ َـل ُع ْق َبـ ُـة بــن ب يأ� ُم َع ْيـ ٍـطَ ،فأَخَ ـ َـذ ِب َم ْن ِكـ ِ
وســلم ،يُ َصـ ِّ ي
ف
ـع
ـوى ث َ ْوبَــهُ ي� ُع ُن ِقـ ِـهَ ،فخَ َن َقــهُ بــه خَ ْن ًقــا شَ ـ ِـد ًيداَ ،فأَ ْق َبـ َـل أبــو بَ ْكـ ٍـرَ ،فأَخَ ـ َـذ ِب َم ْن ِك ِبـ ِـهَ ،و َد َفـ َ
عليــه وســلمَ ،و َلـ َ
ـون َر ُجـ ًـا أَ ْن يَ ُقـ َ
ـول َرب ي ِّ َ� اللــه ،وقــد َجا َء ُكـ ْـم
عــن رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وقــال{ :أَتَ ْق ُت ُلـ َ

ـات مــن َربِّ ُكـ ْـم})
ِبا ْل َب ِّي َنـ ِ

()2

َ
ـىل ِع ْنـ َـد
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم ،ك َ
وعــن َع ْبــد ال َّلـ ِـه بــن َم ْسـ ُ
ـع ٍ
َان يُ َصـ ِّ ي
ود ،حـ ّـدث (أ َّن ال َّنـ ِب ي َّ
ـال بَ ْع ُض ُهـ ْـم ِلب ْعـ ٍـض :أَيُّ ُكـ ْـم يَجــي ُء بسـ َـى َجـ ُز ن
ـوسِ ،إ ْذ َقـ َ
ـ�
ال َب ْيـ ِ
َ
ـتَ ،وأَبُــو َج ْهـ ٍـل َوأَ ْص َحـ ٌ
ِ َ
ـاب َلــهُ ُج ُلـ ٌ
ِ
ِ
ور بَـ ِ ي
ـج َد
ـج َد؟ َفانْ َب َعـ َ
ـو ِم َف َجــا َء ِبـ ِـهَ ،ف َنظَـ َـر َحـ ت َّـى َسـ َ
ُف ـا َ ٍنَ ،ف َي َض ُعــهُ َعـ َـى ظَ ْهـ ِـر ُم َح َّمـ ٍـد ِإ َذا َسـ َ
ـث أَشْ ـقَى ال َقـ ْ
ن
َان
ـو ك َ
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َمَ ،و َض َعــهُ َعـ َـى ظَ ْهـ ِـر ِه بَـ ي ْ ن َ
ـ� شَ ـ ْي ًئاَ ،لـ ْ
ـ� ك َِت َف ْيـ ِـهَ ،وأَنَــا أَنْظُـ ُـر ،ال َ أُ ْغـ ِ ي
ال َّنـ ِب ي ُّ

ـونَ ،ويُ ِحيـ ُـل بَ ْع ُض ُهـ ْـم َعـ َـى بَ ْعـ ٍـضَ ،و َر ُسـ ُ
ِ يل َم َن َعـ ٌـةَ ،قـ َ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه
ـالَ :ف َج َع ُلــوا يَ ْض َح ُكـ َ
ـع َر ُسـ ُ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى
ـن ظَ ْهـ ِـر ِهَ ،ف َر َفـ َ
ـاج ٌد ال َ يَ ْر َفـ ُ
ـع َرأْ َســهُ َ ،حـ ت َّـى َجا َءتْــهُ َف ِاط َمـ ُـةَ ،فطَ َر َحـ ْ
ـت َعـ ْ
َو َسـ َّل َمَ ،سـ ِ
اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َمَ ،رأْ َســهُ  ،ثُـ َّـم َق َ
ـق َع َل ْي ِهـ ْـم ِإ ْذ َد َعــا
اتَ ،فشَ ـ َّ
ــال :ال َّل ُهـ َّـم َع َل ْيــكَ ِبق َُريْـ ٍـش .ثَــا َ َث َمـ َّـر ٍ

َع َل ْي ِهـ ْـمَ ،قـ َ
ـو َة ِ ف ي� َذ ِلــكَ ال َب َلـ ِـد ُم ْسـ َت َجابَ ٌة ،ثُـ َّـم َسـ َّـمى :ال َّل ُهـ َّـم َع َل ْيــكَ ِبـ ِأبَ ي� َج ْهـ ٍـل،
ـالَ :وكَانُــوا يَـ َـر ْو َن أَ َّن َّ
الد ْعـ َ
ـفَ ،و ُع ْق َبـ َـة بْـ ِـن ِأبَ ي�
يعـ َـةَ ،وشَ ـ ْي َب َة بْـ ِـن َر ِب َ
َو َع َل ْيــكَ ِب ُع ْت َبـ َـة بْـ ِـن َر ِب َ
يعـ َـةَ ،و َ
الو ِليـ ِـد بْـ ِـن ُع ْت َبـ َـةَ ،وأُ َم َّيـ َـة بْـ ِـن خَ َلـ ٍ
 .1صحيح البخاري ،كتاب تفس� القرآن ،سورة الشعراء ،باب {وأنذر عش�تك أ
ال ي ن
قرب� *واخفض جناحك} [الشعراء ]215 - 214:ألن جانبك.
ي
ي
أ
ف
ف
تفس� القرآن ،باب قوله{ :ونفخ ف ي� الصور فصعق من ي� السماوات ومن ي� الرض إال من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى
 .2صحيح البخاري ،كتاب ي
فإذا هم قيام ينظرون} (الزمر.)68 :
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القهر املفيض إىل هجر األوطان

ظ َ ،-قـ َ
ـاب َع َف َلـ ْـم يَ ْح َف ـ ْ
ـن َعـ َّـد َر ُسـ ُ
ـول
ـ� ِب َيـ ِـد ِهَ ،ل َقـ ْـد َرأَيْـ ُ
ـت ا َّل ِذيـ َ
ُم َع ْيـ ٍـط» َ -و َعـ َّـد َّ
السـ ِ
ـالَ :ف َوا َّلـ ِـذي نَ ْفـ ِ ي
ف
(*)
ـب بَـ ْـد ٍر)
ـب؛ َق ِليـ ِ
ص َعــى ِ ،ي� الق َِليـ ِ
ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َمْ َ ،
ن
ـدوا� تكــرر ضــد كثـ يـر مــن أنبيــاء اللــه ورســله ،عليهــم الســام،
ومثــل هــذا الصنيــع العـ ي
{و َقـ َ
ـن أَ ْر ِض َنــا
وقــد أخـ بـر ســبحانه عــن ذلــك ،فقــال عــز وجــلَ :
ـن َك َفـ ُـرواْ ِل ُر ُسـ ِـل ِه ْم َل ُنخْ ِر َج َّنــكُم ِّمـ ْ
ـال ا َّل ِذيـ َ
1

ف
ـ�} (إبراهيــم ،)13:فالتهديــد بالتهجـ يـر مــن
ـن الظَّا ِل ِمـ ي ن َ
أَ ْو َل َت ُعــو ُد َّن ِ ي� ِم َّل ِت َنــا َفأَ ْو َحــى ِإ َل ْي ِهـ ْـم َربُّ ُهـ ْـم َل ُن ْه ِل َكـ َّ
الظالمــ� ف� كل زمــان ،ومــن أ
أ
ن
النبيــاء الذيــن واجهــوا هكــذا تهديــد شــعيب ،عليــه
الوطــان ديــدن
ي ي
أ
الســام ،حيــث يقــول اللــه بالخصــوصَ { :قـ َ
ـع ْي ُب
اسـ َتكْ ب َ ُ�واْ ِمــن َق ْو ِمـ ِـه َل ُنخْ ِر َج َّنــكَ يَــا شُ ـ َ
ـال ا ْل َمــ� ُ ا َّل ِذيـ َ
ـن ْ
أ
ـن َآم ُنــواْ َم َعــكَ ِمــن َق ْريَ ِت َنــا أَ ْو َل َت ُعــو ُد َّن ِ ف ي� ِم َّل ِت َنــا َقـ َ
ـ� اللــه
ـو ُك َّنــا ك َِار ِهـ ي ن َ
َوا َّل ِذيـ َ
ـال أَ َو َلـ ْ
ـ�} (الع ـراف )88:ونـ ب ي
لــوط ،هُ ــدد بالتهجـ يـر مــن بلــده ،ألنــه آثــر والذيــن آمنــوا معــه التطهــر عــى اقـ تـراف فاحشــة اللــواط،
ـوط ِّمــن َق ْريَ ِت ُكـ ْـم ِإنَّ ُهـ ْـم
فقــال تعــاىل بشــأن ذلــكَ { :ف َمــا ك َ
َان َجـ َ
اب َق ْو ِمـ ِـه ِإ َّل أَن َقا ُلــوا أَخْ ِر ُجــوا َآل ُلـ ٍ
ـو َ
ون} (النمــل)56:
ـاس يَ َتطَ َّهـ ُـر َ
أُنَـ ٌ

وأهــل الخـ بـرة والعلــم والدرايــة يتوقعــون أن يلجــأ الظالمــون ألســاليب تهجـ يـر المصلحـ ي ن
ـ�
أ
والنبيــاء عــن ديارهــم ،كخيــار يلجــأ إليــه الفاشــلون ي ن
حــ� يفتقــرون إىل مقارعــة الحجــة بالحجــة،
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بمــا ســيجده مــن قومــه
والبيــان بالبيــان ،لذلــك أخـ بـر ورقــة بــن نوفــل النـ ب ي
مــن هــذا القبيــل ،فاســتغرب واســتهجن أن يلجــأ قومــه لتهجـ يـره مــن ديــاره ،ولــه مــا لــه عندهــم مــن
ـ� ،أنهــا قالــت( :أَ َّو ُل مــا بُـ ِـد َئ ِبـ ِـه رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه
حظــوة وقتئــذ ،فعــن َعا ِئشَ ـ َـة ،أُ ِّم ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ف
ـح،
ـو ِمَ ،فـك َ
الصا ِل َحـ ُـة ي� ال َّنـ ْ
َان َل يَـ َـرى ُرؤْ يَــا إال َجــا َء ْت ِم ْثـ َـل َف َلـ ِـق ُّ
الرؤْ يَــا َّ
عليــه وســلم ،مــن ا ْل َو ْحـ ِـي ُّ
الص ْبـ ِ
ات ا ْل َعـ َـد ِد،
ـار ِحـ َـر ٍاءَ ،ف َي َت َح َّنـ ُ
ـال َذ َو ِ
ثُـ َّـم ُح ِّبـ َ
ـب إليــه ا ْلخَ ـ َـا ُء ،وكان يَخْ ُلــو ِبغَ ـ ِ
ـث فيــه ،وهــو ال َّت َع ُّبـ ُـد ال َّل َيـ ِ ي َ

نز
ـق،
ـ� َّو ُد ِل ِمث ِْل َهــا ،حـ تـى َجــا َء ُه ا ْل َحـ ُّ
يجـ َـةَ ،ف َيـ ت َ ز َ
ـ� َّو ُد ِل َذ ِلــكَ  ،ثُـ َّـم يَ ْر ِجـ ُ
ـ� َع إىل أَهْ ِلـ ِـهَ ،ويَـ ت َ ز َ
ـع إىل خَ ِد َ
قبــل أَ ْن يَـ ْ ِ
ف
ن
ن
ـ� حـ تـى
ـار ِحـ َـر ٍاءَ ،ف َجــا َء ُه ا ْل َم َلــكُ  ،فقــال :ا ْقـ َـرأْ ،قــال :مــا أنــا ِب َقـ ِ
وهــو ي� َغـ ِ
ـار ٍئ ،قــالَ :فأَخَ ـ َـذِ ي� َفغَ طَّـ ِ ي
ن
ن
ن
ن
ـ� الثَّا ِن َيـ َـة ،حـ تـى
ـ� ا ْل َج ْهـ َـد ،ثُـ َّـم أَ ْر َس ـ َل ِ ي� ،فقــال :ا ْقـ َـرأْ ،قلــت :مــا أنــا ِب َقـ ِ
ـار ٍئَ ،فأَخَ ـ َـذِ ي� َفغَ طَّـ ِ ي
بَ َلــغَ ِمـ ِّ ي
الم َص ِّ يل قَذَ ٌر أَ ْو ِجيف ٌَة ،ل َْم تَف ُْس ْد َع َل ْي ِه َصالَتُهُ .
اب ِإذَا أُل ِْق َي َع َل ظَ ْه ِر ُ
* صحيح البخاري ،كتاب الوضوء ،بَ ُ
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ن
ن
ن
ن
ـ� الثَّا ِل َثـ َـة ،ثُـ َّـم
ـ� ا ْل َج ْهـ َـد ،ثُـ َّـم أَ ْر َس ـ َل ِ ي� ،فقــال :ا ْقـ َـرأْ ،فقلــت :مــا أنــا ِب َقـ ِ
ـار ٍئَ ،فأَخَ ـ َـذِ ي� َفغَ طَّـ ِ ي
بَ َلــغَ ِمـ ِّ ي
أ
ن
ـع
ـق* خَ َلـ َ
اسـ ِـم َربِّــكَ الــذي خَ َلـ َ
الن َْسـ َ
ـان مــن َع َلـ ٍـق* ا ْقـ َـرأْ َو َربُّــكَ ْال َ ْكـ َـر ُم} َف َر َجـ َ
ـق ْ ِإ
أَ ْر َسـ َل ِ ي� ،فقــال{ :ا ْقـ َـرأْ ِب ْ
ض
ر� الله
بهــا رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليه وســلم ،يَ ْر ُجـ ُـف ُفــؤَا ُد ُهَ ،ف َدخَ ـ َـل عــى خَ ِد َ
يجـ َـة ِب ْنـ ِ
ـت خُ َويْ ِلـ ٍـد ،ي
ن
ن
ت
ـر  -لقد
ـب عنه الـ َّـر ْو ُع ،فقــال ِلخَ ِد َ
ـو�َ ،ف َز َّم ُلــو ُه ،حــى َذهَ ـ َ
يجـ َـة َ -وأَخْ ب َ َ�هَ ا ا ْلخَ ـ ب َ َ
ـو� ،ز َِّم ُلـ ِ ي
عنهــا ،فقــال :ز َِّم ُلـ ِ ي
الر ِحـ َـمَ ،وت َْح ِمـ ُـل
خَ ِشـ ُ
ـ� ،فقالــت خَ ِد َ
يجـ ُـة :ك ََّل واللــه مــا يُخْ ِزيــكَ اللــه أَبَـ ًـداِ ،إنَّــكَ َل َت ِصـ ُـل َّ
ـيت عــى نَ ْفـ ِ ي

يجـ ُـة ،حـ تـى
ومَ ،وتَ ْقـ ِـري َّ
ـب ا ْل َحـ ِّ
ـب ا ْل َم ْعـ ُـد َ
الض ْيـ َـفَ ،وت ُِعـ ي ن ُ
ـقَ ،فانْطَ َل َقـ ْ
ـت ِبـ ِـه خَ ِد َ
ا ْلـك ََّلَ ،وتَك ِْسـ ُ
ـ� عــى ن ََوا ِئـ ِ
ـر ف ي� ا ْل َج ِاه ِل َّيـ ِـة،
أَتَـ ْ
ـت ِبـ ِـه َو َر َقـ َـة بــن ن َْو َفـ ِـل بــن أَ َسـ ِـد بــن عبــد ا ْل ُعـ َّزى ابــن َعـ ِّـم خَ ِد َ
يجـ َـة ،وكان ْامـ َـرأً تَ َنـ َّ َ
وكان يَكْ ُتــب ا ْل ِك َتــاب ا ْل ِعـ ب ن
ـب ،وكان شَ ـ ْيخً ا ك َِب ي ً�ا
ـب مــن ْ ِإ
َ
ُ
الن ِْجيـ ِـل ِبا ْل ِع ب ْ َ�ا ِن َّيـ ِـة مــا شَ ــا َء اللــه أَ ْن يَكْ ُتـ َ
ا�َ ،ف َيكْ ُتـ ُ
َْ
ـر ِ ي َّ
اسـ َـم ْع مــن ابــن أَ ِخيــكَ  ،فقال لــه َو َر َقـ ُـة :يا ابــن أَ ِخــي َما َذا
ـي ،فقالــت لــه خَ ِد َ
يجـ ُـة :يــا ابــن َعـ ِّـم؛ ْ
قــد َع ِمـ َ

ـوس
ـر مــا َرأَى ،فقــال لــه َو َر َقـ ُـة :هــذا ال َّن ُامـ ُ
ـر ُه رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،خَ ـ ب َ َ
تَـ َـرى؟ َفأَخْ ـ ب َ َ
ن
ن
ـون َح ًّيــا ِإ ْذ يُخْ ِر ُجــكَ َق ْو ُمــكَ  ،فقــال رســول
ـ� أَ ُكـ ُ
الــذي نَـ َّز َل اللــه عــى ُمـ َ
ـ� فيهــا جذعـاًَ ،ل ْي َتـ ِ ي
ـوس ،يــا َل ْي َتـ ِ ي
ـي هُ ـ ْـم؟ قــال :نعــم ،لــم يَـأْ ِت َر ُجـ ٌـل َقـ ُّ
ـت ِبـ ِـه
ط ِب ِم ْثـ ِـل مــا ِج ْئـ َ
ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم َ :أو مخرجـ ّ
إال عــودي ،وإن يدر ْكـ نـ� يومــكَ  ،أَنْــركَ نَــرا مــؤَ َّزرا ،ثُــم لــم ينشَ ــب ور َقـ ُـة أَن تُـ ف
ت
ـي)
ُ ْ ْ ً ُ ً َّ
ُ ِ َ َِ ْ ُْ ِ ِ ي َْ ُ
ْ ُ
َْ ْ َ َ
ـو يِّ�ََ ،و َفـ َ َ
ـر ا ْل َو ْحـ ُ

(*)
1

التهجري القرسي عن األوطان عالمة فارقة:
ف
ـ�
نزلــت ي� الق ـرآن الكريــم آيــات كريمــة تضمنــت تحديــداً جلي ـاً لمعايـ يـر التعامــل مــع فاعـ ي
التهجـ يـر القــري الظالــم للنــاس عــن أوطانهــم ،فبعــد أن ش�ع اللــه الـ بـر ف ي� التعامــل مــع الذيــن
لــم يقاتلــوا المؤمنـ ي ن
ـ� ،ولــم يخرجوهــم مــن ديارهــم ،ش
و�ع القســط لهــذا الصنــف مــن النــاس عــى
الرغــم مــن كونهــم غـ يـر مسـ ي ن
ـلم� ،نهــى ســبحانه بصــورة قاطعــة ال تقبــل الـ تـردد والتأويــل عــن مــواالة
ـ� ،ممــن ت
المعاديــن للمؤمنـ ي ن
تهج�هــم عــن ديارهــم ،أو المظاهــرة عــى تحقيــق هــذه
اق�فــوا جريمــة ي
ف
الد ِين َو َلـ ْـم يُخْ ِر ُجوكُم
ـن َلـ ْـم يُقَا ِت ُلو ُكـ ْـم ِ ي� ِّ
الغايــة العدوانيــة ،فقــال عــز وجــل{َ :ل يَ ْن َها ُكـ ُـم ال َّلهُ َع ِن ا َّل ِذيـ َ
* صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،كيف كان بدء الوحي إىل رسول الله ،صىل الله عليه وسلم؟
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ـن
ـب ا ْل ُمق ِْسـ ِـط ي ن َ
�* ِإن ََّمــا يَ ْن َها ُكـ ُـم ال َّلــهُ َعـ ِـن ا َّل ِذيـ َ
ِّمــن ِديَ ِار ُكـ ْـم أَن ت ب َ َُّ�وهُ ـ ْـم َوتُق ِْسـطُوا ِإ َل ْي ِهـ ْـم ِإ َّن ال َّلــهَ يُ ِحـ ُّ
َقاتَ ُلوك ف
ــروا َع َ
ــم
ُــم ِ ي� ِّ
ــم َو َمــن يَ َت َو َّل ُه ْ
ُــم أَن ت ََو َّل ْوهُ ْ
ــى ِإخْ َر ِاجك ْ
يــن َوأَخْ َر ُجوكُــم ِّمــن ِديَ ِارك ْ
ْ
ُــم َوظَاهَ ُ
الد ِ
ـ� ت
ـلم� مــن ديارهــم عالمــة فارقــة تمـ ي ز
ون}(الممتحنــة ،)9 - 8:فإخ ـراج المسـ ي ن
مق�فيهــا
َفأُ ْو َل ِئــكَ هُ ـ ُـم الظَّا ِل ُم َ
ـ� مــن هــذه الجريمــة النكـراء ،إذ الفــرق كبـ يـر وشاســع بـ ي ن
ال�يئـ ي ن
ـ� شت�يع
بأحــكام ش�عيــة ،تختلــف عــن ب
ـ� تجريــم مــواالة الفريــق أ
ن
ـا� ،وبـ ي ن
الول ،وتظهــر تداعيــات هــذا الفــرق
القســط والمــواددة للفريــق الثـ ي
وآثــاره جليــة عــى أرض الواقــع ،وخــال ممارســة العالقــات ،وإب ـرام المعاهــدات والمواثيــق ،فغـ يـر
المسـ ي ن
ـلم� ليســوا ســواء ،وهــذه الحقيقــة واضحــة ف� النــص ش
ال�عــي ،ومشــاهدة ف ي� واقــع الحيــاة،
ي
فبالضافــة إىل التفريــق بينهــم حســب آ
ـالفت� مــن ســورة الحـ شـر ،الموضحتـ ي ن
ـ� السـ ي ن
اليتـ ي ن
ـ� الختــاف
إ
حكــم التعامــل معهــم بنــاء عــى القيــام ،بفعــل التهجـ يـر للمسـ ي ن
ـلم� عــن ديارهــم ،أو المظاهــرة عــى
ـ� المحجمـ ي ن
ذلــك ،وبـ ي ن
ـ� عــن اقـ تـراف هــذا العــدوان ،فــإن اللــه ســبحانه يفــرق بينهــم برصيــح اللفــظ
ـات ال ّلـ ِـه آنَــاء ال َّل ْيـ ِـل
ـاب أُ َّمـ ٌـة َقا ِئ َمـ ٌـة يَ ْت ُلـ َ
ـواء ِّمـ ْ
والمعـ نـى ،فيقــول عــز وجــلَ { :ل ْي ُســواْ َسـ َ
ـون آيَـ ِ
ـن أَهْ ـ ِـل ا ْل ِك َتـ ِ
ـار يُــؤَ ِّد ِه ِإ َل ْيــكَ
ـج ُد َ
ون} (آل عمـران ،)113:ويقــول تعــاىلَ :
َوهُ ـ ْـم يَ ْسـ ُ
ـاب َمـ ْ
{و ِمـ ْ
ـن ِإن تَأْ َم ْنــهُ ِب ِقنطَـ ٍ
ـن أَهْ ـ ِـل ا ْل ِك َتـ ِ

ـس َع َل ْي َنــا ِ ف ي�
ـار ال َّ يُــؤَ ِّد ِه ِإ َل ْيــكَ ِإال َّ َمــا ُد ْمـ َ
َو ِم ْن ُهــم َّمـ ْ
ـت َع َل ْيـ ِـه َقا ِئمـاً َذ ِلــكَ ِبأَنَّ ُهـ ْـم َقا ُلــواْ َل ْيـ َ
ـن ِإن تَأْ َم ْنــهُ ِب ِدي َنـ ٍ
أ
ـون} (آل عمـران ،)75:كمــا فــرق ســبحانه بـ ي ن
ـ� غـ يـر
ـون َعـ َـى ال ّلـ ِـه ا ْل َكـ ِـذ َب َوهُ ـ ْـم يَ ْع َل ُمـ َ
ـ� َسـ ِـب ٌيل َويَقُو ُلـ َ
ال ُ ِّم ِّيـ ي ن َ
ـلم� ف� مجــال مــواددة المسـ ي ن
ن
ـاس َعـ َـد َاو ًة
ـلم� ومعاداتهــم ،فقــال ســبحانهَ { :ل َت ِجـ َـد َّن أَشَ ـ َّـد ال َّنـ ِ
المسـ ي ي
ـن َآم ُنــواْ ا ْل َي ُهــو َد َوا َّل ِذيـ َ ش
ـواْ ِإنَّــا ن ََصــا َرى
ـن َآم ُنــواْ ا َّل ِذيـ َ
ـو َّد ًة ِّل َّل ِذيـ َ
ِّل َّل ِذيـ َ
ـن َقا ُلـ َ
� ُكــواْ َو َل َت ِجـ َـد َّن أَ ْق َربَ ُهـ ْـم َّمـ َ
ـن أَ ْ َ
َذ ِلــكَ

ون} (المائــدة)82:
ْ� َ
يسـ ي ن َ
ِب ـأَ َّن ِم ْن ُهـ ْـم ِق ِّس ِ
ـ� َو ُرهْ َبان ـاً َوأَنَّ ُهـ ْـم ال َ يَ ْس ـ َتك ِب ُ

حني تكون الهجرة مطلباً رشعياً:

ت
ش
الــ� تكــون مطلبــاً ش�عيــاً ف ي� بعــض
تعــرض القــرآن الكريــم بالوصــف والت�يــع للهجــرة ي
أ
الحيــان ،فعــدا عــن الحــث عــى الهجــرة للــه ،وبيــان مآثــر المهاجريــن ف ي� ســبيل اللــه ومنازلهــم،
اعتـ بـر القـرآن الرضــوخ للطغيــان والخنــوع للظلــم دربـاً مؤديـاً إىل جهنــم ،وبئــس المصـ يـر ،فقــال عــز
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وجــل{:إن ا َّلذيــن تَو َّفاهُ ــم ا ْلم آلئ َكـ ُـة ظَالمــي أَنْفُســهم َقا ُلواْ فيــم كُنتم َقا ُلواْ ُكنــا مسـت ْضعف ن� ف� أ
ال َ ْر ِض
ِ َ ُْ
ِ ِ ْ
ِ َّ ِ َ َ
ِِ
ُ َ ِ
َّ ُ ْ َ َ ِ ي َ ِ ي

ـع ًة َف ُت َه ِاجـ ُـرواْ ِفي َهــا َفأُ ْو َلــ ِـئكَ
ـن أَ ْر ُض ال ّلـ ِـه َو ِاسـ َ
ـواْ أَ َلـ ْـم تَ ُكـ ْ
َقا ْلـ َ

ـاءت َم ِصـ يـراً} (النســاء)97:
َمأْ َواهُ ـ ْـم َج َه َّن ُم َو َسـ ْ

يقــول الزمخـ شـري :هــم نــاس مــن أهــل مكــة ،أســلموا ولــم يهاجــروا ،حـ ي ن
ـ� كانــت الهجــرة
ف ش
�ء مــن الديــن ،حيــث قــدروا عــى
فريضــة ،وســؤالهم :فيــم كنتــم؟ للتوبيــخ ،بأنهــم لــم يكونــوا ي� ي
ين
ـتضعف� ،اعتــذاراً ممــا وبخــوا بــه ،واعتـاال ً باالســتضعاف،
المهاجــرة ولــم يهاجــروا ،فقالــوا :كنــا مسـ

ت
ف ش
�ء ،فبكتتهــم المالئكــة بقولــه تعــاىل{ :ألــم تكــن
وأنهــم لــم يتمكنــوا مــن الهجــرة ،حــى يكونــوا ي� ي
أرض اللــه واســعة فتهاجــروا فيهــا؟) أرادوا أنكــم كنتــم قادريــن عــى الخــروج مــن مكــة إىل بعــض
ت
الــ� ال تمنعــون فيهــا مــن إظهــار دينكــم ،ومــن الهجــرة إىل رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه
البــاد ي
وســلم ،كمــا فعــل المهاجــرون إىل أرض الحبشــة ،وهــذا دليــل عــى أن الرجــل إذا كان ف ي� بلــد ال يتمكــن
فيــه مــن إقامــة أمــر دينــه كمــا يجــب ،لبعــض أ
الســباب  -والعوائــق عــن إقامــة الديــن ال تنحــر -أو
علــم أنــه ف ي� غـ يـر بلــده أقــوم بحــق اللــه ،وأدوم عــى العبــادة ،حقــت عليــه الهجــرة.
ويقــول صاحــب أضــواء البيــان :المعـ نـى أنهــم إن كانــوا ف ي� أرض ال يقــدرون فيهــا عــى إقامــة
()1

دينهــم ،أو يصيبهــم فيهــا أذى الكفــار ،فــإن أرض ربّهــم واســعة ،فليهاجــروا إىل موضــع منهــا،
يقــدرون فيــه عــى إقامــة دينهــم ،ويســلمون فيــه مــن أذى الكفــار ،كمــا فعــل رســول ال َّلــه ،صــى اللــه
عليــه وســلم ،والمســلمون.

()2

مآثر املهاجرين يف سبيل الله:
ف
ف
الســام عظيــم ،الســتجابتهم ألمــر اللــه بالهجــرة ،عــى
للمهاجريــن ي� ســبيل اللــه فضــل ي� إ
ـون َر ْح َمــة ال ّلـ ِـه ،مصداق ـاً لوعــده
الرغــم مــن قســوتها عــى قلوبهــم ،ومعاناتهــم معهــا ،فهــم يَ ْر ُجـ َ
ف
ف
ـت ال ّلـ ِـه
اجـ ُـرواْ َو َجاهَ ـ ُـدواْ ِ ي� َسـ ِـب ِيل ال ّلـ ِـه أُ ْو َلــ ِـئكَ يَ ْر ُجـ َ
ـون َر ْح َمـ َ
ـن هَ َ
ـن َآم ُنــواْ َوا َّل ِذيـ َ
جــل ي� عــاه{ِ :إ َّن ا َّل ِذيـ َ
َوال ّلــهُ

ـم} (البقــرة)218:
َغ ُفــو ٌر َّر ِحيـ ٌ

 .1الكشاف.587/ 1:
 2أضواء البيان.161/ 6:
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والمهاجــرون ف� ســبيل اللــه وعدهــم ســبحانه بالنــر ،وبأجــر آ
الخــرة ،فقــال عــز وجــل:
ي
آ
أ
ف
ف
ـو كَانُــواْ
اجـ ُـرواْ ِ ي� ال ّلـ ِـه ِمــن بَ ْعـ ِـد َمــا ظُ ِل ُمــواْ َل ُن َب ِّوئَ َّن ُهـ ْـم ِ ي� ُّ
َ
ـن هَ َ
{وا َّل ِذيـ َ
ـر َلـ ْ
الدنْ َيــا َح َسـ َن ًة َو َل َ ْجـ ُـر ال ِخـ َـر ِة أَ ْكـ ب َ ُ
ــون} (النحــل)41:
يَ ْع َل ُم َ

اجـ ُـروا ِ ف ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه ثُـ َّـم ُق ِت ُلــوا
ووعدهــم ربهــم بالــرزق الحســن ،فقــال تعــاىلَ :
ـن هَ َ
{وا َّل ِذيـ َ
ــ�} (الحــج)58 :
الر ِاز ِق ي ن َ
َل ُه َ
ــو خَ ي ْ ُ
ــر َّ

ــم ال َّلــهُ ِرزْقــاً َح َســناً َو ِإ َّن ال َّلــهَ
أَ ْو َماتُــوا َل ي َ ْ� ُز َق َّن ُه ُ
بتكفــر الذنــوب ،ومجازاتهــم بالجنــة ،فقــال جــل
ووعــد المهاجــرون ف ي� ســبيل اللــه
ي
ـع َع َمـ َـل َع ِامـ ٍـل ِّمن ُكــم ِّمــن َذ َكـ ٍـر أَ ْو أُن ـىث َ بَ ْع ُض ُكــم ِّمــن بَ ْعـ ٍـض
اب َل ُهـ ْـم َربُّ ُهـ ْـم أَ ن ي ِّ� ال َ أُ ِضيـ ُ
اس ـ َت َج َ
ذكرهَ {:ف ْ
ف
يل َو َقاتَ ُلــواْ َو ُق ِت ُلــواْ أل ُ َك ِّفـ َـر َّن َع ْن ُهـ ْـم َس ـ ِّي َئا ِت ِه ْم
ـن هَ َ
َفا َّل ِذيـ َ
اجـ ُـرواْ َوأُخْ ِر ُجــواْ ِمــن ِديَ ِار ِهـ ْـم َوأُو ُذواْ ِ ي� َسـ ِـب ِ ي
أ
أ
ـو ِاب } (آل عمران)195:
ـات ت َْجـ ِـري ِمــن ت َْح ِت َهــا الَنْ َهــا ُر ث َ َواباً ِّمن ِعنـ ِـد ال ّل ِه َوال ّلهُ ِع َند ُه ُح ْسـ ُ
ـن ال َّثـ َ
َول ُ ْد ِخ َل َّن ُهـ ْـم َج َّنـ ٍ
الهجرة الواعية لها أهداف سامية:

الهجــرة ش
الم�وعــة تهــدف إىل تحقيــق أهــداف ش�عيــة نبيلــة ،عــى رأســها االنتصــار للحــق،
ـ� تكــون كذلــك يحفهــا اللــه بعـ ي ن
واالحتشــاد ضــد الباطــل وأهلــه ،وحـ ي ن
ـ� رعايتــه ومؤازرتــه ،حيــث يقول
ـاس
ـر َحـ ٍّ
ـو َل َد ْفـ ُ
جــل شــأنه{:ا َّل ِذ َ
ـق ِإ َّل أَن يَقُو ُلــوا َربُّ َنــا ال َّلــهُ َو َلـ ْ
ـع ال َّلـ ِـه ال َّنـ َ
ين أُخْ ِر ُجــوا ِمــن ِديَ ِار ِهـ ْـم ِبغَ ـ ي ْ ِ
ـر َّن
ـع َو ِب َيـ ٌ
ـت َص َو ِامـ ُ
ـو ٌ
بَ ْع َض ُهــم ِب َب ْعـ ٍـض َّل ُه ِّد َمـ ْ
ـع َو َص َلـ َ
ـاج ُد يُ ْذ َكـ ُـر ِفي َهــا ْ
ات َو َم َسـ ِ
اسـ ُـم ال َّلـ ِـه ك َِثـ يـراً َو َل َينـ ُ َ
ي َع ِزي ـ ٌز} (الحــج)40:
َل َقـ ِـو ٌّ

ـر ُه ِإ َّن ال َّلــهَ
ال َّلــهُ َمــن يَنـ ُ ُ
ال�يــة عــى المهاجريــن الذيــن دفعهــم الحــرص عــى نيــل مرضــاة اللــه عــى
وقــد أثـ نـى رب ب
ف
يار ِهـ ْـم َوأَ ْم َوا ِل ِهـ ْـم
ـن ا َّل ِذيـ َ
الهجــرة ي� ســبيل اللــه ،فقــال عــز وجــلِ { :ل ْل ُف َقـ َـراء ا ْل ُم َه ِاج ِريـ َ
ـن أُخْ ِر ُجــوا ِمــن ِد ِ

ون ال َّلــهَ َو َر ُســو َلهُ أُ ْو َل ِئــكَ
نــر َ
يَ ْب َتغُ َ
ــون َف ْضــا ً ِّم َ
ــن ال َّل ِــه َو ِر ْض َوانــاً َويَ ُ ُ

ش
(الحــر)8:
ــون }
الص ِاد ُق َ
هُ ُ
ــم َّ

ـون أَنف َُسـكُم ِّمــن ِديَ ِار ُكـ ْـم
ُون ِد َماء ُكـ ْـم َوال َ تُخْ ِر ُجـ َ
{و ِإ ْذ أَخَ ْذنَــا ِميثَا َق ُكـ ْـم ال َ ت َْسـ ِـفك َ
وقــال تعــاىلَ :

ــون َف ِريقــاً ِّمنكُــم ِّمــن
ــون أَنف َُســك ُْم َوتُخْ ِر ُج َ
ــم هَ ـــؤُالء تَ ْق ُت ُل َ
ــم تَشْ ــ َه ُد َ
ــم أَن ُت ْ
ون* ث ُ َّ
ُــم َوأَن ُت ْ
ــم أَ ْق َر ْرت ْ
ث ُ َّ

ـو ُم َحـ َّـر ٌم َع َل ْي ُكـ ْـم
ِديَ ِار ِهـ ْـم تَظَاهَ ـ ُـر َ
ون َع َل ْي ِهــم ِب ِإ
الثْـ ِـم َوا ْل ُعـ ْـد َو ِان َو ِإن يَأتُو ُكـ ْـم أُ َســا َرى تُفَا ُدوهُ ـ ْـم َوهُ ـ َ
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ون ِب َب ْعـ ٍـض َف َمــا َج ـ َزاء َمــن يَف َْعـ ُـل َذ ِلــكَ ِمن ُكـ ْـم ِإال َّ ِخ ـ ْز ٌي
ـاب َوتَ ْك ُفـ ُـر َ
اج ُهـ ْـم أَ َف ُت ِؤْم ُنـ َ
ِإخْ َر ُ
ـون ِب َب ْعـ ِـض ا ْل ِك َتـ ِ
ف
ـون* أُو َلــ ِـئكَ
ون ِإ َل أَشَ ـ ِّـد ا ْل َعـ َـذ ِاب َو َمــا ال ّلــهُ ِبغَ ِافـ ٍـل َع َّمــا ت َْع َم ُلـ َ
ـو َم ا ْل ِق َي َامـ ِـة يُـ َـر ُّد َ
ـاة ُّ
الدنْ َيــا َويَـ ْ
ِ ي� ا ْل َح َيـ ِ
آ
ا َّل ِذيـ َ ت
ون} (البقــرة)86 - 84:
ـر َ
ـر ُواْ ا ْل َح َيــا َة ُّ
الدنْ َيــا ِبال َ ِخـ َـر ِة َف ـا َ يُخَ َّفـ ُـف َع ْن ُهـ ُـم ا ْل َعـ َـذ ُ
ـن اشْ ـ َ َ
اب َوال َ هُ ـ ْـم يُنـ َ ُ
تطلع املهاجرين لنيل املثوبة:

المهاجــرون قـراً عــن ديارهــم وأوطانهــم ،يتطلعــون دائمـاً للعــودة إليهــا ،ويأبــون القبــول
بأوطــان بديلــة عنهــا ،فالرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــى الرغــم ممــا حققتــه الهجــرة لــه ولدينــه
ض
ر� اللــه عنــه ،قــال( :قــال
مــن منعــة وانتصــارات ،إال أنــه بقــي يذكــر أنــه مهاجــر ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
أ
ـو َس ـ َلكَ النــاس
ـو َل ا ْل ِه ْجـ َـر ُة َلكُ ْنـ ُ
ـارَ ،و َلـ ْ
رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ :لـ ْ
ـت ْامـ َـرأً مــن ْالَن َْصـ ِ
أ
أ
أ
(*)
ـار)
ـار أو ِشـ ْ
َو ِاديًــاَ ،و َس ـ َلكَت ْالَن َْصــا ُر َو ِاديًــا أو ِشـ ْ
ـع ًباَ ،ل َس ـ َلك ُ
ـع َب ْالَن َْصـ ِ
ْت َو ِاد َي ْالَن َْصـ ِ
فالهجــرة تبقــى لصيقــة بالمهاجريــن ،عــى الرغــم ممــا قــد يحــدث لهــم مــن اســتقرار ف ي�
ف
ف
و� حالــة الهجــرة مــن مكــة المكرمــة إىل المدينــة المنــورة،
أوضاعهــم ي� المــكان الجديــد إلقامتهــم ،ي
حــرص الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــى ديمومــة إقامــة المهاجريــن ف ي� المدينــة ،تحقيقــاً
أ
ت
ـ� نالهــا المهاجــرون،
لهــداف ،منهــا الحفــاظ عــى درجــات المثوبــة والمنــازل الدينيــة الرفيعــة الـ ي
أ
آ
ت
ش
الــ� تشــيد بالمهاجريــن ومنازلهــم،
بموجــب اليــات القرآنيــة والحاديــث النبويــة ال�يفــة ي
المبــ� ،الــذي تــوج بالفتــح أ
ين
العظــم للوطــن،
وتضحياتهــم ،ودورهــم الريــادي ف ي� إنجــاز النــر
ض
ر�
الــذي هاجــروا منــه ،وهــو مكــة المكرمــة ،فعــن َع ِام ِــر بــن َس ْ
ــع ِد بــن ب يأ� َو َّق ٍ
ــاص ،عــن أبيــه ،ي
ـع
اللــه عنــه ،قــال( :كان رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يَ ُعــو ُ ِد ن ي� َعـ َ
ـام َح َّجـ ِـة ا ْلـ َ
اع مــن َو َجـ ٍ
ـو َد ِ
ن
ث
ن
ـال،
ـع وأنــا ُذو َمـ ٍ
ـ� إال ابْ َنـ ٌـة ،أَ َفأَت ََصـ َّـد ُق ِب ُث ُل ـ َ ي ْ َمـ ِ ي
ـال وال يَ ِرثُـ ِ ي
اشْ ـ َت َّد ِب ي� ،فقلــت :يإ� قــد بَ َلــغَ ِب ي� مــن ا ْل َو َجـ ِ
ـرِ ،إنَّــكَ أَ ْن تَـ َـذ َر َو َرث َ َتــكَ
ـثَ ،وال ُّث ُلـ ُ
قــالَ :ل ،فقلــتِ :بالشَّ ـطْ ِر ،فقــالَ :ل ،ثُـ َّـم قــال :ال ُّث ُلـ ُ
ـر ،أو ك َِثـ ي ٌ
ـث ك َِبـ ي ٌ
1

ـق نَ َف َقـ ًـة تَ ْب َت ِغــي بهــا َو ْجــهَ ال َّلـ ِـه إال
ـن تُ ْن ِفـ َ
ـر مــن أَ ْن ت ََذ َرهُ ـ ْـم َعا َلـ ًـة ،يَ َت َك َّف ُفـ َ
ـون النــاسَ ،و ِإنَّــكَ َلـ ْ
أَغ ِْن َيــا َء خَ ـ ي ْ ٌ
* صحيح البخاري ،كتاب ن
التم� ،باب ما يجوز من اللو.
ي
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أُ ِجـ ْـر َت بهــا ،حـ تـى مــا ت َْج َعـ ُـل ف ي� ف ي� ْام َرأَ ِتــكَ  ،فقلــت :يــا َر ُسـ َ
ـا� ،قــالِ :إنَّــكَ
ـول ال َّلـ ِـه؛ أُخَ َّلـ ُـف بَ ْعـ َـد أَ ْص َحـ ِب ي

ـع
ـن تُخَ َّلـ َـفَ ،ف َت ْع َمـ َـل َع َمـ ًـا َصا ِل ًحــا إال ا ْز َد ْد َت ِبـ ِـه َد َر َجـ ًـة َو ِر ْف َعـ ًـة ،ثُـ َّـم َل َع َّلــكَ أَ ْن تُخَ َّلـ َـف حـ تـى يَ ْن َت ِفـ َ
َلـ ْ
أ
رض
ــم،
ــر َ
ــم عــى أَ ْعق َِاب ِه ْ
ــم ،وال ت َُر َّدهُ ْ
ــا� ِه ْج َرتَ ُه ْ
ِبــكَ أَ ْق َ
ون ،اللهــم أَ ْم ِ
ــو ٌامَ ،ويُــ َ َّ ِبــكَ آخَ ُ
ــض ِل َ ْص َح ِب ي
ـع ُد بــن خَ ْو َلـ َـة يـ ث
َ ()1
ـات ِب َم َّكــة)
ـس َسـ ْ
ـر� لــه رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أَ ْن َمـ َ
َل ِكــن ا ْل َبا ِئـ ُ

فهــذا الخـ بـر يظهــر تخــوف ســعد بــن ب يأ� وقــاص مــن أن يمــوت ف ي� مكــة كونــه مــرض مرض ـاً

شــديداً خــال أدائــه للحــج بمعيــة الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــام حجــة الــوداع ،وظــن إن
ف
ـال ســيفقد مــن أجــر المهاجريــن وثوابهــم
حصــل لــه ذلــك ،ســيفوته أجــر المــوت ي� دار الهجــرة ،وبالتـ ي
نز
وم�لتهــم ،الذيــن ســيحافظون عــى هجرتهــم ،ويموتــون وهــم عــى ذلــك ،ومــن ناحيــة أخــرى؛ فــإن
الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،خــال رده عــى تخــوف ســعد ،بعــث برســائل توضيحيــة ،تضمنــت
المــل بالحيــاة ،والنجــاز للنفــس ،والديــن ،آ
بعــث أ
والخريــن ،ف ي� نفــس ســعد ،الــذي كان يظــن أنــه
إ
مشــارف عــى المــوت ،وهــذا مــا تحقــق فع ـا ً إذ عــاش ســعد بعــد هــذه الحادثــة سـ ي ن
ـن� ،وأنجــب
ت
ـ� كانــت وحيــدة ،وانتفــع المســلمون منــه ،وبخاصــة ف ي� معركــة القادســية ،ومــن
أبنــاء ،إخــوة البنتــه الـ ي
الرســائل المتضمنــة ف ي� حديــث ســعد بيــان مكانــة الهجــرة وفضلهــا ،وأهميــة المحافظــة عليهــا.

ال هجرة بعد الفتح:

الحديــث عــن الهجــرة الواجبــة ش�عــاً ،ف ي� ظــروف االســتضعاف ،ينبغــي أن يتبــع ببيــان أن

ش
ـا� الحاجــة إىل الهجــرة ،وعـ بـر
بــاب الهجــرة الواجبــة نــرة للديــن أغلــق مــع انتصــار إ
الســام ،وتـ ي
الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــن هــذا الحكــم بجــاء ف ي� الحديــث الصحيــح الــذي يرويــه ابــن
َعبـ ٍ ض
ـح،
َّ
ـاس ،ي
ر� اللــه عنهمــا ،قــال :قــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم(َ :ل ِه ْجـ َـر َة بَ ْعـ َـد ا ْل َف ْتـ ِ
ــن ِج َهــا ٌد َو ِن َّي ٌ
ــروا)
َو َل ِك ْ
ــة ،وإذا ْ
اســ ُت ْن ِف ْرت ُْم َفان ِْف ُ

()2

الن� ،صىل الله عليه وسلم ،سعد بن خولة.
 .1صحيح البخاري ،كتاب الجنائز ،باب رثاء ب ي
والس�.
والس� ،باب فضل الجهاد
 .2صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
ي
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أ
ف
الســام
ـا� وغـ يـره ،أن الهجــرة كانــت فرضـاً ي� أول إ
يذكــر صاحــب تحفــة الحــوذي ،عــن الخطـ ب ي

عــى مــن أســلم لقلــة المسـ ي ن
ـلم� بالمدينــة ،وحاجتهــم إىل االجتمــاع ،فلمــا فتــح اللــه مكــة ،دخــل
النــاس ف ي� ديــن اللــه أفواجـاً ،فســقط فــرض الهجــرة إىل المدينــة ،وبقــي فــرض الجهــاد والنيــة عــى مــن

قــام بــه ،أو نــزل بــه عــدو.

ين
ويبــ� صاحــب التحفــة أن الحكمــة كانــت أيضــاً ف ي� وجــوب الهجــرة عــى مــن أســلم،

ليســلم مــن أذى ذويــه مــن الكفــار ،فإنهــم كانــوا يعذبــون مــن أســلم منهــم إىل أن يرجــع عــن
ـن ت ََو َّفاهُ ـ ُـم ا ْل َم َل ِئ َكـ ُـة ظَا ِل ِمــي أَنْف ُِسـ ِـه ْم َقا ُلــوا ِفيـ َـم ُك ْن ُتـ ْـم َقا ُلــوا ُك َّنــا
دينــه ،وفيهــم نزلــت{ِ :إ َّن ا َّل ِذيـ َ
مس ـت ْضعف ن ف أ
ـع ًة َف ُت َه ِاجـ ُـروا ِفي َهــا َفأُو َل ِئــكَ َمأْ َواهُ ـ ْـم َج َه َّنـ ُـم
ـن أَ ْر ُض ال َّلـ ِـه َو ِاسـ َ
ُ ْ َ َِي َ
� ِ ي� ْال َ ْر ِض َقا ُلــوا أَ َلـ ْـم تَ ُكـ ْ
�ا} (النساء)97:
َو َسا َء ْت َم ِص ي ً

وهذه الهجرة باقية الحكم ف ي� حق من أسلم ف ي� دار الكفر ،وقدر عىل الخروج منها.
وهــذا محمــول عــى مــن لــم يأمــن عــى دينــه ،وبالنســبة إىل قولــه( :ولكــن جهــاد ونيــة) قــال
ـ� وغـ يـره :هــذا االســتدراك يقت ـض ي مخالفــة حكــم مــا بعــده لمــا قبلــه ،والمعـ نـى أن الهجــرة
الطيـ ب ي
الـ تـ� هــي مفارقــة الوطــن الـ تـ� كانــت مطلوبــة عــى أ
العيــان إىل المدينــة انقطعــت ،إال أن المفارقــة
ي
ي
بســبب الجهــاد باقيــة ،وكذلــك المفارقــة بســبب نيــة صالحــة ،كالف ـرار مــن دار الكفــر ،والخــروج ف ي�
طلــب العلــم ،والف ـرار بالديــن مــن الفـ ت ن
ـ� ،والنيــة ف ي� جميــع ذلــك( ،وإذا اســتنفرتم فانفــروا) قــال
النــووي :يريــد أن الخـ يـر الــذي انقطــع بانقطــاع الهجــرة ،يمكــن تحصيلــه بالجهــاد والنيــة الصالحــة،
وإذا أمركــم المــام بالخــروج إىل الجهــاد ونحــوه مــن أ
(*)
العمــال الصالحــة فاخرجــوا إليــه.
إ
1

* تحفة أ
الحوذي.178 /5 :
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أين الصامئون؟
الشيخ إبراهيم خليل عوض هللا
رئيس التحرير
ســؤال يـراد بــه النــداء ،يطلــق يــوم القيامــة لفــرز الصائمـ ي ن
ـ� ،وتكريمهــم لصيامهــم بدخــول
ض
ر� اللــه عنــه ،عــن
جنــة الرضــوان مــن بــاب الريــان ،المخصــص لهــم دون ســواهم ،فعــن َسـ ْه ٍل ،ي
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال(ِ :إ َّن ف ي� ا ْل َج َّنـ ِـة بَابًــا يُ َقـ ُ
ـون
الصا ِئ ُمـ َ
الريَّـ ُ
ـان ،يَ ْدخُ ـ ُـل منــه َّ
ـال لــه َّ
النـ ب ي
َ�هُ ـ ْـم ،يُ َقـ ُ
ـونَ ،ل يَ ْدخُ ـ ُـل منــه أَ َحـ ٌـد
ُومـ َ
الصا ِئ ُمـ َ
ـون؟ َف َيق ُ
ـال :أَيْـ َ
ـن َّ
يــوم ا ْل ِق َي َامـ ِـةَ ،ل يَ ْدخُ ـ ُـل منــه أَ َحـ ٌـد غ ي ْ ُ

ـق ،فلــم يَ ْدخُ ـ ْـل منــه أَ َحـ ٌـد)
َ�هُ ـ ْـم ،فــإذا َدخَ ُلــوا أُغ ِْلـ َ
غ يْ ُ
يلحــظ النــاس ف ي� حياتهــم الدنيــا ،ويعيشــون ف ي� مناســبات مختلفــة صــوراً مــن نــداء التكريــم،
ت
ين
االقــراع ،وإحصــاء
الناخبــ� ،وفــرز بطاقــات
والــذي يكــون أحيانــاً بعــد فتــح صناديــق أصــوات
أ
الصــوات ،ومــن ثــم إعــان أســماء الفائزيــن ،فيغمــر الفائزيــن الفــرح والــرور ،وبخاصــة ي ن
حــ�
أ
ت
ـ� ينــادى
يتعلــق المــر بمناصــب رفيعــة ،أو مراكــز حساســة ،ومــن صــور النــداء التكريمــي ،تلــك الـ ي
ـ� أو الخريجـ ي ن
فيهــا عــى الناجحـ ي ن
ـ� لينالــوا شــهادات التخــرج ،فيطـ يـرون فرح ـاً بذلــك ،وهكــذا تكــون
(*)
1

ـ� الخــاص بأمــور الدنيــا ،الـ تـ� ف� المحصلــة سـ ن
البهجــة بنــداء التمـ ي ز
ـتف� ومــن عليهــا ،ومــا عليهــا مــن
ي ي
المــر ف� آ
مجــد وفخــار ورسور ،فنعيمهــا لــن يــدوم ألحــد ،وكذلــك بؤســها ،لكــن أ
الخــرة يختلــف ف ي�
ي
المــدى والشــكل والمضمــون ،فمــن يكــرم فيهــا ،فقــد نــال حظـاً وافـراً مــن النعيــم ،الــذي ال يعتــوره
الفنــاء وال النقــص ،وال تعتــوره الســآمة ،وإنمــا هــو متجــدد المــذاق ،مصداق ـاً لقولــه جــل ذكــره:
ين
للصائم� .
* صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب الريان
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ـر ا َّلذيــن آمنــواْ وعم ُلــواْ الصالحــات أَن َلهــم جنــات تَجــري مــن تَحتهــا أ
الَنْ َهــا ُر ُك َّل َمــا ُر ِز ُقــواْ ِم ْن َهــا
ِْ َ
َ
َّ ِ َ ِ َّ ُ ْ َ َّ ٍ ْ ِ ِ
َُ َ َِ
{وبَـ ش ِّ ِ ِ
اج ُّمطَ َّهـ َـر ٌة َوهُ ـ ْـم
ـابهاً َو َل ُهـ ْـم ِفي َهــا أَز َْو ٌ
ِمــن ث َ َمـ َـر ٍة ِّرزْقـاً َقا ُلــواْ هَ ــ َـذا ا َّلـ ِـذي ُر ِز ْق َنــا ِمــن َق ْبـ ُـل َوأُتُــواْ ِبـ ِـه ُم َتشَ ـ ِ

ون} (البقــرة)25:
ِفي َهــا خَ ا ِلـ ُـد َ

فقد تتشابه الملذات ف� الجنة ف� الشكل والمظهر ،لكن المذاق يتنوع ،أ
والزواج فيها مطهرة.
ي
ي
ومــن أبــرز ســمات نعيــم آ
الخــرة الخلــود فيــه ،حســب الوعــد الحــق ،الــذي ال ريــب فيــه،

ف
والمخـ بـر عنــه ف� كثـ يـر مــن آيــات ن ز
ـات
الت�يــل ،كمــا ي� قولــه تعــاىلَ :
{وا َّل ِذيـ َ
الصا ِل َحـ ِ
ـن َآم ُنــواْ َو َع ِم ُلــواْ َّ
ي
أ
ـن ال ّلـ ِـه
ـن أَ ْصـ َـد ُق ِمـ َ
ـن ِفي َهــا أَبَــداً َو ْعـ َـد ال ّلـ ِـه َح ّقـاً َو َمـ ْ
ـات ت َْجـ ِـري ِمــن ت َْح ِت َهــا الَنْ َهــا ُر خَ ا ِل ِديـ َ
َسـ ُن ْد ِخ ُل ُه ْم َج َّنـ ٍ
ـات ت َْج ِري
ـن اتَّق َْوا ِعنـ َـد َربِّ ِه ْم َج َّنـ ٌ
ِقيـا ً} (النســاء ،)122:وقولــه عــز وجلُ { :قـ ْـل أَؤُ نَ ِّب ُئ ُكــم ِبخَ ي ْ ٍ� ِّمــن َذ ِلك ُْم ِل َّل ِذيـ َ

أ
ـن ال ّلـ ِـه َوال ّلــهُ
ـو ٌ
ـن ِفي َهــا َوأَز َْو ٌ
ان ِّمـ َ
ِمــن ت َْح ِت َهــا الَنْ َهــا ُر خَ ا ِل ِديـ َ
اج ُّمطَ َّهـ َـر ٌة َو ِر ْضـ َ

ـاد} (آل عمـران)15:
ـر ِبا ْل ِع َبـ ِ
بَ ِصـ ي ٌ

وهكــذا الصائمــون الذيــن وعدهــم اللــه بتكريــم ،يكــون مــن مـ ش
ـؤ�ات االحتفــاء بهــم فيــه،
ت
ين
منتســب� إىل
الــ� يمــر تكريمهــم بهــا ،بمرحلــة مناداتهــم،
أن يُنــادى عليهــم ،لينالــوا جوائزهــم ،ي
الصيــام ،الــذي بســببه نالــوا هــذا التكريــم.

رشح مجمل لحديث نداء الصامئني ليدخلوا الجنة :
ف
(إن ف ي� الج ّنــة بابـاً) ولــم
جــاء ي� فيــض القديــر ،أن الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــالَّ :
يقــل للجنــة؛ إشــعاراً بــأن ف ي� البــاب المذكــور مــن النعيــم والراحــة مــا ف ي� الجنــة ،فيكــون أبلــغ ف ي�
الريــان) بفتــح ال ـراء ،مــن الــري ،وهــو بــاب يســقى منــه الصائــم ش�اب ـاً
التشــويق إليــه( ،يُقــال لــه َ
طهــوراً ،قبــل وصولــه إىل وســط الجنــة ،ليذهــب عطشــه ،وفيــه مزيــد مناســبة ،وكمــال عالقــة
بالصــوم ،واكتفــى بالــري عــن الشــبع ،لداللتــه عليــه ،أو ألنــه أشــق عــى الصائــم مــن الجــوع( ،يدخــل
ن
ـ� الذيــن يك ـرث ون الصــوم ،لتنكــر نفوســهم لمــا
منــه) إىل الجنــة( ،الصائمــون يــوم القيامــة) يعـ ي
تحملــوا مشــقة الظمــأ ف� صومهــم ،خصــوا ببــاب فيــه الــري ،أ
والمــان مــن الظمــأ ،قبــل تمكنهــم،
ي
ومــن ثــم كان مختصـاً بهــم( ،ال يدخــل منــه أحــد يغ�هــم) كــرر نفــي دخــول يغ�هــم تأكيــداً( ،يقــال)
أي يــوم القيامــة ف ي� الموقــف ،والقائــل المالئكــة ،أو مــن أمــره اللــه مــن خلقــه( ،أيــن الصائمــون؟)

16

أين الصامئون؟

ك
ة
ل
ل
ا
ع
م
� دد

المك ـرث ون للصيــام( ،فيقومــون) فيقــال لهــم ادخلــوا الجنــة ،فيدخلــون منــه( ،فــإذا دخلــوا)؛ أي
دخــل آخرهــم منــه( ،أُغلــق) بالبنــاء للمفعــول( ،فلــم يدخــل منــه) بعــد ذلــك أحــد ،أي لــم يدخــل
منــه غـ يـر مــن دخــل.

()1

دعوة الناس بإمامهم يوم القيامة
ين
الصائم� :أين الصائمون؟
ف ي� سياق الوقوف عند حديث مناداة
يُحســن التذكـ يـر بــأن النــاس ينــادون يــوم القيامــة بصيــغ عــدة ،منهــا نداؤهــم بإمامهــم،
ف
ـاس ِب ِإ َم ِام ِهـ ْـم
حســب مــا أخـ بـر ســبحانه ي� قرآنــه العظيــم ،حيــث يقــول جــل شــأنه{ :يَـ ْ
ـو َم ن َْد ُعــو ك َُّل أُنَـ ٍ
َف َم ْ ُ ت
(الرساء)71:
ــون َف ِتيــا ً} إ
ــم َوال َ يُظْ َل ُم َ
ْــر َ
ؤُون ِك َتابَ ُه ْ
ــه َفأُ ْو َل ِ
و� ِك َتابَــهُ ِب َي ِم ِين ِ
ـــئكَ يَق َ
ــن أ ِ ي َ
ف
المــام الــذي يدعــى النــاس بــه يــوم القيامــة ،أن الزجــاج
جــاء ي� فتــح القديــر بالنســبة إىل إ
ن
ـ� يــوم القيامــة ،والبــاء ف ي� بإمامهــم ل إللصــاق ،كمــا تقــول أدعــوك باســمك ،ويجــوز أن تكــون
قــال :يعـ ي
متعلقــة بمحــذوف هــو حــال ،والتقديــر ندعــو كل أنــاس متلبسـ ي ن
ـ� بإمامهــم ،أي يدعــون ،وإمامهــم

أ
ف
ـ� ،أو مقــدم ف ي�
فيهــم ،نحــو ركــب بجنــوده ،والول أوىل ،إ
والمــام ي� اللغــة كل مــا يؤتــم بــه ،مــن نـ ب ي

الديــن ،أو كتــاب.
و� أضــواء البيــان ،ش�ء مــن التفصيــل المســند أ
ف
بالدلــة ش
بالمــام
ال�عيــة ،لتفسـ يـر الم ـراد إ
ي
ي
ف آ
الرساء،
الــذي يدعــى بــه النــاس يوم القيامة ،حســب مــا جــاء ي� الية القرآنيــة الكريمــة ( )71من ســورة إ
()2

فعنــد بعــض العلمــاء قولهــم أن المـراد بـــ {إمامهــم} هــو كتــاب أعمالهــم ،ويــدل عــى هــذا قولــه
ـن ن ُْحــ� ا ْل َمـ ْ ت
أح َص ْي َنــا ُه ف� إ َم ٍام ُمبـ ي ن
ش
ـ�} (يس،)12:
� ٍء ْ
ـو َ� َونَكْ ُتـ ُ
ِي ِ
ِ ٍ
تعــاىل{ِ :إنَّــا ن َْحـ ُ ِي ي
ـب َمــا َق َّد ُمــوا َوآثَا َرهُ ـ ْـم َوك َُّل َ ي ْ
ـون} (الجاثيــة)28:
ـو َم ت ُْجـ َز ْو َن َمــا كُن ُتـ ْـم ت َْع َم ُلـ َ
وقولــهَ :
{وتَـ َـرى ك َُّل أُ َّمـ ٍـة َجا ِث َيـ ًـة ك ُُّل أُ َّمـ ٍـة ت ُْد َعــى ِإ َل ِك َت ِاب َهــا ا ْل َيـ ْ
واختار هذا القول ابن كث� ،لداللة آ
الية (12من سورة يس) المذكورة عليه.
ي

وعــن قتــادة ومجاهــد أن الم ـراد بـــ {إمامهم}نبيهــم ،ويــدل عــى هــذا القــول قولــه تعــاىل:
ــة َّر ُس ٌ
ــون} (يونــس)47:
ــم ال َ يُظْ َل ُم َ
َ
ــط َوهُ ْ
ــول َف ِــإ َذا َجــاء َر ُســو ُل ُه ْم ُقــض ِ ي َ بَ ْي َن ُهــم ِبا ْل ِق ْس ِ
{و ِلــك ُِّل أُ َّم ٍ
 .1فيض القدير.464 /2 ،

 .2فتح القدير ،292/ 3 ،بترصف.
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وقولهَ { :فكَ ْي َف ِإ َذا ِج ْئ َنا ِمن ك ُِّل َّأم ٍة ِبشَ ِه ٍيد َو ِج ْئ َنا ِبكَ

َع َل هَ ـؤُالء شَ ِهيداً} (النساء)41:

وقــال بعــض أهــل العلــم :بـــ ِ{إ َم ِامهـ ْـم} أي بكتابهــم الــذي أنــزل عــى نبيهــم ،مــن ش
الت�يع،
ِ

وممــن قــال بــه ابــن زيــد ،واختــاره ابــن جريــر.

وقــال بعــض أهــل العلــم :يدعــى كل قــوم بمــن يأتمون بــه ،فأهــل اليمــان أئمتهــم أ
النبياء،
إ

وك�اؤهــم مــن رؤســاء الكفــرة ،كمــا
صلــوات اللــه وســامه عليهــم ،وأهــل الكفــر أئمتهــم وســادتهم ب
ــم أَ ِئ َّم ً
ون} (القصــص)41:
نــر َ
ــة يَ ْد ُع َ
قــال تعــاىلَ :
{و َج َع ْل َناهُ ْ
ــار َويَ ْ
ــون ِإ َل ال َّن ِ
ــو َم ا ْل ِق َي َام ِــة َل يُ َ ُ

الخــر هــو أظهــر أ
ويــرى بعــض المفرسيــن ،أن هــذا أ
القــوال ،والعلــم عنــد اللــه تعــاىل،
ي
ال�جيــح بمــا وجــدوه مــن أقــوال العلمــاء ف� هــذه آ
ـ� هــذا ت
معللـ ي ن
اليــة ،ومــا يشــهد لهــا مــن ق ـرآن،
ي
وقولــه تعــاىل بعــد هــذاَ { :ف َمـ ْ ُ ت
و� ِك َتابَــهُ ِب َي ِم ِينـ ِـه} مــن القرائــن الدالــة عــى ترجيــح مــا اختــاره ابــن
ـن أ ِ َ
العمــال ،وذكــر جــل وعــا ف� هــذه آ
اليــة كتــاب أ
كثــر ،مــن أن المــام ف� هــذه آ
اليــة الكريمــة أن الذيــن
إ
ي
ي
ي
يؤتــون كتابهــم بأيمانهــم يقرؤونــه ،وال يظلمــون فتي ـاً ،وقــد أوضــح هــذا ف ي� مواضــع أخــر ،كقولــه
ســبحانهَ { :فأَ َّمــا َمـ ْ ُ ت
و� ِك َتابَــهُ ِب َي ِم ِينـ ِـه َف َي ُقـ ُ
ـن
ـول هَ ـ ُ
ـاؤُم ا ْقـ َـرؤُوا ِك َت ِابيــهْ } (الحاقــة )19:إىل قولــهَ :
{وأَ َّمــا َمـ ْ
ـن أ ِ ي َ

ُ ت
ن
و� ِك َتابَــهُ ِب ِشـ َـما ِل ِه َف َي ُقـ ُ
وت ِك َت ِابيــهْ } (الحاقــة.)25:
ـ� َلـ ْـم أُ َ
ـول يَــا َل ْي َتـ ِ ي
أ ِيَ

()1

نداء الناس بأعاملهم يوم القيامة :

ـق
عــن نــداء النــاس بأعمالهــم ،يخـ بـر الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فيقــول( :مــن أَنْ َفـ َ

زَوجـ ن ف
الصـ َـا ِة
ـرَ ،ف َمـ ْ
ـود َي مــن أَبْـ َ
ـ� ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه نُـ ِ
ـن كان مــن أَهْ ـ ِـل َّ
ـو ِاب ا ْل َج َّنـ ِـة ،يــا َع ْبـ َـد ال َّلـ ِـه هــذا خَ ـ ي ْ ٌ
ْ َ يْ ِ

ـن كان مــن أَهْ ـ ِـل
ـادَ ،و َمـ ْ
الصـ َـا ِةَ ،و َمـ ْ
ـاب ا ْل ِج َهـ ِ
ـن كان مــن أَهْ ـ ِـل ا ْل ِج َهـ ِ
ـاب َّ
ـي مــن بَـ ِ
ـي مــن بَـ ِ
ـاد ُد ِعـ َ
ُد ِعـ َ
الص َد َقـ ِـة ،فقــال أبــو
ـانَ ،و َمـ ْ
الص َيـ ِ
ـاب َّ
ـن كان مــن أَهْ ـ ِـل َّ
ِّ
الريَّـ ِ
ـاب َّ
ـي مــن بَـ ِ
ـي مــن بَـ ِ
الص َد َقـ ِـة ُد ِعـ َ
ـام ُد ِعـ َ
أ
ض
ر� اللــه عنــهِ :بـ ِأبَ ي� أنــت َوأُ ِّمــي يــا َر ُسـ َ
ـو ِاب مــن �ض َ ُ و َر ٍة،
ـول ال َّلـ ِـه ،مــا عــى مــن ُد ِع َي مــن ِت ْلــكَ ْالَبْـ َ
بَ ْكـ ٍـر ،ي
أ
()2
ـون منهــم).
ـو ِاب ُك ِّل َهــا؟ قــال :نعــمَ ،وأَ ْر ُجــو أَ ْن تَ ُكـ َ
َف َهـ ْـل يُ ْد َعــى أَ َحـ ٌـد مــن ِت ْلــكَ ْالَبْـ َ
 .1أضواء البيان ،176 - 175/ 3 ،بترصف
للصائم� .ن
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب الريان
ي
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يــدل هــذا الحديــث ش
ال�يــف بجــاء عــى صحــة مذهــب من فــر نــداء النــاس بإمامهــم يوم
القيامــة ،بأعمــال النــاس ،ففــي الجنــة أبــواب مخصصــة لدخــول أصحــاب أ
العمــال العظيمــة منهــا.
جــاء ف� عمــدة القــاري ،أن قولــه( :زوجـ ي ن
ـ� ،أو ثوبـ ي ن
ـ�) يعـ نـ� ديناريــن ،أو درهمـ ي ن
ـ� ،وقيــل
ي
ي

دينــار وثــوب ،أو درهــم ودينــار ،أو ثــوب مــع غـ يـره ،أو صــاة وصــوم ،فيشــفع الصدقــة بأخــرى ،أو
ف
(� ســبيل اللــه) قيــل هــو الجهــاد ،وقيــل مــا هــو أعــم منــه ،وقيــل المـراد
فعــل خـ يـر بغـ يـره ،قولــه :ي
ـ� إنفــاق شـ ي ن
بالزوجـ ي ن
ـيئ� مــن أي صنــف كان مــن أصنــاف المــال ،وقــال الــداودي والــزوج هنــا الفــرد،

الذكَــر و ْ أ
ــل ِم ْنــهُ ال َّز ْو َج ي ْ ن
ين
ولالثنــ� زوج ،قــال تعــاىلَ { :ف َج َع َ
الُن ث َْ�}(القيامــة،)39 :
يقــال للواحــد زوج،
ــ� َّ َ َ
ِ
ـ� زوجــان ،يــدل عليــه آ
وصوابــه أن االثنـ ي ن
اليــة ،وقولــه( :نــودي مــن أبــواب الجنــة) المـراد مــن هــذه

البــواب غــر أ
أ
البــواب الثمانيــة ،وقــال ابــن بطــال ال يصــح دخــول المؤمــن إال َّ مــن بــاب واحــد ،ونــداؤه
ي
الك ـرام ،والتخيـ يـر لــه ف ي� دخولــه مــن أيهــا شــاء ،وقولــه( :هــذا
منهــا كلهــا ،إنمــا هــو عــى ســبيل إ
خـ يـر) لفظــة (خـ يـر) ليــس مــن أفعــل التفضيــل ،بــل معنــاه هــو خـ يـر مــن الخـ يـرات ،والتنويــن فيــه
الخبــار بيــان تعظيمــه.
للتعظيــم ،وفائــدة هــذا إ

وقولــه( :دعــي مــن بــاب الصــاة) أي ث
المك�يــن لصــاة التطــوع ،وكــذا يغ�هــا مــن أعمــال

الـ بـر ،فالواجبــات ال بــد منهــا لجميــع المسـ ي ن
ـلم� ،وقولــه( :مــن بــاب الصدقــة) أي مــن الغالــب عليــه

ين
المؤمنــ� أهــل للــكل.
ذلــك ،وإال َّ فــكل
وقولــه( :مــن �ض ورة) أي مــن �ض ر ،أي ليــس عــى المدعــو مــن كل أ
البــواب م ـرض ة ،أي قــد
ســعد مــن دعــي مــن أبوابهــا جميعـاً ،ويقــال :معنــاه مــا عــى مــن دعــي مــن تلــك أ
البــواب ،مــن لــم
يكــن إال َّ مــن أهــل خصلــة واحــدة ،ودعــي مــن بابهــا ال �ض ر عليــه؛ ألن الغايــة المطلوبــة دخــول الجنــة

مــن أيهــا أراد؛ الســتحالة الدخــول مــن الــكل مع ـاً.
ن
ـا� :أقــول يحتمــل أن تكــون الجنــة كالقلعــة ،لهــا أســوار محيــط بعضهــا ببعــض،
وقــال الكرمـ ي
وعــى كل ســور بــاب ،فمنهــم مــن يدعــى مــن البــاب أ
الول فقــط ،ومنهــم مــن يتجــاوز عنــه إىل البــاب
الداخــل ،وهلــم ج ـرا.
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ن
ـ� بــأن هــذا الــذي ذكــره ال يســتبعده العقــل ،ولكــن معرفــة كيفيــة الجنــة ،وكيفيــة
ويــرد العيـ ي

وغــر ذلــك ،موقوفــة عــى الســماع مــن الشــارع.
أبوابهــا ي
أ
ض
ر� اللــه تعــاىل عنــه ،والرجــاء مــن
وقولــه( :وأرجــو أن تكــون منهــم) خطــاب لب ي� بكــر ،ي
ض
ن
ر�
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،واجــب ،نبــه عليــه ابــن التـ يـ� ،فــدل هــذا عــى فضيلــة ب يأ� بكــر ،ي
النـ ب ي
اللــه تعــاىل عنــه ،وعــى أنــه مــن أهــل هــذه أ
العمــال كلهــا.
وفيــه أن أعمــال الــر ال تفتــح ف� أ
الغلــب ل إلنســان الواحــد ف ي� جميعهــا ،وإن مــن فتــح لــه ف ي�
ب
ي
ش�ء منهــا ،حــرم غ�هــا ف� أ
الصديــق،
الغلــب ،وأنــه قــد يفتــح ف ي� جميعهــا للقليــل مــن النــاس ،وإن
ِّ
ي
ي
ي
ض
()1
ر� اللــه تعــاىل عنــه ،منهــم.
ي
دحــض التعــارض بــن روايــات فتــح أبــواب الجنــة ألصناف مــن الناس:
مــن أصنــاف النــاس الذيــن وعــدوا بدخــول الجنــة مــن أي أبــواب الجنــة الثمانيــة شــاؤوا،
المتشــهد عقــب الوضــوء ،حيــث تفتــح لــه أبــواب الجنــة الثمانيــة ،وأهــل التوحيــد الذيــن يؤمنــون
بنبــوة محمــد وعيــى ،عليهمــا الصــاة والســام ،فقــد جــاء ف ي� الحديــث الصحيــح ،عــن ُع ْق َبـ َـة بــن
ت
ش
ـت َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه،
َع ِامـ ٍـر ،قــال( :كانــت َع َل ْي َنــا ِر َعايَـ ُـة ْ ِإ
ـ�َ ،فأَ ْد َر ْكـ ُ
ال ِبـ ِـلَ ،ف َجــا َء ْت ن َْوبَـ ِ ي
ـ�َ ،ف َر َّو ْح ُت َهــا ِب َعـ ِ ي ٍّ

ـن
صــى اللــه عليــه وســلمَ ،قا ِئ ًمــا يحــدث النــاسَ ،فأَ ْد َر ْكـ ُ
ـت مــن َق ْو ِلـ ِـه( :مــا مــن ُم ْسـ ِـل ٍم يَ َت َو َّضـأُ َف ُي ْح ِسـ ُ
ـوم َف ُي َصـ ِّـىل َرك َْع َتـ ي ْ ن
ـت لــه ا ْل َج َّنـ ُـة ،قــال:
ُو ُضــو َء ُه ،ثُـ َّـم يَ ُقـ ُ
ـ�ُ ،مق ِْبـ ٌـل َع َل ْي ِه َمــا ِب َق ْل ِبـ ِـه َو َو ْج ِهـ ِـه ،إال َو َج َبـ ْ
ي
ِ
ت
ن
ـو ُدَ ،ف َنظَـ ْـر ُت ،فــإذا ُع َمـ ُـر ،قــال:
فقلــت :مــا أَ ْجـ َ
ـ� َق ْب َل َهــا أَ ْجـ َ
ـو َد هــذه! فــإذا َقا ِئـ ٌـل بـ يـ� يَـ َـد َّي يقــول :الـ ي
ـت آ ِن ًفــا ،قــال( :مــا ِم ْن ُكـ ْـم مــن أَ َحـ ٍـد يَ َت َو َّضـأَُ ،ف ُي ْب ِلــغُ  ،أو َف ُي ْسـ ِـبغُ ا ْل َو ُضــو َء ،ثُـ َّـم يقــول
ن يإ� قــد َرأَيْ ُتــكَ ِج ْئـ َ
اب ا ْل َج َّنـ ِـة الث ََّما ِن َيـ ُـة ،يَ ْدخُ ـ ُـل
أَشْ ـ َه ُد أَ ْن َل ِإ َلــهَ إال اللــهَ ،وأَ َّن ُم َح َّمـ ًـدا عبــد ال َّلـ ِـه َو َر ُســو ُلهُ  ،إال ُف ِت َحـ ْ
ـت لــه أَبْـ َ
ـو ُ
مــن أَيِّ َهــا شَ ــا َء).

()2

ن
ـ� ،وبـ ي ن
ـ� تخصيــص بــاب الريــان للصائمـ ي ن
ـوكا� ف� فتــح القديــر ،بـ ي ن
ـ� وعــد المتشــهد
جمــع الشـ ي ي
عقــب الوضــوء بــأن تفتــح لــه أبــواب الجنــة الثمانيــة ،كمــا ف ي� حديــث عقبــة بــن عامــر ،فنفــى التناقــض

بينهمــا ،لجــواز أن يــرف اللــه مشــيئة ذلــك المتشــهد عــن دخــول بــاب الريــان ،إن لــم يكــن مــن

 .1عمدة القاري.265 - 264 /10 ،
.2صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،باب الذكر المستحب عقب الوضوء.
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ك
ة
ل
ل
ا
ع
م
� دد

ف
رث
و� عمــدة القــاري توضيــح إلزالــة مــا استشــكل عنــد بعضهــم مــن الجمــع ي ن
بــ�
مكــ ي الصــوم ،ي
حديــث بــاب الريــان ،وبـ ي ن
ـ� وعــد المتشــهد عقــب الوضــوء بــأن تفتــح لــه أبــواب الجنــة الثمانيــة ،فذكــر

وجهـ ي ن
ـ� لذلــك :أحدهمــا أنــه يــرف عمــن يشــاء بــاب الصيــام ،فــا يشــاء الدخــول منــه ،ويدخــل مــن
ض
ن
ر�
أي بــاب شــاء غـ يـر الصيــام ،فيكــون قــد دخــل مــن البــاب الــذي شــاءه ،والثـ ي
ـا� :أن حديــث عمــر ،ي
اللــه تعــاىل عنــه ،قــد اختلفــت ألفاظــه ،فعنــد ت
ال�مــذي( :فتحــت لــه ثمانيــة أبــواب مــن الجنــة ،يدخــل

مــن أيهــا شــاء) ،فهــذه الروايــة تــدل عــى أن أبــواب الجنــة أكـرث مــن ثمانيــة منهــا ،وقــد ال يكــون بــاب
الصيــام مــن هــذه الثمانيــة ،وال تعــارض حينئــذ.
ـ� ،وبـ ي ن
ـ� تخصيــص بــاب الريــان للصائمـ ي ن
التوفيــق بـ ي ن
ـ� تخيـ يـر المتشــهد بعــد الوضــوء ف ي�
دخــول الجنــة مــن أي أبوابهــا الثمانيــة شــاء ،يقــال مثلــه بشــأن وعــد ألهــل التوحيــد بدخــول الجنــة
()1

ـت ،قــال :قــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه
الص ِامـ ِ
مــن أي أبوابهــا الثمانيــة شــاؤوا ،فعــن ُع َبــا َدة بــن َّ
ش
�يــكَ لــهَ ،وأَ َّن ُم َح َّمـ ًـدا َع ْبـ ُـد ُه َو َر ُســو ُلهُ َ ،وأَ َّن
وســلم( :مــن قــال :أَشْ ـ َه ُد أَ ْن َل ِإ َلــهَ إال اللــه َو ْحـ َـد ُهَ ،ل َ ِ
ـق،
ـقَ ،وأَ َّن ال َّنــا َر َحـ ٌّ
وح منــهَ ،وأَ َّن ا ْل َج َّنـ َـة َحـ ٌّ
ـى عبــد ال َّلـ ِـه وابــن أَ َم ِتـ ِـهَ ،وك َِل َم ُتــهُ أَ ْلقَاهَ ــا إىل َم ْريَـ َـم َو ُر ٌ
ِعيـ َ
ـو ِاب ا ْل َج َّنـ ِـة الث ََّما ِن َيـ ِـة شَ ــا َء).
أَ ْدخَ َلــهُ اللــه مــن أَ ِّي أَبْـ َ

()2

فتح أبواب الجنة الثامنية مبجيء رمضان:
ف� ختــام الوقــوف عنــد تخصيــص بــاب الريــان لدخــول الصائمـ ي ن
ـ� منــه إىل الجنــة ،يحســن
ي

التذكـ يـر بــأن أبــواب الجنــة تفتــح بمجــيء رمضــان ،وتغلــق أبــواب جهنــم ،حســب مــا أخـ بـر عنه َر ُســول

اب
ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،حيــث قــال( :إذا دخــل َر َم َضـ ُ
اب ا ْل َج َّنـ ِـةَ ،و ُغ ِّل َقـ ْ
ـان ُف ِّت َحـ ْ
ـت أَبْـ َ
ـت أَبْـ َ
ـو ُ
ـو ُ
جهنــم ،وس ْلس ـ َلت الشَّ ـياط ن ( )3ف
و� روايــة صحيحــة أخــرى ،ذكــرت الســماء بــدل الجنــة ،فعــن ب يأ�
َ ِي ُ
َ َ َّ َ َ ُ ِ ْ
�)  ،ي
ض
ـت
ر� اللــه عنــه ،قــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :إذا دخــل شَ ـ ْه ُر َر َم َضـ َ
ـانُ ،ف ِّت َحـ ْ
هُ َريْـ َـر َة ،ي
ن ()4
�)
اب َج َه َّنـ َـمَ ،و ُس ْل ِس ـ َل ْت الشَّ ـ َي ِاط ي ُ
السـ َـم ِاءَ ،و ُغ ِّل َقـ ْ
ـت أَبْـ َ
أَبْـ َ
ـو ُ
ـو ُ
اب َّ
 .1عمدة القاري.263/ 10 ،
اب الدليل عىل أن من مات عىل التوحيد دخل الجنة قطعاً.
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جــاء ف ي� فتــح البــاري عــن عيــاض ،قولــه ف ي� ش�ح هــذا الحديــث :يحتمــل أنــه عــى ظاهــره

وحقيقتــه ،وأن ذلــك كلــه عالمــة للمالئكــة لدخــول الشــهر ،وتعظيــم حرمتــه ،ولمنــع الشـ ي ن
ـياط� مــن
ـ� ،ويحتمــل أن يكــون إشــارة إىل ك ـرث ة الثــواب والعفــو ،وأن الشـ ي ن
أذى المؤمنـ ي ن
ـياط� يقــل إغواؤهــم،
ن
الر ْح َمـ ِـة) ،وذلــك
ـا� -قولــهُ ( :ف ِّت َحـ ْ
ـت أَبْـ َ
ـو ُ
اب َّ
فيصـ يـرون كالمصفديــن ،قــال :ويؤيــد هــذا االحتمــال  -الثـ ي
ف
اب ،عــن ابــن ب يأ� أَنَـ ٍـس ،أَ َّن أَبَــا ُه حدثــه أَنَّــهُ ســمع أَبَــا هُ َريْـ َـر َة،
ي� روايــة مســلم عــن يُونُــس عــن ابــن ِشـ َه ٍ
ض
اب
ر� اللــه عنــه ،يقــول :قــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :إذا كان َر َم َضـ ُ
ـان ُف ِّت َحـ ْ
ـت أَبْـ َ
ـو ُ
ي
ن (*)
�)
اب َج َه َّنـ َـم َو ُس ْل ِس ـ َل ْت الشَّ ـ َي ِاط ي ُ
الر ْح َمـ ِـة َو ُغ ِّل َقـ ْ
ـت أَبْـ َ
ـو ُ
َّ
1

قــال ويحتمــل أن يكــون فتــح أبــواب الجنــة عبــارة عمــا يفتحــه اللــه لعبــاده مــن الطاعــات،
وذلــك أســباب لدخــول الجنــة ،وغلــق أبــواب النــار عبــارة عــن رصف الهمــم عــن المعــاص ،آ
اليلــة
ي
ين
الشــياط� عبــارة عــن ي ز
ين
وتزيــ� الشــهوات.
الغــواء،
بأصحابهــا إىل النــار ،وتصفيــد
تعج�هــم عــن إ

أ
�ض
ت
ال�
قال الزين بن ي
المن� :والول أوجه ،وال ورة تدعو إىل رصف اللفظ عن ظاهره ،وأما الرواية ي
فيهــا أبــواب الرحمــة ،وأبواب الســماء فمن ترصف الــرواة ،أ
والصل أبــواب الجنة ،بدليل مــا يقابله ،وهو

غلــق أبــواب النــار ،واســتدل به عــى أن الجنة ف ي� الســماء ،إلقامة هذا مقــام هذه ف ي� الروايــة ،وفيه نظر.
وجــزم التوربشـ تـ� شــارح المصابيــح باالحتمــال أ
الخـ يـر ،وعبارتــه فتــح أبــواب الســماء كنايــة
ي
عــن تـ ن ز
ـ�ل الرحمــة ،وإزالــة الغلــق عــن مصاعــد أعمــال العبــاد تــارة ،ببــذل التوفيــق ،وأخــرى بحســن
القبــول ،وغلــق أبــواب جهنــم كنايــة عــن تـ ن ز
ـ�ه أنفــس الصــوام عــن رجــس الفواحــش ،والتخلــص مــن
المعــاص ،بقمــع الشــهوات.
البواعــث عــن
ي

وقــال الطيـ بـ� :فائــدة فتــح أبــواب الســماء توقيــف المالئكــة عــى اســتحماد فعــل الصائمـ ي ن
ـ�،
ي
وأنــه مــن اللــه ن ز
بم�لــة عظيمــة ،وفيــه إذا علــم المكلــف ذلــك بأخبــار الصــادق مــا يزيــد ف ي� نشــاطه،

ويتلقاه بأريحية.
* صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب فضل شهر رمضان.
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كلم ة� العدد

ش
ـاص
ـ� ،بعــد أن رجــح حملــه عــى ظاهــره :فــإن قيــل كيــف نــرى الــرور والمعـ ي
وقــال القرطـ ب ي
ف
ين
الشــياط� لــم يقــع ذلــك؟ فيجيــب أنهــا إنمــا تقــل عــن
كثــراً ،فلــو صفــدت
واقعــة ي� رمضــان ي
ـ� ،الصــوم الــذي حوفــظ عــى ش�وطــه ،وروعيــت آدابــه ،أو المصفد بعــض الشـ ي ن
الصائمـ ي ن
ـياط� ،وهم

المــردة ألكلهــم ،كمــا ف ي� بعــض الروايــات ،أو المقصــود تقليــل الـ شـرور فيــه ،وهــذا أمــر محســوس،

فــإن وقــوع ذلــك فيــه أقــل مــن غـ يـره ،إذ ال يلــزم مــن تصفيــد جميعهــم أن ال يقــع ش� وال معصيــة؛
أ
ين
ين
النســية.
الشــياط� ،كالنفــوس الخبيثــة ،والعــادات القبيحــة،
غــر
والشــياط� إ
لن لذلــك أســباباً ي
وقــال غـ يـره ف� تصفيــد الشـ ي ن
ـياط� ف ي� رمضــان :إشــارة إىل رفــع عــذر المكلــف ،كأنــه يقــال لــه
ي
()1
ين
الشــياط� عنــك ،فــا تعتــل بهــم ف ي� تــرك الطاعــة ،وال فعــل المعصيــة.
قــد كفــت
ن
ـ� المـراد مــن فتــح أبــواب الجنــة ،بأنــه حقيقــة الفتح ،وذهــب بعضهــم إىل أن
ويلخــص العيـ ي
ف
ن
رث
ـ� بهــا عــن
المـراد بفتــح أبــواب الجنــة كـ ة الطاعــات ي� شــهر رمضــان ،فإنهــا موصلــة إىل الجنــة ،فكـ ي
ذلــك ،ويقــال المـراد بــه مــا فتــح اللــه عــى العبــاد فيــه مــن أ
العمــال المســتوجبة بهــا إىل الجنــة؛ مــن
الصيــام والصــاة والتــاوة ،وأن الطريــق إىل الجنــة ف� رمضان ســهل ،أ
والعمال فيــه أرسع إىل القبول.
ي

()2

سـ ي ن
ـ� القديــر أن يهــل علينــا شــهر رمضــان بالخـ يـر واليمــن والـ بـركات ،وأن يعيننا
ـائل� اللــه العـ ي

عــى حســن صيامــه ،وأن يتقبلــه منــا ،وأن يكرمنــا ســبحانه بالعتــق مــن النــار ،ودخــول الجنــة مــع زمــرة
ـ� مــن بــاب الريــان ،المعــد للصائمـ ي ن
الصائمـ ي ن
ـ� ،الذيــن يكرمــون بندائهــم :أيــن الصائمــون؟ تمهيــداً
لمجازاتهــم بجنــة عرضهــا الســماوات أ
والرض ،وفيهــا مــا ال عـ ي ن
ـ� رأت ،وال أذن ســمعت ،وال خطــر عــى
قلــب بـ شـر.

 .1فتح الباري.115 - 114 /4 :
 .2عمدة القاري.266 /10 :
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عبــادات وطاعــات رمضانيــة
وبيــان فضلهــا
الشيخ مهدي سليم
باحث رشعي/دائرة إفتاء محافظة جنني

ش
�ف اللــه هــذا
شــهر رمضــان المبــارك هــو خـ يـر الشــهور عنــد اللــه ســبحانه وتعــاىل؛ فقــد ّ
الشــهر بـ ن ز
آن} (البقــرة .)185
ـان ا َّلـ ِـذي أُنـ ِـز َل ِفيـ ِـه ا ْل ُقـ ْـر ُ
ـ�ول القـرآن الكريــم فيــه ،قــال تعــاىل{ :شَ ـ ْه ُر َر َم َضـ َ
والمســلم الفَطــن مــن يســتثمر أوقــات هــذا الشــهر المبــارك الفضيــل بمــا يقربــه إىل اللــه
تعــاىل ،ويســهل عليــه طريــق الجنــة ،فشــهر رمضــان فرصــة عظيمــة لمضاعفــة الحســنات ومغفــرة
والقبــال عــى الطاعــات ،فيــه تص ّفــد الشـ ي ن
ـياط� ،ويعتــق المســلم مــن النـ يـران،
الذنــوب والســيئات ،إ

ـن،
قــال صــى اللــه عليــه وســلم « :إذا كانَــت َّأو ُل ليلـ ٍـة مــن َرمضـ َ
ـدت الشَّ ـ ي ن ُ
ـياط�َ ،
الجـ ِّ
ـانُ ،ص ِّفـ ِ
ومــرد ُة ِ

ـاب ،ونــادى
ـواب الج َّنـ ِـة ،فلــم يُغ َلـ ْ
ـار ،فلــم يُف َتـ ْ
ـق منهــا بـ ٌ
ـاب ،و ُف ِتحــت أبـ ُ
ـح منهــا بـ ٌ
وغ ِّلقــت أبَـ ُ
ـواب ال َّنـ ِ
ش
ـار ،وذ ِلــك ف ي� ِّكل ليلـ ٍـة»(*) .
ـر أقـ ِـر ،ول َّلـ ِـه عتقــا ُء مـ َ
منـ ٍ
ـر ِ
ـن ال َّنـ ِ
ـي الخـ ي ِ
أقبـ ْـل ،ويــا باغـ َ
ـاد :يــا باغـ َ
ـي الـ َّ ِّ
خصــه ببعــض العبــادات
ومــن ش�ف هــذا الشــهر المبــارك الفضيــل أن اللــه ســبحانه وتعــاىل ّ
1

والطاعــات ،الـ تـ� قــد يـ شـرع بعضهــا طيلــة العــام ،ويقبـ ُـل ف� غــره مــن الشــهور ،لكــن بعضهــا آ
الخــر
ي ي
ُ
ُ
ي
ف
غــره مــن الشــهور ،ومــن هــذه العبــادات:
يختــص بشــهر رمضــان المبــارك ،وال يكــون ي� ي
الصيام:

الســام وفرائضــه
الســام العظيــم ،وأركان إ
صيــام شــهر رمضــان المبــارك ركــن مــن أركان إ
أ
ت
ـ� يُتقــرب بهــا إىل اللــه ســبحانه وتعــاىل ،قــال صــى اللــه عليــه وســلم ،فيمــا
مــن أحــب العمــال الـ ي
ف
أ ن
نن
لبا� .
* س� ابن ماجة .كتاب الصيام .باب ما جاء ي� فضل شهر رمضان ،وصححه ال ي
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ش
ـت َع َل ْيـ ِـه»( ،)1وذكــر لنــا الله ســبحانه
ـب ِإ َ ي َّل ِم َّمــا ا ْف ت َ َ� ْضـ ُ
يرويــه عــن ربــهَ :
ـ� ٍء أَ َحـ َّ
«و َمــا تَ َقـ َّـر َب ِإ َ ي َّل َع ْبـ ِـدي ِبـ َ ي ْ

وتعــاىل أجــر بعــض العبــادات ،وجعــل ثوابهــا مضاعفـاً ،وأجرهــا كبـ يـراً ،وعنــد الحديــث عــن الصيــام
نــرى أن اللــه ســبحانه وتعــاىل نســبه إىل نفســه ،وأخفــى أجــره ،وأَعظـ َـم أمــره ،قــال رب العــزة جـ ّـل ف ي�
عــاه ،ف� الحديــث القــدس( :إال الصــوم ،فإنــه ل ،وأنــا أجــزي بــه)( ،)2والصــوم مدرســة أ
للخــاق،
ي
ي
ي
وفرصــة لتهذيــب النفــس ،وتدريبهــا عــى حســن أ
الخــاق ،وجميــل الترصفــات ،فليــس المقصــود منــه

مجــرد الجــوع والعطــش ،بــل هــو وقايــة مــن الشــيطان ووساوســه ،ودورة تدريبيــة لحســن أ
الخــاق،
وجميــل آ
الداب ،الـ تـ� ت ز
ـث
ـام ُج َّنـ ٌـةَ ،فـا َ يَ ْرفـ ْ
الص َيـ ُ
ي�يــن بهــا المســلم ،قــال صــى اللــه عليــه وســلم ِّ « :
ي
َوال َ يَ ْج َهـ ْـلَ ،و ِإ ِن ْامـ ُـرؤٌ َقاتَ َلــهُ أَ ْو شَ ــات ََمهُ َ ،ف ْل َي ُقـ ْـل ِإ ن ي ِّ� َصائـ ٌـم»( ،)3وقــد ورد ف ي� صحيــح البخــاري ،أن رســول
ف
ـار
اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال« :مــن صـ َ
ـبيل ال َّلـ ِـهَّ ،
ـام ً
بعـ َـد ال َّلــهُ وج َهــهُ عـ ِـن ال َّنـ ِ
يومــا ي� سـ ِ
ـبع� خري ًفــا» ( ،)4هــذا أجــر الصيــام بشــكل عــام ،فمــا بالــك بصيــام شــهر رمضــان المبــارك ،الــذي
سـ ي ن َ
تضاعــف فيــه الحســنات ،وتك ـرث فيــه الطاعــات ،وتغفــر فيــه الذنــوب والــزالت.
قراءة القرآن يف رمضان:
ش
�ف اللــه هــذا الشــهر بــأن بــدأ نــزول القـرآن
شــهر رمضــان المبــارك هــو شــهر القـرآن ،وقــد ّ

ـن ا ْل ُهـ َـد ٰى
ـان ا َّلـ ِـذي أُنـ ِـز َل ِفيـ ِـه ا ْل ُقـ ْـر ُ
الكريــم فيــه ،قــال تعــاىل{ :شَ ـ ْه ُر َر َم َضـ َ
ـات ِّمـ َ
ـاس َوبَ ِّي َنـ ٍ
آن هُ ـ ًـدى ِّلل َّنـ ِ
ـان} (البقــرة  ،)185وعندمــا يذكــر شــهر رمضــان يذكــر معــه الق ـرآن الكريــم مبـ ش
ـا�ة ،فارتباطهمــا
َوا ْلف ُْر َقـ ِ
قديــم ،والعالقــة بينهمــا كبـ يـرة.
ف
ين
و� هــذا الشــهر المبــارك الفضيــل تــرى ش
المســلم� للعبــادة ،وإقبالهــم
انــراح قلــوب
ي
الكبـ يـر عــى كتــاب اللــه ســبحانه وتعــاىل؛ ألن رمضــان موســم المســلم للعبــادة ،وفرصتــه الكبـ يـرة
للطاعــة ،وثروتــه العظيمــة الغتنــام أ
الجــر والثــواب مــن اللــه ،ســبحانه وتعــاىل ،ولعلــم المســلم
بحديــث رســول
ـاب اللـ ِـه َف َلــهُ
الله،صـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم ،الــذي يقــول فيــهَ :
ـن َقـ َـرأَ َح ْر ًفــا ِمـ ْ
«مـ ْ
َ
ـن ِك َتـ ِ
 .1صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب التواضع.
 .2صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب ما يذكر ف ي� المسك.
 .3صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب فضل الصوم.
ف
والس� ،باب فضل الصوم ي� سبيل الله.
 .4صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
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ش
ـر أَ ْمثَا ِل َهــا ،ال َ أَ ُقـ ُ
ـن أَ ِلـ ٌـف َحـ ْـر ٌفَ ،وال َ ٌم َحـ ْـر ٌفَ ،و ِميـ ٌـم
ِبـ ِـه َح َس ـ َن ٌةَ ،و َ
ـول ا ْلــم َحـ ْـر ٌفَ ،و َل ِكـ ْ
الح َس ـ َن ُة ِب َعـ ْ ِ
َحـ ْـر ٌف»( ،)1وهــذا الحديــث ش
ال�يــف يتحــدث عــن قـراءة القـرآن الكريــم ف ي� أيــام العــام جميعهــا ،فمــا
بالــك أ
الكبــر ،ف ي� شــهر رمضــان المبــارك.
بالجــور المضاعفــة والثــواب
ي
وقــد كان لرســول الله،صــى اللــه عليــه وســلم ،اجتهــاد خــاص مــع القـرآن ف ي� شــهر رمضــان
المبــارك ،فقــد ثبــت ف� الصحيحـ ي ن
ـ� أن رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،كان يقـرأ ويراجــع حفظــه
ي
ج�يــل ،عليــه الســامَ ،عــن ابْــن َعبـ ٍ ض
� ال َّلــهُ َع ْن ُه َمــاَ ،قـ َ
َان
«وك َ
مــن الق ـرآن الكريــم عــى ب
ـالَ :
ِ ِ َّ
ـاسَ ،ر ِ ي َ
ف
آن»( ،)2وهــذا الحديــث كمــا يقــول ابــن رجــب
ـانَ ،ف ُي َد ِار ُســهُ ال ُقـ ْـر َ
ـن َر َم َضـ َ
ِج ب ْ ِ�يـ ُـل يَ ْل َقــا ُه ِ ي� ك ُِّل َل ْي َلـ ٍـة ِمـ ْ
الحنبــ� ،رحمــه اللــه ،يــدل عــى( :اســتحباب دراســة القــرآن ف ي� رمضــان ،واالجتمــاع عــى ذلــك،
ي
الكثــار مــن تــاوة الق ـرآن ف ي�
وعــرض الق ـرآن عــى مــن هــو أحفــظ لــه ،وفيــه دليــل عــى اســتحباب إ
الكثــار مــن التــاوة ف ي� رمضــان لي ـاً ،فــإن الليــل تنقطــع فيــه
شــهر رمضــان  ...ويــدل عــى اســتحباب إ
الشــواغل ،ويجتمــع فيــه الهــم ،ويتواطــأ فيــه القلــب واللســان عــى التدبــر»(. )3
وعنــد الحديــث عــن همــة الســلف الصالــح مــع الق ـرآن ف ي� رمضــان؛ نــرى الهمــم العاليــة،
ت
ـ� ُوجهــت نحــو كتــاب اللــه ســبحانه وتعــاىل ،فقــد ورد أن
والطاقــات الكبـ يـرة ،والجهــود العظيمــة ،الـ ي
ض
ر� اللــه عنــه ،وتميــم الــداري،
بعضهــم كان يختــم القـرآن الكريــم كل يــوم ،كعثمــان بــن عفــان ،ي
جبــر ،ومجاهــد ،والشــافعي ،وآخــرون.
وســعيد بــن ي
وبعضهــم كان يختــم القـرآن الكريــم كل أســبوع ،كعبــد اللــه بــن مســعود ،وزيــد بــن ثابــت،
ض
ر� اللــه عنهــم ،ورحمهــم اللــه(. )4
بي
وأ� بــن كعــب ،وعبــد الرحمــن بــن يزيــد ،وعلقمــة ،وإبراهيــم ،ي
وكان بعــض الســلف يختمــه ف ي� قيــام رمضــان ف ي� كل ثــاث ليــال ،وبعضهــم ف ي� كل ســبع،
منهــم :قتــادة ،وبعضهــم ف ي� كل عـ شـرة ،منهــم :أبــو رجــاء العطــاردي ،وكان الســلف يتلــون الق ـرآن
ف� شــهر رمضــان ف� الصــاة وغ�هــا ،وكان أ
الســود يقـرأ ف� كل ليلتـ ي ن
ـ� ف ي� رمضــان ،وكان النخعــي يفعــل
ي
ي
ي
ي

أ
أ ن
نن ت
لبا� .
 .1س� ال�مذي ،كتاب فضائل القرآن ،باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من الجر ،وصححه ال ي
 .2صحيح البخاري .كتاب بدء الخلق .باب ذكر المالئكة.
الحنبل /لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف .ص(.)169
 .3ابن رجب
ي
 .4انظر :النووي /التبيان ف ي� آداب حملة القران .ص()59-61
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ش أ
ف
ف
و� بقيــة الشــهر ف ي� ثــاث ،وكان قتــادة يختــم ف ي� كل ســبع دائمـاً،
ذلــك ي� العــر الواخــر منــه خاصــة ،ي
و� العـ شـر أ
ف
ف
ف
الواخــر كل ليلــة ،وكان للشــافعي ف ي� رمضــان ســتون ختمــة يقرؤها
و� رمضــان ي� كل ثــاث ،ي
ي
ف ي� غـ يـر الصــاة ،وعــن ب يأ� حنيفــة نحــوه ،وكان قتــادة يــدرس القـرآن ف ي� شــهر رمضــان ،وكان الزهــري إذا
دخــل رمضــان قــال :فإنمــا هــو تــاوة الق ـرآن ،وإطعــام الطعــام.
وكان مالــك إذا دخــل رمضــان يفــر مــن قـراءة الحديــث ومجالســة أهــل العلــم ،ويقبــل عــى
تــاوة الق ـرآن مــن المصحــف ،قــال عبــد الــرزاق :كان ســفيان الثــوري إذا دخــل رمضــان تــرك جميــع
العبــادة ،وأقبــل عــى ق ـراءة الق ـرآن ...وإنمــا ورد النهــي عــن ق ـراءة الق ـرآن ف ي� أقــل مــن ثــاث عــى
ف أ
ت
ـ� تطلــب فيهــا
المداومــة عــى ذلــك ،فأمــا ي� الوقــات المفضلــة كشــهر رمضــان ،خصوصـاً الليـ ي
ـال الـ ي
ف أ
الكثــار فيهــا مــن
ليلــة القــدر ،أو ي� الماكــن المفضلــة ،كمكــة لمــن دخلهــا مــن غـ يـر أهلهــا ،فيســتحب إ
تــاوة القـرآن ،اغتنامـاً للزمــان والمــكان ،وهــو قــول أحمــد وإســحاق وغ�همــا مــن أ
الئمــة ،وعليــه يــدل
ي
عمــل يغ�هــم كمــا ســبق ذكــره»(*).
1

الخبــار ،واســتبعد حصــول مثــل هــذه أ
وان اســتبعد أحــد صــدق هــذه أ
الفعــال ،نذكّــره

ببعــض أصحــاب المهــن والحــرف مــن حولنــا ،كيــف رأينــا منهــم قــوة خارقــة ،ودقــة متناهيــة،
وج َلــد عظيــم ،ومثابــرة طويلــة ،وهمــة عاليــة ،ال يمكــن لنــا تصديقهــا إال بعــد
وتحمــل رهيــبَ ،
أن خَ ِب�ناهُ ــم ،وعشــنا ف ي� زمانهــم ،ورأينــا أفعالهــم بــأم أعيننــا ،وأصحــاب الهمــة ف ي� العبــادة ك ـرث ،
ال ينكــر جهدهــم ،وال يــرد فضلهــم ،وال يكــذب فعلهــم ،أخبارهــم ثابتــة ،وفعلهــم ش
مــروع،
المــام اللكنــوي ،رحمــه اللــه ،عندمــا قــال( :وإن
وهمتهــم مباركــة ،وأجمــل مــن ع ّلــق عــى ذلــك إ
الذاكريــن لهــذه المناقــب ليســوا ممــن ال يعتمــد عليــه ،أو ممــن ال يكــون حجــة ف ي� النقــل ،بــل هــم
أئمــة الســام ،و عمــد أ
المهمــات ،وتجعــل أخبارهــم مــن
النــام ،الذيــن يرجــع إىل أقوالهــم ف ي�
إ
ّ
ن
ن
العســقال�،
المــ� ،وابــن حجــر
الســمعا� ،وابــن حجــر
كثــر ،و
كأ� نعيــم ،و ابــن ي
ي
ي
القطعيــات ،ب ي
ي
والســيوطي ،والنــووي،
والذهــ� ،ومــن يحــذو حذوهــم  ...ووقــوع مثــل هــذا ،وإن اســتبعد
بي
الحنبل /لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف .ص()171
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مــن العــوام ،فــا يســتبعد مــن أهــل اللــه تعــاىل ،فإنهــم أعطــوا مــن ربهــم قــوة وصلــوا
بهــا إىل هــذه الصفــات ،وال ينكــر هــذا إال مــن ينكــر صــدور الكرامــات وخــوارق العــادات)(. )1
الدعاء:

ن
و� أَ ْسـ َت ِج ْب
الدعــاء عبــادة وطاعــة يتقرب بهــا العبد إىل الله ســبحانه وتعــاىل َ
{و َق َال َربُّ ُكـ ُـم ا ْد ُع ِ ي
ـن} (غافــر ،)60 :وقــال صــى اللــه عليــه
ـن ِع َبــا َدِ ت ي� َسـ َي ْدخُ ُل َ
ْ� َ
ون َج َه َّنـ َـم َد ِاخ ِريـ َ
ون َعـ ْ
َل ُكـ ْـم ِإ َّن ا َّل ِذيـ َ
ـن يَ ْسـ َتك ِب ُ
ش
�ء عىل
وســلم« :الدعــاء هــو العبــادة»( ، )2والدعــاء يحبه الله ســبحانه وتعاىل مــن عبدهّ ،
ويعد أكــرم ي
اللــه ســبحانه وتعــاىل ،قــال صــى اللــه عليه وســلمَ « :ل ْيـ َ ش
� ٌء أَ ْكـ َـر َم َع َل ال َّلـ ِـه ت ََعـ َ
ـاء» (.)3
ـال ِم َن ُّ
الد َعـ ِ
ـس َ ي ْ
ف
ت
ـ� ينشــط لهــا المســلم ،ويجتهــد
ويعــد الدعــاء ي� شــهر رمضــان المبــارك مــن العبــادات الـ ي
بهــا ،فالدعــاء ف ي� رمضــان أرجــى للقبــول ،وأقــرب ل إلجابــة ،فأبــواب الســماء مف ّتحــة ،وأبــواب النـ يـران
ين
تواقــة للعبــادة والطاعــة.
مغلقــة،
والشــياط� مصفــدة ،والنفــس ّ
ف آ
ت
ـ� يطم ـئ ن لهــا قلــب المؤمــن ،بــأن دعــاءه مســتجاب ،وجهــده مــع
وعنــد النظــر ي� اليــة الـ ي
آ
ف
ت
ـ� تتحــدث عــن الصيــام ،وفيهــا يقــول تعــاىل:
اللــه لــن يضيــع ،نجــد أنهــا أتــت ي� منتصــف اليــات الـ ي
ن
ن
ــان َف ْل َي ْســ َت ِجي ُبوا ِ يل َو ْل ُي ِؤْم ُنــوا ِب ي�
ــو َة َّ
يــب َد ْع َ
{ َو ِإ َذا َســأَ َلكَ ِع َب ِ
يــب أُ ِج ُ
ــ� َف ِــإ ي ِّ� َق ِر ٌ
اع ِإ َذا َد َع ِ
ــادي َع ِّ ي
الــد ِ
ون } (البقــرة.)186 :
ــد َ
ــم يَ ْرشُ ُ
َل َع َّل ُه ْ
وهــذا –واللــه أعلــم -فيــه إشــارة دقيقــة للعالقــة الوطيــدة بـ ي ن
ـ� رمضــان والدعــاء ،فالدعــاء ف ي�
هــذا الشــهر المبــارك الفضيــل يخــرج مــن قلــب خاشــع ،ولســان ذاكــر ،ونفــس مطمئنــة ،امتنعــت عــن
الطعــام والـ شـراب والشــهوات ،امتثــاال ً ألمــر اللــه ،وطاعــة لرســوله الكريــم ،صــى اللــه عليــه وســلم.
صالة الرتاويح :
قيــام الليــل مــن العبــادات ش
الم�وعــة طيلــة أيــام الســنة ،وهــي مــن العبــادات المحببــة
لقلــوب المؤمنـ ي ن
ـ� ،يشــتاق لهــا ،ويطمـئ ن قلبــه بهــا ،ويخلــو بصفــاء قلبــه مــع مــواله لمناجاتــه ،قــال
الكثار ف ي� التعبد ليس ببدعة .ص()103 - 101
 .1اللكنوي ،محمد عبد الحي الهندي /إقامة الحجة عىل أن إ
س� أ� داود .كتاب تفريع أبواب الوتر ،باب الدعاء ،وصححه أ
ال ن
 .2ن ن
لبا� .
ي
بي
أ
ف
ن
ت
نن
لبا� .
 .3س� ال�مذي .كتاب الدعوات .باب ما جاء ي� فضل الدعاء ،وحسنه ال ي
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ون } (الذاريــات)18 - 17 :
ـح ِار هُ ـ ْـم يَ ْسـ َتغْ ِف ُر َ
ـن ال َّل ْيـ ِـل َمــا يَ ْه َج ُعـ َ
ـونَ ،و ِب ْال َ ْسـ َ
تعــاىل ي� حقّهــم{ :كَانُــوا َق ِليـا ً ِّمـ َ

وقــال أيضــا ف ي� وصفهــم{ :تَ َت َج ف َ
ــم خَ ْو ًفــا َوطَ َم ًعــاَ ِوم َّمــا
ــع يَ ْد ُع َ
ــون َربَّ ُه ْ
ــا�ٰ ُج ُنوبُ ُه ْ
ــم َع ِ
ــن ا ْل َم َض ِاج ِ

ُــون} (الســجدة.)16:
ينفق َ
َر َز ْق َناهُ ْ
ــم ِ

وقيــام الليــل مــن أفضــل الصلــوات بعــد الفريضــة ،وهــو ش�ف للمؤمــن ،وتكريــم لــه ،وقد

السـ َـا َم،
أمــر بــه الرســول ،صـ َّـى اللــهُ عليــه وس ـ َّل َم ،وحـ ّ
ـاس ،أَ ْفشُ ــوا َّ
ـث عليــه ،فقــال( :يَــا أَيُّ َهــا ال َّنـ ُ

الج َّن َ
ــة ِب َس َ
ــا ٍم)(.)1
ــام ،ت َْدخُ ُل َ
ــاس ِن َي ٌ
َوأَطْ ِع ُمــوا الطَّ َع َ
ــون َ
ــامَ ،و َص ُّلــوا َوال َّن ُ
وصــاة ت
ال�اويــح ف� رمضــان لهــا مـ ي ز
ـ�ة خاصــة ،وفضــل كبـ يـر ،فمــن احتســبها وأخلــص فيهــا
ي
نيتــه ،وأحســن فيهــا عملــه ،كان قيامــه هــذا ســبب لمغفرة مــا تقدم مــن الذنــوب ،قال َصـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْي ِه
( )2ف
ـث واضــح،
و� هــذا حـ ّ
ـام َر َم َضـ َ
ـن َقـ َ
ـان ِإ َيمانًــا َو ْ
اح ِت َســابًا غ ُِفـ َـر َلــهُ َمــا تَ َقـ َّـد َم ِمـ ْ
َو َسـ َّل َم(َ :مـ ْ
ـن َذن ِْبـ ِـه)  ،ي
ف
وال�كــة ،قــال الحافــظ ابــن رجــب« :واعلــم أن
وتشــجيع رصيــح ،الســتنهاض الهمــم ي� شــهر الخـ يـر ب
المؤمــن يجتمــع لــه ف ي� شــهر رمضــان جهــادان لنفســه :جهــاد بالنهــار عــى الصيــام ،وجهــاد بالليــل عىل
ف
ف
القيــام ،فمــن جمــع ي ن
بغ� حســاب»(. )3
وص� عليهمــاُ ،و يِّ� أجره ي
ب� هذيــن الجهادين ،وو� بحقوقهمــا ،ب
ـوي العزيمــة ،للمواظبــة عــى صــاة ت
ال�اويــح ف ي� المســجد،
وأك ـرث مــا يشــحذ الهمــم ،ويقـ ّ
المــام حـ تـى ينتهــي مــن صــاة
ـح عــن رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أن مــن بقــي مــع إ
مــا صـ ّ

ت
ـن ِأبَ ي� َذ ٍّر َقـ َ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم:
ال�اويــح ،كتــب لــه قيــام ليلــة كاملــةَ ،
فعـ ْ
ـال :قــال َر ُسـ ِ
ت
ـام َل ْي َلـ ٍـة)(. )4
ـب َلــهُ ِق َيـ ُ
ـن َقـ َ
ـام َمـ َ
ـع ِإ
(إنــه َمـ ْ
ال َمـ ِ
ـر َف ك ُِتـ َ
ـام َحـ َّـى يَ ْنـ َ ِ
العرش األواخر من رمضان وليلة القدر:

ومــن مزايــا هــذا الشــهر المبــارك الفضيــل أن فيــه ليلــة مباركــة ،العبــادة فيهــا خـ يـر مــن عبادة

ـف شَ ـ ْه ٍر} (القــدر ،)3:ومــن ش�ف هــذه
ـر ِمـ ْ
ـن أَ ْلـ ِ
ألــف شــهر فيمــا ســواها ،قــال تعــاىلَ { :ل ْي َلـ ُـة ا ْل َقـ ْـد ِر خَ ـ ي ْ ٌ
الليلــة المباركــة أن فيهــا بــدأ نــزول القـرآن الكريــم عــى رســولنا محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال

أ ن
نن ت
لبا� .
 .1س� ال�مذي ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ،باب منه ،وصححه ال ي
اليمان.
اليمان ،باب تطوع قيام رمضان من إ
 .2صحيح البخاري ،كتاب إ
الحنبل /لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف.171 /1 :
 .3ابن رجب
ي
ال�مذي ،كتاب الصوم ،باب ما جاء ف� قيام شهر رمضان ،وصححه أ
ال ن
س� ت
 .4ن ن
لبا� .
ي
ي
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تعــاىلِ { :إنَّــا أَن َز ْل َنــا ُه ِ ف ي� َل ْي َلـ ِـة ا ْل َقـ ْـد ِر} (القــدر ،)1:وليلــة القــدر كمــا قــال صــى اللــه عليــه وســلم ،تكــون
ش أ
ف
ف
ض
ـ� ،صــى
ي� الليـ ي
ـال الوتــر مــن العــر الواخــر ي� شــهر رمضــان فعــن عائشــة ،ي
ر� اللــه عنهــا  ،أن النـ ب ي
اللــه عليــه وســلم ،قــال « :تَحــروا َلي َلـ َـة ال َقــدر ف� الوتْــر مــن العـ ش ْ أ
ـان» ( ، )1وقــد
ـن َر َم َضـ َ
ـر ال َ َو ِاخـ ِـر ِمـ ْ
َ َّ ْ ْ
ْ ِِي ِ ِ ِ َ َ ِ
كان مــن هــدي رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أنــه كان يتحــرى ليلــة القــدر باالجتهــاد ف ي� العـ شـر
أ
الواخــر مــن شــهر رمضــان مــا ال يجتهــد ف� يغ�هــا مــن أيــام العــام ،فــكان يعـ ت ز
ـ�ل أهلــه ،ويعتكــف
ي
ف
ـ� الليــل بالعبــادة والطاعــة ،لينــال ش�ف موافقــة ليلــة القــدر ،عــن
ي� مســجده ،ويوقــظ أهلــه ،ويحـ ي ي
ض
ش
ـر ،شَ ـ َّـد ِمـئ ْ ز َ َر ُه،
ر� اللــه عنهــا ،قالــت( :ك َ
ـ�َ ،صـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّلمِ َ،إ َذا َدخَ ـ َـل ا ْل َعـ ْ ُ
عائشــة ،ي
َان ال َّنـ ِب ي ُّ
َوأَ ْح َيــا َل ْي َلــهُ َ ،وأَيْ َق ـ َ
ظ أَهْ َلــهُ )(. )2
ومــن أكرمــه اللــه تعــاىل بحســن اجتهــاده ،فوافــق ليلــة القــدر ،فقــد حــاز مــا وعــد بــه
أ
«ومــن قــام ليلــة القــدر
الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــن الجــر والثــواب ،ومغفــرة الذنــوبَ :
ض
()3
ر� اللــه عنهــا ،مكانــة
إيمانًــا واحتســابًا غُفــر لــه مــا تقـ َّـدم مــن ذنبــه»  ،وقــد أدركــت ّأمنــا عائشــة ،ي
هــذه الليلــة ،فاجتهــدت بهــا خـ يـر اجتهــاد ،وســألت رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــن خـ يـر
ف
ـول :اللهــم إنــك عفــو
مــا يُدعــى بــه اللــه ســبحانه وتعــاىل ي� هــذه الليلــة المباركــة ،فقــال لهــا( :قـ ي
ن
عــ�) (.)4
تحــب العفــو فاعــف ي
وإن نظرنــا بشــمول لـ شـرف الزمــان ف ي� شــهر رمضــان المبــارك ،رأينــا أن العبــادات والطاعــات
أجرهــا مضاعــف ،وثوابهــا عظيــم ف ي� هــذا الشــهر المبــارك الفضيــل ،ورأينــا كيــف أن رســول اللــه ،صــى
اللــه عليــه وســلم ،والصحابــة الك ـرام والســلف الصالــح مــن بعدهــم اجتهــدوا واســتثمروا أوقــات
الخـ يـر ف ي� هــذا الشــهر المبــارك بــكل أنــواع العبــادات والطاعــات ،فقــد ثبــت أن رســول اللــه ،صــى
ليضاعـ َـف
اللــه عليــه وســلم ،كان كريمـاً جــواداً يُكـرث مــن الصدقــات ،ولكنــه كان يتحـ ّـرى شــهر رمضــان
ِ
إنفاقــه ،ويَك ـرث خـ يـره ،ويكــون أجــود النــاس ف� هــذا الشــهر الفضيــلَ ،عــن ابْــن َعبـ ٍ ض
� ال َّلــهُ
ِ ِ َّ
ُ
ي
ـاسَ ،ر ِ ي َ
الع� أ
 .1صحيح البخاري .كتاب فضل ليلة القدر .باب تحري ليلة القدر ف� الوتر من ش
الواخر.
ي
الع� أ
 .2صحيح البخاري ،كتاب فضل ليلة القدر ،باب العمل ف� ش
الواخر من رمضان
ي
 .3صحيح البخاري ،كتاب فضل ليلة القدر ،باب فضل ليلة القدر
أ ن
نن ت
لبا� .
 .4س� ال�مذي ،كتاب الدعوات ،باب منه ،وصححه ال ي
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ـول ال َّلــه ،صـ َّـى اللــهُ ع َليــه وسـ َّلم ،أَجــود النــاس ،وكَان أَجود مــا ي ُكـ ف
َع ْن ُه َمــاَ ،قـ َ
ان
ـون ِ ي� َر َم َض َ
َ ْ ِ َ َ َ ْ َ َ َّ ِ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ
ـال( :ك َ
َان َر ُسـ ُ ِ َ
ـ� يَ ْل َقــا ُه ِج ب ْ ِ�يـ ُـلَ ... ،ف َل َر ُسـ ُ
الم ْر َسـ َل ِة)(. )1
ِحـ ي ن َ
ـح ُ
ـر ِمـ َ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم ،أَ ْجـ َ
ـن ِّ
ـو ُد ِبالخَ ـ ي ْ ِ
الريـ ِ
وأبــواب الصدقــات كثـ يـرة ،منهــا :تفطـ يـر الصائــم ،فمــن فطّــر صائمـاً ف ي� رمضــان كان لــه مثــل
ف أ
َان
ـن َفطَّـ َـر َصا ِئ ًمــا ك َ
وعـ َـف لــه ي� الجــر والثــواب ،قــال ،صــى اللــه عليــه وســلمَ :
«مـ ْ
أجــره ،ومــن زَا َد ُض ِ
الصا ِئـ ِـم شَ ـ ْي ًئا)(. )2
ـص ِمـ ْ
ـن أَ ْجـ ِـر َّ
ـر أَنَّــهُ ال يَ ْن ُقـ ُ
َلــهُ ِم ْثـ ُـل أَ ْجـ ِـر ِهَ ،غـ ي ْ َ

الخاصــة بشــهر رمضــان المبــارك زكاة الفطــر ،وهــي صدقــة واجبــة عــى كل
ومــن الصدقــات
ّ
ض
ر� اللــه عنــه،
مســلم ،أمــر بهــا الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وحـ ّ
ـث عليهــا ،فعــن ابــن عمــر ،ي
قــالَ ( :فـ َـر َض َرسـ ُ
الفطْـ ِـر َصا ًعــا ِمــن ت َْمـ ٍـرْ ،أو َصا ًعــا ِمــن شَ ـ ِـع ي ٍ�
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ عليــه وسـ َّل َمَ ،زكَا َة ِ
أ
والحـ ِّـرَّ ،
أن تُــؤَ َّدى َق ْبـ َـل
� ،وأَ َمـ َـر ب َهــا ْ
الم ْسـ ِـل ِم ي ن َ
عـ َـى َ
ـن ُ
الع ْبـ ِـد ُ
ـر ِمـ َ
والذ َكـ ِـر والُنْ ـىث َ َّ ،
ـر والك َِبـ ي ِ
والص ِغـ ي ِ
الص َ
ــا ِة)(. )3
وج ال َّن ِ
ــاس إىل َّ
خُ ُ
ــر ِ

وممــا يمـ ي ز
الســحور ،وهــو الطعــام الــذي يتناولــه الصائــم ف ي�
ـ� الصائــم عــن غـ يـره ،وجبــة َّ

ـح ُروا َفـ ِـإ َّن
آخــر الليــل ،وقبــل الفجــر ،وقــد حثّنــا عليــه الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقــال( :ت ََسـ َّ
ف
ـح ِر)(،)5
ور بَ َر َكـ ًـة)( ، )4وقــال أيضـاًَ ( :ف ْصـ ُـل َمــا بَـ ي ْ ن َ
السـ َ
السـ ُ
ـ� ِص َي ِام َنــا َو ِص َيـ ِ
ـاب ،أَ ْك َلـ ُـة َّ
ِ ي� َّ
ـح ِ
ـام أَهْ ـ ِـل ا ْل ِك َتـ ِ
الفطــار ،وتأخـ يـر الســحور ،قــال صــى اللــه عليــه وســلم( :ال َ
ـن للصائــم أيض ـاً :تعجيــل إ
وممــا يُسـ ّ
ت
()6
ز
ـ� تنبعــث مــن فمــه،
ـر َمــا َع َّج ُلــوا ِ
يَـ َز ُال ال َّنـ ُ
ـاس ِبخَ ـ ي ْ ٍ
الفطْـ َـر)  ،وممــا يمـ ي ّـ� الصائــم أيضـاً الرائحــة الـ ي
فبالرغــم مــن أنهــا مزعجــة للخلــق ،ومنفــرة للنــاس ،إال أنهــا عنــد اللــه غاليــة ،ومكانتهــا عظيمــة ،قــال
ـس ُم َح َّمـ ٍـد ِب َيـ ِـد ِه َلخُ ُلـ ُ
ـب
فيهــا رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ :
ـوف َفـ ِـم َّ
الصا ِئـ ِـم أَطْ َيـ ُ
(واَ َّلـ ِـذي نَ ْفـ ُ
ـك)(. )7
ِع ْنـ َـد ال َّلـ ِـه ِمـ ْ
ـح ا ْل ِم ْسـ ِ
ـن ِريـ ِ
 .1صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،كيف كان بدء الوحي إىل رسول الله ،صىل الله عليه وسلم.
ف
أ ن
نن ت
لبا� .
 .2س� ال�مذي ،أبواب الصوم ،باب ما جاء ي� فضل من فطر صائما ،وصححه ال ي
 .3صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب فرض صدقة الفطر.
 .4صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب بركة السحور من يغ� إيجاب.
تأخ�ه وتعجيل الفطر.
 .5صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب فضل السحور وتأكيد استحبابه ،واستحباب ي
الفطار.
 .6صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب تعجيل إ
ن
 .7صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب هل يقول يإ� صائم إذا شتم.
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ومــن العبــادات الـ تـ� ت شُ�ع ف� رمضــان ،ت
وي�تب عليها ثــواب خاص ،وأجر عظيــم ،أداء العمرة،
ي
ي
فرغــم ِعظَــم أجرهــا ،وكبـ يـر فضلهــا ،إال أن مكانتهــا ف� رمضــان خاصــة ،عــن ابــن عبـ ٍ ض
ر� ال َّلــه
ي
ِ ِ
ـاس ،ي
ف
ان ض
تق� حجــة ،أَ ْو َح َّجـ ًـة َم ِعي)(. )1
عن ُهمــاَّ ،
ـ� ،صــى اللــه عليه وســلمَ ،ق َال( :فــإن ُعمـ َـرة ي� َرم َض َ
ي
أن ال َّنـ ب ي َّ
ومــن مـ ي ز
ـ�ات هــذا الشــهر الفضيــل ،أنــه ســبب مــن أســباب المغفــرة ،وفرصــة كبـ يـرة لتكفـ يـر
الذنــوب والخطايــا ،قــال صــى اللــه عليــه وســلم (:الصلــوات الخمــس ،والجمعــة إىل الجمعــة،
خصــص الله ســبحانه وتعاىل
ورمضــان إىل رمضــان؛ مكفـرات لمــا بينهــن ،إذا اجتنبــت الكبائــر)( ، )2وقــد ّ

للصائمـ ي ن
ـ� بابــا مــن أبــواب الجنــة ،ال يدخــل منــه أحــد يغ�هــم ،وهــو بــاب الريــان ،قــال َصـ َّـى ال َّلــهُ
َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم(ِ :إ َّن ِ ف ي� ا ْل َج َّنـ ِـة بَابًــا ،يُ َقـ ُ
ـو َم ا ْل ِق َي َامـ ِـةَ ،ل يَ ْدخُ ـ ُـل
الصا ِئ ُمـ َ
الريَّـ ُ
ـون يَـ ْ
ـان ،يَ ْدخُ ـ ُـل ِم ْنــهُ َّ
ـال َلــهُ َّ
َ�هُ ـ ْـم ،يُ َقـ ُ
َ�هُ ـ ْـمَ ،فـ ِـإ َذا َدخَ ُلــوا
ُومـ َ
الصا ِئ ُمـ َ
ـون؟ َف َيق ُ
ـال :أَيْـ َ
ـن َّ
ـونَ ،ل يَ ْدخُ ـ ُـل ِم ْنــهُ أَ َحـ ٌـد غ ي ْ ُ
ِم ْنــهُ أَ َحـ ٌـد غ ي ْ ُ

ـقَ ،ف َلـ ْـم يَ ْدخُ ـ ْـل ِم ْنــهُ أَ َحـ ٌـد)(. )3
أُغ ِْلـ َ

وللصائــم عنــد فطــره ،وانتهــاء تعبــه ،وفــراغ نصبــه ،فرحــة خاصــة ش
بــر بهــا
م�وعــة ،ش ّ

الرســول،صىل اللــه عليــه وســلم ،ووعــد بفرحــة أخــرى للصائــم يــوم لقــاء ربــه ،قــال صــى اللــه عليــه
ــر ِهَ ،و َف ْر َح ٌ
ــم َف ْر َح َتــانَ :ف ْر َح ٌ
ــه)(.)4
ــة ِع ْن َ
ــة ِع ْن َ
َــاء َربِّ ِ
ــد ِلق ِ
لصا ِئ ِ
وســلمِ ( :ل َّ
ــد ِفطْ ِ
والمو َّفــق مــن وفقــه اللــه ســبحانه وتعــاىل ،فأحســن اســتثمار وقتــه ف ي� شــهر رمضــان المبارك،
َ
وعمــره بالعبــادة والطاعــة ،ومـ أ
ـ� أوقــات هــذا الشــهر المبــارك الفضيــل بــكل أنــواع العبادات ،وأشــكال
َّ
ت
ـ� يحبهــا اللــه ســبحانه وتعــاىل ويرضاهــا ،ليصبــح رمضــان بالنســبة إليــه فرصــة لمغفــرة
الطاعــات ،الـ ي
ذنوبــه ،وزيــادة أجــوره ،ورفــع درجاتــه ،وعتقــه مــن النـ يـران.

اب َح ِّج ال ِّن َس ِاء.
 .1صحيح البخاري ،كتاب جزاء الصيد ،بَ ُ
 .2صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،باب الصلوات الخمس ،والجمعة إىل الجمعة ،ورمضان إىل رمضان؛ مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر.
�.
الريَّ ُ
لصا ِئ ِم ي ن َ
ان ِل َّ
 .3صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،بَ ٌ
ابَّ :
الص َي ِام .
اب َف ْض ِل ِّ
 .4صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،بَ ُ
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كايد حسن عايد جاليطه

مساعد مفتي محافظة أريحا واألغوار

الحمــد للــه رب العالمـ ي ن
ـ� ،والصــاة والســام عــى رســول اللــه ،وعــى آلــه وصحبــه الكـرام،
أمــا بعــد؛
ت
ـ� بهــا اللــه عـ َز وجــل عبــادة الصيــام ،وجعلــه فريضــة جليلــة عظيمــة،
ـ� امـ ت ن َّ
فمــن النعــم الـ ي

فيهــا مقاصــد ومنافــع وغايــات ،ففيــه تغفــر الذنــوب ،وتقــال العـرث ات ،هــو شــهر عظيــم ،فاغتنمــوه
ات} (البقــرة.)148 :
ـر ِ
بالعبــادة ،والصــاة ،والصيــام ،والدعــاء ،وتالوة القرآن ،قــال تعاىلَ { :ف ْ
اسـ َت ِبقُوا ا ْلخَ ـ ي ْ َ
وقــال ســبحانه{ :وســارعوا إ َل مغْ فــرة مــن رب ُكــم وجنــة عر ُضهــا الســموات و ْ أ
ال َ ْر ُض أُ ِعـ َّـد ْت
َ َ ِ ُ ِ َ ِ َ ٍ ِ ْ َ ِّ ْ َ َ َّ ٍ َ ْ َ
َّ َ َ ُ َ

ــ�} (آل عمــران. )133:
ِل ْل ُم َّت ِق ي ن َ

متــق للــه”( ، )1ومــن
قــال البيضــاوي“ :فيــه إشــارة إىل َّ
أن الطاعــة ال تقبــل إال مــن مؤمــن ٍ
هــذه الغنائــم العظيمــة فتــح الجنــات ،وغلــق أبــواب النـ يـران ،فيــه اليــر والرحمــة والكــرم والعطــاء،
فهــو الخـ يـر ك ُلــه ،حافــل بالخـ يـرات ،قــال صــى اللــه عليــه وســلم( :كل النــاس يغــدو ،فبائــع نفســه،
فمعتقهــا ،أو موبقهــا)(. )2
ـن َق ْب ِل ُكـ ْـم
الص َيـ ُ
ـن ِمـ ْ
ـب َعـ َـى ا َّل ِذيـ َ
قــال تعــاىل{ :يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
ـب َع َل ْي ُكـ ُـم ِّ
ـام ك ََمــا ك ُِتـ َ
ـن َآم ُنــوا ك ُِتـ َ
ُــون} (البقــرة.)183 :
ُــم تَ َّتق َ
َل َع َّلك ْ

تفس� البيضاوي ،المسمى ن ز
المام نارص الدين بن عبد بن عمر الرازي البيضاوي ،ص .284
الت�يل وأرسار التأويل ،إ
 .1ي
ت
س� ت
 .2ن ن
ال�مذي ،كتاب الدعوات ،باب منه ،قال ال�مذي :هذا حديث صحيح.
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“الصيــام لــه ارتبــاط بالقـرآن؛ مــن جهــة أنَّــه ســبب الرتفــاع القلــب مــن االتصــال بالعوائــق
ت
ش
ـ� هــي
الب�يــة ،إىل التعلــق باللــه تعــاىل ،كمــا َّ
أن الصيــام ســبب الصفــاء والفكــر ،ورقــة القلــب ،الـ ي
ســبب االنتفــاع بالقــرآن” (.)1
ف
و� رمضــان تــزداد الراحــة النفســية والقلبيــة والروحيــة والصحيــة ،وذلــك أل َّن طبيعــة
ي
النفــوس أن تفـ تـر وتمــل ،وتتعــب وتــكل ،وذلــك مــن خــال مغريــات الحيــاة ،والشــيطان يصطــاد،
وذلــك بســبب ضعــف النفــس عــن أداء الواجبــات مــع أ
اليــام.
ف
ت
ن
يأ�:
ومن هذه
المعا� الجليلة ي� شهر رمضان ما ي
ي

يمــوا
{و َمــا أُ ِمـ ُـروا ِإ َّل ِل َي ْع ُبـ ُـدوا ال َّلــهَ ُمخْ ِل ِصـ ي ن َ
 - 1النيــة إ
ـ� َلــهُ ِّ
والخــاص :قــال تعــاىلَ :
ـن ُح َن َفــا َء َويُ ِق ُ
الديـ َ
الصـ َـا َة ويؤْ تُــوا الـزكَا َة و َذلــكَ ديــن ا ْل َقيمــة} (البينــة ،)5 :وقولــه صــى اللــه عليــه وســلم( :إنمــا أ
العمـ ُ
ـال
َُ
َّ َ ِ ِ ُ ِّ َ ِ
َّ
ينكحهــا ،فهجرتُه
بالن َّيــات ،وإنمــا لــكل امــرئ مــا نــوى ،فمــن كانـ ْ
ـت هجرتُــه إىل دنيــا يصيبهــا أو إىل امـر ٍأة ُ
إىل مــا هاجـ َـر إليــه)(. )2

 - 2بدايـ ًـة أن تزين نفســك مســتقبال ً مسـ ش
ـتب�اً ســعيداً بالطاعة والعبــادة ،والفرح والــرور ،قال تعاىل:

ـوب} (الحج ،)32:وهذه الشــعائر هي عالمــة التقوى.
ـن يُ َعظِّـ ْـم شَ ـ َ
ـعا ِئ َر ال َّلـ ِـه َف ِإنَّ َها ِمـ ْ
{ َذ ِلــكَ َو َمـ ْ
ـن تَق َْوى ا ْل ُق ُلـ ِ
ض
ـوى
ر� اللــه عنهمــا ،قيــل{ :شَ ـ َ
ـعا ِئ َر ال َّلـ ِـه} أعــام دينــهَ { ،ف ِإنَّ َهــا ِمـ ْ
ـن تَ ْقـ َ
قــال ابــن عبــاس ،ي
ــوب} أي :فــإن تعظيمهــا مــن تقــوى القلــوب.)3(”.
ا ْل ُق ُل ِ
ـان عظيمــة يفــرح فيهــا المؤمــن ،منهــا العبــادة ،وقــال رســول اللــه ،صــى اللــه
فلرمضــان معـ ٍ
ـواب
عليــه وســلم ( :أتا ُكــم َرمضـ ُ
صيامــه ،تُ َف َّتـ ُ
وجـ َّـل علي ُكــم َ
ـهر مبــا َرك ،فـ َـر َض ال َّلــهُ عـ َّز َ
ـح فيـ ِـه أبـ ُ
ـان شَ ـ ٌ
ـواب الجحيـ ِـم ،وتُغَ ـ ُّـل فيـ ِـه َمــر َد ُة الشَّ ـ ي ن
ـف
ـماء ،وتغَ َّلـ ُ
ـر مــن ألـ ِ
السـ ِ
ـق فيـ ِـه أبـ ُ
َّ
ـياط� ،ل َّلـ ِـه فيـ ِـه ليلـ ٌـة خـ ي ٌ
َ
ِ
خ�هــا فقــد ُحـ ِـر َم)(. )4
ـهر َ ،مــن ُحـ ِـر َم ي َ
شَ ـ ٍ

 .1كتاب (ليتدبروا بآياته ،حصاد عام من التدبر) ،مركز الدراسات االستشارية ،المجموعة الثانية ،ص.24

 .2صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول الله  ،صىل الله عليه وسلم .

 .3البغوي ،محمد ي ن
تفس� البغوي “معالم ن ز
الت�يل” .384 /8
حس� بن مسعود ،ي
أ
ن
ئ
 .4ن ن
س�
لبا� .
النسا� ،كتاب الصيام ،باب ذكر االختالف عىل
معمر فيه ،وصححه ال ي
ي
ٍ
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المســاك عــن المفط ـرات ،مــن طلــوع الفجــر إىل غــروب
واســتحضار النيــة ،فالصــوم هــو إ
الشــمس مــع النيــة”(.)1
ش
ـر،
ـ� “ :الن َّيــة ،هــي “رادار” القلــب المســلم ،توجهــه َّإمــا إىل الخـ يـرَّ ،
قــال الزحيـ ي
وإمــا إىل الـ ِّ

وهــي مــدار عمــل المســلم ،ومعيــار ضبــط أ
العمــال ش
فإمــا أن
ال�ع َّيــة ،مــن
عبــادات ومعامــاتَّ ،
ٍ
ِ
ال�عــي ،وإمــا أن تُبط َلــه ،وتلغــي آثــاره ،وهــي ســبب ال َّثــواب أ
الُخــروي عــى العمــل،
تصحــح العمــل ش َّ َّ
ِّ
َ

ـب المؤمنـ ي ن
ـ� ،وصفــاء الق ْلــب،
َّ
فإمــا أن تكــون ســب ًبا لل َّثــواب والظَّفــر ِبجنــان الخُ لــد ،كنيــة الجهــاد ،وحـ ِّ
فمــن
والســمعةَ ،
َّ
وإمــا أن تكــون ســب ًبا للعقــاب؛ كالحقــد والحســد والبغضــاء ،أو الريــاء والشُّ ــهرة ُّ

حســنت نيتــه وصلحــت رسيرتــه ،حــاز الفضــل والفــوز ،والخــر ف� الدنيــا آ
والخــرة ،ومــن ســاءت ن َّي ُتــه
َّ ُ
َ
ُ
ي ي
وفســدت رسيرتُــه ،بــاء بالخُ ـران والســوء ،والخــذالن ف� الدنيــا آ
والخــرة”
َ
ُّ
ي

()2

 - 3ومــن الفضائــل والغايــات ف� رمضــان مواجهــة المصاعــب أ
والزمــات والطــوارئ ،مــن آالم وجــوع
ي

ض
ن
ـر�
ر� اللــه عنــه ،قلــت( :يــا رســول اللــه ،مـ ي
وفقــر؛ ليتعــود عــى الخشــونة ،روي عــن ب يأ� أمامــة ،ي
ن
ـ� اللــه بــه ،قــال :عليــك بالصــوم ،فإنــه ال مثيــل لــه)(.)3
بعمــل ينفعـ ي
أ
واح ِتســابًا غ ُِفـ َـر لــه
ـام َرمضـ َ
 - 4واحتســاب العمــال ،قــال صــى اللــه عليــه وســلم(َ :مــن صـ َ
ـان إيمانًــا ْ
واح ِتســابًا غ ُِفـ َـر لــه مــا تَ َقـ َّـدم ِمــن َذن ِْبــه) ( ،)4وهــذا
مــا تقـ َّـد َم ِمــن َذن ِْبــهَ ،
ومــن قــام َليلـ َـة ال َقـ ْـد ِر إيمانًــا ْ
ـو ف َّ�
المعـ نـى هــو جوهــر الصيــام ،االبتعــاد عــن الشــهوات والمحرمــات ،وقــد قــال اللــه تعــاىل {ِ :إن ََّمــا يُـ َ
ـاب} (الزمــر ،)10 :والصــوم نصــف الصـ بـر ،قــال صــى اللــه عليــه وســلم:
الص ِابـ ُـر َ
َّ
ون أَ ْج َرهُ ـ ْـم ِبغَ ـ ي ْ ِ
ـر ِح َسـ ٍ
ول يَ ْجهـ ْـل ،وإن ْامــرؤٌ َقاتَ َلــهُ ْأو شَ ــات ََمهُ َف ْل َي ُقـ ْـل :ن ِّإ� َصا ِئـ ٌـم َمرتَـ ي ْ ن
ـث َ
ـ�َ ،وا َّلـ ِـذي
ـام ُج َّنـ ٌـة ،فــا يَ ْر ُفـ ْ
[الص َيـ ُ
ِّ
ِ ُ
ي
َّ ِ
 .1فقه السنة.489/ 1 ،
السالمي وأدلته.197/ 1 ،
.2
الزحيل ،وهبة ،الفقه إ
ي
أ
ن
ئ
ن
ن
لبا� .
 .3س�
النسا� ،كتاب الصيام ،باب ذكر االختالف عىل محمد بن ب يأ� يعقوب ،وصححه ال ي
ي
اليمان.
 .4صحيح البخاري ،كتاب الصيام ،باب صوم رمضان احتساباً من إ
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المسـ ِ ت
ش
ـ� ب َيـ ِـد ِه َلخُ ُلـ ُ
ـب ِع ْنـ َـد ال َّلـ ِـه ت ََعـ َ
و�ابَــهُ
ـوف َفـ ِـم َّ
الصا ِئـ ِـم أطْ َيـ ُ
ـح ِ ْ
ـك ،يَـ ْ ُ
ـركُ طَ َع َامــهُ َ َ
نَ ْفـ ِ ي
ـال ِمــن ِريـ ِ
والح َسـ َن ُة َ ش
ـر ْأمثَا ِل َهــا) (.)1
الص َيـ ُ
وشَ ـ ْه َوتَهُ ِمــن ْ
أجـ ِـزي بــهَ ،
ـام ِ يل ،وأَنَــا ْ
ـىلِّ ،
أجـ ِ ي
بعـ ْ ِ
 - 5يخـ بـر المــوىل جـ َّـل وعــا أنــه قــد فــرض الصيــام عــى عبــاده المؤمنـ ي ن
ـ� ،كمــا فرضــه عــى مــن
ســبقهم مــن أهــل الملــل ،وقــد ع َّلــل فريضتــه ببيــان فوائــد كـ بـرى ،وحكمــه العليــا ،وهــي أن يُعـ ّـد
نفــس الصائــم لتقــوى اللــه ،وتــرك الشــهوات المباحــة ،امتثــاال ألمــره ســبحانه ،احتســاباً أ
للجــر عنده،
ً
ـ� للــه ،المجتنبـ ي ن
ليكــون المؤمــن مــن المتقـ ي ن
ـ� لمحارمــه”...

()2

ومــن أ
الغــراض العظيمــة مالزمــة النفــس وراحتهــا ،ليتحــاب النــاس ويتقربــوا بينهــم
ت
وي�احمــوا ،ويصلــوا أرحامهــم ،ويتعاونــوا فيمــا بينهــم.
أ
ت
قــال ابــن عاشــور:
الــ� ش�عهــا اللــه تعــاىل
ُ
“حكــم الصيــام حكــم عظيــم مــن الحــكام ي

و� ذلــك صــاح حــال أ
أ
ف
الفـراد ،فــرداً
للمــة ،وهــي مــن العبــاده الراميــة إىل تزكيــة النفــس ورياضتهــا؛ ي
فــرداً ،إذ منهــا تكــون المجتمــع” (.)3
أ
ف
ُــون
يــن يُ ْن ِفق َ
 - 6ومــن الفوائــد والرسار المســارعة إ
بالنفــاق ي� الــر والعالنيــة ،قــال تعــاىل{ :ا َّل ِذ َ
ـون}
ـو ٌف َع َل ْي ِهـ ْـم َو َل هُ ـ ْـم يَ ْح َزنُـ َ
سا َو َع َل ِن َيـ ًـة َف َل ُهـ ْـم أَ ْج ُرهُ ـ ْـم ِع ْنـ َـد َربِّ ِهـ ْـم َو َل خَ ـ ْ
أَ ْم َوا َل ُهـ ْـم ِبال َّل ْيـ ِـل َوال َّن َهـ ِ
ـار ِ ًّ

ين
الصائم�
النســانية ف ي� رمضــان أكـرث مــن غـ يـره ،فيجتهد الصائــم إلطعــام
(البقــرة ،)274 :وتتجــى المحبــة إ

أ
أ
وغ�هــم.
ـر� ،والصدقــاء والرحــام ي
مــن ذوي القـ ب

ـرا* ِإن ََّمــا نُطْ ِع ُم ُكـ ْـم ِل َو ْجـ ِـه
{ويُطْ ِع ُمـ َ
ـون الطَّ َعـ َ
قــال تعــاىل َ
ـام َعـ َـى ُح ِّبـ ِـه ِم ْسـ ِـكي ًنا َويَ ِت ً
يمــا َوأَ ِسـ ي ً
(النســان.)9 - 8 :
ُــم َجــ َزا ًء َو َل شُ كُو ًرا} إ
ــه َل ن ُِر ُ
يــد ِم ْنك ْ
ال َّل ِ
 .1صحيح البخاري ،كتاب الصيام ،باب فضل الصيام.
الصابو�،محمد عل ،أرواع البيان تفس� آيات أ
ن
الحكام.192/ 1 ،
.2
ي
ي
ي

تفس� التحرير والتنوير ،154/ 2 ،الدار التونسية.
 .3ابن عاشور ،محمد طاهر ،ي
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الهل منســأة ف� أ
قــال المنــاوي“ :صلــة القرابة ثم�اة  ...وهــي زيادة المال والمحبــة ف� أ
الجل”(.)1
ي
ي

ف
ـت وحـ ي ن
ـ� ،فــا ينفــع
 - 7كمــا َّ
أن هــذه الجواهــر النفيســة تــزداد وترتفــع ،بـ تـرك الح ـرام ي� كل وقـ ٍ
والنســان محاســب عــى أفعالــه
وغ�هــا مــن المحرمــات ،إ
الصائــم وهــو يتقــرب بالحــرام والــزور ي
وأقوالــه ،وهــو مســؤول عنهــا يــوم القيامــة  :قــال صــى اللــه عليــه وســلم(:من لــم يــدع قــول الــزور
والعمــل بــه ،فليــس للــه حاجــة ف� أن يــدع طعامــه ش
و�ابــه) (.)2
ي
قــال الغ ـزال“ :التقــوى كـ ن ز
ـ� عظيــم ،فــإن ظفــرت بــه فكــم تجــد فيــه مــن جوهــر ،ورزق
ي

كريــم ،وملــك عظيــم؛ ألن خــرات الدنيــا آ
والخــرة ُجمعــت فيهــا”(.)3
ي

ً
خاصــة النــوازل والمســتجدات
أن عــى المســلم أن يتفقــه ف ي� الديــن،
 - 8ومــن فوائــد رمضــان َّ

أ
والحــكام ش
ال�عيــة ،كالصيــام ،والســحور ،والقنــوت والدعــاء ،للرجــل والمــرأة ،فمــن لــم يعــرف
أ
اس ـأَ ُلوا أَهْ ـ َـل ِّ
الذ ْكـ ِـر ِإ ْن
بهــذه الحــكام ،فليســأل أهــل العلــم والديــن واالختصــاص ،قــال تعــاىلَ { :ف ْ
ون}(النحــل.)43 :
ــم َل ت َْع َل ُم َ
ُك ْن ُت ْ
الوىل آ
 - 9الديــن كلــه يــر؛ ألنــه موصــل إىل طريــق الجنــة والســعادة ف� أ
والخــرة؛ قــال الســعدي
ي

تيســر
تفســره“ :أي :يريــد اللــه تعــاىل أن ييــر عليكــم الطريــق الموصلــة إىل رضوانــه أعظــم
ف ي�
ي
ي
ويســهلها ،ولــذا كان جميــع مــا أمــر اللــه بــه عبــاده ف ي� غايــة الســهولة ف ي� أصلــه ،وإذا حصلــت بعــض
العــوارض الموجبــة الثقيلــة ،ســهله تســهيال ً آخــر ،إمــا بإســقاطه ،أو التخفيــف بأنــواع التخفيفــات،
وهــذه جملــة ال يمكــن تفصيلهــا ،ويدخــل فيهــا جميــع الرخــص والتخفيفــات” (.)4
البش� النذير.251/ 4 ،
الصغ� من أحاديث
 .1محمد عبد الرؤوف المناوي ،فيض القدير ش�ح الجامع
ي
ي
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصيام ،باب من لم يدع قول الزور والعمل به ف ي� الصيام.
 .3الغز يال ،حامد محمد بن محمد ،مناهج العابدين إىل الجنة ،ص.55
أ
ف
 .4الســعدي ،عبــد الرحمــن بــن نــارص الســعدي ،تيسـ يـر الكريــم المنــان ي� تفسـ يـر الق ـرآن ،137/ 1 ،الطبعــة الوىل1422 ،ه ،دار الجــوزي،
السعودية ،تحقيق ،عبد الله بن العقيل ،وبكر بن عبد الله زيد.
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وأجمــل مــا ق ـرأت وســمعت مــن العلمــاء ،ومنهــم النــووي“ :عمــا فتحــه اللــه لعبــاده مــن
ف
ت
ـ� ال تقــع ف ي� غـ يـره عموم ـاً ،الص ّيــام والق ّيــام ،وفعــل الخـ يـرات والبعــد
الطاعــات ي� هــذا الشــهر ،الـ ي
ـر مــن المخالفــات ،وهــذه أســباب دخــول الجنــة وأبــواب لهــا ،وكذلــك تغليــق أبــواب النــار،
عــن كثـ ي ٍ
ين
الشــياط� عبــارة عمــا ينكفــون عنــه مــن المخالفــات”...
وتصفــد

()1

ويقــول القاســمي“ :فــإن الصوم يكرس الشــهوة ،فيقمع الهوى ،فـ يـردع عن مواقعة الســوء”(.)2
ض
ن
ر� اللــه عنــه،
فاللهــم تقبــل منــا إ
الخــاص والعمــل يــا رب العالمـ يـ� ،كمــا ذكــر عــن عـ ي
ـ� ،ي

أنــه “كان ينــادي ف ي� آخــر ليلــة مــن شــهر رمضــان :يــا ليــت شــعري مــن هــذا المقبــول فنهنيــه ،ومــن
هــذا المحــروم فنعزيــه” (.)3
وأخـ يـراً :فــإن رمضــان شــهر عمــل ونشــاط دؤوب ،وحركــة وعمــل وعلــم ودراســة ،لنهــوض
مركــب الحضــارة والتقــدم واالزدهــار ،ال شــهر نقــوص وفتــور همــم ،فقــد وقعــت ف ي� هــذا الشــهر
الفضيــل حــروب ومعــارك وغــزوات كـ بـرى ،منهــا معركــة بــدر ،وفتــح مكــة ،سـ ي ن
ـائل� اللــه أن ييــر لنــا
ف
ــ�}
ــه َر ِّب ا ْل َعا َل ِم ي ن َ
ــم أَ ِن ا ْل َح ْم ُ
اســتعادة أقصانــا ي� هــذا الشــهر الفضيــلَ .
ــر َد ْع َواهُ ْ
ــد ِل َّل ِ
{وآَ ِخ ُ

 .1النووي ،يح� بن ش�ف ،صحيح مسلم شب�ح النووي ،188/ 1 ،الطبعة أ
الوىل ،سنة 1347هـ 1929م.
ي
 .2محمد جمال الدين القاسمي ،تفس� القاسمي ،المسمى محاسن التأويل ،ص\طه  ،418الطبعة أ
الوىل1376 ،هـ 1975م.
ي
 .4ابن رجب ،فرج عبد الرحمن  ،لطائف المعارف ،ص.210
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ييَ ِ
خ ِْ
ة املدمرة واملهجرة
قرية ال َ
سنة  1948م
أ .فتحي محمود
معلم وأمني مكتبة متقاعد  /نابلس

الم ِعــز المــذل،
املقدمــة:
المحــ� المميــت ،النافــع الضــار  ،الخافــض
ُ
الحمــد للــه ُ
يي
أ
يــام نُداو ُلهــا ي ن
بــ� النــاس} (آل عمــران)140 :
الرافــع ،القائــل{ :وتلــك ال ُ
ـن
ســبب التســمية واملوقــع  :االســم القديــم للقريــة هــو ( ابــن بَـ َـر ْق ،أو ابـ ْ
و� أواخــر القــرن الثامــن عـ شـر ق  .م  .ســجل الملــك أ
ف
الشــوري ( ســنحاريب )( )1أســماء بلــدان
بْـ َـرق) ي
الســهل الســاحل الفلسـ ن ت
ـاي بْـ َـرق) وهــي كمــا تــرى تحريفـاً الســمها
ـ� فتحهــا ،وكانــت منهــا (بنـ ْ
ي
ي
ـطي� الـ ي
ف
ن
ن
ن
ـا�  ،أطلــق الســكان عــى قريتهــم
ـ� بَـ َـرق ،أو ابْـ ْ
و� أواخــر القــرن العثمـ ي
ـا� العـ ب ي
الكنعـ ي
ـن بْـ َـرق ) ي
ـر� ( بـ ي
اســم “الخَ ي ْ ِ�يَــة “ بــدال ً مــن اســمها القديــم ( ابــن بْـ َـر ْق) ،ألن اليهــود أقامــوا مســتوطنة شــمال القريــة
ن
فغــر الســكان هــذه التســمية اىل ُمســمى جديــد ،هــو  “ :الخَ ي ْ ِ�يَــة“ ألن أهلهــا
ــرق ،ي
ــ� ِب َ
ســموها ِب ي
خـ يـرون وكرمــاء.

ـطي� أ
ف
ن
الوســط ،ش�ق يافــا ،وتبعــد عنهــا 8
وتقــع قريــة ي
الخ�يــة ي� الســهل السـ ي
ـاحل الفلسـ ي

كــم  .ومناخُ هــا معتــدل ،وتربتهــا طينيــة خصبــة .

()2

الحــدود  :يحدهــا شــماال ً قريــة ســلمة ،وجنوبـاً يــازور وبيــت دجــن ،ش
و�قـاً ســاكية وكفــر
عانــا ،وغربــاً مدينــة يافــا.
حوال  1647نسمة .
السكان  :بلغ عدد سكان قرية ي
الخ�ية سنة  1948 / 1947ي
 .1مفصل العرب واليهود  :أحمد سوسة  .ص 588
ين
فلسط� ،مصطفى مراد الدباغ .42 :1 ،
 .2بالدنا
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الجـ ُـرف  /حمادشــة  /اردينيــة  /نــدى،
الرمحــي  /آل ُ
ويتــوزع الســكان عــى خمــس حمايــل ُ :
ولــكل حمولــة ديــوان – مضافــة – ومختــار  .ويعـ ّـد الديــوان الســتقبال الضيــوف ِوإكرامهــم  .وأســماء
المخاتـ يـر  :المختــار عبــد الفتــاح رشــيد  /إبراهيــم نــدى  /مــوىس أحمــد شــعبان ،وكانــت هنــاك لجنــة
ن
ـ�
إصــاح مكونــة مــن  :صالــح نــدى  ،ورســمي الجــرف  ،ومحمــد الفــارس  ،وذيــب العبــد حسـ يـ�  ،وعـ ي
ـ� حســن نــواس  ،ومحمــود عبــد الحســن.
خليــل حســان  ،ومصطفــى عـ ي
وتعــاون أهــل القريــة فيمــا بينهــم كان م ـرض ب أ
المثــال ف ي� العونــة والكــرم ،والمشــاركة ف ي�
الفـراح أ
أ
الخ�يــة “ أنهــا القريــة الوحيــدة ف� فلسـ ي ن ت
والتـراح  .وأهــم مــا تمـ ي ز
ـ� لــم
ـ�ت بــه قريــة “ ي
ي
ـط� الـ ي
الُرسي أ
ال�ابــط أ
يكــن فيهــا ثــارات دم ،بســبب ت
والُخــوي بينهــم .
ف
الخ�يــة “ المسـ ي ن
و� عــام ُ 1998قــدر عــدد الالجئـ ي ن
ـجل� ف ي�(*)( وكالــة الغــوث)
ـ� مــن أبنــاء “ ي
ي
ين
ين
ين
حــوال 10,116 .
المســجل� عــام 1998
وغــر
الالجئــ� مــن
حــوال  6410أمــا مجمــوع
المســجل� ي
ي
ي
1

نسمة .

الزراعــة  :كانــت الزراعــة عمــاد القريــة االقتصــادي ،والدخل المــال أ
للهل ،وتشــتهر القرية
ي
بزراعــة الخضــار والحمضيــات ...إلــخ ،ويتم تســويق الفائض إىل يافــا للبيع  .ولم يحدث أن اشـ تـرى أحد

آ
أ
ف
و� القرية
مــن ســكان القريــة ب
ال�تقــال ،وإنمــا يُهــدى لــه  .وكانــت الزراعة تعتمـ ُـد عــى المطــار والبــار  .ي
كثـ يـر مــن البيــارات ،وأشــهرها بيــارة ( العيلــة) ،ويوجــد ف� القريــة ث
أك� مــن ( )14دكانـاً ،ويوجــد ف ي� القرية
ي
ـاس) وتل حســان .
مقهــى (أبــو الــرز) و(راديــو وصالــون حســن الناطــور للحالقــة) و(مقــام الشــيخ دربـ ي
ف
(الجــرف) ت ز
ب�ويــده بالمــاء والمنافــع الصحيــة
وكان ي� القريــة مســجد قديــم ،وقامــت عائلــة ُ ُ
ن
ـا� هــو إمــام المســجد ،والمــؤذن مصطفــى محمــود نــواس  .ويوجــد ف ي� منتصــف
ســنة 1947م ،والنوبـ ي
القريــة (المقيــل) وهــي مســاحة واســعة مــن أ
الرض ،حيــث كانــت البقــر والغنــم تقيــل فيــه (أي
ِ َ
ف
الخ�يــة “ وهــذا دليــل عــى ثـراء
تقعــد) ،ويعــد المقيــل واحــداً مــن أهــم المالمــح البــارزة ي� قريــة “ ي
القريــة ووفــرة مواشــيها ،والشــوارع غـ يـر معبــدة ،ولكنهــا مرصوفــة جيــداً ،وهنــاك شــارع ُمســفلت يمـ ُّـر
ش�ق ـاً باتجــاه مدينــة يافــا .

ن
الفلسطي�  /لندن 1998
العر�
* سجل النكبة –  – 1948إعداد سلمان حسن أبو ستة ،مركز ب ي
ي

40

مل ف� العدد

َييَ ِ
الخ ْ ِ
ة املدمرة واملهجرة سنة  1948م

ف
الخ�ية “ مدرستان :
التعليم  :يوجد ي� قرية “ ي
الخ�يــة النموذجيــة “ مــن الصــف
 – 1مدرســة للذكــور أُنشــئت ســنة  1920م ،واســمها  “ :مدرســة ي
أ
الول ،وحـ تـى الصــف الســادس ،وبعدهــا يُكمــل الطالــب دراســته إىل قريــة ســلمه  .مديــر المدرســة:
عاصــم الناشــف مــن الطيبــة  .وعــدد الهيئــة التدريســية ف ي� المدرســة ســنة  1947ثمانيــة ،منهــم:
 – 1المرحــوم المعلــم محمــد مســلم نــدى  – 2المرحــوم المعلــم شــعبان مــوىس شــعبان .
ف
ال�يطانية .
الشهيد عصام الطاهر ،من يافا ،الذي استشهد ي� أثناء مواجهته للقوات ب
 – 2مدرســة البنــات  :تأسســت ســنة 1945م ،وهــي للصــف الرابــع ،وبعدهــا تُكمــل الطالبــة دراســتها
ف� المدرســة أ
ال يم�يــة للذكــور ،مديــرة المدرســة  :زليخا الســقا .
ي
االحتالل الربيطاين ليافا :
ال�يطانيــون العثمانيـ ي ن
ـ� ف ي� معركــة عظيمــة ف ي� قريــة ( :ابــن بْـ َـرق – الخَ ي ْ ِ�يَــة) كمقدمــة الحتــال
هاجــم ب
يافــا ،حـ تـى تــم دخــول يافــا عــام  1917م (،)1
الخ�يــة“ مــع إخوانهــم المجاهديــن ف ي� كل مــن ثــورة يافــا ســنة  1921م ،وثــورة
وقــد اشـ تـرك ثــوار “ ي
الخ�يــة “ يبيعــون
الـ ب ُـراق ســنة  1929م – ســنة  1933م ،وإ�ض اب ســنة  1936م  .وأخــذ شــباب “ ي
ف
ت
ـ� أُقيمــت بعــد صــاة الجمعــة
مصــاغ زوجا ِتهــم مــن أجــل ِش�اء الســاح  ،وشــاركوا ي� ُ
المظاهـرات ،الـ ي
ف� مســجد يافــا الكبــر  .وردت بريطانيــا بقمــع هــذه المظاه ـرات ،وإطــاق أ
العـ يـرة الناريــة  ،حيــث
ي
ي
كثــر مــن الجرحــى والشــهداء مــن أبنــاء القريــة ،حيــث استشــهد كل مــن( :خليــل عثمــان)
ســقط ي
وأصيــب (فــؤاد ابــو الــرز)

()2

سقوط يافا وقرية الخريية عىل يد العصابات الصهيونية:
أ
ف
{حميتــس} ( )3الحتــال يافــا و ُقراهــا ،
ي�  / 22نيســان  1948م ،صــدرت الوامــر بتنفيــذ عمليــة َ
الخ�يــة “ ،وعندمــا علــم ســكان القريــة بهــذا الخـ بـر ،قامــوا بحفــر الخنــادق الدفاعيــة
ومنهــا قريــة “ ي
حــول القريــة ،وتناوبــوا عــى حراســتها ليـا ً ونهــاراً ،مــن أجــل الدفــاع عنهــا .

()4

ين
فلسط� :مصطفى مراد الدباغ ،الديار اليافية. 89 / 7 ،
.1بالدنا
ن
فلسط� :مصطفى مراد الدباغ ،الديار اليافية .249 ، 7 /
 .2بالدنا
ي
 3عمليــة حميتــس :هــي جــزء مــن خطــة دالــت  ،الـ تـ� تحولــت مــن الدفــاع إىل الهجــوم وتهــدف اىل تطهـ يـر الســاحل الفلسـ ن
ـطي� بقيــادة لــواء
ي
ي
ن
ـندرو� ،يك ال ننــى – وليــد الخالــدي ص . 739
إلكسـ
ي
 .4المصدر السابق ،ص.699
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الخ�يــة “ ف ي�  1948 / 4 / 12م دخــل اليهــود
مجــازر اليهــود  :بعــد ســقوط قريــة “ ي

القريــة ،وقامــوا بمجــازر رهيبــة تقشَ ــعر لهولهــا أ
البــدان ،وأطلقــوا النــار عــى كل مــن تواجــد ف ي� القريــة
ِ
ِِ
ـاء وشــيوخ وأطفــال ،مــن أجــل إرهابهــم ش
وت� ِيد ِهــم .
ـال ونسـ ٍ
مــن رجـ ٍ
ِِ

()1

الخ�يــة “ وهــم :محمــد
وعــى إثــر هــذه المذبحــة ( )2استشــهد عــدد كبـ يـر مــن أبنــاء قريــة “ ي
أحمــد حســن المــري  /ناجــي مســلم نــدى  /عبــد الرحمــن ذيــب العبــد حسـ ي ن
ـ� ،وأختــه فاطمــة،

والخــادم  -تـ َّـم قت ُل ُهــم ف ي� البيــت  -وأســعد عبــد القــادر حمادشــة  /وأحمــد عطااللــه وابنتــه مريــم /
ن
القاطــو�  /محمــد شــاكر ســعادة  /وعبــد اللــه رشــيد عبــد الفتــاح  /عمــر عبــاس
وســعيد محمــد
ي

ن
ــرف.
الفرعــاوي /يوســف الحمــد
قاطــو�  /شــما ُ
الج ُ
ي

ن
ش
ـو� – أبــو
ومــن المفقوديــن  :أحمــد يوســف خليــل �ف  /إبراهيــم يوســف رحــال  /ســعيد القاطـ ي

ف
الخ�يــة “
فــوزي ،أســماء الجرحــى ي� حــرب عــام  1948 – 1947م مــن أبنــاء قريــة “ ي

()3

 – 1محمــد

ين
زك
حســ�  – 2محمــد عثمــان  – 3محمــد مصطفــى قنديــل  – 4أحمــد عبــد الهــادي هويــدي  – 5ي
مســلم نــدى  /أبــو فيصــل ،أصيــب برصاصتـ ي ن
ـ� ف ي� رســغ اليــد ،وبقيــت حـ تـى وفاتــه  – 6 .ناديــة محمــد
رســمي الجــرف  ،حيــث دخلــت الرصاصــة وخرجــت مــن بـ ي ن
ـ� ُضلوعهــا .
القرية اليوم واملستوطنات:
تدمــراً تامــاً ،وال يوجــد إال ن ز
الخ�يــة “
مــ�ل واحــد يعــود إىل الســيد ( أحمــد
ي
ــرت قريــة “ ي
ُد ِم َ

ين
ط بهــذا ن ز
الطيــ�) ،وتحيــ ُ
والتــ� ...
والصــر
المــ�ل أشــجار الــرو
ب
بي

تهج� ِهــم
الخ�يــة “ أبــدوا بُعيــد ي
ز َِعـ َـم تقريــر صــادر عــن اســتخبارات الهاغانــاة أن ســكان قريــة “ ي

منازلهــم ،والقبــول بالســلطة اليهوديــة .
ف ي� أوائــل عــام  1948م  ،الرغبــة ف ي� العــودة إىل
ِ
 .1القرى العربية الدمرة – جامعة يب�زيت – ش�كة الوثائق والمعلومات ،ص 12
 .2التاريخ الشفوي.

 .3وليد الخالدي /يك ال ننىس ،ص .786
 .4يك ال ننىس  /وليد الخالدي ،ص 699
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ن
ــ� ِبــراق  :بكــر البــاء ف ي�
أُقيمــت عــى أرض “ ي
الخ�يــة “ أربــع مســتوطناتُ – 1 :مســتوطنة ِب ي
()1
ين
الكلمتــ� ،أسســها يهــود مــن بولنــدا ف ي� تاريــخ  1924 / 6 / 13م
 – 2مستوطنة كفار أزار  - 3مستوطنة رمات غان  – 4مستوطنة رمات إفعال

()2

الخ�يــة “ مــن أقــدم القــرى الـ تـ� أقامهــا الكنعانيــون ف� فلسـ ي ن
ـط� .
الخامتــة  :قريــة “ ي
ي
ي
ف
ف
و� ذاكــرة أولئــك الذيــن يذكــرون كل
وتَظهـ ُـر ي� الخريطــة ،وكتــب التاريــخ ،والموســوعات ،والخرائــط ،ي
ـارة مــن بياراتهــا ،وكل َح َجـ ٍـر مــن ِحجاراتهــا ،فــا شــكَّ أنهــا
بيــت ،وكل حــارة ،وكل قطعــة أرض ،وكل بيـ ٍ

أ
ت
ـ� ينتمــي إليهــا بيــت المقــدس .
مــن الرض المباركــة الـ ي

ديارهــم بقــوة
قــد ث َ َبـ َ
ـال قريــة “ ي
الخ�يــة “ طُـ ِـردوا مــن ِ
ـت مــن خــال هــذا المقــال أن أهـ ي

ت
ـ� مارســتها العصابــات الصهيونيــة ،إال أنهــم مــا زالــوا يُؤمنــون بحقِّهــم
الســاح ،وفظاعــة الجرائــم الـ ي
ف
يارهــم .
ي� العــودة إىل ِد ِ

ين
قسطنط� نقوال – جمعية الدراسات العربية – القدس ،ص29
 .1معجم المواقع الجغرافية /

 .2يك ال ننىس  :وليد الخالدي  -ص 699
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مجزرة نحالني الثانية
شعر :د.م.عبد الله فنون
فلسطني

ف ي� الليل جاؤوا كالغجر

ين
مدجج� بكل ش�

بع�وا الجبال مع التالل

بغ� ضوء للقمر
ي

جاؤوا بأجنحة الظالم

لذبح أبناء ش
الب�

جند صهاينة لئام

حاقدين بكل غدر

حملوا سالحاً قاتال ً

من متنه طار ش
ال�ر

ين
لنحال� صبحاً
وصلوا

ف ي� تسابيح الفجر

ف ي� الزوايا والحفر

وتوزعوا حول المقابر
ح� أ
كمنوا إىل ي ن
الذان

وعند إمساك السحر

بدأوا هجوماً بالسالح

كأنما الناس بقر

والناس قد عقدوا الصيام

بغ� خوف أو حذر
ي

قاموا لتأدية الصالة

ين
مجازف� مع القدر

خرج الصغار إىل الطريق

وجمعوا كل حجر

رجموا العدى ببسالة

رغم التعرض للخطر
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ح ة ال ش
�
ع
دو � ر

يسعون ف ي� كر وفر

وكأنهم أسد جروا
أ
ان�ى
طفل البابيل ب

ت
متم�ساً فوق الشجر

والبعض أبىل مسعفاً

يسعى لتخفيف ض
ال�ر

والناس طاردت الغزاة

وكل غدار شأ�

ين
خاسئ�
هربوا وعادوا

بأمر سفاح قذر

شارون سفاك الدماء

وقاتل براً وبحر

خرجوا وقد تركوا اليتامى

أ
والرامل تنتظر

وجريحنا يروي ت
ال�اب

كأنه يسقي شجر

أما الشهيد فقد ق
ر�

إىل خلود مفتخر

ف ي� فرحة فيها العطاء

مجسد وبكل فخر

فاهلل أسأل رحمة

عا� ض
لكل من ن
ال�ر

ولكل قلب فيه جرح

مسه سوء ش
و�

ين
نحال�2019 /4/ 13

نحالــ� الثانيــة ف�  ،1989/ 4/ 13حيــث كانــت أ
ين
ين
الوىل ف ي�
الثالثــ� لمجــزرة
ف ي� الذكــرى
ي
ين
مذبحتــ� ف ي� القريــة بقيــادة أرئيــل شــارون قائــد كتيبــة ()101
أكــر
 ،1954/ 3/ 28وهمــا ب
المتخصصــة ف� قتــل النــاس العــزل ف� قــرى خــط وقــف إطــاق النــار ف� فلسـ ي ن
ـط� ،وقد استشــهد
ي
ي
ي
ـ� ،وجــرح أكـرث مــن  45مواطنـاً ف� أ
ف أ
ف
و� الثانيــة  7مواطنـ ي ن
الوىل ،وأكـرث مــن
ي
ي� الوىل  15مواطنـاً ،ي
 60ف ي� الثانيــة ،بعضهــم أصيــب بإعاقــة دائمــة.
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رمضان األمل
رغم الوباء
شعر :زهدي حنتويل

موظف إداري /مكتب نائب املفتي العام

رمضــان يــا شــهراً
يفــوح مــو َّد ٌة
ُ
ُ

نفحــات
ومــن
مــن أ َر ٍج
بوركــت
َ
ْ
ْ
ِ

ٌ
ســكينة
للنفــوس
خــر
نفحــات
ُ
ِ
يٍ

كات
ومــو ّدة تضفــي مــن
ب
الــر ِ

ش
مســتب�اً

هــو ت يآ�
ــج بمــا
ْ
بــه م َه ٌ
َ
فرحــت ِ

ّلمــا

َّ
أطــل

هاللــهُ

أ
بتللــؤ

ــب
عيــون ّكل
إليــه
نظــرت
ُ
ْ
ّ
ِ
مرح ٍ

بقدومــه
ِ

وتزيــن أ
البعيــد نضــار ًة
الفــق
ُ
َّ

ً
القســمات
ووســامة تطفــو عــى
ِ
ف ي�

ُ
لقربــه
تتــوق
أمــم
بــه
ٌ
ِ
ســعدت ِ

ولقائــه
ِ

شــوقاً
لحضــوره
يزيــد حــرار ًة
ُ
ِ

قــد عانقتــهُ

وتألقــت

ً
مزدانــة

موســم

البســمات
ِ

ات
ي
الخــر ِ

ّ
الطاعــات
بلــذ ِة
ِ

برحابــه
ِ

ألقــاً
النســمات
يفــوح بعاطــر
ُ
ِ

ش
فــت
بحفــاوة
بــه
فــازت
فت� ْ
ٍ
ِ
ّ

بصيامــه
ِ

بالفعــل
ِ

مــات
والع َز ِ

وترت ُ
ّــل

آن
القــر َ

آ
يــات
بال ِ

َ
والليــل

باتـــتهُ

تصــىل
ّي

ً
ركعــة

ت
يــأ� واعــداً
رمضــان هــذا
ُ
ُ
العــام ي

ــة الكُ ُربــات
الوبــاء
رغــم
ّ
ولج ِ
ِ
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آمــل
ٍ

الظلمــات
لينــر دربــاً ف ي� دجــى
ِ
يَ

ف
ت
ُ
موعــد
ابتســامة
غــده
و�
ٍ
ِ
ي
يــأ� ي

ِّ
ات
تمحــو انكســا َر
الظــل والحــر ِ

مشــهد
زمــن "الكرونــا "
رمضــان ف ي�
ُ
ٌ
ِ

يشــهد فر َق َ
الجمعــات
ــة
كان
مــا َ
ُ
ِ

الكمامــة داعيــاً
عــر
قــد جــاء ف ي�
ِ
ِ

ف
عقبــات
كان مــن
للصــر ي� مــا َ
ِ
بِ

يــروي

قلــوب
َ

ين
الظامئــ�

بغيثــه
ِ

ات
بــه نــاراً مــن الجمــر ِ
يطفــي ِ

ُّ
تخضــل

منــهُ

نضــار ًة

ً
وهدايــة

تحيــا

وزكاة
ِ

الشــهور
ِ

ٌ
فضيلــة

ســاعاتهُ

وتباركــت
ْ

ت
يــأ�
ي

تــاج
ُ

ف
و�
ي

يــده
ِ

ُ
مشــاعل

بــه
ِ

بحــاوة
ٍ

أ
جــر
بال ِ

والحســنات
ِ

حــه
القصيــد
ن ي ّإ� وإن جــاد
ُ
ْ
ببو ِ

َ
الكلمــات
بشاشــة
عليــه
أضفــي
ِ
ِ

ت
حــى غــدت
ــت ألوانهــا
ْ
ولقــد زهَ ْ

ُ
طيفــاً
الصفحــات
يطــوف بأجمــل
ِ
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معنــى التكافــل االجتامعــي ومظاهــره
يف الفقــه اإلســامي الحنيــف
الدكتور شفيق عياش
عضو هيئة تحرير مجلة اإلرساء

يقصــد بالتكافــل االجتماعــي ف ي� معنــاه اللفظــي والمعنــوي أن يكــون كل فــرد مــن أف ـراده ف ي�
كفالــة جماعتــه ،وأن للفــرد حقوق ـاً ف� المجتمــع ،يجــب عــى القوامـ ي ن
ـ� عليــه أن يعطــوا كل ذي حــق
ي
حقــه ،مــن غـ يـر تقصـ يـر وال إهمــال ،وأن يتكفلــوا برعايــة الفق ـراء ،وإغاثــة المـ ض
ـر� والعجــزة ،ورفــع
الـرض ر عــن الضعفــاء ،ومــن إليهــم؛ كالعمــال الذيــن يصابــون أثنــاء العمــل ،وأنــه إن لــم يكــن كذلــك

تآكلــت لبنــات البنــاء ،وال بــد أن يخــر منهــاراً ولــو بعــد حـ ي ن
ـ� .
ف
الكب�ة الواســعة
وال نــكاد نجــد دينـاً أو شت�يعـاً يتحقــق ي� ظلــه التكافــل االجتماعــي بالصــورة ي
ف
ت
الســام ،وإن كان تفصيــل لذلــك ال يســتوفيه كتــاب أو كتــب ،فحســبنا
الــ� نجدهــا ي� إ
الجامعــة ي
ف
ن
ـلم(:مث َُل
ـ� ،صــى الله عليــه وسـ
إ
َ
الشــارة إىل أبلــغ تعبـ يـر جامــع لمعــى التكافــل االجتماعــي ي� قــول النـ ب ي
ا ْلمؤْمنـ ن ف
ـو ت ََدا َعــى َلهُ َســا ِئ ُر
ُ ِِ ي َ
ـ� ِ ي� ت ََوا ِّد ِهـ ْـمَ ،وت ََر ُ
اح ِم ِهـ ْـمَ ،وت ََعاطُ ِف ِهـ ْـمَ ،م َثـ ُـل ا ْل َج َسـ ِـدِ ،إ َذا اشْ ـ َت َك ِم ْنــهُ ُع ْضـ ٌ
ف
ــن
الســ َه ِر َوا ْل ُح َّمــى)( ،)1وقولــه صــى اللــه عليــه وســلم ،ي� صــورة أخرى(:ا ْل ُم ِؤْم ُ
ا ْل َج َس ِ
ــد ِب َّ
ــن ِل ْل ُم ِؤْم ِ
ـان ،يَشُ ـ ُّـد بَ ْع ُضــهُ بَ ْع ًضــا)( ،)2فهاتــان الصورتــان تكشــفان عــن مــدى مــا يصــل إليــه التضامــن
كَا ْل ُب ْن َيـ ِ
الفــراد ف� المجتمــع الســامي ،ألن الصــورة أ
والتعــاون مــع أ
ين
المؤمنــ� عــى اختــاف
الوىل تمثــل
إ
ي
أصنافهــم بالجســد الواحــد ،ويتكــون مــن أعضــاء مختلفــة ،كل عضــو فيــه يمثــل جانبـاً مــن صورتــه ،ال
 .1صحيح مسلم ،كتاب ال� والصلة آ
ين
المؤمن� وتعاطفهم وتعاضدهم.
والداب ،باب تراحم
ب
آ
ن
المؤمن� وتعاطفهم وتعاضدهم.
ال� والصلة والداب ،باب تراحم
ي
 .2صحيح مسلم ،كتاب ب
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معنى التكافل االجتامعي ومظاهره يف الفقه اإلسالمي الحنيف

ف
�
�
قه

تتــم ،وال تكتمــل دونــه ،ومــن ثــم كان �ض وريـاً وطبيعيـاً أن تســود أعضــاءه وأجـزاءه جميعهــا مشــاعر
والجهــزة أ
العضــاء أ
جامعــة ،وأن تتعــاون هــذه أ
والجـزاء عــى مــا يحقــق لــه الخـ يـر والحيــاة الكريمــة،
فــإذا مــرض عضــو فيــه ،وأحــس بألــم المــرض ،يــري الحســاس بالــداء إىل أ
العضــاء جميعهــا،
إ
فاشـ تـركت ف� الشــعور بالقلــق أ
والرق ،وتجاوبــت جميعهــا بشــكوى العضــو الجريــح الــذي أثــر فيهــا.
ي
أ
أ
وكذلــك المجتمــع يتكــون مــن الفـراد والرس والمؤسســات والهيئــات ،ولــكل جــزء فيــه وظيفة
يؤديهــا ،وحرفــة مهمــة تســد حاجــة أ
المــة ،ولهــذا يجــب أن يســوده التضامــن والتعــاون ،وأن تؤلــف
الرحمــة بـ ي ن
ـ� مختلــف أعضائــه ،وأن يكــون الشــعور بالرضــا رابطتــه الجامعــة ،حـ تـى ينعــم بالحيــاة
الطيبــة ،ال يكــدر صفوهــا حقــد حاقــد ،وال يشــعر فيــه ضعيــف بالذلــة أمــام القــوي ،وإنمــا يحــس
الجميــع أنهــم إخــوة ،تجمعهــم رايــة واحــدة ،وأرسة تســمى أمــة واحــدة ،وذلــك مــا يفهــم مــن قولــه
ـة واحد ًة} أ
(النبيــاء)92:
تعاىل{:إن ََّمــا ا ْل ُم ِؤْم ُنـ َ
ـه{:إ َّن هَ ـ ِـذ ِه أُ َّم ُت ُكـ ْـم أُ َّمـ ً َ ِ َ
ـون ِإخْ َو ٌة}(الحجـرات ،)10 :وقولــه جــل جاللـ ِ
ِ

ولــه مــن تماســك بعضــه ببعــض ،وتعــاون بعضــه مع بعــض ،وكذلــك المؤمنــون ،كمــا يفهم
ـ� أَ ِع َّز ٍة َع َل
ـار ُر َح َما ُء بَ ْي َن ُهـ ْـم }(الفتــح { ،)29 :أَ ِذ َّل ٍة َعـ َـى ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
مــن قــول اللــه تعاىل فيهم{:أَ ِشـ َّـدا ُء َع َل ا ْل ُك َّفـ ِ
ا ْلكَافريــن }(المائــدة{ ،)54 :إن ال َّلــهَ يحــب ا َّلذيــن يقَات ُلـ ف
ـوص }(الصف.)4 :
ـون ِ ي� َسـ ِـب ِيل ِه َص ًّفــا َكأَنَّ ُهـ ْـم بُ ْن َيـ ٌ
ُ ِ ُّ ِ َ ُ ِ َ
ِ َّ
ِِ َ
ـان َم ْر ُصـ ٌ

مظاهر التكافل االجتامعي:

الصــول آ
أمــا مظاهــر التكافــل االجتماعــي ف� الســام ،فهي عــى ثك�تها يمكــن أن ترد إىل أ
التية:
ي إ
 - 1الشــعور الصــادق أ
ـون ِإخْ َو ٌة}(الحجـرات.)10 :
بالخــوة الشــاملة ،كمــا يفهم من قولــه
تعاىل{:إن ََّما ا ْل ُم ِؤْم ُنـ َ
ِ
وتعاىل{:وت ََع َاونُــوا َع َ
ْــوى َو َل
الــر والتقــوى ،عمــا ً بقولــه ســبحانه
 - 2التعــاون عــى ب
َ
ــر َوال َّتق َ
ــى ا ْل ِب ِّ

ت ََع َاونُــوا َع َ
ــم َوا ْل ُع ْد َو ِان}(المائــدة.)2:
ــى ْ ِإ
الث ْ ِ

لقــد أمــر اللــه ســبحانه وتعــاىل عبــاده بالتعــاون عــى الـ بـر والتقــوى ،ألنــه ســبيل الوحــدة
ش
والتــرذم ،قــال
الثــم والعــدوان ،ألنــه طريــق التفــرق
والتضامــن ،ونهاهــم عــن التعــاون عــى إ

اب
جــل شـ
ـن بَ ْعـ ِـد َمــا َجا َءهُ ـ ُـم ا ْل َب ِّي َنـ ُ
َ
ـن تَف ََّر ُقــوا َواخْ َت َل ُفــوا ِمـ ْ
ـأنه{:و َل تَكُونُــوا كَا َّل ِذيـ َ
ـات َوأُو َل ِئــكَ َل ُهـ ْـم َعـ َـذ ٌ
يــم }(آل عمــران.)105 :
َع ِظ ٌ
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أ
ت
ـ� ش�عهــا اللــه ســبحانه
ولقــد عــرف المســلمون الولــون أن التعــاون هــو الــروح الســامية الـ ي

لصــاح حالهــم ،وتقويــم ســلوكهم ،فســارعوا إليــه ،وحافظــوا عليــه ،وتعاونــوا عــى الـ بـر والعمــل
الصالــح ،ونفســوا كــرب إخوانهــم المكروبـ ي ن
ـ� ،ويــروا عــى المعرسيــن ،روى مســلم عــن ب يأ� هريــرة،

ض
ـن ُكـ َـر ِب
ـن ُم ِؤْمـ ٍـن ك ُْربَـ ًـة ِمـ ْ
ـس َعـ ْ
ر� اللــه عنــه ،أن رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــالَ (:مـ ْ
ـن نَ َّفـ َ
ي
ـر اللــهُ َع َل ْيـ ِـه ِ ف ي�
ُّ
ـو ِم ا ْل ِق َي َامـ ِـةَ ،و َمـ ْ
ـس اللــهُ َع ْنــهُ ك ُْربَـ ًـة ِمـ ْ
ـن ُكـ َـر ِب يَـ ْ
الدنْ َيــا ،نَ َّفـ َ
ـن يَـ َّ َ
ـر ،يَـ َّ َ
ـر َعـ َـى ُم ْعـ ِ ٍ
آ
آ
ف
ف
ت
ال ِخــر ِةَ ،و َمـ ْ ت
َان ا ْل َع ْبـ ُـد
ـو ِن ا ْل َع ْبـ ِـد َمــا ك َ
ـر ُه اللــهُ ِ ي� ُّ
ُّ
الدنْ َيــا َو ْال ِخـ َـر ِةَ ،واللــهُ ِ ي� َعـ ْ
ـر ُم ْسـ ِـل ًماَ ،سـ َ َ
ـن َسـ َ َ
الدنْ َيــا َو ْ َ
ف
ـو ِن أَ ِخيـ ِـه.)1()...
ِ ي� َعـ ْ
الحســاس بالمســؤولية قــدر مشـ تـرك بـ ي ن
ـ� أفـراد المجتمــع جميعهــا ،ومظهــر واضــح مــن مظاهــر
 -3إ
اع َو ُك ُّلك ُْم َم ْسـ ُئ ٌ
ول،
التكافــل االجتماعــي ،كمــا يفهــم مــن قــول النـ ب ي
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلمُ (:ك ُّل ُكـ ْـم َر ٍ

ـو َم ْسـ ُئ ٌ
ـو َم ْسـ ُئ ٌ
ـت ز َْو ِج َها،
ال َمـ ُ
َف ِإ
ولَ ،و َ
اع َعـ َـى أَهْ ِلـ ِـهَ ،وهُ ـ َ
اعَ ،وهُ ـ َ
المـ ْـرأَ ُة َر ِاع َيـ ٌـة َعـ َـى بَ ْيـ ِ
ولَ ،و َّ
الر ُجـ ُـل َر ٍ
ـام َر ٍ
ُــم َم ْســ ُئ ٌ
ــو َم ْســ ُئ ٌ
اع َع َ
ول)(.)2
ــي َم ْســ ُئو َل ٌةَ ،و َ
الع ْب ُ
اع َو ُك ُّلك ْ
ول ،أَال َ َف ُك ُّلك ْ
ــال َســ ِّي ِد ِهَ ،وهُ َ
ــى َم ِ
َو ِه َ
ُــم َر ٍ
ــد َر ٍ
ال�يــف أن كل فــرد مــن أفـراد أ
يفهــم مــن هــذا الحديــث ش
المــة مســؤول عمــا يعهــد اللــه إليه

ف
الســامي ممث ـا ً
القيــام بــه ،يســتوي ي� ذلــك الحاكــم والمحكــوم ،والكبـ يـر والصغـ يـر ،والمجتمــع إ
بالدولــة مطالــب بــأن يأخــذ عــى يــد كل مــن يتهــاون ف� أداء الواجــب ،أو يعبــث بحقــوق آ
الخريــن،
ي
م�لتــه بـ ي ن
مهمــا تكــن مكانتــه أو ن ز
ـ� قومــه ،وإال تعــرض لهــاك ،أو بــاء عظيــم ،كمــا يفهــم مــن هــذا
ت
ـن يُ َك ِّلـ ُـم َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى
س َقـ ْ
المـ ْـرأَ ُة َ
الخـ بـر (:أَ َّن ُق َريْشً ــا أَهَ َّم ْت ُهـ ُـم َ
ـتَ ،فقَا ُلــواَ :مـ ْ
ـ� َ َ
المخْ ُز ِوم َّيـ ُـة ا َّلـ ِ ي

اللــهُ َع َليـ ِـه َوسـ َّل َمَ ،و َمـ ْ ت
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم،
ـر ُئ َع َل ْيـ ِـه ِإ َّل أُ َسـ َ
ـام ُة بْـ ُ
ـن َزيْـ ٍـدِ ،حـ ُّ
ـب َر ُسـ ِ
ْ َ
ـن يَ ْجـ َ ِ
ف
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َمَ ،ف َقـ َ
َف َك َّلـ َـم َر ُسـ َ
ـام
ود ال َّلـ ِـه؟! ثُـ َّـم َقـ َ
ـال :أَتَشْ ـف َُع ِ ي� َحـ ٍّـد ِمـ ْ
ـن ُحـ ُـد ِ
ش
ـبَ ،قـ َ
ال�يـ ُـف ت ََر ُكــو ُهَ ،و ِإ َذا
ـاسِ ،إن ََّمــا َضـ َّـل َمـ ْ
َفخَ طَـ َ
ـال :يَــا أَيُّ َهــا ال َّنـ ُ
ـن َق ْب َل ُكـ ْـم ،أَنَّ ُهـ ْـم كَانُــوا ِإ َذا َ َ
س َق َّ ِ
ـت ُم َح َّمـ ٍـدَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه
س َق َّ
ـو أَ َّن َف ِاط َمـ َـة ِب ْنـ َ
الض ِعيـ ُـف ِف ِيهـ ْـم أَ َق ُامــوا َع َل ْيـ ِـه َ
الحـ َّـدَ ،وايْـ ُـم ال َّلـ ِـهَ ،لـ ْ
َ َ
 .1صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب فضل االجتماع عىل تالوة القرآن وعىل الذكر.
 2صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب { ُقوا أَنْف َُسك ُْم َوأَهْ ِليك ُْم نَا ًرا} [التحريم]6 :
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ف
�
�
قه

ض
()1
ر� اللــه عنهــا :ســمعت رســول اللــه ،صــى
ـت َل َقطَـ َ
س َقـ ْ
َو َسـ َّل َمَ َ ،
ـع ُم َح َّمـ ٌـد يَ َدهَ ــا) وقالــت عائشــة ،ي
ف ت
ت
ـق َع َل ْي ِهـ ْـم،
ـ� شَ ـ ْي ًئا َفشَ ـ َّ
ـ� هــذا يقــول( :الل ُهـ َّـمَ ،مـ ْ
ـن َوِ ي َل ِمـ ْ
ـن أَ ْمـ ِـر أُ َّمـ ِ ي
اللــه عليــه وســلم ،وهــو ي� بيـ ي
ت
ـق ِبـ ِـه) (.)2
ـق ِب ِهـ ْـمَ ،فا ْر ُفـ ْ
ـ� شَ ـ ْي ًئا َف َر َفـ َ
َفاشْ ـق ُْق َع َل ْيـ ِـهَ ،و َمـ ْ
ـن َوِ ي َل ِمـ ْ
ـن أَ ْمـ ِـر أُ َّمـ ِ ي
 - 4أداء الــزكاة :فقــد فرضهــا اللــه ســبحانه وتعــاىل عــى كل مســلم مـ تـى كمــل عنــده النصــاب المقـ ّـدر
ش�ع ـاً ،مســاعدة للفق ـراء ونحوهــم بـ شـروط خاصــة ،والقصــد منهــا مســاعدة القــادر لغـ يـر القــادر
المحتــاج ،وهــي أحــد أركان الســام الخمســة ،وفــرض مــن الفرائــض الـ تـ� أجمعــت عليهــا أ
المــة،
إ
ي
الســام،
واشــتهرت شــهرة جعلتهــا مــن �ض ورات الديــن ،بحيــث لــو أنكــر فرضهــا أحــد خــرج عــن إ

ف
ـاب
ـاك ي ِن� َوا ْل َع ِام ِلـ ي ن َ
الص َد َقـ ُ
ـات ِل ْل ُف َقـ َـر ِاء َوا ْل َم َسـ ِ
قــال تعــاىلِ {:إن ََّمــا َّ
ـ� َع َل ْي َهــا َوا ْل ُمؤَ َّل َفـ ِـة ُق ُلوبُ ُهـ ْـم َوِ ي� ِّ
الر َقـ ِ
والْغَ ارمـ ن ف
يم}(التوبــة.)60 :
السـ ِـب ِيل َف ِر َ
َ ِِ ي َ
ـن ال َّلـ ِـه َوال َّلــهُ َع ِليـ ٌـم َح ِك ٌ
يضـ ًـة ِمـ َ
ـ� َوِ ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه َوابْـ ِـن َّ
وممــا ال شــك فيــه أن الــزكاة إذا جبيــت ورصفــت ف� الوجــوه الـ تـ� بينتهــا آ
اليــة الكريمــة حققــت
ي
ي
ـاك� ،فــإن لــم تكــف كان حقـاً عــى أ
معـ نـى التكافــل االجتماعــي ،ولبــت حاجــة الفقـراء والمسـ ي ن
الغنيــاء

أن يمدوهــم بمــا يكفيهــم ف ي� المــأكل والملبــس ،ولــو أدى ذلــك إىل أن يعيشــوا عيــش الكفــاف ،فــإن لم
أ
يج�هــم عــى بــذل مــا فضــل عــن حاجتهــم مــن أموالهــم.
يفعلــوا؛ كان عــى إ
ول المــر أن ب
المــام أو ي
حــ� قــال " :لــو اســتقبلت مــن أ
وقــد كان هــذا اتجــاه عمــر ،ضر� اللــه عنــه ،ي ن
المــر مــا
ي
أ
أ
()3
ـوص
اســتدبرت لخــذت فضــول أمــوال الغنيــاء فرددتهــا عــى الفقـراء" بــل إن هــذا االتجــاه الــذي يـ ي
َان ِع ْنـ َـد ُه َف ْضـ ُـل ظَ ْهـ ٍـرَ ،ف ْل َي ُعـ ْـد ِبـ ِـه َعـ َـى
ـن ك َ
بــه رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،حيــث قــالَ (:مـ ْ

ـق
ـن َل زَا َد َلــهُ َ ،حـ ت َّـى ظَ َن َّنــا أَنَّــهُ َل َحـ َّ
ـن ك َ
َان ِع ْنـ َـد ُه َف ْضـ ُـل ز ٍَادَ ،ف ْل َي ُعـ ْـد ِبـ ِـه َعـ َـى َمـ ْ
ـن َل ظَ ْهـ َـر َلــهُ َ ،و َمـ ْ
َمـ ْ
أ
ف
ــل)(.)4
ِل َ َح ٍ
ــد ِم َّنــا ِ ي� ا ْلف َْض ِ
 .1صحيح البخاري ،كتاب الحدود ،باب منه.
المــام العــادل ،وعقوبــة الجائــر ،والحــث عــى الرفــق بالرعيــة ،والنهــي عــن إدخــال المشــقة
المــارة ،بــاب فضيلــة إ
 .2صحيــح مســلم ،كتــاب إ
عليهم
الزحيل.5013 /7 ،
السالمي وأدلته ،وهبة
 .3الفقه إ
ي
أ
ف
ن
نن
لبا� .
 .4س� ب يأ� داود ،كتاب الزكاة ،باب ي� حقوق المال ،وصححه ال ي

51

جم�ل ة� ا إل�سراء

العدد  153رمضان  /شوال 1442هـ نيسان  /آيار 2021م

والثــم يقــع عــى أف ـراده جميع ـاً إذا أصبــح واحــد
إن المجتمــع مســؤول عــن كل فــرد فيــه ،إ
منهــم جائعــاً ال يجــد مــا يســد بــه جوعــه.

وقــد أشــاد النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أ
ين
شــعري�؛ ألنهــم كانــوا كمــا قــالِ (:إ َّن
بال
بي
أ
ف
ف
ـو ٍب
ـام ِع َيا ِل ِهـ ْـم ِبا ْل َم ِدي َنـ ِـةَ ،ج َم ُعــوا َمــا ك َ
� ِإ َذا أَ ْر َم ُلــوا ِ ي� الغَ ـ ْز ِو ،أَ ْو َقـ َّـل طَ َعـ ُ
ـع ِريِّ ي ن َ
الَشْ ـ َ
َان ِع ْن َدهُ ـ ْـم ِ ي� ثَـ ْ
واحــد ،ثُــم ا ْقتســموه بينه ف
ــد بالســويَّ ِةَ ،ف ُه ْ ن
ــم)(*).
ــ� َوأَنَــا ِم ْن ُه ْ
َّ َ َ ُ ُ َ ْ َ ُ ْ
ــم ِ ي� ِإن ٍ
َ ِ ٍ
ــم ِم ِّ ي
َــاء َو ِاح ٍ ِ َّ ِ
1

وال شــك أن هــذه الصــورة ال تعدلهــا صــورة أخــرى فيمــا عــرف النــاس مــن أصنــاف التكافــل
االجتماعــي.

أ
ت
ـ� يكــون عليهــا التكافــل االجتماعــي الــذي لــم يعــرف
هــذه هــي أهــم المظاهــر والصــول الـ ي
ف
ـ� متسـ ي ن
الســام ،فلنحافــظ عليهــا ،ونكــون تم�احمـ ي ن
ـامح� ،وأن نصلــح ذات بيننــا،
لــه نظـ يـر ي� غـ يـر إ
وليحــرص كل منــا عــى أال يظلــم أحــداً مــن النــاس ،فــإن اللــه ســبحانه وتعــاىل عفــو كريــم يحــب
ـح َفأَ ْجـ ُـر ُه َعـ َـى ال َّلـ ِـه ِإنَّــهُ
العفــو ،ويثيــب عليــه ،قــال تعــاىلَ :
ـن َع َفــا َوأَ ْص َلـ َ
{و َجـ َزا ُء َسـ ِّي َئ ٍة َسـ ِّي َئ ٌة ِم ْث ُل َهــا َف َمـ ْ

ــ� }(الشــورى.)40 :
ــب الظَّا ِل ِم ي ن َ
َل يُ ِح ُّ

ش
�ء بعونــه تعــاىل ،والمؤمنــون إخــوة بنــص الق ـرآن
فالمســلمون أمــة واحــدة ،ال يفرقهــم ي

الكريــم ،والتحــاب بينهــم جــزء مــن العقيــدة ،وهــم متعاونــون متآلفــون ،ومقاليــد العــز والنــر بـ ي ن
ـ�
ـر ُه ِإ َّن ال َّلهَ َل َقـ ِـو ٌّي َع ِزي ٌز}(الحج.)40:
ـر َّن ال َّلهُ َم ْن يَ ْنـ ُ ُ
أيدينــا ،نلمســها مــن خالل قوله ســبحانه وتعاىلَ {:و َل َي ْنـ ُ َ
والله يقول الحق وهو الهادي إىل سواء السبيل

ال�كة ،باب ش
* صحيح البخاري ،كتاب ش
ال�كة ف ي� الطعام والنهد والعروض.
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الشيخ الدكتور محمد يوسف الحاج محمد
مفتي محافظة أريحا واألغوار

ـ� ،والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد ،الصــادق الوعــد أ
المـ ي ن
الحمــد للــه رب العالمـ ي ن
ـ�،
ين
أجمعــ�-:
وعــى آلــه وأصحابــه
إن اللــه عــ َّز وجــل ت
ين
المســلم� عبــادة ماليــة هــي الــزكاة ،مواســاة للفقــراء،
افــرض عــى
َّ
وتطهــراً ألمــوال أ
الغنيــاء ،وجعلهــا اللــه تعــاىل مــن ضمــن خمســة أركان أساســية ،ال يصــح دونهــا
ي
ض
ـال َر ُسـ ُ
ـالَ ( :قـ َ
� ال َّلــهُ َع ْن ُه َمــاَ ،قـ َ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ
إ
الســام ،أخــرج البخــاري َعـ ِـن ابْـ ِـن ُع َمـ َـرَ ،ر ِ ي َ
ن
ال ْسـا َ ُم َعـ َـى خَ ْمـ ٍـس :شَ ـ َها َد ِة أَ ْن ال َ ِإ َلــهَ ِإ َّل ال َّلــهُ َ ،وأَ َّن ُم َح َّمـ ًـدا َر ُسـ ُ
ـام
ـ� ِإ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،و ِإ َقـ ِ
َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم :بُـ ِ ي َ
ــان)
ــو ِم َر َم َض َ
ــاء الــ َّزك َِاةَ ،و َ
الح ِّ
ــجَ ،و َص ْ
الصــا َ ِةَ ،و ِإي َت ِ
َّ
الركان أ
فالــزكاة مــن أ
الساســية ل إلســام ،وقــد بـ ي َّ ن
ـ� الحــق ســبحانه وتعــاىل بنفســه أصنــاف
(*)
1

� َع َل ْي َهــا َوا ْل ُمؤَ َّلف َِة ُق ُلوبُ ُه ْم
ـاك ي ِن� َوا ْل َع ِام ِل ي ن َ
الص َد َقـ ُ
ـات ِل ْل ُفق ََر ِاء َوا ْل َم َسـ ِ
مســتحقيها ،فقــال ع َّز من قائــل{ِ :إن ََّما َّ
و ف� الر َقــاب والْغَ ارمـ ن ف
يم}(التوبــة)60:
السـ ِـب ِيل َف ِر َ
َ ِ ي ِّ ِ َ ِ ِ ي َ
ـن ال َّلـ ِـه َوال َّلــهُ َع ِليـ ٌـم َح ِك ٌ
يضـ ًـة ِمـ َ
ـ� َوِ ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه َوابْـ ِـن َّ
والصنــف أ
الول مــن مســتحقي الــزكاة هــم الفق ـراء والمسـ ي ن
ـاك� ،وكثـ يـراً مــا يقــع المكلفــون
بإخ ـراج الــزكاة ف� حـ يـرة مــن أمرهــم ،عندمــا يبحثــون عــن الفق ـراء والمسـ ي ن
ـاك� ،فبــأي معيــار نحكــم
ي
ـ�؟ وهــل همــا مرصفـ ي ن
ـ� هذيــن الصنفـ ي ن
ـاك�؟ ومــا الفــرق بـ ي ن
عــى النــاس أنهــم مــن الفقـراء والمسـ ي ن
ـ�
ين
مختلفــ� ،أم مــرف واحــد؟
ن
ال ْسال َُم َع َل خَ ْم ٍس»
* صحيح البخاري ،كتاب إ
� ِإ
اليمان ،بَ ُ
�َ ،ص َّل اللهُ َع َل ْي ِه َو َسل ََّم« :بُ ِ ي َ
اب َق ْو ِل ال َّن ِب ي ِّ
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مــن الواضــح أن معرفــة مــن هــم الفق ـراء والمسـ ي ن
ـاك� ،يمكننــا مــن معرفــة الفــرق بينهمــا،

ومــن معرفــة مــن أ
الوىل بالــزكاة إذا كـرث مــن يحتــاج إليهــا ،أو يدعــي ذلــك ،أمــا الفقـراء فهــم المصابون
بالفقــر ،وهــو ف ي� اللغــة :مــن ُكــر فقــار ظهــره ،فــا يقــوى عــى القيــام ،يقــول ابــن فــارس“ :الفقـ يـر:
الفريقــي“ :فقــر:
المكســور فقــار الظهــر ،ومنــه اشــتق الفقـ يـر مــن المــال”( ،)1ويقــول ابــن منظــور إ
ـون َلــهُ َمــا يَكْفــي عيا َلــه” (،)2
ـف ُّ
الغـ نـىِ ،م ْثـ ُـل َّ
والض ْعــف .. .و َقـ ْـد ُر َذ ِلــكَ أَن يَ ُكـ َ
الض ْعـ ِ
ال َف ْقــر وال ُف ْقــرِ :ضـ ُّـد ِ
وجــاء ف ي� المعجــم الوســيط الــذي أصــدره مجمــع اللغــة العربيــة ف ي� القاهــرة( “ :ا ْلف َِقـ يـر) المكســور
المــاء مــن ا ْل َق َنــاةَ ،ومــن ال َّنــاس مــن َل يملــك ِإ َّل أقــل ا ْل ُقــوت”(.)3
الفقــار ،ومخــرج َ

فاســتعملت كلمــة فقـ يـر ف ي� العــرف اللغــوي للداللــة عــى مــن ال يقــوى عــى القيــام بمصالــح

أ
ف
ـكا� ،تشــبيهاً بمــن ال يقــوى عــى القيــام النكســار فقــار
نفســه الساســية ،لعــدم امتالكــه المــال الـ ي
فالفقــر إمــا أنــه ال يملــك شــيئاً ألبتــة ،أو أنــه يملــك شــيئاً ال يغنيــه ،وال يســد حاجتــه،
ظهــره،
ي
ن أ
النمــري(:)4
خــر ،بقــول الراعــي
ويســتدل عــى ترجيــح هــذا
ي
المعــى ال ي
العيال فلم يُ ت ْ َ�كْ له َس َب ُد
َو ْف َق
ِ

كانت حلوب ُتهُ
الفق� الذي ْ
أَ ّما ي ُ

()5

يقــول ابــن قتيبــة محتج ـاً بهــذا البيــتَ “ :فجعــل ل ْلف َِقـ يـر حلوبــةَ ،وجعل َهــا وفق ـاً ِل ِع َيا ِلـ ِـه،
()6
ـ� ،فربمــا كان ســببه ك ـرث ة العيــال ،وجســامة المســؤوليات،
أَي قــدر قوتهــم”  ،فالفقــر وصــف نسـ ب ي

ن
ـ� ،مجمــل اللغــة البــن فــارس ،ص  ،703دراســة وتحقيــق :زهـ يـر عبــد المحســن ســلطان ،الطبعــة الثانيــة،
 .1ابــن فــارس ،زكريــاء القزويـ ي
مؤسسة الرسالة  -يب�وت 1986 -م
الفريقي ،لسان العرب ،60 / 5 ،الطبعة الثالثة ،دار صادر – يب�وت1414 ،هـ.
الفريقي ،محمد بن مكرم ،إ
 .2إ
ف
 .3مجمع اللغة العربية ي� القاهرة ،المعجم الوسيط ،697 / 2 ،دار الدعوة ،دون رقم طبعة أو تاريخ شن�.

ف
ن
ـو� ســنة  90هـــ ،وقــال هــذا البيــت ف ي� قصيــدة توجــه فيهــا لعبــد الملــك بــن مــروان بالســؤال والشــكوى
 .4هــو :عبيــد بــن حصـ يـ� النمـ يـري ،شــاعر أمــوي ،تـ ي
من عسف العمال ،انظر ،ديوان الراعي النم�ي ،ص  ،90ش�ح وتعليق :د .واضح الصمد ،الطبعة أ
الوىل ،دار الجيل يب�وت 1995م.
ي

ن
فق� ال يملك ذات شعر وال ذات وبر .انظر المرجع السابق ،ص .90
 .5السبد :الشعر أو الوبر،
والمع� أنه ي
أ
ن
ـا�  -بغــداد،
 .6ابــن قتيبــة ،عبــد اللــه بــن مســلم ،غريــب الحديــث  ،191 /1المحقــق :د .عبــد اللــه الجبــوري ،الطبعــة :الوىل ،مطبعــة العـ ي
1397م
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ف
�
�
قه

وربمــا كان ســببه المــرض والعجــز عــن االكتســاب ،وربمــا كان ســببه بــاء عامـاً ،مــن حــرب أو قحــط أو
أعاصــر ،ولكــن المعـ نـى المتحقــق مــن تلــك أ
الســباب عجــز الدخــل عــن الوفــاء بالـرض ورات المعيشــة؛
ي
مــن مــأكل وملبــس ومســكن.
أ
ف
ت
ـ� صورهــا
والفقــر مــن المظاهــر الساســية ي� حيــاة العــرب أثنــاء الجاهليــة وبعدهــا ،والـ ي

ـر� ف ي� مشــاهد بيانيــة كثـ يـرة ،ومــن أشــهر مــا قالــه شــعراء الجاهليــة ف ي� الفقــر ،مــا ورد عــن
الشــعر العـ ب ي
الجاهــ� البــارز ،حيــث قــال(:)1
عــروة بــن الــورد الصعلــوك
ي

الم الصديق ث
فأك�ا
شكا
الفقر أو َ
َ

إذا المر ُء لم يطلب معاشاً لنفسه
وقوله(:)2
دع ني� ن
فإ�
للغ� أسعى ن ي ّ
ِ ي

رأيت َ ش
الفق�
ُ
� ُ
هم ي ُ
الناس ُّ
وف�
وإن أمىس له حسب ي

وأبعدهم وأهونُهم عليهم
ُ

الصغ�
حليلته وينهره
ي

در ِيه
ويُ ِ
قص ِيه ال َّن ِد ُّي وتَ ْز ِ

ويلقى ذا ن
الغ� وله جالل

يط�
يكاد فؤاد صاحبه ي
ولكن ِ ن
رب غفو ُر
للغ� ٌّ

ٌ
جم
قليل ذن ُبهُ
والذنب ٌّ
ُ
ف
أمــا المسـ ي ن
ـ� أو المــادي ،يقــول
ـك� فهــو ي� اللغــة مــن ُ
الســكون للضعــف الجســدي أو النفـ ي
ف
�َّ :
الذ ُ
والض ُ
عيــف “ ( ،)3ثــم اشــتهر فيمــن يذلــه الفقــر،
ليــل َّ
الم ْس ِــك ي ن ُ
الزبيــدي ي� تــاج العــروسِ “ :
فيســكن لقلــة القــدرة الماليــة عــى الحركــة ،الـ تـ� تتطلــب قــدرة ماديــة ،يقــول أ
النبــاري ف ي� الزاهــر:
ي
“المسـ ي ن
ـك� ،معنــاه ف ي� كالم العــرب :الــذي ســكَّ نه الفقــر ،أي قلــل حركتــه .واشــتقاقه مــن الســكون؛
 .1ابــن الــورد ،عــروة  ،ديــوان عــروة بــن الــورد شــيخ الصعاليــك ،ص  ،77دراســة ش
و�ح وتحقيــق :أســماء أبــو بكــر محمــد ،دار الكتــب العلميــة
– 1998م
 .2المرجع السابق ،ص .79
ن
 .3الزبيــدي ،محمــد بــن محمــد ،تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ،200 /25تحقيــق :مجموعــة مــن المحققـ يـ� ،النـ ش
ـا� :دار الهدايــة دون
رقم طبعة أو تاريخ شن�.-
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يقــال :قــد تمســكن الرجــل ،وتســكن إذا صــار مســكيناً ،وتمــدرع ،وتــدرع :إذا لبــس المدرعــة”(.)1
ين
النفــ�
فالمســك� لغــة ال يقتــر عــى الجانــب المــادي ،بــل يتعــداه إىل الجانــب
ولــذا
ي
ن
ـت َع َل ْي ِهـ ُـم ِّ
الذ َّلـ ُـة َوا ْل َم ْســكَ َن ُة}(البقرة ،)61 :يقــول
{و�ض ُ ِ بَـ ْ
ـ� إرسائيــلَ :
والجســدي ،فقــد قــال تعــاىل عــن بـ ي
ف
والذلــة الصغَ ــار ،وهــي بكــر الــذال ال غـ يـر ،وهــي ضــد العــزة،
ابــن عاشــور ي� التحريــر والتنويــرِ “ :
ث
الحــار� ف ي� قولــه:
ولذلــك قابــل بينهمــا الســموأل أو
ي
عزيز وجار أ
ال ثك�ين ذليل
وما �ض نا أنا قليل وجارنا
والمســكنة الفقــر ،مشــتقة مــن الســكون؛ ألن الفقــر يقلــل حركــة صاحبــه .وتطلــق عــى
ن
ين
ومعــى لــزوم الذلــة والمســكنة لليهــود ،أنهــم فقــدوا البــأس
للفقــر.
المســك�
الضعــف ،ومنــه
ي
والشــجاعة ،وبــدا عليهــم ســيما الفقــر والحاجــة “ (.)2
ين
أمــا عــن الفــرق ي ن
والمســك� ،فيقــول العســكري ف ي� معجــم الفــروق اللغويــة:
الفقــر
بــ�
ي

ـ� الفقـ يـر والمسـ ي ن
“الفــرق بـ ي ن
ـك� :ال خــاف ف ي� اشـ تـراكهما ف ي� وصــف عدمــي ،هــو عــدم وفــاء الكســب

بالكليــة ،والمــال لمؤنتــه ،ومؤونــة عيالــه .وإنمــا الخــاف ف ي� أيهمــا أســوأ حــاالً .ومنشــأ هــذا الخــاف

اختــاف أهــل اللغــة ف ي� ذلــك.)3(”،

وللفقهــاء تعريفــات عــدة للفقـ يـر والمسـ ي ن
ـك� ،مقرونــة مع ـاً ،ألنهمــا قرنــا ف ي� الق ـرآن الكريــم

ت
يــأ�:
معــاً ،فــكان معناهمــا متشــابكاً ،ويحتــاج إىل بيــان ،كمــا ي

� َمـ ْ ش
َ ن ش
ـن
� ٍءَ ،وا ْل ِم ْسـ ِـك ي ن ُ
ـر َمـ ْ
� َء َلــهُ َ ،وهَ ـ َـذا َمـ ْـر ِو ٌّي َعـ ْ
أوالً :الســادة الحنفيــة“ :ا ْلف َِقـ ي ُ
ـن َل َ ي ْ
ـن َلــهُ أ ْد َ� َ ي ْ

ِأبَ ي� َح ِني َفـ َـة َ -ر ِح َمــهُ ال َّلــهُ “(.)4

ـا� كلمــات النــاس ،127 /1 ،الطبعــة :أ
أ
ف
ن
الوىل ،المحقــق :د .حاتــم صالــح الضامــن ،مؤسســة
 .1النبــاري ،محمــد بــن القاســم ،الزاهــر ي� معـ ي
الرســالة – بـ يـروت 1412 ، ،هـــ .-1992
تفس� التحرير والتنوير ،528 /1 ،الدار التونسية ش
للن� – تونس 1984 ،هـ
 .2ابن عاشور ،محمد الطاهر ،ي
ش
 .3العســكري ،أبــو هــال الحســن بــن عبــد اللــه ،معجــم الفــروق اللغويــة ،ص  ،409المحقــق :الشــيخ بيــت اللــه بيــات ،ومؤسســة النــر
السالمي ،الطبعة :أ
ين
الوىل ،مؤسسة ش
المدرس�1412 ،هـ
السالمي التابعة لجماعة
الن� إ
إ
ت
ش
البابر� ،محمد بن محمد ،العناية �ح الهداية ،261 / 2 ،دار الفكر ،دون طبعة دون تاريخ.
.4
ي

56

الفقراء واملساكني املستحقون للزكاة

ف��قه

ين
ش
الفق� من له بلغة ال تكفيه لعيش عامه،
�ء له بالكلية”(.)1
ثانياً :السادة المالكية “ :ي
والمسك� من ال ي
ثالثـاً :الســادة الشــافعية“ :الفقـ يـر واللــه أعلــم مــن ال مــال لــه وال حرفــة تقــع منــه موقعـاًِ ،زم َنـاً
كان أو غـ يـر ز َِمــن ،ســائال ً كان أو متعفف ـاً ،والمسـ ي ن
ـك� مــن لــه مــال أو حرفــة ال تقــع منــه موقع ـاً ،وال
تغنيــه ،ســائال ً كان أو غـ يـر ســائل”(.)2
رابعـاً الســادة الحنابلــة “ :الفقـ يـر هــو مــن لــم يجــد نصــف كفايتــه :...المسـ ي ن
ـك� :هــو مــن يجــد
نصفهــا أو ث
أك�هــا”(.)3
ت
وللحنابلــة تفصيــل ومحاججــة ف� إثبــات زيــادة الفقـ يـر حاجــة عــن المسـ ي ن
ـو�:
ـك� ،يقــول البهـ ي
ي

ْأ
ــوأُ َح ً
ــن
ــصَ ،و ِل ِش َّ
َــرا َء) بَ َ
اج ِت ِه ْم َ
(.وهُ ْ
ــدأَ ِب ِه ْ
ــد ِة َح َ
ــال ِم ْ
ــم أَ ْس َ
“ال َ ْص َن ِ
ــم اتِّ َبا ًعــا ِلل َّن ِّ
ــاف الث ََّما ِن َي ِــة (ا ْل ُفق َ
أ
أ
ــال ت ََع َ
ــمَ ،و َق َ
َــت
ــمَ ،و ِإن ََّمــا يُ ْب َ
ــاك ي ِن�) ِل ُب َ
ــفي َن ُة َفكَان ْ
ــم َف ْالَهَ ِّ
ــدأُ ِب ْالَهَ ِّ
ــدا َء ِة ال َّل ِــه ِب ِه ْ
الس ِ
ا ْل َم َس ِ
ــال {أَ َّمــا َّ
لمســاك ن� يعم ُلـ ف
َ
ـ�،
ـر أَ َّن َل ُهـ ْـم َسـ ِـفي َن ًة يَ ْع َم ُلـ َ
ِ َ َ ِي َ َْ َ َ
ـون ِ ي� ا ْل َب ْحـ ِـر} [الكهــفَ ،]79 :فأَخْ ـ ب َ َ
ـون ِفي َهــاَ ،و َقـ ْـد َس ـأ َل ال َّنـ ِب ي ُّ

ن
ن
ـن ا ْل َف ْقـ ِـرَ ،ف َقـ َ
ـ�
اس ـ َت َعا َذ ِمـ ْ
َصـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم ،ا ْل َم ْســكَ َن َةَ ،و ْ
ـ� ِم ْسـ ِـكي ًناَ ،وأَ ِم ْتـ ِ ي
ـال «ال َّل ُهـ َّـم أَ ْح ِيـ ِ ي
مســكينا ،واحـ ش ُ ف
اجـ ِـةَ ،ويَ ْسـ َت ِع َيذ
ـاك ي ن� يــوم القيامـ ِـة»(َ ،)4و َل يَ ُجــو ُز أَ ْن يَ ْسـأَ َل ِشـ َّـد َة ا ْل َح َ
ـرِ ن ي� ِ ي� ز ُْمـ َـر ِة ا ْل َم َسـ ِ
ِ ْ ِ ً َ ْ ْ
أ
ن
ُور،
ـن َحا َلـ ٍـة أَ ْص َلـ َ
ـر ُمشْ ـ َت ٌّق ِمـ ْ
ِمـ ْ
ـر ِب َم ْعـ َـى َمف ُْعـ ٍ
ـن ِف َقـ ِـر الظَّ ْهـ ِـرَ ،ف ِقيـ َـلَ :ف ِقـ ي ٌ
ـح ِم ْن َهــاَ ،وِل َ َّن ا ْلف َِقـ ي َ
ـول أَ ْي َم ْفق ٍ
ـع ُص ْل ُبــهُ َ .وأَ َّمــا َق ْولــه ت ََعـ َ
ـة} (البلــد،)16 :
ـت ِف ْقـ َـر ُة ظَ ْهـ ِـر ِهَ ،فانْ َقطَـ َ
ـو ا َّلـ ِـذي ن ُِز َعـ ْ
َوهُ ـ َ
ـال {أَ ْو ِم ْسـ ِـكي ًنا َذا َم ت ْ َ�بَـ ٍ
ت
ـر ِبا ْل ِم ْســكَ ي ْ ِن�
ـو ا ْل َمطْـ ُـر ُ
ـر ِابِ ،ل ِشـ َّـد ِة َح َ
ـر َعـ ْ
َوهُ ـ َ
اج ِتـ ِـهَ ،فأُ ِجيـ َ
ـب َع ْنــهُ ِبأَنَّــهُ يَ ُجــو ُز ال َّت ْع ِبـ ي ُ
وح َعـ َـى الـ ُّ َ
ـن ا ْلف َِقـ ي ِ
ـن َل يَ ِجـ ُـد شَ ـ ْي ًئا”(.)5
ُمطْ َل ًقــاَ ،وأَ َّن هَ ـ َـذا ال َّن ْعـ َ
ـرَ :مـ ْ
ـت َل يَ ْس ـ َت ِح ُّقهُ ِب ِإطْـ َـا ِق ْ
اسـ ِـم ا ْل َم ْســكَ َن ِةَ ،وا ْلف َِقـ ي ُ

ش
ش
.1
الخــر�  :محمــد بــن عبــد اللــه ش�ح مختــر خليــل
بــروت ،بــدون طبعــة وبــدون
للخــر� ،ج  2ص  ،212دار الفكــر للطباعــة – ي
ي
ي
تاريخ
 .2الشافعي ،محمد بن إدريس ،أ
الم ،ج  ،2ص  ،77دار المعرفة – يب�وت1410 ،هـ1990/م -دون طبعة.-
 .3الكرمــي ،مرعــي بــن يوســف ،دليــل الطالــب لنيــل المطالــب ،ص  ،87المحقــق :أبــو قتيبــة نظــر محمــد الفاريــا� ،الطبعــة :أ
الوىل ،دار طيبــة
بي
ش
للن� والتوزيع ،الرياض 1425 ،هـ 2004 /م.
أ
ن
نن ت
لبا� .
 .4س� ال�مذي ،كتاب الزهد ،باب ما جاء أن فقراء الماجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم ،وصححه ال ي
ت
ت
ن
القنــاع 271 / 2 ،دار الكتــب العلميــة –دون تاريــخ نـ شـر أو رقــم طبعــة .-المؤلــف:
ـو� ،منصــور بــن يونــس ،كشــاف القنــاع عــن مــ� إ
 .5البهـ ي
ف
ت
(المتو�1051 :هـ).
البهو� الحنبىل
منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس
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وعنــد التدقيــق ف ي� كالم فقهــاء المذاهــب ف ي� الفقــر والمســكنة ،نجــد أن الحنفيــة والمالكيــة

والشــافعية يجعلــون الفقـ يـر أحســن حــاال ً مــن المسـ ي ن
ـك� ،ولكنهمــا يشـ تـركان ف ي� عــدم قدرتهمــا عــى

ســداد �ض ورات الحيــاة ،أمــا الحنابلــة فيعكســون الوضــع ،ويقولــون بــأن المسـ ي ن
ـك� أحســن حــاال ً مــن
الفقـ يـر ،مــع أنَّــه ال يســتطيع كفايــة نفســه �ض ورات الحيــاة كالفقـ يـر ،إذاً فالقــدر الــذي يتفــق عليــه
ين
والمســك� كالهمــا ف ي� حاجــة إىل مســاعدة ماديــة لتحقيــق الكفايــة الماديــة بمــا
الفقــر
أن
الفقهــاء َّ
ي
يقيهمــا الهــاك أو النقــص المنغــص للحيــاة ،والباعــث عــى التعاســة.
ن
ين
والمســك� مســميان لصنــف واحــد ،ولكــن باعتبــارات مختلفــة،.
الفقــر
أن
ومعــى ذلــك َّ
ي
اف�قــا ،وإذا ت
ـاك� :إذا اجتمعــا ت
ولــذا قيــل ف� لفــظ الفقـراء والمسـ ي ن
أن الفــرق بينهمــا
اف�قــا اجتمعــا ،أي َّ
ي
ف
ت
الــ� قــد تخفــى عــى
ال يظهــر إال إذا ُقرنــا معــاً ي� الذكــر ،فيكــون الفقــر باعتبــار حقيقــة الحاجــة ي
النــاس ،بداللــة قولــه تعاىل{:ل ْل ُف َقــراء ا َّلذيــن أُحــروا ف� ســبيل ال َّلــه َل يس ـتطيعون �ض َ بــا ف� ْ أ
ال َ ْر ِض
ِ
ِ َ ْ َِ ُ َ ًْ ِي
َ ِ ِ َ ْ ِ ُ ِي َ ِ ِ
ـن
ـيماهُ ْم َل يَ ْسـأَ ُل َ
ـف ت َْع ِر ُف ُهـ ْـم ِب ِسـ َ
ـاس ِإ ْل َحا ًفــا َو َمــا تُ ْن ِف ُقــوا ِمـ ْ
يَ ْح َسـ ُب ُه ُم ا ْل َج ِاهـ ُـل أَغ ِْن َيــا َء ِمـ َ
ـن ال َّت َع ُّفـ ِ
ون ال َّنـ َ
خَ ــر َفــإن ال َّلــهَ بــه عليم}(البقــرة ،)273:فحاجــة الفقــر المتعفــف لــم تظهــر للجاهــل بــه ،ويحتــاج أ
المــر
ي ْ ٍ ِ َّ
ي
ِ ِ َِ ٌ
المــر ،يقــول ابــن عاشــور ضمــن تفســره آ
إىل تدقيــق ف� عالمــات الفقــر لمعرفــة حقيقــة أ
لليــة الكريمــة:
ي
ي
“ومعـ نـى تعرفهــم بســيماهم أي بعالمــة الحاجــة”( ،)1أي كأن يكــون الثــوب مرقعـاً أو مرثيـاً أو قديمـاً،
ن
ـد� البــادي عــى الشــخص دلي ـا ً عــى نقصــان التغذيــة.
أو يكــون الضعــف البـ ي

أمــا عــن المسـ ي ن
ـك� ،فقــال ســبحانه وتعــاىل{ :أَ ْو ِم ْسـ ِـكي ًنا َذا َم ت ْ َ�بَـ ٍـة} (البلــد ،)16:أي إن الحاجــة

ت
“والم�بــة
ألجأتــه إىل الـ تـراب مــن قلــة الملبــس ،وهــذا يكــون ظاه ـراً للعيــان ،يقــول ابــن عاشــور:
مصــدر بــوزن مفعلــة أيض ـاً ،وفعلــه تــرب ،يقــال :تــرب ،إذا نــام عــى الـ تـراب أي لــم يكــن لــه مــا
الرض ،وهــو ف� أ
ـ� الجســد أ
يف�شــه عــى أ
ت
الصــل كنايــة عــن العــري مــن الثيــاب الـ تـ� تحــول بـ ي ن
والرض
ي
ي
عنــد الجلــوس واالضطجــاع” (.)2
تفس� التحرير والتنوير.75 /3 ،
 .1ابن عاشور ،محمد الطاهر ،ي

تفس� التحرير والتنوير.359 /30 ،
 .2ابن عاشور ،محمد الطاهر ،ي
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ف
�
�
قه

أن الفقـ يـر أســوأ حــاال ً مــن المسـ ي ن
ـأن
ـك� ،بـ َّ
وتجــدر بنــا مناقشــة احتجــاج الحنابلــة إلثبــات َّ
رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،اســتعاذ باللــه تعــاىل مــن الفقــر ،وســأل اللــه المســكنة؟ فهــل
يصــح ذلــك؟ ومــا داللتــه؟
أمــا عــن اســتعاذة رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــن الفقــر ،فهــي صحيحــة ،بــل
ـ�،
ومقــرون فيهــا الفقــر بالكفــر ،أخــرج إ
ـن ُم ْسـ ِـل ِم بْـ ِـن ِأبَ ي� بَكَ ـ َـر َةَ ،عـ ْ
المــام أحمــد َعـ ْ
ـن أَ ِبيـ ِـه ،أَ َّن ال َّنـ ِب ي

َان يَ ُقـ ُ
ـر)(.)1
َصـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم ،ك َ
ـول( :الل ُهـ َّـم ِإ ن ي ِّ� أَ ُعــو ُذ ِبــكَ ِمـ َ
ـن ا ْل ُك ْفـ ِـرَ ،وا ْل َف ْقـ ِـرَ ،و َعـ َـذ ِاب ا ْل َقـ ب ْ ِ
ويقــول المباركفــوري ف ي� تفسـ يـر هــذا الحديــث( ”:اللهــم ن يإ� أعــوذ بــك مــن الكفــر) أي :مــن أنواعــه
خــر وال ورع ..وقــال القــاري :أي مــن فتنــة الفقــر ،أو فقــر
(والفقــر) أي :الفقــر الــذي ال يصحبــه ي
ف
و� ت
اق�انــه بالكفــر إشــارة إىل مــا ورد (كاد الفقــر أن يكــون كفـ ًـرا)
القلــب المــؤدي إىل كف ـران النعمــة ،ي
ـاكرا لمــا أنعــم عليــه”(.)2
حيــث لــم يكــن راض ًيــا بمــا قســم اللــه لــه ،وشـ ً

إن النــص النبــوي ف ي� ذلــك ثابــت وواضــح ،فهــو اســتعاذة مــن الفقــر ،فهــل يحمــل الفقــر
َّ

ن
المعــى ش
عــى معنــاه اللغــوي أم ش
ال�عــي ف ي�
ال�عــي؟ الجــواب أنــه يحمــل عــى كليهمــا معــاً ،ألن
هــذا المقــام يســتند إىل المعـ نـى اللغــوي ،ويطابقــه كمــا مــر ســابقاً ،وكليهمــا؛ أي المعنيـ ي ن
ـ� ش
ال�عــي
َّ
واللغــوي ،يشــران إىل وضــع يكــون فيــه النســان عاجـزاً ومحتاجـاً إىل آ
الخريــن ،وهــذا مكــروه للنفــس
إ
ي
الســام ديــن الفطــرة ،أي الطبــع الســليم الــذي خلــق اللــه عليــه النــاس،
فطــرة وعقـا ً ومــآالً ،وديــن إ
ت
ـاس َع َل ْي َهــا َل تَ ْب ِديـ َـل ِلخَ ْلـ ِـق ال َّلـ ِـه
ـ� َفطَـ َـر ال َّنـ َ
يقــول تعــاىلَ { :فأَ ِقـ ْـم َو ْج َهــكَ ِل ِّلديـ ِـن َح ِني ًفــا ِفطْـ َـر َت ال َّلـ ِـه ا َّلـ ِ ي

الســام
ـاس َل يَ ْع َل ُمـ َ
ـون} (الــروم ،)30:يقــول ابــن عاشــور “ :فوصــف إ
َذ ِلــكَ ِّ
ـن ا ْل َق ِّيـ ُـم َو َل ِكـ َّ
الديـ ُ
ـن أَ ْكـرث َ َ ال َّنـ ِ
ـث أَ� بكَ ــر َة نُ َفيــع بــن الْحــارث بــن َك َلــدةَ ،.ويقــول شــعيب أ
المــام أحمــد ،مســند البرصيـ ي ن
الرنــؤوط هــذا الحديــث « :إســناده
ـ�َ ،ح ِديـ ُ ِب ي َ َ ْ ِ ْ ِ َ ِ ِ ْ ِ َ
 .1مســند إ
قــوي عــى ش�ط مســلم».
 .2المباركفــوري ،عبيــد اللــه بــن محمــد ،مرعــاة المفاتيــح ش�ح مشــكاة المصابيــح ،244 / 8 ،النـ ش
والفتــاء
ـا� :إدارة البحــوث العلميــة والدعــوة إ
 -الجامعة السلفية  -بنارس الهند ،الطبعة :الثالثة  1404 -هـ 1984 ،م
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بأنــه فطــرة اللــه ،معنــاه أن أصــل االعتقــاد فيــه جــار عــى مقتـىض

الفطــرة العقليــة ،وأمــا شت�يعاتــه

وتفاريعــه ،فهــي :إمــا أمــور فطريــة أيضـاً ،أي جاريــة عــى وفــق مــا يدركــه العقــل ،ويشــهد بــه ،وإمــا
ف
ـا� فطرتــه.. .وقوانـ ي ن
ـ� المعامــات فيــه هــي راجعــة إىل مــا تشــهد بــه
أن تكــون لصالحــه ،ممــا ال ينـ ي

الفطــرة ،ألن طلــب المصالــح مــن الفطــرة”(.)1

ومــن المعــروف اســتعاذته عليــه الصــاة والســام ،مــن أ
الم ـراض ،ومــن الفـ ت ن
ـ� ،ومــن كل
اليمانيــة ،وهــذا موافــق تمام ـاً لالســتعاذة مــن الفقــر ،وممــا
مــا يخــل بمصالــح النفــس الماديــة أو إ
َان يَ ُقـ ُ
ـول( :الل ُهـ َّـم،
ـ�َ ،صـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم ،أَنَّــهُ ك َ
يؤكــد ذلــك مــا أخرجــه إ
المــام مســلم عـ ِـن ال َّن ِبـ ي

ض
ن
()2
ِإ ن ي� أَ ْسـأَ ُلكَ ا ْل ُهـ َـدى َوا ْل ُت َقــى ،وا ْل َع َفـ َ
ـا� عيــاض ،عليــه رحمــة اللــه تعــاىل ،ف ي�
ـاف َوالْغَ ـ َـى)  ،يقــول القـ ي
ش�ح هــذا الحديــث “ :والغـ نـى :هــو غـ نـى النفــس واالســتغناء عمــا ف ي� أيــدي النــاس”( ،)3ومــن المعــروف
أن الصدقــة محرمــة عــى ســيدنا رســول اللــه ،وعــى آل بيتــه الكـرام ،ن ز
ت�يهـاً لهــم عــن م َّنــة النــاس(،)4

فكيــف ال يســتعيذ عليــه الصــاة والســام مــن الحاجــة الماديــة للنــاس ،وهــو محــرم عليــه قبــول
الصدقــة منهــم؛ ألنهــا ال تليــق بمكانتــه ،ومكانــة آلــه ،عليــه وعليهــم الصــاة والســام؟!
أمــا ســؤال رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،المســكنة ،فاختلــف العلمــاء ف ي� ثبوتــه

ســنداً ،ولكــن ال يختلــف العلمــاء ف� عــدم حمــل معنــاه عــى حاجــة النــاس ،أخــرج ت
ـن أَنَـ ٍـس،
ال�مــذي َعـ ْ
ي

ـال( :ال َّل ُهـ َّـم أَ ْحيـ نـ� ِم ْسـ ِـكي ًناَ ،وأَ ِم ْتـ نـ� ِم ْسـ ِـكي ًنا َو ْ ش
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ ،قـ َ
أَ َّن َر ُسـ َ
ـرِ ن ي� ِ ف ي�
احـ ُ ْ
ِي
ِ ِي
ـول ال َّلـ ِـه؟ َقـ َ
ـت َعا ِئشَ ـ ُـةِ :لـ َـم يَــا َر ُسـ َ
الج َّنـ َـة
ـال«ِ :إنَّ ُهـ ْـم يَ ْدخُ ُلـ َ
الق َي َامـ ِـة» َفقَا َلـ ْ
ز ُْمـ َـر ِة َ
ـون َ
ـاك ي ِن� يَـ ْ
ـو َم ِ
الم َسـ ِ
تفس� التحرير والتنوير.91 / 21 ،
 . 1ابن عاشور ،محمد الطاهر ،ي

 .2صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب التعوذ من ش� ما عمل ،ومن ش� ما لم يعمل.
ت
ش
الم ْع ِل ِم بف ََوا ِئ ِد ُم ْس ِلم.224 / 8 ،
.3
كم ُال ُ
الم َس َّمى ِإ َ
َا� ِع َياض ُ
� ُح َص ِحيح ُم ْس ِل ِم ِللق ض ِ
السب� ،عياض بن موىسْ َ ،
ي
ض
ض
َ
َ
َ
ـذَ
َ
ً
َ
ـىل
ـ
ع
ـن
ـ
ب
ـن
ـ
س
ْح
ل
ا
ـ
أ
ـال
ـ
ق
ـه
ـ
عن
ـه
ـ
الل
ر�
ة
ـر
ـ
ي
ر
ـا
ـ
ب
أ
أن
ـاري
ـ
البخ
ـام
ـ
م
ال
ـرج
ـ
أخ
.4
الص َد َقـ ِـةَ ،ف َج َع َل َهــا
ـر
ـ
َم
ت
ـن
ـ
م
ة
ـر
ـ
َم
ت
ـا
ـ
عنهم
ـه
ـ
الل
ر�
هُ
خَ
إ
ْ َ ِ ْ ْ ِ َّ
َّ َ َ ْ َ
َ َ ُ ْ ُ َ ِي
ـخ ِ -ل َيط َْر َح َهــا ثُـ َّـم َقـ َ
ِ ف� ِفيـ ِـهَ ،ف َقـ َ
الص َد َقـ َـة» صحيــح البخــاري ،كتــاب
ـال  -أَ َمــا شَ ـ َ
ـى  -صــى اللــه عليــه وســلم ِ -
ـع ْر َت أَنَّــا ال َ نَـأْك ُُل َّ
ـخ ِكـ ٍ
«كـ ٍ
ـال ال َّنـ ِب ُّ
ف
الص َد َق ِة ِلل َّن ِب ي� ،صىل الله عليه وسلم.
الزكاة ،باب َما يُذْ ك َُر ِ� َّ
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ف
�
�
قه

ــر ٍة ،يَــا َعا ِئشَ ُ
ــ� خَ ِريفًــا ،يَــا َعا ِئشَ ُ
َق ْب َ
ــ�
ــو ِب ِش ِّ
الم ْس ِــك ي ن َ
ــم ِبأَ ْربَ ِع ي ن َ
ــل أَغ ِْن َيا ِئ ِه ْ
� َو َل ْ
َــر ِّدي ِ
ــق ت َْم َ
ــة َل ت ُ
ــة أَ ِح ب ِّ ي
أ ن
()1
لبــا� ف ي�
ــاك ي ن َ
� َو َق ِّر ِب ِيه ْ
َ
ــك يَ ْ
الق َي َام ِ
ــو َم ِ
ــمَ ،ف ِــإ َّن ال َّلــهَ يُق َِّربُ ِ
الم َس ِ
ــة)  ،وقــد صحــح هــذا الحديــث ال ي
سلســلة أ
الحاديــث الصحيحــة( ،)2ولكنــه أعقــب ذلــك بنقــل كالم البيهقــي ف ي� بيــان حمــل معنــاه عــى
غـ يـر الحاجــة الماديــة(.)3
ف
الكــرى ”:وممــا يــروون عنــه
وضعــف هــذا الحديــث ابــن تيميــة ،حيــث جــاء ي� الفتــاوى ب

أيضــا( :اللهــم أحيـ نـ� مســكيناً ،وأمتـ نـ� مســكيناً ،واحـ شـر ن� ف� زمــرة المسـ ي ن
ـاك�) ،فأجــاب :هــذا يــروى،
ي ي
ي
ي
ن
ـ� خاشــعاً متواضعـاً ،لكــن اللفــظ لــم يثبــت”( .)4وقــال أيضـاً:
لكنــه ضعيــف ،ال يثبــت ،ومعنــاه أحيـ ي
“هــذا الحديــث قــد رواه ت
ال�مــذي  ،وقــد ذكــره أبــو الفــرج (ابــن الجــوزي) ف ي� الموضوعــات ،وســواء
صــح لفظــه أو لــم يصــح  :فالمسـ ي ن
ـك� المحمــود هــو المتواضــع الخاشــع للــه؛ ليــس المـراد بالمســكنة
عــدم المــال ،بــل قــد يكــون الرجــل فقـ يـراً مــن المــال ،وهــو جبــار.
ش
�ء
وعليــه؛ فالفقــر والمســكنة وصفــان لموصــوف واحــد هــو غـ يـر المكتفــي ماديـاً ،وهــذا ي
االل�امــات الماديــة ،فقــد يكــون دخــل شـ ي ن
نسـ بـ� ،يتعلــق بقــدر الدخــل ،وقــدر ت ز
ـاو ،ولكــن
ـخص� متسـ ٍ
ي
بالجــرة ،فيكــون فقــراً ،أمــا آ
أحدهمــا كثــر العيــال ،ويســكن أ
الخــر فعيالــه أقــل ،ت ز
وال�اماتــه أيــر،
ي
ي
فــا يكــون فقـ يـراً.

و� هــذا الســياق يجــب التنبــه إىل أن معطــي الصدقــة عليــه البحــث عــن أ
ف
الشــد حاجــة مــن
َّ
ي

بـ ي ن
ـ� الفقـراء ،فأجــر الصدقــة يتفــاوت بأســباب عديــدة ،كأن تكــون رساً ،وأبعــد عــن الريــاء ،وأن تكــون
أ ن
 .1ن ن ت
لبا� .
س� ال�مذي ،كتاب الزهد ،بَ ُ
اب َما َجا َء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم ،وصححه ال ي
أ
و�ء مــن فقههــا وفوائدهــا ، 619 /1 ،الطبعــة :أ
أ ن
ش
الوىل ،مكتبــة المعــارف
 .2اللبـ ي
ـا� ،محمــد نــارص الديــن : ،سلســلة الحاديــث الصحيحــة ي
للنـ شـر والتوزيــع ،الريــاض،دون تاريــخ نـ شـر.
 .3المرجع السابق الجزء والصفحة نفسهما.
 .4ابــن تيميــة ،أحمــد بــن عبــد الحليــم : ،مجمــوع الفتــاوى  ،382 /18المحقــق :عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم ،مجمــع الملــك فهــد
لطباعة المصحف ش
ال�يف ،المدينة النبوية ،المملكة العربية السعودية1416 ،هـ1995/م.
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الوقــات الفضيلــة ،ومــن أهــم تلــك أ
عــى الفق ـراء مــن ذوي الرحــم ،أو ف� أ
الســباب أن تكــون عــى
ي
أ
ف
ــة
الشــد حاجــة ،جــاء ي� الموســوعة الفقهيــة الكويتيــةِ “ :إ ْعطَــا ُء ا ْل ُم ْســ َت ِحق ي ن َ
ــس ِب َد َر َج ٍ
ِّ� الــ َّزكَا َة َل ْي َ

َــص ا ْل َما ِل ِك َّي ُ
ــة َع َ
ــر أَ ِي
ــى أَنَّــهُ يُ ْن َ
ــن ا ْلف َْضــل ،بَــل يَ َت َمايَــ ُزَ .فق ْ
َو ِاح َ
ــد ٍة ِم َ
َــد ن َّ
ــد ُب ِل ْل ُمــ َز ِّ يك ِإيثَــا ُر ا ْل ُم ْضطَ ِّ
أ
ف
ــاجَ ،ع َ
ــاف”(*) .
َــر ِهِ ،بــأَ ْن يُــ َزا َد ِ ي� ِإ ْعطَا ِئ ِــه ِم ْن َهــا ُد َ
ــوم ال ْ ْص َن ِ
ون ُع ُم ِ
ــى غ ي ْ ِ
ا ْل ُم ْح َت ِ
1

وهــذا أمــر بدهــي ،فطالمــا أن الفقــر صفــة عامــة لمســتحقي الــزكاة ،فكلمــا اشــتدت هــذه
ال�امــات أكـرث
الصفــة كان الموصــوف بهــا أوىل بالمســاعدة ،فهنــاك فــرق بـ ي ن
ـ� مــن لــه دخــل ،وعليــه ت ز
فقــر صحيــح الجســم ،ي ن
وبــ� مــن ال دخــل لــه أصــاً ،وهنــاك فــرق ي ن
مــن دخلــه ،ي ن
فقــر
وبــ� ي
بــ� ي
مريــض ،يحتــاج إىل العــاج فــوق حاجتــه إىل الغــذاء.
وعــوداً عــى بــدء ،فــإن معرفــة الفقــر ،أ
والشــد فقــراً ،يحتــاج إىل التدقيــق ف ي� حــاالت
ي
الفقــر الظاهــرة والباطنــة عـ بـر ســؤال المحيــط االجتماعــي ل إلنســان ،واسـ ش
ـت�اف الحاجــة الباطنيــة
مــن العالمــات الظاهــرة ،فالســائل قــد يكــون فقـ يـراً ،وقــد ال يكــون ،ومــن ال يســأل النــاس قــد يكــون

مكتفيـاً ،وقــد يكــون ف ي� مســيس الحاجــة ،ولكنــه متعفــف ،والمعطــي قــد يصيــب الفقـ يـر وقــد يخطئه،
ومــا يــرئ الذمــة هــو االجتهــاد ف� التحــري والبحــث عــن أ
الشــد فقـراً ،فالــزكاة مــال اللــه ،وهــو أمانــة
ب
ي

المانــة ،فــا بــد مــن البحــث عــن صاحــب أ
ف� يــد الغـ نـ� ،والفقــر هــو مســتحق لتلــك أ
المانــة حـ تـى تـ بـرأ
ي
ي
ي
ذمــة حاملهــا ،والمجتهــد ف ي� ذلــك مأجــور إن أصــاب أو أخطــأ .واللــه تعــاىل أعــى وأعلــم.

أ
أ
السالمية – الكويت( ،من  1427 - 1404هـ)
* الموسوعة الفقهية الكويتية ،302 /23 ،الطبعة الوىل  ،وزارة الوقاف والشئون إ
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ف
�
�
قه
من أحكام ِ
ِ
الخطبة
يف اإلسالم
الشيخ د .يرسي عيدة

مساعد مفتي  -دائرة إفتاء الخليل

ن� بعده ،وبعد؛
الحمد لله وحده ،والصالة والسالم عىل من ال ب ي
ـزواج عنايـ ًـة خاصـ ًـة ف ي� شت�يعاتــه ،واعتـ بـر عقـ َـد الــزواج واحـ ًـدا مــن
فالسـ ُ
إ
ـام الحنيــف ْأو َل الـ َ
ت
ـ� يجريهــا المســلمون ف ي� حياتهــم؛ ألنَّــه الطريــق المســتقيم الموصــل إىل اســتحالل
أهــم العقــود الـ ي
أ
أ أ
يتحملــوا آثــا َر هــذا العقــد
مــا كان حر ًامــا قبلــه؛ ول َّن الصـ َـل فيــه الديمومــة والتأبيــد ،وعــى الزواج ْ
أن َّ
واالل�امــات مــا ليــس ف� غـ يـره ،ت
تز
وت�تــب عليــه آثــار عديــدة،
النبيــل ،ففــي هــذا العقــد مــن التكاليــف
ي
ـام عــى مكانــة
السـ ُ
وحرمــة المصاهــرة( ،)1وأ ّكــد إ
ِمــن أَ ِّ
العـ شـرة الزوجيــة ،وثُبــوت النســبُ ،
همهــاِ :حـ ُّـل ِ
هــذا العقــد ،فقــد سـ ّـما ُه اللــهُ ســبحانه وتعــاىل ميثا ًقــا غليظًــا ،قــال اللــه َجـ َّـل و َعــاَ { :وأَخَ ـ ْـذ َن ِم ْن ُكـ ْـم
ِميثَا ًقــا غ َِليظًــا } (النســاء.)21 :

ال ُ ف أ
الــ� نــص عليهــا الفقهــاء ف� مصنفاتهــم " :أ
الحرمــة،
صــل ي� البضــاع(ُ )2
ومــن القواعــد ت ي َّ
ي
ويحتــاط فيهــا مــا ال يحتــاط ف� أ
المــوال "()3؛ومــا ذلــك إال لتحقيــق مقصـ ٍـد مهـ ٍّـم مــن مقاصــد ش
ال�يعــة
ُ
ي

العــرض والنســب.
الغــراء ،أال وهــو حفــظ ِ

أ
ال� هــي ال َّلبنة أ
ت
الوىل ف ي� بناء
أهم مقاصد الــزواج،
ومــن المعلــوم َّ
أن مــن ضمن ّ
ُ
ِ
تكوين الرسة ،ي
متوقف عــى اســتقرار أ
ٌ
الُرس المكونة له ،ممــا يؤكد أهم ّية عقــد النكاح(.)4
المجتمــع ،واســتقرار المجتمــع
أ ف
السالم ،ص  .50عبد الرحمن تع�ِ ،خطبة النكاح ،ص .70
شل� ،أحكام الرسة ي� إ
 .1ب ي
 .2أ
البضاع :جمع بُضع ،وهو :الف َْرج .يُنظر :ابن منظور ،لسان العرب  .12 /8الزبيدي ،تاج العروس .5103/ 1
عل أحمد ،القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ،ص .480
 .3الندوي :ي
أ
ت
ت
 .4أبو عرقوب :الشيخ
الن�نت .aliftaa.jo
الفتاء الردنية الرسمي بع� إ
الخطبة ،ص ،1من خالل موقع :دار إ
حسان ،أثر العدول عن ِ
المف� ّ
ي
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جم�ل ة� ا إل�سراء

العدد  153رمضان  /شوال 1442هـ نيسان  /آيار 2021م

أ
الخ ُ
طبــة ،كمقدمــة
ولجــل مــا تقــدم مــن بيــان أهم ّيــة عقــد النــكاح وخطورتــه؛ ش ُ�عــت ِ
تســبق هــذا العقــد الخطــر؛ ك تت�تّــب عــى العقــد آثــاره بعــد رويــة ونَظــر ،أ
والخــذ بالوصايــا النبويــة
ِ ُُ
َ
َ ِ َّ ٍ
َ
يَ ي
ٍ
ف
الر ُجــل صاحــب الخُ لــق والديــن ،واختيــار المـرأة كذلــك ،وإال حصــل جـ ّـراء االختيــار
المباركــة ي� تزويــج ّ
كثــر مــن
الخاطــئ مــن النظــر إىل الجــاه ،والمنصــب ،والمــال ،والجمــال ،دون الخُ لــق ِّ
والديــن ،ي
المشــكالت أ
الرسيــة ،ممــا قــد يــؤدي إىل الطــاق ف ي� نهايــة المطــاف.
أن يَ ِتـ َّـم إل ـز ُام الخاطــب والمخطوبــة بــدورات تأهيليــة مــن ِق َبـ ِـل
وأقـ تـرح وأنصــح ِب ِشـ ّـدة ْ
ين
المحاكــم ش
المســلم� ،قبــل إجــراء عقــد الــزواج لهمــا؛ للتعريــف
ال�عيــة ف ي� بالدنــا ،وعمــوم بــاد
ِ
بأساســات الحيــاة الزوجيــة ،مــن حيــث :أســس اختيــار الخاطــب والمخطوبــة ،ومــا المســموح فيهــا وما
الممنــوع ،والعقــد ومــا تي�تــب عليــه ،ونحــو ذلــك مــن تفاصيــل يتـ ُّـم طرحهــا وتناولهــا مــن ذوي الخـ بـرة
ت
ـ� تحصــل ف ي� مراحــل هــذه المسـ يـرة كلهــا،
واالختصــاص والكفــاءة؛ تفاديًــا لكثـ ي ٍ
ـر مــن المشــكالت الـ ي
ابتــداء مــن الخطبــة ،وانتهــا ًء بالدخــول ،ومــا بعــده ،مــع التنبيــه إىل �ض ورة الـ تـروي وعدم االســتعجال
الخطبــة ،وقبــل
ـات بعــد فـ تـرة قصـ يـرة جـ ًـدا مــن ِ
بإجـراء عقــد النــكاح ،ومــا يُكتــب فيــه مــن مهـ ٍـر وتبعـ ٍ
أن يكتشــف ٌّكل منهمــا حقيقـ َـة آ
الخــر ،ومــن ثَـ ّـم حصـ ُ
والوفــاق ،ف ُيصبــح
ْ
ـول الف ـراق؛ لعــدم االتفــاق ِ
أ
الف ـراق مــن جهتــه،
المـ ُـر أك ـرث َ تعقيـ ًـدا؛ العتبــار الفتــاة بالعقــد زوجــة للعاقــد ،ومــن ثـ َّـم ْ
إن كان ِ
ف
ـن
ف ُيلــزم بإعطائهــا نصـ َـف مــا هــو مكتــوب لهــا ي� العقــد؛ لقــول اللــه ســبحانه وتعــاىلَ { :و ِإ ْن طَ َّل ْق ُت ُموهُ ـ َّ
ـو ا َّلـ ِـذي
ـن َف ِر َ
يضـ ًـة َف ِن ْصـ ُـف َمــا َف َر ْض ُتـ ْـم ِإ َّل أَ ْن يَ ْع ُفـ َ
ـن َق ْبـ ِـل أَ ْن ت ََم ُّســوهُ َّن َو َقـ ْـد َف َر ْض ُتـ ْـم َل ُهـ َّ
ِمـ ْ
ـون أَ ْو يَ ْع ُفـ َ

ـر}
ـوا ا ْلف َْضـ َـل بَ ْي َن ُكـ ْـم ِإ َّن ال َّلــهَ ِب َمــا ت َْع َم ُلـ َ
ـوى َو َل تَ ْن َسـ ُ
َاح َوأَ ْن ت َْع ُفــوا أَ ْقـ َـر ُب ِلل َّت ْقـ َ
ـون بَ ِصـ ي ٌ
ِب َيـ ِـد ِه ُع ْقـ َـد ُة ال ِّنـك ِ
(البقــرة ، )237 :وإن كان الف ـر ُاق مــن طرفهــا ،فتلــزم بــرد مــا اســتلمته (*).
1

ـر أجنبيـ ًـة عــن الخاطب،فإنــه يمكــن
وبالرغــم مــن َّ
وتجــدر إ
أن المخطوبــة تعتـ ب ُ
الشــارة إىل أنَّــه ّ
أ
أ
أن ينتبهــوا وين ّبهــوا إليهــا؛ تفاديًا
أن تحــدث تجــاوزات ومخالفــات ش�عيــة كثـ يـرة ،ينبغــي لوليــاء المــور ْ
ف ن
ـى عنهــا.
لحــوادث وأحــوال ومشــكالت وتداعيــات هــم ي� ِغـ ً

ت ض
ا� .
* الغالب عىل ي
كث� من تلك الحاالت ،حلّها بالتفاهم وال� ي
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من أحكام ِ
ِ
الخطبة يف اإلسالم
* تعريف ِ
الخطبة.

ف��قه

الخطبة ً
لغة.
ّأو ًلِ :

خالصة ن
الرجل المرأ َة للزواج (.)1
طلب
مع� ِ
الخطبة لغةُ :
ِ
اصطالحا.
ا:الخطبة
ً
ثان ًي ِ

الخطبــة بتعريفــات متقاربــة ،تــدور حــول معـ نـى واحــد ،وهــو طلــب الــزواج
عـ ّـرف الفقهــاء ِ
مــن المــرأة(.)2
الخطبة بأنَّها :التماس ت ز
ال� ّوج ،عىل وجه ِتصح به ش� ًعا (.)3
ويمكن تعريف ِ

ة ِ
دليل مرشوعي ِ
الخطبة.
ُ
*
ف
ثبتت ش
والسنة المط ّهرة.
م�وعية ِ
الخطبة ي� القرآن الكريم ُّ
ّأو ًل :القرآن الكريم:

ـاء } (البقــرة.)235 :
قــال اللــه ســبحانه وتعــاىلَ { :و َل ُج َنـ َ
ـاح َع َل ْيك ُْم ِف َ
يمــا َع َّر ْض ُت ْم ِبـ ِـه ِم ْن ِخطْ َب ِة ال ِّن َسـ ِ
آ
وتلميحــا ،أثنــاء
تعريضــا
فاليــة واضحــة الداللــة عــى جــواز ِخطبــة المعتــدة مــن وفــاة
ً
ً
ترصيحــا مــن بــاب أوىل ،ويُســتفاد منهــا كذلــك :جــواز ِخطبــة
ِع ّدتهــا ،وجــواز ذلــك بعــد انتهــاء عدتهــا
ً
المعتــدات(.)4
ي
غــر ُ
السنة النبويّة:
ثان ًياُّ :
جــاء ف� الس ـنة القوليــة والفعليــة جملـ ٌـة مــن أ
الحاديــث الـ تـ� تــدل عــى ش
الخطبــة
ّ
م�وعيــة ِ
ي
ي
واســتحبابها ،مــن ذلــك:
 .1ابــن منظــور ،لســان العــرب .360/ 1الفـ يـروز آبــادي ،القامــوس المحيــط .103 /1ال ـرازي ،الصحــاح ف ي� اللغــة .177/ 1الفيومــي ،المصبــاح

المن� ،ص.66
ي
 .2ابــن عابديــن ،حاشــية ابــن عابديــن .4/66النفـراوي ،الفواكــه الـ ن
ال�بيـ نـ� ،مغـ نـ� المحتــاج .135 /3ابــن قدامــة ،المغــ�ن
ـدوا� .2/15الخطيــب ش
ي
ي
ي
ي
.520 /7
أ
ف
ف
ن
ـيل ،الفــروق الفقهيــة ص
الســام ،ص ُ .50
ـل� ،أحــكام الرسة ي� إ
ـ� ،بحــوث مقارنــة ي� الفقــه إ
ُّ .3
العسـ ي
الســامي وأصولــه  .510 /2شـ ب ي
الد َريـ ي
ف
السالمي ،ص .33
الخطبة ي� الفقه إ
 .65الرجوب ،أحكام ِ
الخطبة ،ص.3
العر� ،أحكام القرآن  .213 - 212/ 1أبو عرقوب ،أثر العدول عن ِ
 .4ابن ب ي
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الس ّنة القولية:
ّأو ًل :من ّ
ــب
 - 1حديــث جابــر بــن عبــد اللــه ،قــال :قــال رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم(ِ :إ َذا خَ طَ َ
ــر ِم ْن َهــا ِإ َل َمــا يَ ْد ُعــو ُه ِإ َل ِنك َِاح َهــا َف ْل َيف َْعــل )(.)1
ــرأَ َةِ ،ف ِــإن ْ
اســ َتطَا َع أَ ْن يَ ْنظُ َ
أَ َح ُدكُــم ا ْل َم ْ

ويــدل الحديــث عــى ش
جابر إىل
الخطبــةُ ،
م�وعيــة ِ
ـ� ،صىل اللــه عليه وســلمَ ،
حيث أرشّ ـ َـد النـ ب ي ُّ

ـب مــن ْأمـ ِـر النظــر إىل المخطوبــة ،وهذا يـ ُّ
ـدل عىل الجــواز ،بل االســتحباب.
مــا ينبغــي ْ
أن يفع َلــه الخاطـ ُ
 - 2عــن ابــن ُع َمـ َـر ،أنَّــه كان يَ ُقـ ُ
ـع بَ ْع ُض ُكـ ْـم َعـ َـى
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم ،أَ ْن يَ ِبيـ َ
ـول( :نَ َهــى ال َّنـ ِب ي ُّ

ت ت
ـب)(.)2
ـب َق ْب َلــهُ أَ ْو يَـأْ َذ َن َلهُ الخَ ِاطـ ُ
ـركَ الخَ ِاطـ ُ
ـع بَ ْعـ ٍـضَ ،وال َ يَخْ طُـ َ
الر ُجـ ُـل َعـ َـى ِخطْ َبـ ِـة أَ ِخيـ ِـهَ ،حـ َّـى يَـ ْ ُ
ـب َّ
بَ ْيـ ِ
ال�يــف عــى أن للخاطـ أ
َّ
ول ح ًقــا ف ي� المخطوبــة ،وال يســقط إال بإذنــه ،أو
دل الحديـ ُ
ـث ش ّ
َّ
ـب ال ِ
ِ
ت
ـق
بـ تـرك الخطبــة ،وهــذا الحـ ُّ
ـب َحـ َّ
ـ� ب
ـق لــم يكــن ل ُيعتـ بـر لــوال مظ ّنــة ِ
اعت�هــا الشــارع ،ورتَّـ َ
الخطبــة ،الـ ي
ـق الخاطــب أ
ف
الول ف ي� خطبتــه (.)3
الخطبــة ،واحـ تـر ِام حـ ِّ
ـواز ِ
الخاطــب عليهــا ،ي
ِ
و� هــذا دليــل عــى جـ ِ
ثان ًيا :من الس ّنة الفعلية:
الن� ،صىل الله عليه وسلم ،أنَّه خطَ َب نسا َءه ،ومن ذلك مثال:
ثبت عن ب ي ِّ

خطــب النـ بـ� ،صــى اللــه عليــه وســلمَّ ،أم المؤمنـ ي ن
ـ� عائشـ َـة بنــت ب يأ� بكــر مــن أبيهــا .فقــال
ي ُّ
ـت أَ ِخــي ِ ف ي� ِديْـ ِـن اللـ ِـه
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم  ( :أَنْـ َ
لــه أبــو بكــر :إنَّمــا أنــا أخــوك .فقــال لــه النـ ب ي ُّ
()4
ــي ِ يل َح َ
النــ� كذلــك حفصــة( )5وأم ســلمة (.)6
َو ِك َت ِاب ِ
ــهَ ،و ِه َ
ــا ٌل )  ،وخطــب ب ي ُّ

ـان
الخطبــة ،وبيـ ٌ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم لنســائه ،دليـ ٌـل واضـ ٌ
ِ
ـح عــى جــواز ِ
فخطبـ ُـة النـ ب ي ِّ

ش
لم�وعيتهــا.

س� أ� داود ،كتاب النكَاح ،ب ف
أ ن
 .1ن ن
لبا� .
َِ
الر ُج ِل يَ ْنظ ُُر ِإ َل ال َْم ْرأَ ِة َوهُ َو يُ ِر ُيد تَ ْز ِو َ
ِّ ِ َ ٌ
اب ِ ي� َّ
يج َها ،وحسنه ال ي
بي
اب ال َ يَخْ ط ُُب َع َل ِخطْ َب ِة أَ ِخ ِيه َح ت َّ� يَ ْن ِك َح أَ ْو يَ َدعَ.
 .2صحيح
ِ
َاح ،بَ ُ
البخاري،ك َت ُ
اب ال ِّنك ِ
ف
ش
السالمية ،ص.13
 .3العطّار :عبد النارص توفيقِ ،خطبة النساء ي� ال�يعة إ
الك َب ِار.
الصغَ ِار ِم َن ِ
يج ِّ
َاح ،بَ ُ
 .4صحيح البخاريِ ،ك َت ُ
اب تَ ْز ِو ِ
اب ال ِّنك ِ

 .5ابن حجر ،فتح الباري .201 /9
أ
ف
ن
ُ
لبا� ي� إرواء الغليل.
 .6مسند أحمد  ،مسند النساءَ ،ح ِد ُ
� ،صىل الله عليه وسلم ،وصححه ال ي
يث أ ِّم َسل ََم َة ز َْو ِج ال َّن ِب ي ِّ
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من أحكام ِ
ِ
الخطبة يف اإلسالم
م ِ
الخطب ِ
ة:
حك ُ
* ُ

ف��قه

ـاح
ذهــب جمهــور الفقهــاء( )1إىل َّ
الخطبــة جائــزة ()2؛ لقــول اللــه ســبحانه وتعــاىلَ { :و َل ُج َنـ َ
أن ِ
ــاء }(البقــرة. )235 :
يمــا َع َّر ْض ُت ْ
ُــم ِف َ
َع َل ْيك ْ
ــه ِم ْ
ــة ال ِّن َس ِ
ــن ِخطْ َب ِ
ــم ِب ِ
ُ ف
ـ� ،صــى
وذهــب الشـ
ـافعية ي� المعتمــد عندهــم( : )3إىل ّ
أن ِ
الخطبـ َـة ُمســتحبة؛ ِل ِف ْعـ ِـل النـ ب ي ِّ
اللــه عليــه وســلم مــن ِخطبتــه لنســائه.

أ
ـ� ،صــى اللــه
والقــول باالســتحباب ،واللــه أعلــم ،هــو الرجــح؛ لمــا ثبــت مــن ِخطبــة النـ ب ي ِّ

ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،الخاطــب عــى رؤيــة الم ـرأة قبــل
عليــه وســلم ،لنســائه؛ َو ِلحـ ِّ
ـث النـ ب ي
أ ف
الحكــم والفوائــد ،مــا يكــون أدعــى للقــول باســتحبابها.
ّ
الخطبــة مــن ِ
تزوجهــا ()4؛ ول َّن ي� ِ
* التكييف الفقهي ِ
للخطبة:

الخطبـ ُـة وعـ ٌـد بالــزواج ،وليســت عقـ ًـدا ،فــا ت ُِحـ ُّـل حر ًامــا ،وال تُحـ ِّـرم حـ ً
ـال ( ،)5وال ينعقــد بهــا
ِ
الخطبــة ،وليــس ألحـ ٍـد عليه سـ ٌ
الــزواج ،ومــن ثَـ ّـم ،فلـ ٍّ
ـبيل،
ـكل ِمــن الخاطــب والمخطوبــة ْ
أن يرجـ َ
ـع عــن ِ
كإك ـراه ،أو إل ـزام إلتمامــه  -حـ تـى القضــاء -؛ الســتعماله خالــص ح ِّقــه ف ي� ذلــك(.)6
وقــد نصــت المــادة الثالثــة مــن قانــون أ
الحــوال الشــخصية ،عــى أنَّــه ( :ال ينعقــد الــزواج
ّ
ش
�ء عىل حســاب المهر ،وال بقبــول الهدية).
بالخطبــة ،وال بالوعــد ،وال بقـراءة الفاتحــة ،وال بقبــض أي ي
الخطبــة ،والموافقــة المبدئيــة عــى االرتبــاط بالمـرأة ،وحيــث ّتمــت النظــرة ش
ال�عيــة
وبمجــرد ِ
لـ ٍّ
ـام خطيبهــا إال الوجــهَ
ـكل مــن الخاطــب والمخطوبــة ،ال يجــوز للمخطوبــة بعــد ذلــك ْ
ُظهـ َـر أمـ َ
أن ت ِ
ن
ش ن
ن
ن
المغ�
مغ� المحتاج  .135 /3ابن قدامة،
.1
ي
الكاسا� ،بدائع الصنائع  .5/122الحطاب ،مواهب الجليل  .411/ 3الخطيب ال� ي
ي
بي� ،ي
.110/ 7
ـع مــن موانــع النــكاح ،كأن تكــون الم ـرأة مــن محارمــه ،أو أن تكــون معتــدة ،أو أن يكونــا ُمحر َمـ ي ن
الخطبــة
ّ .2أمــا إن كان هنــاك مانـ ٌ
ـ�  ...فتكــون ِ
ِ
حرمة.
حينئذ ُم َّ
مغ� المحتاج  .135/ 3ف
ال� ن
بي� ،ن
 .3الخطيب ش
و� قول آخر عندهم :أنها تأخذ حكم النكاح.
ي
ي
ي
ين
الطالب� .15 /6
الرسخس ،المبسوط  .100/ 10النووي ،روضة
.4
ي
الحوال الشخصية أ
الدري� ،بحوث مقارنة ف� الفقه السالمي وأصوله  .514/ 2الرسطاوي ،ش�ح قانون أ
ال ن
ن
.5
رد�  .35 /1العطّارِ ،خطبة النساء ف ي�
إ
ي
ي
ي
ش
السالمية ص .5
ال�يعة إ
 .6أبو زهرة ،أ
الحوال الشخصية ص  .31نبيل :المستشار محمد ،خطبة النكاح وآثار العدول عنها ف
السالم ،بع� موقع :منتدى ي ن
قوان� قطر
�
ي إ
ِ
http://mnq40.net
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والكفـ ي ن
ـام بالـ ِّزي ش
أي مــن أنــواع الزينــة والعطــور ،كمــا أنــه
ـ� ،مــع ال َّتسـ ت ّـر التـ ّ
ال�عــي ،وعــدم وضــع ٍّ
ال يجــوز للخاطــب أن يختــ� بالمخطوبــة؛ ألنــه يعتــر أجنبيــا بالنســبة إليهــا ،كغــره مــن أ
الجانــب(،)1
ي
ُ ب
ً
ي
أ
ـن ِباللـ ِـه
ـن ك َ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــن الخلــوة بالجنبيــة ،فقــالَ :
َان يُ ِؤْمـ ُ
(و َمـ ْ
وقــد نهــى النـ ب ي ُّ
آ
ان )(.)2
ـس َم َع َهــا ُذو َم ْحـ َـر ٍم ِم ْن َهــاَ ،فـ ِـإ َّن ثَا ِل َث ُه َمــا الشَّ ـ ْيطَ ُ
ـو ِم ْال ِخـ ِـرَ ،فـ َـا يَخْ ُلـ َ
َوا ْل َيـ ْ
ـو َّن ِب ْامـ َـرأَ ٍة َل ْيـ َ

وقــد منــع النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــن الخلــوة بالمـرأة أ
الجنبيــة دون َم ْحــرم – ومــن
ب ي ُّ
�ض
ـب وخيمــة عــى الطرفـ ي ن
إن وقعــا
ـ� ،وخاصــة ْ
ذلــك المخطوبــة-؛ خو ًفــا ممــا قــد ُ
تجـ ّـر ُه مــن أ ار وعواقـ َ
ف ي� المحظــور( ،)3و ممــا يؤســف لــه جـ ًـدا :تسـ ُ
ـاهل بعــض النــاس ف ي� الســماح للخاطــب بالخلــوة مــع
ـرم ،مــع إغــاق البــاب عليهمــا،
مخطوبتــه وحدهمــا ،فيجلســان عــدة ســاعات ً
معــا ،دون وجــود َم ْحـ ٍ
ش
�ء مــن ســاعديها ،أو
حيــث تكــون المخطوبــة قــد لبســت القصـ ي َ
ـر ،أو الض ِّيــق ،أو الشّ ـفّاف ،فظهــر ي
ســاقيها ،أو صدرهــا ،وكأنهــا زوجتــه ! وقــد تحصــل مــن جـ ّـراء هــذا التســاهل أمــو ٌر ال تُحمــد عقباهــا.
ـام
َّأمــا الجلــوس مــع المخطوبــة بوجــود محرمهــا ،والحديـ ُ
ـأدب ،مــع ال َّتسـ تـر التـ ِّ
ـث معهــا بـ ٍ

منهــا ،فــا بــأس بــه.
* ما يجوز للخاطب النظر إليه من الفتاة التي يريد خطبتها:
ــل والمــرأة ،فقــال اللــه ســبحانه
أوجــب الشــار ُع
الحكيــم َّ
ُ
غــض البــر عــى ٍّكل ِمــن ّ
الر ُج ِ

ـات
وتعــاىلُ { :قـ ْـل ِل ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـ� يَغُ ُّضــوا ِمـ ْ
ـن أَبْ َص ِار ِهـ ْـم }(النــور .)30 :وقــال اللــه جـ َّـل و َعــاَ { :و ُقـ ْـل ِل ْل ُم ِؤْم َنـ ِ

ــن أَبْ َص ِار ِه َّن}(النــور.)31:
ــن ِم ْ
يَغْ ُض ْض َ

ينظــر إليهــا()4؛ أل َّن ذلــك أدعــى إىل التوافــق
أن
ســتحب لمــن أراد
نــكاح امــرأة ْ
َ
إال أنَّــه يُ
ُّ
َ
ين
ش
العــرة  -ف ي� الغالــب ،-
الطرفــ� ،ممــا يكــون ســب ًبا ف ي� دوام
واالنســجام ،وطمأنينــة النفــس مــن
ويســتفاد هــذا االســتحباب مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة ،وفــق آ
ال ت ي�:
ُّ َّ
ُ
ف
السالم ،ص .62 - 61
السالمي ص  .47عبد الرحمن عبد الخالق ،الزواج ي� ِظ ّل إ
 .1عفيف ط ّبارة ،روح الدين إ
أ
ض
ث
لغ�ه.
ر� الله عنه ،وقال شعيب الرنؤوط :حسن ي
 .2مسند أحمد ،مسند المك�ين من الصحابة ،مسند جابر بن عبد الله ،ي
 .3أ
السالم وقضايا المرأة المعارصة ،ص .52
العظمي ،أحكام الزواج ،ص .14
ول ،إ
البهي الخُ ي
ّ
ن
ش ن
ن
ن
مغ� المحتاج  .270/ 4ابن قدامة،
المغ� .73 /7
.4
ي
الكاسا� ،بدائع الصنائع  .122/ 5الحطّاب ،مواهب الجليل  .3/404الخطيب ال� ي
ي
بي� ،ي
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من القرآن:
ـو
ـن ِمـ ْ
ـن بَ ْعـ ُـد َو َل أَ ْن تَ َبـ َّـد َل ِب ِهـ َّ
قــال اللــه ســبحانه وتعــاىلَ { :ل يَ ِحـ ُّـل َلــكَ ال ِّن َســا ُء ِمـ ْ
اج َو َلـ ْ
ـن أَز َْو ٍ

أَعجبــكَ حســنهن } أ
(الحــزاب.)52 :
ُ ْ ُ ُ َّ
ْ ََ

وجــه الداللــة :ال يعــرف حســن الم ـرأة مــن عدمــه إال بعــد النظــر إليهــا ،ففــي هــذه آ
اليــة
ُ
ُ

داللــة واضحــة عــى ش
م�وعيــة نظــر الخاطــب إىل المخطوبــة.
الس ّنة:
ومن ُّ

الن� ،صىل الله عليه وسلم ،عىل النظر إىل المخطوبة ،ف ي� أحاديث عدة ،منها:
َّ
حث ب ي ُّ

ـول اللـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقالــت (:يَــا
 - 1عــن ســهل بــن ســعدَّ ،
أن ام ـرأة جــاءت إىل رسـ ِ
ـول ال َّلــه ،جئـ أ
َر ُسـ َ
ـ�َ ،ف َنظَـ َـر ِإ َل ْي َهــا َر ُسـ ُ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،ف َص َّعـ َـد
ِ ِ ْ ُ
ـت ِلَهَ ـ َ
ـب َلــكَ نَ ْفـ ِ ي
ال َّنظَـ َـر ِإ َل ْي َهــا َو َص َّوبَــهُ  ،ثُـ َّـم طَأْطَ ـأَ َرأْ َســهُ .)1() ...

َ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم( :انْظُـ ْـر
 - 2عــن المغـ يـرة بــن شــعبة ،أَنَّــهُ خَ طَـ َ
ـب ْامـ َـرأ ًة ،فقــال لــه النـ ب ي ُّ
ِإ َل ْي َهــاَ ،ف ِإنَّــهُ أَ ْحـ َـرى أَ ْن يُــؤْ َد َم بَ ْي َنك َُمــا )(.)2
ـر ُه أَنَّــهُ
 - 3عــن ب يأ� هريــرة ،قــالُ (:ك ْنـ ُ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،فأَتَــا ُه َر ُجـ ٌـلَ ،فأَخْ ـ ب َ َ
ـت ِع ْنـ َـد ال َّنـ ِب ي ِّ
تَـزوج امــرأَ ًة مـ أ
ـالَ :لَ ،قـ َ
ـول اللـ ِـه :أَنَظَـ ْـر َت ِإ َل ْي َهــا؟ َقـ َ
ـال َلــهُ َر ُسـ ُ
ـارَ ،ف َقـ َ
ـب َفانْظُـ ْـر ِإ َل ْي َها،
َ َّ َ ْ َ ِ َ
ـالَ :فا ْذهَ ـ ْ
ـن ْالَن َْصـ ِ
َفــإن ف� أَعـ ن أ
ـار شَ ـ ْي ًئا )(.)3
ـ� ْالَن َْصـ ِ
ِ َّ ِ ي ْ ي ُ ِ
ـب أَ َح ُد ُكــم ا ْل َمـ ْـرأَ َةِ ،فـ ِـإن
 - 4عــن جابــر ،قــال :قــال رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلمِ ( :إ َذا خَ طَـ َ
اسـ َتطَا َع أَ ْن يَ ْنظُـ َـر ِم ْن َهــا ِإ َل َمــا يَ ْد ُعــو ُه ِإ َل ِنك َِاح َهــا َف ْل َيف َْعــل )(.)4
ْ
أ
ت
ـ� وهبــت
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إىل الـ ي
وجــه الداللــة مــن الحاديــث الســابقة :نظــر النـ ب ي ِّ
دليــل واضــح عــى ش
ٌ
م�وعيــة النظــر إليهــا ،بــل
نفســها لــه ،وأمــره أصحابــه بالنظــر للمخطوبــة،
واســتحبابه.
الق َرا َء ِة َع ْن ظَ ْه ِر ال َقل ِْب.
اب ِ
اب َف َضا ِئ ِل الق ُْر ِآن ،بَ ُ
 .1صحيح البخاريِ ،ك َت ُ
ف
ت
 .2ن ن ت
المخْ طُوبَ ِة ،وصححه ال�مذي.
اب َما َجا َء ِ ي� ال َّنظ َِر ِإ َل َ
َاح ،بَ ُ
س� ال�مذي ،أَبْ َو ُ
اب ال ِّنك ِ
اب ن َْد ِب ال َّنظ َِر ِإ َل َو ْج ِه ال َْم ْرأَ ِة َو َك َّف ْي َها ِل َم ْن يُ ِر ُيد تَ َز ُّو َج َها.
اب النكاح ،بَ ُ
 .3صحيح مسلمِ ،ك َت ُ
س� أ� داود ،كتاب النكَاح ،باب ف� الرجل ينظُر إ َل الْمرأَة وهُ و يريد تَزويجها ،وحسنه أ
اللبا�ن
 .4ن ن
ِّ ِ َ ٌ ِ ي َّ ُ ِ َ ْ ُ ِ َ ْ ِ َ َ ُ ِ ُ ْ ِ َ َ
َِ
ي
بي
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ـزواج مبـ ش
ـح الــزواج(ّ ،)1إل أنّــه قــد يكــون
ـا�ة دون النظـ ٍـر إىل المخطوبــة ،صـ َّ
ولــو حصــل الـ ُ

ـات؛ جـ ّـراء عــدم النظــر إىل المخطوبــة
ً
زواجــا غـ يـر محمــود العاقبــة؛ لمــا قــد تي�تــب عليــه مــن تبعـ ٍ
ابتــداء ،وخاصــة مــا يكــون مــن عــدم التوافــق واالنســجام أ
واللفــة ،لمخالفــة وصيــة رســول اللــه،
ً

صــى اللــه عليــه وســلم ،ف ي� حثّــه عــى النظــر إىل المخطوبــة.

وقــد اتفــق الفقهــا ُء عــى جــواز النظــر إىل وجــه المخطوبــة( ،)2واختلفــوا فيمــا زاد عــى ذلــك
عــى خمســة أقــوال:
أ
الو ْجــه والكفـ ي ن
ـ� فحســب .وهــو مذهــب جمهــور
القــول الول :يجــوز للخاطــب النظــر إىل َ
الفقهــاء مــن الحنفيــة( )3والمالكيــة( )4والشــافعية( )5وروايــة عنــد الحنابلــة(.)6
ن
ين
ين
والقدم�  .وهو مذهب بعض الحنفية (.)7
والكف�
الثا� :يجوز النظر إىل الوجه
القول ي
ـام محارمهــا غال ًبــا ،فينظـ ُـر إىل
ـام الخاطــب كمــا تبــدو أمـ َ
القــول الثالــث :تبــدو المخطوبـ ُـة أمـ َ
بالضافــة إىل الوجــه والكفـ ي ن
ـعر والرقبــة والســاعدين والسـ ي ن
ـ�  .وهــو المعتمــد عنــد الحنابلة(.)8
الشَّ ـ ْ
ـاق� ،إ
القول الرابع :ينظر إىل مواطن ال َّلحم منها .وهو مذهب أ
الوزاعي(.)9
ِ
ُ
ِ

القــول الخامــس :ينظـ ُـر إليهــا حــارس ًة .نُســب إىل داود الظاهــري وابــن حــزم( ،)10وهــو روايــة
عنــد الحنابلــة(. )11
 .1ابن تيمية ،مجموع الفتاوى .355/ 29
ن
 .2ابن قدامة،
المغ� .552 /6
ي
 .3الزيلعي ،ي ن
تبي� الحقائق  .17/ 6ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين .370/ 6
أ
ق
ق
ن
الدا� .661 /1
الدسو� ،حاشية
 .4الحطّاب ،مواهب الجليل .404/ 3
الدسو�  .215/ 2الزهري ،الثمر ي
ي
ي
ين
الطالب�  .20 7/19-الماوردي ،الحاوي .34/ 9
 .5النووي ،روضة
ن
 .6ابن قدامة،
النصاف .16/ 8
المغ�  .454/ 7المرداوي ،إ
ي
ن
تبي� الحقائق  .17/ 6ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين  .325 /5قال بهذا الكرخي من الحنفية.
 .7الزيلعي ،ي
ن
 .8ابن قدامة،
النصاف .18/ 8
المغ�  .454 /7المرداوي ،إ
ي
أ
 .9المراجع السابقة .وزارة الوقاف الكويتية ،الموسوعة الفقهية الكويتية .199/ 19
 .10ابن حزم ،المحىل .161 /9
ت
ي ن
المغ� .553/ 6
البهو� ،كشّ اف القناع .10/ 5
 .11ابن قدامة،
ي

70

من أحكام ِ
ِ
الخطبة يف اإلسالم

ف
�
�
قه

ـتدل أصحــاب ِّكل قــول عــى مــا ذهبــوا إليــه بأدلــة عــدة ،ت
وقــد اسـ َّ
ـوى عنــدي
وي�جــح يل ويتقـ ّ

مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول أ
الول ،الــذي قيــد النظــر المبــاح فقــط إىل الوجــه والكفـ ي ن
ـ� وهــو رأي
جمهــور الفقهــاء.
* نظ ُر املخطوبة إىل الخاطب:

قياســا عــى اســتحباب نَظَـ ِـره إليها؛لالشـ تـراك ف ي� العلة
ـدب للمخطوبــة ْ
يُنـ ُ
أن تنظـ َـر إىل خاطبهــا؛ ً
ف
ــرى أَ ْن يُــؤْ َد َم بَ ْي َنك َُمــا)(.)1
ــر ِإ َل ْي َهــاَ ،ف ِإنَّــهُ أَ ْح َ
النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم (:انْظُ ْ
الــواردة ي� قــول ب ي ِّ
أ
الرجــل يُفــارق مــن ال تعجبهّ ،أما بالنســبة
بــل َّ
إن المـرأ َة أوىل بالنظــر مــن الخاطــب؛ وذلــك ل َّن ُ
الخلقــة مثـ ًـا ،ونحوهــا مــن اعتبــارات ممــا يســتحيل
إليهــاْ ،
إن حصــل الـ ُ
ـزواج دون رؤيتــه ،وكان دميـ َـم ِ
أن تفار َقــه َّإل عــن طريــق الخُ لــع ( ،)2ونحــوه مــن أحــوال
معهــا اســتمرار الحيــاة الزوجيــة ،فــا تســتطيع ْ
ـ� أ
ض
ـوص عليــه ف� قوانـ ي ن
ـ� الزوجـ ي ن
ـا� بـ ي ن
الحــوال الشــخصية ،المعمول
ـ� ،ممــا هــو منصـ ٌ
ي
يُ َفـ ّـر ُق فيهــا القـ ي
ف
الســامية والعربيــة ،كقضايــا الشــقاق والـ ن ز
ـ�اع ،والتفريــق لل ـرض ر والغيبــة ونحــوه(.)3
بهــا ي� البلــدان إ
ـق االختيــار ،إن شــاءت قبلــت بــه ،وإن شــاءت رفضــت ،وال يجــوز إجبارهــا
والم ـرأة لهــا حـ ّ
عــى الــزواج ممــن ال ترغــب فيــه ،فحينمــا تنظــر بنفســها إىل الخاطــب ،يرتفــع اللــوم عــن و ِّليهــا(.)4
أن تنظـ َـر إىل وجــه الخاطــب وكفّيــه ،ومــا يبــدو منــه غال ًبــا غـ يـر عورتــه،
ويجــوز للمخطوبــة ْ
فتنظــر إىل مــا ظهــر منــه ،دون الباطــن ،وال يُعـ ّـد جســم الخاطــب عــورة ،إال مــا بـ ي ن
ـرة والركبــة،
ـ� الـ ّ

ف
الســام
ويجــوز للمخطوبــة كذلــك ْ
أن تنظـ َـر إىل الخاطــب ولــو بغـ يـر إذنــه ،ودون علمــه ،ي� حدود آداب إ
وتعاليمــه(.)5
ين
العالم�
رب
والحمد لله ِّ
ف
المخْ طُوبَ ِة ،وقال ت
نن ت
ال�مذي :هذا حديث حسن.
اب َما َجا َء ِ ي� ال َّنظ َِر ِإ َل َ
َاح ،بَ ُ
 .1س� ال�مذي ،كتاب ال ِّنك ِ
القوان�ن
زي،
ي
 .2وهو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها ،أو من يغ�ها ،بألفاظ مخصوصة .ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين  .766 /2ابن ُج ّ
ش ن
ن
ن
مغ� المحتاج  .262/ 3ابن قدامة،
المغ� .67/ 7
الفقهية ،ص .232الخطيب ال� ي
ي
بي� ،ي
 .3العطّارِ ،خطبة النساء ف� ش
السالمية ص .119
ال�يعة إ
ي
الع ت�ِ ،خطبة النكاح ،ص .210 - 209
ِ .4
ق
ق
ت
البهو� ،كشّ اف القناع .10 - 9 /5
.114/
19
المجموع
النووي،
.2/215
5
عابدين
ابن
حاشية
عابدين،
ابن
.5
الدسو�
حاشية
،
الدسو�
.237/
ي
ي
ي
ف
ش
السالمية ص .119
العطّارِ ،خطبة النساء ي� ال�يعة إ
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أنت تسأل واملفتي يجيب

الشيخ محمد أحمد حسني  /املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية
بدل من املسجد بسبب وباء كورونا
 .1االعتكاف يف مصىل املنزل ً

ف
ـع�ة االعتــكاف ف ي� المســاجد؛ هــل يصــح
ـال وبســبب تعــذر إقامــة شـ ي
الســؤال :ي� الوضــع الحـ ي
نز
نز
المــ�ل ،ف ي� الغرفــة المخصصــة للصــاة“ ،مصــى
المــ�ل” ؟
االعتــكاف ف ي�
ين
ين
المرســل� ،ســيدنا
العالمــ� ،والصــاة والســام عــى شأ�ف
الجــواب :الحمــد للــه رب
ين
أجمعــ� ،وبعــد؛
محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه

ت
فيشــرط لصحــة االعتــكاف أن يكــون ف ي� مســجد ،وهــذا باتفــاق الفقهــاء مــن
الجــواب:
ش
ــم
الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة( ،)1وذلــك لقــول اللــه تعــاىلَ :
ــن َوأَنْ ُت ْ
ا�وهُ َّ
﴿و َل تُ َب ِ ُ
عاك ُفــون ف� ا ْلمســاجد﴾[ البقــرة ،]187 :قــال ابــن حجــر ،رحمــه اللــه “ :وجــه الد َل َلــة مـ آ
ـو
َّ ِ ِ َ
ـن ْاليَـ ِـة أَنَّــهُ َلـ ْ
َ ِ َِي َ َ ِ ِ
أ
ف
ش
َاف
َصـ َّ
ـاف ِل ِل ْع ِتـك ِ
ـا� ِة ِبـ ِـه؛ ِل َ َّن ا ْل ِج َمــا َع ُم َنـ ٍ
ـر ا ْل َم ْسـ ِـج ِدَ ،لـ ْـم يَخْ َتـ َّ
ـح– أي االعتــكاف ِ -ي� َغـ ي ْ ِ
ـص ت َْح ِريـ ُـم ا ْل ُم َبـ َ َ
ــرا َد أَ َّن ِال ْع ِتــك َ
َاف َل يكــون اال ِفي َهــا”(.)2
ِب ْ ِإ
ــاعَ ،ف ُع ِل َ
ــم ِم ْ
ْــر ا ْل َم َس ِ
ــاج ِد أَ َّن ا ْل ُم َ
ــن ِذك ِ
ال ْج َم ِ
ـع�ة خاصــة بالمســاجد ،وال يصــح أداؤهــا ف ي� مصليــات البيــوت ،وإذا
وعليــه؛ فاالعتــكاف شـ ي
أ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم،
فــات االعتــكاف صاحبــه بعــذر ،ي ُ
ف�جــى أن يكتــب اللــه لــه الجــر ،فالنـ ب ي
 .1حاشية ابن عابدين  ،441 /2وحاشية العدوي  ،410 /1والمجموع  ،483 /6وكشاف القناع 352 – 351/ 2
 .2فتح الباري 272 /4
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ف� ت�اوى

يحــا»( ،)1كمــا أن كثـ يـراً
ـب َلــهُ ِم ْثـ ُـل َمــا ك َ
يقــول«ِ :إ َذا َمـ ِـر َض َ
َان يَ ْع َمـ ُـل ُم ِق ً
يمــا َص ِح ً
الع ْبـ ُـد ،أَ ْو َســا َف َر ،ك ُِتـ َ
أ
ت
ـ� تــؤدى ف ي� االعتــكاف ،كقـراءة القـرآن ،والذكــر والتســبيح واالســتغفار ،وقيــام الليــل،
مــن العمــال الـ ي
والنوافــل أ
الخــرى والفرائــض ،يمكــن لمن تعــذر عليه االعتــكاف أن يؤديهــا ف� ن ز
الم�ل ،واللــه تعاىل أعلم.
ي
 .2حكم صيام من وصل ال ُرعاف إىل حلقه

ش
الرعاف إىل حلقه؟
�ء من ُ
السؤال :ما حكم صيام من وصل ي
ش
�ء إىل المعــدة بغـ يـر اختيــار الصائــم فإنــه ال يفطــر ،لقــول اللــه تعــاىل:
الجــواب :إن ســبق ي
ُؤَاخ ْذنَــا ِإ ْن ن َِســي َنا أَ ْو
﴿ال يُ َك ِّلـ ُـف ال َّلــهُ نَفْس ـاً ِإال ُو ْسـ َ
ـع َها َل َهــا َمــا ك ََس ـ َب ْت َو َع َل ْي َهــا َمــا ا ْك َت َس ـ َب ْت َربَّ َنــا ال ت ِ
ـاو َز َعـ ْ ت
ـ� ا ْلخَ طَأَ،
أَخْ طَأْنَــا﴾ (البقــرة،)286 :ولقــول الرســولَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمِ « :إ َّن ال َّلــهَ َقـ ْـد ت ََجـ َ
ـن أُ َّمـ ِ ي
اس ـ ُتك ِْرهُ وا َع َل ْيـ ِـه»(.)2
َوال ِّن ْس ـ َي َ
انَ ،و َمــا ْ

قــال ابــن قدامــة “ :وإن تمضمــض ،أو استنشــق ف ي� الطهــارة ،فســبق المــاء إىل حلقــه مــن غـ يـر
قصــد وال إرساف ،فــا ش�ء عليــه ،وبــه قــال أ
الوزاعــي ،وإســحاق ،والشــافعي ف ي� أحــد قوليــه”(.)3
ي
أ
ش
�ء مــن الــدم النــازف مــن النــف دون قصــد منــك ،فــا
وعليــه؛ فبمــا أنــه دخــل حلقــك ي

يفســد صومــك ،واللــه تعــاىل أعلــم.

ِ .3
جامة يف نهار رمضان
الح َ

الح َجامة ف ي� رمضان تُبطل الصيام؟
السؤال :هل ِ
ف
الح َجامــة ف ي� الصيــام؛ فذهــب الحنفيــة والمالكيــة
الجــواب :اختلــف العلمــاء ي� ي
تأثــر ِ
ض
()4
َ
ـ�َ ،صـ َّـى
والشــافعية إىل أنهــا ال تُفطــر ؛ واســتدلوا بمــا رواه ابــن عبــاس ،ي
ر� اللــه عنهمــا« :أ َّن ال َّنـ ِب ي َّ
ــم»(.)5
ــو َصا ِئ ٌ
اح َت َج َ
اح َت َج َ
ــر ٌمَ ،و ْ
ــه َو َســ َّل َمْ ،
ــم َوهُ َ
ــم َوهُ َ
اللــهُ َع َل ْي ِ
ــو ُم ْح ِ

ف
ال َق َام ِة
 .1صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
اب يُكْ َت ُب ِلل ُْم َس ِاف ِر ِمث ُْل َما ك َ
َان يَ ْع َم ُل ِ ي� ِإ
ي
والس� ،بَ ُ
أ
ن
 .2ن ن
لبا� .
اب الط ََّل ِق ،بَ ُ
س� ابن ماجةِ ،ك َت ُ
اس ،وصححه ال ي
اب ط ََل ِق ال ُْمكْ َر ِه َوال َّن ِ ي
ن
.3المغ�.123/ 3 :
ي
ف
ش
�،158ح مخترص خليل  ،244 :2نهاية المحتاج .174 :3
 .4النتف ي� الفتاوى :1
 .5صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب الحجامة والقيء للصائم.
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ـول اللـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ
وذهــب الحنابلــة إىل أنهــا تفطــر( ،)1واســتدلوا بمــا روى ث َ ْوبَـ ُ
ـان َمـ ْ
ـو َل َر ُسـ ِ
ـول اللـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم ،با ْل َب ِقيــع ِ ف� ث َ َمـ ِ ش
ـالَ « :مـ َّـر َر ُسـ ُ
َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ ،قـ َ
ـت
ـر َة َل ْي َلـ ًـة خَ َلـ ْ
ِ ي
ِ
ـان َعـ ْ َ
ــمَ ،فق َ
ــوم»(.)2
ــن َر َم َض َ
ــم َوا ْل َم ْح ُج ُ
ــر ا ْل َح ِاج ُ
ــل يَ ْح َت ِج ُ
ِم ْ
َــال :أَ ْفطَ َ
ــان ِب َر ُج ٍ
وذهــب بعــض العلمــاء إىل أن المـراد بهــذا الحديــث تســبب الحاجــم والمحجــوم ف ي� الفطــر،
الحاجــم مــن خــال مصــه للــدم – حســب طريقــة الحجامــة القديمــة ،-والمحجــوم مــن خــال
إضعــاف نفســه بالحجامــة.
الفتــاء
الح َجامــة ال تفطــر ،وقــد ذهــب مجلــس إ
ونميــل إىل ترجيــح رأي جمهــور الفقهــاء بــأن ِ

أ
العــى ف ي� نـ شـرة ومضــات مــن أحــكام الصيــام ،الصــادرة للعــام 1440هـــ إىل أن الفصــد وســحب
الــدم ال يفطــران ،والحجامــة مثلهمــا.

ف
الح َجامــة إن غلــب عــى
فالح َجامــة ال تعــد مــن المفطـرات ،وال حــرج عــى الصائــم ي� ِ
وعليــه؛ ِ

ن
ش
ـ� أن تضعفــه فيكــره لــه االحتجــام ،وإن تيقــن
ظنــه أنهــا ال تحــول بينــه وبـ يـ� الصيــام ،أمــا إن ِخـ ي

ش
ـر� ،رحمــه اللــهَ " :و ِم َّمــا يُكْ ـ َـر ُه
أنهــا تــؤدي إىل فطــره فــا يجــوز لــه االحتجــام وهــو صائــم ،قــال الخـ ي
الصا ِئـ ِـم َمخَ ا َفـ َـة ال َّتغْ ِريـ ِـرَ ،ف ُيــؤَ ِّدي َذ ِلــكَ َإل ِفطْـ ِـر ِهَ ،وهَ ـ َـذا إ َذا شَ ــكَّ
أَيْ ًضــا ا ْل ِح َج َامـ ُـة َوا ْل ِف َصــا َد ُة ِ ف ي� َحـ ِّ
ـق َّ
ف
ـت" ( ،)3واللــه تعــاىل أعلــم.
ـب َح ُر َمـ ْ
السـ َـا َم ِةَ ،و ِإ ْن ُع ِل َمـ ْ
ـت َجــاز َْتَ ،و ِإ ْن ُع ِلـ َـم ا ْل َعطَـ ُ
ِ ي� َّ

 .4حكم من أفطر قبل أذان املغرب ظاناً دخول وقت املغرب

يوم عىل من ش�ب قبل أذان المغرب ظاناً دخول وقت المغرب؟
السؤال :هل يجب قضاء ٍ
الكل أو الـ شـرب قبــل أذان المغــرب عمــداً يفســد الصــوم ،ولــو كان آ
الجــواب :أ
الكل أو الشــارب

مخطئـاً بالوقــت ،ويجــب عــى مــن فعــل ذلــك أن يُمســك بقيــة يومــه إن كان ف ي� رمضــان ،مراعــاة لحرمــة
الشــهر ،وعليــه أن يقـض ي بعــد انقضــاء رمضــان يومـاً مكانــه ،واللــه تعــاىل أعلــم.
ن
.1
المغ� .120 :3
ي
أ
أ
 .2مسند أحمد ،تتمة مسند النصار ،ومن حديث ثوبان ،وقال الرنؤوط :إسناده صحيح عىل ش�ط مسلم
 .3ش�ح مخترص خليل .244 :2
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ف
ت
�
�
اوى

 .5حكم صيام تارك الصالة تكاسالً وقضاء الصلوات الفائتة

ن
عــ� قضــاء الصــاة
الســؤال :أصــوم رمضــان،
ي
ولكــ� أتــرك بعــض الصلــوات تكاســاً ،فهــل ي ّ

والصيــام؟

﴿إ َّن
الجــواب :الصــاة تعــد ركنـاً مــن أركان إ
الســام ،وال تســقط عــن المســلم ،قــال تعــاىلِ :
ـ� ِك َتابًــا َّم ْو ُقوتًــا﴾ [النســاء ،]103:وال خــاف بـ ي ن
ـ� العلمــاء ف ي� وجــوب قضــاء
ـت َعـ َـى ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
الصـ َـا َة كَانَـ ْ
َّ
ش
النــ� ،صــى اللــه عليــه
الصــاة الفائتــة بعــذر �عــي مــن نســيان أو نــوم ،ونحــو ذلــك ،لقــول ب ي

الصــا َ َةَ ،ف ْل ُي َص ِّل َهــا ِإ َذا َذك ََرهَ ــاَ ،ف ِــإ َّن ال َّلــهَ َق َ
ْــري﴾ »(*) .
وســلمَ «:م ْ
ــال﴿ :أَ ِق ِ
ــم َّ
َــ� َّ
الصــا َ َة ِل ِذك ِ
ــن ن ِ ي
أمــا الصــاة ت
الم�وكــة عمــداً ،فحكمهــا كحكــم المنســية ،فيجــب قضاؤهــا ،وهــذا هــو قــول
1

الئمــة أ
أ
الربعــة ،وذهــب بعــض أصحــاب الشــافعي إىل أن الصــاة ت
الم�وكــة عمــداً ال يجــب قضاؤهــا،
أ
ف
تأخ�هــا عنــه لغـ يـر عــذر ش�عــي ،فلــم تقبــل،
وال تقبــل وال تصــح؛ لنهــا صليــت ي� غـ يـر وقتهــا ،وكان ي
المــام أحمــد وابــن حــزم وجماعــة مــن الســلف مــن الصحابــة والتابعـ ي ن
ـ�،
وذهــب كثـ يـر مــن أصحــاب إ

الســام ،فهــو غـ يـر مطالــب
إىل أن تــارك الصــاة عمــداً كافــر كف ـراً مخرج ـاً مــن الملــة ،وإذا عــاد إىل إ
أ
ف
الســام.
بقضــاء صــاة أو صــوم ،لنــه بمثابــة داخــل جديــد ي� إ
وباالســتناد إىل قـرار مجلــس الفتــاء أ
العــى ف� فلسـ ي ن
ـط� رقــم  ،80 /2بتاريــخ 2010/ 5/ 6م،
إ
ي
فالراجــح أن تــارك الصــاة تهاونـاً وكسـاً ،وهــو عالــم بوجوبهــا وغـ يـر منكــر لفرضيتهــا يبقى مســلماً وال
يخــرج مــن الملــة ،وصيامــه صحيــح ،وأمــا مــا فاتــه مــن صلــوات طيلــة الفـ تـرة الســابقة ،فــا شــك أنــه

أخطــأ تب�كهــا ،غــر أنــه ال يلزمــه قضاؤهــا؛ ألن التوبــة تَجــب مــا قبلهــا؛ أ
ولن وجــوب القضــاء لســنوات
ي
ُ
فائتــة فيــه مــن المشــقة والحــرج مــا فيــه ،وال يكلــف اللــه نفس ـاً إال وســعها ،ومــا جعــل عليكــم ف ي�
الديــن مــن حــرج ،وعــى الســائل أن يعلــم أن تقصـ يـره بـ تـرك الصــاة خــال هــذه المــدة الطويلــة ال
يمحــوه إال االلـ ت ز
ـ�ام التــام بالصــاة ،وأال يعــود إىل المعصيــة ،وأن ينــدم عــى تــرك هــذا الفــرض ،وأن
يكـرث مــن النوافــل والصدقــات واالســتغفار ،والتائــب مــن الذنــب كمــن ال ذنــب لــه ،واللــه تعــاىل أعلم.

اب ت َْع ِج ِيل َق َضا ِئ َها.
* صحيح مسلم ،كتاب المساجد ومواضع الصالة ،باب َق َض ِاء َّ
الصال َِة ا ْلفَا ِئ َت ِة َو ْ
اس ِت ْح َب ِ
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 .6حكم قراءة القرآن عىل املاء بنية الشفاء
من السحر أو الحسد

السؤال :ما حكم قراءة القرآن عىل الماء بنية الشفاء من السحر أو الحسد؟
الجــواب :الـ ُـر ق� نوعــان ،أحدهمــا منهــي عنــه؛ وهــو الــذي فيــه ش�ك أو توســل بغـ يـر اللــه
ـليما مــن ذلــك،
تعــاىل ،أو ألفــاظ مجهولــة ال يعــرف معناهــا ،وثانيهمــا مـ شـروع ،وهــو الــذي يكــون سـ ً
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــول « :ال بــأس بالـ ُـر ق� مــا لــم تكــن ش�كاً»( ،)1ويقــول صىل اللــه عليه
والنـ ب ي
ق
()2
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم،
وســلم « :مــن اســتطاع منكــم أن ينفــع أخــاه فلينفعــه»  ،وقــد َر� النـ ب ي
ق
ض
ر� اللــه عنهــا« :أن رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،كان إذا اشــتىك يقـرأ
و ُر ي� ،فعــن عائشــة ،ي

عــى نفســه بالمعــوذات وينفــث ،فلمــا اشــتد وجعــه كنــت أقـرأ عليــه ،وأمســح بيــده رجــاء بركتهــا»(.)3
وبالنســبة إىل اســتخدام المــاء وحــده أو مــع الملــح المقــروء عليهمــا ف ي� الـ شـرب واالغتســال
ض
ـ� ،صــى
ر� اللــه عنــه ،أنــه قــالَ « :ل َد َغـ ْ
والــرش ،فقــد أجــازه جمهــور العلمــاء ،فعــن عـ ي
ـ� ،ي
ـت ال َّنـ ِب ي َّ
ـىلَ ،ف َل َّمــا َفـ َـر َغ َقـ َ
ـر ُه ِإ َّل
ـالَ :ل َعـ َ
اللــه عليــه وســلمَ ،ع ْقـ َـر ٌب َوهُ ـ َ
ـن ال َّلــهُ ا ْل َع ْقـ َـر َب َمــا تَـ َـد ُع ن َِب ًّيــا َو َل َغـ ي ْ َ
ـو يُ َصـ ِّ ي
ـح»(.)4
َل َد َغ ْت ُهـ ْـم ،ثُـ َّـم َد َعــا ِب َمـ ٍ
ـاء َو ِم ْلـ ٍ
وعليــه؛ فــا مانــع ش�عـاً مــن اســتخدام المــاء المقــروء عليــه للشــفاء مــن أمـراض الســحر أو
الحســد ،مــع تجنــب رشــه ف ي� أماكــن النجاســة ،واللــه تعــاىل أعلــم.

ف ق
أ ن
نن
لبا� .
 .1س� ب يأ� داود ،كتاب الطب ،باب ما جاء ي� الر� ،وصححه ال ي
 .2صحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب استحباب الرقية من ي ن
الع� والنملة والحمة والنظرة.
 .3صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب فضل المعوذات.
ـ� بالذكــر ،170 /4 ،وصححــه أ
 .4شــعب اليمــان ،كتــاب ف� فضــل الســور آ
اللبـ ن
ـا� ف� الجامــع الصحيــح للسـ نـ�ن
واليــات ،بــاب تخصيــص المعوذتـ ي ن
إ
ي ي
ي

والمسانيد.2168/ 3 :
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ق� ي�م أو� خ�لا�ق
مميــزات الرجــل وصفاتــه مــن
قــول اللــه الفصــل وآياتــه
الشيخ أحمد خالد شوباش
مفتي محافظة نابلس

ـ� ،والصــاة والســام عــى شأ�ف المرسـ ي ن
الحمــد للــه رب العالمـ ي ن
ـ�،
ـل� ،ســيدنا محمــد النـ ب ي
أ
ين
ال ي ن
أجمعــ� ،وبعــد؛
مــ� ،وعــى آلــه وصحبــه
يز
فيتمــ� القــرآن الكريــم بدقــة ألفاظــه ،وبالغــة مفرداتــه وتراكيبــه ،وتمايــز كلماتــه ،فلــكل
ـا� عــن كــون الق ـرآن كتــاب اللــه ،ن ز
كلمــة موضعهــا واســتخدامها ومدلوالتهــا ،وكل هــذا نـ ش ئ
ت�يــل رب

ين
وال�هــان.
العالمــ� ،الهــدى والهــادي إىل الرشــد ،وإىل مــا هــو أقــوم ،وهــو البيــان والبصائــر ب
ـو ِبا ْل َهـ ْز ِل }(الطــارق)14 - 13 :
ـو ٌل َف ْصـ ٌـل* َو َمــا هُ ـ َ
َل َقـ ْ

وقــد ســمى اللــه كتابــه بالفصــل( )1فقــال{ِ :إنَّــهُ
()2
وع ّلــة تســميته بذلــك؛ قيــل :مــن القضــاء؛ ألنــه يفصــل بـ ي ن
ـ� الحــق والباطــل  -كمــا قيــل لــه فرقــان
وقيــل :ألنــه يفصــل بـ ي ن
ـ� النــاس يــوم القيامــة ،فيهــدي قوم ـاً إىل الجنــة ،ويســوق آخريــن إىل النــار،
فمــن جعلــه إمامــه ف ي� الدنيــا قــاده إىل الجنــة ،ومــن جعلــه وراءه ســاقه إىل النــار( ،)3وبهــذا المعـ نـى

آن ُمشَ ـف ٌَّعَ ،و َم ِاحـ ٌـل
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال ( :ا ْل ُقـ ْـر ُ
أخــرج ابــن حبــان عــن جابــر عــن النـ ب ي
ف
ش
ال�هــان ف ي� علــوم الق ـرآن  ،274 / 1المحقــق :محمــد
ـ� :أبــو عبــد اللــه بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن بهــادر ( المتــو� 794 :هـــ ) ب
 .1الزركـ ي
أ
أ
ـا� :دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيــى البـ بـا� الحلـ بـ� ش
أبــو الفضــل إبراهيــم ،الطبعــة :الوىل 1376هـــ  1957 -م ،النـ ش
و�كائــه ،عــدد الج ـزاء،4 :
ي
ي
ف
ف
التقــان ي� علــوم القـرآن  ،178 /1المحقــق :محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم،
والســيوطي :عبــد الرحمــن بــن ب يأ� بكــر جــال الديــن ( المتــو� 911 :هـــ ) ،إ
النا� :الهيئة المرصية العامة للكتاب ،الطبعة 1394هـ 1974م ،عدد أ
ش
الجزاء.4 :
 .2الكلــ� :أبــو القاســم محمــد بــن أحمــد بــن جــزي الغرناطــي ( المتـ ف
ـو�741 :هـــ ) التســهيل لعلــوم ن ز
الت�يــل  ،472 / 2المحقــق :الدكتــور عبــد اللــه
بي
أ
الرقــم بــن أ� أ
ـا� :ش�كــة دار أ
ش
الرقــم  -بـ يـروت ،الطبعــة الوىل 1416 -هـــ.
ـ
الن
ـدي،
الخالـ
بي
ف
 3الـرازي :أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عمــر الملقــب بفخــر الديــن الـرازي خطيــب الــري ( المتــو�606 :هـــ )  ،مفاتيــح الغيــب المعــروف بالتفسـ يـر الكبـ يـر
ت
ش
ـر�  -بـ يـروت ،الطبعــة :الثالثــة 1420 -هـــ.
 ،262 / 2النــا� :دار إحيــاء الــراث العـ ب ي
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ـار )( ،)1ومعـ نـى
ـن َج َع َلــهُ ِإ َم َامــهُ َقــا َد ُه ِإ َل ا ْل َج َّنـ ِـةَ ،و َمـ ْ
ُم َصـ َّـد ٌقَ ،مـ ْ
ـن َج َع َلــهُ خَ ْلـ َـف ظَ ْهـ ِـر ِه َســا َقهُ ِإ َل ال َّنـ ِ
َم ِاح ٌ
ــد ٌق :أي خصــم مجــادل مصــدق(.)2
ــل ُم َص َّ
والمقصــود بعــد هــذا التقديــم ،أن الق ـرآن الكريــم ذكــر لفــظ الرجــل مفــرداً ومجموع ـاً،
ت
ـ� اســتخدمت فيهــا مفــردة الرجــل ،ومــا
وذكــر لفــظ الذكــر كذلــك إ
بالفـراد والجمــع ،فمــا المواضــع الـ ي
ن
المعــى المــراد مــن ذلــك؟
ف
النســان ،خــاف المـرأة ،وقيــل :إنمــا
ي� لغــة العــرب :الرجــل معــروف ،وهــو الذكــر مــن نــوع إ

ـب ،وقيــل هــو رجــل ســاعة تلــده أمــه إىل مــا بعــد
يكــون رج ـا ً فــوق الغــام ،وذلــك إذا احتلــم وشـ ّ
()4
ذلــك( ،)3وقــد ســمي رجــاً؛ ألنــه ش
يمــ� عــى رجلــه.
ّ
ي
فالرجــل مختــص بالذكــر مــن النــاس ،ويقــال َر ْج َل ٌ
ــة للمــرأة إذا كانــت متشــبهة بالرجــل ف ي�
ن
ش
ـا� بالرجــل
بعــض أحوالهــا ،ورجــل بـ ي ّـ� الرجولــة والرجوليــة ،واشــتق مــن ِّ
الرجــل َر ِجــل وراجــل للمـ ي
والذكــر :ضــد أ
()6
النــىث وجمعــه ذكــور وذكــران.

()5

ت
ـ� عـ شـرة مــرة ،منهــا المعــرف “بــال” ومنهــا المنكــر،
وقــد ورد لفــظ الذكــر مفــرداً بالقـرآن اثنـ ي
ن ()7
وبالجمــع بلفــظ الذكــور مرتـ ي ن
ـ� ،تــارة بالتعريــف ،وأخــرى بالتنكـ يـر ،وكذلــك بلفــظ الذك ـران مرتـ يـ� .

 1ابــن حبــان :محمــد بــن حبــان بــن أحمــد التميمــي أبــو حاتــم الدارمــي البسـ تـ� ( المتـ ف
ـو�354 :هـــ ) صحيــح ابــن حبــان تب�تيــب ابــن بل ّبــان ،كتــاب
ي
و� ذيــل الصفحــة تعليــق أ
ف
اللبـ ن
ـا� :صحيــح  -الصحيحــة  ،2019وتعليــق
ي
العلــم ،بــاب الزجــر عــن كتابــة المــرء الســنة مخافــة أن يتــكل عليهــا ،332 /1 ،ي
ـا� :مؤسســة الرســالة  -بــروت ،الطبعــة :الثانيــة 1414هـــ 1993 -م ،عــدد أ
الرنــؤوط :إســناده جيــد ،المحقــق :شــعيب أ
شــعيب أ
الرنــؤوط ،النـ ش
الجزاء:
ي
.18
 .2الجــزري :مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد ،النهايــة ف� غريــب الحديــث أ
والثــر ،مــادة محــل  ،303 / 4النـ ش
ـا� :المكتبــة العلميــة -
ي
بــروت 1399هـــ 1979م ،تحقيــق :طاهــر أحمــد الـزاوي  -محمــود محمــد الطناحــي ،عــدد أ
الجـزاء.5 :
ي
أ
ف
ش
ـ� أبــو الفضــل جمــال الديــن النصــاري ( المتــو�711 :هـــ ) لســان العــرب ،مــادة رجــل ،النــا� :دار صــادر
 .3ابــن منظــور :محمــد بــن مكــرم بــن عـ ي
أ
 يب�وت ،الطبعة :الثالثة 1414 -هـ ،عدد الجزاء.15 : .4ابــن فــارس :أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا ،معجــم مقاييــس اللغــة ،كتــاب الـراء ،بــاب الـراء والجيــم ومــا يثلثهمــا ،مــادة رجــل ،492 / 2 ،المحقــق:
ـا� :دار الفكــر ،عــام النـ شـر 1399هـــ 1979 -م ،عــدد أ
عبــد الســام محمــد هــارون ،النـ ش
الجـزاء.6:
أ
أ
ف
ف
ن
ن
ن
ـا� ( المتــو�502 :هـــ ) المفــردات ي� غريــب القـرآن ،مــادة رجــل ص ،180
ـا� :أبــو القاســم الحسـ يـ� بــن محمــد المعــروف بالراغــب الصفهـ ي
 .5الصفهـ ي
النا� :دار القلم ،الدار الشامية  -دمشق  -ب�وت ،الطبعة أ
المحقق :صفوان عدنان الداودي ،ش
الوىل 1412 -هـ.
ي
 .6أ
ن
صفها� ،المفردات ف ي� غريب القرآن ،مادة ذكر ،ص .168
ال
ي
ق
ـا� :محمــد فــؤاد ،المعجــم المفهــرس أللفــاظ القـرآن ،ص  ،275النـ ش
ـا� :مؤسســة مناهــل القـرآن  -بـ يـروت ،توزيــع مكتبــة الغـز يال  -دمشــق،
 .7عبــد البـ ي
الطبعة والسنة :بال.
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ن
ين
وورد لفظ الرجل ي ن
وخمس� مرة.
ثما�
ب� إ
الفراد والتثنية والجمع ،معرفاً ومنكراً ي

ق� ي�م أو� خ�لا�ق

()1

ولعــل هــذه المقالــة جــاءت لتثبــت أن كل رجــل ذكــر ،وليــس كل ذكــر رجـاً ،فالذكــور كثـ يـر،
لكــن ليــس كلهــم رجــاالً ،يقــول أبــو العتاهيــة:
“ كم من رجال ف ي� العيون وما هم

بالعقل إن كشفتهم برجال” .

()2

األنبياء رجال:

أشــارت عــدد مــن آ
اليــات القرآنيــة ،إىل أن اللــه ك ّلــف بالنبــوة والرســالة رجــاالً ،أرســلهم إىل

ـن َربِّ ُكـ ْـم َعـ َـى َر ُجـ ٍـل ِم ْن ُكـ ْـم ِل ُي ْن ِذ َر ُكـ ْـم َو ِل َت َّت ُقــوا
أقوامهــم ،فقــال تعــاىل{ :أَ َو َع ِج ْب ُتـ ْـم أَ ْن َجا َء ُكـ ْـم ِذ ْكـ ٌـر ِمـ ْ
و َلع َّل ُكــم ت ُرحمــون } أ
ـاس}
(العـراف )63 :وقــال{ :أَك َ
َ َ ْ َْ ُ َ
َان ِلل َّنـ ِ
ـاس َع َج ًبــا أَ ْن أَ ْو َح ْي َنــا ِإ َل َر ُجـ ٍـل ِم ْن ُهـ ْـم أَ ْن أَنْـ ِـذ ِر ال َّنـ َ
واع�فــت برجولــة أ
(يونــس ،)2 :وقــد أقــرت أ
القــوام ت
النبيــاء ،إال أنهــم رموهــم بالتهــم الباطلــة مــن أجــل

ـو ِإ َّل َر ُجـ ٌـل ِبـ ِـه ِج َّنـ ٌـة َف ت َ َ�بَّ ُصــوا ِبـ ِـه َحـ ت َّـى
عــدم مبايعتهــم أو إ
اليمــان بهــم ،فقــال بعضهــمِ { :إ ْن هُ ـ َ

ت
ِحـ ي ن
ـ�}
ـن َلــهُ ِب ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـرى َعـ َـى ال َّلـ ِـه ك َِذبًــا َو َمــا ن َْحـ ُ
ـ�} (المؤمنــون ،)25 :وقــال آخــرون{ِ :إ ْن هُ ـ َ
ـو ِإ َّل َر ُجـ ٌـل ا ْفـ َ َ
َان يَ ْع ُبـ ُـد آبَاؤُ ك ُْم}(ســبأ ،)43 :و ِ{إ ْذ
(المؤمنــون ،)38 :وقالــواَ { :قا ُلــوا َمــا هَ ـ َـذا ِإ َّل َر ُجـ ٌـل يُ ِريـ ُـد أَ ْن يَ ُص َّد ُكـ ْـم َع َّمــا ك َ
يَ ُقـ ُ
(الرساء.)47 :
ـحو ًرا} إ
ـون ِإ ْن تَ َّت ِب ُعـ َ
ـول الظَّا ِل ُمـ َ
ـون ِإ َّل َر ُجـ ًـا َم ْسـ ُ
الناث
ولقــد حــرت آيــات قرآنيــة عــدة النبــوة والرســالة بالرجــال ،فلــم يرســل اللــه نبيـاً مــن إ
ـن َق ْب ِلــكَ ِإ َّل ِر َجـ ً
ـن
ُوحــي ِإ َل ْي ِهـ ْـم ِمـ ْ
وال النســاء وال مــن عمــوم الذكــور ،قــال تعــاىلَ {:و َمــا أَ ْر َس ـ ْل َنا ِمـ ْ
ـال ن ِ
ــل ا ْلق َُرى}(يوســف)109 :
أَهْ ِ

()3

ـال } ر ّد عــى مــن أنكــر أن يكــون النـ بـ� مــن ش
ـن َق ْب ِلــكَ ِإ َّل ِر َجـ ً
الب�،
ـ�َ “ :
{و َمــا أَ ْر َسـ ْل َنا ِمـ ْ
ي
قــال الكلـ ب ي

وقيــل :فيــه إشــارة إىل أنــه لــم يبعــث رســوال ً مــن النســاء “.

()4

ق
البا� ،المعجم المفهرس أللفاظ القرآن ،ص .303
 .1عبد ي
 .2أبو العتاهية ،ديوان أبو العتاهية ،ص  ،172ش�حه وعلق حواشيه محمد معروف الساعدي ،ط دار الكتب العلمية  -يب�وت  -لبنان.

و� ســورة أ
أ
ف
ف
ـن َق ْب ِلــكَ ِإ َّل ِر َجـ ً
النبيــاء،
اسـأَلُوا أَهْ ـ َـل الذِّ ْكـ ِـر ِإ ْن ُك ْن ُتـ ْـم َل ت َْعل َُمـ َ
و� ســورة النحــل ،اليــةَ 43 :
{و َمــا أَ ْر َسـ ْل َنا ِمـ ْ
ـال ن ِ
ُوحــي ِإ َل ْي ِهـ ْـم َف ْ
ـون} ،ي
 .3ي
آ
{و َمــا أَ ْر َسـ ْل َنا َق ْب َلــكَ ِإ َّل ِر َجـ ً
ـون}.
اسـأَلُوا أَهْ ـ َـل الذِّ ْكـ ِـر ِإ ْن ُك ْن ُتـ ْـم َل ت َْعل َُمـ َ
اليــةَ 7 :
ـال ن ِ
ُوحــي ِإ َل ْي ِهـ ْـم َف ْ
الكل� الغرناطي ،التسهيل لعلوم ن ز
الت�يل ،ص .397
 .4ابن جزي ب ي
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ـوال “ :الرجولــة ف ي� الق ـرآن وصــف آخــر فيــه زيــادة عــى مجــرد الذكــورة ،فاللــه
يقــول الحـ ي

تبــارك وتعــاىل بــدأ بأنبيائــه ف ي� هــذا المنصــب ،فقــالََ { :مــا أَ ْر َس ـ ْل َناكَ

ـ� } أ
(النبيــاء)107 :
ِإ َّل َر ْح َمـ ًـة ِل ْل َعا َل ِمـ ي ن َ

واللــه تبــارك وتعــاىل أرســل رجــاال ً مواقفهــم الرجوليــة واضحــة لمواجهــة الفســاد والـ شـرك ،والطغيــان
واالنحــراف والجــور والظلــم ،وكل مــا مــن شــأنه أن يخــدش أمــراً أنزلــه اللــه ،ولذلــك كانــت تلــك
ت
ـ� ال يقفهــا إال أعظــم الرجــال وأشــجعهم :مثــل وقــوف إبراهيــم الخليــل أمــام
المواقــف البطوليــة الـ ي
النمــرود ،ووقــوف مــوىس أمــام فرعــون ،ووقــوف نــوح ،عليــه الســام ،أمــام أمــة عاتيــة ماكــرة ألــف
ســنة إال خمسـ ي ن
ـ� عام ـاً  ....وإن أعظــم هــؤالء الرجــال هــو خـ يـرة اللــه ومصطفــاه مــن خلقــه محمــد،
صــى اللــه عليــه وســلم “.

()1

مميزات الرجال وصفاتهم يف القرآن:
ـى ا ْل َم ِدي َنـ ِـة َر ُجـ ٌـل
* الدعــوة إىل اللــه ،واتبــاع طريــق الرســل ،قــال تعــاىلَ { :و َجــا َء ِمـ ْ
ـن أَ ْقـ َ

ـو ِم ات َِّب ُعــوا ا ْل ُم ْر َسـ ِـل ي ن�} (يــس )20 :فقولــهَ { :ر ُجـ ٌـل } ف ي� تنكـ يـر الرجــل مــع أنــه كان معروفـاً
ـعى َقـ َ
يَ ْسـ َ
ـال يَا َقـ ْ
معلوماً عند الله فائدتان ،أ
الوىل :أن يكون رجال ً تعظيماً لشأنه ،أي رجال ً كامال ً ف ي� الرجولية.

الثانيــة :أن يكــون مفيــداً لظهــور الحــق مــن جانــب المرسـ ن ف
و� هــذا تبــرة للمؤمنـ ي ن
ـ� وهدايــة
ي
ـل� ،ي

ين
باذلــ� جهدهــم”.
لهــم ليكونــوا ف ي� النصــح

()2

النبيــاء وأتباعهــم مــن مكــر أ
* تحذيــر أ
تعاىل{:و َجــا َء
العــداء ،والدفــاع عــن كلمــة الحــق ،قــال
َ
أ
ـعى َقـ َ
ـن
ـوس ِإ َّن ا ْل َمـ َـال َ يَأْت َِمـ ُـر َ
ـى ا ْل َم ِدي َنـ ِـة يَ ْسـ َ
ون ِبــكَ ِل َي ْق ُت ُلــوكَ َفاخْ ـ ُـر ْج ِإ ن ي ِّ� َلــكَ ِمـ َ
َر ُجـ ٌـل ِمـ ْ
ـن أَ ْقـ َ
ـال يَ ُامـ َ

{و َقـ َ
ـون َر ُج ًل أَ ْن
ـو َن يَكْ ُتـ ُـم ِإ َيمانَــهُ أَتَ ْق ُت ُلـ َ
ال َّن ِاص ِح ي ن�}(القصــص ،)20 :وقــال تعــاىلَ :
ـن ِمـ ْ
ـال َر ُجـ ٌـل ُم ِؤْمـ ٌ
ـن ِآل ِف ْر َعـ ْ
يَ ُقـ َ
ـن َربِّ ُكـ ْـم َو ِإ ْن يَــكُ ك َِاذبًــا َف َع َل ْيـ ِـه ك َِذبُــهُ َو ِإ ْن يَــكُ َص ِاد ًقــا يُ ِص ْب ُكـ ْـم
ـات ِمـ ْ
ـول َرب ي ِّ َ� ال َّلــهُ َو َقـ ْـد َجا َء ُكـ ْـم ِبا ْل َب ِّي َنـ ِ
الحوال :سفر ،الرجولة ص  ،2 - 1كتاب منشور عىل المكتبة الشاملة ،الطبعة والسنة :بال.
.1
ي
الكب�.263 / 26 ،
 2الفخر الرازي،
التفس� ي
ي

80

مميزات الرجل وصفاته من قول الله الفصل وآياته
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اب }(غافــر ،)28 :وقال تعــاىلَ { :ق َال َر ُجـ َـا ِن ِم َن
بَ ْعـ ُ
ـض ا َّلـ ِـذي يَ ِع ُد ُكـ ْـم ِإ َّن ال َّلــهَ َل يَ ْهـ ِـدي َمـ ْ
ـر ٌف َكـ َّـذ ٌ
ـن هُ َو ُمـ ْ ِ
ـون أَن َْعـ َـم ال َّلــهُ
ـن يَخَ ا ُفـ َ
ا َّل ِذيـ َ

ـون } (المائــدة)23 :
ـاب َفـ ِـإ َذا َدخَ ْل ُت ُمــو ُه َف ِإنَّ ُكـ ْـم غَا ِل ُبـ َ
َع َل ْي ِه َمــا ا ْدخُ ُلــوا َع َل ْي ِهـ ُـم ا ْل َبـ َ

آ
ف
ـوت
* ذكــر اللــه وعمــارة المســاجد ،وعــدم االنشــغال بالدنيــا عــن الخــرة ،قــال تعــاىل ِ { :ي� بُ ُيـ ٍ
آ
ـال* ِر َجـ ٌ
ـال َل تُ ْل ِه ِيه ْم ِت َجــا َر ٌة َو َل بَ ْي ٌع
أَ ِذ َن ال َّلــهُ أَ ْن ت ُْر َفـ َ
اسـ ُـمهُ يُ َسـ ِّب ُح َلــهُ ِفي َها ِبالْغُ ـ ُـد ِّو َو ْال َصـ ِ
ـع َويُ ْذ َكـ َـر ِفي َهــا ْ
عــن ذ ْكــر ال َّلــه وإ َقــام الصـ َـاة وإيتــاء الـزكَاة يخَ ا ُفــون يومــا تَت َق َّلــب فيــه ا ْل ُق ُلــوب و ْ أ
الَبْ َصــا ُر* ِل َي ْج ِزيَ ُهـ ُـم
ُ َ
َ ْ ِ ِ ِ َ ِ ِ َّ ِ َ ِ َ ِ َّ ِ َ
َ ًَْ َ ُ ِ ِ
ـاب } (النــور.)38 - 36 :
ـن َف ْض ِلـ ِـه َوال َّلــهُ يَـ ْـرز ُُق َمـ ْ
ـن َمــا َع ِم ُلــوا َويَ ِز َيدهُ ـ ْـم ِمـ ْ
ال َّلــهُ أَ ْح َسـ َ
ـن يَشَ ــا ُء ِبغَ ـ ي ْ ِ
ـر ِح َسـ ٍ
* الحــرص عــى الطهــارة ف ي� الظاهــر والباطــن ،قــال تعــاىلِ {:فيـ ِـه ِر َجـ ٌ
ـون أَ ْن يَ َتطَ َّهـ ُـروا
ـال يُ ِح ُّبـ َ

يــن} (التوبــة.)108 :
ــب ا ْل ُمطَّ ِّه ِر َ
َوال َّلــهُ يُ ِح ُّ
و� تفس� الطهارة قوالن :أ
ف
ن
الثا� :أن المراد
الول :المراد منه التطهر عن الذنوب
ي
والمعاص ،والقول ي
ي
ي
و� قول ثالث :إنه محمــول عىل أ
ف
ث
()1
المرين.
منــه الطهــارة بالمــاء بعــد الحجر ،وهو قول أك� المفرسيــن ،ي
ـ� ِر َجـ ٌ
ـال َص َد ُقــوا َمــا َعاهَ ـ ُـدوا ال َّلــهَ
ـن ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
* الوفــاء بالعهــد والصــدق ،قــال تعــاىلِ { :مـ َ

ــن َقــىض َ
ــه َف ِم ْن ُه ْ
ــم َم ْ
َع َل ْي ِ

يل } أ
ــر َو َمــا بَ َّد ُلــوا تَ ْب ِد ً
(الحــزاب.)33 :
ن َْح َبــهُ َو ِم ْن ُه ْ
ــم َم ْ
ــن يَ ْن َت ِظ ُ

بالمــوت ،فمنهــم مــن ق ـىض

نحبــه ،أي قاتــل حـ تـى قتــل فـ ف
ـو� بنــذره ،والنحــب :النــذر ،ومنهــم مــن

ف آ
ت
ـ� عاهــدوا اللــه عليهــا ،أنهــم ال يفارقــون نبيهــم إال
ي
و� اليــة إشــارة إىل وفائهــم بعهودهــم الـ ي

ينتظــر الشــهادة وفــاء بالعهــد ،ومــا زال ف ي� القتــال.

()2

أ
{الر َجـ ُ
ـاء ِب َمــا
ـال َق َّو ُامـ َ
ـون َعـ َـى ال ِّن َسـ ِ
* القيــام بشــؤون الرسة وإمــارة البيــوت ،قــال تعــاىلِّ :

ـن ِم ْثـ ُـل
ـن أَ ْم َوا ِل ِه ْم}(النســاء ،)34 :وقــال تعــاىلَ {:و َل ُهـ َّ
َف َّضـ َـل ال َّلــهُ بَ ْع َض ُهـ ْـم َعـ َـى بَ ْعـ ٍـض َو ِب َمــا أَنْ َف ُقــوا ِمـ ْ
ــن َد َر َج ٌ
ــة }(البقــرة.)228 :
ــال َع َل ْي ِه َّ
ــذي َع َل ْي ِه َّ
ــر ِ
ا َّل ِ
وف َو ِل ِّلر َج ِ
ــن ِبا ْل َم ْع ُ
الكب� .148 /16
 .1الفخر الرازي،
التفس� ي
ي
الكب�.161 / 25 ،
 2الفخر الرازي،
التفس� ي
ي
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رجال معذورون:

ـن ت ََو َّفاهُ ـ ُـم ا ْل َم َل ِئ َكـ ُـة ظَا ِل ِمــي أَنْف ُِسـ ِـه ْم َقا ُلــوا ِفيـ َـم ُك ْن ُتـ ْـم َقا ُلــوا ُك َّنــا
يقــول تعــاىل{ِ :إ َّن ا َّل ِذيـ َ
مس ـت ْضعف ن ف أ
ـع ًة َف ُت َه ِاجـ ُـروا ِفي َهــا َفأُو َل ِئــكَ َمأْ َواهُ ـ ْـم َج َه َّنـ ُـم
ـن أَ ْر ُض ال َّلـ ِـه َو ِاسـ َ
ُ ْ َ َِي َ
� ِ ي� ْال َ ْر ِض َقا ُلــوا أَ َلـ ْـم تَ ُكـ ْ
ون
ون ِحي َلـ ًـة َو َل يَ ْه َتـ ُـد َ
يع َ
ـاء َوا ْل ِو ْلـ َـد ِان َل يَ ْس ـ َت ِط ُ
ـرا* ِإ َّل ا ْل ُم ْس ـ َت ْض َع ِف ي ن َ
� ِمـ َ
ـال َوال ِّن َسـ ِ
الر َجـ ِ
َو َســا َء ْت َم ِصـ ي ً
ـن ِّ
ُــوا َغفُــو ًرا }(النســاء.)99 - 97 :
ــم َوك َ
ُــو َع ْن ُه ْ
َان ال َّلــهُ َعف ًّ
ــى ال َّلــهُ أَ ْن يَ ْعف َ
َس ِــب ًيل* َفأُو َل ِئــكَ َع َ
آ
اليــة تدلــل عــى عقــاب مــن قعــد ف ي� دار الكفــر ،وســكن فيهــا مــع عجــزه عــن طاعــة اللــه،
ين
ـتضعف�،
ولــم يهاجــر مــن مكــة إىل المدينــة ،ثــم يعــم الحكــم كل حالــة مشــابهة ،واســتثنت المسـ
ين
ـتضعف� ،وجوابــه أن المســتضعف قــد
وذكــرت الرجــال ،مــع أن الرجــال ف ي� العــادة ليســوا مــن المسـ

النســان بنفســه أنــه عاجــز عــن المهاجــرة
يكــون قــادراً عــى ذلــك مــع �ض ب مــن المشــقة ،فربمــا ظــن إ
وال يكــون كذلــك ،خاصــة أن الهجــرة عــن الوطــن شــاقة عــى النفــس( ،)1أو أن الرجــال لــم يســتطيعوا
الهجــرة لقــوة أ
ين
ـتضعف� .
العــداء ،فصــاروا مــن المسـ
رجال يف موضع الذم:
ف
النــس الذيــن كانــوا
الســام رجــال إ
النــكار عــى العــرب قبــل إ
ذكــر القــرآن ي� معــرض إ
َان ِر َجـ ٌ
ـن َف َزا ُدوهُ ـ ْـم َرهَ ًقــا}
النْـ ِـس يَ ُعــو ُذ َ
{وأَنَّــهُ ك َ
ـن ْ ِإ
يســتعيذون بالجــن ،فقــالَ :
ـن ا ْل ِجـ ِّ
ـال ِمـ َ
ـال ِمـ َ
ون ِب ِر َجـ ٍ
(الجــن.)6 :
والمقص ــود بالرج ــال هن ــا ذوو الق ــوة والب ــأس مم ــن كان يلج ــأ ويعتص ــم به ــم ،خوف ـاً ع ــى
ـت� ع ــن أ
أنفس ــهم وم ــن معه ــم ،إذا نزل ــوا واديــاً برج ــال م ــن الج ــن م ــن القبي ــل المس ـ ت
البص ــار،
فـــكان الرجـــل يقـــول :ن يإ� أعـــوذ بعظيـــم هـــذا الـــوادي مـــن ش� ســـفهاء قومـــه أو نحـــو هـــذا.

()2

اليمان وحسن العقيدة.
فالمقصود بالرجال هنا ذوو القوة والبأس ،مع فراغ عقولهم من إ
الكب� .197 / 11
 .1الفخر الرازي،
التفس� ي
ي
آ
ف
ف
ـ� بــن ب يأ� بكر البقاعــي ( المتــو� 885 :هـــ ) نظــم الــدرر ي� تناســب الي والســور ج 20ص ،472
 .2البقاعــي ،إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عـ ي
أ
النـ ش
الســامي ،القاهــرة ،الطبعــة :بــا ،عدد الجـزاء.22 :
ـا� :دار الكتــاب إ
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ق� ي�م أو� خ�لا�ق

ف
و� قصــة لــوط ،عليــه الســام ،مــع قومــه ،ت
واع�اضــه عــى فعلتهــم الشــنيعة ،قــال لهــم:
ي
ـل أَنْتــم َقــوم مس ُفــون } أ
الر َجـ َ
(الع ـراف ،)81 :وقــال لهــم:
ـاء بَـ ْ ُ ْ ْ ٌ ُ ْ ِ َ
ِ{إنَّ ُكـ ْـم َل َتأْتُـ َ
ـال شَ ـ ْه َو ًة ِمـ ْ
ون ال ِّن َسـ ِ
ـن ُد ِ
ـون ِّ

ــاء بَ ْ
الر َج َ
ــون }(النمــل ،)55 :ثــم قــال
ــو ٌم ت َْج َه ُل َ
ُــم َل َتأْت َ
ــل أَنْ ُت ْ
{ أَ ِئ َّنك ْ
ــال شَ ــ ْه َو ًة ِم ْ
ــم َق ْ
ون ال ِّن َس ِ
ــن ُد ِ
ُــون ِّ

ف
ـون ُّ
الر َجـ َ
ان
ـال َوتَ ْقطَ ُعـ َ
لهم{:أَ ِئ َّن ُكـ ْـم َل َتأْتُـ َ
الذ ْكـ َـر َ
و� موضــع آخــر{ :أَتَأْتُـ َ
ـون َّ
ـون ِّ
السـ ِـب َيل {(العنكبــوت ،)29 :ي
ــ� }(الشــعراء.)165 :
ــن ا ْل َعا َل ِم ي ن َ
ِم َ

فهــذه االســتفهامات مــن لــوط ،عليــه الصــاة والســام ،لقومــه عــى جهــة التوقيــف والتوبيخ
والتبشــيع والتقريــع( ،)1فكأنهــا ت
اعــراض وإنــكار عــى مــن ظنــوا بأنفســهم أنهــم رجــال.
وقــد رصح لهــم بذلــك ،فقــال لهــمَ { :فاتَّ ُقــوا ال َّلــهَ و َل تُخْ ـز ف
ـس ِم ْن ُكـ ْـم َر ُجـ ٌـل
َ
ون ِ ي� َض ْي ِفــي أَ َل ْيـ َ
ُ ِ
ين
البالغــ� ،خاصــة مــن الغربــاء.
ــيد }(هــود ،)78 :أو أنــه قصــد بالرجــال كبــار الســن
َر ِش ٌ

ف
و� إيــراد لفــظ الرجــال دون الغلمــان والمــردان ونحوهمــا مبالغــة ف ي�
يقــول طنطــاوي “ :ي
التوبيــخ والتقريــع”( ،)2أو زيــادة ف� التقبيــح ،وبيــان اختصاصــه ن
()3
ببــ� آدم.
ي
ي
وبهــذا ي ن
يتبــ� أن لفــظ الرجــال ورد ف ي� اللغــة والقــرآن ف ي� مقــام المــدح ،وأن الرجــال جــزء
ـ�ون عليهــم بصفــات وممـ ي ز
مــن الذكــور يتمـ ي ز
ـ�ات ،وحيــث ورد مــا يذمهــم انتقــاص الرجــل ،فإنمــا ورد

ن
ن
معــى مــراد.
لمعــى ،أو لعلــة مقصــودة ،أو لبيــان

 .1ابــن عطيــة :أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب أ
الندلــ� المحــار� ( ا لمتـ ف
ـو�542 :هـ ) المحــرر الوجـ ي ز
ـ� ف ي� تفسـ يـر الكتــاب العزيــز ،424 / 2 ،المحقق:
بي
ي
أ
أ
ف
ش
ـ�
عبــد الســام عبــد الشـ ي
ـ� :أبــو ح ّيــان محمــد بــن يوســف بــن عـ ي
ـا� محمــد ،النــا� :دار الكتــب العلميــة  -بـ يـروت ،الطبعــة :الوىل 1422هـــ ،والندلـ ي
أ
ف
ق
ف
ـد� محمــد جميــل ،النـ ش
ـا� :دار
ـ� ( المتــو�745 :هـــ ) البحــر المحيــط ي� التفسـ يـر ،183 / 8،المحقــق :صـ ي
بــن يوســف بــن ح ّيــان أثـ يـر الديــن الندلـ ي
الفكــر  -بـ يـروت ،الطبعــة1420 :هـ.
ش
ش
 .2طنطــاوي :محمــد ســيد ،التفسـ يـر الوســيط للق ـرآن الكريــم ،315 / 5 ،النــا� :دار نهضــة مــر للطباعــة والنــر والتوزيــع ،الفجالــة  -القاهــرة،
أ
أ
ف
ن
ن
ـا� ف ي� تفسـ يـر القـرآن
ـي� ( المتــو�1207 :هـــ ) روح المعـ ي
الطبعــة :الوىل ،الســنة 1997م ،وانظــر :اللـ ي
ـوس :شــهاب الديــن محمــد بــن عبــد اللــه الحسـ ي
الوىل 1415هـــ ،عــدد أ
ـا� :دار الكتــب العلميــة  -بــروت ،الطبعــة :أ
ن
ـا� ،408 /4 ،المحقــق :عــ� عبــد البــاري عطيــة ،النـ ش
الجـزاء.16 :
ي
والســبع المثـ ي
ي
أ
ن ف
ن
المثا�.209 / 10 ،
تفس� القرآن والسبع
لوس :روح
المعا� ي� ي
ي
ي
 .3ال ي
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نئ القلوب
أال بذكر الله تطم ّ
أ .كامل بواطنة

مدير دائرة الكتب الرتبوية سابقاً

قــال العــارف باللــه ،مالــك بــن دينــار ،رحمــه اللــه ":مسـ ي ن
الدنيــا ،خرجــوا منهــا ومــا
ـاك� أهــل ّ
أطيــب مــا فيهــا؟ قــال :معرفــة اللــه".
ذاقــوا أطيــب مــا فيهــا .قيــل لــه :ومــا
ُ

(*)
1

ـان ِ ف ي� َك َبـ ٍـد} ( البلــد،)4:
الن َْسـ َ
حياتنــا بشــهادة ربّنــا ،ســبحانه ،حيــاة كبــد ومش ـقّة { َل َقـ ْـد خَ َل ْق َنــا ْ ِإ

والســعادة فيهــا ناقصــة ،وقـ ّـل أن تصفــو ألحــد ،ولــو جلســت إىل إنســان ،تحســبه ســعيداً ،وفتــح لــك
ّ

قلبــه ،لوجــدت ف ي� قلبــه هموم ـاً كثـ يـرة .وتــرى مــا المخــرج مــن هــذه الهمــوم؟ المخــرج هــو معرفــة
أ
والكثــار مــن ذكــره.
اللــه ،ومح ّبتــه ،والنــس بــه ،إ
جل عباداتنا ِذكر:
ف
الديــن زاخــرة ّ
بالذكــر ،وحـ ت ّـى
فالصــاة ،وهــي عمــود ّ
لــو ف ّكــر أحدنــا ي� عباداتنــا لوجــد ج ّلهــا ذك ـراًّ ،

أن يك ـرث مــن ّ
الصـ َـا َة َفا ْذ ُكـ ُـروا ال َّلــهَ ِق َي ًامــا
عندمــا يخــرج مــن صالتــه ،فعليــه ْ
الذكــر { َفـ ِـإ َذا َق َض ْي ُتـ ُـم َّ
ف
ين
َو ُق ُعــو ًدا َو َع َ
المؤمنــ� بعــد
و� ســورة الجمعــة يرشــد اللــه ســبحانه
ــى ُج ُن ِوبك ْ
ُــم} ( ال ّنســاء ،)103:ي

أن يكــرث وا مــن ّ
الص َ
َ
ــا ُة
الذكــر؛ أل ّن ف ي� ذلــك
أداء صــاة الجمعــة إىل ّ
ســبيل الفــاح { َف ِــإ َذا ُق ِض َي ِ
ــت َّ

َفانْت ش ف أ
ــون} (الجمعــة ،)10:
ُــم تُف ِْل ُح َ
ــرا َل َع َّلك ْ
ــروا ِ ي� ْال َ ْر ِض َوابْ َتغُ ــوا ِم ْ
ــل ال َّل ِ
ُــروا ال َّلــهَ ك َِث ي ً
ــه َوا ْذك ُ
ــن َف ْض ِ
َ ِ ُ

والحــج زاخــر ّ ف
الحاج مأمــور ّ
بأل
ـإن
بالذكــر ي� شــعائره ومناســكه كلهــا ،وحـ ت ّـى عندمــا تنتهي المناســك ،فـ ّ
ّ
ّ

الحنبل 802 /2
* رسائل ابن رجب
ي
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يغفــل عــن ّ
الذكــرَ { :فـ ِـإ َذا َق َض ْي ُتـ ْـم َم َن ِاسـ َكك ُْم َفا ْذ ُكـ ُـروا ال َّلــهَ ك َِذك ِْر ُكـ ْـم آبَا َء ُكـ ْـم أَ ْو أَشَ ـ َّـد ِذ ْكـ ًـرا} ( البقــرة،)200:
بالذكــر ،والمســلم مأمــور ّ
بالذكــر ،وينهيــه ّ
والصيــام يبــدأ الصائــم يومــه فيــه ّ
ـن
بالذكــر { :يَاأَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
ّ
ـا } أ
ـرا * َو َسـ ِّب ُحو ُه بُكْ ـ َـر ًة َوأَ ِصيـ ً
(الحـزاب ،)42 - 41:ومــا ذاك ّإل لمــا تي�تّــب عــى
َآم ُنــوا ا ْذ ُكـ ُـروا ال َّلــهَ ِذ ْكـ ًـرا ك َِثـ ي ً

و� آخرتــه ،وهــذا مــا ورد ف� آ
ف
ف
اليتـ ي ن
ّ
ـ�
ي
الذكــر وال َّتســبيح مــن ثمــار ،تعــود عــى المســلم بال َّنفــع ي� دنيــاه ي
ـ� آ
ـ� السـ ي ن
لليتـ ي ن
التاليتـ ي ن
ـن
ـىل َع َل ْي ُكـ ْـم َو َم َل ِئكَ ُتــهُ ِل ُيخْ ِر َج ُكـ ْـم ِمـ َ
ـابقت�  .يقــول ســبحانه { :هُ ـ َ
ـو ا َّلـ ِـذي يُ َصـ ِّ ي
ـو َم يَ ْلق َْونَــهُ َسـ َـا ٌم َوأَ َعـ َّـد َل ُهـ ْـم أَ ْجـ ًـرا ك َِر ًيمــا }
ـور َوك َ
َان ِبا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـ� َر ِح ً
يمــا * ت َِح َّي ُت ُهـ ْـم يَـ ْ
الظُّ ُل َمـ ِ
ـات ِإ َل ال ُّنـ ِ

أ
بالرحمــة ،ويخرج
(الحـزاب ،)44 - 43:فا ّلــذي يذكــر الله،ويسـ ّبحه ينــال رحمتــه ،وينــال دعــوات المالئكــة لــه َّ

مــن ظلمــات الكفــر والمعصيــة إىل نــور الهدايــة والطّاعــة ،ويحظــى بلقــاء ربــه ،أ
وبالجــر الكريــم...
ّ
طأمنينة القلب بالذكر :

ن
الذكــر ،ونحــن ّ
ومــا أطيــب الحيــاة عندمــا يرطّبهــا ّ
ـ� ثمــاراً ال حــر فيهــا ،ويحســن بنــا
بالذكــر نجـ ي
أن نتو ّقــف مــع بعضهــا .ومــن أهـ ّـم هــذه الثمــار طمأنينــة القلــب ،وســكينة ال َّنفــس {أَ َل ِب ِذ ْكـ ِـر ال َّلـ ِـه
ف
ف
ئ
مهدئات
ـوب}( ّالرعــد ،)28:فذاكــر اللــه ليــس ي� حاجــة إىل أطبــاء نفسـ ّي ي ن� ،وليــس ي� حاجــة إىل ّ
تَطْ َمـ ِ ن ُّ ا ْل ُق ُلـ ُ
أعصــاب ،فهــو ف ي� كنــف ربّــه ،يـض ي ء لــه قلبــه ،وينـ يـر لــه طريقــه ،فيشــعر أنّــه ف ي� مع ّيــة ربّــه ،ف ي� صحــوه
أ
ف
ف
ف
ـال ال ّنعمــة وال ّنقمــة،...
ورقدتــه ،ي� عملــه وراحتــه ،ي� ّ
صحتــه وســقمه ،ويحـ ّ
ـس ّ
الرضــا يمــ� قلبــه ي� حـ ي
وهــو ال يبطــر بنعمــة ،وال يقنــط بنقمــة ،وهــو ال يفــزع حـ ي ن
ـ� يفــزع ال ّنــاس ،وال يخــاف لقــاء ربّــه ،بــل
يوقــن أن موتــه يقــرب الحبيــب مــن حبيبــه ،وأنّــه يخرجــه مــن ضيــق الدنيــا إىل ســعة آ
الخــرة.
ّ
ّ
ّ

ف
بالدنيا،
يبتل ال ّنــاس ّ
ي� عالــم طغيــان المــا ّدة قـ ّـل ذكر الله عنــد ي
كث� من النــاس ،ووجدنا اللــه ي

فتنافســوا فيهــا ،وغــدوا فيهــا كوحــوش الـ بـراري حـ ي ن
ـ� تتقاتــل عــى جيفــة ،وهــو ســبحانه بذلك ســلبهم
المحرمــات
الع َقـ ُـد النفسـ ّية ،وهربــوا إىل
طمأنينــة القلــب ،وكـرث ت بينهــم العــداوات ،وزادت عندهــم ُ
ّ
القبــال عــى اللــه ،والف ـرار منــه إليــه.
مــن مخـ ّـدرات ونحوهــا ،ونســوا ّ
أن ظمــأ ال ّنفــس ال يب ّلــه ّإل إ
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فوائد الذكر:
أ أ
ف
ن
مــن فوائــد ّ
و� أَ ْذك ُْر ُكـ ْـم}
الذكــر الجليلــة ّ
أن مــن يذكــر اللــه يذكــره اللــه ي� المــ� العــى { َفا ْذ ُكـ ُـر ِ ي

ف
ـن
ـدس (أَنَــا ِع ْنـ َـد ظَـ ِّ
( البقــرة ،)152:فيــا هنــاه مــن ذكــر اللــه ،فغــدا مذكــوراً عنــد اللــه! ي
و� الحديــث القـ ي ّ
ف
عبــدي � ،وأَنَــا معــهُ إ َذا َذكَــر ن�َ ،فــإن َذك ن ف
ــال َذك َْرتُــهُ
َــرِ ن ي� ِ ف ي� َم َ ٍإ
َِ ي ِ ْ
َ
ْــ�َ ،و ِإ ْن َذك َ
َ ْ ِ ِب ي َ َ َ ِ
َــرِ ي� ِ ي� نَف ِْس ِــه َذك َْرتُــهُ ِ ي� نَف ِ ي
ف
ــه َمال َ ِئك ً
ــم)( ،)1ومــن البشــائر ّ
ــون ِ ف ي�
ِ ف ي� َم َ ٍإ
َــة يَطُو ُف َ
ــر ِم ْن ُه ْ
للذاكريــن مــا ورد ي� الحديــثِ ( :إ َّن ِل َّل ِ
ــال خَ ي ْ ٍ
ـون أَهْ ـ َـل ِّ
اج ِت ُكـ ْـمَ ،قـ َ
ـال:
الذ ْكـ ِـرَ ،فـ ِـإ َذا َو َجـ ُـدوا َق ْو ًمــا يَ ْذ ُكـ ُـر َ
الطُّـ ُـر ِق يَ ْل َت ِم ُسـ َ
ون ال َّلــهَ تَ َنــا َد ْوا :هَ ُل ُّمــوا ِإ َل َح َ
الدنْ َيــا)
ــم ِاء ُّ
الس َ
ــم ِبأَ ْج ِن َح ِت ِه ْ
َف َي ُحفُّونَ ُه ْ
ــم ِإ َل َّ

()2

أ
ومــن ثمــار ّ
يــن َآم ُنــوا
الذكــر ال ّنــرة عــى العــداء ،ولنــا أن نقــرأ قولــه تعــاىل{ :يَاأَيُّ َهــا ا َّل ِذ َ

ــة َفاثْبتــوا وا ْذكُــروا ال َّل كَثــرا َلع َّل ُكــم تُفْلحــون} أ
الصفــوف
ُ ــهَ ِ ي ً َ ْ ِ ُ َ
ِإ َذا َل ِقي ُتـ ْـم ِف َئ ً ُ ُ َ
(النفــال ،)45:وعنــد التحــام ّ

ف
الصــاة إىل ذكــرّ ،
والذكــر مــن أكـ بـر العـ ّـدة عــى
ي� المعركــة ،ويتعـ ّـذر إقامــة صــاة الخــوف تتحـ ّ
ـول َّ
أ
العــداء ،وفــرق ي ن
بــ� موصــول الحبــل مــع اللــه ّ
بالذكــر ومقطــوع الحبــل.

ف
{و َّ
ـرا
نحصــل أعظــم الثــواب ،ولنــا أن نتلــو قــول ربّنــاَ :
الذ ِاك ِريـ َ
ونحــن ي� ذكرنــا للــه ّ
ـن ال َّلــهَ ك َِثـ ي ً

الذاكــرات أَعــد ال َّلـ َلهــم مغْ فــر ًة وأَجــرا عظيمــا } أ
الذكــر مغفــرة ّ
(الح ـزاب ،)35:ففــي ّ
للذنــوب ،وفيــه
َو َّ ِ َ ِ َ َّ ـهُ ُ ْ َ ِ َ َ ْ ً َ ِ ً

أ
الجــر العظيــم.

كذلــك فنحــن بذكر الله نســلم من وســاوس الشّ ــيطان ،والشّ ــيطان يخنــس إذا ذكــر العبد ربّه،
ولك ّنــه يـ بـرز بوساوســه بمجـ َّـرد أن يغفــل المــرء عــن ذكــر ربّــهّ ،
{واتْـ ُـل َع َل ْي ِه ْم
دل عــى ذلــك قولــه تعــاىلَ :
ـن } ( أالعـراف ،)175:فالشّ ــيطان
ان َفـك َ
نَ َبـأَ ا َّلـ ِـذي آتَ ْي َنــا ُه آيَا ِت َنــا َفان َْسـ َلخَ ِم ْن َهــا َفأَتْ َب َعــهُ الشَّ ـ ْيطَ ُ
ـن الْغَ ِاويـ َ
َان ِمـ َ
ـ� الفــرص ،إن رأى غفلــة هجــم ،فــإذا رأى العبــد ذاهـا عــن ذكــر ربــه مـ أ
يتحـ ي ّ ن
ـ� وقتــه بمــا يجـ ّـر عليــه
ً
ْ
ّ
أ
ف
أن المــرء إذا اعتاد عىل
الوزار مــن غيبــة ،ونميمــة ،ولغــو ،وهــذر ،وكالم فحــش ،...والخطــورة ي� ذلــك ّ

البخاري ،كتاب التوحيد  ،باب قول الله تعاىل{ :ويحذركم الله نفسه} [آل عمران.]28 :
 .1صحيح
ّ
الدعوات ،باب فضل ذكر الله ع ّز وجل.
 .2صحيح
البخاري ،كتاب َّ
ّ
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ـود عــى ذكــر الله جــرى ّ
الذكــر عــى لســانه ف ي� ّكل أوقاته.
فحــش القــول جــرى عــى لســانه ،ولك ّنــه إذا تعـ ّ
ـتح� أن ي ـراه اللــه حيــث نهــاه،
ومــن فوائــد الذكــر ّ
أن الذاكــر يحـ ّ
ـس مراقبــة اللــه لــه ،فيسـ ي ي
أ
يحســن ســلوكه.
ويجتهــد لن يصــل إىل مقــام إ
الحســان؛ فيعبــد اللــه كأنّــه يــراه ،وبهــذا ّ
ف
ف
ـ�
مــن فضــل اللــه علينــا أن ع ّلمنــا أذكاراً ،بعضهــا جــاء ي� الق ـرآن ،وبعضهــا ورد ي� س ـ ّنة ال ّنـ ب ي ّ
ن
الخ�
ـ� ي
العدنــان ،صـ ّـى اللــه عليــه وسـ ّلم ،والمســلم الــذي يحــرص عليهــا ،ويعتــاد عــى تَردادهــا يجـ ي
{و َقـ َ
والدعــاء ذكــر ،وعبــادةّ ،
ـال َربُّ ُكـ ُـم
الكثـ يـر ،ومنهــا أدعيــة كثـ يـرةّ ،
دل عــى ذلــك قــول اللــه عـ ّز وجـ ّـلَ :
ن
ـن }(غافــر ،)60:وحقيقــة
ـن ِع َبــا َ ِد ت ي� َسـ َي ْدخُ ُل َ
ْ� َ
ون َج َه َّنـ َـم َد ِاخ ِريـ َ
ون َعـ ْ
ـو� أَ ْسـ َت ِج ْب َل ُكـ ْـم ِإ َّن ا َّل ِذيـ َ
ـن يَ ْسـ َتك ِب ُ
ا ْد ُعـ ِ ي
أ
أن المــرء يغبــط أولئــك الذيــن هداهــم اللــه فأكـرث وا مــن ذكــره ،وذكرهــم للــه هــي عالمــة خـ يـر؛
المــر ّ
بالصــاح،
ـب أحــداً أك ـرث مــن ذكــره .ومــن جميــل مــا ســمعت ّ
أن إحداهـ ّ
ـن ،وكان يُشْ ـ َه ُد لهــا ّ
فمــن أحـ ّ
الذكــر لربّهــا ،وشــاء اللــه أن ابتليــت ف ي� أرذل العمــر بفقــدان ّ
كانــت دائبــة ِّ
الذاكــرة( ال َّزهايمــر) ،فظـ ّـل
ذكــر اللــه يجــري عــى لســانها حـ ت ّـى فارقــت الحيــاة ،ولــم يخــرج مــن فمهــا كلمــة ســوء واحــدة ،ومــن
ـوداً
ال ّنــاس مــن يصــاب بهــذا المــرض فــا يخــرج مــن لســانه ّإل فحــش القــول؛ ذلــك ّ
أن لســانه كان متعـ ّ
ـود أحدنــا لســانه عــى حســن القــول ،ومــن أحســن القــول ذكــر اللــه.
عــى ذلــك ،فليعـ ّ
خامتة:

ن
ين
ش
معــا�
يســتقر ف ي� قلوبنــا
المؤمنــ� ،إىل أن نكــرث مــن ذكــر اللــه ،وأن
معــا�
مــا أحوجنــا،
ّ
ي
المقدســة المحت ّلــة بحاجــة إىل معونــة ربّنــا وحفظــه ،ونحــن
تعظيــم اللــه! ونحــن ف ي� هــذه البــاد
ّ
ن
ـطي� مــن غـ يـر قتــل وتخويــف،
نتعـ ّـرض إىل القتــل ت َّ
وال�ويــع ،وقـ ّـل أن يمـ ّـر يــوم عــى الشَّ ــعب الفلسـ ي ّ
ف
و� ّكل يــوم يــزداد عددهــم،
واعتــداء عــى
ّ
المقدســات والممتلــكات ،وموكــب الشُّ ــهداء طويــل ،ي
ويحــزن المســلم حـ ي ن
الديــن ،وكان
ـ� يســمع نف ـراً مــن أبنــاء شــعبنا يس ـ ّبون الـ ّـذات إ
الله ّيــة ،ويس ـ ّبون ّ

ـق قــدره ،وأن يعـ ّزروه ،ويو ّقــروه ،ويسـ ّبحوه بُكــرة وأصيـاً ،وهيهــات أن
حريّـاً بهــم أن يقـ ّـدروا اللــه حـ ّ
ـن تجــرأ عــى أمــر عظيــم ،يخــرج صاحبــه مــن الم ّلــة ،ويخرجــه مــن عــداد المسـ ي ن
ـلم�!
ينــر اللــه َمـ ْ
ّ
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مســاجد إســطنبول ومعاملهــا واإلنجــازات
الحديثــة
شاهدة عىل عراقتها واصالتها وتطورها
أ .يوسف عدوي

باحث وكاتب ومحارض جامعي

املقدمة
تحدثــت ف ي� مقــال ســابق عــن مدينــة إســطنبول مــن حيــث موقــع المدينــة الجغــر ف يا�،
ومســاحتها ،وتاريخهــا ،وأهميتهــا ،وقصــة الفتــح ســنة 1453م ،وأســباب النــر ،وتحقــق الفتــح
ف
ف
ت
و� هــذا المقــال ســأبرز
الــر يك إ
الســامي للمدينــة ،وإســطنبول مدينــة الســحر ي� أشــعار العــرب .ي
ت
ت
ـ� ال يمــل البــر
جوانــب أخــرى متعلقــة بهــذه المدينــة الســاحرة الـ ي
ـ� تســتعمر شــغاف القلــوب ،والـ ي
ن
ـا� ،فتحتــل جــزءاً كبـ يـراً ف ي� الذاكــرة ،وســأركز ف ي� هــذا المقــال عــى
مــن الكــف عــن رؤيتهــا؛ لجمالهــا الربـ ي
أ
أ
والنجــازات الحديثــة ف ي� المدينــة ،آمــا مــن التمكــن
مســاجد المدينــة ،والماكــن التاريخيــة ،والثريــة ،إ
الحق ـاً مــن تقديــم ق ـراءة ف� روايــة الكاتــب الـ تـرك أورهــان بامــوق ،الحائــز عــى جائــزة نوبــل لـ آ
ـ�داب
ي
ي
ســنة 2006م ،إســطنبول الذكريــات والمدينــة).
إسطنبول

تعتــر ســابع مدينــة ف ي� العالــم مــن حيــث
اســطنبول مدينــة عريقــة مغرقــة ف ي� القــدم،
ب

عــدد الســكان ( )20مليــون نســمة ،وتغطــي مســاحة المدينــة ( )39مقاطعــة ،أهمهــا :مقاطعــة بــك
أوغــل ،وبشــككطاش ،وأســكودار ،وخلقيدونية.تــروي مســاجدها الشــامخة ،ومعالمهــا ،وكنائســها،
ت
ـ� ظلــت حــا�ض ة ومزدهــرة ،وماثلــة عــى فـ تـرات متعاقبــة لحضــارات مختلفــة؛
وأحياؤهــا سـ يـرتها الـ ي
بفضــل موقعهــا ،ومينائهــا ،وحضورهــا الــدول ،حيــث شــهدت أخـ يـراً ازدهــاراً عمراني ـاً متمـ ي ز
ـ�اً ،مــن
ي
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ت
ـ�
بنــاء مصانــع ضخمــة ومتنوعــة ،ومؤسســات ،ومستشــفيات ،ومطــارات كبـ يـرة جــداً ،والمســاجد الـ ي
الســامية ،والحضاريــة .ورس
تحفــظ مكانتهــا التاريخيــة ،وتشــهد عراقتهــا ،ومركزيتهــا ،وتصــون هويتهــا إ

التعلــق بهــذه المدينــة ،يعرفــه مــن يســكنها الــذي يعلــم مــا بداخلهــا ،ويعلــم أرسارهــا ،ففيهــا يمـ ت ز
ـ�ج
عبــق التاريــخ ،وتطــور الحضــارة ،وتكنولوجيــا العــر ،لهــذا تف�تيــب إســطنبول الثامــن ف ي� العالــم مــن
رث
دول مــن خــارج تركيــا،
حيــث زيــارة الســياح لهــا عــام 2018م ،فزارهــا أك ـ مــن ( )13مليــون ســائح ي
وســنة 2019م حطمــت تركيــا أ
الرقــام القياســية ف ي� عــدد الزائريــن والســياح ،حيــث زار الدولــة ف ي� ســنة
2019م ( )52مليــون ســائح ،كمــا رصحــت وزارة الثقافــة والســياحة ت
ال�كيــة ،وكانــت إســطنبول المدينــة
أ
الك ـرث زيــارة ،فوصــل عــدد زائريهــا ( )15مليــون ســائح.
فحــا�ض ة إســطنبول تمثــل أهــم تشــابك بـ ي ن
ـ� تركيــا وأوروبــا ،وحـ تـى العالــم ،إذ اضطلعــت
ت
ـ� تدعمــت عـ بـر الزمــن الطويــل
بوظيفــة الواجهــة الحدوديــة ،والتشــابك العصـ ب ي
ـ� ،وهــي الوظيفــة الـ ي

باســتقبالها ســكاناً مــن أصــول مختلفــة؛ ممــا أضفــى عليهــا طابــع التنــوع ،وأدت دور فضــاء العبــور؛
لوقوعهــا ف� منطقــة المضائــق ،فجســدت التعــدد إ ن
ـ�( .)1وقــال فيهــا نابليــون “ :لــو كانــت الدنيــا
ي
الثـ ي
مملكــة واحــدة ،لكانــت إســطنبول أصلــح المــدن لتكــون عاصمــة لهــا “( )2أ
ولهميتهــا الكبـ يـرة جــداً كانــت
أ
ف
ت
ـ� كتبهــا ف ي�
روســيا ودول أوروبــا تســعى جاهــدة لن تســيطر عليهــا ،كمــا قــال نابليــون ي� مذكراتــه الـ ي
االم�اطورية
منفــاه بجزيــرة ( ســانت هيالنــا ) :أنــه حــاول عــدة مـرات االتفــاق مــع روســيا عــى اقتســام ب
ـح ف ي� امتالكهــا ،ونابليــون يــر عــى عــدم
العثمانيــة ،وكانــت العقبــة إســطنبول ،فقــد كانــت روســيا تلـ ّ
ف
()3
ام�اطوريــة كاملــة.
تســليمها ،فكانــت المدينــة وحدهــا ي� نظــره تســاوي ب
ن
ـا� ف� العــام 1453م يـ تـراوح بـ ي ن
ـ�
كان عــدد ســكان القســطنطينية قبــل أن يفتحهــا محمــد الثـ ي ي
ف
و� العــام 1478م بلــغ عــدد الســكان ( )80000نســمة ،حيــث بعــد الفتح
( )40000و( )60000نســمة ،ي
ن
ـا� بتســميتها إســامبول ،وتعـ نـ� ت
بال�كيــة (دار الســام) ،حيــث لــم تمــض
قــام الســلطان محمــد الثـ ي
ي
ن
سعيدو� ،ص.308
 .1من آسيا الصغرى يإل تركيا ،ميشيل برونو ،ترجمة معاوية
ي
 .2محمد الفاتح ،د .سالم الرشيدي ،ص. 54
 .3ي ن
ب� العقيدة والقيادة ،محمود شيت خطاب ،ص.356
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أ
وأمهــا النــاس مــن كل حــدب وصــوب ،وال
أيــام قليلــة عــى فتحهــا حـ تـى ســادها المــن واالســتقرارّ ،
ـ� والمضطهديــن بــدون تميـ ي ز
س ـ ّيما أهــل االختصــاص ،والعلــم ،وأصبحــت ملجــأ آلالف المظلومـ ي ن
ـ�،
كثــر مــن عــرب إســبانيا ويهودهــا الذيــن أصابتهــم الكنيســة هنــاك بوابــل مــن
وأمهــا ي
وال تفريــقّ ،
القتــل والعــذاب ،ففــروا إىل الحضــن الـ فئ
ـدا� والحصــن المنيــع ،واســتطاع محمــد الفاتــح أن يجعــل
بالضافــة إىل كونهــا ج ّنــة الدنيــا ،وأجمــل عواصــم العالــم قاطبــة ،أن يجعلهــا مركـزا ً
مــن إســامبول إ
للسياســة العالميــة ،ومحــوراً لهــا ،أ
المــر الــذي حمــل دول الـ شـرق والغــرب عــى االعـ تـراف بعظمتهــا،
وقوتهــا ،وســلطانها (*).
1

ومنــذ عهــد الســلطان ســليمان أ
الول ،حـ تـى بدايــة القــرن الســابع عـ شـر ،شــيدت ف ي� إســطنبول
ن
ت
ت
ـ� يعــود الفضــل ف ي� تصميــم معظمهــا
ـ� كانــت تضــم ( )500مســجد ،أجمــل المبـ ي
الـ ي
ـا� الدينيــة الـ ي
ـياس واالقتصــادي
إىل المهنــدس ســنان (1588 - 1489م) وأصبحــت العاصمــة العثمانيــة القلــب السـ ي

ن
الســامي ،ونحــو العــام 1500م بلــغ عــدد الســكان ( )500ألــف نســمة .وكان مــن
ـ� للعالــم إ
والديـ ي
أ
االم�اطوريــة العثمانيــة ،توقــف نمــو حــا�ض ة إســطنبول
نتائــج الحــرب العالميــة الوىل ،وانهيــار ب
مؤقت ـاً ،خاصــة بعــد نقــل العاصمــة ت
ال�كيــة إىل أنقــرة ،وإن كانــت إســطنبول ُجـ ّـردت مــن كل وظائــف
إدارة دولــة موحــدة ومركزيــة ،فقــد حافظــت عــى دورهــا الريــادي ف ي� االقتصــاد والفكــر ،وباعتبــار
إســطنبول العاصمــة القديمــة إل بم�اطوريــات متعــددة القوميــات والديانــات والثقافــات ،ورثــت تراث ـاً
معماريـاً وأثريـاً غنيـاً جــداً بمكوناتــه الرومانيــة ،ي ز
والب�نطيــة ،والعثمانيــة ،وكانــت مــن ســنة 1517م إىل
الســامية ،وال ت ـزال حـ تـى اليــوم مقــر البطريركيــة المســكونية اليونانيــة
ســنة 1924م مق ـراً للخالفــة إ
أ
الرثوذكســية.

الفــرة أن إســطنبول ت
نالحــظ هــذه ت
المتنــوع ،وكانــت قــد ارتــدت ثــوب
تســرجع طابعهــا
ّ
أ
تخــى آ
ت
الخــر ،ت
ش
وتــردد ف ي� قبــول
الــ�
اليديولوجيــة العثمانيــة الجديــدة ،ب
وال�جوازيــة المعتدلــة ي
أ
الســطنبوليون تختلــط لديهــم روح
أســاليب العيــش الجنبيــة .فيقــول الكاتــب ميشــيل برونــو “ إ
ال�ين والبحرين ،غسان هرماس ،ص 173-ص.174
*محمد الفاتح ،سلطان ب
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العصبيــة المحليــة ،وظواهــر أك ـرث عالميــة ،مثــل :العنرصيــة ،وكــره أ
الجانــب ،فهــم ينفــرون مــن
ـ� ،والعمــال المهاجريــن أ
ـيحي� ،أ
()1
والرمــن ،واليونانيـ ي ن
اليهــود ،والمسـ ي ن
الفارقــة ،والســياح العــرب”.
مــا يمـ ي ز
ـ� إســطنبول أنهــا أهــم قطــب اقتصــادي ف ي� تركيــا ،وأول مينــاء تجــاري ف ي� البــاد ،وأول
مركــز تجــاري بأســواقها الضخمــة ،ومراكزهــا التجاريــة الكبـ يـرة ،كمــا أنشــئت فيهــا أول بورصــة ماليــة ف ي�
الـ شـرق أ
الوســط ف ي� العــام 1985م ،وتبــوأت مكانــة العاصمــة الجامعيــة بامتيــاز ،ففيهــا ( )22جامعــة
و( )3مــدارس عســكرية ،وكانــت عاصمــة الثقافــة أ
الوروبيــة للعــام 2010م ،وكان مخطط ـاً أن تقــام
اللعــاب أ
فيهــا أ
الولمبيــة الصيفيــة لعــام 2020م.

()2

أهم األماكن الدينية والتاريخية واألثرية يف إسطنبول:
أ
ت
ـ� تجــذب الســياح وتســتهويهم ،فــا تخلــو أي
تمتـ�ئ إســطنبول بالماكــن الســياحية ،والمعالــم الـ ي
والعجــاب ،والوقــوف عنــده ،ومــن أهــم
زاويــة مــن زوايــا المدينــة مــن معلــم مهــم يســتحق الزيــارة إ

ت
ـ� قمــت بزيارتهــا مســتمتعاً ،ومندهشـاً بجمالهــا ،ومعانيهــا ،ومضامينهــا:
هــذه المعالــم ،والـ ي
أ
ن
ـ� ســنة 1609م،
 جامــع الســلطان أحمــد ،ويطلــق عليــه أيضـاً المســجد الزرق ،حيــث بـ يومشــهور بقبابــه المتدرجــة ،ومآذنــه الســتة الـ تـ� يمكــن مشــاهدتها مــن مســافات بعيــدة جــداً ،ويتمـ ي ز
ـ�
ي
أ
أ
أ
ن
ـا� .
ـ� المرصــع بالزهــار المصنوعــة مــن البــاط البيــض والزرق عــى الطـراز العثمـ ي
بتصميمــه الداخـ ي
ف
ف
و� عهــد الســلطان
 آيــا صوفيــا ،وهــي كنيســة كتدرائيــة بنيــت ي� القــرن الســادس الميــادي ،يف
ن
ن
ش
ـ�
محمــد الثـ ي
ـا� (الفاتــح) أي ي� القــرن الخامــس عــر تحولــت إىل مســجد ،ثــم تحولــت إىل متحــف ديـ ي
عــام 1935م.

 بــرج غلطــة ،هــو واحــد مــن أجمــل أالبــراج ،وأقدمهــا ف� إســطنبول ،تعــود ت
فــرة بنائــه إىل
ي

العصــور الوســطى ســنة 1348م ،ويوجــد بمنطقــة غالطــة ،ويبلــغ ارتفاعــه ( )67مـ تـراً .يوجــد بالــدور
العلــوي منــه مقهــى ومطعــم ،ممــا يعطــي جمــال المنظــر المطل عــى إســطنبول ،ومضيق البوســفور
 .1من آسيا الصغرى إىل تركيا ،مرجع سابق ،ص. 327
ف
 ،http://www.ferdoselhayat.com/article/444/page4aid=444 .2أمكن الرجوع إليه ي� 2020/ 1 /15م .
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ـ� البحــر أ
الســود وبحــر مرمــرة ،ويعتـ بـر مــع مضيــق الدردنيــل الحــدود الجنوبيــة بـ ي ن
( مضيــق يصــل بـ ي ن
ـ�
قــارة آســيا وأوروبــا ،ويبلــغ طولــه ( 30كــم) يعطيهــا روعــة ،وتمـ ي ز
ـ�اً.
ن أ
ف
االم�اطوريــة
 منطقــة بشــيكطاش ،حيــث ســكنها الســتةخ�يــن ي� حكــم ب
ســاط� ال ي
ي
العثمانيــة ،وتعــد أول منطقــة ســكنية ف ي� البوســفور ،حيــث توجــد فيهــا الفنــادق الفاخــرة ،والمتاحــف،
والكنائــس ،أ
والمت�هــات ،وبــرج الســاعة ،ومرفــأ البواخــر ،وقــر إخالمــور ي ز
نز
والســواق،
ســ�اغان،
وقــر ضولمةباخجــة ،والجــر المعلــق الــذي يربــط بـ ي ن
ـ� آســيا وأوروبــا ،ومســجد أورتاكــوي ،وكلهــا
غايــة ف� الروعــة والجمــال ،وفيهــا عبــق التاريــخ ،وروح الحضــارة أ
والصالــة والعراقــة.
ي
ن
ـا� الــذي تــم بنــاؤه ف ي� عهــد الدولــة العثمانيــة،
 قــر ضوملــة باخجــة ،وهــو القــر الثـ يالكــر أ
أ
ف
والضخــم ف ي� العالــم ،كانــت قــد أهديــت للســلطان مــن
ويحتــوي ي� الداخــل عــى ثريــا تعتـ بـر ب
الملكــة فكتوريــا.
 متحــف الفــن اإلســامي ،ويحتــوي عــى مــا يقــارب ( )40000تحفــة ،تعــود إىل العــرق
ن
ـوك .
العثمـ ي
ـلجو� ،والمملـ ي
ـا� ،والسـ ي

 تلــة العرايــس ،وهــي عبــارة عــن حديقــة جميلــة جــداً ،تقــع عــى جبــل مرتفــع ،يطــل عــىالمدينــة ،وتقــع هــذه التلــة ف� القســم آ
الســيوي مــن المدينــة ،وكانــت عــادة أهــل إســطنبول ذهــاب
ي
العــروس يــوم عرســها إليهــا؛ اللتقــاط الصــور هنــاك ،والمكــوث فيهــا جــزءاً مــن وقــت نهــار عرســها،
والتلــة تتمتــع بإطاللــة ممـ ي ز
ـ�ة جــداً ،فـ تـرى مســاجد إســطنبول ومآذنهــا ،وأحياءهــا ،فهــي أعــى التــال
الطاللــة مدينــة إســطنبول
الســبعة المحيطــة بالمدينــة إحاطــة الســوار بالمعصــم ،فتبــدو مــن هــذه إ
أ
آ
ورو� ،وفيهــا تســتمتع بمنظــر رائــع ال يضاهــى ،وهــو
لوحــة فنيــة رائعــة ،تشــمل طرفيهــا الســيوي وال ب ي
منظــر غــروب الشــمس مــن أعــى التلــة.
 قــر طــوب قــايب ،وهــو أكـ بـر قصــور المدينــة ،ومركــز إقامــة سـ ي نـاط� الدولــة العثمانيــة
آ
أ
الســامية ،مثــل بــردة الرســول ،صــى اللــه
لربعــة قــرون (1856 - 1465م) يحــوي بعــض الثــار إ
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عليــه وســلم ،وســيفه ،وصنفتــه منظمــة اليونســكو كموقــع للـ تـراث العالمــي ،ووصــف عــى أنــه مــن
أ
ف
ـا� ف� الدولــة العثمانيــة ،وحولتــه الحكومــة ت
ال�كيــة ف ي� 1924/ 4/ 3م
أفضــل المثلــة عــى التنــوع الثقـ ي ي
إىل متحــف يؤمــه الــزوار مــن كافــة أصقــاع أ
الرض.
ّ
 بــرج البنــات ،وهــو مــن أشــهر معالــم الســياحة ف ي� إســطنبول ،موجــود ف ي� البحــر ،ويعتـ بـر إرثــاـ�اً ف� المدينــة ،وهــو مــ�ء آ
ز
بالثــار ،والمعالــم التاريخيــة القديمــة.
تاريخيـاً متمـ ي ي
ي
اللعــاب ،ويقــع ف� القســم آ
 متحــف أالســيوي ،ويحتــوي عــى أكـرث مــن ( )10000لعبــة ،تــم جمعهــا
ي
مــن كافــة أنحــاء العالــم ،وتمثــل فـ تـرات تاريخيــة مختلفــة.
أ
ف
ورو� ،وتضــم ( )70نموذجــا بالحجــم الطبيعــي
 أرض الديناصــورات ،تقــع ي� القســم ال ب يللديناصــورات إىل جانــب متحــف مثــر ،وأكــر مــرح ســداس أ
البعــاد.
ب
ي
ي
أ
ف
ورو� ،ويتمـ ي ز
ـ� بمجســمات وهيــاكل إلســطنبول،
 -معــرض الشــوكوالتة ،يقــع ي� القســم ال ب ي

ومعالمهــا الســياحية ،مصنوعــة بشــكل كامــل مــن الشــوكوالتة ،ويتألــف مــن ( )4صــاالت عــرض ،وهــو
تجربــة رائعــة وفريــدة ف ي� العالــم.

 ومــن المتاحــف أيضـاً ،متحــف الطــران ،ومتحــف الشــمع .ومــن الحدائــق الجميلــةالرائعــة ،حديقــة ميناتــورك .وال يفوتنــا أن نذكــر أنــه يوجــد ف ي� المدينــة أقــدم (مـ تـرو) ف ي� العالــم بعــد
ف
ف
ـه�.
لنــدن ونيويــورك ،حيــث أقيــم ي� عــام 1875م ،بطــول (  ) 573مـ تـراً ،ويقــع ي� حــي بيوغلــو الشـ ي
ويعت� المركــز الرابع بـ ي ن
ـ� أطول
 جــر البوســفور ،وهــو أحــد الجرسيــن اللذيــن يصالن أوروبــا بآســيا،ب

الجســور المعلقــة ف ي� العالــم عنــد اكتمالــه ســنة 1973م ،ويبلغ طولــه (  )1510تم�ا ،بعــرض ( )39تم�اً.

مساجد إسطنبول:
يبلــغ عــدد المســاجد ف� المدينة حســب البيانــات الصادرة عن مديرية الشــؤون الدينيــة ت
ال�كية
ي
( )3269مســجداً ،لــذا تعتــر إســطنبول المدينــة أ
الوىل ف ي� تركيــا ف ي� عــدد المســاجد ،تليهــا مدينــة قونيــا
ب
(  ) 3046مســجداً ،ثــم العاصمــة أنقــرة (  ) 2817مســجداً ،ثــم مدينــة سمســون الواقعــة عــى البحــر
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أ
الســود (  ) 2621مســجداً .وآخــر إحصائيــة لعــدد المســاجد ف ي� عمــوم تركيــا هــي ( )82693مســجداً.
ف
ت
ـ� توحــي كلهــا بالعراقــة،
ومــن أهــم المســاجد ي� إســطنبول حيــث قمــت بزيــارة العديــد منهــا ،والـ ي
الســامي وجمالــه:
والــذوق الرفيــع ،ودقــة الفــن الـ تـر يك إ
أ
ن
ـا�
ـا� ب يأ� أيــوب النصــاري  -وهــو مســجد عثمـ ي
 مســجد أيــوب ســلطان  -نســبة إىل الصحـ ب يأ
ف
ف
ـ�،
قديــم جــداً موجــود ي� منطقــة أيــوب ي� الجانــب ال ب ي
ورو� ،مــن إســطنبول بالقــرب مــن القــرن الذهـ ب ي
ن
ـ� بعــد الفتــح بخمــس ســنوات ،أي ســنة 1458م ،وهــو أول
ويقــع خــارج أســوار القســطنطينية ،بـ ي

(*)
1

مســجد بنــاه المســلمون بعــد فتــح القســطنطينية عــام 1453م.
ن
ـا� يقــع ف ي� منطقــة بشــيكطاش المكتظــة بالســكان ف ي�
 جامــع ســنان باشــا ،وهــو مســجد عثمـ ين
ـه� ســنان آغــا ،المعــروف بمعمــار ســنان ،بأمر من
ـا� الشـ ي
إســطنبول ،بنــاه المهنــدس المعمــاري العثمـ ي
ف
ن
ـو� ف ي� 1553 /1221م.
أمـ يـر البحــر العثمـ ي
ـا� ،القبطــان ســنان باشــا ،قائــد البحريــة العثمانيــة ،الــذي تـ ي
ن
ـ� هــذا المســجد ســنة 1479م،وفيــه �ض يــح
 مســجد الســلطان محمــد الفاتــح ،بـ يف
الســامية ت
ال�كية،
الســلطان الفاتــح ،ويوجــد ي� منطقــة الفاتــح ،ويعــد مثــاال ً عظيمـاً عــى فــن العمــارة إ
ويمثــل مرحلــة مهمــة مــن تطــور فــن العمــارة القديمــة ،وســمي عــى اســم فاتــح القســطنطينية،
وشــاهدت ف� المســجد بخــط جميــل أســماء العـ شـرة ش
المب�يــن بالجنــة ،والقبــة الداخليــة مصممــة
ي
بشــكل جميــل جــداً ،وكل مــا ف ي� المســجد يــدل عــى الدقــة ،واالهتمــام الكبـ يـر؛ مــن خــزف ،وحديــد،
وغ�هــا..
ورســومات ،ونقــش ،ي
 جامــع العــرب ،يقــع شــمال إســطنبول ،بالقــرب مــن بــرج غالطــة ،وهــو المســجد الوحيــدأ
أ
ن
ت
ـر�،
ـ� بالطريقــة الندلســية ،ومنارتــه المربعــة تشــبه منــارات الندلــس ،والمغــرب العـ ب ي
ب�كيــا الــذي بـ ي
ال�قيــة قــر القائــد العســكري أ
ويوجــد خــارج المســجد مــن الجهــة الجنوبيــة ش
المــوي مســلمة بــن
ب
عبــد الملــك.
*  ،http://www.palweather.ps/ar/node/6364.htmأمكن الرجوع إليه ف ي� 2020/ 1/ 17م .
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ن
ـا� قديــم ف ي� منطقة أيــوب ،بالقرب من مســجد
 جامــع زال محمــود باشــا ،وهــو مســجد عثمـ ين
يز
ز
المتم�.
ـا� التقليــدي
الســلطان أيــوب ،والمســجد مــن تصميم المهندس ســنان ،ويتمـ يـ� بطـرازه العثمـ ي
ن
ـا� عــام 1885م ،ويقــع ف ي� شــارع بربــروس ف ي�
 جامــع يلــدز ،أنشــأه الســلطان عبــد الحميــد الثـ يت
ـ� شــاهدتها ف ي� إســطنبول.
بشــيكطاش ،وهــو مــن أجمــل المســاجد الـ ي
 جامــع مهرمــاه الســلطان ،يقــع ف ي� حــي أدرنــة باســطنبول ،بنتــه مهرمــاه ســلطان ابنــةن
ـو� ،وصممــه وبنــاه المهنــدس ســنان ،وهــو مســجد جميــل ،ويتمـ ي ز
ـ� بدقــة
الســلطان ســليمان القانـ ي
التصميــم ،والفــن المعمــاري الرائــع.
 ومن املساجد األخرى الجميلةن
العثمــا� الرائــع :مســجد كيليتــش عــي باشــا ،ويقــع بحــي
ذات الفــن المعمــاري
ي

طوبهانــة بمديريــة بــاي أوغلــو بإســطنبول ،ومســجد شــاهزاده ،ويوجــد عــى قمــة هضبــة
ف ي� منطقــة الفاتــح ،ويقابلــه مبـ نـى بلديــة إســطنبول ،ومســجد أورطــة كــوي ،ويطلــق عليــه

أيضـاً المســجد المجيــدي ،ويقــع عــى شــاطئ مضيــق البوســفور ،ومســجد أيازما ،ومســجد
دومــة باغجــة ،ومســجد رســتم باشــا الواقــع ف ي� منطقــة مرمــرة ،المينــاء الرئيــس ف ي�
إســطنبول ،وصممــه المهنــدس ســنان ،ومســجد زيــرك كليــه ،ومســجد فــروز آغــا،

وغ�هــا مــن المســاجد الرائعــة والجميلــة.
ي
من اإلنجازات الحديثة املتميزة يف إسطنبول
شــهدت تركيــا بشــكل عــام ومدينــة إســطنبول بشــكل خــاص مؤخــراً حركــة عمرانيــة ،وعلميــة،
والنجــازات:
كبــرة جــداً ،ولعــل أبــرز هــذه التطــورات والمحطــات ،إ
وحضاريــة ي
 بنــاء مســجد تشــامليجا أي حقــل الــرو ،لكـرث ة أشــجار الــرو والصنوبــر ف ي� منطقــة المســجد ،وهــوأكــر مســجد ف� تركيــا يقــع ف� القســم آ
الســيوي مــن إســطنبول ،تــم افتتاحــه يــوم الجمعــة /5/ 23
ب
ي
ي
2019م ،وهــو تحفــة إســطنبول ،يقــع عــى أعــى قمــة ف ي� المدينــة بمنطقــة إســكودار ،وأقيــم عــى
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مســاحة ( )15ألــف مـ تـر مربــع ،ويتســع ألكـرث مــن ( )63ألــف مصــل ،ويضــم قاعــة مؤتمـرات ،ومتحفـاً،
ـ� المســجد ( )6مــآذن ،و ()30
ومكتبــة عامــة ،ومعرضـاً للفنــون ،وموقفـاً كبـ يـراً جــداً للمركبــات ،ويعتـ ي
دونمـاً حدائــق حــول المســجد؛ ليتمكــن المصلــون والزائــرون مــن التـ ن ز
ـ�ه واالســتمتاع بمنظــر إطاللتهــا
الـ تـ� تعتــر مــن أجمــل إطــاالت إســطنبول؛ كونهــا تـ شـرف عــى الشــطرين :آ
واالورو� ،وعــى
الســيوي،
ب
بي
ي

جــزء مــن بحــر مرمــرة ،ويمكــن مشــاهدة المســجد بســهولة مــن جميــع مناطــق إســطنبول.
ف
ـدت مــن إســطنبول
ـدول الجديــد ،عندمــا عـ ُ
 إنجــاز أكـ بـر مطــار ي� العالــم ،وهــو مطــار إســطنبول الـ يف� شــهر تمــوز 2019م إىل العاصمــة أ
الردنيــة عمــان ،كانــت عودتنــا مــن مطــار إســطنبول الجديــد
ي
ف
والتقــان ،والتصميــم ،واالتســاع ،كيــف ال وهــو
الــذي يعتـ بـر غايــة ي� الروعــة ،والجمــال ،والعظمــة ،إ
المطــار أ
الكـ بـر ف ي� العالــم ،وقــد افتتــح ف ي� 2018/ 10/ 29م ،وتبلــغ مســاحته مليــون مـ تـر مربــع ،ويقــع
أ
ف
ورو� مــن إســطنبول ،وقــد و َّفــر أك ـرث مــن مليــون فرصــة عمــل،
قــرب بحـ يـرة يت�كــوس ي� الجانــب ال ب ي
ن
ـ� أنــه
وبقــوة اســتيعابية ســنوية قدرهــا ( )150مليــون مســافر ،وفيــه ( )88جـراً للــركاب ،وهــذا يعـ ي
ف ي� ذات الوقــت يمكــن ل ( )88طائــرة تحميــل الــركاب بســهولة ويــر دون أي مشــكالت تذكــر ،وفيــه
ن
ـ� أنــه ف ي� ذات
مواقــف داخليــة للمركبــات بســعة ( )12ألــف مركبــة و ( )6مــدارج للطائـرات ،وهــذا يعـ ي
الوقــت يمكــن لســت طائ ـرات مــن الهبــوط ف ي� المطــار ،ويســتوعب المطــار ثالثــة آالف رحلــة يومي ـاً،
وكانــت تكلفــة المطــار ( )8مليــارات دوالر.

ت
ـ� إســطنبول وأزمـ يـر ،وقــد افتتــح ف ي� 2018 /8/ 4م ليختــر
 -إنجــاز الطريــق الرسيــع الــذي يربــط واليـ ي

ـ� المدينتـ ي ن
الزمــن بـ ي ن
ـ� مــن ( )7ســاعات ونصــف إىل ( )3ســاعات ونصــف؛ فو ّفــر الجهــد ،والوقــت،
والمــال ،وســاهم ف ي� ترسيــع عمليــة نقــل المنتوجــات الصناعيــة والزراعيــة ،وتوفـ يـر ( )5آالف فرصــة
عمــل ،وبلغــت تكلفتــه ( )7مليــارات دوالر ،وطــول الطريــق الجديــد (  ) 192كــم ،وكانــت المســافة
ـ� المدينتـ ي ن
ضمــن الطريــق القديــم بـ ي ن
ـ� ( )419كــم.
ن
 احتضنــت إســطنبول مهرجــان الشــعر العـ ب ف شـا� مــن العــام 2018م ،والــذي شــارك
ـر� ي� ت�يــن الثـ ي
ي
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ـط� بشــكل فاعــل ومتمـ ي ز
فيــه ( )30شــاعراً عربيـاً مــن معظــم الــدول العربيــة ،وشــاركت فلسـ ي ن
ـ� ،كذلــك
احتضنــت إســطنبول ملتقــى أدب العــودة ف� دورتــه أ
الوىل ،بمشــاركة نخبــة مــن الشــعراء ،والروائيـ ي ن
ـ�،
ي
ـ� الفلسـ ي ن
والعالميـ ي ن
ـطيني� تحــت شــعار (نحــو أدب عــودة عالمــي) فــكان قطــار العــودة ف ي�
والنقــاد ،إ
ذكــرى النكبــة عــام 2014م قــد انطلــق مــن إســطنبول (.)1
 تأســيس جمعيــة أصدقــاء جامعــة القــدس ف ي� إســطنبول ف ي� أواخــر شــهر أيلــول مــن العــام 2019م،وهــذا مــا أعلنــه أ
الســتاذ الدكتــور عمــاد أبــو كشــك رئيــس جامعــة القــدس مــن مدينــة إســطنبول،
ن ف
رض
ال�لمــان
وال المدينــة ســليمان قهرمــان ،ورئيــس لجنــة
فلســط� ي� ب
ي
خــال احتفــال حــ ه نائــب ،ي
أ
ت
ـلم� ف� تركيــا ،نــور اللــه شـ ي ن
ن
ـاه� ،ومستشــار
الــر يك حســن طــوران ،ورئيــس اتحــاد رجــال العمــال المسـ ي ي
ال�بيــة والتعليــم ف� تركيــا ،عمــر فــاروق قوقمــاز ،وعــدد كبــر مــن رجــال أ
وزارة ت
العمــال والسياسـ ي ن
ـي�،
ي
ي
والمجتمــع المـ ن ف
ت
ـأ� ف ي� إطــار دعــم تركيــا لمدينــة القدس ومقدســاتها
ـد� ي� إســطنبول ،وهــذه الجمعيــة تـ ي
ي
ومؤسســاتها (.)2

 افتتــاح مكتبــة أالمــة ،أكـ بـر مكتبــة ف� تاريــخ تركيــا ،فيهــا ( )4ماليـ ي ن
ـ� كتــاب مطبــوع ،و ( )120مليــون
ي
ت ن
ت
و� ،وتتســع لـــ ( )5آالف شــخص .تــم تصميمها عــى الطراز
مقالــة إلك�ونيــة ،و( )550000كتــاب إلكــر ي
ق
ن
ـاس ف ي� العاصمــة أنقــرة ،وكان
ـلجو� ،والعثمـ ي
السـ ي
ـا� ،والفــن المعــارص ،وتقــع ضمــن المجمــع الرئـ ي
الرئيــس أردوغــان قــد افتتحهــا يــوم الخميــس 2020/ 2/ 20م(.)3

 ، http://www.turkpress.com/node/12654 .1أمكن الرجوع إليه ف ي� 2020/ 1/ 18م .
 .2جريدة القدس ،أ
الحد2019/ 9/ 29 ،م ،العدد ( ،)18004ص. 7
 .3قناة الجزيرة ش
مبا� ،الخميس 2020 /2/ 20م ،الساعة الثانية مسا ًء .
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مرضب األمثال
أ.هالة عقل

رئيس قسم املطبوعات

أعامل الكافرين كالرمال

قــال تعــاىل{ :م َثـ ُـل ا َّلذيــن َك َفــروا بربهــم أَعما ُلهــم كَرمــاد اشْ ـتدت بــه الريـ ف
ـف
َ َّ ْ ِ ِ ِّ ُ
َ
ـح ِ ي� يَـ ْ
ـو ٍم َع ِاصـ ٍ
ِ َ ُ ِ َ ِّ ِ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ٍ
ون ِم َّمــا ك ََســ ُبوا َع َ ش
الض َ
ات
ــو َّ
َــر أَ َّن ال َّلــهَ خَ َل َ
ْــد ُر َ
ــا ُل ا ْل َب ِع ُ
الس َ
يــد * أَ َل ْ
� ٍء َذ ِلــكَ هُ َ
َل يَق ِ
ــم َاو ِ
ــق َّ
ــم ت َ
ــى َ ي ْ
و ْأ
ـز } (إبراهيــم)20 - 18 :
ال َ ْر َض ِبا ْل َحـ ِّ
َ
ـق ِإ ْن يَشَ ـأْ يُ ْذ ِه ْب ُكـ ْـم َويَ ـأْ ِت ِبخَ ْلـ ٍـق َج ِديـ ٍـد* َو َمــا َذ ِلــكَ َعـ َـى ال َّلـ ِـه ِب َع ِزيـ ٍ
قــال الزجــاج :أي مثــل الذيــن كفــروا فيمــا يتــى عليكــم ،أعمالهــم كرمــاد ،وهــو عنــد الفـراء
عــى إلغــاء المثــل ،التقديــر :والذيــن كفــروا بربهــم أعمالهــم كرمــاد .وعنــه أيض ـاً أنــه عــى حــذف
مضــاف ،التقديــر :مثــل أعمــال الذيــن كفــروا بربهــم كرمــاد.
والرمــاد مــا بقــي بعــد احـ تـراق الـ شـ�ء ،ف ـرض ب اللــه هــذه آ
اليــة مث ـا ً ألعمــال الكفــار ،ف ي�
ي
أنــه يمحقهــا كمــا تمحــق الريــح الشــديدة الرمــاد ف ي� يــوم عاصــف .والعصــف شــدة الريــح ،وإنمــا كان
أ
ف
ش
و� وصــف اليــوم بالعصــوف ثالثــة أقاويــل :أحدهــا -أن
ذلــك لنهــم أ�كــوا فيهــا غـ يـر اللــه تعــاىل .ي
العصــوف ،وإن كان للريــح؛ فــإن اليــوم قــد يوصــف بــه ،ألن الريــح تكــون فيــه ،فجــاز أن يقــال :يــوم
عاصــف ،كمــا يقــال :يــوم حــار ويــوم بــارد ،والـ بـرد والحــر فيهمــا.
ن
والثا� -أنه يريد" ف ي� يوم عاصف" الريح؛ ألنها ذكرت ف ي� أول الكلمة.
ي
والثالث  :أنه نفث الريح
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(ال يقــدرون) يعـ نـ� الكفــار( .ممــا كســبوا عــى ش�ء) يريــد ف� آ
الخــرة ،أي مــن ثــواب مــا عملــوا
ي
ي
ي
مــن الـ بـر ف ي� الدنيــا ،إلحباطــه بالكفــر( .ذلــك هــو الضــال البعيــد) أي الخـران الكبـ يـر ،وإنمــا جعلــه
كبــراً بعيــداً لفــوات اســتدراكه بالمــوت(*).
ي
1

وهــذا مثــل يقصــد بــه تنبيــه النــاس أن مــا فاتهــم مــن أعمــار وأعمــال ال يــدرك ،فســارعوا
بالتوبــة إىل اللــه ،وإال يذهبكــم ،ويــأت بخلــق جديــد ،يوحدونــه ويعبدونــه ،كمــا ينبغــي لجــال وجهه.
املفارقة بني املسلم والكافر:
�ض
ش
ـون َو َر ُجـ ًـا َسـ َل ًما ِل َر ُجـ ٍـل هَ ـ ْـل يَ ْسـ َت ِويَ ِان
�كَا ُء ُم َتشَ ِاك ُسـ َ
قــال تعــاىلَ َ َ { :ب ال َّلــهُ َم َثـ ًـا َر ُجـ ًـا ِفيـ ِـه ُ َ
ــه بَ ْ ث
َمث ً
ــون }(الزمــر)30 - 29 :
ــم َم ِّي ُت َ
ــم َل يَ ْع َل ُم َ
َــا ا ْل َح ْم ُ
ــون (ِ )29إنَّــكَ َم ِّي ٌ
ــت َو ِإنَّ ُه ْ
ْ�هُ ْ
ــد ِل َّل ِ
ــل أَك َ ُ
ن
فيعتــرون ،وذلــك لعلهــم
المعــى إىل الذهــن ،لعــل النــاس يتعظــون،
يقــرب
ب
المثــل ّ
يتقــون مــا حذرناهــم منــه مــن بــأس اللــه وســطوته .ثــم ذكــر تعــاىل مثــا ًللمؤمــن الموحــد
ــا ِف ِ ش
ش
ــل هَ ْ
ــون َو َر ُج ً
َــا َر ُج ً
المــرك ،فقــال�{:ض َ َ َب ال َّلــهُ َمث ً
ــل
والكافــر
شاك ُس َ
�كا ُء ُم َت ِ
ــا َســ َلماً ِل َر ُج ٍ
يــه ُ َ
ش
يان َمث ً
للمــرك ف ي� صنعــه ال ف ي� معبــوده ،الــذي يعبــد أكــرث مــن
َــا }؟ أي �ض ب اللــه مثــا ً
يَ ْســ َت ِو ِ
إلــه ،بحالــة رجــل عبــد مملــوك يملكــه عــدد مــن الرجــال ،مختلفــون فيمــا بينهــم ،متنازعــون ف ي�
ت
المشــرك بينهــم ،متعــارسون ،لســوء أخالقهــم وطباعهــم ،كل لــه رأي وحاجــة،
ذلــك العبــد
فــإذا طلــب كل واحــد مــن الســادة مــن هــذا العبــد شــيئاً أو حاجــة ،فمــاذا يفعــل ،وكيــف ض
يــر�
ي
المــرك ف� عبادتــه آلهــة متعــددة ال يتمكــن مــن إرضــاء تلــك آ
ش
ش
اللهــة.
الــركاء جميعهــم؟ كذلــك
ي
و�ض ب اللــه مثـا ً آخــر للمؤمــن الموحــد بحالــة رجــل آخــر مملــوك لشــخص واحــد ،ال يشــاركه

فيــه غـ يـره ،فــإذا طلــب منــه شــيئاً ل ّبــاه دون ارتبــاك وال حـ يـرة ،وهــذا المســلم الــذي ال يعبــد إال اللــه،
وال يســعى إلرضــاء غـ يـر ربــه ،فهــل يكــون ف ي� طمأنينــة أم ف ي� حـ يـرة؟
هــذان المملــوكان هــل يســتويان صفـ ًـة وحــاالً؟ أي ال يســتوي هــذا وهــذا ،فكذلــك ال يســتوي
المـ شـرك الــذي يعبــد آلهــة مــع اللــه ،والمؤمــن المخلــص الــذي ال يعبــد إال اللــه وحــده ال ش�يــك لــه،
فأيــن هــذا مــن هــذا؟
تفس�
القرط� ،353 /9 :بترصف.
* ي
بي
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ث
ـون}
ْ�هُ ـ ْـم ال يَ ْع َل ُمـ َ
ولمــا كان هــذا المثــل ظاهـراً ب ّينـاً جليـاً ،قــال تعــاىل{ :ا ْل َح ْمـ ُـد ِل َّلـ ِـه بَـ ْـل أَك َ ُ

أي الحمــد للــه عــى إقامــة الحجــة عليهــم ،وعــى أن الحمــد للــه ال لغـ يـره ،وعــى التوفيــق ل إلســام

والحــق ،بــل أكــرث النــاس ال يعلمــون هــذا الفــرق ،ش
غــره.
في�كــون مــع اللــه ي

أخــر تعــاىل تهديــدا
ونظــراً لجهــل أكــرث النــاس بالحــق وعــدم انتفاعهــم بهــذا المثــل ،ب
بالمــوت بــأن مصـ يـر الخالئــق كلهــم إىل اللــه ،وهنــاك يتقاضــون ف� المظالــم بـ ي ن
ـ� يــدي اللــه ،فقــال:
ي

ـون} أي إنــك أيهــا الرســول
يامـ ِـة ِع ْنـ َـد َربِّ ُكـ ْـم تَخْ َت ِص ُمـ َ
ـت َو ِإنَّ ُهـ ْـم َم ِّي ُتـ َ
ِ{إنَّــكَ َم ِّيـ ٌ
ـو َم ا ْل ِق َ
ـون* ثُـ َّـم ِإنَّ ُكـ ْـم يَـ ْ
ض
التقــا� عنــد اللــه ،فيمــا اختلفتــم فيــه ف ي� الدنيــا مــن
ســتموت ،وهــم ســيموتون ،ثــم يحصــل
ي
ـ� المخلصـ ي ن
التوحيــد والـ شـرك ،وســيحكم اللــه بينكــم يــوم القيامــة ،فينجــي المؤمنـ ي ن
ـ� الموحديــن،
ين
الم� ي ن
ويعــذب الكافريــن الجاحديــن ش
المكذبــ�.
كــ�
الوثــان ،وتعــدد آ
ـ� ف� عبــادة أ
آ
ن
ن
ش
اللهــة فاســد باطــل ال
تبـ يـ� هــذه اليــات أن مذهــب الم�كـ ي ي
يقبلــه عاقــل صحيــح العقــل ،ومــن عوامــل بطالنــه وتهافتــه أنــه ال يحقــق لذويــه غاياتهــم ،وأبســط
دليــل عــى ذلــك هــو هــذا المثــل الــذي �ض بــه الق ـرآن هنــا للمؤمــن الموحــد والكافــر المـ شـرك ،وأن
مصـ يـر الخالئــق إىل اللــه لحســابهم وتصفيــة منازعاتهــم والقضــاء العــدل فيهــم ،ســواء المؤمنــون
والكافــرون ،فيتخاصــم الكافــر والمؤمــن والظالــم والمظلــوم

()1

الجليس الصالح وجليس السوء :
ض
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ ،قـ َ
الج ِليـ ِـس
ـالَ " :م َثـ ُـل َ
َعـ ْ
ـن ِأبَ ي� ُمـ َ
ـوسَ ،ر ِ ي َ
� ال َّلــهُ َع ْنــهُ َ ،عـ ِـن ال َّنـ ِب ي ِّ
ـكِ :إ َّمــا أَ ْن يُ ْح ِذيَــكَ َ ،و ِإ َّمــا أَ ْن تَ ْب َتــا َع
السـ ْ
الم ْسـ ِ
ـرَ ،ف َح ِامـ ُـل ِ
ـخ ِ
الم ْسـ ِ
ـو ِء ،ك ََح ِامـ ِـل ِ
َّ
ـح َو َّ
الكـ ي ِ
ـك َون َِافـ ِ
الصا ِلـ ِ

يحــا خَ ِبيث ًَة"
ـرِ :إ َّمــا أَ ْن يُ ْحـ ِـر َق ِث َيابَــكَ َ ،و ِإ َّمــا أَ ْن ت َِجـ َـد ِر ً
ِم ْنــهُ َ ،و ِإ َّمــا أَ ْن ت َِجـ َـد ِم ْنــهُ ِر ً
يحــا طَ ِّي َبـ ًـةَ ،ون َِافــخُ ِ
الكـ ي ِ
قــال ابــن بطــال ف ي� ش�حــه :إنمــا أدخــل المســك ف� هــذا البــاب ليــدل عــى تحليلــه إذ أصلــه
التحريــم؛ ألنــه دم ،فلمــا تغـ يـر عــن الحالــة المكروهــة عن الدم ،صــار حالال ً بطيــب الرائحــة ،وانتقلت

()2

للزحيل.282/ 23 :
المن�
.1
التفس� ي
ي
ي
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أ�د ب� ي� تا�

حالــه ،فحــل بعــد أن كان حر ًامــا بانتقــال الحــال ،قــال :وحديــث بأ� مــوىس حجــة ف ي� طهــارة المســك؛
ألنــه ال يجــوز حمــل النجاســة ،وال يأمــر صــى اللــه عليــه وســلم ،بذلــك ،فــدل عــى طهارتــه ،وقولــه:
(يحذيــك) يعـ نـى :يعطيــك .تقول العــرب :حذوته ،وأحذيتــه :إذا أعطيته .واالســم :الحذيــا مقصور.
ف
ن
ـع
ـاء َو ُم َجا َل َسـ ِـت ِه ْم ; َف ِإنَّ َهــا تَ ْن َفـ ُ
ـاء َوا ْل ُع َل َمـ ِ
الص َل َحـ ِ
الر ْغ َبـ ِـة ِ ي� ُص ْح َبـ ِـة ُّ
َوا ْل َم ْعـ َـى ِفيـ ِـه ِإ ْرشَ ــا ٌد ِإ َل َّ
آ
ف
رض
أش
ـح ِإ َذا
ِ ي� ُّ
ـاب َعـ ْ
ـاق؛ َف ِإنَّ َهــا تَـ ُ ُّ ِدي ًنــا َو ُدنْ َيــا ،ك ِّ
الدنْ َيــا َو ْال ِخـ َـر ِةَ ،و ِإ َل ِال ْج ِت َنـ ِ
� ِار َوا ْلف َُّسـ ِ
ـن ُص ْح َبـ ِـة ْال َ ْ َ
َالريـ ِ
ـت ِطي ًبــاَ ،وإ ْن َمــر ْت َعـ َـى ال َّنـ ت ْ ن
ـق
ـت ا ْل َح ْم َقــى ُع ِّلـ َ
ـت نَ ْت ًنــاَ ،و ِقيـ َـلِ :إ َذا َجا َل ْسـ َ
ـ� َح َم َلـ ْ
ـب َع ِب َقـ ْ
هَ َّبـ ْ
َّ
ِ
ـت َعـ َـى الطِّيـ ِ
ِ
أ
ـاس،
ـن َح َما َق ِت ِهـ ْـم َمــا َل يَ َع َلـ ُ
ـن ا ْل َع ْقـ ِـل ِإ َذا َجا َل ْسـ َ
ـق َلــكَ ِمـ َ
ِبــكَ ِمـ ْ
س ُع ِإ َل ال َّنـ ِ
ـت ا ْل ُع َقـ َـا َء؛ ِل َ َّن ا ْلف ََســا َد أَ ْ َ

()1

ف
ـال ت ََعـ َ
الص ْح َبـ َـة تُؤَ ثِّـ ُـرَ ،و ِلـ َـذا َقـ َ
ـن َآم ُنــوا
َوأَشَ ـ ُّـد ا ْق ِت َحـ َ
ـال{ :يَاأَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
ـعَ ،وا ْل َح ِاصـ ُـل أَ َّن ُّ
ـام َمــا ِ ي� الطَّ َبا ِئـ ِ

ـ�} [التوبــة. ]119 :
الص ِاد ِقـ ي ن َ
اتَّ ُقــوا ال َّلــهَ َوكُونُــوا َمـ َ
ـع َّ

()2

َان جليســهم َر ُســول
الص َحابَــةَ ،ح ْيـ ُ
ـث ك َ
َو ِفيــه :مــدح ا ْلمســك المســتلزم لطهارتــه ،ومــدح َّ

ت
الص ْح َبــة،
ـا� َف ِضي َلــة أفضــل مــن َف ِضي َلــة ُّ
اللــه ،صــى اللــه َع َل ْيـ ِـه َوســلمَ ،حـ َّـى قيــلَ :ل ْيـ َ
ـس للصحـ ب ي
َو ِل َه َ
ــع أَنهــم ُع َل َمــاء كرمــاء شــجعاء ِإ َل تَمــام فضائلهــم.
ــذا ســموا بالصحابــةَ ،م َ

وإىل لقــاء متجــدد مــع آيــات وأحاديــث تحــوي ي ن
بــ� طياتهــا أمثــاال ً عــى قارئهــا أن يأخــذ

العظــات والعـ بـر ،لتنـ يـر دربــه ،لينــال رضــا اللــه تعــاىل وقبولــه ،سـ ي ن
ـ� العظيــم أن
ـائل� اللــه العـ ي َّ
يُصلــح قلوبنــا وأعمالنــا ،ويُب ِّيــض وجوهنــا يــوم نلقــاه ،ونســأله رضــاه والجنــة ،ونعــوذ بــه مــن

رب العالمـ ي ن
ـ� ،والصــاة والســام عــى نبينــا محمــد ،وعــى آلــه وصحبــه
ســخطه والنــار ،والحمــد للــه ِّ
ين
أجمعــ�.

 .1ش�ح صحيح البخاري البن بطال 444 /5
 .2مرقاة المفاتيح ش�ح مشكاة المصابيح.3136/ 8 :
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اقرأ وتذكر
أ.إميان تايه

رئيس قسم النرش والتوزيع /دار اإلفتاء الفلسطينية

متاع الغرور
ت
نــأ�
ِي

إىل

الدنيــا
ّ

َونُغــاد ُر

الدنيــا
ّ

أَعمالنــا

ــن
َو ْ
نح ُ
نحــن
َو ُ

َسواســية

كَمــا

تَــرى

ُمتشــابهون

عــى

بــور
ُق ٍ

حافيــة
ِ

ُعــ�
ت ي

وتَخفــض

شَ ــأننا

َو ِحســابُنا

بالحــق
ِّ

ــوم
يَ َ

الغاشــية

وأنهــا ٌر

قصــو ٌر

عاليــة

وجهنــم
ٌ

تُصــى

ونــا ٌر

حاميــة

الليــال
َو
ي

باق َيــة
ِ

حــو ٌر
ت
ــر ِل َنف ِْســكَ
فاخْ َ ْ

ُحــب َوتَبتغــي
مــا ت ُّ

صــركَ
َم ي

بَعــده

َوغــداً

ِط ُ
الحاشــ َية
لــوك هُ َنــا ك َِطفــل
فــل ُ
ِ
الم ِ

ال

اجــع
تَر َ

مــا

دام
َ

ومــك
يَ ُ

نــان
ِإ ّمــا ِج ُ

لــد َو ّإمــا الهاويــة
الخُ ِ

ال تحزن
	ال تحزن إن فاتتك نجمة ...فالسماء مليئة بالنجوم ،وال تحزن إن فاتتك كل النجوم ،فمن
الممكن أن يكون من نصيبك القمرَ ،م ْن يَعلم ،إذاً ال تهتم ،وال تغتم.
ش
واستب� بما هو آت ،عطاء هللا رحمة ،ومنعه حكمة ،فكن مع هللا يكن
	ال تحزن عىل ما فات،
ف
ش
اسع وراء أحالمك ،وثق بربك ،وإذا عزمت فتوكل عىل هللا.
�ء ،ويحفظك أينما كنتَ ،
معك ي� كل ي
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أحسن الله إليك
ال تُشـ ّتت قلبــك ف ي� البحــث عــن ُحــب وأمــان وكمــال عنــد غـ يـر اللــه؛ لــن تجــد ،ســتبقى تنصدم
وتتوجــع؛ حـ تـى تتي ّقــن أن التعلــق الحقيقــي ال يصلــح إال للــه ،وأن القلــب ال يرتــاح ويطم ـئ ن ويشــعر

و� اللــه ،أ
آ
أ
ف
ولجــل إرضــاء اللــه ،ال إرضــاء نفســك ،ومــن
بالمــان إال مــع اللــه ،ف ُتحــب الخريــن للــه ،ي
ض
ـ� ..ويبقــى اللــه معــك ،حـ ي ن
أر� اللــه سـ يـرضيه ،ولــو بعــد حـ ي ن
ـ� ال يبقــى أحــد ،يبقــى يســمعك ،عندما
تســتدير كل الدنيــا بظهرهــا إليــك ،هــو وحــده الــذي ال يهجــرك ،وال يحظــرك ،وال ينســاك عنــد حاجتــك
	

لم تسأله شيئاً إال أعطاك
الله أحن عليك من ألف كتف
الله أحن عليك من ألف سند
الله يبقى معك ي ن
ح� ال يبقى أحد
ففي اللحظات السعيدة "احمدوا الله"
و� أ
ف
الوقات العصيبة "أحسنوا الظن بالله"
ي
ف
و� اللحظات الهادئة " اذكروا الله "
ي
الوقات أ
و� أ
ف
الليمة "ثقوا برحمة الله"
ي
و� أ
ف
الوقات جميعها "استغفروا الله"
ي
فإنــه الرقيــب المجيــب ،كلمـــا أحســنت نيتــك ،أحســن اللــه حالك...وكلمــا تمنيـــت الخيـــر لغيـــرك
جــاءك الخيـــر مــن حيــث ال تحتســـب.

فلــم يَغـ َـرق مــوىس الرضيــع ،عليــه الســام ،ف ي� البحــر وهــو ف ي� قمــة ضعفــه ،بينمــا أُغــرق الملــك
ف
ج�وتــه.
فرعــون وهــو ي� قمــة ب
ض
ي�ه ضعفه ،ومن لم يكن مع الله فلن تنفعه قوته.
فمن كان مع الله فلن ّ
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من يدي الوالد
رض
ـال الثمــن جــداً ،ووضعــه أمــام أوالده الثالثــة
أحـ الوالــد صندوقـاً مملــوءاً مــن اللؤلــؤ غـ ي
الذيــن يحبهــم جــداً ،وقــال لهــم :يــا أوالدي ن يإ� أحبكــم جــداً ،لذلــك قــررت أن أهــب لكــم هــذا
ـا� ،آ
أ
أ
ئ
الن كل واحــد منكــم يأخــذ بكفيــه
الصنــدوق  ..وفتحــه الب أمــام الوالد ،وقــال لهــم :يــا أحبـ ي
مــن الصنــدوق عــى قــدر مــا يســتطيع ،ش
بــرط أن يأخــذ مــرة واحــدة فقــط..
وكانت الفرصة كب�ة أمام االبن أ
ال بك�.
ي

الكب� ي ن
ت� لؤلؤاً.
كب�تان جداً ،والذي بدأ و أخذ ملء يديه ي
الذي كان له كفان ي
أ
كب�اً من اللؤلؤ.
كب�تان أيضاً ،وأخذ قدراً ي
ثم جاء بعده االبن الوسط الذي له كفان ي
أ
كب� ي ن
ت� ،ثم نظر إىل يديه،
ثم جاء دور االبن الصغر الذي نظر إىل يد أخويه كيف كانتا ي
صغ� ي ن
ت� جداً ،فركض إىل حضن أبيه وسأله:
فوجدهما ي

أ� هل ن
تحب�؟
بي
ي
أ
ن
اب� .
أجاب الب :أحبك جداً يا ي
ن
نصي�
بنفس ..
ي
أجاب االبن :إذن يا ب يأ� يإ� ال أريد أن آخذ ب ي
ن
هل من الممكن أن
نصي� بيديك أنت؟
ي
تعطي� أنت ب ي
نظر أ
الصغ�
الب إىل االبن ،وأغلق الصندوق ،وأعطى كل ما فيه لالبن
ي
آ
فى اختياراتهما دون الرجوع إىل أبيهما ..
لقد اختار االبنان الخران االعتماد عىل نفسيهما ي
بينما ذلك االبن الصغ� هو الذي أحس باحتياجه الحقيقي أ
للب ،فلجأ إليه ،وأسلمه أمره وطريقه ..
ي
فما كان من أ
الب إال أن يعطيه كل ماله !!
أنا وأنت ،كل يوم نعتمد عىل قوانا الضعيفة دون الرجوع إىل الله
كث�اً ما نختار االختيار الخاطئ ،وذلك لكوننا ضعفاء
لذلك فإننا ي
ف
ف
ف
ش
�ء
و� طموحاتنا ،ي
ي� أحالمنا ي
و� كل ي
أك� مما نطلب ،وأن يمنحنا ث
ألنه قادر أن يفعل ث
أك� مما نحلم.
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حكم و مواعظ
من وهب نفسه للدنيا لن تعطيه إال قطعة أرض يدفن فيها ،ومن وهب نفسه لله سيعطيه
الله جنة عرضها السماوات أ
والرض.
اعت� أَبرص ،ومن أَبرص َف ِه َم .
من َص ب� غ َِنمَ ،و َمن َسكَت َس ِلم ،ومن ب
أبدا :ابتسامتك للناس ،وحسن ظنك فيهم ،فاالبتسامة ليست سذاجة..
شيئان ال تتخىل عنهما ً
بالخ�..قمة الذكاء!
وحسن الظن ليس غبا ًء .أن تبادر ي

إن الدنيا بقاؤها قليل ،وعزيزها ذليل ،وشبابها يهرم ،وحيها يموت ،فالمغرور من ت
اغ� بها
لياقة سلوكية
قال تعاىلَ { :ف َسقَى َل ُه َما ث ُ َّم ت ََو َّل ِإ َل الظِّ ِّل}(القصص)24 :

إذا أحسنت إىل أحدهم فابتعد عنه ،ال تحرج ضعفه ،وال تلزمه شكرك ،وارصف عنه وجهك؛
لئال ترى حياءه عارياً أمام عينيكَ { :ف َسقَى َل ُه َما} ثم{ :ت ََو َّل}
لم يقل سبحانه ثم «ذهب» !
بل توىل بكامل ما فيه ..

ح� ذلك القلب الذي ينبض بداخلك ال تجعله ن
تول بكل ما أوتيت ت
افعل المعروف و َّ
ْ
يتم�

الشكر ،و الجزاء يكفيك أن يجازيك الكريم.
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باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام
ودوائر اإلفتاء الفلسطينية
يف محافظات الوطن
أ .مصطفى أعرج

مدير عام مكتب سامحة املفتي العام

املفتي العام يرتأس الجلستني ( 191و )192ملجلس اإلفتاء األعىل
ت
ن
ـ� العــام للقــدس والديار الفلســطينية/
القــدس :تـرأس ســماحة الشــيخ محمد حسـ يـ� ،المفـ ي
ـت� ( 191و )192مــن جلســات مجلــس الفتــاء أ
رئيــس مجلــس الفتــاء أ
العــى ،الجلسـ ي ن
العــى ،حــذر
إ
إ
ض
التغــا� عــن تصعيــد ســلطات االحتــال مــن إجراءاتهــا ضــد
خاللهمــا ســماحته مــن عواقــب
ي
المقدســات الفلســطينية ،وعــى رأســها المســجد أ
القــى المبــارك ،منــدداً بقيامهــا بأخــذ قياســات
أ
بالضافــة إىل تســهيل عمليــات
لباحــات المســجد القــى المبــارك وإجــراء عمليــات مســح فيــه ،إ
ـتوطن� المتطرفـ ي ن
اقتحــام المسـ ي ن
ـ� للمســجد ،محــذراً مــن عواقــب هــذه الممارســات ،ومؤكــداً عــى أن
المســجد أ
ين
لغ�هــم التدخــل ف ي� شــؤونه.
القــى المبــارك
للمســلم� وحدهــم ،وال يحــق ي

كمــا أدان ســماحته ق ـرار ســلطات االحتــال بنــاء مئــات الوحــدات االســتيطانية ،خاصــة ف ي�
منطقــة القــدس ،وذلــك بهــدف فــرض سياســة أ
المــر الواقــع ،وتغيـ يـر معالــم المدينــة المقدســة،
ن
فلســطي� ،بهــدف إعاقــة قيــام دولــة فلســطينية.
ومنــع أي تواصــل جغــر ف يا�
ي
ـدول بـرض ورة التدخــل لوقــف هــذه االعتــداءات واالنتهــاكات،
وناشــد ســماحته المجتمــع الـ ي
ت
ن
الــ� تقــوم بهــا ســلطات االحتــال ضــد الشــعب
الفلســطي� ومقدســاته.
ي
ي
ت
ين
كمــا أدان ســماحته عربــدة قطعــان
الــ� يقومــون بهــا ،مــن
المســتوطن� واعتداءاتهــم ي
اســتيالء عــى ض
ن
ـطي� ،ورسقتهــا بحمايــة مــن قــوات االحتــال ،مؤكــداً عــى �ض ورة
ي
أرا� الشــعب الفلسـ ي
ت
الــ� ت
تق�فهــا تلــك الجماعــات المتطرفــة.
التصــدي لهــذه الزعرنــة ،ي
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ت
ـ� تقــوم بهــا ســلطات
كمــا حــذر ســماحته مــن عواقــب هــدم قريــة الحمصــة الفوقــا الـ ي
را� الفلســطينية ف� أ
ن أ ض
الغــوار الفلســطينية ،مؤكــداً عــى �ض ورة دعــم
ي
االحتــال ضــد المواطنـ يـ� وال ي
ين
المواطنــ� وثباتهــم ف ي� وجــه االحتــال وعربدتــه.
صمــود
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مفتي محافظة نابلس يشارك يف ندوة دينية ونشاطات أخرى
نابلــس :شــارك فضيلــة الشــيخ أحمــد شــوباش ،ت
مفــ� محافظــة نابلــس،
ي

ف� نــدوة دينيــة بعنــوان (ظاهــرة العنــف :أ
الســباب والحلــول) ،عقــدت ف ي�
ي
ف
ـا� ،حيــث قــدم فضيلتــه ورقــة عمــل ،بـ ي ّ ن
ـ� فيهــا
صالــون أفنــان دروزة الثقـ ي
أســباب العنــف ،وحكــم الـ شـرع فيهــا ،كمــا بـ ي ّ ن
ـ� بعــض الحلــول ف ي� حســن
ت
ال�بيــة والفهــم الســليم ألحــكام الديــن ،وشــارك ف ي� ورشــة عمــل بعنــوان
(كــن أنــت الرقــم الصعــب) ف ي� مركــز مــدارات ،وشــارك ف ي� زراعــة أشــتال الزيتــون بأســماء شــهداء
ف
الصــاح؛ للتباحــث ف ي� حــل العديــد مــن الخالفــات والتحديــات ،وشــارك
و� اجتمــاع لجنــة إ
المحافظــة ،ي
ف
العــام ،حيــث أجــاب عــن استفســارات
العالميــة ،عـ بـر العديــد مــن وســائل إ
ال�امــج إ
ي� العديــد مــن ب
ين ت
الــ� تهمهــم ف ي� حياتهــم الدينيــة والدنيويــة ،كمــا ألقــى العديــد مــن خطــب الجمعــة
المواطنــ� ي
ت
بالضافــة إىل مشــاركته ف ي� حــل العديــد مــن
الــ� تناولــت موضوعــات عــدة ،إ
والــدروس الدينيــة ،ي
وال�اعــات العائليــة أ
الخالفــات ن ز
والرسيــة والعشــائرية.
مفتي محافظة بيت لحم يشارك يف اجتامع املجلس التنفيذي
للمحافظة ونشاطات أخرى
ت
ـ� محافظــة بيــت لحــم ،ف ي� اجتمــاع
بيــت لحــم :شــارك فضيلــة الشــيخ عبــد المجيــد العمارنــة ،مفـ ي

ـطي� أ
ف
ن
الول،
المجلــس التنفيــذي للمحافظــة ،وشــارك ي� اجتمــاع ديــوان مجلس العشــائر العـ ب ي
ـر� الفلسـ ي
الــذي عقــد ف� بلــدة الزعيــم ،وزار بيــت أ
السـ يـر حســن مســالمة المصــاب بالرسطــان ،وشــارك ف ي� تشــييع
ي

جثمــان الشــهيد داوود الخطيــب ،الــذي استشــهد ف� ســجون االحتــال ،وألقــى موعظــة ي ّ ن
بــ� فيهــا
ي

نز
م�لــة الشــهداء عنــد اللــه ســبحانه وتعــاىل.
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وألقــى فضيلتــه درس ـاَ ديني ـاً ف ي� مســجد الدهيشــة الكبـ يـر ،وشــارك ف ي� العديــد مــن النــدوات
الدينيــة عـ بـر تقنيــة (زووم) تنــاول فيهــا العديــد مــن الموضوعــات ،وقــدم برامــج دينيــة عــدة عـ بـر
العــام المحليــة ،أجــاب خاللهــا عــن استفســارات المواطنـ ي ن
ـ� حــول مختلــف جوانــب
مختلــف وســائل إ
الحيــاة.
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مسابقة العدد 153

السؤال أ
الول :ما ..................؟
ين
للصائم�
 .1اسم باب الجنة المخصص
 .2اســم البلــدة المقامــة عــى أراضيهــا آ
الن مســتوطنة
"رامــات غــان"

ب .إذا المرء لم يطلب معاشاً لنفسه

شكا الفقر أو الم الصديق ث
فأك�ا

ت .كم من رجال ف ي� العيون وما هم

بالعقل إن كشفتهم برجال

تأث� سحب الدم عىل الصيام
 .3ي
السؤال الثالث :كم................؟
 .4حكم قراءة المعوذات والنفث بها عىل النفس
 .1يُ ْب ِع ُد الله وجه من صام يوماً ف ي� سبيل الله عن النار
 .5أول مــا بــدئ به الرســول ،صىل الله عليه وســلم ،من الوحي
ج�يــل يــدارس رســول ،صــى اللــه عليــه وســلم،
 .2ليلــة كان ب
ن
الثا� :من ......................؟
السؤال ي
القـرآن ف ي� رمضــان
 .1الــذي قــال صــى اللــه عليــه وســلم ،عنــه" :ليــس للــه
السؤال الرابع :ماذا ..................؟
حاجــة ف� أن يــدع طعامــه ش
و�ابــه"
ي
ش
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يفعــل إذا دخــل العــر
 .1كان النـ ب ي
 .2الــذي كلــم الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بشــأن أ
الواخــر مــن رمضــان
ت
الــ� رسقــت
المخزوميــة ي
ف
ت
ـ� تطــوف ي� الطــرق إذا وجــدت قوم ـاً
 .3الذيــن إذا أرملــوا ف� الغــزو جمعــوا مــا عندهــم ف� ثــوب  .2تفعــل المالئكــة الـ ي
ي
ي
يذاكــرون اللــه
واحــد ،ثــم يقتســمونه بالســوية
السؤال الرابع :تم� ..................؟
 .4الــذي ســأل الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،لــه أن
 .1وقعت مجزرة ي ن
نحال� الثانية
يدخلــه اللــه مــن أبــواب الجنــة المختلفــة
 .2يجوز الترصيح ِبخطبة المعتدة من وفاة
 .5القائل :
ن
ب� مسجد أيوب سلطان
أ .لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إال عودي
 .3ي
تنبيه :ميكن استخراج إجابة أسئلة املسابقة من محتويات هذا العدد

جوائز املسابقة

قيمتها الكلية  1500شيكل موزعة عىل
ستة فائزين بالتساوي

ملحوظتان :
 يرجى كتابة االسم الثالثي حسب ما ورد في البطاقةالشخصية (الهوية) ،والعنوان البريدي ،ورقم الهاتف
وكتابة اإلجابات بخط واضح .
 أن ال يقل عمر المتسابق عن  10سنوات ترسل اإلجابات على العنوان اآلتي :مسابقة اإلسراء ،العدد 153
مجلة اإلسراء

اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم  /دار اإلفتاء الفلسطينية

ص.ب  20517 :القدس الشريف
ص.ب  1862 :رام هللا
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إجابة مسابقة العدد 151

السؤال أ
الول :ما..........؟

• محمد أحمد أبو ب ن
ل�
المام مالك
• إ
الن� ،صىل الله عليه وسلم
• بي
حنتول
• زهدي
ي

الص� ،والمصابرة ،والرباط ،والتقوى
• ب
ف
ن
ز
• أي يتناوبون ي� الصعود وال�ول

• العذاب
ف
• الذي يموت ي� الطاعون
• دابــة ،أبيــض طويــل ،فــوق الحمــار ،ودون البغــل،
يضــع حافــره عنــد منتهــى طرفــه.
• لــم يقــم دليــل معلــوم ال عــى شــهرها ،وال عــى
ش
ع�هــا ،وال عــى عينهــا ،بــل النقــول ف ي� ذلــك منقطعــة
مختلفــة ،ليــس فيهــا مــا يقطــع بــه.

•  32عاماً
• ( )28سنة
• الخمس

السؤال الثالث :كم ............؟

السؤال الرابع :أين ..........؟

• ف ي� السماء السادسة
•عمان /المملكة أ
الردنية الهاشمية
ف
•� مقر جامعة القدس المفتوحة /طوباس
ي

ن
الثا� :من ..........؟
السؤال ي

• يوسف ،عليه السالم
• امرأة فرعون
• حسن عبد الله

ف ي� عرفة

السؤال الرابع :ت
م� ..........؟

السؤال الرابع :لمن ..........؟

أ
للمور المحال تحقيقها أو حصولها

الفائزون يف مسابقة العدد 151
اسم الفائز

العنوان

 .1جهاد أحمد إبراهيم

قيمة الجائزة

القدس

250

 .2أديان راتب محمود خنفر

نابلس

250

 .3سمري ربحي دار موىس

رام الله

250

الخليل

250

 .5محمد موىس هامش

بيت لحم

250

 .6فاطمة أحمد عدوي

بيت لحم

250

 .4حليمة سيد دعاجنة
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جم�ل ة� ا إل�سراء

العدد  153رمضان  /شوال 1442هـ نيسان  /آيار 2021م

ضوابط تنبغي مراعاتها
عند الكتابة ملجلة اإلرساء

حرص ـاً عــى التواصــل بـ ي ن
«الرساء» وقرائهــا الك ـرام ،فإننــا نتوجــه إىل أصحــاب الفضيلــة
ـ� مجلــة إ
القــام مــن أ
العلمــاء وأصحــاب أ
الدبــاء والمفكريــن أن يــرث وا مجلتهــم بالكتابــة ،لالســتفادة مــن
ـ� أن تصــل مشــاركاتهم المختلفــة من المقــاالت أ
عطائهــم الكريــم ،آملـ ي ن
والبحــاث والقصائد الشــعرية

الهادفــة ،إضافــة إىل ملحوظاتهــم الســديدة ،علمـاً أن موضوعــات المجلــة متنوعــة ،تشــمل المجــاالت
وغ�هــا ،ويخصــص لــكل موضــوع ينـ شـر مكافــأة ماليــة جيــدة.
الدينيــة إ
والنســانية والثقافيــة والعلميــة ي
ونلفت االنتباه إىل �ض ورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها ،ومنها :
ال�يد إ ت ن
و� ،أو باليد.
 .1طباعة المادة المراد شن�ها عىل الحاسوب ،وترسل عن طريق ب
اللك� ي
 .2أال يزيد المقال عن (  )1500كلمة ،والبحث عن (  ) 3000كلمة.
 .3كتابة نصوص آ
اليات مع تشكيلها ،وتوثيق أرقامها.

 .4تخريــج أ
الحاديــث مــن مظانهــا المعتـ بـرة ،وأن تكــون مش ـكَّلة ،وصحيحــة ويلــزم بيــان رأي علمــاء
الحديــث ف ي� مــدى صحتهــا ،إن لــم تكــن مرويــة ف ي� صحيحــي البخــاري ومســلم.
 .5التوثيق عند االقتباس ،سواء من ال تن�نت أم الكتب والمراجع والمصادر أ
الخرى.
إ

ن
المعا� والتوثيق  ...إلخ.
حواش سفلية ،تشمل
 .6عمل هوامش ختامية ،أو ٍ
ي
ف
الرساء أو
مــع التنبيــه إىل �ض ورة تجنــب إرســال مقــاالت أو أبحــاث ســبق شن�هــا ،ســواء ي� مجلــة إ
يغ�هــا ،إضافــة إىل االمتنــاع عــن إرســال مقــاالت منســوخة عــن مجــات أو مواقــع ت
إلك�ونيــة .
نستقبل المراسالت عىل العنوان آ
ال ت ي� :

الرساء  /فاكس  6262495 :ص.ب20517 :
القدس  :مجلة إ
الرام  :تلفاكس  2348603 :ص.ب 1862
E.mail : info@darifta.ps - israa@darifta.ps
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