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دعوة للتدبر يف مضامني ومعاين خطبة الجمعة
يف املسجد األقىص املبارك

بتاريخ  9شوال 1442هـ وفق 2021 /5/ 21م
الشيخ محمد أحمد حسني
املرشف العام

الرساء بنــص خطبــة
للحقيقــة ولــكل عاقــل منصــف ،يرسنــا افتتــاح هــذا العــدد مــن مجلــة إ
الــ� شت�فــت بإلقائهــا مــن عــى منــر المســجد أ
ت
القــى المبــارك ،وذلــك يــوم الجمعــة
ب
الجمعــة ي
ت
ش
العــان قبيل
ـ� أعقبت إ
التاســع مــن شــوال  1442هـــ ،وفــق الحــادي والع�يــن مــن أيــار 2021م ،والـ ي
فجــر اليــوم المذكــور عــن وقــف الحــرب الظالمــة عــى أهلنــا ف ي� غــزة هاشــم ،وجــاءت هــذه الخطبــة
بمــا تضمنتــه مــن معــان وأفــكار وتوجيهــات لتعـ بـر بالمناســبة عــن موقــف ش�عــي واضــح ممــا يجــري
ن
معــا� العــزة ،وأشــادت بالشــهداء والتضحيــات ،ورجــت
عــى ســاحتنا الفلســطينية ،فركــزت عــى
ي
الحريــة لـ أ
ـ�رسى ،والشــفاء للجرحــى ،ودعــت إىل أخــذ درس مهــم ممــا جــرى فيمــا يتعلــق بأهميــة
ف
النجــازات ش
الم�فــة والنــر ،وانتقــدت الخــذالن ،وبينــت فضــل الربــاط ف ي�
وحــدة الصــف ي� تحقيــق إ
القــدس وأكنافهــا ،وأشــادت بالمر ي ن
وص�هــم.
ابطــ� وبســالتهم ب

ولهميــة التعامــل بموضوعيــة تجــاه المواقــف ،والحــذر مــن أ
أ
الراجيــف والمخططـ ي ن
ـ� لهــا،
ممــن يســتهدفون المســجد أ
ين
والمســلم� بالفرقــة وتشــتيت
القــى بالمــس والخــراب ،والعــرب
ف
ت
ـو� لهــا،
ـر� ،حســب التســجيل الصـ ي
المواقــف وزعزعــة الصــف ،نعــرض تلــك الخطبــة بالنــص الحـ ي
العالميــة ،ومــا زالــت مبثوثــة عــى بعضهــا ،عــى أن تســاعد قراءتهــا
والــذي بثــه عــدد مــن المواقــع إ

بـ تـر ٍو ،والتدبــر ف ي� مضامينهــا بعيــون مبــرة ،وعقــول نـ يـرة ،ف ي� إجــاء الصــورة لمــن غابت عنــه الحقيقة،
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وبخاصــة الذيــن تعاطــوا مــع التشــويش والشــغب المغــرض ،حيــث يصعــب قبــول بت�ئــة مــن خطــط
الثــم لحرمــة المســجد أ
لمــا جــرى ،ونفــذه بقصــد تمريــر الطعــن الظالــم ،والمــس آ
القــى المبــارك،
ـعى ِ ف ي�
اسـ ُـمهُ َو َسـ َ
ـن أَظْ َلـ ُـم ِم َّمــن َّم َنـ َ
وعلمائــه ،واللــه تعــاىل يقــولَ :
{و َمـ ْ
ـاج َد ال ّلـ ِـه أَن يُ ْذ َكـ َـر ِفي َهــا ْ
ـع َم َسـ ِ
ف آ
ف
اب
خَ َر ِاب َهــا أُ ْو َلــ ِـئكَ َمــا ك َ
َان َل ُهـ ْـم أَن يَ ْدخُ ُلوهَ ــا ِإال َّ خَ آ ِئ ِفـ ي ن َ
ـ� ل ُهـ ْـم ِ ي� ُّ
الدنْ َيــا ِخ ـ ْز ٌي َو َل ُهـ ْـم ِ ي� ال ِخـ َـر ِة َعـ َـذ ٌ
ـم} (البقــرة)114:
َع ِظيـ ٌ

والســعي ف� خـراب المســجد أ
القــى المبــارك ،والنيــل مــن قداســته ،وســكينة رواده ،ظلــم
ي

والــراءة ممــا ت
اقــرف مــن
كبــر ،وإثــم عظيــم ،ينبغــي لمــن ســاهم فيــه ،أن يســارع إىل التوبــة ،ب
ي
جريمــة ،ت
ين
المبــ� .
حــى ال يلقــى اللــه بهــذا الــوزر والوبــال
النص الكامل للخطبة:
الحمــد للــه الــذي جعــل أ
اليــام دوال ً بعدلــه ،وجعــل العاقبــة للمتقـ ي ن
ـ� بفضلــه ،وأشــهد أن
ش
ال إلــه إال اللــه ،وحــده ال ش�يــك لــه ،بيــده
�ء قديــر.
ي
الخــر ،وهــو عــى كل ي

ـون}
ـ� َل يَ ْع َل ُمـ َ
ـن ا ْل ُم َن ِاف ِقـ ي ن َ
{و ِل َّلـ ِـه ا ْل ِع ـ َّز ُة َو ِل َر ُســو ِل ِه َو ِل ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
قــال تعــاىل ،وقولــه الحــقَ :
ـ� َو َل ِكـ َّ

(المنافقــون ،)8 :وأشــهد أن ســيدنا وحبيبنــا ،وشــفيعنا ،وقائدنــا ،محمــداً عبــد اللــه ورســوله ،وصفيــه مــن
خلقــه وخليلــه ،صــى اللــه عليــه ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وصحابتــه الغــر الميامـ ي ن
ـ� ،ومــن ســار عــى
نهجهــم ،واتبــع ســنتهم ،واقتفــى أثرهــم إىل يــوم الديــن ،وبعــد؛
الرساء والمعــراج ،أيهــا المرابطــون ف ي� المســجد
أيهــا املســلمون :يــا أبنــاء ديــار إ

أ
القــى المبــارك ،ف ي� بيــت المقــدس ،وأكنــاف بيــت المقــدس ،كرمــاء عنــد اللــه تعــاىل ،أحيــاء عنــد

ربهــم يرزقــون ،إنهــم الشــهداء ،وإن أقــدس وأطهــر موقــع تن�حــم فيــه عــى أرواحهــم الطاهــرة،
الـ تـ� ارتقــت إىل العــا والمعــال ،تجــأر بالدعــاء عــى ظلــم الظالمـ ي ن
ـ� ،واعتــداء المعتديــن ،وتخــاذل
ي
ي
ـ� ،إنهــم الشــهداء الذيــن رووا بدمائهــم الزكيــة ثــرى هــذه أ
ـ� والمتخاذلـ ي ن
المنافقـ ي ن
الرض الطاهــرة
ّ
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وأ�ف مــن منــر المســجد أ
المباركــة ،مــن أرجائهــا إىل أرجائهــا ،وال نجــد مكانــاً أقــدس ش
القــى
ب
المبــارك ،لنقــول جميع ـاً :رحــم اللــه شــهداءنا أ
الب ـرار ،وأســكنهم فســيح جنانــه ،مــع الذيــن أنعــم
ين
ين
ين
والصالحــ� ،وحســن أولئــك رفيقــاً.
والصديقــ� والشــهداء
النبيــ�
اللــه عليهــم ،مــن
ش
ـ� كل أبنــاء هــذا الشــعب الصابــر المرابــط ،هــذا
ومــن عليــاء هــذا المنـ بـر ال�يــف ،نحـ ي ي
الشــعب الــذي بـ شـر بــه رســولنا أ
الكــرم ،صــى اللــه عليــه وســلم(َ :ل تَـ َز ُال طَا ِئ َفـ ٌـة ِمـ ْ ت
ـن
ـ� ظَ ِاه ِريـ َ
ـن أُ َّمـ ِ ي
ض
ت
(*)
َع َ
ــم ك ََذ ِلــكَ )
ــى ا ْل َح ِّ
ــمَ ،ح ت َّ
ــن خَ َذ َل ُه ْ
�هُ ْ
اللــه َوهُ ْ
ــم َم ْ
ــر ِ
ــى يَــأِْ ي َ� أَ ْم ُ
ــقَ ،ل يَ ُ ُّ
كمــا ندعــو اللــه تعــاىل بالفــرج العاجــل لــكل أ
الرسى والمعتقلـ ي ن
ـ� ،وندعــوه جــل شــأنه ،وهــو
(((

ش
�ء قديــر ،أن يمــن عــى جرحانــا بالشــفاء العاجــل ،وبالصحــة والعافيــة ،إنــه عــى مــا يشــاء
عــى كل ي
قديــر.
كمــا نحـ يـ� مــن عليــاء هــذا المنـ بـر ش
ال�يــف ،كل أبنــاء هــذا الشــعب الصابــر المرابــط ،بــكل
ي

قــواه الفاعلــة ،وفصائلــه العاملــة ،داعـ ي ن
ـ� اللــه تعــاىل أن يكتــب لنــا دائمـاً ولهم كل الخـ يـر والـ بـركات ،ف ي�
ال�يــف الـ تـ� قدســها اللــه وباركهــا ،وجعــل الربــاط فيهــا مــن أكـرث
الرساء والمعـراج ،ف� القــدس ش
أرض إ
ي
ي
أ
ـت يختــم عــى عملــه إال المرابــط ،فــإن اللــه ينمــي لــه أعمالــه
العمــال الخـ يـرة أجـراً وثوابـاً ،فــكل م ّيـ ٍ
الرساء والمعـراج بهــذا الفضــل العظيــم ،والـ شـرف الكبـ يـر،
إىل يــوم القيامــة ،فهنيئـاً لكــم أبنــاء ديــار إ
الــذي يغبطكــم فيــه كل مؤمــن ومســلم ،ويغيــظ كل منافــق آثــم ،وكل متخــاذل متآمــر ،معــرض عــن
ذكــر اللــه وطاعتــه ،هنيئ ـاً لكــم أهــل ديــار الرساء والمع ـراج ،ورســولكم أ
الكــرم ،صــى اللــه عليــه
إ
وســلم ،يبـ شـر معــاذاً بــن جبــل  ،بقولــه( :يــا معــاذ؛ إن اللــه ع ـ ّز وجــل ســيفتح عليكــم الشــام مــن
بعــدي ،مــن العريــش إىل الفـرات ،رجالهــم ونســاؤهم وإماؤهــم ،مرابطــون إىل يــوم القيامــة ،فمــن
اختــار ســاحال ً مــن ســواحل الشــام ،أو بيــت المقــدس ،فهــو ف ي� جهــاد إىل يــوم القيامــة) ،وهكــذا
ض
�هُ ْم
* صحيح مسلم ،كتاب إ
اب َق ْو ِل ِه َص َّل اللهُ َع َل ْي ِه َو َسل ََّم(َ :ل تَ َز ُال طَا ِئف ٌَة ِم ْن أُ َّم ِ ت ي� ظ َِاه ِر َ
المارة ،بَ ُ
ين َع َل ال َْح ِّق َل يَ ُ ُّ
َم ْن خَ ا َل َف ُه ْم).
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ـط� التاريخيــة ،فلسـ ي ن
ـط� الحبيبــة ،فلسـ ي ن
أنتــم أيهــا المرابطــون ،أيهــا الصابــرون ف� كل أرض فلسـ ي ن
ـط�
ي

ت
ـط� العــزة والكرامــة ،فلسـ ي ن
القــدس والقداســة ،فلسـ ي ن
ـ�
ـط� والقلــب منهــا القــدس ،نعــم ،القــدس الـ ي
بــارك اللــه فيهــا ،وبــارك حولهــا ،وجعــل مســجدها أ
القــى مهــوى أفئــدة المؤمنـ ي ن
ـ� ،ومحــط أنظــار
ـلم� ،والهمــة العاليــة لــكل كريــم ،ينــر اللــه ورســوله ،وينــر الحــق المبـ ي ن
المسـ ي ن
ـ� ،ويقــف مــع
القــدس ومقدســاتها.
أيهــا املســلمون :أيهــا المرابطــون ف ي� بيــت المقــدس ،وأكنــاف بيــت المقــدس ،أيهــا
المعمــرون للمســجد أ
القــى ،ف ي� شــهر رمضــان المبــارك ،وبعــد شــهر رمضــان المبــارك ،يا من تشــدون
ف
و� أيــام الجمــع المباركــة ،تشــدون رحالكــم ،يغ� آبهـ ي ن
ـ� لمــا تتعرضون له
رحالكــم إليــه صبــاح مســاء ،ي
ال� تحــاول منعكم من الوصــول إىل القدس والمســجد أ
ت
القىص المبارك.
مــن المشــقات ،ومــن الحواجز ي
الرساء والمعـراج ،وحينمــا نقــول القــدس ،فــإن للقــدس
أيهــا املؤمنــون :يــا أبنــاء ديــار إ

ين
ين
المؤمنــ� ،وللقــدس مكانتهــا ف ي� عقيــدة
المســلم� ،وللقــدس مكانتهــا ف ي� عقيــدة
وقعهــا ف ي� عقيــدة

ـ� ،وللقــدس مكانتهــا ف� عقيــدة مــن رزقــه اللــه اليقـ ي ن
المخلصـ ي ن
ـ� والمــروءة ،وإن للقــدس مكانتهــا ف ي�
ي
نفــوس العظمــاء عــى مــدار التاريــخ ،للقــدس مكانتهــا ف ي� قلــب عمــر الفــاروق ،ومــن كان عــى شــاكلته
مــن أصحــاب رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وللقــدس مكانتهــا ف ي� قلــب مــن كان مثــل صــاح
الديــن ،أو يعمــل عــى منهاجــه ،وللقــدس موقعهــا ف� قلــوب أحبابهــا ومحبيهــا ،والمرابطـ ي ن
ـ� فيهــا،
ي
ش
ش
�ء،
والذائديــن عنهــا بأرواحهــم وأموالهــم وأنفســهم ،خرجــوا للــه عــن كل ي
�ء ،فأعطاهــم اللــه كل ي
ـ� ،ولكــن المنافقـ ي ن
وإذا كان اللــه معنــا فمــن علينــا؟؟!! وللــه العــزة ولرســوله وللمؤمنـ ي ن
ـ� ال يعلمــون.
الرساء والمعــراج ،القــدس وبوصلتهــا الصادقــة،
أيهــا املســلمون :يــا أبنــاء أرض إ
ت
ال�هان عىل قــوة المسـ ي ن
ـلم�،
ـ� ال تحيــد عــن الحــق ،هــي العنــوان ،وهــي الدليــل ،وهــي ب
وبوصلتهــا الـ ي
أو ضعفهــم ،اقــرؤوا التاريــخ ،قفــوا عــى كل المواقــف ش
الم�فــة ،مواقــف العطــاء والفــداء ،تجــدوا
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أن عــزة القــدس مــع عــزة المسـ ي ن
ـلم� ،وتجــدوا أن ضيــاع القــدس أو هــوان القــدس ف ي� ضيــاع وتفــرق

المسـ ي ن
واليمــان،
ـلم� وهوانهــم ،فهــي بوصلــة صادقــة ،بوصلـ ٌـة ربانيــة ،بوصلــة تفــرز صلــب الحــق إ
أ
ت
ت
يز
الــ� مــن عمــل
وتمــ� عــن صلــب النفــاق ،والــردد والطغيــان ،إنهــا البوصلــة المينــة الصادقــة ،ي
ـ� اللــه ونعــم الوكيــل)
بموجبهــا وباتجاههــا ،فهــو المؤمــن الصــادق ،والمســلم الــذي قــال( :حسـ ب ي
بوصلــة الرجــال الذيــن منهــم مــن قــىض

نحبــه ،ومنهــم مــن ينتظــر ،ومــا ّبدلــوا تبديــاً ،بوصلــة

ف
ف
و� موقــف التمـ ي ز
ن
ـ� والتمايــز ،ال بــد مــن تقريــر حقيقــة واقعــة
و� هــذا المقــام ،ي
الصادقـ يـ� دائم ـاً ،ي
ومشــاهدة ،فمــن كانــت بوصلتــه باتجــاه القــدس ،ومــع القــدس ومقدســاتها وصيانــة أرضهــا ،وحمايــة
اليمــان ،بوصلــة الخـ يـر ف ي� قلــب كل مــن
شــعبها ،فهــي البوصلــة الصادقــة ،بوصلــة العــز ،بوصلــة إ
اصطفــاه اللــه للخـ يـر وفعلــه.
أيهــا املســلمون :أي بوصلــة تنحــرف عــن القــدس ،أو تتجــه إىل غـ يـر القــدس ،كنــا نقــول

عنهــا ف ي� زمــن ســابق ،لعــل الذيــن انحرفــوا بهــا ،وجعلوهــا مشــبوهة ،أن يعــودوا إىل الحــق والصــواب،
فكنــا نوصفهــا ونوصفهــا بأنهــا بوصلــة مشــبوهة ،واليــوم ومــن عليــاء منــر أ
القــى ش
ال�يــف ،نقــول
ب
ّ
تتوجــه للقــدس ،هــي بوصلــة خائنــة ،بوصلــة
وبأعــى الصــوت :إن كل بوصلــة ال تتجــه إىل القــدس ،وال ّ
أ
أ
ـم }(المائــدة)51 :
ـن يَ َت َو َّل ُهـ ْـم ِم ْن ُكـ ْـم َف ِإنَّــهُ ِم ْن ُهـ ْ
ـا� العــداء ،بوصلــة تتــوىل العــداء ،واللــه يقــولَ { :و َمـ ْ
تحـ ب ي
أيهــا املســلمون :يــا أبنــاء ديــار الرساء والمع ـراج ،يقــول رســولنا أ
الكــرم ،صــى اللــه
إ
(وكُونُــوا ِع َبــا َد اللـ ِـه ِإخْ َوانًــا ،ا ْل ُم ْسـ ِـل ُم أَخُ ــو ا ْل ُم ْسـ ِـل ِمَ ،ل يَظْ ِل ُمــهُ َو َل يَخْ ُذ ُلــهُ َ ،و َل يَ ْح ِقـ ُـر ُه،
عليــه وســلمَ :
ات -ب َح ْســب ْامــرئ ِمـ َ ش
ـر أَ ْن يَ ْح ِقـ َـر أَخَ ــا ُه ا ْل ُم ْسـ ِـل َم ،ك ُُّل
ال َّت ْقـ َ
ـوى هَ اهُ َنــاَ -ويُ ِشـ ي ُ
ِ ٍِ
ـر ِإ َل َصـ ْـد ِر ِه ثَـ َـا َث َمـ َّـر ٍ ِ
ـن الـ َّ ِّ
ا ْل ُم ْسـ ِـل ِم َعـ َـى ا ْل ُم ْسـ ِـل ِم َحـ َـر ٌامَ ،د ُمــهُ َ ،و َما ُلــهُ َ ،و ِع ْر ُضــهُ )

(*)
(((

أو كمــا قــال صــى اللــه عليــه وســلم ،فيــا فــوز المســتغفرين اســتغفروا اللــه ،وادعــوا اللــه،
بالجابــة.
وأنتــم موقنــون إ

آ
اح ِتق َِار ِه َو َد ِم ِهَ ،و ِع ْر ِض ِهَ ،و َما ِل ِه.
* صحيح مسلم ،كتاب ب
اب ت َْح ِر ِيم ظُل ِْم ال ُْم ْس ِل ِمَ ،وخَ ْذ ِل ِهَ ،و ْ
ال� والصلة والداب ،بَ ُ
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الخطبة الثانية

ف
ت
ة
ت
ل
ا
�
�
ح
ا � ا ي�� عدد

ـ� بعــده ،وأشــهد أن ال
الحمــد للــه وحــده ،والصــاة والســام عــى ســيدنا محمـ ٍـد ،ال نـ ب ي

إلــه إال اللــه وحــده ال ش�يــك لــه ،وأشــهد أن ســيدنا وحبيبنــا محمــداً عبــد اللــه ،ورســوله ،صــى اللــه
ين
أجمعــ�  .وبعــد؛
عليــه ،وعــى آلــه وأصحابــه

أيهــا املســلمون :مــن القــدس ،مــن قلبهــا المبــارك المســجد أ
القــى المبــارك ،ومــن
ـطي� آن أ
ن
ش
الوان ،وال عــذر لكــم بــأي خــاف
عليــاء هــذا المنـ بـر ال�يــف ،نقــول لــكل أبنــاء شــعبنا الفلسـ ي ّ
أو اختــاف ،آن أ
الوان لتوحــدوا صفكــم ،وتجمعــوا شــعبكم ،وتلمــوا كل إخوانكــم ف ي� صــف واحــد،
وأن يكــون الحــوار الشــامل بـ ي ن
ـ� كل مكونــات هــذا الشــعب الصابــر ،وال يقبــل هــذا الشــعب منكــم إال
أن تكونــوا كذلــك.
نعــم ،آن أ
الوان لتلتقطــوا هــذه الفرصــة ،وأن تلتقطــوا هــذا الموقــف ش
ال�يــف المـ شـرف،
ين
لتجتمعــوا عــى قلــب رجــل واحــد ،ف� صــف واحــد ،يمثــل كل الفلسـ ي ن
المضح�،
ـطيني� ،نعــم يمثــل كل
ي
ٍ

ـ� ،كل العاملـ ي ن
كل الصادقـ ي ن
ـ� ،وقــد عملــوا مــن أجــل القــدس ،ومــن أجــل مقدســاتها ،وعــى رأســها
القــى المبــارك ،آن أ
المســجد أ
الوان ،لحــوار صــادق يبتغــي وجــه اللــه تعــاىل ،ويحافــظ عــى القــدس
ومقدســاتها ،وعــى تضحيــات هــذا الشــعب ،الصابــر المرابــط ،ليكــون لهــذا الشــعب ،وليكــون
لــكل تضحياتــه مــكان تحــت الشــمس ،شــمس الحريــة ،شــمس الكرامــة ،شــمس العــزة ،الـ تـ� ق ـىض
ي
مــن أجلهــا الشــهداء ،وق ـىض مــن أجلهــا أ
الب ـرار ،ومــا زال المخلصــون والصادقــون مــن أبنــاء هــذا
الشــعب ينتظــرون أمــر اللــه ،ومــا هــو مــن المؤمنـ ي ن
ـ� ببعيــد ،وأمــا أنتــم أيهــا العــرب يــا مــن تجتمعون
للتغطيــة عــى عجزكــم ،ف� مؤسســاتكم الـ تـ� هــي أعجــز مــن أنظمتكــم ،آن أ
الوان لتنفضــوا غبــار الذل
ي
ي
والهزيمــة ،لتنفضــوا غبــار العــار عــن جبينكــم ،وعــن جبـ ي ن
ـ� دولكــم وشــعوبكم.
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الســامي ،كان اســمها
وأمــا أنتــم أيهــا المســلمون يــا أبنــاء جمعيــة منظمــة التعــاون إ
منظمــة المؤتمــر الســامي ،فأخليتــم االســم ،وجعلتموهــا جمعيــة التعــاون الســامي ،آن أ
الوان ألن
إ
إ
أ
أ
ـ� تقفــوا
تراجعــوا أعمالكــم مــع ربكــم ،آن الوان لتحاســبوا أنفســكم قبــل أن تحاســبوا ،آن الوان لـ ي
أ
أ
ف
ف� الدنيــا بـ ي ن
الســامية أن تنهــض
ـ� العظمــاء ،وإال وقفتــم وكنتــم ي� مزابــل التاريــخ ،آن الوان للمــة إ
ي
مــن كبوتهــا ،وأن تعيــد حســاباتها ،فعندهــا الكثـ يـر الكثـ يـر ،إذا عملــت بموجبــه ،واســتغلت موقعهــا
وعدتهــا وعددهــا كان لهــا مــكان مــن العــزة والكرامــة ،ف ي� هــذه الدنيــا الكبـ يـرة.
الرساء والمع ـراج ،نقــول دائم ـاً ومــا زلنــا نقــول :إن
أيهــا املســلمون :يــا أبنــاء ديــار إ
القــدس هــي مفتــاح الخـ يـر ،وهــي مفتــاح الحــرب والســام ،فــإذا كان المســلمون حيثمــا كانــوا يريدون
ســاماً لهــم ،ولقدســهم ولمقدســاتهم ،فليســلكوا طريــق الحــق الــذي يوصــل إىل الســام الصــادق،
الســام العــادل ،الســام الــذي ال يتجــاوز حقــوق الفلسـ ي ن
ـطيني� ،الســام وليــس االستســام المــذل.
الرساء والمعـراج ،بــارك الله فيكــم ،وبــارك ف ي� جهودكم
أيهــا املســلمون :يــا أبنــاء ديــار إ
الطيبــة الخــرة ،وجعلكــم إن شــاء اللــه وأنتــم كذلــك ،بشــارة رســولنا أ
الكــرم ،صــى اللــه عليــه
ي
ـون)(*) شــدوا الرحــال دائمـاً إىل
وحـ َ
وســلمَ ( :ف َل َع َّلــهُ أَ ْن يَ ْنشَ ـأَ َلــكَ ُذ ِّريَّـ ٌـة ،يَغْ ـ ُـد َ
ون ِإ َل َذ ِلــكَ ا ْل َم ْسـ ِـج ِد َويَ ُر ُ
أ
ف
ف
ف
و�
و� هــذا اليــوم ،ي
المســجد القــى المبــارك ،واعمــروه كمــا عمرتمــوه ي� رمضــان ،وبعــد رمضــان ،ي
ت
ـ� وعدهــا اللــه بالنــر ،ووعدهــا اللــه بالعــزة ،ووعدهــا
كل يــوم ،فأنتــم بحــول اللــه وقوتــه الفئــة الـ ي
ف
ت
ـأ� أمــر اللــه.
اللــه بالربــاط ي� هــذه الديــار ،إىل أن يـ ي
ين
اللهــم ردنــا إليــك رداً جميــاً ،ي ئ
وللمســلم� فرجــاً عاجــا ً قريبــاً ،وقائــداً مؤمنــاً
وهــ� لنــا
(((

رحيمــاً ،يوحــد صفنــا ،ويجمــع شــملنا ،وينتــر لنــا.
اللهــم أرنــا الحــق حقــاً وارزقنــا اتّباعــه ،وأرنــا الباطــل باطــاً ،ووفقنــا اجتنابــه ،اللهــم
الحيــاء منهــم أ
ـ� والمؤمنــات ،أ
ـلم� والمســلمات ،وللمؤمنـ ي ن
اغفــر للمسـ ي ن
والمــوات ،واختــم أعمالنــا
بالصالحــات ،وأنــت يــا مقيــم الصــاة أقــم الصــاة.

يث ذي ْ أ
ين
ال َ َص ِاب ِع.
* مسند أحمد ،مسند
المدني�َ ،ح ِد ُ ِ
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تحليل مجمل ملضامني الخطبة:

ين
وللمؤمن� .
• بُدئت باالستشهاد بآية قرآنية :تثبت العزة لله ولرسوله
ف
الرساء والمعراج ،المرابطون ،ف ي� بيت المقدس/الكرماء.
• خوطب ي� مقدمتها أبناء ديار إ
ال�حم عىل الشهداء من أقدس مكان (المسجد أ
• ت
القىص المبارك).
والشادة بهم.
• تفصيل الحديث عن الشهداء وبيان فضلهم إ
• تحية أبناء هذا الشعب الصامد المرابط الذي شب� به الرسول ،صىل الله عليه وسلم.

• الدعاء بالفرج العاجل أ
ين
والمعتقل� .
للرسى
• الدعاء بالشفاء العاجل للجرحى.

أ
ن
ش
ـطي� المرابــط الصابــر بــكل قــواه
• إعــادة التحيــة مــن عــى المنـ بـر ال�يــف لبنــاء الشــعب الفلسـ ي

الفاعلــة ،وفصائلــه العاملــة.
ف
الرساء والمعراج.
• بيان فضل الرباط ي� القدس وديار إ
• حديــث بشــارة فتــح الشــام مــن العريــش إىل الفـرات ،ومــن اختــار ســاحال ً مــن ســواحل الشــام،
أو بيــت المقــدس فهــو ف ي� جهــاد.
ين
ين
فلسط� العزة والكرامة.
فلسط� التاريخية،
•
• الشادة بالذين يشدون الرحال إىل المسجد أ
القىص ،رغم المشاق والحواجز.
إ
ـ� ،ومــن رزقــه اللــه اليقـ ي ن
ـ� والمخلصـ ي ن
• مكانــة القــدس ف� عقيــدة المؤمنـ ي ن
ـ� ،كمــا كانــت ف ي� قلــب عمــر
ي
أ
أ
أ
وصــاح الديــن ،وتضحيــات المرابطـ ي ن
ـ� والذائدين عنهــا بــالرواح والمــوال والنفس.
ين
ين
المسلم� .
المسلم� ،وعزتها مع عزة
ال�هان عىل قوة
• القدس بوصلتنا ،وهي ب
• هي البوصلة أ
ين
الصادق� .
المينة الصادقة ،بوصلة الرجال

• وأي بوصلــة تتجــه إىل غــر القــدس ليســت مشــبوهة فحســب ،بــل هــي خائنــة تحــا� أ
العــداء
ي
بي
وتتوالهــم ،ومــن يتولهــم فإنــه منهــم.
• ختــم الخطبــة أ
الوىل بحديــث لرســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يتضمــن مــا يجــب أن تكــون
ـ� المسـ ي ن
عليــه العالقــة بـ ي ن
ـلم� ،وتحريــم ظلــم المســلم وخذلــه ،وأن المســلم عــى المســلم حـرام.
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ـلم� مــن القــدس وقلبهــا المســجد أ
• بُدئــت الخطبــة الثانيــة بمخاطبــة المسـ ي ن
القــى المبــارك،
ال�يــف للتوجــه إىل الحــوار الشــامل بـ ي ن
ومنـ بـره ش
ـ� كل مكونــات هــذا الشــعب الصابــر ،ورفــض غـ يـر
ذلــك.

• التنبيــه إىل أنــه قــد آن أ
الوان اللتقــاط هــذه الفرصــة ،فرصــة الموقــف المـ شـرف لالجتمــاع عــى
قلــب رجــل واحــد ،ف ي� صــف واحــد ،ليكــون لهــذا الشــعب بــكل تضحياتــه مــكان تحــت الشــمس.
الخطبــة ف ي� مجملهــا وتفاصيلهــا تتنــاول حــدث الســاعة ،الــذي أعقــب أحــد عـ شـر يوم ـاً مــن
الحــرب الطاحنــة الظالمــة ضــد أطفــال غــزة الصابــرة الصامــدة وشــيوخها ورجالهــا ونســائها ،وركــزت
أ
الــ� بســببها كانــت هــذه الحــرب ،وهــي قضيــة القــدس والمســجد أ
ت
القــى
عــى القضيــة الم ي

المبــارك ،حيــث انـ بـرى للدفــاع عــن هــذه القضيــة أهــل غــزة والقــدس والضفــة الغربيــة والداخــل
ن
الفلســطي� ف ي� ُلحمــة واحــدة ،أشــادت الخطبــة بهــا ،وبتضحيــات الذيــن استبســلوا ف ي� الــذود عــن
ي
حماهــا واالنتصــار لهــا.
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ومضــات يف ضوء األمــر الرباين
بإمتــام الحــج والعمــرة لله
الشيخ إبراهيم خليل عوض هللا
رئيس التحرير
الحــج والعمــرة ذكرهمــا القـرآن الكريــم ،وبينــت الســنة النبويــة المطهــرة أحكامهمــا وكيفيــة
{وأَ ِت ُّمــواْ
أدائهمــا ،فاللــه تعــاىل أمــر بإتمــام الحــج والعمــرة لجــال وجهــه الكريــم ،فقــال ســبحانهَ :
ؤُوسـك ُْم َحـ ت َّـى يَ ْب ُلــغَ ا ْل َهـ ْـد ُي
ا ْل َحـ َّ
س ِمـ َ
ـن ا ْل َهـ ْـد ِي َوال َ ت َْح ِل ُقــواْ ُر َ
صتُـ ْـم َف َمــا ْ
اسـ َت ْي َ َ
ـج َوا ْل ُع ْمـ َـر َة ِل ّلـ ِـه َفـ ِـإ ْن أُ ْح ِ ْ

ـك َفـ ِـإ َذا
َم ِح َّلــهُ َف َمــن ك َ
ـام أَ ْو َص َد َقـ ٍـة أَ ْو ن ُُسـ ٍ
َان ِمن ُكــم َّم ِريض ـاً أَ ْو ِبـ ِـه أَ ًذى ِّمــن َّرأْ ِسـ ِـه َف ِف ْديَـ ٌـة ِّمــن ِص َيـ ٍ
ـام
ـن ا ْل َهـ ْـد ِي َف َمــن َّلـ ْـم يَ ِجـ ْـد َف ِص َيـ ُ
أَ ِمن ُتـ ْـم َف َمــن ت ََم َّتـ َ
ـع ِبا ْل ُع ْمـ َـر ِة ِإ َل ا ْل َحـ ِّ
س ِمـ َ
ـام ثَالثَـ ِـة أَيَّـ ٍ
ـج َف َمــا ْ
اس ـ َت ْي َ َ
ف
ض
ش
ـا�ي ا ْل َم ْسـ ِـج ِد ا ْل َحـ َـر ِام
ِ ي� ا ْل َحـ ِّ
ـر ٌة ك َِام َلـ ٌـة َذ ِلــكَ ِل َمــن َّلـ ْـم يَ ُكـ ْ
ـج َو َسـ ْب َع ٍة ِإ َذا َر َج ْع ُتـ ْـم ِت ْلــكَ َعـ َ َ
ـن أَهْ ُلــهُ َحـ ِ ِ

َواتَّ ُقــواْ ال ّلــهَ َوا ْع َل ُمــواْ أَ َّن ال ّلــهَ
معـىن أ
المــر بإتمــام الحــج والعمــرة للــه ،بينــه المفــرون ،فيقــول صاحــب التســهيل لعلوم
ـاب} (البقــرة)196 :
شَ ـ ِـد ُيد ا ْل ِع َقـ ِ

نز
ـ�:
الت�يــل :أي أكملوهمــا إذا ابتدأتــم عملهمــا ،قــال ابــن عبــاس :إتمامهمــا كمــال المناســك ،وقــال عـ ي
أ أ
بالتمــام،
إتمامهمــا أن تُحـ ِـرم بهمــا مــن دارك ،وال حجــة فيــه لمــن أوجــب العمــرة؛ لن المــر إنمــا هــو إ
ال باالبتــداء.

(*)

(((

ولــكل مــن الحــج والعمــرة معــىن وأحــكام وكيفيــة وأهميــة ،وبخاصــة ف ي� مجــال الثــواب

المعــد لمــن يؤديهمــا ،عــى الوجــه ش
ال�عــي المطلــوب.
* التسهيل لعلوم نز
الت�يل.74/1 ،
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معنى الحج لغ ً
ة واصطالحاً:
تعرضــت كثـ يـر مــن المراجــع الفقهيــة إىل تعريــف الحــج والعمــرة لغـ ًـة واصطالحـاً ،فبينــت أن
الحــج ً
لغــة مطلق القصــد ،وقيــل :إنــه القصــد لمــا هــو عظيــم.
واصطالح ـاً :هــو قصــد بيــت اللــه الح ـرام ،ف� زمــن معـ ي ن
ـ� ،ألداء مناســك وأعمــال معينــة،
ي
ش
وبــروط مخصوصــة ،وبصفــة مخصوصــة.
ف
ف
و� االصطــاح ،هــي :زيــارة بيــت اللــه الحـرام عــى وجــه
والعمــرة ي� اللغــة ،هــي الزيــارة ،ي
مخصــوص ،ألداء مناســك وأعمــال معينــة.

مكانة الحج والعمرة يف اإلسالم وحكمهام ومثارهام:
ض
ر� اللــه عنهمــا ،قــال :قــال
الحــج ركــن مــن أركان إ
الســام الخمســة ،فعــن ابــن ُع َم َ
ــر ،ي

ال ْسـ َـا ُم عــى خَ ْمـ ٍـس؛ شَ ـ َها َد ِة أَ ْن َل ِإ َلــهَ إال اللــهَ ،وأَ َّن
رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :بُ ـ ِن ي َ ْ ِإ
الص َ
ــان)
ــو ِم َر َم َض َ
ُم َح َّم ً
ــاء الــ َّزك َِاةَ ،وا ْل َح ِّ
ــجَ ،و َص ْ
ــا ِةَ ،و ِإي َت ِ
ــهَ ،و ِإ َق ِ
ــدا رســول ال َّل ِ
ــام َّ
أ
ف
ــج يَأْتُــوكَ
واللــه أمــر بدعــوة النــاس لداء الحــج ،فقــال جــل شــأنهَ :
ــاس ِبا ْل َح ِّ
{وأَ ِّذن ِ ي� ال َّن ِ
(((

ِر َجــاال ً َو َع َ
ــج
ــر يَأْ ِت ي ن َ
ــ� ِمــن ك ُِّل َف ٍّ
ــى ك ُِّل َض ِام ٍ
ف
ىن
و� المأمــور قــوالن :أحدهمــا -وعليــه أكــرث المفرسيــن -أنــه هــو
ومعــ أَ ّذن أعلــم ،ي
ن
{وأَ ّذن} هــو محمــد ،صــى اللــه عليــه
ـا� :إن المأمــور بقولــهَ :
إبراهيــم ،عليــه الســام ،والقــول الثـ ي
وســلم ،وهــو للحســن ،واختيــار أكـرث
تز
المع�لــة ،واحتجــوا عليــه بــأن مــا جــاء ف ي� القـرآن ،وأمكــن حملــه
يق}(الحــج)27 :
َع ِم ٍ

عــى أن محمــداً ،صــى اللــه عليــه وســلم ،هــو المخاطــب بــه ،فهــو أوىل.

(((

وفــرض اللــه الحــج عــى المســلم البالــغ العاقــل المســتطيع ،مــرة واحــدة ف ي� عمــره ،ويأثــم
مــن يـ تـرك أداء فريضــة الحــج إن اســتطاع إليــه ســبيالً ،وقــد أداه صــى اللــه عليــه وســلم ،ف ي� العــام
ش
الســام ،ألنــه لــم يحــج ســواها.
العــا� للهجــرة ،وســمي حجــة إ

ن
السالم عىل خمس)
 .1صحيح البخاري ،كتاب إ
(ب� إ
اليمان ،باب قول ب ي
الن� ،صىل هللا عليه وسلم :ي
الكب�25/23 ،
.2
التفس� ي
ي
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أمــا العمــرة ،فقــد اختلــف الفقهــاء ف ي� حكمهــا ،فمنهــم مــن أوجبهــا ،وممــن قــال بذلــك
ف
ض
ر� اللــه
الشــافعي وأحمــد ،ي
و� صحيــح البخــاري ،بَــاب ُو ُجـ ِ
ـوب ا ْل ُع ْمـ َـر ِة َو َف ْض ِل َهــا ،وقــال ابــن ُع َمـ َـر ،ي
عنهمــا( :ليــس أَ َحـ ٌـد إال َو َع َليـ ِـه َح َّجـ ٌـة َو ُع ْمــر ٌة) ،وقــال ابــن َعبـ ٍ ض
ر� اللــه عنهمــاِ :إنَّ َهــا َلق َِري َن ُت َهــا ف ي�
ْ
َّ
َ
ـاس ،ي
(((
ــر َة ِل َّل ِــه}.
ــاب ال َّل ِــه َ
{وأَ ِت ُّمــوا ا ْل َح َّ
ــج َوا ْل ُع ْم َ
ِك َت ِ
ومنهــم مــن أبقاهــا ف ي� دائــرة الســنة دون الوجــوب ،وممــن ذهــب لهــذا أبــو حنيفــة ومالــك،

ولــكل دليلــه وتأويلــه.
ض
ر� اللــه عنــه ،أَ َّن
ومــن أبــرز ثمـرات الحــج والعمــرة ،ي
تكف�همــا الذنــوب ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
َر ُسـ َ
ـرو ُر
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :ا ْل ُع ْمـ َـر ُة إىل ا ْل ُع ْمـ َـر ِة َك َّفــا َر ٌة ِل َمــا بَ ْي َن ُه َمــاَ ،وا ْل َحـ ُّ
ـج ا ْل َمـ ب ْ ُ
ليــس لــه َجــ َزا ٌء إال ا ْل َج َّن ُ
ــة)

(((

ض
ـج ِل َّلـ ِـه،
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــول( :مــن َحـ َّ
وعنــه ي
ر� اللــه عنــه ،قــال :ســمعت النـ ب ي

ــو ِم َو َل َدتْــهُ أُ ُّمــهُ )
فلــم يَ ْر ُف ْ
ــث ،ولــم يَف ُْس ْ
ــقَ ،ر َج َ
ــع َك َي ْ

(((

صلــة أعــال الحــج بنبــي اللــه إبراهيــم وابنــه إســاعيل وزوجــه هاجر،
عليهم الســام:
معلــوم أن ســيدنا إبراهيــم ،عليــه الســام ،أســكن مكــة -بوحــي مــن اللــه -زوجــه هاجــر،
وابنــه إســماعيل ،ففــي الســورة القرآنيــة المســماة باســمه ،تســجيل لواقعــة إســكانه زوجــه وابنــه،
عليهــم الســام ،ف ي� مكــة قبــل أن تكتســب مكانتهــا مقصــداً للحــج ومناســكه وشــعائره ،فاللــه تعــاىل
ت
ـر ِذي
يقــول عــى لســان نبيــه وخليلــه إبراهيــم ،عليــه الســامَّ { :ربَّ َنــا ِإ ن ي ِّ� أَ ْســكَ ُ
ـ� ِبـ َ
ـو ٍاد َغـ ي ْ ِ
نت ِمــن ُذ ِّريَّـ ِ ي
ـن
َز ْر ٍع ِعنـ َـد بَ ْي ِتــكَ ا ْل ُم َحـ َّـر ِم َربَّ َنــا ِل ُي ِق ُ
الصـا َ َة َف ْ
ـاس تَ ْهـ ِـوي ِإ َل ْي ِهـ ْـم َوا ْر ُز ْق ُهــم ِّمـ َ
اج َعـ ْـل أَ ْف ِئـ َـد ًة ِّمـ َ
ـن ال َّنـ ِ
يمــواْ َّ
ون} (إبراهيــم)37:
ــم يَشْ ــكُ ُر َ
ات َل َع َّل ُه ْ
ــر ِ
الث ََّم َ

 .1صحيح البخاري ،كتاب العمرة ،باب وجوب العمرة وفضلها.
 .2التخريج نفسه.
الم�ور.
 .3صحيح البخاري ،كتاب الحج ،باب فضل الحج ب
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الجــراء ومــا رافقــه مــن دعــاء إبراهيــم ،عليــه الســام ،بعــد ســعيه الجــاد
جــاء هــذا إ
أ
{و ِإ ْذ
لمحاربــة الصنــام وعبادتهــا ،وقــد ذكــر الق ـرآن الكريــم دعــاءه بالخصــوص ،فقــال عــز وجــلَ :

أ
ـن ك َِثـ يـراً
َقـ َ
اج ُن ْبـ ِن ي َوبَـ ِن ي َّ أَن ن َّْع ُبـ َـد ال َ ْص َنـ َ
اج َعـ ْـل هَ ــ َـذا ا ْل َب َلـ َـد ِآمنـاً َو ْ
ـال ِإبْ َر ِاهيـ ُـم َر ِّب ْ
ـن أَ ْض َل ْلـ َ
ـام* َر ِّب ِإنَّ ُهـ َّ
ن
ــا� َف ِإنَّــكَ
ــاس َف َمــن ت َِب َعــ ِن ي َف ِإنَّــهُ ِمــن ِّ ي َو َم ْ
ِّم َ
ــن ال َّن ِ
ــن َع َص ِ ي

يــم} (إبراهيــم)36 - 35 :
َغفُــو ٌر َّر ِح ٌ

ومــن أبــرز دالالت دعــاء إبراهيــم ،عليــه الســام ،المســطر ف� هــذه آ
اليــات الكريمــة ،الربــط
ي

ـ� التحــرر مــن أ
الصنــام ،وبـ ي ن
بـ ي ن
ـ� الحــرص عــى ســامة عقيــدة الذريــة وعبادتهــم وســلوكهم ،إضافــة
إىل مــا ف� تــرف إبراهيــم تجــاه زوجــه ،وفلــذة كبــده ،مــن داللــة عــى اليقـ ي ن
ـ� باللــه ونــره وعونــه،
ي

فإبراهيــم أســكنهما ف ي� واد غـ يـر ذي زرع ،ودعــا ربــه أن يجعــل أفئــدة مــن النــاس تهــوي إليهــم ،وتحقق
ف
ـجيل لمــا كان ،ففــي صحيــح البخــاري ،حديــث
لــه مــا طلــب وزيــادة ،ي
و� صحيــح الســنة تفصيــل تسـ ي

ض
ت
ـ� تظهــر صلتهــا بكثـ يـر من
مطــول البــن عبــاس ،ي
ر� اللــه عنهمــا ،فيــه رسد لهــذه القصــة وأبعادهــا الـ ي
مناســك الحــج والعمــرة ،وممــا جــاء ف� هــذا الحديــث الصحيــح مــن مواقــف معـ بـرة عن يقـ ي ن
ـ� باللــه ،أن
ي

يم؛
إبراهيــم ،عليــه الســام ،لمــا أســكن زوجــه وابنــه تلــك البقعــة الجدبــاء تبعتــه ،فقالــت( :يــا ِإبْ َر ِاه ُ
ش
� ٌء ؟! فقالــت لــه ذلــك ِمـ َـرا ًراَ ،و َج َعـ َـل َل
أَيْـ َ
ـب َوت ت ْ َُ� ُك َنــا بهــذا ا ْلـ َ
ـن ت َْذهَ ـ ُ
ـو ِادي الــذي ليــس فيــه ِإنْـ ٌ
ـس وال َ ي ْ
ـت.)...
ـت ِإ َل ْي َهــا ،فقالــت لــه :آلله الــذي أَ َم َركَ بهــذا؟ قال :نعــم ،قالــتِ :إ َذ ْن َل يُ َض ِّي ُع َنا ،ث ُ َّم َر َج َعـ ْ
يَ ْل َت ِفـ ُ

(*)
(((

ومــن معالــم إبراهيــم القائمــة بجــوار بيــت اللــه الحـرام ،مقــام إبراهيــم ،الــذي ذكــره اللــه
ـام ِإبْ َر ِاهيـ َـم َو َمن
ف ي� ثنايــا الحديــث عــن الحــج إىل بيتــه المحــرم ،فقــال عــز
ات َّم َقـ ُ
ـات بَ ِّيــ َن ٌ
وجل{:فيـ ِـه آيَـ ٌ
ِ
اسـ َتطَا َع ِإ َل ْيـ ِـه َسـ ِـبيال ً َو َمــن َك َفـ َـر َفـ ِـإ َّن اللــه َغـ ِن ي ٌّ َعـ ِـن
َدخَ َلــهُ ك َ
ـاس ِحـ ُّ
ـج ا ْل َب ْيـ ِ
َان ِآمنـاً َو ِل ّلـ ِـه َعـ َـى ال َّنـ ِ
ـت َمـ ِـن ْ
ــ�} (آل عمــران)97:
ا ْل َعا َل ِم ي ن َ

* صحيح البخاري ،كتاب أحاديث أ
النبياء ،باب منه.
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مواقيت الحج والعمرة واأليام املعلومات واملعدودات:

ك
ة
ل
ل
ا
ع
م
� دد

للحــج مواقيــت زمانيــة ،وأخــرى مكانية ،أمــا مواقيتــه الزمانية ،فهو يــؤدى ف ي� أشــهر معلومات،
ـث َوال َ ُف ُسـ َ
ـوق َوال َ ِجـ َـد َال ِ ف ي� ا ْل َح ِّج
ـن ا ْل َح َّج َفـا َ َر َفـ َ
ومـ ٌ
ـج أَشْ ـ ُه ٌر َّم ْع ُل َ
يقــول تعــاىل{ :ا ْل َحـ ُّ
ـات َف َمــن َفـ َـر َض ِف ِيهـ َّ
أ
اب}(البقــرة)197:
َو َمــا تَف َْع ُلــواْ ِمـ ْ
ـر الـ َّز ِاد ال َّت ْقـ َ
ـوى َواتَّ ُقـ ِ
ـر يَ ْع َل ْمــهُ ال ّلــهُ َوتَـ َز َّو ُدواْ َفـ ِـإ َّن خَ ـ ي ْ َ
ـن خَ ـ ي ْ ٍ
ـون يَــا أُ ْوِ يل ال َ ْل َب ِ
وأشــهر الحــج هــي :شــوال ،وذو القعــدة ،وعـ شـر مــن ذي الحجــة ،وقيــل :وذو الحجــة ،مــع

الجمــاع عــى فــوات الحــج بعــدم الوقــوف بعرفــة قبــل الفجــر مــن ليلــة النحــر.
إ
ومــن وظائــف أ
الهلــة تحديــد مواقيــت الحــج ،مصداق ـاً لقولــه عــز وجــل{ :يَ ْس ـأَ ُلونَكَ َعـ ِـن
أ
ــة ُق ْ
ــج ( }...البقــرة)189 :
ــي َم َو ِاق ُ
ــاس َوا ْل َح ِّ
يــت ِلل َّن ِ
ال ِه َّل ِ
ــل ِه َ
ف
ف
ــام
اللــه ي� الحــج لــه أيــام معــدودات ،حســب قولــه تعــاىلَ :
ُــرواْ ال ّلــهَ ِ ي� أَيَّ ٍ
كــر ِ
ِ
{وا ْذك ُ
وذ ُ
ات َف َمــن ت ََع َّجـ َـل ف� يَ ْو َمـ ي ْ ن
ـ� َف ـا َ ِإثْـ َـم َع َل ْيـ ِـه َو َمــن تَأَخَّ ـ َـر َفــا ِإثْـ َـم َع َل ْيـ ِـه ِل َمـ ِـن اتَّ َقــى َواتَّ ُقــواْ ال ّلــهَ
َّم ْعـ ُـدو َد ٍ
ِي
ِ
ُــم ِإ َل ْي ِ ش
ون}(البقــرة)203 :
� َ
َوا ْع َل ُمــوا أَنَّك ْ
ــه ت ُْح َ ُ
والم ـراد أ
باليــام المعــدودات هنــا ثالثــة بعــد يــوم النحــر ،وهــي أيــام ش
الت�يــق ،والذكــر
(((

فيهــا التكبـ يـر ف� أدبــار الصلــوات ،وعنــد الجمــار ،وغـ يـر ذلــك ،ويجــوز للمتعجــل ف� يومـ ي ن
ـ� االنـراف ف ي�
ي
ي
ن
ـا� مــن أيــام ش
الت�يــق ،ويجــوز التأخــر إىل اليــوم الثالــث ،لرمــي بقيــة الجمــار ،فالمتعجــل
اليــوم الثـ ي
يـ تـرك رمــي جمــار اليــوم الثالــث ،وقيــل :يقدمهــا ف� اليــوم الثـ ن ف
و� الموضعـ ي ن
ـ� ،قيــل :إنــه إباحــة
ي
ـا� ،ي
ي
الثم ،وهــو الذنب للحــاج ،ســواء تعجل أو تأخــر.
للتعجــل والتأخــر ،وقيــل :إنــه إخبــار عــن غفـران إ
ف
ف
ـع َل ُهـ ْـم
كمــا أن ذكــر اللــه ي� الحــج يكــون ي� أيــام معلومــات ،قــال تعــاىلِ { :ل َيشْ ـ َه ُدوا َم َن ِافـ َ
أ
ف
ـام َف ُك ُلــوا ِم ْن َهــا َوأَطْ ِع ُمــوا
ـات َعـ َـى َمــا َر َز َق ُهــم ِّمــن بَ ِه َ
ـام َّم ْع ُل َ
يمـ ِـة ْالَن َْعـ ِ
ومـ ٍ
اسـ َـم ال َّلـ ِـه ِ ي� أَيَّـ ٍ
َويَ ْذ ُكـ ُـروا ْ

(((

ــر} (الحــج)28 :
ا ْل َبا ِئ َ
ــس ا ْلف َِق ي َ

 .1أضواء البيان.481/4 :
 .2التسهيل لعلوم نز
الت�يل.76/1 :
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ف
ف
ش
(وا ْذ ُكـ ُـروا
ـاسَ :
جــاء ي� صحيــح البخــاري ،بَــاب َف ْضـ ِـل ا ْل َع َمـ ِـل ي� أَيَّـ ِ
�يـ ِـق ،وقــال ابــن َع َّبـ ٍ
ـام ال َّت ْ ِ
أ
ف
ش
ات ،أَيَّـ ُ ش
�يـ ِـق ،وكان ابــن ُع َمـ َـر،
ـات) ،أَيَّـ ُ
ـرَ ،و ْالَيَّـ ُ
ـام ا ْل َم ْعـ ُـدو َد ُ
ـام َم ْع ُل َ
ومـ ٍ
ال َّلــهَ ي� أَيَّـ ٍ
ـام ا ْل َعـ ْ ِ
ـام ال َّت ْ ِ
وأبــو هُ ريــر َة ،يخْ رجــان إىل السـ ف
ش
ـر محمــد بــن
ـوق ي� أَيَّـ ِ
َْ َ َ َُ ِ
ـر النــاس ِب َتك ِْب ي ِ� ِه َمــاَ ،و َكـ ب َّ َ
ـر ِانَ ،ويُكَ ـ ب ِّ ُ
ـر يُكَ ـ ب ِّ َ
ُّ ِ
ـام ا ْل َعـ ْ ِ

ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أَنَّــهُ قــال( :مــا ا ْل َع َمـ ُـل
ـل خَ ْلـ َـف ال َّن ِاف َلـ ِـة ،وفيــه عــن ابــن َع َّبـ ٍ
ـاس عــن النـ ب ي
َعـ ِ ي ٍّ
ف
ـام العـ شـر أَ ْف َضـ َـل منهــا ف ي� هــذه ،قالــوا :وال ا ْل ِج َهــا ُد؟ قــال :وال ا ْل ِج َهــا ُد ،إال َر ُجـ ٌـل خَ ـ َـر َج يُخَ ِاطـ ُـر
ي� أَيَّـ ٍ
(((
ب َنف ِْسـ ِـه َو َما ِلـ ِـه ،فلــم يَ ْر ِجـ ْ ش
ـى ٍء)
ِ
ـع ِبـ َ ي ْ
ومعلــوم أن للحــج مواقيــت مكانيــة ،يمنــع مــن أراد الحــج أو العمــرة ،تجاوزهــا دون إحـرام،
ـ� ،صــى اللــه
يقــول صاحــب أضــواء البيــان :والمواقيــت المكانيــة خمســة ،أربعــة منهــا بتوقيــت ال َّنـ ب ي
ـ� العلمــاء ،لثبــوت ذلــك ف� الصحيحـ ي ن
عليــه وســلم ،بــا خــاف بـ ي ن
وغ�همــا عنــه صــى اللــه عليــه
ـ� ي
ي
ض
ر� اللــه
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أو وقتــه عمــر ،ي
وســلم ،وواحــد مختلــف فيــه ،هــل وقتــه النـ ب ي
أ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فهــي :ذو الحليفــة،
عنــه ،أمــا الربعــة المجمــع عــى نقلهــا عــن ال َّنـ ب ي
وهــو ميقــات أهــل المدينــة ،والجحفــة ،وهــي ميقــات أهــل الشــام ،وقــرن املنــازل ،وهــو
ميقــات أهــل نجــد ،ويلملــم ،وهــي ميقــات أهــل اليمــن ،أخــرج توقيــت هــذه المواقيــت أ
الربعــة

ف
ض
ر� اللــه عنهــم ،إال أن ابــن عمــر ،لــم يســمع
الشــيخان ي� صحيحيهمــا ،عــن ابــن عبــاس ،وابــن عمــر ،ي
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،توقيــت يلملــم ألهــل اليمــن ،بــل ســمعه مــن غـ يـره صــى اللــه
مــن ال َّنـ ب ي
ـا� ،واالحتجــاج بمراســيل الصحابــة معــروف ،أمــا ابــن عبــاس ،فقــد
عليــه وســلم ،وهــو مرســل صحـ ب ي
ســمع منــه صــى اللــه عليــه وســلم ،المواقيــت أ
(((
الربعــة المذكــورة.

ض
ت
ر� اللــه عنهمــا ،ف ي� َم ن ْ زِ� ِلـ ِـه َو َلــهُ ُف ْس ـطَا ٌ
ط
عــن َزيْــد بــن ُج َبـ ي ْ ٍ
ـر ،أَنَّــهُ أ� َع ْبـ َـد ال َّلـ ِـه بــن ُع َمـ َـر ،ي
ـن يَ ُجــو ُز أَ ْن أَ ْع َت ِمــر؟ قــالَ (:ف َر َض َهــا رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
س ِاد ٌقَ ،ف َس ـأَلهُ  :مــن أَيْـ َ
َو ُ َ

أ
أ
أ
ــل الشــام ا ْل ُج ْحف َ
َــة)
ــة َذا ا ْل ُح َل ْيف ِ
ــل ا ْل َم ِدي َن ِ
ــل ن َْج ٍ
َــةَ ،وِلَهْ ِ
ــد َق ْرنًــاَ ،وِلَهْ ِ
ِلَهْ ِ

(((

 .1صحيح البخاري ،كتاب العيدين ،باب فضل العمل ف� أيام ش
الت�يق.
ي
 .2أضواء البيان481/4 :
 .3صحيح البخاري ،كتاب الحج ،باب فرض مواقيت الحج والعمرة.
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ومضات يف ضوء األمر الرباين بإمتام الحج والعمرة لله

السعي بني الصفا واملروة والطواف يف البيت:

ك
ة
ل
ل
ا
ع
م
� دد

مــن أركان الحــج والعمــرة ،الســعي بـ ي ن
ـ� الصفــا والمروة ســبعة أشــواط ،تبــدأ بالصفــا ،وتنتهي
ـن
الص َفــا َوا ْل َمـ ْـر َو َة ِمــن شَ ـ َ
بالمــروة ،وقــد ذكــر اللــه هــذه الشـ ي
ـعآ ِئ ِر ال ّلـ ِـه َف َمـ ْ
ـل{:إ َّن َّ
ـع�ة بقولــه عــز وجـ ِ
ـو َع خَ ي ْ�اً َفـ ِـإ َّن ال ّلهَ
ـج ا ْل َب ْيـ َ
ـت أَ ِو ا ْع َت َمـ َـر َفـا َ ُج َنـ َ
َحـ َّ
ـاح َع َل ْيـ ِـه أَن يَطَّ َّو َف ِب ِه َمــا َو َمن تَطَـ َّ

يم}(البقــرة)158 :
ـاك ٌر َع ِل ٌ
شَ ـ ِ

ومــن أركان الحــج والعمــرة كذلــك الطــواف ف ي� البيــت ســبعة أشــواط ،ف ي� كل طــواف ،وهــو ركــن

و� طــواف الفاضــة ف� الحــج ،وأنــواع الطــواف أ
ف
ف
الخــرى ف� الحــج يقــع حكمهــا بـ ي ن
ـ�
إ
ي
ي
ي� طــواف العمــرة ،ي
الســنة والفــرض والواجــب .

ف
و� الطــواف والســعي والـ شـرب مــن زمــزم ،وغـ يـر ذلــك من أعمــال الحــج والعمرة وشــعائرهما
ي

ونســكهما ،تذكـ يـر بتاريــخ الحــج ،ومــا يتخلــل ذلــك مــن عقيــدة ،تتلخــص ف ي� الطاعــة المطلقــة للــه ،ف ي�
أمــره ســبحانه ونهيــه.
يوم عرفة:
الفاضــة
الوقــوف بعرفــة ركــن مــن أركان الحــج فقــط ،وليــس مــن أعمــال العمــرة ،وذكــر اللــه إ
ات
مــن عرفــات ،فقــال ســبحانهَ {:ل ْي َس َع َل ْي ُكـ ْـم ُج َنـ ٌ
ـاح أَن تَ ْب َتغُ ــواْ َف ْضـا ً ِّمــن َّربِّ ُكـ ْـم َفـ ِـإ َذا أَ َف ْض ُتــم ِّمـ ْ
ـن َع َر َف ٍ
َفا ْذ ُكـ ُـرواْ ال ّلــهَ

ـ�} (البقرة)198:
ـن َّ
الضآ ِّلـ ي ن َ
ِعنـ َـد ا ْل َمشْ ـ َ
ـع ِر ا ْل َحـ َـر ِام َوا ْذك ُُرو ُه ك ََمــا هَ َداك ُْم َو ِإن كُن ُتــم ِّمن َق ْب ِل ِه َل ِمـ َ

ومــن فضــل الوقــوف بعرفــة ،تتويــج أعمال الحــاج بعتق رقبته مــن النار ،فعــن ابن ا ْل ُم َسـ َّي ِب،
قــال :قالــت َعا ِئشَ ـ ُـة :إن َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى الله عليه وســلم ،قال( :ما مــن يَ ْو ٍم أَ ْكـرث َ َ مــن أَ ْن يُ ْع ِت َق الله
ـار ،من يَ ْو ِم َع َر َفـ َـةَ ،و ِإنَّهُ َل َي ْدنُــو ،ث ُ َّم يُ َب ِاهي ِب ِهـ ْـم ا ْل َم َل ِئك ََة ،فيقــول :ما أَ َرا َد هَ ـ َ
ـؤُل ِء؟!)
فيــه َع ْبـ ًـدا مــن ال َّنـ ِ

* صحيح مسلم ،كتاب الحج ،باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة.
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(*)
(((

جم�ل ة� ا إل�سراء

العدد  154ذو القعدة  /ذو الحجة 1442هـ حزيران  /متوز 2021م

يوم الحج األكرب وخطبة الوداع:

أ ف
ت
ـ� تطرقــت للحديــث عــن
ذكــر الق ـرآن الكريــم يــوم الحــج الكـ بـر ي� ثنايــا آياتــه الكريمــة الـ ي
الحــج ،فقــال عــز وجــل{ :وأَ َذان مــن ال ّلــه ورســوله إ َل النــاس يــوم ا ْلحـ أ
ـن
َ ٌ ِّ َ ِ َ َ ُ ِ ِ ِ َّ ِ َ ْ َ َ ِّ
ـر أَ َّن ال ّلــهَ بَـ ِـري ٌء ِّمـ َ
ـج ال َ ْكـ ب َ ِ
ش
ش
ـر
� ِكـ ي ن َ
ـ� َو َر ُســو ُلهُ َفـ ِـإن تُ ْب ُتـ ْـم َف ُهـ َ
ـر َّل ُكـ ْـم َو ِإن ت ََو َّل ْي ُتـ ْـم َفا ْع َل ُمــواْ أَنَّ ُكـ ْـم َغـ ي ْ ُ
ـو خَ ـ ي ْ ٌ
ـر ُم ْع ِجـ ِـزي ال ّلـ ِـه َوبَـ ِّ ِ
ا ْل ُم ْ ِ
َــرواْ ِب َع َ
يــم} (التوبــة)3 :
ا َّل ِذ َ
ــذ ٍاب أَ ِل ٍ
يــن َكف ُ
اختلــف العلمــاء ف� المـراد بيــوم الحــج أ
الكـ بـر ،فقيــل :يــوم عرفــة ،وقــال مالــك والشــافعي
ي
ض
ـا� عيــاض عــن الشــافعي أنــه يــوم عرفــة ،وهــذا خــاف
والجمهــور هــو يــوم النحــر ،ونقــل القـ ي
الكــر لالحـ تـراز مــن الحــج أ
المعــروف مــن مذهــب الشــافعي ،قــال العلمــاء :وقيــل :الحــج أ
الصغــر،
ب
ـج َع َرفــة)((( ومــن خطبــة
وهــو العمــرة ،واحتــج مــن قــال هــو يــوم عرفــة بالحديــث المشــهور َ
(الحـ ُّ
ف
ض
ر� اللــه
الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يــوم النحــر ي� حجــة الــوداع ،مــا روي عــن ابــن ُع َمـ َـر ،ي
ــو ٍم هــذا؟ قالــوا :اللــه
َــد ُر َ
النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلمِ ،ب ِمــىن ً ( :أَت ْ
ون أَ ُّي يَ ْ
عنهمــا ،قــال :قــال ب ي
ون أَ ُّي بَ َلـ ٍـد هــذا؟ قالــوا :اللــه َو َر ُســو ُلهُ أَ ْع َلـ ُـم،
ـو ٌم َحـ َـر ٌام ،أَ َف َتـ ْـد ُر َ
َو َر ُســو ُلهُ أَ ْع َلـ ُـم ،فقــال :فــإن هــذا يَـ ْ

ون أَ ُّي شَ ـ ْه ٍر هــذا؟ قالــوا :اللــه َو َر ُســو ُلهُ أَ ْع َلـ ُـم ،قــال :شَ ـ ْه ٌر َحـ َـر ٌام ،قــال:
قــال :بَ َلـ ٌـد َحـ َـر ٌام ،أَ َف َتـ ْـد ُر َ
اض ُكـ ْـم ك َُح ْر َمـ ِـة يَ ْو ِم ُكـ ْـم هــذا ،ف ي� شَ ـ ْه ِرك ُْم هــذا ،ف ي�
فــإن ال َّلــهَ َحـ َّـر َم َع َل ْي ُكـ ْـم ِد َما َء ُكـ ْـم َوأَ ْم َوا َل ُكـ ْـم َوأَ ْع َر َ
بَ َل ِد ُكـ ْـم هــذا)

(((

ض
ـ� ،صــى
وقــال ِهشَ ـ ُ
ـاز :أخـ بـر ن ي� ن َِافـ ٌ
ـام بــن الْغَ ـ ِ
ـع عــن ابــن ُع َمـ َـر ،ي
ر� اللــه عنهمــاَ ،و َقـ َـف النـ ب ي
ال� حج بهــذا ،وقال( :هــذا يوم ا ْلحــج ْ أ
ب� ا ْلجمــر ف
الَك ب َ ِْ�،
ات ي� ا ْل َح َّجـ ِـة ت ي َ َّ
َ ْ ُ َ ِّ
اللــه عليــه وســلم ،يوم ال َّن ْحـ ِـر ي ن َ َ َ ِ

اع)
َفطَ ِفـ َ
ـق النـ ب ي
ـ� ،صــى الله عليه وســلم ،يقول :اللهم اشْ ـ َه ْدَ ،و َو َّد َع الناسَ ،فقَا ُلوا :هذه َح َّجـ ُـة ا ْل َو َد ِ
خطبــة قليلــة أ
ن
المعــا� والعظــات ،جديــرة بالتدبــر دائمــاً،
اللفــاظ والعبــارات ،عميقــة
ي
فالعــرة ليســت بكــرث ة الــكالم.
ب

(((

 .1صحيح البخاري ،كتاب الحج ،باب الخطبة أيام ن
م�.
 .2صحيح مسلم شب�ح النووي116/9 ،
 .3صحيح البخاري ،كتاب الحج ،باب الخطبة أيام ن
م�.
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اإلحصار يف الحج والعمرة:

كلم ة� العدد

ُمنــع كثـ يـر مــن المتشـ ي ن
ـغف� ألداء مناســك الحــج والعمــرة مؤخ ـراً ،مــن تحقيــق شــغفهم،
بســبب قاهــر يتعلــق بالوبــاء الــذي انتـ شـر ف� أرجــاء المعمــورة ،وفتــك بماليـ ي ن
ـ� البـ شـر ،ومــا زال الخوف
ي
ف
الحصــار ف ي� ســياق هــذه الومضــات،
منــه قائمـاً ،وهنــا يمكــن التدبــر ي� حكمــة التعــرض القـر ن يآ� لذكــر إ
أ
ن
ش
ـا� بإتمامهمــا مانــع قاهــر ،هــو
فالــذي يــرع بأعمــال الحــج أو العمــرة ،ويحــول دون تحقــق المــر الربـ ي
المحــر ،الــذي ش�ع ســبحانه لــه مخرجـاً ألزمتــه ،مــن باب رفــع الحرج ،وتماشــياً مــع المبــدأ المتضمن

ف
ُؤَاخ ْذنَــا
ي� قولــه تعــاىل{ :ال َ يُ َك ِّلـ ُـف ال ّلــهُ نَفْسـاً ِإال َّ ُو ْسـ َ
ـع َها َل َهــا َمــا ك ََسـ َب ْت َو َع َل ْي َهــا َمــا ا ْك َت َسـ َب ْت َربَّ َنــا ال َ ت ِ
ـن ِمــن َق ْب ِل َنــا َربَّ َنــا َوال َ ت َُح ِّم ْل َنــا َمــا
ِإن ن َِّســي َنا أَ ْو أَخْ طَأْنَــا َربَّ َنــا َوال َ ت َْح ِمـ ْـل َع َل ْي َنــا ِإ ْصاً ك ََمــا َح َم ْل َتــهُ َعـ َـى ا َّل ِذيـ َ
ـن} (البقــرة)286:
ال َ طَا َقـ َـة َل َنــا ِبـ ِـه َوا ْعـ ُـف َع َّنــا َواغ ِْفـ ْـر َل َنــا َوا ْر َح ْم َنــا أَنـ َ
ـو ِم ا ْلك َِاف ِريـ َ
انصنَــا َعـ َـى ا ْل َقـ ْ
ـت َم ْوالَنَــا َف ُ ْ

فـ شـرع اللــه للمحــر أن يخــرج مــن إحصــاره بتقديــم فديــة مــن الهــدي ،فقــال عــز وجــل:

ــن
صت ْ
س ِم َ
ُــم َف َمــا ْ
اســ َت ْي َ َ
{ َف ِــإ ْن أُ ْح ِ ْ
ف
ــر َو َجــ َز ِاء
اب إ
جــاء ي� صحيــح البخــاري ،أَبْ َ
ــو ُ
الحصــار ،وجــزاء الصيــد ،وفيــه بــاب ا ْل ُم ْح َ ِ
ـالَ { :فــإ ْن أُ ْح ِصتُـ ْـم فما اسـ َتيس مــن ا ْل َهـ ْـدي وال ت َْح ِلقُوا رؤوســكم ت
الص ْيـ ِـدَ ،و َق ْو ِلـ ِـه ت ََعـ َ
ح� يَ ْب ُلــغَ ا ْل َه ْد ُي
َّ
ِ
ْ َْ َ
ْ
ِ
(((
ش
� ٍء يَ ْح ِب ُســهُ  ،قــال أبــو َع ْبــد ال َّلـ ِـهَ :ح ُصــو ًرا َل يَـ ِأْ ت ي� ال ِّن َســا َء .
َم ِح َّلــهُ } وقــال َعطَــا ٌءِ ْ :إ
ال ْح َصــا ُر مــن كل َ ي ْ
ف
ـع (أَ َّن َع ْبـ َـد ال َّلـ ِـه بــن ُع َمـ َـر،
وجــاء ي� البخــاري أيضـاً :بَــاب إذا أُ ْحـ ِ َ
ـر ا ْل ُم ْع َت ِمـ ُـر ،وفيــه ،عــن ن َِافـ ٍ
ا ْل َه ْد ِي(}...البقــرة)196 :

ف
ضر� اللــه عنهمــا ،حـ ي ن
ـت كمــا
ـت َص َن ْعـ ُ
ـ� خَ ـ َـر َج إىل َم َّكـ َـة ُم ْع َت ِمـ ًـرا ي� ا ْل ِف ْت َنـ ِـة ،قــال :إن ُصـ ِـد ْد ُت عــن ا ْل َب ْيـ ِ
ي

َص َن ْع َنــا مــع رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،فأَهَ ـ َّـل ِب ُع ْمـ َـر ٍة مــن أَ ْجـ ِـل أَ َّن َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه
ـام ا ْل ُح َديْ ِب َيـ ِـة)
عليــه وســلم ،كان أَهَ ـ َّـل ِب ُع ْمـ َـر ٍة َعـ َ

(((

ـرا ُه أَنَّ ُه َمــا َك َّل َمــا َع ْبـ َـد ال َّلـ ِـه
ـع أَ َّن ُع َب ْيـ َـد ال َّلـ ِـه بــن عبــد ال َّلـ ِـهَ ،و َســا ِل َم بــن عبــد ال َّلـ ِـه ،أَخْ ـ ب َ َ
وعــن ن َِافـ ٍ
ض
ـرَ ،ف َقـ َ
ـامَ ،و ِإنَّا
ـال نَـ َز َل ا ْل َج ْيـ ُ
ـال(َ :ل يَـرض ُ ُّكَ أَ ْن َل ت َُح َّج ا ْل َعـ َ
ـش ِبابْـ ِـن ال ُّزبَـ ي ْ ِ
ابــن ُع َمـ َـر ،ي
ر� اللــه عنهمــاَ ،ل َيـ ِ ي َ

المام البخاري.521/1:
 .1مخترص صحيح إ
 .2صحيح البخاري ،كتاب المحرص ،باب إذا أحرص المعتمر.
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نَخَ ـ ُ
ـت ،فقــال :خَ َر ْج َنــا مــع رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،ف َحـ َ
ـاف أَ ْن يُ َحـ َ
ـال
ـال بَ ْي َنــكَ َوبَـ ي ْ ن َ
ـ� ا ْل َب ْيـ ِ
ـ� ،صــى الله عليه وســلم ،هَ ْديَــهُ َو َح َل َق َرأْ َســهُ َ ،وأُشْ ـ ِـه ُدك ُْم أَ ن ي ِّ� قد
ُك َّفــا ُر ُق َريْـ ٍـش ُد َ
ون ا ْل َب ْيـ ِ
ـتَ ،ف َن َحـ َـر النـ ب ي
ـتَ ،و ِإ ْن ِحيـ َـل بَ ْيـ ِن ي َوبَ ْي َنــهُ ،
ـت ا ْل ُع ْمـ َـر َة ،إن شَ ــا َء اللــه ،أَنْطَ ِلـ ُ
ـل بَ ْيـ ِن ي َوبَـ ي ْ ن َ
ـت ،طُ ْفـ ُ
أَ ْو َج ْبـ ُ
ـ� ا ْل َب ْيـ ِ
ـقَ ،فـ ِـإ ْن خُ ـ ِّ ي َ
ـ� ،صــى اللــه عليه وســلم ،وأنا معــهَ ،فأَهَ ـ َّـل ِبا ْل ُع ْمـ َـر ِة مــن ِذي ا ْل ُح َل ْيف َِة ،ث ُ َّم َســا َر
َف َع ْلـ ُ
ـت كمــا َف َعـ َـل النـ ب ي

ـت َح َّجـ ًـة مــع ُع ْمـ َـرِ ت ي� ،فلــم يَ ِحـ َّـل ِم ْن ُه َمــا،
َســا َع ًة ،ثُـ َّـم قــال :إنمــا شَ ـأْنُ ُه َما َو ِاحـ ٌـد ،أُشْ ـ ِـه ُدك ُْم أَ ن ي ِّ� قــد أَ ْو َج ْبـ ُ
َ (((
حـ تـى َحـ َّـل يــوم ال َّن ْحـ ِـرَ ،وأَهْ ـ َـدى ،وكان يقــولَ :ل يَ ِحـ ُّـل حـ تـى يَطُـ َ
ـوف طَ َوا ًفــا َو ِاحـ ًـدا يــوم يَ ْدخُ ـ ُـل َم َّكــة)
فالمحــرم بحــج أو عمــرة ،إن أحــر ،فإنــه يذبــح مــا اســتيرس مــن الهــدي؛ شــاة أو ُســبع

التقصــر ،وارتــداء المخيــط ،ويعفــى
بدنــة ،ف ي� موضــع إحصــاره ،ويحــل مــن إحرامــه ،بالحلــق أو
ي
المحــر مــن الهــدي إن كان قــد اشـ تـرط حـ ي ن
ـ� إحرامــه ،كمــا هــو موضــح ف ي� حديــث البخــاري ،عــن
ـر ،فقــال لهــا:
َعا ِئشَ ـ َـة ،قالــت( :دخــل رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــى ُض َبا َعـ َـة ِب ْنـ ِ
ـت ال ُّزبَـ ي ْ ِ
ـج؟ قالــت :واللــه َل أَجـ ُ ن
ت
ـول :اللهــم
ـك أَ َر ْد ِت ا ْل َحـ َّ
َل َع َّلـ ِ
ِ ِ
ـر ِطي ،قـ ي
ـد ي� إال َو ِج َعـ ًـة ،فقــال لهــاُ :ح ِّجــي َواشْ ـ َ ِ
أ
(((
ــو ِد)
ــل َح ْي ُ
ــت ا ْل ِمق َ
َــت ت َْح َ
ــث َح َب ْســ َت ِ ن ي�َ ،وكَان ْ
ْــد ِاد بــن ْال َ ْس َ
َم ِح ِّ ي
ارتباط املسجد األقىص يف القدس باملسجد الحرام يف مكة
ل�ع المســجد أ
ـبوه� التســاوق مــع أهــداف المتطلعـ ي ن
يحــاول بعــض المشـ ي ن
ـ� نز
القــى المبارك
ـلم� ،وذلــك ت
مــن ملكيــة المسـ ي ن
بال�ويــج آلراء زائفــة ينقضهــا النــص والواقــع والتاريــخ ،ويرفضهــا علمــاء
الســلف والخلــف ممــن يعتــد برأيهــم ،وتتلخــص تلــك الرصعــات الظالمــة ف� أن المســجد أ
القــى
ي
ف
ف
يت�عــون
المبــارك ،الــذي تــم إ
الرساء إليــه يوجــد ي� الجزيــرة العربيــة ،وليــس الموجــود ي� القــدس ،ب
ـلم� أ
ـاع� ليلهــم ونهارهــم لوضــع اليــد عــى قبلــة المسـ ي ن
بهــذا الـرأي المغلــوط للصهاينــة السـ ي ن
الوىل،

وحجــج المشـ ي ن
ـبوه� فيمــا ذهبــوا إليــه ليســت واهيــة فحســب ،بــل ســاقطة؛ الفتقارهــا إىل الدليــل
الصحيــح ،والمنطــق الســليم ،اللهــم إال الشــطط ف ي� التأويــل ،المخلــوط بزعــم الموضوعيــة والعلميــة
ونضــج ال ـرأي ،وهــم مــن ذلــك ب ـراء ،ب ـراءة الذئــب مــن دم يوســف ،عليــه الســام.
 .1صحيح البخاري ،كتاب المحرص ،باب إذا أحرص المعتمر.
 .2صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب أ
الكفاء ف ي� الدين
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ك
ة
ل
ل
ا
ع
م
� دد

وبمناســبة ومضــات أ
التذكــر بالصلــة الوثيقــة
المــر بإتمــام الحــج والعمــرة للــه ،يحســن
ي
الثابتــة بالنــص القــر نآ� والحديــث النبــوي ي ن
بــ� المســجد الحــرام ف ي� مكــة المكرمــة ،موطــن الحــج
ي
وبــ� المســجد أ
ين
والعمــرة ،ي ن
الظالمــ� ،أعــداء اللــه ورســوله،
القــى ف ي� القــدس ،المغتصــب مــن
صــى اللــه عليــه وســلم ،والمسـ ي ن
ـلم� ،ودينهــم القويــم ،فمــن المســجد الح ـرام ف ي� مكــة المكرمــة،
ـ� محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إىل بيــت المقــدس ،ف ي� حادثــة ســطرتها فاتحــة الســورة
أرسي بالنـ ب ي
ـن ا ْل َم ْسـ ِـج ِد ا ْل َح َر ِام
{سـ ْب َح َ
القرآنيــة المســماة بهــا إ
سى ِب َع ْبـ ِـد ِه َل ْيـا ً ِّمـ َ
(الرساء) ،فقــال تعــاىلُ :
ان ا َّلـ ِـذي أَ ْ َ

أ
ـن آيَا ِت َنــا ِإنَّــهُ
ـى ا َّلـ ِـذي بَا َر ْك َنــا َح ْو َلــهُ ِل ن ُ ِ�يَــهُ ِمـ ْ
ِإ َل ا ْل َم ْسـ ِـج ِد ال َ ْقـ َ
والمســجد أ
القــى كان الثـ ن ف
ض
ر�
ي
ـا� ي� الوجــود بعــد المســجد الحرام ،حســب حديــث أبَ ي� َذ ٍّر ،ي
ـول ال َّلــه؛ أَي مســجد وضــع ف� أ
اللــه عنــه ،قــال( :قلــت يــا َر ُسـ َ
الرض أَ َّو َل؟ قــال :ا ْل َم ْسـ ِـج ُد ا ْل َحـ َـر ُام،
ِ ُّ َ ْ ِ ٍ ُ ِ َ ي
أ
ـون َسـ َن ًة ،ثُـ َّـم أَيْ َن َمــا
ـى ،قلــتَ :كـ ْـم كان بَ ْي َن ُه َمــا؟ قــال :أَ ْربَ ُعـ َ
قــال :قلــت :ثُـ َّـم أَ ٌّي؟ قــال :ا ْل َم ْسـ ِـج ُد ْال َ ْقـ َ
(الرساء)1:
ـر} إ
السـ ِـم ُ
هُ ـ َ
ـو َّ
يع ال َب ِصـ ي ُ

الصـ َـا ُة بَ ْعـ ُـد َف َص ِّلــهْ  ،فــإن ا ْلف َْضـ َـل فيــه)
أَ ْد َر َك ْتــكَ َّ
القــى المبــارك كان القبلــة أ
والمســجد أ
الوىل قبــل التحــول إىل المســجد الحــرام ،ومــن
آ
ت
{س ـ َيق ُ
ـن
الس ـ َف َهاء ِمـ َ
ُول ُّ
ـ� أشــارت إىل هــذه القضيــة وأبعادهــا قولــه جــل شــأنهَ :
اليــات القرآنيــة الـ ي
ت
ش
ـر ُق َوا ْل َمغْ ـ ِـر ُب يَ ْهـ ِـدي َمــن يَشَ ــا ُء ِإ َل
ال َّنـ ِ
ـاس َمــا َوال َّهُ ـ ْـم َعــن ِق ْب َل ِت ِهـ ُـم ا َّلـ ِ ي
ـ� كَانُــواْ َع َل ْي َهــا ُقــل ِّل ّلـ ِـه ا ْل َمـ ْ ِ
(*)

(((

الر ُسـ ُ
ـول َع َل ْي ُكـ ْـم
ـاس َويَ ُكـ َ
ص ٍاط ُّم ْسـ َت ِق ٍيم* َوك ََذ ِلــكَ َج َع ْل َنا ُكـ ْـم أُ َّمـ ًـة َو َســطاً ِّل َتكُونُــواْ شُ ـ َه َداء َعـ َـى ال َّنـ ِ
ـون َّ
ِ َ
ت
الر ُسـ َ
ـب َعـ َـى َع ِق َب ْيـ ِـه َو ِإن
ـت َع َل ْي َهــا ِإال َّ ِل َن ْع َلـ َـم َمــن يَ َّت ِبـ ُ
ـ� كُنـ َ
ـول ِم َّمــن يَنق َِلـ ُ
ـع َّ
شَ ـ ِـهيداً َو َمــا َج َع ْل َنــا ا ْل ِق ْب َلـ َـة ا َّلـ ِ ي
ـاس َلـ َـر ٌ
ؤُوف َّر ِحيـ ٌـم*
ـن هَ ـ َـدى ال ّلــهُ َو َمــا ك َ
َان ال ّلــهُ ِل ُي ِضيـ َ
كَانَـ ْ
ـر ًة ِإال َّ َعـ َـى ا َّل ِذيـ َ
ـع ِإ َيمانَ ُكـ ْـم ِإ َّن ال ّلــهَ ِبال َّنـ ِ
ـت َلك َِبـ ي َ
ف
ـو ِّل َو ْج َهــكَ شَ ـطْ َر ا ْل َم ْسـ ِـج ِد ا ْل َحـ َـر ِام
السـ َـماء َف َل ُن َو ِّل َي َّنــكَ ِق ْب َلـ ًـة ت َْر َضاهَ ــا َفـ َ
َقـ ْـد نَـ َـرى تَ َق ُّلـ َ
ـب َو ْج ِهــكَ ِ ي� َّ
ـق ِمــن َّربِّ ِهـ ْـم
َو َح ْيـ ُ
ـون أَنَّــهُ ا ْل َحـ ُّ
ـاب َل َي ْع َل ُمـ َ
ـث َمــا كُن ُتـ ْـم َف َو ُّلــواْ ُو ُج ِوهَ ُكـ ْـم شَ ـطْ َر ُه َو ِإ َّن ا َّل ِذيـ َ
ـن أُ ْوتُــواْ ا ْل ِك َتـ َ
َو َمــا ال ّلــهُ

ـون} (البقــرة)144 - 142:
ِبغَ ِافـ ٍـل َع َّمــا يَ ْع َم ُلـ َ

* صحيح البخاري ،كتاب أحاديث أ
النبياء ،باب منه
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ـ� ،صــى الله عليــه وســلم ،كان أَ َّو َل ما َقـ ِـد َم ا ْل َم ِدي َن َة ،نَ َز َل عــى أَ ْج َد ِاد ِه،
وعــن ا ْلـ ب َ َ
ـر ِاء( ،أَ َّن النـ ب ي
أ
ش
ش
� شَ ـ ْه ًرا،
أو قــال :أَخْ َوا ِلـ ِـه مــن ْالَن َْصــارَ ِ،وأَنَّــهُ صــى ِق َبـ َـل بَ ْيـ ِ
� شَ ـ ْه ًرا ،أو َسـ ْب َع َة َع َ َ
ـت ا ْل َمق ِْد ِس ِسـ َّت َة َع َ َ
ـرَ ،و َصـ َّـى معــه
وكان يُ ْع ِج ُبــهُ أَ ْن تَ ُكـ َ
ـون ِق ْب َل ُتــهُ ِق َبـ َـل ا ْل َب ْيـ ِ
ـتَ ،وأَنَّــهُ صــى أَ َّو َل َصـ َـا ٍة َص َّلهَ ــاَ ،صـ َـا َة ا ْل َعـ ْ ِ
ـون ،فقــال :أَشْ ـ َه ُد ِبال َّلـ ِـه،
ـن صــى معــهَ ،ف َمـ َّـر عــى أَهْ ـ ِـل َم ْسـ ِـج ٍد َوهُ ـ ْـم َر ِاك ُعـ َ
ـو ٌمَ ،فخَ ـ َـر َج َر ُجـ ٌـل ِم َّمـ ْ
َقـ ْ

ـتَ ،وكَان َْت
لقــد َص َّل ْيـ ُ
ـت مــع رســول ال َّلـ ِـه ،صىل اللــه عليه وســلمِ ،ق َبـ َـل َم َّكـ َـةَ ،فـ َـدا ُروا كما هُ ـ ْـم ِق َبـ َـل ا ْل َب ْيـ ِ
ـت،
ـاب فلمــا َو َّل َو ْج َهــهُ ِق َبـ َـل ا ْل َب ْيـ ِ
ـل ِق َبـ َـل بَ ْيـ ِ
ا ْل َي ُهــو ُد قــد أَ ْع َج َب ُهـ ْـمِ ،إ ْذ كان يُ َصـ ِّ ي
ـت ا ْل َم ْقـ ِـد ِسَ ،وأَهْ ـ ُـل ا ْل ِك َتـ ِ
أَنْكَ ــروا ذلــك ،قــال زُهَ ــر :حدثنــا أبــو إســح َاق عــن ا ْلـ ف
ـات عــى ا ْل ِق ْب َل ِة قبــل أَ ْن
ـر ِاء ي� َح ِد ِيثـ ِـه هــذا ،أَنَّــهُ َمـ َ
ِ ْ َ
بَ َ
يْ ٌ
ُ
ُول ِف ِيهـ ْـمَ ،فأَنْـ َز َل الله ت ََعـ َ
ـالَ ،و ُق ِت ُلــوا فلــم نَـ ْـد ِر ما نَق ُ
ـو َل ِر َجـ ٌ
ـع ِإ َيمانَك ُْم})(((،
ـال{ :وما كان اللــه ِل ُي ِضيـ َ
ت َُحـ َّ
ففي الحديث ذكر واضح ورصيح بأن القبلة أ
الوىل كانت إىل بيت المقدس.
والمســجد أ
القــى المبــارك يتشــارك مــع المســجد الحــرام ف ي� مكــة المكرمــة ،والمســجد
ف
ف
ض
ش
ر� اللــه عنــه،
النبــوي ي� المدينــة المنــورة ي� حــر ت�يــع شــد الرحــال إليهــا ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي

الر َحـ ُ
ـاج َد؛ ا ْل َم ْسـ ِـج ِد ا ْل َحـ َـر ِام،
ـال إال إىل ث َ َلثَـ ِـة َم َسـ ِ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال(َ :ل تُشَ ـ ُّـد ِّ
عــن النـ ب ي
أ
(((
ــى)
ــج ِد ْال َ ْق َ
الر ُس ِ
ــول ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،و َم ْس ِ
َو َم ْس ِ
ــج ِد َّ
أ
ف
ن
ـج َوا ْل ُع ْمـ َـر َة ِل َّلـ ِـه}...
ـا� بإتمــام الحــج والعمــرة َ
{وأَ ِت ُّمــوا ا ْل َحـ َّ
فهــذه ومضــات ي� ضــوء المــر الربـ ي
(البقــرة )196 :يــر اللــه التطــرق إليهــا ،والوقــوف عندهــا ،عــى أن تكــون بن�اس ـاً للمتدبريــن الباحثـ ي ن
ـ�
ـ� والباحثـ ي ن
عــن الحقيقــة الدامغــة ،ولعـ َّـل أن يكــون ف� التذكـ يـر بهــا نفــع للمؤمنـ ي ن
ـ� عــن الحقيقــة بتجــرد
ي

وموضوعيــة.

اليمان.
اليمان ،باب الصالة من إ
 .1صحيح البخاري ،كتاب إ
ف
ف
 .2صحيح البخاري ،كتاب فضل الصالة ي� مسجد مكة والمدينة ،باب فضل الصالة ي� مسجد مكة والمدينة.
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مل ف� العدد
ما يقوم من األعامل العظام
عند العجز عن الحج إىل بيت الله الحرام
الشيخ أحمد خالد شوباش
مفتي محافظة نابلس

أ
اليمــان باللــه
الحــج إىل بيــت اللــه الحــرام مــن أفضــل العمــال عنــد اللــه تعــاىل بعــد إ
ورســوله ،والجهــاد ف� ســبيل اللــه ،ت
مــروراً
وي�تــب عليــه مغفــرة الذنــوب ،ودخــول الجنــة إذا كان ب
ي
آ
النفــاق عليــه مــن مــال حــال.
بفعــل الطاعــات ،وتجنــب الثــام والمحرمــات ،وأن يكــون إ

وقــد يقــع للبعــض أف ـر ٍاد أو جماعــات بســبب ظــروف قاهــرة وأحــوال طارئــة التخلــف عــن
الحــج ،والعجــز عــن أدائــه ،لقلــة المــال ،أو لضعــف البــدن وعجــزه ،أو بســبب جائحــة أو نازلــة
تتعلــق بالمــرض والعــدوى ،تمنــع النــاس مــن الســفر إىل البقــاع الطاهــرة ،وتحبســهم عــن المشــاهد
والمواقــف ،وتحرصهــم عــن بيــت اللــه الحــرام.
فهــل مــن أعمــال تقــوم مقــام ذلــك النســك العظيــم حـ تـى يــأذن اللــه للمشـ ي ن
ـتاق� إىل بيتــه
وحرمــه زيارتهمــا؟!
فضل التسبيح والتحميد والتكبري:
ض
َعـ ْ َ
� ال َّلــهُ َع ْنــهُ َ ،قـ َ
�َ ،صـ َّـى اللهُ َع َل ْي ِه َو َسـ َّل َمَ ،فقَا ُلوا:
ـالَ :
(جا َء ال ُف َقـ َـرا ُء ِإ َل ال َّن ِب ي ِّ
ـن ِأب ي� هُ َريْـ َـر َةَ ،ر ِ ي َ

أ
ون
الم ِق ِيم؛ يُ َص ُّلـ َ
وم َ
ات ُ
ـو ِال ِب َّ
ـب أَهْ ـ ُـل ُّ
العـ َـاَ ،وال َّن ِعيـ ِـم ُ
ـلَ ،ويَ ُص ُ
ـور(*) ِمـ َ
ـن َال ْمـ َ
الد َر َج ِ
َذهَ ـ َ
الدثُـ ِ
ـون ك ََما ن َُصـ ي ِّ
(((

الث� :مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ،النهاية ف� غريب الحديث أ
أ
والثر،
الكث� ،ابن ي
* الدثور جمع َدثْر وهو المال ي
ي
ش
مادة دثر ،جزء  2صفحة  ،100النا� :المكتبة العلمية  -يب�وت 1399هـ 1979 -م ،تحقيق :طاهر الزاوي  -محمد الطناحي ،عدد
أ
الجزاء.5 :
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ـونَ ،قـ َ
ـال( :أَال َ
ونَ ،ويَ َت َص َّد ُقـ َ
ونَ ،ويُ َج ِاهـ ُـد َ
ـون ِب َهــاَ ،ويَ ْع َت ِمـ ُـر َ
ـو ٍال يَ ُح ُّجـ َ
ك ََمــا ن َُصـ ُ
ـومَ ،و َل ُهـ ْـم َف ْضـ ٌـل ِمـ ْ
ـن أَ ْمـ َ
ـ�
ـن أَنْ ُتـ ْـم بَـ ي ْ ن َ
ـر َمـ ْ
أُ َح ِّدث ُ ُكـ ْـم ِإ ْن أَخَ ْذتُـ ْـم أَ ْد َر ْك ُتـ ْـم َمـ ْ
ـن َسـ َب َقك ُْم َو َلـ ْـم يُ ْد ِر ْك ُكـ ْـم أَ َحـ ٌـد بَ ْع َد ُكـ ْـمَ ،و ُك ْن ُتـ ْـم خَ ـ ي ْ َ
ـ�»َ ،فاخْ َت َل ْف َنــا
ـر َ
ون َوت َْح َمـ ُـد َ
ـن َع ِمـ َـل ِم ْث َلــهُ  ،ت َُسـ ِّب ُح َ
ون خَ ْلـ َـف ك ُِّل َصـا َ ٍة ثَالَثًــا َوثَال َ ِثـ ي ن َ
ظَ ْه َرانَ ْيـ ِـه ِإ َّل َمـ ْ
ون َوتُكَ ـ ب ِّ ُ
بَ ْي َن َنــاَ ،ف َقـ َ
ـت ِإ َل ْي ِه،
ـ�َ ،ونُكَ ب ِّ ُ� أَ ْربَ ًعــا َوثَال َ ِثـ ي ن َ
ـ�َ ،ون َْح َمـ ُـد ثَالَثًــا َوثَال َ ِثـ ي ن َ
ـال بَ ْع ُض َنــا :ن َُسـ ِّب ُح ثَالَثًــا َوثَال َ ِثـ ي ن َ
ـ�َ ،ف َر َج ْعـ ُ
ـال :تَ ُقـ ُ
َف َقـ َ
ـ�).
ـرَ ،حـ ت َّـى يَ ُكـ َ
«س ـ ْب َح َ
ـن ثَالَثًــا َوثَال َ ِثـ ي ن َ
ان ال َّلـ ِـهَ ،و َ
ـن ُك ِّل ِهـ َّ
ـون ِم ْن ُهـ َّ
ـولُ :
الح ْمـ ُـد ِل َّلـ ِـهَ ،وال َّلــهُ أَ ْكـ ب َ ُ

(((

فالنــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أرشــد الفقــراء الذيــن ال يجــدون مــاال ً للحــج والعمــرة
بي

والصدقــة والنفــاق ف� ســبيل اللــه ،إىل الذكــر بعــد الصلــوات الخمــس ،ممــا يلحقهــم أ
بالجــر الــذي
إ
ي

يحصــل عليــه أ
الغنيــاء.

ف
و� روايــة مســلمَ ،قـ َ
ـول اللـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ
ـحَ ( :ف َر َجـ َ
ـع ُف َقـ َـرا ُء ا ْل ُم َه ِاج ِريـ َ
ـن ِإ َل َر ُسـ ِ
ي
ـال أَبُــو َصا ِلـ ٍ

أ
ـو ِال ِب َمــا َف َع ْل َنــاَ ،فف ََع ُلــوا ِم ْث َلــهُ َ ،ف َقـ َ
ـول اللـ ِـه،
َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َمَ ،فقَا ُلــواَ :سـ ِـم َع ِإخْ َوانُ َنــا أَهْ ـ ُـل ْال َ ْمـ َ
ـال َر ُسـ ِ
ــه َو َســ َّل َمَ ( :ذ ِلــكَ َف ْض ُ
َص َّ
ــن يَشَ ــا ُء).
يــه َم ْ
اللــه يُؤْ ِت ِ
ــل ِ
ــى اللــهُ َع َل ْي ِ

(((

وهــذا يــدل عــى أفضــل أعمــال الــر المتعلقــة أ
بالمــوال ،ممــا ال ســبيل للفقـ يـر إليهــا ،وال
ب
قــدرة لــه عليهــا.
ف
ت
ـ� تقربــه إىل
والمــال إذا أنفقــه العبــد ي� طاعــة اللــه ،واســتعان بــه عــى فعــل الخـ يـرات الـ ي

اللــه وتوصلــه إليــه ،كان أفضــل النعــم ،وبئــس المــال الــذي يشــغل عــن طاعــة اللــه ،وينفــق ف ي�
ـح
الصا ِلـ ُ
ـال َّ
ـاص ،قــال رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :يَــا َع ْمـ ُـروِ ،ن ْع ًمــا ِبا ْل َمـ ِ
المحرمــات والمعـ ي
ــح) .
ــل َّ
ِل َّلر ُج ِ
الصا ِل ِ

(((

 .1صحيح البخاري ،كتاب أ
الذان ،باب الذكر بعد الصالة.
 .2صحيح مسلم ،كتاب المساجد ومواضع الصالة ،باب استحباب الذكر بعد الصالة.
أ
ين
 .3مسند أحمد ،مسند
الن� ،صىل هللا عليه وسلم ،وقال الرنؤوط إسناده صحيح عىل
الشامي� ،حديث عمرو بن العاص عن ب ي
ش�ط مسلم.
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ف أ
ـن َج ِابـ ٍـرَ ،قـ َ
ـ�،
ـالُ ( :ك َّنــا َمـ َ
مــن حبــس عــن عبــادة لعــذر ،كان ش�يــكاً للعابــد ي� الجــرَ ،عـ ْ
ـع ال َّنـ ِب ي ِّ

الم ِدي َنـ ِـة َل ِر َجـ ً
َصـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم ِ ،ف ي� َغـ َز ٍاةَ ،ف َقـ َ
ـراَ ،و َل َقطَ ْع ُتـ ْـم َو ِاديًــا،
ـال(ِ :إ َّن ِب َ
ستُـ ْـم َم ِسـ ي ً
ـال َمــا ِ ْ
ف
(((
العـ ْـذ ُر ).
(وهُ ـ ْـم ِبا ْل َم ِدي َنـ ِـةَ ،ح َب َس ـ ُه ُم ُ
ِإ َّل كَانُــوا َم َع ُكـ ْـمَ ،ح َب َس ـ ُه ُم ا ْل َمـ َـر ُض) (((.يو� روايــة البخــاريَ :
فقــد ينــوي العبــد العمــل الصالــح ،فيحبســه عنــه حابــس ،فينــال أجــر النيــة ،وقــد يعتــاد
المــرء عــى العبــادة وهــو صحيــح مقيــم ،فيحبســه المــرض أو الســفر عــن تلــك العبــادة ،فينــال
غــر نقــص لحرصــه عليهــا.
أجرهــا كامــا ً مــن ي
إن تطلــع العبــد إىل العمــل الصالــح ،وغبطــة مــن يمارســه مــع عجــزه عنــه ،يلحقــه بأجــر مــن
يعملــه ،وهــذا بــاب مــن أبــواب التنافــس والغبطــة ش
الم�وعــة ،والحســد المبــاح ،فعــن ِأبَ ي� هُ َريْـ َـر َة،

ض
ـال( :ال َ َح َسـ َـد إ َّل ف� اث ْ َن َتـ ي ْ ن
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َمَ ،قـ َ
ر� اللــه عنــه ،أَ َّن َر ُسـ َ
ـ�َ :ر ُجـ ٌـل َع َّل َمــهُ
ِ ِي
ِ
ي

ـارَ ،ف َسـ ِـم َعهُ َجــا ٌر َلــهُ َ ،ف َقـ َ
ـت ِم ْثـ َـل َمــا
ال َّلــهُ ال ُقـ ْـر َ
ـالَ :ل ْي َتـ ِن ي أُو ِتيـ ُ
آنَ ،ف ُهـ َ
ـو يَ ْت ُلــو ُه آنَــا َء ال َّل ْيـ ِـلَ ،وآنَــا َء ال َّن َهـ ِ
ف
ُ ت
ن
ـقَ ،ف َقـ َ
ـت ِم ْثـ َـل َمــا يَ ْع َمـ ُـلَ ،و َر ُجـ ٌـل آتَــا ُه ال َّلــهُ َمـ ً
الحـ ِّ
و� ُفـا َ ٌنَ ،ف َع ِم ْلـ ُ
ـو يُ ْه ِل ُكــهُ ِ ي� َ
ـال َف ُهـ َ
ـال َر ُجـ ٌـلَ :ل ْي َتـ ِ ي
أ ِيَ
ُ ت
ـت ِم ْثـ َـل َمــا يَ ْع َمـ ُـل ) .
أُو ِتيـ ُ
و� ُف ـا َ ٌنَ ،ف َع ِم ْلـ ُ
ـت ِم ْثـ َـل َمــا أ ِ ي َ

(((

إن مــن عجــز عــن عمــل الخـ يـر ،وتم ـىن حصولــه ،وتأســف لعجــزه ،وتعــذر أداؤه كان ش�يــكاً
لفاعلــه ف� الفعــل أ
والجــر.
ي

المارة ،باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر.
 .1صحيح مسلم ،كتاب إ
 .2صحيح البخاري ،كتاب المغازي ،باب منه.
 .3صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب اغتباط صاحب القرآن.

27

جم�ل ة� ا إل�سراء

العدد  154ذو القعدة  /ذو الحجة 1442هـ حزيران  /متوز 2021م

فضل العمل الصالح يف عرش ذي الحجة:
العمــل ف� ش
عــر ذي الحجــة يفضــل عــى الجهــاد ف ي� ســبيل اللــه ،ويفوقــه ،إال مــن خــرج
ي
بنفســه ومالــه ولــم يرجــع منهمــا بـ شـىء ،فعــن ابْــن َعبـ ٍ ض
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ
ِ َّ
ـاس ،ي
ي
ر� اللــه عنــهَ ،عـ ِـن ال َّنـ ِب ي ِّ

ف
ف
الج َهــا ُد؟ َقـ َ
َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم ،أَنَّــهُ َقـ َ
ـالَ :وال َ
ـالَ ( :مــا َ
الع َمـ ُـل ِ ي� أَيَّـ ٍ
ـام أَ ْف َضـ َـل ِم ْن َهــا ِ ي� هَ ـ ِـذ ِهَ ،قا ُلــواَ :وال َ ِ
ــم يَ ْر ِج ْ ش
الج َهــا ُدِ ،إ َّل َر ُج ٌ
ــى ٍء )  (((.والعمــل يشــتمل أنــواع
ــهَ ،ف َل ْ
ــه َو َما ِل ِ
ــر ِب َنف ِْس ِ
ِ
ــر َج يُخَ ِاط ُ
ــل خَ َ
ــع ِب َ ي ْ
وغ�هــا.
العبــادات كالصــاة
والتكبــر والذكــر والصــوم ي
ي
أعامل يبلغ أجرها أجر الحج:
الســام ،أنــه أعطــى لعبــاد اللــه أبواب ـاً لتحصيــل أجــر الحــج ،ش
و�ع لهــم
مــن محاســن إ
أعمــاال ً يبلغــون بهــا عنــد العجــز عــن التطــوع بالحــج أجــر أدائــه ،خاصــة أن اللــه وضــع ف ي� قلــوب
الخلــق الحنـ ي ن
ـ� إىل بيتــه العظيــم ،والشــوق إىل النظــر إليــه ،وذلــك ّلمــا كانــت نفوســهم معلقــة بــه،
تتــوق إليــه ،وهــم يعجــزون عــن بلوغــه كل عــام ،وقــد ال يتمكــن الراغبــون ف ي� الوصــول إليــه هــذا

الكثــرون عــن بلوغــه ألعــوام.
العــام ،كمــا يعجــز
ي

ض
ـال َر ُسـ ُ
ـالَ :قـ َ
ر� اللــه عنــهَ ،قـ َ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه
 مــن ذلــك ،مــا ورد َعـ ْـن أَنَـ ٍـس ،ي

ف
ـع الشَّ ـ ْـم ُس ،ث ُ َّم َصـ َّـى َرك َْع َتـ ي ْ ن
ـ�،
ـن َصـ َّـى الغَ ـ َـدا َة ِ ي� َج َما َعـ ٍـة ،ثُـ َّـم َق َعـ َـد يَ ْذ ُكـ ُـر ال َّلــهَ َحـ ت َّـى تَطْ ُلـ َ
َو َسـ َّل َم(َ :مـ ْ
ِ
ـال َر ُسـ ُ
ـالَ :قـ َ
ـت َلــهُ َكأَ ْجـ ِـر َح َّجـ ٍـة َو ُع ْمـ َـر ٍةَ ،قـ َ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم« :ت ََّامـ ٍـة ت ََّامـ ٍـة ت ََّامـ ٍـة).
كَانَـ ْ

(((

ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ ،قـ َ
 ومــن ذلــك مــا ورد عــن ِأبَ ي� أُ َم َامـ َـة ،أَ َّن َر ُسـ َـن خَ َر َج
ـال(َ :مـ ْ
الض َحــىَ ،ل
يح ُّ
ـن بَ ْي ِتـ ِـه ُم َتطَ ِّهـ ًـرا ِإ َل َصـ َـا ٍة َمكْ ُتوبَـ ٍـةَ ،فأَ ْجـ ُـر ُه َكأَ ْجـ ِـر ا ْل َحـ ِّ
ـاج ا ْل ُم ْحـ ِـر ِمَ ،و َمـ ْ
ِمـ ْ
ـن خَ ـ َـر َج ِإ َل ت َْسـ ِـب ِ
 .1صحيح البخاري ،كتاب العيدين ،باب فضل العمل ف� أيام ش
الت�يق.
ي
ح� تطلع الشمس ،قال ت
ال�مذي ،أبواب السفر ،باب ذكر ما يستحب من الجلوس ف� المسجد بعد صالة الصبح ت
س� ت
 .2نن
ال�مذي:
ي
هذا حديث حسن غريب.
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ينصبــهُ إ َّل إيــاهَ ،فأَجــره َكأَجــر ا ْلمعتمــر ،وصـ َـا ٌة عـ َـى أَثَــر صـ َـاةَ ،ل لَغْ ــو بينهمــا ،كتـ ف
ـ�) .
َ
ـاب ِ ي� ِع ِّل ِّيـ ي ن َ
ِ َ ٍ
َ ْ ِ ُ ِ ِ َّ ُ ْ ُ ُ ْ ِ ُ ْ َ ِ ِ َ َ
َ َْ َ ُ َ ِ َ ٌ

(((

وغ�همــا ،وبعــض النــاس يهــون
إن أداء الواجبــات كلهــا خـ يـر مــن التنفــل بالحــج والعمــرة ي
عليــه تكـرار الحــج والعمــرة وال تطاوعــه نفســه لــرد المظالــم وأداء الواجبــات ،ومــن النــاس مــن يثقــل
النفــاق ف ي� الحــج ولــو مــن حــرام.
عليــه تــرك كســب الحــرام ،ويســهل عليــه إ
ومــن أبــواب تحصيــل أجــر الحــج ف ي� قضــاء حوائــج النــاس ،مــا فهمــه ســلفنا الصالــح مــن
ف
ـر لــك مــن حجــة بعــد حجــة “.
هــذا الديــن ،يقــول الحســن البــري “ :مشــيك ي� حاجــة أخيــك خـ ي ٌ

(((

تسليمة ومواساة:
ـ� رحمــه اللــه “ :إن حبســتم العــام عــن الحــج ،فارجعــوا إىل جهــاد
قــال ابــن رجــب الحنبـ ي
النفــوس ،فهــو الجهــاد أ
الكـ بـر ،أو أحرصتــم عــن أداء النســك ،فأريقــوا عــى تخلفكــم مــن الدمــاء مــا
تيــر ،فــإن إراقــة الدمــاء الزمــة للمحــر ،وال تحلقــوا رؤوس أديانكــم بالذنــوب ،فــإن الذنــوب حالقة
الديــن ،ليســت حالقــة الشــعر ،وقومــوا للــه باستشــعار الرجــاء والخــوف ،مقــام القيــام بأرجــاء
الخيــف والمشــعر ،ومــن كان قــد بعــد عــن حــرم اللــه ،فــا يبعــد نفســه بالذنــوب عــن رحمــة اللــه،
فــإن رحمــة اللــه قريــب ممــن تــاب إليــه واســتغفر ،ومــن عجــز عــن حــج البيــت ،أو البيــت منــه بعــد،
فليقصــد رب البيــت ،فإنــه ممــن دعــاه ورجــاه أقــرب مــن حبــل الوريــد” .

(((

والله أعلم
أ ن
 .1نن
س� بأ� داود ،كتاب الصالة ،باب ماجاء ف� فضل ش
لبا�.
الم� إىل الصالة ،وحسنه ال ي
ي
ي
ي
 .2ابن بأ� الدنيا :أبو بكر عبد هللا بن محمد ،قضاء الحوائج ،صفحة  ،89المحقق :مجدي السيد إبراهيم ،ش
النا� :مكتبة القرآن -
ي
القاهرة ،عدد أ
الجزاء.1 :
الحنبل :زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد ،لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف ،صفحة ،444
 .3ابن رجب
ي
أ
أ
ن
ش
كث� ،دمشق  -يب�وت ،الطبعة :الوىل 1413 ،هـ 1992 -م ،عدد الجزاء.1 :
السواس ،النا� :دار ابن ي
تحقيق :ي
ياس� محمد ّ
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ٌ
رحاب
وأشواق يف
آيات
ِ
ٌ
ِ
الحرام
املسجد
ِ
الشيخ عامر بدوي

مفتي محافظة طولكرم

الفــق تباشــر القبــول ف� ركــب الحجيــج؛ تبــدأ أ
منــذ أن تلــوح ف� أ
الخيلـ ُـة ترســم رحلـ َـة الطريق،
يُ
ي
َ ي
ـاوز الصح ـراء الممتــدة إىل أط ـراف الجغرافيــا
والوهــاد ،ومفـ ِ
ومــا فيهــا مــن مشــاهد الوعـ ِـر والســهلِ ،
العربيــة .ومــا تــكاد تســكن تلــك أ
الخيلــة ،حـ تـى تعــود مــرة أخــرى صــوراً ت ز
ت�احــم؛ تؤجــج الشــوق إىل
ُ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،والصــاة
الحــرم النبــوي بالمدينــة المنــورة ،وزيــارة المرقــد الطاهــر للنـ ب ي
ف� الروضــة ش
ال�يفــة.
ي
مخضلــة بدمــوع الشــوق ،تـ تـراءى لحجــاج بيــت اللــه العتيــق ،وهــم يتجهــون
صــور رائعــة ّ
لم ّكــة المكرمــة ،متـنز ل الوحــي من الســماء ،وهنــاك ف ي� رحاب المســجد الحرام مشــاهد رائعــات ،وآيات
ـا� بالحـ ض
ض
ـا� ،بقيــت عــى مــدار الزمــن ،ولــم تندثــر،
ب ّينــات ،ومعالــم خالــدة ،وأشــواق تربــط المـ ي
دول حاولــت طمســها ،وبقيــت آ
ين
تنطــو ،وبــادت ٌ
اليــات بــارزة شــاهدة.
الســن� ،ولــم
وطــوت آالف
ْ
ِ
أ
ف
ـوب المحبـ ي ن
ـ� ،مــع قوافــل الحجيــج
و� مثــل هــذه اليــام ،تثــور لواعـ ُ
ـر قلـ ُ
ـج الشــوق ،وتطـ ي ُ
ي
الميممـ ي ن
ـ� شــطر المســجد الح ـرام؛ فكلمــا ســارت قافلــة ،أو حــدا حــادي الركبــان بالحجــاج؛ غمــرت
ّ
ف
ين
الهائمــ� بالبيــت العتيــق.
ــردي
ُ
أمــواج الشــوق القلــوب ،وع ّبقــت النســائم القدســية ي� بُ ّ

جدنــا الخليــل إبراهيــم ،عليــه
ـر الطويــل الوعــر ،الــذي شـ ّ
ـق طري َقــهُ ،
هنــاك حيــث المسـ ي ُ
الســام؛ يحمــل عــى عاتقــه ،أبانــا إســماعيل ،عليــه الســام؛ حينمــا كان وليــداً؛ يقطــع بــه المفــاو َز
الوعــرة ،ومجاهيــل الطرقــات؛ فاســتود َع اللــه تعــاىل طف ـا ً قادم ـاً مــن فلسـ ي ن
ـط� ،اســتودعه ف ي� ذلــك
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ـ� الصخــور الســوداء الصلــداء ،فاصطفــاه اللــه ســبحانه وتعــاىل نب ّيـاً ف� الصالحـ ي ن
الــوادي المقفــر بـ ي ن
ـ�،
ي
فقــدر لذلــك الطفــل أن يكــون مختــاراً{ ،وا ْذك ف
َان
ــد َوك َ
ــم ِاع َيل ِإنَّــهُ ك َ
ّ
َ
ــاب ِإ ْس َ
ــاد َق ا ْل َو ْع ِ
َان َص ِ
ْ
ُــر ِ ي� ا ْل ِك َت ِ

َر ُسـ ً
ـول ن َِب ًّيــا} (مريــم)54:؛ فــكان الطفــل اليافــع أَهْ ـا ً للصعــاب ،وصاحــب العــزم المشــدود ،والصابــر
عــى لظــى الصح ـراء ،وحــر الرمضــاء ،عزمــه أصلــب مــن الصخــر أ
الصــم حولــه ،وأملــه أوســع مــن
ّ
الصحـراء تل ّفــه ،هكــذا نشــأ أبونــا إســماعيل قويّـاً؛ يمـض ي فيهــا مــا قـ ّـدر لــه اللــه أن يمضـــي؛ ليكــون
ـل� ،المبعــوث رحمــة للعالمـ ي ن
ـ� ،وإمــام المرسـ ي ن
مــن نســله ال ّنجيــب سـ ّيد الثقلـ ي ن
ـ� محمــد ،صــى اللــه
ـ�
عليــه وســلم ،فالنطفــة تلــد النطفــة؛ َف ُن ِسـ َـل محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــن ظهــر ذلــك النـ ب ي
الكريــم إســماعيل ،وأطلــق عليــه العــرب لقــب “ابــن الذبيحـ ي ن
ـ�”(((.

و� هــذه العجالــة ،أجــول ف� رحــاب البيــت العتيــق؛ لنقلــب النظــر ف� بعــض تلــك آ
ف
اليــات
ي
ي
ي
والشــواق الثائــرة ،ومــن هــذه آ
الخالــدة ،أ
اليــات ت
الــ� ت
تــراءى ف ي� أذهــان مشــاهديها:
ي

أوالً :مقام إبراهيم ،عليه السالم
ف
ف
ـام
ـات َم َقـ ُ
ـات بَ ِّي َنـ ٌ
مقــام إبراهيــم ي� المســجد الحـرام ،هــو المذكــور ي� قولــه تعــاىل{ِ :فيـ ِـه آيَـ ٌ
ف
ورجــح الطـ بـري إمــام
ِإبْ َر ِاهيـ َـم} (آل عمـران ،)97 :تعــددت أقــوال المفرسيــن ي� موضــع مقــام إبراهيــمّ ،
أ
ـام
ـو ِاب ِع ْن َدنَــا َمــا َقا َلــهُ ا ْلقَا ِئ ُلـ َ
ـونِ :إ َّن َم َقـ َ
الصـ َ
المفرسيــن مــكان المقــام؛ فقــالَ :وأَ ْو َل هَ ـ ِـذ ِه ْال َ ْقـ َ
ـو ِال ِب َّ
ـام ا ْل َم ْعـ ُـر ُ
وف ِب َه َذا ِال ْسـ ِـم ،ا َّلـ ِـذي هُ َو ِ ف ي� ا ْل َم ْسـ ِـج ِد ا ْل َحـ َـر ِام((( .وعن ابن عبــاسَ :ف َل َّما
ـو ا ْل َم َقـ ُ
ِإبْ َر ِاهيـ َـم هُ ـ َ
ـام ِإبْ َر ِاهيـ َـم”((( .وممــا
ـع ا ْل ُب ْن َيـ ُ
ـو َم َقـ ُ
ـع ا ْل ِح َجــا َر ِةَ ،قـ َ
ا ْرتَ َفـ َ
ـانَ ،و َض ُعـ َـف الشَّ ـ ْيخُ َعـ ْ
ـام َعـ َـى َح َجـ ٍـرَ ،ف ُهـ َ
ـن َر ْفـ ِ
ـ� ،صــى اللــه عليه
أن مقــام إبراهيــم هــو المعــروف اليــوم ،مــا رواه جابــر بــن عبــد اللــه ّ
يؤيــد ّ
أن النـ ب ي

السـ َـام((( .وقد
ـنَ ،ف َر َمـ َـل ث َ َلثًــاَ ،و َمـ ش َ
الر ْكـ َ
ـى أَ ْربَ ًعا ،ثُـ َّـم نَ َفـ َـذ ِإ َل َم َقـ ِ
وســلمْ ،
ـام ِإبْ َر ِاهيـ َـمَ ،ع َل ْي ِه َّ
اسـ َت َل َم ُّ
ص ًّل} (البقرة)125 :
أمر الله تعاىل بالصالة عند المقام،
َ
فقال{:وات َِّخ ُذوا ِم ْن َمق َِام ِإبْ َر ِاه َ
يم ُم َ

 .1ابــن كثـ يـر ،إســماعيل بــن عمــر :تفسـ يـر الق ـرآن العظيــم .20/4 .يقصــدون بذلــك الذبيــح إســماعيل ،عليــه الســام ،ووالــد
ـ� ،صــى هللا عليــه وســلم ،عبــد هللا كمــا ف ي� قصــة عبــد المطلــب.
النـ ب ي
الط�ي .تحقيق محمود شاكر.36/2 .
تفس�
ب
 .2ي
الط�ي .تحقيق محمود شاكر.35/2 .
تفس� ب
 .3ي
�َ ،ص َّل هللاُ َع َل ْي ِه َو َسل ََّم.
 .4صحيح مسلم ،كتاب الحج ،بَ ُ
اب َح َّج ِة ال َّن ِب ي ِّ
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ـات ا ْلك َْع َبـ ِـةَ ،فـ َـد َّل َعـ َـى
قــال ابــن حجــر :ان َْع َقـ َـد ْ ِإ
ال ْج َمــا ُع َعـ َـى َجـ َ
ـع ِج َهـ ِ
ـو ِاز َّ
الصـ َـا ِة ِإ َل َج ِميـ ِ

ـو
ـام ِإبْ َر ِاهيـ َـم ا ْل َح َجـ ُـر ا َّلـ ِـذي ِفيـ ِـه أَثَـ ُـر َق َد َم ْيـ ِـهَ ،وهُ ـ َ
َعـ َـد ِم ال َّتخْ ِصيـ ِـصَ ،وهَ ـ َـذا ِب َنــا ٌء َعـ َـى أَ َّن ا ْل ُمـ َـرا َد ِب َم َقـ ِ
موجــود إ َل ْ آ
ال ِن(((.
َ ُْ ٌِ
ـ� إىل آالف السـ ي ن
فهــذا مشــهد يعــود بالمؤمنـ ي ن
ـن� ،إىل كلمــة التوحيــد الجــذر الضــارب ف ي� أعمــاق
أ
الرض ،والــوارف الظــل ف ي� جنبــات الســماء ،يتمثــل ذلــك بســيدنا إبراهيــم ،عليــه الســام ،غــارس
ين
المؤمنــ� .
دعــوة التوحيــد ف ي� قلــوب

ثانيا :الركن “الحجر األسود”
أ
أ
ــت أَ ْربَ َع ُ
يــهَ ،وك َْونُــهُ
ــر ْال َ ْس َ
ــان ،ك ْ
ــو ِد ِف ِ
ل ْل َب ْي ِ
ــة أَ ْرك ٍَانْ ،ال َ َّو ُل َلــهُ َف ِضي َل َت ِ
َــو ُن ا ْل َح َج ِ
ن
ــس ِل ْ آلخَ َريْ ش
َّــا� الثَّا ِن َي ُ
ــة َفقَــ ْ
َع َ
� ٌء ِم ْن ُه َمــاَ ،ف ِل َذ ِلــكَ يُ َق َّب ُ
ــل
ــد ِإبْ َر ِاه َ
ــى َق َو ِاع ِ
طَ ،و َل ْي َ
يــمَ ،و ِللث ِ ي
ِ
ــن َ ي ْ
ط ،و َل ي َقب ُ آ
أ
ن
ــر ِانَ ،و َل يُ ْســ َت َل َم ِان ،هَ َ
ــذا َع َ
ــور (((.
َّــا� َفقَــ ْ َ ُ َّ
ــل ْالخَ َ
ْال َ َّو ُلَ ،ويُ ْســ َت َل ُم الث ِ ي
ــى َرأْ ِي ا ْل ُج ْم ُه ِ
والول هو الحجر أ
أ
ن
ن
اليما� .
والثا� هو الركن
السود،
ي
ي
والحجــر أ
ـال َر ُسـ ُ
الســود مــن الجنــةَ ،قـ َ
الح َجـ ُـر
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم« :نَ ـ َز َل َ
أ
ـن ال َّلـ ب َ ن
ـال َر ُسـ ُ
ـو َدتْهُ خَ طَايَــا بَـ ِن ي آ َد َم»((( .و َقـ َ
ـول اللـ ِـه،
ـو أَشَ ـ ُّـد بَ َي ً
ـن َ
اضــا ِمـ َ
ـو ُد ِمـ َ
ـ� َف َسـ َّ
الج َّنـ ِـةَ ،وهُ ـ َ
ال َ ْسـ َ
ِ
ت
ـان َوشَ ـ َف َت ِان”(((،
ـن ِأبَ ي� ُق َب ْيـ ٍـسَ ،لــهُ ِل َسـ ٌ
ـو َم ا ْل ِق َي َامـ ِـة أَ ْعظَـ َـم ِمـ ْ
الر ْكـ ُ
ـن يَـ ْ
َصـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم “ :يَـ ِأْ ي� ُّ
ـال َر ُسـ ُ
و َقـ َ
الج َّنـ ِـة،
الم َقـ َ
ـنَ ،و َ
ـوت َ
ـان ِمـ ْ
الر ْكـ َ
ـن يَا ُقـ ِ
ـام يَا ُقوتَ َتـ ِ
ـول اللـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم«ِ :إ َّن ُّ
أ
ـال َر ُسـ ُ
المغْ ـ ِـر ِب”((( .و َقـ َ
ـول
ـس نُو َرهُ َمــا َل َ َضا َءتَــا َمــا بَـ ي ْ ن َ
المشْ ــ ِـر ِق َو َ
ـ� َ
ـس ال َّلــهُ نُو َرهُ َمــاَ ،و َلـ ْ
ـو َلـ ْـم يَطْ ِمـ ْ
طَ َمـ َ
أ
ف
ـر
الح َجـ ِـر الســودَ :
ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم ِ ،ي� َ
«وال َّلـ ِـه َل َي ْب َع َث َّنــهُ ال َّلــهُ يَـ ْ
ـو َم ِ
الق َي َامـ ِـة َلــهُ َع ْي َنـ ِ
ـان يُ ْبـ ِ ُ
ـق»(((.
اس ـ َت َل َمهُ ِب َحـ ٍّ
ـان يَ ْن ِطـ ُ
ِب ِه َمــاَ ،و ِل َسـ ٌ
ـق ِبـ ِـه ،يَشْ ـ َه ُد َعـ َـى َمـ ْ
ـن ْ
 .1فتح الباري.499/1.
 .2فتح الباري.475/3 .
أ
ف
ت
 .3نن ت
َ
َ
المق َِام ،وقال ال�مذي :حديث حسن صحيح
الرك ِْنَ ،و َ
اب َما َجا َء ِ ي� ف ْض ِل َ
س� ال�مذي ،أبواب الحج .بَ ُ
الح َج ِر ال ْس َو ِدَ ،و ُّ

أ
ض
ث
لغ�ه.
� هللاُ َع ْن ُه َما .قال شعيب الرنؤوط :حسن ي
 .4مسند أحمد ،مسند المك�ين من الصحابةُ .م ْس َن ُد َع ْب ِد هللاِ بْ ِن َع ْم ِرو بْ ِن ال َْع ِاصَ ،ر ِ ي َ
أ
أ
ف
ف
ن
 .5نن ت
الصغ�.336/1.
لبا� .ي� صحيح الجامع
ي
الرك ِْنَ ،و َ
اب َما َجا َء ِ ي� َف ْض ِل َ
س� ال�مذي ،أبواب الحج ،بَ ُ
الح َج ِر ال َ ْس َو ِدَ ،و ُّ
المق َِام ،وصححه ال ي

أ
ف
أ ن
 .6نن ت
لبا�
اب َما َجا َء ِ ي� َ
س� ال�مذي ،أبواب الحج .بَ ُ
الح َج ِر ال َ ْس َو ِد ،وصححه ال ي
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ثالثاً :الحطيم؛ ِ
الحجر

أ
ـت
ـاء بنيتــهَ ،و َمــا حجــرت َع َل ْيـ ِـه مــن ال َ ْرض َف ُهـ َ
ـو ِح ْجـ ٌـرَ ،و ِم ْنــهُ ُسـ ِّـم َي َح ِطيـ ُـم ا ْل َب ْيـ ِ
ا ْل ِح ْجـ ُـر ك ُُّل ِب َنـ ٍ
أ
يمــا؛ ِ أل َ َّن ا ْل َعـ َـر َب
ومــاَ .و ِقيـ َـل ُسـ ِّـم َي َح ِط ً
ـو َم ْحطُ ً
وسـ ِّـم َي ُحطَ ًامــاِ ،لَنَّــهُ أُخْ ـ ِـر َج ِمـ َ
ـتَ ،وتُـ ِـركَ هُ ـ َ
ـن ا ْل َب ْيـ ِ
ِح ْجـ ًـراُ .
ت
ت
ت
ـ� تَطُـ ُ
ـانَ ،و ِقيـ َـل
كَانَـ ْ
ـوف ِفي َهــاَ ،وت ْ َُ� ُك َهــا َحـ َّـى تَ َت َحطَّـ َـمَ ،وتَف ُْسـ َـد ِبطُـ ِ
ـول ال َّز َمـ ِ
ـت تَطْـ َـر ُح ِفيـ ِـه ِث َيابَ َهــا ا َّلـ ِ ي
أ
ـر ِم ْن َهــا(((.
يمــا ِلَنَّــهُ ك َ
ُسـ ِّـم َي َح ِط ً
َان ِمـ ْ
ـن ُج ْم َلـ ِـة ا ْلك َْع َبـ ِـةَ ،فأُخْ ـ ِـر َج َع ْن َهــاَ ،و َكأَنَّــهُ ُكـ ِ َ
ـن طَـ َ
َقـ َ
الح ِطيـ ُـمَ ،فـ ِـإ َّن
الح ْجـ ِـرَ ،وال َ تَقُو ُلــوا َ
ـت َف ْل َيطُـ ْـف ِمـ ْ
ـاسَ :مـ ْ
ـال ابْـ ُ
ـن َو َر ِاء ِ
ـاف ِبا ْل َب ْيـ ِ
ـن َع َّبـ ٍ

الرج َ ف
َان يَ ْح ِل ُ
ــوطَهُ أَ ْو ن َْع َلــهُ أَ ْو َق ْو َســهُ »(((.
ــة ك َ
ــل ِ ي� َ
َّ ُ
ــف َف ُي ْل ِقــي َس ْ
الج ِاه ِل َّي ِ
ف
ف
ـك بْ ِن
الحجــر أحداثـاً جســاماً ،تثــور ي� ذهــن مــن شــاهده ،أو صــى ي� رحابــهَ ،عـ ْ
ـن َما ِلـ ِ
وشــهد ِ
ض
َ
س َي ِبـ ِـه( :بَ ْي َن َما
ـ� ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ ،ح َّدث َ ُه ْم َع ْن َل ْي َلـ ِـة أُ ْ ِ
َص ْع َص َعـ َـةَ ،ر ِ ي َ
� ال َّلــهُ َع ْن ُه َمــا ،أ َّن نَـ ِب ي َّ
أَنَــا ف� الحطيــم - ،وربمــا َقـ َ ف
ن
والحجــر :مــن قبــل الشــام ،وفيــه
َ ُ َّ َ
ـا� ٍ
ـال ِ :ي� ِ
ِي َ ِ ِ
آت)(((ِ .
الح ْجـ ِـر ُ -م ْضطَ ِج ًعــا ِإ ْذ أَتَـ ِ ي

المـ ي ز
ـ�اب ،قــد ألبســت حيطانــه بالرخــام مــع أرضــه ،ويســمونه الحطيــم .ومــن هــذا المــكان الطاهــر
ف
الرساء والمع ـراج .فحيثمــا
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إىل القــدس الشـــريف ي� رحلــة إ
انطلــق النـ ب ي
ـس النــور ف ي� مشــاهد الحــرم ،وســاحه الفســيح .وحيثمــا
ق ّلبــت النظــر ســطعت أنــوار إ
اليمــان ،وقبـ ُ
ـ� المســجد أ
ـت ف� الحــرم المــ� كانــت قصــة تربــط بينــه وبـ ي ن
القــى ،كأنهمــا مــن َرحـ ٍـم واحــد.
ي
حللـ َ ي
رابعاً :عني زمزم

يبحــر الخيــال ف� أعمــاق التاريــخ ،يســتذكر الفـ تـى إســماعيل القــادم مــن فلسـ ي ن
ـط� مــع أبيــه
ُ
ي

إبراهيــم ،عليــه الســام؛ ليســتقر بــواد غـ يـر ذي زرع ،ومعــه أمــه الحـ يـرى ،كيــف ستســقي وليدهــا
ـ� الصفــا والمــروة ،فــا تــرى إال أ
العطشــان ،تســعى بـ ي ن
الرض القاحلــة الجدبــاء ،والوهــاد الجــرداء،
ت
ـث ال َّلــهُ ت ََعـ َ
ـال ِج ب ْ ِ�يـ َـلَ ،ع َل ْيـ ِـه
ـ� يســتعر لهي ُبهــا ،والمنبعــث مــن لظــى الصح ـراءَ .وبَ َعـ َ
والشــمس الـ ي
 .1فتح الباري.379/6 ،
أ
 .2صحيح البخاري ،كتاب مناقب النصار ،باب منه.
 .3صحيح البخاري ،كتاب مناقب أ
النصار ،باب المعراج.
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ف أ
اعَ ،فخَ ا َف ْت َهــا َع َل ْيـ ِـه،
ـو َ
السـ َـا ُمَ ،ف َه َمـ َز َلــهُ ِب َع ِق ِبـ ِـه ِ ي� ْال َ ْر ِضَ ،فظَ َهـ َـر ا ْل َمــا ُءَ ،و َسـ ِـم َع ْت أُ ُّمــهُ أَ ْصـ َ
ات ِّ
َّ
السـ َب ِ
ش
ـر ُبَ ،ف َج َع َل ْتــهُ ِح ْسـ ًيا،
ـاء ِمـ ْ
ـص ِب َيـ ِـد ِه َعـ ْ
َف َجــا َء ْت تَشْ ـ َت ُّد ن َْحـ َ
ـن ت َْحـ ِ
ـن ا ْل َمـ ِ
ـو ُهَ ،ف َو َج َدتْــهُ يَف َْحـ ُ
ـت خَ ـ ِّـد ِه َويَـ ْ َ

ـ� زمــزمَ .و ِهـ رئ
فكانــت عـ ي ن
إسـ َـم ِاعيل(((.
ـي ِب ـ ْ ُ ْ
َ

ومــا زالــت زمــزم منــذ آالف السـ ي ن
ـن� تســقي زائريهــا ،ويحملــون ماءهــا إىل أوطانهــم ،ولــم

تنضــب عينهــا ،ولــم يجــف ينبوعهــا.
إنهــا آيــة كريمــة مــن آ
اليــات العظــام ف ي� المســجد الحـرام .ومــن كــرم اللــه أصبحــت زمــزم
ش
� َب َلهُ ”(((.
عالجـاً ،وشــفاء لمــن نــوى ،ونــال مقاصدها ،قــال َص َّل اللــهُ َع َل ْي ِه َو َسـ َّل َمَ :
“مــا ُء ز َْمـ َز َمِ ،ل َمــا ُ ِ

خامساً :امللتزم

أ
ض
ـ�م مــا بـ ي ن
يقــع الملـ ت ز
ر� اللــه عنهمــا،
ـ� َ
الحجــر الســود وبــاب الكعبــة .كان ابــن عبــاس ،ي

ــ� ُم»
ــاب ا ْل ُم ْل ت َ ز َ
«مــا بَ ي ْ ن َ
يقــولَ :
ــ� ُّ
ْــن َوا ْل َب ِ
الرك ِ

(((

ض
تز
الملــ�م بذلــك ،لكــرث ة ت ز
وســمي
ر�
الــ�ام النــاس إيــاهَ ،ع ْ
ــن َع َّب ٍ
ــد ِ
ــن َع ْب ِ
اللــه بْ ِ
ــاس ،ي
َان يَق ُ
ــاب
ــابَ ،وك َ
اللــه عنهمــا ،أَنَّــهُ ك َ
“مــا بَ ي ْ ن َ
َان يَ ْلــ َز ُم َمــا بَ ي ْ ن َ
ُــولَ :
ــ� ُّ
ــ� ُّ
ْــن َوا ْل َب ِ
الرك ِ
ْــن َوا ْل َب ِ
الرك ِ
ــد يَ ْســأَ ُل اللــهَ شَ ــ ْي ًئا ِإ َّل أَ ْعطَــا ُه ِإيَّــا ُه “((( .وعــن عبــد
يُ ْد َعــى ا ْل ُم ْل ت َ ز َ
ــ� َمَ ،ل يَ ْلــ َز ُم َمــا بَ ْي َن ُه َمــا أَ َح ٌ
ــه،
ــابَ ،فأَ ْل َص َ
ــم َق َ
ــام بَ ي ْ ن َ
ــق َص ْ
ْــن ،ث ُ َّ
الرك َ
ــد َر ُهَ ،ويَ َديْ ِ
اللــه بــن عمــرو أنــه ْ
اســ َت َل َم ُّ
ــرَ ،وا ْل َب ِ
ــ� ا ْل َح َج ِ
ــال« :هَ ك َ
ــه َو َســ َّل َم ،يَف َْع ُ
ــهَ ،ص َّ
ــت َر ُس َ
ــم َق َ
ــل»(((.
َوخَ َّ
َــذا َرأَيْ ُ
ــه ،ث ُ َّ
ــى اللــهُ َع َل ْي ِ
ــول ال َّل ِ
ــد ُه ِإ َل ْي ِ
تز
الع�ات.
والمل�م قيل فيه:هنا تسكب ب

ين
العــرات ،تمســح
المتبتلــ� يلصقــون صدورهــم ،وأيديهــم يســكبون
يــرى زائــر الحــرم
ب
الذنــوب ،وتذيــب الخطايــا.
س�ة ابن هشام.111/1 .
 .1ي
أ
ن
نن
ش
لبا�.
 .2س� ابن ماجة ،كتاب المناسك ،باب ال�ب من زمزم ،وصححه ال ي
 .3موطأ مالك.424/1 ،
 .4نن
س� البيهقي.268/5 ،
أ ن
نن
تز
لبا� :حسن.
 .5س� ابن ماجة ،كتاب المناسك ،باب المل�م ،قال ال ي
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سادساً :الكعبة املشهد العظيم
المشــهد العظيــم الــذي يأخــذ أ
ين
المؤمنــ� ،هــو مشــهد
باللبــاب ،وتخفــق لــه قلــوب
الكعبــة المشـــرفة بهيبتهــا ووقارهــا ،وعظمتهــا ،تتوســط المســجد الح ـرام ،يطــوف حولهــا الحجــاج
والمعتمــرون والطائفــون الركــع الســجود.
وممــا تثـ يـره الكعبــة ش
الم�فــة مــن شــجون ،قصــة الفـ تـى اليافــع إســماعيل ،القــادم مــن أرض
ـط� ،مــن أكنــاف بيــت المقــدس ،يل�فــع بســاعديه حجــارة الكعبــة المشـــرفة؛ ليضعهــا بـ ي ن
فلسـ ي ن
ـ� يــدي
ـت َو ِإ ْسـ َـم ِاع ُيل َربَّ َنــا تَ َق َّبـ ْـل ِم َّنــا
أبيــه إبراهيــم ،عليــه الســامَ { ،و ِإ ْذ يَ ْر َفـ ُ
ـع ِإبْ َر ِاهيـ ُـم ا ْلق ََو ِاعـ َـد ِمـ َ
ـن ا ْل َب ْيـ ِ
يع ا ْل َع ِليـ ُـم} (البقــرة )127 :هــذا الفـ تـى الهمــام ،لــم تذكــر قصتــه أنــه ب ـىن بيت ـاً ألهلــه،
السـ ِـم ُ
ِإنَّــكَ أَنْـ َ
ـت َّ
ىن
ـ� إســماعيل هــو جــد العــرب.
وإنمــا ب ـ بيت ـاً يذكــر فيــه اســم اللــه تعــاىل ،والنـ ب ي
و� كل بقعــة ،ومشــهد بالمســجد الحـرام؛ تظهــر لنــا خيــاالت بالمســجد أ
ف
القصـــى المبــارك
ي
أشــواق تثــر أشــواقاً .وعــرت عــن هــذه أ
الشــواق ي ن
ين
بــ� المســجدين الطاهريــن شــعراً
وفلســط�،
ٌ ي
بّ
ت
بقصيــد� “أشــواق ي ن
قلــت فيهــا:
بــ� المســجدين”،
ُ
ي
فــس
ال َّن ُ

للبيــت
ِ

ُ
تتــوق

العتيــق
ِ

والشــاهدان
ِ

الفجــر
ُ

ثــم
ّ

أ
القــى تأ ّلــم شــامخاً
والمســجد
ُ

يرثيــه

رعــد
ٌ

دمعهــا
َ

تركــوكَ

يــا أقــى وذاكَ

ُ
والكعبــة
حدث ُتهــا
ّ

الغــرا ُء
عــن

لهفــي عليــكَ
تكبــركَ
يُ

العــال
ي

تــذر ُف
ِ

لــة
ِق ْب ٍ

لنــا

فغــدت
ْ

ٌ
كآبــة

تعلــو

الجبــ�
ي نَ

مســمعي

يــوم

ابتــداه

كانــت

وقــد َع َل ْتــكَ
ضمــخُ
يُ ِّ
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يصار ُعهــا
ِ

ٌ
قاصــف

ش� ُ
وق
ُ
وبــروق
ُع ُ
قــوق

أ
الذى

ُ
والبــوق

نــر
ِوم ب َ ٌ

ُ
محــروق

الفاتــح
ُ

ُ
الفــاروق
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ٌ
شوق للحج
شعر :زهدي حنتويل
موظف إداري /مكتب نائب املفتي العام

ت
قافيــ�
عــام مــع الحجــاج
ف ي� ّكل
ٍ
ي

تــري من القــدس شــطر البيـ ف
الحرم
ـت ي� ِ
ِ
ِ
َ

مباركــة
أرض
التــاج،
مــن د ّر ِة
ْ
ٍ
مــن ٍ
ِ

أ
تلقــي تح ّي َ
َــم
هــر والَك ِ
ــة ِ
أرض الطّ ِ

تخــ ُّ
ط ح ّبــاً لهــا تــزدا ُد لوعتــهُ

القلــم
مــا جــال ف ي� القلــب أو مــا دار ف ي�
ِ

ت
ن
ذاكــر�
الفكر
رحــاب
تعيــد� مــن
ي
ي
ِ
ِ

ـمس مــن بَ ْوحــي ومــن كلمــي
فتـ شـر ُق الشّ ـ ُ

ت
أمنيــ�
قصيــد ًة صدتهــا مــن وحــي
ي

أ
ف
الحــر ِم
شــهر
ُ
ح َل ْل ُتهــا ناظمــاً ي� ال ِ

ٌ
يخــض دمــي
شــوق
الحــج ب ي�
موســم
ف ي�
ُّ
ِّ
ِ

ســأم
عــام بــا
يزيــد عامــاً عــى
ُ
ِ
ٍ

ن
ٌ
الكعبــة
شــوق إىل
ِ
ّ
الغــراء يحملــ ي

كيمــا أراهــا بفيــض أ
ال ي ن
ــج ِم
الس ُ
ِ
عــ� ّ
ِ

الــر ِق أمــض ي نحوهــا لهفــاً
عــى ســنا ب

ً
َ
ــم
طــال ف ي�
للقــاء
ولوعــة
ُ
الح ُل ِ
ٍ

َ
قلــ�
ــات
حــال رؤيتهــا
تــكاد د ّق ُ
بي

ف
ت
منتظــم
ــن
ِ
تــرى انســجاماً بهــا ي� ْ
حس ِ

التصويــر صورتُهــا
منظــر تُعجــ ُز
ف ي�
َ
ٍ

ُ أ
ف
ــم
ومضــة
مــن
تســبق النــوا َر ي� الظُ َل ِ
ٍ
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مل ف� العدد

ٌ
شوق للحج

أ
ً
قاطبــة
نحــاء
تــرى الجمــو َع مــن ال ِ

ــم
عــر ٍب
جــاءوا يل ّب َ
ومــن َ
ْ
عج ِ
ــون مــن ْ

عــى اختــاف لغــات أ
ال ِرض يجمعهــم
ِ
ِ

غــر ذي ســق َِم
ذاك النــداء
ٍ
بقلــب ي ِ

يفرقهــم
ّ

لــون التبايــن ي ن
ــم
الســهل
بــ�
َ
والع َل ِ
ِ
ِ

ُّ
كالمشــط ف ي�
والــكل
أســنانه مثــا ً
ِ
ِ

فــا تمايــز ي ن
والقيــم
القــدر
بــ�
ِ
ِ

الحــج قــد َملكــوا
كأنهــم بلقــاء
ِّ

أ
ف
عــم
جــر وال ّن ِ
مفــاز ًة عظمــت ي� ال ِ

هــم
يضم ُ
ّ

ــم
ويندمــون عــى مــا كان مــن َل َم ِ

و� الطّــواف تــدور أ
ف
ً
باســمة
رض
ال ُ
ِ
ُ
ي

نســم
ويعبــق الطيــب منهــا ّكل ذي
ُ
ِ

َ
طــاف م ّتحــداً
ٌ
طيــف
فيــه
كأنّهــم
ِ

منقســم
غــر
فصــا َر لونــاً وحيــداً ي
ِ

قصــا ٌد يرافقهــم
ومــن
ي نَ
ْ
فلســط� ّ

دعائهــم
البــاد شــعوراً ف ي�
هــم
ّ
ِ
ِ

عيونهــم شــطرها ترنــو عــى ســك ٍَن
ْ

تعانــق المســجد أ
تنــم
القــى
ُ
ْ
ولــم ِ

ض
ثانيــة
حــا� ٌة ف ي� ِّكل
والقــدس
ٍ
ُ

الهمــم
ِ

ديــن
ّ
موح َ

ويطمعــون

بلــون
ٍ

ال

لغفــر ٍان

يقضونهــا

37

بفــؤاد
ٍ

عــال
يَ
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توقــر العلــاء فريضــة دينيــة
ورضورة دنيويــة
إعداد :د .نعيم هدهود موىس
إمام وخطيب بوزارة األوقاف

الحمــد للــه رب العالمـ ي ن
ـ� ،والصــاة والســام عــى رســول اللــه ،وعــى آلــه وصحبــه ،ومــن
وااله ،وبعــد؛

ـ� فضلهــم ومكانتهــم ،ي ز
م�لتهــم ،وبـ ي ن
فــإن اللــه عــز وجــل رفــع قــدر العلمــاء ،وأعــى نز
وم�هم
عــن يغ�هــم بمــا حملــوا مــن العلــم ،وأوجــب ت
وتوق�هــم ،وحــرم إيذاءهــم وازدراءهــم
اح�امهــم
ي
ونبــ� ف� هــذا المقــال بعــض حقــوق العلمــاء ،وهــي عــى النحــو آ
ن
ال ت ي�:
واالســتخفاف بهــم ،ي ي
وجوب احرتام العلامء وتوقريهم وتعظيم حرماتهم:

ـول وأُول ْ أ
ال َ ْمـ ِـر ِم ْن ُكـ ْـم
يعــوا ال َّلــهَ َوأَ ِط ُ
ـن َآم ُنــوا أَ ِط ُ
قــال اللــه تعــاىل {:يــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
يعــوا َّ
الر ُسـ َ َ ِ ي
آ
َف ِــإ ْن تَ َنا َز ْع ُت ْ ف ش
ــر
ــم ت ُِؤْم ُن َ
ــول ِإ ْن ُك ْن ُت ْ
ــون ِبال َّل ِــه َوا ْل َي ْ
الر ُس ِ
ــو ِم ْال ِخ ِــر َذ ِلــكَ خَ ي ْ ٌ
ــر ُّدو ُه ِإ َل ال َّل ِــه َو َّ
� ٍء َف ُ
ــم ِ ي� َ ي ْ
ــن تَأْ ِو ً
يــا } (النســاء.)59 :
َوأَ ْح َس ُ
فقــد أمــر اللــه تعــاىل بطاعــة أول أ
المــر بعــد طاعــة اللــه عــز وجــل ورســوله ،صــى اللــه عليــه
ي
أ
ض
ر� اللــه عنــه ،وغـ يـره :هــم أهــل الفقــه والديــن؛ لنــه ال يســتقيم
وســلم ،وقــد قــال ابــن عبــاس ،ي
ـن
للنــاس أمـ ُـر دينهــم ودنياهــم إال بطاعتهــم واالنقيــاد لهــم ،طاعـ ًـة للــه ورغبـ ًـة فيمــا عنــده ،ولكـ ْ
ش
بــرط أال يأمــروا بمعصيــة اللــه ،فــإن أمــروا بذلــك ،فــا طاعــة لمخلــوق ف ي� معصيــة الخالــق(*).
ـون ِإن ََّمــا يَ َت َذ َّكـ ُـر
ـن َل يَ ْع َل ُمـ َ
ـن يَ ْع َل ُمـ َ
ـون َوا َّل ِذيـ َ
وقــال اللــه عــز وجــلُ { :قـ ْـل هَ ـ ْـل يَ ْس ـ َت ِوي ا َّل ِذيـ َ
أ
ــاب} (الزمــر.)9 :
أُو ُلــو ْال َ ْل َب ِ
(((

تيس� الكريم الرحمن ،للسعدي ،ص .183
كث� ،345 /2 :ي
تفس� القرآن العظيم ،البن ي
* ي
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توقري العلامء فريضة دينية ورضورة دنيوية

ق� ي�م ومواع�ظ

فهــذه آ
وتوق�هــم ،واالعـ تـراف بفضلهــم ومكانتهم،
اليــة تــدل عــى وجــوب احـ تـرام العلمــاء
ي
ذلــك أنهــم أعلــم النــاس باللــه تعــاىل ،وأعرفهــم بالحــق ،بخــاف الســفهاء الذيــن طغــى الجهــل عــى
ـ� الفريقـ ي ن
عقولهــم ،فأعمــى أبصارهــم وقلوبهــم ،وشــتان بـ ي ن
ـ� .

ض
أن رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،قـ َ
ـس
ر� اللــه عنــهَّ ،
ـال (َ :مـ ْ
ـن نَ َّفـ َ
وعــن ب يأ� هريــرة ،ي
ـر َعـ َـى
ـن ُكـ َـر ِب ُّ
ـو ِم ا ْل ِق َي َامـ ِـةَ ،و َمـ ْ
ـس اللــهُ َع ْنــهُ ك ُْربَـ ًـة ِمـ ْ
ـن ُم ِؤْمـ ٍـن ك ُْربَـ ًـة ِمـ ْ
َعـ ْ
ـن ُكـ َـر ِب يَـ ْ
الدنْ َيــا ،نَ َّفـ َ
ـن يَـ َّ َ
الخــرة ،ومــن سـ تـر مســلما ،سـ تـره اللــهُ ف� الدنْيــا و ْ آ
آ
ف
ال ِخـ َـر ِةَ ،واللــهُ
الدنْ َيــا َو ْ ِ َ ِ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ ِ ً َ َ َ ُ
ـر اللــهُ َع َل ْيـ ِـه ِ ي� ُّ
ِ ي ُّ َ َ
ـر ،يَـ َّ َ
ُم ْعـ ِ ٍ
ف
ف
ـس ِفيـ ِـه ِع ْل ًمــاَ ،سـ َّه َل اللــهُ َلــهُ ِبـ ِـه
ـو ِن ا ْل َع ْبـ ِـد َمــا ك َ
ـو ِن أَ ِخيـ ِـهَ ،و َمـ ْ
َان ا ْل َع ْبـ ُـد ِ ي� َعـ ْ
ِ ي� َعـ ْ
ـن َسـ َلكَ طَ ِري ًقــا يَ ْل َت ِمـ ُ
طَري ًقــا إ َل ا ْلجنــة ،ومــا اجتمــع َقـ ف
ـاب اللـ ِـهَ ،ويَ َت َدا َر ُســونَهُ بَ ْي َن ُهـ ْـم،
ـوت اللـ ِـه ،يَ ْت ُلـ َ
ـت ِمـ ْ
َ َّ ِ َ َ ْ َ َ َ ْ
ـن بُ ُيـ ِ
ـو ٌم ِ ي� بَ ْيـ ٍ
ـون ِك َتـ َ
ِ ِ

ـن
ِإ َّل نَ َز َلـ ْ
الر ْح َمـ ُـة َو َح َّف ْت ُهـ ُـم ا ْل َم َل ِئ َكـ ُـةَ ،و َذك ََرهُ ـ ُـم اللــهُ ِف َ
ـن ِع ْنـ َـد ُهَ ،و َمـ ْ
يمـ ْ
ـت َع َل ْي ِهـ ِـم َّ
السـ ِـكي َن ُةَ ،وغ َِشـ َي ْت ُه ُم َّ
ـر ْع ِبـ ِـه ن ََس ـ ُبهُ )(((.
بَطَّـأَ ِبـ ِـه َع َم ُلــهُ َ ،لـ ْـم يُـ ْ ِ
ففــي هــذا الحديــث رفــع رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،شــأن العلمــاء ،وجعلهــم ف ي�
بم�لــة القمــر عــى ســائر الكواكــب ،كمــا جعلهــم ورثــة أ
علوهــم ومكانتهــم وفائدتهــم نز
النبيــاء الذيــن
وتوق�هــم؛ ألنهــم مــا وصلــوا إىل هــذه الدرجــة
تجــب طاعتهــم ،والسـ يـر عــى خطاهــم ،وتعظيمهــم
ي
إال بالعلــم الــذي حــازوه ،والفقــه الــذي بلغــوه ،فهــم يســرون عــى خطــى أ
النبيــاء ،ف ي� الدعــوة وتبليغ
ي
العلــم والفقــه ،أ
والخــذ بيــد النــاس إىل ســبل الهــدى والرشــاد.
قــال الغـز يال :ومعلــوم أنه ال رتبة فوق رتبة النبــوة ،وال ش�ف فوق ش�ف الوراثــة لتلك الرتبة(((.
أ
ض
(قــال َر ُس ُ
َ
ر� اللــه عنــهَ ،
ــول اللــه  ،صــى اللــه عليــه
قــال:
وعــن أبَ ي� ُمــوىس الَشْ َ
ــع ِر ّي ،ي
ف
ـا�
وســلمِ :إ َّن ِمـ ْ
ـال ِفيـ ِـه َوا ْل َجـ ِ ي
ـر الْغَ ـ ِ ي
ـن ِإ ْجـ َـا ِل ال َّلـ ِـه ِإ ْكـ َـر َام ِذي الشَّ ـ ْي َب ِة ا ْل ُم ْسـ ِـل ِمَ ،و َح ِامـ ِـل ا ْل ُقـ ْـر ِآن َغـ ي ْ ِ
(((
الس ْلطَ ِان ا ْل ُمق ِْس ِط)
َع ْنهُ َ ،و ِإك َْر َام ِذي ُّ
والعلمــاء هــم حاملــو كتــاب اللــه عــز وجــل ،وقــد شــابت رؤوســهم ولحاهــم ف ي� طلــب
الخــر.
العلــم ،وتبليــغ ديــن اللــه تعــاىل ،وتعليــم النــاس
ي
 .1صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب فضل االجتماع عىل تالوة القرآن وعىل الذكر.
 .2إحياء علوم الدين ،للغز يال.13/ 1 :
ت�يل الناس منازلهم ،وحسنه أ
س� أ� داود ،كتاب أ
ال ن
الدب ،باب ف� نز
 .3نن
لبا� .
ي
بي
ي
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ولقــد كان الصحابــة ،رضــوان اللــه عنهــم ،يعرفــون قــدر العلمــاء ،نز
وي�لونهــم منازلهــم.
ض
ر� اللــه عنــه ،يل�كــب ،ووضــع رجليــه ف ي� الــركاب ،فأمســك ابــن
ـع� :ذهــب زيــد بــن ثابــت ،ي
قــال الشـ ب ي
ض
ر� اللــه عنهمــا ،بالــركاب ،فقــال :تنــح يــا ابــن عــم رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
عبــاس ،ي
والكــراء „(((.
قــال :ال ،هكــذا نفعــل بالعلمــاء
ب
ــر عــى فقيــه ،يــنز ل عــن دابتــه
وكان الشــيخ شــمس الديــن الديروطــي (ت 921هـــ) إذا َم َّ
ويســوقها أمامــه ،ويُ َق ِّبـ ُـل يـ َـده ،ثــم ال يركــب حـ تـى يبعــد عنــه جـ ًّـدا ويتــوارى عنــه بجــدار أو نحــوه ،مــع
أنــه بلــغ ف� العلــم الغايــة ،ش
وغــره(((.
و�ح كتــاب „المنهــاج“ ي
ي
النهي املؤكد عن إيذاء العلامء والوعيد الشديد النتقاصهم:
لقــد توعــد اللــه تعــاىل مــن يــؤذي العلمــاء ،وينتقــص قدرهــم بالعــذاب والنــكال ف ي� الدنيــا
والخــرة؛ ألن العلمــاء أوليــاء اللــه ســبحانه ،وأعــام أ
آ
المــة ،ومنــارات الهــدى.
ات ال َّل ِه َف ُه َو خَ ي ْ ٌ� َلهُ ِع ْن َد َربِّ ِه } (الحج.)30:
َق َال اللهُ تعاىل َ { :ذ ِلكَ َو َم ْن يُ َعظِّ ْم ُح ُر َم ِ
وب }(الحج.)32:
و َق َال عز من قائلَ { :ذ ِلكَ َو َم ْن يُ َعظِّ ْم شَ َعا ِئ َر ال َّل ِه َف ِإنَّ َها ِم ْن تَق َْوى ا ْل ُق ُل ِ
ـ� آ
ف
اليتـ ي ن
و� هاتـ ي ن
ـ� يؤكــد ربنــا عــز وجــل عــى تعظيــم حرماتــه ،وهــي كل مــا لــه حرمــة ،وأمــر
ي
ت
والح ـرام،
باح�امــه ،بعبــادة أو يغ�هــا ،وكذلــك أعــام الديــن الظاهــرة؛ كالمناســك كلهــا ،وكالحــرم إ
ت
وتوق�هــم،
ـ� أمــر اللــه العبــاد بالقيــام بهــا ،ومــن ذلــك تعظيــم العلمــاء
ي
وكالهدايــا ،وكالعبــادات الـ ي
فهــم أعــام أ
المــة ،ومنــارات الهــدى(((.
َقـ َ
اح َت َم ُلــوا
ـن يُــؤْ ُذ َ
ون ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـال اللــهُ تعــاىلَ :
ـر َمــا ا ْك َت َس ـ ُبوا َف َقـ ِـد ْ
{وا َّل ِذيـ َ
ـ� َوا ْل ُم ِؤْم َنـ ِ
ـات ِبغَ ـ ي ْ ِ
بهتان ًــا وإثْمــا مبينــا} أ
(الحــزاب)58 :
َِ ً ُِ ً
َُْ
ـ� والمؤمنــات بالعــذاب المهـ ي ن
يتوعــد ربنــا ســبحانه الذيــن يــؤذون المؤمنـ ي ن
ـ� ،الــذي نتج عــن إثمهم
وبهتانهــم ،وظلمهــم وغيهــم الــذي أصابــوا بــه هــؤالء المؤمنـ ي ن
الثــم والبهتــان إيــذاء
ـ� ،ومــن أشــد إ
أ
النبيــاء والمرسـ ي ن
ـل� ،وأزواجهــم وذرياتهــم ،وورثتهــم ف ي� الديــن والعلــم والدعــوة ،وهــم العلمــاء.

.1الفقيه والمتفقه ،للخطيب البغدادي.99/ 2 :
النوار ف� آداب الصحبة عند أ
 .2أ
الخيار ،للشعر ن يا� :ص .134
ي
تيس� الكريم الرحمن ،للسعدي :ص .537
 .3ي
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ق� ي�م ومواع�ظ

ض
ر� اللــه عنــه ،قــال :قــال َر ُسـ ُ
ـلم(:إ َّن ال َّلــهَ
َو َعـ ْ
ـول اللـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وسـ ِ
ـن ِأبَ ي ْ� هُ َريْـ َـر َة  ،ي

َق َ
ــر ِب)(((.
ــن َعــا َدى ِ يل َو ِل ًّيــاَ ،فق ْ
َــد آ َذنْ ُتــهُ ِب َ
ــالَ :م ْ
الح ْ

ـول :هــو العالــم باللــه ،المواظــب عــى طاعتــه ،المخلــص ف ي�
قــال الحافــظ ابــن حجــر :الـ ي
عبادتــه (((.
ـ� الجليلـ ي ن
المامـ ي ن
ـ�؛ ب يأ� حنيفــة والشــافعي -رحمهمــا اللــه تعــاىل -قــاال „ :إن لــم يكــن
وعــن إ
ول „(((.
العلمــاء أوليــاء اللــه عــز وجــل ،فليــس للــه ي ٌّ

الحاْ ِفــ ُ
و َّف َق َنــاْ اللــهُ َو ِإيَّــاكَال َم ُ
َو َقــاْ َل ِإ
ــي َ
ــاك َر „ :ا ْع َل ْ
ــام َ
ــم بْ ُ
ظ أَبُ ْ
ــن َع َس ِ
َاس ِ
ــو ا ْلق ِ
ــم يَــاْ أَ ِخ ْ
اللــه
ــن يَخْ شَ ــا ُه َويَ َّت ِق ْي ِــه َح َّ
ــو َم ُ
ــاء َم ْس ُ
ِل َم ْر َضا ِت ِــهَ ،و َج َع َل َنــا ِم َّم ْ
ــق تُقَا ِت ِــه :-أَ َّن ُل ُح ْ
ــم ْو َم ٌةَ ،و َعــا َد ُة ِ
الع َل َم ِ
ف
ف
ـب بَـ َـا ُه اللــهُ ســبحانه
ـن أَطْ َلـ َ
ـق ِل َســانَهُ ِ ي�ْ ُ
ـك أَ ْس ـ َت ِار ُم ْن َت ِق ِص ْي ِهـ ْـم َم ْع ُل ْو َمـ ٌـةَ ،وأَ َّن َمـ ْ
ِ ي� هَ ْتـ ِ
الع َل َمـ ِ
ـاء ِبال َّث ْلـ ِ
ـن أَ ْمـ ِـر ِه أَ ْن ت ُِصي َب ُهـ ْـم ِف ْت َنـ ٌـة أَ ْو يُ ِصي َب ُهـ ْـم
ـن يُخَ ا ِل ُفـ َ
ـون َعـ ْ
ـبَ { ،ف ْل َي ْحـ َـذ ِر ا َّل ِذيـ َ
وتعــاىل َق ْبـ َـل َم ْو ِتـ ِـه ِب َمـ ْ
ـو ِت ال َق ْلـ ِ
َع َ
يــم } (النــور.(((„ )63 :
اب أَ ِل ٌ
ــذ ٌ

قــال الشــيخ أبــو عبــد الرحمــن الســلمي -رحمــه اللــه „ :-قلــت يومــا أ
للســتاذ ب يأ� ســهل ف ي� كالم
ً
أ
أبــدا „(((.
ــم؛ ال يفلــح ً
ــم؟ .فقــال يل :أمــا علمــت أن مــن قــال لســتاذه ِل َ
يجــري بيننــاِ :ل َ
ف
ـر� المقــرئ -رحمــه اللــه „ :-كان عندنــا بقرطبــة رجــل فيــه بعــض
قــال أبــو عبــد اللــه الطـ ي
مــ� بــن ب يأ� طالــب تســلط ،وكان يدنــو منــه إذا خطــب،
َّ
الحــدة ،وكان لــه عــى الشــيخ ب يأ� محمــد ي
ـرا مــا يتلعثــم ويتوقــف ،فح ـرض ذلــك الرجــل ف ي�
ـ� عليــه ســقطاته ،وكان الشــيخ كثـ ي ً
فيغمــزه ويحـ ي
بعــض الجمــع ،وجعــل يُ ِحـ ُّـد النظــر إىل الشــيخ ويغمــزه ،فلمــا خــرج معنــا ونــزل ف ي� الموضــع الــذي كان
ئ
ـا� ،ثــم رفــع يديــه ،وقــال :اللهــم اكفنيــه ،اللهــم اكفنيــه ،فأَم َّنــا،
يقـرأ فيــه ،قــال لنــا :أمنــوا عــى دعـ ي
قــال :فأقعــد ذلــك الرجــل ،ومــا دخــل الجامــع بعــد ذلــك اليــوم „(((.
 .1صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب التواضع.
 .2فتح الباري ،البن حجر.477/ 11 :
 .3الخطيب البغدادي ف ي� الفقيه والمتفقه.36 - 35/ 1 :
تبي� كذب ت
 .4ابن عساكر :ي ن
المف�ي ،ص  .29وانظر :النووي :آداب العالم والمتعلم ،ص .22
السبك.171 /3 :
الك�ى ،لتاج الدين
 .5طبقات الشافعية ب
ي
 .6وفيات أ
العيان ،البن خلكان.479 - 478/ 4 :
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العلامء أفنوا أعامرهم يف طلب العلم:

إن العلمــاء مــا وصلــوا إىل هــذه الرتبــة ،وبلغــوا تلــك نز
الم�لــة إال ألنهــم طلبــوا العلــم لوجــه
اللــه تعــاىل ً
أول ،ثــم تركــوا النــوم والكســل ،وشــمروا عــن ســاعد الجــد واالجتهــاد ،ورحلــوا ف ي� البــاد،
وقطعــوا المســافات ،وحافظــوا عــى أوقاتهــم ،وأفنــوا أعمارهــم ف ي� ســبيل طلــب العلــم.
قــال أبــو حاتــم ال ـرازي „ :أول مــا رحلــت أقمــت ســبع سـ ي ن
ـي زيــادة
ـن� ،ومشــيت عــى قدمـ َّ
عــى ألــف فرســخ ،ثــم تركــت العــدد ،وخرجــت مــن البحريــن إىل مــر ماشـ ًيا ،ثــم إىل الرملــة ماشـ ًيا،
ثــم إىل طرســوس ماشــ ًيا ،ول ش
عــرون ســنة „(((.
ي
ـري سـ ي ن
ـبع� مرحلـ ًـة،
قــال ابــن المقــرئ :مشــيت بســبب نســخة
ِّ
المفضــل بــن َفضالــة المـ ِّ
ولــو ُعرضــت عــى خبــاز برغيــف لــم يقبلهــا ،ودخلــت بيــت المقــدس ش
عــر مــرات(((.

ف
اج،
المـ ُ
كان إ
ـدة مــن نومــه ،فيوقـ ُـد الـر َ
ـاري ،رحمــه اللــه ،يســتيقظ ي� الليلـ ِـة الواحـ ِ
ـام البخـ ُّ
ـوم مـ َّـر ًة أخــرى وأخــرى ،حـ تـى كان يتعــد ُد
ـئ رساجــه ،ثــم يقـ ُ
ـب الفائــدة ت َُمـ ُّـر بخاطــره ،ثــم يطفـ ُ
ويكتـ ُ
منــه ذلــك قري ًبــا مــن ش
ع�يــن مـ َّـر ًة(((.
قــال الربيــع بــن ســليمان „ :خرجــت مــع محمــد بــن إدريــس الشــافعي –رحمــه اللــه -مــن
ـ� الصلــوات الخمــس ف ي� المســجد الجامــع ،ثــم يسـ يـر إىل
الفســطاط إىل إ
الســكندرية مرابطًــا ،وكان يصـ ي
جالســا يقـرأ القـرآن ف� الليــل والنهــار ،حـ تـى أحصيــت عليــه سـ ي ن
ـت�
المحــرس ،فيســتقبل البحــر بوجهــه ً
ي
ختمــة ف ي� شــهر رمضــان „(((.
العلامء حاملو لواء الرشيعة ،ومجاهدو الكلمة ،ومبينو الحق:
ض
ـ� ،صــى
روى البخــاري ومســلم عــن ُمعاويـ َـة بــن ب يأ� ســفيان ،ي
ر� اللــه عنــه ،قــالَ :سـ ِـم ْع ُت ال َّنـ ِب ي َّ
ف
اللــه عليــه وســلم ،يَ ُقـ ُ
الديـ ِـنَ ،و ِإن ََّمــا أَنَــا َق ِاسـ ٌـم َوال َّلــهُ يُ ْع ِطــي،
ـرا يُ َف ِّق ْهــهُ ِ ي� ِّ
ـول(َ :مـ ْ
ـن يُـ ِـر ِد ال َّلــهُ ِبـ ِـه خَ ـ ي ْ ً
أ
ض
ـن خَ ا َل َف ُهـ ْـمَ ،حـ ت َّـى يَـ ِأْ ت ي َ� أَ ْمـ ُـر ال َّلـ ِـه)(((.
�هُ ـ ْـم َمـ ْ
َو َلـ ْ
ـن تَـ َز َال هَ ـ ِـذ ِه ال ُ َّمـ ُـة َقا ِئ َمـ ًـة َعـ َـى أَ ْمـ ِـر ال َّلـ ِـه ،ال َ يَ ُ ُّ
 .1تذكرة الحفاظ ،للإمام
الذه�.233/ 2 :
بي
إمام
 .2تذكرة الحفاظ ،لل
الذه�.973/ 2 :
بي
كث�.25/ 11 :
البن
 .3البداية والنهاية،
ي
 .4مناقب الشافعي ،للبيهقي.158/ 2 :
خ�اً يفقهه ف ي� الدين.
 .5صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب من يرد الله به ي
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فالعلمــاء هــم الذيــن يحملــون رايــة التوحيــد ،ويبلغــون رســاالت اللــه تعــاىل بعــد أ
النبيــاء
والمرسـ ي ن
ـل� ،ويجاهــدون ف ي� إعــاء كلمــة اللــه عــز وجــل ،وهــم القائمــون عــى أمــر اللــه تعــاىل ،وال
ض
ت ت
ـأ� أمــر اللــه تعــاىل.
ي�هــم مــن خالفهــم ،وال مــن خذلهــم ،وال مــن ناوأهــم ،وال مــن آذاهــم حــى يـ ي
ض
ر� اللــه عنــه „ :مــن رأى الغــدو والــرواح إىل العلــم ليــس بجهــاد ،فقــد
قــال أبــو الــدرداء ،ي
نقــص عقلــه ورأيــه „(((.
المــام ابــن القيــم „ وإنمــا جعــل طلــب العلــم مــن ســبيل اللــه؛ ألن بــه قــوام
قــال إ
الســام ،كمــا أن قوامــه بالجهــاد ،فقــوام الديــن بالعلــم والجهــاد ،ولهــذا كان الجهــاد نوعـ ي ن
ـ� :جهــاد
إ

ن
ـا� :الجهــاد بالحجــة والبيــان ،وهــذا جهــاد الخاصــة
باليــد والســنان ،وهــذا المشــارك فيــه كثـ يـر ،والثـ ي
مــن أتبــاع الرســل ،وهــو جهــاد أ
الئمــة ،وهــو أفضــل الجهاديــن؛ لعظــم منفعتــه ،وشــدة مؤنتــه،
وكـرث ة أعدائــه  ،...فهــذا جهــاد لهــم بالقـرآن ،وهــو أكـ بـر الجهاديــن ،وهــو جهــاد المنافقـ ي ن
أيضــا „
ـ� ً

(((.

العلامء موحدو الكلمة وجامعو الصف:

دائمــا يعملــون عــى وحــدة الكلمــة ،وجمع الصــف ،ويكشــفون الفـ ت ن
ـ� والغوايات،
إن العلمــاء ً
ويحــذرون مــن الشــبهات واالختالفــات ،كمــا أن العلمــاء بصــرون بعواقــب أ
المــور ،ينظــرون إىل
ي
مســتقبل أ
المــة ورفعتهــا ،ووحــدة الكلمــة وقوتهــا.

ـت ال َّلـ ِـه
{وا ْع َت ِص ُمــوا ِب َح ْبـ ِـل ال َّلـ ِـه َج ِم ً
يعــا َو َل تَف ََّر ُقــوا َوا ْذ ُكـ ُـروا ِن ْع َمـ َ
قــال اللــه ســبحانه وتعــاىلَ :
ـن
َع َل ْي ُكـ ْـم ِإ ْذ ُك ْن ُتـ ْـم أَ ْعـ َـدا ًء َفأَ َّلـ َـف بَـ ي ْ ن َ
ـ� ُق ُل ِوب ُكـ ْـم َفأَ ْص َب ْح ُتـ ْـم ِب ِن ْع َم ِتـ ِـه ِإخْ َوانًــا َو ُك ْن ُتـ ْـم َعـ َـى شَ ـفَا ُح ْفـ َـر ٍة ِمـ َ
ون}(آل عمــران.)103 :
ــد َ
ُــم ِم ْن َهــا ك ََذ ِلــكَ يُ َب ي ِّ ن ُ
ُــم تَ ْه َت ُ
ُــم آيَا ِت ِــه َل َع َّلك ْ
ــ� ال َّلــهُ َلك ْ
ــار َفأَنْق ََذك ْ
ال َّن ِ
ين
المســلم� عــى دينهــم ،وائتــاف
الســعدي -رحمــه اللــه „ :-إن ف ي� اجتمــاع
قــال العالمــة
ُّ
قلوبهــم يصلــح دينهــم ،وتصلــح دنياهــم ،وباالجتمــاع يتمكنــون مــن كل أمــر مــن أ
المــور ،ويحصــل
ت
ـ� تتوقــف عــى االئتــاف مــا ال يمكــن َع ُّدهــا ،مــن التعــاون عــى الـ بـر والتقــوى،
لهــم مــن المصالــح الـ ي
كمــا أن باالفـ تـراق والتعــادي يختـ ُّـل نظامهــم ،وتنقطــع روابطهــم ،ويصـ يـر كل واحــد يعمــل ويســعى ف ي�
شــهوة نفســه ،ولــو أدى إىل ال ـرض ر العــام „(((.
ال� ف ي� جامع بيان العلم وفضله ،152 /1 :رقم .159
 .1أخرجه ابن عبد ب
 .2مفتاح دار السعادة.272 - 271 /1 :
تيس� الكريم الرحمن ،للسعدي :ص .142
 .3ي
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وقــال اللــه عــز وجــل { :وإ َذا جاءهُ ــم أَمــر مـ أ
ـو َر ُّدو ُه ِإ َل
َِ َ َ ْ ْ ٌ ِ َ
ـو ِف أَ َذا ُعــوا ِبـ ِـه َو َلـ ْ
ـن ْال َ ْمـ ِـن أَ ِو ا ْلخَ ـ ْ
أ
ـو َل َف ْضـ ُـل ال َّلـ ِـه َع َل ْي ُكـ ْـم َو َر ْح َم ُتــهُ
ول ْال َ ْمـ ِـر ِم ْن ُهـ ْـم َل َع ِل َمــهُ ا َّل ِذيـ َ
ـن يَ ْس ـ َت ْن ِبطُونَهُ ِم ْن ُهـ ْـم َو َلـ ْ
الر ُسـ ِ
َّ
ـول َو ِإ َل أُ ِ ي
ان ِإ َّل َق ِل ً
يــا } (النســاء.)83 :
ــم الشَّ ــ ْيطَ َ
َلتَّ َب ْع ُت ُ
فالعلمــاء هــم الذيــن يكشــفون المؤام ـرات ،ويدحضــون الدســائس والمكائــد ،ويحــذرون
تن
النــاس مــن
الشــاعات ،ويقضــون عــى الخالفــات.
الفــ� والحيــل ،ويفنــدون إ
جاهل „(((.
عرفها ك ُُّل
الحسن
قال
ُ
عرفها ك ُُّل ٍ
ُّ
عالم ،وإذا أدبرت َ
البرصي „ :الفتنة إذا أقبلت َ
ٍ

َ
وقال أحدهم ُ
ورجاحة عقله(((:
بص�ته
يصف نفا َذ ي
أ
هو َو ِاق ُع
مور كَأن ََّما  ...يَ َرى ِب
الر ِأي َما َ
بَ ي ٌ
صواب َّ
َاب ال ِ
ِ
ص� بأعق ِ
لذلــك تجــد العلمــاء يحــذرون مــن الفـ ت ن
ـ� قبــل وقوعهــا ،ويعرفــون مـ تـى يتكلمــون ،ومـ تـى
أ
ببص�تهــم ،وال ينســاقون وراء كل ناعــق،
يحجمــون عــن الــكالم؛ لنهــم يــرون بفراســتهم ،وينفــذون ي
وال يتبعــون كل زاعــق.

ض
ن
ـبيل
وم َ
ـا�ُ ،
ر� اللــه عنــه „ :ال َّنـ ُ
وانظــر إىل وصيــة عـ ي
تع ِّلـ ٌـم عــى سـ ِ
ـ� ،ي
ـاس ثَالثـ ٌـةَ :ف َعا ِلـ ٌـم َربَّـ ِ ي ٌّ
العلـ ِـم ،ولــم يلجــأوا
ـج َر َعــا ٌع أت َبــا ُع ك ُِّل ن َِاعـ ٍـق ،يَ ِمي ُلـ َ
ـون َمـ َ
ـاةَ ،وهَ َمـ ٌ
ـور ِ
نجـ ٍ
ـح ،لــم يَ ْسـ َت ِضي ُئوا ِب ُنـ ِ
ـع ك ُِّل ِريـ ٍ
يــق „(((.
إىل ُرك ٍ
ْــن َو ِث ٍ

بقاء العلامء نعمة وزوالهم نقمة:
ف
ض
ت
تمــد النــاس
الــ� ُّ
إن العلمــاء هــم النــور الــذي يــ ي ء ي� حوالــك الظلمــات ،والقناديــل ي
ف ي� دروب الحيــاة ،وجودهــم نعمــة للخالئــق جميعهــا ،وفناؤهــم نقمــة للكائنــات كلهــا ،وذهابهــم
وفقدهــم ذهــاب للعلــم والنــور ،وكــرث ة للجهــل والفجــور.
ف
ض
ر� اللــه عنــه ،قــال :قــال رســول اللــه،
روى البخــاري ي� صحيحــه عــن أنــس بــن مالــك ،ي
ش
صــى اللــه عليــه وســلم(ِ :إ َّن ِمـ ْ ش
ـر َب الخَ ْمـ ُـر،
الســا َع ِة :أَ ْن يُ ْر َفـ َ
الع ْلـ ُـم َويَ ْث ُبـ َ
ـت َ
ـع ِ
� ِاط َّ
الج ْهـ ُـلَ ،ويُـ ْ َ
ـن أَ ْ َ
ــر ال ِّزنَــا)(((.
َويَظْ َه َ

الكب� ،للبخاري.321/ 4 :
 .1التاريخ ي
 .2عيون أ
الخبار ،البن قتيبة.15/ 1 :
 .3الفقيه والمتفقه ،للخطيب البغدادي.50 /1 :
 .4صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب رفع العلم وظهور الجهل.
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ف
ض
ر� اللــه عنــه ،قــال :قــال
وروى البخــاري ومســلم ي� صحيحيهمــا ،عــن عبــد اللــه بــن عمـ ٍـرو ،ي
ـن
رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم(ِ :إ َّن ال َّلــهَ ال َ يَق ِْبـ ُ
ـادَ ،و َل ِكـ ْ
الع ْلـ َـم ان تِ ز َْ�ا ًعــا يَ ْن ت َ زِ� ُعــهُ ِمـ َ
الع َبـ ِ
ـن ِ
ـض ِ
ت
وســا ُج َّهـ ً
ـوا
يَق ِْبـ ُ
الع ْلـ َـم ِب َق ْبـ ِـض ُ
ـالَ ،ف ُسـ ِـئ ُلوا َفأَ ْف َتـ ْ
الع َل َمـ ِ
ـض ِ
ـاس ُر ُء ً
ـاءَ ،حـ َّـى ِإ َذا َلـ ْـم يُ ْبـ ِـق َعا ِل ًمــا اتَّخَ ـ َـذ ال َّنـ ُ

ـر ِع ْلـ ٍـمَ ،ف َض ُّلــوا َوأَ َض ُّلــوا)(((.
ِبغَ ـ ي ْ ِ
وعــن ابــن عبــاس ،ضر� اللــه عنهمــا ،قــال „ :ال يـزال عالــم يمــوت ،وأثــر للحــق يَـ ْـد ُرس ،حـ تـى يكـرث
ي
أهــل الجهــل ،وقــد ذهــب أهـ ُـل العلــم ،فيعملــون بالجهــل ،ويدينــون بغـ يـر الحــق ،ويضلــون عــن
ســواء الســبيل „(((.
الدم�ي ،رحمه الله(((:
قال الشيخ عبد العزيز بن أحمد
ي
ال
ســام ث ُ ْل َمــهْ
ــن إ
َفق ْ
َــد ث ُ ِل َم ْ
ــت ِم َ
ِ

تقــوى
إَ َذا َمــا َم َ
لــم َو َ
ــات ُذو ِع ٍ
ــاد ِل
َ
الع ِ

مــوت
َو ُ

الملــك
ِ

الم َر َّجــى
ُ

يــم
َح ِك ُ

الحــق
ِّ

ْــص
نَق ٌ

ففــي

ــرآ ُه
َم ْ

ســام
ل إل
ِ
ف
ــر َع ْز َمــهْ
لــه ي� ال َّن ْ ِ

بَقَــا َء ُه

ــب
ِخ ْص ٌ

َو ِن ْع َمــهْ

ٌ
َخفيــف
ت

َو َر ْح َمــهْ

َ ض
ــر�
الــح
ــوت
َو َم ُ
َّ
الص ِ
الم ِ ي ِّ
ض
َــام َض ٌ
عــف
َــار ِس
َو َم ُ
ال�غ ِ
ــوت الف ِ
ِّ ْ
ــود َم ْح ٌ
ــل
ــر
ــوت َف ت ً
َو َم ُ
ُ
الج ِ
ــى ك َِث ي ِ
َف َح ْســ ُبكَ

خَ ْم َس ٌ
ــة

ــ�
تَ ْب ِ ي

َم ْنق ََص ٌ
ــة

ــه َد ْت
َفك ْ
َــم شَ ِ
َف ِــإ َّن

ليهــم
َع ِ

ــوت
َو َم ُ

الغــر
يِ

َو َو ْص َمــهْ
ــمهْ
ِن ْس َ

ين
العالم�
أسأل الله أن يبرصنا ف ي� ديننا ،وأن يرينا الحق ويرزقنا اتباعه ،والحمد لله رب

 .1صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب كيف يقبض العلم.
ال�.603 /1 :
 .2جامع بيان العلم ،البن عبد ب
السبك.199 /8 :
الدين
لتاج
الك�ى،
 .3طبقات الشافعية ب
ي
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رفعنا الله بالتَّواضع
إعداد :أ .كامل بواطنة
مدير دائرة الكتب الرتبوية سابقاً

خط�
الك ب ْ� ،وهــو مرض ي
ِمـ ْ
ـن أمـراض القلــوب  -وهي أشـ ّـد خطـراً ِمن أمـراض الجوارح  -مــرض ِ
ـق ،وغ َْم ُ
ط ال ّنــاس)(*)،
� ،صــى الله عليه وســلم ،بأنّــه (بَطَـ ُـر الحـ ِّ
يتل ّبــس بــه أهــل الكفــر ،وقد ّ
عرفــه ال َّن ب ي ّ
(((

ـق َد ْف ُعــهُ ور ّده إىل قائلــه ،وغ َْم ـ ُ
ط ال ّنــاس احتقا ُرهــم ،فال َّتكـ ب ّـر يجعــل صاحبــه يعــرض عــن
وبَطَـ ُـر الحـ ّ

الحــق ،ويض ّيعــه ،وال ينقــاد لــه ،ويجعلــه يحتقــر ال ّنــاس ،ويعيبهــم ،ويــرى نفســه ف� نز
م�لــة أعــى
ّ
ي
منهــم ،فــا ت
ويســتبد بهــم إن كان لــه ســلطان ،ومــن هنــا تجــد
يح�مهــم ،وال يتواضــع لهــم،
ّ
المســتك�ين دومــاً
مســتبدين.
ّ
ب
االستكبار من أسباب الكفر:
ف ي� القـرآن الكريــم مــا يـ ّ
أن االســتكبار كان ســبباً ف ي� كفــر الكافريــن ،وعــدم انقيادهــم
ـدل عــى ّ

ف
رب العالمـ ي ن
ْ�ا َكأَ ْن َلـ ْـم
ـ� ،قــال تعــاىل ي� وصــف الكافريــنَ :
لـ شـرع ّ
{و ِإ َذا تُ ْتـ َـى َع َل ْيـ ِـه آيَاتُ َنــا َو َّل ُم ْس ـ َتك ِب ً
ف
ف
ش
الســام:
ـر ُه ِب َعـ َـذ ٍاب أَ ِل ٍيم}(لقمــان ،)7:وقــال ي� وصــف قــوم نــوح ،عليــه ّ
يَ ْسـ َـم ْع َها َكأَ َّن ِ ي� أُ ُذنَ ْيـ ِـه َو ْقـ ًـرا َف َبـ ِّ ْ
ف
َ ن
اسـ َتكْ ب َ ُ�وا
اس َتغْ شَ ـ ْ
صوا َو ْ
{و ِإ ي ِّ� ُك َّل َمــا َد َع ْوتُ ُهـ ْـم ِل َتغْ ِفـ َـر َل ُهـ ْـم َج َع ُلــوا أَ َص ِاب َع ُهـ ْـم ِ ي� آ َذا ِن ِهـ ْـم َو ْ
ـوا ِث َيابَ ُهـ ْـم َوأَ َ ُّ
آ
اسـ ِـتكْ َبا ًرا}(نوح ،)7:وإبليــس ال ّلعـ ي ن
{و ِإ ْذ ُق ْل َنــا ِل ْل َم َل ِئ َكـ ِـة
ـ� اسـ ب
الســجود لدم ،وخالــف أمــر ربّــه َ
ـتك� عــن ّ
ْ
آ
ين}(البقــرة ،)34:وكفّــار مكّــة منعهــم
اســ َتكْ ب َ َ� َوك َ
ــج ُدوا ِل َد َم َف َس َ
اس ُ
ــن ا ْلك َِاف ِر َ
َان ِم َ
يــس أبَ َ� َو ْ
ــج ُدوا ِإ َّل ِإبْ ِل َ
ْ
الك� وبيانه.
* صحيح مسلم ،كتاب إ
اليمان ،باب تحريم ب
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ف
الكـ ب ْـر واالســتعالء عــى فقـراء المسـ ي ن
أن يكــون لهــم مجلــس
الســام ،وطلبــوا ْ
ـلم� مــن ْ
أن يدخلــوا ي� إ
ِ ُ

ـاص مــع ال َّنـ بـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ال يلتقــون فيــه بفق ـراء المسـ ي ن
ـلم�.
خـ ّ
يّ
وعيد الله للمستكربين:

ّ
يــن
وجــل ،تو ّعــد
اللــه عــ ّز
ب
المســتك�ين عــن عبادتــه بنــار جه ّنــم ،فقــال تعــاىل{ِ :إ َّن ا َّل ِذ َ

ــن
ين}(غافــر ،)60:بــل ّ
ــن ِع َبــا َ ِد ت ي� َســ َي ْدخُ ُل َ
ْ� َ
ون َج َه َّن َ
إن اللــه -ســبحانه -أيأســهم ِم ْ
ــم َد ِاخ ِر َ
ون َع ْ
يَ ْســ َتك ِب ُ
يــن ك ََّذبُــوا ِبآيَا ِت َنــا
وتك�هــم ،فقــال ســبحانه{ِ :إ َّن ا َّل ِذ َ
دخــول الج ّنــة بســبب تكذيبهــم بآيــات اللــه ،ب ّ

ف
ـاط
السـ َـم ِاء َوال يَ ْدخُ ُلـ َ
اسـ َتكْ ب َ ُ�وا َع ْن َهــا ال تُ َف َّتـ ُ
ـج َ
ـون َ
الج َّنـ َـة َحـ ت َّـى يَ ِلـ َ
ـح َل ُهـ ْـم أَبْـ َ
الخ َيـ ِ
الج َمـ ُـل ِ ي� َسـ ِّـم ِ
ـو ُ
اب َّ
َو ْ
�} أ
(العــراف)40 :
الم ْج ِرِم ي ن َ
ُ

ــزي
َوك ََذ ِلــكَ ن َْج ِ
ف
و� هدي نب ّينا ،صىل الله عليه وسلم ،قوله( :أَال َ أُخْ ِب ُ�ك ُْم ِبأَهْ ِل ال َّن ِار :ك ُُّل ُع ُت ٍّلَ ،ج َّو ٍاظ ُم ْس َتك ِب ٍْ�)(((،
ي
سء الخلق.
والعتل :الشَّ ديد الغليظ،
ُ
ّ
والجواظ :ي

ف
ـس نقصاً ف ي� نفســه ،فيـنز ع لل َّتغطية عــى نقصه إىل منازعــة الله تعاىل،
والمتكـ ب ّـر ي� حقيقتــه يحـ ّ

وغ�ه محتاج إليه،
يتك�؛ فهــو ال يحتاج إىل يغ�ه ،ي
صفــة مــن صفاته ،فالله من أســمائه ُ
تك�) ،ولله أن ب ّ
(الم ب ّ

ف
ـدس( :ا ْل ِك ب ْ ِ�يَــا ُء ِر َد ِ ئ يا�َ ،وا ْل َعظَ َمـ ُـة ِإز َِاريَ ،ف َم ْن نَا َز َعـ ِن ي َو ِاح ًدا ِم ْن ُه َماَ ،ق َذ ْف ُتــهُ ِ ف ي� ال َّن ِار)(((،
ي
و� الحديــث القـ ي ّ
أن يــدرك أنّــه ينــازع اللــه صفــة مــن صفاتــه ،وأنّــه يرتفــع بقــدر مــا يخضــع ويتواضــع
فعــى ّكل متكـ ب ّـر ْ

ن ف
ـع أَ َحـ ٌـد ِل َّلـ ِـه ِإ َّل َر َف َعــهُ اللــهُ )((( ،وأنّــه لــن يدخــل
و� الحديــث(َ ...و َمــا ت ََو َ
اضـ َ
للــه ،ولعبــاده المؤمنـ يـ� ،ي
ش
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه
ـن َع ْبـ ِـد اللـ ِـه بْـ ِـن َم ْسـ ُ
ـرَ ،عـ ْ
ـع ٍ
�ء يسـ يـر ِمــن ِ
الكـ ب ْ ِ
الج ّنــة ولــو كان عنــده ي
ودَ ،عـ ِـن ال َّنـ ِب ي ِّ
َو َسـ َّل َمَ ،قـ َ
َان ِ ف ي� َق ْل ِبـ ِـه ِم ْث َقـ ُ
ـر )(((.
ـن ك َ
ـال َذ َّر ٍة ِمـ ْ
ـال(َ :ل يَ ْدخُ ـ ُـل ا ْل َج َّنـ َـة َمـ ْ
ـن ِكـ ب ْ ٍ
أ
الك�.
 .1صحيح البخاري ،كتاب الدب ،باب ب
ف
أ ن
 .2نن
لبا� .
س� ب يأ� داود ،كتاب اللباس ،باب ما جاء ي� ب
الك� ،وصححه ال ي
آ
ال� والصلة والداب ،باب استحباب العفو والتواضع.
 .3صحيح مسلم ،كتاب ب
الك� وبيانه.
 .4صحيح مسلم ،كتاب إ
اليمان ،باب تحريم ب
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أ
الســام
فيــا ربّنــاُ ،رحمــاك! كيف ســتكون حال مــن امتل قلبه بك�اً؟! ّ
إن بعض َم ْن ينتســبون إىل إ

الكـ ب ْـر ،وال يظهــر منــه تواضــع ،حـ ت ّـى وهــو ف� بيــوت اللــه ،وواقــف بـ ي ن
ـ� يديــه ف ي� صــاة!
ي
ال يتــو ّرع عــن ِ ِ

ف
ش
و� هــدي رســولنا ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــا فيــه رادع لـ ّ
ـر
ي
ـكل مــن يتكـ ب ّـر ،فيقــول( :يُ ْحـ َ ُ
ف
الق َي َامـ ِـة أَ ْم َثـ َ
ـن ك ُِّل َم ـك ٍَان  ،((()...وهنــاك
ـر َ
ـال يَغْ شَ ــاهُ ُم الـ ُّـذ ُّل ِمـ ْ
ـال الـ َّـذ ِّر ِ ي� ُصـ َ
ون يَـ ْ
ـو َم ِ
الر َجـ ِ
ا ْل ُم َتكَ ـ ب ِّ ُ
ـو ِر ِّ

ـال َر ُسـ ُ
ـالَ ( :قـ َ
ـن ِأبَ ي� هُ َريْـ َـر َةَ ،قـ َ
ـول اللـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه
عقوبــة أشـ ّـد ،وهــي إع ـراض اللــه عنهــمَ ،عـ ْ
ـو َم ا ْل ِق َي َامـ ِـة َو َل يُ َزك ِِّيهـ ْـم َ -قـ َ
ـال أَبُــو ُم َع ِاويَـ َـةَ :و َل يَ ْنظُـ ُـر ِإ َل ْي ِهـ ْـم َ -و َل ُهـ ْـم
َو َسـ َّل َم :ث َ َلثَـ ٌـة َل يُ َك ِّل ُم ُهـ ُـم اللــهُ يَـ ْ

ْ� )
اب أَ ِليـ ٌـم :شَ ـ ْيخٌ ز ٍَانَ ،و َم ِلــكٌ َكـ َّـذ ٌ
َعـ َـذ ٌ
ابَ ،و َعا ِئـ ٌـل ُم ْس ـ َتك ِب ٌ

(((

كــر ،فهــو يمــدح ال ّتواضــع وأهلــه ،ويح ّبهــم مصداقــاً لقولــه
الســام ّ
وإذا كان إ
يــذم ال َّت ب ّ

ين}(المائــدة.)54:
ـو ٍم يُ ِح ُّب ُهـ ْـم َويُ ِح ُّبونَــهُ أَ ِذ َّلـ ٍـة َعـ َـى ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـ� أَ ِعـ َّز ٍة َعـ َـى ا ْلك َِاف ِر َ
ـو َف يَـ ِأْ ت ي� ال َّلــهُ ِب َقـ ْ
تعــاىلَ { :ف َسـ ْ
ين
ين
فهنيئاً
المؤمن� لهم!
وحب
وحب الله لهمّ ،
للمتواضع� عىل حبهم للهّ ،
ف
المتعجــرف،
المتواضــع ،ويبغضــون
ــن الملمــوس ي� حياتنــا ّ
المتكــر ُ
أن ال ّنــاس يح ّبــون ُ
ِم َ
بّ

أن يلتقــوا
ـتعل عليهــم ،والمتكـ ب ّـر كمــا يــرى ال ّنــاس صغــاراً يـراه ال ّنــاس صغـ يـراً ،وال يح ّبــون ْ
ا ّلــذي يسـ ي
ف
ـال ،ينظــر إىل النــاس ف ي� أســفل
أي مــكان ،وقــد صـ ّ
ـوره الحســن البـ ّ
بــه ي� ِّ
ـري بمــن يقــف عــى جبــل عـ ٍ
ف
الســنابل الفارغــة ،تشــمخ
الجبــل ،يف�اهــم صغــاراً ،ويرونــه ي� الوقــت نفســه صغـ يـراً ،وهــو مثــل ّ
آ
وأمــا
المــ�ى فتنحــن ي متواضعــة ،والشــاعر يقــول:
رؤوســهاّ ،
أ
ملى السنابل ن
والفارغات رؤوسهن شوامخ
تنح� بتواضع
ي
عالج الكرب:

أن يبــادر إىل ال ّتوبــة ،وأن ينظــر إىل عظمــة ربّه ،وأن يســتصغر نفســه،
عــى مــن كان عنــده كـ بـر ْ

ف
ـري بمــن خلــق مــن نطفــة ،ويحمــل
ـتك�ين مثــل فرعــون وقــارون ي
المسـ ب
وينظــر ي� مصــارع ُ
وغ�همــا ،وحـ ّ
ال�مذي ،أبواب صفة القيامة والرقائق والورع ،باب منه ،وقال ت
س� ت
 .1نن
ال�مذي :هذا حديث حسن.
الزار ،والمــن بالعطيــة ،وتنفيــق الســلعة بالحلــف ،وبيــان
اليمــان ،بــاب بيــان غلــظ تحريــم إســبال إ
 .2صحيــح مســلم ،كتــاب إ
الثالثــة الذيــن ال يكلمهــم اللــه يــوم القيامــة ،وال ينظــر إليهــم ،وال يزكيهــم ولهــم عــذاب أليــم.
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ف� بطنــه العــذرة ،وســيصبح بعــد خــروج الــروح جيفــة ،أن يف ّكــر ف� هــذا أ
المــر ،فلع ّلــه يط ّهــر نفســه
ّ
ي
ي
عمــا نهــى اللــه عنــه ف ي� قولــه تعــاىل عــى لســان لقمــان وهــو يعــظ
ـن داء الكـ بـر .وعليــه أن ينتهــي ّ
ِمـ ْ
ف أ
ور}(لقمــان،)18 :
ابنــهَ :
{وال ت َُص ِّعـ ْـر خَ ـ َّـدكَ ِلل َّنـ ِ
ـاس َوال ت َْمـ ِـش ِ ي� ال َ ْر ِض َم َر ًحــا ِإ َّن ال َّلــهَ ال يُ ِحـ ُّ
ـب ك َُّل ُمخْ َتـ ٍ
ـال َفخُ ٍ
والمتكــر ال يلتفــت إىل
البــل ف ي� رقابهــا ،فيجعلهــا ال تســتطيع أن تلتفــت،
والصعــر مــرض يصيــب إ
ّ
بّ
آ
ـن أصيــب بــه.
ال ّنــاس اســتعال ًء ،ومــن اليــة يســتنتج ّ
الكـ ب ْـر مــرض ،ينبغــي أن يتــداوى َمـ ْ
أن ِ
صغــر العقــل ،ومــن جميــل مــا ينســب إىل
المتكــر أنّــه
كذلــك ينبغــي أن يعــرف
ي
بّ
ض
ين
ين
أجمعــ� ،قولــه" :مــا دخــل قلــب
ر� اللــه عنهــم
محمــد بــن
ّ
عــ� بــن ب يأ� طالــب ،ي
الحســ� بــن ي ّ
ش
ــن عقلــه بقــدر مــا دخــل مــن ذلــكّ ،
الكــر قــ ّ
قــل ،أو كــرث "(((،
ــن ب
ط إال نقــص ِم ْ
�ء ِم َ
امــرئ ي
أ
ش
البــر،
حــس ضعفــه ،ووجــد نفســه ال يختلــف عــن بق ّيــة
ولــو نظــر
بّ
المتكــر إىل نفســه ل ّ
وأنّــه يجــري عليــه مــا يجــري عــى ال ّنــاس ،فهــو يجــوع ،ويتألــم ،ويمــوت ،...وكذلــك فهــو
ن
ال
يتكــر عليهــم ،وانظــر إىل فرعــون ،الــذي قــال لقومــه:
يســتغ� عــن ال ّنــاس ا َّلذيــن
بّ
ي
{أَنَــا ربكُــم أ
ال َ ْع َ
ــى} (ال ّنازعــات )24:كيــف ظهــر عجــزه عندمــا أدركــه الغــرق ،ولــم يســتطع أن
َ ُّ ُ
يفعــل شــيئاً ،ولــم ينفعــه تكــره ،وانظــر إىل قــارون وعجــزه لمــا خســف اللــه بــه أ
الرض.
ّ
بّ
كذلــك ينبغــي أن يخــاف المتكــر أن يـنز ل عليــه العــذاب ف� الدنيــا قبــل آ
الخــرة .يقــول رســول
ي ّ
بّ
ش
ـى ِ ف ي� ُح َّلـ ٍـة ،ت ُْع ِج ُبــهُ نَف ُْســهُ ُ ،م َر ِّجـ ٌـل ُج َّم َتــهُ (((ِ ،إ ْذ خَ َسـ َـف
اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :بَ ْي َن َمــا َر ُجـ ٌـل يَ ْمـ ِ ي
(((
الق َي َامـ ِـة).
ـو يَ َت َج ْل َجـ ُـل((( ِإ َل يَـ ْ
ال َّلــهُ ِبـ ِـهَ ،ف ُهـ َ
ـو ِم ِ
الرفعــة ،وجميــل
مــا أحرانــا ّ
أن نتواضــع مــن غـ يـر مذ ّلــة؛ فال ّتواضــع أبــو الفضائــل ،وســبيل ّ
الهنــديّ ،لمــا ســئل وهــو يركــب القطــار :لمــاذا تركــب ف ي� الدرجــة الثالثــة؟
قــول غانــدي ،ال ّزعيــم
ّ
ف
ف
أن
و� ســلوك عظمائنــا مــا يكفــي؛ ليجعلنــا نتحـ ّـى بفضيلــة
و� ديننــا ،ي
فأجــاب :ل ي ّ� ال أجــد درجــة رابعــة ،ي
كــر.
ال ّتواضــع ،وننبــذ رذيلــة ال ّت ب ّ
 .1المحاسن والمساوئ.271:
ين
الكتف� ،أو هو مجمع شعر الرأس.
 .2مرجل جمته :مرسح رأسه ،والجمة هي الشعر الذي يتدىل إىل
ف
نز
و� رواية (يتجلل).
 .3يتجلجل :يتحرك وي�ل مضطربا ،ي
 4صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب من جر ثوبه من الخيالء.
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فضل البدء باسم الله
أ .سيف الدين عيل

رب العالمـ ي ن
ـول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وبعد:
ـ� ،والصــا ُة والسـ ُ
الحمـ ُـد للــه ِّ
ـام عــى رسـ ِ
ـ� ،بســم اللـ ِـه أحكـ ِـم الحاكمـ ي ن
رب العالمـ ي ن
ـ� ،بســم
بســم اللــه الرحمــن الرحيــم ،بســم اللــه ِّ

أ
ف
ن
ش
ش
�ءِ ،بســم اللــه َر ِّب
اللــه خالـ ِـق السـ ِ
ـماوات وال َرضـ يـ� ،بســم اللــه ي� ك ُِّل ي
�ء ،بســم اللــه َعــى ك ُِّل ي
ش
�ء ،أبــدأُ عــى بركـ ِـة اللــه ،بســم اللــه:
ك ُِّل ي
جيم  -بســم الله الرحمن الرحيم.
• َ
الر ِ
فعند ِ
تالوة ال ُقر ِآن الكَريم ،قل أعو ُذ بالله ِم َن الشَّ ـ ِ
ـيطان َّ
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم(ِ :إ َذا َدخَ ـ َـل
ـول البيـ ِ
• وعنـ َـد ُدخـ ِ
ـتُ ،قــلِ :ب ْسـ ِـم ال َّلـ ِـه .قــال ال َّنـ ِب ي ُّ
الر ُجـ ُـل بَ ْي َتــهُ َ ،ف َذ َكـ َـر اللــهَ ِع ْنـ َـد ُدخُ و ِلـ ِـه َو ِع ْنـ َـد طَ َع ِامـ ِـهَ ،قـ َ
ـت َل ُكـ ْـمَ ،و َل َعشَ ــا َءَ ،و ِإ َذا
ـال الشَّ ـ ْيطَ ُ
انَ :ل َم ِبيـ َ
َّ
َدخَ ـ َـلَ ،ف َلـ ْـم يَ ْذ ُكـ ِـر اللــهَ ِع ْنـ َـد ُدخُ و ِلـ ِـهَ ،قـ َ
ـتَ ،و ِإ َذا َلـ ْـم يَ ْذ ُكـ ِـر اللــهَ ِع ْنـ َـد
ـال الشَّ ـ ْيطَ ُ
ان :أَ ْد َر ْك ُتـ ُـم ا ْل َم ِبيـ َ
ــهَ ،ق َ
يــت َوا ْل َعشَ ــا َء)(((.
ــم ا ْل َم ِب َ
ــال :أَ ْد َر ْك ُت ُ
طَ َع ِام ِ

أ
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َمَ ( :فأَغ ِْل ُقــوا
ـاق البْـ ِ
• وعنـ َـد إغـ ِ
ـواب ،قــل ِبســم اللــه .قــال ال َّنـ ِب ي ُّ

أ
ــح بَابًــا ُمغْ َلقًــا)(((.
ــهَ ،ف ِــإ َّن الشَّ ــ ْيطَ َ
ان ال َ يَ ْف َت ُ
اس َ
الَبْ َ
ــم ال َّل ِ
ــو َ
ُــروا ْ
اب َوا ْذك ُ

أ
ش
ال� ِاب َوأَ ْحك َِام ِه َما -قال الشيطان :معناه قال الشيطان إلخوانه وأعوانه
 .1صحيح مسلم ،كتاب ال ش�بة ،بَ ُ
اب آ َد ِاب الط ََّع ِام َو َّ َ
ورفقته ،المبيت :المكان يُقام فيه ليال ً)
أ
الن َِاء.
اب تَغْ ِط َي ِة ِإ
 .2صحيح البخاري ،كتاب ال ش�بة ،بَ ُ
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ق� ي�م ومواع�ظ

ـت) ثَوبــكَ َ ،ف ُقــل ِب ْسـ ِـم ال َّلـ ِـه .قـ َ
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم:
ـت (خلعـ َ
• وإذا َوضعـ َ
ـال ال َّنـ ِب ي ُّ

ت
ــم ث َ ْوبَــهُ أَ ْن يَق َ
ــه).
ــنِ ،إ َذا َو َض َ
ــر َمــا بَ ي ْ ن َ
ــع أَ َح ُدهُ ْ
ات بَــ ِن ي آ َد َم َوا ْل ِج ِّ
ــ� َع ْ
ــم ال َّل ِ
ُــولِ :ب ْس ِ
ــو َر ِ
َ
(س ْ ُ
أردت الدخـ َ
ـن
ـت الخــاء (أي ِإذا َ
• وإذا دخلـ َ
ـول) ف ُقــل ِب ْسـ ِـم ال َّلـ ِـه ،ال َّل ُهـ َّـم ِإ ن ي ِّ� أَ ُعــو ُذ ِبــكَ ِمـ َ

(((

ـو َر ِ ن
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى ال َّلــهُ َع َليـ ِـه َوسـ َّل َم :ت
ـ� أَ ْعـ ي ُ ن
ن
ـث .قــال َر ُسـ ُ
الجـ ِّ
ـن َو َعـ ْ
ـث َوالخَ َبا ِئـ ِ
الخُ ُبـ ِ
ْ َ
َ
ـ� ِ
(سـ ْ ُ
ـر َمــا بَـ ي ْ َ ِ
ات بَـ ِ ي
ــا َء ،أَ ْن يَق َ
ــم الخَ َ
آ َد َمِ ،إ َذا َدخَ َ
ــه)(((.
ــل أَ َح ُدهُ ُ
ــم ال َّل ِ
ُــول ِ :ب ْس ِ
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َمِ ،إ َذا َدخَ ـ َـل الخَ ـا َ َءَ ،قـ َ
ـن
وك َ
ـال( :ال َّل ُهـ َّـم ِإ ن ي ِّ� أَ ُعــو ُذ ِبــكَ ِمـ َ
َان ال َّنـ ِب ي ُّ
ــث).
ــث َوالخَ َبا ِئ ِ
الخُ ُب ِ

(((

ـ�َ ،صـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمِ ،إ َذا خَ ـ َـر َج
ـن الخــاء فقــل ُغف َْرانَــكَ َ ،فقــد ك َ
• وإ َذا خرجـ َ
ـت ِمـ َ
َان ال َّنـ ِب ي ُّ
ــا ِءَ ،ق َ
ــن ا ْلخَ َ
ــالُ ( :غف َْرانَــكَ ).
ِم َ

(((

ان َمــا َر َز ْق َت َنا.
انَ ،و َج ِّن ِب الشَّ ـ ْيطَ َ
اسـ ِـم اللـ ِـه ،الل ُهـ َّـم َج ِّن ْب َنا الشَّ ـ ْيطَ َ
• وإ َذا أتيــت زوجــك ،ف ُقــلِ :ب ْ

فـ ف
وج ْنـ ِـدهَ .ق َال َر ُسـ ُ
ـول
َّ
ـس ُ
ـاء نفعـاً عظيمـاً بأمـ ِـر اللــه ،وحفظـاً للطفـ ِـل مـ ْ
ـمية والدعـ ِ
ـإن ي� ال َّتسـ ِ
ـن ك َِيد إبليـ َ
ـو أَ َّن أَ َح َدهُ ـ ْـم ِإ َذا أَ َرا َد أَ ْن يَـ ِأْ ت ي َ� أَهْ َلــهُ َ ،قـ َ
اسـ ِـم اللـ ِـه ،الل ُهـ َّـم َج ِّن ْب َنا
اللـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ ( :لـ ْ
ـالِ :ب ْ

ف
ان أَبَ ًدا).
ان َمــا َر َز ْق َت َنــاَ ،ف ِإنَّــهُ ِإ ْن يُ َقـ َّـد ْر بَ ْي َن ُه َمــا َو َل ٌد ِ ي� َذ ِلــكَ َ ،ل ْم يَـرض ُ َّ ُه شَ ـ ْيطَ ٌ
ـب الشَّ ـ ْيطَ َ
الشَّ ـ ْيطَ َ
انَ ،و َج ِّنـ ِ
وقبــل أ
َ
َ
•
نســيت،
ال ِكل قــل باســم اللــه ،وإذا
الــر ِب قــل :باســم اللــه،
وقبــل ش ُّ
َ
ف
ــر ِهَ .ق َ
النــ�َ ،ص َّ
ُــم
ــه َو َســ َّل َم(ِ :إ َذا أَك ََل أَ َح ُدك ْ
فقُــل باســم اللــه ِ ي� أَ َّو ِل ِ
ــى ال َّلــهُ َع َل ْي ِ
ــه َو ِآخ ِ
ــال ب ي ُّ
ُــل :بســم ال َّل ف
ف
طَ َع ًامــا َف ْل َيق ْ
ــر ِه)(((.
ــم ال َّل ِ
ُــلِ :ب ْس ِ
ــه ِ ي� أَ َّو ِل ِ
ِ
ــه َف ْل َيق ْ ِ ْ ِ
َــى ِ ي� أَ َّو ِل ِ
ــه َو ِآخ ِ
ــهَ ،ف ِــإ ْن ن ِ ي َ

(((

 .1المعجم أ
الوسط ب ن
أ ن
لبا� ف ي� صحيح الجامع.
للط� يا� ،128/ 7 :وصححه ال ي
أ
ن
نن ت
لبا�.
 .2س� ال�مذي ،كتاب السفر ،باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخالء ،وصححه ال ي
اب َما يَق ُ
ُول ِع ْن َد الخَ ال َِء ،الخُ ـ ُبـث بضم الباء :ذُكران الجن ،والخبائث :إناثهم  ،فيستعيذ باهلل
 .3صحيح البخاري ،كتاب الوضوء ،بَ ُ
ش
�ء مكروه ومذموم.
من ذكران الجن وإناثهم .ويشمل كل ي
ُول إذَا خَ ر َج ِم َن ا ْلخَ َل ِء ،وقال ت
 .4نن ت
ال�مذي :حديث حسن غريب.
س� ال�مذي ،كتاب الطهارة ،بَ ُ
َ
اب َما يَق ُ ِ
ت
 .5صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ،باب ما يقول إذا أ� أهله.
أ
ش
 .6صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب استحباب حمد هللا تعاىل بعد الكل وال�ب.
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ــهَ ،ص َّ
ــال َر ُس ُ
ــد اللــهَ تَعــاىلَ .ق َ
ــه َو َســ َّل َم(ِ :إ َّن اللــهَ
وإ َذا انت َه َ
يــت ْ
ــى ال َّلــهُ َع َل ْي ِ
ــول ال َّل ِ
فاح َم ِ
َلــر ض َ� عــن ا ْلعبــد أَن يــأْك َُل ْ أ
(((
ش
ش
ال�بَ َ
ال َ ْك َل َ
ــد ُه َع َل ْي َهــا).
ــة َف َي ْح َم َ
ــة َف َي ْح َم َ
َ ِ َْ ِ ْ َ
يَ ْ
ــر َب َّ ْ
ــد ُه َع َل ْي َهــا أَ ْو يَ ْ َ
ـال َر ُسـ ُ
ـاء قــل :باســم اللــهَ .قـ َ
(وخَ ِّمـ ُـروا
• وعنـ َـد تَغطيـ ِـة إ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ :
النـ ِ
ــو أَ ْن ت َْع ُر ُضــوا َع َل ْي َهــا شَ ــ ْي ًئا)(((.
اس َ
آ ِن َي َتك ْ
ــهَ ،و َل ْ
ــم ال َّل ِ
ُــروا ْ
ُــمَ ،وا ْذك ُ
ـال َر ُسـ ُ
ـوء قــل :باســم اللــهَ ،قـ َ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم(َ :ل َصـ َـا َة
• وقبـ َـل ُ
الوضـ ِ
ــه ت ََع َ
ــه).
اس َ
ــن َل ْ
ــن َل ُو ُضــو َء َلــهُ َ ،و َل ُو ُضــو َء ِل َم ْ
ِل َم ْ
ــال َع َل ْي ِ
ــم ال َّل ِ
ُــر ْ
ــم يَ ْذك ِ

(((

�،
• وإذا خَ َ
رجت ِمن ال َب ْي ِتَ ،فقُل :باسم ال َّل ِه ،ت ََو َّك ْل ُت َع َل ال َّل ِهَ ،ل َح ْو َل َو َل ُق َّو َة ِإ َّل ِبال َّل ِهَ .ق َال ال َّن ِب ي ُّ
ـن َقـ َ
ـو َل َو َل
ـن بَ ْي ِتـ ِـهِ :ب ْسـ ِـم ال َّلـ ِـه ،ت ََو َّك ْلـ ُ
ـال ِإ َذا خَ ـ َـر َج ِمـ ْ
َصـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم(َ :مـ ْ
ـت َعـ َـى ال َّلـ ِـهَ ،ل َحـ ْ
ـو َة ِإ َّل ِبال َّلـ ِـه ،يُ َقـ ُ
ان).
ـتَ ،وتَ َن َّحــى َع ْنــهُ الشَّ ـ ْيطَ ُ
ـتَ ،و ُو ِقيـ َ
ـال َلــهُ  :ك ُِفيـ َ
ُقـ َّ

(((

(الح ْمـ ُـد ِل َّلـ ِـه) ،ثُـ َّـم ُقــل:
اسـ َت َو َ
• وإ َذا ِرك ْبـ َ
يت َع َليهــا ُقــلَ :
ـت الحافلـ َـة ،ف ُقــلِ :ب ْسـ ِـم ال َّلـ ِـهَ ،فــإذا ْ
(الح ْم ُد ِل َّلـ ِـه) ث َ َلثًا،
ـ� َو ِإنَّا ِإ َل َربِّ َنــا َل ُم ْنق َِل ُبـ َ
(سـ ْب َح َ
ان ا َّلـ ِـذي َســخَّ َر َل َنــا هَ ـ َـذاَ ،و َمــا ُك َّنا َلــهُ ُمق ِْرِنـ ي ن َ
ـون) ،ث ُ َّم ُقــل َ
ُ

ـى َفاغ ِْفـ ْـر ِ يلَ ،ف ِإنَّــهُ َل يَغْ ِفـ ُـر ُّ
ـت)(((.
(سـ ْب َحانَكَ ِإ ن ي ِّ� ظَ َل ْمـ ُ
ـوب ِإ َّل أَنْـ َ
الذنُـ َ
ـر) ث َ َلثًــا ،ثُـ َّـم قــلُ :
(ال َّلــهُ أَ ْكـ ب َ ُ
ـت نَ ْفـ ِ ي
رث
ـن َر ُجـ ٍـلَ ،قـ َ
ـت
ـال ُك ْنـ ُ
ـحَ ،عـ ْ
ـوب ،فقــل :باســم ال َّلـ ِـهَ .عـ ْ
• َو ِإن قـ َّـدر اللــهُ  ،وعـ َ المركـ ُ
ـن ِأبَ ي� ا ْل َم ِليـ ِ

انَ ،ف َقـ َ
ـس
ـس الشَّ ـ ْيطَ ُ
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ ،ف َعـرث َ َ ْت َدابَّـ ٌـةَ ،ف ُق ْلـ ُ
ـال(َ :ل تَ ُقـ ْـل ت َِعـ َ
ـت :ت َِعـ َ
َر ِديـ َـف ال َّنـ ِب ي ِّ

ـتَ ،ويَ ُقـ ُ
ـن ُقـ ْـلِ :ب ْسـ ِـم
ـت َذ ِلــكَ ت ََعاظَـ َـم َحـ ت َّـى يَ ُكـ َ
الشَّ ـ ْيطَ ُ
انَ ،ف ِإنَّــكَ ِإ َذا ُق ْلـ َ
ـو ت ي�َ ،و َل ِكـ ْ
ـون ِم ْثـ َـل ا ْل َب ْيـ ِ
ـولِ :ب ُقـ َّ ِ

ـون ِم ْثـ َـل ُّ
ـاب).
ـت َذ ِلــكَ ت ََصا َغـ َـر َحـ ت َّـى يَ ُكـ َ
ال َّلـ ِـهَ ،ف ِإنَّــكَ ِإ َذا ُق ْلـ َ
الذبَـ ِ

(((

ال�مذي ،كتاب أ
الطعمة ،بَاب َما َجا َء ف� ال َّتس ِمي ِة َع َل الط ََّع ِام ،وقال ت
س� ت
 .1نن
يح.
ال�مذي :هَ ذَ ا َح ِد ٌ
يث َح َس ٌن َص ِح ٌ
ِي ْ َ
ُ
أ
الناء.
 .2صحيح البخاري ،كتاب ال ش�بة  ،باب تغطية إ
أ
ف
ن
نن
لبا�.
 .3س� ب يأ� داود ،كتاب الطهارة ،باب ي� التسمية عىل الوضوء ،وصححه ال ي
أ
ن
 .4نن ت
اب َما يَق ُ
لبا�.
س� ال�مذي ،كتاب الدعوات ،بَ ُ
ُول ِإذَا خَ َر َج ِم ْن بَ ْي ِت ِه ،وصححه ال ي
أ
ن
 .5نن
اب َما يَق ُ
لبا�.
س� ب يأ� داود ،كتاب الجهاد ،بَ ُ
ُول َّ
الر ُج ُل ِإذَا َر ِك َب ،وصححه ال ي
أ
أ ن
نن
لبا�.
نفس ،وصححه ال ي
 .6س� ب يأ� داود ،كتاب الدب ،باب ال يقال خبثت ي
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• وعنــد قتـ أ
َان َر ُسـ ُ
ـرا
ـداء قــل :باســم اللــه ،وقــد ك َ
َ
ـال العـ ِ
ِ
ـول اللـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمِ ،إ َذا أَ َّمـ َـر أَ ِمـ ي ً
ف
ـرا ،ثُـ َّـم َقـ َ
ـال:
ـن ا ْل ُم ْسـ ِـل ِم ي ن َ
ـن َم َعــهُ ِمـ َ
ـوى اللـ ِـهَ ،و َمـ ْ
اص ِتـ ِـه ِب َت ْقـ َ
سيَّـ ٍـة ،أَ ْو َصــا ُه ِ ي� خَ َّ
� خَ ـ ي ْ ً
َعـ َـى َج ْيـ ٍـش ،أَ ْو َ ِ

ف
ـن َك َفـ َـر ِباللـ ِـه ،ا ْغـ ُزوا َو َل تَغُ ُّلــواَ ،و َل تَغْ ـ ِـد ُرواَ ،و َل ت َْم ُث ُلــوا،
اسـ ِـم اللـ ِـه ِ ي� َسـ ِـب ِيل اللـ ِـهَ ،قا ِت ُلــوا َمـ ْ
(ا ْغـ ُزوا ِب ْ
َو َل تَ ْق ُت ُلــوا َو ِليـ ًـدا).

(((

ض
ر� اللــهُ عنــه وأرضــاه،
ومــن أعجـ ِ
ـب الق ََصـ ِـص مــا حصـ َـل مــع الصحـ ب ي ِّ
ـا� الجليـ ِـل ب يأ� طلحـ َـة ،ي َ
ـ� قاتـ َـل ف� أُحــد قتـ َ أ
حـ ي ن
ـال دفاع ـاً عــن رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وقــد أُصيبــت
ٍ
ـال البطـ ِ
ي
ـت ِب ْسـ ِـم ال َّلـ ِـه َل َر َف َع ْتــكَ
أصابـ ُ
ـو ُق ْلـ َ
ـع ب يأ� طلحــة ،قــال لــهُ رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ( :لـ ْ
ا ْل َم َل ِئك ُ
ون).
ــر َ
َــة َوال َّن ُ
ــاس يَ ْنظُ ُ

(((

فعـ ِـن ابْـ ِـن ُع َمـ َـر،
ـول ال َّلـ ِـهَ ،
دخـ َـل الميـ ُ
• إذا مــا أُ ِ
ـر ،قا ُلــوا :باســم ال َّلـ ِـهَ ،و َعـ َـى ِم َّلـ ِـة َر ُسـ ِ
ـت القـ ب َ

ض
ـرَ ،قـ َ
� اللــهُ عن ُهمــاَ ،قـ َ
ـال(ِ :ب ْسـ ِـم
ـال( :ك َ
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمِ ،إ َذا أُ ْد ِخـ َـل ا ْل َم ِّيـ ُ
ـت ا ْل َقـ ب ْ َ
َان ال َّنـ ِب ي ُّ
َر ي َ
ال َّل ِــهَ ،و َع َ
ــول ال َّل ِــه).
ــى ِم َّل ِــة َر ُس ِ

(((

ـتجلب الخـ يـرات ،وبهــا
البدايــات ،وبهــا تكـ ُ
باســم اللــه ،بهــا تكـ ُ
ـون النهايــات ،وبهــا تُسـ ُ
ـون ِ

ف
وأوص بهــا أهْ َلــك وأوال َدك،
ـق
تعـ ُّـم الـ بـركات ،وبهــا تُح َّقـ ُ
ُ
االنتصــارات ،فلت ُكــن ي� ك ُِّل أمـ ِـركَ وشــأ ِنكِ ،
َ
ف
ـان وقـ َـر ف ي� القلــب ،ومــا
داوم عليــه اللسـ ُ
رسا وجهـ ًـرا تجــد خـ يـراً ي� ِّكل أحوالــك ،فمــا َ
وأَ ِد ْم ذكـ َـر اللــه ًّ
ف
ف
ـدائد
ـوارح ،ونفـ َ
ـوف والشَّ ـ ِ
ـوت والخـ ِ
ـأة المـ ِ
ـزع ،و َف ْجـ ِ
وقـ َـر ي� القلـ ِ
ـع بأمـ ِـر اللــه ي� الفـ ِ
ـب ظهـ َـر عــى الجـ ِ
ـال الفـراق وحلــول أ
ف
الجــل.
ـاة الدنيــا ،نفعــكَ بأمــر اللــه حـ َ ِ
العظــام ،فمــا كان لســانُكَ عامـا ً بــه ي� الحيـ ِ
ِ
ُ ِ
ـ� ،والحمــد للــه رب العالمـ ي ن
وصــى اللــه عــى نبينــا محمــد ،وعــى آلــه وصحبــه أجمعـ ي ن
ـ� .
أ
وثَ ،و َو ِص َّي ِت ِه ِإيَّاهُ ْم ِبآ َد ِاب الْغَ ْز ِو َوغ ي ْ َِ�هَ ا.
 .1صحيح مسلم  ،كتاب الجهاد
اب تَأْ ِم ي ِ� ْ ِإ
ي
ال َم ِام ْال ُ َم َرا َء َع َل ا ْل ُب ُع ِ
والس� ،بَ ُ
أ
ن
ئ
 .2نن
النسا� ،كتاب الجهادَ ،ما يَق ُ
س�
لبا�.
ُول َم ْن يَط َْع ُنهُ ال َْع ُد ّو ،وحسنه ال ي
ي
ف
أ ن
 .3نن
لبا�.
س� ابن ماجة ،كتاب الجنائز ،باب ما جاء ي� إدخال الميت ب
الق� ،وصححه ال ي
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الشيخ محمد أحمد حسني  /املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

 .1حكم الحج عن املتوىف

ف
ـو� أخــي ،رحمــه اللــه تعــاىل ف� عــام 2018م عــن عمــر أربعـ ي ن
ـ� ســنة ،ولــه مبلــغ
ي
الســؤال :تـ ي
ف
ـ� يحــج
مــن المــال يقــدر بـــ 10آالف شــيقل ،ونريــد أن ندفــع المــال لشــخص مقيــم ي� الســعودية لـ ي
عنــه ،فمــا حكــم ش
الــرع ف ي� ذلــك؟
الجــواب :الحمــد للــه رب العالمـ ي ن
ـ� ،والصــاة والســام عــى شأ�ف الخلــق ،ســيدنا محمــد

أ
ين
ال ي ن
أجمعــ� ،وبعــد؛
مــ� ،وعــى آلــه وصحبــه
فالســام فســح المجــال ألداء فريضــة الحــج عــن آ
الخريــن إذا ماتــوا دون أن يؤدوهــا ،أو
إ
كانــوا ف ي� حالــة صحيــة يعجــزون فيهــا عج ـزاً تام ـاً عــن أداء هــذه الفريضــة ،لمــا روي عــن ام ـرأة مــن
ـت« :يَــا َر ُسـ َ
يضـ َـة اللـ ِـه َعـ َـى
ـول اللـ ِـهِ ،إ َّن َف ِر َ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،فقَا َلـ ْ
خثعــم ،جــاءت إىل النـ ب ي
عبـ ف
ـج َع ْنــهُ َ ،قـ َ
ـال :ن ََعـ ْـمَ ،و َذ ِلــكَ ِ ف ي�
ـرا ال َ يَ ْث ُبـ ُ
ـج ،أَ ْد َر َكـ ْ
الر ِاح َلـ ِـة ،أَ َفأَ ُحـ ُّ
ـاد ِه ِ ي� ا ْل َحـ ِّ
َِ ِ
ـت ِأبَ ي� شَ ـ ْيخً ا ك َِبـ ي ً
ـت َعـ َـى َّ
ـو َداع» ((( ويشـ تـرط فيمــن يريــد أن يحــج عــن غـ يـره ،مــا يـ ت
ـأ�:
ي
َح َّجـ ِـة ا ْلـ َ ِ
(((
 أن يكون الشخص المراد الحج عنه ميتاً ،أو عاج ًزا عن أداء الحج أن يكــون الــذي يريــد الحــج عــن غـ يـره قــد حــج عــن نفســه أوالً ،فعــن ابْــن َعبـ ٍ ضر� اللــه عنهمــا:
ِ ِ َّ
ـاس ،ي
 .1صحيح البخاري ،كتاب الحج ،باب وجوب الحج وفضله.
ن
 .2المجموع،120 /7 :
المغ�67 - 66 /5 :
ي
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ف� ت�اوى

ـر َم ُة؟ َقـ َ
ـر َم َةَ ،قـ َ
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّلمَ َ،سـ ِـم َع َر ُجـ ًـا يَ ُقـ ُ
ـال :أَخٌ
ـالَ :مـ ْ
ـولَ :ل َّب ْيــكَ َعـ ْ
ـن شُ ـ ب ْ ُ
ـن شُ ـ ب ْ ُ
(أَ َّن النـ ِب ي
َ (((
ـالَ :لَ ،قـ َ
ـن نَف ِْســكَ ؟ َقـ َ
ـب ِ يل َ -قـ َ
ـر َمة»
ـالَ :ح َج ْجـ َ
ـن نَف ِْســكَ  ،ثُـ َّـم ُحـ َّ
ـالُ :حـ َّ
ـج َعـ ْ
ـت َعـ ْ
ِ يل  -أَ ْو َق ِريـ ٌ
ـج َع ْن شُ ـ ب ْ ُ
وعليــه؛ فيجــوز الحــج عــن أخيــك المتـ ف
ـو� مــن تركتــه ،إن وافــق الورثــة عــى ذلــك ،وإذا كان مــن
يريــد الحــج عنــه قــد حــج عــن نفســه مــن قبــل .
 .2حكم سفر املرأة إىل الحج دون محرم

الســؤال :هــل يجــوز أن أحــج مــع أمــي دون محــرم ،لعــدم القــدرة الماليــة عــى دفــع
تكاليــف الحــج ،علمــاً أن عمــري  40عامــاً ،وأمــي  65عامــاً؟
الجــواب :أ
الصــل ّأل تســافر المـرأة ّإل مــع ذي محــرم؛ لقــول رســول اللــه ،صـ ّـى اللــه عليــه

آ
وســ ّلم« :ال َ يَ ِح ُّ
ــر ٍم» ((( ،
ــو ٍم ِإال َّ َم َ
ــرأَ ٍة ت ُِؤْم ُ
ــر َة يَ ْ
ــن ِبال َّل ِــه َوا ْل َي ْ
ــو ِم ال ِخ ِــر ت َُس ِ
ــاف ُر َم ِس ي َ
ــع ِذي َم ْح َ
ــل ِال ْم َ
ولكــن اختلــف الفقهــاء ف ي� ســفر المـرأة للحــج الواجــب والعمــرة الواجبــة ،فذهــب أبــو حنيفــة وأحمــد
ف� المشــهور عنــه ،ومــن وافقهــم إىل القــول بتحريــم ســفر المـرأة للحــج بــا محــرم؛ لعمــوم أ
الدلــة
ي
ف
المانعــة للمـرأة مــن الســفر دونــه ،وذهب مالــك والشــافعي وأحمــد ي� رواية أخــرى إىل القــول بالجواز،
إذا أمنــت الفتنــة ،ووجــدت الرفقــة الصالحــة مــن ال ّنســاء المأمونــات((( ؛ واســتد ّلوا لمذهبهــم بمــا روي
ض
ـ� ،صـ َّـى اللــهُ عل ْيـ ِـه وسـ َّل َم ،قــال لــه« :يَــا َعـ ِـد ُّي؛ هَ ـ ْـل
ر� اللــه عنــهّ ،
عــن عــدي بــن حاتــم ،ي
أن ال ّنـ ب ي
ـت َع ْن َهــاَ ،قـ َ
ـن الظَّ ِعي َنـ َـة -أي
ـالَ :فـ ِـإ ْن طَا َلـ ْ
ـتَ :لـ ْـم أَ َرهَ ــا َو َقـ ْـد أُن ِْب ْئـ ُ
ـر َة؟ ُق ْلـ ُ
َرأَيْـ َ
ـت ِبــكَ َح َيــا ٌة َل ت َ َ�يَـ َّ
ـت ا ْل ِحـ ي َ
ـوف ِبا ْلك َْع َبـ ِـة َل تَخَ ـ ُ
ـر ِة َحـ ت َّـى تَطُـ َ
ـاف أَ َحـ ًـدا ِإ َّل ال َّلــهَ » (((  ،وقــال ابــن تيميــة:
المســافرة -ت َْرت َِحـ ُـل ِمـ ْ
ـن ا ْل ِحـ ي َ
(((
«وتحج ّكل امرأة آمنة مع عدم محرم» قال أبو العباس« :وهذا متوجه ف ي� سفر كل طاعة»
ّ
وقــد ذهــب مجلــس الفتــاء أ
العــى ف ي� قــراره رقــم 68 /2 :بتاريــخ 2008 /5 /6م إىل جــواز
إ
أ
أن ســفرها بصحبــة
ســفر المـرأة دون محــرم ،لداء فريضــة الحــج مــع صحبــة موثوقــة مــن ال ّنســاءّ ،إل ّ
المحــرم أوىل ،ألن ذلــك يمنــع الفتنــة ،ويدفــع عنهــا أ
الذى ،واللــه أعلــم.
ّ
أ ن
نن
لبا�.
 .1س� ب يأ� داود ،كتاب المناسك ،باب الرجل يحج عن يغ�ه ،وصححه ال ي
وغ�ه.
الحج ،باب سفر المرأة مع محرم إىل حج ي
 .2صحيح مسلم ،كتاب ّ
 .3نيل المآرب شب�ح دليل الطالب.290/1 :
ف
السالم.
 .4صحيح البخاري ،كتاب المناقب ،باب عالمات النبوة ي� إ
الك�ى.381/5 :
 .5الفتاوى ب
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 .3حكم الخروج إىل الحج من مال الغري مع الظن
أنه من مال قاصد الحج

ـا� أخــي مــاال ،واتجــرت بــه ،آ
ن
والن هــو يريــد الحــج ،وطلــب مـن ي المــال ،وال
ً
الســؤال :أعطـ ي
ـ� صديــق أخــي الــذي يعلــم بالموضــوع أن يعطيـن ي مــاال ً منــه؛ ألعطيــه
أســتطيع إرجاعــه ،فعــرض عـ ي ّ
إىل أخــي حـ تـى يخرجــا إىل الحــج معـاً؛ ألن أخــي لــو يعلــم بالموضــوع ال يقبــل المــال ،فما حكــم ذلك؟

الجــواب :المــال المــودع لــدى الســائل أمانــة عنــده ولــو كان ألخيــه ،واللــه تعــاىل يقــول{ِ :إ َّن
أ
ـات ِإ َل أَهْ ِل َهــا} (النســاء ،)58 :وأهلها ف ي� هذا الســياق هم الذيــن أودعوا المال
ال َّلــهَ يَأْ ُم ُر ُكـ ْـم أَن تُــؤَ ُّدوا ال َ َمانَـ ِ
أ
ـن خَ انَكَ ) (((،
لديــه ،ورســول اللــه ،صىل الله عليه وســلم ،يقــول( :أَ ِّد ال َ َمان ََة ِإ َل َمـ ِـن ائْ َت َم َنكَ َ ،وال َ تَخُ ْن َمـ ْ
ت
ن
ـ� أودعــت لديــه المــال ،فــا يتــرف
والمســلم ملــزم باالتفــاق الــذي حصــل بينــه وبـ يـ� الجهــة الـ ي
بمــا يخالفــه إال بإذنهــا.

أمــا بخصــوص إعطــاء مــال ألخيــك مــن صديقــه دون علــم أخيــك ،فيشـ تـرط ف ي� صحــة الهبــة
اليجــاب والقبــول ،فــا بــد للموهــوب لــه مــن قبــول الهبــة حـ تـى تصــح ،فقــد جــاء ف ي� كتــاب الفقــه
إ
(((
الســامي وأدلتــه « :تصبــح الهبــة صحيحــة ناقلــة للملكيــة بمجــرد قبــول الموهــوب لــه »
إ
لذلــك ف ي� الحالــة الموصوفــة ف ي� الســؤال أعــاه حـ تـى تصــح ،يجــب أن يكــون المــال مــن صديق
أخيــك لــك عــى ســبيل الهبــة والصدقــة أو القــرض ش
ال�عــي ،وليــس هبــة ألخيــك ،ثــم بعــد ذلــك تــرد

مــال أخيــك إليــه ليتمكــن مــن الذهــاب إىل الحــج.
 .4حكم رضيبة السحب املبكر عىل أخذ قرض
من حساب التوفري املغلق ألداء الحج

الســؤال :مــا حكــم أخــذ قــرض مــن بنــك ،وذلــك بدفــع ض�يبــة ســحب مبكــر مــن حســاب
التوفــر قبــل انتهــاء مدتــه ف ي� العــام المقبــل ،ألداء الحــج؟
ي
الربَــا َويُ ْرِب ي�
الجــواب :ينبغــي بدايــة التنبيــه إىل خطر التعامــل بالربا ،لقولــه تعاىل{ :يَ ْم َحـ ُ
ـق ال َّلهُ ِّ
أ ن
نن ت
لبا�.
 .1س� ال�مذي ،كتاب البيوع ،باب منه ،وصححه ال ي
للزحيل.3260 /4 :
السالمي وأدلته
 .2الفقه إ
ي
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أنت تسأل واملفتي يجيب

ف
ت
�
�
اوى

الصد َقــات وال َّلــهُ َل يحــب ك َُّل َك َّفــار أَثيــم} [البقــرة ،]276 :وقــد جــاء ف� قـرار مجلــس الفتــاء أ
العــى رقــم
إ
َّ َ ِ َ
ٍ ِ ٍ
ُ ِ ُّ
ي
 114 /1بتاريــخ 2014 /2/ 20م[ :فأصــل هــذا التعامــل محــرم باتفاق علماء الســلف والخلف ،وهيئات
الفتــاء ،والمجامــع الفقهيــة ،إال لـرض ورة ،كالخــوف عــى ذهــاب المــال ،وعــدم وجــود بديــل ش�عــي].
إ
وجــاء ف ي� المغـن ي عــن ابــن قدامــة ،أنــه قــال[ :كل قــرض ش�ط فيــه أن يزيــده فهــو حـرام بغـ يـر
خــاف .وقــول ابــن المنــذر :أجمعــوا عــى أن المســلف إذا ش�ط عىل المســتلف زيــادة أو هدية ،فأســلف

عــى ذلــك ،فــإن أخــذ الزيــادة عــى ذلــك ربــا] (((  ،كمــا يعــد ذلــك مــن بــاب التعــاون عــى إالثــم،
ْــوى َو َل ت ََع َاونُــوا َع َ
{وت ََع َاونُــوا َع َ
ــد َو ِان} (المائــدة ،)2:
ــى ْ ِإ
الث ْ ِــم َوا ْل ُع ْ
واللــه تعــاىل يقــولَ :
ــر َوال َّتق َ
ــى ا ْل ِب ِّ
فأي قرض بزيادة ربوية ،سوا ًء أكان من مؤسسة أم من شخص فهو ربا ،وال يجوز أخذه.
وبالنســبة إىل الخــروج للحــج بقــرض ربــوي ،فمــن ش�وط وجــوب الحــج االســتطاعة الماليــة،

{و ِل َّلـ ِـه َعـ َـى
ومــن ذلــك توفــر مــال فاضــل عــن الديــون ،يكفــي لنفقــة الطريــق والراحلــة ،قــال تعــاىلَ :
ــت َمــن اســ َتطَا َع إ َلي ِــه ســبيال ً} (آل عمــران ،)97 :وال يجــب عــى المــرء أن ت
يقــرض ألداء
ــاس ِح ُّ
ال َّن ِ
ــج ا ْل َب ْي ِ ِ ْ
ِ ْ َ ِ
ف ض
ت
ـر ِز ُق ال َّلــهَ ،
ر� اللــه عنــه ،عــن الرجــل يســتقرض ويحــج ،فقــال( :يَ ْسـ َ ْ
الحــج ،وقــد ســئل ابــن ب يأ� أو� ،ي
ــج)
َوال َ يَ ُح ُّ

(((

ت
الــ� تلزمهــا نفقــة ماليــة طيبــة نقيــة مــن الحــرام ،ت
حــى يكــون
والحــج مــن العبــادات ي
أ
ف
ش
ـال أَ ْف َضـ ُـل،
ـ�َ ،صـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمُ ،سـ ِـئ َل أَ ُّي ْال َ ْع َمـ ِ
مـ بـروراً ،لمــا جــاء ي� الحديــث ال�يــف «أن ال َّنـ ِب ي
ـالِ :ج َهــا ٌد ِ ف ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـهِ ،قيـ َـل ثُـ َّـم َمــا َذا؟ َقـ َ
ـان ِبال َّلـ ِـه َو َر ُســو ِل ِهِ ،قيـ َـل ثُـ َّـم َمــا َذا؟ َقـ َ
َقـ َ
ـج
ـالِ :إ َيمـ ٌ
ـالَ :حـ ٌّ
َمـ بـرور((( ،والحــج المـ بـرور هــو المقبــول الــذي ال تخالطــه معصيــة ،بــأن يـ ت
ـأ� الحــاج فيــه بالواجبــات
ُْ ٌ
ي
والمســتحبات ،ويـ تـرك المحرمــات والمكروهــات ،ويحــج كمــا ش�ع اللــه ،متأســياً برســول اللــه ،صــى
اللــه عليــه وســلم ،وأن يكــون مالــه حـاال ً خالصـاً ،ال شــبهة فيــه ،قــال عليــه الصــاة والســام(َ :مــا

ـت
ـن ِب َي ِم ِينـ ِـهَ ،و ِإ ْن كَانَـ ْ
الر ْح َمـ ُ
ت ََصـ َّـد َق أَ َحـ ٌـد ِب َص َد َقـ ٍـة ِمـ ْ
ـبَ ،و َل يَ ْق َبـ ُـل اللــهُ ِإ َّل الطَّ ِّيـ َ
ـبِ ،إ َّل أَخَ َذهَ ــا َّ
ـن طَ ِّيـ ٍ
ف
ت
(((
ـو ُه أَ ْو َف ِصي َلــهُ )
الر ْح َمـ ِـنَ ،حـ ت َّـى تَ ُكـ َ
ـون أَ ْعظَـ َـم ِمـ َ
ـن ا ْل َج َبـ ِـل ،ك ََمــا يُـ َـرب ي ِّ� أَ َح ُد ُكـ ْـم َف ُلـ َّ
ت َْمـ َـر ًةَ ،ف َ ْ�بُــو ِ ي� َكـ ِّـف َّ
ن
.1
المغ� البن قدامة.360/4 ،
ي
ف
ت
وحج ،فحجه صحيح إن شاء هللا .449/3
ض
اق�
وإذا
ويحج،
يستقرض
الرجل
�
الحج،
كتاب
شيبة،
أ�
ابن
مصنف
.2
َّ
بي
ي
الم�ور.
 .3صحيح البخاري ،كتاب الحج ،باب فضل الحج ب
 .4صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها.
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 .5حكم من نوى الحج ،ومل يستطع السفر ،ألدائه بسبب جائحة كورونا

السؤال :ما حكم من نوى الحج ولم يستطع الذهاب ألدائه بسبب جائحة كورونا؟
ـ� القديــر أن يكشــف عــن عبــاده هــذه الغمــة ،ومــع انتشــار
الجــواب :بدايــة نســأل اللــه العـ ي
هــذه الجائحــة ف ي� معظــم دول العالــم ،تــم االضطـرار التخــاذ إجـراءات طارئــة اســتثنائية ف ي� مجــاالت
الج ـراءات وأبرزهــا حــر أداء مناســك الحــج لهــذا العــام بعــدد
حياتيــة عديــدة ،ومــن أهــم هــذه إ
ن ف
مــرر ش�عــاً وواقعــاً ،درءاً
محــدود مــن
المقيمــ� ي� المملكــة العربيــة الســعودية ،واللجــوء لذلــك ب
ي
لمفســدة الوبــاء ،وحفظ ـاً لصحــة النــاس ،ودفــع ال ـرض ر عنهــم.
ومــن ناحيــة ش�عيــة؛ فــإن الشــخص الــذي نــوى الحــج ،وبســبب الظــروف الحاليــة لــم
يســتطع ذلــك ،فلــه أ
الجــر والثــواب إن شــاء اللــه تعــاىل؛ ألن المســلم يُؤجــر ويُثــاب عــى العبــادة
ت
ـ� ينــوي القيــام بهــا ،وإن منعــه مانــع مــن ذلــك ،فلــه المثوبــة عــى نيتــه وعزمــه ،واللــه تعــاىل
الـ ي
ـع أَ ْجـ ُـر ُه َعـ َـى ال َّلـ ِـه
ـو ُت َف َقـ ْـد َو َقـ َ
يقــولَ :
ـن يَخْ ـ ُـر ْج ِمـ ْ
{و َمـ ْ
ـن بَ ْي ِتـ ِـه ُم َه ِاجـ ًـرا ِإ َل ال َّلـ ِـه َو َر ُســو ِل ِه ثُـ َّـم يُ ْد ِر ْكــهُ ا ْل َمـ ْ

ـن أَنَـ ِـس بْــن َما ِلـ ٍ ض
� ال َّلــهُ َع ْنــهُ  ،أَ َّن َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى
َوك َ
َان ال َّلــهُ َغ ُفــو ًرا َر ِح ً
يمــا} (النســاء ،)100 :و َعـ ْ
ِ
ـكَ ،ر ِ ي َ
الم ِدي َنـ ِـةَ ،ف َقـ َ
ستُـ ْـم
اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ ،ر َجـ َ
ـن َ
ـن َغـ ْز َو ِة تَ ُبــوكَ َف َدنَــا ِمـ َ
ـع ِمـ ْ
ـال(ِ :إ َّن ِبا ْل َم ِدي َنـ ِـة أَ ْق َو ًامــاَ ،مــا ِ ْ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،وهُ ـ ْـم ِبا ْل َم ِدي َنـ ِـة؟ َقـ َ
ـراَ ،وال َ َقطَ ْع ُتـ ْـم َو ِاديًــا ِإ َّل كَانُــوا َم َع ُكـ ْـمَ ،قا ُلــوا :يَــا َر ُسـ َ
ـالَ :وهُ ـ ْـم
َم ِسـ ي ً
الع ْ
ــذ ُر)
ــةَ ،ح َب َســ ُه ُم ُ
ِبا ْل َم ِدي َن ِ

(*)
(((

والله تعاىل أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

* صحيح البخاري ،كتاب المغازي ،باب منه.
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مساعد مفتي/دائرة إفتاء محافظة الخليل

ف
وديــن؛
أهـ ّـم مــا ينبغــي ْ
ـب خُ ُلـ ٍـق ِ
أن يتوافـ َـر ي� الخاطــب مــن صفــات وخصــال :أن يكــون صاحـ َ
لقــول النــ�  ( :إ َذا خَ طَــب إ َلي ُكــم ،مــن تَر َضــون دينــه وخُ ُل َقــهُ َفزوجــوه ،إَ ّل تَفْع ُلــوا تَ ُكــن فتنـ ٌـة ف� أ
ال َ ْر ِض
َ ِّ ُ ُ
َ
َ ْ ْ ْ َ ِ َْ َ
َ ِ ْ
ب ي ِّ ِ
ْ ِ َْ ِي
(((
ــض) .
َو َف َســا ٌد َع ِريْ ٌ
فقــد أوىص النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أوليــاء أ
المــور أن يُركّــزوا عــى
َ
ب ي ُّ
ف
ين
يــن والخُ لــق ،فــإن أُ
َ
ضيــف إىل
أمريــن
مهمــ� ،يُنظــر إليهمــا ي� الخاطــب ،أال وهمــاِّ :
الد ُ
الخُ لــق ،والديــن ،الحســب ،والنســب ،والمــال ،والجمــال ،والجــاه ،والــرث اء ،ونحــو ذلــك،
أ
ــدم الديــن والخُ لــق.
والديــنُ ،ق ِّ
نــور ،وإن تعارضــت هــذه المــور مــع الخلــق ّ
ف ُنــو ٌر عــى ٍ
ين
ومنصبــه ،وما ِلــه ،ونحوهــا مــن
كثــر مــن
وقــد أ ّدى
المســلم� إىل جــاه الخاطــبِ ،
ُ
نظــر ي ٍ
أ
كثــر مــن المشــكالت
وغ�هــا عــى الخُ لــق ّ
اعتبــارات دنيويــة ،وتقديــم هــذه المــور ي
والديــن ،إىل ي ٍ
وكثــر مــن حــاالت الطــاق ،قبــل الدخــول وبعــده.
الزوجيــة،
ي
ف
ف
ـون صاحبـ َـة خُ لــق وديــن؛
و� المقابــل ،ينبغــي أن تتوافــر ي� المخطوبــة ش�وط ،منهــا :أن تكـ َ
ي
أ
ـعِ :ل َما ِل َهــاَ ،و ِل َح َسـ ِـب َهاَ ،و َج َما ِل َهــاَ ،و ِل ِد ِين َهــا،
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم (:تُ ْن َكـ ُ
ـح ا ْل َمـ ْـرأَ ُة ِل َ ْربَـ ٍ
لقــول النـ ب ي ِّ
(((
ُ
َــر ِب َ
َ
حقــوق زوجهــا ،وبيتهــا،
َعــر ُف
ــداكَ )
فصاحبــة الخُ لــق ّ
ــت يَ َ
ات ِّ
يــن ،ت َِربَ ْ
ــذ ِ
َفاظْف ْ
الد ِ
والديــن ،ت ِ
وأبنائهــا ،فتتقــي اللــه ســبحانه وتعــاىل فيهــم ،فهــي بذلــك أكـرث
صالحــا ،وأطــول صحبــة مــن يغ�هــا(((،
ً

أ ن
 .1نن ت
لبا�.386/3 ،
َاح ،بَ ُ
س� ال�مذي ،أَبْ َو ُ
اب َما َجا َء ِإذَا َجا َءك ُْم َم ْن ت َْر َض ْو َن ِدي َنهُ َف َز ِّو ُجو ُه ،وصححه ال ي
اب ال ِّنك ِ

أ
ف
الد ِين.
اب ال َ ْكف َِاء ِ ي� ِّ
َاح ،بَ ُ
 .2صحيح البخاريِ ،ك َت ُ
اب ال ِّنك ِ

 .3ابن حجر ،فتح الباري.50/9 :
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الصا ِل َحـ ُـة ).
ـاع ُّ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ُّ :
الدنْ َيــا ا ْل َمـ ْـرأَ ُة َّ
(الدنْ َيــا َم َتــا ٌعَ ،وخَ ـ ي ْ ُ
ـر َم َتـ ِ
وقــد قــال النـ ب ي ُّ

(((

ُ
والحســب ،ونحــو ذلــك مــن
الجمــال والمــال والنســب
اجتمــع مــع الخُ لــق والديــن:
فــإن
َ
َ
نفــس ِّكل خاطــب؛ لقــول
المرغّبــات((( ،فهــذا نــو ٌر عــى نــور،
وأمــر ط ّيــب ،وهــو ممــا تصبــو إليــه ُ
ٌ
ت
ـر؟ َقـ َ
يعــهُ ِإ َذا
ـر ُه ِإ َذا نَظَـ َـرَ ،وت ُِط ُ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ّلمــا ُسـ ِـئ َل( :أَ ُّي ال ِّن َسـ ِ
ـاء خَ ـ ي ْ ٌ
ـ� تَـ ُ ُّ
ـال  :ا َّلـ ِ ي
النـ ب ي ِّ

ف
ــر ُه).
ــرَ ،و َل تُخَ ا ِل ُفــهُ ِ ي� نَف ِْســ َها َو َما ِل َهــا ِب َمــا يَكْ َ
أَ َم َ

(((

ـبب اســتحباب اختيــار الم ـرأة الحســيبة النســيبة ،هــو الرغبــة ف ي�
وذكــر بعـ ُ
ـض العلمــاء َّ
أن سـ َ
(((
شــبهَ أخوا َلــه ف ي� تلــك الصفــات الحميــدة ،ونحوهــا.
نجابــة الولــد؛ فإنَّــه يُحتمــل ْ
أن يُ ِ
الديــن؛ لقــول
الديــنُ ،قـ ِّـدم ِّ
ولكــن ،فيمــا لــو تعــارض الجمــال ونحــوه مــن الصفــات ،مــع ّ

َــر ِب َ
يــن).
ات ِّ
ــذ ِ
النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم َ ( :فاظْف ْ
الد ِ
ب ي ِّ

(((

ما يباح لخاطب املعتدة من وفاة أو طالق:
أن الترصيــح((( ِبخطبــة المعتــدة حـر ٌام ،ســواء كانــت معتــدة مــن وفــاة،
اتفــق الفقهــا ُء عــى َّ
يمــا َع َّر ْض ُتـ ْـم
أو طــاق رجعــي أو بائــن ((( ،لمفهــوم قــول اللــه ســبحانه وتعــاىلَ { :ول َ ُج َنـ َ
ـاح َع َل ْي ُكـ ْـم ِف َ
أ
بالخطبــة ،وأ ّكــد عــى رغ َبتــه ف ي�
ـاء}(البقرة)235 :؛ ولنَّــه يُخـ شـى ْ
ِبـ ِـه ِمـ ْ
ـن ِخطْ َبـ ِـة ال ِّن َسـ ِ
ـب لهــا ِ
ص َح الخاطـ ُ
إن َ ّ
(((
أن ت ز
ت�وجــه.
ـأن ِع ّدتهــا قــد انتهــت ،مــن أجــل ْ
ـذب بـ َّ
الــزواج منهــا ،أن تكـ َ
الصا ِل َح ُة .1090/2 ،حديث رقم .1467
 .1صحيح
اع ُّ
ِ
الدنْ َيا ال َْم ْرأَ ُة َّ
اب الرضاع ،بَ ُ
مسلم،ك َت ُ
اب خَ ي ْ ُ� َم َت ِ
ال� ن
ن
بي� ،ن
 .2الخطيب ش
قدامة،
ابن
.207/4
مغ�
المغ�.82/7 :
المحتاج:
ي
ي
ي
النسا� ،كتاب النكَاح ،باب أَي النساء خَ � ،وقال أ
ال ن
نن
.3س�
لبا� :حسن صحيح.
ِّ
ِّ
ئي ِ َ
ي
ُّ َ ِ ْ ٌ
ي
ِ
 .4زكريا أ
النصاري ،ن
أس� المطالب .108/3
أ
ف
الد ِين.
اب ال َ ْكف َِاء ِ ي� ِّ
َاح ،بَ ُ
 .5صحيح البخاريِ ،ك َت ُ
اب ال ِّنك ِ

 .6وهــو مــا يقطــع بالرغبــة ف ي� النــكاح ،وال يحتمــل غـ يـره ،كقــول الخاطــب للمعتــدة :أريــد أن أتزوجــك ،أو :إذا انقضــت عدتــك
تزوجتــك .وزارة أ
الســامي وأدلتــه.9/9 :
الوقــاف الكويتيــة ،الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة.191/19 :
الزحيــ� ،الفقــه إ
ي
أ
ت
ن
ـو� ،كشّ ــاف
 .7الحصكفــي ،الــدر المختــار  .619/2الزهــري ،جواهــر إ
الكليــل .276/1 :النــووي ،روضــة الطالبـ يـ� .30/7 :البهـ ي
القنــاع.18/5 :
ت
البهو� ،كشّ اف القناع.18/5 :
الرمل ،نهاية المحتاج.199/6 :
.8
ي
ي
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ـض((( ِلخطبــة المعتــدة مــن وفــاة ،فجائ ـ ٌز عنــد جمهــور الفقهــاء(((؛ ومنــع منــه
َّأمــا التعريـ ُ
ف
ً
حامــا.
أن تكــون المعتــدة مــن وفــاة
قــول
الشــافعية ف ي�
ضعيــف عندهــم((( ،وذلــك ي� حــال ْ
ٍ
ٍ
ف
يما َع َّر ْض ُت ْم
والصحيــح ي� المســألة قــول جمهور الفقهاء؛ لقول الله ســبحانه وتعــاىلَ :
{و َل ُج َن َ
اح َع َل ْي ُكـ ْـم ِف َ
ف
(((
عدة الوفاة عىل العموم.
ـاء} (البقرة ،)235 :فقد ور َدت كما قال جمهــو ُر
المفسين ،ي� ّ
ِبـ ِـه ِمـ ْ
ـن ِخطْ َب ِة ال ِّن َسـ ِ
ّ
الغــر ،والمعتــدة مــن
بالخطبــة لمنكوحــة
ي
واتفــق الفقهــاء كذلــك عــى ُحرمــة التعريــض ِ
(((
طــاق رجعــي؛ ألنَّهــا ف ي� حكــم المنكوحــة؛ لبقــاء الزوجيــة بينهمــا.
صح بإجابتــه ،و ُعلمــت ِخطبتــه ،ولــم
واتفقــوا كذلــك عــى ُحرمــة التعريــض لمخطوبــة مــن ُ ِّ

الر ُجـ ُـل
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم َ :
(وال يَخْ ِطـ َ
ـب َّ
يــأذن الخاطــب ،ولــم يُعـ ِـرض عنهــا .وذلــك لقــول النـ ب ي
ت ت
(((
ـب)
ـب َق ْب َلــهُ  ،أَ ْو يَ ـأْ َذ َن َلــهُ ا ْلخَ ِاطـ ُ
ـركَ ا ْلخَ ِاطـ ُ
َعـ َـى ِخطْ َبـ ِـة أَ ِخيـ ِـهَ ،حـ َّـى يَـ ْ ُ
أمــا التعريــض بالخطبــة للمعتــدة مــن طــاق بائــن أو فســخ ،فقــد اختلــف فيــه الفقهــاء عــى
ثالثــة أقــوال:
القول أ
(((
بالخطبة لمعتدة من طالق ُمطلقًا .وهو مذهب الحنفية
الول :ال ِيح ّل
ُ
التعريض ِ
بالقـراء أو أ
ـا� :يجــوز التعريــض بالخطبــة لبائــن معتــدة أ
ن
الشــهر ،وال فــرق ف� ذلــك بـ ي ن
أن
ـ� ْ
ّ
ِ
القــول الثـ ي
ي
)(8
تكــون بائ ًنــا بينونــة صغــرى ،أو كـ بـرى ،أو بفســخ ،أو ُفرقـ ٍـة ِب ِلعــان ،أو رضــاع .وهــو مذهــب المالكيــة
والشافعية ف� أ
(((1
الظهر عندهم(((ٌ ،
وقول للحنابلة.
ي

ن
ـا� ،التعريفــات .85/1 :وهــذا ،كأن يقــول الخاطــب للمعتــدة:
 .1هــو مــا يفهــم بــه الســامع مـراد المتكلــم ،مــن غـ يـر ترصيــح .يُنظــر :الجرجـ ي
ـر
ُر ّب راغــب فيــك ِ ،أنــت جميلــة ،وليتـن ي ِأجـ ُـد ِمث َلـ ِ
ـ� ،نهايــة المحتــاج .199/6 :وقــد فـ ّ
ـك .يُنظــر :الحطّــاب ،مواهــب الجليــل .417/3 :الرمـ ي
آ
ف
ابــن عبــاس ،ضر� هللا عنهمــا ،التعريــض المذكــور � اليــة ،بقولــه :يقــول  -أي مــن يريــد ِخطبتهــا  :-ن ِّإ� أُريــد الـ ت ز
ـر امـرأة
ـ� ّوج ،و َلـ ِ
ـود ْد ُت أن يُ َيـ ّ
ي
ي
ي
ـوكا� ،نيــل أ
صالحــة .يُنظــر :ابــن حجــر ،فتــح البــاري .178/9 :الشـ ن
الوطــار.123/6 :
ي
ن
أول النهى.23/5 :
 .2ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين .619/2 :الحطّاب ،مواهب الجليل.417/3 :
الرمل ،نهاية المحتاجّ .199/6 :
الر ي
حيبا� ،مطالب ي
ي

ين
الطالب�.31-30/7 :
 .3النووي ،روضة
 .4القرط� ،الجامع أ
تفس� القرآن العظيم .639/1 :ابن عاشور ،التحرير والتنوير.451-450 /2 :
،
كث�
ابن
.188/3
آن:
ر
الق
حكام
ل
ي
ي
بي

ق
ق
ن
ين
الطالب� .31-30/7 :ابن قدامة،
المغ� .658/1:
الدسو� .219/2 :النووي ،روضة
الدسو� ،حاشية
 .5ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين.619/2 :
ي
ي
ي

 .6صحيح البخاري ،كتاب النكاح  ،باب ال يخطب عىل خطبة أخيه ت
ح� ينكح أو يدع.
ن
 .7الزيلعي ،ي ن
الكاسا� ،بدائع الصنائع .449/4 :ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين.219/2 :
تبي� الحقائق.36/3 :
ي
ق
ق
ن
ن
ش
ش
الزرقا�.167/3 :
الخر� ،حاشية
الخر�.129/4 :
الزرقا� ،حاشية
الدسو�219/2 :
.8
الدسو� ،حاشية
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ن
الرمل ،نهاية المحتاج.203/6 :
الطالب�.30/7 :
الش�ازي ،المهذب .47/2 :النووي ،روضة
ي
 .9ي
ي
ن
ي ن
المغ�.608/6 :
الرحيبا� ،مطالب أوىل النهى.23/5 :
 .10ابن قدامة،
ي
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وحـ َـده .وهــو قـ ٌ
ـول ف ي�
القــول الثالــث :ال يَ ِحـ ُّـل التعريـ ُ
بالخطبــة للبائــن بطــاق رجعــي ،إال ُ
للمط ِّلــق ْ
ـض ِ
مقابــل أ
(((
الظهــر عنــد الشــافعية ((( ،وقــول ألحمــد
ن
ُ
الثــا� ،القائلــون بجــواز التعريــض
أصحــاب القــول
وأميــل إىل مــا ذهــب إليــه
ُ
ي
بالقــراء أو أ
بالخطبــة لبائــن معتــدة أ
الشــهر؛ لعمــوم قــول اللــه تبــارك وتعــاىلَ { :و َل
ِ
آ
عامــة،
ُج َن َ
يمــا َع َّر ْض ُت ْ
ُــم ِف َ
ــاح َع َل ْيك ْ
ــاء}(البقرة ،)235 :فاليــة الكريمــة ّ
ــه ِم ْ
ــة ال ِّن َس ِ
ــن ِخطْ َب ِ
ــم ِب ِ
أ
ل

خصصهــا ،فتبقــى عــى عمومهــا((( ،ولحديــث فاطمــة بنــت قيــس،
ولــم
ِ
يــأت مــا يُ ّ
ض
ن
الن� ،صىل الله عليه وسلم ،قال لها ّلما ط ّلقها زوجها ثالثًا ( :إذا َحل ْل ِت
فآذني� .((( ).
ر� الله عنهاّ ،
ي
ي
أن ب ي َّ
أ
ض
ت
ر� اللــه عنهــا،
فاللفــاظ الـ ي
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،لفاطمــة بنــت قيــس ،ي
ـ� ذكرهــا النـ ب ي ُّ

عدتهــا؛ وذلــك النقطــاع
تعريـ ٌ
ـح منــه ِلخطبــة المعتــدة مــن طــاق بائــن بينونــة كـ بـرى أثنــاء ّ
ـض واضـ ٌ
ســلطان زوجهــا أ
(((
الول عليهــا بعــد أن ط ّلقهــا ثالثــاً.
الفرتة املناسبة للخطوبة:

قــد تتــم الخطوبــة والعقــد  -حـ تـى الدخــول  -ف ي� آن واحــد ،وقــد تكون أليــام ،أو ألســابيع ،أو
أ
أ
ـوام ،إال أنــه ينصــح بعــدم التــرع ف� كتابــة العقــد ،وإعطــاء الخاطبـ ي ن
ـ� فرصــة للتعرف
ـهر ،أو لعـ ٍ
ي
لشـ ٍ
أ
ف
ـرا مــن الحــاالت كانــت فيهــا فـ تـرة
عــى بعضهمــا ي� حــدود شــهر مثـاً ،ومــن ثــم يُجــرى العقــد؛ ل َّن كثـ ي ً
طبعــا للوقــوف عــى حقيقــة كل مــن الخاطبـ ي ن
ـ� ،-
كاف ً
الخطوبــة يسـ يـرة جـ ًـدا كأســبوع مثـ ًـا  -وهــو غـ يـر ٍ

ف
و� المقابــل ال ينصــح بتطويــل فـ تـرة
ومــن ثــم أُجــري العقــد ،وبعدهــا حصــل الخــاف والطــاق ،ي
والقــوال أ
الخطوبــة لعــام فأكـرث  ،حيــث كلمــا طالــت فـ تـرة الخطوبــة ،كـرث ت الوقائــع أ
والحــوال ،ومــن
ٍ
ثــم حصــول مشــكالت قــد تــؤدي إىل الف ـراق ،والوقايــة خـ يـر مــن العــاج ،والتوســط واالعتــدال هــو
الســلم أ
أ
والحكــم.
ين
الرمل ،نهاية المحتاج.203/6 :
الطالب�.31 - 30/7 :
 .1النووي ،روضة
ي
ن
ن
المغ�
 .2ابن قدامة،
أول النهى.23/5 :
مطالب
،
الرحيبا�
618
/6
:
ي
ي
ي

ق
ق
ين
الطالبــ� .31-30/7 :ابــن قدامــة،
الدســو� .219/2 :النــووي ،روضــة
الدســو� ،حاشــية
 .3ابــن عابديــن ،حاشــية ابــن عابديــن.619/2 :
ي
ي
المغــن ي .658/1 :
اب ال ُْمطَ َّلق َِة ث َ َلثًا َل نَ َفق ََة لها
اب الط ََّل ِق ،بَ ُ
 .4صحيح مسلمِ ،ك َت ُ

أ
ن
الرمل ،نهاية المحتاج .199/6 :ابن قدامة،
المغ�.608/6 :
الكليل.276/1 :
 .5الزهري ،جواهر إ
ي
ي
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الصفات املطلوبة يف الخاطب واملخطوبة

العدول عن ِ
الخطبة واآلثار املرتتبة عليه:

ف
�
�قه

أحدهمــا عــن الخطبــة
الخطبــة
اصطالحــاْ :
أن تي� َ
اجــع الخاطبــان أو ُ
ً
المــراد بالعــدول عــن ِ
بعــد تمامهــا ،وحصــول الرضــا منهمــا.

(((

ـوم  -وعـ ٌـد بالــزواج وليســت عقـ ًـدا ،فــا تي�تــب عليهــا مــا تي�تــب
والخطبــة  -كمــا هــو معلـ ٌ
ِ

ـر مــن النــاس ف ي� تقديــم الهدايــا للمخطوبــة ،وتصــل قيمتهــا أحيانًــا إىل
عــى عقــد النــكاح ،ويتوســع كثـ ي ٌ
ش
بالضافــة إىل مــا ينفقــه
� ٌء مــن الهدايــا للمخطوبــة عــى حســاب المهــر ،إ
مبالــغ كبـ يـرة ،وقــد يُقـ َّـد ُم ي
للخطبــة مــن تكاليــف.
الخاطــب عــى دعــوة النــاس ِ

ف
ـ� أو بـ ي ن
ـ� الخاطبـ ي ن
و� كثـ يـر مــن الحــاالت يحصــل ســوء فهــم بـ ي ن
ـ� أهليهمــا ،ممــا يــؤدي إىل
ي

الخطبــة((( ،وقــد يكــون العــدول مــن ِقبــل الخاطــب ،أو مــن ِقبــل المخطوبــة ،أو مــن
العــدول عــن ِ
ت
الطرفـ ي ن
قدمهــا ،وقــد تكــون المخطوبــة قــد ترصفت بهــا ك ّلها،
ـ� ً
ـ� ّ
ـب الخاطـ ُ
معــا ،ف ُيطالـ ُ
ـب بالهدايــا الـ ي
ـ� بالصلــح والـ تـر ضا� ،وقــد يصــل أ
أو بـ شـىء منهــا ،وقــد ينتهــي أ
المــر بـ ي ن
المــر إىل القضــاء.
ي ٍ
ـ� الطرفـ ي ن ّ
ي
وعــى فــرض أن إنهــاء أ
ـ� الطرفـ ي ن
المــر تَـ َّـم بـ ي ن
ـ� بطريقــة أو بأخــرى ،فمــا مقــدار مــا يأخــذه
َّ
َ

الخطبــة؟
جــراء العــدول عــن ِ
الخاطــب؟ ومــا مقــدار مــا تأخــذه المخطوبــة ّ
ـ� الطرفـ ي ن
ـح بـ ي ن
ـ� عــى ش�ء معـ ي ّ ن
ـ� ،فــا إشــكال حينئـ ٍـذ ،فقــد يُســامح الخاطــب
ْ
إن تـ َّـم التصالـ ُ
ي

ف
ُ
بــكل مــا دفعــه أو بجــزء منــه ،وقــد يُطالــب ِّ
المخطوبــة
ُرجــع
و� المقابــل :قــد ت ُ
بــكل مــا دفعــه ،ي

أ
ت ض
ا� والمصالحــة ،فمــا
للخاطــب َّكل مــا دفعــه إليهــا أو قيمتــه .ولكــن فيمــا لــو لــم تُحـ ّـل المــور بالــر ي
ـق المخطوبــة؟ اختلــف
ـن َحـ ِّ
ـن َحـ ِّ
ـق الخاطــب أم ِمـ ْ
مصـ يـر الهدايــا المقدمــة للمخطوبــة؟ هــل هــي ِمـ ْ
الفقهــاء ف� هــذه المســألة عــى قولـ ي ن
ـ�:
ي
أ ف
السالم.230/1 :
البراهيم ،نظام الرسة ي� إ
 .1إ
 .2كثــر مــن الكُ تــاب يطلقــون عــى العــدول عــن الخطبــة مصطلــح فســخ الخطوبــة ،أ
الخطبــة؛ أل َّن
ـن
ـ
ع
ـدول
ـ
الع
ـو
ـ
ه
ـح
ـ
ص
وال
ّ
ي
ِ
ِ
الفســخَ يكــون ف
والخطبــة كمــا هــو معلــوم وعــد بالــزواج وليســت عقــداً .ومــن هــؤالء الكُ ّتــاب الذيــن اســتخدموا
ـود،
ـ
العق
�
ِ
ي
أ ف
ف
الســام.230/1 :
البراهيــم ،ي� كتابــه :نظــام الرسة ي� إ
مصطلــح فســخ الخطوبــة :محمــد عقلــة إ
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الول :الهدايــا المقدمــة م ــن أي طَ ــرف آ
القــول أ
للخــر ترجــع لصاحبهــا ،ويجــوز
ٍَ
ِ ْ ِّ
(((
ــع ف ي� هديَّ تــه ُم طل ًق ــا باســتثناء ســبع حــاالت((( .وهــو قــول الحنفيــة
للم هــدي ْ
يرج َ
ُ
أن ِ
وقول عند المالكية((( وبعض الشافعية(((.
ن
للمهــدي الرجــوع ف ي� هديتــه إذا لــم يكــن هــو المتســبب ف ي� العــدول عــن
ـا� :يجــوز ُ
القــول الثـ ي
(((
الخطبــة ،وإال فــا .وهــو قــول المالكيــة ف ي� المعتمــد عندهــم((( وبعــض الشــافعية((( والحنابلــة.
ِ

األدلة:

آ
ـع لصاحبهــا ،وأنَّــه يجــوز
اســتدل القائلــون بـ َّ
أي طَـ َـر ٍف للخــر ترجـ ُ
ـأن الهدايــا المقدمــة ِمــن ِّ
ـع ف ي� هديتــه ُمطْ َل ًقــا ،باســتثناء ســبع حــاالت عنــد الحنفيــة ،بمــا جــاء مــن حديــث عبــد
للمهــدي ْ
أن يَرجـ َ
ُ
ض
ـو
ر� اللــه عنهمــاَّ ،
ـب ِه َبـ ًـة َف ُهـ َ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــالَ ( :مــن َوهَ ـ َ
اللــه بــن عمــر ،ي
أن النـ ب ي َّ
(((
ـب ِم ْن َهــا ).
أَ َحـ ُّ
ـق ِب َهــا َمــا َلــم يثـ ْ
ـق ،وأن لــه أ
الولويــة ف ي�
ـب حـ ٍّ
وجــه الداللــة مــن الحديــثَّ :
َّ
ـب صاحـ َ
ـ� جعــل الواهـ َ
أن النـ ب ي َّ

ــوض مــن الموهــوب لــه.
الع ُ
هبتــه ،مــا لــم ِيصــل إليــه ِ

(((

ـدي قـ ّـد َم هديتــه لمخطوبتــه بـ شـرط إتمــام الــزواج ،والطــرف
واســتدل القائلــون بـ َّ
ـأن ُ
المهـ َ
ـو َت هــذا الغــرض عــى الواهــب ،فــا يُجمــع بـ ي ن
ـ� فــوات الغــرض
المهــدى إليــه -وهــي المخطوبــة -فـ ّ
وذهــاب هديتــه.

(((1

 .1وهــذه الحــاالت عنــد الحنفيــة ،هــي :أ  -زيــادة الموهــوب .ب -مــوت الواهــب أو الموهــوب لــه .ج  -العــوض عــن الهبــة.
ـ� الواهــب والموهــوب لــه وقــت الهبــة .و -القرابــة المحرميــة بـ ي ن
د -خــروج الموهــوب عــن ملــك الموهــوب لــه .هـــ -الزوجيــة القائمــة بـ ي ن
ـ�
ف
ن
ـا� ،الهدايــة .227/3 :ابــن عابديــن :محمــد أمـ ي ن
ن
ـ�،
الواهــب والموهــوب لــه .ز -هــاك العـ يـ� الموهوبــة ي� يــد الموهــوب لــه .يُنظــر :المرغينـ ي
العقــود الدريــة ف ي� تنقيــح الفتــاوى الحامديــة ،29/1 :المطبعــة الميمنيــة ،القاهــرة ،دون طبعــة1310 ،هـــ.

ن
الكاسا� ،بدائع الصنائع.128/6 :
 .2ابن نُجيم ،البحر الرائق.196/3 :
ي
أ
الكليل.338/1 :
 .3ابن رشد ،البيان والتحصيل .69/5 :الحطاب ،مواهب الجليل  .522/3الزهري ،جواهر إ
الك�ى.94/4 :
.4
الرمل ،نهاية المحتاج 337/6 :ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى ب
ي

أ
ق
ق
الكليل .338/1
الدسو� .219/2 :القر ف يا�،
.5
الدسو� ،حاشية
الذخ�ة  .336/4الحطاب ،مواهب الجليل .522/3 :الزهري ،جواهر إ
ي
ي
ي

الك�ى.94/4 :
.6
الرمل ،نهاية المحتاج .175/3 :ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى ب
ي
ن
 .7ابن قدامة،
النصاف.203/5 :
المغ� .231/7 :ابن مفلح ،الفروع .302/5 :المرداوي ،إ
ي
ين
ين
الشيخ� ولم يخرجاه.
الصحيح� ،60/2 :وقال الحاكم :حديث صحيح عىل ش�ط
 .8الحاكم :محمد بن عبد هللا ،المستدرك عىل
ن
الكاسا� ،بدائع الصنائع.128/6 :
.9
ي
الك�ى.94/4 :
 .10الهيتمي :الفتاوى ب
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الصفات املطلوبة يف الخاطب واملخطوبة

ن
ت
للمهــدي الرجــوع ف ي� هديتــه إذا لــم يكــن هــو
ـا� ،مــن أنّــه يجــوز ُ
وي�جــح لـ َّ
ـدي القــول الثـ ي

المتســبب ف� العــدول عــن الخطبــة ،وإال فــا؛ لقــوة دليلهــم ووجاهتــه ،وضعــف دليــل القــول آ
الخــر،
ّ
ِ
ي

أ
أ
جديًــا ف ي�
ول َّن المسـ ي ن َ
ـب هــذه الهدايــا لمخطوبتــه إال لنَّــه كان ّ
ـلم� عــى ش�وطهــم ،ولــم يُقــدم الخاطـ ُ
ـدول عــن الخطبــة مــن طرفهــا ،فكيــف يُجمــع بـ ي ن
ـإن كان العـ ُ
ـ� فــوات ذلــك عليــه،
إتمــام زواجــه منهــا ،فـ ْ

وبـ ي ن
ـ� ذهــاب مــا أح ـرض ه لهــا؟
ُ
العــدول مــن طــرف الخاطــب ،فيكــون قــد كــر بخاطــر مخطوبتــه ،فتكــون
إن كان
َّأمــا ْ
بــ� كــر خاطرهــا مر ي ن
الهدايــا مــن حقِّهــا ،فكيــف يجمــع ي ن
تــ�؟
ّ
ـق الخاطــب ،فيأخــذه
ـب لمخطوبتــه عــى حســاب المهــر ،فإنَّــه ِمــن حـ ِّ
وأمــا مــا َّ
ّ
قدمــهُ الخاطـ ُ
وإل أَخَ َ
إن كان موجــو ًداَّ ،
إن كان قــد ت َِل َ
ــف أو اســ ُتهلك.
ــذ قيم َتــه ،أو مث َلــه ْ
بعينــه ْ

(((

العدول عن ِ
الخطبة يف قانون األحوال الشخصية:
أ
َ
أي
والوعد بالــزواج،
الخطبـ َـة،
ـون الحــوال الشــخصية َّ
ـ� قانـ ُ
بَـ ي َّ ن َ
َ
أن ِ
وقبول الهدية ،وحـ تـى قبض ّ
ش
َ
الخطبة.
�ء عــى حســاب المهــر ال ينعقــد بــه الــزواج ،وأن لكل مــن الخاطب والمخطوبــة
العدول عــن ِ
ي
بالخطبــة ،وال بالوعــد ،وال
نصــت المــادة ( )3مــن القانــون عــى أنّــه( :ال ينعقــد الــزواج ِ
فقــد ّ
بقــراءة الفاتحــة ،وال بقبــض ِّ ش
�ء عــى حســاب المهــر ،وال بقبــول الهديــة).
أي ي
الخطبة).
ونصت المادة ( )4من القانون عىل ّ
أن ( :لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن ِ
ولــم ينــص قانــون أ
الحــوال الشــخصية عــى تحديــد أكــرث مــا يأخــذه ٌّكل ِمــن الخاطــب
أ
أن تُـ َـر َد الهدايــا إىل الخاطــب ُمطل ًقــا،
أن الصـ َـل ْ
ـ� َّ
الخطبــة ،وإنَّمــا بـ ي َّ ن َ
والمخطوبــة حــال العــدول عــن ِ

باســتثناء ســبع حــاالت وفــق أحــكام الهبــة ف ي� المذهــب الحنفــي.

ن
والكليــل .173/5 :الخطيــب ش
ال�بي ـن ي  ،مغ ـن ي المحتــاج .390/4 :ابــن قدامــة،
ـواق ،التــاج إ
ـا� ،الهدايــة .227/3 :المـ ّ
 .2المرغينـ ي
ن
ـ� ،الفقــه
المغـ ي  .231/7ســابق :ســيد،فقه السـ ّنة ،32/2 :دار الكتــاب العـ ب ي
ـر� ،بـ يـروت  -لبنــان ،ط1397 ،3هـــ 1977 -م .الزحيـ ي
الســامي وأدلتــه.19/9 :
إ
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ـب عــى حســاب المهــر ،فإنَّــه يُــر ّد إليــه بعينــه إن كان موجــو ًدا ،وإال
وأمــا مــا َّ
ّ
قدمــه الخاطـ ُ
فقيمتــه ،أو مثلــه.
نصــت المــادة ( )65مــن القانــون عــى أنَّــه( :إذا امتنعت المخطوبــة ،أو نكــص الخاطب،
فقــد َّ
ف
ـو� أحدهمــا قبــل عقــد النــكاح؛ فــإن كان مــا دفــع عــى حســاب المهــر موجــو ًدا اسـ تـرده َعي ًنــا ،وإن
أو تـ ي

الشــياء أ
كان ُفقــد بالتــرف فيــه أو تَلـ َـف ،اسـ تـرد قيمتــه إن كان عر ًضــا ،ومثلــه إن كان نقــدا ،أمــا أ
الخــرى
ْ
َ ْ
ً َّ
ِ
ََ
الـ تـ� أعطاهــا أحدهمــا آ
للخــر عــى ســبيل الهديــة ،فتجــري عليهــا أحــكام الهبــة).
ي
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ف��قه
مسائل فقهية

يف الصالة والزينة
أ .رشيف مفارجة

باحث رشعي  /اإلدارة العامة

املسألة األوىل :الصالة يف املركبة:
ين
قسم� :صالة الفريضة ،وصالة النافلة.
الصالة ف ي� المركبة تنقسم إىل
صــاة الفريضــة ف ي� المركبــة اختلــف ف ي� حكمهــا العلمــاء ،فذهــب الجمهــور :إىل أنــه ال يجــوز
أداؤهــا عــى دابــة ،ســواء أكانــت واقفــة أم ســائرة إال لعــذر كخــوف ،فــإن صــى عــى راحلته لعــذر لم
العــادة((( ،وقــال الشــافعية :إن كانــت واقفــة وتوجــه إىل القبلــة وأتم الفــرض جــاز ،وإن لم تكن
تلزمــه إ
معقولــة ،الســتقراره ف ي� نفســه ،أمــا إن كانــت ســائرة ،أو لــم يتوجــه إىل القبلــة ،أو لــم يتــم أركانهــا فــا
أ
(((
			
س� الدابة منسوب إليه ،ويعيد الصالة ف ي� حال العذر.
يجوز إال لعذر؛ لن ي
والصحيــح أن صــاة الفريضــة ف ي� المركبة ســواء أكانت ف ي� الســيارة ،أم القطــار ،أم الطائرة ،أم
الســفينة ،أم يغ�ها،تجــوز شب�طـ ي ن
المصل ال يمكنه اســتقبال القبلة أو الصــاة قائماً ،وهما:
ـ� ،ولــو كان
ي
 -1أن يخاف قبل وصوله خروج وقت صالة الفريضة.
 -2أال يســتطيع ال ـنز ول للصــاة عــى أ
الرض ،كحالــة التحــام القتــال مــع العــدو ،أو مــرض الراكــب،

أو ســره ف� أرض فيهــا مــاء ،ال يطيــق ال ـنز ول فيهــا ،أو خـ شـى تلطــخ ثيابــه ،وغــر ذلــك مــن أ
العــذار
ي
ي ي
ي
ش
ال�عيــة.

 .1حاشية ابن عابدين ،470 /1 :ومواهب الجليل ف� ش�ح مخترص الشيخ خليل ،509/1 :وكشاف القناع عن ت ن
القناع304 /1 :
م� إ
ي
 .2حاشية الجمل عىل ش�ح المنهج ،319/1 :ونهاية المحتاج إىل ش�ح المنهاج.]434/1 :
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ش
ـ� الصــاة ف ي� المركبــة ،أمــا إن تيقــن أنــه
فــإن تحقــق ال�طــان المذكــوران أعــاه جــاز للمصـ ي

يســتطيع الـنز ول أو الوصــول قبــل خــروج وقــت الصــاة ،وجــب عليــه أن ينتظــر إىل أن يـنز ل أو يصــل،
ف
الديـ ِـن ِم ْن َح َر ٍج﴾ (الحج،)78 :
﴿و َما َج َع َل َع َل ْيك ُْم ِ ي� ِّ
ـ� ،ومــا يــدل عىل جواز صالة الراكــب قوله تعاىلَ :
فيصـ ي
أ
ت
ـ� فيهــا
وقولــه تعــاىلَ ﴿ :فاتَّ ُقــوا ال َّلــهَ َمــا ْ
اس ـ َتطَ ْع ُت ْم﴾(التغابن ،)16:وغـ يـر ذلــك مــن الدلــة العامــة الـ ي
عــدم تحميــل المســلم مــا ال يطيــق ،ولكــن إن اســتطاع الراكــب أن يســتقبل القبلــة ف ي� أفعــال الصــاة
جميعهــا وجــب عليــه ذلــك؛ ألن ذلــك يعــد ش�طـاً مــن ش�وط صحــة صــاة الفريضــة ،حـ تـى وإن كانــت
ف ي� أثنــاء الســفر ،أمــا إن كان ال يقــدر عــى اســتقبال القبلــة ف ي� الصــاة جميعهــا ،فليحــرص عــى ذلــك
قــدر المســتطاع ،وأيضـاً يلــزم ف ي� صــاة الفريضــة القيــام ،فــا تصــح الصــاة بالجلــوس مــع القــدرة
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ومــوا ِل َّلـ ِـه َقا ِن ِتـ ي ن َ
عــى القيــام ،لقولــه تعــاىلَ :
﴿و ُق ُ
ـ�﴾ ( البقــرة ،)238 :والنـ ب ي
ـب)
يقــولَ :
(صـ ِّـل َقا ِئ ًمــاَ ،فـ ِـإ ْن َلـ ْـم ت َْس ـ َت ِط ْع َفق َِاعـ ًـداَ ،فـ ِـإ ْن َلـ ْـم ت َْس ـ َت ِط ْع َف َعـ َـى َج ْنـ ٍ
والدليــل عــى عــدم صحــة صــاة الفريضــة ف� المركبــة خــال سـ يـرها إن لــم يتحقــق ش
ال�طان
ي
ض
َان َر ُسـ ُ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم،
ر� اللــه عنهمــا ،أنــه قــال( :ك َ
أعــاه ،مــا روي عــن ابــن عمــر ،ي
المكْ ُتوبَ َ
ــة ِق َب َ
يُ َســ ِّب ُح َع َ
ــة) (((،
ــل َع َل ْي َهــا َ
ــل أَ ِّي َو ْج ٍ
الر ِاح َل ِ
ــر َع َل ْي َهــا ،غ ي ْ َ
ــه ت ََو َّجــهَ َ ،ويُو ِت ُ
ــى َّ
َــر أَنَّــهُ ال َ يُ َص ِّ ي
(((

أ
ت
ـ� دونهــا تبطــل الصالة مع
ولن فيهــا تفويــت لبعــض أركان الصــاة مــن القيــام واســتقبال القبلــة ،والـ ي

المــام النــووي ،رحمــه اللــه ،معقبـاً عــى الحديــث النبــوي ش
ال�يــف
التيــان بهــا ،قــال إ
القــدرة عــى إ
الســابق “ :وفيــه دليــل عــى أن المكتوبــة ال تجــوز إىل غـ يـر القبلــة ،وال عــى الدابــة وهــذا مجمــع عليــه؛
إال ف ي� شــدة الخــوف ،فلــو أمكنــه اســتقبال القبلــة ،والقيــام والركــوع والســجود عــى الدابــة واقفــة -
يعـن ي غـ يـر ســائرة ،عليهــا هــودج ،أو نحــوه جــازت الفريضــة عــى الصحيــح مــن مذهبنــا ،فــإن كانــت
ســائرة لــم تصــح عــى الصحيــح المنصــوص للشــافعي”

(((

تقص� الصالة ،باب إذا لم يطق قاعداً صىل عىل جنب.
 .1صحيح البخاري ،كتاب
ي
نز
 .2صحيح البخاري ،كتاب
تقص� الصالة ،باب ي�ل للمكتوبة.
ي
أ
ش
ش
يح� بن �ف النووي.211/5 :
مح� الدين ي
 .3المنهاج �ح صحيح مسلم بن الحجاج ،لب ي� زكريا ي ي
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والخالصــة :أن صــاة الفريضــة ف� المركبــة أثنــاء سـ يـرها ال تصــح إال بوجــود العــذر ش
ال�عــي
ي

الــذي ذكرنــاه ،أمــا عنــد وقوفهــا فتصــح الصــاة إذا أمكــن إتيــان أ
الركان جميعهــا ،مــن وقــوف وركــوع
وســجود وغ�هــا ،فتشــبه الصــاة عــى أ
الرض ،أمــا المتحركــة فليســت مســتقرة.
ي

أمــا صــاة النافلــة ف ي� المركبــة ،ففيهــا ســعة ،فأجازهــا الفقهــاء دون لــزوم عــذر ش�عــي

بالمصــ�،
لهــا ،وبــا ش�وط ،إذ تجــوز الصــاة عــى أي حــال كان ،وحيثمــا توجهــت المركبــة
ي

ت
نز
النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم،
حــى ولــو اســتطاع الــ ول منهــا ،والدليــل عــى ذلــك أن ب ي
ض
ر� اللــه
كان يتنفــل عــى راحلتــه وهــي
ي
تســر ،وعــى أي وجهــة كانــت ،فقــد روى جابــر ،ي

ــل التطَــوع وهُ ــو راك ف
َ
ــ�َ ،ص َّ
ــة» (((،
ــه َو َســ َّل َم ،ك َ
الق ْب َل ِ
َــر ِ
ــى اللــهُ َع َل ْي ِ
َان يُ َص ِّ ي َّ ُّ َ َ َ َ ِ ٌ
ــب ِ ي� غ ي ْ ِ
عنــه«:أ َّن ال َّن ِب ي َّ
أ
والفضل أن يستقبل القبلة ف ي� صالة النافلة إن تيرس له ذلك ،وكذلك القيام للصالة.

املســألة الثانيــة :حكــم صــاة النافلــة بــن صــايت الجمــع ،وكيفيــة
أدائهــا بعــد الجمــع:
ت
ـا� الظهــر والعــر ،وبـ ي ن
ن
ش
ـ� المغــرب والعشــاء ،عنــد وجــود العــذر
الجمــع مــروع بـ يـ� صـ ي

ال�عــي لــدى أهــل العلــم ،وال تصــى بينهمــا نافلــة؛ ألن التتابــع مــن ش�وط صحــة الجمــع ي ن
ش
بــ�

المــام النــووي ،رحمــه اللــه“ :قــال أصحابنــا :لــو صــى
الصلــوات عنــد جمهــور أهــل العلــم ،قــال إ
بينهمــا ركعتـ ي ن
ـ� ســنة راتبــة بطــل الجمــع عــى المذهــب ،وقــول الجمهــور” ((( ،رغــم أن بعــض الفقهــاء

خالفــوا الجمهــور ف� ذلــك ،ولــم ت
يشــرطوا المــواالة ف� الجمــع ي ن
بــ� الصلــوات ،ســواء أكان جمــع
ي
ي

تقديــم أم تأخــر ،ورأي الجمهــور هــو أ
الحــوط ،لذلــك تصــى الســنة الراتبــة القبليــة قبــل الجمــع،
ي
ـ� الصالتـ ي ن
والســنة الراتبــة البعديــة بعــد االنتهــاء مــن الجمــع بـ ي ن
ـ� ،وتصــى كل نافلــة وحدهــا بنيــة
ت
ش
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم،
� ِكـ ي ن َ
مســتقلة ،وعــى ال�تيــب ،لمــا روى َع ْبـ ُـد ال َّلـ ِـه«ِ :إ َّن ا ْل ُم ْ ِ
ـ� شَ ــغَ ُلوا ال َّنـ ِب ي َّ
تقص� الصالة ،باب صالة التطوع عىل الدابة وحيثما توجهت به.
 .1صحيح البخاري ،كتاب
ي
أ
ش
ش
يح� بن �ف النووي.375/4 :
مح� الدين ي
 .2المجموع �ح المهذب،لب ي� زكريا ي ي
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ـام َف َصـ َّـى
ـام َف َصـ َّـى الظُّ ْهـ َـر ،ثُـ َّـم أَ َقـ َ
ـو َم ا ْلخَ ْنـ َـد ِقَ ،فأَ َمـ َـر ِبـ َـا ًل َف ـأَ َّذ َن ،ثُـ َّـم أَ َقـ َ
َعـ ْ
ات يَـ ْ
ـع َص َلـ َ
ـو ٍ
ـن أَ ْربَـ ِ

ـام َف َصـ َّـى ا ْل ِعشَ ــاء»((( ،وتجــوز النافلــة ي ف� المســجد،
ـام َف َصـ َّـى ا ْل َمغْ ـ ِـر َب ،ثُـ َّـم أَ َقـ َ
ـر ،ثُـ َّـم أَ َقـ َ
ا ْل َعـ ْ َ
أ
ف
ـت( :أَ َّن َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم ،اتَّخَ ـ َـذ
والفضــل أن تصــى ي� البيــتَ ،
فعـ ْ
ـن َزيْـ ِـد بْـ ِـن ث َ ِابـ ٍ

ـال مــن حصـ ف
ُح ْجـ َـر ًة َ -قـ َ
ـن
ـر  ِ -ي� َر َم َضـ َ
ـاس ِمـ ْ
ـالَ ،ف َصـ َّـى ِب َصال َ ِتـ ِـه نَـ ٌ
ـالَ :ح ِسـ ْب ُت أَنَّــهُ َقـ َ ِ ْ َ ِ ي ٍ
ـانَ ،ف َصـ َّـى ِفي َهــا َل َيـ ِ ي َ
أَ ْص َح ِابـ ِـهَ ،ف َل َّمــا َع ِلـ َـم ِب ِهـ ْـم َج َعـ َـل يَق ُْعـ ُـدَ ،فخَ ـ َـر َج ِإ َل ْي ِهـ ْـمَ ،ف َقـ َ
ـن َص ِن ِيعك ُْم،
ـالَ :قـ ْـد َع َر ْف ُت ا َّلـ ِـذي َرأَيْـ ُ
ـت ِمـ ْ

ف
َفص ُّلــوا أَيهــا النـ ف
المكْ ُتوبَـ َـة)((( ،قــال إالمــام
المـ ْـرِء ِ ي� بَ ْي ِتـ ِـه ِإ َّل َ
الصـا َ ِة َصـا َ ُة َ
ـاس ِ ي� بُ ُيو ِت ُكـ ْـمَ ،فـ ِـإ َّن أَ ْف َضـ َـل َّ
َ
ُّ َ َّ ُ
ف
ـه �”:جمــع العشــاء والمغــرب يصــ� الفريضتـ ي ن
ـ� ،ثــم ســنة المغــرب ،ثــم ســنة
النــووي ،رحمــه اللـ ي
ي

يصــ� ســنة الظهــر
العشــاء ،ثــم الوتــر ،وأمــا ف ي� الظهــر :فالصــواب الــذي قالــه المحققــون :أنــه
ي

ت
ت
ـ� بعدهــا ،ثــم ســنة العــر”
ـ� قبلهــا ،ثــم يصـ ي
الـ ي
ـ� الظهــر ،ثــم العــر ،ثــم ســنة الظهــر الـ ي

(((

وقــال زكريــا أ
النصــاري ،رحمــه اللــه”:وإن جمــع تَقْديمــا أو تَأْخـ ف
ـر ،صــى ُس ـ َّن َة
َِ ْ َ َ َ ِ ً
ِ يً
ـرا ي� الظُّ ْهـ ِـر َوا ْل َعـ ْ ِ

ق
ت
يض َتـ ي ْ ن
الس ـن َ ِن ُم َرتَّ َبـ ًـة ،أَ ْي ُس ـ َّن َة الظُّ ْهـ ِـر
ـا�َ ُّ
ـر ،ثُـ َّـم بَـ ِ ي
ـ� َق ْب َل َهــا ،ثُـ َّـم ا ْلف َِر َ ِ
ـ� الظُّ ْهـ َـر ثُـ َّـم ا ْل َعـ ْ َ
الظُّ ْهـ ِـر الـ ي
ف
ت
يض َتـ ي ْ ن
السـن َ ن َ ُم َرتَّ َبـ ًـةُ ،سـ َّن َة
و� ا ْل َمغْ ـ ِـر ِب َوا ْل ِعشَ ـ ِ
ـ� ،ثُـ َّـم ُّ
ـر ،ي
ـاء يُ َصـ ِّ ي
ـل ا ْلف َِر َ ِ
الـ ي
ـ� بَ ْع َدهَ ــا ،ثُـ َّـم ُسـ َّن َة ا ْل َعـ ْ ِ
ـاء ،ثُـ َّـم ا ْل ِوتْـ َـر” (((.
ا ْل َمغْ ـ ِـر ِب ،ثُـ َّـم ُس ـ َّن َة ا ْل ِعشَ ـ ِ
املسألة الثالثة :حكم خروج املرأة باملكياج ،أو البنطال أمام الناس:

السلام على المـرأة مـن الجوانب كلهـا ،ت
حى ف ي� لباسـها وهيئتهـا وزينتهـا؛ وذلك
لقـد حافـظ إ

الجيـال ،وتربيهم على أ
تنـى أ
ألهميتهـا ف ي� المجتمـع ،بـل هـي أساسـه؛ ألنهـا ش ئ
الخالق الحميـدة والقيم

المثلى ،فـإن فسـدت فسـد المجتمـع ،وإن صلحـت صلـح ،لذلـك أعداؤنـا تي�بصـون بنـا ليـل نهـار
أ
ت
الـ� عليهـا يرتكـز كيـان المجتمـع وتماسـكه
ل إليقـاع بنـا ،فيأتوننـا مـن الجوانـب الساسـية والحساسـة ي
النسا� ،كتاب أ
ئ
أ ن
 .1نن
الذان ،باب ت ز
س�
لغ�ه.
االج�اء لذلك كله بأذان واحد ،إ
لبا� :صحيح ي
ي
والقامة لكل واحدة منهما ،وقال ال ي
أ
 .2صحيح البخاري ،كتاب الذان،باب صالة الليل.
ين
ين
ش
الطالب� وعمدة
 .3روضة
يح� بن �ف النووي.402/1 :
مح� الدين ي
المفت� ،ابو زكريا ي ي
أ
ف
ن
ش
السنيك.245/1 :
يح�
.4أس� المطالب ي� �ح روض الطالب ،زكريا بن محمد بن زكريا النصاري ،زين الدين أبو ي
ي
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وقوتـه ،ومـن ذلـك رأوا أن محاربتنـا عـن طريـق المـرأة أمـر ض�وري إلضعافنـا والسـيطرة علينـا؛
وذلـك بإدخـال السـم إليهـا بأفـكار فاسـدة كالتحـرر ،والتحلـل ،والعـري ،والحريـة ،والمسـاواة ،وحب
وغر ذلـك ،وبدعـم مـن مؤسسـات يوظفونهـا لذلـك؛ إلضعـاف الـوازع الدين ي لديهـا ،يك
السـيطرة ي
يجعلوهـا ف ي� آخـر المطـاف ضائعـة بلا زوج ،وال أرسة ،وال أهـل ،كمـا هـي عندهـم ،وسـلعة رخيصـة
وتشرى بلا كرامـة ،وال ت
ت
السلام الـذي حافـظ عليها وعلى كرامتها
تبـاع
احرام ،وال قيمـة ،على عكس إ
واح�امهـا وعفتهـا وحقوقهـا ،ومنـع كل مـا يـؤدي إىل االنتقـاص منهـا ،ومـن دورهـا الحيـوي ف� أ
ت
الرسة
ي

أ
كالترج والتعـري ،وإظهـار مفاتنهـا أمـام الجميـع ،أو التصرف بلا
والمجتمـع ،أو يعرضهـا لل�ذى ،ب
الرس وضيـاع أ
أخلاق ،وغر ذلـك ،ممـا ينتـج عنـه تفـكك أ
البنـاء ،وتفتـت المجتمـع ،وانتشـار الرذيلـة.
ي
ووضـع المـرأة المكيـاج على وجههـا ،ال بـأس بـه إال إذا ثبـت أنه يرض بالوجـه ،فحينئـذ يمنع
تجنبـاً لرض ره ،فقـد قال الشـيخ مصطفـى العدوي“ :الحاصـل أن للمرأة أن تسـتعمل المكيـاج ما دامت
ال تبديـه إال لمـن أذن اللـه لهـا ف ي� إبدائـه لهـم ،وإذا لـم يكـن فيه تدليـس وال غش ألحـد ،وإذا لم يثبت
كبر على شب�ة المـرأة ،واللـه أعلم”(*)،وهناك أقوال تفيـد أن بعض المكياج قد يرض
ش
بالب�ة،
لـه ض�ر ي
(((

يقـول سـم� عبـد العزيـز ف� كتاب(اللبـاس والزينـة ،ص“ :)125 - 120 :يذكـر بعض أ
الطبـاء أن للمكياج
ي
ي

ين
ضأ�ا ًرا على ش
حسـ� عبـد المقصود،
البرة ،فـإن ثبـت هـذا لم يجز اسـتعماله ،قـال الدكتور مصطفى

أسـتاذ أ
المـراض الجلديـة والتناسـلية بكليـة طـب طنطـا ،عندمـا سـألته عـن ضأ�ار المكيـاج الصناعـي،
فقـال :إن هـذا المكيـاج الصناعـي الحديـث لـه ضأ�ار بالغة على ش
الب�ة ،فيـؤدي إىل:
وبالتال إىل عجز مبكر ف ي� الجلد.
 - 1ضمور الجلد وتجعده،
ي
 - 2جفاف الجلد وتشققه.
(الكزيما).
 - 3التهاب الجلد وتهيجه ،وإصابته بالحساسية إ
* جامع أحكام النساء418 /4 :
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 - 4تغـ يـر ف ي� لــون الجلــد ،إمــا عــن طريــق زيــادة اللــون وظهــور مناطــق ســمراء (كلــف الحمــل) ،وإمــا
بقلــة الصبغــات وظهــور بعــض البقــع البيضــاء.
الشــعاعات وظهــور حساســية ضوئيــة بالجلــد ،مــن بعــض ألوانــه ،ممــا قــد ينتــج عنــه
 - 5امتصــاص إ
بعــض أ
الورام.

ت
ت
ـ�
 - 6إغــاق مســام الجلــد بفعــل الكريمــات الـ ي
ـ� تســتعمل كأســاس ،وظهــور بعــض الحبــوب الـ ي
تشــبه حــب الشــباب.
ين
المصاب� به ،وعدم استجابته للعالج.
 - 7تهيج حب الشباب لدى
ثان ًيا( :أحمر الشفاه) :أما استعمال أحمر الشفاه فيؤدي إىل-:
ين
ين
الشفت� وتهيجهما.
الشفت� وتشققهما ،والتهاب
 - 1جفاف

بالشفت� من تكرار استعماله ،كما قد ينتج عنه بعض أ
ين
ين
بالشفت� .
الورام
الكزيما والحساسية
 -2إ
وترك�هــا حــول الشـ ي ن
الشــعاعات مــن بعــض المــواد الملونــة لــه ،ي ز
ـفت� مما يــؤدي إىل زيادة
 - 3امتصــاص إ
ت
اللون ،واســمرار الشـ ي ن
الال� يســتعملن أحمر الشــفاه.
ـفت� حول الفم ،وهذه شــكوى ي
كث� من الســيدات ي

 - 4امتصاص بعض المواد عند اختالطها بالطعام يؤدي إىل ضأ�ار بالغة بالجسم”.

(*)
(((

المــكان لمــا ذكــر ،ولــو
والخالصــة أنــه ينبغــي للمـرأة تجنــب اســتخدام المكيــاج الضــار قــدر إ

كان ذلــك أمــام الــزوج أو محارمهـ أ
ـا؛لن مــن المكيــاج إن لــم يـرض بالمـرأة حــاالً ،مــا قــد يـرض بهــا عــى
المــدى الطويــل ،لذلــك ينبغــي لهــا أال تســتعمله إال بعــد استشــارة طبيــب ثقــة أو أكـرث  ،وال يجــوز لهــا
الخــروج بالمكيــاج أمــام العامــة؛ ألنهــا مأمــورة بــأال تبــدي زينتهــا لغــر المذكوريــن ف� آ
الية الكريمــة ،ف ي�
ي
ي
ـن ِإ َّل َما ظَ َه َر
ـن ُف ُر َ
ـن ِزي َن َت ُهـ َّ
ـن َو َل يُ ْب ِديـ َ
وج ُهـ َّ
ـن َويَ ْح َفظْـ َ
ـن أَبْ َص ِار ِهـ َّ
ـن ِمـ ْ
ـات يَغْ ُض ْضـ َ
قولــه تعاىلُ ﴿:قـ ْـل ِل ْل ُم ِؤْم َنـ ِ
ض
ـن أَ ْو
ـاء بُ ُعو َل ِت ِهـ َّ
ـن أَ ْو آبَا ِئ ِهـ َّ
ـن ِإ َّل ِل ُب ُعو َل ِت ِهـ َّ
ـن ِزي َن َت ُهـ َّ
ـن َو َل يُ ْب ِديـ َ
ـن َعـ َـى ُج ُي ِوب ِهـ َّ
ـن ِبخُ ُم ِر ِهـ َّ
�بْـ َ
ـن أَ ْو آبَـ ِ
ِم ْن َهــا َو ْل َي ْ ِ
حس� عبد المقصود ،دكتوراه أ
* أ
الستاذ  /مصطفى ي ن
المراض الجلدية والتناسلية والعقم ،أستاذ بكلية طب طنطا ،وورد ف ي� كتاب
صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب أ
الئمة ،أبو مالك كمال بن السيد سالم]61-60/3 :
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مسائل فقهية يف الصالة والزينة

ف
�
�قه

َت أَيْ َمانُ ُه َّن
ـن أَ ْو بَـ ِن ي ِإخْ َوا ِن ِه َّن أَ ْو بَ ِ ن ي� أَخَ َوا ِت ِه َّن أَ ْو ِن َســا ِئ ِه َّن أَ ْو َمــا َم َلك ْ
ـن أَ ْو ِإخْ َوا ِن ِهـ َّ
ـاء بُ ُعو َل ِت ِهـ َّ
أَبْ َنا ِئ ِهـ َّ
ـن أَ ْو أَبْ َنـ ِ
ض
�بْ َن
أَ ِو ال َّت ِاب ِعـ ي ن َ
ول ْ ِإ
ـال أَ ِو الطِّ ْفـ ِـل ا َّل ِذيـ َ
ال ْربَـ ِـة ِمـ َ
ـن َلـ ْـم يَظْ َهـ ُـروا َعـ َـى َعـ ْ
ات ال ِّن َسـ ِ
ـو َر ِ
الر َجـ ِ
ـن ِّ
ـر أُ ِ ي
ـ� َغـ ي ْ ِ
ـاء َو َل يَ ْ ِ
ـون﴾[ النور.]31 :
ون َل َع َّلك ُْم تُف ِْل ُحـ َ
يعا أَيُّــهَ ا ْل ُم ِؤْم ُن َ
ـن ِزي َن ِت ِه َّن َوتُوبُوا ِإ َل ال َّلـ ِـه َج ِم ً
ـن ِل ُي ْع َلـ َـم َمــا يُخْ ِفـ ي ن َ
ـ� ِمـ ْ
ِبأَ ْر ُج ِل ِهـ َّ
وبالنســبة إىل خــروج المــرأة بالبنطــال ،فللبــاس المــرأة المســلمة صفــات يجــب التقيــد
بهــا ،وعــدم مخالفتهــا ،وهــي :أن يكــون لباســها ســاتراً للجســد كلــه ،ســوى الوجــه والكفـ ي ن
ـ� ،بدليــل
آ
اليــة الكريمــة الســابقة ،وأال يكــون مجســماً للم ـرأة بحيــث ال يشــف وال يصــف ،وأال يكــون زينــة ف ي�
نفســه ،بحيــث يلفــت النظــر ،وأال يكــون فيــه تشــبه بلبــاس الكاف ـرات أو تشــبه بالرجــال ،فعــن ابــن
ض
ـاء
ات ِمـ َ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم( :أَنَّــهُ َل َعـ َ
ـن ال ِّن َسـ ِ
ـن ا ْل ُم َتشَ ـ ِّب َه ِ
عبــاس ،ي
ر� اللــه عنهمــاَ :عـ ِـن ال َّنـ ِب ي ِّ
ـاء)(*) ،وال يجــوز للم ـرأة أن تعطــر مالبســها عنــد الخــروج
ـالَ ،وا ْل ُم َتشَ ـ ِّب ِه ي ن َ
� ِمـ َ
ـال ِبال ِّن َسـ ِ
الر َجـ ِ
الر َجـ ِ
ـن ِّ
ِب ِّ
مــن المـنز ل ،فتأثــم بذلــك ،وال يجــوز للمـرأة الخــروج بالبنطــال خــارج المـنز ل؛ ألن لباســه ال يتوافــق
(((

ال�عــي الـ تـ� ذكرناهــا ،واللــه تعــاىل أمــر نســاء المؤمنـ ي ن
مــع صفــات اللبــاس ش
ـ� بالتسـ تـر ،فقــال عــز مــن
ي
أ
َ
ـن َذ ِلــكَ أَ ْد ن َ�
ـ� يُ ْد ِنـ ي ن َ
ـاء ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـن َج َل ِب ِيب ِهـ َّ
ـن ِمـ ْ
ـ� َع َل ْي ِهـ َّ
ـ� ُقـ ْـل ِلَز َْو ِاجــكَ َوبَ َنا ِتــكَ َو ِن َسـ ِ
قائــل﴿ :يَاأيُّ َهــا ال َّنـ ِب ي ُّ
ـا يؤْ َذيــن وكَان ال َّلـ َغ ُفــورا رحيمــا﴾ أ
[الح ـزاب ،]59:فالبنطــال ال يسـ تـر الواجــب سـ تـره مــن
ـن َفـ َ ُ ْ َ َ َ ـهُ
ً َِ ً
أَ ْن يُ ْع َر ْفـ َ
الجســد أمــام أ
الجانــب ،عــدا أنــه يجســم ،ومنــه مــا يشــف ،أو يكــون زينــة والفتـاً للنظــر وفتنــة ،وفيــه
ـائل� اللــه ســبحانه وتعــاىل لنســاء المسـ ي ن
تشــبه بالرجــال ،سـ ي ن
ـلم� الهدايــة واالســتقامة عــى الديــن ،وأن

يرزقهــن الحيــاء والعفــاف أ
والخــاق الحســنة.

ين
أجمع� .
وصىل الله عىل محمد ،وعىل آله ،وصحبه

ف
أ ن
نن
لبا�.
* س� ب يأ� داود ،كتاب اللباس ،باب ي� لباس النساء ،وصححه ال ي
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القــرآن الكريــم وأثــره
يف أخــاق حاملــه
الشيخ مهدي سليم

باحث رشعي  -دائرة إفتاء جنني

أيــد اللــه ســبحانه وتعــاىل أ
النبيــاء بمعج ـزات تــدل عــى صــدق دعواهــم ،وتؤكــد نبوتهــم،
َّ
وأنهــم مرســلون مــن اللــه ســبحانه وتعــاىل ،ومؤيــدون بأدلــة قاطعــة ال تــدع مجــاال ً للشــك بــأن
رســالتهم صادقــة ،وأدلتهــم قاطعــة ،وأنهــم بعثــوا برســالة لينقــذوا ش
الب�يــة مــن ظلمــات الجهــل إىل
اليمــان باللــه ســبحانه وتعــاىل ،وقــد قـ َّـد َر اللــه ســبحانه
نــور العلــم ،ومــن جهالــة الـ شـرك إىل حقيقــة إ
وتعــاىل أن تكــون معجــزة نبينــا الكريــم محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،معجــزة خالــدة دائمــة مــا
والرض ،بخــاف معجـزات أ
دامــت الســماوات أ
النبيــاء السـ ي ن
ـابق� ،الذيــن انتهــت معجزتهــم بموتهــم،
وانتهــاء زمانهــم ،وفنــاء أقوامهــم ،ليكــون الق ـرآن الكريــم بأثــره الطيــب ،وحجتــه البالغــة ،ودليلــه
القطعــي نــوراً للهدايــة ،وطريقـاً للســامة ،تدركــه أ
الجيــال جميعهــا باختــاف الزمــان والمــكان ،إىل أن
أ
ـن نَ َّز ْل َنــا ِّ
الذ ْكـ َـر َو ِإنَّــا َلــهُ
يــرث اللــه الرض ومــا عليهــا ،قــال تعــاىل{ِ :إنَّــا ن َْحـ ُ

ـون} (الحجــر.)9 :
َل َح ِافظُـ َ

لغة القرآن وتناسقه:
والقـرآن الكريــم نــزل بلغتــه القويــة ،وفصاحتــه البالغــة ،وتأثـ يـره الواضــح ف ي� قــوم أصحــاب

ـا� ،وإدراك أ
ن
لللفــاظ ،فــكان القـرآن الكريــم بدقـ ٍـة متناهيــة مــا عــرف العــرب
تــذوق للغــة ،وفهــم للمعـ ي
ف
ـات
لهــا مثيـاً ،وال ســمعوا لهــا شــبيهاً ،رغــم أن لغتهــم كمــا قــال ابــن كثـ يـر ي� تفسـ يـره( :أَ ْف َصـ ُ
ـح اللُّغَ ـ ِ
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القرآن الكريم وأثره يف أخالق حامله

ف
�
�قه

ن
ت
ث
ـوس)(*) ،إال أن لغــة القـرآن الكريــم أتــت
ـ� تَ ُقـ ُ
َوأَبْ َي ُن َهــا َوأَ ْو َسـ ُ
ـوم ِبال ُّن ُفـ ِ
ـع َهاَ ،وأَك َ ُ
ْ�هَ ــا تَأْ ِديَـ ًـة ِل ْل َم َعـ ِ ي
ـا� ،ا َّلـ ِ ي
(((

مبهــرة آلذانهــم ،محـ يـرة لعقولهــم ،ممــا أدى بهــم للقطــع والجــزم بــأن هــذا الــكالم خــارج عــن

ـع
النســانية ،والتأليــف البـ شـري ،الــذي اعتــادوا صياغتــه وتدوينــه ،فــكان للق ـرآن الكريــم وقـ ٌ
القــدرة إ
كبــر ،وتأثــر عظيــم فيهــم ،ومنــذ اللحظــة أ
الوىل لســماعه.
ي
يٌ
ولمــا كان الق ـرآن الكريــم كتــاب اللــه المحكــم ،ومعجزتــه الخالــدة ،ناســب أن يكــون بهــذه
ّ
القــوة وهــذا التأثـ يـر؛ ليكــون بن�اس ـاً ونــوراً عــى مــدى الزمــان ،فالق ـرآن الكريــم ،ومــن بدايــة آياتــه،
أ
ـأت ف� بدايتــه تشــكيك ،وال ت
يع�يــه نقــص أو تقصـ يـر ،وال
نــرى فيــه قــوة الطــرح ،وجمــال الثــر ،فلــم يـ ِ ي
يوجــد ف� ثنايــاه ش�ء مــن االحتمــاالت ،أو التوقعــات ،بــل كلــه صــدق ويقـ ي ن
ـ� ،ولــم يُ َســجل ف ي� تاريــخ
ي
ي

ش
الب�يــة أن حقيقــة علميــة ،أو اكتشــافاً شب�يـاً أو ظاهــرة طبيعيــة كانــت حقيقــة ثابتــة ،وعارضــت شــيئاً
مــن آيــات اللــه ف ي� كتابــه ،بــل إن العلــم كلمــا زاد تطــوره ،وتوســعت مداركــه ،أصبــح يؤكــد حقائــق

علميــة ،ومكتشــفات متطــورة ،ذكــرت ف ي� الق ـرآن الكريــم منــذ أربعــة عـ شـر قرن ـاً.

ألجــل ذلــك؛ نــرى أن كل ســورة مــن القـرآن الكريــم ،بــل وربمــا كل آيــة فيهــا :منهــاج حيــاة،

ق
أخــا� ،وأســلوب
ودســتور نجــاة ،وحقائــق ثابتــة ،وقواعــد راســخة ،وأســلوب تربــوي ،وتوجيــه
ي

ـ� ،وحــوار بنــاء ،وطريقــة إقنــاع ،وعقيــدة ســليمة ،وفقــه متــوازن ،وحنيفيــة ســمحة ،وإبــداع ف ي�
قصـ ي
ـب كلماتــه ،ودقـ ٌـة ف ي� اللفــظ ،وداللــة ف ي� المعـىن  ،وتناســب ف ي� الســياق ،وراحــة عنــد
َرصـ ِ
ـف آياتــه ،وترتيـ ُ

ســماعه ،وتوفيــق عنــد فهمــه ،ورفعـ ٌـة وعلــو نز
م�لـ ٍـة لمــن أكرمــه اللــه ووفقــه ،فحفــظ كتابــه الكريــم،
وكان مــن أهلــه.
تفس� القرآن العظيم .تحقيق :محمد ي ن
كث� ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر ش
حس�
* ابن ي
القر� البرصي ثم الدمشقي (774هـ) .ي
ي
أ
شمس الدين (دار الكتب العلمية ،يب�وت 1419 ،هـ)ـ الطبعة :الوىل.)365/4( .
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أثر القرآن الكريم يف املؤمنني به:
وبمــا أن العــرب الذيــن نــزل عليهــم القــرآن الكريــم أهــل فصاحــة ،وأصحــاب تخصــص
التعبــر والصياغــة؛ ليكــون لــه
ف ي� اللغــة ،نــزل القــرآن الكريــم بهــذا الجمــال ،وتلــك الدقــة ف ي�
ي
أ
الثــر العظيــم ،والوقــع الكبـ يـر عنــد قراءتــه وســماعه ،ليكــون ذلــك عام ـا ً مؤث ـراً ف ي� تصحيــح بعــض
المعتقــدات الباطلــة ،والعــادات الفاســدة الـ تـ� نشــأوا عليهــا وتربــوا ،وقــد كان لكتــاب اللــه أ
الثــر
ي
اليــام أ
القــوام الذيــن نــزل فيهــم الق ـرآن الكريــم منــذ أ
الواضــح ف� أ
الوىل نز
ل�ولــه عــى رســول اللــه،
ي
صــى اللــه عليــه وســلم ،فقــد نــزل القـرآن الكريــم عــى أقــوام متناحــرة ،وقبائــل متحاربــة ،تفرقهــم
المــور ،ويقتتلــون ألتفــه أ
أبســط أ
الســباب ،وبعــد نعمــة القـرآن الــذي نــزل عليهــم أصبحــوا كالجســد
ـت ال َّلـ ِـه َع َل ْي ُكـ ْـم ِإ ْذ ُك ْن ُت ْم
{وا ْذ ُكـ ُـروا ِن ْع َمـ َ
الواحــد ،بأخوتهــم الصادقــة ،وعالقاتهــم الطيبــة ،قــال تعــاىلَ :
آ
المــام
أَ ْعـ َـدا ًء َفأَ َّلـ َـف بَـ ي ْ ن َ
ـ� ُق ُل ِوب ُكـ ْـم َفأَ ْص َب ْح ُتـ ْـم ِب ِن ْع َم ِتـ ِـه ِإخْ َوانًــا}(  آل عمـران ،)103 :ع ّلــق عــى هــذه اليــة إ

الطـ بـري ،فقــال“ :واذكــروا ،أيهــا المؤمنــون ،نعمــة اللــه الـ تـ� أنعـ َـم بهــا عليكــم ،حـ ي ن
ـ� كنتــم أعــداء ف ي�
ي
ف
بالســام
ش�ككم ،يقتــل بعضكــم ً
بعضــا ،عصبيـ ًـة ي� غـ يـر طاعــة اللــه وال طاعــة رســوله ،فألــف اللــه إ
بـ ي ن
الســام،
ـ� قلوبكــم ،فجعــل بعضكــم لبعــض إخوانًــا ،بعــد إذ كنتــم أعــدا ًء تتواصلــون بألفــة إ
واجتمــاع كلمتكــم عليــه”.

(*)
(((

الســام أصبحــوا يتآثــرون بـ ي ن
ـ� بعضهــم بعضـاً ،ويحبــون إلخوانهــم مــن الخـ يـر مــا
فبنعمــة إ
أ
ون
{ويُؤْ ِث ُر َ
يحبونــه لنفســهم ،بــل ويقدمــون مصالــح إخوانهم عىل أشــخاصهم ،حـ تـى قال اللــه فيهــمَ :
ش
اص ٌ
َع َ
ــن يُ َ
(الحــر.)9:
ون}
المف ِْل ُح َ
ــو ك َ
ــوق شُ َّ
ــم ُ
ــه َفأُو َل ِئــكَ هُ ُ
َان ِب ِه ْ
ــة َو َم ْ
ــى أَنْف ُِس ِــه ْم َو َل ْ
ــح نَف ِْس ِ
ــم خَ َص َ
الســام أصبــح والؤهــم للــه ،وطاعتهــم لرســوله ،صــى اللــه عليــه وســلم،
وبنعمــة إ
يسـ يـرون مــع الحــق حيثمــا كان ،ويقدمونــه عــى أنفســهم وأهلهــم ،وال يخافــون ف ي� اللــه لومــة الئــم،
ـو َعـ َـى أَنْف ُِسـك ُْم
ـن َآم ُنــوا كُونُــوا َق َّو ِامـ ي ن َ
مصداقـاً لقولــه تعــاىل{ :يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
ـ� ِبا ْل ِق ْسـ ِـط شُ ـ َه َدا َء ِل َّلـ ِـه َو َلـ ْ
أ
�} (النســاء.)135 :
ــن َوال َ ْق َر ِب ي ن َ
أَ ِو ا ْل َوا ِل َديْ ِ
آ
الط�ي(310هـ) .جامع البيان ف ي� تأويل القرآن .تحقيق :أحمد محمد شاكر
الط�ي ،محمد بن جرير
مل ،أبو جعفر ب
* ب
بن يزيد ال ي
(مؤسسة الرسالة ،الطبعة أ
الوىل1420 ،هـ) (.)77/7
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ف��قه

أ
الســام،
الســام ،أصبحــوا يخوضــون المعــارك لجــل رفــع لــواء إ
وبنعمــة القـرآن ،وهــدي إ
ونــر ًة لديــن اللــه ســبحانه وتعــاىل ،بعــد أن كانــت العصبيــة القبليــة شــعارهم ،واالنتقــام
ألشــخاصهم ،والدفــاع عــن أهوائهــم جـ ّـل أهدافهــم ،نــزل فيهــم القـرآن الكريــم ،ليصحــح والءهم،
ويوجــه اعتقادهــم إىل الطريــق الصحيــح ،ليصبــح هدفهــم أ
الوحــد ،وطريقهــم الســليم نــرة ش�ع

اللــه ،والسـ يـر عــى رضــاه ،والجهــاد لرفــع رايــة التوحيــد ،سـ يـراً خلــف رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه
(((
ـو ِ ف ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه).
ـن َقاتَـ َـل ِل َت ُكـ َ
ـي ُ
وســلم ،عندمــا قــال(َ :مـ ْ
الع ْل َيــاَ ،ف ُهـ َ
ـون ك َِل َمـ ُـة ال َّلـ ِـه ِهـ َ

إنصاف القرآن للمرأة:

الســام ،ونــزول القـرآن أُنصفــت المـرأة ،وأصبحــت لهــا مكانــة وأهميــة ،بعــد أن كان
وبنــور إ
العــرب يخجلــون مــن اســمها ،ويختبئــون حيــا ًء -مــن لســان النــاس -عنــد والدتهــا ،كمــا قــال تعــاىل:
أ
ش
ش
ـر
َ
ـو ِم ِمـ ْ
ـوا َرى ِمـ َ
ـن ا ْل َقـ ْ
ـو ك َِظيـ ٌـم* يَ َتـ َ
ـو ًّدا َوهُ ـ َ
ـر أَ َح ُدهُ ـ ْـم ِب ْالُنْـىث َ ظَـ َّـل َو ْج ُهــهُ ُم ْسـ َ
ـن ُسـ ِ
{و ِإ َذا بُـ ِّ َ
ـوء َمــا بُـ ِّ َ
ف ت
ــه أَيُ ْم ِســكُهُ َع َ
ون} (النحــل.)59 - 58 :
الــر ِاب أَال َســا َء َمــا يَ ْحك ُُم َ
ِب ِ
ــى هُ ٍ
ــون أَ ْم يَ ُد ُّســهُ ِ ي� ُّ َ
ف
ض
الج ِاه ِل َّيـ ِـة ال َ ن َُعـ ُّـد ال ِّن َســا َء
ر� اللــه عنــهُ ( :ك َّنــا ِ ي� َ
وكمــا قــال الفــاروق عمــر بــن الخطــاب ،ي
(((
ــن ِب َذ ِلــكَ َع َل ْي َنــا َحقًّــا).
شَ ــ ْي ًئاَ ،ف َل َّمــا َجــا َء ِإ
ــن ال َّلــهُ َ ،رأَيْ َنــا َل ُه َّ
ال ْســا َ ُمَ ،و َذك ََرهُ َّ
ـ�غ فجــر الســام ،ونــزل عــى العــرب الق ـرآن ،ووضعــت أ
فـ ب ز
المــور ف ي� نصابهــا الصحيــح،
إ

الســام ،وجعــل لهــا حقوقــاً مــا
فأكــرم اللــه ســبحانه وتعــاىل المــرأة إكرامــاً لــم يكــن لهــا قبــل إ
ســجلت ف ي� كتــاب ،وال عرفــت ف ي� دســتور قبــل القـرآن ،فجعــل اللــه تعــاىل للمـرأة حــق التملــك ،والبيــع،
واليجــاب والقبــول عنــد الــزواج ،والعمــل الــذي يحفــظ كرامتهــا ،والكثـ يـر الكثـ يـر
والـ شـراء ،والمـ يـراث ،إ

ف
ت
ـال
ـ� ذكــرت ي� كتــاب اللــه وســنة نبيــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال تعــاىلِ { :ل ِّلر َجـ ِ
مــن الحقــوق ،الـ ي
أ
أ
ـون ِم َّمــا َقـ َّـل ِم ْنــهُ
ـب ِم َّمــا تَـ َـركَ ا ْل َوا ِلـ َـد ِان َو ْال َ ْق َربُـ َ
الوا ِلـ َـد ِان َوال َ ْق َربُـ َ
ـب ِم َّمــا تَـ َـركَ َ
ـون َو ِلل ِّن َسـ ِ
ـاء ن َِصيـ ٌ
ن َِصيـ ٌ
ـن
أَ ْو َكـرث ُ َ ن َِصي ًبــا َمف ُْر ً
وضا} (النســاء ،)7:وقــال تعــاىلَ :
ـن ِب َ
ـال َع َل ْي ِهـ َّ
ـن ِم ْثـ ُـل ا َّلـ ِـذي َع َل ْي ِهـ َّ
{و َل ُهـ َّ
الم ْع ُر ِ
وف َو ِل ِّلر َجـ ِ
يم}(البقــرة.)228:
َد َر َج ٌة َوال َّلــهُ َع ِزيــ ٌز َح ِك ٌ

والس� ،باب من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا.
 .1صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
الن� ،صىل هللا عليه وسلم ،يتجوز من اللباس والبسط.
 .2صحيح البخاري .كتاب اللباس ،باب ما كان ب ي
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آ
ف
ـال
ـن ا ْل َحـ ِّ
ـال ِمـ َ
قــال ابــن كثـ يـر ي� تفسـ يـر هــذه اليــة“ :أَ ْي َو َل ُهـ َّ
ـق ِم ْثـ ُـل َمــا ِل ِّلر َجـ ِ
الر َجـ ِ
ـن َعـ َـى ِّ
آ
الخَ ــر مــا يجــب ع َليــه با ْلمعــروف ،كَمــا ثَبـ ف
ـح ُم ْسـ ِـل ٍم(((،
ـنَ ،ف ْل ُيــؤَ ِّد ك ٌُّل َو ِاحـ ٌـد ِم ْن ُه َمــا ِإىل ْ ِ َ َ ِ ُ َ ْ ِ ِ َ ْ ُ ِ َ َ َ
َع َل ْي ِهـ َّ
ـت ِ ي� َص ِحيـ ِ
ف
ف
ـن َج ِابـ ٍـر ،أَ َّن َر ُسـ َ
اع َ (:فاتَّ ُقــوا ال َّلــهَ
َعـ ْ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــه عليــه وســلم ،قــال ِ ي� خُ طْ َب ِتـ ِـه ِ ي� َح َّجـ ِـة َ
الو َد ِ

ف
اســ َت ْح َل ْل ُت ْم فروجهــن بكلمــة اللــه ،ولكــم عليهــن أن
ــن ِبأَ َم َ
ــاءَ ،ف ِإنَّك ْ
ُــم أَخَ ْذت ُُموهُ َّ
ــان ال َّل ِ
ِ ي� ال ِّن َس ِ
ــهَ ،و ْ
ا�بُوهُ ـ َّ ض
ض
ـن عليكــم
ـر ٍحَ ،و َل ُهـ َّ
وط ـئ ْ ن َ ُف ُرشَ ـك ُْم أَ َحـ ًـدا تَكْ َرهُ ونَــهُ َ ،فـ ِـإ ْن َف َع ْلـ َ
ال يُ ِ
ـر ُمـ ب َ ِّ
�بًــا َغـ ي ْ َ
ـن َ ْ
ـن َذ ِلــكَ َف ْ ِ
وف).
ــوتُ ُه َّن ِب َ
ِر ْز ُق ُه َّ
ــنَ ،و ِك َس ْ
ــر ِ
الم ْع ُ

(((

آثر القرآن الكريم يف االرتقاء باإلنسان:

أ
بالنســان إىل العليــاء،
ومــا أجمــل القــرآن عندمــا بَــىن الفكــر ،ورتــب الولويــات ،وارتقــى إ

فبعــد أن كان جـ ّـل همــه جمــع المــال ،والعنايــة بمــا يملــك مــن الحيوانــات والــدواب ،وحيــازة الملــك،
والســطوة عــى الخلــق بــكل قــوة تصلهــا يــداه ،أصبــح المســلم يَح ُلــم برضــا اللــه ســبحانه وتعــاىل،

ـت إ َل ْيــكَ َر ِّب ِلـ ت َـر ض َ�} (طــه ،)84 :مــع الموازنــة التامــة بـ ي ن
ـ� نصيبــه مــن
ويســعى للجنــان وكل همــه َ
ْ
{و َع ِج ْلـ ُ ِ
ف آ
أ
يمــا
الدنيــا ،وهمــه الكـ بـر بالنجــاح ،واالرتقــاء عنــد اللــه عــز وجــل ي� الخــرة ،قــال تعــاىلَ :
ـغ ِف َ
{وابْ َتـ ِ
آ
ـغ ا ْلف ََســا َد
ـن ُّ
ـن ك ََمــا أَ ْح َسـ َ
الدنْ َيــا َوأَ ْح ِسـ ْ
ـس ن َِصي َبــكَ ِمـ َ
آتَــاكَ ال َّلــهُ الـ َّـدا َر ال ِخـ َـر َة َوال تَنـ َ
ـن ال َّلــهُ ِإ َل ْيــكَ َوال تَ ْبـ ِ
ف أ
ين} (القصــص)77 :
ــد َ
ــب ا ْل ُمف ِْس ِ
ِ ي� ال َ ْر ِض ِإ َّن ال َّلــهَ ال يُ ِح ُّ
ومــا أجملهــا مــن حيــاة عندمــا يذكــر لنــا القـرآن الكريــم أن حيــاة المســلم كلهــا عبــادة وطاعة
ت
ت
ش
�يــكَ َلــهُ
ـا� ِل َّلـ ِـه َر ِّب ا ْل َعا َل ِمـ ي ن َ
ـ� َو َم ْح َيـ َ
ـاي َو َم َمـ ِ ي
ورضــا للــه ســبحانه وتعــاىل { ُقـ ْـل ِإ َّن َصـ ِ ي
ـا� َون ُُسـ ِ ي
ـ� * ال َ ِ
�} أ
(النعــام .)163-162 :فعملــه بالنهــار الــذي يبتغــي بــه الــرزق الحــال،
الم ْسـ ِـل ِم ي ن َ
َو ِب َذ ِلــكَ أُ ِمـ ْـر ُت َوأَنَــا أَ َّو ُل ُ

والنفقــة عــى أ
الهــل ،والعيــال عبــاده ،وليلــه الــذي يحييــه بالقيــام ،وينــوي بــه النــوم ليقــوى عــى
الطاعــة ،والعبــادة لــه بــه أجــر وثــواب ،هذا كلــه بعد أن لــم يكن لحياتــه معـىن  ،وال أليامه قيمــة تُذكر.
الســام
وبعــد أن كان التفضيــل بينهــم يُبـىن عــى اللون والجنــس ،واالنتمــاء والقبيلــة ،أصبحت أخوة إ

الن� ،صىل هللا عليه وسلم.
 .1صحيح مسلم ،كتاب الحج ،باب حجة ب ي
الن� ،صىل هللا عليه وسلم.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الحج ،باب حجة ب ي
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تســود ،وتقــوى اللــه ترفــع ،وال فضــل ألحــد عــى أحــد بالمــال ،أو النســب ،أو الجــاه ،بــل المـ ي ز
ـ�ان مــا
ف
ف
اس ِإنَّــا خَ َل ْق َنا ُكـ ْـم ِم ْن َذ َكـ ٍـر َوأُن ث َْ�
حــدده رب العــزة جـ ّـل ي� عــاه ،حيــث قــال ي� كتابه الكريــم{ :يَا أَيُّ َهــا ال َّن ُ
ـعوبًا َو َق َبا ِئـ َـل ِل َت َعا َر ُفــوا ِإ َّن أَك َْر َم ُكـ ْـم ِع ْنـ َـد ال َّلـ ِـه أَتْقَا ُكـ ْـم ِإنَّ ال َّلــهَ َع ِليـ ٌـم خَ ِب ي ٌ�} (الحجـرات.)13:
َو َج َع ْل َنا ُكـ ْـم شُ ـ ُ
آثر القرآن الكريم يف تغري أحوال املجتمعات:
ش
ـر� ،الــذي نــزل فيــه الق ـرآن
فــا عجــب بعــد هــذا كلــه ،أن نــرى كيــف تغـ يـر المجتمــع القـ ي
الكريــم ،وكيــف تبدلــت أحوالهــم ،واختلفــت أفكارهــم ،وكان لكتــاب اللــه بينهــم أثــر طيــب وتغيـ يـر
جــذري نحــو الخـ يـر والصــاح ،وليــس مــن الممكــن أن نــرى لكتــاب اللــه أثـراً ف ي� حاملــه إال إن كان همــه
أن يتمثــل كل مــا فيــه ،ويطبــق أحكامــه ،ويتخلــق بأخالقــه ،ويتــأدب بآدابــه ،فــا يكفــي تــرداد آ
اليــات
دون فهــم المع ـىن  ،وال حفــظ الســور دون إدراك المقصــود ،وال تقليــب الصفحــات ،دون فهــم أو
وعــي ،وال أن نعـ ّـد عــى أنفســنا أج ـزاء مــن الق ـرآن الكريــم حفظناهــا ،لكننــا لــم نفهــم منهــا شــيئاً،
ولــم نطبــق عــى أنفســنا ومجتمعنــا منهــا مــا ألجلــه أنزلــت ،ولســببه ش�عــت ،فقــد ورد عــن عــدد
مــن الصحابــة ،رضــوان اللــه عليهــم ،رغــم ذكائهــم ،ورسعــة بديهتهــم ،وتفوقهــم ف ي� الحفــظ ،أنهــم

كانــوا يعكفــون عــدداً مــن السـ ي ن
ـن� لحفــظ بعــض الســور مــن القـرآن الكريــم ،كمــا ورد عــن ابــن عمــر،
ض
� يَ َت َع َّل ُم َهــا) ((( .قــال الزرقـ ن
ن
ـا� ،رحمــه اللــه:
أنه(م َكـ َ
ـا� ِسـ ِـن ي ن َ
ر� اللــه عنهمــاَ ،
ي
ي
ـث َعـ َـى ُســو َر ِة ال َب َقـ َـر ِة ،ث َ َمـ ِ ي َ
“ليــس ذلــك لبــطء حفظــه -معــاذ اللــه -بــل ألنــه كان يتعلــم فرائضهــا وأحكامهــا ،ومــا يتعلــق بهــا ،
الرساع ف ي� حفــظ الق ـرآن ،دون التفقــه فيــه،
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،كراهــة إ
فقــد روي عــن النـ ب ي
ولعــل ابــن عمــر خلــط مــع ذلــك مــن العلــم أبواب ـاً يغ�هــا ،وإنمــا ذلــك مخافــة أن يتأولــه عــى غـ يـر
تأويلــه.”.

(((

 .1مالك ،ابن أنس بن مالك بن عامر أ
ن
المام مالك .خرج أحاديثه وعلق عليه :محمد فؤاد عبد
الصبحي
المد� (179هـ) .موطأ إ
ي
ق
ت
العر� ،يب�وت 1985 ،م) ص(.)205/1
البا� (دار إحياء ال�اث ب ي
ي
الزرقا� المرصي أ
ق
ن
ن
المام مالك .تحقيق :طه عبد الرءوف سعد
الزهري .ش�ح
البا� ،محمد بن يوسف
الزرقا� عىل موطأ إ
ي
ي
 .2ابن عبد ي
(مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة2003 ،م) ،الطبعة :أ
الوىل .ص(.)22/2
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وهــذه الطريــق كانــت منهــاج الصحابــة ف ي� حفــظ القـرآن الكريــم ،فلــم يكــن الســباق بينهــم
ف� عــدد الصفحــات المحفوظــة أو المقــروءة ،وال كــرث ة أ
الجــزاء ،بــل كان الواحــد منهــم ال يتجــاوز
ي
آ
اليــة مــن كتــاب اللــه ،حـ تـى يفهــم معناهــا ،ويطبــق أحكامهــا ،ويتخلــق بأخالقهــا ،ويتمثــل بمــا فيهــا،
ويحفظهــا بقلبــه وجوارحــه ،ويفديهــا بدمــه ومالــه ،ويعلمهــا إلخوانــه وأهلــه ،حـ تـى اســتحق كل واحــد
أ
ـن ُج ْنـ ُـد ِب بْـ ِـن َع ْبـ ِـد
مــن الصحابــة أن يكــون بأخالقــه وعملــه مصحفـاً يــدب عــى الرض ،وقــد صـ ّ
ـح َعـ ْ
ــ�َ ،ص َّ
ــان َحــ َز ِاو َر ٌة  -فتيانــاً أشــداء
ــن ِف ْت َي ٌ
ال َّل ِــه ،أنه َقــال ُ ( :ك َّنــا َم َ
ــى ال َّلــهُ َع َل ْي ِــه َو َســ َّل َمَ ،ون َْح ُ
ــع ال َّن ِب ي ِّ

آنَ ،فا ْز َد ْدنَــا ِبـ ِـه ِإ َيمانًــا).
آن ،ثُـ َّـم ت ََع َّل ْم َنــا ا ْل ُقـ ْـر َ
ـان َق ْبـ َـل أَ ْن نَ َت َع َّلـ َـم ا ْل ُقـ ْـر َ
ال َيمـ َ
أقويــاءَ ،-ف َت َع َّل ْم َنــا ِإ

(((

قارئ القرآن ومتدبر آياته:

القـرآن الكريــم ينعكــس أثــره ف� كل مــن حولــه ،بشــكل ملحــوظ ،وهــذا أ
الثــر يظهــر عــى مــن
ي

تع َّلــم القـرآن وعلمــه ،وعــى مــن قـرأ القـرآن الكريــم وحفظــه ،وتدبــر معانيــه ،وعــى مــن عمــل بمــا
ـق بأخالقــه ،ومــا أجمــل هــذا أ
الثــر الــذي تي�كــه القـرآن الكريــم ف ي� صاحبه،
ـق أحكامــه ،وتخ َّلـ َ
فيــه ،وط ّبـ َ
أ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم(َ :م َثـ ُـل ا ْل ُم ِؤْمـ ِـن ا َّلـ ِـذي يَق َْرأُ
ـال َر ُسـ ُ
ـالَ :قـ َ
ـع ِر ِّيَ ،قـ َ
ـوس الَشْ ـ َ
َ
فعـ ْ
ـن ِأبَ ي� ُمـ َ
أ
آن؛ ك ََم َثـ ِـل
الم ِؤْمـ ِـن ا َّلـ ِـذي ال يَ ْقـ َـرأُ ا ْل ُقـ ْـر َ
ا ْل ُقـ ْـر َ
ـبَ ،و َم َثـ ُـل ُ
آن ك ََم َثـ ِـل الُت ُْر َّجـ ِـة؛ ِر ُ
ـبَ ،وطَ ْع ُم َهــا طَ ِّيـ ٌ
يح َهــا طَ ِّيـ ٌ
ـب،
الم َن ِافـ ِـق ا َّلـ ِـذي يَ ْقـ َـرأُ ال ُقـ ْـر َ
ال َّت ْمـ َـر ِة ال ِريـ َ
ـوَ ،و َم َثـ ُـل ُ
الريْ َحانَـ ِـة؛ ِر ُ
ـح َل َهــاَ ،وطَ ْع ُم َهــا ُح ْلـ ٌ
يح َهــا طَ ِّيـ ٌ
آن َم َثـ ُـل َّ

ـحَ ،وطَ ْع ُم َهــا ُمـ ٌّـر) (((.
الم َن ِافـ ِـق ا َّلـ ِـذي ال يَ ْقـ َـرأُ ا ْل ُقـ ْـر َ
ـس َل َهــا ِريـ ٌ
َوطَ ْع ُم َهــا ُمـ ٌّـرَ ،و َم َثـ ُـل ُ
آن ك ََم َثـ ِـل َ
الح ْنظَ َلـ ِـةَ ،ل ْيـ َ
ـاصَ ،قـ َ
يمــا،
ـع ا ْل ُقـ ْـر َ
ـن َج َمـ َ
آنَ ،ف َقـ ْـد َح َمـ َـل أَ ْمـ ًـرا َع ِظ ً
ـال(َ :مـ ْ
و َع ْن َع ْبـ ِـد ال َّلـ ِـه بْـ ِـن َع ْمـ ِـرو بْـ ِـن ا ْل َعـ ِ

ـن
وحــى ِإ َل ْيـ ِـهَ ،فــا يَ ْن َب ِغــي ِل َح ِامـ ِـل ال ُقـ ْـر ِآن أَ ْن يَ ِحـ َّـد َمـ َ
ـو ُة بَـ ي ْ ن َ
ـر أَنَّــهُ ال يُ َ
ـع َمـ ْ
ـت ال ُّن ُبـ َّ
َل َقـ ْـد أُ ْد ِر َجـ ِ
ـ� ك َِت َف ْيـ ِـهَ ،غـ ي ْ َ
ــل مــع مــن يجه ُ أ
(((
آن ِ ف ي� َج ْو ِفــه”
ُــر َ
ــدَ ،وال يَ ْج َه ْ َ َ َ ْ َ ْ َ
يَ ِح ُّ
ــل؛ ل َ َّن ا ْلق ْ
ف
أ ن
 .1نن
لبا�.
س� ابن ماجة ،مقدمة الكتاب ،باب ي� إ
اليمان ،)42/1( ،وصححه ال ي
أ
 .2صحيح البخاري ،كتاب الطعمة ،باب ذكر الطعام.
 .3آ
ين
الحس� بن عبد هللا البغدادي (360هـ) .أخالق أهل القرآن .تحقيق :الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف
ال ُج ِّر ُّي ،أبو بكر محمد بن
(دار الكتب العلمية ،يب�وت 2003 ،م) (.)55/1
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وحامــل القـرآن الكريــم يُعــرف بحســن عبادتــه ،وإخــاص طاعتــه للــه ســبحانه وتعــاىل ،فهــو
مــا أقــدم عــى حفظــه ،وال تفــرغ لفهمــه ،وال اجتهــد لتطبيقــه ،إال طاعــة وامتثــاال ً ألمــر مــواله جـ َّـل ف ي�
عــاه؛ ألجــل ذلــك أحيــا بــه ليلــه ،وأمـىض بــه وقتــه ،واســتثمر بــه حياتــه ،وأفـىن فيــه شــبابه؛ طلبـاً لما
أ
ف
ـ� العدنان ،صــى الله عليه
عنــد اللــه ،وطمعـاً برضــاه ،وســباقاً وشــوقاً لن يُخ ّلــد ي� الجنــان ،برفقة النـ ب ي
ض
ر� الله عنه( :ينبغـــي لحامل القرآن أن يُعرف بليلـــه
وســلم ،متمثـا ً بذلــك قول عبد الله بن مســعود ،ي
ـاس
ـاس ُمفطرون ،وبورعــه إذا النــاس يخلطــون ،وبتواضعــه إذا النـ ُ
ـاس نائمــون ،وبنهــاره إذا النـ ُ
إذا النــ ُ
ـاس يخوضون”.
ـاس يضحكــون ،وبصمتــه إذا النـ ُ
الناس يفرحون ،وببكائــه إذا النـ ُ
يختالــون ،وبحزنــه إذا ُ

(((

وبمــا أن حامــل القــرآن باحــث عــن رضــا اللــه ،طالــب لثوابــه ،فهــو ال يلتفــت ف ي� الدنيــا
ـ� النــاس ،وال شــهرة بـ ي ن
لســمعة بـ ي ن
ـ� الخلــق ،وال يتاجــر بالقـرآن الكريــم باحثـاً عــن مــدح أو منصب ،أو
ف
ش
�ء آخــر مــن
مــال أو جــاه؛ بــل يجــب عليــه أن يخلــص ي� قراءتــه ،ويريــد بهــا وجــه اللــه تعــاىل ،دون ي
تصنــع لمخلــوق ،أو اكتســاب محمــدة عنــد النــاس ،أو محبــة ،أو مــدح ،أو نحــو ذلــك ،وأن ال يقصــد
بهــا توصـا ً إىل غــرض مــن أغـراض الدنيــا ،مــن مــال أو رياســة أو وجاهــة ،وأن ال يتخــذ القـرآن معيشــة
أ
ش
العانــة عــى
�ء يأخــذه عــى ذلــك ،فــا يأخــذه بنيــة الجــرة ،بــل بنيــة إ
يتكســب بهــا ،فلــو كان لــه ي

مــا هــو بصــدده ،وأن يراعــي أ
الدب مــع القـرآن ،فيسـ ض
ـتح� ف ي� ذهنــه أنــه يناجــي ربــه ،ويقـرأ كتابــه،
فيتلــوه عــى حالــة مــن يــرى اللــه تعــاىل ،فــإن لــم يكــن يـراه ،فــإن اللــه ســبحانه وتعــاىل يـراه ،وذلــك
بــأن يقــدر كأنــه واقــف بـ ي ن
ـ� يــدي اللــه تعــاىل ،وهــو ناظــر إليــه ومســتمع منــه” .

(((

ـ� الديــن يحـ يـى بــن ش�ف (676هـــ) .التبيــان ف ي� آداب حملــة القـرآن .تحقيــق :محمــد الحجــار (دار ابــن
 .1النــووي ،أبــو زكريــا محـ ي ي
حــزم ،بـ يـروت1994،م) الطبعــة :الثالثــة.)54( ،
ف
عل بن محمد بن حسن بن إبراهيم المرصي (1380هـ) .فتح الكريم المنان ي� آداب حملة القرآن ،ص (.)1
 .2الضباع ،نور الدين ي
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أهل القرآن:

ـدل عليهــم ،فهــم يطــوؤن أ
الرض بات ـزان ،ويسـ يـرون بـ ي ن
أهــل الق ـرآن أخالقهــم تـ ّ
ـ� الخلــق

وصـ بـر
باحـ تـرامَ ،ســم ُتهم طيــب ،وأخالقهــم راقيــة ،أصحــاب ابتســامة هادئــة دائمــةُ ،
وح ُلــم طويــلَ ،
عظيــم ،يكظمــون الغيــظ ،ويعفــون عــن النــاس ،وال يجعلــون للغضــب عليهــم ســبيالً ،يتمتعــون
بســكينة مالزمــة ،ووقــار مــن غـ يـر علــو ،وتواضــع مــن غـ يـر كـ بـر ،قلبهــم طاهــر ،ورسيرتهــم نقيــة،
ال تعــرف الغــل ،وال الحقــد ،وال تنطــق بالغيبــة ،وال النميمــة ،وال مــكان عندهــم للحســد أو الريــاء،
وال يســتهزئون بأحــد ،وال يتنابــزون أ
باللقــاب ،وال يحتقــرون الخَ لــق ،يَســعون بـ ي ن
بالصــاح،
ـ� النــاس إ
وينـ شـرون الخـ يـر ،ويأمــرون بالمعــروف ،وينهــون عــن المنكــر ،كالمهــم ك ّلــه أدب ،وصمتهــم تفكـ يـر،
يعــرون عــن مشــاعرهم بالصخــب ،بــل صوتهــم هــادئ
فــا يرفعــون أصواتهــم بالــراخ ،وال ب
مســموع ،يتجنبــون الشــتائم ،وســوء أ
اللفــاظ ،وينتقــون أطيــب الــكالم ،وأجمــل العبــارات ،يحفظــون
تفك�هــم مــن ســوء الظــن،
جوارحهــم عــن أذيــة الخلــق ،ويســلم النــاس مــن لســانهم ،ويخلــو ي
ويبتعــدون كل البعــد عــن الظلــم بأشــكاله جميعهــا ،وإن ظُلمــوا ســامحوا ،وغفــروا ،واحتســبوا أ
الجــر
ـ� بهــذه أ
عنــد اللــه ،متمثلـ ي ن
الخــاق خُ لــق نبينــا الكريــم محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،الــذي ُوصـ َـف
ض
(كان خُ ل ُقــهُ القـ ْـرآن).
ر� اللــه عنهــا ،عندمــا قالــتَ :
بأجمــل وصــف عــى لســان ّأمنــا عائشــة ،ي

(((

ض
ـا� عيــاض( :أي خلقــه كان جميــع مــا حصــل ف ي� الق ـرآن ،فــإن كل مــا استحســنه،
قــال القـ ي

وأثـىن عليــه ،ودعــا إليــه ،فقــد تحــى بــه ،وكل مــا اســتهجنه ،ونهــى عنــه تجنبــه ،وتخــى عنــه ،فــكان
القــرآن بيــان خلقــه).

(((

 .1مسند أحمد ،مسند النساء ،مسند الصديقة عائشة بنت الصديق ،ضر� هللا عنها ،وقال شعيب أ
الرنؤوط :حديث صحيح.
ي
ين
عل بن الحدادي ثم المناوي القاهري (1031هـ) .فيض القدير ش�ح الجامع
 .2زين العابدين ،عبد الرؤوف بن تاج
العارف� بن ي
أ
الك�ى ،مرص1356 ،هـ) الطبعة :الوىل.)170/5( .
الصغ�( .المكتبة التجارية ب
ي
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أ�د ب� ي� تا�
وقفات لغوية
عند تسع آيات قرآنية
أ .يوسف عدوي

باحث وكاتب ومحارض جامعي

املقدمة:

عر� ي ن
ي ن نز
مب� ،والصالة والســام عىل ســيد
الحمد لله رب
العالم� ،م�ل الذكر الحكيم ،بلســان ب ي
ـل� ،الصــادق أ
ـ� ،المبعــوث رحمــة للعالمـ ي ن
المـ ي ن
الخلــق والمرسـ ي ن
ـ� ،ســيدنا محمــد ،عليــه أفضــل الصالة

وأتــم التســليم ،وعــى آلــه وصحبــه الغــر الميامـ ي ن
ـ� بســنته إىل يــوم الديــن ،وبعــد؛
ـ� ،وعــى مــن اسـ ت ن ّ
العــام والتواصــل إ ت ن
و�
ال تن�نــت ،وشــبكات إ
فكثـ يـراً مــا نســمع ،أو نق ـرأ ،خاصــة عــى إ
اللكــر ي
انتقــادات مــن جاهلـ ي ن
ـ� يُزعــم مــن خاللهــا بوجــود أخطــاء لغويــة ف ي� القـرآن الكريــم ،وبعضهــم يقــول
ف
(((
الســام يرســب ف ي� قواعــد اللغــة العربيــة.
ال تن�نــت :إلــه إ
ي� مواقــع رســمية عــى إ
وإزاء ذلــك وجــدت مــن واجــ� كمتخصــص ف� اللغــة العربيــة ،ومــدرك لمــدى أ
الخطــاء
ي
بي
الجســيمة الـ تـ� يقــع فيهــا مثــل هــؤالء ،أن أكتــب ف� موضــوع تلــك القضايــا الـ تـ� أشــار إليهــا هــؤالء �ف
ي
ي
ي
ي

ول التوفيــق.
القــرآن ،واللــه ي

القرآن كالم الله تعاىل:
ـرا}
ـو ك َ
ون ا ْل ُقـ ْـر َ
قــال تعــاىل{ :أَ َفـ َـا يَ َت َدبَّـ ُـر َ
َان ِمـ ْ
آن َو َلـ ْ
ـر ال َّلـ ِـه َل َو َجـ ُـدوا ِفيـ ِـه اخْ ِت َل ًفــا ك َِثـ ي ً
ـن ِع ْنـ ِـد َغـ ي ْ ِ
آ
ف
النســان قــد خلقــه اللــه
(النســاء ) 82 :يقــول الشــعراوي ي� تفسـ يـر هــذه اليــة :تكريــم ل إلنســان ،فـ ّ
ـكأن إ
ليســتقبل أ
الشــياء بفكــر لــو اســتعمله اســتعماال ً حقيقيـاً النتهــى إىل مطلوبــات الحــق ،وهــذه شــهادة
للنســان ،فــكأن النســان مــزود بآلــة فكريــة ،لــو اســتعملها لوصــل إىل حقائــق أ
الشــياء ،والحــق ال يريد
إ
ّ إ
منــا إال أن نُعمــل هــذه آ
اللــة(((.
ّ ّ
 .1انظر ف� الكلمة النبوية ،الحلقة  ،101شن�ت يوم أ
الربعاء الموافق 2020 /1/ 15م.prophetic word ،
ي
متول الشعراوي ،ص .337
 .2مخترص ي
تفس� الشعراوي ،ج  ،10محمد ي
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وقــد تكفــل اللــه ســبحانه وتعــاىل بحفــظ القــرآن عــن التحريــف ،والتبديــل ،والزيــادة،

ـن نَ َّز ْل َنــا ِّ
ـون} (الحجــر ،)9 :والقـرآن شــامل كامــل،
الذ ْكـ َـر َو ِإنَّــا َلــهُ َل َح ِافظُـ َ
والنقصــان ،قــال تعــاىل{ِ :إنَّــا ن َْحـ ُ
يصلــح لــكل زمــان ومــكان ،ال نقــص فيــه ،وال شــك؛ ألنــه مــن عنــد اللــه تعــاىل ،القائــل ســبحانه:

ــر} (هــود .)1 :والقــرآن يهــدي للحــق،
ــن َل ُ
ــم ُف ِّص َل ْ
ــاب أُ ْح ِك َم ْ
ــت آيَاتُــهُ ث ُ َّ
ــت ِم ْ
ــد ْن َح ِك ٍ
{ الــر ِك َت ٌ
يــم خَ ِب ي ٍ
والخــر ،والمحبــة ،ويعمــل عــى تحقيــق الســعادة ف� الدنيــا آ
والخــرة ،واللــه تعــاىل يقــول ف ي� صفــات
ي
ي

ــن بَ ي ْ ن
ــه ت ن ْ زَِ� ٌ
يــه ا ْل َب ِاط ُ
يــد } (فصلــت.)42 :
يــل ِم ْ
ــه َو َل ِم ْ
يــم َح ِم ٍ
ــن َح ِك ٍ
ــن خَ ْل ِف ِ
ــ� يَ َديْ ِ
القــرآنَ { :ل يَأْ ِت ِ
ــل ِم ْ ِ
وقفات توضيحية عند آيات قرآنية يُدَّعي بوجود أخطاء لغويةفيها:

ـر� مبـ ي ن
ـ� ،ولكشــف أرسار هــذا اللســان،
لقــد أنــزل اللــه ســبحانه وتعــاىل الق ـرآن بلســان عـ ب ي

وفهــم أرسار إعجــاز الق ـرآن اللغــوي ،والبالغــي ،ال بـ َّـد مــن التعمــق ف ي� المنهــج الوظيفــي الوصفــي،
البالغيــة للغــة ،عــن طريــق ربــط البالغــة بالنحــو ،والتعمــق ف ي� فهــم المنهــج
مــع تأكيــد الوظيفــة إ

آ
ف
ت
الــ� يهاجمهــا المغرضــون:
التاريخــي العلمــي ي� الدراســة اللغويــة ،ومــن اليــات ي
ه ِدي الظَّالِ ِ
{ل يَ َن ُ
ني}
َ
ال َ
م َ
ع ْ

ـاس ِإ َم ًامــا َقـ َ
ـن َقـ َ
ـال
قــال تعــاىلَ :
ـات َفأَت ََّم ُهـ َّ
ـال ِإ ن ي ِّ� َج ِاع ُلــكَ ِلل َّنـ ِ
{و ِإ ِذ ابْ َتـ َـى ِإبْ َر ِاهيـ َـم َربُّــهُ ِبك َِل َمـ ٍ

ت
ــال َل يَ َن ُ
ــ� َق َ
ــ�} (البقــرة .)124 :يُزعــم أن الخطــأ  -حاشــا للــه  -ف ي� كلمــة
ــدي الظَّا ِل ِم ي ن َ
َو ِم ْ
ــال َع ْه ِ
ــن ُذ ِّريَّ ِ ي
معت�يــن أنهــا ت
ين
يفــرض أن تكــون (الظالمــون) عــى اعتبــار أنهــا فاعــل.
(الظالمــ�) ب

وبالرجــوع إىل مراجــع التفســر واللغــة وإعـراب القـرآن ،نجــد العـراب آ
كال ت ي� :عهــدي :فاعــل
إ
ي

ف
ن
مرفــوع ،الظالمـ ي ن
ـتخال� ،وحرمــان
ـ� :مفعــول بــه منصــوب ،وحاصــل ذلــك َّ
أن الظالمـ يـ� ال ينالهــم اسـ ي
ذلــك غايــة الوعيــد ،بمع ـىن كل مــا نلتــه فقــد نالــك.

مح� الدين الدرويش ،ص.124
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أ�د ب� ي� تا�

ت اللَّ ِ
ِيب}
م َ
ح َ
{إن َر ْ
ه قَر ٌ
أ
ف
ـت ال َّلـ ِـه
{و َل تُف ِْسـ ُـدوا ِ ي� ْال َ ْر ِض بَ ْعـ َـد ِإ ْص َل ِح َهــا َوا ْد ُعــو ُه خَ ْو ًفــا َوطَ َم ًعــا ِإ َّن َر ْح َمـ َ
قــال تعــاىلَ :
�} أ
(العـراف)56 :
ـن ا ْل ُم ْح ِسـ ِـن ي ن َ
ـب ِمـ َ
َق ِريـ ٌ

يزعــم أن ف� هــذه آ
اليــة خطــأ  -حاشــا للــه -ف ي� كلمــة (قريــب) عــى
ُ
َّ ي

ت
افــراض اعتبارهــم أن تكــون (قريبــة)؛ أل َّن الرحمــة مؤنــث.

كذلــك خطــأ إمـ ئ ف
المالئيــة ،كــون التــاء مربوطــة،
ـا� ي� كتابــة كلمــة (رحمــت) عــى القاعــدة إ
ي

ش
الزمخــري „ :وإنمــا ذكــر
وليســت مفتوحــة .انظــر مــا يقولــه علمــاء اللغــة الكبــار ف ي� ذلــك ،يقــول
أ
ت
ش
�ء قريــب،
قريــب عــى تأويــل الرحمــة بالرحــم ،أو ال� ُّحــم ،أو لنــه صفــة موصــوف محــذوف ،أي :ي

عــى تشــبيه بفعيــل الــذي هــو بمعـىن مفعــول ،أو أل ّن تأنيــث الرحمــة غـ يـر حقيقــي „ وقــال أبــو عبيــدة
إن القريــب إذا كان ن
بمع� المســافة
تذكـ يـر (قريــب) عــى تذكـ يـر المــكان ،أي مــكان قريــب .وقــال الفـ ّـراءَّ :

يُذكّــر ويُؤنّــث ،وإذا كان بمعــىن النســب فيؤنــث ،بــا اختــاف بينهــم ،فيقــال :دارك منــا قريــب،
ـل الســاع َة ت َ ُكــون َقريبــا} أ
(الح ـزاب ،)63 :ومنــه قــول امــرئ القيــس:
وفالنــة منــا قريــب .قــال تعــاىلَ { :ل َعـ َّ َّ َ
ُ ِ ً

إن أمىس وال ُّأم هاشم
لك الويل ْ

قريب وال البسباسة ابنة يشكرا

(((

ويقــول أبــو البقــاء العكـ بـري ف ي� عــدم تأنيــث ( قريــب )( :إنمــا لــم تؤنــث ألنــه أراد المطــر،

وقــد يعـن ي النســب؛ أي ذات قــرب ،كمــا يقــال :امـرأة طالــق ،وقيــل :أراد المــكان؛ أي إن مــكان رحمــة
بــ� القريــب مــن النســب ،ي ن
اللــه قريــب ،وقيــل فــرق بالحــذف ي ن
غــره) (((.
وبــ� القريــب مــن ي
أمــا عــن كتابــة كلمــة (رحمــت) بالتــاء المفتوحــة ،فهنــاك اختالفــات بســيطة ف ي� كتابــة بعــض

ف
ف
و� هــذا الموضــوع تحــدث العلمــاء
الكلمــات ي� القـرآن الكريــم عــن الكتابــة إ
المالئيــة االصطالحيــة ،ي
ـن
ـن عـ َّـد رســم المصحــف توقيفي ـاً ،ومنهــم مـ ْ
والباحثــون الســابقون والالحقــون كثـ يـراً ،فمنهــم مـ ْ
أرجعــه إىل تفسـ يـرات صوتيــة ،ولغويــة ،ونحويــة متعــددة ،وربــط فريــق من العلمــاء االختــاف بامتداد
 .1إعراب القرآن وبيانه ،مرجع سابق.568 /2 ،
العك�ي.575 /1 ،
 .2البيان ف ي� إعراب القرآن ،أبو البقاء
ب
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الــ� كانــت ف� الجاهليــة ،وانحــدرت مــن النبطيــة ،آ
أ
ت
والراميــة ،والســامية ،وبعــض
ي
للكتابــات الوىل ي
ف
المــام ،وجوهـاً مــن الحكمــة عرفهــا الصحابــة ،وذهبــت بذهابهــم.
العلمــاء رأوا ي� رســم المصحــف إ
ف
ف
الرساء ((( .وقــد حــر
وكنــت قــد تناولــت هــذا الموضــوع ي� مقــال ســابق مطــول منشــور ي� مجلــة إ
العلمــاء مجــاالت االختــاف ف ي� وجــوه ،هــي :الحــذف ،والزيــادة ،والفصل ،والوصــل ،والبــدل ،والهمز.
َس ِ
اح َرانِ }
{قَالُوا إِ ْ
ن َ
هذَانِ ل َ
قــال تعــاىلَ { :قا ُلــوا ِإ ْن هَ َ
ــح ِر ِه َما
ــاح َر ِان يُ ِر َ
ــن أَ ْر ِضك ْ
يــد ِان أَ ْن يُخْ ِر َجاك ْ
ُــم ِب ِس ْ
ُــم ِم ْ
ــذ ِان َل َس ِ
أ
ت
إن تنصــب
َويَ ْذهَ َبــا ِبطَ ِريق َِت ُكـ ُـم ا ْل ُم ْثـ َـى } (طــه .)63 :يقــول
المع�ضــون( :هــذان) خطــأ  -حاشــا للــه  -ل َّن ّ
الشــارة هــذان ،مثـىن  ،فينصــب ،وعالمــة نصبــه اليــاء.
المبتــدأ ،ويســمى اســمها ،والمبتــدأ هنــا اســم إ
ف
إن مخففــة مــن الثقيلــة ومهملــة ،وهــذان :اســم إشــارة
فـ يـر ُّد عليهــم ،ي� تبايــن إعرابهــا الصحيــحْ .
للمثـىن ف ي� محــل رفــع مبتــدأ ،والــام الفارقــة ،وســاحران خـ بـر هــذان مرفــوع ،وجملــة يريــدان صفــة
(((
لـ ( ساحران) وأن وما ف� ي ز
ح�ها مفعول يريدان.
ي
ف
إن ،وباليــاء ف ي� هذيــن ،وهــي عالمــة النصــب،
ويقــول العكـ بـري ي� التبيــان„ :يق ـرأ بتشــديد َّ
ويقــرأ إن بالتشــديد ،وهــذان أ
باللــف؛ وفيــه أوجــه:
َّ
 أحدها :أنها نوخ�.
بمع� نعم ،وما بعدها مبتدأ ب
ن
إن فيهــا ضمـ يـراً محذوفـاً ،ومــا بعدهــا مبتــدأ وخـ بـر أيضـاً ،وقــال الزجــاج :التقديــر لهمــا
ـا�َّ :
 -والثـ ي

ســاحران ،فحــذف المبتــدأ.
أ
ف
إن بالتخفيــف،
أن اللــف هنــا عالمــة التثنيــة ي� كل حــال ،وهــي لغــة لبـن ي الحــارث ،ويقـرأ َّ
 والثالــثَّ :(((
وقيــل :هــي مخففــة مــن الثقيلــة ،وقيــل :هــي بمعـىن مــا ،والــام بمعـىن إالّ.
ف
إن بإســكان النــون ،والباقــون بتشــديدها .وأبــو
كثــر وحفــص ي� قراءتهــا قــاالَّ :
وابــن ي
كثــر يشــدد النــون ،والباقــون يخففونهــا.
عمــرو قرأهــا (هذيــن) والباقــون (هــذان) وابــن ي
ن
المع� ما هذان إال ّ ساحران „ (((.
ويقول الشعراوي فيها„ :
الرساء ،العدد  ،118شهرا  11و  12من العام 2014م ،ص _59ص.66
 .1مجلة إ
 .2إعراب القرآن وبيانه ،مرجع سابق ،ص _ 692ص.693
 .3التبيان ف ي� إعراب القرآن ،مرجع سابق ،ج  ،2ص  _ 894ص .895
ف
ن
الدا� ،ص .151
.4
التيس� ي� القراءات السبع ،إ
ي
المام ب يأ� عمرو عثمان بن سعيد ي
تفس� الشعراوي ،مرجع سابق ،ج  ،2ص.414
 .5مخترص ي
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الصا ِبئُونَ}
و َّ
{ َ
آ

ـو ِم
الص ِاب ُئـ َ
ـن َآمـ َ
ـون َوال َّن َصــا َرى َمـ ْ
ـن َآم ُنــوا َوا َّل ِذيـ َ
قــال تعــاىلِ { :إ َّن ا َّل ِذيـ َ
ـن ِبال َّلـ ِـه َوا ْل َيـ ْ
ـن هَ ــا ُدوا َو َّ

ـون} (المائــدة )69 :
ـو ٌف َع َل ْي ِهـ ْـم َو َل هُ ـ ْـم يَ ْح َزنُـ َ
ْال ِخـ ِـر َو َع ِمـ َـل َصا ِل ًحــا َفـ َـا خَ ـ ْ

يخطّــئ مــن يزعــم  -حاشــا

ف
ـون) معتقديــن أنهــا معطوفــة عــى منصــوب؛ فـ يـرون أن تكــون
(الص ِاب ُئـ َ
للــه  -أن خط ـأً وقــع ي� كلمــة َّ
ف
(والصابئـ ي ن
إن؛
أن النيــة بــه التأخـ يـر بعــد خـ بـر َّ
ـ�) ،ويقــول ســيبويه ي� إعرابهــا ســبعة وجــوه ،أشــهرهاَّ :
ن
ـإ� وق ّيــار
وتقديــره :وال هــم يحزنــون ،والصابئــون كذلــك؛ فهــو مبتــدأ ،والخـ بـر محــذوف ،ومثلــه „ :فـ ي
ن
أن بمع ـىن (نعــم) فمــا بعدهــا ف ي� موضــع
ـب ،وق ّيــار بهــا كذلــك .كذلــك َّ
ـإ� لغريـ ٌ
بهــا لغريـ ُ
ـب „ أي :فـ ي
رفــع ،فالصابئــون كذلــك.((( .
يــن هَ ــا ُدوا) أمرهــم مفهــوم،
يــن َآم ُنــوا) أمرهــم مفهــوم ،و(ا َّل ِذ َ
يقــول الشــعراوي( „ :ا َّل ِذ َ
ـون) فهــؤالء لــم يكونــوا تابعـ ي ن
ـ� لديــن ،ولكنهــم ســلكوا
(الص ِاب ُئـ َ
و(ال َّن َصــا َرى) أمرهــم مفهــومّ .أمــا َّ
آ
أن هــذه التصفيــة تشــمل (الصابئـ ي ن
ـ�) أيض ـاً ،فقدمهــا
طريق ـاً مخالف ـاً ،فجــاءت هــذه اليــة لتلفتنــا َّ
آ
اليمــان عــى العمــل ،لذلــك يقــول
ورفعهــا لتلفــت إليهــا الذان بقــوة ،فاللــه ســبحانه وتعــاىل يعطــف إ
أ
إن لــم ت
يقــرن بعمــل فــا فائــدة منــه.((( „ .
اليمــان ْ
دائمــا (آمــن وعمــل صالحــاً) ل َّن إ
والصابئــون هــم قــوم كانــوا عــى ديــن نــوح ،عليــه الســام ،ويقــال لــكل خــارج مــن الديــن
إىل ديــن آخــر صـ ب ئ
ـا� ،مــن قولهــم صبــأ نــاب البعـ يـر إذا طلــع .((( „ .ووردت قـراءة شــاذة ،وهــي قـراءة
(((
ين
إن .
محيصــن ،فقرأهــا
(والصابئــ�) عطفــاً عــى لفــظ اســم َّ
س َباطًا}
ش َ
ي َ
ة أَ ْ
ع َْ
{اث ْ َنتَ ْ

ت
ــر َة أَســباطًا أُممــا} أ
(العــراف )160 :يُزعــم أن الخطــأ -
ًَ
قــال تعــاىلَ { :و َقطَّ ْع َناهُ ُ
ــ� َع ش ْ َ ْ َ
ــم اث ْ َن َ ي ْ
حاشــا للــه -ف� هــذه آ
ت
اليــة ف ي�
أن الصــواب (اثــن ي ) أل َّن أســباطاً جمــع ســبط،
(اثنــ�) عــى اعتبــار َّ
ي
ي
ن
ش
ش
عــر ســبطا؟ قلــت :لــو قيــل ذلــك لــم يكــن
وهــو مذكــر ،فيقــول الزمخــري :وهــا قيــل :اثــ ي
أ
ت
ـ� عـ شـرة قبيلــة ،وكل قبيلــة أســباط ال ســبط ،فوضــع (أســباطاً)
تحقيقـاً؛ ل َّن المـراد :وقطَّعناهــم اثنـ ي

 .1التبيان ف ي� إعراب القرآن ،مرجع سابق ،ج  ،1ص _ 451ص .452
تفس� الشعراوي ،مرجع سابق ،ج  ،1ص .62
 .2مخترص ي
 .3المفردات ف� غريب القرآن ،أبو القاسم أ
ن
صفها� ،ص .276
ال
ي
 .4الميرس ف� يالقراءات أ
الربع ش
ع�ة ،محمد فهد خاروف ،ص.119
ي

87

جم�ل ة� ا إل�سراء

العدد  154ذو القعدة  /ذو الحجة 1442هـ حزيران  /متوز 2021م

ف
موضــع قبيلــة .ونظـ يـره :بـ ي ن
ـو� :يجــوز أن يكــون عــى الحــذف،
ـ� َ
ـي مالــك ونهشــل .وقــال الحـ ي
رماحـ ْ
ت
ـ� عـ شـرة فرقــة ،ويكــون أســباطاً نعتـاً لفرقــة ،ثــم حــذف الموصــوف ،وأقيمــت الصفــة
والتقديــر :اثنـ ي
ز أ
ت
ـ� عـ شـرة ،بــدل كل مــن
مقامــه ،لهــذا أســباطاً ليــس تميـ يـ�اً؛ لنــه جمــع ،وإنمــا هــو بــدل مــن اثنـ ي
ت
ز
ز
ـ� عـ شـرة ُلذ ِكــر العــددان ،ولقيــل:
كل ،والتميـ يـ� محــذوف (فرقــة) ،ولــو كان أســباطاً تميـ يـ�اً عــى اثنـ ي
ن
العكــري :أنــث ت
اثنــ� ش
ش
عــرة؛
بتذك�همــا ،وتجريدهمــا مــن عالمــة التأنيــث ((( .ويقــول
ب
عــر ي
ي
اثــ ي
أ
ت
(((
اثن� ش
ع�ة أمة.
ل َّن التقدير :ي
م كَال َِّذي خَاضُ وا}
وخُضْ تُ ْ
{ َ
اس ـ َت ْم َت ُعوا
ـن ِمـ ْ
قــال تعــاىل{ :كَا َّل ِذيـ َ
ـو ًة َوأَ ْك ـرث َ َ أَ ْمـ َ
ـن َق ْب ِل ُكـ ْـم كَانُــوا أَشَ ـ َّـد ِم ْن ُكـ ْـم ُقـ َّ
ـو ًال َوأَ ْو َل ًدا َف ْ

اضــوا
ـن َق ْب ِل ُكـ ْـم ِبخَ َل ِق ِهـ ْـم َوخُ ْض ُتـ ْـم كَا َّلـ ِـذي خَ ُ
ـن ِمـ ْ
اسـ َت ْم َت َع ا َّل ِذيـ َ
اسـ َت ْم َت ْع ُت ْم ِبخَ َل ِق ُكـ ْـم ك ََمــا ْ
ِبخَ َل ِق ِهـ ْـم َف ْ
آ
أُو َلئــكَ حبطَــت أَعما ُله ف
أن الخطــأ -
اس َ
ون}(التوبــة .)69 :يُزعــم َّ
ــم ِ ي� ُّ
ــر ِة َوأُو َل ِئــكَ هُ ُ
َِ ْ َْ ُ ْ
ِ
الدنْ َيــا َو ْال ِخ َ
ــم ا ْلخَ ِ ُ
حاشــا للــه -وقــع ف ي� كلمــة (كالــذي) ويعتقــدون أن الصــواب (كالذيــن) قــال العكـ بـري :كالــذي خاضــوا،
التقديــر كالــذي خاضــوا فيــه ،فالــذي هنــا تشـ يـر إىل الباطــل ،فقــد بدلتــم الحــق بالباطــل ،فأخذتــم
المقدمــات مثلهــم ،فقادتكــم إىل النتائــج نفســها( ،كالــذي خاضــوا) الــكاف ف ي� موضــع نصــب عــى
المفعوليــة المطلقــة .والــذي فيهــا وجهــان:

 أحدهما :أنه جنس ،والتقدير :خوضاً كخوض الذين خاضوا.ن
(((
أن الذي هنا مصدرية؛ أي كخوضهم.
والثا�َّ :
ي
م}
موا
ف َربِّ ِ
منِ ا ْ
{ َ
ِ
ختَ َ
هذَانِ خ ْ
َص َ
ه ْ
ص ُ
ف
ـن
ـن َك َفـ ُـروا ُقطِّ َعـ ْ
ـاب ِمـ ْ
ـان اخْ َت َص ُمــوا ِ ي� َربِّ ِهـ ْـم َفا َّل ِذيـ َ
ـت َل ُهـ ْـم ِث َيـ ٌ
قــال تعــاىل { :هَ ـ َـذ ِان خَ ْص َمـ ِ
نَــار يصــب مــن َفــوق رءوســهم ا ْلحميــم} (الحــج )19 :يقــول الزاعمــون أن الخطــأ ف� هــذه آ
اليــة  -حاشــا
ٍ ُ َ ُّ ِ ْ ْ ِ ُ ُ ِ ِ ُ َ ِ ُ
ي
للــه -وقــع ف ي� كلمــة (اختصمــوا) ويزعمــون أن الصــواب (اختصمــا) عــى التثنيــة.
ويقــول علماؤنــا :هــذان :مبتــدأ ،وخصمــان :خـ بـره ،وجملــة اختصمــوا صفــة لخصمــان ،ولك
أن تجعــل الجملــة خـ بـراً ،وخصمــان بــدل مــن (هــذان) ،و{ ِ ف ي� َربِّ ِهـ ْـم } متعلقــان باختصمــوا ،وهــو عــى
حــذف مضــاف ،أي :ف� دينــه ،وقــال :خصمــان ،ثــم جمــع الفعــل؛ ألن الخصــم ف� أ
الصــل مصــدر؛
َّ
ي
ي
 .1إعراب القرآن وبيانه ،مرجع سابق.62 /3 ،
 .2التبيان ف ي� إعراب القرآن ،مرجع سابق.599 /1 ،
 .3المرجع السابق نفسه.651 - 650 /2 ،
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يوحــد ويذ َّكــر غالبـاً ،ويجــوز أن يثـىن ويجمــع ،أو الجمــع مراعــاة للمعـىن ؛ أل َّن المتخاصمـ ي ن
ـ�
ولذلــك َّ
كانــوا فرقـاً شـ تـى ،وطوائــف كثـ يـرة.((( .

ف
ف
ـ�
ـن ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ومثــل ذلــك أيضـاً مــا جــاء ي� ســورة الحجـرات ي� قولــه تعــاىلَ :
ـان ِمـ َ
{و ِإ ْن طَا ِئ َف َتـ ِ
أن الطائفة
ا ْق َت َت ُلــوا َفأَ ْص ِل ُحــوا بَ ْي َن ُه َما}(الحجـرات .)9 :فلــم يقــل اللــه ســبحانه وتعــاىل( :اقتتلتــا) عــى اعتبــار َّ
جماعــة مــن النــاس ،وجــاء الحمــل عــى المعـىن  ،فقــال ســبحانه وتعــاىل (اقتتلــوا) والقيــاس :اقتتلتــا،

حمـا ً عــى المعـىن ؛ ألن الطائفتـ ي ن
ـ� ف ي� معـىن القــوم والنــاس ،ثــم حمــل عــى اللفــظ ،فقــال( :بينهمــا).
قي ِ
م ِ
الص َلةَ}
م َ
ني َّ
{ َ
والْ ُ

قــال تعــاىلَ { :لكــن الراســخُ ف
ـون ِب َمــا أُنْـ ِـز َل ِإ َل ْيــكَ َو َمــا أُنْـ ِـز َل
ـون يُ ِؤْم ُنـ َ
ون ِ ي� ا ْل ِع ْلـ ِـم ِم ْن ُهـ ْـم َوا ْل ُم ِؤْم ُنـ َ
َ
ِ ِ َّ ِ
آ
ـو ِم ْال ِخـ ِـر أُو َل ِئــكَ َس ـ ُنؤْ ِت ِيه ْم
ـون ال ـ َّزكَا َة َوا ْل ُم ِؤْم ُنـ َ
الصـ َـا َة َوا ْل ُمؤْ تُـ َ
ـن َق ْب ِلــكَ َوا ْل ُم ِق ِيمـ ي ن َ
ِمـ ْ
ـون ِبال َّلـ ِـه َوا ْل َيـ ْ
ـ� َّ
ـ� أن ف� قولــه تعــاىل( :والمقيمـ ي ن
يما}(النســاء .)162 :اعتـ بـر بعــض الزاعمـ ي ن
ـ�) خطــأ لغــوي -حاشــا
أَ ْجـ ًـرا َع ِظ ً
ي
للــه -ويقولــون الصــواب (والمقيمــون) عــى أســاس العطــف عــى (الراســخون) .يقــول ابــن كثـ يـر ف ي� هــذا
ـ� الصــاة هكــذا هــو ف� جميــع مصاحــف أ
المقــام„ :والمقيمـ ي ن
الئمــة ،ورد عــى مــن زعــم أن ذلــك مــن
ي
غلــط الكتــاب ،وذكــر اختــاف النــاس ،فقــال بعضهــم هــو منصــوب عــى المــدح ،كمــا جــاء ف ي� قولــه
تعــاىل { :وا ْلمو ُفــون بعهدهــم إ َذا عاهَ ــدوا والصابريـ ف
ـن
ـاء َوالـرض َّ َّ ِاء َو ِحـ ي ن َ
َ ُ
ـ� ا ْل َبـأْ ِس أُو َل ِئــكَ ا َّل ِذيـ َ
َ ِ َ ْ ِ ِ ْ ِ َ ُ َ َّ ِ ِ َ
ـن ِ ي� ا ْل َبأْ َسـ ِ
ُون}(البقــرة ،)177 :قــال :وهــذا ســائغ ف ي� كالم العــرب ،كمــا قــال الشــاعر:
َص َد ُقــوا َوأُو َل ِئــكَ هُ ـ ُـم ا ْل ُم َّتق َ
ال يبعدن قومي الذين همو أسد العداة وآفة الجزر
والطيبون معاقد أ
النازل� بكل ت
ين
الزر(((.
مع�ك
ـ� الصــاة) الــواو ت
مع�ضــة ،والمقيمـ ي ن
(والمقيمـ ي ن
ـ� نصــب عــى المــدح بإضمــار فعــل؛ لبيــان

فضــل الصــاة ،عــى مــا قالــه ســيبويه وغـ يـره ،والتقديــر :أعـن  ،أو أخــص المقيمـ ي ن
ـ� الصــاة ،الذيــن
ي
ف
ت
ـأ� ي� الــكالم البليــغ إال لنكتــة،
يؤدونهــا عــى وجــه الكمــال ،والنصــب عــى المــدح ،أو الغايــة ،ال يـ ي
والنكتــة هنــا مــا ذكــر مــن مزيــة الصــاة ،ويهــدي التفكـ يـر الســتخراج مزيتهــا ،وهــو مــن أركان البالغــة،
ين
للمقيمــ� ،والمؤتــون الــزكاة عطــف عــى مــا تقــدم ،والــزكاة مفعــول بــه
والصــاة مفعــول بــه
(((
لـ (المؤتون)؛ ألنه اسم فاعل.
 .1إعراب القرآن وبيانه ،مرجع سابق ،118 /5 ،وانظر التبيان ف ي� إعراب القرآن.937 /2 ،
كث�.553 /1 ،
تفس� ابن ي
 .2ي
 .3إعراب القرآن وبيانه ،مرجع سابق.152 - 151 /2 ،
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ع َ
ع َّل
ِيب}
السا َ
{لَ َ
َّ
ة قَر ٌ
ـب}
ـاب ِبا ْل َحـ ِّ
ـ� َ
ـق َوا ْل ِمـ ي ز َ
الســا َع َة َق ِريـ ٌ
قــال تعــاىل { :ال َّلــهُ ا َّلـ ِـذي أَنْـ َز َل ا ْل ِك َتـ َ
ان َو َمــا يُ ْد ِريــكَ َل َعـ َّـل َّ

أن
أن تذكـ يـر (قريــب) خطــأ  -حاشــا للــه  -والصــواب (قريبــة) عــى اعتبــار ّ
(الشــورى ،)17 :يعتـ بـر الزاعمــون َّ

ـب} مفعــول ثــان ليدريــك ،وال بــد مــن تقدير
الســا َع َة َق ِريـ ٌ
الســاعة مؤنــث .ويــرد عليهــم أن جملــة { َل َعـ َّـل َّ
مضــاف ،أي :لعـ َّـل مجــيء الســاعة قريــب ،((( .ويقــول أبــو البقــاء ي ف� التبيــان „ :لعـ َّـل الســاعة قريــب
يجــوز أن يكــون ذ ّكـ َـر عــى مع ـىن الزمــان ،أو عــى مع ـىن البعــث ،أو عــى النســب؛ أي ذات قــرب“ (((.
الخامتة:

أن هناك أســباباً
لعــل مــن الحســن أن تختــم هــذه الوقفــات بمــا تم اســتنتاجه مــن دراســتهاَّ ،
مانعــة كثـ يـرة مــن قبــول الحــق عنــد بعــض النــاس ،ولعـ َّـل أهمهــا :الجهــل بالحــق ،فمــن جهــل شــيئاً
عــاداه ،وعــادى أهلــه ،ومتبعيــه ،كذلك الحســد الذي هــو داء كامن ف ي� النفس ،يف�ى الحاســد المحســود
ـن بَ ْع ِد
قــد َّ
فضــل عليــه ،فــا يدعــه ينقــاد إليــه .قــال تعــاىلَ :
ـو يَ ُر ُّدونَ ُكـ ْـم ِمـ ْ
ـر ِمـ ْ
ـاب َلـ ْ
{و َّد ك َِثـ ي ٌ
ـن أَهْ ـ ِـل ا ْل ِك َتـ ِ
ـ� َل ُهـ ُـم ا ْل َح ُّق}(البقــرة .)109 :ويختــار الباطل أيضاً
ـن بَ ْع ِد َما تَ َبـ ي َّ ن َ
ـن ِع ْنـ ِـد أَنْف ُِسـ ِـه ْم ِمـ ْ
ِإ َيما ِن ُكـ ْـم ُك َّفــا ًرا َح َسـ ًـدا ِمـ ْ
مــن بــاب الجهــل ،والتقليــد ،أ
واللفــة ،والعــادة ،واستحســان مــا كان عليــه آباؤهــم وتمجيــده ،ومنهــم
ـواً ،أو طمعـاً ،ورغبـ ًـة ف ي� جــاه ،أو رئاسـ ًـة ،أو محبـ ًـة
مــن يختــار الباطــل ،ويعــرض عــن الحــق كـ ب ْـراً ،وعلـ ّ
ف
ف
أن الحــق يحــول بينهــم وبـ ي ن
ـ� شــهواتهم ،ونزواتهــم ،وأغراضهــم.
المعــان ي� البغــي والظلــم ،أو َّ
ي� إ
ـائل� اللــه العــ� القديــر الهدايــة للنــاس ،وأن يعــم أ
سـ ي ن
المــن والســام أرجــاء المعمــورة،
ي
ونحمــد اللــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات ،ونشــكره ســبحانه الــذي بشــكره تــزداد النعم ،والـ بـركات،
والخــرات .وأشــكر اللــه الــذي بفضلــه وم َّنتــه تمــت هــذه الوقفــات.
ي

 .1المرجع السابق نفسه.29 - 28 /7 ،
 .2التبيان ف ي� إعراب القرآن ،مرجع سابق.1132 /2 ،
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مرضب األمثال
أ .هالة عقل

رئيس قسم املطبوعات

مثل الحياة الدنيا:

ط بــه نَبــات ْ أ
ال َ ْر ِض
ـاة ُّ
السـ َـم ِاء َفاخْ َت َل ـ َ ِ ِ َ ُ
ـاء أَنْ َز ْل َنــا ُه ِمـ َ
الدنْ َيــا ك ََمـ ٍ
قــال تعــاىل {ِ :إن ََّمــا َم َثـ ُـل ا ْل َح َيـ ِ
ـن َّ
أ
أ
ون َع َل ْي َهــا
ـاد ُر َ
ـاس َو ْالَن َْعـ ُ
ـام َحـ ت َّـى ِإ َذا أَخَ ـ َـذ ِت ْال َ ْر ُض زُخْ ُر َف َهــا َوا َّزيَّ َنـ ْ
ـت َوظَـ َّ
ـن أَهْ ُل َهــا أَنَّ ُهـ ْـم َقـ ِ
ِم َّمــا يَـأْك ُُل ال َّنـ ُ
الَمــس ك ََذلــكَ نُفَص ُ آ
أ
أَتَاهَ ــا أَ ْم ُرنَــا َل ْي ً
ـو ٍم
ــا أَ ْو نَ َهــا ًرا َف َج َع ْل َناهَ ــا َح ِص ً
يــدا َكأَ ْن َلـ ْـم تَغْ َ
ــات ِل َقـ ْ
ــل ْاليَ ِ
ِ
ــن ِب ْ ْ ِ
ِّ
الس َ
اط ُم ْســ َت ِق ٍيم} (يونــس)25 - 24 :
ــر َ
ــدي َم ْ
صٍ
ــا ِم َويَ ْه ِ
ون * َوال َّلــهُ يَ ْد ُعــو ِإ َل َد ِار َّ
يَ َتفَكَّ ُ
ــن يَشَ ــا ُء ِإ َل ِ َ

ف
ـ� أن قولــه تعــاىل( :إنمــا مثــل الحيــاة الدنيــا كمــاء أنزلنــاه مــن الســماء)
جــاء ي� تفسـ يـر القرطـ ب ي
فيــه تشــبيه وتمثيــل ،أي صفــة الحيــاة الدنيــا ف ي� فنائهــا وزوالهــا وقلــة خطرهــا والمــاذ بهــا كمــاء،
أي مثــل مــاء{ ،أنزلنــاه مــن الســماء} نعــت للمــاء( .فاختلــط) أي فاختلــط المــاء بـ أ
ـالرض ،واالختــاط
ش
ـىء بعضــه ف ي� بعــض .وقولــه تعــاىل( :ممــا يــأكل النــاس) مــن الحبــوب والثمــار والبقــول.
تداخــل الـ ي
(حــى إذا أخــذت أ
أ
والشــع� .ت
بن
الرض زخرفهــا) أي حســنها وزينتهــا.
والتــ�
(والنعــام) مــن الــك إل
ي
والزخــرف كمــال حســن الـ شـىء( ،وازينــت) أي أتــت بالزينــة عليهــا ،بالحبــوب والثمــار أ
والزهــار ،أي
ي
الغلــة والــزرع ،وقولــه تعــاىل( :وظــن أهلهــا) أي أيقــن( .أنهــم قــادرون عليهــا) أي عــى حصادهــا

واالنتفــاع بهــا( ،أتاهــا أمرنــا) أي عذابنــا ،أو أمرنــا بهالكهــا( .ليـا ً أو نهــاراً) ظرفــان( .فجعلناهــا حصيداً)
مفعــوالن ،أي محصــودة مقطوعــة ،ال ش�ء فيهــا( .كأن لــم تغــن أ
بالمــس) أي لــم تكــن عامــرة ،مــن
ي
ـا� ف� اللغــة :المنــازل الـ تـ� يعمرهــا النــاس( .كذلــك نفصــل آ
ن
ن
اليــات)
غـ ي إذا أقــام فيــه وعمــره .والمغـ ي ي
ي
أي نبينهــا( .لقــوم يتفكــرون) ف ي� آيــات اللــه.
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وقولــه تعــاىل{ :واللــه يدعــو إىل دار الســام ويهــدي مــن يشــاء إىل رصاط مســتقيم} قيــل:
أراد واللــه يدعــو إىل دار التحيــة ،ألن أهلهــا ينالــون مــن اللــه التحيــة والســام ،وكذلــك مــن المالئكــة.
قــال الحســن :إن الســام ال ينقطــع عــن أهــل الجنــة ،وهــو تحيتهــم ،كمــا قــال{ :وتحيتهــم فيهــا
ســام} [يونــس .]10 :وقــال يحـ يـى بــن معــاذ :يــا ابــن آدم ،دعــاك اللــه إىل دار الســام ،فانظــر مــن أيــن
تجيبــه ،فــإن أجبتــه مــن دنيــاك دخلتهــا ،وإن أجبتــه مــن قـ بـرك منعتهــا .وقــال ابــن عبــاس :الجنــان
ســبع :دار الجــال ،ودار الســام ،وجنــة عــدن ،وجنــة المــأوى ،وجنــة الخلــد ،وجنــة الفــردوس،
وجنــة النعيــم .وقولــه تعــاىل{ :ويهــدي مــن يشــاء إىل رصاط مســتقيم} عمــم بالدعــوة إظهــاراً لحجتــه،
الســام،
وخــص بالهدايــة اســتغناء عــن خلقــه .وال ـراط المســتقيم ،قيــل :كتــاب اللــه ،وقيــل :إ
وقيــل :الحــق ،وقيــل :رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وصاحبــاه مــن بعــده أبــو بكــر وعمــر،
ض
(((
ر� اللــه عنهمــا.
ي
فالدنيــا مــن الدنــو ،وهــي فانيــة زائلــة ،آ
والخــرة خـ يـر وأبقــى ،فاعمــل ف ي� دنيــاك ألخ ـراك،
ت
حــى تنــال الجنــة دار الســام.
مثل الصلوات الخمس من ناحية التطهر من الذنوب:
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم ،يَ ُقـ ُ
ـن ِأبَ ي� هُ َريْـ َـر َة ،أَنَّــهُ َسـ ِـم َع َر ُسـ َ
ـو أَ َّن نَ َهـ ًـرا
َعـ ْ
ـول( :أَ َرأَيْ ُتـ ْـم َلـ ْ

ـو ٍم خَ ْم ًســاَ ،مــا تَ ُقـ ُ
ـن
ـن َد َرِنـ ِـه؟ َقا ُلــوا :ال َ يُ ْب ِقــي ِمـ ْ
ـولَ :ذ ِلــكَ يُ ْب ِقــي ِمـ ْ
ـاب أَ َح ِد ُكـ ْـم يَغْ َت ِسـ ُـل ِفيـ ِـه ك َُّل يَـ ْ
ِب َبـ ِ

ــالَ :ف َذ ِلــكَ ِمث ُ
َد َرِن ِــه شَ ــ ْي ًئاَ ،ق َ
ــس ،يَ ْم ُحــو ال َّلــهُ ِب ِــه الخَ طَايَــا)
الص َل َ
ات الخَ ْم ِ
ــو ِ
ْــل َّ
ض
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم ،لمحــو الخطايــا بالصلــوات الخمــس،
هــذا مثــل �بــه النـ ب ي
(((

فجعــل مثــل ذلــك كمــن ببابــه نهــر يغتســل فيــه كل يــوم خمــس مـرات ،كمــا أن درنــه ووســخه ينقــى
ت
ش
�ء ،فكذلــك الصلــوات الخمــس ف ي� كل يــوم تمحــو الذنــوب والخطايــا
بذلــك ،حــى ال يبقــى منــه ي
ت
ش
�ء.
حــى ال يبقــى منهــا ي
تفس�
القرط� ،327/ 8 :بترصف.
 .1ي
بي
 .2صحيح البخاري ،كتاب مواقيت الصالة ،باب الصلوات الخمس كفارة.
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أ�د ب� ي� تا�

واســتدل بذلــك بعــض مــن يقــول :إن الصــاة تكفــر الكبائــر والصغائــر ،لكــن الجمهــور
القائلــون بــأن الكبائــر ال يكفرهــا مجــرد الصــاة دون توبــة ،وقــد ذكــر البخــاري ف ي� تبويبــه عليــه أن
ف
ش
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم:
صالتهــن ي� وقتهــن �ط لتكفـ يـر الخطايــا ،وأخــذ ذلــك مــن قــول النـ ب ي
(يغتســل فيــه كل يــوم خمسـاً) ،وهــذا يــدل عــى تفريــق الصلــوات خمــس مـرات ف ي� كل يــوم وليلــة،
ومــن جمــع بينهمــا ف� وقــت واحــد أو ف� وقتـ ي ن
ـ� أو ثالثــة لغـ يـر عــذر لــم يحصــل منــه هــذا التفريــق،
ي
ي
بم�لــة مــن اغتســل مــرة أو ي ن
وال تكريــر االغتســال ،وهــو نز
مرتــ� أو ثالثــاً.
وتمثيلــه َصـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم ،بالنهــر هــو مبالغــة ف ي� إنقــاء الــدرن؛ فــإن النهــر الجــاري

يذهــب الــدرن الــذي غســل فيــه ،وال يبقــى لــه فيــه أثــر ،بخــاف المــاء الراكــد؛ فــإن الــدرن الــذي
غســل فيــه يمكــث ف ي� المــاء ،وربمــا ظهــر مــع ك ـرث ة االغتســال فيــه عــى طــول الزمــان؛ ولهــذا روي
النهــي عــن االغتســال ف ي� المــاء الدائــم.
وأمــا اســتنباط البخــاري :أن هــذا التكفـ يـر ال يشـ تـرط لــه أن تكــون الصــاة ف ي� جماعــة ،فإنــه
أخــذه مــن قولــه (ببــاب أحدكــم) ،ومــن صــى ف� بيتــه فهــو كمــن صــى ف� بــاب نز
م�لــه ،ولقائــل أن
ي
ي
يقــول :لــو كان أ
المــر عــى ذلــك لجعــل النهــر ف ي� الم ـنز ل ،فلمــا جعلــه ببابــه دل عــى أنــه خــارج مــن
بيتــه ،ففيــه إشــارة إىل الصــاة ف ي� المســاجد ،وإن قربــت مــن المنــازل ،وهــذا ممــا يــدل عــى أن المـراد
ت
النســان ف ي� كســبه ومعاشــه ومخالطتــه للنــاس المخالطــة المباحــة.
ـ� تصيــب إ
بالــدرن الصغائــر الـ ي
َقـ َ
اصــة ِ ،ألَنَّهُ شــبه ا ْلخَ طَايَــا بالدرن،
الح ِديــث أَن ُ
ـال ابْــن بطــال :يُؤْخَ ــذ من َ
الصغَ ا ِئــر خَ َّ
المـ َـراد َّ
ـو أكـ بـر ِم ْنــهُ مــن القــروح والجراحــاتَ .فـ ِـإن قلــتِ :لـ َـم َل يجــوز أَن يكــون
وهــو َص ِغـ يـر ِبال ِّن ْسـ َب ِة ِإ َل َمــا هُ ـ َ
أ
ـو ا َّلـ ِـذي يُ َن ِاســبه ال َّت ْن ِظيــف والتطهـ يـر.
ـب؟ قلــتَ :ل بــل ُ
ُ
المـ َـراد ِبـ ِـه :ا ْل َوســخِ ،لَنَّــهُ هُ ـ َ
المـ َـراد بالــدرن ا ْلحـ ّ
ف
وهَ َ
ــوات َعــن َوقت َهــا ،وتضييعهــا :تَأْ ِخ ي�هَ ــا ِإ َل أَن يخــرج
الص َل َ
ــذا بَــاب ِ ي� بَ َيــان ت َْضييــع َّ

أ
أ
يــه،
حبَ ،و ْالول أظهــر ِلَن التضييــع ِإن ََّمــا يظْهــر ِف ِ
َوقت َهــاَ ،وقيــل :تَأْ ِخ ي�هَ ــا َعــن َوقت َهــا ا ْل ُم ْســ َت ّ
ف
ف
ن
َوهَ ِ ت
ــو ّي
ــ�(*)،
والكشــميه�َ ،و َل ْي َســت بثابتــة ِ ي� ِر َوايَــة ال َب ِاق ي ن َ
ــذه َّ ْ
ي
ال� َج َمــة ِإن ََّمــا تثبــت ِ ي� ِر َوايَــة ا ْل َح َم ِ
فالصالة صلة ي ن
ب� العبد وربه ،وهي عمود الدين ،مطهرة من الخطايا والذنوب.
(((

* عمدة القاري ش�ح صحيح البخاري ،16 /5 :بترصف.
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مثل األمانة:

ــه َو َســ َّل َمَ ،ح ِديث ي ْ ن
ــن ُح َذيْف َ
اللــهَ ،ص َّ
(ح َّدث َ َنــا َر ُس ُ
َــةَ ،ق َ
ــت
َــ� َق ْ
ــد َرأَيْ ُ
ــالَ :
َع ْ
ــى اللــهُ َع َل ْي ِ
ــول ِ
ِ
الخَ ــر حدثَنــا :أَن ْ أ
أَحدهُ مــا ،وأَنَــا أَنْتظ آ
ال َ َمان َ
ــت ِ ف ي� َج ْ
آن،
ُــر ُ
َّ
ــر ْ َ َ َّ َ
َــة نَ َز َل ْ
َ َ َ َ
ــال ،ث ُ َّ
الر َج ِ
ــم نَــ َز َل ا ْلق ْ
ــوب ِّ
َِ ُ
ــذ ِر ُق ُل ِ

َفعلمــوا مــن ا ْل ُقــرآن ،وعلمــوا مــن الس ـنة ،ثُــم حدثَنــا عــن ر ْفــع ْ أ
ال َ َمانَـ ِـة َقـ َ
الر ُجـ ُـل ال َّن ْو َمـ َـة
ـال :يَ َنـ ُ
َِ ُ ِ َ
ـام َّ
ْ ِ َ َ ِ ُ ِ َ ُّ َّ ِ َّ َ َّ َ َ ْ َ ِ
أ
َفت ْقبـ ُ أ
ـن
ـام ال َّن ْو َمـ َـة َف ُت ْق َبـ ُ
ـت ((( ،ثُـ َّـم يَ َنـ ُ
ـض ا َل ْ َمانَـ ُـة ِمـ ْ
ـض ْال َ َمانَـ ُـة ِمـ ْ
ـن َق ْل ِبـ ِـهَ ،ف َيظَـ ُّـل أَث َ ُرهَ ــا ِم ْثـ َـل ا ْل َو ْكـ ِ
ُ َ
َق ْلبـ ِـهَ ،فيظَـ ُّـل أَثَرهَ ــا ِم ْثـ َـل ا ْل َم ْجــل((( ك ََج ْمــر َد ْحر ْج َتــهُ َعــى ر ْج ِلــكَ َف َن ِفـ َ ((( ت
(((
ـس ِفيـ ِـه
َ
ط َ ،فـ َـرا ُه ُم ْن َتـ ِب ًـرا َو َل ْيـ َ
ٍ َ
ُ
ِ
َِ
ِ
ش َ�ء  -ثُــم أَخَ ـ َـذ حــى َفدحرجــهُ عـ َـى رجلــه َ -فيصبــح النــاس يتبايعــون َل ي ـكَاد أَحــد يــؤَ دي ْ أ
ال َ َمانَـ َـة
َ ْ َ َ َ ِ ْ ِ ِ ُ ْ ِ ُ َّ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ٌ ُ ِّ
ي ْ ٌ َّ
َ ً
ـالِ :إ َّن ِ ف ي� بَـ ِن ي ُفـ َـا ٍن َر ُجـ ًـا أَ ِمي ًنــاَ ،حـ ت َّـى يُ َقـ َ
َحـ ت َّـى يُ َقـ َ
ـال ِل َّلر ُجـ ِـلَ :مــا أَ ْج َلـ َـد ُه َمــا أَظْ َر َفــهُ َمــا أَ ْع َق َلــهُ َو َمــا ِ ف ي�
َت
َق ْل ِبـ ِـه ِم ْث َقـ ُ
َان ُم ْسـ ِـل ًما
ـل ز ََمـ ٌ
ـتَ ،لـئِ ن ْ ك َ
ـال أَيَّ ُكـ ْـم بَايَ ْعـ ُ
ـن خَ ـ ْـر َد ٍل ِمـ ْ
ـال َح َّبـ ٍـة ِمـ ْ
ـن ِإ َيمـ ٍ
ـان َو َمــا أُبَـ ِ ي
ـان َو َل َقـ ْـد أ َ� َعـ َ ي َّ
َل�دنَّــهُ عـ َـل دينــهُ  ،و َل ـئ ن كَان نَصانيــا أَو يهوديــا َل�دنَّــهُ عـ َـل ســاعيه ،وأَمــا ا ْليــوم َفمــا ُكنـ أ
ـع
ـت ِلُبَ ِايـ َ
ي َ ُ َّ َ ي َّ ِ ُ َ ِ ْ َ ْ َ ِ ًّ ْ َ ُ ِ ًّ ي َ ُ َّ َ ي َّ َ ِ ِ َ َّ َ ْ َ َ ْ ُ
(((
ُــم ِإ َّل ُف َلنًــا َو ُف َلنًــا )
ِم ْنك ْ
أ
ف
الخبــار
قــال ابــن بطــال ي� ش�حــه لهــذا الحديــث :هــذا الحديــث مــن أعــام النبــوة؛ لن فيــه إ
عــن فســاد أديــان النــاس ،وقلــة أمانتهــم ف ي� آخــر الزمــان ،وال ســبيل إىل معرفــة ذلــك قبــل كونــه إال
ف
ىن
(�
مــن طريــق الوحــي ،وهــذا كقولــه( :بــدأ إ
الســام غري ًبــا وســيعود غري ًبــا كمــا بــدأ) ،ومعـ قولــه :ي
أ
أ
ـال أيكــم
جــذر قلــوب الرجــال) قــال الصمعــي وأبــو عمــرو ،ي
وغ�همــا :الجــذر :الصــل .وقولــه( :مــا أبـ ي
بايعــت) إنمــا أراد مبايعــة البيــع والـ شـراء؛ ألنــه ذكــر أ
المانــة ،وأنهــا قــد ذهبــت مــن النــاس ،يقــول:
فليــس أثــق اليــوم بأحــد أئتمنــه عــى البيــع والـ شـراء إال فالنًــا وفالنًــا ،لقلــة أ
المانــة ف ي� النــاس.

(((

 .1هو أ
يس� ،وقيل :هو لون يحدث مخالف للون الذي كان قبله.
الثر
اليس� ،كذا قاله الهروي ،وقال :يغ�ه هو سواد ي
ي
الســكان ،يقــال :مجلــت يــده تمجــل مجـا ً ،ومجلــت
 .2بإســكان الجيــم وفتحهــا ،لغتــان حكاهمــا صاحــب التحريــر ،والمشــهور إ
تمجــل مج ـا ً ،لغتــان مشــهورتان ،وأمجلهــا يغ�هــا ،قــال أهــل اللغــة :والغريــب المجــل ،هــو التنفــط الــذي يصـ يـر ف ي� اليــد مــن
العمــل بفــأس أو نحوهــا ،ويصـ يـر كالقبــة فيــه مــاء قليــل.
ن
 .3قــال نفطــت يــده نفطـاً ،مــن بــاب تعــب ،ونفيطـاً إذا صــار بـ يـ� الجلــد واللحــم مــاء ،وتذكـ يـر الفعــل المســند إىل الرجــل ،وكــذا
تذكـ يـر قولــه فـ تـراه منتـ بـراً ،مــع أن الرجــل مؤنثــه باعتبــار معـىن العضــو.
المن� الرتفاع الخطيب عليه.
 .4مرتفعا ،وأصل هذه اللفظة االرتفاع ،ومنه ب
أ
ت
ن
واليمان من بعض القلوب ،وعرض الف� عىل القلوب.
اليمان ،باب رفع المانة إ
 .5صحيح مسلم ،كتاب إ
 .6ش�ح ابن بطال 38 /10 :بترصف.
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أ�د ب� ي� تا�

الخْ َبــار َعــن َف َســاد أَ ْديَــان ال َّنــاسَ ،وقلــة أمانتهــم
َو َح ِاصــل ا ْل َم ْعـىن  :أَن هــذا الحديــث ِفيــه ْ ِإ
ف� آخــر الزمــان ،أَي :كنــت أعلــم أَن ْ أ
ال َ َمانَــة ِ ف ي� ال َّنــاسَ ،فكيــف أقــدم عــى ُم َعام َلــة مــن اتّفــق غـ يـر
َّ َ
ِي
َان ُمســلماً فدينــه يمنعــهُ مــن ا ْل ِخ َيانَــة،
مبــال ِب َحالـ ِـه وثوقـاً بأمانتــه أَو أَ َمانَــة ا ْل َح ِاكــم َع َل ْيـ ِـه؟ َف ِإنَّــهُ ِإن ك َ
ـر ِ ن يا� عــى َسـ ِـبيل ال َّت ْم ِثيــل؛ فســاعيه ،أَي ا ْلمــوىل َع َل ْيـ ِـه
ويحملــه عــى أَ َدا ِئ َهــاَ ،و ِإن ك َ
َان ك َِافـراًَ ،وذكــر ال َّنـ ْ َ
أ
وليتــه ،فينصفـن ويســتخرج حقــي منــهُ  ،وأمــا ا ْليــوم فقــد ذهبــت ْ أ
ف
ال َ َمانَــة ،فلســت
ِ ْ َ
يقــوم بالمانــة ِ ي� َ َ
َ
َ ْ
ي
(*)
ش
�اء ،إال َّ َ
فلنــا َو ُف َلنًــا ،يَ ْع ـ ِن ي أف ـراداً مــن ال َّنــاس َق َل ِئــل.
أَ ِثــق ا ْل َيـ ْ
ـوم ِبأحــد أئتمنــه عــى بيــع أَو ِ َ
(((

أ
أ
ت
النســان عليهــا ،إذ إنهــا
ـ� ُجبــل إ
فحفــظ المانــة ورعايتهــا مــن الخــاق عظيمــة الشــأن ،الـ ي
ف
لكــن بقاءهــا عزيــز ال ســيما ف ي� آخــر الزمــان ،فرفعهــا مــن القلــوب رسيــع
نزلــت ي� جــذر القلــوبّ ،
ومتــدرج ،وهــذا الحديــث يــدل بصــورة قاطعــة عــى اغـ تـرار النــاس بالمظاهــر الخارجيــة ف ي� قلوبهــم
الخريــن ،مــع ضعــف مخابرهــم ف� اليمــان أ
وحكمهــم ،وثنائهــم عــى آ
والمانــة والصــاح ،وهــذا مــن
ي إ

انتــكاس المفاهيــم والمعايـ يـر عنــد النــاس ،ف ُيمــدح بحســن صـ بـره أو لســانه ،وجســده أو عقلــه ،مــع
المانــة مــن اليمــان ،وال شــك أن فقــدان خلــق أ
خــواء جوفــه أو ضعــف إيمانــه ،وأن أ
المانــة دليــل عــى
إ
فســاد الزمــان؛ ألن كثــراً مــن الحقــوق الـ تـ� للــه تعــاىل ،والـ تـ� للنــاس ،متعلقــة أ
بالمانــة.
ي
ي
ي
جعلنــا اللــه وإياكــم مــن الثلــة التــي ترعــى األمانــة وتصونهــا ،حتــى يــرث
اللــه األرض ومــا عليهــا ،وإىل لقــاء متجــدد مــع آيــات وأحاديــث تحــوي بــن طياتها
أمثــاالً لقارئهــا ليأخــذ منهــا العظــات والعــر ،لتنــر دربــه ،لينــال رضــا اللــه تعــاىل،
ي العظيــم أن يُصلــح قلوبنــا وأعاملنــا ،ويُب ِّيــض وجوهنــا يــوم
ســائلني اللــه الع ـ َّ
رب
نلقــاه ،ونســأله رضــاه والجنــة ،ونعــوذ بــه مــن ســخطه والنــار ،والحمــد للــه ِّ
العاملــن ،والصــاة والســام عــى نبينــا محمــد ،وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن.

* عمدة القاري 196 /24 :بترصف.
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اقرأ وتذكر
أ.إميان تايه

رئيس قسم النرش والتوزيع /دار اإلفتاء الفلسطينية

ثق بربك
لمــا كان مــوىس ،عليــه الســام ،يــري ليـاً ،متجهـاً إىل النــار يلتمــس شــهاباً قبسـاً...لم يــدر
ين
العالمــ� َ « ...ف ِثــق بربــك»
بخُ لــده وهــو يســمع أنفاســه المتعبــة ،أنــه متجــهٌ ليســمع صــوت رب
طــرح إبراهيــم ،عليــه الســام ،ولــده الوحيــد ،واسـ ّ
ـتل ســكينه ليذبحــه ،وابنــه إســماعيل،
وكالهمــا
عليــه الســام ،يــردد{ :ا ْف َعـ ْـل َمــا ت َ
الص ِاب ِريـ َ
ُؤْمـ ُـر َسـ َت ِج ُ ِد ن ي� ِإ ْن شَ ــا َء ال َّلــهُ ِمـ َ
ـن} (الصافــاتِ ،)102 :
ـن َّ
ال يعلــم أن كبشــاً أعــده اللــه للفــداء « َف ِثــق بربــك»

ن
ـر} (القمــر ،)10 :لــم يخطر ببالــه أن الله
لمــا دعــا نــوح ،عليــه الســام ،ربــه {:أَ ي ِّ� َمغْ ُلـ ٌ
ـوب َفانْ َتـ ِ ْ
ســيغرق ش
الب�يــة ألجلــه ،وأن ســكان العالــم ســيفنون إال هــو ومــن معــه ف ي� الســفينةَ «...ف ِثق بربــك»
مســتلق عليــه الصــاة والســام ،ف ي� فراشــه حزينــاً ،واشــتدت عليــه الهمــوم ،فيأمــر ربــه
ٍ
ج�يــل ،عليــه الســام ،أن يعــرج بــه إليــه ،فيســليه أ
بالنبيــاء ،ويخفــف عنــه بالمالئكــةَ « ...ف ِثــق بربــك»
ب
أطبقــت الظلمــات عــى يونــس ،عليــه الســام ،واشــتدت الهمــوم ،فلمــا اعتــذر ونــادى{:أَ ْن
أ
اس ـ َت َج ْب َنا َلــهُ َون ََّج ْي َنــا ُه
ـن الظَّا ِل ِم ي ن َ
ـت ُس ـ ْب َحانَكَ ِإ ن ي ِّ� ُك ْنـ ُ
َل ِإ َلــهَ ِإ َّل أَنْـ َ
ـت ِمـ َ
�}(النبيــاء ،)87 :قــال اللــه تعــاىلَ { :ف ْ
�} أ
(النبيــاءَ « )88 :ف ِثــق بربــك»
ــم َوك ََذ ِلــكَ نُ ْن ِجــي ا ْل ُم ِؤْم ِن ي ن َ
ــن الْغَ ِّ
ِم َ
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لمــا أخــرج اللــه يوســف ،عليــه الســام ،مــن الســجن لــم يرســل صاعقــة تخلــع باب الســجن،
ولــم يأمــر جــدران الســجن فتتصـ ّـدع ،بــل أرســل رؤيــا تتســلل ف ي� هــدوء الليــل لخيــال الملــك ،وهــو
نائمَ «،ف ِثــق بربــك»

ثــق بربــك ،وارفــع أكــف الخضــوع والتــرض ع ،واعلــم أن للســماوات أ
والرض ربــاً حكيمــاً

كريمــاً ،فــإذا ضاقــت الدنيــا ،اتســعت الســماء ،فكيــف نيــأس؟!
همسة
ص�اً ،والصمت فكراً ،والنطق ذكراً.
	ال تشغل بالك ،واجعل الفرح شكراً ،والحزن ب
	ال تشــغل فكــرك ،ربمــا ســاءتك أوائــل أ
المــور ،ورستــك أواخرهــا؛ كالســحاب ،أولــه بــرق
ورعــد ،وآخــره غيــث هــن ي ...

واســتغفر؛ فاالســتغفار يفتــح أ
القفــال ،ش
تنــس (حســبنا اللــه ،ونعــم
ويــرح البــال ،وال َ

الوكيــل) ،فإنهــا تطفــئ الحريــق ،وينجــو بهــا الغريــق ،ويعــرف بهــا الطريــق.
وداوم عــى قــول( :ال إلــه إال أنــت ســبحانك ،نإ� كنــت مــن الظالمـ ي ن
ـ�) فرسهــا عجيــب ،إذا
ي
أ
اشــتد الحبــل انقطــع ،وإذا أظلــم الليــل انقشــع ،وإذا ضــاق المــر اتســع ،فتــوكل عــى اللــه جــل ف ي�
وكبــرة ..
صغــرة
عــاه ف ي� كل
ي
ي
إذا ارتاح الضمري ارتفع املقام
لــن يقاســمك الوجــع صديــق ،ولــن يتحمــل عنــك أ
اللــم حبيــب ،ولــن يســهر بــدال ً منــك
ـ� بنفســك ،واحمهــا ،ودللهــا وال تعطــي أ
الحــداث فــوق مــا تســتحق ،تأكــد حـ ي ن
قريــب ،اعـ ت ن
ـ� تنكــر لــن

يرممــك ســوى نفســك ،وحـ ي ن
ـ� تنهــزم لــن ينــرك ســوى إرادتــك ،فقدرتــك عــى الوقــوف مــرة أخــرى
ال يملكهــا ســواك ،ال تبحــث عــن قيمتــك ف� أعـ ي ن
ـ� النــاس ،ابحــث عنهــا ف ي� ضمـ يـرك ،فــإذا ارتــاح الضمـ يـر
ي
ارتفــع المقــام ،وإذا عرفــت نفســك فــا ي ـرض ك مــا قيــل فيــك! .ال تحمــل هــم الدنيــا فإنهــا للــه ،وال

تحمــل هـ َّـم الــرزق فإنــه مــن اللــه ،وال تحمــل هــم المســتقبل فإنــه بيــد اللــه.
أ
ض
ض
ر� عنك وأرضاك ،وكفــاك وأغناك.
* فقــط احمــل ً
ـر� الله؟ لنك لــو أرضيت اللــه ،ي
همــا واحـ ًـدا كيف تـ ي
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هل تعلم؟
أن الجواهر ف ي� الناس ال ف ي� الحجر
ين
العين�
وأن النور ف ي� القلب ال ف ي�
والعز ف ي� القناعة ال ف ي� المال
والفخر ف� أ
الدب ال ف ي� النسب
ي
والص� ف ي� البؤس ال ف ي� النعم
ب
حركت الوتد
يقــال :إن إبليــس أراد الرحيــل مــن مــكان كان يســكن فيــه مــع أبنائــه ،ف ـرأى خيمــة ،فقــال :ال أُغــادرن
حـ تـى أفعلــن بهــم أ
الفاعيــل ،فذهــب إىل الخيمــة ،فوجــد بقــرة مربوطــة بوتــد ،ووجــد ام ـرأة تحلــب

هــذه البقــرة ،فقــام فحــرك الوتــد ،فخافــت البقــرة وهاجــت ،فانقلــب الحليــب عــى أ
الرض ،ودهســت
دهســا ،فغضبــت الم ـرأة ،فدفعــت
ابــن الم ـرأة الــذي كان يجلــس بجــوار أمــه وهــي تحلبهــا ،فقتلتــه ً
البقــرة ،ض
و�بتهــا بشــدة ،وطعنتهــا بالسـ ي ن
ـك� طعن ـاً مميت ـاً ،فســقطت البقــرة ،وماتــت ،فجــاء زوجهــا
فـرأى طفلــه والبقــرة ،فـرض ب زوجتــه وطلقهــا ،فجــاء قومها ض
ف�بــوه ،فجــاء قومــه فاقتتلوا واشــتبكوا،
تعجــب أبنــاء إبليــس ،فســألوا والدهــم :ويحــك مــا الــذي فعلــت ؟؟؟
ش
�ء فقط (حركت الوتد )
قال :ال ي
وهكــذا يظــن أ
الغلــب مــن النــاس أنهــم ال يفعلــون شــيئاً ،و هــم ال يعلمــون أن بضــع كلمــات
فقــط بـ أ
ـالذن ،تســمى وشــاية تقلــب الحــال رأسـاً عــى عقــب ،تســبب الخــاف ،وتشــعل المشــكالت،

الرحــام ،وتشــحن أ
وتقطــع أ
الجــواء ،وتخطــف الفرحــة ،وتقــض ي عــى البهجــة ،وتكــر القلــوب،
ثم يظن الفاعل أنه لم يفعل شيئاً !!!
فقط يحركون الوتد ،راقب كلماتك قبل أن تتكلم ،واحذر من تحريك الوتد.
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ودوائر اإلفتاء الفلسطينية
يف محافظات الوطن
أ .مصطفى أعرج

مدير عام مكتب سامحة املفتي العام

دار اإلفتــاء الفلســطينية تنــدد بإثــارة الفتنــة والشــغب يف محــراب
املســجد األقــى املبــارك
القــدس :نــددت دار الفتــاء الفلســطينية ومجلــس الفتــاء أ
العــى بمحاولــة البعــض النيل من
إ
إ
ســكينة المســجد أ
القــى المبــارك وقدســيته ،مــن خــال إثــارة الشــغب ف ي� محرابــه ،والتعــرض لخطيبه
ت
ن
ـاص
ـ� العــام للقــدس والديــار الفلســطينية ،المعــروف للقـ ي
ســماحة الشــيخ محمــد حسـ يـ� ،المفـ ي
ـدا� ،وللعــدو والصديــق ،بمواقفه الشــجاعة والمخلصــة ف� المنافحة عن المســجد أ
ن
القىص ،وحرية
والـ ي
ي
ن
وكب�هــا ،وقــد ترعــرع عــى هــذا النهــج
صغ�هــا ي
ـطي� ووحدتــه ،وعــن قضايــاه الوطنيــة ي
شــعبنا الفلسـ ي

منــذ نعومــة أظفــاره ،وقبــل أن يصبــح مفتيـاً عامـاً ،وبعــد ذلــك ،ومــا زال وســيبقى بــإذن اللــه تعــاىل.
ومــا جــرى ف� المســجد أ
القــى المبــارك يــوم الجمعــة 2021/ 5/ 21م ،ينــدى لــه ي ن
جبــ�
ي
كل غيــور عليــه ،فهــو المســتهدف أوال ً وأخـ يـراً ،فاقتحامــات ســاحاته بقنابــل الغــاز والصــوت وغـ يـر
ذلــك مــن وســائل القمــع والتدنيــس ،والـ تـ� قاومهــا رواد المســجد أ
القــى المبــارك والمرابطــون فيــه
ي
ببســالة منقطعــة النظـ يـر ،ورباطــة جــأش ،يبــدو أن مخططــات الكيــد والعــدوان برمجــت لمعاضدتهــا
ـ� ،لكــن الرهــان أ
باللجــوء إىل محــاوالت خلــق فتنــة داخليــة ف� صفــوف المصلـ ي ن
الكيــد ســيبقى عــى
ي
وعــي شــعبنا إذ هــو أ
المــل ف� مواجهــة الفتنــة الـ تـ� لعــن اللــه موقظهــا ومثـ يـر نارهــا ،ونذكــر العالمـ ي ن
ـ�
ي
ي
ـب
مــا قــرره ســبحانه بحــق أعمــال العبــاد...{ :ك ََذ ِلــكَ يَ ـرض ْ ِ ُب ال ّلــهُ ا ْل َحـ َّ
ـق َوا ْل َب ِاطـ َـل َفأَ َّمــا ال َّزبَـ ُـد َف َي ْذهَ ـ ُ
الَرض ك ََذلــكَ ي ـرض ْ ب ال ّلــهُ أ
ج َفــاء وأَمــا مــا ين َفــع النــاس َفيم ُكـ ُ ف أ
ال َ ْم َثـ َ
ـال} (الرعــد)17:
َ َّ َ َ ُ َّ َ َ ْ
ُ
ـث ِ ي� ْ ِ
ِ َ ِ ُ
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وفود رسمية وشعبية تتضامن مع سامحة املفتي العام
القــدس :اســتقبل ســماحة

ـ� ،ت
الشــيخ محمــد أحمــد حسـ ي ن
المف�
ي
العــام للقــدس والديار الفلســطينية/
خطيــب المســجد أ
القــى المبــارك،
عديــداً مــن الوفــود الرســمية
والشــعبية ،الـ تـ� أمــت نز
م�لــه ومكتبــه
ي
الرســمي ،مندديــن بالتطــاول آ
الثــم

بالضافــة إىل مئــات المكالمــات الهاتفيــة ،وقــد
الــذي قامــت بــه ثلــة خارجــة عــن الصــف الوط ـن ي  ،إ
أجمعــت هــذه الوفــود والمكالمــات عــى أن هــذا االعتــداء يهــدف إىل النيــل مــن أمــن المســجد أ
القىص

المبــارك وقدســيته ،مــع التأكيــد عــى
أن للمســاجد وعــى رأســها المســجد
أ
ين
فلســط�
القــى المبــارك ف ي�
حرمتهــا ،وينبغــي أن ال تســتخدم أبداً
للمســاجالت الفئويــة أو إثــارة ت ن
الفــ�
الداخليــة .وأن المســجد أ
القــى
المبــارك كان ومــا زال عنوانــاً ُموحــداً
لنضــال الفلسـ ي ن
ـطيني� ضــد االحتــال ،ولــن يكــون إال بن�اس ـاً للوحــدة الوطنيــة ،ومنطلق ـاً للمـ شـروع
أ
ف
ن
ن
ت
ت
ـطي� ،شـ ي ن
ـ� ترعــرع
الوط ـ ي الفلسـ ي
ـاجب� هــذه الرعونــة الـ ي
ـ� تتنــا� مــع الخــاق والقيــم النبيلــة الـ ي
ين
ين
منوهــ� إىل أن ســماحته كان يتقــدم الصفــوف عــى مــدار ش
الســن�
عــرات
عليهــا الفلســطينيون،
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مرابطـاً ومصليـاً ومدافعـاً صلبـاً عــن المســجد أ
القــى المبــارك والقــدس ف ي� مواجهة عصابات ســلطات
االحتــال ،وقطعــان مســتوطنيه،
ومــا معركــة بــاب الرحمــة والبوابــات
الكامــرات االحتالليــة إال
وإزالــة
ي

أنموذجــاً لذلــك ،وال مجــال ألي كان
مــن المــزاودة عليــه.
مــن

جانبــه؛

ثمــن

ســماحته مواقــف الشــخصيات
ت
الــ� آزرتــه وســاندته ،ت
عــرت عــن وعــي بــأن مــا جــرى مــن
والــ� ب
والوفــود الرســمية والشــعبية ي
ي

شــغب مفتعــل ف� محــراب المســجد أ
القــى المبــارك يــوم الجمعــة الموافــق 2021/ 5/ 21م
ي
إنمــا هــدف إىل إثــارة الفـ ض
ـو� داخــل

المســجد ،ف ي� الوقــت الــذي يجــب أن
ال تحيــد فيــه بوصلــة المخلصـ ي ن
ـ� مــن
أمتنــا وشــعبنا عــن حمايــة المســجد
أ
القــى المبــارك الــذي مــا زال
يتعــرض النتهــاكات واقتحامــات مــن
أ
ت
الــ� ألقاهــا ف ي�
قبــل ســلطات االحتــال ،داعيــاً كل متجــرد عــن الهــداف الدنيئــة إىل تدبــر خطبتــه ي
المســجد أ
القــى ،وبالتأكيــد ســيصل إىل مــا وصــل إليــه كل مــن أخــذ موقفـاً منصفـاً منهــا ،مــن حيــث
وترك�هــا عــى قضايــا أ
شــموليتها وتسلســلها ي ز
المص�يــة.
المــة
ي
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املفتي العام يشارك يف بيت عزاء لشهداء العدوان اإلرسائييل األخري

ت
ين
حســ�
رام اللــه :شــارك ســماحة الشــيخ محمــد
–المفــ� العــام للقــدس والديــار
ي
أ
ف
ـ� ،شــهداء
الفلســطينية-خطيب المســجد القــى المبــارك ،ي� بيــت عـزاء لشــهداء العــدوان إ
الرسائيـ ي
أ
أ ض
را� المحتلــة عــام 1948م ،الــذي أقامتــه حركــة التحريــر
هبــة القــى والشــيخ ج ـراح وغــزة وال ي
ن
ن
والبــرة ،بحضــور شــخصيات رســمية وشــعبية
الفلســطي� – فتــح -ف ي� محافظــة رام اللــه
ي
الوطــ ي
ي
ودينيــة ،وقــال ســماحته :إن أبنــاء شــعبنا توحــدوا ف ي� هبــة القــدس مــن أجــل القــدس وحمايتهــا،
وجميعهــم انخرطــوا ف� المعركــة الوحدويــة مــن أجــل تحقيــق أ
الهــداف الكبـ يـرة ألبنــاء شــعبنا حـ تـى
ي
ت
ـ�
النــر والحريــة واالســتقالل ،مبينـاً أن هــذه الكوكبــة مــن الشــهداء انضمــت إىل كواكــب الشــهداء الـ ي
ـط� ،مؤكــداً عــى ض�ورة أن تبقــى القــدس والمســجد أ
تنـ يـر ســماء فلسـ ي ن
القــى المبــارك البوصلــة
ن
الموجهــة لحمايــة الشــعب
الفلســطي� .
ي

املفتي العام يزور جرحى العدوان األخري عىل غزة يف مشفى املقاصد

ت
ين
حســ�،
مقــدس ،زار ســماحة الشــيخ محمــد
عــى رأس وفــد
المفــ� العــام للقــدس
ي
ي
والديــار الفلســطينية /خطيــب المســجد أ
القــى المبــارك ،المصــاب إيهــاب محمــود أحمــد داهــودي،
أول جريــح مــن غــزة يصــل إىل مشــفى المقاصــد ف ي� القــدس ،لالطمئنــان عــى صحتــه ،عــى إثــر إصابتــه
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أ
ف
ولخوانــه الجرحــى الشــفاء العاجــل ،وأشــار
ي� العــدوان الخـ يـر عــى قطــاع غــزة ،وتمـىن ســماحته لــه إ
ت
ـ� يقدمهــا شــبابنا فــدا ًء للوطــن ،تثبــت عدالــة قضيتنــا وحتميــة تحقيــق
ســماحته إىل أن التضحيــات الـ ي
أهــداف شــعبنا بالعــودة واالســتقالل ،مهمــا طــال الزمــان ،مؤكــداً عــى أن حقــد االحتــال وعنرصيتــه
إىل زوال ،داعي ـاً إىل ض�ورة الربــاط والصـ بـر والجلــد إلنهــاء أطــول احتــال معــارص.
املفتــي العــام يشــارك يف مؤمتر كليــة الرشيعة يف جامعــة الخليل
ت
ن
ـ� العــام للقــدس والديــار الفلســطينية
القــدس :شــارك ســماحة الشــيخ محمــد حسـ يـ� المفـ ي
– خطيــب المســجد أ
القــى المبــارك -ف� المؤتمــر الــدول إ ت ن
و� الســابع ،الــذي عقدتــه كليــة
اللكــر ي
ي
ي
ش
ال�يعــة ف ي� جامعــة الخليــل عـ بـر تقنيــة (زووم) تحــت عنوان”أحــكام الذهــب والفضــة ومســتجداتها
ين
والقائمــ� عليــه ،متمنيــاً لــه التوفيــق والنجــاح.
المعــارصة” ،وقــد أشــاد ســماحته بهــذا المؤتمــر

وقــدم ســماحته ورقــة عمــل ف ي� الجلســة االفتتاحيــة للمؤتمــر تعــرض قضايــا متعلقــة بأحــكام
ف
الســامي ،وكيفية بيعهمــا ش
و�ائهمــا ،والتعامل بهمــا ف ي� التجارة ،والشــيكات
الذهــب والفضــة ي� الفقــه إ
والبطاقــات االئتمانيــة ،وشــارك ف� هــذا المؤتمــر عــدد مــن الباحثـ ي ن
ـ� مــن دول عربيــة وإســامية عــدة.
ي
املفتي العام يشارك يف مؤمتر بيت املقدس العارش

ت
ن
ـ� العام للقــدس والديار الفلســطينية-
القــدس :شــارك ســماحة الشــيخ محمد حسـ يـ�  -المفـ ي
خطيــب المســجد أ
القــى المبــارك ف� المؤتمــر الــدول العـ ش
ـا� لبيــت المقــدس الــذي عقــد بعنــوان:
ي
ي
ال�عــي الســامي أ
“مئويــة المجلــس ش
العــى  2021 - 1921التاريــخ والــدور” وذلــك بمناســبة مــرور
إ

ال�عــي ف� مدينــة القــدس ،برئاســة الحــاج المفـ تـ� أمـ ي ن
الســامي ش
ـ�
مئــة عــام عــى عقــد المؤتمــر إ
ي
ي
ن
ن
ن
ـي� – رحمــه اللــه -بمشــاركة نخبــة مــن العلمــاء المسـ ي ن
ـر�
ـلم� والباحثـ يـ� ،مــن العالمـ يـ� العـ ب ي
الحسـ ي
ن
ئ
ت
ـا� منهــا
إ
ـ� يعـ ي
والســامي ،وذلــك عـ بـر تقنيــة االتصــال المـ ي
ـر� ( )zoomبســبب الظــروف الصحيــة الـ ي
ف
العالــم أجمــع ،وبـ ي ن
الرساء والمع ـراج ف ي� هــذا العــام،
ـ� ســماحته أن موعــد هــذا المؤتمــر ي� ذكــرى إ
يع ـن الكثــر للقــدس ومقدســاتها وعــى رأســها المســجد أ
القــى المبــارك ،وأكــد ســماحته أن هــذه
ي
ي
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والســامي تؤكــد أن قضيــة فلسـ ي ن
ن
ـط� والقــدس تشــكل القلــب
ـر� إ
المشــاركة مــن دول العالمـ يـ� العـ ب ي
أ
أ
الســامية ،وأن أي انحـراف عــن هــذا االتجــاه ،هــو انحـراف
النابــض والبوصلــة الحقيقيــة لبنــاء المــة إ
ـلم� وقبلتهــم أ
عــن عقيــدة المسـ ي ن
الوىل.

املفتي العام يشارك يف افتتاح مسجد قطر يف مدينة روايب
روا� :بحضــور دولــة الدكتــور محمــد اشــتية – رئيــس مجلــس الــوزراء -ووزيــر
رام اللــه /ب ي
أ
ن
ت
ين
الوقــاف
حســ� –
الفلســطي� ،شــارك ســماحة الشــيخ محمــد
المفــ� العــام للقــدس والديــار
ي
ي
أ
ف
ف
روا� ،وألقــى
الفلســطينية – خطيــب المســجد القــى المبــارك -ي� افتتــاح مســجد قطــر ي� مدينــة ب ي
ف
كلمــة بالمناســبة ي ن
الســام لــكل النــاس،
بــ� فيهــا أهميــة المســاجد ودورهــا ي� إيصــال رســالة إ
وتنويرهــم ووضعهــم عــى الطريــق القويــم ،وأن المســاجد منــارات للعلــم والمعرفــة والوحــدة
ولــم الشــمل ،وأنهــا تجمــع وال تفــرق ،وأنهــا ركــن مهــم وجــزء أســاس وأصيــل مــن تركيبــة المجتمــع
الســامي ،وتقــوم بــدور فاعــل ف ي� تعزيــز التســامح ولــم الشــمل ،وأعــرب ســماحته عــن شــكره وتقديره
إ
ت
ـ� تنبــع مــن حــرص واحـ تـرام الديــن الحنيــف،
للســيد بشــار المــري عــى هــذه الخطــوة الحميــدة الـ ي
ف
ف
و� ظــل هــذه الظــروف
وديمومــة للعمــل بموجبــه ي� مختلــف جوانــب حياتنــا العمليــة واالجتماعيــة ،ي
المــراض أ
العصيــة المتمثلــة بانتشــار أ
والوبئــة ،فــإن النــاس بأمــس الحاجــة إىل التقــرب إىل اللــه
ســبحانه وتعــاىل ،والدعــاء بــأن يرفــع هــذا الوبــاء الــذي ض�ب العالــم ،وشــارك ف ي� حفــل االفتتــاح عــدد

مــن الشــخصيات الرســمية والشــعبية والدينيــة ،إضافــة إىل وفــد قطــري رفيــع المســتوى.
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املفتي العام يرتأس جلستي مجلس اإلفتاء  193و194
ت
ين
حســ� –
القــدس :تــرأس ســماحة الشــيخ محمــد
المفــ� العــام للقــدس والديــار
ي
الفلســطينية -رئيــس مجلــس الفتــاء أ
ـع� والرابعــة والتسـ ي ن
ـت� الثالثــة والتسـ ي ن
العــى الجلسـ ي ن
ـع� بعــد
إ
المائــة مــن جلســات مجلــس
الفتــاء أ
العــى ،بحضــور
إ
أصحــاب الفضيلــة أعضــاء
المجلــس مــن مختلــف
محافظــات الوطــن ،حيــث
حــذر ســماحته مــن تداعيــات
قــرار ســلطات االحتــال
بهــدم حــي البســتان ف ي� بلدة
ســلوان – جنــوب المســجد
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أ
القــى المبــارك -والــذي ســوف يــؤدي إىل تهجـ يـر عـ شـرات العائــات ش
وت�يدهــم مــن خــال هــدم

عـ شـرات المنــازل ،وتحويلــه لصالــح مشــاريع ومخططــات تهويديــة ،مبين ـاً أن هــذه الخطــوة تشــكل
ســابقة خطـ يـرة ف ي� تاريــخ القــدس ،وبدايــة لهــدم أحيــاء بأكملهــا ،وترحيــل جماعــي ،بهــدف تفريــغ
المدينــة المقدســة مــن ســكانها أ
الصليـ ي ن
ـ� ،حيــث تعتـ بـر بلــدة ســلوان الحاميــة الجنوبيــة للمســجد
أ
القــى المبــارك ،كمــا حــذر ســماحته مــن تداعيــات إرصار ســلطات االحتــال وقطعــان مســتوطنيه
القــى المبــارك بحجــة أ
عــى اقتحــام المســجد أ
العيــاد اليهوديــة ،محمـا ً ســلطات االحتــال عواقــب

هــذا العــدوان.

دار اإلفتاء وجامعة الخليل توقعان اتفاقية تعاون
ت
المشــرك ي ن
بــ� المؤسســات الفلســطينية لخدمــة المجتمــع
القــدس :ف ي� إطــار التعــاون
ن
ين
الفتــاء الفلســطينية،
الفلســطي� وأبنائــه ،وخاصــة ف ي�
المجالــ� التوعــوي والتعبــدي ،وقعــت دار إ
ي
ت
ن
ـ� العــام للقــدس والديــار الفلســطينية – خطيب
ممثلــة بســماحة الشــيخ محمــد أحمــد حسـ يـ� – المفـ ي
المســجد أ
القــى المبــارك ،وجامعــة الخليــل ممثلــة برئيــس الجامعــة -الدكتــور صــاح الــزرو ،اتفاقية

تعــاون مشـ تـرك ،وتهــدف إىل تبــادل الخـ بـرات بينهمــا ،وتبــادل الكتــب والدوريــات والمجــات العامــة
الصــادرة عنهمــا ،إضافــة إىل التعــاون ف� مجــال أ
ت
المشــركة،
البحــاث العلميــة ،وتبــادل الزيــارات
ي
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الفتــاء عضويــة مجانيــة ف ي� مكتبــة جامعــة
وتنظيــم الفعاليــات العامــة ،وتمنــح االتفاقيــة موظفــي دار إ
ف
الفتــاء المجــال لطــاب العلــوم ش
ال�عيــة مــن الجامعــة ،للتدريــب
و� المقابــل؛ تفســح دار إ
الخليــل ،ي
العمــ� ف ي� مكاتبهــا.
والتطبيــق
ي
وقــد أث ـىن ســماحة الشــيخ محمــد حسـ ي ن
ـ� عــى هــذه االتفاقيــة ،راجي ـاً أن تحقــق أهدافهــا
وغاياتهــا النبيلــة ،مؤكــداً عــى ض�ورة بــذل الجهــود لتقديــم أفضــل الخدمــات للمواطنـ ي ن
ـ� ،وخاصــة
ت
كبــراً.
الــ� تُعــد رمــزاً وطنيــاً ي
طلبــة العلــم منهــم ،مثنيــاً ســماحته عــى جامعــة الخليــل ،ي
نائب املفتي العام يشارك يف ندوة دينية

ت
رام اللــه :شــارك فضيلــة الشــيخ إبراهيــم عــوض اللــه ،نائــب
المفــ� العــام للقــدس
ي
ف
ت
عــر تقنيــة zoom
والديــار الفلســطينية/
مفــ� محافظــة رام اللــه
والبــرة ،ي� نــدوة دينيــة ب
ي
ي
المــن القومــي ،بعنــوان “تجديــد البيعــة للمســجد أ
فلســط� ألبحــاث أ
ين
القــى
نظمهــا معهــد
ائيــ�” ،بمشــاركة
كعنــوان للوحــدة الوطنيــة وكتجســيد للعمــل
النضــال ضــد االحتــال إ
ي
الرس ي
ين
الفلســطيني� والعــرب ،رفــض خاللهــا مــا حــدث ف ي� خطبــة صــاة الجمعــة ف ي�
عــدد مــن المفكريــن
أ
ت
ن
ـ� العــام للقــدس والديــار
المســجد القــى المبــارك ،ضــد ســماحة الشــيخ محمــد حسـ يـ� ،المفـ ي
الفلســطينية ،معتــراً ذلــك خروجــاً عــن الصــف الوحــدوي الوطــن  ،واعتــر أن هــذه أ
الحــداث
ب
ب
ي
مشــبوهة تصــب ف� مصالــح االحتــال الرسائيــ� ،مؤكــداً عــى أن المســجد أ
القــى المبــارك،
إ
ي
ي
وخطيبــه والمقدسـ ي ن
الســامية.
ـي� لــن يثنيهــم عــدوان االحتــال ،عــن التمســك بحمايــة المقدســات إ
مفتي محافظة جنني يشارك يف محارضة دينية ونشاطات أخرى
ض
جنــ� :شــارك فضيلــة الشــيخ محمــد أبــو الــرب – ت
ين
مفــ� محافظــة ي ن
محــا�ة
جنــ� -ف ي�
ي
الســياس والوطــن ي ف ي� المحافظــة ،بالتعــاون مــع مركــز
الفتــاء وهيئــة التوجيــه
دينيــة نظمتهــا دار إ
ي
تأهيــل ورعايــة الفتــاة ،بـ ي ّ ن
ـ� فيهــا فضيلتــه أهميــة شــهر رمضــان المبــارك ،وكيفيــة اســتغالل الوقــت
ف� العبــادة وقــراءة القــرآن الكريــم ،والتحــ� أ
بالخــاق الحميــدة ،داعيــاً إىل اســتقبال الشــهر
ي
ي
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الفضيــل بهمــة عاليــة ،والمحافظــة عــى الصلــوات الخمــس ،وصلــة أ
ت
الــر
الرحــام،
وشــى أنــواع ب
والعمــال الصالحــة ،ودعــا التجــار إىل عــدم الغلــو ف� أ
أ
الســعار ،وشــارك ف ي� نــدوة رمضانيــة ف ي� مركــز
ي
ت
ن
ت
ين
رمضانيتــ� ف ي� مركــز تأهيــل الفتيــات،
الــراث
ورشــ� عمــل
الفلســطي� ،إضافــة إىل المشــاركة ف ي�
ي
ي
ـا� ،داعيـاً ألخــذ أ
ئ
الحــكام ش
ال�عيــة مــن مصدرهــا ،وعــدم االعتمــاد عــى وســائل
ودائــرة العمــل النسـ ي
التواصــل االجتماعــي ،وأجــاب عــن أســئلة الحضــور.

مفتي محافظة نابلس يشارك يف وقفة تضامنية مع األرسى
ت
ـ� محافظــة نابلــس -ف ي� الوقفــة التضامنية
نابلــس :شــارك فضيلــة الشــيخ أحمــد شــوباش -مفـ ي
مــع أ
ن ف
ائيــ� ،بحضــور شــخصيات وطنيــة وشــعبية،
الرسى
المعزولــ� ي� ســجون االحتــال إ
ي
الرس ي
أ
ائيــ� ،مــن كانــوا مــن ذوي
كمــا اســتقبل عــدداً مــن الرسى المحرريــن مــن ســجون االحتــال إ
الرس ي
المحكوميــات العاليــة ،وشــارك ف ي� ورشــة
ت
الــذا�” تعرضــت
عمــل بعنــوان“ :العــاج
ي
ت
ـذا� مــن خــال أط ـراف
إىل كيفيــة العــاج الـ ي
الجســم ،وشــارك ف ي� دورة تدريبيــة ل إلقــاع
أ
ت
ـ� يمكــن
عــن المـراض النفســية والبدنيــة الـ ي
عالجهــا ،وذلــك ف ي� مركــز مــدارات ،وشــارك ف ي�
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العــام ،وأجــاب فيهــا عــن استفســارات المواطنـ ي ن
ـ�
ال�امــج الدينيــة عـ بـر مختلــف وســائل إ
العديــد مــن ب
وأســئلتهم ف ي� مختلــف جوانــب الحيــاة الدينيــة والدنيويــة ،كمــا ألقــى العديــد مــن الــدروس وخطــب
الجمعــة تنــاول فيهــا موضوعــات تهــم المواطنـ ي ن
ـ� ف ي� حياتهــم ،وشــارك ف ي� حــل العديــد مــن الخالفــات
نز
وال�اعــات العائليــة والعشــائرية.
مفتــي محافظــة بيــت لحم يشــارك يف مراســم صلــح ونشــاطات أخرى
ت
ـ� محافظــة بيــت لحــم -ف ي�
بيــت لحــم :شــارك فضيلــة الشــيخ عبــد المجيــد العمارنــة -مفـ ي
ـطي� أ
ن
الول ،وشــارك ف ي� نــدوة دينيــة مــع مؤسســة كوريــة
مراســم صلــح أجـراه ديــوان العشــائر الفلسـ ي
ف
ال�امــج الدينيــة ف ي� مختلــف
عـ بـر ســكايب ،بعنــوان“ :أهــداف إرســال الرســل” كمــا شــارك ي� العديــد مــن ب
ين
المواطنــ� ف ي� حياتهــم اليوميــة ،وشــارك ف ي� حــل
العــام ،تنــاول فيهــا موضوعــات تهــم
وســائل إ
العديــد مــن الخالفــات العائليــة والعشــائرية.
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مسابقة العدد 154

السؤال األول :من................؟

السؤال الثاين :ما ..................؟

ن
 .1المأمور ف ي� قوله تعاىل{ :وأذن ف ي� الناس بالحج}...
المــكا� للحــج والعمــرة الخــاص بأهــل
 .1اســم الميقــات
ي
ين
الذبيح�
 .2ابن
المدينــة
ث
 .3أهل الدثور
 .2أك� يوم يعتق الله فيه عبداً من النار
أ
 .4الثالثــة الذيــن ال يكلمهــم اللــه ،وال يزكيهــم ،حســب مــا  .3أبــرز أربــع روابــط للمســجد القــى المبــارك مع المســجد
ف
ض
ر� اللــه عنــه الحرام
جــاء ي� الحديــث الصحيــح ،عــن ب يأ� هريــرة ،ي
ف
المصل الذي له أجر حجة وعمرة تامة
.5
تذك� (القريب) وتأنيثه
 .4رأي الفراء ي� ي
ي
 .6شارح كتاب (المنهاج)
 .5حكم:
 .7الــذي يعــرف الفتنــة إذا أقبلــت ،وإذا أدبــرت ،حســب رأي أ .الترصيح بخطبة المعتدة
الحســن البرصي
ب .صالة النافلة ف ي� المركبة
 .8الــذي خســف اللــه بــه ،فهــو يتجلجــل إىل يــوم القيامــة،
حســب مــا جــاء ف ي� الحديــث الصحيــح
السؤال الثالث :أين يقع...............؟
.9القائل:
 .1ت ز
المل�م ف� الكعبة ش
الم�فة
ي
تقتلــوا
وال
تمثلــوا،
وال
تغــدروا،
وال
تغلــوا،
وال
أ(.اغــزوا
 .2حي البستان
وليــداً)
ب .ت
يس�زق الله وال يحج ،عن الرجل يستقرض ويحج
السؤال الرابع :متى ......................؟
ت.أفصــح اللغــات ،وأبينهــا ،وأوســعها ،ث
وأك�هــا تأديــة
 .1أعلــن عــن وقــف الحــرب الظالمــة عــى أهلنــا ف ي� غــزة،
ن
للمعــا� :ت
الــ� تقــوم بالنفــوس
ي
ي
خــال النصــف أ
ث .وموت الفارس ض
الول مــن عــام 2021م
فكم شهدت له ف ي� النرص عزمه
ال�غام ضعف
ج .والكعبة الغراء تذرف دمعها
تركوك يا أقىص وذاك عقوق  .2يقول الشيطان ألتباعه :ال مبيت لكم ،وال عشاء
ين
فلسط� قصاد يرافقهم
ح .ومن

هم البالد شعوراً ف ي� دعائهم

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 154
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 152

السؤال أ
الول :ما..........؟

السؤال الثالث :من ............؟

• سورة الرحمن
أ
ن
وفلسط� وبعض الردن
• بيت المقدس أو دمشق،
ي
• تصدق أخفى ت
ح� ال تعلم شماله ما تنفق يمينه

• الرسول ،صىل الله عليه وسلم
• أخو يوسف ،عليه السالم
• المقداد

• قــول صاحــب الدعــاء :قــد دعــوت ،وقــد دعــوت ،فلــم

 .فرعون

أ َر يســتجيب يل
• حرام
 .بنو حنيفة
 .العليا

القائل ..........؟
المتن�
•
بي
• محمد ذياب أبو صالح

السؤال الرابع :كم ..........؟

ن
الثا� :ت
م� ..........؟
السؤال ي

 .أربعون عاماً

• ()15هـ أو ( )16هــ
• ت
ح� نز
ي�ع
ح� ال تمسك الماء وال تنبت أ
• ين
الكل (كالسباخ)

 )20(.سنة
 )28(.وحدة

الفائزون يف مسابقة العدد 152
اسم الفائز

العنوان
رام الله

 .1محمد سعيد صالح

ضواحي القدس

 .2غادة عزام داود صالح الدين

قيمة الجائزة
250
250

 .3أسامء حكمت شحرور

طولكرم

250

 .4موىس محمد هامش

بيت لحم

250

 .5أحمد عبد املنعم تيل

جنني

250

 .6آالء أكرم الحسيني

أريحا

250
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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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