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افتتاحية العدد

نفحات من انتصار احلق
وزهق الباطل يف رمضان
الشيخ حممد أمحد حسني /املشرف العام
يف السنة اليت فرض اهلل تعاىل فيها صيام شهر رمضان على املسلمني ،خاض املسلمون
بقيادة الرسول حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،أول معركة فاصلة يف تاريخ اإلسالم ،ضد معسكر
الكفر والظلم ،الذي كان يقوده زعماء الضالل وقتئذ ،حيث حترك املسلمون من معقل
دارهم ،وقلب دولتهم ،اليت تشكلت حديثاً يف املدينة املنورة ،إىل ضرب اقتصاد عدوهم ،الذي
تسبب يف رحيل املهاجرين عن ديارهم وأهلهم وموطنهم باضطهاده هلم ،ومالحقته إياهم،
ليس لذنب اقرتفوه ،سوى أنهم اتبعوا دين اإلسالم ،وأرادوا اخلري للعاملني والرمحة واهلداية،
مبوجب تكليف من رب العاملني ،خاطب به نبيه ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال جل شأنهَ { :وَما
أَ ْر َس ْلنَ َ
ني}(األنبياء ،)107 :وحدد اهلل جل ذكره غاية إنزال قرآنهم مبا يتماشى مع
اك إِال َرمْ َ
ح ًة لِّ ْل َعالَ ِم َ

َّ
ان َع َلى
ُرَق َ
مضمون هذا التكليف ،فقال عز وجل يف فاحتة سورة الفرقانَ�{ :تبَا َر َك ال ِذي �َن َّز َل الْف ْ
ني نَ ِذيراً}(الفرقان ،)1 :واسم هذه السورة مشرتك بني مسمى القرآن ،ومسمى
َع ْب ِد ِه لِيَ ُك َ
ون لِ ْل َعالَ ِم َ

الغزوة األوىل الفاصلة ،فكالهما فرقان ،فرقا بني احلق والباطل ،فاهلل تعاىل وصف القرآن
بالفرقان يف هذه اآلية الكرمية ،ويف اآلية اليت استطردت يف وصف شهر رمضان ،الذي فرض
اهلل فيه الصيام على املسلمني ،وأنزل فيه القرآن على قلب نبيهم ،صلى اهلل عليه وسلم،
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{ش ْهر َرَم َض َ َّ
اس َو�َبيِّنَ ٍ
ُرَق ِ
ان}...
ُر ُ
آن ُه ًدى لِّلنَّ ِ
ات ِّم َن الهُْ َدى َوالف ْ
ان ال ِذي أُن ِز َل ِفي ِه الْق ْ
فقال جل شأنهُ َ :
(البقرة ،)185 :ومن الشواهد املفيدة هنا أن صيام رمضان مل مينع الصائمني من القيام بنصرة
دينهم ،وبذل الوسع والطاقة من مهجهم ،وأرواحهم ،وأمواهلم يف سبيل اهلل ،على الرغم من
أنهم خيوضون جتربيت القتال والصيام ،على هذا النحو املنظم ألول مرة يف حياتهم وتارخيهم.
لقاء الفرقان:
وقع لقاء الفرقان يف بدر الكربى يف رمضان من السنة الثانية للهجرة ،حيث التقى اجليش
املسلم الصائم الفيت َ
جيش الكفر ،يف معركة حربية فاصلة ،ورغم التفاوت يف العدد والعتاد
بني اجليشني ،لصاحل جيش الكفر ،فإن النتيجة حسمت لصاحل جيش اإلميان ،املدجج بالعقيدة،
واملساند جبند السماء ،وقد تناولت سورة األنفال جوانب مما جرى يف هذه املعركة بالوصف
والتعقيب ،فأثبتت ذلك يف مضامني آيات قرآنية ،تتلى تعبداً من املسلمني يف صالتهم
وخارجها ،وهي جديرة بالتدبر والنظر احملدق ،ملا ترشد إليه من دروس وتوجيهات ومبادئ

ً
وأحواال
وقيم ،ينبغي األخذ بها ،والعمل مبقتضاها ،وخباصة حني يواجهون ظروفاً مشابهة،
صعبة ،كاليت واجهها أسالفهم من الرعيل األول ،حني قسا عليهم األقربون واألبعدون،
واجتمعت عليهم قوى الشر ،تبغي فناءهم ،وحمو وجودهم ،واقتالعهم عن البسيطة ،فحدث

الفرقان ،الذي أخرب عنه سبحانه يف سورة األنفال ،فقال عز وجلَ { :وا ْع َل ُمواْ أَمَّنَا َغنِ ْمتُم ِّمن َش ْي ٍء

َفأَ َّن للِهِّ مُ ُ
لر ُس ِ
ال�يتَا َمى َواملَ َس ِاك ِ
ِيل إِن ُكنتُ ْم آ َمنتُ ْم اِب هّللِ َوَما أَن َزلْنَا
ني َوابْ ِن َّ
السب ِ
خ َس ُه َولِ َّ
ُرىَب َو َ
ول َولِ ِذي الق ْ
ان َ�ي ْوَم الَْ�تقَى جَْ
ال ْم َع ِ
ُرَق ِ
ان َواللهُّ َع َلى ُك ِّل َش ْي ٍء َق ِد ٌير}(األنفال.)41 :
َع َلى َع ْب ِداَن َ�ي ْوَم الْف ْ
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جند اهلل ُتناصر أولياءه:
من اجلوانب اجلديرة بالتأمل واإلميان ،عند استذكار غزوة الفرقان ،تلك املساندة اليت
كانت من جند اهلل ،واملناصرة ألوليائه املؤمنني بها ،ومن أشكال تلك املساندة ،حسب حديث
رب العزة عنها:
التأييد باملالئكة:
ون
حتدث القرآن الكريم عن تأييد اهلل املؤمنني باملالئكة يوم بدر ،فقال جل شأنه{ :إِ ْذ تَ ْستَ ِغيثُ َ
َرب ُ
اب لَ ُك ْم أَيِّن مُمِ ُّدُكم أِبَلْ ٍف ِّم َن املَآلئِ َك ِة
استَ َج َ
َّك ْم َف ْ

ني}(األنفال)9:
ُم ْرِد ِف َ

ون َرب ُ
َّك ْم} بدل من {إذ يعدكم} وقيل :يتعلق
جاء يف التفسري أن {إذ} يف قوله تعاىل{:إِ ْذ تَ ْستَ ِغيثُ َ
بقوله{ :ليحق احلق} أو بفعل مضمر ،واستغاثتهم دعاؤهم بالغوث والنصر .و{ممدكم}؛ أي
مكثركم{ ،مردفني} من قولك ردفه إذا تبعه ،وأردفته إياه إذا أتبعته إياه ،واملعنى يتبع بعضهم
بعضاً ،فاملالئكة املنزلني يتبع بعضهم بعضاً ،فمنهم تابعون ومتبوعون.

(((

وقال عز وجل{ :إِ ْذ يُ ِ
وحي َرب َ
ين آ َمنُواْ َسأُلْ ِقي يِف ُ�ق ُل ِ
ين
وب الَّ ِذ َ
ُّك إ ىَِل الْ َمآلئِ َك ِة أَيِّن َم َع ُك ْم َ�فَ�ثبِّتُواْ الَّ ِذ َ

اض ِربُواْ َ�ف ْو َق ا َأل ْعنَ ِ
اض ِربُواْ ِمْ�ن ُه ْم
َرواْ ُّ
اق َو ْ
الر ْع َب َف ْ
َكف ُ

ُك َّل �َبنَ ٍ
ان}(األنفال)12:

(((

قوله تعاىل{:فثبتوا الذين آمنوا} :حيتمل أن يكون التثبيت بقتال املالئكة مع املؤمنني ،أو بأقوال
مؤنسة مقوية للقلب ،قالوها إذا تصوروا بصور بين آدم ،أو بإلقاء األمن يف نفوس املؤمنني.

{سأُلْ ِقي يِف ُ�ق ُل ِ
الر ْع َب} :حيتمل أن يكون من خطاب اهلل للمالئكة
َرواْ ُّ
وقوله تعاىلَ :
وب الَّ ِذ َ
ين َكف ُ

ً
تكميال لتثبيت املؤمنني ،أو استئناف إخبار عما يفعله اهلل يف املستقبل.
يف شأن غزوة بدر،

وقوله{ :فاضربوا فوق األعناق} :حيتمل أيضاً أن يكون خطاباً للمالئكة ،أو للمؤمنني ،ومعنى
 .1التسهيل لعلوم التنزيل 61 /2 :ـ .62
 .2التسهيل لعلوم التنزيل.62/ 2 :
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{فوق األعناق}؛ أي على األعناق ،حيث املفصل بني الرأس والعنق؛ ألنه مذبح ،والضرب
فيها يطري الرأس ،وقيل :املراد الرؤوس؛ ألنها فوق األعناق ،وقيل املراد األعناق ،وفوق زائدة.
{كل بنان} :قيل هي املفاصل ،وقيل األصابع ،وهو األشهر يف اللغة ،وفائدة ذلك أن املقاتل إذا
ضربت أصابعه تعطل عن القتال ،فأمكن أسره وقتله.

(((

ويف آيات قرآنية أخرى ،جرى حديث عن حتديد عدد املالئكة الذين شاركوا املسلمني يف
يك ْم أَن مُي َِّدُك ْم َرب ُ
ني أَلَن يَ ْك ِف ُ
قتال أعداء اهلل ودينه ،فقال جل ذكره{ :إِ ْذ �َتق ُ
ُّكم بِثَ َ
الثَ ِة آ َال ٍف
ُول لِ ْل ُم ْؤِمنِ َ
ني * �َب َلى إِن تَ ْص رِ ُبواْ َو�َتَّ�تقُواْ َويأَْتُوُكم ِّمن َ�ف ْوِرِه ْم َهـ َذا يمُْ ِد ْدُك ْم َرب ُ
ُّكم خِبَ ْم َس ِة ٍ
آالف ِّم َن
ِّم َن الْ َمآلئِ َك ِة ُمن َزلِ َ
اللِ
ني * َوَما َج َع َل ُه اللهُّ إِالَّ بُ ْش َرى لَ ُك ْم َولِتَ ْط َمئِ َّن ُ�ق ُلوبُ ُكم بِ ِه َوَما النَّ ْص ُر إِالَّ ِم ْن ِعن ِد هّ
الْ َمآلئِ َك ِة ُم َس ِّوِم َ
ال َع ِزي ِز

اَ
حل ِكي ِم}(آل عمران)126 - 124 :

ومشاركة املالئكة يف مساندة املؤمنني يف قتال الظاملني ،مل تكن رمزية ،بل وقعت حقيقة،
اس ،رضي اهلل عنهما ،قال :قال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يوم أحد( :هذا ِج رْب ُ
ِيل
فعن ابن َعبَّ ٍ

ِ
آخ ٌذ ب َِرأْ ِس َ�ف َر ِس ِه عليه أَ َدا ُة الحَْ ْر ِب)

(((

َ
َ
ْر  -قال( :جاء
وعن ُم َعاِذ بن ِرَفا َعَة بن َراِف ٍع ُّ
الز َرِق ِّي ،عن أبيه  -وكان أُبوُه من أ ْه ِل َبد ٍ

ون أَ ْه َل بَ ْد ٍر ِف ُ
ِج رْب ُ
ني -
ِيل إىل النيب ،صلى هللا عليه وسلم ،فقال :ما �َت ُع ُّد َ
يك ْم؟ قال :من أَ ْف َض ِل املُ ْس ِل ِم َ
أو َك ِل َم ًة حَْن َو َها  ،-قالَ :وَك َذلِ َك من َش ِه َد بَ ْد ًرا من املَالئِ َك ِة)((( ،فجربيل ،عليه السالم ،أشار يف
هذا احلديث إىل املنزلة الرفيعة اليت ُفضل بها املالئكة الذين شهدوا بدراً ،ما يؤكد مشاركة
املالئكة فعلياً يف القتال إىل جانب جيش املسلمني يف بدر.
 .1التسهيل لعلوم التنزيل.62/ 2 :

 .2صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب غزوة أحد.

 .3صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب شهود املالئكة بدراً.
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النعاس واملاء :من جند اهلل ،اليت أيد اهلل املؤمنني بها يوم بدر؛ النعاس ،واملاء ،وعن ذلك
يقول جل شأنه{:إِ ْذ ُ�ي َغ ِّش ُ
ِرُكم بِ ِه َويُ ْذ ِه َب
اس أَ َمنَ ًة ِّم ْن ُه َوُ�يَ�ن ِّز ُل َع َل ْي ُكم ِّمن َّ
يك ُم الُّ�ن َع َ
الس َماء َماء لِّيُ َط ّه َ
نك ْم ر ِْج َز َّ
ِط َع َلى ُ�ق ُلوب ُ
َع ُ
ان َولَِ�ي ْرب َ
الش ْي َط ِ
ِت بِ ِه
ِك ْم َوُ�يَ�ثبّ َ

اَ
أل ْق َدا َم}(األنفال)11:

ذكر تعاىل يف هذه اآلية الكرمية أنه ألقى النعاس على املؤمنني؛ ليجعل قلوبهم آمنة غري
خائفة من عدوها؛ ألن اخلائف الفزع ال يغشاه النعاس ،وظاهر سياق هذه اآلية أن هذا
النعاس ألقي عليهم يوم بدر؛ ألن الكالم هنا يف وقعة بدر ،وذكر يف سورة آل عمران أن

النعاس غشيهم أيضاً يوم أحد ،وذلك يف قوله تعاىل يف وقعة أحد :مُ
{ثَّ أَن َز َل َع َل ْي ُكم ِّمن �َب ْع ِد ال َغ ِّم
أَ َمنَ ًة �ُّن َعاساً َ�ي ْغ َشى َطآئِ َف ًة

ِّم ُ
نك ْم(}...آل عمران.)154 :

(*)
(((

السكينة والطمأنينة :ومما يؤيد اهلل به املؤمنني عند الصعاب والشدائد ،السكينة

والطمأنينة ،وعن هذا يقول عز وجل :مُ
{ثَّ أَنَ َ
ني َوأَن َز َل
زل اللهُّ َس ِكيَ�نتَ ُه َع َلى َر ُسولِ ِه َو َع َلى الْ ُم ْؤِمنِ َ
ُجنُوداً مَّلْ �َتر ْو َها َو َّ
َرواْ َوَذلِ َك َج َزاء
عذ َب الَّ ِذ َ
ين َكف ُ
َ

َ
ين}(التوبة)26 :
الكا ِف ِر َ

وذكر اهلل السكينة اليت أيد بها نبيه حممداً ،صلى اهلل عليه وسلم ،يوم هجرته من مكة إىل

مَُا يِف الْ َغا ِر إِ ْذ
ن اْ�ث�نَينْ ِ إِ ْذ ه
نص ُروُه َ�فق ْ
َرواْ اَث يَِ
املدينة ،فقال تعاىل{ :إِالَّ تَ ُ
َد نَ َص َرُه اللهُّ إِ ْذ أَ ْخ َر َج ُه الَّ ِذ َ
ين َكف ُ

احبِ ِه َال حَْت َز ْن إ َّ
َ�يق ُ
ُول لِ َص ِ
ين
ِن اللهَّ َم َعنَا َفأَن َز َل اللهُّ َس ِكيَ�نتَ ُه َع َل ْي ِه َوأَيَّ َد ُه جِبُنُوٍد مَّلْ �َت َر ْو َها َو َج َع َل َك ِل َم َة الَّ ِذ َ
اللِ ِه َي الْ ُع ْليَا َواللهُّ َع ِزي ٌز
الس ْف َلى َوَك ِل َم ُة هّ
َرواْ ُّ
َكف ُ

يم}(التوبة)40 :
َح ِك ٌ

وتكرر ذكر السكينة اليت يؤيد اهلل بها املؤمنني يف ثالث آيات من سورة الفتح ،فقال
الس َما َو ِ
الس ِكينَ َة يِف ُ�ق ُل ِ
ات
ني لَِ�ي ْزَدا ُدوا إِميَاانً َّم َع إِميَانهِِ ْم َوللِهَِّ ُجنُوُد َّ
تعاىلُ {:ه َو الَّ ِذي أَن َز َل َّ
وب املُ ْؤِمنِ َ
ان هَّ
اللُ َع ِليماً َح ِكيماً}(الفتح ،)4 :فالسكينة من جنود اهلل يف السماوات واألرض اليت
ض َوَك َ
َوا َأل ْر ِ
* أضواء البيان 50/ 2 :ـ .51
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َد َر ِض َي هَّ
اللُ َع ِن
يؤيد اهلل بها عباده يف مواطن كثرية ،منها عند بيعة الرضوان ،يقول تعاىل{ :لَق ْ
ني إِ ْذ ُ�يبَايِ ُعونَ َك حَْت َت َّ
ِم َوأَاَث�َب ُه ْم َ�ف ْتحاً َق ِريباً}
هِِم َفأَن َز َل َّ
الْ ُم ْؤِمنِ َ
الس ِكينَ َة َع َل ْيه ْ
الش َج َرِة َ�ف َع ِل َم َما يِف ُ�ق ُلوب ْ

(الفتح)18 :

الا ِه ِليَّ ِة َفأَن َز َل هَّ
حيَّ َة جَْ
هِِم الحَْ ِميَّ َة مَ ِ
ني
اللُ َس ِكيَ�نتَ ُه َع َلى َر ُسولِ ِه َو َع َلى الْ ُم ْؤِمنِ َ
{إِ ْذ َج َع َل الَّ ِذ َ
َروا يِف ُ�ق ُلوب ُ
ين َكف ُ

اللُ ب ُ
ان هَّ
َوأَلْ َزَم ُه ْم َك ِل َم َة َّ
ِك ِّل َش ْي ٍء
ال�ت ْق َوى َوَكانُوا أَ َح َّق هِبَا َوأَ ْه َل َها َوَك َ

َع ِليماً}(الفتح)26 :

ْرأُ
وعن اْلبرََاِء ،رضي اهلل عنه ،قالَ�( :بْ�ينَ َما َر ُج ٌل من أَ ْص َح ِ
اب النيب ،صلى هللا عليه وسلم�َ ،يق َ

وط يف َّ
َوَ�ف َر ٌس له َم ْربُ ٌ
الر ُج ُل�َ ،فنَ َظ َر فلم َ�ي َر شيئاًَ ،و َج َع َل َ�ي ْن ِف ُر ،فلما أَ ْصبَ َح
الدارَِ ،ف َج َع َل َ�ي ْن ِف ُرَ ،ف َخ َر َج َّ
ُر ِ
آن).
ذ ََك َر ذلك لِلنَّبيِ ِّ  ،صلى هللا عليه وسلم ،فقال َّ
الس ِكينَ ُة �َتَ�ن َّزلَ ْت اِبلق ْ

(((

دب الرعب والفزع يف قلوب األعداء :يف مقابل إنزال السكينة على املؤمنني ،فإن اهلل سلط
على عدوهم الرعب ،وقد جاء يف صحيح البخاري ،اَبب َ�ق ْو ِل النيب ،صلى هللا عليه وسلم،
نُ ِص ْر ُت اِب ُّلر ْع ِب َم ِس َريَة َش ْه ٍرَ ،وَ�ق ْولِ ِه جل َّ
{سُ�ن ْل ِقي يف ُ�ق ُل ِ
الر ْع َب مِبَا أَ ْش َرُكوا
َروا ُّ
وعزَ :
وب الَّ ِذ َ
ين َكف ُ
اِب هَّللِ}(آل عمرانَ )151:ق َالُه َج ِاب ٌر عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وفيه عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل
عنه ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :بُ ِع ْث ُت جِبَ َوا ِم ِع الْ َك ِل ِم َونُ ِص ْر ُت اِب ُّلر ْع ِب) (((.وقال

صلى اهلل عليه وسلم( :نُ ِص ْر ُت اِب ُّلر ْع ِب َم ِس َريَة َش ْه ٍر)

(((

دب الرعب يف قلوب األعداء ،وطمأنة املؤمنني ،أن اهلل هيأ للمؤمنني أن
ومن أساليب ِّ
يروا أعداءهم قلة ،وهيأ لألعداء أن يروا املؤمنني قلة ،فقال تعاىلَ { :وإِ ْذ يُ ِر ُ
يك ُمو ُه ْم إِ ِذ الَْ�تقَْ�يتُ ْم
 .1صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة الفتح ،باب{ :هو الذي أنزل السكينة يف قلوب املؤمنني}(الفتح.)4 :

 .2صحيح البخاري ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :بعثت جبوامع الكلم).
 .3صحيح البخاري ،كتاب الصالة ،أبواب استقبال القبلة ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :جعلت لي األرض
مسجداً وطهوراً).
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يِف أَ ْعيُنِ ُك ْم َق ِلي ً
ِم لَِ�يق ِ
اللِ �ُت ْر َج ُع األ ُموُر}(األنفال)44 :
ْض َي اللهُّ أَ ْمراً َك َ
ان َم ْف ُعو ًال َوإ ىَِل هّ
ال َوُ�ي َق ِّل ُل ُك ْم يِف أَ ْعيُنِه ْ

ويقول َّ
اللِ َوأُ ْخ َرى َكا ِف َرٌة َ�ي َر ْو�َن ُهم
جل شأنهَ { :ق ْد َك َ
ِيل هّ
ان لَ ُك ْم آيٌَة يِف ِفَ�ئ�تَينْ ِ الَْ�ت َقتَا ِفئَ ٌة �ُتقَاتِ ُل يِف َسب ِ
ِم َرأْ َي الْ َعينْ ِ َواللهُّ ُ�ي َؤيِّ ُد بِنَ ْص ِرِه َمن يَ َشا ُء إ َّ
ِن يِف َذلِ َك لَ ِعْ�ب َرًة لأَّ ُ ْويِل
ِّمْ�ث َل ْيه ْ

صارِ}(آل عمران)13 :
ا َألبْ َ

تسديد الرمي :من أنواع املدد الرباني للجيش املؤمن يوم بدر ،أن اهلل سبحانه وتعاىل سدد
{�ف َل ْم �َت ْقُ�ت ُلو ُه ْم َولَ ِك َّن هَّ
رمي املسلمني بقدرته ومؤازرة جنده ،فقال جل شأنهَ :
اللَ َ�قَ�ت َل ُه ْم َوَما َرَم ْي َت
ني ِم ْن ُه �َبلاَ ًء َح َسنًا إ َّ
ِن هَّ
إِ ْذ َرَم ْي َت َولَ ِك َّن هَّ
اللَ مَ ِ
سي ٌع
اللَ َرَمى َولُِ�ي ْب ِل َي الْ ُم ْؤِمنِ َ

يم}(.األنفال)17 :
َع ِل ٌ

أي مل يكن قتل احملاربني املشركني يف قدرة املؤمنني؛ ألنهم أكثر قوة ،ولكن اهلل قتلهم بتأييده
عليهم وباملالئكة ،وكان رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قد أخذ يوم بدر قبضة من تراب
وحصى ،ورمى بها وجوه الكفار ،فانهزموا ،وإمنا كان ذلك بتوفيق اهلل َّ
جل شأنه وتسديده.

ول هللاَِ ،ص َّلى هَّ
عن ابن عباس ،رضي اهلل عنهما ،قالَ ( :د َخ َل ْت َفا ِط َم ُة َع َلى َر ُس ِ
اللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم،

َو ِه َي �َت ْب ِكي�َ ،فق َ
َال :اَي �ُبَ�نيَّةُ؛ َما ُ�ي ْب ِك ِ
ش يِف
يك؟ َقالَ ْت :اَي أَبَ ِت َما يِل َال أَبْ ِكيَ ،و َه ُؤ َال ِء املَأل ِم ْن ُ�ق َريْ ٍ

ون اِبل َ
س
الحِْ ْج ِر�َ ،يَ�ت َعا َق ُد َ
ال ِت َوالْ ُع َّزى َوَمنَا َة الثَّالِثَ َة الأُْ ْخ َرى ،لَ ْو َق ْد َرأَ ْو َك لَقَا ُموا إِلَْي َك َ�فَ�ي ْقُ�ت ُلونَ َكَ ،ولَْي َ
َال :اَي �ُبَ�نيَّةُ ،ائْتِ يِن بِ َو ُضوٍء�َ ،فَ�ت َو َّضأَ َر ُس ُ
ِمْ�ن ُه ْم َر ُج ٌل ،إِالَّ َوَق ْد َع َر َف نَ ِصيبَ ُه ِم ْن َد ِم َك�َ ،فق َ
ول هللاَِ ،ص َّلى
هَّ
ءوس ُه ْمَ ،و َسق َ
َط ْت أَ ْذ َقا�ُن ُه ْم
اللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ،مُثَّ َخ َر َج إ ىَِل املَ ْس ِج ِد�َ ،ف َلمَّا َرأَ ْوُه َقالُواَ :ها ُه َو ذَا َف َط ْأ َطئُوا ُر َ
ول هللاَِ ،ص َّلى هَّ
ِم�َ ،ف َل ْم َ�ي ْرَ�ف ُعوا أَبْ َصا َرُه ْم�َ ،فَ�تنَا َو َل َر ُس ُ
اللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم�َ ،ق ْب َض ًة ِم ْن �ُت َر ٍ
اب َف َح َصَ�ب ُه ْم
�َبينْ َ يَ َديْه ْ
هِبَاَ ،وَق َ
اب َر ُج ً
ال ِمْ�ن ُه ْم َح َصا ٌة ِم ْن َح َصاتِ ِه ،إِالَّ ُقتِ َل َ�ي ْوَم بَ ْد ٍر َكا ِف ًرا)(*).
الَ :شا َه ِت الْ ُو ُجوُهَ ،ف َما أَ َص َ
(((

ويف رواية يف صحيح مسلم أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فعل مثل هذا يوم حنني ،عن

ول هَّ
إِيَاس بن َسَل َمَة حدثين أبي ،قالَ ( :غ َز ْواَن َم َع َر ُس ِ
اج ْهنَا
اللِ ،صلى هللا عليه وسلمُ ،حَ�نْ�ينًا�َ ،ف َلمَّا َو َ
ال َع ُدوََّ� ،تق َّ
ِس ْه ٍم َ�فَ�ت َوا َرى َع يِّنَ ،ف َما َد َريْ ُت َما
َد ْم ُتَ ،فأَ ْع ُلو ثَنِيَّةًَ ،ف ْ
اسَ�تقَْ�ب َل يِن َر ُج ٌل ِم َن الْ َع ُد ّوَِ ،فأَ ْرِمي ِه ب َ

* املستدرك على الصحيحني للحاكم ،268/ 1 ،وقال :هذا حديث صحيح.
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َصنَ َعَ ،ونَ َظ ْر ُت إ ىَِل الْ َق ْوِمَ ،فإِذَا ُه ْم َق ْد َط َل ُعوا ِم ْن ثَنِيَّ ٍة أُ ْخ َرىَ ،فالَْ�ت َق ْوا ُه ْم َو َص َحابَ ُة النَّبيِ  ،صلى هللا
مَُا
إِِح َداه
عليه وسلم�َ ،ف َوىَّل َص َحابَ ُة النَّبيِ  ،صلى هللا عليه وسلمَ ،وأَ ْر ِج ُع ُمْ�ن َه ِزًماَ ،و َع َل ّي �ُب ْرَداَت ِن ُمتَّ ِزًرا ب ْ
ول هَّ
استَ ْط َل َق إِ َزارِيَ ،ف َج َم ْعُ�ت ُه َما مَ ِ
جي ًعاَ ،وَم َرْر ُت َع َلى َر ُس ِ
اللِ ،صلى هللا عليه وسلم،
ُم ْرتَ ِداًي اِب ُأل ْخ َرىَ ،ف ْ
ُمْ�ن َه ِزًماَ ،و ُه َو َع َلى �َب ْغ َلتِ ِه َّ
ول هَّ
َال َر ُس ُ
الش ْهبَا ِء�َ ،فق َ
َد َرأَى ابْ ُن ا َأل ْك َوِع َ�ف َزًعا،
اللِ ،صلى هللا عليه وسلم :لَق ْ

ول هَّ
َشوا َر ُس َ
ض َ�ق ْب َض ًة ِم ْن �ُت َر ٍ
ض،
َ�ف َلمَّا غ ُ
اب ِم َن ا َأل ْر ِ
اللِ ،صلى هللا عليه وسلمَ� ،ن َز َل َع ِن الَْ�ب ْغ َل ِة ،مُثَّ َ�قبَ َ
َالَ :شا َه ِت ال ُو ُجوُهَ ،ف َما َخ َل َق هَّ
اللُ ِمْ�ن ُه ْم إِنْ َس اًان ،إِالَّ َم َ
اسَ�تقْبَ َل بِ ِه ُو ُجو َه ُه ْم�َ ،فق َ
أل َعْ�يَ�ن ْي ِه �ُت َر اًاب بِتِ ْل َك
مُثَّ ْ

ول هَّ
ين�َ ،ف َه َزَم ُه ُم هَّ
اللُ َع َّز َو َج َّلَ ،وَق َس َم َر ُس ُ
اللِ ،صلى هللا عليه وسلمَ ،غنَائِ َم ُه ْم �َبينْ َ
الْق َْب َض ِة�َ ،ف َولَّ ْوا ُم ْدبِ ِر َ
ني).
الْ ُم ْس ِل ِم َ

(*)
(((

وهذا يتفق مع قول الشاعر:

ُ
فأول ما جيين عليه اجتهاُدُه

يكن ٌ
عون من اهلل للفتى
إذا مل ْ
النصر حمصور باإلرادة الربانية:

يف ثنايا احلديث عن املدد الرباني للمؤمنني ،أكد رب الربية سبحانه ،أن النصر ال يكون

إال من عنده سبحانه ،فقال جل ذكرهَ { :وَما َج َع َل ُه اللهُّ إِالَّ بُ ْش َرى َولِتَ ْط َمئِ َّن بِ ِه ُ�ق ُلوبُ ُك ْم َوَما النَّ ْص ُر
اللِ إ َّ
يم}(األنفال ،)10 :فاهلل حصر النصر بإرادته وقدرته سبحانه ،دون
إِالَّ ِم ْن ِعن ِد هّ
ِن اللهَّ َع ِزي ٌز َح ِك ٌ
تعلق بكثرة عدد أو قلته ،وال بنوع عتاد وبأسه ،ومعلوم يف اللغة أن االستثناء من النفي
إثبات.
فاهلل خلق اخلواص وبيده سبحانه نزعها وتعطيلها ،من هنا كان النصر باألثر النفسي ،وهو
سبحانه الذي بقدرته تعطلت خاصية اإلحراق عن النار ،وانقلبت إىل نقيضها ،فأصبحت

النار ذات اللهب احملرق برداً وسالماً ،تبعاً ألمره جل يف عاله ،حسب ما جاء يف اإلخبار

* صحيح مسلم ،كتاب اجلهاد والسري ،باب يف غزوة حنني.
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القرآني عن جانب من معركة إبراهيم ،عليه السالم ،مع قومه ،حيث يقول عز وجلَ { :قالُوا
يم* َوأَ َرا ُدوا بِ ِه َك ْيداً
انص ُروا آلهَِتَ ُك ْم إِن ُكنتُ ْم َفا ِع ِل َ
َح ِّرُقوُه َو ُ
ني* ُ�ق ْلنَا اَي اَن ُر ُك يِ
ون �َب ْرداً َو َسلاَ ماً َع َلى إِْ�ب َرا ِه َ
ين} (األنبياء ،)70 - 68 :وهنا ينبغي التنبيه إىل احلقائق اآلتية:
َف َج َع ْلنَا ُه ُم ا َأل ْخ َس ِر َ

* حقيقة ربط حدوث النصر أو اهلزمية ،رغم الظروف كلها ،باملشيئة الربانية والقدرة
اإلهلية ،فهو سبحانه ُي َّص ِرف األمور كيف يشاء ،يقلب الليل والنهار ،وخيلق الذكور واإلناث،

وجيعل من يشاء عقيماً ،وينزل الغيث ،وجيري السحاب ،وخلق األرض والسماء ،وكل شيء
عنده مبقدار ،وما من شيء كائن إال بأمره ،الذي هو بني حرفني؛ الكاف والنون ،وهو القائل

ض َوإِذَا َق َضى أَ ْمراً َفإمَِّنَا َ�يق ُ
الس َما َو ِ
ُول لَ ُه ُكن
ات َوا َأل ْر ِ
عن أفعاله جل شأنه{ :بَ ِدي ُع َّ

ون}(البقرة:
َ�فيَ ُك ُ

 ،)117ويقول عز وجل{ :إمَِّنَا أَ ْم ُرُه إِذَا أَ َرا َد َش ْيئاً أَ ْن َ�يق َ
ون}(يس ،)82 :ومن األمور
ُول لَ ُه ُك ْن َ�فيَ ُك ُ

اليت يصرفها اهلل كيف يشاء النصر واهلزمية ،فهما من احلوادث املخلوقة ،اليت يهب اهلل أياً

منها ملن يشاء ،ووقت يشاء ،فسبحانه بيده امللك ،إذ يقول تعاىل يف فاحتة سورة امللك ـ تبارك:

{�َتبَا َر َك الَّ ِذي بِيَ ِد ِه الْ ُم ْل ُك َو ُه َو َع َلى ُك ِّل َش ْي ٍء َق ِد ٌير}(امللك ،)1 :وهذه احلقيقة ثابتة ال يرتاب بها
إال من مل يذق طعم اإلميان ،ومن فقد البصر والبصرية ،وإال فاألمور جتري يف الواقع املشاهد
وفقها ،كما جرت يف سري الغابرين ،فاهلل نصر حممداً ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصحبه ،وهم
َد نَ َص َرُك ُم اللهُّ بِبَ ْد ٍر َوأَنتُ ْم
أقلة ضعفاء يف بدر ،كما جاء يف قوله سبحانه يف حمكم التنزيلَ { :ولَق ْ
ون}(آل عمران)123 :
أَ ِذلٌَّة َفا�َّتقُواْ اللهَّ لَ َع َّل ُك ْم تَ ْش ُك ُر َ
* ال يستلزم اإلميان باحلقيقة اإلميانية سالفة الذكر ،اختيار نهج اخلمول ،والكسل،
والرضا باخلنوع واهلزمية ،فاهلل أمر بالعمل ،فقال جل ذكرهَ { :وُق ِل ا ْع َم ُلواْ َف َسَ�ي َرى اللهُّ َع َم َل ُك ْم
ون إ ىَِل َعالمِِ الْ َغ ْي ِب َو َّ
ون}(التوبة ،)105 :وفرق
الش َها َد ِة َ�فُ�يَ�نبِّئُ ُكم مِبَا ُكنتُ ْم �َت ْع َم ُل َ
ون َو َسُ�ت َرُّد َ
َوَر ُسولُ ُه َوالْ ُم ْؤِمنُ َ
12
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ون
سبحانه بني اجملاهدين والقاعدين ،بصريح آياته القرآنية ،فقال عز وجل{ :الَّ يَ ْستَوِي الْقَا ِع ُد َ

ني غَْ�ي ُر أُ ْويِل َّ
اللِ أِبَ ْم َوالهِِ ْم َوأَنف ِ
ين
الض َرِر َوالْ ُم َجا ِه ُد َ
ِيل هّ
ون يِف َسب ِ
ِم َن الْ ُم ْؤِمنِ َ
ِم َف َّض َل اللهُّ الْ ُم َجا ِه ِد َ
ُسه ْ
ين َد َر َج ًة َوُك ًّ
أِبَ ْم َوالهِِ ْم َوأَنف ِ
ين
ين َع َلى الْقَا ِع ِد َ
ـال َو َع َد اللهُّ الحُْ ْس ىَن َوَف َّض َل اللهُّ الْ ُم َجا ِه ِد َ
ِم َع َلى الْقَا ِع ِد َ
ُسه ْ

َ
ون من
اس ،رضي اهلل عنهما ،قال( :ال يَ ْستَوِي القَا ِع ُد َ
أ ْجراً َع ِظيماً}(النساء ،)95 :وعن ابن َعبَّ ٍ

ون إىل بَ ْدرٍ)((( ،فالعمل مطلوب بالتزامن مع طلب اإلميان حبقيقة ال
ني عن بَ ْد ٍر َوا َخلار ُِج َ
املُ ْؤِمنِ َ
مفر من التصديق بها ،تلك اليت تفيد حبصر تصريف األمور باهلل ،والرسول ،صلى اهلل عليه
وسلم ،املؤمن األكمل ،ومتلقي الوحي عن ربه ،وهو يعد العدة ،ويأخذ باألسباب مجيعها ،مل
يغب عن باله ،وال عن وجدانه ،اإلميان حبقيقة أن النصر من عند اهلل ،بدليل أنه استجاب

ون بِ ِه
استَ َط ْعتُم ِّمن ُ�ق َّوٍة َوِمن ّراَِب ِط الخَْ ْي ِل �ُت ْرِهبُ َ
لألمر الرباني املتضمن يف قوله تعاىلَ { :وأَ ِع ُّدواْ لهَُم مَّا ْ
اللِ ُ�ي َو َّف
ِيل هّ
اللِ َو َع ُدوَُّك ْم َو َ
َع ْد َّو هّ
ين ِمن ُدونهِِ ْم َال �َت ْع َل ُمو�َن ُه ُم اللهُّ َ�ي ْع َل ُم ُه ْم َوَما تُن ِفقُواْ ِمن َش ْي ٍء يِف َسب ِ
آخ ِر َ

فأعد العدة املادية واملعنوية واللوجستية الالزمة لالنتصار
ون}(األنفالَّ ،)60 :
إِلَْي ُك ْم َوأَنتُ ْم َال تُ ْظ َل ُم َ
على العدو ،ضمن أقصى اإلمكانات املتاحة لديه ،وفسر القوة املطلوب إعدادها بالرمي،
فعن ُع ْقبَة بن َعا ِمر ،رضي اهلل عنه ،قال :مسعت َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،وهو على
ٍ

الرْم ُي ،أال إ َّ
الرْم ُي ،أال إ َّ
استَ َط ْعتُ ْم من ُ�ق َّوٍة ،أال إ َّ
ُوَة
ِن الْق َّ
ِن الْق َّ
ِن الْق َّ
ُوَة َّ
ُوَة َّ
المِْنْبرَ ِ يقولَ ( :وأَ ِع ُّدوا هلم ما ْ

الرْم ُي)((( والرمي يتعدى معناه نوعاً معيناً ،بل يشمل مقتضاه أنواع الرمي قدميها وحديثها،
َّ
فالقوة به ،واملطلوب التسلح به للقاءات األعداء مجيعها.
فاإلميان والعمل مرتبطان ارتباط جذور ال قشور ،والعمل بال إميان معرض للحبوط،

ني غَْ�ي ُر أُ ْويِل َّ
الض َرِر
 .1صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة النساء ،باب (الَّ يَ ْستَوِي الْقَا ِع ُد َ
ون ِم َن الْ ُم ْؤِمنِ َ
اللِ)(النساء)95 :
َوالْ ُم َجا ِه ُد َ
ِيل هّ
ون يِف َسب ِ
 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب فضل الرمي واحلث عليه وذم من علمه ثم نسيه.
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واإلميان بال عمل يقتضيه ،خيالف نهج اهلل ،وسرية رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،فاملطلوب

إعداد وتوكل ،حسب التوجيهات األصيلة ،كما يف حديث َج ْع َف ِر ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن ُأ َميََّةَ ،ع ْن أَِبيِه،
َق َ
ال َر ُج ٌل لِلنَّبيِ ِّ ،صلى هللا عليه وسلم :أُ ْر ِس ُل اَن َق يِتَ ،وأَ�َت َوَّك ُلَ ،ق َ
الَ ( :ق َ
ال :ا ْع ِق ْل َهاَ ،و�َت َوَّك ْل).

(((

وخلص عليه الصالة والسالم بعد اإلميان والدعاء ،وإعداد العدة إىل اليقني بالنصر،
ْر( :اللهم إين
اس ،قال :قال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يوم َبد ٍ
وهزمية اخلصم ،فعن ابن َعبَّ ٍ
أَنْ ُش ُد َك َع ْه َد َك َوَو ْع َد َك ،اللهم إن ِش ْئ َت مل �ُت ْعبَ ْدَ ،فأَ َخ َذ أبو بَ ْك ٍر بيده ،فقالَ :ح ْسبُ َكَ ،ف َخ َر َج ،وهو
ون ُّ
الد�ُب َر)).
(سُ�ي ْه َزُم ا َجل ْم ُع َوُ�ي َولُّ َ
يقولَ :

(((

عبثية الفصل بني العبادة واإلميان:
يف ختام التذكري بالرباط الوثيق احملكم بني اإلميان والعمل ،والصيام واجلهاد ،وممارسة
احلرب يف رمضان ،ضد قوى الظلم والعدوان والطغيان ،إضافة إىل التذكري باملدد الرباني
الواسع لعباده املتقني ،وأوليائه املؤمنني ،فإن ذلك كله يظهر متانة الوشائج بني أنواع العبادات،
وبينها وبني اإلميان ،مما يعين عبثية حماوالت الفصل بني هذه القيم واجملاالت ،فتلك حماوالت
بائسة حمكومة بالفشل؛ ألنها ختالف احلقائق الراسخة ،اليت أرسى معاملها خالق الكون
والكائنات ،مدبر األمر يف األرض والسماوات ،وهي فاشلة أيضاً؛ ألنها ترتك اآلخذين بها
حيارى يتخبطون ،تتالطمهم األمواج ،يعجزون عن التشخيص السليم ،وعن عالج وضعهم
السقيم ،فهم مذبذبون ،كما قال اهلل تعاىل يف الضالني املرتددين بني اإلميان وغريه ،حيث
ني �َبينْ َ َذلِ َك َال إ ىَِل َهـ ُؤالء َو َال إ ىَِل َهـ ُؤالء َوَمن يُ ْض ِل ِل اللهُّ َ�ف َلن جَتِ َد لَ ُه َسبِي ً
ال}
قال عز وجلُّ :
{م َذبْ َذبِ َ
 .1صحيح ابن حبان ،كتاب الرقائق ،باب الورع والتوكل ،وقال األرنؤوط :حسن.

ون َرب ُ
اب لَ ُك ْم أَيِّن مُمِ ُّدُكم أِبَلْ ٍف ِّم َن الْ َمآلئِ َك ِة
 .2صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب قول اهلل تعاىل{ :إِ ْذ تَ ْستَ ِغيثُ َ
استَ َج َ
َّك ْم َف ْ

ني }(األنفال)9:
ُم ْرِد ِف َ
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(النساء ،)143 :أعاذنا اهلل أن نكون من هذا الصنف الضال ،وهدانا لنكون ممن رسخ اإلميان
يف قلوبهم ،وأتبعوه بصاحل العمل ،وخري املواقف ،يف سرائهم وضرائهم ،من الذين أثنى
ب ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،عليهم ،كما جاء يف حديث ُص َهيْ ٍ

َّ
اهلل عليه وسلمَ ( :ع َجبًا َأل ْم ِر الْ ُم ْؤِم ِن ،إ َّ
سذ َ
َاك َأل َح ٍد إال لِل ُم ْؤِم ِن ،إن أَ َصا�َب ْت ُه
ِن أَ ْم َرُه ُكل ُه َخْ�ي ٌرَ ،ولَْي َ
ان َخْ�ي ًرا له).
ان َخْ�ي ًرا لهَ ،وإ ِْن أَ َصا�َب ْت ُه َض َّرا ُء َصَ�ب َرَ ،ف َك َ
َس َّرا ُء َش َك َرَ ،ف َك َ

(((

{ي أَُّ�ي َها
من الذين يستجيبون هلل ورسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،انصياعاً ألمره عز وجل :اَ

ول إِذَا َد َع ُاكم لِ َما حُْيي ُ
ِيك ْم َوا ْع َل ُمواْ أَ َّن اللهَّ ي ُ
لر ُس ِ
حَُول �َبينْ َ الْ َم ْرِء َوَ�ق ْلبِ ِه َوأَنَّ ُه
استَ ِجيبُواْ للِهِّ َولِ َّ
ين آ َمنُواْ ْ
الَّ ِذ َ

ون}(األنفال )24 :على درب األخيار ،من أمثال خبيب بن عدي ،صاحب قول:
إِلَْي ِه حُْت َش ُر َ
َ
ب كان لهلِ ِ َم ْص َر ِعي
على أ ِّي َجنْ ٍ

َفَل ْس ُت ُأَباِلي حني ُأْقت ُ
َل ُم ْسِل ًما

ات الإَِْلِه َوإِ ْن يَ َ
ــشأْ ُيبَ ِار ْك على أَ ْو َصا ِل ِشــْل ٍو ممََُّزع
َوَذِل َك يف َذ ِ
ِ
فاحلشر إليه سبحانه ،واحلساب لديه ،واملصري مرهون بأمره ،فلنسدد ونقارب ،ولنطع اهلل
(((

ورسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف شأننا كله ،عسى أن يلهمنا اهلل الرشاد والسداد ،وأن يهيئ
لنا من أمرنا رشداً ،وأن يهب لنا نصراً من لدنه مؤزراً ،كنصر الفرقان ،الذي أيد اهلل به
املؤمنني يف رمضان ،يوم التقى اجلمعان ،إنه سبحانه مسيع الدعاء ،وباإلجابة جدير ،ال يعجزه
شيء يف األرض وال يف السماء ،وهو على كل شيء قدير.

 .1صحيح مسلم ،كتاب الزهد والرقائق ،باب املؤمن أمره كله خري.
 .2صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب منه.
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شهر رمضان
الذي أنزل فيه القرآن

كلمة العدد

الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل /رئيس التحرير
متر باملسلمني كل عام يف شهر رمضان املبارك مناسبة نزول القرآن الكريم ،حيث يقول
عاله{:ش ْهر َرَم َض َ َّ
اس َو�َبيِّنَ ٍ
ُرَق ِ
ان}...
منزله جل يف
ُر ُ
آن ُه ًدى لِّلنَّ ِ
ات ِّم َن الهُْ َدى َوالْف ْ
ان ال ِذي أُن ِز َل ِفي ِه الْق ْ
َ ُ
(البقرة ،)185 :ووردت يف تفسري قوله تعاىل{ :الذي أنزل فيه القرآن}ثالثة أقوال :أحدها ،أنه
أنزل القرآن فيه مجلة واحدة ،وذلك يف ليلة القدر ،إىل بيت العزة من السماء الدنيا ،قاله ابن
عباس.
والثاني ،أن معناه أنه أنزل القرآن بفرض صيامه ،روي عن جماهد والضحاك.
والثالث ،أن معناه أن القرآن ابتدىء بنزوله فيه على النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قاله ابن
إسحاق وأبو سليمان الدمشقي.

(*)
(((

اس َو�َبيِّنَ ٍ
ات
واآلية الكرمية تشري إىل غاية نزول القرآن ،واليت تتلخص بأن يكونُ { :ه ًدى لِّلنَّ ِ
ان} ويف التفسري الكبري أن هناك وجوهاً يف تفسري قوله تعاىلَ { :و�َبيِّنَ ٍ
ُرَق ِ
ات ِّم َن
ِّم َن الهُْ َدى َوالْف ْ

الهُْ َدى} بعد قولهُ { :ه ًدى} ،أوهلا :أنه تعاىل ذكر ً
أوال أنه هدى ،ثم اهلدى على قسمني؛ تارة
يكون هدى للناس بيناً جلياً ،وتارة ال يكون كذلك ،والقسم األول ال شك يف أنه أفضل،
* زاد املسري .187/ 1،
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فكأنه قيل هو هدى؛ ألنه هو البني من اهلدى ،والفارق بني احلق والباطل ،فهذا من باب ذكر
اجلنس ،ويعطف نوعه عليه؛ لكونه أشرف أنواعه ،والتقدير كأنه قيل :هذا هدى ،وهذا بني
من اهلدى ،وهذا بينات من اهلدى ،وال شك أن هذا غاية املبالغات ،والوجه الثاني :أن يقال
القرآن هدى يف نفسه ،ومع كونه كذلك ،فهو أيضاً بينات من اهلدى والفرقان ،واملراد باهلدى
اب باِلحَْ ّق ُم َص ّدقاً لّ َما �َبينْ َ يَ َديْ ِه َوأَن َز َل
والفرقان التوراة واإلجنيل ،قال اهلل تعاىلَ�{ :ن َّز َل َع َل ْي َك الْ ِكتَ َ
ال�ت ْوَرا َة َوا ِإلجن َ
َّ
وسى
ُرَق َ
ِيل* ِمن َ�ق ْب ُل ُه ًدى لّلنَّ ِ
ان(}...آل عمران ، )4 - 3:وقالَ { :وإِ ْذ آ�َتْ�ينَا ُم َ
اس َوأَن َز َل الْف ْ

ُرَق َ
وسى َو َها ُر َ
ان لَ َع َّل ُك ْم �َت ْهتَ ُد َ
ُرَق َ
ان َو ِضيَاء َوِذ ْكراً
ون}(البقرة )53:وقالَ { :ولَق ْ
الْ ِكتَ َ
َد آ�َتْ�ينَا ُم َ
ون الْف ْ
اب َوالْف ْ

ني}(األنبياء)48:
لِّ ْل ُمتَّ ِق َ

فبني تعاىل أن القرآن مع كونه هدى يف نفسه ،ففيه أيضاً هدى من الكتب املتقدمة ،اليت
هي هدى وفرقان ،والوجه الثالث أن حيمل األول على أصول الدين ،واهلدي الثاني على
فروع الدين ،فحينئذ يزول التكرار ،واهلل أعلم.

(*)
(((

نزول القرآن يف ليلة القدر املباركة:
أفصحت آيات القرآن الكريم عن نزوله يف إحدى ليالي شهر رمضان ،أال وهي ليلة
َدرِ* َوَما
القدر ،اليت تفوق بالقدر والوزن ألف شهر ،مصداقاً لقوله تعاىل{ :إاَِّن أَن َزلْنَا ُه يِف لَْ�ي َل ِة الق ْ
أَ ْد َر َ
وح ِفي َها بإِِذ ِ
ْن َرّبهِِم ِّمن ُك ِّل
َدرِ* لَْ�ي َل ُة الق ْ
اك َما لَْ�ي َل ُة الق ْ
َد ِر َخْ�ي ٌر ِّم ْن أَلْ ِف َش ْه ٍر* �َتَ�ن َّز ُل املَالئِ َك ُة َو ُّ
الر ُ
َج ِر}(القدر ،)5 - 1 :فهذه السورة الكرمية مسيت بالقدر نسبة إىل قدر
أَ ْم ٍر* َسال ٌم ِه َي َح ىَّت َم ْط َل ِع الف ْ
الليلة اليت أنزل فيها القرآن ،واملراد بالقدر الذي وصفت به هذه الليلة ،كما ورد يف التفسري
الكبري ،أنها إمنا مسيت بهذا االسم؛ ألن قدرها وشرفها عند اهلل عظيم ،ومعلوم أنه ليس قدرها
* التفسري الكبري.75/ 5 ،
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وشرفها ،لسبب ذلك الزمان؛ ألن الزمان شيء واحد يف الذات والصفات ،فيمتنع كون بعضه
أشرف من بعض لذاته ،فثبت أن شرفه وقدره ،بسبب أنه حصل فيه أمور شريفة عالية ،هلا
قدر عظيم ،ومرتبة رفيعة ،ومعلوم أن منصب الدين أعلى وأعظم من منصب الدنيا ،وأعلى
األشياء وأشرفها منصباً يف الدين هو القرآن؛ َّ
ألن به ثبتت نب ّوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم،
وبه ظهر الفرق بني احلق والباطل يف سائر كتب اهلل املن ّزلة ،كما قال يف صفتهَ { :وُم َه ْي ِمناً َع َل ْي ِه}
(املائدة ،)48 :وبه ظهرت درجات أرباب السعادات ،ودركات أرباب الشقاوات ،فعلى هذا ال
شيء إال والقرآن أعظم قدراً ،وأعلى ذكراً ،وأعظم منصباً منه ،فلو كان نزوله إمنا وقع يف ليلة
أخرى سوى ليلة القدر ،لكانت ليلة القدر هي هذه الثانية ال األوىل ،وحيث أطبقوا على أن
ليلة القدر اليت وقعت يف رمضان ،علم أن القرآن إمنا أنزل يف تلك الليلة.

(((

َدرِ}أي يف ليلة التقدير جلميع أمور
ويف أضواء البيان أن معنى قوله{ :إاَِّن أَن َزلْنَا ُه يِف لَْ�ي َل ِة الق ْ
السنة من رزق ،وموت ،وحياة ،ووالدة ،ومرض ،وصحة ،وخصب ،وجدب ،وغري ذلك من أمور
السنة مجيعها ،قال بعضهم :حتى إن الرجل لينكح ويتصرف يف أموره ،ويولد له ،وقد خرج
امسه يف املوتى يف تلك السنة.

(((

وأرجح األقوال يف موعد ليلة القدر أنها ليلة السابع والعشرين من رمضان ،فعن ابن

ً َ
َ
ُ
ْر
اب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أُروا َليَْلَة اْل َقد ِ
ُع َم َر ،رضي اهلل عنهما ،أ َّن ِر َجاال من أ ْص َح ِ
السبْع َ
لمَْ
اخ ِر ،فقال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :أَ َرى ُرؤاَْي ُك ْم قد �َت َوا َطأَ ْت يف
األ َو ِ
َام يف َّ ِ
يف ا ن ِ

 .1التفسري الكبري.204 - 203/ 27 ،
 .2أضواء البيان.173/ 7 ،
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الس ْب ِع ا َأل َو ِ
الس ْب ِع ا َأل َو ِ
اخ ِر)
اخ ِرَ ،ف َم ْن كان ُمتَ َح ِّري َها َ�ف ْلَ�يتَ َح َّرَها يف َّ
َّ

(((

ووصفت ليلة نزول القرآن الكريم أيضاً باملباركة ،حسب ما جاء يف سورة الدخان ،حيث

ِين}(الدخان ،)3 :جاء يف التسهيل لعلوم
يقول جل شأنه{ :إاَِّن أَن َزلْنَا ُه يِف لَْ�ي َل ٍة مُّبَا َرَك ٍة إاَِّن ُكنَّا ُمن ِذر َ
التنزيل ،أن قوله تعاىل{ :إان أنزلناه يف ليلة مباركة} يعين ليلة القدر من رمضان ،وكيفية إنزاله
فيها أنه أنزل إىل السماء الدنيا مجلة واحدة ،ثم نزل به جربيل على النيب ،صلى اهلل عليه
وسلم ،شيئاً بعد شيء.

(((

نزول القرآن منجمًا -مفرقًا:-
اقتضت حكمة اهلل تعاىل وإرادته أن ال ينزل القرآن الكريم مجلة واحدة ،بل نزل منجماً
ـ أي مفرقاً ـ وكثرياً ما كان يتعلق النزول مبناسبات وحوداث معينة ،فيقول عز وجلَ { :وُ�ق ْرآانً
اس َع َلى ُم ْك ٍث َو�َن َّزلْنَا ُه تَن ِزي ً
ال}(اإلسراء ،)106 :وقد تعرضت هذه اآلية الكرمية
ْرأَ ُه َع َلى النَّ ِ
َ�ف َرْ�قنَا ُه لَِ�تق َ
باإلشارة إىل بعض حكم نزول القرآن مفرقاً ،وذلك لتمكني النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،من
قراءته على الناس ،على مهل وتثبت؛ فإنه أيسر للحفظ ،وأعون على الفهم ،وقرئ { َمكث}
بالفتح ،وهو لغة فيه ،ومعنى قوله تعاىل{ :ونزلناه تنزي ً
ال} أي حسبما تقتضيه احلكمة واملصلحة،
ويقع من احلوادث والواقعات.

(((

من أوصاف القرآن يف القرآن:
وردت أوصاف عديدة للقرآن الكريم ذكرتها آيات التنزيل ،وكل وصف منها له معانيه
 .1صحيح البخاري ،كتاب فضل ليلة القدر ،باب التماس ليلة القدر يف السبع األواخر.
 .2التسهيل لعلوم التنزيل.34/ 4 ،
 .3تفسري أبي السعود .199/ 5 ،
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ودالالته ،ومن تلك األوصاف املقتبسة من القرآن نفسه ،ما يأتي:
القرآن عربي ،ومن اآليات القرآنية اليت ذكرت لغة القرآن ،قوله تعاىل{ :إاَِّن أَن َزلْنَا ُه ُ�ق ْرآانً َع َربِيّاً
ون}(يوسف ،)2 :وتكرر هذا الذكر ،وتأكد يف آيات قرآنية أخرى ،كما يف اآلية 28
لَّ َع َّل ُك ْم �َت ْع ِق ُل َ
من سورة الزمر ،واآلية  113من سورة طه ،والثالثة من سورة فصلت ،والسابعة من سورة
الشورى ،والثالثة من الزخرف.
ليس له عوج ،حيث يقول جل شأنه يف اآلية األوىل من سورة الكهف{ :الحَْ ْم ُد للِهَِّ الَّ ِذي أَن َز َل

اب َولمَْ جَْي َعل لَّ ُه ِع َو َجا}(الكهف)1:؛ أي مل جيعل يف القرآن عوجاً ـ أي ال اعوجاج
َع َلى َع ْب ِد ِه الْ ِكتَ َ
فيه البتة ـ ال من جهة األلفاظ ،وال من جهة املعاني ،أخباره كلها صدق ،وأحكامه عدل ،سامل
من العيوب مجيعها ،يف ألفاظه ومعانيه وأخباره وأحكامه؛ ألن قوله{ :عوجاً} نكرة يف سياق
النفي ،فهي تعم نفي أنواع العوج مجيعها .وما ذكره جل وعال هنا من أنه ال اعوجاج فيه ،بينه

ُر ِ
ون*
آن ِمن ُك ِّل َمثَ ٍل لَّ َع َّل ُه ْم َ�يتَ َذَّك ُر َ
َد َض َرْ�بنَا لِلنَّ ِ
يف مواضع أخر كثرية ،كقولهَ { :ولَق ْ
اس يِف َه َذا الْق ْ
ُون}(الزمر )28 - 27:وقولهَ { :ومَتَّ ْت َك ِل َم ُة َربّ َ
ِك ِص ْدقاً َو َع ْد ًال ال
ُ�ق ْرءاانً َع َربِيًّا غَْ�ي َر ِذي ِع َوٍج لَ َع َّل ُه ْم َ�يَّ�تق َ
يم}(األنعام ،)115:فقوله{ :صدقاً}أي يف األخبار ،وقوله{ :عد ًال}أي
ُمبَ ِّد ِل لِ َك ِل َماتِ ِه َو ُه َو َّ
الس ِمي ُع الْ َع ِل ُ
ان ِم ْن ِعن ِد َغيرْ ِ هَّ
يف األحكام ،وكقوله تعاىل{ :أَ َف َ
آن َولَ ْو َك َ
ُر َ
َّر َ
اختِالفاً
اللِ لَ َو َج ُدواْ ِفي ِه ْ
ون الْق ْ
ال َ�يتَ َد�ب ُ
َكثِرياً}(النساء )82:واآليات مبثل ذلك كثرية جداً.

(*)
(((

ُرآ ٌن َك ِرميٌ}(الواقعة،)77:
ووصف القرآن بالكريم والعظيم واجمليد واملبني ،فقال تعاىل{ :إِنَّ ُه لَق ْ
َد آ�َتْ�ينَ َ
يم}
ُر َ
ووصف بالعظيم ،كما يف قوله تعاىلَ { :ولَق ْ
آن الْ َع ِظ َ
اك َس ْبعاً ِّم َن الْ َمثَ يِان َوالْق ْ

(احلجر:

ُر ِ
آن الْ َم ِجي ِد}(ق )1 :وهو مبني ،كما يف قوله
 ،)87ووصف باجمليد كما يف قوله جل شأنه{ :ق َوالْق ْ
* أضواء البيان.192/ 3 ،
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آي ُت ِ
اب َوُ�ق ْر ٍ
الكتَ ِ
آن ُّمبِنيٍ}(احلجر ،)1 :ويف اآلية األوىل من سورة النمل ،واآلية
تعاىل{ :الر تِ ْل َك اَ
 69من سورة يس.
وورد يف القرآن الكريم ذكر أوصاف ربانية وخصائص أخرى له ،فهو من عند اهلل َّ
جل
يف عاله ،ولن يستطيع اإلنس واجلن أن يأتوا مبثله ،أو بسورة منه ،ولو كان بعضهم لبعض
ظهرياً.
وهو يهدي لليت هي أقوم ،وشفاء ورمحة وهدى ونور ،وقرآن الفجر مشهود ،وفيه من كل مثل،
احلكيم ذو الذكر ،واجلن ملا مسعوه شهدوا له ابلعجب ،واجلبال ختشع وتتصدع من خشية هللا لو
أنزل عليها.
التواصل مع القرآن:
ينبغي أن يكون الناس على دراية بالغاية العليا من نزول القرآن الكريم ،وكيفية التواصل
معه ،فهو كتاب رباني هلداية العاملني ،وما فيه من قصص وترغيب وترهيب وتشريع ،خيدم
هذه الغاية ،بأساليب وقوالب متنوعة ومشوقة ،ومن أراد االستفادة من نفع القرآن وخريه،
وثواب التواصل معه بالقراءة والتدبر ،والعمل مبا جاء فيه ،فعليه أن يقرأه بتؤدة وترتيل،
ويبحث عن تفسري آياته ،وأحكامه ،ومن أكرب آفات التعامل معه هجره ،واإلدبار عنه ،وهي
حالة شكاها الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل ربه عز وجل ،وفق ما جاء من إخبار عن
ذلك ،ويفسر صاحب (أضواء البيان) املراد بهجر القرآن ،فيقول :معلوم أن كل من مل يشتغل
بتدبر آيات هذا القرآن العظيم ـ أي تصفحها ،وتفهمها ،وإدراك معانيها ،والعمل بها ـ
فإنه معرض عنها ،غري متدبر هلا ،فيستحق اإلنكار والتوبيخ املذكور يف اآليات ،إن كان اهلل
21
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أعطاه فهماً يقدر به على التدبر ،وقد شكا النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل ربه من هجر
تخَّ
ول اَي َر ِّب إ َّ
الر ُس ُ
قومه هذا القرآن ،حسب ما جاء يف قوله تعاىلَ { :وَق َ
آن
ُر َ
ال َّ
ِن َ�ق ْوِمي ا َ ُذوا َه َذا الْق ْ

َم ْه ُجوراً}(الفرقان ،)30:فتدبر القرآن ،وتفهمه ،وتعلمه ،والعمل به ،أمر ال بد منه للمسلمني.
وقد بني النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن املشتغلني بذلك هم خري الناس ،كما ثبت يف
(خْ�ي ُرُك ْم من �َت َع َّل َم
حديث عثمان بن عفان ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ :
ون}
اب َومِبَا ُكنتُ ْم تَ ْد ُر ُس َ
ني مِبَا ُكنتُ ْم �ُت َع ِّل ُم َ
ُر َ
ون الْ ِكتَ َ
آن َو َع َّل َم ُه)((( وقال تعاىلَ ...{ :ولَ ِـكن ُكونُواْ َرباَّنِيِّ َ
الْق ْ
(آل عمران.)79:

(((

الرقية بالقرآن:
ُّ
الرقية أسلوب من أساليب العالج الصحي والبدني ،تستخدم إىل جانب تناول العقاقري
الطبية الالزمة للعالج ،شريطة خلوها من الطالسم وأي أنواع الشرك ،فعن َع ْو ِف بن َماِل ٍك

َ
ول هَّ
الا ِه ِليَّ ِة�َ ،ف ُق ْلنَا :اي َر ُس َ
األ ْش َج ِع ِّي ،قال( :كنا �َن ْرِقي يف جَْ
اللِ؛ َك ْي َف �َت َرى يف ذلك؟ فقال :ا ْع ِر ُضوا
َع َل َّي ُرَق ُاك ْم ،ال بأَْ َس اِب ُّلرَقى ،ما مل يَ ُك ْن فيه ِش ْر ٌك).

(((

وثبت بالدليل ممارسة الرقية بالقرآن ،فعن َعاِئ َشَة (أَ َّن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،كان إذا

َ
اشِه ُك َّل َليَْلٍة ،جمََ َع َك َّفيِْهُ ،ث َّم َن َف َ
يه َماُ { :ق ْل هو هللا أَ َح ٌد} َو{ ُق ْل أَ ُعوُذ
أَ َوى إىل ِف َر ِ
يه َماَ ،ف َق َرأ ِف ِ
ث ِف ِ
است َ
اع من َج َس ِدهِ ،يَبْ َدُأ ِب ِه َما على َرأْ ِسِه
َط َ
يمَْس ُح ِب ِه َما ما ْ
ب َِر ِّب الْ َف َل ِق} َو{ ُق ْل أَ ُعوُذ ب َِر ِّب الناس} ُث َّم َ
َو َو ْج ِهِه ،وما أَْقبَ َل من َج َس ِدهِ ،يَ ْف َع ُل ذلك َث َ
ات).
الث َم َّر ٍ

(((

 .1صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب خريكم من تعلم القرآن وعلمه.
 .2أضواء البيان.257/ 7 ،

 .3صحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب ال بأس بالرقى ما مل يكن فيه شرك.
 .4صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب فضل املعوذات.
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تالوة القرآن و ترتيله:
نزلت اآليات القرآنية حتث الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،واملسلمني معه ،ومن بعده،
آن �َت ْرتِي ً
ال}(املزمل ،)4 :واهلل كلف الوحي،
ُر َ
على تالوة القرآن وترتيله ،فقال تعاىلَ ...{ :وَرتِّ ِل الْق ْ

عليه السالم ،برتتيل القرآن على النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،بل كان من ِح َكمِ نزوله مفرقاً
حتقيق هذه الغاية ،فقال عز وجلَ {:وَق َ
ج َل ًة َو ِ
اح َد ًة َك َذلِ َك
ُر ُ
آن مُ ْ
ال الَّ ِذ َ
َروا لَ ْوال �ُن ِّز َل َع َل ْي ِه الْق ْ
ين َكف ُ
ِت بِ ِه ُ�ف َؤا َد َك
لُِ�نَ�ثبّ َ

َوَر�َّت ْلنَا ُه �َت ْرتِي ً
ال}(الفرقان)32 :

فالقرآن الكريم ينبغي أن يتلى حسب التالوة اليت نقلها الوحي عن اهلل تبارك وتعاىل ،فقال
جل شأنهَ { :فإِذَا َ�ق َرأْاَن ُه

ِع ُ�ق ْرآنَ ُه}(القيامة)18 :
َفاتَّب ْ

َ
وجل�{:فَ�ت َع ىَال
ونهى اهلل رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن القراءة املستعجلة للقرآن ،فقال عز
هَّ
ُر ِ
َّب ِزْد يِن
آن ِمن َ�ق ْب ِل أَن ُ�يق َ
ْضى إِلَْي َك َو ْحيُ ُه َوُقل ر ِّ
اللُ الْ َم ِل ُك الحَْ ُّق َولاَ �َت ْع َج ْل اِبلْق ْ
وقال تعاىل{ :ال تحَُ ِّر ْك بِ ِه لِ َسانَ َك لَِ�ت ْع َج َل

ِع ْلماً}(طه)114 :

بِ ِه}(القيامة)16:

(سئِ َل
ومن وصف طريقة تالوة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،للقرآن ،ما جاء عن َقتَاَدةَ ،قالُ :

َّ
ِس ِم هَّ
اللِ الرمحن
أَنَ ٌ
سَ ،ك ْي َف كانت ِق َرا َء ُة النيب ،صلى هللا عليه وسلم؟ فقال :كانت َم ًّدا ،مُث َ�ق َرأَ{ :ب ْ
ِس ِم هَّ
ح ِنَ ،ويمَُ ُّد اِب َّلر ِحي ِم).
اللَِ ،ويمَُ ُّد اِب َّلرمْ َ
َّ
الر ِحي ِم} يمَُ ُّد بِب ْ

(*)
(((

مما سبق يظهر أن االستعجال يف ختم القرآن غري حمبذ ،بل املطلوب الرتتيل والتالوة
املتأنية ،اليت يراعى فيها تطبيق أحكام التالوة ،خبالف قراءة بعض الناس الذين يسرعون
يف القراءة لتسجيل أرقام ختم القرآن ،على خالف املرغوب فيه الذي أكدته السنة املطهرة،
ان َ�يَ�ت َعا َه ُد َكَّ�نتَ ُه�َ ،فيَ ْسأَلهَُا عن
َات َح َس ٍبَ ،ف َك َ
فعن عبد اهللِ بن َع ْم ٍرو ،قال( :أَنْ َك َح يِن أيب ا ْم َرأَ ًة ذ َ
* صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب مد القراءة.
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اشا ،ومل ُ�ي َفتِّ ْش لنا َكَ�نفًا ،منذ أَ�َتْ�ينَا ُه ،فلما َط َ
�َب ْع ِل َها�َ ،فَ�تق ُ
ال ذلك
الر ُج ُل من َر ُج ٍل ،مل يَ َط ْأ لنا ِف َر ً
ُول :نِ ْع َم َّ
عليه ،ذ ََك َر لِلنَّبيِ ِّ ،صلى هللا عليه وسلم ،فقال ،الْق يَِن بِ ِه�َ ،ف َل ِقيتُ ُه �َب ْع ُد ،فقالَ :ك ْي َف تَ ُصوُم؟ قالُ :ك َّل

َّ
آن يف كل َش ْه ٍر ،قال:
ُر َ
َ�ي ْوٍم ،قالَ :وَك ْي َف تخَْتِ ُم؟ قالُ :كل لَْ�ي َل ٍة ،قالُ :ص ْم يف كل َش ْه ٍر ثَالثَةً ،واقرأ الْق ْ
يق أَ ْكَ�ث َر من ذلك ،قالُ ،ص ْم ثَالثَ َة أَاَّي ٍم يف جُْ
يق أَ ْكَ�ث َر من ذلك ،قال :أَ ْف ِط ْر
ال ُم َع ِة ،قلت :أُ ِط ُ
قلت :أُ ِط ُ
يق أَ ْكَ�ث َر من ذلك ،قالُ :ص ْم أَ ْف َض َل َّ
الص ْوِم؛ َص ْوَم َدا ُوَدِ ،صيَا َم َ�ي ْوٍم،
َ�ي ْوَمينْ َِ ،و ُص ْم َ�ي ْوًما ،قال :قلت :أُ ِط ُ
ال َم َّرةً�َ ،ف َلْ�يتَ يِن َقبِ ْل ُت ُر ْخ َص َة رسول هَّ
اللِ ،صلى هللا عليه وسلم؛ َوذ َ
َوإِ ْف َطا َر َ�ي ْوٍمَ ،و ْا�ق َرأْ يف كل َس ْب ِع لَيَ ٍ
َاك

َّ
ُر ِ
ْرُؤُه َ�ي ْع ِر ُض ُه من
ْتَ ،ف َك َ
ْرأُ على �َب ْع ِ
ض أَ ْه ِل ِه ُّ
أَيِّن َك رِ ْب ُتَ ،و َض ُعف ُ
آن اِبلَّ�ن َهارَِ ،وال ِذي َ�يق َ
الس ْب َع من الْق ْ
ان َ�يق َ
ون أَ َخ َّف عليه اِب َّلل ْي ِل ،وإذا أَ َرا َد أَ ْن َ�يَ�تقَوَّى أَ ْف َط َر أَاَّي ًماَ ،وأَ ْح َصىَ ،و َصا َم ِمْ�ث َل ُه َّنَ ،ك َرا ِهيَ َة
الَّ�ن َهارِ ،لِيَ ُك َ
أَ ْن َ�يْ�ت ُر َك شيئاً َفا َر َق النيب ،صلى هللا عليه وسلم ،عليه ،قال أبو َع ْبد هَّ
اللِ :وقال �َب ْع ُض ُه ْم يف ث ٍ
َالث ،ويف
مَ ْ
سَ ،وأَ ْكَ�ث ُرُه ْم على َس ْب ٍع)
خٍ

(((

والناس حيال القرآن وتالوته ،أصناف وأشكال ودرجات ،وصفها الرسول ،صلى اهلل عليه
ِبَ ،وَمثَ ُل
ُر َ
ِبَ ،و َط ْع ُم َها َطيّ ٌ
آنَ ،ك َمثَ ِل الأُْْ�ت ُر َّج ِة؛ ِرحيُ َها َطيّ ٌ
ْرأُ الْق ْ
وسلم بقولهَ ( :مثَ ُل الْ ُم ْؤِم ِن الذي َ�يق َ
آن،
ُر َ
ُر َ
آنَ ،ك َمثَ ِل التَّ ْم َرِة ،ال ر َ
ْرأُ الْق ْ
ِيح هلاَ ،و َط ْع ُم َها ُح ْل ٌوَ ،وَمثَ ُل املُنَا ِف ِق الذي َ�يق َ
ْرأُ الْق ْ
الْ ُم ْؤِم ِن الذي ال َ�يق َ
آنَ ،ك َمثَ ِل ا َحل ْن َظ َل ِة ،ليس هلا
ُر َ
َمثَ ُل َّ
الريحَْانَ ِةِ ،رحيُ َها َطيّ ٌ
ْرأُ الْق ْ
ِبَ ،و َط ْع ُم َها ُم ٌّرَ ،وَمثَ ُل الْ ُمنَا ِف ِق الذي ال َ�يق َ
ِيحَ ،و َط ْع ُم َها ُم ٌّر)
رٌ

(((

فهنيئاً ملن كان مثل ُ
األْتُر َّجِة ،مؤمن يقرأ القرآن ،رحيه طيب ،وطعمه طيب ،وبئس من كان

من صنف احلنظلة ،أو الرحيانة.
 .1صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب يف كم يقرأ القرآن.
 .2صحيح البخاري ،كتاب األطعمة ،باب ذكر الطعام.
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التغين بالقرآن:
من ميزات القرآن الكريم ،قابليته جلذب القلوب ،وشد األمساع ،ملوسيقاه ،وبيانه ،وبالغته،
ومضامينه ،وسواء فسر التغين به بتجويد صوت قارئيه ،أم بغري ذلك ،فهي ميزة من ميزاته،

َن
فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،أََّنُه كان يقول :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :مل يأَْذ ْ
آن ،وقال َص ِ
ُر ِ
اح ٌب له يُ ِري ُد جَْي َه ُر بِ ِه) ((( ،وعن أبي ُه َريْ َرةَ ،عن
هللا لِ َش ْي ٍء ما أَ ِذ َن لِلنَّبيِ ِّ ،أن َ�يَ�ت َغ ىَّن اِبلْق ْ
ُر ِ
ان:
آن ،قال ُسفْيَ ُ
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :ما أَ ِذ َن هللا لِ َش ْي ٍء ما أَ ِذ َن لِلنَّبيِ ِّ أَ ْن َ�يَ�ت َغ ىَّن اِبلْق ْ
�َتف ِ
ريُه يَ ْسَ�ت ْغ يِن بِ ِه).
ْس ُ

(((

وملا مسع الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،قراءة أبي موسى األشعري للقرآن ،أثنى عليها،
يت ِم ْزَما ًرا من َم َزا ِم ِري ِ
آل َدا ُوَد).
وسى؛ لقد أُوتِ َ
وقال له( :اي أَاَب ُم َ

(((

يت) بصيغة
وهنا ال جمال لالختالف بأن املقصود حسن الصوت ،ومعنى قوله( :لقد أُوتِ َ
اجملهولِ ( ،مزَماراً) :بكسر امليم؛ أي صوتاً حسناً وحلناً طيباً ،قال احلافظ املراد باملزمار الصوت
احلسن ،وأصله اآللة ،أطلق امسه على الصوت للمشابهة ،وقوله( :من مزامري آل داود) أي
من أحلانه.
وعن النووي يف شرح مسلم ،قال العلماء :املراد باملزمار هنا الصوت احلسن ،وأصل الزمر
الغناء ،وآل داود هو داود نفسه ،وآل فالن قد يطلق على نفسه ،وكان داود ،صلى اهلل عليه
وسلم ،حسن الصوت جداً((( ،لكن بالتأكيد ،فإن القراءة احلسنة للقرآن تكون وفق أحكام
يتغن بالقرآن.
 .1صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب من مل َّ
 .2التخريج نفسه.

 .3صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن.
 .4حتفة األحوذي241/ 10 ،
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التجويد والتالوة املأثورة.
تدبر القرآن والتذكري به:
ً
وترتيال ،مع تدبر املقروء ،حيث أنكر
أفضل ما تكون عليه قراءة القرآن ،أن تتم تالوة
اهلل تعاىل على الذين ال يتدبرون القرآن ،فقال جل شأنه{ :أََف َ
ان ِم ْن
آن َولَ ْو َك َ
ُر َ
َّر َ
ون الْق ْ
ال َ�يتَ َد�ب ُ
آن أَ ْم َع َلى
ُر َ
َّر َ
اللِ لَ َو َج ُدواْ ِفي ِه ْ
ِعن ِد َغيرْ ِ هّ
ون الْق ْ
اختِالفاً َكثِرياً}(النساء ،)82 :وقال عز وجل{ :أََ�فلاَ َ�يتَ َد�ب ُ
ُ�ق ُل ٍ
وب

أَْ�قفَالهَُا}(حممد)24 :

وتدبر القرآن يقود إىل االنتفاع من التذكري به ،حيث يسره اهلل لذلك ،فقال جل شأنه:
آن لِل ِّذْك ِر َ�ف َه ْل ِمن م َّ
ُّدِكر}(القمر ،)17 :أي يسرناه للحفظ ،وهذا معلوم باملشاهدة،
ُر َ
{ َولَق ْ
َد يَ َّس ْراَن الْق ْ
فإنه حيفظه األطفال وغريهم حفظاً بالغاً ،خبالف غريه من الكتب ،وقيل :معنى اآلية سهلناه
للفهم واالتعاظ به؛ ملا تضمن من الرباهني واحلكم البليغة.

(*)
(((

ومعلوم أن هذه اآلية الكرمية تكرر ذكرها أربع مرات يف سورة القمر ،وذلك يف اآليات
 ،17و ،22و ،32و ،40منها ،ومن احملال أن يكون ذلك عبثاً ،وإمنا هو حافز للذكر واالتعاظ،
وأمر َّ
جل جالله بالتذكري بالقرآن يف قوله عز وجل :حَْ
نت َع َل ْيهِم جِبَبَّا ٍر
{ن ُن أَ ْع َل ُم مِبَا َ�يقُولُ َ
ون َوَما أَ َ
آن َمن ي ُ
ُر ِ
خََاف
َف َذِّك ْر اِبلْق ْ

َو ِعي ِد}(.ق)45 :

ويشرتط لتالوة القرآن وجتويده أن يتما بعيداً عن الرياء ،فعن أبي َس ِعي ٍد ُ
ْر ِّي ،رضي اهلل
اخلد ِ

خَْر ُج ِف ُ
ول هَّ
عنه ،أََّنُه قال( :مسعت َر ُس َ
ون َصالتَ ُك ْم مع
يك ْم َ�ق ْوٌم حَْت ِق ُر َ
اللِ ،صلى هللا عليه وسلم ،يقول :ي ُ
آن ،ال يجَُا ِوُز َحنَ ِ
ون
اج َرُه ْم ،يمَْ ُرُق َ
ُر َ
ِمَ ،و َع َم َل ُك ْم مع َع َم ِله ْ
َصالتهِِ ْمَ ،و ِصيَا َم ُك ْم مع ِصيَا ِمه ْ
ِم ،ويقرءون الْق ْ
الرِميَّ ِة�َ ،ي ْن ُظ ُر يف النَّ ْص ِل ،فال َ�ي َرى شيئاًَ ،وَ�ي ْن ُظ ُر يف ال ِق ْد ِح ،فال َ�ي َرى
من ال ِّد ِ
ين ،كما يمَْ ُر ُق َّ
الس ْه ُم من َّ
* التسهيل لعلوم التنزيل.81/ 4 ،
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يش ،فال َ�ي َرى شيئاً َوَ�يتَ َما َرى يف الف ِ
ُوق).
الر ِ
شيئاًَ ،وَ�ي ْن ُظ ُر يف ِّ

(((

آن و َ
َتعَا ُهِدِه:
ْ
اسِت ْذ َكاِر ْال ُق ْر ِ
جيدر باملسلم املتواصل مع القرآن الكريم ،قراءةً وتدبراً وحفظاً أن يتعاهده باملراجعة

الدائمة ،وتثبيت احلفظ واالستذكار ،حلديث َناِفع ،عن ابن ُع َم َر ،رضي اهلل عنهما ،أَ َّن َر ُس َ
ول
ٍ

آنَ ،ك َمثَ ِل َص ِ
اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إمنا َمثَ ُل َص ِ
ُر ِ
ِل املَُع َّق َل ِة ،إن َعا َه َد
اح ِب ا ِإلب ِ
اح ِب الق ْ
عليها أَ ْم َس َك َهاَ ،وإ ِْن أَ ْط َل َق َها َذ َهبَ ْت).

(((

قوله( :إن َعا َه َد عليها أَ ْم َس َك َها) :أي استمر إمساكه هلا ،وقولهَ ( :وإ ِْن أَ ْط َل َق َها َذ َهبَ ْت) :أي
انفلتت (((.وورد الذم للذي ينسى ما حفظ منه ،بسبب إهمال املراجعة والتثبيت ،فعن عبد
س ما َأل َح ِد ِه ْم أَ ْن َ�يق َ
يت آيَ َة َك ْي َت َوَك ْي َت ،بَ ْل
ُول نَ ِس ُ
اهللِ ،قال :قال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :بِْئ َ
الر َج ِ
ال من الَّ�ن َع ِم).
ُر َ
آن ،فإنه أَ َش ُّد �َتف ِّ
نُ ِّس َيَ ،و ْ
َصيًا من ُص ُدوِر ِّ
استَ ْذِك ُروا الْق ْ

(((

وقد روي يف عمدة القاري عن القرطيب بشأن نُ ِّس َي ونَ ِس َي ،قوله :التثقيل معناه أنه عوقب
بوقوع النسيان عليه لتفريطه يف معاهدته واستذكاره ،والتخفيف :أن الرجل تركه غري ملتفت
إليه.

(((

آن َ�ف َوالَّ ِذي �َنف ِ
ْسي بيده
ُر َ
وعن أبي ُم َ
وسى ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ�( :ت َعا َه ُدوا الْق ْ
ِل من ُع ُق ِل َها).
َصيًا من ا ِإلب ِ
لهَُ َو أَ َش ُّد �َتف ِّ

(((

 .1صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به.
 .2صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب استذكار القرآن وتعاهده.
 .3فتح الباري.79/ 9 ،
 .4صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب استذكار القرآن وتعاهده.
 .5عمدة القارئ.48 / 20 ،
 .6صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب استذكار القرآن وتعاهده.
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االستماع للقرآن واإلنصات له والعمل به:
بعض الناس أميون ،أو ال يتقنون القراءة ،فيمكنهم االستعاضة عنها بالسماع للتالوة،
لينالوا بعض ما فاتهم من خري تالوته وتدبره ،وحسن اإلصغاء لتالوة القرآن واإلنصات
استَ ِم ُعواْ لَ ُه
ُر ُ
آن َف ْ
هلا ،مطلوب من املسلمني عموماً ،استجابة ألمر اهلل عز وجلَ {:وإِذَا ُق ِر َئ الْق ْ
َوأَ ِ
ون}(األعراف ،)204 :وللمفسرين أقوال بشأن املراد باالستماع واإلنصات
ح َ
نصتُواْ لَ َع َّل ُك ْم �ُت ْرمَ ُ
هنا ،فذكر أن فيه ثالثة أقوال :أحدها ،أن اإلنصات املأمور به هو لقراءة اإلمام يف الصالة،
والثاني ،أنه اإلنصات للخطبة ،والثالث ،أنه اإلنصات لقراءة القرآن على اإلطالق ،وهو
ما رجح لوجهني :أحدهما ،أن اللفظ عام ،وال دليل على ختصيصه ،والثاني ،أن اآلية مكية،
واخلطبة إمنا شرعت باملدينة.

(((

والعمل مبقتضى ما جاء يف القرآن الكريم من أوامر ونواهٍ أمر الزم ،بصفته املصدر
التشريعي األول يف اإلسالم ،والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول( :وقد �َت َرْك ُت ِف ُ
يك ْم ما لَ ْن
اب هَّ
اللِ).
تَ ِض ُّلوا �َب ْع َده ُ ،إن ا ْعتَ َص ْمتُ ْم بِ ِهِ ،كتَ ُ

(((

فهذه نفحات جمملة لبعض خصائص القرآن الكريم ،وواجب املسلمني حنوه ،أحببنا
التذكري بها مع حلول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ،الذي نتعبد إىل اهلل بتالوته يف
الصالة وخارجها ،حسب ما شرع اهلل لنا ،عسى أن ينفعنا اهلل بالقرآن وهداه والتذكري به ،وهو
ون}
كتاب اهلل احملفوظ إىل يوم الدين ،مصداقاً لقول رب الربية{ :إاَِّن حَْن ُن �َن َّزلْنَا ال ِّذْك َر َوإاَِّن لَ ُه لحََا ِف ُظ َ
(احلجر )9:ومن اتبعه وعمل به فال يضل وال يشقى.
 .1التسهيل لعلوم التنزيل.60 - 59/ 2 ،

 .2صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب حجة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.
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املسجد األقصى حبلته الرمضانية:
بني مهابة املكان ..وسلوكات جيب تصويبها
أ.عزيز حممود العصا  /عضو اهليئة اإلسالمية العليا
مقدمة:
إذا كانت القدس متثل كرامة األمة ،ورمز كربيائها ،فإن املسجد األقصى املبارك هو ذروة
سنامها .فقد شرفه اهلل سبحانه وتعاىل بشيئني مل جيتمعا يف مكان غريه على وجه هذه املعمورة.
أما التشريف األول ،فهو اإلسراء إليه بأشرف خلق اهلل كلهم ،حممد ،صلى اهلل عليه وسلم،
وأما التشريف الثاني ،فهو بتسميته باملسجد األقصى ،اليت مل تكن قد أطلقت عليه من قبل،

ان الَّ ِذي أَ ْس َرى بِ َع ْب ِد ِه لَْي ً
ال ِّم َن املَ ْس ِج ِد ا َحل َرا ِم إ ىَِل املَ ْس ِج ِد ا َأل ْق َصى الَّ ِذي اَب َرْكنَا
{س ْب َح َ
لقوله تعاىلُ :
الس ِمي ُع
َح ْولَ ُه لِنُ ِريَ ُه ِم ْن آياَتِنَا إِنَّ ُه ُه َو َّ

ري}(.اإلسراء)1 :
البَ ِص ُ

وبني هذين التشريفني يقع احلدثان اللذان شكال انعطاًفا يف تاريخ البشرية مجعاء ،وهما:

العال ،وصالته إماماً باألنبياء والرسل أمجعني،
املعراج به صلى اهلل عليه وسلم إىل السماوات ُ
األمر الذي جعل من هذا املكان شاهداً على مسؤولية اإلسالم واملسلمني عن البشرية مجعاء،

إىل أن يرث اهلل األرض وما عليها ،كما ُيقرأ من تلك األحداث الكربى ،أن هلذا املكان مهابة

ومكانة ال ُتضاهى على وجه البسيطة.

من بني التكليفات والعبادات اليت محلها رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،ألمته ،يف أثناء
ان
{ش ْه ُر َرَم َض َ
رحلة املعراج ،كان صوم شهر رمضان من كل عام ،الذي قال فيه سبحانه وتعاىلَ :
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َّ
نك ُم َّ
ان َف َمن َش ِه َد ِم ُ
اس َو�َبيِّنَ ٍ
ُرَق ِ
الش ْه َر َ�ف ْليَ ُص ْم ُه}
ُر ُ
آن ُه ًدى لِّلنَّ ِ
ات ِّم َن اهلُ َدى َوالف ْ
ال ِذي أُن ِز َل ِفي ِه الْق ْ
(البقرة.)185 :

من اهلل علينا أن نصوم رمضان ،وحنن على هذه األرض املباركة ،ويف رحاب
ويف فلسطني ّ
املسجد األقصى املبارك ،الذي بارك اهلل حوله ،ما يعين أننا أمام مسؤولية كربى ،ومضاعفة أمام
اهلل ،وأمام أبناء أمتنا ،الذين يغبطوننا على ما حنن فيه ،وأمام اإلنسانية اليت ُكّلفنا بتوجيهها

حنو اخلري ،بغض النظر عن اآلالم واألوجاع اليت يسببها لنا االحتالل البغيض ،الذي هو زائل
يو ًما ما بعون اهلل ،كما زالت االحتالالت اليت سبقته.
تهدف املقالة اآلتية إىل تسليط الضوء على واحدة من القضايا والظواهر السلبية اليت
نلمحها يف رحاب املسجد األقصى املبارك ،وعلى الطرقات املؤدية إليه ،واليت تصل ذروتها
خالل شهر رمضان املبارك ،خباصة أيام اجلمع الرمضانية .فشهر رمضان يشهد ذروة التواجد
البشري الضخم للمسلمني يف هذا املكان الطاهر ،الذي ميكنهم الدخول إليه عرب حواجز
االحتالل ومعوقاته ،من املدن والقرى واملخيمات واألرياف كافة.
ّ
باملصلني:
التزاحم وازدحام البوابات والطرقات
يتوجه املصّلون الصائمون إىل املسجد األقصى املبارك من أجل العبادة ،والتقرب إىل اهلل
سبحانه ،بالصالة والقيام ،والتضرع إليه سبحانه ،طالبني املغفرة ،بقلوب نقية تقية .إال أن
هؤالء ،وهم يغادرون إىل مساكنهم ،جيدون أنفسهم .من حيث ال يدرون ،قد وقعوا يف َش َر ِك

ممارسات غري حممودة ،تتمثل يف :التدافع والتزاحم وااللتصاق (كل مبن حوله) .وتعود أسباب
ذلك إىل ما يأتي:

 )1تدافع املصلني؛ مبا ال يدع ً
جماال لألولويات للنساء واألطفال والشيوخ ،األمر الذي

يتطلب الرتكيز عليه ،ودوام التذكري به من قبل خطباء منرب املسجد األقصى ،لعل يف ذلك
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ما ينبه املصلني ويرشدهم إىل ما فيه اخلري ،بتجنب الشبهات ،واالبتعاد عن مفسدات الصالة
والصوم ،بأشكاهلا وصورها املختلفة ،مهما صغرت أو كربت.

(*)
(((

 )2تضييق الطرق من قبل التجار ،بتشكيل ما يشبه عنق الزجاجة الضيق جداً ،عندما

يلقون ببضائعهم يف طريق املصّلني ،خباصة عند خمارج األبواب الرئيسة :العامود ،واألسباط،
والساهرة ،مبا يعوق املرور فعلاً ؛ حتى جيعل معدل تدفق ِّ
املصلني بأقل عدد ممكن ،األمر الذي

جيرب املصّلي الصائم على املكوث ألكثر من ساعتني حتى يقطع املسافة بني املسجد األقصى
وباب العامود ً
مثال ،واليت ال حتتاج يف األوقات العادية ،ويف املتوسط ،إىل أكثر من ربع ساعة
من الزمن.
ويالحظ املراقب ملا جيري يف هذا اجلانب أن ما تسمى ببلدية االحتالل -ذات السطوة
والقوة التنفيذية -تغض النظر عما جيري ،بل تبدو وكأنها تشجعه! يف حني أن املقدسيني
ال ميلكون أي سلطة تنفيذية يف مثل هذه احلاالت .وهنا ،نطرح التساؤل اآلتي :ماذا كانت
ستفعل تلك البلدية لو كان األمر يتعلق باملصّلني اليهود؟! هل كانت ستسمح حبدوث ذلك؟
أم أنها ستلقي بهؤالء التجار يف غياهب السجون واملعتقالت ،وحترمهم من مصدر رزقهم؛
مبصادرة بضائعهم وإرهاقهم باملخالفات املالية والضرائب اليت تشل جتارتهم ،وجتعلها يف
مهب الريح.
حنن ال نطالب االحتالل مبعاقبة أبنائنا ،وقطع أرزاقهم ،وحاشى هلل أن نكون كذلك ،ولكننا
نتوجه إىل صانعي القرار لدينا بدعوة هؤالء؛ ألن يكونوا عوًنا للمصلني الصائمني ،وعناصر
بناء وتشجيع على القدوم إىل املسجد األقصى املبارك وإعماره ،والصالة فيه ،وإرشادهم،
وتبيان الضرر الذي يرتكونه على املصّلني بتصرفاتهم هذه ،ومنعهم بالسبل مجيعها ،من جعل

* العصا ،عزيز ( .)2016املسجد األقصى :هموم رمضانية ..تتكرر رغم اجلهود! نشر يف صحيفة القدس
املقدسية بتاريخ 2016/ 06/ 22م .ص.17 :
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بضائعهم أدوات إعاقة ملرور املصلني وحتركهم.

 )3إغالق أبواب املسجد األقصى ً
ليال من قبل سلطات االحتالل ،وحصر دخول املصّلني

إىل املسجد ،حيث تقوم سلطات االحتالل بإغالق باب األسباط بعد صالة املغرب مباشرة،

مما يضطر املصّلني إىل التوجه إىل باب حطة؛ فتضاعف املسافة اليت عليهم قطعها ،كما تضيَ ّق

علما بأن باب األسباط هو الباب الثاني ،بعد باب الناظر
الطريق أمام تزاحم املصلنيً ،
اجمللس -من حيث كثافة دخول املصلني وخروجهم ،فهو يغطي سري املصلني القادمني مناجلهة اجلنوبية والشرقية ،وجزءاً من القادمني من مشالي القدس.

ويؤدي ذلك إىل حدوث التزاحم الشديد ،الذي يصل ذروته بعد صالتي العشاء والفجر،
فُيجرب املصلي على أن يسلك الطريق إىل باب حطة ،يف طريق مزدحم بالسيارات؛ وال يكاد

جيد موطئاً لقدمه للحركة.

ويف هذا اجلانب ،ال بد من التوجه إىل احملافل واملؤسسات الدولية ،من أجل فضح هذه

املمارسات االحتاللية اليت تهدف إىل إعاقة وصول املصّلني املسلمني إىل املسجد األقصى
املبارك ،وأحياًنا كثرية يتسع نطاق اإلعاقة هذا ،حتى يصل حلد املنع البات والقطعي آلالف
املصلني من خمتلف املناطق ،ومن الفئات العمرية املختلفة.
التعسف يف استخدام احلقوق:
ال بد من التنبيه للظواهر أو املظاهر السلبية اليت علينا التوقف عندها باملراجعة والتقويم؛
للتوصل إىل األفضل ،بل أفضل األفضل ،فيما جيب أن يكون عليه حال املصلني يف املسجد
األقصى ،خباصة يف احلاالت اليت تتزاحم فيها األقدام ،وتلتصق األكتاف؛ من كثرة زوار
املسجد ورواده ،القادمني من أرجاء الوطن كافة ،منها:
• التعسف يف استخدام احلق الشخصي؛ وذلك بأن جيلس املصلي ،أو يتحرك داخل املسجد
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ويف ساحاته وباحاته ،مبا يسبب إزعاجاً حقيقياً ملن هو يف اجلوار ،أو من هم يف مسلكه.
بيع وشراٍء يف باحات املسجد .وهي
• هناك من مينح نفسه (حق!!) القيام بأنشطة املتاجرة؛ ٍ
تصرفات غري جائزة شرعاً ملا تسببه من تشتيت املصلني ،والتأثري (السليب) يف أجواء االستقرار
والطمأنينة ،اليت جيب على اجلميع احملافظة عليها ،واحلرص على إشاعتها يف املسجد.
• هناك من التصرفات والسلوكات النامجة عن عدم االنتماء للمكان ،وعدم الرهبة من قدسيته
ومهابته؛ اليت ينبثق عنها تراكم القمامة ،وبقايا الطعام ،وما يعنيه ذلك من انتشار احلشرات،
وانبعاث الروائح ،وغري ذلك من امللوثات البيئية .وتتسع هذه الظاهرة يف األيام الرمضانية،
جراء إقامة الوالئم يف ساحات املسجد األقصى وباحاته ،دون القيام باخلطوة اآلتية؛ وهي
ّ
إزالة بقايا الطعام ،ووضعها يف األماكن املخصصة هلا ،واليت توفرها إدارة األوقاف اإلسالمية

يف القدس الشريف ،وكذلك املتطوعون من الكشافة وغريهم ،الذين يسهرون على راحة
املصّلني وأمنهم وأمانهم.

• التزاحم والتدافع غري املنضبط واخلارج عن املألوف ،عندما يتعلق األمر باحلصول على
حق ما من حقوق الفرد؛ كاستخدام احلمامات ،أو احلصول على وجبة إفطار أو سحور ،أو
غري ذلك .ففي هذه احلاالت جتد من خيرج عن األخالق اإلسالمية (اليت فطر عليها وتربى)،
مستخدماً ما آتاه اهلل ،سبحانه ،من قوة وقدرة يف إيذاء اآلخرين؛ لكي حيرمهم من حقوقهم،

ويستولي على ما يريد مبنطق القوة ،وليس بقوة املنطق واخللق الرفيع.
• لعل من أكثر القضايا إيال ًما ،ظاهرة التسول يف ساحات املسجد األقصى وباحاته ،من
قبل فئة ليست من الفقر يف شيء؛ وإمنا يشتبه يف أن يكون املتسول -ومعظمهن من النساء
اللواتي يستخدمن األطفال -يعمل لصاحل جهة (تستثمر!) فيه ،مستغلة عطف املصلني،
وتعاطفهم مع الفقراء ،خباصة يف تلك األيام الرمضانية ،اليت توقظ يف نفس املسلم الرغبة يف
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التصدق؛ احتساًبا لوجه اهلل تعاىل.
ُلن َذ ِّ
ك َر أنفسنا مبا ينفعنا:
قبل أن نغادر هذه العجالة ،نود التذكري بأن ثواب زيارة األقصى ال يكمن يف الصالة فقط،
وإمنا هلا معا ٍن أخرى ،أقلها االستحمام بعطر التاريخ منذ اليبوسيني ،إىل أن أصبحت مسرى
رسول البشرية حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وإىل يومنا هذا ،وما يعنيه ذلك من التزام بالعمل
َ
ليل نها َر ،من أجل حتريره ،وفك قيوده وأصفاده ،اليت إن مل ننتبه هلا ،فلن تبقى قدس ،ولن

يبقى أقصى -ال مسح اهلل ،-وحنن نشد على أيدي خطباء املسجد األقصى الذين يبدعون يف
رسم اللوحة ،اليت حتمل ألوان الطيف اإلمياني املتكامل؛ الذي ال يهمل صغرية وال كبرية يف
اهلم العقائدي-والوطين املقاوم للظلم والطغيان ،نقول:
 .1إنها الرسالة اإلميانية اليت على كل فرٍد من أبناء األمة أن يعيشها يف حله وترحاله ،يف
صالته وصيامه وقيامه ..رسالة جيب أن تعتمر بها جوارح املؤمن وجواحنه ،ما دام األقصى
يرزح حتت نري االحتالل.
 .2آل إلينا املسجد األقصى ،منذ اإلسراء واملعراج ،وعلى القدس تنافست اإلمرباطوريات،
والقوى العظمى والصغرى عرب التاريخ ،من كلدان وبابليني ،إىل فراعنة ورومان وبيزنطيني
ويونان ..ويف كل تلك املراحل ،وإىل يومنا هذا ،كانت القدس ميزان السالم واحلرب يف هذا
العامل.
 .3املسجد األقصى املبارك ملتقى األنبياء ،وبوابة الكون؛ درب األنبياء إىل السماء ،ويف
أكنافه عقدت العهدة العمرية ،اليت ترمجت مساحة اإلسالم مع الديانات األخرى ،كما املسجد
األقصى يعين الكرامة والكربياء ألمة العرب واملسلمني.
 .4املسجد األقصى املبارك هو املكان الذي تتطهر فيه النفوس من القهر والذل والعجز
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والضعف .ففيه تصفو النفوس ،ومن خالله تشرئب العيون حنو أعالي اجملد الضائع لألمة.
وهو احملراب الذي يستقطب طاقات احلرية والتحرير كّلها.

لذا؛ فالصالة يف املسجد األقصى املبارك جهاد وكفاح وعطاء ،وصدق وإخالص ووفاء ،وهي
إميان وعشق وعناء .وهي تكافل وأخوة وإيثار .وهي ثقافة وعلم وحوار .وهي حت ٍد لالحتالل،
وتعبري عن إرادة شعب وإصرار.
ختا ًما:
على كل من يدخل ساحات األقصى وباحاته ،سواء أكان خطيباً أم مصلياً أم عامل نظافة،
أن يستحضر مهابة املعاني والقيم واملثل العليا اليت جاء بها اإلسالم السمح ،حتى تسمو
روحه ملستوى قدسية املكان ،ومسؤولية ما متثله الصالة يف املسجد األقصى من عبق اإلميان.
وليعلم كل منا أنه جندي يف معركة احلق ضد الباطل عرب املكان والزمان ،بهذا فقط نصبح
جديرين بدخوله والصالة فيه.
وحنن نستعرض هذه املظاهر السلبية ،وغريها مما مل ُيذكر ،فإننا نهدف إىل ّ
دق ناقوس

التنبيه ،ولفت النظر إىل أننا نقف على َث ْغ ٍر من ثغور اإلسالم؛ وأن إيذاءه وإهماله ،ال يقل

أثراً عن منع الصالة فيه ،وحماربة رواده من الذاكرين املوحدينُ .و َ
نذ ِكر كل من يقوم مبمارسٍة

فيه ليست من اإلسالم والعقيدة يف شيء ،ويقوم بها عن علم ،بقوله تعاىلَ { :وَم ْن أَ ْظ َل ُم مِمَّ ْن

اج َد هَّ
َمنَ َع َم َس ِ
اس ُه َو َس َعى يِف َخ َر هِابَا
اللِ أَ ْن يُ ْذَك َر ِفي َها مُْ
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َ
ُ
حداث عظيمة
أ
ثالثة
ٍ
بمِ جيء شهر رمضــان

ملف العدد

معني رفيق  /مشرف مبحث اللغة العربية  -مديرية تربية جنني
دلت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ،على أن لشهر رمضان ميزةً على
بقيّة شهور العام؛ فكما ّ
فضل اهلل بعض البشر على بعض ،وبعض األماكن على بعض،
فقد فضل بعض الزمان على بعض ،ومن ذلك تفضيله سبحانه شهر رمضان املبارك؛ ففي
هذا الشهر ُأنزل القرآن الكريم ،وفيه فرض اهلل سبحانه الصيام على املُسلمني ،قال تعاىل:

{ش ْهر َرَم َض َ َّ
ان َف َم ْن َش ِه َد ِم ْن ُك ُم َّ
اس َو�َبيِّنَ ٍ
ُرَق ِ
الش ْه َر
ُرَآ ُن ُه ًدى لِلنَّ ِ
ات ِم َن الهُْ َدى َوالْف ْ
ان ال ِذي أُنْ ِز َل ِفي ِه الْق ْ
َ ُ
َ�ف ْليَ ُص ْم ُه(}...البقرة ،)185:كما أ ّن يف هذا الشهر الكريم ليلًة هي خري من ألف شهر ،فهو الشهر

َد ِر * َوَما
األفضل ،وفيه الليلة الفضلى ،اليت هي ليلة القدر ،قال تعاىل{ :إاَِّن أَْ�ن َزلْنَا ُه يِف لَْ�ي َل ِة الْق ْ
أَ ْد َر َ
َد ِر َخْ�ي ٌر ِم ْن أَلْ ِف
َد ِر * لَْ�ي َل ُة الْق ْ
اك َما لَْ�ي َل ُة الْق ْ

َش ْه ٍر}(القدر)3 - 1 :

كما دلت األحاديث الصحيحة -أيضاً -على أ ّن هذا الشهر استثنائي يف طبيعة التغيريات

اليت حتدث فيه ،خبالف الشهور األخرى ،وأ ّن مثّة أحداثاً ضخاماً ترافق جميئه ،وتزيد من رهبته،
وجالل مكانته عند اهلل ،وهي إجراءات كونيّة هائلة ،ال تقتصر على هذه الدنيا ،وإمنا متت ّد إىل
الدنيا واآلخرة ،وعوامل الغيب ،ومنها ما يتعلق باجلنة ،والنار ،والشياطني.

فقد جاء يف احلديث الصحيح :عن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
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ثالثة َأ ٍ

اب النَّارَِ ،و ُص ِّف َد ِت َّ
ني)(((،
وسلم ،قال( :إِذَا َجا َء َرَم َض ُ
اب ا َجلنَّ ِةَ ،و ُغ ِّلق ْ
َت أَْ�ب َو ُ
ان�ُ ،فتِّ َح ْت أَْ�ب َو ُ
الشيَا ِط ُ

اب
ويف رواية أخرى مشابهة ،إال من تغيري يف بعض الكلمات( :إِذَا َد َخ َل َرَم َض ُ
ان�ُ ،فتِّ َح ْت أَْ�ب َو ُ

اب َج َهنَّ َمَ ،و ُس ْل ِس َل ِت َّ
جَْ
ني).
النَّ ِةَ ،و ُغ ِّلق ْ
َت أَْ�ب َو ُ
الشيَا ِط ُ

(((

ان أَو ُ
َّل لَْ�ي َل ٍة ِم ْن َش ْه ِر
ونصه( :إِذَا َك َ
وجاء يف رواية ثالثة حديث مشابه ،مع زيادة يف التوضيحّ ،

انُ ،ص ِّف َد ِت َّ
اب
َرَم َض َ
نيَ ،وَم َرَد ُة ا ِجل ِّنَ ،و ُغ ِّلق ْ
اب النَّارِ�َ ،ف َل ْم ُ�ي ْفتَ ْح ِمْ�ن َها اَب ٌبَ ،وُ�فتِّ َح ْت أَْ�ب َو ُ
َت أَْ�ب َو ُ
الشيَا ِط ُ
ِلَ ،واَي اَب ِغ َي َّ
ا َجلنَّ ِة�َ ،ف َل ْم ُ�ي ْغ َل ْق ِمْ�ن َها اَب ٌبَ ،وُ�ينَا ِدي ُمنَا ٍد :اَي اَب ِغ َي ا َخليرْ ِ أَ ْقب ْ
الش ِّر أَ ْق ِص ْرَ ،وللِهَِّ ُعَ�تقَا ُء ِم َن

النَّارِ ،وذلك يف كل ليلة).

(((

دالالت هذه األحداث وإحياءاتها:
لقد جاء احلديث الشريف على صيغة أسلوب الشرط؛ املك ّون من أداة الشرط(إذا)،

ومجلة فعل الشرط (جاء رمضان) ،وجمَُل جواب الشرطُ( :فتّحـت أبواب اجلنةُ ،
وغـّلـقـت
وص ّفـدت الشـياطني) ،وتتمثل هذه اجلمل يف ثالثة أحداث ضخمة ،اختص
أبواب النارُ ،
اهلل بها هذا الشهر املبارك؛ تيسرياً على املؤمنني عند أدائهم لصيامهم ،وصالتهم ،وفيما يأتي

استعراض هلذه األحداث:
احلدث األوّلُ :
(ف ّتحـت أبواب اجلنة) ،ونلحظ التعبري (فتّحت) ،ومل يقلُ( :فتِحت)؛ للداللة

موصداً ،ففي فتح أبواب اجلنّة انسياب
على تأكيد فتح األبواب ،حبيث ال يبقى منها باب َ
لنفحاتها الشذيّة يف رمضان ،واليت تتجلى يف نفس الصائم ،على شكل مشاعر إميانية،
وحتليقات روحية ،ال يعرف ل ّذتها إال من عايشها ،ممّن صام رمضان إمياناً واحتساباً.

 .1صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب فضل شهر رمضان.

 .2صحيح البخاري ،كتاب بدء اخللق ،باب صفة إبليس وجنوده.

 .3سنن الرتمذي ،كتاب الصوم عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف فضل شهر رمضان ،وصححه

األلباني.
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ويف هذه البشرى -بتفتيح أبواب اجلنة ،اليت عرضها السماوات واألرض ،واليت فيها ما
ال عني رأت ،وال أذن مسعت ،وال خطر على قلب بشر -ترغيب للمؤمنني؛ لكي يكثروا من
وصيام وصدقٍة وذكر ،فهذه اجلنّة تفتّح أبوابها الثمانية ،مبا فيها الباب
الطاعات؛ من صالةٍ
ٍ
يسمى باب الريّان ،كما جاء يف احلديث الصحيحَ ،ع ْن
اخلاص بالصائمني وحدهم ،والذي ّ
َس ْهل ْبن َس ْع ٍد ،رضي اهلل عنهَ ،عن النَّبيِ ِّ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ق َ
(ف ا َجلنَّ ِة ثمََانِيَ ُة أَْ�ب َو ٍ
اب،
ال :يِ
ِ
ِ ِ
(((
الراَّي َنَ ،ال يَ ْد ُخ ُل ُه إِالَّ َّ
الصائِ ُمون).
ِفي َها اَب ٌب يُ َسمَّى َّ
وورد احلديث برواية أخرى ،فيها مزيد من التفصيل والتأكيد على حصريّة دخول اجلنّة
من باب الريّان للصائمني فقط ،فعن سهل ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه

وسلم( :إ َّ
النَّ ِة اَباًب�ُ ،يق ُ
ِن يِف جَْ
الراَّي ُن ،يَ ْد ُخ ُل ِم ْن ُه َّ
ون َ�ي ْوَم الْ ِقيَا َم ِة ،ال يَ ْد ُخ ُل ِم ْن ُه أَ َح ٌد غَْ�ي ُرُه ْم،
الصائِ ُم َ
َال لَ ُه َّ

ُ�يق ُ
َال :أَيْ َن َّ
ون ال يَ ْد ُخ ُل ِم ْن ُه أَ َح ٌد غَْ�ي ُرُه ْمَ ،فإِذَا َد َخ ُلوا أُ ْغ ِل َق�َ ،ف َل ْم يَ ْد ُخ ْل ِم ْن ُه أَ َح ٌد).
ون؟ َ�فَ�يقُوُم َ
الصائِ ُم َ

(((

احلدث الثانيُ :
(وغّلقت أبواب النار) ونلحظ يف التعبري ُ
(غّلقت) كذلك داللة على تأكيد

ُص باملغفرة،
غلق أبواب النار ،حبيث ال يبقى منها باب مفتوح ،وكأ ّن هذا الشهر قد اخت ّ
فأوصدت ألجله أبواب جهنّم .ويف ذلك ترغيب كبري للمؤمنني ،ولمَِن خشي عذاب النار ،أن
أبواب النار السبعة ،اليت قال
توص ُد به
شهر َ
ُ
يبتعد عن املعاصي ،ويعبد اهلل حق العبادة ،يف ٍ

عنها سبحانه يف كتابه الكريمَ { :وإ َّ
ني * لهََا َسْ�ب َع ُة أَْ�ب َو ٍ
اب لِ ُك ِّل اَب ٍب ِمْ�ن ُه ْم
ِن َج َهنَّ َم لَ َم ْو ِع ُد ُه ْم أَ مْ َ
ج ِع َ

ُج ْزٌء

ْسوٌم}(احلجر)44 - 43 :
َمق ُ

ويف تفتيح أبواب اجلنّة؛ وتغليق أبواب النار ،إحياء الفت للمؤمنني بتف ّوق احتماالت

وبتغّلب أمنيات الرجاء يف املغفرة،
الرتغيب على احتماالت الرتهيب يف هذا الشهر الكريمِ ،
على مشاعر اخلوف من العذاب لدى املؤمنني.

 .1صحيح البخاري ،كتاب بدء اخللق ،باب صفة أبواب اجلنة.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب الريان للصائمني.
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ُ
حداث عظيمة بمِ جيء شهر رمضــان
ثالثة َأ ٍ

لسلت ،وُقيّدت باألصفاد؛ وهي
احلدث الثالثُ :
وس ْ
(وص ّفدت الشياطني) ،أي :شدَّتُ ،

األغالل ،ومهما كان املراد بالتصفيد؛ إما على احلقيقة ليمتنع الشياطني من إيذاء املؤمنني،
وإما على اجملاز ،ليشري إىل قلة قدرة الشياطني ،أو عجزهم ،عن اإلغواء ،وتزيني الشهوات،
فاحلديث يد ّل على تيسري العمل الصاحل -يف رمضان -ملن طلبه؛ وترك املعاصي ملن أراد أن

جيتنبها.
وطاعات كانوا
اس ِبأعما ٍل
ٍ
ثم إنّنا نلحظ أثر تصفيد الشياطني يف رمضان ،إذ يَقوُم النّ ُ
ّ

ُ
يستثقل صيام يوم واحد ،فإذا به جيد نفسه ،يصوم ثالثني
يرونها عسرية يف غريهَ ،ك َمن كان

ً
يوماً
متواصال ،ويقوم لياليها ،ويصرب على ذلك ،وجيد ل ّذَته ،وهذا ما أشار إليه القرطيب ،رمحه
اهلل ،بقوله ...( :املقصود تقليل الشرور فيه [يف رمضان] ،وهذا أمر حمسوس؛ فإن وقوع ذلك

فيه أقل من غريه ،إذ ال يلزم من تصفيد مجيعهم أن ال يقع شر وال معصية؛ ألن لذلك أسباباً
غري الشياطني ،كالنفوس اخلبيثة ،والعادات القبيحة ،والشياطني اإلنسية).

(*)
(((

وال يقتصر-هنا -مفهوم الشياطني على اجلن وح َدهم؛ فهنالك شياطني اإلنس أيضاً،

اس} (الناس ،)6 - 5 :وهؤالء
اس * ِم َن ا ِجلنَّ ِة َوالنَّ ِ
ِس يِف ُص ُدوِر النَّ ِ
كما قال تعاىل{ :الَّ ِذي ُ�ي َو ْسو ُ

ُّ
يقل تأثريهم يف رمضان ،ويشعرون باحلرج إذا ما أكلوا أو شربوا يف نهاره ،فيتوارون بسبب
معاصيهم عن الناس.
أن ي َ
تغيري ينبغي ْ
ُقابله تغيري:
ّ
املسلم إىل استشعار
ولعل التأ ّمل يف هذه التغيريات واإلجراءات الرّبانية املتخذة ،يدفع
َ
كرم هذا
رهبة هذا الشهر الكريم ،وفضله ،وكرامته عند اهلل ،مبا يلقيه ذلك يف ِح ِّسِه من ِ
أن األم َر َجللَّ ،
الضيف ،وهيبِة جميئِه ،فيدرك َّ
ّ
وأن القاد َم ذو شأن ،فيعقد العزم ،ويَع ّد العدّة
* الشني ،موسى شاهني ،فتح املنعم شرح صحيح مسلم ،دار الشروق 2002 ،م 1423 -هـ.485 /4 ،
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خي
عرض َس ٍّ
نوي َس ٍّ
ليكون من الظافرين فيه باألجر العظيم؛ ومن املقبلني فيه على موسمِ ٍ
للمغفرة؛ حيث تتطاول فيه احلسنات ،وُتغتَفر السيئات ،وتكون التوبة فيه أرجى ً
قبوال من أي
وقت يف سواه ،كما َّ
أن الطاعة فيه أيسر أداء من أي وقت يف غريه.

كما ينبغي للمسلم -أمام ِع َظم هذه التغيريات اليت ذكرها احلديث الشريف -أن يغري

يف نفسه ،وينتهز هذه الفرصة العظيمة ،الدافعة إىل عمل اخلريات؛ أل ّن املُزيِّن لفعل املعاصي،

وسوس برتك الطاعات ُمقيّ ٌد باألغالل؛ وال ميلك َ
واملُ
نفسه ،وال احلريَة ذاَتها لإلضالل،
َ
اجملال َ
كما يف بقيّة الشهور واألزمان.

الرمضاني فقد
اقتناص هذا العرض
مقص ٍر عذر بعد ذلك ،ومن حرم
َ
وليس لعاص أو ِّ
ّ

ُح ِرم؛ ملا رواُه اإلمام أمحد يف مسنده بإسناد صحيح عن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،قال :قال
ض هللاُ
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمُ ،ي ِّ
بشر أصحابهَ ( :ق ْد َجا َءُك ْم َرَم َض ُ
انَ ،ش ْه ٌر ُمبَا َر ٌكْ ،ا�فَ�ت َر َ

اب ا َجل ِحي ِمَ ،و�ُت َغ ُّل ِفي ِه َّ
اب جَْ
نيِ ،في ِه لَْ�ي َل ٌة َخْ�ي ٌر
النَّ ِةَ ،و�ُت ْغ َل ُق ِفي ِه أَْ�ب َو ُ
َع َل ْي ُك ْم ِصيَا َم ُهُ� ،ت ْفتَ ُح ِفي ِه أَْ�ب َو ُ
الشيَا ِط ُ
َد ُح ِرَم).
ِم ْن أَلْ ِف َش ْه ٍرَ ،م ْن ُح ِرَم َخْ�ي َرَها�َ ،فق ْ

(*)
(((

* مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند أَِبي ه َريْ َرةَ ،رضي اهلل َعنْهُ ،وصححه األرنؤوط.
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ملف العدد

كايد حسن عايد جاليطه  /مساعد مفيت حمافظة أرحيا واألغوار
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فإن الصيام من أهم الفرائض اليت تعمل على تزكية النفوس ،وتنقية القلوب ،وحب اخلري،
واإلقبال عليه باستمرار ،والصوم يشتمل على حكم جليلة ،ومنافع عظيمة ،كما أن له بالغ
األثر يف الفرد واجلماعة ،فما هو الصيام ،وما حقيقته وأسراره؟
شهوتي البطن والف ْرج ،وما يقوم مقامهما؛ مخُ الفًة للهوى يف
الصيام شرعًا :اإلمساك عن
ْ

طاعة املوىل يف أجزاء النهار مجيعه ،بنيٍة َ
قبل الفجر أو معه ،فيما عدا زمن احليض والنفاس،
وأيام األعياد.

(*)
(((

ين َآ َمنُوا ُكتِ َب
أجر الصيام :فرض اهلل تعاىل الصيام على العباد ،فقال تعاىل :اَ
{ي أَُّ�ي َها الَّ ِذ َ
ُون}(البقرة ،)183 :ثم رتب على هذه
ين ِم ْن َ�ق ْب ِل ُك ْم لَ َع َّل ُك ْم �َتَّ�تق َ
َع َل ْي ُك ُم ِّ
الصيَا ُم َك َما ُكتِ َب َع َلى الَّ ِذ َ
ان
الفريضة العظيمة أجوراً ال تعد وال حتصى ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إِذَا َك َ
انُ ،ص ِّف َد ِت َّ
أَو ُ
اب النَّارِ�َ ،ف َل ْم ُ�ي ْفتَ ْح ِمْ�ن َها
َّل لَْ�ي َل ٍة ِم ْن َش ْه ِر َرَم َض َ
نيَ ،وَم َرَد ُة ا ِجل ِّنَ ،و ُغ ِّلق ْ
َت أَْ�ب َو ُ
الشيَا ِط ُ
* شرح اخلرشي على خمتصر خليل .234 ،233 /2 ،ط1317 ،2هـ ،املطبعة الكربى ببوالق ،مصر.
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ِلَ ،واَي اَب ِغ َي َّ
اب ا َجلنَّ ِة�َ ،ف َل ْم ُ�ي ْغ َل ْق ِمْ�ن َها اَب ٌبَ ،وُ�ينَا ِدي ُمنَا ٍد :اَي اَب ِغ َي ا َخليرْ ِ أَ ْقب ْ
الش ِّر
اَب ٌبَ ،وُ�فتِّ َح ْت أَْ�ب َو ُ
أَ ْق ِص ْرَ ،وللِهَِّ ُعَ�تقَا ُء ِم َن النَّارَِ ،وذ َ
َلك ُك ُّل لَْ�ي َل ٍة)((( ولعظيم هذا األجر نسب اهلل تعاىل أجر الصيام
لذاته ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :ق َ
الصيَا َمَ ،فإِنَّ ُه
ال هللاُُ :ك ُّل َع َم ِل ابْ ِن آ َد َم لَ ُه ،إِال ِّ
ِن َسابَّ ُه
ان َ�ي ْوُم َص ْوِم أَ َح ِدُك ْمَ ،فال َ�ي ْرُف ْثَ ،وال يَ ْص َخ ْبَ ،فإ ْ
الصيَا ُم ُجنَّةٌَ ،وإِذَا َك َ
يِلَ ،وأَاَن أَ ْج ِزي بِ ِهَ ،و ِّ
َّ
حَُم ٍد بِيَ ِد ِه ،لخَُ ُل ُ
الصائِ ِم أَ ْطيَ ُب ِع ْن َد هللاِ
أَ َح ٌد ،أَ ْو َقا�َت َل ُه�َ ،ف ْلَ�يق ْ
وف َف ِم َّ
ْس م َّ
ُل :إ يِِّن ا ْم ُرٌؤ َصائِ ٌمَ ،وال ِذي �َنف ُ
لصائِ ِم َ�ف ْر َحتَ ِ
ِيح الْ ِم ْس ِك ،لِ َّ
ِص ْوِم ِه)((( .قال ابن
ْر ُح ُه َما؛ إِذَا أَ ْف َط َر َف ِر َحَ ،وإِذَا لَ ِق َي َربَّ ُه َف ِر َح ب َ
ِم ْن ر ِ
ان َ�يف َ
َ
َ
فأضاف اجلزاَء إىل نفسه الكرميِة؛ َّ
األعمال
ألن
عثيمني( :إن اهلل قال يف الصومَ ( :وأََنا أَ ْج ِزي ِبِه)

ُ
ضعف ،إىل أضعاف كثريةٍ،
يضاعف أجرها باْل َعدد ،احلسنُة ب َع ْش ِر أمثاهلا إىل َسبْ ِعمائة
الصاحلَة
ٍ
الصوم ،فإ َّن اهللَ
َ
وه َو سبحانه أك َرُم
أضاف اجلزاَء عليه إىل نفسه من غري اعتبَار َعدٍدُ ،
أما َّ
َّ
ِ
األكرمني ،وأج َوُد األجودين ،والعطيَُّة بقدر ُم ْعطيهاُ .
ون أجُر الصائم عظيماً كثرياً ِب َ
فيك ُ
ال
ار اهلل املؤملة؛ ِم َن
رب عن محَ ِارم اهللَ ،
حساب .والصياُم صبرٌْ على طاعِة اهلل ،وص ٌ
وصبرٌْ على أْق َد ِ

َ
ُ
ْواع الصرب الثالثُةَ ،و َّ
حتق َق
ش،
اجل
تمعت فيه أن ُ
اج ْ
ِ
سَ ،ف َق ِد ْ
وضعف البَ َد ِن والنَّ ْف ِ
وع ،وال َعط ِ
ِ
الصابرين .وَق ْد َق َ
ال اهلل َتعاىل{ :إمَِّنَا ُ�ي َوىَّف َّ
ون أَ ْج َرُه ْم بِ َغيرْ ِ ِح َس ٍ
اب}
الصائم من
أن يكون
الصاب ُِر َ
ُ
ِِ
(الزمر.)10 :

(((

فالصوم حيتوي على فوائد تنفع املؤمن يف دنياه وآخرته ،ففيه ترتقي النفس والروح،
 .1سنن الرتمذي ،كتاب الصوم عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف فضل شهر رمضان ،وصححه األلباني.

 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب هل يقول :إني صائم إذا شتم.

 .3العثيمني ،حممد صاحل ،جمالس شهر رمضان ،ص ،27ط1416 ،1هـ ـ 1996م ،املطبعة السلفية ،الرياض.
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وتكف اجلوارح عن األذى ،وتكسر الشهوة ،وختمد نريان احلقد ،ويتصاحل الناس ،ويشعر
القوي بالضعيف ،والغين بالفقري ،فالصيام فرصة للتغيري ،وإعادة التفكري يف كيفية البناء،
وما أروع ما قاله ابن اهلمام( :وهذا ثالث أركان اإلسالم ،شرعه سبحانه لفوائد ،أعظمها
كونه موجباً لشيئني :أحدهما ناشئ عن اآلخر؛ سكون النفس األمارة ،وكسر شهوتها يف
الفضول ،املتعلقة باجلوارح مجيعها ،من العني ،واللسان ،واألذن ،والفرج ،فإن به تضعف
حركتها يف حمسوساتها ،ولذا قيل :إذا جاعت النفس ،شبعت األعضاء مجيعها ،وإذا شبعت
جاعت كلها ،والناشئ عن هذا صفاء القلب عن الكدر ،فإن املوجب لكدورته فضول اللسان
والعني ،وباقيهما ،وبصفائه تناط املصاحل والدرجات ،ومنها كونه موجباً للرمحة والعطف على
املساكني ،فإنه ملا ذاق أمل اجلوع يف بعض األوقات ،ذكر من هذا حاله يف عموم الساعات،
فتسارع إليه الرقة عليه .والرمحة حقيقتها يف حق اإلنسان نوع أمل باطن ،فيسارع لدفعه عند
اإلحسان إليه ،فينال بذلك ما عند اهلل من حسن اجلزاء ،ومنها موافقة الفقراء ،بتحمل ما
يتحملون أحياناً ،ويف ذلك رفع حاله عند اهلل تعاىل).

(*)
(((

من أخالق الصائمني:
 .1الصربُ :يع ّود رمضان النفوس على الصرب ،ويربيها عليه ،فمن خالل حتمل مشاق الصيام
باالمتناع عن الشهوات ،يتعلم املسلم الصرب يف كل شيء ،فال يغتاب ،وال يذكر أحد بسوء،
ان َ�ي ْوُم
وحيفظ لسانه عن ذكر عورات الناس ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :وإِذَا َك َ
* ابن اهلمام ،كمال الدين حممد بن عبد الواحد ،شرح فتح القدير ،على اهلداية شرح بداية املبتدئ ،306/ 2 ،ط،1
1424هـ ـ 2003م ،دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان.
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ِن َسابَّ ُه أَ َح ٌد ،أَ ْو َقا�َت َل ُه�َ ،ف ْلَ�يق ْ
ُل :إ يِِّن ا ْم ُرٌؤ َصائِ ٌم)((( .يقول
َص ْوِم أَ َح ِدُك ْمَ ،فال َ�ي ْرُف ْثَ ،وال يَ ْص َخ ْبَ ،فإ ْ
الغزالي...( :ثم هو متميز خباصية النسبة إىل اهلل تعاىل فيما حكاه عنه نبيه ،صلى اهلل عليه
وسلمُ :
(ك ُّل َح َسنَ ٍة بِ َع ْش ِر أَ ْمثَالهَِا إ ىَِل َس ْب ِع ِمائَ ِة ِض ْع ٍفَ ،و َّ
الص ْوُم يِلَ ،وأَاَن أَ ْج ِزي بِ ِه)((( ،وقد قال اهلل
تعاىل{ :إمَِّنَا ُ�ي َوىَّف َّ
ون أَ ْج َرُه ْم بِ َغيرْ ِ ِح َس ٍ
اب}(الزمر .)10 :والصوم نصف الصرب ،فقد جاوز
الصاب ُِر َ
ثوابه قانون التقدير واحلساب).

(((

 .2األمانة :خلق عظيم تكشف معادن الناس ،واملسلم جيب أن يتحلى بهذا اخللق ،يف كل
الس َما َو ِ
ض َوا ِجلبَ ِ
ال َفأَ�َبينْ َ أَ ْن حَْي ِم ْلَ�ن َها
ات َوا َأل ْر ِ
ما حييط حبياته ،قال تعاىل{ :إاَِّن َع َر ْضنَا ا َأل َمانَ َة َع َلى َّ
ان َظ ُلوًما َج ُهو ًال}(األحزاب ،)72 :واألمانة يف أداء الفرائض
ان إِنَّ ُه َك َ
ح َل َها ا ِإلنْ َس ُ
ْن ِمْ�ن َها َومَ َ
َوأَ ْش َفق َ
بإخالص ،ال رياء ،وال مسعة ،وحفظ اللسان ،وغض البصر ،وكف األذى ،والصدق يف التعامل،
فهي عامة ،تشمل الدين مجيعه بأصوله وفروعه ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن لمَْ
الزورَِ ،والْ َع َم َل بِ ِهَ ،و جَْ
يَ َد ْع َ�ق ْو َل ُّ
اج ٌة أَ ْن يَ َدَع َط َعا َم ُه َو َش َرابَ ُه).
س لهلِ ِ َح َ
ال ْه َل�َ ،ف َل ْي َ

(((

ين
 .3فعل اخلري ،واحلث عليه باستمرار ،والتزود منه يف شهر رمضان ،قال تعاىل :اَ
{ي أَُّ�ي َها الَّ ِذ َ
اس ُج ُدوا َوا ْعبُ ُدوا َرب ُ
ون}(احلجَ ،)77 :ف ِم ْن فعل اخلري،
َّك ْم َو ْا�ف َع ُلوا الخَْْ�ي َر لَ َع َّل ُك ْم �ُت ْف ِل ُح َ
َآ َمنُوا ا ْرَك ُعوا َو ْ
ُّ
تفقد الفقراء وذوي احلاجة ،وكل باب فيه أمر بالصلة والرتاحم من اخلري ،قال صلى اهلل عليه
اجتِ ِه،
اج ِة أَ ِخي ِهَ ،ك َ
وسلم( :املُ ْس ِل ُم أَ ُخو املُ ْس ِل ِم ،ال يَ ْظ ِل ُم ُهَ ،وال يُ ْس ِل ُم ُهَ ،وَم ْن َك َ
ان هللاُ يِف َح َ
ان يِف َح َ
 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب هل يقول إني صائم إذا شتم.
 .2سنن الرتمذي ،كتاب الصوم عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف فضل الصوم ،وصححه األلباني.
 .3الغزالي ،أبو إمساعيل حممد بن حممد ،إحياء علوم الدين ،الغزالي ،231/ 1 ،مطبعة ومكتبة كرياطة فوترا ،مساراغ ـ أندونيسيا.
اجتَنِبُوا َ�ق ْو َل ُّ
الزورِ} (احلج.)30:
 .4صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب قول اهلل تعاىلَ { :و ْ
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َوَم ْن َ�ف َّر َج َع ْن ُم ْس ِل ٍم ُك ْربَةً�َ ،ف َّر َج هللا َع ْن ُه ُك ْربَةًِ ،م ْن ُك ُراَب ِت َ�ي ْوِم ال ِقيَا َم ِةَ ،وَم ْن َسَ�ت َر ُم ْس ِل ًماَ ،سَ�ت َرُه هللاُ
استَبِقُوا ا َخلْ�ي َر ِ
ات}(البقرة:
َ�ي ْوَم الْ ِقيَا َم ِة)((( ،فأبواب اخلري مشرعة ملن أراد السبق إليها ،قال تعاىلَ { :ف ْ
.)148

ومن أعظم اخلري العطاء ،عن أبي هريرة ،رضي اهلل عنهَ ،ق َ
(ض َر َب رسول هللا ،صلى هللا
الَ :
اض ُط َّر ْت أَيْ ِدي ِه َما
عليه وسلمَ ،مثَ َل الْبَ ِخ ِ
يل َوالْ ُمتَ َص ِّد ِقَ ،ك َمثَ ِل َر ُج َلينْ َِ ،ع َل ْي ِه َما جبتان ِم ْن َح ِدي ٍدَ ،ق ِد ْ
ِص َد َق ٍة ،اْ�نبَ َس َط ْت َع ْن ُهَ .ح ىَّت تغشى أَاَن ِم َل ُهَ ،و�َت ْع ُف َو
إ ىَِل ثُ ِديِّ ِه َما َو�َت َرا ِقي ِه َماَ ،ف َج َع َل املُتَ َص ِّد ُق ُك َّل َما تَ َص َّد َق ب َ
ِص َد َق ٍة�َ ،ق َل َص ْتَ ،وأَ َخ َذ ْت ُك ُّل َح َل َق ٍة مبكاهناَ ،ق َ
َرُهَ ،و َج َع َل البَ ِخ ُ
ال أبو هريرةَ :فأَاَن َرأَيْ ُت
يل ُك َّل َما َه َّم ب َ
أَ�ث َ
اللِ�َ ،يق ُ
َر ُس َ
إِِصبَ ِع ِه هكذا يِف َج ْيبِ ِه�َ ،ف َل ْو َرأَْ�يتَ ُه ُ�ي َو ِّس ُع َهاَ ،و َال �َتَ�ت َو َّس ُع)((( ،قال ابن القيم( :وملا
ول هّ
ُول ب ْ
كان البخيل حمبوساً عن اإلحسان ،ممنوعاً عن الرب واخلري ،كان جزاؤه من جنس عمله ،فهو
والغم
اهلم
ّ
ضيق الصدر ،ممنوع من االنشراح ،ضيق العطن ،صغري النفس ،قليل الفرح ،كثري ّ
واحلزن ،ال يكاد ُتقضى له حاجة ،وال ُيعان على مطلوب ،فهو كرجل عليه جبة من حديد،
قد مجعت يداه إىل عنقه ،حبيث ال يتمكن من إخراجها ،وال حركتها ،وكلما أراد إخراجها ،أو
توسيع تلك اجلبة ،لزمت كل حلقة موضعها ،وهكذا البخيل ،كلما أراد أن يتصدق ،منعه
خبله ،فبقي قلبه يف سجنه كما هو ،واملتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح هلا قلبه ،وانفسح
بها صدره ،فهو مبنزلة اتساع تلك اجلبة ،فكلما تصدق اتسع ،وانفسح ،وانشرح وقوي فرحه،
وعظم سروره ،ولو مل يكن يف الصدقة إال هذه الفائدة وحدها ،لكان العبد حقيقاً باالستكثار
 .1صحيح البخاري ،كتاب املظامل والغصب ،باب ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه.
 .2صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب جيب القميص من عند الصدر وغريه.
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وق ُش َّح �َنف ِ
منها ،واملبادرة إليها ،وقد قال تعاىلَ { :وَمن يُ َ
ون}(احلشر،)9 :
ْس ِه َفأُ ْولَئِ َك ُه ُم الْ ُم ْف ِل ُح َ

(((

 .4النصح للمسلمني ،والسعي للصلح بني املتخاصمني ،قال تعاىل{ :ال َخْ�ي َر يِف َكثِ ٍري ِم ْن نجَْ َوا ُه ْم
ِص َد َق ٍة أَ ْو َم ْع ُر ٍ
اس}(النساء ،)114 :وقال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
الح �َبينْ َ النَّ ِ
وف أَ ْو إ ْ
إِال َم ْن أَ َم َر ب َ
ِص ٍ
يحةُ�ُ ،ق ْلنَا :لِ َم ْن؟ َق َ
ِم)(((،
ال :للِهََِّ ،ولِ ِكتَابِ ِهَ ،ولِ َر ُسولِ ِهَ ،و َألئِ َّم ِة الْ ُم ْس ِل ِم َ
ين النَّ ِص َ
وسلم( :ال ِّد ُ
ني َو َع َّامتِه ْ
قال ابن رجب( :وأما النصيحة للمسلمني :فأن حيب هلم ما حيب لنفسه ،ويكره هلم ما يكره
لنفسه ،ويشفق عليهم ،ويرحم صغريهم ،ويوقر كبريهم ،وحيزن حلزنهم ،ويفرح لفرحهم،
وإن ضره ذلك يف دنياه ،كرخص أسعارهم ،وإن كان يف ذلك فوات ربح ما يبيع يف جتارته،
وكذلك مجيع ما يضرهم عامة ،وحيب ما يصلحهم ،وألفتهم ودوام النعم عليهم ،ونصرهم
على عدوهم ،ودفع كل أذى ومكروه عنهم).

(((

 .5التعاون على الرب والتقوى ،والتعاون يشمل احلياة اإلنسانية اليت ندب اهلل الناس إليها
ب
للتعاون فيما بينهم ،فيما فيه صالح أحواهلم يف الدنيا واآلخرة ،قال تعاىلَ { :و�َت َعا َونُوا َع َلى الْ رِ ِّ
اللَ إ َّ
ِن هَّ
ان َوا�َّتقُوا هَّ
ال�ت ْق َوى َوال �َت َعا َونُوا َع َلى اإل مِْثِ َوالْ ُع ْد َو ِ
َو َّ
اللَ َش ِدي ُد

الْ ِعق ِ
َاب}(.املائدة)2 :

اللهم تقبل منا الصالة والصيام ،وسائر األعمالِّ ،
وصل وسلم وبارك على خامت الرسل
حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني.

 .1ابن القيم ،حممد بن أبي بكر بن أيوب ،الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب ،ص ،74دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع.
 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان أن الدين النصيحة.
 .3ابن رجب ،عبد الرمحن بن شهاب الدين ،جامع العلوم واحلكم ،232/ 1 ،ط1424 ،2هـ ـ 2002م ،مطبعة دار السالم.
القاهرة.

46

يف ظالل آيات
شهر رمضان املبارك

ملف العدد

حممد ذياب أبو صاحل  /عضو اهليئة اإلسالمية العليا
{ش ْهر َرَم َض َ َّ
اس َو�َبيِّنَ ٍ
ُرَق ِ
ان َف َم ْن
ُر ُ
آن ُه ًدى لِلنَّ ِ
ات ِم َن الهُْ َدى َوالْف ْ
ان ال ِذي أُنْ ِز َل ِفي ِه الْق ْ
قال تعاىلُ َ :
َش ِه َد ِم ْن ُك ُم َّ
اللُ ب ُ
يضا أَ ْو َع َلى َس َف ٍر َف ِع َّد ٌة ِم ْن أَاَّي ٍم أُ َخ َر يُ ِري ُد هَّ
ِك ُم الْيُ ْس َر َوال
الش ْه َر َ�ف ْليَ ُص ْم ُه َوَم ْن َك َ
ان َم ِر ً

ِك ُم الْ ُع ْس َر َولِتُ ْك ِم ُلوا ال ِع َّد َة َولِتُ َك رِّ ُبوا هَّ
يُ ِري ُد ب ُ
ون}(البقرة ،)185 :لقد
اللَ َع َلى َما َه َد ُاك ْم َولَ َع َّل ُك ْم تَ ْش ُك ُر َ
خص اهلل سبحانه وتعاىل هذا الشهر الفضيل بأعظم هدية ،وأجزل مثوبة ،وأمسى منحة لبين
َّ
اإلسالم ،أال وهي نزول القرآن الكريم يف هذا الشهر الفضيل.
وكلمة شهر هي رؤية شهر ،أي رؤية اهلالل ،كما قال ابن عمر ،رضي اهلل عنهما ،قال:

ِن
مسعت رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول( :إِذَا َرأَْ�يتُ ُموُه َف ُصوُمواَ ،وإِذَا َرأَْ�يتُ ُموُه َفأَ ْف ِط ُرواَ ،فإ ْ
ُم َع َل ْي ُك ْمَ ،فا ْق ُد ُروا لَ ُه).
غ َّ

(((

ان ثَ َ
الثِنيَ).
ويف رواية عن أبي هريرة ،رضي اهلل عنهَ ( :فأَ ْك ِم ُلوا ِع َّد َة َش ْعبَ َ

(((

إن من أعظم الكرامات اليت هيئها اهلل لعباده املؤمنني ،نزول القرآن الكريم يف هذا الشهر
الفضيل على رسوله الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى أغلب الروايات أن نزول القرآن
 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعاً.

 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :إذا رأيتم اهلالل فصوموا ،وإذا رأيتموه
فأفطروا).
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العظيم كان يف ليلة القدر ،ففي رواية عكرمة عن ابن عباس ،رضي اهلل عنهما ،قال( :نزل
القرآن يف شهر رمضان يف ليلة القدر إىل هذه السماء الدنيا مجلة واحدة ،وكان اهلل حيدث لنبيه
ما يشاء ،وال جييء املشركون مبثل خياصمون به إال جاءهم اهلل جبوابه ،قال تعاىلَ { :وَق َ
ين
ال الَّ ِذ َ
ج َل ًة َو ِ
ِت بِ ِه ُ�ف َؤا َد َك َوَر�َّت ْلنَا ُه �َت ْرتِيال* َوال يأَْتُونَ َك مِبَثَ ٍل إِال
ُر ُ
آن مُ ْ
اح َد ًة َك َذلِ َك لُِ�نَ�ثبّ َ
َروا لَ ْوال �ُن ِّز َل َع َل ْي ِه الْق ْ
َكف ُ
ِجْ�ئنَ َ
اك باِلحَْ ِّق

َوأَ ْح َس َن �َتف ِ
ريا}(الفرقان)33 - 32 :
ْس ً

اس َو�َبيِّنَ ٍ
ُرَق ِ
ان} (البقرة ،)185 :إن يف هذه اآلية من
وقوله تعاىلُ { :ه ًدى لِلنَّ ِ
ات ِم َن اهلُ َدى َوالف ْ
عظيم التبجيل ،ورفعة املدح هلذا الكتاب الرباني ،الذي فيه خرب ما قبلكم ،وخرب ما بعدكم،
وفيه من اإلعجاز واألحكام ما مل تستطع البشرية حماكاتها ،فيه اهلداية ،وخريا الدنيا واآلخرة،
للذين يؤمنون به ،ويبتغون هداه ،ويقتفون أثره ،فهو دستور اهلل املنظم للحياة البشرية ،فيه
الدالئل ،واحلجج ،والبينات الواضحة اجللية ،ملن فهمها وتدبرها ،ألكرب دليل على ما جاء به
من اهلدى املنفي للضالل ،واملخالف للغي ،واملفرق بني احلق والباطل ،والظلمات والنور،
واحلالل واحلرام ،واملبني اهلداية إىل اجلنة ،واملبعد عن النار.
لعلنا يف هذا السياق القرآني الكريم ،نستذكر كرامات هذا الشهر الفضيل ،الذي جتلت
أعظم الكرامات فيه ،بإنزال أعظم كتاب من رب العاملني على النيب األمني ،صلى اهلل عليه
بد من تطبيق ما أمر اهلل به عباده ،أال وهي عبادة
وسلم ،وما فيه من أحكام وعلوم ،وهنا ال َّ
الصيام ،حيث االمتناع عن الطعام والشراب واجلماع ودواعيه ،وما نهى عنه رب العاملني
من فجر كل يوم إىل مساء ذلك اليوم ،لتنغرس الطاعة يف نفس املؤمن؛ ألن الصوم جنة ،كما
(ي َم ْع َش َر َّ
استَ َط َاع البَا َء َة َ�ف ْلَ�يَ�ت َزو َّْجَ ،فإِنَّ ُه أَغ ُّ
الشبَ ِ
َض
قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم :اَ
اب؛ َم ِن ْ
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َر ِجَ ،وَم ْن لمَْ يَ ْستَ ِط ْع�َ ،ف َع َل ْي ِه اِب َّ
ِجا ٌء)
لص ْوِمَ ،فإِنَّ ُه لَ ُه و َ
لِ ْلبَ َص ِرَ ،وأَ ْح َص ُن لِ ْلف ْ

(((.

فمن حضر استهالل هذا الشهر الفضيل ،وكان مقيماً يف البلد حني دخول هذا الشهر،

وكان صحيح البدن ،فعليه بالصوم ،وكلمة َ
{�ف ْليَ ُص ْم ُه} تأكيد على الدخول يف العبادة ،إال
لذوي األعذار الوارد ذكرها يف اآليات السابقة ،ومعلوم أن طبيعة اليسر ،والتسهيل على
املسلمني من صفات هذا الدين احلنيف؛ فالرسول الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،ما ُخيرّ

بني أمرين إال اختار أيسرهما ،وقد سهل يف مناسبات عدة على املسلمني ،آخذاً طريق اهلداية
ِك ُم الْيُ ْس َر َوال يُ ِري ُد ب ُ
اللُ ب ُ
واليسر ،جمنباً أمته املشقة والضر ،منسجماً مع قوله تعاىل{ :يُ ِري ُد هَّ
ِك ُم
الْ ُع ْس َر}( .البقرة)185 :

أي رخص لكم الفطر يف حال املرض ،والسفر ،والتيسري ،والتخيري يف هذا الشأن ،اتّباعاً

لسنة نبيه حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،فعن أبي سعيد اخلدري ،رضي اهلل عنه ،قالَ ( :غ َز ْواَن َم َع
اللَِ ،ص َّلى هَّ
ول هَّ
َر ُس ِ
انَ ،ف ِمنَّا َم ْن َصا َمَ ،وِمنَّا َم ْن أَ ْف َط َر�َ ،ف َل ْم
اللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ،لِ ِس َّت َع ْش َرَة َم َض ْت ِم ْن َرَم َض َ
ْط ِرَ ،ولاَ الْ ُمف ِ
الصائِ ُم َع َلى الْ ُمف ِ
ْط ُر َع َلى َّ
يَ ِع ِب َّ
الصائِ ِم)

(((

وهذا يدل على أن األمر يف ذلك على التخيري ،وليس حتماً.
وسئل رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن الصوم يف السفر ،فقالَ ( :ع َل ْي ُك ْم ب ُِر ْخ َص ِة هَّ
اللِ،

ص لَ ُك ْم).
الَّ ِذي َرَّخ َ

(((

وعن أبي قتادة عن األعرابي ،الذي مسع النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول( :إ َّ
ِن َخْ�ي َر ِدينِ ُك ْم
 .1صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب من مل يستطع الباءة فليصم.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر يف غري معصية ...
 .3التخريج نفسه.
49

العدد  134رمضان وشوال  1438هـ  -حزيران ومتوز 2017م

أَيْ َس ُرُه ،إ َّ
ِن َخْ�ي َر ِدينِ ُك ْم أَيْ َس ُرُه).

(((

إذن اليسر والتخفيف على أمة اإلسالم ،من الصفات البارزة يف هذه العقيدة السمحة.
أما قوله تعاىلَ { :ولِتُ ْك ِم ُلوا ال ِع َّدةَ}؛ أي أن اهلل تعاىل أمركم بالقضاء يف حال اإلفطار ،وإكمال
الشهر؛ وذلك إلكمال عدة شهركم؛ أي عدد أيام رمضان من ذلك العام.
ففي نهاية الشهر الفضيل ،أمرنا اهلل سبحانه وتعاىل اجلهر بالتكبري ،والتسبيح ،واحلمد
على ما وفقنا إليه من طاعاته ،وما أعاننا عليه حنن املسلمني من عبادات ،وما أهلمنا إياه من
كرامات ،فوفقنا لعبادته ،واتّباع سنة نبيه الكريم ،متاشياً مع قوله تعاىلَ { :فإِذَا َق َضْ�يتُ ْم َمنَ ِ
اس َك ُك ْم
َفاذ ُْك ُروا هَّ
آب َءُك ْم أَ ْو أَ َش َّد ِذ ْك ًرا}(البقرة ،)200 :وهلذا جاءت السنة باستحباب التسبيح
اللَ َك ِذْك ِرُك ْم اَ
والتحميد والتكبري بعد الصلوات املكتوبة.
َ
َّ ْ
ري)(((،
قال ابن عباسَ ( :ما ُكنَّا َن ْع ِر ُف اْن ِق َضاَء َصالةِ َر ُسو ِل اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،إِال ِبالتَّكبِ ِ

وهلذا أخذ كثري من العلماء مبشروعية التكبري يف عيد الفطر من هذه اآلية.

وقوله تعاىلَ { :ولِتُ ْك ِم ُلوا ال ِع َّد َة َولِتُ َك رِّ ُبوا هَّ
ون} فقد ختمت هذه
اللَ َع َلى َما َه َد ُاك ْم َولَ َع َّل ُك ْم تَ ْش ُك ُر َ

ون}؛ أي إذا قمتم بطاعته ،واتّباع أوامره ،واجتناب نواهيه ،وأداء ركنكم،
اآلية بـ { َولَ َع َّل ُك ْم تَ ْش ُك ُر َ
والتمسك بعقيدتكم ،وااللتزام بفرائضه ،واتباع سنة نبيه الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،فإن
يكن
اهلل سبحانه وتعاىل يثيبكم باجلزاء العظيم ،والفضل اجلسيم ،فكونوا له من الشاكرينْ ،
لكم من الغافرين.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
 .1مسند أمحد ،مسند املكيني ،حديث أعرابي ،وحسنه األرنؤوط.
 .2صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب الذكر بعد الصالة.
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األمومة يف رمضان
إباء أبو طه
مع حلول شهر رمضان ،تتذمر بعض األمهات لعدم قدرتهن على ممارسة طقوسهن
الرمضانية كعامة الناس ،بأداء صالة الرتاويح ،وقراءة القرآن ،وقيام الليل ،ليحبسهن العذر
عن تذوق فضل هذا الشهر ،فيصنب باالستياء حيال انشغاهلن بأطفاهلن بالرعاية واالهتمام،
عدا عن قضاء معظم أوقاتهن بطهو الطعام ،وإدارة أمور املنزل ،فتغدو أيام رمضان عبئًا ً
ثقيال،
وهاجسا يقلق األمهات اللواتي ينتظرنه بشغف؛ حبثًا عن فرصة التجديد الروحي ،وتوثيق
ً

العهد والعالقة مع اهلل.
لألم العزيزة:

تصر األمهات على حصر العبادة يف رمضان بأداء الشعائر الدينية ،يف الوقت
 .1ال أدري ملَ ُّ

الذي قدم فيه اإلسالم صوراً واسعة ومجيلة ملفهوم العبادة ،أمل يقل اهلل عز وجلُ { :ق ْل إ َّ
الت
ِن َص يِ

ني}(األنعام ،)162 :فالعبادة يف حياة املسلم ال تقتصر على
َونُ ُس ِكي َومحَْيَ َ
مََات للِهَِّ َر ِّب ال َعالَ ِم َ
اي َوم يِ
الصالة وقراءة القرآن ،أليست رعاية األبناء عبادة؟! أليس احلفاظ على الود يف عالقة األم
بأبنائها عبادة؟! أليس طهو الطعام اجليد لألسرة يندرج يف مفهوم العبادة ً
أيضا؟!
إن كان املسلم يثاب بأداء الشعائر الدينية ،فكل ما ذكر ساب ًقا خبصوص األبناء يندرج كذلك
حتت مظلة العبادة ،اليت يكتب اهلل لألم األجر على فعلها ،وحتى تضمن أن ُتثاب على دور
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بد هلا من احلفاظ على دوام (جتديد النية) ،وأن
األمومة الذي تقوم به يف ألـ  24ساعة ،ال َّ
تسر يف ذاتها بأن كل عمل ستقوم به ،تدخره هلل وألجله.
 .2من الضروري أن تبدأ األم بتهيئة بيتها وأطفاهلا ألجواء رمضان ،كأن تنهي واجباتها
االجتماعية ،والتزاماتها املتعلقة باألمومة قبل دخول الشهر ،فتخطط مع أطفاهلا كيفية استغالل
أوقاتهم قدر املستطاع؛ الغتنام األجر والثواب .فتتفق معهم على جدول رمضاني (لطيف)
يتضمن العبادات واالمتيازات املرتتبة على فعلها .فتهيئة املنزل يبعث السكينة يف نفوس
أفراده ،ويشحنهم باهلمة والعزم ،عدا عن كونها خطوة تساعد األم على االهتمام بالعبادات
من باب مشاركة صغارها ،وأن تكون قدوة هلم.
 .3مهما ادعت األمهات بافتقارهن إىل امتالك الوقت الكايف يف شهر رمضان ،إال أنه
مع التنظيم اجليد ،ستحظى األم بأوقات مجيلة ،متارس فيها العبادة اليت ترغب فيها ،وهنا أود
اإلشارة إىل فكرة (األوقات امليتة) اليت متر على األمهات دون استغالهلا على الوجه الصحيح،
كأن تذكر اهلل بالتسبيح والتحميد وهي تنظف املنزل ،أو تستمع وهي تطهو ،أو تكوي
املالبس للمذياع أو اليوتيوب حول تفسري آية أو موعظة ما ،يف حماولة لالستفادة من الوقت
يف رمضان بأقصى درجة ممكنة ،ويف سعي دؤوب لألخذ باألسباب كافة.
 .4رمضان فرصة ذهبية لتعزيز عالقة األم بأطفاهلا ،من خالل التشارك بأداء العبادات،
وتعريف األطفال بالقيمة الدينية هلذا الشهر ،ليصبح للعبادة معنى خمتلف ،وليست جمرد
طقوس ،بل معنى تربوي ،ترسخه األم يف أنفس صغارها ،وهنا ميكن لألم دعوة أبنائها
للصالة اجلماعية ،أو قراءة القرآن ،أو تفطري أحد الصائمني ،أو إنفاق صدقة ،فيخفف هذا
السلوك اجلماعي عبء العبادة بشكلها (الفردي) على األم ،وتصبح ذات مفهوم قيمي يبعث
الود والسكينة يف عالقة األم بأطفاهلا.
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الزكاة يف اإلسالم
د .شفيق عياش  /عضو هيئة حترير جملة اإلسراء

تعريف الزكاة لغة واصطالحاً:
الزكاة يف اللغة ،النماء والطهر والصالح ،ومسيت كذلك ألنها سبب يف تنمية املال وتطهريه
وإصالحه ،ووقايته من اآلفات.

(((

ِم إ َّ
ِن َصلاَتَ َك َس َك ٌن لهَُ ْم َو هَّ
اللُ مَ ِ
سي ٌع
قال تعاىلُ :
ِم هِبَا َو َص ِّل َع َل ْيه ْ
ِرُه ْم َو�ُت َزِّكيه ْ
{خ ْذ ِم ْن أَ ْم َوالهِِ ْم َص َد َق ًة تُ َط ّه ُ
يم}(.التوبة)103 :
َع ِل ٌ

أما يف االصطالح الشرعي ،فهي اسم ألخذ شيء خمصوص ،من مال خمصوص ،على أوصاف
خمصوصة ،لطائفة خمصوصة(((،لوجه اهلل تعاىل.
حكم الزكاة وأدلة مشروعيتها:
الزكاة أحد أركان اإلسالم اخلمسة ،فرضت يف السنة الثانية للهجرة ،وهي فرض عني على
كل مسلم مالك للنصاب ،ويشرتط يف النصاب أن يكون زائداً عن احلاجات الضرورية؛ كاملأكل

 .1املصباح املنري.272/ 1 ،
 .2اجملموع.291/ 5 ،
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وامللبس واملسكن ،وأن حيول عليه احلول.

(((

وال يشرتط لوجوب إخراج الزكاة البلوغ والعقل عند مجهور الفقهاء؛ ألن الزكاة عبادة مالية،
فتجب يف مال الصيب واجملنون ،ويقوم وليهما بإخراجها عنهما.
كما أمجع الفقهاء على أن الزكاة فريضة من فرائض اإلسالم ،فمن أنكرها ،فهو كافر مرتد
عن اإلسالم ،ومن منعها تهاوناً فهو عاص.
ولقد تضافرت األدلة الشرعية على وجوبها ،من القرآن الكريم ،والسنة الشريفة ،واإلمجاع.
فمن القرآن الكريم ،قوله تعاىلَ { :وآتُوا َّ
الزَكاةَ}(البقرة ،)43 :وآيات أخرى كثرية.
سَ :ش َها َد ِة أَ ْن لاَ إِلَ َه إِلاَّ
ِسلاَ ُم َع َلى مَ ْ
خٍ
ومن السنة الشريفة ،قوله صلى اهلل عليه وسلم( :بُ يَِ
ن اإل ْ
ول هَّ
هَّ
حَُم ًدا َر ُس ُ
الصلاَ ِةَ ،وإِيتَا ِء َّ
اللَِ ،وإِ َقا ِم َّ
ان).
الزَكا ِةَ ،وا َحل ِّجَ ،و َص ْوِم َرَم َض َ
اللُ َوأَ َّن م َّ

(((

كما أن اإلمجاع انعقد يف العصور واألزمان مجيعها على فرضيتها.
فضل الزكاة ،وحكمة مشروعيتها:
للزكاة فضل عظيم على اإلنسان ،وداللة على عمق إميانه ،وصفاء نفسه من أمراض البخل
والشح ،ودليل على كمال اإلنسانية ،واحلب لآلخرين.
وقد أمر سبحانه وتعاىل املسلمني بدفعها يف اثنني وثالثني موضعاً يف القرآن الكريم ،وأكثر
اآليات اليت تدعو املسلمني إىل إقامة الصالة ،وردت مقرونة بدعوتهم إىل إيتاء الزكاة.
كم متعددة ،منها على سبيل املثال ال احلصر:
وللزكاة ِح ٌ
 .1مسي احلول ً
حوال ألنه حال ،أي ذهب ،وأتى غريه ،مغين احملتاج.279/ 1 ،
 .2صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :بين اإلسالم على مخس).
54

الزكاة يف اإلسالم

أ .الزكاة ُتعود املؤمن البذل ،والعطاء ،والسخاء ،وتقيه من داء الشح والبخل ،وهلا أثر عظيم
يف تهذيب الروح.
ب .مساعدة الفقراء واملساكني ،ومعونة ذوي احلاجات ،وذلك مما يرسخ دعائم احملبة واملودة بني
الفقراء واألغنياء ،وينزع من القلوب احلقد واحلسد.
ج .تقليل اجلرائم بزوال أسبابها من الفقر والفاقة ،وحتسني حالة الفقراء الصحية ،وسد حاجة
املعوزين الذين ال جيدون ما ينفقون.
ح يِت َو ِس َع ْت ُك َّل
د .الزكاة فريضة يتقرب بها إىل اهلل سبحانه ،فينال رضاه ورمحته ،قال تعاىلَ { :وَرمْ َ
ون َّ
ين ُه ْم آِبياَتِنَا
ُون َوُ�ي ْؤتُ َ
ين َ�يَّ�تق َ
الزَكا َة َوالَّ ِذ َ
َش ْي ٍء َف َسأَ ْكُ�تُ�ب َها لَِّل ِذ َ

ون}(األعراف)156 :
ُ�ي ْؤِمنُ َ

األموال اليت جتب فيها الزكاة:
 .1النقود بأنواعها مجيعها :أ .ذهب .ب .فضة .ج .ورق نقدي.
ويشرتط لوجوب الزكاة فيها أن حيول عليها احلول ،وأن تبلغ النصاب ،ومقداره ما يعادل  85غم
من الذهب ،وخيرج املزكي  % 2.5مما ميلكه من نقود.
 .2عروض التجارة :وتشمل البضائع املعدة للربح لدى التجار والبائعني على اختالف
أصنافها ،إذا بلغت قيمتها نصاباً ،وحال عليها احلول ،فيدفع قيمة ما يف حمله من بضائع ،بسعر
السوق يف ذلك الوقت ،وال يدخل يف عروض التجارة قيمة األثاث واألدوات املستخدمة يف
جتارته ،ويضيف ذلك إىل ما معه من نقود ،وخيرج عن جمموع ذلك كله .% 2.5
 .3الثروة احليوانية :وتشمل اإلبل والبقر والغنم ،إذا حال عليها احلول ،وبلغت النصاب
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بشرط أن تكون سائمة يعتمد يف إطعامها على الرعي معظم أيام السنة.
 .4الزروع والثمار :جتب الزكاة يف الزروع والثمار ،ودليل الفرضية ثابت بقوله تعاىلَ { :وآتُوا
َح َّق ُه َ�ي ْوَم َح َصا ِد ِه}(األنعام ،)141 :شريطة أن تبلغ النصاب ،ومقداره مخسة أوسق ،ودليل ذلك
ون مَ ْ
خ َس ِة أَ ْو ُس ٍق َص َد َقةٌ)((( ،واخلمسة أوسق
س ِفي َما ُد َ
من السنة ،قوله صلى اهلل عليه وسلم( :لَْي َ
653كغم ،ويتوقف القدر الواجب يف زكاة الزروع ،والثمار على الطريقة اليت تسقى بها ،فإن
كانت تسقى مباء املطر ،ففي ذلك العشر ،أما إذا سقيت بكلفة فيخرج نصف العشر.
عقاب مانع الزكاة:
قد عرفنا ما للزكاة من أثر محيد يف اجملتمع ،وثواب عظيم يف أدائها ،فال عجب أن يرد الوعيد
الشديد بالعذاب األليم ملانعها.
ون َّ
ِيل هَّ
اللِ َ�فبَ ِّش ْرُه ْم بِ َع َذ ٍ
اب أَلِي ٍم}( .التوبة)34 :
ين يَ ْكنِ ُز َ
الذ َه َب َوالْ ِف َّض َة َوال ُ�ي ْن ِفقُو�َن َها يِف َسب ِ
قال تعاىلَ { :والَّ ِذ َ
وللحاكم املسلم إجبار مانع الزكاة على إخراجها ،وهذا ما حدث يف عهد أبي بكر الصديق،
رضي اهلل عنه ،الذي قاتل مانعي الزكاة بعد وفاة رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم .حيث قال
الزَكا ِةَ ،فإ َّ
ِن َّ
الصال ِة َو َّ
رضي اهلل عنهَ ( :وهللاِ ُأل َقاتَِل َّن َم ْن َ�ف َّر َق �َبينْ َ َّ
الزَكا َة َح ُّق املَ ِ
ون َعنَا ًقا
الَ ،وهللاِ لَ ْو َمَ�ن ُع يِ
(((َ ،كانُوا ُ�ي َؤُّدو�َن َها إ ىَِل َر ُس ِ
ول هللاَِ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم لَقَا�َت ْلُ�ت ُه ْم َع َلى َم ْن ِع َها).

(((

الفرق بني الزكاة وصدقة التطوع:
تتفق فريضة الزكاة مع صدقة التطوع يف أن ك ً
ال منهما عبادة مالية ،حثت عليها الشريعة

 .1صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة.
 .2صغار املاعز.

 .3صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب وجوب الزكاة.
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اإلسالمية ،ولكنهما خيتلفان من وجوه عدة ،منها:
 .1الزكاة ال جتب إال يف املال بالغ النصاب ،وحال عليه ٌ
حول ٌ
كامل ،باستثناء زكاة الزروع
والثمار ،أما صدقة التطوع ،فال يشرتط فيها ذلك ،إذ ميكن للمتصدق أن خيرجها يف احلول أكثر
من مرة ،حمتسباً األجر عند اهلل تعاىل ،راجياً القبول.
 .2حكم الزكاة فرض على كل مسلم ،يثاب فاعلها ،ويعاقب تاركها ،أما الصدقة ،فحكمها
الندب ،يثاب فاعلها ،وال يعاقب تاركها.
 .3املقدار الذي خيرجه املزكي حمدد يف الزكاة ،خيتلف باختالف نوع املال ،أما الصدقة ،فليس
فيها مقدار حمدد.
 .4الزكاة تدفع لثمانية مصارف حددها القرآن الكريم ،وال جيوز للمزكي أن يتعداها ،أما
الصدقة ،فال يشرتط فيها ذلك.
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زاوية الفتاوى

أنت تسأل واملفيت جييب
الشيخ حممد حسني  /املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية

 .1حكم الصيام يف الدول اليت يطول فيها النهار
السؤال :ما حكم الصيام يف بلد مثل بلجيكا ،اليت يستمر النهار فيها يف بعض األحيان من
الثالثة فجراً إىل العاشرة مساًء؟ فهل جيوز االفطار يف هذه احلالة ،والقضاء بعد ذلك؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق سيدنا حممد األمني،
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فإن الشريعة اإلسالمية صاحلة لكل زمان ومكان ،ومبا أن اهلل تبارك وتعاىل قالَ { :وُك ُلوا
ض ِم َن ا َخلي ِط ا َأل ْس َوِد ِم َن الف ْ َّ ُّ
الصيا َم إ ىَِل َّ
الل ْي ِل}
َو ْ
اش َربُوا َح ىَّت َ�يَ�تَ�بينَّ َ لَ ُك ُم ا َخل ْي ُط ا َألْ�بيَ ُ
َج ِر مُث أَمِتوا ِّ َ
ْ
(البقرة ،)187:فإن على املكلفني أن يصوموا من طلوع الفجر إىل غروب الشمس حيث هم،
ما داموا مييزون الليل من النهار ،سواء قصر نهارهم أم طال ،أما من عجز عن الصوم لطول
النهار ،فله أن يفطر ،على أن يقضي ما أفطره بعد ذلك.
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 .2حكم اإلفطار يف رمضان بسبب العمل الشاق يف البناء
السؤال :رجل متزوج ،ويعمل يف البناء ،ويتعب كثرياً من الصوم ،وال ميلك القوت اليومي
له ولزوجته ،فهل حيق له أن يفطر؟
اجلواب :األعمال الشاقة ليست مربراً لإلفطار ،فهنالك املاليني من املسلمني يعملون يف
األعمال الشاقة ،من بناء وجتارة وغريهما ،ويصومون ،وحيتسبون صيامهم هلل عز وجل ،وال تعد
األعمال الشاقة ذريعة لإلفطار إال بشروط ،منها:
 .1إذا كان الصائم ال ميلك قوت شهر رمضان ،وإذا مل يعمل مل جيد قوت يومه.
 .2إذا كان الصائم ال ميكنه العمل إال وهو مفطر.
 .3إذا كانت صحته ال تساعده على الصيام ،نظراً لإلرهاق الذي يلحقه من الصيام.
فإذا وجدت هذه الشروط فعليه أن يصوم ،وحني يشق عليه ذلك يفطر ويقضي ،واهلل تعاىل
املعايف.
 .3نزف األنف والقيء يف رمضان
السؤال :هل َن ْزف األنف يفطر إذا كانت كمية الدم كبرية بسبب حرارة اجلو؟ وهل القيء
يفطر أم ال؟
اجلواب :نزف األنف ال يفطر بغض النظر عن كمية الدم النازف ،أما بالنسبة إىل القيء فإذا
كان خارج عن إرادة الشخص ،فإنه ال يفطر ،ويبقى الصيام صحيحاً ،أما القيء عمداً ،فإنه
يفطر ،وجيب على الصائم قضاء اليوم الذي أفطره ،لقول رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم:
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ْض).
اسَ�تقَا َء َع ْم ًدا َ�ف ْلَ�يق ِ
س َع َل ْي ِه َق َضا ٌءَ ،وَم ْن ْ
َي ُء�َ ،ف َل ْي َ
( َم ْن َذ َرَع ُه الق ْ

(*)
(((

 .4حكم األكل والشرب ً
خطأ بعد طلوع الفجر
السؤال :شربنا املاء بعد أذان الفجر ظانني أن موعده مل حين ،بسبب حدوث خطأ يف وقت
الساعة على اهلاتف احملمول ،فما حكم صيامنا؟
اجلواب :األكل أو الشرب بعد بزوغ الفجر عمداً يفسد الصوم ،ولو كان اآلكل أو الشارب
خمطئاً بالوقت ،وجيب على من فعل ذلك أن يمُ سك بقية يومه إن كان يف رمضان؛ مراعاة حلرمة
الشهر ،وعليه أن يقضي بعد انقضاء رمضان يوماً مكانه.
 .5مقدار فدية الصيام للمريض
السؤال :ما مقدار فدية الصيام اليت جيب أن خترجها والدتي املريضة؟ حيث إنها منعت من
الصيام هذا العام بسبب سوء حالتها الصحية.
اجلواب :من أفطر لعذر املرض وجب عليه القضاء إن كان يرجى برؤه من املرض ،ولو
ان َم ِريضاً أَ ْو َع َلى
كان ذلك بتأخري القضاء إىل حني متكنه من ذلك ،وذلك لقوله تعاىلَ { :وَم ْن َك َ
َس َف ٍر َف ِع َّد ٌة ِم ْن أَاَّي ٍم أُ َخ َر}(البقرة ،)185 :إال إذا كان املرض مزمنًا ال يرجى شفاؤه ،فتجب حنيئذ
ين يُ ِطيقُونَ ُه
الفدية ،لقوله تعاىلَ { :ف َم ْن َك َ
ان ِم ْن ُك ْم َم ِر ً
يضا أَ ْو َع َلى َس َف ٍر َف ِع َّد ٌة ِم ْن أَاَّي ٍم أُ َخ َر َو َع َلى الَّ ِذ َ
ِف ْديٌَة َط َعا ُم ِم ْس ِك ٍ
ني َف َم ْن تَ َطوََّع َخْ�ي ًرا َ�ف ُه َو َخْ�ي ٌر لَ ُه َوأَ ْن تَ ُصوُموا َخْ�ي ٌر لَ ُك ْم إ ِْن ُكْ�نتُ ْم

ون}(البقرة:
�َت ْع َل ُم َ

 ،)184والفدية إطعام مسكني وجبتني من أوسط طعام خمرجها ،عن كل يوم يفطر فيه ،على
اهلل عَ
َن َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
استَ َقاَء َع ْمدًا ،وصححه
الص ْو ِم ع ْ
* سنن الرتمذيِ ،كتَاب َّ
َليِْه َو َسَّل َمَ ،باب َما َجاَء ِف َ
يم ْن ْ
األلباني.
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أن ال تقل قيمتها عن قيمة صدقة الفطر يف حدها األدنى.
وعليه؛ فإن مل تستطع أمك قضاء األيام اليت أفطرتها ال حاض ًرا وال مستقبلاً  ،وعجزت عن
ذلك حقيقة ،فعليها أن خترج فدية الصوم عن كل يوم تفطره ،وإن مل تستطع إخراجها حاض ًرا
لضيق احلال ،فعليها االنتظار حتى يوسع اهلل تعاىل عليها ،وتتمكن من ذلك.
 .6حكم نزول املين يف نهار رمضان
السؤال :هل نزول املين عند تقبيل الزوجة يفسد الصوم؟
اجلواب :الصوم يبطل خبروج املين من الرجل أو املرأة بلذة حاصلة من املداعبة بينهما ،أو
التقبيل ،أو غريه ،وجيب على كل من حيصل معه ذلك ،اإلمساك بقية يومه ،وقضاء هذا اليوم
الذي فسد فيه صومه ،والتوبة واالستغفار.
وعلى الصائم الذي ال يضمن ضبط نفسه أن يكف عن كل ما يؤدي به إىل الوقوع يف
احملظور؛ سواء أكان ذلك من خالل تقبيل الزوجة ،أم مداعبتها ،أم غري ذلك ،أما الذي يضبط
نفسه فيجوز له ذلك؛ ألن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،كان يقبل ويباشر نساءه وهو صائم،
ف َع ْن َعاِئ َشَةَ ،ر ِض َي ُ
تَ :
ِل َوُ�يبَ ِ
ان النَّبيِ ُّ ،صلى هللا عليه وسلم�ُ ،يقَبّ ُ
اش ُر َو ُه َو َصائِ ٌم،
(ك َ
اهلل َعنْ َهاَ ،ق َال ْ
ان أَ ْم َل َك ُك ْم ِإل ْربِ ِه).
َوَك َ

(*)
(((

 .7حكم اإلفطار ملريض السكري وضغط الدم
السؤال :هل جيوز اإلفطار ملصاب بالسكري وضغط الدم ،حبيث ال يستطيع الصيام بسبب
الصداع الشديد والدوخة ،نتيجة االرتفاع العالي لضغط الدم؟
* صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب املباشرة للصائم.
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يضره ،أو يعرضه إىل حرج
اجلوابُ :شرع للمريض اإلفطار يف شهر رمضان إذا كان الصوم ّ
بالغ ،ومشقة غري حمتملة ،أو كان حيتاج إىل تناول دواء يف النهار ،أو غذاء ،بسبب مرضه ،واهلل
يضا أَ ْو َع َلى َس َف ٍر َف ِع َّد ٌة ِم ْن أَاَّي ٍم أُ َخ َر}(البقرة ،)184 :وعلى املريض
تعاىل يقولَ { :ف َم ْن َك َ
ان ِم ْن ُك ْم َم ِر ً
الذي يفطر يف هذه احلالة أن يقضي األيام اليت أفطرها إن كان يرجى برؤه من املرض ،أما إذا
كان املرض مزمنًا ال يرجى شفاؤه ،فتجب عليه حينئذ الفدية ،وهي إطعام مسكني وجبتني من
ين يُ ِطيقُونَ ُه ِف ْديٌَة
أوسط طعام العائلة ،خيرجها عن كل يوم يفطر فيه ،لقوله تعاىلَ { :و َع َلى الَّ ِذ َ
ون} (البقرة،)184 :
َط َعا ُم ِم ْس ِكنيٍَ ،ف َم ْن تَ َطوََّع َخْ�ي ًرا َ�ف ُه َو َخْ�ي ٌر لَ ُهَ ،وأَ ْن تَ ُصوُموا َخْ�ي ٌر لَ ُك ْم إ ِْن ُكنتُ ْم �َت ْع َل ُم َ
على أن ال تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر يف حدها األدنى.
يشق عليه مشقة
يضره ،أو ّ
وعليه؛ فيجوز للمريض اإلفطار يف رمضان إذا كان الصوم ّ
ً
مستقبال ،وعجز عن ذلك
غري حمتملة ،وإذا مل يستطع قضاء األيام اليت أفطرها ال حاض ًرا وال
حقيقة ،فعليه أن خيرج فدية الصوم عن كل يوم يفطره ،وإن مل يستطع إخراجها حاض ًرا لضيق
احلال ،فيمكنه االنتظار حتى يوسع اهلل تعاىل عليه ،ويتمكن من ذلك.
 .8حكم استبدال كفارة اجلماع يف رمضان من الصيام إىل اإلطعام
علي كفارة مجاع يف نهار رمضان ،وال أستطيع صيام شهرين متتابعني ،فهل جيوز
السؤالّ :

لي استبدال الصيام بإطعام ستني مسكيناً؟

اجلواب :األصل أن استبدال الصيام يف كفارة اجلماع يف رمضان باإلطعام يكون حال العجز
عن الصيام ،كأن يكون املكلف مصاباً مبرض مزمن مينعه من الصوم ،أو أن يتسبب الصيام
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يف سوء حالته الصحية ،وزيادة املرض لديه ،وعليه؛ فإن عجز املكلف عجزاً دائماً عن أداء
الكفارة صياماً ،فيجوز له شرعاً أن يستبدل الصيام بإطعام ستني مسكيناً ،لقوله تعاىلَ { :وَما
ين ِم ْن َح َر ٍج}(احلج ،)78 :وعن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،قال( :أَتَى النَّبيِ ََّ ،ص َّلى
َج َع َل َع َل ْي ُك ْم يِف ال ِّد ِ
هَّ
انَ ،ق َ
َالَ :ه َل ْك ُتَ ،ق َ
اللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ر ُج ٌل�َ ،فق َ
الَ :فأَ ْعتِ ْق
الَ :ومِلَ؟ َقالَ :وَ�ق ْع ُت َع َلى أَ ْه ِلي يِف َرَم َض َ
س ِع ْن ِديَ ،ق َ
َرَ�قبَةًَ ،ق َ
ال :ال أَ ْستَ ِطي ُعَ ،ق َ
الَ :ف ُص ْم َش ْه َريْ ِن ُمَ�تتَابِ َعينْ َِ ،ق َ
ني ِم ْس ِكينًا،
الَ :فأَ ْط ِع ْم ِستِّ َ
ال :لَْي َ
ت النَّبيِ َُّ ،ص َّلى هَّ
السائِ ُل؟ َق َ
اللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ،بِ َع َر ٍق ِفي ِه تمَْ ٌر�َ ،فق َ
َق َ
الَ :ها أَاَن ذَا،
ال :ال أَ ِج ُدَ ،فأُ يِ َ
َال :أَيْ َن َّ
ول هَّ
الَ :ع َلى أَ ْح َوَج ِمنَّا ،اَي َر ُس َ
ال :تَ َص َّد ْق هِبَ َذاَ ،ق َ
َق َ
اللِ�َ ،ف َوالَّ ِذي �َب َعثَ َك باِلحَْ ِّق َما �َبينْ َ ال�َبَ�تْ�ي َها أَ ْه ُل �َب ْيت
أَ ْح َوُج ِمنَّاَ ،ف َض ِح َك النَّبيِ َُّ ،ص َّلى هَّ
اللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ح ىَّت بَ َد ْت أَْ�نيَابُ ُهَ ،ق َ
الَ :فأَْ�نتُ ْم إِذًا)((( ،وقال اإلمام
النووي ،رمحه اهلل( :فإن عجز عن صوم هبرم أو مرض ،قال األكثرون :ال يرجى زواله ،أو حلقه ابلصوم
مشقة شديدة ،أو خاف زايدة مرض ،كفر إبطعام ستني مسكيناً أو فقرياً)
واهلل تعاىل أعلم

اتَ ،باب َن َف َقِة المُْ ْع ِسر عَ
َلى أَ ْهِلِه.
 .1صحيح البخاريِ ،كتَاب النَّ َف َق ِ
ِ
 .2منهاج الطالبني ،ص.248
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الريح من روح اهلل
كمال بواطنه /مدير دائرة الكتب واملطبوعات الرتبوية /وزارة الرتبية والتعليم
من جنود اهلل اليت ال ُترى ،ولكن ُيرى أثرها ،الريح ،والريح من الق ّوة مبكان ،حبيث تستطيع
احململة باألمطار ،وتستطيع أن تدفع السفن يف البحار ،ولديها القدرة على
أن حتمل الغيوم ّ
وتكسر األشجار ،وتسفي الرتاب والرمالّ ،...
وكل
التدمري ،ومن املمكن أن تهدم البيوت،
ّ
هذا ال يكون بغري إذن اهلل.
وقد كانت الريح من وسائل انتقام اهلل من بعض األقوام ،ومنهم عاد قوم هود ،الذين أرسل
اهلل عليهم الريح العقيم ،اليت ال ترتك شيئاً أمامها إال دمرته وفتّته ،واهلل تعاىل يقولَ { :ويِف َعا ٍد
الرِمي ِم}(الذاريات)42 - 41:؛
يم* َما تَ َذ ُر ِم ْن َش ْي ٍء أَتَ ْت َع َل ْي ِه إِال َج َع َل ْت ُه َك َّ
الر َ
يح الْ َع ِق َ
إِ ْذ أَ ْر َس ْلنَا َع َل ْيه ُ
ِم ِّ
أي كالعظم املتفتّت والبالي ،ولقد رأى قوم عاد الغيوم من بعيد ،فظنّوها عارضاً سيمطرهم،
ولكن العذاب جاءهم من حيث توّقعوا اخلري ،حيث يقول عز وجلَ :
{�ف َلمَّا َرأَ ْوُه
فاستبشروا،
ّ
ِض م ِ
ِضا ُم ْسَ�ت ْقب َ
يم * تُ َد ِّم ُر
ِم َقالُوا َه َذا َعار ٌ
َعار ً
ِيح ِفي َها َع َذ ٌ
مُْط ُراَن بَ ْل ُه َو َما ْ
اسَ�ت ْع َج ْلتُ ْم بِ ِه ر ٌ
اب أَلِ ٌ
ِل أَ ْوِديَتِه ْ
ني}(.األحقاف)25 - 24:
ُك َّل َش ْي ٍء أِبَ ْم ِر َرهِّبَا َفأَ ْصبَ ُحوا ال ُ�ي َرى إِال َم َس ِاكُ�ن ُه ْم َك َذلِ َك نجَْ ِزي ال َق ْوَم الْ ُم ْج ِرِم َ

ومن املالحظ يف كتاب اهلل أ ّن الريح عندما تأتي مفردة ،يكون فيها -يف الغالب -العذاب،
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{ي أَُّ�ي َها
ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه عند احلديث عن األحزاب الذين غزوا املدينة املن ّورة :اَ

ان هَّ
ين آ َمنُوا اذ ُْك ُروا نِ ْع َم َة هَّ
اللُ مِبَا
ِم ِرحيًا َو ُجنُوًدا لمَْ �َت َر ْو َها َوَك َ
الَّ ِذ َ
اللِ َع َل ْي ُك ْم إِ ْذ َجا َءتْ ُك ْم ُجنُوٌد َفأَ ْر َس ْلنَا َع َل ْيه ْ
ون بَ ِص ًريا}(األحزاب ،)9:ومنه قوله سبحانه{ :أَ ْم أَ ِمْ�نتُ ْم أَ ْن يُ ِعي َدُك ْم ِفي ِه اَت َرًة أُ ْخ َرى َ�فُ�ي ْر ِس َل َع َل ْي ُك ْم
�َت ْع َم ُل َ
َق ِ
َرتمُْ(}...اإلسراء.)69:
الر ِ
يح َ�فُ�ي ْغ ِرَق ُك ْم مِبَا َكف ْ
اصفًا ِم َن ِّ
وعندما تأتي بلفظ اجلمع ففيها -يف الغالب -الرمحة ،د ّل على ذلك قوله سبحانه:
ليتم
الراَي َح لَ َوا ِق َح}(احلجر)22:؛ أي تنقل حبوب اللقاح إىل أعضاء التأنيث يف األزهار؛ ّ
{ َوأَ ْر َس ْلنَا ِّ
اإلخصاب ،وتكوين الثمار ،وقال بعضهم :تلقح السحاب فتد ّر املاء ،وقيل :تلقح السحب
احلا ّرة بالسحب الباردة ،فتزيد عمليّة التكاثف ،فتسقط األمطار ،ومنه قوله سبحانهَ { :و ُه َو

َّ
الراَي َح
الراَي َح بُ ْش ًرا �َبينْ َ يَ َد ْي َرمْ َ
حتِ ِه}(الفرقان ،)48 :وقوله سبحانهَ { :وِم ْن آياَتِ ِه أَ ْن ُ�ي ْر ِس َل ِّ
ال ِذي أَ ْر َس َل ِّ

ُمبَ ِّش َر ٍ
ات}(.الروم)46 :
سؤال اهلل خري الريح واالستعاذة من شرها:
مبا أن الريح تأتي بالرمحة ،وتأتي بالعذاب ،فمن اخلري للمسلم أن يسأل اهلل خريها،
نسب الريح؛ فهي
شرها ،ولقد تعّلمنا من هدي نبيّنا ،صّلى اهلل عليه وسّلم ،أال ّ
ويستعيذ من ّ
الشر ،وإنمّ ا الذي يقدّر ذلك اهلل ع ّز ّ
وجل ،يقول
مأمورة ،وليس هلا اختيار يف أن جتلب اخلري أو ّ

ابَ ،فإِذَا َرأَْ�يتُ ُمو َهاَ ،ف َ
ح ِةَ ،وتأَْ يِت اِبل َع َذ ِ
ال تَ ُسبُّو َها،
يح ِم ْن َر ْوِح هللاِ ،تأَْ يِت اِب َّلرمْ َ
(الر ُ
صّلى اهلل عليه وسّلمِّ :
َو َس ُلوا هَّ
استَ ِعي ُذوا بِ ِه ِم ْن َش ِّرَها).
اللَ َخْ�ي َرَهاَ ،و ْ

(*)
(((

تهب جاّفة مد ّمرة ،أو حتمل
يسب الريح،
ّ
وخباصة عندما ّ
من الناس عن جهل أو غواية من ّ
َد أَِبي ُه َريْ َرةََ ،ر ِض َي ُ
* مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابةُ ،م ْسن ُ
اهلل َعنْهُ ،قال األرنؤوط :صحيح لغريه.
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الرتاب والرمال ،وهذا جيانب الصواب؛ ذلك أ ّن اهلل وحده هو القادر على جعلها طيّبة تأتي

باخلري ،ومن اخلري له أن مي ّد يده إىل السماء بالدعاء املأثور عنه ،صلى اهلل عليه وسّلمَّ :
(الل ُه َّم
إ يِِّن أَ ْسأَلُ َك َخْ�ي َرَهاَ ،و َخْ�ي َر َما ِفي َهاَ ،و َخْ�ي َر َما أُ ْر ِس َل ْت بِ ِهَ ،وأَ ُعوُذ ب َ
ِك ِم ْن َش ِّرَهاَ ،و َش ِّر َما ِفي َهاَ ،و َش ِّر َما
أُ ْر ِس َل ْت بِ ِه)((( ،ومن املالحظ أ ّن املسلم يسأل اهلل ثالثة ألوان من اخلري يف الريح :خريها ،وما
ميكن أن يكون فيها نفسها من خري ،كأن ّ
تلطف األجواء وترطبها ،أو تصرف عنّا رائحة خبيثة
كدخان وحنوه ،...وهناك خري ثان؛ يأتي ممّا فيها ،من محلها الغيوم ،ونزول املطر ،وهناك خري
ثالث ،يكمن فيما أرسلت من أجله ،فقد تكون مقدّمة لتك ّون املنخفضات اجلويّة ،وهطول
حترك املطر.
الغيث ،وكّلنا كان يسمع من كبار ّ
السن قوهلم :الرياح الشرقيّة ّ
ريح العذاب:
يب ،صّلى اهلل عليه وسّلم ،كان إذا هاجت الريح يكثر من الدخول واخلروج ،وملّا سئل
الن ّ

يف ذلك ،أبا َن أنّه خيشى أن تكون ريح عذاب ،كتلك اليت جاءت عاداً ،تقول عائشة ،رضي
ول هللاِ؛ إ َّ
ان إِذَا َرأَى غ َْي ًما أَ ْو ِرحيًا ُع ِر َف يِف َو ْج ِه ِهَ ،قالَ ْت :اَي َر ُس َ
اس إِذَا َرأَ ُوا الْ َغ ْي َم
اهلل عنهاَ ( :وَك َ
ِن النَّ َ
ِك َ
ون ِفي ِه املَ َط ُرَ ،وأَ َر َ
الك َرا ِهيَةُ�َ ،فق َ
اك إِذَا َرأَْ�يتَ ُه ُع ِر َف يِف َو ْجه َ
َال اَي َعائِ َشةَُ :ما ُ�ي ْؤِم يِّن
َف ِر ُحوا؛ َر َجا َء أَ ْن يَ ُك َ
ِض م ِ
مُْط ُرن)((( ،ومن
أَ ْن يَ ُك َ
اب�َ ،فقَالُواَ :ه َذا َعار ٌ
ون ِفي ِه َع َذ ٌ
يحَ ،وَق ْد َرأَى َ�ق ْوٌم الْ َع َذ َ
ابُ ،ع ِّذ َب َ�ق ْوٌم اِب ِّلر ِ
احململة باألتربة ،وأن يدعو رّبه كما جاء يف
السنة أن يكثر املسلم من التكبري إذا هبّت الريح ّ
النبويَّ :
ْحا َال َع ِقي ًما).
اهلدي
ّ
(الل ُه َّم لَق ً

(((

 .1صحيح مسلم ،كتاب صالة االستسقاء ،باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح باملطر.
 .2صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة حم األحقاف ،باب قولهَ :
ُّسَ�ت ْقب َ
ِم َقالُوا َه َذا
ِل أَ ْوِديَتِه ْ
{�ف َلمَّا َرأَ ْوُه َعارِضاً م ْ
يم}(األحقاف)24:
َعار ٌ
ِيح ِفي َها َع َذ ٌ
ِض مُّم ِْط ُراَن بَ ْل ُه َو َما ْ
اسَ�ت ْع َج ْلتُم بِ ِه ر ٌ
اب أَلِ ٌ
 .3صحيح ابن حبان ،288 / 3 ،قال األرنؤوط :إسناده قوي على شرط البخاري.
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فوائد الرياح:
احململة بالغبار ،وتظهر عندهم
بعض الناس يصابون بضيق يف التن ّفس عندما ّ
تهب الرياح ّ
أمراض احلساسيّة وغريها ،ومع هذا ،فقد رأى العلماء أن هذه الرياح فيها فوائد ،فهي متنع

اإلشعاع الضا ّر ،وتقتل امليكروبات واحلشرات ،ومتنع ّ
تبخر املاء يف النبات ،وتقّلل درجة
احلرارة يف اجل ّو ،وتزيد خصوبة الرتبة ،وتساعد على تلقيح النبات ،...واهلل مرسل الرياح،
أدرى حبالنا ،ومبا ينفعنا ،وهو ّ
ولكن
مطلع على ما يظهر لنا ،وما غاب عنّا ،وما نعلمه قليل،
ّ
الكرسيَ { :وال حُيِ ُ
ِش ْي ٍء ِم ْن ِع ْل ِم ِه إِال مِبَا َشا َء}
علم اهلل يفصح عنه ما قال يف آية
يط َ
ون ب َ
ّ

(البقرة:

ح ًة َو ِع ْل ًما} (غافر،)7:
 ،)255واهلل سبحانه تستغفره املالئكة ،ويقولونَ { :ر�َّبنَا َو ِس ْع َت ُك َّل َش ْي ٍء َرمْ َ
فقد يكون اخلري فيما حنسبه من الضرر ،ويكون الضرر فيما حنسبه من اخلري.
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الوسائل التعليمية
يف القرآن والسنة
أ .يوسف عدوي  -جامعة بيت حلم  -كلية الرتبية
مقدمة:
احلمد هلل الذي خلقنا ،وعلمنا ما مل نكن نعلم ،والصالة والسالم على النيب املصطفى،
األكرم ،وعلى آله وصحبه وسلم ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد؛
ُ
نز َل على سيدنا حممد ،صلى اهلل عليه
فالقرآن الكريم ،الكتاب العظيم احملفوظ منذ أن أ ِ
وحد اللغة العربية،
وسلم ،يف الصدور والسطور ،وحمفوظ من كل مس أو حتريف ،الذي َّ
وطورها وآدابها ،وعلومها الصرفية والنحوية ،وحفظها من التالشي واالنقراض ،وآيات
القرآن حمكمات مفصالت ،وخياطب األجيال كافة يف القرون كلها ،ويتضمن املناسبات كلها،
وحييط باألحوال ،لذا فهو صاحل لكل زمان ومكان ،كيف ال؟! وهو كالم اهلل تعاىل ،ومعجزة
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وآياته تتحدى العاملني ،بأن يأتوا مبثله ،أو حتى ببعض آياته.
الوسيلة والقرآن والسنة لغة:
الوسيلة أو الواسلة :من وسل؛ أي رغب وتقرب ،والوصلة ،واملنزلة عند امللك ،والدرجة
درجة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف اجلنة ،وجتمع على وسائل ،ووسل(*) ،قال رسول اهلل،
(((

* املعجم الوسيط ،مادة وسل ،ص.1032
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صلى اهلل عليه وسلم( :من قال حني يسم ُع الندا َءَّ :
الل ُه َّم َر َّب َه ِذ ِه َّ
الص َ
َّام ِةَ ،و َّ
ال ِة القَائِ َمة،
الد ْع َوِة الت َّ
ِ
آت محَُمَّداً ال َو ِسي َل َة َوالف ِ
َضي َلةََ ،واْ�ب َع ْث ُه َمقَا ًما حَْم ُموًدا الَّ ِذي َو َع ْدتَ ُهَ ،ح َّل ْت لَ ُه َشفَا َع يِت َ�ي ْوَم ال ِقيَا َم ِة).

(((

القرآن :من قرأ يقرأ قراءة وقرآناً ،وأصله القرء مبعنى اجلمع والضم ،فسمي قرآناً؛ ألنه
جيمع السور ،فيضمها ،وقوله تعاىل{ :إ َّ
ج َع ُه َوُ�ق ْرآنَ ُه}(القيامة)17 :؛ أي مجعه وقراءته،
ِن َع َلْ�ينَا مَ ْ
ويقال( :قرأت املاء يف احلوض) مبعنى مجعته فيه و( ما قرأت الناقة جنيناً)؛ أي مل يضم رمحها
ولد.

(((

السنة :الطريقة ،والسرية محيدة كانت أم ذميمة ،وسنة اهلل :حكمه يف خليقته ،ومن معانيها،
الطبيعة واخللق ،والوجه ،والصورة ،ويف الشرع :هي العمل احملمود يف الدين مما ليس فرضاً،
وال واجباً ،وأهل السنة :هم القائلون خبالفة أبي بكر وعمر عن استحقاق.

(((

والوسيلة والقرآن والسنة اصطالحًا:
الوسيلة التعليمية :هي الوسائط مجيعها ،اليت يستخدمها املعلم يف املوقف التعليمي،
لتوصيل احلقائق ،أو املعاني للتالميذ ،جلعل درسه أكثر إثارة وتشويقاً ،وجلعل اخلربة الرتبوية
خربة حية ،وهادفة ومباشرة يف الوقت نفسه.

(((

القرآن الكريم :هو الكتاب الرئيس يف اإلسالم ،يعظمه املسلمون ،ويؤمنون بأنه كالم اهلل،
املنزل على نبيه حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،للبيان واإلعجاز ،املنقول بالتواتر ،واحملفوظ يف
 .1صحيح البخاري ،كتاب األذان ،باب الدعاء عند النداء.
 .2لسان العرب ،ابن منظور ،مادة قرأ ،ص.128
 .3املعجم الوسيط ،مادة سن ،ص. 456

 .4مقدمة ابن خلدون ،مقدمة يف تقنيات التعليم ،د .نادر سعيد ،ود .سامح إمساعيل ،ص .34
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الصدور والسطور ،واملتعبد بتالوته.

(((

السنة النبوية :هي ما أضيف إىل النيب ،صلى اهلل عليه وسلمً ،
قوال أو ً
فعال أو وصفاً أو
تقريراً.

(((

ُّ
وتعد السنة املصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن ،واحلديث والسنة
يليان القرآن يف احلجية ،ووجوب العمل بهما ،فمنهما تستمد أصول العقيدة ،واألحكام
املتعلقة بالعبادات ،واملعامالت ،ونظم احلياة من أخالق ،وآداب تعليمية وتربوية ،قال تعاىل:
{ َوَما َ�ي ْن ِط ُق َع ِن الهَْ َوى * إ ِْن ُه َو إِلاَّ َو ْح ٌي

وحى}(النجم)4 - 3 :
يُ َ

الوسائل التعليمية يف القرآن:
بدأ استعمال الوسائل التعليمية يف الرتبية والتعليم واحلياة قدمياً؛ منذ اإلنسان األول ،فلو
{�فَ�ب َع َث هَّ
ض لِيرُ ِيَ ُه َك ْي َف ُ�ي َوارِي َس ْوَء َة أَ ِخي ِه َق َ
تأملنا قوله تعاىلَ :
ال اَي َوْ�ي َلتَا
ُر اًاب َ�ي ْب َح ُث يِف ا َأل ْر ِ
اللُ غ َ
ون ِم ْث َل َه َذا الْ ُغ َر ِ
ني}(املائدة ،)31 :فهذه اآلية
أَ َع َج ْز ُت أَ ْن أَ ُك َ
اب َفأُ َوار َ
ِي َس ْوَء َة أَ ِخي َفأَ ْصبَ َح ِم َن النَّا ِد ِم َ
تبني قصة هابيل وقابيل ابين آدم ،عليه السالم ،وكيف أن اهلل سبحانه وتعاىل أرسل غراباً،
فقتل غراباً آخر ودفنه ،فعلم قابيل كيفية موراة (دفن) جثة أخيه هابيل الذي قتله ،وهذه
وسيلة تعليمية ضمن منط العروض العملية والتطبيق العملي.
أنواع الوسائل التعليمية يف القرآن:
لقد وجد الدارسون أن الوسائل التعليمية يف القرآن تأتي على نوعني ،وذلك على النحو
اآلتي:
 .1أمكن الرجوع إليه يف 2016\9\19م .https://ar.wikipedia.org/wiki
 .2إسالم أون الين ،أمكن الرجوع إليه يف 2016\9\21م .islamonline
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النوع األول :وسائل توجيهية إرشادية موجهة يف آيات القصص ،وهي اليت توجه السلوك،
وترشد إىل الطريق األمثل يف سلوك املراد لفت النظر إليه ،كقصة ابين آدم ،وقصة إبراهيم،
عليه السالم ،يف إثبات اإلله احلق ،وقصة سيدنا يوسف ،عليه السالم ،يف جعل السقاية يف
رحل أخيه ،وقصة سيدنا موسى ،عليه السالم ،مع العبد الصاحل ،وغريها من القصص.
النوع الثاني :الوسائل التعليمية اإلثباتية والربهانية يف آيات القصص ،واليت تثبت من
ودليال على شيء أراده ،أو ً
ً
خالهلا للمخاطب برهاناً
دليال على خالف ما اعتقده ،أو ساوره
الشك فيه(*) ومن مناذج الوسائل الواردة يف القرآن ،ما يأتي:
(((

ين اتخََّ ُذوا ِم ْن
 .1ضرب األمثال :وذلك باستخدام (مثل) و(الكاف) ،قال اهلل تعاىلَ { :مثَ ُل الَّ ِذ َ
وت اتخََّ َذ ْت �َبْ�يتًا َوإ َّ
ون هَّ
وت لََ�ب ْي ُت الْ َع ْن َكبُ ِ
ِن أَ ْو َه َن الُْ�بيُ ِ
اللِ أَ ْولِيَا َء َك َمثَ ِل الْ َع ْن َكبُ ِ
ُد ِ
ون}
وت لَ ْو َكانُوا َ�ي ْع َل ُم َ
(العنكبوت)41 :

 .2عناصر القصة :ومنها القصة القصرية ،كقصة قوم صاحل ،عليه السالم ،وقصة قوم لوط،
عليه السالم ،وغريها .والقصة الطويلة ،كقصة سيدنا يوسف ،عليه السالم ،وقصة سيدنا
موسى ،عليه السالم ،وغريها.
 .3عناصر الكون :من نبات ،وحيوان ،وطيور ،وماء ،وجبال ،وفلك ،وحشرات ،وغريها.
اق َويِف أَْ�نف ِ
ِم َح ىَّت َ�يَ�تَ�بينَّ َ لهَُ ْم أَنَّ ُه الحَْ ُّق أَ َولمَْ يَ ْك ِف ب َِربّ َ
ِم آياَتِنَا يِف اآل َف ِ
ِك أَنَّ ُه َع َلى
قال تعاىلَ :
ُسه ْ
{سنُ ِريه ْ
ُك ِّل َش ْي ٍء

َشهِي ٌد}(.فصلت)53:

 .4العروض العملية :كما أشرنا سابقاً يف قصة ابين آدم والغرابني.
* جملة جامعة النجاح لألحباث (العلوم اإلنسانية) ،زكريا اخلضر وآخرون ،منهج القرآن الكريم يف تقديم الوسائل
التعليمية من خالل آيات القصص ،جملد ( )25ص.2011 ،45
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 .5الرحالت التعليمية :وقد ورد احلث على ذلك يف قوله تعاىلَ :
َر ِم ْن ُك ِّل ِف ْرَق ٍة ِمْ�ن ُه ْم
{�ف َل ْوال �َنف َ
ِم لَ َع َّل ُه ْم
َطائِ َف ٌة لَِ�يَ�تف ََّق ُهوا يِف ال ِّد ِ
ين َولُِ�ي ْن ِذ ُروا َ�ق ْوَم ُه ْم إِذَا َر َج ُعوا إِلَْيه ْ

ون}(التوبة)122 :
حَْي َذ ُر َ

ريوا
 .6الزيارات امليدانية :واهلدف منها التعرف إىل آثار املكذبني يف البيئة ،قال تعاىلُ { :ق ْل ِس ُ
ان َعا ِقبَ ُة املُ َك ِّذبِني}(األنعام ،)11 :وخارج البيئة ،قال تعاىلَ { :ق ْد َخ َل ْت
ض مُثَّ انْ ُظ ُروا َك ْي َف َك َ
يِف الأَْ ْر ِ
ني}(آل عمران.((()137 :
ض َفانْ ُظ ُروا َك ْي َف َك َ
ريوا يِف الأَْ ْر ِ
ان َعا ِقبَ ُة الْ ُم َك ِّذبِ َ
ِم ْن َ�ق ْب ِل ُك ْم ُسنَ ٌن َف ِس ُ
مما سبق ،جند أن الوسائل التعليمية يف القرآن تهدف إىل تعليم املخاطب ،والرقي
مبعرفته ،واملضي به قدماً جتاه تقويم السلوك وتعديله على أوفق مناحي التقويم ،ويقوم منهج
القرآن على ربط الوسيلة التعليمية بهدفها وغايتها ،وتقريب الفكرة لألذهان بأسلوب مقنع،
واختيار الوسيلة املناسبة ألذهان املخاطبني وعقوهلم ،وكونها مباشرة وحمسوسة ،ليس فيها
غموض أو لبس ،وإنها أداة متيز ،ومقياس من مقاييس رفع الدرجات ،وخيتار القرآن الوسيلة
وفق املكان والزمان املناسبني لتوضيحها وبيانها ،ويرشد إىل ضرورة التكامل بني الوسائل
التعليمية املختلفة ،والتنويع يف الوسائل ،تبعاً للموضوع ،والغاية من أجل اإلقناع ،واإلرشاد،
وحتقيق األهداف.

(((

الوسائل التعليمية يف السنة النبوية:
لقد وظف الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،الوسائل التعليمية يف نشر الدين اإلسالمي،
ويف تعليم أصحابه واملسلمني أمور دينهم ،وشؤون حياتهم ،وكان يريهم أعماهلم منوذجاً
تطبيقياً ،إما بالتوجيه املباشر ،أو بالتلميح ،أو بأساليب أخرى تدخل ضمن ما نطلق عليه

 .1مقدمة يف تقنيات التعليم ،مرجع سابق ،ص.26 - 24

 .2انظر جملة النجاح ،منهج القرآن الكريم يف تقديم الوسائل ،مرجع سابق ،ص.160 - 150
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اليوم الوسائل التعليمية ،وهذه بعض النماذج اليت استخدمها الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم:
 .1ضرب األمثلة :عن أبي هريرة ،أنه مسع رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول( :أَ َرأَْ�يتُ ْم
اب أَ َح ِدُك ْم َ�ي ْغتَ ِس ُل ِم ْن ُه ُك َّل َ�ي ْوٍم مَ ْ
س َم َّر ٍ
لَ ْو أَ َّن �َن ْه ًرا بِبَ ِ
اتَ ،ه ْل َ�يْ�بقَى ِم ْن َد َرنِ ِه َش ْي ٌء؟ َقالُوا :ال َ�يْ�بقَى
خَ
ِم ْن َد َرنِ ِه َش ْي ٌءَ ،ق َ
الص َل َو ِ
الَ :ف َذلِ َك َمثَ ُل َّ
هِِن الخَْ َطاي).
س ،يمَْ ُحو هللاُ ب َّ
ات الخَْ ْم ِ

(((

 .2القصة :ومن أمثلتها قصة الثالثة الذين آواهم املبيت إىل غار ،فاحندرت صخرة من
اجلبل ،فسدت عليهم الغار ،وقصة الرجل الذي اشتد به العطش ،وشرب ،وأسقى كلباً
أصابه من العطش ما أصابه.
 .3اللوح :كان اللوح من ضمن ما يستخدم من أدوات لكتابة القرآن الكريم.
 .4عناصر الكون املادي( ،البيئة) :كان النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يذكر عناصر البيئة يف
مواقف متعددة ،كفضل العامل على العابد ،ورؤية اهلل بالنسبة إىل املؤمنني ،وتوضيح فضل
قراءة القرآن ،والفرق بني املؤمن واملنافق والكافر يف ذلك ،وذكر احليوانات يف فضل التبكري
إىل اجلمعة ،وذكر النحل والنمل وغريها ،وتشبيه املؤمن بها يف النشاط ،واهلمة ،وعمل اخلري.
 .5الرسوم التوضيحية :استخدم الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،الرسوم التوضيحية
على هيئة خطوط؛ زوايا وأشكال ،يف توضيح قضايا معنوية كبرية ،لتصوير املعنى ،وتوضيحه
وتبسيطه ،واألمثلة على ذلك كثرية ،منها :رسم يوضح طريق اخلري وطريق الشر ،ورسم
يوضح اإلنسان وأجله وأمله واألعراض والصعوبات اليت تقابله.

(((

 .6العروض العملية :ورد يف السنة أحاديث كثرية تبني استخدام النيب ،صلى اهلل عليه

الص َ
ات.
الةِ تمُْ َحى ِبِه الخْ َ َطايَا َوُت ْرَف ُع ِبِه َّ
الد َر َج ُ
 .1صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب المَْ ْشي إِىل َّ
 .2هندسة الوسائل التعليمية ،د .عبد املعطي حجازي ،ص. 28 - 27
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وسلم ،العروض العملية يف تعليم الصحابة أمور الدين ،خاصة العبادات؛ كالصالة ،واحلج،
والتيمم.
تأخ ُذوا َم ِ
حج �َب ْعد ِح َجيت َهذه).
فإن ال أَ ْد َري لَعلي ال أَ ُّ
ففي احلج يقول( :لِ ُ
ناسككم ،يّ

(*)
(((

كذلك فيما يتعلق بالتقوى وإشارته إىل صدره ثالثاً ،لبيان أهمية عمل القلب.
 .7احلركات املعربة :ويقصد بها تغري مالمح الوجه ،أو هيئة اجللسة ،أو اإلشارة باليد،
أو األصابع أو غريها ،بهدف التعبري أو جتسيم األحاسيس ،وبلورتها ،حبيث تعرض مساتها
الواضحة املعربة على املشاهد ،وهي ختتلف عن أفعال اإلنسان األصلية اليت يقوم بها يف أكله
وشربه.
 .8األشياء احلقيقية والعينات :استخدم الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،األشياء احلقيقية يف
مواقف عديدة ،منها احلصى والعصي وغريها.
فهذه إشارات للوسائل التعليمية املستخدمة يف القرآن والسنة النبوية املطهرة ،عسى أن
تنبه إىل أهمية الوسائل التعليمية يف جمال الرتبية والتعليم ،إىل جانب لفت األنظار إىل عناية
القرآن والسنة بهذا اجملال التعليمي والرتبوي.

* صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً وبيان قوله صلى اهلل عليه وسلم:
(لتأخذوا مناسككم).
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العلم  ...واخلشية ...
واالستقامة ...
األستاذ رائد خليل جاد اهلل  /معلم لغة عربية  /تربية رام اهلل
خَْشى هَّ
اللَ ِم ْن ِعبَا ِد ِه
قال تعاىل{ :إمَِّنَا ي َ

ال ُع َل َما ُء}(.فاطر)28 :

فالعلم يدعو إىل اخلشية ،واخلشية تدعو إىل االستقامة ،واإلنسان خيشى بقدر ما يعلم،
ويستقيم بقدر ما خيشى.

وعودة إىل اآلية السابقة ،فإن احلرف {إمَِّنَا} يفيد احلصر ،أي إنه ال خيشى اهلل أحد إال العلماء

فقط ،والعامل هنا ،ليس املقصود به ذلك الذي ندعوه بالشيخ فحسب ،إمنا كل من عرف مقام
ربه ،وعلم ما له وما عليه ،فالتزم األمر الرباني ،وابتعد عما نهى اهلل عنه وزجر ،وقد صدق
جل وعال إذ يقولَ { :وأَمَّا َم ْن َخ َ
ْس َع ِن
اف َمقَا َم َربِّ ِه َو�َن َهى الَّ�نف َ

اهلَ َوى}(.النازعات)40 :

أجل ،فمن عرف مقام ربه هو من خيشاه ،واخلشية تقود إىل االستقامة ،والطاعة ،وتلكم
الطاعة ال تكون على اهلوى ،بل هي وفق ما جاء به كتاب رب العاملني.
استَ ِق ْم َك َما أُ ِم ْر َت َوَم ْن اَت َب َم َع َك َوال تَ ْط َغ ْوا
خشيٌة فاستقامة ،كما أمر الرمحن الرحيم ،بقولهَ { :ف ْ

ون
إِنَّ ُه مِبَا �َت ْع َم ُل َ

بَ ِ
صريٌ}(.هود )112 :

وضع اهلل سبحانه وتعاىل لنا منهجاً قومياً لنستقيم عليه ،وجعل لنا دستوراً عظيماً لنلتزم

به ،وبينّ لنا كيفية التعامل مع هذا املنهج ،وأهمية االلتزام بهذا الدستور ،فقال جل شأنه:
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اب اِب َحل ِّق ُم َص ِّد ًقا لِ َما �َبينْ َ يَ َديْ ِه ِم َن ِ
{ َوأَْ�ن َزلْنَا إِلَْي َك ِ
الكتَ ِ
اح ُك ْم �َبْ�يَ�ن ُه ْم مِبَا أَْ�ن َز َل
الكتَ َ
اب َوُم َه ْي ِمنًا َع َل ْي ِه َف ْ
هَّ
اللُ َوال �َتتَّب ِْع أَ ْه َوا َء ُه ْم َعمَّا َجا َء َك ِم َن ا َحل ِّق لِ ُك ٍّل َج َع ْلنَا ِم ْن ُك ْم ِش ْرَع ًة

اجا}(.املائدة)48 :
َوِمْ�ن َه ً

كتاب واضح كالشمس ،منري وينري ،هو القرآن الكريم ،معظم آياته حمكمات ،ال حتتاج إىل
تفسري ،أما املتشابهات فيه فقليلة ،تشرحها سنة املصطفى ،عليه الصالة والسالم.
فالشرعة كما يف قوله تعاىل ،هي افعل وال تفعل ،تلك هي األحكام الشرعية يف كل
موضوع يتصل حبياة اإلنسان.
أما املنهاج ،فطريقة التعامل مع هذه الشريعة ،وقد بينها لنا النيب األكرم حممد ،صلى اهلل

عليه وسلم ،يف السنة الشريفة ،مصداقاً لقوله تعاىل :مُ
{ثَّ َج َع ْلنَ َ
اك َع َلى َش ِري َع ٍة ِم َن ا َأل ْم ِر َفاتَّبِ ْع َها
ين
َوال �َتتَّب ِْع أَ ْه َوا َء الَّ ِذ َ

ون}( .اجلاثية)18 :
ال َ�ي ْع َل ُم َ

فاإلنسان الذي ال يتبع شرع رب العاملني ،ومل يستقم كما أمر ،فقد اتّبع اهلوى ،حيث إن
كل ما خالف القرآن الكريم والسنة الصحيحة ،وما قيس عليهما هو من اهلوى ،واهلوى ال
يتبعه إال الذين ال يعلمون ،وإن كانوا قد خترجوا من جامعات اآلداب والعلوم.

ون أَ ْه َوا َء ُه ْم َوَم ْن أَ َض ُّل مِمَّ ِن ا�َّتبَ َع
ِن لمَْ يَ ْستَ ِجيبُوا لَ َك َفا ْع َل ْم أَمَّنَا َ�يتَّبِ ُع َ
فهذا هو رب العزة ،يقولَ { :فإ ْ
اللَ ال َ�ي ْه ِدي الْ َق ْوَم َّ
اللِ إ َّ
ِن هَّ
َه َوا ُه بِ َغيرْ ِ ُه ًدى ِم َن هَّ
ني}( .القصص)50 :
الظالِ ِم َ
فالذي يعلم ،ويقدر اهلل حق قدره ،سيخشى ،ومن َ
خيش يستقم ،أما الذي ال يعلم ،فلن

خيشى ،وسيتبع هواه ،ويضل السبيل.
هذا ،وهناك فئة أخرى ،تعلم وال تنهى النفس عن اهلوى ،فتتبعه ،فتضل السبيل ،وقد حذر

اللِ إ َّ
ِيل هَّ
ون
ين يَ ِض ُّل َ
مالك األرض والسماء من ذلك ،بقولهَ { :وال �َتتَّبِ ِع اهلَ َوى َ�فيُ ِض َّل َك َع ْن َسب ِ
ِن الَّ ِذ َ

ِيل هَّ
اب َش ِدي ٌد مِبَا نَ ُسوا َ�ي ْوَم
َع ْن َسب ِ
اللِ لهَُ ْم َع َذ ٌ

ا ِحل َس ِ
اب}( .ص)26 :

وتلك الفئة من الناس ،قد جتد فيهم ممن تعلموا الدين اإلسالمي ودرسوه ،لكنهم–وا أملاه-
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يأخذون من الدين ما يوافق نزواتهم ،ويرتكون منه ما مل يوافق رغباتهم ،وهم بفعلتهم تلك،
إمنا يعبدون األنا ،وقد أشركوا طاعة ربهم مع طاعة أهوائهم ،وفيهم قال العزيز جل وعال:
{ َوَما ُ�ي ْؤِم ُن أَ ْكَ�ث ُرُه ْم اِب هَّللِ إِال َو ُه ْم
وعنهم قال أيضاً{ :أََ�ف َرأَيْ َت َم ِن اتخََّ َذ إِلهََ ُه َه َوا ُه َوأَ َض َّل ُه هَّ
اللُ َع َلى ِع ْل ٍم َو َختَ َم َع َلى مَْس ِع ِه َوَ�ق ْلبِ ِه َو َج َع َل
ون}( .يوسف)106 :
ُم ْش ِرُك َ

َع َلى بَ َص ِرِه ِغ َشا َوًة َف َم ْن َ�ي ْه ِدي ِه ِم ْن �َب ْع ِد هَّ
اللِ أََفال

ون}(اجلاثية)23 :
تَ َذَّك ُر َ

ض ِ
الكتَ ِ
اب
أما النتيجة اليت تنتظرهم بفعلتهم تلك ،فهي بينة يف قوله تعاىل{ :أََ�فُ�ت ْؤِمنُ َ
ون بَِ�ب ْع ِ

ض َف َما َج َزا ُء َم ْن َ�ي ْف َع ُل َذلِ َك ِم ْن ُك ْم إِال ِخ ْز ٌي يِف ا َحليَا ِة ُّ
ون إ ىَِل أَ َش ِّد
الدْ�نيَا َوَ�ي ْوَم الْ ِقيَا َم ِة ُ�ي َرُّد َ
ُر َ
ون بَِ�ب ْع ٍ
َوتَ ْكف ُ
اب َوَما هَّ
الْ َع َذ ِ
اللُ بِ َغا ِف ٍل

ون}( .البقرة)85 :
َعمَّا �َت ْع َم ُل َ

بد هلا من استسالم كامل هلل تعاىل ،والتزام تام بكل ما جاء به القرآن
نعم ،فاالستقامة ال َّ
العظيم ،وحث عليه سيد املرسلني ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف سنته الشريفة.

وما أمجل ما بشر اهلل به عباده املؤمنني يف هذه الدار! حيث قال يف حمكم التنزيل{ :إ َّ
ين
ِن الَّ ِذ َ
َقالُوا َر�ُّبنَا هَّ
ِم املَالئِ َك ُة أَال تخََا ُفوا َوال حَْت َزنُوا َوأَبْ ِش ُروا ب َ
ون}
اِجلنَّ ِة الَّ يِت ُكْ�نتُ ْم تُو َع ُد َ
اللُ مُثَّ ْ
اسَ�تقَا ُموا �َتَ�تَ�ن َّز ُل َع َل ْيه ُ

(فصلت)30 :

وما أعظم ما وعد اهلل به عباده املتقني ،يف دار القرار! إذ قال جل وعالَ { :وأَمَّا َم ْن َخ َ
اف َمقَا َم

ْس َع ِن اهلَ َوى* َفإ َّ
ِن ا َجلنَّ َة ِه َي
َربِّ ِه َو�َن َهى الَّ�نف َ

املَْأ َوى} (النازعات)41 - 40 :

جعلنا اهلل وإياكم من املؤمنني املتقني ،الذين علموا فكانوا ممن خيشون اهلل ،فاستقاموا على
النهج الذي يرضي اهلل رب العاملني.
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قضية ساخنة

أيهما أوىل :مكافحة التطرف واإلرهاب،

أم معاجلة األسباب املؤدية إىل ذلك؟
د .محزة ذيب مصطفى /جامعة القدس /مدير مركز القدس للدراسات واإلعالم اإلسالمي
لقد شغل ما يسمى اليوم باإلرهاب أو التطرف العامل بأسره ،وما تستمع لنشرة إخبارية يف أي
وسيلة إعالمية إال وجتد للتطرف أو اإلرهاب حصة األسد من النشرة اإلخبارية أو اإلعالمية فيها.
ويكاد التطرف أو ما يسمى باإلرهاب يزلزل األرض يف مواقع متعددة من املعمورة ،ويشغل بال
كثري من السياسيني واإلعالميني والرتبويني واملفكرين ،ويكاد يأكل األخضر واليابس يف كثري من
دول املنطقة ،وأتى على كثري من البنى التحتية ،ودمر البالد ،وقتل العباد ،وشردهم يف بعض من هذه
الدول ،وأحال العمار إىل خراب ،واجلنان إىل أرض مبادة ،واجلمال إىل قبح ،والغنى إىل فقر ،واألمن
إىل خوف ،والطمأنينة إىل رعب ،والسكينة إىل اضطراب ،كما أن هناك كثرياً من الدول واملواقع غري
العربية واإلسالمية قد ُق َّ
ض  -بضم القاف وتشديد الضاد املفتوحة  -مضجعها ،وما يزال التطرف
يقض مضجعها إىل اللحظة ،وجتد كل دول العامل مشغولة بالتطرف وأخباره ،واخلوف منه ،والتنديد
به ،والتفكري يف حماربته ،ومالحقة من وصموا بهذا الوصف وقتلهم ،والزج بهم يف السجون.
وتسخر هذه الدول وما سواها كل ما لديها من طاقات ،وجهود ،ورجاالت أمن ،ومال ،وسهر،
وتفكري ،ناهيك عما يكلف هذه الدول ،وما سواها مما تعاني من مشكالت التطرف ،والعنف
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واإلرهاب من الناحية املالية ،فاملالحظ من كل ذلك أن مالحقة التطرف والقضاء على العنف
جمهد جداً ،ومكلف جداً ،ومعوق حلركة التطور والتقدم ،لدى الشعوب اليت ابتليت بهذا اللون من
التفكري ،والسلوك واملنهج ،بل تضع مدخراتها ومدخوالتها كلها حتت تصرف ما يسمى مبحاربة
اإلرهاب؛ من طائرات وسالح بأنواعه وأشكاله كافة ،وهذا مما يكلف مئات املليارات ،وهذا كله
على حساب نفقة العيش لدى هذه الشعوب ،ال سيما من كانت مبتالة بالفقر وعسر املعيشة؛
كالصومال ،واليمن ،وسوريا ،ومالي وغريها ،كما أن ذلك أيضاً -كما أسلفنا -معوق جداً حلركة
التطور والتقدم لدى الشعوب ،اليت تعاني من مثل هذه الويالت؛ من العنف والفنت واحلروب
الداخلية ،بل هي حروب وفنت ال تبقي وال تذر ،وال يتوافر معها أمن وال أمان ،وال يدوم معها
استثما ٌر أو تطو ٌر لعجلة االقتصاد ،فإن رأس املال دائماً أول ما يبحث يف بلد ،فإنه يبحث عن أمن
وأمان ،واستقرار ،وازدهار حياة ،وإال إذا فقد األمن ،فال ميكن أن يفكر حلظة يف االستثمار ،ووضع
األموال الطائلة ،لغايات تنمية هذه البلدان ،واستثمار بنيتها االقتصادية ،ومن هنا؛ فإن رب العزة
سبحانه حينما ذكر نعمه ،وامتنانه على قريش ،فإمنا ذكرها بهاتني النعمتني العظيمتني واجلليلتني؛
وع َوآ َمَ�ن ُه ْم ِم ْن َخ ْو ٍف}(قريش،)4 :
نعمة األمن ،ونعمة االقتصاد ،فقال سبحانه{ :الَّ ِذي أَ ْط َع َم ُه ْم ِم ْن ُج ٍ
فالبلد ،أو الدولة ،أو املنطقة ،اليت تبتلى بالتطرف فكراً ونهجاً وسلوكاً ،سينعكس ذلك عليها سلباً
بالعنف ،واحلروب والفنت الداخلية ،وهذا يف حد ذاته -كما أسلفنا -مكلف جداً ومعوق جداً ،كما
أن األمر ال يقف عند هذا احلد ،بل ستُنفق على حماربته والوقوف يف وجهه املليارات ،واليت هي من
الضرورات للشعب ،أو شعوب املنطقة ،وهذه املليارات املنفقة ،واملصروفة يف سبيل مكافحة هذا
العنف ،فإن املواطن ينتظرها حلظة بلحظة؛ كي تكون سبباً يف إنعاشه ،ويسر حياته ،ورغد يومياته،
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وتطوير بنيته االقتصادية ،فنحن واحلالة هذه ،نكون قد خسرنا كل شيء ،خسرنا املواطن ،وفقدنا
رأس املال ،وضاع أمن البالد ،وتهدد استقراره وعيشه .فِل َم كل هذه املنازعات إذن؟ وملَ كل هذه
احلروب والفنت؟ ملَ كل هذه اخلصومات؟ ملَ نهلك أنفسنا بأنفسنا ،وندمر بيوتنا وخنربها بأيدينا؟ ملَ
نعرض شعوبنا للقتل ،والتشريد ،والتهجري ،ونعرض النظام للزوال ،أو يبقى النظام على فوهة
ً
سبيال ،وال للطمأنينة
بركان عظيمة ،وصفيح ساخن جداً ،ال يعرف للنوم طعماً ،وال هلدوء البال
والسكينة درباً ،وهذا يف حال بقاء النظام ،فيضحي النظام يف حالة من الوصف ،كما نعتت اخلنساء
أخاها:
وال حي فريجتى

ال هو ميت فينعى

ثم من قال بعد كل هذه اجلهود املضنية ،واخلسائر الفادحة واحلروب ،اليت ما أبقت وال خّلت
بفتح الالم املشددة -والدمار الشامل ،وسياسات األرض احملروقة ،أن األمور ستهدأ ،وأن احلياةالرتيبة ستبدأ ،وأن االقتصاد سينتعش ،وأن األمن سيستقر ،وأن املواطن سيسعد ،وأن احلريات
ستسود ،وأن التنمية ستعظم ،وأن مساحات احلوار والتفاهمات ،سيزيد حجمها ،وتتسع رقعتها،
وأن الثقة والود ما بني احلاكم واحملكوم ،ستكون هي البديل للحرب األهلية ،والفتنة الداخلية؟
بعد هذه الظالل من احلروب ،وبعد هذا الفتك من الطرفني ببعضهم بعضاً؛ الشعب ،أو
املعارضة ،والنظام ،وبعد كسر العظم ما بني هذين اجلسمني ،وبعد كل هذه املصائب والويالت،
هل ستكون األمور على ما يرام ،وعلى خري ما حيب النظام واملواطن معاً؟ هذا من احملال ،وهناك
النماذج املتعددة ،وما هدأت األمور بعد كل هذا العنف إال باحلوار والتفاهم ،وإذعان كل منهم
لآلخر ،لكن ملاذا بعد كل هذا اخلراب والدمار؟! ملاذا بعد كل هذا القتل وسفك الدماء؟! ملاذا بعد
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كل هذه اخلسائر املادية؟! ملاذا يتم ذلك بعد تدمري االقتصاد ،وإنهاك البلد ،أو الدولة؟!
هذه التفاهمات وهذه املصاحلات ،إن متت ،فهي متأخرة جداً ،وبال شك أنها خري من دوامة العنف،
لكن كان باإلمكان تاليف كل ذلك ،وجتنيب البالد والعباد كل هذه الشرور واملصائب والدمار.
مل ال نتحسس سبل التطرف وأسبابه؟! مل ال نستمع جيداً وبهدوء للمعارضة ،وهي لسانية،
قبل أن يستفحل األمر ،ويتطور إىل لغة السالح؟! مل ال نتتبع أسباب العنف لدى الشباب ،ولدى
الشعوب ،وجنلس معها ،ونتحاور معها ،ونأخذ منها ونعطيها؟! مل ال نصغي إىل الرأي اآلخر ،وإن
كان خالف ما نعتقده ونتبناه؟! مل نستخدم حيال الشعوب واملعارضة اهلراوات والعصي املكهربة
وقنابل الغاز املسيل للدموع بل السالح القاتل؟! مل نالحق من يدلي بدلو من نصيحة ،أو يقول
رأياً عنده ،خالف ما يهوى النظام وجالوزته؟! مل ال نلوح للمواطن ،وال نري الشعوب سوى العصا
والتهديد والوعيد؟! ملاذا نطلق احلرية املطلقة لبعض الدوائر واجلهات ،كي تعيث يف األرض فساداً،
وتالحق من تشاء متى تشاء ،دون حسيب أو رقيب أو مساءلة؟! ملاذا ال تتوافر لدى هذه النظم
القوانني العادلة ،واليت يتساوى أمامها كل الناس ،ال فرق بني سائل ومسؤول ،وحاكم وحمكوم،
وغين وفقري ،وسيد ومواطن عادي؟! مل نغيب سياسات العدالة حني التعامل مع الرعية والشعوب؟
مل سياسات القهر والبطش واملالحقة للمواطنني؟!
إن النظرة العلوية من النظام للشعب نظرة غري عادلة ،ونظرة غري إنسانية ،وليست بسياسة
سليمة وقومية ،إن التعامل مع الشعوب من قبل النظم احلاكمة عرب سياسات الكرب والتعالي،
والسيطرة ،والسياط ،يورث مثل هذه املعارضات املسلحة ،ويورث الفكر املتطرف لدى الشباب،
مما يضطر الشباب ،وتضطر املعارضة وتفكر الشعوب يف استخدام العنف ،واختاذ طرائقه سبباً
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يف التفكري؛ كي يكون وسيلة للتعبري عن املوقف ،وعن الرأي ،ووسيلة بالتالي للتغيري ،وإصالح
الفاسد من جيوب اجملتمع.
إن الفساد اإلداري والفساد املالي ،إن مل جيد سبي ً
ال للتغيري واإلصالح من قبل الفئة احلاكمة،
سيولد هذا الفساد سخطاً جمتمعياً كبرياً ،وسيولد سخطاً يف صفوف الناس ،وتذمراً عريضاً ،مما
سيحول هذا السخط ،وهذا التذمر لدى الشعوب إىل ضجر عظيم ،ومن ثم إىل مواجهة ال تتسم إال
بالعنف والقوة .ومن هنا قال احلكماء( :داو جرحك ال يتسع) و(العدل أساس امللك) وجاء يف املثل
السائر( :اعدل نفسك حتري عدوك) و(الصراحة أو احلقيقة يف مرارتها خري من النفاق يف حالوته)
و(صديقك من ص َدقك  -بفتح الدال  -ال من صدَّقك  -بفتح الدال املشددة .)-
وهكذا ،واحلكم واألمثال عرب هذا السياق كثرية ،أخذنا شاهداً منها .ودوماً االستقامة خري من
العوج ،والصواب خري من اخلطأ ،واحلق أفضل من الباطل ،والصدق أجنى من الكذب ،واإلخالص
آثر من النفاق ،واليقني مقدم على احلرص ،والتحقق مقدم على الظن .وهكذا دواليك .ملاذا ال
نصوب البوصلة يف االجتاه الصحيح؟! ملاذا نغفل عن احلقيقة ،ونعدل عن قول احلق؟! ملاذا نضع
رؤوسنا يف الرمال مثل النعامة ،اليت تظن حينئذ أال أحد يراها؟! ملاذا ينافق بعضنا بعضاً ،وجيامل
بعضنا بعضاً ،والكل يعلم أن ذلك نفاق ،وتلك جماملة فارغة وباطلة؟!
كنت قبل فرتة وجيزة يف إحدى الدول العربية ،وكان هناك مؤمتر بعنوان( :دور اإلعالم يف
التصدي لإلرهاب) ،وكان مما قلته يف هذا اللقاء الكبري واجلمع الغفري:
إن البوصلة يف مقاومة اإلرهاب ليست يف االجتاه الصحيح ،إن العنف والتطرف واإلرهاب
ليس هو املرض ،وإمنا هو عرض ،فإذا زالت أسباب املرض شفي اإلنسان ،وزال العرض ،حنن نوجه
82

أيهما أوىل مكافحة التطرف واإلرهاب أم معاجلة األسباب املؤدية إىل ذلك؟

طاقاتنا وإمكاناتنا ملقاومة العرض ال ملعاجلة املرض ،وبالتالي سيبقى املرض إن مل نعاجل أسبابه
ودواعيه ،لكن إذا عاجلنا املرض ،فإن العرض سيزول وحده .فإذا مل نعاجل أسباب التطرف والعنف
يف أوطاننا العربية ،فلن نقضي على العنف والتطرف ،وسنبقى مجيعاً يف صراع دائم قد يهدأ فرتة،
لكن سرعان ما يثور من جديد ،كالربكان ،الذي يهدأ فرتة ثم يثور ثانية.
ولكننا إذا حتسسنا أسباب اإلرهاب ،وحبثنا عن دوافع العنف ،وعاجلنا ذلك ،فإن اإلرهاب
والعنف ،سينتهي وحده .ونكون حينئذ يف االجتاه الصحيح .هذا ما قلته يف ذاك املؤمتر بشكل خمتصر.
وأقول هنا :إن الرتبويني واألكادمييني واملفكرين والباحثني وحتى السياسيني مدركون ذلك .ولكن
تنقصنا اجلرأة والشجاعة ،وينقصنا أن نكون أصحاب مبادئ ،لكن فئة كثرية من الناس تركض وراء
مصاحلها ومنافعها الذاتية والشخصية ،وختشى على مواقعها وكراسيها ،وبالتالي ال جترؤ على أن
تكون صرحية وناصحة أمينة ،فتقول ما يرضي اجلهات احلاكمة ،وتردد ما يقوله احلاكم أو املسؤول،
وتتساوق معه حبق أو باطل ،فالناس يف أوطاننا العربية على دين حكامهم ،وال يعلمون لو انقلبت
املعادلة فسيكون احلكام على دين شعوبهم .وحينئذ تستقيم األمور ،وتصلح األحوال ،ويستتب
قوي أم
األمن ،وستسود العدالة اجملتمعية ،وسيشعر املواطن بكرامته وإنسانيته ،وسيحفظ له حقهٌ ،
ضعيف ،غين أم فقري ،سائل أم مسؤول.
استَ َخ َّف َ�ق ْوَم ُه َفأَ َطا ُعوُه إِ�َّن ُه ْم َكانُوا َ�ق ْوًما َف ِ
ني}(.الزخرف:
اس ِق َ
واهلل تعاىل يف حق فرعون وقومه يقولَ { :ف ْ
)54
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علماء من فلسطني

َدور علماء بين مفلح الفلسطينيني يف النهضة
العلمية بدمشق
منذ القرن الثامن اهلجري
الشيخ عمار توفيق أمحد بدوي /مفيت حمافظة طولكرم
اتسمت فلسطني ودمشق بروابط ذات جذور بينهما ،جتّلت مبظاهر عديدة؛ منها ما
يتعلق باحلركة العلمية ،اليت سادت بني احلاضنتني العلميتني .وكانت فلسطني قبل مئات
السنني حتت احلكم الصلييب ،يف القرن اخلامس اهلجري ،وذاق املسلمون مرارة هذا احلكم
لمه وظال َمه ،وحوصروا بالبطش ،والتنكيل يف تلك احلقبة السوداء من
الظامل؛ فعانوا ُظ َ

تاريخ الصليبية .ورغم الظالم الدامس الذي مدّت الصليبية كابوسه النّحس؛ كان للعلم
رايات ختفق يف ربوعنا ،ومنارات تضيء يف ديارنا ،ومنائر يستضاء بها ،تشع باملعرفة ،والنور.
وكان احلاكم الصلييب (أهومن بن بارزان ،حاكم نابلس)(*) ،يفرض اجلزية على املسلمني،
(((

ويضاعفها أربعة أضعاف على أجدادنا األجالء؛ فكان يقطع َ
أرجلهم ،واشتهر بالطغيان.

وأقلقته دروس العلماء ،واجتماع الناس عليهم ،وكلمة احلق اجمللجلة اليت ّ
قضت مضاجع
الطغاة؛ فتآمر وزبانيته على قتلهم.
ترجح أن يكون هومن جمرد موظف جلمع
* أهومن بن بارزان .هكذا ورد امسه يف القالئد اجلوهرية ،وهناك روايات ّ
املال يف ذلك العهد ،أو يكون املقصود هو باليان شارتر ،وهو صاحب يافا ،وبعض مناطقها .ويدعى باليان األول.
أما باليان صاحب نابلس ،فهو باليان الثاني ،وتدعوه املصادر اإلسالمية (باليان بن بارزان) الذي تزوج امللكة ماريا
كومنينا اليت حازت مدينة نابلس إقطاعاً على سبيل املعاش؛ فأصبح باليان سيداً للمدينة .انظر :املدني ،رشاد عمر:
احلياة العلمية يف فلسطني يف مرحلة الصراع الصلييب .ط .1غزة :مكتبة مسري منصور1435 .هـ2014/م .ص.99
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وقيل له عن الفقيه العالمة الشيخ (أمحد بن حممد بن قدامة ت558هـ1163/م)((( ،من
قرية مجاعني :إ ّن هذا الرجل الفقيه يشغل الفالحني عن العمل ،وجيتمعون عنده ،فتحدث يف

قتله؛ فكان سبباً يف أول هجرة علمية من فلسطني إىل دمشق يف سنة 551هـ1156/م؛ إذ هاجر
نفر ،هم :ابن أخيه حممد بن أبي بكر ،وزوج أخته عبد الواحد بن
الشيخ أمحد ،ومعه ثالثة ٍ

علي بن سرور (والد احلافظ ِّ
احملدث عبد الغين املقدسي) ،وابن أخته عبد الواحد بن أمحد بن
عبد الرمحن (والد احلافظ الضياء)((( .وعاد فريق من أولئك العلماء املهاجرين ،ومن ذريتهم،
حمرر القدس صالح الدين األيوبي ،رمحه
فكانوا قادة جماهدين يف جحافل القائد البطل الفاتح ِّ
اهلل .ومنذ ذلك احلني ،انعقدت أواصر العلم الوثيقة بني فلسطني والشام.

وهناك يف دمشق على سفح (جبل قاسيون)((( ،زرع أجدادنا املهاجرون بذور العلم يف
الصاحلية ،ومسيت بالصاحلية نسبة إىل صالح العلماء الفلسطينيني املهاجرين من بطش
الفرجنة الظلمة((( .وهناك أيضاً كانت الشهرة الواسعة لعلمائنا ،حيث سنحت هلم فرصة
اللقاء بالعامل اإلسالمي ،وذاع صيت علمائنا خارج أوطانهم .قال ابن قاضي اجلبل :الصاحليُة
الديار وأهِلها مين التحيُة والسالُم
جنٌّة ،والصاحلون بها أقاموا ،فعلى
ِ

(((

اجلماعيلي الحْ َنْبَِل ّي َواِلد َّ
الشيْخ أبي
 .1هو :أَحمْ د بن محَُ َّمد بن قدا َمة بن ِم ْقدَام بن نصر ،الرجل َّ
الصاحل أَُبو اْل َعبَّاس ّ
عمرَ ،و َّ
وساق
الشيْخ المُْوفق نزيل سفح قاسيونَ .كا َن َصاحب أَ ْح َوا ٍل ،وكرامات ،مجع أخباره سبطه الحْ َاِفظ ِضيَاء الدّينَ ،
َلُه عدَّة كرامات (.ت558هـ1163/م) .الصفدي ،صالح الدين خليل بن أيبك :الوايف بالوفيات .باعتناء س .ديدرينغ.
يطلب من منشورات فرتر شتايز1411 .هـ.55/ 8 .
 .2ابن طولون ،حممد الصاحلي :القالئد اجلوهرية يف تاريخ الصاحلية .حتقيق حممد أمحد دهمان .دمشق :جممع اللغة
العربية .68-67/ 1 .ثم حلق بأمحد بن قدامة مخسة وثالثون نفراً من عائلته( .انظر :بدوي ،عمار توفيق أمحد :العلماء
الكرميون عرب مثانية قرون وأثرهم يف احلضارة العربية اإلسالمية .ص.)18
 .3قاسيون هو اجلبل األشم الذي تقوم مدينة دمشق عند أقدامه ،يتصل من جهة الغرب بسلسلة جبال لبنان ،ومن
الشمال والشرق بسلسلة جبال القلمون املمتدة إىل منطقة محص( .ابن طولون :القالئد اجلوهرية.)37/ 1 .
 .4ابن طولون :القالئد اجلوهرية.65/ 1 .
 .5النعيمي ،عبد القادر بن حممد الدمشقي :الدارس يف تاريخ املدارس .ط .1بريوت :دار الكتب العلمية.
1410هـ1990/م .ج2ص.35
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العلماء الفلسطينيون يف الشام ،وحفاوة األمري نور الدين زنكي بهم:
سرعان ما بدأت حركة احلياة تدور يف املنطقة اليت وطئتها أقدام هؤالء العلماء املهاجرين،

فيسر اهلل تعاىل هلم صدراً حانياً،
وتعرضوا لتنغيص الوشاة؛ فالكت ألسنُة ال ِغيبة حلومهم؛ َّ
ً
ورجال قوياً ،هو األمري نور الدين زنكي؛ فكتب هلم أوقافاً يعيشون منها .فلما رأى شيخ
العلماء؛ اجملاهد الزاهد أمحد بن قدامة ،إصرار الوشاة على أخذ ما يف أيديهم؛ قال :أنا ما
هاجرت حتى أنافس الناس على دنياهم(((.

وجيد الباحث يف ِسيرَ ِ العلماء األعالم الفلسطينيني أ ّن كثرياً منهم اجتهوا حنو الشام ،سار

بهم حادي الركب؛ فمنهم من استقر فيها ،فذهبوا إىل تلك الدوحة العظيمة اليت غرس

َ
فسائلها أجداُدنا املهاجرون األوائل يف دمشق؛ فقطفوا أطايب مثرها ،وعاد نف ٌر منهم إىل
فلسطني.

الدور الطليعي للعلماء الفلسطينيني املهاجرين يف الشام:
شق علماؤنا يف الشام طريقهم ،وبنوا املساجد ،وأسسوا املدارس ،وأقاموا املعاهد ،ورحل

إليهم طالب العلم الذين صاروا شيوخهم بعد حني .وتعّلقت قلوب الناس بهم ُحباً،
وكرامة .وشارك علماؤنا يف تكوين عناصر الثقافة اإلسالمية ،وتأسيس األسس احلضارية،
ورسم الصورة املشرقة يف الشام ،وغريها من بلدان العامل اإلسالمي .قال املؤرخان حممد احلافظ،
ومطيع أباظة ـ الشاميان ـ ( :كان للصاحلية دَو ٌر عظيم يف االزدهار الثقايف ،والعمراني ،ومل

تؤثر هجرة ـ على كثرة اهلجرات إىل دمشق ـ كما أّثر هؤالء الفلسطينيون يف نهضة علمية
وعمرانية)((( .وقاال( :األمر الذي يدل على أهمية هؤالء الوافدين العلماء ،الذين أعطوا،
 .1ابن طولون :القالئد اجلوهرية ،ج1ص.79
 .2الغزي ،حممد كمال الدين :النعت األكمل .حتقيق حممد حافظ ونزار أباظة .دمشق :دار الفكر1402 .هـ .ص.8
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وأي عطاء خري من العلم! أنتجوا حضارة ،وأّلفوا كتباً قيّمة يف املذ َهب((( واحلديث؛ أصبحت

تد ّرس إىل اليوم ،ويعتمد عليها يف الرتجيح)(((.

وقاال :الصاحلية يف دمشق أثر مبارك من آثار املهاجرين الذين تركوا بالدهم يف فلسطني،

هرباً بدينهم من الصليبيني(((.

َدور علماء آل مفلح الفلسطينيني يف الشام:
من األسر العلمية الفلسطينية اليت هاجرت إىل الشام أسرة (آل مفلح) الفلسطينية،
الرامينية األصول .ذكر احمليب :أنهم نزلوا صاحلية دمشق((( .واملعروف أ ّن شيخ اإلسالم حممد
ابن مفلح الراميين (710هـ1310/م ـ 762هـ1361/م) ،هو أول املرحتلني للشام من آل
مفلح؛ طلباً للعلم ،وقد قضى شبابه ،وكهولته يف دمشق ،وتويف فيها ،ودفن يف صاحليتها،

ونسب إىل دمشق ،والصاحلية؛ فقيل :الدمشقي الصاحلي.
وأسرة آل مفلح من األسر الرامينية الفلسطينية العريقة يف العلم ،وأصوهلم ُعمريّة
عدوية قرشية((( ،ويف فلسطني يرجع تارخيهم إىل قرية رامني من حمافظة طولكرم ،وتقع شرق

طولكرم .وآل مفلح هم ُ
وبلغت شأواً عالياً يف فراديس العلوم ،وتصدّر
أهل جنابٍة ،وفصاحة،
ْ
كرسي الفتيا ،والقضاء ،ومجعت شتات العلم
وتبوأت مكانًة مرموقة يف
رجالهُ ا رياض العلماء،
ْ
ِّ

يف صدور علمائها.

وأطنب العلماء ،واملؤرخون يف تبجيل هذه األسرة النجيبة ،فقيل فيها ُد َرر الكالم؛ قال
 .1يقصدا املذهب احلنبلي.
 .2الغزي حممد :النعت األكمل .ص.8
َ
ُ
 .3احلافط ،حممد مطيع :جامع احلنابلة (املظفري) .ط .1بريوت :دار البشائر اإلسالمية1423 .هـ2002/م .ص.5
 .4احمليب ،حممد أمني بن فضل اهلل :خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر .بريوت :دار صادر.166/ 1 .
 .5قاله الدكتور العثيمني يف حاشية السحب الوابلة .ص.593
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احمليب( :بنو مفلح من البيوت املعروفة بالعلم والرياسة بالشام)((( .وقال البوريين( :بيت
مفلح البيت املشهور بالعلم الكثري ،املعروف بالتصنيف ،والتأليف بني الكبري ،والصغري،
من بين مفلح املفلحني ،والعلماء العاملني ،والقضاة العادلني)((( .وقال أمحد سامح اخلالدي
العلم يف العصور الوسطى،
عن عائليت (بين الديري وبين مفلح)( :نكاد نقول :إنهما احتكرا
َ
املدهلمة)((( ،فكانوا مصابيح
ومحلوا مشعله يف العامل اإلسالمي ،يف تلك األيام املظلمة
ّ

الظالم ،ونور اهلدى لألنام.

وقال الدكتور عبد الرمحن العثيمني( :آل مفلح من األسر العلمية احلنبلية الكبرية يف
مناصب القضاء ،والفتوى ،والتدريس،
بالد الشام ،اليت محلت مشعل احلضارة ،فتقلدوا
َ
حلسبة- ،األمر باملعروف والنهي عن املنكر -وغري ذلك من
واإلمامة ،واخلطابة ،والوعظ ،وا ِ
املناصب)(((.

العلم مبلغاً ،فصار منهم
(بيت بل َغ يف َع ِقبِه
املؤرخ بكر بن عبد اهلل أبو زيدٌ :
وقال الفقيه ِّ
ُ

ت بهم بالد الشام ،وانتفع بهم أهل
قضاة ،ومفاتي ،ومدرسون ،ومؤلفون ،وجمتهدونَ ،ن ِع َم ْ
اإلسالم)(((.
وقال الشطي يف ترمجة حممد أكمل بن إبراهيم بن عمر بن مفلح( :هذا آخر من ُعرف
من بين مفلح يف دمشق ،وقد انقرضت هذه األسرة ،ومل يبق منها سوى األسباط ،وهم بنو
األسطواني األسرة الكبرية املعروفة بدمشق ،تولوا عنهم أوقافاً ،ووظائف كثرية)(((.

 .1احمليب ،حممد أمني بن فضل اهلل :خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر .بريوت :دار صادر.166/ 1 .
 .2البوريين ،احلسن بن حممد :تراجم األعيان من أبناء الزمان .حتقيق صالح الدين املنجد .دمشق :اجملمع العلمي
العربي1959 .م.48/ 1 .
 .3اخلالدي ،أمحد سامح :أهل العلم بني مصر وفلسطني .منشورات وزارة الثقافة األردنية .ط1968 .1م .ص .6
 .4ابن مفلح برهان الدين :املقصد األرشد .9 /1 ،املقدمة.
 .5أبو زيد :املدخل املفصل إىل مذهب اإلمام أمحد.538/ 1 ،

 .6الشطي ،حممد مجيل :خمتصر طبقات احلنابلة .دراسة فواز الزمرلي .ط .1بريوت :دار الكتاب العربي1406 ،هـ1986/م ،ص.104
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آل مفلح ِب َ
وهناك على سفح جبل قاسيون ،ويف صاحلية الشام ،ألقى ُ
ساط العلم؛ فجّللوا

َ
(زقاق بين
اجلبل ،والسفح
جبواهر العلوم ،وسكنوا ذلك السفح ،فيما أطلق عليه املؤرخون؛ ِ
ِ
مفلح)(((.

وأما شيخهم النجيب املفلح ،فهو شيخ اإلسالم حممد بن مفلح (ت671هـ1362/م) .قال
رأت عيناي أفقه منه)((( .كان حممد بن مفلح شخصية فريدة ،تبوأ
فيه أبو البقاء السبكي( :ما ْ
منصب قاضي دمشق ،وقيل فيه :أقضى القضاة العظام((( .وكان الشيخ ابن تيمية يقول له :ما
أنت ابن مفلح بل أنت مفلح((( .وقال ابن القيم لقاضي القضاة موفق الدين احلجاوي :ما
حتت ُقبّة الفلك أعلم مبذهب اإلمام أمحد من ابن مفلح هذا ،وعمره حنو العشرين((( .فكان
شيخ اإلسالم ابن مفلح أعظم املراجع الفقهية يف زمنه يف الشام ،واختياراته مقدمة ،وكان

من أعدل القضاة ،وإضافة إىل منصب القضاء الذي مهر فيه ،واشتهر ،فقد توىل التدريس يف
حمج طالب العلم .فد ّرس يف املدرسة الصاحبة ،ومدرسة
أشهر املدارس الدمشقية ،اليت كانت ّ
أبي عمر ،والسالمية ،والصدرية ،والعادلية ،كما توىل اإلفتاء يف الشام((( .وساهم حممد بن
مفلح يف دفع عجلة التأليف يف دمشق؛ فساهم بكتب جليلة القدر ،والنفع؛ أشهرها :كتاب
الفروع يف الفقه .قال ابن حجر يف الدرر( :وأورد فيه من الفروع الغريبة ما بهر العلماء)(((،
ومن كتبه :اآلداب الشرعية الكربى ،والصغرى ،والوسطى .وحاشية على املقنع ،والنكت
 .1ابن بدران ،عبد القادر بن أمحد :منادمة األطالل ومسامرة اخليال .حتقيق زهري الشاويش .ط .2بريوت :املكتب اإلسالمي.
1985م .ص .99انظر :بدوي :مشس الدين حممد بن مفلح .ص.16
 .2انظر :ابن مفلح ،برهان الدين إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل :املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد .حتقيق الدكتور عبد
الرمحن بن سليمان العثيمني .ط .1الرياض :مكتبة الرشد1410 .هـ1990/م.518/ 2 .
 .3انظر ترمجته الواسعة يف :بدوي ،عمار توفيق أمحد :مشس الدين حممد بن مفلح الراميين املقدسي الدمشقي حياته وآثاره .ص.29

 .4ابن مفلح ،برهان الدين :املقصد األرشد .519/ 2 ،العليمي :املنهج األمحد .118/ 5 .ابن العماد احلنبلي :شذرات الذهب.340/ 8 .

 .5ابن العماد احلنبلي :شذرات الذهب.340/ 8 .
 .6انظر :شيخ اإلسالم حممد بن مفلح حياته وآثاره ،لعمار توفيق بدوي58 .ـ .62
 .7ابن حجر :الدرر الكامنة.14/ 6 .
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على احملرر ،كتاب يف أصول الفقه ،وغريها .وتسلسل العِلم يف عقبه ،فأجنب من األبناء
واألحفاد مخسة وعشرين عاملاً يف فروع املعرفة .فعلماء آل مفلح املفلحني الفلسطينيني هلم

دح املُعّلى يف تأسيس ،ونشر العلم ،وبناء املدارس ،ومحل مشعل احلضارة يف دمشق .لقد
ال َق ُ
ساهموا يف إثراء املكتبة العربية اإلسالمية ،بعدد زاخر من املؤلفات النافعة يف التفسري،
واحلديث ،والفقه ،واألدب ،واللغة ،والشعر ،والنحو ،وعلم السلوك ،واملنطق ،والتاريخ.
نثروا فيها روائع قرائحهم ،وعصارة تفكريهم ،ومجيل أدبهم ،ومثرات أقالمهم .وتفرع من
هذه األسرة العلمية قضاة ،وعلماء ،ومؤرخون ،وأدباء ،وفصحاء ألبّاء( ،وتسلسل العلم يف
أحفادهم إىل القرن العاشر اهلجري)((( .وكان منهم قضاة دمشق ،منهم العالء بن مفلح،

وأمحد بن مفلح ،وعمر بن مفلح ،توىل قضاء الشام والقاهرة ،وعلي بن أبي بكر((( .وتوىل
قضاء حلب ،ومنهم علي بن أبي بكر بن مفلح((( ومنهم من توىل قضاء بريوت ،وبعلبك،
وصيدا((( ،وتوىل قضاء غزة ،منهم عبد اهلل بن عمر بن مفلح(((.
مل يقتصر دور علماء بين مفلح الفلسطينيني يف الشام على نشـر العلم ،وإمنا كان هلم
الدور الطليعي املتميز يف الدفاع عن الشام ،وأهله .وكانوا الصوت اجمللجل باحلق؛ ففي فتنة
(تيمورلنك) اإلمرباطور املغولي عند دخوله الشام عام 803هـ1400/م ،اجتمعت كلمة
أهل الشام على عامل فلسطيين؛ هو برهان الدين إبراهيم بن حممد بن مفلح الراميين،
َ
صوت الشام ،وممثلها،
الذي أمجع عليه أعيان الشام لقيادة وفدهم ملقابلة تيمورلنك؛ فكان

وفارسها ،وعاملها .وحصلت مناظرات طويلة بني الراميين وتيمورلنك ،وآخرها َ
مك َر تيمور،
 .1أبو زيد :املدخل املفصل إىل مذهب اإلمام أمحد..539/ 1 .
 .2بدوي :العلماء الكرميون عرب مثانية قرون .ص.171 ،168 ،164 ،155 ،154
 .3بدوي :العلماء الكرميون عرب مثانية قرون .ص.168
 .4بدوي :العلماء الكرميون عرب مثانية قرون .ص.194
 .5بدوي :العلماء الكرميون عرب مثانية قرون .ص.185
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وغدر ،فتنبّه إبراهيم بن مفلح لذلك ،ويف املناظرة األخرية أجاب تيمورلنك بلسان فصيح
صحيحَ( :ف َف َّكك أَ ْز َرا َرُهَ ،وَق َ
ال ِلنَ ْف ِسِه :إنمََّا أَن َ
س المَْْو ِت لاَ ُب َّد ِم ْن ُش ْرِب َهاَ ،ف َس َواٌء َما
ْت إ َعا َرةٌَ .و َكأْ ُ

َ َ
َ
َبينْ َ ُب ْع ِد َها َوُق ْرِب َهاَ ،والمَْْو ُت َعَلى َّ
الس َعاَدةَِ ،وأَ ْختِ ُم
الش َهاَدةِ ِم ْن أْف َض ِل اْل ِعبَاَدةَِ ،فأَنا أ ْستَ ِع ُّد لهَِ ِذهِ َّ
الش َهاَدةِ)((( .فوكزه جيش تيمورلنك ،وهو خارج من عنده ،فنال الشهادة متأثراً
أَ ْح َكا َم اْل َق َضاِء ِب َّ
جبراحه .فكان الراميين عامل الشام الذي رد مقالة تيمورلنك ،ودفع حياته مثناً لكلمة احلق
املدوية .وع ّد املؤرخون إبراهيم بن مفلح من مؤرخي الشام(((.
كان علماء بين مفلح قادة مدرسني يف املدارس العلمية يف الشام ،وقصدها الطلبة من كل
فج عميق ،فالتمسوا شعاع النور الذي أوقد فتيلة علماء بين مفلح الفلسطينيني .وجثوا على
ٍّ

ركبهم يف جمالسهم العلمية .وغمسوا ِريَ َشهم يف ِمداِد حمابرهم .ومنهم الصلحاء الزهاد ،ذ ّكروا
الناس بسرية التابعني ،كما قيل عن أمحد بن علي بن مفلح ،ذ ّكرت سريته الناس باحلسن
البصري ،رضي اهلل عنه((( .وكانت حمبتهم قد استقرت يف قلوب الدمشقيني ،والشاميني،
فحني مات إبراهيم بن حممد بن مفلح ،محل الناس جنازته على رؤوس األصابع(((.
فروابط العلم بني فلسطني والشام وثيقة العرى ،وعميقة اجلذور؛ فكانت الشام حاضنة

للعلماء الفلسطينيني ،كما كان العلماء الفلسطينيون شامة الشام ِعلماً ،وسلوكاً .وكال
البلدين من عرائس بالد الشام ،اليت استلهمت بركتها من بركة املسجد األقصى املبارك.

 .1السفاريين ،حممد بن أمحد  :غذاء األلباب يف شرح منظومة اآلداب .مصر :مؤسسة قرطبة.233/ 1 .
 .2املنجد ،صالح الدين :معجم املؤرخني الدمشقيني وآثارهم املخطوطة واملطبوعة .بريوت :دار الكتاب اجلديد.
1398هـ1978/م .ص .223بدوي ،عمار توفيق أمحد :زهر البساتني يف تراجم علماء رامني .ص.95
 .3بدوي :العلماء الكرميون عرب مثانية قرون ،ص.201
 .4بدوي :العلماء الكرميون عرب مثانية قرون ،ص.171
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أذان القدس
زهدي حنتولي  /موظف إداري  /مكتب الوكيل املساعد  /دار اإلفتاء الفلسطينية

أذان ال�����ق�����دس أوح���������ى ل���ل���ب���ي ِ
���ان

ش��������ع��������وراً ال ي�������راف�������ق ت������ر ِ
مج������ان

ف����ك����ي����ف ي�����ك�����ون ع��������ذر ل���ل���ك�ل�ام

وه���������ذا ال����ق����ل����ب م����ض����ط����رابً ي������راين

������ت ل����ك����ي أانزل َّ
جل حب���� ٍر
دع������ي ُ

�����ض ال����ق����ل ِ
����ب د ّف������اق������اً دع�����اين
ون�����ب ُ

ي������ط������ارح���ن��ي جب���������������� ْزٍر ب������ع������د م�������� ٍّد

����ل وامل������واين
����س����واح ِ
َوي�����ه����� ُد ُر يف ال ّ

فسمعت ح��ريف
��رت إىل امل���دى
ن��ظ ُ
ُ

���ج ال���ق���ص���ي���د َة يف ث����واين
وق�����د ن���س َ

وك���ي���ف وق����د مت�����ادى ال���ظ��� ّل���م ق��ه��راً

وإب��������ع��������ادي ب�����ع�����ي�����داً ع������ن ك���ي���اين

ي������ري������د م�������ن ال��������� ّزم���������ان مب�������ا ي���������را ُه

�������ن ل�����ي�����س ي�����ع�����رف����� ُه زم�������اين
ول�������ك ْ

���س روح��ي
ر ُ
مس����ت ع��ل��ى ال���ق���وايف مش َ

م�����ع����� ّل�����ق����� ًة وُم ْ
������ط������ل������ق������ َة ال�����ع�����ن ِ
�����ان

���دس ش��ع��راً
���ت ج�����ر ُاح ال���ق ِ
إذا ُك���تِ���ب ْ

ت������رى دف�����ق�����اً ي���ف���ي���ض م�����ن امل���ع���اين

����������������روا ص�����م�����ت����� ُه ل������ي ً
���ل��ا ق������������راراً
أق ّ

ف َّ
ِ
ل���ل���أذان
�������وت
����ت ص ٌ
����ص����م َ
�������رد ال ّ
ت�������������ؤذن ك ُّ
���������ل أروق��������������� ِة امل������ك ِ
������ان
ُ

إذا م���ن���ع���وا ن������داء ال���ف���ج��� ِر ق���س���راً
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وف������ي������ه������ا ك ّ
�����������ل م�������ئ�������ذن������� ٍة ت������ن������ادي

������س������ب������ ُع امل�����ث�����اين
ويف حم�������راهب�������ا ال ّ

������������ر م����ري���� ٍر
ف����م����ا وه������ن ْ
������ت ع����ل����ى ُم ٍّ

�����ت ل ٍّ
���������ذل أو ه ِ
������وان
وم������ا رض�����خ ْ

ي�������راب�������ط يف ال��������������� ّداير مح�����������ا ُة دا ٍر

����ن يف احل����ن ِ
����ان
هل�����ا ك����ل����ح����ا ِء غ����ص ٍ

ي�����������ذودون ال����غ����ب����ا َر مب�����ا اس���ت���ط���اع���وا

ع���ن األق���ص���ى وع���ن ط��ي��ف األم���اين

ع���ل���ي���ه���ا ق������د ت����ك����ال����ب����ت األع���������ادي

�����ت ح�����ج�����ارهت�����ا ت����ع����اين
وم���������ا ف�����ت�����ئ ْ

��������ت واح������������� ًة ت������س������ري إل���ي���ه���ا
وظ�������� ّل ْ

�����وب ك�����ي ت����ف����وح م�����ن اجل����ن ِ
����ان
ق�����ل ٌ

ت�����ص����� ّل�����ي ق���������اب حم��������������ر ٍ
اب وس���������وٍر

وت����ع����ب����ق م������ن أري���������ج ال���ب���ي���ل���س ِ
���ان

ف�����رغ�����م احل���������زن يف ع���ي���ن���ي ِ
���ك ي���ب���دو

أر ِ
�����ل أوص���������اف احل����س ِ
اك ب�����ك ِّ
����ان

���������دي
م ّ
��������وش��������ح�������� ًة ب���������ن���������وٍر س���������رم ٍّ

ي�����ك����� ّل�����ل ك َّ
���������ل ابح������������ات امل�����ب�����اين

������ل ص ٍ
�������ق ي���ع���ل���و ك ّ
����وت
��������وت احل ّ
وص ُ

وي������ه������زُم م�����ا أق������ام������وا م�����ن ِره ِ
��������ان
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ْ
رمضان
أعتاب
َعلى
ِ
مهند ذويب

نحَ���و ال��ت��ن��اه��ي م��ولِ�� ٌد ِم���ن خ ِ
��اص��رة

���������اض أح����ل����ا ٍم ت�����ن�����ا َءت ابئِ������رة
وخم ُ

�����وت رف َ
���ل ِ
����رف ف َ
���ق
ابس ٍ
����وق خن ٍ
وامل ُ

ُه������زي إل����ي ِ
����ك جب���ذ ِع���ه���ا اي ط���ا ِه���رة

�����ؤوس ع��� ٍز م���رٍة
واس���ق���ي ال��ول��ي�� َد ك َ

����ز ب���ص���رخ��� ٍة يف ال ِ
ودم������اً يَ����نِ ُّ
����ذاك����رة

وال ُ��ك��ح ُ��ل ابل��س��ي ِ
���رج إنَّ��� ُه
��ف املُ���ض ِ

أبم������ه ٍ
ع�������زُم ال������رج ِ
������ات اثئِ������رة
������ال َّ

���دس أس���ل َ���م س��ي�� ُف��ك��م أش��ع��اره
ل���ل��� ُق ِ

����ي اجل��م��ي��ل�� ُة ِ
آس���رة
ف��ه َ��ي اهل����وى وه َ

����ق ع���ي���ونِ��� ِه
َس��� َل���ب���ت ب���روع���ت���ه���ا ب����ري َ

���ع�ي�ن رغ���م���اً ع���ن ُج���ف���وين زائِ�����رة
ف���ال ُ

أم���ل���ي َك���ن���ه��� ِر وج���������وِدان ُم����ت����د ِّف���� ٌق

حَ����ت ال��س��ي ِ
��وف ال��ق��ا ِط��رة
ل�� ِل��ق��ائِ��ه��ا ت َ

ن����وى
هللِ أش���ك���و َم�����ا أالق������ي ِم�����ن ً

ُك ُّ
ِ
��������دروب إىل ُرابه������ا ع���اثِ���رة
�����ل ال

����ان ُم���ض���مَّ���خ���اً بِ��� ِدم���ائِ���ه
َك��ُب��رُ ال����زم ُ

���ت ت��ب َ
��اك��ت خ��ائِ��رة
ف���ب���ن���ا ِد ٌق َص��� ِدئ ْ

اي ذ َّ
ح�ي�ن أُ ِ
ُل ش��ع ٍ
رض������ َع ث���ورًة
��ب َ

���اش���ت ص��ا ِغ��رة
���ت وع َ
أج���ي���الُ��� ُه رك���ع ْ

����ان يُ��ط�� ِرهب��ا َص��ل��ي ُ��ل سيوِفها
َق���د ك َ

وال������ي������وَم ت����ط���� ِربهُ����ا أغ ٍ
��������ان س����ا ِف����رة
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على أعتاب رمضان

����ات ال���رب���ي��� ُع ف��ش��يِّ��ع��وا أح�لا َم��ك��م
م َ

���وش ت��ق��ه�� َق��رت ُم��تَ��ن��اثِ��رة
ه���ذي ا ُجل���ي ُ

�����وق ج��ف��ون��ن��ا َم���تَ���س��� ِّل ٌ
���ل ف َ
وال���ل���ي ُ
���ط

شمُ�������وس غ���ائِ���رة
����ون ح������زانً يف
س����ت َ
ٍ

���ان ت���ص ُ���ر ُخ ث���ورًة
���دس يف َرم���ض َ
ال��� ُق ُ

�����ر يف ُق����ل ٍ
����وب غ���ابِ���رة
وا ُحل ُ
����������زن حب ٌ

ش��ه��ر ال��ص��ي��ا ِم أه َّ
����ل ط��ي ُ
��ف ج�لالِ�� ِه
ُ

وت��ص��ي ُ��ح يف ُك ِّ
��وس احل��ائِ��رة
����ل ال��ن��ف ِ

َح���ت��ى َم���ت��ى اي أم���ت��ي َح���ت��ى َم��ت��ى؟

���ج��� ُد األق���ص���ى أِبي����� ٍد ف ِ
واملَ���س ِ
��اج��رة

ولِ��د ال ِّ��رج ُ
��ال فجهزي َك�� َف َ��ن ال َّ��ردى

ُح������ز ٌن ت َّ
�����ن ِدم�������ا ٍء ع���ا ِط���رة
جَ�������د َل ِم ْ

ِم���ن ِ
�ين َس��تَ��ب�� ُزُغ
ب�ي�ن ص�ب�ر ال��ص��ائِ��م َ

�����دس ظ��ا ِف��رة
ص�ب�ر حن��� َو ُق ٍ
ف��ال��ص��وُم ٌ

َرَم������ض ُ
������ان ع����بَّ����أان مخَ�����اض�����اً ط����ا ِه����راً

إش����را ُق����ه����ا ِم�����ن َرم���� ِل����ن����ا ل���ل���ن ِ
���اص���رة

ه��ذي ال���دروب ب��ص�برِان َق��د عبِّدت

َس��ت��ع��وُد ك ُّ
���ل ِ
رابك ُخ���ض���راً زا ِه����رة
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باقة من نشاطات
مكتب املفيت العام

ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
إعداد :أ .مصطفى أعرج  /مدير عام مكتب املفيت العام

املفيت العام يشارك يف املؤمتر السابع والعشرين للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية يف القاهرة
القاهرة :شارك مساحة الشيخ حممد أمحد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
رئيس جملس اإلفتاء األعلى -يف أعمال املؤمتر السابع والعشرين للمجلس األعلى للشؤون
اإلسالمية ،والذي عقد يف القاهرة حتت عنوان( :دور القادة وصانعي القرار يف نشر ثقافة
السالم ومواجهة اإلرهاب والتحديات) وذلك خالل الفرتة من  12 - 11آذار ،2017
بدعوة من فضيلة الشيخ الدكتور حممد خمتار مجعة -وزير األوقاف املصري.
وقدم مساحته للمؤمتر ورقة عمل بعنوان (حتديات اإلرهاب ،وسبل املواجهة) تناول
فيها ظاهرة اإلرهاب وأسبابه وطرق مواجهته ،وبني فيها أن اإلسالم دين هداية ورمحة،
يتسم بالوسطية ،رافضاً اتهامه باإلرهاب والتطرف .وأشار مساحته إىل أهمية عقد هذا املؤمتر
يف هذا الوقت ،الذي تزايدت فيه أعمال التطرف املنسوبة إىل اإلسالم ،وهو منها براء،
مع ضرورة العمل على معاجلة هذه الظاهرة الدخيلة ،والتعامل مع الرأي املخالف حبكمة
ووعي .والتقى مساحته على هامش املؤمتر عدداً من الشخصيات الرمسية والشعبية املشاركة يف

أعماله ،وأطلعهم على االنتهاكات واالعتداءات اليت متارسها سلطات االحتالل ضد الشعب
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الفلسطيين ومقدساته ،وحث األمتني العربية واإلسالمية على القيام بواجبهما جتاه القضية
الفلسطينية ،ومحاية املقدسات ،وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك.
املفيت العام يعزي بضحايا تفجري الكنيستني يف مصر
رام اهلل :قام مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية /خطيب
املسجد األقصى املبارك -على رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية بزيارة تعزية للسفارة
املصرية يف رام اهلل ،وكان يف استقبال مساحته والوفد املرافق املستشار أمحد حافظ ،القائم
بأعمال سفري مجهورية مصر العربية وطاقم السفارة ،حيث قدم مساحته والوفد املرافق التعازي
بضحايا احلادثني اإلجراميني اللذين استهدفا كنيسة مار جرجس يف طنطا ،وأخرى يف حمافظة
اإلسكندرية ،يف مجهورية مصر العربية ،وقال مساحته :إن هذين االعتداءين اإلجراميني يتنافيان
مع الدين والقيم األخالقية النبيلة ،وما هما إال ضرب من الفساد يف األرض ،ويهدفان إىل
بث روح النزاع والفرقة بني أبناء الشعب الواحد ،وإىل زعزعة األمن واالستقرار ،وحيققان
غايات مشبوهة ألطراف ترتبص باألمة وأمنها وقيمها ،وشدد مساحته على أن الفتنة دخيلة

على الشعب املصري ،واصفاً الفئة اليت اقرتفت هذا العمل اإلجرامي بالضالة واخلارجة
عن تعاليم إسالمنا احلنيف ،واصفاً هذين اهلجومني باألعمال اإلرهابية اليت تنتهك حرمة

دور العبادة ،اليت حرم اإلسالم املساس بها ،موضحاً أن النفس اإلنسانية مصونة ومكرمة،
وأن ديننا اإلسالمي هو دين تسامح وسالم ،وعدل وحمبة ،وأعرب مساحته عن ثقته بأن أبناء
الشعب املصري وحكومتهم سيتجاوزون هذه األزمة حبكمة وحلم ،لتفويت الفرصة على من
يستهدفهم بالشر والفوضى والفنت الطائفية جراء مثل هذا احلادث اإلجرامي.

بدوره شكر السيد حافظ مساحته والوفد املرافق على هذه اللفتة الكرمية ،مشيداً بالعالقات

األخوية اليت تربط بني الشعبني املصري والفلسطيين ،مؤكداً على أن احلادث اإلجرامي
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لن يزعزع من وحدة
امل��ص��ري�ين ،ول��ن يهز
نسيجهم

االجتماعي،

ولن يؤثر يف استقرار
وطنهم ،وإن مصر قادرة
بقيادتها احلكيمة وشعبها
املوحد على الوصول إىل

بر األمان بعيداً عن اإلرهاب والتطرف.
وضم الوفد الذي رافق مساحته الشيخ إبراهيم عوض اهلل – الوكيل املساعد لدار اإلفتاء
الفلسطينية ،مفيت حمافظة رام اهلل والبرية – وأ .حممد جاد اهلل /مدير عام الشؤون اإلدارية
واملالية وأ .مصطفى أعرج /مدير عام مكتب املفيت العام.
املفيت العام يشارك يف استقبال وفد كوييت
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني –املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب املسجد األقصى املبارك  -يف استقبال وفد كوييت زائر للمسجد األقصى املبارك ،ضم

ً
كال من :الشيخ مشعل جراح الصباح ،والسيد فيصل املطريي ،حيث رحب مساحته بالوفد،

مؤكداً على أهمية هذه الزيارة اليت تساهم يف دعم صمود الشعب الفلسطيين وثباته على

أرضه ،وأشاد مساحته مبا تقدمه دولة الكويت أمرياً وحكومة وشعباً لدعم الشعب الفلسطيين
ومقدساته ،داعياً إىل تكرار مثل هذه الزيارات اليت تصب يف دعم صمود املواطن الفلسطيين
على أرضه ومقدساته أمام عنجهية االحتالل وغطرسته ،وحضر اللقاء عدد من املسؤولني
الرمسيني والشعبيني الفلسطينيني.
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املفيت العام يلتقي رئيس اللجنة الدولية للصليب األمحر
القدس :استقبل مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
خطيب املسجد األقصى املبارك -يف مكتبه سعادة السيد كريستيان دو ليكتبور -رئيس
اللجنة الدولية للصليب األمحر يف فلسطني ،وذلك حبضور حممد جاد اهلل -مدير عام الشؤون
اإلدارية واملالية ،ومصطفى أعرج -مدير عام مكتب املفيت العام ،حيث حتدث مساحته عن
املعاناة اليت يعانيها األسرى الفلسطينيون يف سجون االحتالل ،سواء املرضى منهم ،أم
األطفال ،أم املعزولني يف الزنازين االنفرادية ،مؤكداً على ضرورة احرتام حقوقهم اإلنسانية
اليت تتوافق مع القوانني الدولية ،وقد أشاد مساحته بدور جلنة الصليب األمحر وجهودها احلثيثة
يف تقديم خدماتها لألسرى وأهاليهم ،من جانب آخر حذر مساحته من جتاهل إضراب األسرى
عن الطعام الذي انطلق يف يوم األسري الفلسطيين  17نيسان 2017م ،والذي قد يؤدي إىل
عواقب مؤملة إذا مل تتم االستجابة ملطالبهم العادلة ،مطالباً العامل أمجع بالضغط على سلطات

االحتالل لتحقيق هذه املطالب ،ومؤكداً على ضرورة إطالق سراح األسرى مجيعاً من سجون
االحتالل.
كما تناول الطرفان
سبل التعاون بني دار
اإلفتاء والصليب األمحر،
لتحقيق

األه����داف

اإلنسانية النبيلة ،من
جانبه شكر السيد دو
ليكتبور مساحته على
99

العدد  134رمضان وشوال  1438هـ  -حزيران ومتوز 2017م

تقديره لدور اللجنة الدولية للصليب األمحر وجهودها ،داعياً إىل استمرار التعاون بني
اجلانبني.
املفيت العام يشارك يف ورشة عمل حول التحريض اإلسرائيلي ضد املناهج الفلسطينية
رام اهلل :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية
خطيب املسجد األقصى
امل���ب���ارك -يف ورش��ة
عمل حول التحريض
اإلسرائيلي ضد املناهج
الدراسية

الفلسطينية،

وال�تي عقدتها وزارة
الرتبية والتعليم العالي،
وح��ض��ره��ا ع���دد من
الشخصيات الرمسية والشعبية ،حيث أشار مساحته إىل استهداف سلطات االحتالل لدور

العبادة واملؤسسات الرتبوية ،مشرياً إىل أن املنهاج الفلسطيين بين على قيم التسامح واحملبة،

معرباً عن رفضه املطلق التهام املناهج الفلسطينية بالتحريض.
خالل مؤمتر صحفي

املفيت العام :املسجد األقصى املبارك مسجد إسالمي خالص للمسلمني
رام اهلل :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،خطيب
املسجد األقصى املبارك -يف املؤمتر الصحفي الذي أقامه مركز اإلعالم احلكومي يف رام اهلل،
حيث أكد مساحته على أن املسجد األقصى املبارك مسجد إسالمي خالص للمسلمني وحدهم.
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نافياً ما تدعيه سلطات االحتالل بأنه مكان مقدس لليهود ،ومضيفاً أن املسجد األقصى
يتعرض العتداءات يومية
من قبل املستوطنني ،حبماية
م��ن سلطات االحتالل
اإلسرائيلي ،مما يشكل
اعتداًء على قدسية املكان
وحرمته وح��ق املسلمني
يف املسجد األقصى ،كما
تطرق مساحته إىل تصويت ما يسمى بالكنيست اإلسرائيلي على مشروع قانون ملنع رفع

األذان يف القدس ،مبيناً أن األذان شعرية من شعائر اإلسالم ،وهو مرتبط بعقيدة املسلمني

وعبادتهم ،رافضاً أي حماوالت لسن قانون ميس هذه الشعرية وهذه العبادة ،وشارك يف املؤمتر
األستاذ أمحد الرويضي سفري منظمة التعاون اإلسالمي وممثلها لدى دولة فلسطني.
جملس اإلفتاء األعلى حيذر من تهويد التعليم ،ويدعو إىل مساندة أسرى احلرية يف إضرابهم
القدس :حذر جملس
اإلف���ت���اء األع��ل��ى يف
فلسطني من استهداف
التعليم الفلسطيين يف
ال��ق��دس ،وذل���ك عرب
قيام سلطات االحتالل
اإلس��رائ��ي��ل��ي بفرض
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املنهاج اإلسرائيلي على الطالب الفلسطينيني ،وكذلك فرض عطلة الربيع ،وفقاً للتاريخ
اإلسرائيلي ،حمذراً من انعكاس هذا القرار على سري امتحانات الثانوية العامة الفلسطينية
يف مدارس القدس ،وأكد اجمللس أنه ال حيق لسلطات االحتالل التدخل يف سري العملية
التعليمية الفلسطينية بالقدس ،كما دعا اجمللس أبناء الشعب الفلسطيين إىل دعم األسرى

الفلسطينيني ومناصرتهم يف إضرابهم لينالوا حقوقهم العادلة ،داعياً أبناء الشعب الفلسطيين
إىل املشاركة يف فعاليات التضامن مع األسرى املضربني عن الطعام يف سجون االحتالل،

موجهاً التحية واالحرتام إىل األسرى واملعتقلني الرازحني يف زنازين االحتالل ،مطالباً الدول
مجيعها واهليئات واملنظمات ضرورة التدخل للجم سلطات االحتالل عن عدوانها وغطرستها
ضد أبناء الشعب الفلسطيين وقضيته العادلة.
املفيت العام يستقبل رئيس ممثلية جنوب إفريقيا لدى دولة فلسطني
القدس :استقبل مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية
–خطيب املسجد األقصى املبارك– سعادة السفري (أشرف سليمان) رئيس بعثة جنوب
إفريقيا لدى دولة فلسطني ،حيث أطلعه مساحته على األوضاع الصعبة اليت يعاني منها
شعبنا الفلسطيين نتيجة
إلج�����راءات االح��ت�لال
العنصرية ،وعلى رأسها
املسجد األقصى املبارك
واملقدسات الفلسطينية،
كما أطلعه على قضية
األس�����رى ال��ب��واس��ل
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وإضرابهم املفتوح عن الطعام ،للمطالبة حبقوقهم املشروعة ،وحتسني أوضاعهم اإلنسانية،
وأثنى مساحته على مواقف جنوب إفريقيا الداعمة للحقوق الفلسطينية ،وما تقدمه من

مساندة مستمرة للشعب الفلسطيين وقضيته العادلة ،وخاصة موقفها يف احملافل الدولية تأييداً

لشعبنا ،مؤكداً على عمق العالقات التارخيية بني اجلانبني.

وبدوره أشاد السفري سليمان بسماحته ،متطلعاً ملزيد من التعاون املشرتك وتعزيز العالقات

الثنائية.
وحضر اللقاء الشيخ إبراهيم عوض اهلل /الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية ،ومفيت
حمافظة رام اهلل والبرية ،واألستاذ حممد جاد اهلل /مدير عام الشؤون اإلدارية واملالية يف دار اإلفتاء
الفلسطينية.
املفيت العام يكرم مساعد مفيت حمافظة رام اهلل والبرية
رام اهلل :حتت رعاية
مساحة الشيخ حممد أمحد
حسني ،املفيت العام للقدس
وال��دي��ار

الفلسطينية،

خطيب املسجد األقصى
امل��ب��ارك ،أق��ي��م يف مقر
اإلدارة العامة لدار اإلفتاء
الفلسطينية ،حفل تكريم
لفضيلة الشيخ عبد الرحيم ناصر العيسة /مساعد مفيت حمافظة رام اهلل والبرية ،مبناسبة إحالته
إىل التقاعد.
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وقد افتتح احلفل بآيات قرآنية تالها الباحث الشرعي حذيفة غنيمات.
ويف كلمة لسماحته أثنى على الدور البارز الذي قدمه فضيلة الشيخ العيسة خالل مسرية

عمله يف دار اإلفتاء ،اليت ناهزت الـعشرين عاماً ،مثنياً على عمله وأدائه املميز.

بدوره قال فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اهلل ،الوكيل املساعد لدار اإلفتاء  -مفيت حمافظة
رام اهلل والبرية ،إن فضيلة الشيخ عبد الرحيم كان شعلة مضيئة يف مساء دار اإلفتاء الفلسطينية،

من خالل عطائه املتواصل وجهده الذي مل ينضب ،مثنياً على أمانته وإخالصه ،وتفانيه يف
العمل.
وشكر الشيخ العيسة مساحة املفيت العام وفضيلة مفيت حمافظة رام اهلل والبرية على هذه

اللفتة الكرمية ،متمنياً لدار اإلفتاء دوام التقدم والرقي واالزدهار.

وألقى الشاعر زهدي احلنتولي قصيدة شعرية باملناسبة ،اليت قام بعرافة حفلها األستاذ حممد
جاد اهلل ،مدير عام الشؤون اإلدارية واملالية يف دار اإلفتاء الفلسطينية.
ويف نهاية احلفل قدم مساحته لفضيلة الشيخ العيسة درع دار اإلفتاء الفلسطينية ،وقدم له

مفيت حمافظة رام اهلل والبرية درعاً باسم الزمالء يف دار اإلفتاء  /حمافظة رام اهلل والبرية.
دار اإلفتاء تؤدي واجب العزاء بالشهيد خنلة
ال��ق��دس :نيابة عن
مساحة الشيخ حممد حسني
 املفيت العام للقدسوال��دي��ار

الفلسطينية

خطيب املسجد األقصى
املبارك -وأسرة دار اإلفتاء
الفلسطينية ،أدى فضيلة
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الشيخ إبراهيم عوض اهلل  -الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية ،مفيت حمافظة رام اهلل
والبرية  -واجب العزاء بالشهيد جاسم حممد خنلة يف خميم اجللزون ،وذلك مبشاركة أ.حممد
جاد اهلل -املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية ،وأ .بالل الغول -مدير الدائرة املالية ،وأمحد
كميل ،وزهدي احلنتولي.
سائلني اهلل العلي القدير أن حيشر الشهيد وذويه مع النبيني والصديقني والشهداء

والصاحلني وحسن أولئك رفيقاً.

مفيت حمافظة بيت حلم يشارك يف نشاطات عديدة
بيت حلم :شارك فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة –مفيت حمافظة بيت حلم -يف حفل افتتاح
فرع جديد للبنك اإلسالمي العربي يف بيت حلم ،حيث ألقى فضيلته كلمة وضح فيها مزايا

نظام االقتصاد اإلسالمي ،مؤكداً على أن اإلسالم حيرص على تنمية املال بالطرق احلالل،
وليس جمرد مساعدة احملتاج ،وكان فضيلته قد شارك يف فعاليات أخرى ،منها :زيارة األسري احملرر
الطفل اجلريح أسامة زيدات ،وكذلك املشاركة يف فعاليات يوم األرض ،كما استقبل فضيلته
وفود أجنبية عدة ،أطلعهم على عدالة اإلسالم ومساحته ،كما ألقى العديد من الدروس
الدينية على نزالء سجن
يف بيت حلم ،تناول فيها
موضوعات ع��دة تهم
السجناء

يف

حياتهم

الدينية والدنيوية ،كما
شارك يف ندوة بعنوان:
(احلياة الروحية يف األديان
يف ال��دن��ي��ا واآلخ���رة)
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وشارك يف احتفال تكريم السيدات املميزات الذي أقامته حمافظة بيت حلم ،وحضر فضيلته
ً
احتفاال باليوم العاملي
معرضاً ملركبات الدفاع املدني ومعداته ووسائل السالمة ،والذي أقيم
للحماية املدنية ،كما شارك يف ندوة فكرية حول (املفكر العربي الكبري عبد الوهاب املسريي)
يف جامعة بيت حلم ،وشارك يف افتتاح املعرض العلمي الرتاثي وأسرى احلرية ،الذي أقامته
مديرية الرتبية والتعليم ،وشارك يف حفل ختريج الطلبة املشاركني يف دورة علم النفس
األمين ،الذي عقد يف كلية فلسطني األهلية اجلامعية ،وكذلك يف افتتاح قاعة الشهداء يف خميم
الدهيشة.
مفيت حمافظة سلفيت يستقبل وفداً من قيادة األمن الوطين والشرطة يف احملافظة
سلفيت :استقبل فضيلة الشيخ مجيل مجعة -مفيت حمافظة سلفيت-
يف مقر دار اإلفتاء الفلسطينية يف حمافظة سلفيت وفدين من قيادة األمن
الوطين والشرطة يف احملافظة ،حيث أطلعهم فضيلته على عمل الدار
وإجنازاتها ،كما حبث آلية التعاون املشرتك ،وتوثيق العالقات ملا فيه
خدمة الوطن واملواطن ،كما شارك فضيلته يف فعاليات زراعة أرض الوقف يف أراضي دير
استيا بأشتال الزيتون ،وأدى واجب العزاء بشهيد األمن الوطين املرحوم حسن علي أبو
احلاج ،وألقى كلمة بني فيها أحكام الشهيد ،وفضل الشهادة عند اهلل عز وجل ،مقدماً التعازي

ألولياء الشهيد وقيادة األمن الوطين ومنتسبيها.
مفيت حمافظة غزة يستقبل وفداً من جتمع الشخصيات املستقلة
غزة :استقبل فضيلة الشيخ حسن اللحام  -مفيت حمافظة غزة  /عضو جملس اإلفتاء األعلى،

وفداً من جتمع الشخصيات املستقلة ،ضم السيد حممد أبو حصرية– نائب األمني العام

للتجمعً -
وكال من املستشار نادر املصري ،واألستاذ حممد بدر ،و السيد نايف أبو زيد،
والسيد فايز أبو غلوة ،أعضاء التجمع.
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ورح�����ب ال��ش��ي��خ

اللحام بالوفد الكريم،
وأش����اد جب��ه��ود جتمع

الشخصيات

املستقلة

يف إنهاء االنقسام ،كما

أكد فضيلته على أهمية

الوحدة الوطنية ،ومجع

الشمل ،ورص الصفوف

يف وجه االعتداءات واالنتهاكات اإلسرائيلية ،اليت طالت كل شرب من األراضي الفلسطينية.

بدوره أكد أعضاء الوفد الضيف على دور العلماء يف مجع مشل الشعب الفلسطيين ،وإنهاء

االنقسام ،وإعادة اللحمة بني شطري الوطن ،وضرورة نشر ثقافة الوحدة واألخوة والتسامح

بني أبناء شعبنا الفلسطيين.

ويف نهاية اللقاء قدم الوفد الزائر الشكر للشيخ اللحام على حسن االستقبال.
مفيت حمافظة طولكرم يلقي العديد من احملاضرات الدينية
طولكرم :ألقى فضيلة الشيخ عمار بدوي -مفيت حمافظة طولكرم-

العديد من احملاضرات الدينية ،تناول فيها موضوعات عدة ،منها( :أحكام

اجلنائز) وكذلك (أحكام النذر يف الشريعة اإلسالمية) وما يتعلق به
من صور ،وموضوع (العقيدة اإلسالمية وما خيتص بعلم الغيب)

وكذلك علم (تفسري آيات األحكام) كما شارك يف ندوة عن الزواج املبكر حتدث فيها عن
مفهوم الزواج وغاياته وأهدافه ،علماً بأن فضيلته يشارك يف العديد من الربامج اإلعالمية
والتلفزيونية اليت جييب فيها عن أسئلة املواطنني يف خمتلف جوانب احلياة ،عرب وسائل

اإلعالم املختلفة.
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مفيت حمافظة جنني يشارك يف ندوات عدة
جنني :شارك فضيلة الشيخ حممد أبو الرب -مفيت حمافظة جنني -يف العديد من الندوات
اليت عقدت يف حمافظة
جنني ،منها الندوة اليت
عقدت يف قاعة مدرسة
جلقموس الثانوية ،حول
(الزواج والزواج املبكر)

مبيناً أنه ال مانع من أن
حيدد سن ال��زواج ،من
باب السياسة الشرعية،
كما شارك يف ندوة عقدت يف مدرسة بنات كفر قود الثانوية ،حول (مكانة املرأة يف اإلسالم)

كرم املرأة ،وحث على حسن
مبيناً أن املرأة هلا حقوق ،كما أن عليها واجبات ،وأن اإلسالم ّ
معاملتها ،وشارك فضيلته كذلك يف ندوة عقدت يف مدرسة بنات جنني الثانوية ،بعنوان (مقاصد

الشريعة) حتدث فيها عن معنى املقاصد الشرعية ،وارتباطها بعلل األحكام الشرعية ،وحتقيق
مصاحل العباد يف الدنيا واآلخرة ،كما شارك يف ندوة عن (خماطر اإلنرتنت) مبيناً أن اإلنرتنت

له فوائد وسلبيات ،مؤكداً على وجود ضوابط وشروط لالستفادة من هذه الوسائل بالطريقة
الصحيحة ،وشارك كذلك يف ندوة عقدت يف روضة زهرة املدائن ،بعنوان (العنف املوجه
ضد األطفال) بني فيها موقف اإلسالم من العنف ،وخاصة األطفال ،موضحاً أن اإلسالم دين
رمحة ،يدعو إىل الرمحة باألطفال ،ويوجب على والديهم االهتمام بهم ورعايتهم ،كما شارك
يف ندوة حول (أهمية اخلطاب الديين ،وأثره ،ودور اإلمام واخلطيب يف تصحيح مفاهيم الناس،
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وإرشادهم ملا فيه مصلحة اجملتمع واملواطن) بني فيها أن اإلمام الناجح واخلطيب عليهما أن
يهتما بالعلم ،ويزدادا منه ،ويتحليا بالصرب واحلكمة ،وأن يكونا قدوة حسنة ،وخياطبا الناس
على قدر عقوهلم ،ويف سياق آخر شارك فضيلته يف حفل تكريم كوكبة من حفظة كتاب اهلل
العزيز ،وختريج دورة تعزيز قدرات األئمة وخطباء مساجد حمافظة جنني.
مفيت حمافظة نابلس يشارك يف العديد من املؤمترات والندوات
نابلس :شارك فضيلة الشيخ أمحد شوباش -مفيت حمافظة نابلس -يف
العديد من املؤمترات والندوات ،منها مؤمتر (املطورين العقاري) ومؤمتر
(التعلم والتعليم يف العامل الرقمي) يف جامعة النجاح الوطنية يف
نابلس ،من جانب آخر شارك فضيلته يف حفل تكريم ثلة من املعلمني
واملعلمات املتقاعدين ،كما شارك يف حفل تكريم أوائل الطلبة يف مدرسة مجاعني الثانوية،
وألقى فضيلته حماضرة حول (مكانة املرأة يف اإلسالم) ،وذلك يف مقر مديرية العمل النسائي،
وكان فضيلته قد شارك يف العديد من الربامج اإلعالمية ،وأجاب عن أسئلة املواطنني ،وشارك
يف حل العديد من اخلالفات والنزاعات يف احملافظة ،باإلضافة إىل إلقائه خطب اجلمعة يف
مساجد احملافظة.
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مسابقة العدد 134
السؤال األول :أجب بنعم أو ال فيما يأتي......................؟

ت .الذي قصدته اخلنساء بقوهلا:

مر
 .1األترجة رحيها طيب وطعمها ّ
 .2يلزم املسافر أن يفطر إن سافر يف نهار رمضان

ث .القائل:

ال هو ميت فينعى

 .1فلست أبالي حني أقتل مسلماً على أي جنب كان هلل مصرعي

 .3يفسد الصيام بالقيء املتعمد

 .2أنا ما هاجرت حتى أنافس الناس على دنياهم

 .4الذي يأكل بعد أذان الفجر دون علمه بدخول الوقت ،صومه

السؤال الثالث :ما...................؟

صحيح

 .1معنى املزمار

 .5يطلق لفظ الزكاة يف اللغة على النماء والطهر والصالح

 .2اسم باب اجلنة الذي يدخل منه الصائمون دون سواهم

 .6لفظ (الريح) مفردة غالباً ما يكون فيها العذاب حسب الوارد

 .3منزلة الصوم من الصرب

يف القرآن

 .4مقدار نصاب الزروع والثمار

 .7يقال :صديقك من صدَّقك ،ال من َصدَقك

السؤال الرابع :كيف ...................؟

 .8تعترب قصة يوسف ،عليه السالم ،من القصص القرآنية

 .1كانت قراءة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم

القصرية

َ .2عّلم اهلل قابيل كيفية دفن جثة أخيه هابيل

 .9يقع جبل (قاسيون) يف دمشق

 .3حتاول سلطات االحتالل مؤخراً تهويد التعليم يف القدس

 .10تقع قرية (رامني) يف حمافظة اخلليل

 .4السبيل النضالي الذي سلكه األسرى مؤخراً للمطالبة

السؤال الثاني :من.......................؟
أ .صاحب سؤال :ما تعدون أهل بدر فيكم؟

وال حي فريجتى

حبقوقهم املشروعة

ب .الذي تلقى عزاء مساحة الشيخ حممد حسني بضحايا تفجري

كنيسة (مارجرجس)

تنبيه :ميكن استخراج إجابة أسئلة املسابقة من حمتويات هذا العدد

ملحوظتان :

جوائز املسابقة

 يرجى كتابة االسم الثالثي حسب ما ورد يف البطاقةالشخصية (اهلوية) ،والعنوان الربيدي ،ورقم اهلاتف
وكتابة اإلجابات خبط واضح .
 ترسل اإلجابات إىل العنوان اآلتي :مسابقة اإلسراء ،العدد 134
جملة اإلسراء  /مديرية العالقات العامة واإلعالم
دار اإلفتاء الفلسطينية
ص.ب  20517 :القدس الشريف
ص.ب  1862 :رام اهلل

قيمتها الكلية  1500شيكل
موزعة على ستة فائزين ابلتساوي
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إجابة مسابقة العدد 132
السؤال الثاني:

السؤال األول:

 .1داود وعيسى ابن مريم ،عليهم السالم.

 .1سورة اإلخالص

 .2قارون

 .2قوله صلى اهلل عليه وسلم( :كفارة النذر كفارة اليمني)

 .3أبو إسرائيل

 .3أ .الذي يصرع الناس كثرياً بقوته.

 .4حممد وحممود البلبول

ب .الصالقة :اليت ترفع صوتها عند املصيبة ،واحلالقة اليت

 .5أ .الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم.

حتلق شعرها عند املصيبة ،والشاقة اليت تشق ثيابها عند

ب .1 .أبو فراس احلمداني

املصيبة.

 .2أبو نواس

ج .البكاء على امليت مع رفع الصوت.
د .اإلجياب :اللفظ الصادر من الولي أو وكيله.

السؤال الثالث:

أ .بعد نزول قوله تعاىل{ :من ذا الذي يقرض اهلل قرضاً حسناً}

والقبول اللفظ الصادر من الزوج ،أو وكيله ،املتضمن ب1929/ 8/ 23 .م

ت2016/ 10/ 13 .م

املوافقة على اإلجياب.

ث1945 .م

الفائزون يف مسابقة العدد 132
العنوان

االسم

 .1يوسف صاحل خضر

قيمة اجلائزة بالشيكل

طولكرم

250

 .2أمحد حسن أمحد جاليطة

أرحيا

250

 .3جنوى عبد الغين حممد أبو ارميلة

اخلليل

250

 .4صفاء حممد دراغمة

رام اهلل

250

غزة

250

بيت حلم

250

 .5مريان عصام عزام
 .6ربيحة موسى مهاش

111

العدد  134رمضان وشوال  1438هـ  -حزيران ومتوز 2017م

ضوابط ينبغي مراعاتها
عند الكتابة جمللة اإلسراء
حرصاً على التواصل بني جملة «اإلسراء» وقرائها الكرام ،فإننا نتوجه إىل أصحاب الفضيلة
العلماء وأصحاب األقالم من األدباء واملفكرين أن يثروا جملتهم بالكتابة ،لالستفادة من عطائهم
الكريم ،آملني أن تصل مشاركاتهم من خالل املقاالت واألحباث والقصائد الشعرية اهلادفة ،إضافة
إىل مالحظاتهم السديدة ،علماً أن موضوعات اجمللة متنوعة ،تشمل اجملاالت الدينية واإلنسانية
والثقافية والعلمية وغريها ،وخيصص لكل موضوع ينشر مكافأة مالية جيدة.

ونلفت االنتباه إىل ضرورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها ،ومنها :
1 .1طباعة املادة املراد نشرها على احلاسوب ،وترسل عن طريق الربيد اإللكرتوني ،أو باليد.
2 .2أال يزيد املقال عن ( )1500كلمة ،والبحث عن ( )3000كلمة.

3 .3كتابة نصوص اآليات من املصحف الرقمي مع تشكيلها ،وتوثيق أرقامها.
4 .4ختريج األحاديث من مظانها املعتربة ،وأن تكون َّ
مشكلة ،وصحيحة.

5 .5التوثيق عند االقتباس سواء من اإلنرتنت أم الكتب واملراجع واملصادر األخرى.
6 .6عمل هوامش ختامية ،تشمل املعاني والتوثيق  ...إخل.

مع التنبيه إىل ضرورة جتنب إرسال مقاالت أو حبوث سبق نشرها ،سواء يف جملة اإلسراء
أو غريها ،إضافة إىل االمتناع عن إرسال مقاالت منسوخة عن جمالت أو مواقع الكرتونية
نستقبل املراسالت على العنوان اآلتي :
القدس  :جملة اإلسراء  /فاكس  6262495 :ص.ب20517 :

الرام  :تلفاكس  2348603 :ص.ب 1862

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