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رغم األمل والجراح تستمر األفراح

كــ�ب للشــهيد محمــد  تصــدرت هــذه العبــارة بطاقــة دعــوة لحضــور حفــل زفــاف االأخ االأ  

، وجههــا ذووه إل االأقــارب واالأحبــاب واالأصدقــاء، وتعمــدوا أن تتصدرهــا العبــارة  أبــو خضــ�ي

ي لهــا بعــدان رئيســان، أحدهمــا يشــ�ي إل أن أهــالي الشــهداء 
ي العنــوان أعــاله، والــ�ت

المثبتــة �ن

ــم،  ــراح بعده ــم االأف ــن إقامته ــم م ــىل الرغ ــم، ع ــذات أكباده ــهداءهم، وفل ــون ش ال ينس

ــة  ــا بجناي ــارق الدني ــذي ف ــد ال ــا محم ــذة كبدهم ــيا فل ــم ينس ــ�ي ل ــو خض ــد أب ــدا محم فوال

ــاً  ــ�ت يافع ــوا ف ــماوية، فقتل ــان الس ــم االأدي ــانية، وقي نس ــاعر االإ ــم مش ــلخت منه ن انس ــ�ي مجرم

 ، ي الظــالم الــذي يســبق الفجــر، وحرقــوا جثتــه، فكانــت جريمتهــم نكــراَء بــكل المعايــ�ي
غيلــة �ن

ــس.  ــكل المقايي ــرح ب ــة الج ــورة، وعميق ــة الص ــة، فظيع وإرهابي

ي االإرصار عــىل 
ي لعبــارة بطاقــة الدعــوة المشــار إليهــا آنفــاً، فيتمثــل �ن

أمــا البعــد الثــا�ن  

ن  ــاري ســبحانه، أرض فلســط�ي ي باركهــا الب
ــ�ت ــاء عــىل هــذه االأرض، ال ي الوجــود أحي

االســتمرار �ن

، وســبقهما الرســول محمــد،  ي ــو�ب ــن االأي ــن الخطــاب، وحررهــا صــالح الدي ي فتحهــا عمــر ب
ــ�ت ال

صــىل اللــه عليــه وســلم، بــأن أ�ى بــه اللــه عــز وجــل إليهــا مــن مكــة المكرمــة، فهــي مقدســة 

ــا،  ــة دواليبه ــاة وحرك ة الحي ــ�ي ــة لمس ــن دون عرقل ــداء، لك ــات والف ــتحق التضحي ــة، تس ومبارك

الشيخ محمد أحمد حسين

المشرف العام
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، يدركــون أن الــدرب  ن ن مــن أقحــاح العــرب ومخلــ�ي المســلم�ي فالمرابطــون عــىل ثــرى فلســط�ي

، ورباطــة الجأش،  أمامهــم طويــل وشــاق، وأن المكابــدة حاصلــة ال محالــة، فيتســلحون بالصــ�ب

هم، وإرصارهــم  ويتســامون عــىل الجــراح، وال يســمحون للكبــوات والمصائــب بــأن تعرقــل ســ�ي

عــىل البقــاء مــا دامــت عروقهــم تنبــض بالدمــاء الزكيــة، وألســنتهم تصــدح بالحــق، وقلوبهــم 

ن ومقدســاتها، وترابهــا وشــجرها ومائهــا وســهولها وجبالهــا. حــة لحــب فلســط�ي من�ش

األيام دول:

ن ســعادة وشــقاء، وفــرح  ــ�ي ، وظروفهــم مــا ب ــا تتقلــب أحــوال البــ�ش ــاة الدني ي الحي
�ن  

ي مناحيهــا المختلفــة، الخاصــة والعامــة، واللــه 
وحــزن، وعافيــة وآالم، ويحصــل هــذا التقلــب �ن

ي أيــام الخلــق، فقــال تعــال:}ِإن يَْمَسْســُكْم َقــْرٌح َفَقْد َمــسَّ اْلَقْوَم 
ي عــاله نبــه إل التقلــب �ن

جــل �ن

ِخــَذ ِمنُكــْم ُشــَهَداء  ــاِس َوِلَيْعَلــَم الّلــُه الَِّذيــَن آَمُنــواْ َويَتَّ َ النَّ ن ْ يَّــاُم نَُداِوُلَهــا بـَـ�ي
ْثُلــُه َوِتْلــَك االأ َقــْرٌح مِّ

{)آل عمــران: 140( َ ن ــ�ي ــبُّ الظَّاِلِم ــُه الَ يُِح َوالّل

ي غــزوة أحد، 
ن بالحديــث عــن جــروح أصابتهــم �ن فهــذه االآيــة الكريمــة تخاطــب المؤمنــ�ي  

ــب الظــروف  ــد عــىل حقيقــة تقلُّ ــم تؤك ــدر، ث ي ب
ــل �ن وتذكرهــم بمــا أصــاب أعداءهــم مــن قب

ــاِس{، ممــا يســتلزم النهــوض مــن الكبــوات، وتضميــد  َ النَّ ن ْ يَّــاُم نَُداِوُلَهــا بـَـ�ي
واالأحــوال: }َوِتْلــَك االأ

ــك الظــروف، وأقــى االأحــوال. ي أحل
، حــ�ت �ن ــ�ي الجــراح، واســتحضار االأمــل والتفــاؤل بالتغي

حرص الحداد عىل األموات مبدة محدودة:

ســالم عــىل اســتنهاض همــم أتباعــه، ونقلهــم مــن حــال الضعــف إل القــوة،  عمــل االإ  

، ليقــوي عزائمهــم،  ي بإخــراج النــاس مــن دائــرة االأحــزان والمــآىسي
ومــن الحــزن إل المــ�ة، وعــ�ن

ي ضبــط 
ي تخــدم هــذه الغايــات، وأســاليبه ووســائله �ن

يعاتــه الــ�ت وينشــط هممهــم، ومــن ت�ش

�ة العددرغم األلم والجراح تستمر األفراح اح�ي �ت �ت
ا�ف
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االأحــزان، أنــه حــدد الســقوف الزمانيــة للحــداد، فمنــع الحــداد عــىل ميــت أكــ�ش مــن ثالثــة أيام، 

ة أيــام، قــال تعــال:  إال عــىل زوج، فالمعتَّــدة مــن وفــاة تُلــزم بعــدة مدتهــا أربعــة أشــهر وعــ�ش

ــِإَذا بََلْغــَن  اً َف ْ بَّْصــَن ِبأَنُفِســِهنَّ أَْربََعــَة أَْشــُهٍر َوَعــ�ش َ َ
ــْوَن ِمنُكــْم َويَــَذُروَن أَْزَواجــاً يَ�ت }َوالَِّذيــَن يَُتَوفَّ

{ )البقــرة: 234( ٌ ي أَنُفِســِهنَّ ِباْلَمْعــُروِف َوالّلــُه ِبَما تَْعَمُلــوَن َخِب�ي ِ
 أََجَلُهــنَّ َفــالَ ُجَنــاَح َعَلْيُكــْم ِفيَمــا َفَعْلَن �ن

ي 
جــاءت هــذه االآيــة الكريمــة المحــددة لعــدة المتــو�ن زوجهــا، فنســخت الحكــم المتضمــن �ن

ــْوَن ِمنُكــْم  ي يقــول فيهــا عــز وجــل: }َوالَِّذيــَن يَُتَوفَّ
آيــة أخــرى مــن ســورة البقــرة نفســها، والــ�ت

َ ِإْخــَراٍج َفــِإْن َخرَْجــَن َفــالَ ُجَنــاَح َعَلْيُكــْم  ْ َتاعــاً ِإَل اْلَحــْوِل َغــ�ي َْزَواِجِهــم مَّ أ ــًة الِّ َويـَـَذُروَن أَْزَواجــاً َوِصيَّ

ْعــُروٍف َوالّلــُه َعِزيــٌز َحِكيــٌم{ )البقــرة: 240( َ أَنُفِســِهنَّ ِمــن مَّ ي ِ
ي َمــا َفَعْلــَن �ن ِ

�ن

، صــىل  ي َتـْـُه، قالــت: )َدَخْلــُت عــىل أُمِّ َحِبيَبــَة َزْوِج النــ�ب َ ي َســَلَمَة أَْخ�ب وعــن زَيَْنــَب ِبْنــِت أ�ب  

ــلُّ  ــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم،  يقــول: اَل يَِح ــوَل اللَّ اللــه عليــه وســلم، فقالــت: ســمعت رَُس

ــُهٍر  ــَة أَْش ــاَلٍث، إال عــىل َزْوٍج أَْربََع ــْوَق ثَ ــٍت َف ــدُّ عــىل َميِّ ــِر، تُِح ــْوِم ااْلآِخ ــِه َواْلَي ــُن ِباللَّ ــَرأٍَة تُْؤِم اِلْم

ــْت بــه،  َ أَُخوَهــا، َفَدَعــْت ِبِطيــٍب، َفَمسَّ ِّي
ن تـُـُو�ن ًا، ثـُـمَّ َدَخْلــُت عــىل زَيَْنــَب ِبْنــِت َجْحــٍش، حــ�ي ْ َوَعــ�ش

ِّي ســمعت رَُســوَل اللَّــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم، 
ثـُـمَّ قالــت: مــا لي ِبالطِّيــِب مــن َحاَجــٍة، غــ�ي أَ�ن

ــٍت َفــْوَق ثـَـاَلٍث، إال  ِ يقــول: اَل يَِحــلُّ اِلْمــَرأٍَة تُْؤِمــُن ِباللَّــِه َواْلَيــْوِم ااْلآِخــِر، تُِحــدُّ عــىل َميِّ َ عــىل اْلِمْنــ�ب

)
1

ًا( )* ْ ــُهٍر َوَعــ�ش ــَة أَْش عــىل َزْوٍج أَْربََع

ي االأعيــاد الدينيــة، 
ســالم يمنــع  تجديــد االأحــزان، وإقامــة بيــوت االأجــر والعــزاء �ن واالإ  

ــذا  ــدُّ ه ــك، ويع ــابه ذال ــا ش ــاة، وم ــىل الوف ــام ع ، أو الع ن ــ�ي ــبوع واالأربع ــرور االأس ــد م وبع

ــلطان. ــن س ــا م ــه به ــزل الل ــا أن ي م
ــ�ت ــادات ال ــن الع ــه م ــع وأمثال الصني

ِ َزْوِجَها. ْ * صحيح البخاري، كتاب الجنائز، بَاب ِإْحَداِد الَمْرأَِة َعىَل َغ�ي
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التعبري املرشوع عن الحزن الفطري :

ي عــاله إل حتميــة 
مــا دامــت االأيــام دوالً، والمصائــب ال منــاص منهــا، فقــد نبــه جــل �ن  

ــَن  ــَن اْلَخــوْف َواْلُجــوِع َونَْقــٍص مِّ ٍء مِّ ْ ي َ االبتــالء بصنــوف منهــا، فقــال عــز وجــل: }َوَلَنْبُلَونَُّكــْم ِبــىش

، ال  ي
ــ�ن ــم مق ــق وحت ــوت ح ــرة:155(، والم ــَن{ )البق اِبِري ِ الصَّ ِّ ــ�ش ــَراِت َوبَ َم ــِس َوالثَّ ــَواِل َواالأنُف االأََم

مفــر منــه، وكل نفــس ســتذوقه مهمــا طــال بهــا العمــر، مصداقــاً لقولــه عــز وجــل: }ُكلُّ نَْفــٍس 

َذاِئَقــُة اْلَمــْوِت ثـُـمَّ ِإَلْيَنــا تُرَْجُعــوَن{ )العنكبــوت: 57( وقــال تعــال: }ُكلُّ نَْفــٍس َذاِئَقــُة اْلَمــْوِت َونَْبُلوُكــم 

ِ ِفْتَنــًة َوِإَلْيَنــا تُرَْجُعــوَن{ )االأنبيــاء: 35(، فــال منــاص مــن الصــ�ب عــىل االبتــالء بالنعــم  ْ ِّ َواْلَخــ�ي َّ ِبالــ�ش

ــده  ــب وع ــة، حس ــزف إل الجن ــار، وي ــن الن ــو م ــة، ينج ــان الفتن ي امتح
ــح �ن ــن ينج ــم، وم والنق

ــاِر  ــْوَن أُُجوَرُكــْم يـَـْوَم اْلِقَياَمــِة َفَمــن زُْحــِزَح َعــِن النَّ ســبحانه:}ُكلُّ نَْفــٍس َذآِئَقــُة اْلَمــْوِت َوِإنََّمــا تَُوفَّ

ــاُع اْلُغــُرور{ )آل عمــران: 185( ــا ِإالَّ َمَت نَْي ــاُة الدُّ ــاَز َومــا اْلَحَي ــْد َف ــَة َفَق َوأُْدِخــَل اْلَجنَّ

وع بــل يصعــب دفعــه؛ الأنــه يحــدث  ه، مــ�ش والحــزن عــىل فــراق االأحبــة بالمــوت وغــ�ي  

ع وضوابطــه وقيمــه،  بمؤثــرات فطريــة، لكــن التعبــ�ي عنــه ينبغــي أن ينســجم مــع معايــ�ي الــ�ش

ي التعبــ�ي عــن االأحــزان، 
فيمنــع العويــل ولطــم الخــدود، ومــا شــابه مــن أســاليب الجاهليــة �ن

ــا َمــْن  ُّ، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم: )َلْيــَس ِمنَّ ي ــ�بِ ــُه َعْنــُه، َقــاَل: َقــاَل النَّ َ اللَّ ي ِ
ــِه، رَ�ن فَعــْن َعْبــِد اللَّ

)*
1

ــِة( ) ــَوى الَجاِهِليَّ ــا ِبَدْع ــوَب، َوَدَع ــقَّ الُجُي ــُدوَد، َوَش ــَم الُخ َلطَ

ويســمح لمــن انتابــه حــزن أن يــذرف الدمــع مــن عينيــه بســكينة ووقــار، كمــا كان مــن   

ي العدنــان، صــىل اللــه عليــه وســلم، لمــا مــات ابنــه وفلــذة كبــده إبراهيــم، فعــن أَنـَـِس بن  النــ�ب

ي َســْيٍف  ي اللــه عنــه، قــال: )َدَخْلَنــا مــع رســول اللَّــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم، عــىل أ�ب
َماِلــٍك، ر�ن

ــلم،  ــه وس ــه علي ــىل الل ــِه، ص ــول اللَّ ــَذ رس ــاَلم، َفأََخ ــه السَّ ــَم، علي بَْراِهي ًا اِلإِ ْ ــ�أ ، وكان ِظ ِ
ن ْ ــ�ي اْلَق

ا َمْن َشقَّ الُجُيوَب. * صحيح البخاري، كتاب الجنائز،  بَاب َلْيَس ِمنَّ

�ة العددرغم األلم والجراح تستمر األفراح اح�ي �ت �ت
ا�ف
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ُه، ثـُـمَّ َدَخْلَنــا عليــه بَْعــَد ذلــك، َوِإبَْراِهيــُم يَُجــوُد ِبَنْفِســِه، َفَجَعَلــْت َعْيَنــا  َلــُه َوَشــمَّ إبراهيــم َفَقبَّ

ي اللــه 
ــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم، تَْذِرَفــاِن، فقــال لــه عبــد الرحمــن بــن َعــْوٍف، ر�ن رســول اللَّ

ــَرى، فقــال   ــا ِبأُْخ ــٌة، ثُــمَّ أَتَْبَعَه ــا رَْحَم ــْوٍف، ِإنََّه ــا ابــن َع ــِه؟! فقــال: ي ــَت يــا رَُســوَل اللَّ عنــه: َوأَنْ

َ َربَُّنــا، َوِإنَّــا  َ تَْدَمــُع، َواْلَقْلــَب يَْحــَزُن، وال نَُقــوُل إال مــا يـَـرْ�ن ن ْ صــىل اللــه عليــه وســلم: )ِإنَّ اْلَعــ�ي

ِبِفَراِقــَك يــا ِإبَْراِهيــُم َلَمْحُزونُــوَن()1(

، فعــن أَنـَـِس بــن َماِلــٍك، قــال:  ي روايــة لمســلم توضيــح لبعــض جوانــب هــذا الخــ�ب
و�ن  

ي إبراهيم،  ْيُتُه ِباْســِم أ�ب )قــال رســول اللَّــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم،  ُوِلــَد لي اللَّْيَلــَة ُغــاَلٌم، َفَســمَّ

، يَُقــاُل لــه أبــو َســْيٍف: َفانْطََلــَق يَأِْتيــِه، َواتََّبْعُتــُه، َفانَْتَهْيَنا إل  ٍ
ن ْ ثـُـمَّ َدَفَعــُه إل أُمِّ َســْيٍف، اْمــَرأَِة َقــ�ي

ن يـَـَدْي رســول اللَّــِه ، َ بــ�ي ي ْ َ اْلَبْيــُت ُدَخانـًـا، َفأَْ�َْعــُت اْلَمــىش ِه، قــد اْمَتــاَلأ ِ ي َســْيٍف، وهــو يَْنُفــُخ ِبِكــ�ي  أ�ب

ــِه، صــىل اللــه عليــه  صــىل اللــه عليــه وســلم،  فقلــت: يــا أَبَــا َســْيٍف؛ أَْمِســْك، جــاء رســول اللَّ

ــه، وقــال: مــا  ــُه إلي ِّ َفَضمَّ ي ــ�بِ ــه وســلم،  ِبالصَّ ــه علي ، صــىل الل ي ــا النــ�ب وســلم، َفأَْمَســَك، َفَدَع

ن يـَـَدْي رســول اللَّــِه،  صــىل  َشــاَء اللــه أَْن يَُقــوَل، فقــال أَنـَـٌس: لقــد َرأَيُْتــُه وهــو يَِكيــُد ِبَنْفِســِه بــ�ي

 ، ُ ن ْ اللــه عليــه وســلم،  َفَدَمَعــْت َعْيَنــا رســول اللَّــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم، فقــال: تَْدَمــُع اْلَعــ�ي

َ َربَُّنــا، واللــه يــا ِإبَْراِهيــُم ِإنَّــا ِبــَك َلَمْحُزونـُـوَن()2( َويَْحــَزُن اْلَقْلــُب، وال نَُقــوُل إال مــا يَــرْ�ن

وع، مــا كان  ، صــىل اللــه عليــه وســلم، الــذي عــ�ب عــن حزنــه المــ�ش ي ومــن بــكاء النــ�ب  

، صــىل  ي ــِه بــن َعْمــِرو بــن اْلَعــاِص، )أَنَّ النــ�ب ن دعــا ربــه النجــاة الأمتــه، فعــن عبــد اللَّ منــه حــ�ي

ًا مــن النــاس  ــَن َكِثــ�ي ي إبراهيــم: }رَبِّ ِإنَُّهــنَّ أَْضَلْل
ــِه عــز وجــل �ن اللــه عليــه وســلم، تَــاَل َقــْوَل اللَّ

بُْهــْم َفِإنَُّهــْم ِعَبــاُدَك َوِإْن تَْغِفــْر  ــاَلم: }إن تَُعذِّ ...{، وقــال ِعيــَى عليــه السَّ ي ِّ
ي فإنــه ِمــ�ن ِ

َفَمــْن تَِبَعــ�ن

ِّ، َصىلَّ اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّا ِبَك َلَمْحُزونُوَن« ي 1- صحيح البخاري، كتاب الجنائز، بَاُب َقْوِل النَّ�بِ

ْبَياَن َواْلِعَياَل َوتََواُضِعِه َوَفْضِل َذِلَك 2- صحيح مسلم، كتاب الفضائل، بَاُب رَْحَمِتِه، َصىلَّ اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم، الصِّ
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، َوبـَـَى، فقــال اللــه  ي ِ
ــ�ت ي أُمَّ ِ

ــ�ت لهــم َفِإنَّــَك أنــت اْلَعِزيــُز اْلَحِكيــُم{ َفرََفــَع يََديـْـِه، وقــال: اللهــم أُمَّ

يــُل، عليــه  ِ ْ ــٍد، َوَربُّــَك أَْعَلــُم، َفَســْلُه مــا يُْبِكيــَك؟ َفأَتـَـاُه ِج�ب يــُل اْذَهــْب إل ُمَحمَّ ِ ْ عــز وجــل: يــا ِج�ب

ــال، وهــو  ــا ق ــه وســلم، ِبَم ــه علي ــِه، صــىل الل َُه رســول اللَّ َ ــ�ب ــأََلُه، َفأَْخ ــاَلم، َفَس الصــالة والسَّ

ِتــَك، وال نَُســوُءَك( )1( ي أُمَّ
ِْضيَك �ن ُ ــٍد، َفُقــْل: ِإنَّــا َســ�ن يــُل اْذَهــْب إل ُمَحمَّ ِ ْ أَْعَلــُم، فقــال اللــه: يــا ِج�ب

التعبري املرشوع عن الفرح والرسور:

، وأن للحــزن  ن حــزن و�ور، وخــ�ي و�ش مــا دامــت االأيــام دوالً، وتتقلــب أحوالهــا مــا بــ�ي  

ــه  ــه علي ، صــىل الل ي ــ�ب والمصائــب وجــوداً، فــإن للفــرح والــ�ور وجــوداً كذلــك، فقــد كان الن

ي وصفــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، فعــن َكْعــَب 
ق وجهــه مــن الــ�ور، كمــا جــاء �ن وســلم، يــ�ب

ن تََخلَّــَف عــن تَُبــوَك، قال:)فلمــا َســلَّْمُت عــىل رســول اللَّــِه، صــىل اللــه  ابــن َماِلــٍك، يحــدث، حــ�ي

وِر، وكان رســول اللَّــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم،  إذا  ُ ُُق َوْجُهــُه مــن الــ�ُّ ْ عليــه وســلم،  وهــو يـَـ�ب

ــِرُف ذلــك منــه( )2( ــا نَْع ــُة َقَمــٍر، َوُكنَّ َّــُه ِقطَْع ُ�َّ اْســَتَناَر َوْجُهــُه، حــ�ت َكأَن

 ، ــآىسي ــب والم ــم المصائ ــن أل ــ�ي ع ــزان والتعب ــ�ي لالأح ــط ومعاي ــدت ضواب ــا وج ومثلم  

فــإن لالأفــراح والــ�ور ضوابــط ومعايــ�ي كذلــك، فينبغــي أن ال يصاحبهــا فســق وال فجــور، وأن 

عــاً، فالفــرح الطاغــي عــىل المعــروف مذمــوم، مثلمــا كان لطــم الخــدود  تكــون بقــدر مقبــول �ش

ومــا شــابهه عنــد الحــزن مذمــوم، واللــه تعــال يقــول: }ِإنَّ َقــاُروَن َكاَن ِمــن َقــْوِم ُمــوىَس َفَبَغــى 

ِة ِإْذ َقــاَل َلــُه َقْوُمــُه اَل تَْفــَرْح  َعَلْيِهــْم َوآتَْيَنــاُه ِمــَن اْلُكُنــوِز َمــا ِإنَّ َمَفاِتَحــُه َلَتُنــوُء ِباْلُعْصَبــِة أُوِلي اْلُقــوَّ

 ْ { )القصــص: 76(، والفــرح الــذي ال يحبــه اللــه تعــال هــو الــُ�ور ِبَغــ�ي َ ن ــَه اَل يُِحــبُّ اْلَفِرِحــ�ي ِإنَّ اللَّ

حــق، والــذي يصاحبــه البطــر.)3(

ِتِه، َوبَُكاِئِه َشَفَقًة َعَلْيِهْم ُمَّ
ِّ، َصىلَّ اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم اِلأ ي يمان، بَاُب ُدَعاِء النَّ�بِ 1- صحيح مسلم، كتاب االإ

ِّ، َصىلَّ اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم. ي 2- صحيح البخاري، كتاب المناقب، بَاُب ِصَفِة النَّ�بِ

.156 / 4 ي
3- تفس�ي السمعا�ن
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الفرح ِبنِعم الله ونرصه:

ــا  ــل به ي يتفض
ــ�ت ــال، ال ــه تع ــم الل ــون بنع ــذي يك ــرح ذاك ال ــواع الف ــم أن ــن أعظ م  

ي قولــه تعــال: }ُقــْل ِبَفْضــِل الّلــِه َوِبرَْحَمِتــِه َفِبَذِلــَك 
عــىل عبــاده، وقــد أشــار ســبحانه إل ذلــك �ن

ــا يَْجَمُعــوَن{ )يونــس: 58( قــال ابــن عبــاس، ومجاهــد، والحســن، وقتــادة:  مَّ ٌ مِّ ْ َفْلَيْفرَُحــواْ ُهــَو َخــ�ي

)
1

ــن. )* ــة المف�ي ــول عام ــذا ق ــرآن، وه ــه الق ــالم، ورحمت س ــه االإ ــل الل فض

ــىل  ــق ع ــار الح ــه، انتص ــه، وطالوت ــلم حالوت ــد المس ــذي يج ــرح ال ــواع الف ــن أن وم  

ن بهــا لمــا  ن أخــ�ب عــن فــرح المؤمنــ�ي الباطــل، فتلــك مناســبة بهيجــة، أشــار القــرآن إليهــا، حــ�ي

ي فاتحــة ســورة الــروم، فقــال 
أخــ�ب عــن نــ� الــروم المنتظــر عــىل الفــرس، حســب مــا جــاء �ن

 َ ن ي ِبْضــِع ِســِن�ي ِ
ــن بَْعــِد َغَلِبِهــْم َســَيْغِلُبوَن* �ن َ ااْلأَرِْض َوُهــم مِّ ي أَْد�ن ِ

تعــال: }الم*ُغِلَبــِت الــرُّوُم* �ن

ــاُء َوُهــَو  ــُ�ُ َمــن يََش ــِه يَن ــْ�ِ اللَّ ــوَن* ِبَن ــَرُح اْلُمْؤِمُن ــٍذ يَْف ــُد َويَْوَمِئ ــُل َوِمــن بَْع ــُر ِمــن َقْب ــِه ااْلأَْم ِللَّ

ــروم:1 - 5( ــُم{ )ال ــُز الرَِّحي اْلَعِزي

ي 
ــا �ن ــا، ليجدهم ــا ومباهجه ــاق الدني ــاوزان نط ــرح و�ور، يتج ــع إل ف ــن يتطل والمؤم  

ًَة  ْ ــ�ن ــْم نَ اُه ــْوِم َوَلقَّ ــَك اْلَي َّ َذِل َ ــُه �ش ــُم اللَّ ــه تعــال: }َفَوَقاُه ــك يشــ�ي قول ــة، ولذل ــدار الباقي ال

ي الدنيــا، وهمــا جــزء مهــم مــن مكونــات نعيــم 
نســان: 11(، فالفــرح والــ�ور يكونــان �ن وراً{ )االإ َوُ�ُ

ــا. ــاز فيه ــن ف ــرة لم االآخ

ساعة وساعة:

ي الدنيــا، فالوضــع الســوي أن يتأقلــم المســلم 
تبعــاً لحتميــة تقلــب أحــوال الخلــق �ن  

الــه  ن ن المواقــف منهــا، فــال يجمــد عــىل حــال، حــ�ت إن اع�ت معهــا، وأن تكــون لــه حركــة دوارة بــ�ي

للدنيــا بالكامــل غــ�ي محمــود، بــل ينبغــي لــه أن يعمــل لدنيــاه كأنــه يعيــش أبــداً، وأن يعمــل 

* تفس�ي الوسيط للواحدي، 2 /551.
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وع أن تتفــاوت حــرارة المؤمــن تجــاه مختلف  الآخرتــه كأنــه يمــوت غــداً، ومــن الطبيعــي بــل المــ�ش

 - ــيِِّديِّ ــَة ااْلأَُس ي منهــا الفــرح والحــزن، بــل قضايــا الخشــوع كذلــك، فعــن َحْنظََل
القضايــا، والــ�ت

ي أبــو بَْكــٍر، فقــال: َكْيــَف  ِ
ــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم، - قــال: )َلِقَيــ�ن ــاِب رســول اللَّ وكان مــن ُكتَّ

أنــت يــا َحْنظََلــُة؟ قــال: قلــت نَاَفــَق َحْنظََلــُة، قــال: ُســْبَحاَن اللَّــِه مــا تَُقــوُل؟! قــال: قلــت: نَُكــوُن 

، فــإذا  ٍ
ن ْ َّــا رأي َعــ�ي ــِة، حــ�ت َكأَن ــاِر َواْلَجنَّ َــا ِبالنَّ رُن ــِه،  صــىل اللــه عليــه وســلم، يَُذكِّ ِعْنــَد رســول اللَّ

ْيَعــاِت،  َْواَلَد َوالضَّ َْزَواَج َوااْلأ ــِه،  صــىل اللــه عليــه وســلم،  َعاَفْســَنا ااْلأ َخرَْجَنــا مــن ِعْنــِد رســول اللَّ

ًا، قــال أبــو بَْكــٍر: َفَواللَّــِه ِإنَّــا َلَنْلَقــى ِمْثــَل هــذا، َفانْطََلْقــُت أنــا وأبــو بَْكــٍر حــ�ت َدَخْلَنــا  َفَنِســيَنا َكِثــ�ي

عــىل رســول اللَّــِه،  صــىل اللــه عليــه وســلم، قلــت: نَاَفــَق َحْنظََلــُة يــا رَُســوَل اللَّــِه، فقــال رســول 

ــاِر  َــا ِبالنَّ رُن ــِه؛ نَُكــوُن ِعْنــَدَك تَُذكِّ ــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم : ومــا َذاَك؟ قلــت: يــا رَُســوَل اللَّ اللَّ

ــاِت،  ْيَع َْواَلَد َوالضَّ َْزَواَج َوااْلأ ــِدَك، َعاَفْســَنا ااْلأ ــا مــن ِعْن ، فــإذا َخرَْجَن ٍ
ن ْ ــ�ي ــا رأي َع َّ ــِة، حــ�ت َكأَن َواْلَجنَّ

ًا، فقــال رســول اللَّــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم، َوالَّــِذي نَْفــِىي بيــده إن لــو تَُدوُمــوَن  نَِســيَنا َكِثــ�ي

ي طُُرِقُكــْم، َوَلِكــْن 
ْكــِر، َلَصاَفَحْتُكــْم اْلَماَلِئَكــُة عــىل ُفرُِشــُكْم، و�ن ي الذِّ

عــىل مــا تَُكونـُـوَن ِعْنــِدي، و�ن

)
1

يــا َحْنظََلــُة َســاَعًة َوَســاَعًة، ثـَـاَلَث َمــرَّاٍت( )*

فرح ذوي الشهداء وحزنهم:

الــذي يفقــد أحــداً مــن أحبابــه أو ذويــه يحــزن لفراقــه، لكــن ممــا يــواىسي ذوي الشــهداء   

ي جنــة عرضهــا الســماوات واالأرض، فعــن أَنـَـٍس: )أَنَّ أُمَّ َحاِرثـَـَة أَتـَـْت 
، �ن ن ي عليــ�ي

يقينهــم بأنهــم �ن

ــْهٍم،  ــرُْب َس ــُه َغ ــْدٍر، أََصابَ ــُة يــوم بَ ــَك َحاِرثَ ــه وســلم،  وقــد َهَل ــه علي ــِه،  صــىل الل ــوَل اللَّ رَُس

ــِك  ــم أَبْ ــِة ل ي اْلَجنَّ
ــِإْن كان �ن ، َف ي ــ�بِ ــن َقْل ــَة م ــَع َحاِرثَ ــَت َمْوِق ــد َعِلْم ــِه؛ ق ــوَل اللَّ ــا رَُس ــت: ي فقال

ٌَة،  ــٌة َواِحــَدٌة ِهــَي؟! ِإنََّهــا ِجَنــاٌن َكِثــ�ي عليــه، َوِإالَّ َســْوَف تـَـَرى مــا أَْصَنــُع، فقــال لهــا: َهِبْلــِت؟! أََجنَّ

نَْيا َْوَقاِت َوااِلْشِتَغاِل ِبالدُّ ي بَْعِض ااْلأ ِ
ي أُُموِر ااْلآِخرَِة َواْلُمَراَقَبِة، َوَجَواِز تَرِْك َذِلَك �ن ِ

ْكِر َواْلِفْكِر �ن * صحيح مسلم، كتاب التوبة، بَاُب َفْضِل َدَواِم الذِّ

�ة العددرغم األلم والجراح تستمر األفراح اح�ي �ت �ت
ا�ف



سراء ل�ة ال�إ م�ج

12

العدد 149  ربيع األول / ربيع الثاين 1441 هـ  ترشين الثاين /كانون األول 2019 م

نَْيــا ومــا فيهــا،  ٌ مــن الدُّ ْ ــِه، أو َرْوَحــٌة َخــ�ي ي َســِبيِل اللَّ
ي اْلِفــرَْدْوِس االأعــىل، وقــال: َغــْدَوٌة �ن

َوِإنَّــُه �ن

نَْيــا ومــا فيهــا، َوَلــْو أَنَّ اْمــَرأًَة  ٌ مــن الدُّ ْ ــِة َخــ�ي َوَلَقــاُب َقــْوِس أََحِدُكــْم، أو َمْوِضــُع َقــَدٍم مــن اْلَجنَّ

ــا،  ــا ِريًح ــا بَْيَنُهَم ــاَلأَْت م ــا، َوَلَم ــا بَْيَنُهَم ــاَءْت م ــْت إل االأرض، اَلأََض ــِة اطََّلَع ــِل اْلَجنَّ ــاِء أَْه ــن ِنَس م

ــا ومــا فيهــا( )1( نَْي ٌ مــن الدُّ ْ ــاَر- َخــ�ي ي اْلِخَم ِ
ــ�ن ــا - يَْع َوَلَنِصيُفَه

ــق بفــرح الشــهداء  ــب اختــص بعلمــه، يتعل ي عــاله أخــ�ب عــن غي
ــه جــل �ن حــ�ت إن الل  

ــن  ــم م ــوا به ــم يلحق ــن ل ــه، وبالذي ــه وفضل ــة الل ــارهم بنعم ــرة، واستبش ي االآخ
ــم �ن بمنازله

ي َســِبيِل الّلــِه أَْمَواتــاً بَــْل أَْحَيــاء ِعنــَد َربِِّهــْم  ِ
َّ الَِّذيــَن ُقِتُلــواْ �ن ن َ خلفهــم، فقــال تعــال: }َوالَ تَْحَســ�ب

ــْن  ــم مِّ ــواْ ِبِه ــْم يَْلَحُق ــَن َل وَن ِبالَِّذي ُ ــَتْب�شِ ــِه َويَْس ــن َفْضِل ــُه ِم ــُم الّل ــا آتَاُه َ ِبَم ن ــ�ي ــوَن* َفِرِح يُْرَزُق

ــَن الّلــِه َوَفْضــٍل َوأَنَّ الّلــَه الَ  وَن ِبِنْعَمــٍة مِّ ُ َخْلِفِهــْم أاَلَّ َخــْوٌف َعَلْيِهــْم َوالَ ُهــْم يَْحزَنـُـوَن* يَْســَتْب�شِ

{ )آل عمــران:169 - 171( َ ن يُِضيــُع أَْجــَر اْلُمْؤِمِنــ�ي

ي 
والرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، تمــ�ن لــو يعــود إل الحيــاة بعــد المــوت ليقتــل �ن  

ــِه  صــىل  ي ُهَريـْـرََة: أَنَّ رَُســوَل اللَّ ســبيل اللــه، لمــا رآه مــن منــازل الشــهداء عنــد ربهــم، فعــن أ�ب

ــِه، َفأُْقَتــُل، ثُــمَّ  ي َســِبيِل اللَّ
ِّي أَُقاِتــُل �ن

ــِذي نَْفــِىي بيــده، َوِدْدُت أَ�ن اللــه عليــه وســلم،  قــال: )َوالَّ

ــِه( )2( ــَهُد ِباللَّ ــا، أَْش ــنَّ ثاََلثً ــرََة يَُقوُلُه ــو ُهَريْ ــَكاَن أب ــُل، َف ــمَّ أُْقَت ــا، ثُ ــمَّ أُْحَي ــُل، ثُ ــمَّ أُْقَت ــا، ثُ أُْحَي

قََدُر االبتالء باملصائب واملوت وجزاء الصابرين املحتسبني:

ائحهــم وأعمارهــم،  ي صدارتهــا المــوت، تحــل بالنــاس عــىل مختلــف �ش
المصائــب، و�ن  

ن الذيــن يحتســبون  ن الذيــن يستســلمون لهــا فيجزعــون ويحبطــون، وبــ�ي لكــن الفــرق كبــ�ي بــ�ي

فقــال   ، ن جع�ي المســ�ت ن  المحتســب�ي جــزاء  عــاله  ي 
�ن جــل  اللــه  ن  بــ�ي وقــد  جعون،  ويســ�ت

ِة َوالنَّاِر. 1- صحيح البخاري، كتاب الرقاق، بَاُب ِصَفِة الَجنَّ

َهاَدَة. َّ الشَّ ، َوَمْن تََم�ن ي ِّ
ي التََّم�ن ِ

، بَاُب َما َجاَء �ن ي
2- صحيح البخاري، كتاب التم�ن
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�ة العددرغم األلم والجراح تستمر األفراح اح�ي �ت �ت
ا�ف

 وقــال آخــر: وإذا أتتــك مصيبــة فاصــ�ب لهــا

إنمــا آدم   ابــن  إل  شــكوت  وإذا 

أرحــم بــك  فإنــه  الكريــم  صــ�ب 

يرحــم ال  الــذي  إل  الرحيــم  تشــكو 

والصــ�ب مثــل اســمه مــر مذاقــه            لكــن عواقبــه أحــىل مــن العســل

 ِ ِّ َمــَراِت َوبـَـ�ش ــَن االأََمــَواِل َواالأنُفــِس َوالثَّ ــَن اْلَخــوْف َواْلُجــوِع َونَْقــٍص مِّ ٍء مِّ ْ ي َ تعال:}َوَلَنْبُلَونَُّكــْم ِبــىش

ــْم  ــِئَك َعَلْيِه ــِه َراِجعــوَن* أُوَلـ ــا ِإَلْي ــِه َوِإنَـّ ــا ِلّل ــواْ ِإنَّ ــٌة َقاُل ِصيَب اِبِريــَن* الَِّذيــَن ِإَذا أََصابَْتُهــم مُّ الصَّ

ــرة: 155 - 157( ــُدوَن{ )البق ــُم اْلُمْهَت ــِئَك ُه ــٌة َوأُوَلـ ــْم َورَْحَم بِِّه ــن رَّ ــَواٌت مِّ َصَل

ــن  ــيئاتهم، فع ــر س ــبحانه يكف ــه س ــالء، أن الل ــىل الب ــن ع ــزاء الصابري ــم ج ــن عظي وم  

، صــىل اللــه عليــه وســلم،  ي ي اللــه عنهمــا، عــن النــ�ب
ي هريــرة، ر�ن ي ســعيد الخــدري، وعــن أ�ب أ�ب

 َّ ، َحــ�ت قــال: )َمــا يُِصيــُب الُمْســِلَم، ِمــْن نََصــٍب َوالَ َوَصــٍب، َوالَ َهــمٍّ َوالَ ُحــْزٍن َوالَ أًَذى َوالَ َغــمٍّ

ــاُه()1( ــْن َخطَايَ ــا ِم ــُه ِبَه ــَر اللَّ ــاُكَها، ِإالَّ َكفَّ ــْوَكِة يَُش الشَّ

ًا يُِصْب ِمْنُه()2( ْ ويقول صىل الله عليه وسلم: )َمْن يُِرِد اللَُّه ِبِه َخ�ي

، فقــال رســول  ن نهــم عــن الكافريــن والمنافقــ�ي ومــن امتيــازات الصابريــن عــىل البــالء تم�ي  

يــُح َمــرًَّة، َوتَْعِدُلَها  ُئَهــا الرِّ ْرِع، تَُفيِّ اللــه، صــىل اللــه عليــه وســلم: )َمَثــُل الُمْؤِمــِن َكالَخاَمــِة ِمــَن الــزَّ

ــَدًة()3( ــرًَّة َواِح ــا َم ــوَن انِْجَعاُفَه َّ يَُك ــ�ت ــَزاُل َح َْرزَِة، الَ تَ ــِق َكاالأ ــُل الُمَناِف ــرًَّة، َوَمَث َم

ــ�ي  ــم بغ ــم أجوره ــأن يوفيه ــم ب ــه وعده ــاً، أن الل ــراً ونعيم ــن فخ ــي الصابري ويكف  

)10 ِحَســاٍب{)الزمر:   ِ ْ ِبَغــ�ي أَْجرَُهــْم  اِبــُروَن  الصَّ  َّ يُــَو�ن }ِإنََّمــا  وجــل:  عــز  فقــال  حســاب، 

وقال الشاعر:   

ارَِة الَمرَِض. ي َكفَّ ِ
، بَاُب َما َجاَء �ن 1- صحيح البخاري، كتاب المر�ن

2- التخريج السابق نفسه.

3- التخريج السابق نفسه.
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أفراح الشعب الفلسطيني وأحزانه وأمله بالفرج القريب

ــن  ت ع ــ�ب ــن ع ــزن، اللذي ــرح والح ــا الف ــن قضاي ــ� م ــا تي ــأن م ــه بش ــبق عرض ــا س مم  

ي تصــدرت بطاقــة الدعــوة إل حفــل فــرح "رائــد" شــقيق الشــهيد 
الموقــف منهمــا العبــارة الــ�ت

، )رغــم االألــم والجــراح تســتمر االأفــراح(، يتضــح أن أبنــاء الشــعب  محمــد أبــو خضــ�ي

ي يــ�ون عــىل الثبــات عــىل مبادئهــم، والتمســك بثوابتهــم، ويرفضــون  ي االأ�ب
الفلســطي�ن

ــم  ــاب؛ الأنه اوة الصع ــم رصن ــة، رغ وع ــم الم�ش ــاتهم، وحقوقه ــم، ومقدس ــط بأرضه التفري

ن بــأن اللــه ســين�هم بصفتهــم أصحــاب حــق، يصارعــون الباطــل وأهلــه،  عــىل يقــ�ي

ن بتحقــق الوعــد بنــ� الحــق وأهلــه، الــذي قطعــه اللــه عــىل نفســه، ومــن  وهــم عــىل يقــ�ي

ــْم َوِإن  ــَب َلُك ــالَ َغاِل ــُه َف ــُم الّل ــأنه: }ِإن يَنُ�ُْك ــل ش ــل ج ــو القائ ــه؟! وه ــن الل ــده م أو�ن بعه

ــران: 160(،  ــوَن{)آل عم ــَوكِِّل اْلُمْؤِمُن ــِه َفْلَيَت ــىَل الّل ــِدِه َوَع ــن بَْع ــم مِّ ــِذي يَنُ�ُُك ــن َذا الَّ ــْم َفَم يَْخُذْلُك

ــْت أَْقَداَمُكْم{)محمــد: 7( ــْم َويَُثبِّ ــَه يَنُ�ُْك وا اللَّ ــُ�ُ ــوا ِإن تَن ــَن آَمُن ــا الَِّذي ــا أَيَُّه  ويقــول عــز وجــل: }يَ

ــه  ــون لنــ� مــن الل ي رحــاب مقدســاتها، يصب
ن وثغورهــا، و�ن  فالمرابطــون عــىل أرض فلســط�ي

ــتباحوا  ــن اس ، الذي ن ــم الطاغــ�ي يهــم مــن ظل ــا يع�ت ــاءه، ويخلصهــم مم ــه أولي ــزُّ ب ــب، يع قري

ــاداً.  ــاداً وإفس ــم فس ي أرضه
ــوا �ن ــاتهم، وعاث ــم ومقدس حرماته

ي عرفــت 
ــ�ت ــالت الفلســطينية، ال ــ�ي مــن العائ ــو خضــ�ي نمــوذج لكث ــة الشــهيد أب وعائل  

ــم تكتئــب، ولــم ترضــخ  ــع، ول ، فلــم تفــرِّط ولــم تخن طريقهــا ودربهــا بوعــي وإيمــان وصــ�ب

ت عــىل االبتــالءات الصعبــة، وبقي  ، فقدمــت التضحيــات الجســيمة، وصــ�ب ن الأخطبــوط الظالمــ�ي

ــراح،  ــة الج ــوة االآالم، وفظاع ــم قس ــة، رغ ــراح الجميل ــت االأف ــاً، فعاش ــار قائم ــا باالنتص أمله

هــم، ورباطــة جأشــهم، وطــو�ب لهــم  ــة ومــن شــابهها حســن ص�ب ــاء هــذه العائل ــاً الأبن فهنيئ

ي الدنيــا واالآخــرة، ومقامهــم المرجــو أن يكــون محمــوداً فيهما.
 مقامهــم وكرامتهــم، وذكراهــم �ن
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استذكار سجاياه يف ذكرى 

مولده، صىل الله عليه وسلم

الشيخ إبراهيم خليل عوض الله

رئيس التحرير 

لم�ة العدد
ك

ــد  ــوف عن ــا، والوق ــا وآثاره ــا وتطبيقاته ــا ومحتواه ي أهدافه
ــة �ن ــة مدرس ــنة النبوي الس  

ــبة  ــات، ومناس ــ�ب والعظ ــدروس والع ــن ال ــم المتدبري ــا، يله ــبة أو دونه ــا، بمناس ــزء منه أي ج

يــف، فرصــة الســتذكار شــمائله، عليــه الصــالة والســالم، ومزايــاه  ذكــرى المولــد النبــوي ال�ش

ي خلق عليهــا وبها، فهــو خلق من خــ�ي جبلة. 
ي منهــا ســجاياه ومزايــا جبلتــه، الــ�ت

 وخصائصــه، الــ�ت

فُطر عىل التوحيد:

ي الخلــق عــىل فطــرة التوحيد، 
يشــارك الرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، ســائر البــ�ش �ن  

ــال  ــال: ق ــث ق ــه، حي ــه عن ي الل
ــرََة، ر�ن ــو ُهَريْ ــه أَب ــذي يروي ــث ال ي الحدي

ــا �ن ــد حقيقته ي أك
ــ�ت ال

َداِنــِه،  ــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم:)ما مــن َمْوُلــوٍد إال يُوَلــُد عــىل اْلِفطْــرَِة، َفأَبـَـَواُه يَُهوِّ رســول اللَّ

ــوَن فيهــا مــن َجْدَعــاَء  َســاِنِه، كمــا تُْنَتــُج اْلَبِهيَمــُة بَِهيَمــًة َجْمَعــاَء، هــل تُِحسُّ أو ين�انــه، أو يَُمجِّ

)
1

ــَر النــاس عليهــا{()* ي َفطَ
ــِه الــ�ت ــرََة اللَّ ي اللــه عنــه، }ِفطْ

ــرََة، ر�ن ثُــمَّ يقــول أبــو ُهَريْ

ســالم؛ الأن اللــه خلــق الخلــق  ومعــ�ن فطــرة اللــه، خلقــة اللــه، والمــراد بهــا ديــن االإ  

ــر لعــارض أخرجــه عــن ــر مــن كف ــا كف ــه عقولهــم الســليمة، وإنم ــذي تقتضي ــه؛ إذ هــو ال علي

ْسالَُم. ِّ االإِ ي �بِ ُّ َفَماَت، َهْل يَُصىلَّ َعَلْيِه، َوَهْل يُْعرَُض َعىَل الصَّ ي �بِ * صحيح البخاري، كتاب الجنائز، بَاُب ِإَذا أَْسَلَم الصَّ



سراء ل�ة ال�إ م�ج

16

العدد 149  ربيع األول / ربيع الثاين 1441 هـ  ترشين الثاين /كانون األول 2019 م

 أصــل فطرتــه، كمــا قــال رســول اللــه، صــىل اللــه عليــه وســلم: )مــا مــن َمْوُلــوٍد إال يُوَلــُد عــىل 

ي بخلــق اللــه، 
َداِنــِه، أو ين�انــه( وقولــه تعــال:}اَل تَْبِديــَل ِلَخْلــِق اللَّــِه{ يعــ�ن اْلِفطـْـرَِة، َفأَبـَـَواُه يَُهوِّ

يمــان، ومعــ�ن أن اللــه ال يبدلهــا، أي ال يخلــق النــاس  ي خلــق النــاس عليهــا مــن االإ
الفطــرة الــ�ت

نــس والجــن بعــد الخلقــة االأول. ن االإ هــا، ولكــن يبدلهــا شــياط�ي عــىل غ�ي

ــذا  ــىل ه ــي ع ــا، فالنف ــاس أن يبدلوه ــي للن ــرة ال ينبغ ــك الفط ــ�ن أن تل ــون المع أو يك  

ي حــق مــن 
؛ أي ال تبديــل لفطــرة اللــه �ن ن ي المؤمنــ�ي

، وقيــل: إنــه عــىل الخصــوص �ن حكــم ال خــ�ب

قــ�ن اللــه أنــه يثبــت عــىل إيمانــه، وقيــل: إنــه نهــى عــن تبديــل الخلقــة، كخصــاء الفحــول مــن 

)
1

ــك. )* ــبه ذل ــا، وش ــع آذانه ــوان، وقط الحي

، صــىل اللــه عليــه وســلم، ُخلــق مســلماً موحــداً، واســتقام عــىل ذلــك، ولــم  ي فالنــ�ب  

ف، اســتجابة لدعــاء  ــق لــه هــذا الــ�ش ك، وقــد يكــون تحقَّ يعبــد صنمــاَ قــط، ولــم يتلبــس بــ�ش

أبيــه إبراهيــم، عليــه الســالم، إذ يذكــر القــرآن الكريــم قولــه: }َوِإْذ َقــاَل ِإبَْراِهيــُم رَبِّ اْجَعــْل 

َّ أَن نَّْعُبــَد االأَْصَنــاَم{ )إبراهيــم: 35(، بــل كان عليه الصالة والســالم،  ي ِ
ي َوبـَـ�ن ِ

َهـــَذا اْلَبَلــَد آِمنــاً َواْجُنْبــ�ن

ــْرَوُة بــن  ي غــار حــراء الليــالي ذوات العــدد، فعــن ُع
وي عــن قومــه ليتعبــد �ن ن قبــل أن يبعــث يــ�ن

ُل مــا بـُـِدَئ  َتـْـُه، أنهــا قالــت: )كان أَوَّ َ ، صــىل اللــه عليــه وســلم، أَْخ�ب ي ، أَنَّ َعاِئَشــَة َزْوَج النــ�ب ِ ْ الزُّبـَـ�ي

ــْوِم، َفــَكاَن اَل يـَـَرى  ي النَّ
اِدَقــَة �ن ْؤيـَـا الصَّ ِبــِه رســول اللَّــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم، مــن اْلَوْحــِي الرُّ

ــُث  ــَب إليــه اْلَخــاَلُء، َفــَكاَن يَْخُلــو ِبَغــاِر ِحــَراٍء، يََتَحنَّ ْبــِح، ثُــمَّ ُحبِّ ُرْؤيَــا إال َجــاَءْت ِمْثــَل َفَلــِق الصُّ

ُد ِلَذِلــَك، ثـُـمَّ يَرِْجــُع  َوَّ ن َ َ أُْواَلِت الَعــَدِد، قبــل أَْن يَرِْجــَع إل أَْهِلــِه، َويـَـ�ت ــُد- اللََّيــاِلي َعبُّ فيــه - وهــو التَّ

ــُك، فقــال:  ــاِر ِحــَراٍء، َفَجــاَءُه اْلَمَل ي َغ
، وهــو �ن ــُه الَحــقُّ ــا، حــ�ت َفِجَئ ُد ِلِمْثِلَه َوَّ ن َ ــ�ت إل َخِديَجــَة، َفَي

يل: 3 /122 - 123 ن * التسهيل لعلوم الت�ن



17

لم�ة العدد
ك

استذكار سجاياه في ذكرى مولده صلى اهلل عليه وسلم

، فقــال:  ي ِ
ي الَجْهــَد، ثـُـمَّ أَرَْســَل�ن ِّ

ي حــ�ت بََلــَغ ِمــ�ن ِ
ي َفَغطَّــ�ن ِ

اْقــَرأْ، قــال: مــا أنــا ِبَقــاِرٍئ، قــال: َفأََخــَذ�ن

ي اْلَجْهــَد، ثـُـمَّ  ِّ
اِنَيــَة، حــ�ت بََلــَغ ِمــ�ن ي الثَّ ِ

ي َفَغطَّــ�ن ِ
اْقــَرأْ، قــال: قلــت: مــا أنــا ِبَقــاِرٍئ، قــال: َفأََخــَذ�ن

ي الَجْهــَد،  ِّ
اِلَثــَة، حــ�ت بََلــَغ ِمــ�ن ي الثَّ ِ

ي َفَغطَّــ�ن ِ
، فقــال: اقــرأ، فقلــت: مــا أنــا ِبَقــاِرٍئ، َفأََخــَذ�ن ي ِ

أَرَْســَل�ن

ــَك  ــَرأْ َوَربُّ ــٍق* اْق ــاَن مــن َعَل نَْس ــَق ااْلإِ ــَق* َخَل ــذي َخَل ــَك ال ــِم َربِّ ــَرأْ ِباْس ــال: }اْق ، فق ي ِ
ــَل�ن ــمَّ أَرَْس ثُ

)
1

نَْســاَن مــا لــم يَْعَلــْم{( )* ــَم ااْلإِ ــَم ِباْلَقَلــِم* َعلَّ َْكــرَُم* الــذي َعلَّ ااْلأ

يهــه  ن ، وت�ن ن ، حمــل الدعــوة إل توحيــد رب العالمــ�ي ن ولمــا بعــث نبيــاً ورســوالً للعالمــ�ي  

ي جبــل عليهــا، فــكان حنيفــاً مســلماً عــىل ملــة أبيــه 
ك، متجاوبــاً مــع روح الفطــرة الــ�ت عــن كل �ش

إبراهيــم، عليــه الســالم، مصداقــاً لقولــه عــز وجــل: }َوَو�َّ ِبَهــا ِإبَْراِهيــُم بَِنيــِه َويَْعُقــوُب يَــا 

ــرة: 132( ــِلُموَن{ )البق ْس ــم مُّ ــنَّ إَالَّ َوأَنُت ــالَ تَُموتُ ــَن َف ي ــُم الدِّ ــى َلُك ــَه اْصطََف َّ ِإنَّ الّل ي ِ
ــ�ن بَ

اختار الفطرة:

�اء، وقبيــل  ي بيــت المقــدس خــالل رحلــة االإ
، صــىل اللــه عليــه وســلم، وهــو �ن ي النــ�ب  

يــل، عليــه الســالم، فجــاءه  عروجــه إل الســماء، شــهد لــه اختيــاره للفطــرة، لمــا أرســل إليــه ج�ب

ــه  ــل، علي ي ــه ج�ب ، فقــال ل ن ــ�ب ــار الل ــار أحدهمــا، فاخت ، ليخت ن ــ�ب ــاء مــن خمــر، وآخــر مــن ل بإن

ــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم،  ــرََة(  فعــن أَنَــِس بــن َماِلــٍك، أَنَّ رَُســوَل اللَّ َْت اْلِفطْ َ الســالم: )اْخــ�ت

ــرَُه  ــُع َحاِف ــِل، يََض ــاِر، َوُدوَن اْلَبْغ ــْوَق اْلِحَم ــٌل، َف ــُض طَِوي ــٌة أَبَْي َاِق، وهــو َدابَّ ُ ــ�ب ــُت ِباْل قــال: )أُِتي

ي 
ــ�ت ــِة ال ــُه ِباْلَحْلَق ــِدِس، قــال: َفَربَطُْت ــَت اْلَمْق ــُت بَْي ــُه حــ�ت أَتَْي ــِه، قــال: َفَرِكْبُت ــى طَرِْف ــَد ُمْنَتَه ِعْن

ي  ِ
، ثُــمَّ َخرَْجــُت، َفَجــاَء�ن ِ

ن ْ َنِْبَيــاُء، قــال: ثُــمَّ َدَخْلــُت اْلَمْســِجَد، َفَصلَّْيــُت فيــه َرْكَعَتــ�ي يَْرِبــُط ِبــِه ااْلأ

يــُل، صــىل  ِ ْ ، فقــال ِج�ب َ ن َ ُْت اللَّــ�ب َ ، َفاْخــ�ت ٍ
ن َ ــاَلم، ِبِإنـَـاٍء مــن َخْمــٍر، َوِإنـَـاٍء مــن َلــ�ب يــُل، عليــه السَّ ِ ْ ِج�ب

يمان، بَاُب بَْدِء اْلَوْحِي ِإَل رَُسوِل اللِه، َصىلَّ اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم. * صحيح مسلم، كتاب االإ
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ــَماِء( )1( ــا إل السَّ ــَرَج ِبَن ــرََة، ثُــمَّ َع َْت اْلِفطْ َ اللــه عليــه وســلم: اْخــ�ت

ســالم، واالســتقامة، ومعنــاه، واللــه أعلــم؛  يذكــر النــووي أن الفطــرة فــ�ت هنــا باالإ  

ــاً طاهــراً ســائغاً  ــه ســهالً طيب ن عالمــة لكون ــ�ب ســالم واالســتقامة، وجعــل الل ت عالمــة االإ اخــ�ت

ي 
ــ�ش �ن ــن ال ــواع م ــة الأن ــث، وجالب ــا أم الخبائ ــر فإنه ــا الخم ــة، وأم ــليم العاقب ، س ن ــارب�ي للش

ــم.)2( ــه أعل ــآل، والل ــال والم الح

ن عىل  ومــن حرصــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، عــىل موافقــة الفطــرة، أنه حــث المســلم�ي  

، صىل الله عليه وســلم،  ي ي الله عنه: ســمعت الن�ب
ي هريرة، ر�ن ي حديث أ�ب

ن ورد ذكرها �ن فعل ســ�ن

ــاِرِب، َوتَْقِليــُم ااْلأَظَْفاِر، َونَْتُف ااْلآبَاِط( )3(  يقول: )اْلِفطْرَُة َخْمٌس؛ اْلِخَتاُن، َوااِلْســِتْحَداُد، َوَقصُّ الشَّ

ــا  ي اختاره
ــ�ت ــة ال ــنة القديم ــرة الس ــياء، وأراد بالفط ــة أش ــٌس(؛ أي خمس ــرَُة َخْم ــه: )اْلِفطْ  وقول

ــه.)4( جــاء  ، فطــروا علي ائــع، فكأنهــا أمــر جــىلي ــاء، عليهــم الســالم، واتفقــت عليهــا ال�ش االأنبي

ي 
ي عــون المعبــود، أن )الختــان(  بكــ� أولــه، اســم لفعــل الخاتــن، وهــو قطــع الجلــدة الــ�ت

�ن

ــة، ســمي اســتحداداً الســتعمال  ــق العان ــِتْحَداُد( هــو حل تغطــي الحشــفة مــن الذكــر، و)ااِلْس

الحديــدة، وهــي المــوىس، ويكــون بالحلــق والقــص والنتــف والنــورة، قــال النــووي: واالأفضــل 

ــورة،  ــق والن ــا بالحل ــل أيض ــه، ويحص ــوي علي ــه إن ق ــن حلق ــل م ــط أفض ب ــف االإ ــق، ونت الحل

و)تقليــم االأظفــار( التقليــم تفعيــل مــن القلــم، وهــو القطــع، واالأظفــار جمــع ظفــر، و)قــص 

ــع  ي قط
ــتئصال، وورد �ن ــ�ي اس ــن غ ــا م ــفة العلي ــىل الش ــت ع ــعر الناب ــع الش ــارب(؛ أي قط الش

ــع  ــوع وق ــذا التن ــل ه ــاء، والأج حف ــز، واالإ ، والج ــ�ي ــق، والتقص ــص، والحل ــظ الق ــارب لف الش

َلَواِت. َماَواِت، َوَفرِْض الصَّ ْ�َاِء ِبرَُسوِل اللِه، َصىلَّ اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإَل السَّ يمان،  بَاُب ااْلإِ 1- صحيح مسلم، كتاب االإ

ح النووي، 2/ 212. 2- صحيح مسلم ب�ش

3- صحيح البخاري، كتاب اللباس، بَاُب تَْقِليِم االأَظَْفاِر.

4- عمدة القاري: 22/ 45.
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ن العلمــاء، فبعضهــم قالــوا بقــص الشــارب، وبعضهــم باســتئصاله، وبعضهــم  االختــالف بــ�ي

: وقــص الشــارب أن يأخــذ مــا طــال عــىل الشــفة، بحيــث ال  ي ي ذلــك، قــال القرطــ�ب
ــ�ي �ن بالتخي

ــس  ــور، ولي ــاء هــو القــص المذك حف ــال: والجــز واالإ ــه الوســخ، ق كل، وال يجتمــع في ــؤذي االأ ي

ــاء إل  ــض العلم ــتئصال، وبع ــه االس ــون إل أن ــب الكوفي ــال: وذه ــك، ق ــد مال ــتئصال عن باالس

ــك. )1( ي ذل
ــ�ي �ن التخي

فُطر عىل نبذ الفحش

ي محمــد، صىل اللــه عليه وســلم، عىل  ن بهــا النــ�ب ي تمــ�ي
لــم تقتــ� الســجايا الســوية الــ�ت  

جانــب العقيــدة والتوحيــد، بــل امتــدت لتشــمل الســلوك والقيــم، ففطــر عــىل الُخِلــق الحســن، 

 ، ي ــْن النــ�ب ي اللــه عنهمــا، قــال: )لــم يَُك
ــِه بــن َعْمــٍرو، ر�ن والنقــاء مــن الفحــش، فعــن عبــد اللَّ

ًشــا، وكان يقــول: ِإنَّ مــن ِخَياِرُكــْم أَْحَســَنُكْم أَْخاَلًقا( )2(  صــىل اللــه عليه وســلم، َفاِحًشــا وال ُمَتَفحِّ

ــة قبيحــة مــن االأقــوال واالأفعــال، وأصــل الفحــش:  والفاحشــة تطلــق عــىل كلِّ خصل  

ي قولــه: )وال متفحشــاً(؛ أي وال 
ء، ويذكــر العيــ�ن ي

ي كلِّ ىسش
القبــح، والخــروج عــن الحــد والمقــدار �ن

ــبياً.)3( ــاً، وال كس ــه ال ِجبِلي ــش ل ــن الفح ــم يك ــه ل ــه أن ــش، حاصل ي الفح
ــاً �ن متكلف

ي 
ومــن التطبيقــات العمليــة الثابتــة لنبــذه، صــىل اللــه عليــه وســلم، الفحــش حــ�ت �ن  

، صــىل اللــه  ي ي اللــه عنهــا: )أَنَّ يَُهــوَد أَتـَـْوا النــ�ب
، مــا روي عــن َعاِئَشــَة، ر�ن ن الــرد عــىل المســيئ�ي

ــاُم َعَلْيُكــْم، فقالــت َعاِئَشــُة: َعَلْيُكــْم، َوَلَعَنكــم اللــه، َوَغِضــَب اللــه  عليــه وســلم، َفَقاُلــوا، السَّ

ــم  ــت: أو ل ــَش، قال ــَف، َواْلُفْح ــاِك َواْلُعْن ــِق، َوِإيَّ ــِك ِبالرِّْف ــُة، َعَلْي ــا َعاِئَش ــاًل ي ــال: َمْه ــْم، ق َعَلْيُك

1- عون المعبود: 11 /169.

، صىل الله عليه وسلم. ي 2- صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة الن�ب

3- عمدة القاري: 16/ 112.
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ــْم، وال  ــَتَجاُب لي ِفيِه ــت؟ رََدْدُت عليهــم، َفُيْس ــا قل ــَمِعي م ــم تَْس ــال: أو ل ــوا؟ ق ــا قال ــَمْع م تَْس

)1()َّ ي ِ
ــم �ن ــَتَجاُب له يُْس

ي اللــه عنهــم، للرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، أنــه لــم يكــن 
وشــهد الصحابــة، ر�ن  

اً عــن العتــب دون فحــش، فعــن  ن يغضــب ويعتــب، كان يقــول كالمــاً معــ�ب فحاشــاً، حــ�ت حــ�ي

ابًا، وال  ، صــىل اللــه عليــه وســلم، َســبَّ ي ي اللــه عنــه، قــال: )لــم يَُكــن النــ�ب
أَنـَـِس بــن َماِلــٍك، ر�ن

ــُه()2( ــِرَب َجِبيُن ــه تَ ــا ل ــِة: م ــَد اْلَمْعِتَب ــا ِعْن ــول اِلأََحِدنَ ــا، كان يق انً ــا، وال َلعَّ اًش َفحَّ

حرص عىل أن ال ميوت إال عىل الفطرة:

ن أن يحرصــوا عــىل أن ال يموتــوا إال وهــم مســلمون، فقــال عــز وجل:  اللــه أمــر المؤمنــ�ي  

ــران: 102(،  ــِلُموَن{  )آل عم ْس ــم مُّ ــنَّ ِإالَّ َوأَنُت ــِه َوالَ تَُموتُ ــقَّ تَُقاِت ــَه َح ــواْ الّل ــواْ اتَُّق ــَن آَمُن ــا الَِّذي ــا أَيَُّه }يَ

نســان ال يعلــم مــ�ت ســيموت،  وأيــن؟ مصداقــاً للواقــع المشــاهد، ولقولــه  ومــن البديهــي أن االإ

ــْدِري  ــا تَ ــاِم َوَم َرَْح ي ااْلأ ِ
ــا �ن ــُم َم ــَث َويَْعَل ُِّل اْلَغْي ن َ ــ�ن ــاَعِة َويُ ــُم السَّ ــَدُه ِعْل ــَه ِعن ــأنه: }ِإنَّ اللَّ ــل ش ج

ــان: 34( { )لقم ٌ ــ�ي ــٌم َخِب ــَه َعِلي ــوُت ِإنَّ اللَّ ــأَيِّ أَرٍْض تَُم ــٌس ِب ــْدِري نَْف ــا تَ ــداً َوَم ــُب َغ ــاَذا تَْكِس ــٌس مَّ  نَْف

ي منهــا 
يمانيــة، الــ�ت والرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، الــذي بّلــغ الخلــق الحقائــق االإ  

ن للمــرء، يعلــم أن االأمــر بالحــرص عــىل أن  ي زمــان ومــكان مجهولــ�ي
ي �ن

حتميــة المــوت، وأنــه يــأ�ت

ي االأوقــات جميعهــا، 
ســالم �ن ام باالإ ن ــ�ت ورة المحافظــة عــىل االل ي رصن

ال يمــوت إال مســلماً، يعــ�ن

ــق  ي خل
ــ�ت واالأحــوال والظــروف كلهــا، حــ�ت إذا مــا جــاء المــوت للمــرء، وجــده عــىل الفطــرة ال

ــة، أن  ــذه الخاتم ــوز به ــىل الف ــلم ع ــه وس ــه علي ــىل الل ــه ص ــن حرص ــا، وم ــاس عليه ــه الن الل

ن عــىل االأخــذ بأســباب المــوت عــىل الفطــرة، ومــن ذلــك حثــه عــىل الدعــاء قبــل  شــجع المســلم�ي

، صىل الله عليه وسلم، فاحشاً وال متفشحاً. ي 1- صحيح البخاري، كتاب االأدب، باب لم يكن الن�ب

ًشا. ُّ َصىلَّ اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َفاِحًشا َوالَ ُمَتَفحِّ ي 2- صحيح البخاري، كتاب االأدب، بَاُب َلْم يَُكِن النَّ�بِ
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لم�ة العدد
ك

استذكار سجاياه في ذكرى مولده صلى اهلل عليه وسلم

، صــىل اللــه عليــه  ي َاِء بــن َعــاِزٍب، قــال: قــال النــ�ب َ ي هــذا المجــال، فعــن اْلــ�ب
النــوم، بمــا ينفــع �ن

ــِن،  َيَْم َك ااْلأ ــقِّ ــىل ِش ــْع ع ــمَّ اْضطَِج ــاَلِة، ثُ ــوَءَك ِللصَّ ــأْ ُوُض ــَك َفَتَوضَّ ــَت َمْضَجَع ــلم: )إذا أَتَْي وس

ــًة  ــَك، رَْغَب ــِري ِإَلْي ــَك، َوأَْلَجــأُْت ظَْه ــِري ِإَلْي ْضــُت أَْم ــَك، َوَفوَّ ــَلْمُت َوْجِهــي ِإَلْي ثُــمَّ ُقــْل: اللهــم أَْس

ــَك  َورَْهَبــًة ِإَلْيــَك، اَل َمْلَجــأَ وال منجــى ِمْنــَك إال ِإَلْيــَك، اللهــم آَمْنــُت ِبِكَتاِبــَك الــذي أَنَْزْلــَت، َوِبَنِبيِّ

ــِه،  ــُم ِب ــا تََتَكلَّ ــَر م ــنَّ آِخ ــرَِة، َواْجَعْلُه ــىل اْلِفطْ ــَت ع ــَك، َفأَنْ ــن َلْيَلِت ــتَّ م ــِإْن ُم ــْلَت، َف ــذي أَرَْس ال

، صــىل اللــه عليــه وســلم، فلمــا بََلْغــُت، اللهــم آَمْنــُت ِبِكَتاِبــَك الــذي  ي ْدتَُهــا عــىل النــ�ب قــال: َفرَدَّ

)*
1

ــْلَت(  ) ــذي أَرَْس ــَك ال ــوِلَك، قــال: اَل،  َونَِبيِّ ــَت، قلــت، َورَُس أَنَْزْل

             وقد اهتم بمثل هذا الحرص أبو االأنبياء إبراهيم، عليه وإياهم السالم، فقال تعال عىل 

{ )االأنعام: 79( َ ن ِك�ي ِ ْ ــَماَواِت َواالأَرَْض َحِنيفاً َوَما أَنَاْ ِمــَن اْلُم�ش ْهــُت َوْجِهــَي ِللَِّذي َفطََر السَّ ِّي َوجَّ
 لســانه: }ِإ�ن

فهــذه جوانــب مــن خصائــص الرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، وســجاياه الفطريــة،   

ن  ي خلــق اللــه النــاس عليهــا، تــدل عــىل عمــق الصلــة بــ�ي
أو المنســجمة مــع الفطــرة الســوية، الــ�ت

ن  ي أحســن تقويــم، ســائل�ي
ي خلقــه اللــه عليهــا �ن

حســن صفاتــه المكتســبة مــع فطرتــه النقيــة الــ�ت

ي التذكــ�ي بهــا، بمناســبة ذكــرى ميــالده، صــىل اللــه عليــه وســلم، 
اللــه العــىلي القديــر أن ينفــع �ن

. ن ن والمتدبريــن ومحبيــه مــن العالمــ�ي القارئــ�ي

* صحيح البخاري، كتاب  الوضوء، بَاُب َفْضِل َمْن بَاَت َعىَل الُوُضوِء.
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صفة نبي البرشية: 

ال غلو وال جفاء، بل وسطية

، ســيدنا محمــد  ن ف المرســل�ي ، والصــالة والســالم عــىل أ�ش ن ــه رب العالمــ�ي الحمــد لل  

وبعــد؛  ، ن أجمعــ�ي آلــه وصحبــه  وعــىل   ، ن االأمــ�ي ي  النــ�ب

اً مــن جنــس مــن أرســلوا  فشــاء المــول ســبحانه بعلمــه وحكمتــه، أن يكــون رســله بــ�ش  

ــة  ــة الحج ــم، وإقام ــهولة اتّباعه ــم، وس ــه له ع الل ــان �ش ــانهم؛ لبي ــون بلس ــم، ويتكلم إليه

َ َلُهْم{)إبراهيــم:4( ن ِّ عليهــم، قــال تعــال: }َوَمــا أَرَْســْلَنا ِمــْن رَُســوٍل ِإال ِبِلَســاِن َقْوِمــِه ِلُيَبــ�ي

ــْن  ــىَل َم ــنُّ َع ــَه يَُم ــنَّ اللَّ ــْم َوَلِك ٌ ِمْثُلُك َ ــ�ش ــُن ِإال بَ ــُلُهْم ِإْن نَْح ــْم رُُس ــْت َلُه وقــال جــل شــأنه: }َقاَل

ــم: 11( ــاِدِه {. )إبراهي ــْن ِعَب ــاُء ِم يََش

ي 
ب، ويمىش ، يــأكل، ويــ�ش ه من الرســل ب�ش ورســول اللــه، صــىل اللــه عليه وســلم، كغــ�ي  

َ ِإال ِإنَُّهــْم َلَيأُْكُلــوَن الطََّعاَم َويَْمُشــوَن  ن ي االأســواق، قــال تعــال: }َوَمــا أَرَْســْلَنا َقْبَلــَك ِمــَن الُمرَْســِل�ي
�ن

ي االأَْســَواِق{ )الفرقــان: 20( وأكــد المــول ســبحانه بأبلــغ تأكيــد، أن الرســول، صــىل الله عليه وســلم،  ِ
�ن

ــل بالوحــي والرســالة ومتعلقاتهــا، إال أنــه بــ�ش مثلنــا، لــه خصائــص البــ�ش وصفاتهــم،  وإن ُفضِّ

 ، ي َّ { )الكهــف: 110(، ولمــا طلــب كفار مكة مــن الن�ب ٌ ِمْثُلُكــْم يُوَحــى ِإَلي َ فقــال تعــال: }ُقــْل ِإنََّمــا أَنـَـا بـَـ�ش

يــة ذريعــة للكفــر والتكذيــب، كان الــرد عليهــم بتأكيــد  ن صــىل اللــه عليــه وســلم، مطالــب تعج�ي

َّ تَْفُجــَر َلَنــا ِمــَن االأَرِْض يَْنُبوًعــا * أَْو تَُكــوَن  (، قــال  تعــال: }َوَقاُلــوا َلــْن نُْؤِمــَن َلــَك َحــ�ت
1

يتــه)* ب�ش

ــوة  ــاء والدع فت ــة واالإ ــوث العلمي ــة إدارة البح : رئاس ــا�ش ــداع، ص 17، الن ــاع واالبت تب ن االإ ــ�ي ــول ب ــة الرس ــد، محب ــرؤوف حم ــد ال ــان: عب * عثم
ــزاء: 1. ــدد االأج ــة: االأول 1414هـــ، ع ــاض، الطبع ــاد - الري رش واالإ

الشيخ أحمد شوباش

مفتي محافظة نابلس
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ــَماَء َكَمــا زََعْمــَت َعَلْيَنــا  ًا* أَْو تُْســِقَط السَّ َنَْهــاَر ِخاَلَلَهــا تَْفِجــ�ي ــَر االأ ــٌة ِمــْن نَِخيــٍل َوِعَنــٍب َفُتَفجِّ َلــَك َجنَّ

ــَماِء َوَلــْن نُْؤِمَن  ي السَّ ِ
َ �ن َ ِباللَّــِه َوالَمالِئَكــِة َقِبيــالً* أَْو يَُكــوَن َلــَك بَْيــٌت ِمــْن زُْخــرٍُف أَْو تَْر�ت ي ِ

ِكَســًفا أَْو تـَـأْ�ت

�اء: 90 - 93(، ًا رَُســوالً{ )االإ َ ِّي َهــْل ُكْنــُت ِإالَّ بـَـ�ش َِّل َعَلْيَنــا ِكَتابـًـا نَْقــَرُؤُه ُقــْل ُســْبَحاَن َر�ب ن َ َّ تـُـ�ن ــَك َحــ�ت  ِلُرِقيِّ

يته.  ء من عنده، ويقف عند حدود ب�ش ي
ي بىش

 فالرسول، صىل الله عليه وسلم، ال يأ�ت

معنى البرشية وأصلها: 

؛  نســان بالب�ش ي قول عامة االأدباء، وقد ع�ب عن االإ
ة ظاهــر الجلــد، واالأدمــة باطنــه، �ن              البــ�ش

ي عليهــا الصــوف أو الشــعر أو الوبــر، 
اعتبــاراً بظهــور جلــده مــن الشــعر، بخــالف الحيوانــات الــ�ت

يِْن{)المؤمنــون: 47(، َ َ ، فقــال تعــال: }أَنُْؤِمــُن ِلَب�ش ي
ي لفــظ البــ�ش الواحــد والجمــع، وقد ثـُـ�ن

 واســتوى �ن

، والناس يتســاوون  نســان ظاهره وجثته بلفظ الب�ش ي القــرآن كل موضع اعت�ب من االإ
وخــصَّ �ن  

ون، من المعارف الجليلــة واالأعمال الجميلة. )1(  ن يــة، وإنمــا يتفاضلون بما يختصــون به ويتم�ي ي الب�ش
 �ن

ي القــرآن عــىل ثالثــة عــ�ش وجهــاً، منهــا آدم، عليــه الســالم، 
وقــد وردت لفظــة البــ�ش �ن  

ي محمــد، صــىل  ، والنــ�ب يــل، عليــه الســالم، لمــا ظهــر بصــورة بــ�ش ونــوح وبعــض االأنبيــاء، وج�ب

)2( . ن ــ�ي ن أو االآدمي ــل�ي ــة المرس ــلم، وجمل ــه وس ــه علي الل

برشية رسولنا األكرم، عليه الصالة والسالم: 

يعلــم مــن عايــش الرســول الكريــم، عليــه الصــالة والســالم، ومــن بعدهــم، أنــه عليــه   

يــة طــوال حياتــه، منــذ أن ولــد حــ�ت  اً تجــري عليــه أعــراض الب�ش الصــالة والســالم، كان بــ�ش

ــتيقظ،  ــام واس ــب، ون ــزوج وأنج ــاع، وت ى وب ــ�ت ــواق، واش ي االأس
ــىش �ن ب، وم ــأكل و�ش ــات، ف م

ي غريــب القــرآن، ص 125، المحقــق: صفوان عدنــان الداودي، 
: 502هـــ ( المفــردات �ن ن بــن محمــد ) المتــو�ن : أبــو القاســم الحســ�ي ي

1- االأصفهــا�ن
: أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن  ي ن الحلــ�ب وت، الطبعــة: االأول، 1412هـــ، والســم�ي : دار القلــم، الــدار الشــامية دمشــق - بــ�ي النــا�ش
: دار الكتب  ف االألفــاظ، 1 / 192 - 193، المحقــق: محمــد باســل عيــون الســود، النــا�ش ي تفســ�ي أ�ش

: 756هـــ ( عمــدة الحفــاظ �ن يوســف ) المتــو�ن
العلميــة، الطبعــة: االأول 1417 هـــ - 1996م، عــدد االأجــزاء: 4 .

ي لطائــف الكتــاب العزيــز،  2 / 204، 
ن �ن : 817هـــ ( بصائــر ذوي التميــ�ي وز آبــادي: مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب ) المتــو�ن 2-الفــ�ي

ســالمي، القاهــرة، عــدد االأجــزاء: 6،  اث االإ ــ�ت ــاء ال ــة إحي ســالمية - لجن : المجلــس االأعــىل للشــؤون االإ ــا�ش المحقــق: محمــد عــىلي النجــار، الن

1412هـ - 1992م.
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ي وغضــب، وحــزن وفــرح، ومــرض وأصابتــه الحمــى، وُشــجَّ رأســه وُك�ت 
وســالم وحــارب، ور�ن

)1( . ــه، ومــات كمــا يمــوت ســائر البــ�ش رباعيت

ته أدرك حقيقــة  ، صــىل اللــه عليــه وســلم، وعايشــه، أو ســمع ســ�ي ي ومــن صحــب النــ�ب  

، صــىل اللــه عليــه وســلم، وأفعالــه، فعــن عبــد اللــه بــن مســعود  ي ذلــك مــن خــالل أقــوال النــ�ب

قــال: )َصــىلَّ ِبَنــا رَُســوُل اللــِه، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َخْمًســا، َفُقْلَنــا: يَــا رَُســوَل اللــِه، أَِزيــَد 

ــا  ــُر َكَم ــْم، أَْذُك ٌ ِمْثُلُك َ ــ�ش ــا بَ َ ــا أَن ــاَل: ِإنََّم ــا، َق ــَت َخْمًس ــوا: َصلَّْي ــا َذاَك؟ َقاُل ــاَل: َوَم ــالِة، َق ي الصَّ ِ
�ن

: )هــذا دليــل عــىل  ي ــْهِو()2( قــال القرطــ�ب َيِ السَّ
تَْذُكــُروَن، َوأَنـْـَى َكَمــا تَْنَســْوَن، ثـُـمَّ َســَجَد َســْجَد�ت

، صــىل اللــه عليــه وســلم، فيمــا طريقــه البــالغ مــن االأفعــال وأحــكام  ي جــواز النســيان عــىل النــ�ب

ــر  ــار، وظاه ــة النظ ــاء واالأئم ــة العلم ــب عام ــول مذه ــو ق ــاض: وه ي عي
ــا�ن ــال الق ع، ق ــ�ش ال

ــه()3( ــرّه علي ــك، وال يق ــىل ذل ــه ع ــال ينبه ــه تع ــة أن الل ط االأئم ــن �ش ــث، لك ــرآن واالأحادي  الق

 ، ي ــ�ب ،  والن ــ�ش ــال الب ــذا ح ــاً، وه ــى أحيان ــر، وين ــلم، يتذك ــه وس ــه علي ــىل الل ، ص ي ــ�ب  فالن

ــال:  ــال تع ــردة، ق ــه منف ــه الذاتي ــه وقدرات ــب بنفس ــم الغي ــلم، ال يعل ــه وس ــه علي ــىل الل ص

ـُه يَْســُلُك  َ ِمــْن رَُســوٍل َفِإنَـّ }َعاِلــُم اْلَغْيــِب َفــال يُظِْهــُر َعــىَل َغْيِبــِه أََحــًدا* ِإال َمــِن ارْتَــ�ن

ي اللــه عنهــا، زوج 
ِ يََديْــِه َوِمــْن َخْلِفــِه رََصًدا{)الجــن: 26 - 27(، وعــن أم ســلمة، ر�ن

ن ْ ِمــْن بَــ�ي

ــِمَع  ــُه َس َّ ــلم: )أَن ــه وس ــه علي ــىل الل ــه، ص ــول الل ــن رس ــلم، ع ــه وس ــه علي ــىل الل ، ص ي ــ�ب الن

ي الَخْصــُم،  ِ
ـُه يَأِْتيــ�ن ، َوِإنَـّ ٌ َ ُخُصوَمــًة ِبَبــاِب ُحْجرَِتــِه، َفَخــَرَج ِإَلْيِهــْم، َفَقــاَل: ِإنََّمــا أَنَــا بَــ�ش

َ َلــُه ِبَذِلــَك،  ي ِ
ـُه َصــَدَق، َفأَْقــ�ن َفَلَعــلَّ بَْعَضُكــْم أَْن يَُكــوَن أَبَْلــَغ ِمــْن بَْعــٍض، َفأَْحِســُب أَنَـّ

ن االتباع واالبتداع، ص 18. 1- عثمان: عبد الرؤوف محمد، محبة الرسول ب�ي

ي الصالة والسجود له.
2- صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب السهو �ن

: أبــو العبــاس أحمــد بــن عمــر ) 578 - 656 هـــ ( المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم، 2 / 184 - 185، حققــه وعلــق عليــه  ي 3- القرطــ�ب

، دمشــق -  : دار ابــن كثــ�ي ي الديــن ديــب ميســتو، أحمــد محمــد الســيد، يوســف عــىلي بديــوي، محمــد إبراهيــم بــزال، النــا�ش وقــدم لــه: محــ�ي

وت، الطبعــة االأول: 1417هـــ - 1996م، عــدد االأجــزاء: 7. وت، دار الكلــم الطيــب، دمشــق - بــ�ي بــ�ي
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ــا(.)1( ْكَه ُ ْ
ــا أَْو َفْلَي�ت ــاِر، َفْلَيأُْخْذَه ــَن النَّ ــٌة ِم ــَي ِقطَْع ــا ِه ــِلٍم، َفِإنََّم ــقِّ ُمْس ــُه ِبَح ــُت َل ــْن َقَضْي  َفَم

: أ�ت بــه للــرد عــىل مــن زعــم أن مــن كان رســوالً يعلــم الغيــب،  فقولــه: إنمــا أنــا بــ�ش  

ي  فيطلــع عــىل البواطــن، وال يخفــى عليــه المظلــوم، ونحــو ذلــك. فأشــار إل أن الوضــع البــ�ش

ي أن ال يــدرك مــن االأمــور إال ظواهرهــا، فإنــه خلــق خلًقــا ال يســلم مــن قضايــا تحجبــه 
يقتــ�ن

يــة، ولــم يؤيــد بالوحــي  عــن حقائــق االأشــياء، فــإذا تــرك عــىل مــا جبــل عليــه مــن القضايــا الب�ش

)2( . الســماوي طــرأ عليــه مــا يطــرأ عــىل ســائر البــ�ش

ــل كان  ــلم، ب ــه وس ــه علي ــىل الل ــه، ص ــول الل ي رس
ــص �ن ــول النق ــك حص ي ذل

ــ�ن وال يع  

ــة  ــال العبودي ــة كم ي ــازل الب�ش ــىل من ــة، وأع ــم درج ــاً، وأعاله ــم مقام ، وأرفعه ــ�ش ــل الب أكم

ى ِبَعْبــِدِه  ــِذي أَْ�َ للــه، الــذي مــدح رســوله، صــىل اللــه عليــه وســلم، بهــا، فقــال: }ُســْبَحاَن الَّ

ــُه  ــا ِإنَّ ــْن آيَاِتَن ــُه ِم يَ ِ ُ
ــُه ِل�ن ــا َحْوَل ــِذي بَاَرْكَن ــَ� الَّ َْق ــِجِد ااْلأ ــَراِم ِإَل اْلَمْس ــِجِد اْلَح ــَن اْلَمْس ــاًل ِم َلْي

ــْم  ــاَب َوَل ــِدِه الِكَت ــىَل َعْب ــَزَل َع ْ ــِذي أَن ــِه الَّ ــُد ِللَّ ــال: }الَحْم �اء: 1(، وق {)االإ ُ ــ�ي ــِميُع اْلَبِص ــَو السَّ ُه

ي ارتضاهــا رســول اللــه، صــىل اللــه عليــه 
لــة هــي الــ�ت ن يَْجَعــْل َلــُه ِعَوًجــا{ )الكهــف: 1(، وهــذه الم�ن

ــرَْت  ــا أَطْ ي َكَم ِ
ــُرو�ن ــال: )ال تُطْ ــه وســلم، ق ــه علي ــه، صــىل الل وســلم، فعــن عمــر أن رســول الل

ــِد  ــُن َعْب ــُد بْ ــا ُمَحمَّ َ ــوُلُه()3(، وقــال: )أَن ــِه َورَُس ــُد الل ــا َعْب َ ــا أَن ــَم، َفِإنََّم ــَن َمْريَ ــَى ابْ ــاَرى ِعي النََّص

ــُه()4(، ي الل ِ
ــ�ن ي أَنَْزَل ِ

ــ�ت ي الَّ ِ
ــ�ت َل ِ

ن ْ ــْوَق َم�ن ي َف ِ
ــو�ن ــبُّ أَْن تَرَْفُع ــا أُِح ــِه َم ــوُلُه، َوالل ــِه، َورَُس ــُد الل ــِه َعْب  الل

لته الحقيقية.  ن  فهذه م�ن

ي باطل وهو يعلمه.
1- صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب إثم من خاصم �ن

ح صحيــح البخــاري 4 / 262،  : 923 هـــ ( إرشــاد الســاري لــ�ش ي بكــر أبــو العبــاس شــهاب الديــن ) المتــو�ن : أحمــد بــن محمــد بــن أ�ب ي
2- القســطال�ن

يــة، مــ� ، الطبعــة: الســابعة 1323هـــ، عدد االأجــزاء: 10. ى االأم�ي : المطبعــة الكــ�ب النــا�ش

ي اللــه عنــه، وقــال االأرنــؤوط: حديــث صحيــح رجالــه ثقــات رجــال 
3- مســند أحمــد، مســند الخلفــاء الراشــدين، مســند عمــر بــن الخطــاب ، ر�ن

. ن لشيخ�ي ا

ي الله عنه، وقال االأرنؤوط: حديث صحيح.
ين من الصحابة، مسند أنس بن مالك، ر�ن 4- مسند أحمد، مسند المك�ش
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التوسط بني الغلو والجفاء: 

ي كل مســألة، فــال 
منهــج المســلم منهــج وســطي، يقــدم االأدلــة مــن الكتــاب والســنة �ن  

كــوا  هــو مــع مــن جفــوا بحــق االأنبيــاء، فكذبوهــم وقتلوهــم، وال مــع مــن غلــوا فيهــم، فأ�ش

بهــم، حــ�ت كفــروا باللــه، فــال تنقيــص وال مغــاالة، والوســطية تقــرر أن رســل اللــه بــ�ش وعبــاد 

لــه، وأنهــم ال يملكــون شــيئاً مــن خصائــص االألوهيــة والربوبيــة، وأمــا اتخاذهــم أربابــاً، فــال 

ــا  َ أَْربَابً ن ــ�ي ِبيِّ ــَة َوالنَّ ــُذوا الَمالِئَك ــْم أَْن تَتَِّخ ــال: }َوال يَأُْمَرُك ــال تع ــاه)1(، ق ــه وال يرض ــه الل ــر ب يأم

ــران: 80(  ــِلُموَن {)آل عم ــْم ُمْس ــَد ِإْذ أَنُْت ــِر بَْع ــْم ِباْلُكْف أَيَأُْمُرُك

ــال  ــن إغف ــاء، وال يمك ــائر االأنبي ــالم، وس ــالة والس ــه الص ــه، علي يت ــة ب�ش ــذه صف فه  

ــه الصــالة والســالم.  ــا رســوله، علي ن به ّ ــ�ي ــه، وم ــا نبي ــه به ي خــص الل
ــ�ت ــة ال ــص النبوي الخصائ

وقــد خــص اللــه نبيــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، بتعظيــم الكــذب عليــه، وكونــه خاتــم   

ــة  ــرآن، وفاتح ــه بالق ، واختصاص ن ــ�ي ــة للعالم ــه رحم ــة، وكون ــاس كاف ــه إل الن ــاء، وبعث االأنبي

الكتــاب، وخواتيــم ســورة البقــرة، وجوامــع الكلــم، وأحــل الغنائــم لــه، ون�تــه عــىل عــدوه 

ــه،  ــرى مــن أمامــه، وإســالم قرين ــرى مــن خلفــه كمــا كان ي ــه كان ي ة شــهر، وأن بالرعــب مســ�ي

ــواء  ــب ل ــد آدم، وصاح ــيد ول ــه س ــة، وكون ــه الجمع ــن االأرض، وإعطائ ــح خزائ ــه مفات وإعطائ

الحمــد، والمقــام المحمــود، والشــفاعة العظمــى، وأنــه تنــام عينــاه، وال ينــام قلبــه، وكانــت 

ــك. )2( ــ�ي ذل ــم، وغ ــاءب، وال يحتل ــه، وكان ال يتث ــدواب تعرف ال

ــلف -  ــواء الس : أض ــا�ش ــنة، 2 / 693، الن ــاب والس ــوء الكت ي ض
ــلم، �ن ــه وس ــه علي ــىل الل ، ص ي ــ�ب ــوق الن ــة، حق ــن خليف ــد ب ــي: محم 1- التميم

ــزاء: 2.  ــدد االأج ــة: االأول 1418هـــ 1997م، ع ــعودية، الطبع ــة الس ــة العربي ــاض، المملك الري

، صــىل اللــه عليــه وســلم، شــبكة االألوكــة، انظــر ص 5 ومــا بعدهــا، والســيوطي: جــالل  ي ي خصائــص النــ�ب
ن �ن : أبــو الطيــب، االأربعــ�ي 2- الشــاذلي

ى، ص 351 ومــا بعدهــا، هذبــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه الشــيخ عبــد  ي بكــر، تهذيــب الخصائــص النبويــة الكــ�ب الديــن عبــد الرحمــن بــن أ�ب

وت - لبنــان ، الطبعــة: االأول 1406هـــ، الطبعــة الثانيــة: 1410هـــ . ســالمية للطباعــة النــ�ش والتوزيــع، بــ�ي اللــه التليــدي، دار البشــائر االإ
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مولد النبي، صىل الله عليه وسلم: 

ي الصحيــح، وكان 
ن كمــا جــاء �ن ثنــ�ي ، صــىل اللــه عليــه وســلم، يــوم االإ ي كان مولــد النــ�ب  

ــّماه  ــة، وس ــه مأدب ــل ل ــابعه، وجع ــوم س ــب ي ــد المطل ــه عب ــد ختن ــل)1(، وق ــام الفي ــك ع ذل

محمــداً، وقيــل ولــد مختونــاً، واالأول أصــح. )2(

ــه  ــه علي ــىل الل ــول، ص ــود الرس ــة وج ــة أزلي ــد باطل ي عقائ
ــالة �ن ــض الغ ــم بع ــد زع وق  

، بــل هــو مخلــوق مــن نــور)3(، وزعــم  وســلم، وأســبقيته عــىل الكــون، وأنــه ليــس كســائر البــ�ش

ــا  ي نبين
ــاء، و�ن ي االأنبي

ــل �ن ــه ح ل ــلم، أن االإ ــه وس ــه علي ــىل الل ، ص ي ــ�ب ــب الن ي ح
ــالة �ن ــض الغ بع

محمــد، صــىل اللــه عليــه وســلم، وأنــه كان نــوراً أزليــاً قبــل أن يوجــد العالــم، ومنــه اســتمد كل 

، صــىل  ي ن بــه، وقالــوا: إن النــ�ب ن عليــه، واالأوليــاء الالحقــ�ي علــم وعرفــان، أمــدَّ االأنبيــاء الســابق�ي

ــه الصــالة  ــه وجــد قبــل خلــق آدم، علي ، وأن ن ــه عليــه وســلم، خلــق مــن نــور رب العالمــ�ي الل

ــه. )4( ــت من ــاء خلق ــالم، وأن االأنبي والس

ي 
ــه وســلم، �ن ــه علي ــه، صــىل الل ــث رســول الل ي حدي

ــات متناقضــة �ن ــد جــاءت رواي وق  

، صــىل اللــه عليــه  ي ي اللــه عنــه، عــن النــ�ب
هــذه المســألة، فمــا رواه الِعربــاض بــن ســارية، ر�ن

ــِه()5(،  ي ِطيَنِت ِ
ــِدٌل �ن ، َوِإنَّ آَدَم َلُمْنَج َ ن ــ�ي ِبيِّ ــُم النَّ ــاِب َلَخاتَ ي أُمِّ اْلِكَت ِ

ــِه �ن ــَد الل ِّي ِعْن
ــال: )ِإ�ن وســلم، ق

ــاء  ي أثن
ــل �ن ــىل االأرض، حاص ــروح ع ــذي آدم مط ــال ال ي الح

ــاء �ن ــم االأنبي ــت خات : كتب ــ�ن والمع

ــة المنــورة، الطبعــة: السادســة  ــة العلــوم والحكــم، المدين : مكتب ــا�ش ــة الصحيحــة، 1 / 96، الن ة النبوي ــاء، الســ�ي 1- العمــري: د. أكــرم ضي

1415هـــ - 1994م، عــدد االأجــزاء: 2. وانظــر: النيســابوري، صحيــح مســلم، كتــاب الصيــام، بــاب اســتحباب صيــام ثالثــة أيــام مــن كل شــهر 

ن والخميــس وصــوم يــوم عرفــة وعاشــوراء واالثنــ�ي

ة النبويــة الصحيحــة، 1 / 100، وانظــر: المــالح: أبــو عبــد الرحمــن محمــود بــن محمــد، التعليــق عــىل الرحيــق المختــوم، ص  2- العمــري: الســ�ي

ســكندرية - جمهوريــة مــ� العربيــة، الطبعــة: االأول 1431هـــ 2010م، عــدد االأجــزاء: 1. : الــدار العالميــة للنــ�ش والتوزيــع، االإ 39 - 44، النــا�ش

ن االتّباع واالبتداع ص 158. 3- عثمان، محبة الرسول ب�ي

ي ضوء الكتاب والسنة، 2 / 711. 
، صىل الله عليه وسلم، �ن ي 4- المرجع السابق ص 165  وما بعدها، والتميمي، حقوق الن�ب

ه. ي الله عنه، وقال االأرنؤوط: حديث صحيح لغ�ي
، حديث العرباض بن سارية، ر�ن ن 5- مسند أحمد، مسند الشامي�ي
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ــروح. )1( ــراء ال ــره، وإج ــن تصوي ــرغ م ــا يف ــه لم تخلق

" و"كنــت وال آدم وال مــاء وال  ن ن المــاء والطــ�ي وأمــا مــا ورد بلفــظ "كنــت نبيــاً وآدم بــ�ي  

" فهــذه ال أصــل لهــا.)2( ن طــ�ي

ظل النبي، صىل الله عليه وسلم: 

ــل  ــلم، كان ال ظ ــه وس ــه علي ــىل الل ، ص ي ــ�ب ــه، أن الن ــه الل ــاض، رحم ي عي
ــا�ن ــر الق ذك  

)3( نــوراً.  كان  الأنــه  قمــر؛  وال  شــمس  ي 
�ن لشــخصه 

ي شــمس وال قمــر، 
وقــال ذكــوان: لــم يـُـَر لرســول اللــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، ظــل �ن  

مــذي: معنــاه لئــال يطــأ عليــه كافــر، فيكــون مذلــة لــه، وقــال ابــن ســبع: إن  قــال الحكيــم ال�ت

ي 
ــىش �ن ــوراً، وكان إذا م ــه كان ن ــىل االأرض، وأن ــع ع ــلم، كان ال يق ــه وس ــه علي ــىل الل ــه، ص ظل

ــل. )4( ــه ظ ــر ل ــر ال يظه ــمس أو القم الش

وقيــل: الأنــه كان نــوراً، والظــل ظلمــة، ويشــهد لذلــك قولــه، صــىل اللــه عليــه وســلم،   

ي نُــوراً(. )5(
ي دعائــه: )َواْجعْلــ�ن

�ن

، صــىل  ي ونقــل هــذا بعــض فقهــاء الشــافعية والحنابلــة)6(، وال دليــل يصــح عــن النــ�ب  

ــه  ــه وأعــالم نبوت ــر فضائل ــاد وذك ة خــ�ي العب ي ســ�ي
: 942هـــ(  ســبل الهــدي والرشــاد �ن ــو�ن ــن يوســف الشــافعي )المت 1- الصالحــي: محمــد ب

: دار  ي المبــدأ والمعــاد 1 / 78، تحقيــق وتعليــق الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود والشــيخ عــىلي محمــد معــوض، النــا�ش
وأفعالــه وأحوالــه �ن

وت - لبنــان، الطبعــة: االأول 1414هـــ - 1993م، عــدد االأجــزاء: 12. الكتــب العلميــة، بــ�ي

2-المرجع السابق، 1 / 80. 

: دار  : 544هـــ ( الشــفا بتعريــف حقــوق المصطفــى،   1  / 731، النــا�ش ي أبــو الفضــل ) المتــو�ن
ي الســب�ت 3- عيــاض: عيــاض بــن مــوىس اليحصــ�ب

الفيحــاء - عمــان، الطبعــة: الثانيــة 1407هـــ، عــدد االأجــزاء: 2. 

ــح  ــة بالمن ــب اللدني : 923هـــ ( المواه ــو�ن ــر ) المت ي بك ــن أ�ب ــد ب ــن محم ــد ب : أحم ي
ــطال�ن ــاد 2 / 90، والقس ــدى والرش ــبل اله ــي: س 4- الصالح

ــزاء: 3.  ــدد االأج ــال، ع ــة: ب ــ�، الطبع ــرة - م ــة، القاه ــة التوفيقي : المكتب ــا�ش ــة 2 / 85، الن المحمدي

ي صالة الليل وقيامه.
5- صحيح مسلم، كتاب صالة المسافرين وق�ها، باب الدعاء �ن

ح البهجــة الورديــة 4 / 91، المطبعــة الميمنيــة،  ي �ش
: 885 هـــ( الغــرر البهيــة �ن 6- االأنصــاري: زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد الســنيىي )المتــو�ن

ي معرفة 
نصــاف �ن : 885 هـــ( االإ ن عــىلي بــن ســلمان )المتــو�ن الطبعــة: بــال طبعــة وال تاريــخ، عــدد االأجــزاء: 5، والمــرداوي: عــالء الديــن أبــو الحســ�ي

: دار هجــر للطباعــة والنــ�ش والتوزيــع  ، والدكتــور عبــد الفتــاح الحلــو، النــا�ش كي
الراجــح مــن الخــالف 20 /91، تحقيــق الدكتــور عبــد اللــه الــ�ت

عــالم، القاهــرة - جمهوريــة مــ� العربيــة، الطبعــة: االأول 1415هـــ - 1995م، عــدد االأجــزاء: 30. واالإ
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اللــه عليــه وســلم، بهــذا الشــأن، وحديــث ذكــوان غــ�ي متصــل الســند، مرســل وال يثبت إســناده.

ولهــذا؛ ذهــب بعــض العلمــاء المعارصيــن إل أن نفــي الظــل لرســول اللــه، صــىل اللــه   

يتــه، عليــه الصــالة والســالم، وال دليــل عليــه مــن قــرآن أو ســنة  عليــه وســلم، يتعــارض مــع ب�ش

ــة.  صحيح

، صــىل اللــه عليــه وســلم، كمــا  ي وقــد اســتدلوا بأحاديــث ثابتــة تفيــد وجــود ظــل النــ�ب  

ي حديــث خبــاب بــن االأرت، قــال: )َشــَكْونَا ِإَل رَُســوِل اللَّــِه، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َوُهــَو 
جــاء �ن

ــَس  ــاِس، َوَجَل ــٍر ِللنَّ ــو بَْك ــاَم أَبُ ــرة: )َفَق ــث الهج ي حدي
ــِة()1(، و�ن ــلِّ الَكْعَب ي ِظ ِ

ــُه �ن ــرَْدًة َل ــٌد بُ ُمَتَوسِّ

ــْن َلــْم يَــَر  ــَق َمــْن َجــاَء ِمــَن االأَنَْصــاِر - ِممَّ ــِه َوَســلََّم، َصاِمًتــا، َفطَِف ــِه، َصــىلَّ اللــُه َعَلْي رَُســوُل اللَّ

ــِه،  ــوَل اللَّ ــْمُس رَُس ــِت الشَّ َّ أََصابَ ــ�ت ــٍر، َح ــا بَْك ي أَبَ ِّ ــ�ي ــلََّم، يَُح ــِه َوَس ــُه َعَلْي ــِه، َصــىلَّ الل ــوَل اللَّ رَُس

ــاُس رَُســوَل اللَّــِه،  َّ ظَلَّــَل َعَلْيــِه ِبِرَداِئــِه، َفَعــرََف النَّ َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َفأَْقَبــَل أَبـُـو بَْكــٍر َحــ�ت

، صــىل اللــه عليــه  ي ــَك( )2(، وهــذه االأحاديــث تثبــت أن النــ�ب ــَد َذِل ــلََّم، ِعْن ــِه َوَس ــُه َعَلْي َصــىلَّ الل

ن والصحــاح.  ي الســ�ن
ــ�ي �ن ــه كان يســتظل، ومثــل هــذا كث ــه غمامــة، وأن وســلم، مــا كانــت تظل

عــي،  ه، فــرض �ش ، صــىل اللــه عليــه وســلم، وتبجيلــه، وتوقــ�ي ي وختامــاً، فــإن حــب النــ�ب  

ن بكثــ�ي مــن الخصائــص النبويــة، واختصاصــه  ، صــىل اللــه عليــه وســلم، بــ�ش يتمــ�ي ي وأن النــ�ب

بمــا جــاء منهــا، مؤكــد بالدليــل مــن الكتــاب والســنة، وأمــا مــا لــم يــرد عليــه دليــل، فــال نقــول 

ــل  ــا إال بالدلي ام أي منه ن ــ�ت ــه، دون ال ــب إلي ــا ذه ــة، كل فيم ــاء كاف ام آراء العلم ــ�ت ــع اح ــه، م ب

ــح.   ــح ال�ي الصحي

سالم. ي االإ
1- صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب عالمات النبوة �ن

، صىل الله عليه وسلم، وأصحابه إل المدينة. ي 2- صحيح البخاري، كتاب مناقب االأنصار، باب هجرة الن�ب
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ــه  َّ ل ن ــ�ت ــاً، واه ــوُب ُحب ــه القل ــْت ل ــلم، خفق ــه وس ــه علي ــىل الل ــى، ص ي المصطف ــ�ب الن  

ّ باســمه العاشــقون، وازدانــْت بذكــره قصائــُد الشــعراء، وتبــارى بمدحه  الوجــداُن وْجــداً، وتغــ�ن

، وجلجــَل االأذاُن  ن ي العالمــ�ي
، وســما ِذكــرُه �ن ن فطاحــُل االأدبــاء، وهتفــْت باســمه حناجــُر المحبــ�ي

 . ن ــ�ي ــالل رّب العالم ــه ذي الج ــم الل ــاً باس ن ؛ مق�ت ن ــهادت�ي ــمه بالش باس

ــاس؛  ــًة للن ي ــًة خ�ي ــالة راي ــلم، بالرس ــه وس ــه علي ــىل الل ــول، ص ــادى الرس ــذ أن ن من  

ــوار  ــرَه الجهــالِء العمــي عــن أن ــه ُك ــَب ُحبُّ ــه، وغل ــع تحــت رايت ــه، ومــن تجّم ــه عــىل أمت كان قلُب

 َ ن ــْم َحِريــٌص َعَلْيُكــْم ِباْلُمْؤِمِنــ�ي الرســالة، }َلَقــْد َجاَءُكــْم رَُســوٌل ِمــْن أَنُْفِســُكْم َعِزيــٌز َعَلْيــِه َمــا َعِنتُّ

)128 رَِحيٌم{)التوبــة:  رَُءوٌف 

ــه  ــه علي ــىل الل ــى، ص ــة المصطف ــم بمحب ــت قلوبه ــن تحّل ــم الذي ــر الكري ــا النف أم  

ي الجليــل  ث عنــه وال حــرج، فهــا هــو الصحــا�ب وســلم، والمســت حــالوُة المحبــة أفئدتَهــم؛ فحــدِّ

ن عينيــه، ويــراوده صناديــد قريــش،  ي اللــه عنــه، يلمــُع ســيف الظلــم بــ�ي
ثنــة، ر�ن زيــد بــن الدِّ

ن  ــ�ي ــث ب ــه، دار حدي ــجن يدي ــُد الس ــَل حدي ــد أثق ــه، وق ي ناظري
ــوت �ن ــبَح الم ــل ش ــو يتخاي وه

 : ــة المــوت، وزعيــم كبــ�ي مــن قــادة الكفــر آنــذاك، قــال ابــن االأثــ�ي االأســ�ي الســائر إل مقصل

ُحبُّ النبّي

الشيخ عامر توفيق أحمد بدوي

مفتي محافظة طولكرم
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ن قــدم ليقتــل: نشــدتك اللَّــه يــا زيــد، أتحــب أّن  »ولمــا أرادوا قتلــه، قــال لــه أَبـُـو ســفيان، حــ�ي

ي أهلــك؟ فقــال: واللــه مــا أحــب أّن محمــًدا 
ب عنقــه وأنــك �ن محمــًدا عندنــا االآن مكانــك، فُتــ�ن

، فقــال أَبُــو ســفيان:  ي أهــىلي
ي جالــس �ن

ي مكانــه الــذي هــو فيــه تصيبــه شــوكة تؤذيــه، وأ�ن
االآن �ن

ــٍد محمــًدا«)1(. فحــّد الســيف الــذي  مــا رأيــت أحــًدا مــن النــاس يحــب أحــًدا كحــبِّ أصحــاب ُمَحمَّ

ــس  ــوكٍة تم ــن أذى ش ــّب م ــىل المح ــون ع ــه الأه ــح آالم ــاة تباري يء، ومعان ــ�ب ــم ال ــع اللح يقط

، صــىل اللــه عليــه وســلم، فكانــت محبتهــم جّياشــة العاطفــة، فّياضــة  ي يــف للنــ�ب الجســد ال�ش

ي ســويدائه.
ــب، وتســتقر �ن ــح القل الشــعور، تمــالأ جوان

لــم تكــن المحبــة شــعوراً قلبياً فحســب؛ بــل كانــت فــداًء، وبســالًة، وشــكيمًة، والوقائع   

ي 
ي اللــه عنــه، �ن

ي طالــب، ر�ن ي عــىلي بــن أ�ب العديــدة الفريــدة تؤكــد ذلــك؛ منهــا موقــف الصحــا�ب

 - ي ِ
؛ َفــِإنَّ رَُســوَل اللَّــِه، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم- ِفيَمــا بََلَغــ�ن ٌّ الهجــرة، قــال ابــن هشــام: )أََمــا َعــىِلي

َي َعــْن رَُســوِل اللَّــِه، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه  َّ يـُـَؤدِّ ــَة، َحــ�ت َُه ِبُخُروِجــِه، َوأََمــرَُه أَْن يََتَخلَّــَف بَْعــَدُه ِبَمكَّ َ أَْخــ�ب

ــاِس، َوَكاَن رَُســوُل اللَّــِه، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َلْيــَس  ي َكانـَـْت ِعْنــَدُه ِللنَّ ِ
َوَســلََّم، اْلَوَداِئــَع، الَّــ�ت

ــِه َصــىلَّ  ــِه َوأََمانَِت ــُم ِمــْن ِصْدِق ــَدُه، ِلَمــا يُْعَل ــِه إالَّ َوَضَعــُه ِعْن َ َعَلْي ٌء يُْخــىش ْ ي َ ــَدُه ىسش ــَة أََحــٌد ِعْن ِبَمكَّ

اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم.)2(

، صــىل اللــه عليــه وســلم، وهــو يصــارع حديــث  ي ي فــراش النــ�ب
ُّ �ن ي

تســّجى الفــ�ت القــرىسش  

النفــس، وخواطرهــا؛ أن تشــتبك الســيوف، وتتناحــر الحــراب فــوق جســده، فيتناثــر ِمزقــاً عــىل 

ــبُّ  ، وطــارَد ُح ي
ــا تالشــت خواطــر الخــوف مــن الرهــط القــرىسش هــا، ورؤوســها؛ ف�عــان م حدِّ

1- أسد الغابة، 2 /357

ة ابن هشام1/ 485. تحقيق مصطفى السقا. 2- س�ي

 العدد
ف

مل� ُحبُّ النبّي، صىل الله عليه وسلم
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؛ تســخُر مــن مكــر الماكرين،  ي وســاوَس الشــيطان، إنهــا عقيــدة الفــداء المنبثقــة مــن الحــبِّ النــ�ب

فهــذا الفــ�ت المؤمــن المحــّب لنبيــه؛ رَكَل بِرْجِلــه ُمتــع الحيــاة، ولــم يتلــَه بزخــارف الدنيــا، وآثــر 

ي 
، صــىل اللــه عليــه وســلم، تحــّول إل فــداء وافتــداء �ن ي االآخــرة عــىل حطــام الدنيــا، فُحــب النــ�ب

اللحظــة الحاســمة.

، صــىل اللــه عليــه وســلم، طاقــة مندفعــة غالّبــة، تشــحُن حاملهــا بأقــ�  ي ُحــّب النــ�ب  

ار، أو  ي مــع الخصــوم االأ�ش
ك الدنيــا خلــف ظهــره إن أزفــت ســاعة التــال�ت ، ويــ�ت ي

�ت درجــات الــ�ت

، صــىل اللــه عليــه وســلم،  ي ي رؤوس الكافريــن، فزينــت لهــم الغــرور، والنــ�ب
ُ �ن ن لعبــت الشــياط�ي

ي مســارات الحــب، وال 
ن أحبابــه يريــد أن يســمع مــن أفواههــم صــدى مــا رددتــه القلــوب �ن بــ�ي

ي غــزوة بــدر، وقــد أوشــكت الحــرب أن تــدور رحاها، 
أدّل عــىل ذلــك مــن امتحــان إرادة االأنصــار �ن

، َوأَْعطَْيَنــاَك  ْقَنــاَك، َوَشــِهْدنَا أَنَّ َمــا ِجْئــَت ِبــِه َحــقٌّ ــا ِبــَك َوَصدَّ َقــاَل َســْعُد بْــُن ُمَعــاٍذ: )َفَقــْد آَمنَّ

ــْمِع َوالطَّاَعــِة، َفاْمــِض يـَـا رَُســوَل اللــِه ِلَمــا أَرَْدَت، َفَنْحــُن  َعــىَل َذِلــَك ُعُهوَدنـَـا َوَمَواِثيَقَنــا َعــىَل السَّ

ــَف  ــاُه َمَعــَك، َمــا تََخلَّ ــِو اْســَتْعرَْضَت ِبَنــا َهــَذا اْلَبْحــَر َلُخْضَن ، َل معــك، فــو الــذي بََعَثــَك ِباْلَحــقِّ

ٌ ِعْنــَد اْلَحــرِْب، ُصــُدٌق ِعْنــَد اللَِّقــاِء، َوَلَعــلَّ  ُ نـَـا َغــًدا، ِإنَّــا َلُصــ�ب ــا َواِحــٌد، َوَمــا نَْكــرَُه أَْن نَْلَقــى َعُدوَّ ِمنَّ

ــا َمــا تََقــرُّ ِبــِه َعْيُنــَك، َفــِ�ْ ِبَنــا َعــىَل بََرَكــِة اللــِه، َفــُ�َّ ِبَذِلــَك رَُســوُل اللــِه، َصــىلَّ  اللــَه يُِريــَك ِمنَّ

)
1

ــه َعَلْيــِه َوَســلََّم()* اللَّ

ــف  ــم يق ــوب. ول ــد المحب ــا يري ً بم
ــار ر�ن ــار البح ــوا غم ــم ليخوض ــُة دفعته فالمحب  

االأمــر عنــد ســعد، فكانــت مشــاركة جماعيــة، وصنعــت المحبــة االأعاجيــب، فقــام الِمْقــَداُد بـْـُن 

َعْمـــٍرو، َفَقــاَل: )يَــــا رَُســوَل اللــِه؛ اْمــِض ِلَمــا أََراك اللــُه، َفَنْحــُن َمَعــك، َواَللــِه ال نَُقــوُل َلــك َكَمــا 

ــْب  ــْن اْذَه ــُدوَن. َوَلِك ــا َقاِع ــا َهاُهَن ــال إنّ ــك َفَقاِت ــَت َوَربّ ــْب أَنْ ــوىَس: اْذَه ــَل ِلُم ــو إْ�َاِئي ــْت بَُن َقاَل

* دالئل النبوة للبيهقي، 3/ 34.
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أَنـْـَت َوَربـّـك َفَقاِتــال، إنـّـا َمَعُكَمــا ُمَقاِتُلــوَن، َفَواَّلــِذي بََعَثــك ِباْلَحــّق، َلــْو ِ�ْت ِبَنــا إَل بـَـرِْك اْلُغَمــاِد 

ــُه( )1( ّ تَْبُلَغ ــ�ت ــِه َح ــْن ُدوِن ــك ِم ــا َمَع َلَجاَلْدنَ

ــه  ــىل الل ، ص ي ــ�ب ــة الن ــه بمحب ــق قلب ــن خف ــا كلُّ م ــارك فيه ــداء ش ــّب والف ــة الح وأمثل  

ــه  ــه، صــىل الل ــه، مــع رســول الل ــه عن ي الل
ــق، ر�ن ــر الصدي ــو بك ــه وســلم، فلمــا خــرج أب علي

ي طــوراً أمامــه، وطــوراً خلفــه، وطــوراً عــن يمينه، 
عليــه وســلم، متوجهــاً إل الغــار، جعــل يمــىش

وطــوراً عــن شــماله، قــال صــىل اللــه عليــه وســلم: )مــا هــذا مــن ِفعالــك يــا أبــا بكــر؟ قــال: يــا 

ي وأمــي، أذكــُر الرصــد، فأحــب أن أكــون أمامــك، وأتخــوُف  رســول اللــه، صــىل اللــه عليــك، بــأ�ب

الطلــب، فأحــب أن أكــون خلفــك، وأحفــظ الطريــق يمينــاً وشــماالً، فقــال: ال بــأس عليــك يــا أبــا 

ي مــالأت 
بكــر، إن اللــه معنــا()2(، فهــذه الحــركات والخفقــات واللفتــات، هــي ثمــار المحبــة الــ�ت

ــق.  يمــان العمي ــوار االإ القلــوب، وجللتهــا بأن

ــازع  ن ن ــ�أ ــول، ول ــمٌع وقب ــان، وس ــٌة وعرف ــلم، طاع ــه وس ــه علي ــىل الل ، ص ي ــ�ب ــبُّ الن ح  

، وارتفــع الحــبُّ  ن ي أســفل ســافل�ي
الهــوى، أو ســوُء فهــم الطاعــَة، تقهقــرا إل الــوراء، وتدحرجــا �ن

ــلم.  ــه وس ــه علي ــىل الل ــى، ص ــب المصطف ــر الحبي ــليم الأم ــة والتس بالطاع

ي 
ففــي صلــح الحديبيــة قبــل إبرامــه؛ ألهبــت الحماســُة قلــوب الصحابــة الكــرام، ر�ن  

ي ســاحات الوغــى، ومقارعــة الحديــد بالحديــد، ولمــا لــم 
اللــه عنهــم، وحســبوه دون منازلهــم �ن

َّ اللَّــِه، َصــىلَّ  ي يجــف الحــ�ب الــذي كتــب فيــه اتفــاق الصلــح، َقــاَل ُعَمــُر بـْـُن الَخطَّــاِب: )َفأَتَْيــُت نـَـ�بِ

نـَـا  ، َوَعُدوُّ ــا َقــاَل: بـَـىَل، ُقْلــُت: أََلْســَنا َعــىَل الَحــقِّ َّ اللَّــِه َحقًّ ي اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َفُقْلــُت: أََلْســَت نـَـ�بِ

ــِه،  ــوُل اللَّ ِّي رَُس
ــاَل: ِإ�ن ــا ِإًذا؟ َق ي ِديِنَن ِ

ــَة؟ �ن ِنيَّ ــي الدَّ ــَم نُْعِط ــُت: َفِل ــىَل، ُقْل ــاَل: بَ ــِل؟ َق ــىَل الَباِط َع

1- الروض االأنف، 5 /71.

ف المصطفى، 2/ 344. 2- �ش
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ــِه؟  ــوُف ِب ــَت َفَنطُ ي الَبْي ِ
ــا َســَنأْ�ت َّ ــا أَن ثَُن ــَت تَُحدِّ ــَس ُكْن ــُت: أََو َلْي ي، ُقْل َوَلْســُت أَْعِصيــِه، َوُهــَو نَــارِصِ

ٌف ِبــِه، َقــاَل:  َّــا نَأِْتيــِه الَعــاَم؟ َقــاَل: ُقْلــُت: الَ، َقــاَل: َفِإنَّــَك آِتيــِه َوُمطَّــوِّ ْتـُـَك أَن َ َقــاَل: بـَـىَل، َفأَْخ�ب

ــَنا  ــُت: أََلْس ــىَل، ُقْل ــاَل: بَ ــا؟ َق ــِه َحقًّ َّ اللَّ ي ــ�بِ ــَذا نَ ــَس َه ــٍر، أََلْي ــا بَْك ــا أَبَ ــُت: يَ ــٍر، َفُقْل ــا بَْك ــُت أَبَ َفأَتَْي

ــا ِإًذا؟!()1(،  ي ِديِنَن ِ
ــَة �ن ِنيَّ ــي الدَّ ــَم نُْعِط ــُت: َفِل ــىَل، ُقْل ــاَل: بَ ــِل؟ َق ــىَل الَباِط ــا َع نَ ــقِّ َوَعُدوُّ ــىَل الَح َع

ــل  ــداء التحلُّ ــن ن ــماعهم ع ــدم أس ــاوس، ص ــال االأش ــوب الرج ي قل
ــبوب �ن ــاُس المش ــذا الحم ه

ن ال يــدرون مــا يصنعــون، هنــا دخلــت المحبــة لتحــرك مــن جديــد  حــرام، وغــدوا واجمــ�ي مــن االإ

ي اللــه عنهــا، عــىل رســول اللــه، 
ن أم ســلمة، ر�ن عاطفــة الحــب الهائلــة، فأشــارت أم المؤمنــ�ي

ي 
ــ�ن ــب يع ــدداً أن الح ــيفقهون مج ــه، فس ــدأ بنفس ــل، ويب ــلم، أن يتحل ــه وس ــه علي ــىل الل ص

الطاعــة. )َفرََجــَع رَُســوُل اللــِه، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َفَدَخــَل َعــىَل أُمِّ َســَلَمَة، َفَقــاَل: يَــا أُمَّ 

ــاِس؟ َقاَلــْت: يـَـا رَُســوَل اللــِه، َقــْد َدَخَلُهــْم َمــا َقــْد َرأَيـْـَت، َفــال تَُكلَِّمــنَّ ِمْنُهــْم  َســَلَمَة، َمــا َشــأُْن النَّ

ــاُس  ــَل النَّ ــَك، َفَع ــَت َذِل ــْد َفَعْل ــْو َق ــْق، َفَل ــرُْه َواْحِل ــُث َكاَن، َفانَْح ــَك َحْي ــْد ِإَل َهْدِي ــانًا، َواْعِم ِإنَْس

َ َهْديـَـُه َفَنَحــرَُه، ثـُـمَّ  َّ أَ�ت َذِلــَك. َفَخــَرَج رَُســوُل اللــِه، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، ال يَُكلِّــُم أََحــًدا َحــ�ت

، صــىل اللــه عليــه وســلم،  ي ــاُس يَْنَحــُروَن َويَْحِلُقــوَن()2(. فلمــا رأوا النــ�ب َجَلــَس، َفَحَلــَق، َفَقــاَم النَّ

تحلــل مــن إحرامــه، لــم تملــك القلــوُب المحبــُة إال التســليم للحبيــب المصطفــى، صــىل اللــه 

. ن عليــه وســلم، فتحللــوا مــن إحرامهــم طائعــ�ي

، صــىل اللــه عليــه وســلم، قــدوة واتبــاع، ونهــج نبــوي قويم،}َلَقــْد َكاَن َلُكْم  ي ُحــبُّ النــ�ب  

ًا{ )االأحــزاب:21(.  ــَه َكِثــ�ي ــَه َواْلَيــْوَم ااْلآِخــَر َوَذَكــَر اللَّ ــِه أُْســَوٌة َحَســَنٌة ِلَمــْن َكاَن يَرُْجــو اللَّ ي رَُســوِل اللَّ ِ
�ن

ــدى. ــق اله ، وطري ــ�ي ــواب الخ ي كل أب
ــدوة �ن ق

وِط. ُ ُّ ي الِجَهاِد َوالُمَصاَلَحِة َمَع أَْهِل الَحرِْب َوِكَتابَِة ال�ش ِ
وِط �ن ُ ُّ وط، بَاُب ال�ش 1- صحيح البخاري، كتاب ال�ش

، حديث المسور بن مخرمة الزهري ومروان بن الحكم، وقال االأرنؤوط، إسناده حسن. ن 2- مسند أحمد،مسند الكوفي�ي
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 ، ن ، صــىل اللــه عليــه وسلـــم، درع تحصنــت بــه النفــوس أن ينالهــا غضــب الغاضبــ�ي ي حــبُّ النــ�ب

ِّ، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم،  ي ، َعــْن ُعَمــَر بـْـِن الَخطَّــاِب: )أَنَّ رَُجــالً َعــىَل َعْهــِد النَّــ�بِ ن ولعنــة الالعنــ�ي

ــُب ِحَمــاًرا، َوَكاَن يُْضِحــُك رَُســوَل اللَّــِه، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم،  َكاَن اْســُمُه َعْبــَد اللَّــِه، َوَكاَن يَُلقَّ

َ ِبــِه يَْوًمــا، َفأََمــَر ِبــِه َفُجِلــَد،  ي ِ
َاِب، َفــأُ�ت َّ ي الــ�ش ِ

ُّ، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َقــْد َجَلــَدُه �ن ي ــ�بِ َوَكاَن النَّ

ُّ، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه  ي ــ�بِ َ ِبــِه؟ َفَقــاَل النَّ َ َمــا يُــْؤ�ت َ
َفَقــاَل رَُجــٌل ِمــَن الَقــْوِم: اللَُّهــمَّ الَعْنــُه، َمــا أَْكــ�ش

ــَه َورَُســوَلُه()1(. ــِه َمــا َعِلْمــُت ِإنَّــُه يُِحــبُّ اللَّ َوَســلََّم: )الَ تَْلَعُنــوُه، َفَواللَّ

ي القلــوب المحبــة، حــرك فيهــا كلَّ فضيلــة، وزجرهــا 
ذلــك هــو الحــبُّ الــذي اعتلــج �ن  

عــن كل رذيلــة.

ي ِحلِّــه وترحالــه، وهــم 
، صــىل اللــه عليــه وســلم، �ن ي كان الُمحبــون يتحلقــون حــول النــ�ب  

ي 
يمــان، ولكنهــم يخشــون لحظــة الفــراق، وهــل مــن تــالٍق بعدهــا �ن ي ظــل شــجرة االإ

آمنــون �ن

، صــىل اللــه عليــه وســلم: )أســألك  ي جنــان النعيــم، فــإذا بصــوت صــارٍخ مــن بعيــد يقــول للنــ�ب

َِة  ْ ــ�ش ــَك ِبَك ــىَل نَْفِس ي َع ِّ
ــ�ن ــاَل: َفأَِع ــَو َذاَك. َق ــُت: ُه ــَك؟ ُقْل َ َذِل ْ ــ�ي ــاَل: أَْو َغ ــِة. َق ي اْلَجنَّ ِ

ــَك �ن ُمَراَفَقَت

ــه،  ي الل
ــب �ن ــان الح يم ــرى االإ ــق ع ــاعر، وأوث ــاش بالمش ــان الجي يم ــو االإ ــذا ه ــُجوِد()2(.  ه السُّ

ي الكريــم، صــىل اللــه عليــه وســلم، صــالة عطــرة  ي اللــه، وأختــم بــأن أهــدي النــ�ب
والبغــض �ن

ــه، صــالة ال ينقطــع ثوابهــا، وال ينفصــل وصالهــا،  ، وعــىل آل ي ــ�ب ــة، فاللهــّم صــلِّ عــىل الن زكّي

ــات. ي االأزم
ــا �ن ــات، وتنجين ــا الكرب ــرج به تف

1- صحيح البخاري، كتاب الحدود، بَاُب َما يُْكرَُه ِمْن َلْعِن َشاِرِب الَخْمِر، َوِإنَُّه َلْيَس ِبَخاِرٍج ِمَن الِملَِّة.

ُجوِد َوالَحثِّ َعَلْيِه. 2- صحيح مسلم، كتاب الصالة، بَاُب َفْضِل السُّ
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، لــُه النِّعمــُة، ولــه الفضــُل، ولــُه الثَّنــاُء الحســن، وصلــواُت  َ ن الَحْمــُد للــِه ربِّ العالمــ�ي  

يـْـن، وبَْعد:  َته إَل يوِم الدِّ ، وعــىَل َمْن تَِبــَع ُســنَّ َ ن ْ ِف الُمرَْســِل�ي ــٍد، أ�ش ِدنَا ُمَحمَّ  اللــِه وســالُمه عــىَل ســيِّ

ل  وَّ
ــع االأ ــْهِر ربي ــْن َش َ ِم ــ�ش ي َع

ــا�ن ي الثَّ
ــف �ن ي َّ ــوي ال�ش ــد النَّب ــَرى الَمْوِل ُ ِذْك ن ــ�ي ــا إْن تَِح فم  

ــاُم ابتهاًجــا وفرًحــا بذكــرى مولــده، واســتذكاًرا  ــاٍم ِهْجــرّي؛ حــ�ت نجــد االحتفــاالت تُق ي ُكلِّ َع
�ن

ــد، َصــىلَّ اللــُه  ٍ إَل ســيِّده ُمَحمَّ ٍء ولــو يســ�ي ي
ــا هدُفــه تقديــُم ىسش ته الَعِطــرَة، كلُّ واحــٍد منَّ لســ�ي

، لهمــا الفضــل بعــَد اللــه  ن ِ كريمــ�ي
ن ْ ــ�ي ــَر بفْضــِل نَبيَّ ي هــذا الَمَقــال أْن أُذكِّ

َعَلْيــه َوَســلَّم، أْحَبْبــُت �ن

ــلَّم. ــه َوَس ــُه َعَلْي ــىلَّ الل ــد، َص ــ�ي ُمَحمَّ ــادي الَبِش ــد اله ي َمول
ــاَل �ن ــبحانه وتع ُس

أواًل: ُدَعــاُء أَِب األَنبيَــاء إبراهيــم وابنــه إســامعيل لَخاتَــم األَنبيــاِء 

ــالم: ــٍد، َعلَيِْهــُم السَّ ُمَحمَّ

ي ســورِة 
ي الُقــرآن الَكريــم �ن

ــالم، �ن َورََدْت َدْعــوُة إبراهيــم وابنــه إســماعيل، َعَلْيِهَمــا السَّ  

ــِك َويَُعلَِّمُهــُم  ــا َوابَْعــْث ِفيِهــْم رَُســواًل ِمْنُهــْم يَْتُلــو َعَلْيِهــْم آيَاِت البقــرة، حيــُث قــال تعــاَل: }َربََّن

ــة لنبينــا  يِهــْم ِإنَّــَك أَنْــَت الَعِزيــُز الَحِكيُم{)البقــرة: 129(، وهــذه دعــوٌة خاصَّ اْلِكَتــاَب َوالِحْكَمــَة َويَُزكِّ

)
1

ــلَّم.)* ــه َوَس ــُه َعَلْي ــىلَّ الل ــد، َص ُمحمَّ

ي:3/ 82. * تفس�ي الط�ب

ــلََّم، ــه َوَس ــُه َعلَيْ ــىلَّ الل ــٌد، َص  ُمَحمَّ

َعاِء والِبَشارَة بنَْيَ الدُّ

أ. موَس أحمد خاليلَة

باِحٌث رشعيٌّ دائرُة إفتاء جنوب الخليل
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ــن  ــا م ــَث نبًي ــأْن يَْبَع ــه ب ي ُدعائ
ــالم، �ن ــه السَّ ــم، علي ــه إبراهي ّ الل ي ــ�ب ــْ�ُ ن ــُد َح ويُفي  

يــَن  ، أََحُدُهَمــا: أَْن يَُكــوَن ِفيِهــْم رَُســوٌل يُْكِمــُل َلُهــُم الدِّ ِ
ن ْ جنســهم، َكَمــا لَحــال ُذرِّيَِّتــِه ِمــْن َوْجَهــ�ي

: أَْن يَُكــوَن َذِلــَك الَمْبُعــوُث ِمْنُهــْم  ي ِ
ــا�ن ْســالِم، َوالثَّ َع، َويَْدُعوُهــْم ِإَل َمــا يَْثُبُتــوَن ِبــِه َعــىَل االإِ ْ َّ َوالــ�ش

َنَّ الرَُّســوَل َوالُمرَْســَل ِإَلْيِه ِإَذا 
يِن أَْعظـَـَم؛ الأ ي الِعــزِّ َوالدِّ ِ

ِهــْم؛ ِلَيُكــوَن َمَحلُُّهــْم َورُتَْبُتُهــْم �ن ِ ْ ال ِمــْن َغ�ي

ََف ِلطَِلَبِتــِه ِإَذا أُِجيــَب ِإَلْيَهــا...)1(، كمــا يُســتنتُج مــن كلمــة )ِفيِهــْم(،  ْ َكانـَـا َمًعــا ِمــْن ُذرِّيَِّتــِه، َكاَن أَ�ش

ــٍة، َفــال يَُكــوُن َذِلــَك الرَُّســوُل  ْعــَوُة ِبَمِجــيِء رَُســوٍل ِبِرَســاَلٍة َعامَّ وأنَّــه َلــْم يَُقــْل )َلُهــْم(؛ ِلَتُكــوَن الدَّ

ــالم، عــىل  رَُســوال ِإَلْيِهــْم َفَقــْط،)2( وقــد اشــتملت دعــوُة إبراهيــم وابنــه إســماعيل، عليهمــا السَّ

ــاَلِة  ــِغ الرَِّس َل تَْبِلي َنَّ أَوَّ
ــا؛ الأ ــِب َوُجوِدَه ــِب تَرِْتي ــىَل َحَس ــِر َع ْك ي الذِّ ِ

ــًة �ن ــاَءْت ُمرتَّب ــوٍر، َج ــة أم أَربع

ِتــالَوُة الُقــْرآِن، ثـُـمَّ يَُكــوُن تَْعِليــُم َمَعاِنيــِه، َقــاَل تََعــاَل: }َفــِإذا َقَرأْنــاُه َفاتَِّبــْع ُقْرآنـَـُه* ثـُـمَّ ِإنَّ َعَلْينــا 

ــْرآِن. )3( ــاِد اْلُق ــِل ِبِإرَْش ــة، َوِهــَي الَعَم ِكَي ْ ن َّ ــِم ال�ت ــة: 18 - 19(، وتَْحُصــُل بالِعْل ــُه{ )الِقَياَم بَيانَ

مضامني دعاء إبراهيم و إسامعيل، عليهام السالم:

ن عــدة، شــملها دعــاء  تضمنــت االآيــة الكريمــة ســالفة الذكــر مــن ســورة البقــرة مضامــ�ي  

ي أمتهمــا، وتتخلــص 
ي المطلــوب أن يبعــث �ن إبراهيــم وابنــه إســماعيل، عليهمــا الســالم، للنــ�ب

: ي
ــاالآ�ت ن ب ــ�ي ــك المضام تل

ُة، أَِو الُمــَراُد آيَاُت  ــُة َوالَعْقِليَّ أوالً: تــالوُة االآيــات: وهــي ظاهــُر االألفاظ، وقيل: هــي االآيَاُت الَكْوِنيَّ

ي َخْلِقِه  ِ
ُلَهــا َعَلْيــِه؛ َفَتُكــوُن َدِليــاًل َعــىَل ِصْدِقِه، َوُمْشــَتِمَلًة َعــىَل تَْفِصيِل آيـَـاِت اللــِه �ن ِ

ن ْ ي تُ�ن ِ
الَوْحــِي الَّــ�ت

. 1- الرَّازي، مَفاِتيُح الغيب، )4/ 58(، بت�ٍُّف يس�ي

2- الطَّاهر بن عاُشور، التَّحريُر والتَّنوير، )1/ 722(.

. 3- الطَّاهر بن عاُشور، التَّحريُر والتَّنوير، )1/ 723(، بت�ٍُّف يس�ي
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ي  ِ
َْســَخ �ن َ ِة َوالَبْعــِث. َوِتالَوتَُهــا: ِذْكرَُها الَمرََّة بَْعــَد اْلَمرَِّة ِل�ت ُبــوَّ يــِه َوَدالِئــِل النُّ ِ

ن ْ ِ التَّْوِحيــِد َوالتَّ�ن
ن َاِهــ�ي َ َك�ب

ي الَقْلــِب، وهــذا المعــ�ن أقــرب إل الواقع الُمعــارص، وهو ما تميُل إليــه النَّفس. ِ
ْفــِس، َوتَُؤثِّــَر �ن  النَّ

ابقة. ي االألفاظ السَّ
ثانًيا: تعليم الكتاب: قيل هو القرآن الكريم، وقيل: هو معا�ن

ــِه،  ــُة ِ�ِِّه َوَفاِئَدِت ٍء َمْعِرَف ْ ي َ ي ُكلِّ ىسش ِ
ــواب أنَّهــا �ن ــنَّة، والصَّ ــا: تعليــُم الِحْكَمــة: قيــل هــي السُّ ثالًث

ــُه َعَلْيــِه  ُّ، َصــىلَّ اللَّ ي ــ�بِ َ النَّ ن َّ َاِئــُع َوَمَقاِصُدَهــا، َوَقــْد بـَـ�ي َّ ــِة َوال�ش يِنيَّ َوالُمــَراُد ِبَهــا أَْ�َاُر االأَْحــَكاِم الدِّ

يــِن. ي الدِّ ِ
، َوَمــا ِفيَهــا ِمــَن الِفْقــِه �ن َ ن ي الُمْســِلِم�ي ِ

َِتِه �ن َوَســلََّم، َذِلــَك ِبِســ�ي

ــالُم، أَنَّ تَْعِليــَم الِكَتــاِب  ــا َعِلــَم ِإبَْراِهيــُم َوِإْســَماِعيُل، َعَلْيِهَمــا السَّ كيــة: ولمَّ ن َّ رابًعــا: ال�ت

ــىَل  ــِة َع ِبَي ْ َّ
ْعِليــُم ِبال�ت ــَرَن التَّ ــدَّ أَْن يُْق ــْل ال بُ ــِم َوِإْســَعاِدَها، بَ ي ِإْصــالِح االأَُم ِ

ــِة ال يَْكِفيــان �ن َوالِحْكَم

يِهــْم( أَْي  َياَســِة، َفَقــاَل: )َويَُزكِّ اِلَحــِة ِبُحْســِن االأُْســَوِة َوالسِّ َْعَمــاِل الصَّ الَفَضاِئــِل، َوالَحْمــِل َعــىَل االأ

َْعَمــاَل  ُدَهــا االأ ُع ِمْنَهــا ِتْلــَك الَعــاَداِت الرَِّديَئــَة، َويَُعوِّ ِ
ن ْ ِميَمــِة، َويـَـ�ن ــُر نُُفوَســُهْم ِمــَن االأَْخــالِق الذَّ يُطَهِّ

)
1

*(. ِّ َّ ي تُْغِريَهــا ِبالــ�ش ِ
ــُض ِإَلْيَهــا الَقِبيَحــَة الَّــ�ت ، َويَُبغِّ ِ ْ ُفــوِس َمَلــَكاِت الَخــ�ي ي النُّ ِ

ي تَطَْبــُع �ن ِ
الَحَســَنَة الَّــ�ت

الم الُة والسَّ د، َعلَيِْهاَم الصَّ ثانيًا: ِبَشارُة ِعيَْس بَخاتَِم األَنبياِء ُمَحمَّ

عليــه  عيــى،  ِلســاِن  عــىل  عليــه وســلم،  اللــه  ــد، صــىل  بُمَحمَّ الِبَشــارُة  َورََدْت   

ي  ِ
بَــ�ن يَــا  َمْريَــَم  ابْــُن  َقــاَل ِعيــَى  ــف، حيــُث قــاَل تعــاَل: }َوِإْذ  ي ُســورَِة الصَّ

ــالم، �ن السَّ

ِبرَُســوٍل  ًا  ِّ َوُمَبــ�ش ــْوَراِة  التَّ ِمــَن  يَــَديَّ   َ ن ْ بَــ�ي لَِّمــا  ًقــا  َصدِّ ِإَلْيُكــم مُّ اللَّــِه  ِّي رَُســوُل 
ِإ�ن ِإْ�َاِئيــَل 

ــف: 6( { )الصَّ ٌ ن ــ�ي ِب ــْحٌر مُّ ــَذا ِس ــوا َه ــاِت َقاُل َن ــم ِباْلَبيِّ ــا َجاَءُه ــُد َفَلمَّ ــُمُه أَْحَم ــِدي اْس ــن بَْع ي ِم ِ
ــأْ�ت  يَ

ي ِإْ�َاِئيــَل بَْعــَد  ِ
َنَّ بـَـ�ن

ي ِإْ�َاِئيــَل«؛ الأ ِ
ــالم، قوَمــه بنــداء »بـَـ�ن ُّ اللــه عيــى، عليــه السَّ ي ويُنــادي نــ�ب

ُ المَنار، )1/ 388، 389(. ، فتح القدير، )1/ 167(، ومحمد رشيد رضا، تفس�ي ي
وكا�ن * يُنظَر؛ الشَّ
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ــوىَس«، ِإال  ــْوُم ُم ــَواُن »َق ــْم ُعْن ــْق َعَلْيِه ــْم يُطَْل ــَل«، َوَل ي ِإْ�َاِئي ِ
ــ�ن ــَواِن »بَ ــُتِهُروا ِبُعْن ــوىَس اْش ُم

هــم  ــِه، وأخ�ب يَعِت ِ َ ــَبِبِه َو�ش ــا ِبَس ــًة َوَقْوًم ــاُروا أُمَّ ــا َص ــْم ِإنََّم ــًة، َفِإنَُّه ــوىَس َخاصَّ ــاِة ُم ِة َحَي ــدَّ ي ُم ِ
�ن

ــوراة، وقــد ذكرهــا –أي  ــٌر بأحــكاِم التَّ ٌق وُمِق ــة، وإنَّــه ُمَصــدِّ ــوٌل َمْبُعــوٌث إليهــم خاصَّ بأنَّــه رَُس

ََّهــا َداِئَمــٌة، فــأراَد  ــِكِهْم ِبهــا َواْعِتَقاِدِهــْم أَنَّ أَْحَكاَمَهــا ال تَْقَبــُل النَّْســَخ، َوأَن ِة تََمسُّ ــوراة-؛ ِلِشــدَّ التَّ

ــد، صــىل اللــه عليــه وســلم،  ُهــم ِببَشــارَِة ُمحمَّ بَهــم إليــه، لُيخ�ب مــن تصديقــه بالتَّــوراة بــأْن يَُقرِّ

ْخَبــاِر ِبأَْمــٍر َعِظيــِم  ، َوأُطِْلــَق ُهَنــا َعــىَل االإِ ْخَبــاُر ِبَحــاِدٍث يـَـُ�ُّ : االإِ ُ ْبِشــ�ي ٍّ جديــٍد، َوالتَّ ي وبميــالد نــ�ب

ــاِس ِنْعَمــٌة َعِظيَمــٌة، َوِإنََّمــا  ، َفــِإنَّ َمِجــيَء الرَُّســوِل ِإَل النَّ وُر الَحــقُّ ُ َّــُه يَْلزَُمــُه الــ�ُّ َن
ْفــِع َلُهــْم؛ الأ النَّ

ي ِإْ�َاِئيــَل َلــْم يََزاُلــوا يَْنَتِظــُروَن َمِجــيَء رَُســوٍل ِمــَن  ِ
َنَّ بـَـ�ن

َُهــْم ِبَمِجــيِء رَُســوٍل ِمــْن بَْعــِدِه؛ الأ َ أَْخ�ب

ــوُدوَن  ــْم َمْوُع ــْم، َوُه ــاُر َديَْدنُُه ــَذا االنِْتظَ ــْم، َوَه َ َعَلْيِه ن ــلِِّط�ي ــِن الُمَتَس ــْن بََراِث ــْم ِم ــِه يَُخلُِّصُه اللَّ

ــْن  ــِد َم ــِه َكَوْع ــَى ِب ــُد ِعي ــَكاَن َوْع ــوىَس، َف ــَد ُم ــْم بَْع ــاِن أَنِْبَياِئِه ــىَل ِلَس ــْم َع ــِص َلُه ــَذا الُمَخلِّ ِلَه

)
1

ــِة. )* ــِذِه اْلَوِصيَّ ــاًء ِبَه ــَوِة اْعِتَن ْع ِل الدَّ ي أَوَّ ِ
ــِه �ن ــْم ِب ــْن أَنِْبَياِئِهــْم، َوَفاتََحُه َســَبَقُه ِم

 ِّ ي ــ�ب ن مــا حصــَل للنَّ ن بَشــارِة عيــى، وبــ�ي ي الرَّبــط بــ�ي
ــم �ن ــُن القيِّ مــاُم اب وقــد أبــدَع االإ  

ــْل  عــوة، حيــُث قــال: )تَأَمَّ ــد، صــىل اللــه عليــه وســلَّم، مــن الرِّفعــة، وُ�عــة انتشــار الدَّ ُمحمَّ

ي ِإبَْراِهيــَم، ُل أَْمــِرَك؟ َقــاَل: أَنـَـا َدْعــَوُة أَ�بِ ِّ، َصــىلَّ اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َوَقــْد ُســِئَل َمــا أَوَّ ي  َقــْوَل النَّــ�بِ

ــِذي  ــِن الَّ ــيُح، َفَم ــا الَمِس ي َذَكرََه ِ
ــ�ت ــارَِة الَّ ــِذِه الِبَش َ َه ن ْ ــ�ي ــَذا َوبَ َ َه ن ْ ــ�ي ــْق بَ ــَى، َوطَاِب ي ِعي َ �بِ َّ ــ�ش َوبَ

ي  ِ
ِّ َوالَعالِنَيــِة، �ن ي الــ�ِّ ِ

َســاَد اْلَعاِلــَم بَاِطًنــا َوظَاِهــًرا، َوانَْقــاَدْت َلــُه اْلُقُلــوُب َواالأَْجَســاُد، َوأُِطيــُع �ن

 َ ََقاِليــِم َواالأَْمَصــاِر، َوَســارَْت َدْعَوتُــُه َمِســ�ي ي َجِميــِع االأَْعَصــاِر، َوأَْفَضــِل االأ ِ
ــِه �ن ــاُه َوبَْعــَد َمَماِت َمْحَي

* الطَّاهر بن عاُشور، التَّحريُر والتَّنوير، )28/ 181،180(، بت�ف.
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َهــاُر، َوَخــرَّْت ِلَمِجيِئــِه االأَُمــُم َعــىَل االأَْذَقــاِن،  َْقطـَـاِر، َوبََلــَغ ِديُنــُه َمــا بََلــَغ اللَّْيــُل َوالنَّ ي االأ ِ
ــْمِس �ن الشَّ

ــْيطَاِن، َوأََذلَّ  َْوثـَـاِن، َوَقاَمــْت ِبــِه َدْعــَوُة الرَّْحَمــِن، َواْضَمَحلَّــْت ِبــِه َدْعــَوُة الشَّ َوبَطََلــْت ِبــِه ِعَبــاَدُة االأ

َّ أَْعَلــَن ِبالتَّْوِحيــِد  ، َحــ�ت َ ن َق الُمرَْســِل�ي ، َوَجــاَء ِبالَحــقِّ َوَصــدَّ َ ن الَكاِفِريــَن َوالَجاِحِديــَن، َوأََعــزَّ الُمْؤِمِنــ�ي

ــِه االأَرُْض  ٍ َوبَــاٍد، َواْمَتــالأَْت ِب ِ
ي ُكلِّ َحــارصن ِ

ــُه �ن يــَك َل ِ َ ــَه َوْحــَدُه ال �ش َعــىَل رُُءوِس االأَْشــَهاِد، َوَعَبــَد اللَّ

ًا، َواْكَتَســْت ِبــِه بَْعــَد الظُّْلــِم َوالظَّــالِم َعــْداًل َونـُـوًرا«.)1( ــِه َوتَْســِبيًحا َوتَْكِبــ�ي تَْحِميــًدا ِللَّ

وقفُة تأمُّل:

ــالم،  ــد، عليهــم الصــالة والسَّ ــاِء إبراهيــم وِبَشــارة عيــى لُمحمَّ ولعظيــِم فضــِل ُدَع  

ن َســاِئر  ْ ــالم، فقــد ُخــصَّ ِمــْن بَ�ي ــا إبراهيــُم، عليــه السَّ ، فقــد ردَّ اللــُه لهمــا الَفْضــل؛ فأمَّ ن أجمعــ�ي

َّ، عَليــه الصــالة  ي نَّ النَّــ�ب
ــة-، وذلــك الأ براهيِميَّ ــالة االإ ى بالصَّ ــالة عليــه –وهــي مــا تُســمَّ االأَُمــم بالصَّ

ــلِّْم  ــْم يَُس ّ، وَل ي ــ�بِ ــىَل ُكلِّ نَ ــلََّم َع ، وَس ن ــِل�ي ــاِء والُمرْس ــَع االأَنبي ــَراِج َجمي ــَة الِمْع ــالم، َرأَى َلْيَل والسَّ

ي  ــالم، أْن نَُصــىلِّ ُّ، عليــه السَّ ي ــ�ب َــا النَّ ــالم، فأََمرَن ِتــه غــ�ي إبراهيــم، عَليــه السَّ أََحــٌد ِمْنُهــم عــىَل أُمَّ

ــه  ــاِنه، ويقــال: إنَّ إبراهيــم، َعَلي ــاَزاًة عــىَل إْحَس ــة، ُمَج ــوِم الِقَياَم ي آخــِر ُكلِّ َصــالة إَل ي
ــه �ن عَلي

ــالم...، وكذلــك َدَعــا  ــد، عَلْيــه السَّ ــة ُمَحمَّ ُمَّ
ــا َفــَرَغ ِمــْن ِبَنــاِء الَكْعَبــِة َدَعــا الأ ــالم، َلمَّ الصــالة  والسَّ

ــالة، ُمجــازاة عــىل ُحْســن صنيعهــم. )2( ي الصَّ
ــا بذكرهــم �ن ــوة، فأُِمرْن ْع ــه وأوالده بهــذه الدَّ  أهل

ــر  ي آخ
ــه �ن ول ن ــه ب�ن ــان، وكرَّم ــه االإحس ــُه إلي ــد رَدَّ الل ــالم، فق ــه السَّ ــى، علي ــا عي وأمَّ  

ــن  ــِعيَد بْ ــن َس ــب، فع لي ــِ�ه الصَّ ــه بك ــد َصْلَب ــن اعتق ــىل َم ــًرا ع ــْدِل، ُمنك ــا بالَع ــان، حاكًم الزَّم

َ اللَّــُه َعْنــُه، َقــاَل: َقــاَل رَُســوُل اللَّــِه، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم:  ي ِ
الُمَســيِِّب، َســِمَع أَبـَـا ُهَريـْـرََة، رَ�ن

ي أجوبة اليهود والنصارى، )1/ 240، 241(.
1- ابن َقيِّم الَجْوِزيَّة، هداية الحيارى �ن

ي داود، )4/ 260(. ن أ�ب ُح ُس�ن ، �ش ي
2- العي�ن
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مل� َعاِء والِبَشاَرة ٌد، َصلَّى اهلُل َعَلْيه َوَسلََّم، َبْيَن الدُّ ُمَحمَّ

ــَب،  ِلي ــِ�َ الصَّ ــْدالً، َفَيْك ــا َع ــَم َحَكًم ــُن َمْريَ ــْم ابْ َل ِفيُك ِ
ن ْ ــ�ن ــَكنَّ أَْن يَ ــِدِه، َلُيوِش ــِىي ِبَي ــِذي نَْف )َوالَّ

ــْجَدُة  ــوَن السَّ َّ تَُك ــٌد، َحــ�ت ــُه أََح َّ الَ يَْقَبَل ــاُل َحــ�ت ــَة، َويَِفيــَض الَم ــَع الِجْزيَ ــَر، َويََض ي ِ
ن ْ ــَل الِخ�ن َويَْقُت

ــْن  ــرَُءوا ِإْن ِشــْئُتْم: }َوِإْن ِم ــرََة: )َواْق ــو ُهَريْ ــوُل أَبُ ــا(، ثُــمَّ يَُق ــا ِفيَه ــا َوَم نَْي ــَن الدُّ ًا ِم ْ الَواِحــَدُة َخــ�ي

)*
1

َّ ِبــِه َقْبــَل َمْوِتــِه، َويَــْوَم الِقَياَمــِة يَُكــوُن َعَلْيِهــْم َشــِهيًدا{ )النســاء: 159((. ) ن َ أَْهــِل الِكَتــاِب ِإالَّ َلُيْؤِمــ�ن

كلمٌة ختاميَّة

ــا، فلــو  ــاء علين كــرى الَعِطــرَة أْن نســتذكَر فضــَل االأنبي ي هــذه الذِّ
ــا �ن مــن الواجــِب علين  

ــا،  َت حالن َّ ــ�ي ، لتغ ِ ــ�ي ــاِل الخ ــن خص ــٍة م ــام بخصَل ي كل ع
ــوي �ن ــد النَّب ــَرى المول ــن ِذْك ــا م َخرَْجَن

وصلحــت نفوســنا، وازددنــا تقــى وهــدى.

َ مــا َجــاَزى نبًيــا َعــْن  ــًدا، َصــىلَّ اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، خــ�ي نــا ُمَحمَّ أســأُل اللــَه أْن يجــزَي نَبيَّ  

. ن ـه ســميٌع قريــب، والحمــُد للــه ربِّ العاَلمــ�ي تــه، إنَـّ أمَّ

الَم. * صحيح الُبخارّي، كتاُب أحاديث االأنبياء، بَاُب نُُزوِل ِعيَى ابِْن َمْريََم، َعَلْيِهَما السَّ
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االأشــعاُر ســّيدي  بمدِحــَك  تزهــو 

رونــٍق ي 
�ن ي 

قصيــد�ت  ّ ي النــ�ب طــَه 

ْت ُفــْت بــَك الكلمــاُت حــ�ت اخضــورصن �ش

ببهجــٍة الســماُء  بمولــدك  ســطعْت 

الــورى ن  بــ�ي مــن   ِ
ن الكونــ�ي ســّيد  يــا 

هدايــًة الحيــاة  ضــاء  الــذي  أنــت 

ى الــ�ش وطــأ  مــن  خــ�ي  يــا  ي  و�ب ي  بــأ�ب

ترتادهــا فضيلــٌة  فيــَك  الجــوُد 

وعرفتــُه صدْقَتــُه  أنــَت  والصــدُق 

يف املديح النبوي

أ. زهدي حنتويل

موظف إداري 

مكتب نائب املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

االأنــواُر نورهــا  ي 
�ن كزهّوهــا 

فخــاُر والّشــعوُر   ، ي
َجْتــ�ن توَّ قــْد 

االأبصــاُر بحروفهــا  وتكّحلــْت 

االأقمــاُر بْرَقــِه  تُهلِّــُل  ضــوءاً 

مختــاُر ٌع  ومشــفَّ ُمجتــ�ب  يــا 

االأنظــاُر ذلــَك  ي 
�ن فتفّتحــْت 

االأقطــاُر ِه  بعبــ�ي وتضّوعــْت 

كثــاُر واالإ عطــاُء  االإ وجــوادَك 

يشــاُر إليــَك  نهجــاً  وجعلتــُه 
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وأعدتَهــا أمانــٍة  كلَّ  وحفظــَت 

موعــٍد ى  وبــ�ش الدنيــا  عــىل  أمــٌل 

متأّمــالً ببهجــٍة  الزمــاُن  ضــاء 

ظلَمــًة  ّ تفــىش قــد  جهــٍل  بعــِد  مــن 

صوتــُه أّذَن  الحــقِّ  فجــَر  لكــّن 

وا ن ّ تمــ�ي الرســوِل  حــوَل  وصحابــٌة 

هجــرًة هاجــَر  االأنصــاِر  ولطيبــِة 

طريقــُه ســاَر  القــرآن  وبمنهــِج 

ي
تشــّد�ن الحــروِف  كلُّ  ســّيدي  يــا 

أمطــرْت قــد  قصيــدٌة  الســحاِب  ومــن 

ببالغــٍة فصيحهــا  أنــَت  فالضــاُد 

حصــاُر والمــكاُن  ضيــٍق  ظــلِّ  ي 
�ن

االأذكاُر مجيئــَك  قبــل  ذكرتــَك 

نهــاُر يحــلَّ  أن  ي 
�ن بمحّمــٍد 

الفّجــاُر وتغطــرَس  بســوادِه 

االأمصــار بــِه  ســمعْت  بقدوِمــِه 

االأخيــاُر الّصفــوُة  هنــاَك  فهــُم 

االأنصــاُر أهُلهــا  فاســتقبلوُه 

ســاروا قــد  أصحابــُه  وبنهجــِه 

النــّواُر فّتــَح  حــ�ت  المــدِح  ي 
�ن

االأنهــاُر وفاضــت  ُذِكــرَت  لّمــا 

ووقــاُر فهيبــٌة  نطقــَت  وإذا 

 العدد
ف

مل� قصيدة/ يف املديح النبوي
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مسائل وأحكام

يعــة خالــدة، صالحــة لــكل زمــان ومــكان، ومواكبــة لمــا  ســالمية �ش يعــة االإ ال�ش  

ــع  ائ ــر ال�ش ــاءت آخ ــهّية، ج ــة إلـ يع ــا �ش ــا؛ الأنه ــاالت كله ي المج
ــور �ن ــدم وتط ــن تق ــل م يحص

المجــاالت  ي 
�ن المتطــورة  واالكتشــافات  العلميــة  الحقائــق  مــع  تتناقــض  وال  الســماوية،  

ــدن آدم،  ــن ل ــابقة م ــائل الس ــة للرس ــالة الخاتم ــذه الرس ــاز ه ــو � إعج ــذا ه ــا، وه جميعه

عليــه الســالم، إل نبينــا محمــد، صــىل اللــه عليــه وســلم، ومــا يســمى بفقــه النــوازل، 

ــه  ــد ب ــي، يقص ع ــم �ش ــو عل ــداث، ه ــه االأح ــع، أو فق ــه الواق ــاً فق ــه أيض ــق علي ــذي يطل وال

ــع  ــاىسش م ــورات ويتم ــب التط ــي، يواك ع ــم �ش ــاج إل حك ي تحت
ــ�ت ــوادث ال ــم الح ــة  حك معرف

يــع، كمســائل تتعلــق  ي لــم تكــن موجــودة وقــت الت�ش
الواقــع واالأحــداث الجديــدة، الــ�ت

ببعــض المعامــالت الماليــة المعــارصة، وإجــراء بعــض العمليــات الطبيــة، ومــا يتعلــق 

ي 
ــة �ن ــات وغــ�ي ذلــك، ولهــذا أقيمــت المجالــس الفقهي وب ببعــض أحــكام المطعومــات والم�ش

ــىل  ــألة ع ي كل مس
ــي �ن ع ــم �ش ــول إل حك ــتجدة، والوص ــائل المس ــذه المس ــث ه ــم لبح العال

يــع االأخــرى، وســنتطرق  ــرة، ومصــادر الت�ش حــدة مــن خــالل القــرآن الكريــم، والســّنة المطّه

: ي
ــق االآ�ت ــارة وف ــتجدة المخت ــائل المس ــض المس ي بع

ع �ن ــ�ش ــم ال ــان حك ــال إل بي ــذا المق ي ه
 �ن

الشيخ رشيف مفارجة

باحث رشعي / دار اإلفتاء الفلسطينية
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املسألة األوىل:

ي مســابقات ثقافيــة تلفزيونيــة أو هاتفيــة عــن طريــق إرســال رســالة 
اك �ن حكــم االشــ�ت  

ونيــة، أو إجــراء مكالمــة تكــون تكلفتهمــا أعــىل مــن المعتــاد. إلك�ت

: ن المسابقات الثقافية تقسم قسم�ي

ي تكــون دون دفــع 
القســم االأول: مســابقات ال تقــوم عــىل القمــار والميــ�: وهــي الــ�ت  

ــذه  ــة، فه ــزة النقدي ــوز بالجائ ــحب للف ــىل الس ــول ع ــل الدخ ــاً الأج ــاً مادي ــا مبلغ ــارك فيه المش

ي 
ن حيــث جــاء �ن ي فلســط�ي

ــاء االأعــىل �ن فت المســابقات جائــزة، ضمــن ضوابــط، بيّنهــا مجلــس االإ

ي المســابقات الثقافيــة ال يدفــع 
ك �ن قــراره رقــم:1/ 78 بتاريــخ 21 /1 /2010م، »إذا كان المشــ�ت

ويــج لفتنــة أو بدعــة، وال  ي المســابقة، وال تشــتمل عــىل ال�ت
شــيئاً مــن المــال مقابــل الدخــول �ن

ي هذه المســابقات 
اك �ن عالنــات المدفوعــة أي شــبهة، فــال حــرج، وال مانــع من االشــ�ت ي االإ

توجــد �ن

اك فيهــا«. الثقافيــة، وإذا وجــد أي خلــل مــن ذلــك، فيحــرم االشــ�ت

ــون  ــورة تك ــة المذك عي ــر ال�ش ــن المحاذي ــه م ــابقات في ــت المس ــم إن خل ــذا القس فه  

ــك،  ــ�ي ذل ــث، وغ ــة، والبح ــة، والدراس ــىل المعرف ــاس ع ــجيع الن ــن تش ــا م ــا فيه ــالالً، لم ح

يفــة،  ي أمــور الديــن مــن حفــظ للقــرآن الكريــم، والســنة النبويــة ال�ش
وخاصــة مــا تعلــق منهــا �ن

ي شــ�ت المجــاالت.
عيــة، والعلــوم الثقافيــة النافعــة �ن واالأحــكام ال�ش

ي 
ــ�ت ــابقات ال ــي المس ــار: وه ــ� والقم ــىل المي ــوم ع ــابقات تق : مس ي

ــا�ن ــم الث القس  

ي تغطيتهــا 
ي دفــع قيمــة جوائزهــا مــن مالهــم الخــاص، ســواء أكان ذلــك �ن

أســهم المتســابقون �ن

، كالحصــول عــىل  ، أو كثــ�ي ء مــادي يســ�ي ي
ي جــزٍء مــن قيمتهــا، رجــاء الفــوز بــىش

جميعهــا، أم �ن

� �ة
�ف مسائل وأحكام
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ن خــا�اً، فهــي تقــوم عــىل المخاطــرة والمقامــرة،  ن المتنافســ�ي الجائــزة كلهــا، فيكــون مــن بــ�ي

وأكل الأمــوال النــاس بالباطــل، وهــذا شــكل مــن أشــكال الميــ� الــذي حرمــه اللــه تعــال، بقوله: 

ــْيطَاِن  ــِل الشَّ ــْن َعَم ــٌس ِم ــاُب َواالأَْزالُم ِرْج ــِ�ُ َواالأَنَْص ــُر َواْلَمْي ــا اْلَخْم ــوا ِإنََّم ــَن آَمُن ــا الَِّذي ــا أَيَُّه }يَ

ــذي  ــار ال ــاء للقم ــض العلم ــف بع ــق وص ــد انطب ــدة: 90(، وق ــوَن{ )المائ ــْم تُْفِلُح ــوُه َلَعلَُّك َفاْجَتِنُب

ــو  ــَرر لمثــل هــذا القســم، فقــال المــاوردي: »هــو الــذي ال يخل يقــوم عــىل المخاطــرة، والَغ

ســالم ابــن  الداخــل فيــه مــن أن يكــون غانمــاً إن أخــذ، أو غارمــاً إن أعطــى« )1(، وقــال شــيخ االإ

نســان وهــو عــىل مخاطــرة، هــل يحصــل لــه عوضــه أو ال يحصــل« )2(،  تيميــة: »أن يُؤخــذ مــاُل االإ

ي االأمــوال الطائلــة مــن 
 وبعــض الجهــات تلجــأ إل عمــل مثــل هــذه المســابقات الثقافيــة، لجــ�ن

ــة،  ــة باهظــة الثمــن، أم مكالمــة هاتفي وني ــا، ســواء أكان برســالة إلك�ت ن لديه ك�ي أمــوال المشــ�ت

فينبغــي لــكل مســلم أن يتنبــه إل خطــورة هــذه المســابقات عــىل دينــه، ومعرفــة هــدف تلــك 

الجهــات مــن ذلــك، وهــو اســتغاللها الأمــوال النــاس، والربــح منهــم، بطــرق ملتويــة، وليــس كما 

ي الظاهــر العمــل لمصلحتهــم، وإكســابهم النقــود، فالمــرء الــذي يتقــي اللــه ســبحانه، 
هــو �ن

يتجنــب هــذا النــوع مــن المســابقات، لمــا فيــه مــن الميــ� المحــرم.

املسألة الثانية:

حكم قراءة القرآن من الهاتف الجوال

، قــال تعــال: }ِإنَّ الَِّذيــَن يَْتُلــوَن  فتــالوة القــرآن فيهــا الخــ�ي العظيــم، والفضــل الكبــ�ي  

ــوَر*  ــْن تَُب ــارًَة َل ــوَن ِتَج ــًة يَرُْج ــْم ِ�ًّا َوَعالِنَي ــا َرَزْقَناُه ــوا ِممَّ ــالَة َوأَنَْفُق ــوا الصَّ ــِه َوأََقاُم ــاَب اللَّ ِكَت

مام الشافعي، أبو الحسن عىلي بن محمد الماوردي: 15/ 192. ي فقه االإ
1- الحاوي الكب�ي �ن

.283 /19 : ي
2- مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس بن تيمية الحرا�ن
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ــِه،  ــوَل الل ــال رَُس ــر: 30(، وق ــُكوٌر{ )فاط ــوٌر َش ــُه َغُف ــِه ِإنَّ ــْن َفْضِل ــْم ِم ــْم َويَِزيَدُه ــْم أُُجورَُه َيُه ِلُيَوفِّ

ــِه ...( )1(،  ــِفيًعا اِلأَْصَحاِب ــِة َش ــْوَم اْلِقَياَم ي يَ ِ
ــأْ�ت ــُه يَ ــْرآَن َفِإنَّ ــرَُءوا الُق ــلََّم: )اْق ــِه َوَس ــُه َعَلْي ــىلَّ الل َص

ة. ــ�ي ــم كث ــرآن الكري ــالوة الق ــل ت ــن فض ــدث ع ي تتح
ــ�ت ــوص ال والنص

ــاً أن  ــاً، علم ــن قديم ــم تك ي ل
ــ�ت ــتحدثة، ال ــور المس ــن االأم ــف م ــ�ب الهات ــراءة ع والق  

القــراءة بشــ�ت أشــكالها فيهــا الثــواب، ســواء أكانــت عــن ظهــر قلــب، أم مــن المصحــف، أم 

ه مــن  مــن الهاتــف، أم غــ�ي ذلــك، ولكــن بعــض العلمــاء فضــل القــراءة مــن المصحــف عــىل غــ�ي

ي الُمْصَحــِف أَْفَضــُل ِمــن الِقــَراَءِة  ِ
أنــواع القــراءة االأخــرى، قــال النــووي، رحمــه اللــه: »الِقــَراَءُة �ن

ي الُمْصَحــِف، َوُهــَو ِعَبــاَدٌة أُْخــَرى، َكــَذا َقاَلــُه  ِ
ــَر �ن ََّهــا تَْجَمــُع الِقــَراَءَة َوالنَّظَ َن

َعــْن ظَْهــِر الَقْلــِب؛ الأ

ــَلِف، َوَلــْم أََر ِفيــِه ِخالًفــا،  ُُه ِمــْن أَْصَحاِبَنــا، َونـَـصَّ َعَلْيــِه َجَماَعــاٌت ِمــْن السَّ ْ ٌ َوَغــ�ي ن ْ ي ُحَســ�ي ِ
الَقــا�ن

ــا َمــْن يَِزيــُد  ، َفأَمَّ ِ
ن ْ ي الَحاَلــ�ي ِ

ي َحــقِّ َمــْن يَْســَتِوي ُخُشــوُعُه َوُحُضــوُر َقْلِبــِه �ن ِ
َوَلَعلَُّهــْم أََراُدوا ِبَذِلــَك �ن

ــِه« )2( ي َحقِّ ِ
ــُل �ن ــب فهــي أَْفَض ــَراَءِة عــن ظهــر القل ي الِق ِ

ــرُُه �ن ــِه، َوتََدبُّ ــوُعُه، َوُحُضــوُر َقْلِب ُخُش

ات حســنة، منهــا أنــه يجــوز أن يقــرأ المحــدث حدثــاً  ن والقــراءة عــ�ب الهاتــف لهــا ممــ�ي  

أصغــر القــرآن مــن شاشــة الهاتــف، عــىل اعتبــار أنهــا ليســت بمصحــف، قــال النــووي، رحمــه 

ــُر َلَهــا« )3(،  َّــُه يََتطَهَّ اللــه: »أَْجَمــَع الُمْســِلُموَن َعــىَل َجــَواِز ِقــَراَءِة الُقــْرآِن ِللُمْحــِدِث، َواالأَْفَضــُل أَن

ي 
ــاً �ن ــوده دائم ــر وج ــد ال يتواف ــف ق ــا أن المصح ، بم ــ�ب ــكل أك ــراءة بش ــاالً للق ــر مج ــذا يوف فه

االأماكــن واالأوقــات جميعهــا، بعكــس الهاتــف فإنــه دائمــاً مــالزم لصاحبــه، ممــا يتيــُح مجــاالً 

ــتطيع  ــرء يس ــ�ت إن الم ــقة ح ــف، دون مش ــظ الهات ــة حف ة إمكاني ن ــ�ي ــك م ــراءة، وكذل ــع للق أوس

1- صحيح مسلم، كتاب صالة المسافرين وق�ها، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة.

ف النووي 2/ 166. ي الدين يح�ي بن �ش ح المهذب، أبو زكريا مح�ي 2- المجموع، �ش

ف النووي 2/ 69. ي الدين يح�ي بن �ش ح المهذب، أبو زكريا مح�ي 3- المجموع، �ش
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الدخــول بــه إل الخــالء، وأيضــاً مــن حســناته أن مــا عليــه مــن برامــج حديثــة مصاحبــة لالآيــات 

عجازهــا، وغــ�ي ذلــك مــن المنافــع  ــان الإ ــة فيهــا تفســ�ي لهــا، وذكــر لســبب نزولهــا، وبي القرآني

هــا  الحســنة والعلــوم الدينيــة، فهــذا كلــه يجعلنــا نحمــد اللــه تعــال عــىل نعمــة الهاتــف، وغ�ي

ي اللــه تعــال، ال فيمــا 
مــن النعــم، لكــن يبقــى واجبنــا تجــاه هــذه النعمــة اســتغاللها فيمــا يــر�ن

يســخطه مــن أمــور محرمــة.

املسألة الثالثة:

رتق غشاء البكارة لدى البنات الأجل الزواج

ويــر، بــأي شــكل مــن االأشــكال، والأي ســبب  ن ييــف، أو ال�ت ن ســالم يحــرم الغــش، أو ال�ت االإ  

ن يجــب أن تكــون قائمــة عــىل  يكــ�ي ن �ش ي الــزواج؛ الأنــه عبــارة عــن عالقــة تربــط بــ�ي
كان، وبخاصــة �ن

ن قويــة ومتينــة، وقائمــة عــىل الحــب  ن الزوجــ�ي الشــفافية والوضــوح؛ حــ�ت تكــون الروابــط بــ�ي

ي شــامل قبــل الــزواج،  ح بعــض االأطبــاء إجــراء فحــص طــ�ب والرضــا، فيــدوم الــزواج، لذلــك اقــ�ت

ن أو  ن الزوجــ�ي ــة الخاطــب الصحيــة قبــل وقــوع االأمــراض بــ�ي ويــر، وبيــان حال ن بهــدف منــع ال�ت

ن غــ�ي شــامل لالأمــور  ن الخاطبــ�ي ي بــ�ي ي بالدنــا فحــص طــ�ب
انتقالهــا إل االأوالد، لكــن يجــرى حاليــاً �ن

ــامل  ي الش ــ�ب ــص الط ــة بالفح ــبب المطالب ــزواج، وس ــل ال ــا قب ــي فحصه ي ينبغ
ــ�ت ــا، ال جميعه

ــه  ــه علي ــىل الل ــول، ص ــش، والرس ــار الغ ــاس، وانتش ــض الن ــدى بع ي ل
ــ�ن ــوازع الدي ــف ال ضع

(، فعــىل االأهــل قــول الحقيقــة، 
1

*( ) ي ِّ
ــَس ِمــ�ن وســلم، حــذر مــن الغــش، فقــال: )َمــْن َغــشَّ َفَلْي

ســالم،  ويــر آفــة خلقيــة يرفضهــا االإ ن ويــر؛ الأن ال�ت ن والتحــىلي بالصــدق، والبعــد عــن الغــش وال�ت

َنا َفَلْيَس ِمنَّا«. ، صىل الله عليه وسلم: »َمْن َغشَّ ي يمان، باب َقْوِل النَّ�بِ * صحيح مسلم، كتاب االإ
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ويعــرض مرتكبهــا نفســه إل المســاءلة أو المحاكمــة، وقــد تلحقــه خســارة وفضيحــة بســببها، 

ي المــرأة المســلمة الكــف 
عــىل عكــس ظنــه أنــه بالغــش يحقــق مــراده أو مصلحتــه؛ الأن االأصــل �ن

،  وعليــه؛ فإجــراء عمليــة رتــق  ي فاحشــة الــز�ن
اف المعــا�ي واالآثــام، وتجنــب الوقــوع �ن عــن اقــ�ت

غشــاء البــكارة غــ�ي جائــز إذا كان تمزقــه ناتجــاً عــن ز�ن برضــا الفتــاة؛ الأن هــذا الفعــل يعــد مــن 

، والتشــجيع عليــه،  ي التهــاون بارتــكاب الــز�ن
الغــش والتدليــس، كمــا ذكرنــا، ولئــال يكــون ســبباً �ن

ــه  ــال، والل ــه تع ــة إل الل ناب ــة، واالإ ــة التوب ــذه الفاحش ي ه
ــت �ن ي وقع

ــ�ت ــرأة ال ــىل الم ــك ع لذل

َئاِتِهْم َحَســَناٍت  ُل اللَّــُه َســيِّ ســبحانه يقــول: }ِإال َمــْن تـَـاَب َوآَمــَن َوَعِمــَل َعَمــالً َصاِلًحــا َفأُوَلِئــَك يَُبــدِّ

ــِه َمَتابـًـا{ )الفرقــان: 70 - 71(،  ــُه َغُفــوًرا رَِحيًمــا * َوَمــْن تـَـاَب َوَعِمــَل َصاِلًحــا َفِإنَّــُه يَُتــوُب ِإَل اللَّ َوَكاَن اللَّ

وإخبــار الخاطــب بحالهــا بصــدق عــى أن يتقبــل المتقــدم للــزواج منهــا ذلــك، وييــ� اللــه 

تعــال لهــا الــزواج لتوبتهــا وصدقهــا، ويبــارك لهــا فيــه، أو عــىل االأقــل إن رفضهــا الخاطــب مــن 

ي خالفــات، ودخــول محاكــم، وتدخــل النــاس، 
البدايــة تكــون هــي وأهلهــا تجنبــوا الخــوض �ن

هــم بغــ�ن عــن ذلــك كلــه.

      املسألة الرابعة: 

ي
، أو قطع رقبته ب�عة من خالل منشار كهربا�أ ي

صعق الحيوان المأكول بتيار كهربا�أ

ــراد  ــوان الم ــق الحي ــح صع ي الذب
ــة �ن ــهلة وال�يع ــدة الس ــرق الجدي ــن الط ــن ضم م  

ي خفيــف، بهــدف إضعــاف قوتــه، أو تدويخــه، لتخفيــف آالم الذبح، 
إعــداده لــالأكل بتيــار كهربــا�أ

وط  ثــم نحــره، وهــو عــىل قيــد الحيــاة، فبهــذه الطريقــة يجــوز أكل الحيــوان؛ إذا توافــرت �ش

ي منهــا عــدم مــوت الذبيحــة مــن الصعــق، وهــذه الطريقــة أكــد مجمــع 
الــذكاة جميعهــا، والــ�ت
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 العدد
ف

مل�

ي تــذك بعــد التدويــخ ذكاة 
ي قراراتــه: »إن الحيوانــات الــ�ت

ســالمي جوازهــا، حيــث جــاء �ن الفقــه االإ

ي يتأكــد بهــا عــدم مــوت الذبيحــة قبــل 
ــة الــ�ت وط الفني عيــة يحــل أكلهــا، إذا توافــرت الــ�ش �ش

ــخ  ــراره رقــم: 1/ 61 بتاري ي ق
ن �ن ي فلســط�ي

ــاء االأعــىل �ن فت ــا« )1(، وقــد أجــاز مجلــس االإ تذكيته

ي مــاء مكهــرب 
14 /12 /2006م، أكل الدجــاج المذبــوح وهــو معلــق مــن االأرجــل بعــد وضعــه �ن

وط، وهــي:  للتخديــر بــ�ش

1 - أن يكون الذابح مسلماً أو كتابياً. 

2 - أن تتم التسمية عند الذبح. 

3 - أن تكون االآلة جارحة وحادة. 

. ن 4 - أن ينهمر الدم عىل وجه مخصوص من قطع للحلقوم والمريء والودج�ي

، فقــد  ي
أمــا بخصــوص قطــع رقبــة الحيــوان المأكــول ب�عــة مــن خــالل منشــار كهربــا�أ  

مــام مالــك وبعــض الســلف)2(،  ذهــب جمهــور الفقهــاء إل جــواز هــذه الطريقــة، ومنعهــا االإ

عيــة قــد حصلــت وهــي انهمــار دم  والراجــح مــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء؛ الأن التذكيــة ال�ش

ــوان. الحي

سالمي، جدة، سنة 1997م، ع10، ج1، ص 654. 1- مجلة مجمع الفقه االإ

456  /1 ، ي 2- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، محمد بن أحمد بن رشد القرط�ب
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أنت تسأل والمفتي يجيب

الرعايــة  ي 
�ن اليتيــم  يــوازي  ســالم  االإ ي 

�ن النســب(  )مجهــول  اللقيــط  هــل  الســؤال:        

واالإحسان؟ 

ــق، ســيدنا  ف الخل ، والصــالة والســالم عــىل أ�ش ن ــه رب العالمــ�ي الجــواب: الحمــد لل  

وبعــد؛  ، ن أجمعــ�ي وصحبــه  آلــه  وعــىل   ، ن االأمــ�ي محمــد 

فالطفــل مجهــول النســب يحتــاج إل الرعايــة والكفالــة واالإحســان مثــل اليتيــم، بــل قــد   

يكــون أكــ�ش حاجــة إل ذلــك؛ الأن اليتيــم يعــرف أمــه وأبــاه، أمــا هــو فيحتــاج إل قريــب يعوضــه 

ــا. ــن ال يعرفهم ــه اللذي ــن والدي ع

ــن  ــه م ــان إلي ــه، واالإحس ــىل تربيت ــام ع ــب، والقي ــول النس ــل مجه ــة الطف ــه؛ فكفال           وعلي

، وتعــد قربــة مــن القربــات، ومــن يقــوم بهــا لــه االأجــر العظيــم، ويجــوز للكافــل  أعمــال الــ�ب

ي هــذه الحالــة أن ينســب المكفــول الســم عائلتــه فقــط، عــن طريــق المــواالة، فاللــه تعــال 
�ن

يــِن َوَمَواِليُكــْم َوَلْيــَس َعَلْيُكــْم ُجَنــاٌح ِفيَمــا  ي الدِّ ِ
ــْم تَْعَلُمــوا آبَاءُهــْم َفِإْخَوانُُكــْم �ن يقــول: }َفــِإن لَّ

الشيخ محمد أحمد حسين / المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

1. حكم رعاية الطفل مجهول النسب يف اإلسالم

اوى �ة �ف
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ي قــراره رقــم: )1 /22( 
ن �ن ي فلســط�ي

فتــاء االأعــىل �ن أَْخطَأْتـُـم ِبــِه{ )االأحــزاب: 5(، وقــد حــرم مجلــس االإ

. ي ّ
ــ�ن ّ اســم الُمَتَب ــ�ن بتاريــخ 2 /8 /1998م، إعطــاء الُمَتَب

ي ظــل عــدم رصف 
الســؤال: هــل يجــوز رصف الــزكاة لموظــف حكومــي متقاعــد �ن  

الرواتــب كاملــة، وخصــم معظــم مــا يدفــع مــن راتبــه لشــيكات مســتحقة؟ وإذا كانــت تجــوز 

فهــل ينبغــي أن أعلمــه أنهــا زكاة؟ 

َدَقــاُت ِلْلُفَقــَراِء  ي قولــه: }ِإنََّمــا الصَّ
ن اللــه ســبحانه وتعــال مصــارف الــزكاة �ن ّ الجــواب: بــ�ي

ــِه َوابْــِن  ي َســِبيِل اللَّ ِ
َ َو�ن ن َقــاِب َواْلَغاِرِمــ�ي ي الرِّ ِ

َ َعَلْيَهــا َواْلُمَؤلََّفــِة ُقُلوبُُهــْم َو�ن ن ِ َواْلَعاِمِلــ�ي
ن َوالَمَســاِك�ي

ــة  ــزكاة أو صدق ــن ال ــى م ــة: 60(، وال يعط ــٌم{ )التوب ــٌم َحِكي ــُه َعِلي ــِه َواللَّ ــَن اللَّ ــًة ِم ــِبيِل َفِريَض السَّ

ــم. ه ــد غ�ي ــر أح الفط

وبالنســبة إل إعطــاء الــزكاة للموظــف المحتــاج، فيجــوز إذا لــم يكــن ممــن تجــب نفقتــه   

، وكان مــن االأصنــاف الثمانيــة، وراتبــه ال يكفــي حاجاتــه، فيكــون مــن الفقــراء الذيــن  عــىل المــزكي

ــه هــو مــن مــال زكاة. ــاره  أن مــا يــ�ف ل خب ــزكاة، وال داعــي الإ يســتحقون ال

السؤال: ما أفضل طريقة لتوزيع العقيقة؟  

وط  الجــواب: العقيقــة هــي مــا يُــذّك عــن المولــود شــكراً للــه تعــال بنيــة و�ش  

ــَع  ــل: )َم ــلم، القائ ــه وس ــه علي ــىل الل ــه، ص ــول الل ــن رس ــدة ع ــنة مؤك ــي س ــة، وه مخصوص

)
1

*( االأََذى(  َعْنــُه  َوأَِميطُــوا  َدًمــا،  َعْنــُه  َفأَْهِريُقــوا  َعِقيَقــٌة،  اْلُغــالِم 

ي العقيقة.
ي �ن * صحيح البخاري، كتاب العقيقة، باب إماطة االأذى عن الص�ب

2. حكم إخراج أموال الزكاة للموظف الحكومي

3.  أفضل طريقة لتوزيع العقيقة
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      ويجــوز لصاحــب العقيقــة أن يــأكل منهــا، ويتصــدق، ويهــدي كيفمــا شــاء، واســتحب بعــض 

ــا  ان، وثلًث ــ�ي ــاب والج ــه لالأصح ــا يهدي ــه، وثلًث ــل بيت ــه والأه ــا ل ــا، ثلًث ــم أثالثً ــاء أن تقس العلم

. ن يتصــدق بــه عــىل الفقــراء والمســاك�ي

ــدى  ــا وأه ــو أكل منه ــاء، ول ــا ش ــة كيفم ــع العقيق ــم توزي ــائل الكري ــوز للس ــه؛ فيج       وعلي

. ــ�ي ــك خ ــدق فذل وتص

ي وقتهــا بســبب العمــل 
ي ال أصــىلي الصــالة �ن

كــة، والمشــكلة أنــ�ن ي �ش
الســؤال: أعمــل �ن  

ي ذلــك؟
ع �ن الــ�ش لســاعات طويلــة، فمــا حكــم 

الَة  ي وقتهــا، عمــالً بمضمــون قولــه تعــال: }ِإنَّ الصَّ
الجــواب: االأصــل أن تــؤدى الصــالة �ن  

ن الذيــن ال ينشــغلون  َ ِكَتابـًـا َمْوُقوتـًـا{ )النســاء: 103(، واللــه أثــ�ن عــىل المصلــ�ي ن َكانـَـْت َعــىَل اْلُمْؤِمِنــ�ي

ــِر  ــْن ِذْك ــٌع َع ــارٌَة َوال بَْي ــْم ِتَج ــاٌل ال تُْلِهيِه بأعمالهــم عــن إقــام الصــالة، فقــال جــل شــأنه: }رَج

ــُم  ــاُر* ِلَيْجِزيَُه ــوُب َواالأَبَْص ــِه اْلُقُل ــُب ِفي ــا تََتَقلَّ ــوَن يَْوًم َكاِة يََخاُف ــزَّ ــاِء ال ــالِة َوِإيَت ــاِم الصَّ ــِه َوِإَق اللَّ

ِ ِحَســاٍب{ )النــور: 37 - 38( ْ اللَّــُه أَْحَســَن َمــا َعِمُلــوا َويَِزيَدُهــْم ِمــْن َفْضِلــِه َواللَّــُه يـَـْرُزُق َمــْن يََشــاُء ِبَغــ�ي

ي وقتهــا 
وعليــه؛ فــال يجــوز لــك تأخــ�ي الصــالة عــن وقتهــا، وينبغــي لــك أن تجتهــد لتؤديهــا �ن

ــر  ن الظه ــ�ي ــع ب ــك أن تجم ــل، فيمكن ــة إل العم ــة ماس ــت بحاج ــن إن كن ــاً، لك ع ــدد �ش المح

ــك  ــك ذل ــذر علي ــإن تع ــك، ف ــب ظروف اً حس ــ�ي ــاً، أو تأخ ــاء تقديم ــرب والعش ــ�، والمغ والع

، صــىل اللــه عليــه  ي ه، تتمكــن فيــه مــن المحافظــة عــىل صالتــك، فالنــ�ب فابحــث عــن عمــل غــ�ي

(، وعنــد االضطــرار 
1

ًا ِمْنــُه( )* ْ ــِه، ِإال آتـَـاَك اللــُه َخــ�ي وســلم، يقــول: )ِإنَّــَك َلــْن تـَـَدَع َشــْيًئا اتَِّقــاًء ِللَّ

. ــم، أو جمــع تأخــ�ي ي الظهــر والعــ�، جمــع تقدي
ن صــال�ت ــ�ي يجــوز الجمــع ب

، وقال االأرنؤوط: إسناده صحيح. ي ، حديث أعرا�ب ن * مسند أحمد، مسند الب�ي�ي

4. حكم تأخري الصالة عن وقتها

اوىأنت تسأل واملفتي يجيب �ة �ف
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ي منطقــة البطــن إل منطقــة 
اكمــة �ن ي نقــل الدهــون الم�ت

الســؤال: هــل يجــوز لزوجــ�ت  

. ي
يزعجــ�ن االأمــر  ة جــداً، وهــذا  الصــدر  صغــ�ي إن منطقــة  الصــدر؟ حيــث 

ي الشــكل والمظهــر، فــإن 
زالــة عيــب، أو لتغيــ�ي �ن الجــواب: عمليــات التجميــل تُجــرى الإ  

زالــة عيــب أو تشــوه فتجــوز، وال مانــع مــن إجرائهــا، وقــد أجــاز الفقهــاء تكبــ�ي الثــدي  كانــت الإ

ــ�ي  ــة غ ــكلة مرضي ــك مش ــار أن تل ــىل اعتب ــرج، ع ــق والح ــرأة الضي ــبب للم اً، ويس ــ�ي إذا كان صغ

هــا مــن ســبل  ــة، أو غ�ي ات الطبي ــق اســتعمال المراهــم والمســتح�ن ــك عــن طري ــة، وذل عادي

ي المضاعفــات الجانبيــة 
ي متخصــص موثــوق، لتــال�ن اف طــ�ب ط أن تكــون تحــت إ�ش العــالج، بــ�ش

ــن  ــرأة م ــة للم ــ�ت والصيان ــن الس ــال م ي ح
ــا �ن ــوال جميعه ي االأح

ــة �ن ــم العملي ــارة، وأن تت الض

جــراء هــذه العمليــة، فيجــوز  قبــل الطبيبــات المختصصــات الثقــات، فــإن لــم توجــد طبيبــة الإ

ورة، لمــا روي عــن عبــد الرحمــن  جرائهــا، إن بلغــت الحالــة حــّد الــ�ن اللجــوء إل طبيــب ثقــة الإ

ــْن َوِرٍق،  ــا ِم ــَذ أَنًْف ــُكالَِب، َفاتََّخ ــْوَم اْل ــُه يَ ــَع أَنُْف ــَعَد ُقِط ــَن أَْس ــَة بْ ُه َعرَْفَج ــدَّ ــة: )أَنَّ َج ــن طرف اب

ُّ، صــىل اللــه عليــه وســلم، َفاتََّخــَذ أَنًْفــا ِمــْن َذَهــٍب( )1(، وعــن أنــس،  ي ــ�بِ َ َعَلْيــِه، َفأََمــرَُه النَّ ن َ َفأَنـْـ�ت

اِم، َوَعْبــَد الرَّْحَمــِن بـْـَن َعــْوٍف، َشــَكَوا ِإَل رَُســوِل اللَّــِه،  َ بـْـَن اْلَعــوَّ ْ ي اللــه عنــه، قــال: )أَنَّ الزُّبـَـ�ي
ر�ن

ي ُلْبــِس اْلَحِريــِر، َفَرأَيـْـُت َعــىَل ُكلِّ َواِحــٍد ِمْنُهَمــا  ِ
ــَص َلُهَمــا �ن َصــىلَّ اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، اْلَقْمــَل، َفرَخَّ

ــْن َحِريــر(.)2( َقِميًصــا ِم

ي تهــدف إل إجــراء تعديــل غــ�ي اضطــراري عــىل شــكل 
         أمــا بالنســبة إل عمليــات التجميــل الــ�ت

الخلقــة، فهــي تنــدرج تحــت مســمى تغيــ�ي خلــق اللــه تعــال المنهــي عنــه، والمعتــ�ب مــن عمــل 

ي
ي ربط االأسنان بالذهب، وحسنه االألبا�ن

ي داود، كتاب الخاتم، باب ما جاء �ن ن أ�ب 1- س�ن

ي اللــه عنــه، وقــال شــعيب االأرنــؤوط: إســناده صحيــح عــىل 
يــن مــن الصحابــة، مســند أنــس بــن مالــك، ر�ن 2- مســند أحمــد، مســند المك�ش

. ن ــيخ�ي ط الش �ش

5.  حكم نقل الدهون املرتاكمة يف البطن إىل منطقة الصدر
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ــْم  ــاِم َوالآُمرَنَُّه َنَْع ــنَّ آَذاَن االأ ُك ــْم َفَلُيَبتِّ ــْم َوالآُمرَنَُّه ُه َينَّ َُمنِّ
ــْم َوالأ ُه ُِضلَّنَّ

ــال: }َوالأ ــال تع ــيطان، ق الش

ــا ِمْن ُدوِن اللَّــِه َفَقْد َخِ�َ ُخْ�َانـًـا ُمِبيًنا{ )النســاء: 119(، ــْيطَاَن َوِليًّ ُنَّ َخْلــَق اللَّــِه َوَمْن يَتَِّخِذ الشَّ ِّ  َفَلُيَغــ�ي

ــ�ي  ــال بتغي ــن والجم ــب الحس ــن تطل ــن م ــلم، لع ــه وس ــه علي ــىل الل ــه، ص ــول الل ــا أن رس  كم

ــَماِت،  ــَماِت َواْلُمْسَتْوِش ــُه اْلَواِش ــَن الل ــه، قــال: )َلَع ــه عن ي الل
ــه، ر�ن ــد الل ــه، فعــن عب ــق الل خل

ــَن  ــْن َلَع ــُن َم ــا ِلي ال أَْلَع ــِه تعــال، َم ــَق الل َاِت َخْل ِّ ــ�ي ــِن، اْلُمَغ ــاِت ِلْلُحْس ــاِت، َواْلُمَتَفلَِّج َص َواْلُمَتَنمِّ

ــِه( )1(. ــاِب الل ي ِكَت ِ
ــَو �ن ــلََّم، َوُه ــِه َوَس ــُه َعَلْي ، َصــىلَّ الل ي ــ�ب الن

ــه: )ال يجــوز للمــرأة  ي، قول ــه: عــن الطــ�ب ــن حجــر، رحمــه الل مــام الحافــظ اب          ونقــل االإ

ي خلقهــا اللــه عليهــا بزيــادة أو نقــٍص؛ اللتمــاس الُحْســن ال للــزوج 
ء مــن خلقتهــا الــ�ت ي

تغيــ�ي ىسش

ر واالأذيـّـة، كَمــْن يكــون لهــا ســّن زائــدة، أو  ه، ويســتث�ن مــن ذلــك مــا يحصــل بــه الــ�ن وال لغــ�ي

كل، أو إصبــع زائــد يؤذيهــا أو يؤلمهــا فيجــوز ذلــك(. )2( ي االأ
طويلــة تُعيقهــا �ن

طــار المحــدد  ي الســؤال يجــوز ضمــن االإ
        وعليــه؛ فــإن إجــراء العمليــة الجراحيــة المذكــورة �ن

عيــة المبينــة أعــاله، مــا دام عالجــاً لمشــكلة. آنفــاً، والضوابــط ال�ش

ي الملحــة إل المال 
ون ألــف شــيقل، ولحاجــ�ت الســؤال: أملــك شــيكاً مؤجــالً  قيمتــه عــ�ش  

ي خمســة 
ط أن يعطيــ�ن ، فقبــل ذلــك، واشــ�ت النقــدي عرضتــه عــىل تاجــر مــواد غذائيــة لي�فــه لي

ي بالخمســة آالف شــيقل المتبقيــة مــواد تموينيــة مــن عنــده،  عــ�ش ألــف شــيقل نقــداً، وأن أشــ�ت

عــاً؟ فهــل هــذه المعاملــة جائــزة �ش

ــا  ــه، باعتباره ــل رصف ــرة مقاب ــذ أج ــوز أخ ــل؛ فيج ــ�ي مؤج ــاالًّ غ ــيك ح ــإذا كان الش ــواب: ف الج

أجــرة مقابــل التوكيــل بــ�ف الشــيك، وأخــذ االأجــرة عــىل الوكالــة جائــز، أمــا إن كان الشــيك 
1- صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب المتفلجات للحسن.

2- فتح الباري البن حجر: 10/ 377

6.  حكم رصف الشيكات املؤجلة

اوىأنت تسأل واملفتي يجيب �ة �ف
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مؤجــاًل؛ فــال يجــوز رصفــه بأقــل مــن قيمتــه، أو أخــذ عمولــة عــىل رصفــه؛ الأن ذلــك يعــّد مــن 

ي الحقيقــة بيــع ديــن بنقــد مــع 
الربــا المحــرم، فــ�ف الشــيك المؤجــل بأقــل مــن قيمتــه هــو �ن

ــا، ورســول اللــه،  ًع ــا النســيئة المحــرم �ش ي المجلــس، وهــذا رب
التفاضــل، وعــدم التقابــض �ن

 ُ ــِع�ي ،ِ َوالشَّ ّ ُ ُّ ِباْلــ�ب ُ ــِة، َواْلــ�ب ــُة ِباْلِفضَّ َهــِب، َواْلِفضَّ َهــُب ِبالذَّ صــىل اللــه عليــه وسلـــم، يقــول: ) الذَّ

ْمــِر، َواْلِمْلــُح ِباْلِمْلــِح، ِمْثــالً ِبِمْثــٍل، َســَواًء ِبَســَواٍء، يَــًدا ِبَيــد()1(  وهــذا مــا  ْمــُر ِبالتَّ ،ِ َوالتَّ ــِع�ي ِبالشَّ

ن رقــم: 2 /28، بتاريــخ 13 /5 /1999م. ي فلســط�ي
فتــاء االأعــىل �ن تضمنــه قــرار مجلــس االإ

        وعليــه؛ فالشــيكات إن كانــت حاّلــة جــاز أخــذ االأجــرة عــىل رصفهــا، أمــا إن كانــت مؤجلــة؛ 

وط الــ�ف واضحــة، إذ يجــب التماثــل والتقابــض عنــد  فيحــرم رصفهــا بأقــل مــن قيمتهــا؛ فــ�ش

ي المســألة المذكــورة يمكــن للتاجــر أن يعطيــك قيمــة كامــل الشــيك 
، و�ن ن اتحــاد جنــس البدلــ�ي

ــة  ــة، والقاعــدة الفقهي ــه مــا شــئت مــن الســلع والمــواد التمويني ــت من ي أن ــم تشــ�ت نقــوداً، ث

ــاً")2( ، وابــن قدامــة، رحمــه اللــه، يقــول: "وكل قــرض  تفيــد أن: "كل قــرض جــر نفعــاً فهــو رب

ط فيــه أن يزيــده فهــو حــرام بغــ�ي خــالف، قــال ابــن المنــذر: أجمعــوا عــىل أن المســلف إذا  �ش

ط عــىل المستســلف زيــادة، أو هديــة، فأســلف عــىل ذلــك فأخــذ الزيــادة، أو الهديــة بنــاًء عىل  �ش

ي بــن كعــب، وابــن عبــاس، وابــن مســعود، أنهــم نهــوا عــن قــرض جــر  ذلــك ربــا، وروي عــن أ�ب

منفعــة")3(، واللــه تعــال أعلــم.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

1-  صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب ال�ف وبيع الذهب بالورق نقداً.

2- قواعد الفقه: 1 /100.

: 4/ 390، بت�ف. ي
3- المغ�ن
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ُقــوا َواْذُكُروا  ي محكــم كتابــه العزيــز: }َواْعَتِصُمــوا ِبَحْبِل اللَّــِه َجِميًعــا َوال تََفرَّ
قــال تعــال �ن  

َ ُقُلوِبُكــْم َفأَْصَبْحُتــْم ِبِنْعَمِتــِه ِإْخَوانـًـا َوُكْنُتــْم َعــىَل  ن ْ ِنْعَمــَت اللَّــِه َعَلْيُكــْم ِإْذ ُكْنُتــْم أَْعــَداًء َفأَلَّــَف بـَـ�ي

ُ اللَُّه َلُكــْم آيَاِتــِه َلَعلَُّكــْم تَْهَتــُدوَن{) آل عمــران: 103( ن ِّ ــاِر َفأَنَْقَذُكــْم ِمْنَهــا َكَذِلــَك يَُبــ�ي  َشــَفا ُحْفــرٍَة ِمــَن النَّ

َنــاُت َوأُوَلِئــَك  ُقــوا َواْخَتَلُفــوا ِمــْن بَْعــِد َمــا َجاَءُهــُم اْلَبيِّ وقــال ســبحانه: }َوال تَُكونُــوا َكالَِّذيــَن تََفرَّ

َلُهــْم َعــَذاٌب َعِظيــٌم{)آل عمــران: 105(

ي هــذه االآيــات البينــات، وهــو يكــّون المجتمــع المســلم، ويبنيــه 
نجــد القــرآن الكريــم �ن  

لبنــة لبنــة، ويدعــو أهلــه إل الوحــدة، وينهاهــم عــن التنــازع، والتناحــر، والفرقــة؛ الأن الوحــدة 

ي مشــارق االأرض ومغاربهــا 
ســالمي، فيــوم أن يتحــد المســلمون �ن مــن أهــم ركائــز التضامــن االإ

تحــت رايــة ال إلــه إال اللــه، ال يتحداهــم عــدو، وال يحــدق بهــم خطــر، وال يتآمــر عليهــم أهــل 

الباطــل، مهمــا كانــوا أقويــاء، وال يتــ�ب إل حماهــم غــزو فكــري؛ الأنهــا ســياج منيــع، يصــون 

حماهــم مــن كل دخيــل، ويحفــظ عليهــم أمنهــم واســتقرارهم.

ــعوب،  ــات والش ــعادة المجتمع ــىل س ي ع
ــ�ن ي تق

ــ�ت ــات ال ــر االآف ــن أخط ــة م والفرق  

د. شفيق عياش

عضو هيئة تحرير مجلة اإلرساء

لا�ة
أ�ف
م وا �ي

�ة
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ي مهــاوي التهلكــة، وتجرهــم إل المعصيــة، وتظــل تفرقهــم شــيعاً، حــ�ت تجعلهــم 
وترديهــم �ن

ٍء  ْ ي َ ي ىسش ِ
ُقــوا ِديَنُهــْم َوَكانـُـوا ِشــَيًعا َلْســَت ِمْنُهــْم �ن ن عــن الديــن، قــال تعــال:}ِإنَّ الَِّذيــَن َفرَّ منفصلــ�ي

ــام: 159( ــوا يَْفَعُلوَن{)االأنع ــا َكانُ ــْم ِبَم ُئُه ــمَّ يَُنبِّ ــِه ثُ ــْم ِإَل اللَّ ــا أَْمرُُه ِإنََّم

ي يدعــو إليهــا القــرآن الكريــم، هــو االعتصــام بحبــل اللــه، ففــي 
وأســاس الوحــدة الــ�ت  

ن نحــو التعاطــف، والتعــاون، والتســامح فيمــا بينهــم، وتحذيــر  ذلــك تحريــك لمشــاعر المســلم�ي

ــم  ي أمنه
ــالً �ن ــدث خل ، ويح ن ــلم�ي ــوف المس ي صف

ــة �ن ــل البلبل ــا يدخ ــن كل م ــفه، وم ــن الس م

هــم، والمســاس بمســتقبلهم؛ قــال تعال:}َوأَِطيُعــوا اللَّــَه  وراحتهــم، ومــا يثــ�ي اضطــراب حارصن

ــال: 46( اِبِريَن{)االأنف ــَع الصَّ ــَه َم ُوا ِإنَّ اللَّ ــ�بِ ــْم َواْص ــَب ِريُحُك ــُلوا َوتَْذَه ــوا َفَتْفَش ــوَلُه َوال تََنازَُع َورَُس

ســالمية،  ــه إل أســاس الوحــدة االإ ــه وســلم، أمت ــه علي وقــد وجــه الرســول، صــىل الل  

ي اللــه عنــه، قــال: قــال رســول اللــه، 
ي هريــرة، ر�ن ، فعــن أ�ب ن وهــو االعتصــام بحبــل اللــه المتــ�ي

ــْم: أَْن  َ َلُك ْ�ن َ ــ�ي ــا، َف ــْم ثاَلثً ــرَُه َلُك ــا، َويَْك ــْم ثاَلثً َ َلُك ــرْ�ن ــَه يَ ــلم: )ِإنَّ الل ــه وس ــه علي ــىل الل ص

ــْم:  ــرَُه َلُك ــوا، َويَْك ُق ــا َوال تََفرَّ ــِه َجِميًع ــِل الل ــوا ِبَحْب ــْيًئا، َوأَْن تَْعَتِصُم ــِه َش ــوا ِب ُك ِ ْ ــُدوُه، َوال تُ�ش تَْعُب

)
1

ــاِل(. )* ــِة الَم ــَؤاِل، َوِإَضاَع ََة السُّ ْ ــ�ش ــاَل، َوَك ــَل َوَق ِقي

ــا التحذيــر مــن الفرقــة واالختــالف، بقولــه  وبهــذا يكــون هــذا الحديــث قــد حمــل لن  

ُقــوا(، وجــاء هــذا النهــي بعــد االأمــر باالعتصــام بحبــل اللــه،  صــىل اللــه عليــه وســلم: )َوال تََفرَّ

لبيــان أّن مــن اعتصــم بحبــل اللــه فهــو بعيــد عــن التنــازع، بعيــد عــن الفرقــة، أمــا مــن أعــرض 

ــك. ه، ضــل وضــاع وهل ــه، والتمــس الخــ�ي مــن غــ�ي عن

ْهــِي َعــْن َمْنــٍع َوَهــاِت، َوُهــَو ااِلْمِتَنــاُع ِمــْن أََداِء َحــقٍّ  ِ َحاَجــٍة، َوالنَّ ْ َِة اْلَمَســاِئِل ِمــْن َغــ�ي ْ ْهــِي َعــْن َكــ�ش * صحيــح مســلم، كتــاب االأقضيــة، بَــاُب النَّ

ُه. ــِب َمــا اَل يَْســَتِحقُّ َلِزَمــُه، أَْو طََل
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ن شــعوبها  ســالمية اليــوم من شــقاق، وما يجــري ب�ي ن الــدول العربيــة واالإ ومــا يجــري بــ�ي  

ن شــعب الدولــة الواحــدة مــن منازعــات، ومشــاحنات، لهــو  مــن ســفك للدمــاء، ومــا يجــري بــ�ي

خــ�ي دليــل عــىل ضعف هــذه االأمــة؛ الأنها أصبحــت مجــزأة إل دويالت ضعيفــة وهزيلة، اســتورد 

ع اللــه  ن وضعيــة مــن صنــع أعدائهــا ليحكمــوا بهــا، بــدالً مــن أن يطبقــوا �ش إليهــا حكامهــا قوانــ�ي

ي 
ي تســي�ي حياتهــا، فأصبحــت تســ�ي عــىل غــ�ي هــدى، فوقعــت �ن

ســبحانه، الــذي ارتضــاه لهــا �ن

ن والخصومــات، تخــدم شــعار االأعــداء   "فــرق تســد".  الهــالك والدمــار، وأصبحــت مرتعــاً للفــ�ت

ــداء،  ــون االأع ــن يمالئ ــك الذي ــلم، أولئ ــه وس ــه علي ــىل الل ــول، ص ــذر الرس ــد ح وق  

ن  ســالم، فيســعون بــ�ي ي المــاء العكــر، ويوهمــون النــاس بانتســابهم إل االإ
ويتصيــدون �ن

النــاس عــىل اختــالف طبقاتهــم، واختــالف مراكزهــم، بمــا يوهــن قوتهــم، ويشــتت وحدتهــم، 

ويســوقهم إل التناحــر، والتقاتــل، والكيــد فيمــا بينهــم، ويذكــون نــار الفتنــة حــ�ت يتــاح لهــم 

ات، والتنعــم بالجــاه والســلطان، ودوس االأعنــاق والذمــم والكرامــات. ي الخــ�ي
التمــرغ �ن

، وال خــالص لهــم مــن هــذه االآفــات،  ن ومعلــوم بذلــك أنــه ال رفعــة لشــأن المســلم�ي  

ــواء أكان  ــق، س ــارصوا الح ــبابها، ون ــىل أس ــوا ع ــم، وقض ــاوزوا خالفاته ــرت إال إذا تج ي ذك
ــ�ت ال

ي وجــه الباطــل يــداً واحــدة، واعتصمــوا بحبــل اللــه اعتصامــاً عمليــاً، 
لهــم أم عليهــم، ووقفــوا �ن

ــف: 3( ــا ال تَْفَعُلوَن{)الص ــوا َم ــِه أَْن تَُقوُل ــَد اللَّ ــا ِعْن َ َمْقًت ُ ــ�ب ــال: }َك ــال تع ــاً، ق ــس كالمي ولي

ــر  ــا وعــىل م ــل كله ــة، ب ــدول العربي ن معظــم أقطــار ال ــ�ي ي قامــت ب
ــ�ت ــا الوحــدة ال وم  

ن ببعيــدة عــن االأنظــار، فلــم يكتــب الأي وحــدة منهــا البقــاء؛ الأن تلــك الــدول  االأيــام والســن�ي
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عيــة، بــل بنتهــا عــىل أســس واهيــة،  ِ وحدتهــا عــىل  أســس �ش
ن هــا لــم تــ�ب عندمــا اتحــدت مــع غ�ي

ــذي  ــع ال ــه، فالواق ــه الل ــا وج ــد به ــم يقص ي ل
ــ�ت ــخصية، ال ــح الش ــواء والمصال ــا االأه تحكمه

يعيشــه المســلمون هــذه االأيــام واقــع مؤلــم وحزيــن، حيــث التمــزق والتعنــت، واالختــالف، 

ــث  ــلم، حي ــه وس ــه علي ــىل الل ــى، ص ــه المصطف ــ�ب عن ــك أخ ــبب ذل ــن، وس ــن الدي ــد ع والبع

ََكَلــُة َعــىَل َقْصَعِتَهــا، َقــاَل:  قال:)يوِشــُك أَْن تََداَعــى َعَلْيُكــُم االأَُمــُم ِمــْن ُكلِّ أُُفــٍق، َكَمــا تََداَعــى االأ

ــاًء  ــوَن، ُغَث ــْن تَُكونُ ، َوَلِك ٌ ــ�ي ــٍذ َكِث ــْم يَْوَمِئ ــاَل: أَنُْت ــٍذ؟ َق ــا يَْوَمِئ ــٍة ِبَن ــْن ِقلَّ ــِه، أَِم ــوَل الل ــا رَُس ــا: يَ ُقْلَن

ــا:  ــاَل: ُقْلَن ي ُقُلوِبُكــُم الَوْهــَن، َق ِ
ُكــْم، َويَْجَعــُل �ن ــُة ِمــْن ُقُلــوِب َعُدوِّ ُع الَمَهابَ َ ن َ ــ�ت ــْيِل، تُْن ــاِء السَّ َكُغَث

)
1

ــْوِت()* ــُة الَم ــاِة، َوَكَراِهَي ــاَل: ُحــبُّ اْلَحَي ــا اْلَوْهــُن؟ َق َوَم

ــذي  ــع ال ــو الواق ــذا ه ــا، وه ــال أمتن ــو ح ــذا ه ــه، ه ــول الل ــا رس ــيدي ي ــت س صدق  

ي،  ســالمية، والســبب ليــس مــن قلــة الكــم البــ�ش نعيشــه، وهــذه الغثائيــة هــي داء االأمــة االإ

هــا، ولكــن  فالمســلمون يزيــدون عــن مليــار وســبعمائة ألــف مســلم، ويمتلكــون المــادة بحذاف�ي

ان هــذا العالــم، وكل الــدول تحركهــم كمــا تشــاء، تفســد لهــم مــا شــاء لهــا  ن ي مــ�ي
ال وزن لهــم �ن

أن تفســد، وقديمــاً كان هنــاك نفــر قليــل مــن أصحابــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، اســتطاعوا أن 

ــه. ــخ بأكمل وا مجــرى التاري يغــ�ي

ــه:  ــال ل ــرة، وق ــكام الجباب ــد الح ــتم أح ــىل رس ــل ع ــر دخ ــن عام ــاً ب ــروى أن ربعي ي  

ــان إل  ــاد، ومــن جــور االأدي ــادة رب العب ــاد إل عب ــادة العب ــاد مــن عب ــه لنحــرر العب ــا الل ابتعثن

ســالم، ومــن ضيــق الدنيــا إل ســعة الدنيــا واالآخــرة، فانصاعــت لهــم الدنيــا، وتزلزلــت  عــدل االإ

* مسند أحمد، تتمة مسند االأنصار، َوِمْن َحِديِث ثَْوبَاَن، وقال االأرنؤوط: اسناده حسن.
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ي ذلــك أنهــم آمنــوا 
اطوريــات، وخضعــت لهــم رؤوس الجبابــرة، والســبب �ن م�ب أمامهــم االإ

ع اللــه، ووضعــوا  ، وطبقــوا �ش ن بربهــم إيمانــاً ال شــك فيــه، وال جــدال، واعتصمــوا بحبلــه المتــ�ي

ــم،  ــرآن الكري ــم، فبالق ــوا للظال ــم يرضخ ء، ول ي
ــوا الأي ىسش ــم يهن ــم، فل ي قلوبه

ــه �ن ــية الل خش

ة والشــعوب المختلفــة أمــة  ــاً، وغــدت االأمــم الكثــ�ي تآلفــت قلوبهــم، وأصبــح االأعــداء إخوان

ــدأ  ــادي بمب ــد، وتن ع واح ــ�ش ــل ب ــد، وتعم ــول واح ــد ورس ــرب واح ــن ب ــدة، تؤم ــالمية واح إس

، صــىل اللــه  ن ن والمرســل�ي ن خاتــم النبيــ�ي واحــد، مصــدره القــرآن الكريــم، وســنة الرســول االأمــ�ي

ــه وســلم. علي

ــم،  ــوا بقرآنه ــم، ويعتصم ــدوا صفوفه ــالم، أن يوح س ــاة االإ ــىل حم ــاً ع ــون لزام فيك  

قــال: حيــث  الشــاعر،  وصــدق  بغيتهــم،  إل  يصلــوا  كي  لهــم؛  دســتوراً  ويتخــذوه 

     والله يقول الحق وهو الهادي إل سواء السبيل

تفرقنــا يكفــي  أمــا  مســلمون  يــا 

ــوا ــف واعتصم ــوا الص ــه ضم ــودوا إل الل ع

وصحبكــم ين�كــم  اللــه  تنــ�وا  إن 

حانــا قــد  فالوقــت  أمركــم  فأجمعــوا 

قرانَــا الدســتور  واتخــذوا  باللــه 

وإيمانــا  أنــواراً  الكــون  ســيعمر 
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العفو ومكانته يف اإلسالم

ــاء  ــم االأنبي ــد، خات ــيدنا محم ــىل س ــالم ع ــالة والس ، والص ن ــ�ي ــه رب العالم ــد لل الحم  

: ن أجمعــ�ي وأصحابــه  آلــه  وعــىل   ، ن والمرســل�ي

ي تضمــن لالأفــراد 
ــ�ت ــة، ال ــل االأخالقي ــق الُمث ســالمي عامــة تحقي ــن االإ        إنَّ مــدار أحــكام الدي

ــوي  ــص النب ــن الن ــة م ــذه الحقيق ت ه ــدَّ ــد تب ــود، ولق ــة، والصم ــالمة، والمنع ــع الس وللمجتم

ــُت  ــا بُِعْث ــه وســلم، قال:)ِإنََّم ــه علي ــه، صــىل الل الواضــح، حيــث أخــرج البيهقــي أنَّ رســول الل

ي 
ته، صــىل اللــه عليــه وســلم، مدرســة عظيمــة �ن (، ولقــد كانــت ســ�ي

1

ــالِق()* ــَكاِرَم االأَْخ ــَم َم ُتَمِّ الأ

االأخــالق العمليــة، مــن الجوانــب جميعهــا؛ الشــخصية، واالجتماعيــة، والســلوكية، وال عجــب 

ــٍق  ي ذلــك، وقــد قــال ســبحانه وتعــال تنويهــاً بخلــق نبيــه الكريــم إجمــاالً: }َوِإنَّــَك َلَعــىَل ُخُل
�ن

ي تقريــر ســجية الرحمــة، والرأفــة، والعفــو عنــد رســول اللــه، صــىل 
َعِظيٍم{)القلــم: 4(، ويقــول �ن

اللــه عليــه وســلم، فقــد قــال عــزَّ مــن قائــل: }لَقــْد َجاَءُكــْم رَُســوٌل ِمــْن أَنُْفِســُكْم َعِزيــٌز َعَلْيــِه َمــا 

ــة: 128( َ رَُءوٌف رَِحيٌم{)التوب ن ــ�ي ــْم ِبالُمْؤِمِن ــٌص َعَلْيُك ــْم َحِري َعِنتُّ

ء من فقهها  ي
ي سلسلة االأحاديث الصحيحة وىسش

ي �ن
ن البيهقي، كتاب الشهادات، بََياُن َمَكاِرِم االأَْخالِق، 323/10، وصححه االألبا�ن *س�ن

، الطبعة: االأول، عدد االأجزاء: 6، مكتبة المعارف للن�ش والتوزيع، الرياض. ي
وفوائدها، االألبا�ن

الشيخ د. محمد يوسف الحاج محمد

مفتي محافظة أريحا واألغوار
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وقــد ُخصــص هــذا المقــال لتنــاول معــ�ن ُخلــق العفــو، وبيــان أهميتــه لســكون النفس   

وطمأنينتهــا، والســتقرار المجتمــع وســالمته. 

ي 
ــ�ت ــة، ال ــف النبوي ــض المواق ــع بع ــو، وتتب ــة العف ــ�ن صف ــان مع ي بي

ــدء �ن ــل الب وقب  

ــق  ــل الخل ــخصية أفض ــن ش ــكالم ع ــات ال ــان صعوب ــن بي ــدَّ م ــة، ال ب ــك الصف ــا تل ــىل فيه تتج

جميعــاً ســيدنا محمــد، عليــه الصــالة والســالم.   

    فمــا يلبــث الُكتــاب الذيــن تصــدوا لمهمــة الكتابــة عــن ســيدنا محمــد، صــىل الله عليه وســلم، 

ــاقة  ــة وش ــت إل صعب َقة، تحول ــوِّ ــل ُمش ــهلة، ب ــم س ــدت له ي ب
ــ�ت ــة ال ــأنَّ المهم ــوا ب أن يصدم

ــخصية  ــم ش ــخ، وأعظ ي التاري
ــل �ن ــه رج ــن أنب ــة ع ــب أن الكتاب ــل للكات ــة يُخّي ــالأول وهل ــداً، ف ج

، ال تحتــاج ســوى إل النهــل مــن أي جانــب مــن جوانــب عظمته  سياســية وأخالقيــة، عرفهــا البــ�ش

ي لشــخصية ســيدنا محمــد، 
ــر الذهــ�ن ــة التصوي ــد أنَّ محاول ي المجــال العــام أو الخــاص، بي

�ن

ــة بطريقــة غــ�ي  ي ــه الب�ش ــاب وتعجزهــم، لتناســق كماالت ــه وســلم، تبهــر الُكتَّ ــه علي صــىل الل

ه بمقــدار هيبتــه،  ي حياتنــا، فحلمــه بمقــدار شــجاعته، وكرمــه بمقــدار حكمتــه، وصــ�ب
معهــودة �ن

وعواطفــه بمقــدار عقالنيتــه، فكيــف للكاتــب إذاً أْن يرســم صــورة ذهنيــة معتــادة عــن شــخصية 

ي وصــف هــذه الحقيقــة 
ي، رحمــه اللــه تعــال، �ن متفــردة غــ�ي معتــادة؟! ولقــد أبــدع البوصــ�ي

ة، فقــال فيهــا يصــف ذلــك االأمــر:  ي يبــدو أنــه عــا�ن منهــا عندمــا كتــب بردتــه الشــه�ي
الــ�ت

لا�ة
أ�ف
م وا �ي

�ة
العفو ومكانته يف اإلسالم 

ــَرى ــَس يُ ــاُه فلي ــُم معنــ ــورى َفْه ــا ال  أعيـ

بُــــُعٍد ِمــن   ِ
ن ْ للعيَنــ�ي تظَهــُر  كـــالشمِس 

ُمنَفِحــِم  ُ غـــ�ي فيــه  والُبعـــِد  الُقــرِْب  ي 
�ن

أََمـــِم ِمــن  الطَّـــرَْف  وتُِكـــلُّ  ًة  صغــ�ي
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ــب  ــفا القل ــه: "ش ي كتاب
ــور )1( �ن ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــيخ محم ــال الش ــت االأول مث ح  البي       و�ش

ِديَّــة، لعــ�  ح بــردة المديــح": "والمعــ�ن أعيــا جميــع الخلــق إدراك حقيقتــه الُمحمَّ الجريــح بــ�ش

حاطــة بهــا عــىل مــا هــي عليــه .. واختــار مــادة االنفحــام الدالــة عــىل الغلبــة  التوصــل إليهــا، واالإ

عيــاء، ونســبته إل الفهــم مجازيــة، والحقيقــة أعياهــم اللــه بفهمــه")2( لمناســبة االإ

حــه: "االأََمــْم: القريــب، والمعــ�ن أنَّ الشــمس تظهــر  ي �ش
، فيقــول الشــيخ �ن ي

   أمــا البيــت الثــا�ن

ــعتها  ــره بأش ــت نظ ــا، أعي ــب منه ــا القري ــر إليه ــرم، وإذا نظ ة الج ــ�ي ــا صغ ــد عنه ي البعي
ــرا�أ لل

ــل  ــا، إال أنَّ جه ــل بحقيقته ي الجه
ــتويا �ن ــد اس ــب والبعي ــا، فالقري ــه كي يدركه ت ــن تثبُّ ــة م المانع

ة،  نَّــه أدركهــا عــىل خــالف حقيقتهــا، حيــث رآهــا صغ�ي
القريــب بســيط، وجهــل البعيــد مركــب؛ الأ

ــد يدركــه بحســب قصــور  ــه الصــالة والســالم، فالبعي ــه علي ــد من كذلــك حــال القريــب والبعي

ــواره الســنية  ــه أن ــد تحجب ــه إال مــا ظهــر، والبعي ــم من ــه ال يعل نَّ
علمــه عــىل خــالف مقامــه؛ الأ

كيــب. ومــا  ي البســاطة وال�ت
قــا �ن ي الجهــل وإن اف�ت

الباهــرة عــن الوصــول إل حقيقتــه، فتســاويا �ن

: ي هــذا المعــ�ن
أحســن قــول شــيخ المعــرَّة �ن

            

)3(                                                                                                                                                   

1- هو الشيخ محمد الطاهر بن عاشور االأول، جد الشيخ محمد الطاهر بن عاشور صاحب التفس�ي الشه�ي التحرير والتنوير-، ولد سنة 1230هـ/ 

فتاء  1815م،  تتلمذ عىل أيدي كبار شيوخ الزيتونة، وأصبح مدرساً فيها، وارتقي سنة 1846 إل مدرس من الطبقة االأول، تول القضاء واالإ

ي سنة 1862م. 
ي تونس، وتو�ن

ونظارة االأوقاف �ن

ح بردة المديح، ص 145، بتعليق حفيد المؤلف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، الطبعة  2- ابن عاشور، محمد الطاهر، شفا القلب الجريح ب�ش

ي- تونس 2008م. ن اف وزارة الثقافة التونسية، معامل الطباعة في�ن االأول، بإ�ش

3- المرجع السابق، ص 146 - 147.

 ٌ ن َ ِظــ�ن فاْســَتْغَوتُْهُم   ِ
ن بالَعــ�ي رأْوك 

صورتَــه االأبصــاُر  تســتْصِغُر  والّنْجــُم 

 ِ َ الَخــ�ب صــاِدِق  بِفْكــٍر  يَــَرْوَك  ولــم 

الّصَغــِر". ي 
�ن للنجــِم  ال  للطَّــرِْف  والذنْــُب 
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ــه  ــه علي ــٍب واحــٍد مــن شــخصية ســيدنا محمــد، صــىل الل أمــا مــن حــاول تصــور جان  

ي تصــور عظمــة ســيدنا رســول اللــه فيــه، كمــا فعــل الكاتــب 
وســلم، فقــد كان أقــرب للنجــاح �ن

ــىل  ــه ع ــ� اهتمام ــث انح ــل" حي ــة االأوائ ــه�ي "المائ ــه الش ي كتاب
ــارت، �ن ــكل ه ــىي ماي االأمري

ــه  ــىل الل ــداً، ص ــيدنا محم ــد أنَّ س ــم، فوج ي العال
ــاء �ن ــاء والزعم ــىلي للعظم ــر العم ــدار االأث مق

، وآثــار  ن ي التاريــخ، فمــن ناحيــة مقارنــة الدعــاة والمصلحــ�ي
عليــه وســلم، هــو االأعظــم أثــراً �ن

ة عــىل  ســالمية لقدرتهــا الكبــ�ي كــ�ب مــن نصيــب الدعــوة االإ صالحيــة كان النجــاح االأ دعواتهــم االإ

ــمحة. ــا الس ــة لتعاليمه ــعوب المختلف ــل الش ــة، وتقب ــات المتباين ــتيعاب الثقاف اس

ــار،  ــدرس واالعتب ــص بال ، أن نخص ن ــ�ت ــرج والف ــث اله ــن، حي ــذا الزم ي ه
ــا �ن ــدر بن ويج  

ته العطــرة،  ي ســ�ي
ــه وســلم، و�ن ــه علي ــه، صــىل الل ي دعــوة ســيدنا رســول الل

ــق التســامح �ن خل

ي حياتنــا الفرديــة واالجتماعية، 
ي صفــات العفــو والصفــح، فلعلنــا نعتــ�ب بذلــك �ن

والــذي يتجــىل �ن

ــا  ــن أنماطن ــوج م م المع ــوِّ ــى أن نَُق ــة، ع ــالق العظيم ــك االأخ ــداء بتل ــا إل االقت ــا أحوجن فم

ــة.  ــة والفردي االجتماعي

العفو لغة واصطالحاً:

ك وهــو  ن متضاديــن، االأول بمعــ�ن الــ�ت ي بمعنيــ�ي
ي أصــل الوضــع اللغــوي يــأ�ت

الَعْفــو �ن  

ــلُّ  ــرُْف اْلُمْعَت ــاُء َوالَح ُ َواْلَف ن ْ ــ�ي ــة: )اْلَع ــس اللغ ي مقايي
ــاء �ن ــذ، ج ــ�ن االأخ ي بمع

ــا�ن ــهر، والث االأش

ــُو:  ُل: اْلَعْف َوَّ
ــ�ن االأ ــن المع ــِه، وم ــىَل طََلِب ــُر َع ِء، َواالآَخ ْ ي َّ ــىش ــرِْك ال ــىَل تَ ــا َع ــُدلُّ أََحُدُهَم ــالِن يَ أَْص

)
1

ــُه()* ــالً ِمْن ــْم؛ َفْض ــال يَُعاِقُبُه ــْم، َف ــُه ِإيَّاُه ــَك تَْرُك ــِه، َوَذِل ــْن َخْلِق ــاَل - َع ــِه - تََع ــُو اللَّ َعْف

: دار الفكر،  ، معجم مقاييس اللغة 4 / 56، المحقق: عبد السالم محمد هارون،عدد االأجزاء: 6،  النا�ش ي
* ابن فارس، أحمد بن فارس القزوي�ن

1399هـ - 1979م.

لا�ة
أ�ف
م وا �ي

�ة
العفو ومكانته يف اإلسالم 
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ــُب، َقــْوُل  ــاُه الطََّل ــِذي َمْعَن ي للعفــو يقــول ابــن فــارس: )َواالأَْصــُل االآَخــُر الَّ
ي المعــ�ن الثــا�ن

     و�ن

ْزِق اْســٌم َجاِمــٌع َلَها()1(  الَخِليــِل: ِإنَّ الُعَفــاَة طـُـالُب الَمْعــُروِف... َقــاَل الَخِليــُل: الَعاِفَيــُة طـُـالُب الرِّ

ــِن  ــاُوُز َع َج ــَو التَّ ــِو، َوُه ــَن اْلَعْف ــوٌل ِم ــَو َفُع ــوُّ ُه ــوري: "اْلَعُف ــول المباركف ــا، فيق ــا اصطالًح  أّم

ــِه".)2( ــاِب َعَلْي ــرُْك اْلِعَق ــِب، َوتَ نْ الذَّ

العفو يف القرآن الكريم:

ي 
ــم �ن ي القــرآن الكري

ــو �ن ــر لفــظ الَعُف ، وقــد ورد ذك ــه الحســ�ن ــْو مــن أســماء الل الَعُف  

ا َغُفوًرا{ ي مثل قولــه تعــال: }ِإنَّ اللَّــَه َكاَن َعُفــوًّ
مواضــع عــدة، وقــرن باســم الله تعــال الغفــور، �ن

ا َغُفوًرا{)النســاء: 99(،  )النســاء: 43(، وقولــه تعــال: }َفأُوَلِئــَك َعــَى اللَّــُه أَْن يَْعُفَو َعْنُهــْم َوَكاَن اللَّــُه َعُفــوًّ

والجامــع بينهمــا أنَّ العفــو درجــة أعــىل مــن الغفــران، فالغفــران تــرك العقــاب، والعفــو محــو 

ي 
نســان، ومــن صحيفــة أعمالــه، وقــرن أيضــاً باســمه تعــال القديــر، �ن أثــر الذنــب مــن نفــس االإ

ا َقِديًرا{)النســاء: 149(، ًا أَْو تُْخُفــوُه أَْو تَْعُفــوا َعْن ُســوٍء َفِإنَّ اللَّــَه َكاَن َعُفــوًّ ْ  قولــه تعــال: }ِإْن تُْبــُدوا َخــ�ي

وط تحقــق العفــو القــدرة عــىل العقوبــة، فــدون ذلــك ال يتصــور   والجامــع بينهمــا أن مــن �ش

ــص  ــو ترب ــل ه ء، ب ي
ي ىسش

ــو �ن ــن العف ــس م ــا لي ــدرة عليه ن الق ُّ ــ�ي ــة لَتَح ك العقوب ــ�ت ــو، ف العف

كهــا يكــون عفــواً، واللــه تعــال عــىل كل  فحســب، فــإن وجــدت القــدرة عــىل إيقــاع العقوبــة، ف�ت

ــه  نَّ قدرت
ــاً؛ الأ ــة العصــاة مســتحقي العقــاب عفــواً مطلق ــزَّ وجــل لعقوب ــه ع ك ــر، ف�ت ء قدي ي

ىسش

عــىل معاقبتهــم قــدرة مطلقــة. 

: دار الفكر،  ، معجم مقاييس اللغة 4 / 56، المحقق: عبد السالم محمد هارون،عدد االأجزاء: 6،  النا�ش ي
1- ابن فارس، أحمد بن فارس القزوي�ن

1399هـ - 1979م.

وت – دون رقم  مذي، 1 / 440، عدد االأجزاء: 10،  دار الكتب العلمية – ب�ي ح جامع ال�ت 2- المباركفوري، محمد عبد الرحمن، تحفة االأحوذي ب�ش

.- طبعة أو تاريخ ن�ش



67

ــم:  ــرآن الكري ي الق
ــو �ن ــوارد العف ي م

ــر �ن ن النواظ ــ�ي ــة االأع ــة نزه ي كتاب
ــوزي �ن ــن الج ــول اب     ويق

ــه:  ــة أوج ــىل أَْربََع ــْرآن ع ي اْلُق ِ
ــو �ن ــ�ي أَن اْلَعف ْفِس ــل التَّ ــر أه "َوذك

ي ســورة آل عمــَران: }َوَلَقــْد َعَفــا اللَّــُه َعْنُهــْم{) آل  ِ
أَحدَهــا: الصفــح َواْلَمْغِفــرَة، َوِمْنــه َقْولــه تََعــاَل �ن

ي ســورة بـَـَراَءة: }َعَفــا اللَّــُه َعْنَك{)بــراءة: 43(. ِ
عمــران:  155( ، َو�ن

ي ســورة اْلَبَقــرَة: }ِإالَّ أَْن يَْعُفــوَن أَْو يَْعُفــَو الَّــِذي ِبَيــِدِه ُعْقــَدُة  ِ
ْك، َوِمْنــه َقْولــه تََعــاَل �ن ّ : الــ�ت ي ِ

ــا�ن َوالثَّ

َكاِح{)البقــرة: 237(،أََراَد: تــرك المْهــر. َوَهــَذا قريــب مــن المعــ�ن االأول. النِّ

ي ســورة اْلَبَقــرَة: }َويَْســأَُلونََك َمــاَذا يُْنِفُقــوَن  ِ
َوالثَّاِلــث: اْلَفاِضــل مــن الَمــال، َوِمْنــه َقْولــه تََعــاَل �ن

ــِذ اْلَعْفَو{)االأعــراف:  199(. ــَراف: }ُخ َْع ي ســورة االأ ِ
ــِل اْلَعْفَو{)البقــرة: 219(، َو�ن ُق

 َّ ــَنة َحــ�ت ــيَئة اْلَحَس ــَكان السَّ ــا َم ــمَّ بدلن ــَراف[ : }ث َْع ي االأ ِ
ــاَل: ]�ن ــه تََع ــه َقْول َة، َوِمْن ْ ــ�ش ــع: اْلَك َوالرَّاِب

)
1

ــَدة")* ــو ُعَبْي ــه: أَبُ ُوا، َقاَل ُ
ــ�ش عفــوا{ ، أَي: َك

أهمية فضيلة العفو:    

ــا،  نســان أن يتحــىل به ي يمكــن لالإ
ــ�ت العفــو مــن أجــّل الصفــات، وأعظــم المناقــب ال  

ــة  ــول حج ، يق ــ�ن ــال الحس ــه تع ــماء الل ــن أس ــم م ــو اس ــو ه ــك أنَّ الَعُف ــات ذل ي إثب
ــي �ن ويكف

َئات، ويتجــاوز  ــيِّ ــِذي يمحــو السَّ ": "الَعفــو: ُهــَو الَّ ي كتابــه "المقصــد االأســ�ن
ســالم الغــزالي �ن االإ

 ، ْ أ َعــن الّســ�ت ، َوُهــَو قريــب مــن الغفــور، َولكنــه أبلــغ ِمْنــُه، َفــِإن الغفــران يُنــ�ب َعــن المعــاِ�ي

، وحــظ الَعْبــد مــن َذِلــك ال يخفــى، َوُهــَو  ْ أ َعــن المحــو، والمحــو أبلــغ مــن الّســ�ت َوالَعفــو يُنــ�ب

ــا ِإَل  نَْي ي الدُّ ِ
ــناً �ن ــاَل محس ــه تََع ــرى الل ــا ي ــِه، َكَم ــن ِإَلْي ــل يحس ــه، ب ــن ظلم ــن كل م ــو َع أَن يْعُف

،الطبعة  ي
ي علم الوجوه والنظائر، ص 437، تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الرا�ن

ن النواظر �ن ، نزهة االأع�ي * ابن الجوزي، عبد الرحمن بن عىلي
وت، 1404هـ - 1984م. االأول، عدد االأجزاء: 1، مؤسسة الرسالة - لبنان/ ب�ي

لا�ة
أ�ف
م وا �ي

�ة
العفو ومكانته يف اإلسالم 
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العصــاة والكفــرة غــ�ي معاجــل َلُهــم بالعقوبــة، بــل ُربَمــا يْعُفــو َعْنُهــم ِبــأَن يَُتــوب َعَلْيِهــم، َوِإذا 

ــة المحــو  ــُه، َوَهــَذا َغايَ نــب، كمــن ال َذنْــب َل ــاَب َعَلْيِهــم، محــا ســيئاتهم، ِإْذ التائــب مــن الذَّ تَ

ــة")1( للجناي

والأهميــة خلــق العفــو، فــإنَّ اللــه عزَّ وجــل أََمَر رســوله بأن يأخذ بــه، ويجعله عــادة له ال   

{)االأعــراف: 199(، َ ن  يحيــد عنه، يقول ســبحانه وتعــال: }ُخِذ الَعْفــَو َوأُْمْر ِباْلُعــرِْف َوأَْعِرْض َعــِن الَجاِهِل�ي

ــه  ــة الكريمــة: "االأخــذ حقيقت ي تفســ�ي هــذه االآي
ــن عاشــور �ن ــام محمــد الطاهــر ب م  يقــول االإ

ي 
اره، كمــا يقــال: أخــذت العــدو مــن تالبيبــه، ولذلــك يقــال �ن ء لالنتفــاع بــه أو الإرصن ي

تنــاول ىسش

ــس  ــتع�ي للتلب ــازاً، فاس ــا مج ــتعمل هن ــذوا، واس ــوم إذا أ�وا أخ ــال للق ــذ(، ويق ــ�ي )أخي االأس

ن أفعــال لــو شــاء لتلبــس بهــا، فيشــبه ذلــك التلبــس، واختيــاره عــىل  بالوصــف، والفعــل مــن بــ�ي

ن أشــياء عــدة، فمعــ�ن }ُخــِذ اْلَعْفــَو{: عامــل بــه، واجعلــه وصفاً، ء مــن بــ�ي ي
 تلبــس آخــر بأخــذ ىسش

وال تتلبس بضده")2( 

، الطبعة االأول، عدد  ي ، ص 140، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجا�ب ي أسماء الله الحس�ن
ح معا�ن ي �ش

، أبو حامد، المقصد االأس�ن �ن 1- الغزالي
ص، 1407 – 1987. ي - ق�ب االأجزاء: ، 1، الجفان والجا�ب

2- ابن عاشور، محمد الطاهر، تفس�ي التحرير والتنوير، 9 / 226.
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ي حــّث عليهــا ديننــا خلــق االأمانــة، وهــو مــن أخــالق االأنبيــاء 
مــن االأخــالق الفاضلــة الــ�ت  

واالأتقيــاء، وهــو ُخُلــٌق يُْخــىش عــىل َمــِن افتقــده أْن يكــون قــد انســلخ ِمــَن الّديــن، عــن أنــس، 

ُّ اللــِه، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، ِإال قــال:ال ِإيَمــاَن ِلَمــْن  ي ي اللــه عنــه، قــال:) َمــا َخطََبَنــا نَــ�بِ
ر�ن

ال أََمانـَـَة َلــُه، َوال ِديــَن ِلَمــْن ال َعْهــَد َلــُه()1(، وكان المســلمون يتواصــون باالأمانــة، فــإذا مــا ســافر 

أحدهــم قــال لــه أخــوه، مّمــا تعّلمــه مــن هــدي نبّيــه: )أَْســَتْوِدُع اللَّــَه ِديَنــَك َوأََمانََتــَك، َوَخَواِتيَم 

ــَك()2(. َعَمِل

ــذا  ــع، وه ــظ الودائ ــاس إل حف ــن الّن ــ�ي م ــن كث ــ�ف ذه ــر، ين ــا تذك ــة عندم واالأمان  

مــن معانيهــا، ولكــّن هــذا مفهــوم ضّيــق جــّداً لهــا؛ فاالأمانــة واســعة الّداللــة، تتســع دائرتهــا 

ي الّديــن كّلــه، بأوامــره وزواجــره، قــال تعــال: }ِإنَّــا َعرَْضَنــا 
ة، فاالأمانــة تعــ�ن لتشــمل جوانــب كثــ�ي

نَْســاُن  َ أَْن يَْحِمْلَنَهــا َوأَْشــَفْقَن ِمْنَهــا َوَحَمَلَهــا االإِ ن ْ ــاِل َفأَبَــ�ي ــَماَواِت َواالأَرِْض َوالِجَب ََمانَــَة َعــىَل السَّ
ااْلأ

ــه زاغ  ــن، ولكّن ــة الّدي ــل أمان ــه حم ــه وظلم ــان لجهل نس ــزاب: 72(، فاالإ ــا َجُهوالً{)االأح ــُه َكاَن ظَُلوًم ِإنَّ

َ اللُه تََعاَل َعْنُه، وقال االأرنؤوط: حديث حسن، وهذا إسناد رجاله  ي ِ
ين من الصحابة، ُمْسَنُد أَنَِس بِْن َماِلٍك، رَ�ن 1- مسند أحمد، مسند المك�ش

. ن ثقات رجال الشيخ�ي

. ي
َعاِء ِعْنَد الَوَداِع، وصححه االألبا�ن ي الدُّ ِ

ي داود، كتاب الجهاد، بَاٌب �ن ن أ�ب 2- س�ن

أ. كامل بواطنة

مدير دائرة الكتب واملطبوعات الرتبوية

وزارة الرتبية والتعليم
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ــه أنــداداً  ــف عنــد الّشــبهات، وجعــل لل ــات، والتَّوقُّ ي فعــل المأمــورات، وتــرك المنهّي
وقــ�َّ �ن

كمــل. ــا االأ ــن، وأّدوهــا عــىل وجهه ــة الّدي ــوا أمان ــون هــم مــن حمل ــه، وقليل مــن دون

ي ينبغــي أن يكــون أهــالً 
كذلــك فمــن االأمانــة مــا يتــواله المســلم مــن المناصــب، الــ�ت  

ــيبعث  ــذي س ــو ال ــه، وه ــواه وورع ي تق
ــو �ن ــْن ه ــو َم ــه، وه ــه عن ي الل

ــو ذّر، ر�ن ــذا أب ــا، فه له

 ، ي ََب ِبَيــِدِه َعــىَل َمْنِكــ�بِ َ ؟ َقــاَل: َفــ�ن ي ِ
أّمــة يــوم القيامــة، يقــول: )يَــا رَُســوَل اللــِه، أاَل تَْســَتْعِمُل�ن

، ِإنَّــَك َضِعيــٌف، َوِإنََّهــا أََمانَــُة، َوِإنََّهــا يَــْوَم اْلِقَياَمــِة ِخــْزٌي َونََداَمــٌة، ِإال َمــْن  ثـُـمَّ َقــاَل: يَــا أَبَــا َذرٍّ

َ اللَّــُه َعْنــُه، َقــاَل: )َقاَل رَُســوُل  ي ِ
ي ُهَريـْـرََة، رَ�ن ى الَّــِذي َعَلْيــِه ِفيَهــا( )1(، وَعــْن أَ�بِ َهــا، َوأَدَّ أََخَذَهــا ِبَحقِّ

ــاَعَة، َقــاَل: َكْيــَف ِإَضاَعُتَهــا يـَـا  َعــِت االأََمانـَـُة، َفانَْتِظــِر السَّ اللَّــِه، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم: ِإَذا ُضيِّ

ــاَعَة()2(، فهــذا حديــث يُخيــف  ــِر السَّ ــِه، َفانَْتِظ ِ أَْهِل ْ ــ�ي ــُر ِإَل َغ ــِنَد االأَْم ــاَل: ِإَذا أُْس ــِه؟ َق ــوَل اللَّ رَُس

ــْن ال يســتحّقها،  ــرى أّن المناصــب يأخذهــا َم ــت، وهــو ي ب كّل مســلم مــن أّن الســاعة قــد اق�ت

شــغالها، وربّمــا  ي ال تُراعــى فيهــا االأهلّيــة الإ
ــ�ت وأنّهــا تــورّث، وربّمــا تُعطــى بالطــّرق الملتويــة، الَّ

ــة،  ــال االأّم ــرى ح ــن ن ــوبّية، ونح ــاوى والمحس ــاطة والرّش ــاس بالوس ــَن الّن ــ�ي ِم ــت إل كث وصل

ــْن ليســوا لهــا بأهــل، فســاءت حالهــا، وضعفــت شــوكتها،  وكيــف يتــوّل المســؤولّيات فيهــا َم

ي 
اً مــن القــادة �ن ّ، ونحــن نــرى كيــف أّن كثــ�ي وانعــدم تطّورهــا، وســاد فيهــا االســتبداد الســياىسي

أّمتنــا ال يســتطيع أن يرّكــب جملــة مفيــدة مفهومــة، أو أن يقــرأ ســورة مــن قصــار ســور القــرآن 

الكريــم، أو آيــة منــه قــراءة صحيحــة، ومنهــم َمــْن يــ�ق المــال، ويبــّدده كيفمــا يشــاء، ويعقــد 

ــّلم:  ــه وس ــه علي ــىّل الل ــا، ص ــدي نبّين ي ه
ــدم...و�ن ــل، ويع ــرّوع، ويقت ــة، وي ــم الصوريّ المحاك

ي تلــك العصابــة َمــْن هــو أر�ن للــه منــه، فقــد خــان اللــه، 
)مــن اســتعمل رجــالً مــن عصابــة، و�ن

ورٍَة. ُ َ ِ رصن ْ َمارَِة ِبَغ�ي مارة، بَاُب َكَراَهِة ااْلإِ 1- صحيح مسلم، كتاب االإ

2- صحيح البخاري، كتاب الرقاق، بَاُب رَْفِع االأََمانَِة.
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( )1(، والمؤمنــون نهاهــم اللــه عــن الخيانــة، فقــال تعــال: }يَــا  ن وخــان رســوله، وخــان المؤمنــ�ي

ــال:27(،  ــوَن{ )االأنف ــْم تَْعَلُم ــْم َوأَنُْت ــوا أََمانَاِتُك ــوَل َوتَُخونُ ــَه َوالرَُّس ــوا اللَّ ــوا ال تَُخونُ ــَن آَمُن ــا الَِّذي أَيَُّه

ــٌر  ــَدُه أَْج ــَه ِعْن ــٌة َوأَنَّ اللَّ ــْم ِفْتَن ــْم َوأَْواَلُدُك ــا أَْمَواُلُك ــوا أَنََّم ثــّم أعقبهــا، ســبحانه، بقولــه: }َواْعَلُم

ــاً، وهدفــه منــه جمــع المــال،  ــكّل مــن يتــوّل منصب ــا رســالة موّجهــة ل َعِظيٌم{)االأنفــال:28(، وكأنّه

ي ليســوا 
ــا ائتمــن عليــه مــن مــال الّدولــة، وتوليتهــم المناصــب الــ�ت غــداق عــىل أوالده، مّم واالإ

ــه، وهــذا شــاهدناه  ي هالك
ــبب �ن ــان الّس ــة، وقــد يكون ــة، واالأوالد فتن ــا أهــالً، أّن المــال فتن له

ي زماننــا.
اً �ن كثــ�ي

ي 
ــة، وبعضهــم يكــون �ن ــس أمان ــس، فالمجال ي المجال

ــا يكــون �ن ــة م ومــن صــور االأمان  

ن الّنــاس، أو ليتســّلق  فســاد بــ�ي مجلــس وهدفــه أن يتصّيــد االأحاديــث؛ لينقــل الــكالم بقصــد االإ

، أو ليوقــع بعــض الّنــاس، فيجلــب لهــم المتاعــب عنــد ذوي الّســلطان،  ن عنــد بعــض المســؤول�ي

، فيســجل كالمهــم، وقــد يصاحــب ذلــك التصويــر بالهاتــف  ن ومــن هــؤالء َمــْن يُغافــل الجالســ�ي

ــَت  َث الرجــل بالحديــث، ثُــمَّ اْلَتَف الّنقــال، ونحــوه. يقــول، صــىّل اللــه عليــه وســّلم: )ِإَذا َحــدَّ

ــد أال  ــاً أو شــماالً يري ــّم التفــت يمين ــاه إن خّصــك أحــد بحديــث، ث ــٌة()2(، وهــذا معن ــَو أََمانَ َفُه

)التفــت( أي  ــا، وقــد فــّ� بعضهــم مع�ن ــة، تنبغــي المحافظــة عليه يســمعه أحــد فهــو أمان

ي مجلــس حــول مؤامــرة 
ــم عــىل حديــث يــدور �ن ي أن نتكتَّ

غــاب،  مــع التنبيــه إل أن هــذا ال يعــ�ن

لقتــل، أو اعتــداء عــىل عــرض، أو مــال.

ــم إل  ي بعضه
ــ�ن ن يف ــ�ي ــم، ح ــع بينه ــا يق ــىل م ــظ االأزواج ع ــة أن يحاف ــن االأمان وم  

ي ِإَل  ِ
ــُل يُْفــ�ن ــِة، الرَُّج ــْوَم اْلِقَياَم ــًة يَ ل ن ي الحديــث: )إن مــن أ�ش النــاس عنــد اللــه م�ن

بعــض، و�ن

سناد. ن للحاكم: 104/4، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح االإ 1- المستدرك عىل الصحيح�ي

. ي
ي نقل الحديث، وحسنه االألبا�ن

ي داود، كتاب االأدب، باب �ن ن أ�ب 2- س�ن

لا�ة
أ�ف
م وا �ي

�ة
األمانة صفة األنبياء واألتقياء
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ي هــدي لــه أّن مــن يفعــل ذلــك 
ن رســولنا �ن َّ ُ ِ�ََّهــا()1(، وقــد بــ�ي ُ ي ِإَلْيــِه، ثـُـمَّ يَْنــ�ش ِ

اْمَرأَِتــِه، َوتُْفــ�ن

ــن  ــد بعــض، مّم ــا يحــدث عن ــاس ينظــرون، كم فهــو كشــيطان التقــى شــيطانة، فغشــيها والّن

ي 
اختفــى مــن حياتهــم الحيــاء، وأصبحــوا ال يخجلــون مــن فعــل ذلــك عــىل قارعــة الطريــق، و�ن

ــات. ــض الحيوان ــه بع َّه عن ن ــ�ن ــا تت ــو مّم ــار، وه ــواطئ البح ــىل ش ــة، وع ــن العاّم االأماك

ي يضعهــا النــاس عنــد بعضهــم بعضــا، وهــذه 
ــر بالودائــع الــ�ت كذلــك ينبغــي أْن نذّك  

وا ااْلأََمانـَـاِت ِإَل أَْهِلَها{)الّنســاء: 58(،  ينبغــي أن تــؤّدى تنفيــذاً الأمــره تعــال } ِإنَّ اللَّــَه يَأُْمُرُكــْم أَْن تـُـَؤدُّ

، الــذي كان الناس يضعــون أماناتهم عنــده، فيحفظها،  ن  والمســلم يقتــدي بنبّيــه الّصــادق االأم�ي

ــرة؛ كي  ي الهج
ــده �ن ــه، بع ــه عن ي الل

ــاً، ر�ن ــرك علّي ــف ت ــرف كي ــا يع ــا، وكّلن ــا إل أصحابه ويعيده

ي زماننــا خربــت كثــ�ي مــن الذمــم، فأنكــروا الودائــع، وهنــاك 
يــؤّدي الودائــع إل أصحابهــا، و�ن

مؤّسســات وأفــراد كان النــاس يّدخــرون عندهــم أموالهــم، وكانــوا يخدعونهــم، فيقولــون لهم: 

فــالس؛ كي ال يــؤّدوا االأمانــات،  ، ثــّم أعلنــوا االإ سنشــّغل أموالكــم، وســتجلب لكــم الّربــح الوفــ�ي

ــم.  ي أخراه
ــم، وال �ن ي دنياه

ــؤالء ال �ن ــه له ــارك الل ــن يب ــب، ول ــات نص ــة، وعملّي ــذه �ق  وه

إّن ضــّد االأمانــة الخيانــة، والخيانــة كلمــة خبيثــة، وهــي كلمــة عند قولهــا تنفر المســامع   

ّ النفــوس، والصــدق أمانــة، والكــذب خيانــة، والقيــام بالواجبــات أمانــة،  ن منهــا، وتشــم�أ

ــواالة  ــة، وم ــا خيان ــط به ــة، والتفري ــان أمان ــىل االأوط ــة ع ــة، والمحافظ ــا خيان ــ�ي فيه والتقص

ن خيانــة، والخيانــة مــن صفــات أهــل الّنفــاق؛  ن أمانــة، ومــواالة الكافريــن والمنافقــ�ي المؤمنــ�ي

، فكيــف يخــون االأمنــاء؟! وهــو يفهــم  ن فالمنافــق إذا ائتمــن خــان، والمســلم ال يخــون الخائنــ�ي

 معــ�ن حديــث نبّينــا، صــىّل اللــه عليه وســّلم: )أَدِّ ااْلأََمانـَـَة ِإَل َمــْن ائَْتَمَنــَك، َواَل تَُخْن َمــْن َخانََك()2(.

1-صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم إفشاء � المرأة.

. ي
ُه َمْن تَْحَت يَِدِه، وصححه االألبا�ن ي الرَُّجِل يَأُْخُذ َحقَّ ِ

جارة، بَاٌب �ن ي داود، كتاب البيوع، أبواب االإ ن أ�ب 2- س�ن
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مــن أدبــاء الداخــل الفلســطيني املحتــل 

طــه  عــي  محمــد  الفلســطيني  األديــب 

امللتــزم  وأدبــه 

المقدمة:

ء خلقــه، ثــم هــدى، وصــالة اللــه وســالمه ورحمتــه  ي
الحمــد للــه الــذي أعطــى كل ىسش  

وبركتــه عــىل صفــوة خلقــه ســيدنا محمــد، عليــه أفضــل الصــالة، وأتــم التســليم، وعــىل آلــه 

، وتابعيهــم بإحســان  ن ، ورحمــة اللــه ومغفرتــه للتابعــ�ي ن ، وصحابتــه أجمعــ�ي ن الطاهريــن الطيبــ�ي

ــد؛ ــن، وبع ــوم الدي إل ي

ن المباركــة، ونحمــده الــذي هيــأ لهــذه     فنشــكر اللــه الــذي جعلنــا مــن ســكان فلســط�ي

االأرض رجــاالً ونســاًء يــذودون عــن حماهــا بأعــز ما يملكــون: الــدم، والمــال، والعــرق، والفكرة، 

والقلــم، والكلمــة الحــرة، ويعشــقون أرضهــا كمــا النحــل يعشــق الزهــر، ومــن هــؤالء: االأديــب 

ي الدفــاع عــن وطنــه وشــعبه 
نم الــذي لــم يــأل جهــداً �ن القــاص محمــد عــىلي طــه، االأديــب الملــ�ت

ي البحثيــة هــذه حيــاة هــذا االأديــب ومؤلفاتــه، 
ي مقالــ�ت

بطريقتــه، وأســلوبه الخــاص. وســأتناول �ن

ام عــىل أدب  ن ي بشــكل عــام، وانعــكاس االلــ�ت
ي االأدب الفلســطي�ن

ام �ن ن وأســلوبه الخــاص، وااللــ�ت

ي االأرض«. 
أديبنــا، وتحليــل قصــة »المغروســون �ن

أ. يوسف عدوي

جامعة بيت لحم - كلية الرتبية

ا�ت �ي د�ج
أ
ا
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حياته وأدبه:

ي وم�حــي، وكاتــب مقالــة ســاخرة، وهــو كاتــب بــارز مــن 
محمــد عــىلي طــه قــاص وروا�أ  

ي الجليــل، 
ي قريــة ميعــار �ن

ة الفلســطينية المحليــة، ولــد عــام 1941م �ن كتــاب القصــة القصــ�ي

د مــن قريتــه عــام 1948م، عــىل يــد العصابــات الصهيونيــة)1(، توجهــت أ�تــه إل لبنــان،  و�ش

ي قريــة 
ي بلــدة كابــول القريبــة مــن قريتهــا ميعــار، أكمــل تعليمــه الثانــوي �ن

ثــم عــادت لتقيــم �ن

تمــام دراســته الجامعيــة، وحصل عــىل اللقــب الجامعي  كفــر ياســيف، والتحــق بجامعــة حيفــا الإ

ي 
ــل �ن ــام 1974م، وعم ــا ع ــة حيف ــن جامع ــخ، م ــة والتاري ــة العربي ي اللغ

ــوس �ن االأول البكالوري

يــن ســنة، وأســس  ي الكليــة االأرثوذكســية لمــدة خمــس وع�ش
تدريــس اللغــة العربيــة وآدابهــا �ن

ــب  ــام 1987م، وانتخ ــل( ع ــل المحت ي الداخ
ــرب �ن ــاب الع ــاد الكت ــاب )اتح ــن الكت ــدد م ــع ع م

رئيســاً لــه عــام 1991م، خلفــاً للشــاعر ســميح القاســم، وظهــرت مجموعتــه القصصيــة االأول: 

ــرة  ــاع الجائ ــه االأوض ــىلي ط ــد ع ــص محم ــس قص ــام 1964م، وتعك ــمس« ع ق الش ــ�ش ــىي ت »ل

، وهــو يبــدي اهتمامــاً خاصــاً بحيــاة  �ائيــىلي ي منهــا الفلســطينيون تحــت االحتــالل االإ
ي يعــا�ن

الــ�ت

ــىل  ــتحوذ ع ــه يس ــي، لكن ــلوب واقع ــاع بأس ــذه االأوض ــور ه ــات، ويص ي المخيم
ن �ن ــطيني�ي الفلس

ي يحملهــا.)2(
القــارئ للقيمــة الجماليــة الــ�ت

ــل  ي الداخ
ــطينية �ن ــة الفلس ــوى الوطني ــات والق ــن المؤسس ــ�ي م ي كث

ــه �ن ــارك ط ــد ش لق  

ــوم  اب ي ــرت إرصن ي أق
ــ�ت ــة، ال ي العربي

ــن االأرا�ن ــاع ع ــة الدف ــىي لجن ــن مؤس ــكان م ــل، ف المحت

ي 30 /3 /1976م، وانتخــب عــام 1998م، رئيســاً للجنــة إحيــاء ذكــرى النكبــة والصمود، 
االأرض �ن

وتعــرض للمالحقــة واالعتقــال مــرات عــدة، وصــادرت ســلطات االحتــالل مجموعتــه القصصيــة 

ي 4 /6 /2019م
1- ويكيبيديا الموسوعة الحرة. أمكن الرجوع إليها �ن

، ص125. اء الجيوىسي ي المعارص، د. سلمى الخ�ن
2- موسوعة االأدب الفلسطي�ن
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ــدة. ــة ع ــات عالمي ــه إل لغ ــت قصص ــة(، وترجم ي حفيظ
ــ�ن )ورد لعي

ي الداخــل 
ي �ن ي االأدب العــر�ب

يــن والمجدديــن �ن يعــدُّ محمــد عــىلي طــه مــن الكتــاب المك�ش  

ف  ي اعــ�ت
ي يــوم مــن االأيــام، كمــا اتســعت المصــادر الــ�ت

، ولــم يتوقــف تجــدده �ن ي
الفلســطي�ن

ن  ن الم�ي�ي ق الشــمس« تأثــره بالكاتبــ�ي ن لنــا مــن مجموعتــه االأول »لــىي تــ�ش ونســل منهــا، فيتبــ�ي

ــا تلمــس  ــة« فبإمكانن ــة »ســالماً وتحي ــه الثاني ي مجموعت
يحــ�ي حقــي، ومحمــود تيمــور، بينمــا �ن

ي 
ي أســلوبه الفــ�ن

مصــادر تأثــ�ي جديــدة كنجيــب محفــوظ، ويوســف إدريــس، اللذيــن تــركا أثــراً �ن

ي مجموعتــه الثالثــة »جــ� عــىل النهــر الحزيــن« تأثــر بمحفــوظ، وبألبــ�ي كامو ،
، و�ن  شــكالً ومبــ�ن

)
1

وصموئيل بيكيت.)*

مؤلفاته:

ي االأدب، وبلغــت مؤلفاتــه أكــ�ش 
ي مجــاالت وأغــراض متعــددة �ن

كتــب محمــد عــىلي طــه �ن  

ن مؤلفــاً، أهمهــا: مــن خمســة وأربعــ�ي

ق الشمس، مجموعة قصصية، صدرت سنة 1964م. - لىي ت�ش

- سالماً وتحية، مجموعة قصصية، صدرت سنة 1969م.

- ج� عىل النهر الحزين، مجموعة قصصية، صدرت سنة 1974م.

، مجموعة قصصية، صدرت سنة 1978م. ي تل الزع�ت
- عائد الميعاري يبيع المناقيش �ن

ي حفيظة. مجموعة قصصية، صدرت سنة 1983م.
- وردة لعي�ن

- النخلة المائلة، مجموعة قصصية، صدرت سنة 1995م.

ي بلوط، رواية، صدرت سنة 2004م.
ة ب�ن - س�ي

ن محمود حمزة، ص42، 43 . ي المحتلة، حس�ي
ي االأرا�ن

ة �ن * تطور الرواية والقصة القص�ي

من أدباء الداخل الفلسطيني املحتل
ا�ت �ي د�ج

أ
ا
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ي الفصيح، مقاوالت ساخرة، صدرت سنة 1995م. - بالعر�ب

، م�حية، صدرت سنة 2002م. ن - فسات�ي

- أربعة كتب لالأطفال ضمن سلسلة أساط�ي العالم لالأطفال، صدرت سنة 1986م.

ة رشا، قصة طويلة لالأطفال، صدرت سنة 1994م.)1( - االأم�ي

اب مفتوح، وسواق أخو أخته. - ومن م�حياته: حوض النعنع، وإرصن

ة كتــاب »نــوم الغــزالن« الصــادر ســنة 2017م، والــذي يعــد فصــوالً  - ومــن إصداراتــه االأخــ�ي

ــر  ــام قري ي ال يســتطيع أن ين
نســان الفلســطي�ن ــة، ويشــ�ي إل أن االإ ة الذاتي عــىل هامــش الســ�ي

ي 
، فيغمــض عينــاً، ويفتــح عينــاً، ليعــرف مــا يــدور حولــه، ولغــة هــذا الكتــاب المتنــوع �ن ن العــ�ي

ي الجمــال، وفيــه إبداعيــات االنتمــاء إل المــكان، وفيــه 
القضايــا االجتماعيــة والسياســية غايــة �ن

ــاء، والطفــل الصغــ�ي  ــه االأجــداد واالآب د، ومــا مــرَّ ب ي المــ�ش
نســان الفلســطي�ن يتحــدث عــن االإ

الــذي ال يفهــم، وال يفقــه مــا يــدور حولــه.)2(

االلتزام يف أدبه:

ــزام:  ــاً، والل ــة ولزام ــه مالزم ــاً، والزم ــاً ولزوم ــه لزم ء يلزم ي
ــىش ــزم ال ــة: ل ام لغ ن ــ�ت االل  

)3( جــداً.  الفيصــل  كذلــك  االعتنــاق،  ام  ن وااللــ�ت عليــه،  والــدوام  ء،  ي
للــىش المالزمــة 

ام اصطالحــاً: مشــاركة الشــاعر، أو االأديــب النــاس همومهــم االجتماعيــة  ن االلــ�ت  

ــكار  ــه ذلــك إل حــد إن ــة، والوقــوف بحــزم لمواجهــة مــا يتطلب والسياســية ومواقفهــم الوطني

ي الدرجــة االأول عــىل الموقــف الــذي 
ام �ن ن نم بــه االأديــب، ويقــوم االلــ�ت ي ســبيل مــا الــ�ت

الــذات �ن

. ي الفصيح مقاالت ساخرة، محمد عىلي طه، صفحة الغالف االأخ�ي 1- بالعر�ب

ي 3 /6 /2019م
2- قناة مساواة youtube.vom/watch ? v=596MC12l4co أمكن الرجوع إليها �ن

3- لسان العرب، ابن منظور، 12/ 541 - 542.
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ي رصاحــة ووضوحــاً وإخالصــاً 
يتخــذه المفكــر، أو االأديــب، أو الفنــان، وهــذا الموقــف يقتــ�ن

ي 
ــ�ت ــة ال ــل التبع ــل كام ــاً، ويتحم ــه دائم ام ن ــىل ال�ت ــظ ع ــر ليحاف ــن المفك ــتعداداً م ــاً واس وصدق

ام. )1( ن ــ�ت ــذا االل ــىل ه ــب ع ت ت�ت

ــر المكتــوب  ــه أن االأث نم، فقــال: ممــا ال ريــب في أمــا ســارتر، فقــد عــرف االأدب الملــ�ت  

واقعــة اجتماعيــة، وال بــد أن يكــون الكاتــب مقتنعــاً بــه عميــق االقتنــاع، حــ�ت قبــل أن يتنــاول 

ء، عــن الحــروب  ي
القلــم، عليــه بالفعــل أن يشــعر بمــدى مســؤوليته، وهــو مســؤول عــن كل ىسش

ــن  ــم تك ــن، إذا ل ــع المضطهدي ــئ م ــه متواط ــع، إن ــرد والقم ــن التم ــة، ع ــا�ة أو الرابح الخ

الحليــف الطبيعــي للمضطََهديــن. )2(

ــه،  ام ن ــه وال�ت ــدت صدق ــه، وج ــىلي ط ــد ع ــص محم ي قص
ي �ن

ــ�ش ي وبح
ــراءا�ت ــالل ق ــن خ وم  

ــطينيون،  ــه الفلس ــذي يعيش ــع ال ــاول الواق ــا تن ــادق، فكاتبن ــو االأدب الص نم ه ــ�ت ــاالأدب المل ف

هــم، أو عــدم  ي حــال تقص�ي
هــم �ن ن وغ�ي ن والسياســي�ي وهــو كاتــب جــريء، يهاجــم المخادعــ�ي

القيــام بواجبهــم كمــا ينبغــي، لهــذا فالكاتــب ال يســتحق حمــل القلــم والكتابــة بــه إن لــم يقــل 

ي متفاعــل بقضايــا 
الحقيقــة بعيــداً عــن النفــاق والريــاء. فأديبنــا جــزء مــن الشــعب الفلســطي�ن

، والنفي، والحواجــز، والقهر  ي
يــد، والقتــل، ومصــادرة االأرا�ن هــذا الشــعب وظروفه؛ مــن الت�ش

ي نفســية محمــد عــىلي طــه، ممــا عكــس عــىل قلمــه وكتاباتــه بخــروج 
والظلــم، فــكل ذلــك أثــر �ن

ــا يشــارك  ة، فأديبن ــا�ش ــارئ ونفســيته مب ي وجــدان الق
ــرة �ن الكلمــات المفعمــة بالصــدق، المؤث

ــم  ــة، ومواقفه ــية واالجتماعي ــم السياس ــم وظروفه ــع أحداثه ــل م ــم، وتفاع ــاس همومه الن

ــا،  ــس أو إنكاره ــيان النف ــد نس ــك إل ح ــه ذل ــا يتطلب ــة م ــزم لمواجه ــوف بح ــة، والوق الوطني

، أحمد أبو حاقة، ص14. ي ي الشعر العر�ب
ام �ن ن 1- االل�ت

، ص44 - 45. ي
نم، جان بول سارتر، ترجمة جورج طرابىش 2- االأدب المل�ت

من أدباء الداخل الفلسطيني املحتل
ا�ت �ي د�ج

أ
ا
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، أو  ي مــن أجــل جماعتــه ومواقفهــم، وال يتخــىل عــن مبادئــه مهمــا عــا�ن
وكتاباتــه تقــول إنــه يعــا�ن

ي ســبيل توصيــل مــا يتعــرض لــه شــعبه مــن ظلــم وقهــر، وطغيــان، عــىل 
قــدم مــن تضحيــات �ن

ي الثــوري الــذي يجســد روح المقاومــة 
مــاً بالخــط الوطــ�ن ن ، ويبقــى مل�ت ن ن المجرمــ�ي أيــدي المحتلــ�ي

ن  دادها مــن الغاصبــ�ي بــكل االأســاليب المتاحــة، حــ�ت تحريــر االأرض المغتصبــة المحتلــة، واســ�ت

. ن المحتلــ�ي

ــا،  ــا، ومكانه ــانيتها، وزمانه ــطينية بإنس ــة الفلس ــن الهوي ــ�ي ع ي التعب
ــا �ن ــهم كاتبن يس  

ــة  ــة ثوري ــة تاريخي صــد مرحل ــة، ف�ي ــا الوجودي ن مقوماته ــ�ي ــه وب ــة التواصــل بين مــن خــالل عالق

ــالل  ــن خ ــطينية م ــة الفلس ــح الهوي ــه مالم ي قصص
ــىل �ن ــة، وتتج ــة والهوي ــذه القضي ــر ه ي عم

�ن

نســان، ممــا يتصــل بهــا مــن تاريــخ وتــراث، وتتخــذ لنفســها حــق  رصــده المــكان، والزمــان، واالإ

ــب عــىل قصصــه  ام، ويغل ن ــ�ت ــدأ االل ــه مب ــا يكــون علي ــم م ــة، كأت ــة القصصي ي الرؤي
الصــدارة �ن

ــو  ، وه ي
ــطي�ن ــان الفلس نس ــة االإ ــات لهوي ــل ومقوم ــن عوام ــد م ــا يتجس ــالأرض، وم ــق ل العش

ي قريتــه عــام 
يصــارع أزمــة بقائــه ووجــوده عــىل مــا تبقــى مــن تــراب، فطــه الكاتــب المنكــوب �ن

ــاً  ــه نموذج ــن نفس ــرى م ، وي ي
ــ�ن ــس الوط ــبع بالح ــه، مش ي وطن

ــب �ن ــئ الغري 1948م، والالج

، ولهــذا شــغله هــذا الموضــوع، وعــ�ب عنــه مــن خــالل محــاور عــدة، أهمهــا:  ن لمأســاة فلســط�ي

ــث  ــر، بحي ــد تتناف ــا، وق ــع بعضه ــاور م ــذه المح ــاذب ه اث، وتتج ــ�ت ــكان، وال ــان، والم نس االإ

)
1

ــدة. )* ــة الواح ي القص
ــة �ن ــة أو منفصل ــا مجتمع نراه

ي االأرض، 
ي أدب محمــد عــىلي طــه مــن خــالل ت�يحــه بأنــه لــن يفــرط �ن

ام �ن ن ويبــدو االلــ�ت  

ــدة«  ــتثناء والقاع ــة »االس ي قص
ن �ن ــ�ي ــا ب ــادرة، كم ــهل المص ــن أرض الس ــى م ــا تبق ــر م ــي آخ فه

ن كتانة، انظر ص363 - 376. ي الحديث، د.ياس�ي
ي االأدب الفلسطي�ن

* موسوعة أبحاث ودراسات �ن
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ن مــن خــالل بقــرة حلــوب مقدســة، ورثهــا جــده عمــرو بــن العــاص،  ن لفلســط�ي مــ�ي ي ال�ت
وأبــدع �ن

ي قصتــه »عائشــة تضــع طفــالً حيــاً يقــرأ لكــم مــا تيــ� 
ن والفرنــج، كمــا �ن نجلــ�ي وطمــع فيهــا االإ

ــال  ــة النض ــد حرك ــالل رص ــن خ ــه م ي أدب ط
ــك �ن ام كذل ن ــ�ت ــدو االل ــرة«، ويب ــورة البق ــن س م

ي »فــارس رتيبــة« الــذي يقــوم 
ي الدفــاع عــن االأرض، وحقــوق العمــال، متجســداً �ن

الفلســطينية �ن

ــاء  ــة االنتم ــت عالق ــرب« وتجل ــو ع ــارس أب ــمه ف ــار اس ي قصــة »وص
ــة �ن ــدور الوعــي والمقاوم ب

ي قصــة »فــارس هــذا العــ�« إشــارة إل أن طريــق التنــازل عــن االأرض 
بــاالأرض بشــكل مكثــف �ن

ــة  ي الرغب
ــد طــه �ن ي عن ام االأد�ب ن ــ�ت ي الصــادق، كذلــك يتجســد االل

والعــرض يرفضهمــا الفلســطي�ن

ي الحــدود، ورمــزه 
ن طــر�ن ــاء الشــعب الواحــد الممــزق بــ�ي ن أبن ــ�ي ــة الحواجــز ب ي إزال

الجامحــة �ن

ي قصتــه 
ي تظــل غــ�ي مباليــة لمعانــاة العائــالت، وهــذا مــا ظهــر �ن

للجنــود باالأنظمــة الحاكمــة الــ�ت

)
1

ن شــطري مدينــة القــدس. )* ي تفصــل بــ�ي
ي البوابــة الــ�ت

»الخــط الوهمــي« مشــهد اللقــاء �ن

تحليل قصة » املغروسون يف األرض«:

هــذه القصــة مــن المجموعــة القصصيــة »جــ� عــىل النهــر الحزيــن« الصــادرة ســنة   

ــل  ــن رج ــة ع ــدث القص ، وتتح ــ�ي ــع الصغ ــن القط ــة م ة صفح ــ�ش ــدى ع ي إح
ــع �ن 1974م، تق

انــه وســامعوه،  اســمه حســن أبــو النعــاج، أمنيتــه زيــارة قــ�ب والــده، حيــث كان يســخر منــه ج�ي

ويقولــون لــه: »لــو أن قــ�ب أبيــك مثــل، مــا اجتهــدت لزيارتــه بهــذه الطريقــة، واعتــ�ب أصحابــه 

ــم أن  ــفت له ــة، وتكش ــوا الحقيق ــالث، إل أن عرف ــتحيالت الث ــع المس ــ�ب راب ــذا الق ــه ه ان وج�ي

ي وحــل أرض ســهل مــرج ابــن عامــر، وهــو يحــاول 
ي االأرض، واقفــاً �ن

أبــاه مــات شــهيداً مغروســاً �ن

ــاب. ره ــوة واالإ ــام 1948م بالق ــا ع ــة منه ــداء الصهاين ــره االأع ي هج
ــ�ت ــده ال ــودة إل بل الع

ي المحتلة، مرجع سابق، ص11.
ي االأرا�ن

ة �ن * تطور الرواية والقصة القص�ي

من أدباء الداخل الفلسطيني املحتل
ا�ت �ي د�ج

أ
ا
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ــالً،  ــكاد يكــون كام ــف القصــة بأســلوب �دي ي ــج المؤل فعــىل المســتوى اللغــوي عال  

ن قهــراً  ي للمواطنــ�ي
مســتعمالً  أســلوب الحــوار، ليناقــش قضيــة طــرد جيــش االحتــالل الصهيــو�ن

مــن أراضيهــم، وقراهــم عــام 1948م، ومحاولــة العــودة إليهــا، وبطــل القصــة ابــن صاحــب 

، الــذي لقــي م�عــه قبــل تحقيــق الهــدف، فالعــودة حلــم كل الجــئ أبعــد عــن أرضــه  القــ�ب

وأهلــه، واســتخدم الكاتــب عنــ� التشــويق؛ لمعرفــة أمــر هــذا القــ�ب الــذي أشــغل الجميــع، 

واســتمر التشــويق حــ�ت نهايــة القصــة، ليتضــح أمــر هــذا القــ�ب وقصتــه، ممــا جعــل مــن القصة 

ي 
ام �ن ن قطعــة فنيــة رائعــة وناجحــة، دون أن تخــ� شــيئاً مــن مضمونهــا، ويظهــر مفهــوم االلــ�ت

ي منهــا شــعبه، ولــم تخــرج عــن قائمــة 
ي تنــاول الكاتــب قضيــة مهمــة جــداً يعــا�ن

هــذه القصــة �ن

ي ســبعة أبــواب، 
ي المتمثلــة �ن ي العــر�ب

تصنيــف موضوعــات ومفاصــل الــ�اع اليهــودي الصهيــو�ن

وهــي:

، ومشــكلة الهويــة  ي
. 2 - مصــادرة االأرا�ن ن وح وتشــتت العائلــة، ومعانــاة الالجئــ�ي ن  1 - الــ�ن

الذاتيــة والنفــس المتجزئــة.  3 - موضــوع الحكــم العســكري.  4 - أصــداء حــرب ســنة 1967م  

ن العــرب واليهــود بنــاء عــىل خلفيــة  5 - أصــداء حــرب اكتوبــر ســنة 1973م  6 - العالقــات بــ�ي

ي كيــان االحتــالل.  7 - الغربــة وإشــكالية 
ي الداخــل المحتــل بالمجتمــع اليهــودي �ن

التقــاء العــرب �ن

)
1

*(. ــة والتمــزق النفــىي الهوي

ي قصتــه هــذه بجوانبهــا المتعــددة: 
ي �ن

يرصــد كاتبنــا معانــاة الشــعب الفلســطي�ن  

ن  نســانية، عــىل المســتوي�ي االجتماعيــة، والنفســية، والوطنيــة، واالقتصاديــة، والسياســية، واالإ

ورة اســتمرار العمــل مــن أجــل إحــداث التغيــ�ي  الفــردي والجمعــي، عــىل الســواء، ويدعــو إل رصن

ي االأرض المحتلة، مرجع سابق، ص9.
ة �ن * تطور الرواية والقصة القص�ي
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المنشــود، وضمــن قصتــه الخيــال الواســع واالأســطورة، والرمــز، ووصــف االحتــالل ضمنــاً بواقع 

ي 
ــ�ت طــارئ مشــوه، غريــب غــ�ي طبيعــي، ممــا يعكــس الواقــع النفــىي عــىل نفســية الكاتــب ال

ي القصــة غايتــه مــن خــالل عرضهــا لهمــوم المجمــوع، ال الفــرد 
ام �ن ن ي القلــق، ويبلــغ االلــ�ت

تعــا�ن

ــوا،  « ال تت�ع ي
ــو�ن ــل ال ــاء والخ ــول والعنق ــالث: »الغ ــتحيالت الث ــن المس ــول ع ــب، فيق فحس

ــك المســتحيالت، هــل ســلمت أرض أحدكــم؟ وثانيهــا: هــل  ــة مــن الشــيطان: أول تل فالعجل

ــالم  ــن س ــم م ــلم أحدك ــل س ــا: ه ــاً؟ وثالثه ــا الجئ ــد أبنائه ــون أح ــة دون أن يك ــلمت عائل س

ــو النعــاج قــ�ب  ي أضافهــا: هــل زار حســن أب
ــ�ت ــة الدخــل؟ والمعجــزة الرابعــة ال يب موظــف رصن

ن المحتلــة  ي داخــل فلســط�ي
ي �ن

ن للواقــع الفلســطي�ن والــده وحقــق أمنيتــه؟ فهــذا تجســيد وترمــ�ي

ــت  ، وخل ــ�ي ــد كب ــح إل ح ــا واض ن فيه ــ�ي م ــيطة، وال�ت ــهلة بس ــة س ــة القص ــة، ولغ ي الضف
وأرا�ن

ي عــادة مــا يطّعــم طــه قصصــه بهــا، وتخلــو القصــة مــن التعقيــد، 
مــن المفــردات العاميــة الــ�ت

ــتعارات. ــات واالس ــبيهات والكناي ــتخدام التش ــن اس ــا م ــ�ش فيه وأك

ي رفــض الواقــع الناتــج 
ي مضمــون القصــة االأبعــاد السياســية المتمثلــة �ن

يظهــر �ن  

ــم،  ــم، وطعامه ــم بمصائره ــاس، والمتحك ــدور الن ــىل ص ــم ع ــض الجاث ــالل البغي ــن االحت ع

ي توصيــل 
ــه، وقــد أفلــح �ن وهوائهــم، ووجودهــم، لهــذا أقــول: إن طــه قــال مــا أراد أن يقول

ــطحية  ــل إل الس ــذي يمي ــد، ال ــن التعقي ــالي م ــح الخ ــلوب الواض ، باالأس ــ�ي ــد كب ــا أراد إل ح م

ــاً، فالقصــة مبنيــة بشــكل محكــم، بأســلوب مرتبــط بالمضمــون والشــخصيات  المحكمــة أحيان

ــة. ــة مفتوح ــة القص ــت نهاي ــا، وكان ــ�ت نهايته ــا ح ــن بدايته م

من أدباء الداخل الفلسطيني املحتل
ا�ت �ي د�ج

أ
ا
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الخامتة:

ــمع  ــه يس ــارئ وكأن ــعر الق ــه، يش ي كتابات
ــكان �ن ــر الم ي تصوي

ــب �ن ــح الكات ــا ينج عندم  

اب والنبــات والوطــن، هــذا  همــا، ويشــم رائحــة الــ�ت االأصــوات مــن طيــور، وليــل ســاكن، وغ�ي

ي 
نســان الفلســطي�ن هــو كاتبنــا محمــد عــىلي طــه، الــذي حمــل همــوم شــعبه، وتحــدث عــن االإ

 ، ي
ي ظــل الحكم العســكري، كقضيــة مصــادرة االأرا�ن

د المظلــوم، وطــرح قضايــا مهمــة �ن المتــ�ش

ن أصحــاب البــالد  ي الفلســطيني�ي
وقانــون حــارصن غائــب، الــذي صــودرت بموجبــه كثــ�ي مــن أرا�ن

ي كتاباتــه، ويبــدو 
ي �ن

ي واالأخــال�ت
ي والديــ�ن

ام الكاتــب الجانــب الوطــ�ن ن وأســيادها، وظهــر جليــاً الــ�ت

ســالمي، مــن القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة، واالأمثــال  عليــه التأثــر واالقتبــاس مــن الديــن االإ

ــه االإرصار  ي كتابات
ــة شــعبه بقــوة وصــدق، ونجــد �ن ، وحمــل قضي ي اث الشــع�ب ــ�ت الشــعبية، وال

ن المتعــة  ي جميــل، يجمــع بــ�ي
ي فــ�ن ي توصيــل رســالته، بأســلوب أد�ب

عــىل مواصلــة خطــه ونهجــه �ن

ــل  ــذي يمي ــارئ ال ــد الق ــذاب، يش ــر ج ــار مؤث ي إط
ــده �ن ــذي يري ــه ال ــدم مضمون ــرة، فيق والفك

ي حبكــة قصصيــة ناميــة، 
إل أن يــرى الفكــرة تتحقــق مــن خــالل رصاع االأشــخاص واالأحــداث، �ن

ي يعيشــها كل يــوم، ومــا زالــت النكبــة 
تجعــل االأمــر أمامــه كأنــه تصويــر حــي لواقــع الحيــاة الــ�ت

ي واقعــاً ومتفاقمــاً، والشــعب يــزداد صمــوداً 
مســتمرة، ومــا زال الظلــم عــىل الشــعب الفلســطي�ن

وقــوة وثباتــاً.
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ة مــن  ة مــن نــار جهنــم، ولكــن دمعــة صغــ�ي بحــار الدنيــا تعجــز أن تطفــئ جمــرة صغــ�ي   

ــك! ــا عن ــتطيع أن تحجبه ــه، تس ــية الل خش

              التقــط الحســنات كمــا تلتقــط االأنفــاس، واعلــم أنـّـك بحاجــة إل الحســنات، أكــ�ش ممــا 

أنــت بحاجــة إل االأنفــاس، فأنفاســك راحلــة، وحســناتك خالــدة.

ي هذه الدنيا هو الذي إذا توقفت أنفاسه، لم تتوقف حسناته.
السعيد �ن  

ك، جــاءك الخــ�ي  كلمــا أحســنت نيتــك، أحســن اللــه حالــك، وكلمــا تمنيــت الخــ�ي لغــ�ي  

ــه ال  ــن الل ــا، ولك ي لحظته
ــتجاب �ن ــة ال تُس ــوات الجميل ــض الدع ــب، فبع ــث ال تحتس ــن حي م

ــم: 64(  ا{ )مري ــيًّ ــَك نَِس ــا َكاَن َربُّ ــال: }َوَم ــال تع ــل...، ق ــت االأجم ي الوق
ــا �ن ــك إيّاه ــاها، فيعطي ينس

فما أجمل حسن الظن بالله!

ــا  ــال: م ــه تعــال، ق ــه: إل الل ــل ل ــن؟ قي ــم إل أي ــال: ث ــت، فق ــك مي : إن ي ــرا�ب ــل الأع قي  

لقــاءه!  أفنخــىش  تعــال،  اللــه  مــن  إال  الخــ�ي  وجدنــا 

ي أعــرف مــن 
ُســِئل أحــد الســلف: هــل تعــرف رجــالً مســتجاب الدعــوة؟ قــال: ال، ولكــ�ن  

الدعــوة. يســتجيب 

اقرأ وتذكر
إعداد: إميان خليل تايه

رئيس قسم النرش والتوزيع / دار اإلفتاء الفلسطينية

ا�ت �ي د�ج
أ
ا
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 : ي ي ابــن عبــاس: َمــْن يُحاســب النــاس يــوم القيامــة؟ قــال: الله، قــال االأعــرا�ب ســأل أعــرا�ب  

نجونــا ورب الكعبــة.

ــا  ــك، فم ن يدي ــ�ي ــون ب ي يك ــا�ب ــو أن حس ــا أم؛ ل ــال: ي ــه، فق ــت أم ــاب فبك ــ�ن ش احت  

منــك. ي  �ب أرحــم  اللــه  فقــال:  أرحمــك،  قالــت:  ؟  ي �ب ن  تفعلــ�ي

حالوة العبادة 

ــا  ــنة، فم ن س ــ�ي ــه خمس ــدت الل ــه: عب ــه عن ي الل
ــرب، ر�ن ــن ح ــد ب ــد أحم ــال الزاه ق  

وجــدت حــالوة العبــادة حــ�ت تركــت ثالثــة أشــياء: تركــت رضــا النــاس، حــ�ت قــررت أن أتكلــم 

، وتركــت حــالوة الدنيــا،  ن بالحــق، وتركــت صحبــة الفاســدين، حــ�ت وجــدت صحبــة الصالحــ�ي

ــرة. ــالوة االآخ ــدت ح ــ�ت وج ح

من أقوال الحكامء:

إذا افتخر الناس بحسن كالمهم، فافتخر أنت بحسن صمتك.  

ي الحاجــة، والحليــم عنــد 
ي الحــرب، والكريــم �ن

ي ثالثــة: الشــجاع �ن
ثالثــة ال يُعرفــون إال �ن  

الغضــب.

 ، بــر، وأَمــّر مــن الصــ�ب إن مــن الــكالم مــا هــو أشــد مــن الحجــر، وأنفــذ مــن وخــز االإ  

وأحــّر مــن الجمــر، وإن مــن القلــوب َمــزارع، فــازرع فيهــا الكلمــة الطيبــة، فــإن لــم تنبــت كلهــا، 

ــا. ــت بعضه ينب

قليــل مــن المــاء ينقــذك، وكثــ�ي مــن المــاء قــد يغرقــك !!، فتعلــم دائمــاً أن تكتفــي   

بمــا تملــك.
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ا�ت �ي د�ج
أ
ا اقرأ ... وتذكر

مدخالت ومخرجات

شيئان يزينان المرء:

حسن الخلق، وسماحة النفس.  

  وشيئان يرفعان شأنه:

التواضع، وقضاء حوائج الناس.  

  وشيئان يدفعان البالء عنه:

الصدقة، وصلة الرحم.  

الجامل يف أمور

 ْ ، والهجــر، والصفــح، والــ�اح، فقــال عــز وجــل: }َفاْصــ�بِ أمــور وصفهــا اللــه بالجمــال: الصــ�ب

 ٌ ْ ــ�ب ــال: }َفَص ــول تع ــالم، يق ــا الس ــف، عليهم ــد يوس ــان وال ــىل لس ــارج: 5(، وع ًا َجِمياًل{)المع ْ ــ�ب َص

ٌ َجِميــٌل َعــَى اللَّــُه  ْ َجِميــٌل َواللَّــُه اْلُمْســَتَعاُن َعــىَل َمــا تَِصُفوَن{)يوســف: 18(، وقــال ســبحانه: }َفَصــ�ب

ــْم َجِميًعا{)يوســف: 83( ي ِبِه ِ
ــ�ن أَْن يَأِْتَي

ْفَح اْلَجِميَل{)الحجر: 85( ي الصفح، يقول تعال: }َفاْصَفِح الصَّ
و�ن

ْعُكــنَّ َوأَُ�ِّْحُكــنَّ َ�َاًحــا َجِمياًل{)االأحــزاب: 28(، وقــال تعــال:  َ أَُمتِّ ن ْ ي الــ�اح: }َفَتَعاَلــ�ي
وقــال تعــال �ن

}َفَمتُِّعوُهــنَّ َوَ�ُِّحوُهــنَّ َ�َاًحــا َجِميــاًل{ )االأحــزاب: 49(

وعن الهجر، يقول جل ذكره: }َواْهُجرُْهْم َهْجًرا َجِمياًل{)المزمل: 10(

فلنتحــل بصــ�ب بــال شــكوى، وهجــر بــال أذى، وصفــح بــال ِعتــاب، وإن �حنــا فلنــ�ح   

. بالمعــروف  فليكــن ت�يحنــا  الجميــل،   الــ�اح 
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كن محسناً

اً قدمته، وال هماً فرّجته، وال عيناً كادت تبىي فأسعدتها ! لن ينى الله خ�ي  

عــش حياتــك عــىل مبــدأ: كـــن ُمحســناً حــ�ت وإن لــم تلــق إحســاناً، ليــس الأجلهــم، بــل   

. ن الأن اللــه يحــب المحســن�ي

                                                         الحياة أسلوب

ي اللــه عنــه، لمــا رأى مجموعــة مــن النــاس يوقــدون 
الخليفــة عمــر بــن الخطــاب، ر�ن  

ب منهــم، ونــادى: »يــا أهــل الضــوء«، ولــم يقل: »يــا أهــل النار«، خشــية  النــار مــن بعيــد اقــ�ت

ــة. ــم الكلم ــن أن تجرحه م

اً، يتوضــأ خطــأ، قــاال لــه:  ي اللــه عنهمــا: لمــا شــاهدا رجــالً كبــ�ي
، ر�ن ن الحســن والحســ�ي  

نريــدك أن تحكــم بيننــا َمــن فينــا الــذي ال يُحســن الوضــوء، ولمــا توّضــآ أمامــه ضحــك، وقــال: 

ــوء. ــن الوض ــذي ال أحس ــا ال أن

مــام الغــزالي عندمــا جــاء لــه شــخص، وقــال: مــا حكــم تــارك الصــالة؟ قــال: ُحكمــه  االإ  

أن نأخــذه معنــا إل المســجد.

فالحياة أسلوب وليست تصيد عيوب.  

للتأمل فقط !  

ي جيوبنــا عــن أقــل فئــات النقــود كي نتصــدق بهــا، ثــم نســأل اللــه أن يرزقنــا الفــردوس 
 نبحــث �ن

االأعــىل، مــا أقــل عطايانــا، ومــا أعظــم مطلوبنــا!
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ا�ت �ي �ف سط�ي ل �ف

 

نعمة اإلسالم

تمــ�ن إبراهيــم الخليــل أن يكون أبوه مســلماً، ولم يشــأ الله له رغم أنه أبــو خليله ... !!!   

وتمــ�ن نــوح العبــد الشــكور أن يكــون ابنــه مســلماً، فــأ�ب اللــه، }َقــاَل يـَـا نـُـوُح ِإنَّــُه َلْيــَس   

ــود:46( ــٍح{ )ه ُ َصاِل ْ ــ�ي ــٌل َغ ــُه َعَم ــَك ِإنَّ ــْن أَْهِل ِم

وتمــ�ن محمــد، صــىل اللــه عليــه وســلم، أن يســلم عمــه، ولــم يكتــب اللــه لــه هدايــة،    

()يوســف:103( َ ن ُ النَّاِس َوَلْو َحرَْصــَت ِبُمْؤِمِن�ي َ
ي دعوته ، وقال تعــال: )َوَما أَْكــ�ش

 رغــم أنــه ن� الرســول �ن

ي 
ي أبيــه، ونوًحــا �ن

ن دون ســؤال، وأعطانــا مــا لــم يعــط إبراهيــم �ن ي اللــه وإياكــم مســلم�ي
وجعلــ�ن

ي عمــه، فــأي فضــل هــذا ...؟!!!!!  
ابنه،ومحمــًدا، صــىل اللــه عليــه وســلم، �ن

َ الّناِس ال يَشُكروَن{ )البقرة: 243( َ
}ِإنَّ اللََّه َلذو َفضٍل َعىَل الّناِس َولِكنَّ أَك�ش

نعمــة اإلســالم ترجــح لــو وزنتهــا بــكل النعــم، فالحمــد للــه الــذي هدانــا لهــذا، ومــا   

كنــا لنهتــدي لــوال أن هدانــا اللــه .. حــ�ت يبلــغ الحمــد منتهــاه.

ا�ت �ي د�ج
أ
ا اقرأ ... وتذكر
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مرضب األمثال

إعداد:هالة عقل

رئيس قسم املطبوعات / دار اإلفتاء الفلسطينية

ب  ــ�ن ــأ�ار م ــارف ب ــا إال الع ــة ال يدركه ــة خاص ــا بالغ ــم له ــرآن الكري ي الق
ــال �ن االأمث  

ي 
ــن �ن ــامعيه والمتدبري ــدى س ــا ل ــة يؤديه ــل وظيف ــا، فللمث ــة ووظيفته ــة العربي ي اللغ

ــال �ن االأمث

ب االأمثــال، نقــف عنــد أمثلــة  ي مقــال ســابق مــن مــ�ن
معانيــه، واســتكماالً لمــا تطرقنــا إليــه �ن

ــم: ــرآن الكري ــال الق ــن أمث ــرى م أخ

مثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة

َبــٍة أَْصُلَهــا ثَاِبــٌت َوَفرُْعَهــا  َبــًة َكَشــَجرٍَة طَيِّ ََب اللَّــُه َمَثــاًل َكِلَمــًة طَيِّ َ      قــال تعــال: }أََلــْم تـَـَر َكْيــَف رصن

ــُروَن*  ــْم يََتَذكَّ ــاِس َلَعلَُّه ــاَل ِللنَّ ــُه ااْلأَْمَث ُب اللَّ ِ ْ ــا َويَــ�ن ــِإْذِن َربَِّه ٍ ِب
ن ــا ُكلَّ ِحــ�ي ي أُُكَلَه ِ

ــْؤ�ت ــَماِء* تُ ي السَّ ِ
�ن

َرِْض َمــا َلَهــا ِمــْن َقــَراٍر{ )إبراهيــم: 24 - 26( ــْت ِمــْن َفــْوِق ااْلأ َوَمَثــُل َكِلَمــٍة َخِبيَثــٍة َكَشــَجرٍَة َخِبيَثــٍة اْجُتثَّ

ــن  ــه مجاهــد واب يمــان، قال ــة، قــوالن: أحدهمــا: أنهــا االإ ي تفســ�ي الكلمــة الطيب
ورد �ن  

ي والربيــع بــن أنــس.
: أنــه عــ�ن بهــا المؤمــن نفســه، قالــه عطيــة العــو�ن ي

جريــج. الثــا�ن

، صــىل الله  ي ي الشــجرة الطيبــة قــوالن: أحدهمــا: أنهــا النخلــة، وروى ذلــك عــن النــ�ب
و�ن  

ي الجنة، قالــه ابن عباس. 
: أنها شــجرة �ن ي

عليــه وســلم، عبــد اللــه بن عمر، وأنــس بن مالك. والثــا�ن

يمــان، والشــجرة الطيبــة: المؤمــن.  ي طلحــة عــن ابــن عبــاس أن الكلمــة الطيبــة: االإ  وحــى ابــن أ�ب

ــا{  ي أُكَله
ــؤ�ت ي الســماء{ أي نحــو الســماء. }ت

ــا �ن ي االأرض. }وفرعه
ي �ن

ــت{ يعــ�ن ــا ثاب }أصله  

ن عنــد أهــل اللغــة: الوقــت،  قــال النابغــة:   ن بــإذن ربهــا{ الحــ�ي ي ثمرهــا. }كلَّ حــ�ي
يعــ�ن
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)
1

ها   ***       تُطلُِّقه حيناً وحيناً تُراجع.)* تناذرها الّراقون من ُسوِء ُسمِّ

ي ااْلأَرِْض،  ِ
ــٌت �ن ــِة، أَْصُلهــا ثاِب ي اْلَجنَّ ِ

ــَي َشــَجرٌَة �ن ــاٍس: ِه ــِن َعبَّ ــِن ابْ ي تفســ�ي البغــوي، َع
    وجــاء �ن

ــِة  ــِن، ِباْلَمْعِرَف ــِب اْلُمْؤِم ي َقْل ِ
ــٌخ �ن ــِة، َراِس ــِذِه اْلَكِلَم ــُل َه ــَك أَْص ــماِء، َكَذِل ي السَّ ِ

ــا، �ن َوَفرُْعهــا، أَْعاَلَه

 . ــزَّ َوَجــلَّ ــِه َع ــَي ِإَل اللَّ َّ تَْنَتِه ــاَل تُْحَجــُب َحــ�ت ــْت، َف ــا َعرََج ــَم ِبَه ــِإَذا تََكلَّ ــِق، َف َوالتَّْصِدي

ــِد  ــُت، َوَق ــَو اْلَوْق ــِة ُه ي اللَُّغ ِ
ُ �ن ن ــِإْذِن َربِّهــا{، اْلِحــ�ي ٍ ِب

ن ــا، }ُكلَّ ِحــ�ي ي أُُكَلهــا{، تُْعِطــي  ثََمرََه ِ
ــْؤ�ت     }تُ

ْخَلــَة تُْثِمــُر ُكلَّ َســَنٍة،  َنَّ النَّ
ي َمْعَنــاُه َهاُهَنــا، َفَقــاَل ُمَجاِهــٌد وعكرمــة: هــو َســَنٌة َكاِمَلــٌة؛ اِلأ ِ

اْخَتَلُفــوا �ن

َهــاِر َوآِخــرَُه، َوبََرَكــُة ِإيَماِنــِه، اَل تَْنَقِطــُع أَبـَـًدا، بـَـْل تَِصــُل ِإَلْيــِه  َل النَّ َكَذِلــَك َعَمــُل اْلُمْؤِمــِن يَْصَعــُد أَوَّ

ي ُكلِّ َوْقــٍت.  ِ
�ن

ــَجرََة اَل تَُكــوُن َشــَجرًَة ِإالَّ ِبَثاَلثـَـِة أَْشــَياَء: ِعــْرٌق  ــَجرَِة، ِهــَي أَنَّ الشَّ يَمــاِن ِبالشَّ ي تَْمِثيــِل ااْلإِ ِ
   َواْلِحْكَمــُة �ن

يَمــاُن، اَل يَِتــمُّ ِإالَّ ِبَثاَلثـَـِة أَْشــَياَء، تَْصِديــٌق ِباْلَقْلــِب،  َراِســٌخ، َوأَْصــٌل َقاِئــٌم، َوَفــْرٌع َعــاٍل، َكَذِلــَك ااْلإِ

َوَقــْوٌل ِباللَِّســاِن، َوَعَمــٌل ِبااْلأَبَْداِن.

ــَجاِر  ــبه ااْلأَْش ــة أش ــجار، أن النخل ــائر االأش ِ س
ن ْ ــ�ي ــْن بَ ــِة ِم ْخَل ــِبيِهَها ِبالنَّ ي تَْش ِ

ــُة �ن ــَل: اْلِحْكَم     َوِقي

ُب ِمــْن َجَواِنِبَهــا بَْعــَد  نَْســاِن، ِمــْن َحْيــُث ِإنََّهــا ِإَذا ُقِطــَع َرأُْســَها يَِبَســْت، َوَســاِئُر ااْلأَْشــَجاِر تََتَشــعَّ ِبااْلإِ

ْلِقيــِح. ََّهــا اَل تَْحِمــُل ِإالَّ ِبالتَّ ي أَن ِ
نَْســاَن �ن ََّهــا تُْشــِبُه ااْلإِ َن

قطــع رؤوســها، َواِلأ

ُْك، َكَشَجرٍَة َخِبيَثٍة، َوِهَي اْلَحْنظَُل. َوِقيَل: ِهَي الثُّوُم. ِّ      }َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة{ ِهَي ال�ش

ــا َلهــا  ــْوِق ااْلأَرِْض َم ــْن َف ي اقتلعــت، }ِم
ــْت، يعــ�ن ــَقُة، اْجُتثَّ ــَي اْلَعَش ــَي[ اْلُكُشــوُث َوِه ــَل: ]ِه َوِقي

ــَماِء، َكَذِلــَك  ي ااْلأَرِْض، َواَل َفــْرٌع َصاِعــٌد ِإَل السَّ ِ
ِمــْن َقــراٍر{، ثََبــاٍت، َمْعَنــاُه َوَلْيــَس َلَهــا أَْصــٌل ثَاِبــٌت �ن

ــٌب، وال عمــل صالــح. َ ِفيــِه، َواَل يَْصَعــُد َلــُه َقــْوٌل طَيِّ ْ اْلَكاِفــُر اَل َخــ�ي

* تفس�ي الماوردي، النكت والعيون: 3/ 132، بت�ف

ا�ت �ي د�ج
أ
ا مرضب األمثال
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ــُه الَِّذيــَن آَمُنــوا ِباْلَقــْوِل الثَّاِبــِت{، َكِلَمــِة التَّْوِحيــِد، َوِهــَي َقــْوُل: اَل ِإَلــَه  ــُت اللَّ     َقْوُلــُه تََعــاَل: }يَُثبِّ

ــاِة  ي اْلَحَي ِ
، َوِقيــَل: �ن ِ ْ ي اْلَقــ�ب ِ

ي �ن ِ
ي ااْلآِخــرَِة، يَْعــ�ن ِ

ــَل اْلَمــْوِت، َو�ن ي َقْب ِ
ــا، يَْعــ�ن نْي ي اْلَحيــاِة الدُّ ِ

ــُه �ن ِإالَّ اللَّ

ــُه  ِّ، َصــىلَّ اللَّ ي ــ�بِ ، فَعــِن النَّ ُل أََصــحُّ َوَّ
ي ااْلآِخــرَِة ِعْنــَد اْلَبْعــِث. َوااْلأ ِ

، َو�ن ِ ْ ي اْلَقــ�ب ِ
ــَؤاِل �ن نَْيــا ِعْنــَد السُّ الدُّ

 ، ِ ْ ــ�ب ــَذاِب اْلَق ي َع ِ
ــْت �ن ــاَل: نََزَل ــِت، َق ــْوِل الثَّاِب ــوا ِباْلَق ــَن آَمُن ــُه الَِّذي ــُت اللَّ ــاَل: )يَُثبِّ ــِه َوَســلََّم، َق َعَلْي

ــٌد، صــىل اللــه عليــه وســلم، َفَذِلــَك َقْوُلــُه  ي ُمَحمَّ ِّ ــُه، َونَِبــ�ي َ اللَّ ِّي فُيَقــاُل َلــُه: َمــْن َربُّــَك؟ َفَيُقــوُل َر�ب

اِبــِت...(.)1( )2( ــُه الَِّذيــَن آَمُنــوا ِباْلَقــْوِل الثَّ ــُت اللَّ عــز وجــل تََعــاَل: يَُثبِّ

ــة  ل، فهــي كشــجرة طيب ن ــا مــ�ن ــ�ش أيم ي مســامع الب
ل �ن ن ــ�ن ي ت

ــ�ت ــة ال ــال للكلمــة الطيب     فهــذا مث

هــا، وكــذا قائــل  الرائحــة، ال تمــل مــن الجلــوس تحتهــا، لتســتظل بظلهــا، وتتســنم عبقهــا وعب�ي

، فــال تمــل مــن ســماعه،  أمــا  الكلمــات الطيبــات، وتــالي القــرآن الكريــم، ومعلــم النــاس الخــ�ي

ب منهــا، وكــذا الفاســق  الكلمــة الخبيثــة، والعيــاذ باللــه، فهــي شــجرة منتنــة، ال تحــاذر أن تقــ�ت

ه.  ي المعاملــة، تبتعــد عنــه لتتقــي �ش
ي القــول، والفاجــر �ن

�ن

مثال الحق والباطل

ــا  ــْيُل َزبـَـًدا َراِبًيــا َوِممَّ ــَماِء َمــاًء َفَســاَلْت أَْوِديـَـٌة ِبَقَدِرَهــا َفاْحَتَمــَل السَّ      قــال تعــال: }أَنـْـَزَل ِمــَن السَّ

ــا  ُب اللَّــُه اْلَحــقَّ َواْلَباِطــَل َفأَمَّ ِ ْ ــاِر ابِْتَغــاَء ِحْلَيــٍة أَْو َمَتــاٍع َزبـَـٌد ِمْثُلــُه َكَذِلــَك يـَـ�ن ي النَّ ِ
يُوِقــُدوَن َعَلْيــِه �ن

ُب اللَّــُه ااْلأَْمَثاَل{)الرعد: 17( ِ ْ ي ااْلأَرِْض َكَذِلَك يـَـ�ن ِ
ــاَس َفَيْمُكــُث �ن ــا َما يَْنَفــُع النَّ بـَـُد َفَيْذَهــُب ُجَفــاًء َوأَمَّ  الزَّ

ــماِء َمــاًء َفســاَلْت أَْوِديـَـٌة ِبَقَدِرهــا َفاْحَتَمــَل  ي َقْوُلــُه تََعــاَل: }أَنـْـَزَل ِمــَن السَّ ي تفســ�ي القرطــ�ب
جــاء �ن

ــِذي يَْعُلــو اْلَمــاَء، َفِإنَّــُه  بَــِد الَّ َه اْلُكْفــَر ِبالزَّ ََب َمَثــاًل ِلْلَحــقِّ َواْلَباِطــِل، َفَشــبَّ َ ــْيُل َزبَــداً راِبيــاً{ رصن السَّ

1- صحيــح مســلم، كتــاب الجنــة وصفــة نعيمهــا وأهلهــا، بــاب عــرض مقعــد الميــت مــن الجنــة أو النــار عليــه، وإثبــات عــذاب القــ�ب والتعــوذ 

. منه

2- تفس�ي البغوي: 3 /36، بت�ف.
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    . ــلُّ ــُر َويَْضَمِح ــُب اْلُكْف ــَك يَْذَه ــاُح، َفَكَذِل يَ ــُه الرِّ ــِة، َوتَْدَفُع َْوِديَ ــاِت ااْلأ ــُق ِبَجَنَب ، َويَْعَل ــلُّ يَْضَمِح

َقــاَل ُمَجاِهــٌد: }َفســاَلْت أَْوِديـَـٌة ِبَقَدِرهــا{ َقــاَل: ِبَقــْدِر ِمْلِئَهــا. َوَقــاَل ابـْـُن ُجَريـْـٍج: ِبَقــْدِر ِصَغِرَهــا 

َ َواِحــٌد. اِل، َواْلَمْعــ�ن ُّ َواْلَحَســُن }ِبَقْدِرَهــا{ ِبُســُكوِن الــدَّ ــىِلي ــَهُب اْلُعَقْي ــَرأَ ااْلأَْش َهــا. َوَق ِ َ َوِك�ب

ــَل:  ــٌد. َوِقي ــُه ُمَجاِه ــاِء، َقاَل ــْوَق اْلَم ــا َف ــا ُمرْتَِفًع ــا َعاِلًي ــاً{ أَْي طَاِلًع ــداً راِبي ــْيُل َزبَ ــَل السَّ     }َفاْحَتَم

ــْلطَاِن  ــْن ُس ــِرُب ِم ــا َفَتْضطَ ــا ِفيَه ــُث َم ــْن َحْي ــُع ِم ، تَرْتَِف ــكِّ ــُل الشَّ ــِس َوَغَواِئ ْف ــُل النَّ ــُد َمَخاِي بَ الزَّ

َهــِب  ــا ِحْلَيــُة الذَّ ي اْلــَواِدي بَاِقًيــا، َوأَمَّ ِ
َْفــُع َمــا يَِجــُد �ن َ ــْيِل يَْجــِري َصاِفًيــا، َف�ي ِتَلِعَهــا، َكَمــا أَنَّ َمــاَء السَّ

ي ِبَهــا َجَمــاُل الرَِّجــاِل، َوَقــَواُم َصاِلــِح  ِ
ــ�ت ــِة، الَّ ِكيَّ ِة. َوااْلأَْخــاَلِق الزَّ يَّ ــنِّ ــِة َفِمْثــُل ااْلأَْحــَواِل السُّ َواْلِفضَّ

ــَياِء.  ــُة ااْلأَْش ــَة النَِّســاِء. َوِبِهَمــا ِقيَم ــِة ِزيَن َهــِب َواْلِفضَّ َْعَمــاِل، َكَمــا أَنَّ ِمــَن الذَّ ااْلأ

ــِة  ــٍة{ أَْي ِحْلَي ــاَء ِحْلَي . }ابِْتغ ي ِ
ــا�ن ــُل الثَّ ــَو اْلَمَث ــاِر{ َوُه ي النَّ ِ

ــِه �ن ــُدوَن َعَلْي ــا يُوِق ــاَل: }َوِممَّ ــمَّ َق      ثُ

ــاُص. ــاُس َوالرََّص ــُد َوالنَُّح ــٌد: اْلَحِدي ــاَل ُمَجاِه ــُه{. َق ــٌد ِمْثُل ــاٍع َزبَ ــِة. }أَْو َمت ــِب َواْلِفضَّ َه الذَّ

ــْيُل  ــَل السَّ ــا اْحَتَم ــْيَل، َوِإنََّم ــو السَّ ــا يَْعُل ــٌد َكَم ــَياَء َزبَ ــِذِه ااْلأَْش ــو َه ــُه" أَْي يَْعُل ــٌد ِمْثُل ــُه: "َزبَ  َوَقْوُل

ــاِر ِمــَن  ي النَّ ِ
َنَّ اْلَمــاَء َخاَلطَــُه تـُـَراُب ااْلأَرِْض، َفَصــاَر َذِلــَك َزبـَـًدا، َكَذِلــَك َمــا يُوَقــُد َعَلْيــِه �ن

بـَـَد، اِلأ الزَّ

َاُب،  ُّ ــ�ت ــُه ال ــْد َخاَلطَ ــاِدِن، َفَق ــَن اْلَمَع ي ااْلأَرِْض ِم ِ
ــثُّ �ن ــا يَْنَب ــِة، ِممَّ ــِب َواْلِفضَّ َه ــَن الذَّ ــِر َوِم اْلَجْوَه

ــَراُب ااْلأَرِْض. ــُه تُ َاِيُل ن ُ ــُذوَب، َف�ي ــِه؛ ِلَي ــُد َعَلْي ــا يُوَق َفِإنََّم

بـَـُد َفَيْذَهــُب ُجفــاًء{ َقــاَل ُمَجاِهــٌد:  ــا الزَّ ُب اللَّــُه اْلَحــقَّ َواْلباِطــَل َفأَمَّ ِ ْ     َوَقْوُلــُه تعــال: }َكذِلــَك يـَـ�ن

َّ يَْنَصــبَّ  ُجُمــوًدا. َوَقــاَل أَبـُـو ُعَبْيــَدَة: َقــاَل أَبـُـو َعْمــِرو بـْـُن اْلَعــاَلِء: أَْجَفــأَِت اْلِقــْدُر ِإَذا َغَلــْت َحــ�ت

ي أَْســَفِلَها. َواْلُجَفــاُء َمــا أَْجَفــاُه اْلــَواِدي؛ أَْي رََمــى ِبــِه. ِ
َزبَُدَهــا، َوِإَذا َجَمــَد �ن

. َوِقيــَل:  ي ِ
ــا�ن ي ااْلأَرِْض{ َقــاَل ُمَجاِهــٌد: ُهــَو اْلَمــاُء اْلَخاِلــُص الصَّ ِ

ــاَس َفَيْمُكــُث �ن ــا َمــا يَْنَفــُع النَّ     }َوأَمَّ

 ِ
ن ْ ــ�ي ــَو أَنَّ اْلَمَثَل ــِد َوالنَُّحــاِس َوالرََّصــاِص، َوُه ــِة، َواْلَحِدي ــِب َواْلِفضَّ َه ــَن الذَّ ــَص ِم ــا َخَل ــاُء، َوَم اْلَم
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ــَواِل،  ــِض ااْلأَْح ي بَْع ِ
ــاَل �ن ــُل َوِإْن َع ــِه، َفاْلَباِط ي اْضِمْحاَلِل ِ

ــِل �ن ــِه، َواْلَباِط ي ثََباِت ِ
ــُه ِلْلَحــقِّ �ن ــا اللَّ بَُهَم َ َ رصن

بـَـُه اللَّــُه ِلْلُقــْرآِن، َوَمــا يَْدُخــُل  َ َ بـَـِد َواْلَخَبــِث. َوِقيــَل: اْلُمــَراُد َمَثــٌل رصن َفِإنَّــُه يَْضَمِحــلُّ َكاْضِمْحــاَلِل الزَّ

ــِة،  َْوِديَ ــوَب ِبااْلأ َه اْلُقُل ــبَّ ــِه، َوَش ــاِء نَْفِع ِه َوبََق ِ ْ ــ�ي ــوِم َخ ــِر ِلُعُم ــْرآَن ِباْلَمطَ َه اْلُق ــبَّ ــوَب، َفَش ــُه اْلُقُل ِمْن

َْوِديَــِة، ِبَحَســِب َســَعِتَها َوِضيِقَهــا. ي ااْلأ ِ
يَْدُخــُل ِفيَهــا ِمــَن اْلُقــْرآِن ِمْثــُل َمــا يَْدُخــُل �ن

َنــاٍت.   بَُهــا بَيِّ ِ ْ َ َلُكــْم َهــِذِه ااْلأَْمَثــاَل َفَكَذِلــَك يَ�ن ن َّ ُب اللَّــُه ااْلأَْمثــاَل{ أَْي َكَمــا بـَـ�ي ِ ْ }َكذِلــَك يـَـ�ن  

َ أََجــاَب، َقــاَل: َفَلــْم  ثـُـمَّ َقــاَل تعــال: }ِللَِّذيــَن اْســَتجابُوا ِلَربِِّهــُم{ أَْي أََجابُــوا، َواْســَتَجاَب ِبَمْعــ�ن

ي ااْلأَرِْض َجِميعــاً{  ِ
يَمــاِن ِبــِه. }َلــْو أَنَّ َلُهــْم َمــا �ن يَْســَتِجْبُه ِعْنــَد َذاَك ُمِجيــٌب، أَْي َلــْم يُِجيُبــوا ِإَل ااْلإِ

ــَك  ــْوِم اْلِقَياَمــِة، }أُولِئ ــِه{ ِمــْن َعــَذاِب يَ ــَدْوا ِب ــٌك َلُهــْم. }اَلْفَت ــُه َمَعــُه{ ِمْل ــَواِل، }َوِمْثَل أَْي ِمــَن ااْلأَْم

َئٍة. }َوَمأْواُهــْم{ أي  ــيِّ ــْن َس ــْم َع ــاَوُز َلُه ــْم َحَســَنٌة، َواَل يَُتَج ــُل َلُه ــْم ُســوُء اْلِحســاِب{ أَْي اَل يُْقَب َلُه

)
1

ــِهْم.)* َنُْفِس ــُدوا اِلأ ــِذي َمهَّ ــَراُش الَّ ــاُد{ أَِي اْلِف ــَس اْلِمه ــُم َوِبْئ ــم. }َجَهنَّ ــكنهم ومقامه مس

ــد  ــل كالزب ــة، فالباط ــيل باالأودي ــذي يس ــاء ال ــل بالم ــق والباط ــالً للح ــل مث ــال جع ــه تع     فالل

ي القلــوب، فكــن عزيــزي القــارئ، 
يذهــب ويضيــع، والحــق كالمــاء والذهــب والمعــادن يبقــى �ن

ــوراً.  ــاء منث ــذي يذهــب هب ــد ال ــاس، وال تكــن كالزب ي االأرض، لينفــع الن
ــذي يبقــى �ن كال

إنفاق أهل الباطل:

نَْيــا َكَمَثــِل ِريــٍح ِفيَهــا رِصٌّ أََصابـَـْت َحــرَْث َقــْوٍم  ي َهــِذِه اْلَحَيــاِة الدُّ ِ
   قــال تعــال: }َمَثــُل َمــا يُْنِفُقــوَن �ن

ظََلُمــوا أَنُْفَســُهْم َفأَْهَلَكْتــُه َوَمــا ظََلَمُهــُم اللَّــُه َوَلِكْن أَنُْفَســُهْم يَظِْلُمــوَن{ )آل عمــران:117(

ي ُســْفَياَن َوأَْصَحاِبــِه ِبَبــْدٍر َوأُُحــٍد َعــىَل  ي تفســ�ي البغــوي، أن هــذه االآيــة أرادت نََفَقــاِت أَ�بِ
    جــاء �ن

َعــَداَوِة رَُســوِل اللَّــِه، َصــىلَّ اللَّــُه عليــه وســّلم، وقــال مقاتــل: أراد نََفَقــُة اْلَيُهــوِد َعــىَل ُعَلَماِئِهــْم، 

: 9 /304 بت�ف. ي * تفس�ي القرط�ب
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ا�ت �ي د�ج
أ
ا مرضب األمثال

ــِذي اَل  ي الَّ ِ
نَْيــا[ َوَصَدَقاِتِهــْم، َوِإنَْفــاَق اْلُمــَرا�أ ي الدُّ ِ

ــاِر ]�ن ي َجِميــَع نََفَقــاِت اْلُكفَّ ِ
وَقــاَل ُمَجاِهــٌد: يَْعــ�ن

ــُه َعْنُهَمــا:  َ اللَّ ي ِ
ــاٍس، رَ�ن َ َعــِن ابْــِن َعبَّ { ، ُحــِىي يَْبَتِغــي بــه وجــه اللــه تعــال، }َمَثــِل ِريــٍح ِفيهــا رِصٌّ

ــوا:  ــَن، َقاُل ي ِ ُ اْلُمَف�ِّ َ
ــ�ش ، أَْي: َصــْوٌت، َوأَْك ــا رِصٌّ ــَل: ِفيَه ــُل، َوِقي ي تَْقُت ِ

ــ�ت ــارَُّة الَّ ــُموُم اْلَح ــا السَّ أَنََّه

ــِة،  ــِر َواْلَمْعِصَي ــُهْم{ ِباْلُكْف ــوا أَنُْفَس ــْوٍم{ زرع قــوم، }ظَلُم ــرَْث َق ــْت َح ــرٌْد شــديد، }أصابَ ــا بَ ِفيَه

ــاِر وذهابهــا َوْقــَت  ــُل نََفَقــاِت اْلُكفَّ ــِة: َمَث يَ
َ ااْلآ ــُه{، َفيكــون َمْعــ�ن ــِع َحــقِّ اللــه تعــال، }أَْهَلَكْت َوَمْن

اْلَحاَجــِة ِإَلْيَهــا، َكَمَثــِل َزْرٍع أََصابَْتــُه ِريــٌح بـَـاِرَدٌة َفأَْهَلَكْتــُه، أَْو نـَـاٌر َفأَْحَرَقْتــُه، َفَلــْم يَْنَتِفــْع أَْصَحابـُـُه 

)
1

ــُه بذلــك، لِكــْن أَنُْفَســُهْم يَظِْلُمــوَن، ِباْلَكْفــِر َواْلَمْعِصَيــِة.)* ء، مــا ظََلَمُهــُم اللَّ ي
منــه بــىش

ي وجوه الظلم مرتعه إل زوال، وعاقبة أمره عظيمة.
نفاق �ن         فهذا دليل عىل أن االإ

، ولتــذوق أســاليب         وإل لقــاء آخــر مــع أمثــال قرآنيــة، للتدبــر بمــا فيهــا مــن الحكــم والعــ�ب

ي 
ي لمســمع القــارئ ومــرآه، وذلــك حــ�ت يتســ�ن لنــا إعمــال حواســنا �ن

ي تقــرب المعــا�ن
عرضهــا الــ�ت

تمعــن االآيــات القرآنيــة وتدبرهــا، وصــىل اللــه وســلم عــىل حامــل االأمانــة ومؤديهــا خــ�ي أداء، 

ســيدنا وحبيبنــا وشــفيعنا، محمــد، صــىل اللــه وســلم وبــارك عليــه، وعــىل آلــه وصحابتــه الغــر 

. ن الميامــ�ي

* تفس�ي البغوي: 1/ 497، بت�ف.
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باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام 

ودوائر اإلفتاء الفلسطينية يف محافظات الوطن

املفتــي العــام يشــارك يف نــدوة: الــرتاث الثقــايف والطبيعــي يف 

القــدس الرشيــف: الواقــع والتحديــات

ي العــام للقــدس والديــار 
ن - المفــ�ت عمــان: شــارك ســماحة الشــيخ محمــد أحمــد حســ�ي  

ي عمــان، 
ي عقــدت �ن

قليميــة الــ�ت ي النــدوة االإ
الفلســطينية- خطيــب المســجد االأقــ� المبــارك، �ن

ي 
ــ�ت ــات"، ال ــع والتحدي ــف: الواق ي ــدس ال�ش ــة الق ي مدين

ــي �ن ي والطبيع
ــا�ن اث الثق ــ�ت ــول "ال ح

ي 
يسســكو(، والمؤتمــر الوطــ�ن بيــة والعلــوم والثقافــة )االإ ســالمية لل�ت عقدتهــا المنظمــة االإ

ــدس. ــؤون الق ــة لش ــة االأردني ــة الملكي ــع اللجن ــيق م ــدس، بالتنس ي للق ــع�ب الش

وقــدم ســماحته للنــدوة ورقــة، عمــل بعنــوان: "مكانــة القــدس وأهميتهــا ومــا تواجهــه   
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ــا  ــرض له ي تتع
ــ�ت ــة ال ــر الجم ــا، والمخاط ــدس ومكانته ــة الق ــا أفضلي ن فيه ــ�ي ــر"، ب ــن مخاط م

ي 
ــزداد المخــاوف عــىل وجــوده، �ن ــذي ت ــارك، ال ــكل مكوناتهــا، خاصــة المســجد االأقــ� المب ب

ي االقتحامــات واســعة النطــاق 
ي يتعــرض لهــا، ويتمثــل أشــدها �ن

ظــل االعتــداءات اليوميــة الــ�ت

طتهــم وأمنهــم. ــة، ورجــال �ش ن الصهاين ن والمســؤول�ي ــل المتطرفــ�ي ــه مــن قب لســاحاته وباحات

 ، ن ــدوة وفــوداً وشــخصياٍت رســمية وشــعبية مــن المشــارك�ي والتقــى ســماحته عــىل هامــش الن

وأطلعهــم عــىل آخــر التطــورات عــىل الســاحة الفلســطينية، وأبرزهــا مــا يتعــرض إليــه المســجد 

ي ســجون 
ــه مــن ممارســات قمعيــة �ن ــة االأ�ى البواســل، ومــا يعانون ــارك، وقضي االأقــ� المب

ــام  ــ�ي بس ــهاد االأس ــا استش ــر ضحاياه ي كان آخ
ــ�ت ، ال ي ــ�ب ــال الط هم ــات االإ ــالل، وسياس االحت

نســانية  ــق مطالبهــم االإ ــم أجمــع بالتدخــل لتحقي ــاً العال ــالل، مطالب ي ســجون االحت
الســايح �ن

ــة. العادل

ــارك،  ــ� المب ــجد االأق ــة للمس ــات اليومي ــات واالقتحام ــه إل الحفري ي محادثات
ــرق �ن ــا تط كم

ي ســاحاته، وعــىل طــالب العلــم 
ن �ن واالعتــداءات المتواصلــة عــىل حراســه وســدنته، والمرابطــ�ي

ــدوان. ــرى بالع ــيحية االأخ ــالمية والمس س ــات االإ ــتهداف المقدس ــة إل اس ــه، إضاف في

ــد  ــالل ض ــط االحت ــل خط ــيني سيفش ــود املقدس ــام: صم ــي الع املفت

ــارك ــى املب ــجد األق املس

القــدس: أكد ســماحة الشــيخ محمــد أحمد 

ــار  ــدس والدي ــام للق ي الع
ــ�ت ن –المف ــ�ي حس

الفلســطينية- خطيــب المســجد االأقــ� 

ن سيفشــل  ــارك، أن صمــود المقدســي�ي المب

وأحزابهــا،  االحتــالل  ســلطات  خطــط  

اطا�ت �ش �ف باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام
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ي تشــنها ســلطات 
المتطرفــة بحــق المســجد االأقــ� المبــارك، وأضــاف ســماحته أن الهجمــة الــ�ت

، فــإن جميــع  ن ي القــدس مــن بــ�ش وحجــر، وبصمــود المقدســي�ي
االحتــالل وأحزابهــا ضــد كل مــا �ن

ــجد  ــد المس ــة ض س ــة ال�ش ن أن الهجم ّ ــ�ي ــل، وب ــم ستفش ــة ضده ــج االحتاللي ام ــا وال�ب النواي

ــال  ــد الرح ن إل  ش ــ�ي ــماحته المواطن ــاً س ، داعي ــ�ي ــكل كب ــا، بش ته ــارك زادت وت�ي ــ� المب االأق

ــاءت  ــده، ج ــتمرة ض ــدات المس ــل التهدي ي ظ
ــة �ن ــاره، خاص ــارك وإعم ــ� المب ــجد االأق للمس

ي 
ي االحتفــال الرســمي الــذي أقامتــه مديريــة االأوقــاف �ن

أقــوال ســماحته هــذه خــالل مشــاركته �ن

. ن ي شــارك فيهــا عــدد مــن علمــاء المســلم�ي
القــدس، إحيــاء لذكــرى رأس الســنة الهجريــة، والــ�ت

املفتي العام يستقبل وفداً من رشكة كهرباء محافظة القدس

ي العــام للقــدس والديــار الفلســطينية 
ن -المفــ�ت القــدس: اســتقبل ســماحة الشــيخ محمــد حســ�ي

ي مكتبــه بمقــر 
كــة كهربــاء محافظــة القــدس �ن خطيــب المســجد االأقــ� المبــارك، وفــداً مــن �ش

فتــاء بمدينــة القــدس. دار االإ

دارة  وضــم رئيــس مجلــس إدارتهــا ومديرها العــام المهندس هشــام العمري، وعضو مجلــس االإ

ي عبــد الســالم.
كــة كهربــاء القــدس هــا�ن ن � نقابــة عمــال وموظفــي �ش  خالــد أبــو عكــر، وأمــ�ي

كــة  ، بمــا فيهــا االعتــداء عــىل ممتلــكات ال�ش ي
وأكــد ســماحته عــىل حرمــة �قــة التيــار الكهربــا�أ

ومقدراتهــا وموظفيهــا.
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تــب عليهــا  عــاً، لمــا ي�ت وأكــد ســماحته عــىل: "أن �قــة الكهربــاء ال تجــوز قطعــاً، وهــي حــرام �ش

ــة  ي المدين
ــودة �ن ــة الموج ــ�وح االقتصادي ــم ال ــن أه ــد م ي تع

ــ�ت ــة ال ك ــق بال�ش ر يلح ــن رصن م

ي تحــرم �قــة 
فتــاء الــ�ت فتــاء ودوائــر االإ اً إل الفتــاوى الصــادرة عــن مجلــس االإ المقدســة، مشــ�ي

، كــون هــذه االأمــوال هــي أمــوال عامــة يحــرم المــس بهــا". ي
التيــار الكهربــا�أ

ــار  ود بالتي ن ــ�ت ــو أن ال ــه، ه ــي معرفت ــا ينبغ ــاوى م ــذه الفت ــن ه ــن ضم ــماحته "أن م ــاف س وأض

ي دون أن يحســب عــىل العــداد الرســمي يعــد �قــة عنــد أهــل العلــم، وهــو يعــد مــن 
الكهربــا�أ

، ن ي هــذا المقــام أن يــؤدي حقــوق وواجبــات المســلم�ي
 المحرمــات والكبائــر، ومــا يجــب علمــه �ن

ي 
تــب عليــه لقــاء مــا يحصــل عليــه مــن منافــع وســلع وخدمــات، وأن االأمــوال الــ�ت ويدفــع مــا ي�ت

تــب جبايتهــا مقابــل خدمــات الكهربــاء والمــاء ونحوهــا تعــد مــن قبــل االأثمــان الواجــب عليــه  ت�ت

تبــة عليــه،  تســديدها للجهــة المــزودة لهــا، موضحــاً أنــه ال يجــوز لمــن يملــك تلــك االأثمــان الم�ت

ي ذلــك ظلمــاً حرمه اللــه عز وجل".
ي تســديدها؛ الأن �ن

 وديــون مســتحقة عليــه أن يمتنــع أو يتأخــر �ن

يــن، فاالعتــداء  ر كب�ي ي حــرج ورصن
ي يوقــع المجتمــع �ن

وأوضــح ســماحته أن �قــة التيــار الكهربــا�أ

اً مــن االعتــداء عــىل المــال الخــاص، ومــا يزيــد االأمــر ســوءاً  عــىل االأمــوال العامــة أشــد تأثــ�ي

، فــكل مــن يتأخــر عــن الســداد يكــون موضعــاً لالقتــداء  ي أن النــاس يتأثــرون بالســلوك الســل�ب

ي إذا كــ�ش الممتنعــون  واالتبــاع، فيحمــل وزره، ووزر مــن يعمــل بعملــه، عــدا عــن االأثــر الســل�ب

ــن  ــات ع ــذه الخدم ــع ه ــة بقط �ائيلي ــاء االإ ــة الكهرب ك ــد �ش ــذي أدى إل تهدي ــع، وال ــن الدف ع

ي ســيكون عــن الجميــع، مــن دفــع ومــن لــم يدفــع، وهــذا 
الجمهــور، الأن قطــع التيــار الكهربــا�أ

ي الوقــت ذاتــه عــىل وجــوب محاربــة �قــة التيــار 
يــن منهــم، مشــدداً �ن ر كب�ي فيــه ظلــم ورصن

كــة عــىل  ، لمــا تخلفــه هــذه االآفــة مــن آثــار ســلبية عــىل مجتمعنــا بشــكل عــام وال�ش ي
الكهربــا�أ

وجــه الخصــوص.
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ي يبذلهــا مجلــس 
ي عــىل الجهــود الــ�ت

بــدوره، أطلــع المهنــدس هشــام العمــري ســماحة المفــ�ت

كــة كهربــاء  ن فيهــا للحيلولــة دون قيــام �ش كــة وإدارتهــا وموظفوهــا ونقابــة العاملــ�ي إدارة ال�ش

كــة، وتهديدهــا بفصلهــا عنهــا، بحجــة تراكــم الديــون عــىل  إ�ائيــل بقطــع الكهربــاء عــن ال�ش

كــة. ال�ش

محكمتــني  مجلتــني  إطــالق  يف  يشــارك  العــام   املفتــي 

يف جامعة القدس

ي العــام للقــدس الديــار الفلســطينية- 
ن -المفــ�ت القــدس: شــارك ســماحة الشــيخ محمــد حســ�ي

ي )المقدســية( و)العلــوم القانونيــة 
ي حفــل إطــالق مجلــ�ت

خطيــب المســجد االأقــ� المبــارك، �ن

ــازات  نج ــن االإ ــن ضم ــو م ن ه ــ�ي ــالق المجلت ــماحته: إن إط ــال س ، وق ن ــ�ي ــية( المحكمت والسياس

ي نــ�ش الثقافــة 
اتيجيات الجامعــة الرائــدة �ن المتالحقــة لجامعــة القــدس، وهــي مــن إســ�ت

 ، ي
ــة للمجتمــع الفلســطي�ن ــة وعلمي ــة واقتصادي والمعرفــة لتكــون الجامعــة دائمــاً رافعــة ثقافي

ــد  ــة، وق ــدس بخاص ــة والق ن عام ــط�ي ــا فلس ــر به ي تم
ــ�ت ــة ال ــة الحساس ــل المرحل ي ظ

ــة �ن خاص

ن فيهــا، لمــا حققتــه الجامعــة مــن تطــورات علميــة  أشــاد ســماحته برئيــس الجامعــة والعاملــ�ي

ــاج  ــالً: تحت ــة، قائ ــة الموصوف ــات العلمي ــتحداث التخصص ــة، واس ــات الجامع ــع لكلي ي التوس
�ن
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ي 
ــة القــدس والمقدســات �ن ــاراً لحماي ــالً نه ي تعمــل لي

ــ�ت ــة ال ــات الوطني القــدس إل هــذه القام

ي 
ــطينية �ن ــة الفلس ــف القضي ي تنص

ــ�ت ــة ال ــات القانوني ــاً إل الدراس ــدس أيض ــاج الق ــت تحت وق

ــمية  ــخصيات الرس ــن الش ــدد م ــل ع ــ�ن الحف ــالل، وح ــم االحت ــن جرائ ــة م ــم الدولي المحاك

ــة. ــعبية والديني والش

ــدس  ــارك والق ــى املب ــجد األق ــون املس ــن يخ ــام: م ــي الع  املفت

ــلمني ــوله وللمس ــه ولرس ــن لل خائ

فتــاء الفلســطينية، مــن قبــل ســماحة  ن دار االإ رام اللــه: خــالل حفــل توقيــع مذكــرة تعــاون بــ�ي

ــار  ــالي المستش ــطينية، ومع ــار الفلس ــدس والدي ــام للق ي الع
ــ�ت ، المف ن ــ�ي ــد حس ــيخ محم الش

ن ســماحته أن مــن يخــون المســجد  ّ ــ�ي ــة مكافحــة الفســاد. ب ــس هيئ ــراك رئي ــور أحمــد ب الدكت

ــة  ــلم، ولجماع ــه وس ــه علي ــىل الل ــول، ص ــه وللرس ــن لل ــو خائ ــدس ه ــارك والق ــ� المب االأق

ــا. ــا، ون�تهم ــداءات عليهم ــف االعت ــاد لوق ــل الج ــع بالعم ــم أجم ــاً العال ، مطالب ن ــلم�ي المس

ــة مكافحــة الفســاد،  ــاء الفلســطينية وهيئ فت ن دار االإ ــ�ي ــة التعــاون ب ن ســماحته أهمي ــ�ي          وب

ــه  ــر من ــاد، والتحذي ــة الفس ــال مكافح ي مج
ــا �ن ــة وطواقمه ــا الهيئ ي تبذله

ــ�ت ــود ال ــيداً بالجه مش

ــعوب، وأن  ــك الش ــ�ش يهل ــاد إذا انت ــماحته أن الفس ــ�ب س ــره، واعت ــن مخاط ــعبنا م ــة ش وحماي
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ي تنفيــذ خطــة 
فتــاء مســتعدة للتعــاون مــع الهيئــة بالســبل المتاحــة كافــة، للمســاهمة �ن دار االإ

ــاء  فت ــفافية، إذ إن دار االإ ــة والش اه ن ــم ال�ن ــز قي ــاد، وتعزي ــة الفس ــة لمكافح ــات الوطني االأولوي

ــة  عي ي ضــوء االأحــكام ال�ش
ــه، �ن ــر من ــة يتقاطــع عملهمــا حــول مكافحــة الفســاد والتحذي والهيئ

ي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة، وتوضيــح ذلــك مــن صميــم عمــل دار 
ي وردت �ن

الــ�ت

ي مجــال 
ي تبذلهــا هيئــة مكافحــة الفســاد وطواقمهــا �ن

فتــاء الفلســطينية، مشــيداً بالجهــود الــ�ت االإ

مكافحــة الفســاد والتحذيــر منــه وحمايــة شــعبنا مــن مخاطــره. 

ــا  ــتوجب من ن تس ــط�ي ــة لفلس ــة المقدس ــماحته أن المكان ن س ّ ــ�ي ــر، ب ــد آخ ــىل صعي وع  

. ن والمســلم�ي ورســوله  اللــه  يخــون  القــدس  يخــون  مــن  بــأن  مؤكــداً  عليهــا،  الحفــاظ 

      مــن جانبــه دعــا معــالي المستشــار الدكتــور أحمــد بــراك،  رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد، 

ي 
ــة كافــة لالنخــراط �ن المؤسســات المحلي

ي 
اتيجية عــ�ب القطاعيــة �ن ســ�ت تنفيــذ االإ

مكافحــة الفســاد، ســواء بتعزيــز التداب�ي 

خــالل  مــن  أو  والتوعويــة،  الوقائيــة 

ــىل أن  ــدداً ع ــاد، مش ــن الفس ــالغ ع ب االإ

ي طريقهــا نحــو االأفضــل 
الهيئــة ماضيــة �ن

ــة. ــفافية الدولي ــة الش ــىل خارط ع

         وتــال حفــل التوقيــع عقــد ورشــة عمــل توعويــة، شــارك فيهــا مفتــو المحافظــات الشــمالية، 

، حيــث قــدم فضيلــة الشــيخ  ن فتــاء، وموظفــون مــن المؤسســت�ي ي دار االإ
والمديــرون العامــون �ن

ي محافظــة رام 
ي العــام للقــدس والديــار الفلســطينية/ مفــ�ت

إبراهيــم عــوض اللــه، نائــب المفــ�ت

ي نــص عليهــا قانــون 
عيــة المتعلقــة بجرائــم الفســاد الــ�ت ة، توضيحــاً للفتــاوى ال�ش اللــه والبــ�ي



101

اطا�ت �ش �ف باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام

دارة العامــة  مكافحــة الفســاد رقــم "1" لعــام 2005 وتعديالتــه. فيمــا اســتعرض مديــر عــام االإ

ي هيئــة مكافحــة الفســاد الدكتــور حمــدي الخواجــا، أبــرز بنــود 
اهــة والوقايــة مــن الفســاد �ن ن لل�ن

اتيجية عــ�ب القطاعيــة لمكافحــة الفســاد 2020 - 2022. ســ�ت االإ

املفتي العام يرتأس الجلستني )176( و )177( ملجلس اإلفتاء األعىل

ي العــام للقــدس والديــار الفلســطينية- 
ن – المفــ�ت القــدس: تــرأس ســماحة الشــيخ محمــد حســ�ي

ــاء االأعــىل، بحضــور  فت ــس االإ ن )176( و )177( لمجل ــاء االأعــىل، الجلســت�ي فت ــس االإ رئيــس مجل

أصحــاب الفضيلــة أعضــاء المجلــس مــن محافظــات الوطــن كافــة، وقــد حــذر المجلــس مــن 

عــىل  االعتــداء  خطــورة 

الرمــوز الدينيــة والوطنيــة 

القــدس،  مدينــة  ي 
�ن

محمــالً ســلطات االحتــالل 

المســؤولية  �ائيــىلي  االإ

هــذه  عــن  الكاملــة 

ناحيــة  مــن  االنتهــاكات، 
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ــو  ــاس "أب ــم أجمــع إل دعــم جهــود ســيادة الرئيــس محمــود عب ــس العال ــا المجل أخــرى؛ دع

ي يعــ�ب 
ي أعمــال الــدورة ألـــ"74" للجمعيــة العامــة لالأمــم المتحــدة، والــ�ت

مــازن" حفظــه اللــه �ن

ــمى  ــا يس ــه لم ــتقالل، ورفض ــة واالس ــه بالحري ي وتطلعات
ــطي�ن ــعب الفلس ــن إرادة الش ــا ع فيه

ي 
ــطي�ن ــعب الفلس ــوق الش ــطينية، وحق ــت الفلس ــىل الثواب ــيادته ع ــد س ــرن، وتأكي ــة الق بصفق

ــتقلة،  ــة المس ــة الدول ، وإقام ــ�ي ــر المص ي تقري
ــه �ن ــها حق ــىل رأس ــ�ف، وع ــة للت ــ�ي القابل غ

ن وفــق القــرار رقــم 194 بالخصــوص، كمــا  يــف، وحــق العــودة لالجئــ�ي وعاصمتهــا القــدس ال�ش

ي تمارســها ســلطات االحتــالل ضــد المقدســات 
اســتنكر المجلــس االعتــداءات والممارســات الــ�ت

ــوت  ــدم البي ــة ه ــن سياس ــك ع ــارك، ناهي ــ� المب ــجد االأق ــها المس ــىل رأس ــطينية، وع الفلس

ــه. ــاته وأرض ي ومقدس
ــطي�ن ــعب الفلس ــد الش ــلطات ض ــذه الس ــها ه ي تمارس

ــ�ت ــاالت ال واالعتق

 نائــب املفتــي العــام يشــارك يف املؤمتــر العــام الثالثــني للمجلــس 

األعــىل للشــؤون اإلســالمية

ي العام للقــدس والديار الفلســطينية 
ن - المفــ�ت القاهــرة: ممثــالً عن ســماحة الشــيخ محمد حســ�ي

ي العــام للقــدس والديــار 
– شــارك فضيلــة الشــيخ إبراهيــم خليــل عــوض اللــه – نائــب المفــ�ت

ســالمية بعنــوان: "فقــه  ن للمجلــس االأعــىل للشــؤون االإ ي المؤتمــر العــام الثالثــ�ي
الفلســطينية - �ن

بنــاء الــدول، دراســة فقهيــة ع�يــة"، الــذي نظمتــه وزارة االأوقــاف الم�يــة،  وبمشــاركة عــدد 

ســالمية، وقــدم فضيلتــه بحثــاً بعنوان:"مفهــوم الدولة  مــن علمــاء ومفكــري الــدول العربية واالإ
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ســالم،  ي االإ
ي عــرض ملخصــه عــن مفهــوم الدولــة �ن

"، تحــدث �ن ي والحــارصن
ن المــا�ن وأركانهــا بــ�ي

ــة  يع ــوص ال�ش ــاف أن نص ، وأض ي ــر�ب ــر الغ ي الفك
ــة �ن ــوم الدول ن مفه ــ�ي ــه وب ــرق بين ــاً الف مبين

ــح  ــا وض ــنة، كم ــاب والس ــتنداً إل الكت ــم مس ــام للحك ــالم نظ س ــىل أن االإ ــد ع ــالمية تؤك س االإ

ســالم  ي االإ
فضيلتــه موقــف اجتهــادات الفقهــاء مــن الدولــة، وتطــرق كذلــك إل أركان الدولــة �ن

قليــم والســلطة الحاكمــة. والتقــى فضيلتــه عــىل  ن أن أركان الدولــة هــي الشــعب واالإ حيــث بــ�ي

ي أعمالــه. وأطلعهــم عــىل آخــر 
ن �ن هامــش المؤتمــر شــخصيات رســمية وشــعبية مــن المشــارك�ي

المســتجدات عــىل الســاحة الفلســطينية ومــا تتعــرض لــه المقدســات الفلســطينية وعــىل رأســها 

ي 
المســجد االأقــ� المبــارك مــن اعتــداء مــن قبــل ســلطات االحتــالل وقطعــان مســتوطنيها، ال�ت

ســالمي والــدول الصديقــة إل  ي واالإ ة بشــكل ملحــوظ، داعيــاً العالــم العــر�ب ة االأخــ�ي ي الفــ�ت
زادت �ن

لجــم ســلطات االحتــالل لوقــف هــذه االنتهــاكات قبــل فــوات االأوان.

نائــب املفتــي العــام يشــارك يف لقــاء حــول العيــش املشــرتك يف 

مدينــة نابلــس

ن  ــة عــن ســماحة الشــيخ محمــد حســ�ي نابلــس: نياب

ي العــام للقــدس والديــار الفلســطينية، 
– المفــ�ت

شــارك نائبــه فضيلــة الشــيخ إبراهيــم خليــل عــوض 

ي لقاء حول 
ة- �ن ي محافظــة رام اللــه والبــ�ي

اللــه - مفــ�ت

ي كلمتــه 
ن �ن ي مدينــة نابلــس، وبــ�ي

ك �ن العيــش المشــ�ت

ك، المنطلــق  ســالم مــن العيــش المشــ�ت موقــف االإ

مــن القيــم الدينيــة واالعتبــارات الوطنيــة والمجتمعيــة، مستشــهداً بأدلــة مــن القــرآن الكريــم 

، وتحــرم مــواالة الذيــن يخرجونهــم مــن  ن تحــث عــىل الــ�ب والقســط للذيــن لــم يــؤذوا المســلم�ي

ديارهــم، ويظاهــرون عــىل إخراجهــم، فمشــكلتنا تنحــ� مــع الذيــن يعتــدون علينــا، وليســت 
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كاً، ونواجــه  مــع الذيــن نعيــش معهــم همــاً مشــ�ت

وإياهــم أذى المحتــل وطغيانــه.

ك  كة للعيش المشــ�ت وعــرض فضيلتــه صــوراً مشــ�ت

ام  االحــ�ت عــىل  قيامــه  تظهــر   ، ن فلســط�ي ي 
�ن

ي 
ــاون �ن ــات، والتع ام الخصوصي ــ�ت ــادل واح المتب

ــعبنا  ــة، فش كة النبيل ــ�ت ــح المش ــاالت المصال مج

ي أفراحــه 
يشــارك المســلم مــن أبنائــه المســيحي �ن

ض أن نحــرص دائمــاً عــىل توعيــة االأجيــال عــىل المحافظــة عــىل  وأتراحــه والعكــس، ومــن المفــ�ت

. ي
ي والوطــ�ن

نســا�ن هــذا النســيج االإ

ي ختــام كلمتــه، التحريــر لوطننــا، وأن يتقبــل اللــه شــهداءنا، وأن يطلــق �اح 
وتمــ�ن فضيلتــه �ن

أ�انــا، ويحفــظ عيالهــم.

نائــب املفتــي العــام ومفتــي محافظــة الخليــل يشــاركان يف حفــل 

تكريــم طفــل يحفــظ القــرآن الكريــم

ي 
ي العــام، مفــ�ت

بيــت لحــم: شــارك فضيلــة الشــيخ إبراهيــم خليــل عــوض اللــه، نائــب المفــ�ت

ة، وفضيلــة الشــيخ  محافظــة رام اللــه والبــ�ي

ي محافظــة الخليــل، 
محمــد ماهــر مســودة، مفــ�ت

محمــد  "إســماعيل  الطفــل  تكريــم  حفــل  ي 
�ن

ــت  ــة بي ي محافظ
ــة �ن ــدة العبيدي ــن بل ــح" م صبي

لحــم لحفظــه القــرآن الكريــم كامــالً، وعمــره ال 

ــنوات. ــ�ش س ــاوز ع يتج

ي الحضــور قبــل البــدء بمراســم 
وألقــى فضيلــة الشــيخ محمــد ماهــر مســودة، خطبــة الجمعــة �ن
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ن فيــه أيضــاً رئيــس بلديــة العبيديــة ناجــي ردايدة،  ن المشــارك�ي حفــل التكريــم، الــذي كان مــن بــ�ي

ود. حاتــم جــالل مــن جامعــة القــدس، وأ. عزيــز العصــا، وحشــد مــن أهــالي بلــدة العبيديــة.

مفتي محافظة نابلس يلقي محارضات عدة

 ويشارك يف نشاطات أخرى

ات،  ي محافظة نابلــس - العديد مــن المحارصن
نابلــس: ألقــى فضيلــة الشــيخ أحمد شــوباش - مفــ�ت

ــدرات  ــم المخ ــول "حك ة ح ــارصن ــا مح منه

عقــدت  جمــاع"،  واالإ والســنة  الكتــاب  ي 
�ن

ــس  ــة نابل ط ــع ل�ش ــالح التاب ص ــز االإ ي مرك
�ن

ن لهــم  ّ الء، حيــث بــ�ي ن ات الــ�ن هــا عــ�ش وح�ن

ــع، ــرد والمجتم ــىل الف ــدرات ع ار المخ  أرصن

ــام  ــد، أم ــكر الجدي ــم عس ي مخي
ــرى �ن وأخ

ــن  ــا  ع ــدث فيه ــث تح ــي، حي ــر المجتمع ــز التطوي ي مرك
ــد �ن ــذي عق ــي، ال ــادي الصيف ــة الن طلب

أ واالرتبــاط بالديــن ســلوكاً وانضباطــاً، وأخــرى حــول "االأخــالق"  أهميــة االأخــالق للجيــل النــاىسش

ي مدرســة عمــر العالــول، وأخــرى 
واالنتمــاء للــه والوطــن، لطلبــة النــادي الصيفــي الــذي عقــد �ن

ي 
ي مؤتمــر رجــال الدعــوة والتبليــغ �ن

يمــان والعبــادات، �ن حــول مفهــوم االأخــالق، وارتباطهــا باالإ

بيــت فوريــك.

ن  ــ�ي كة ب ــ�ت ــة المش ــول "الملكي ــن االأ�ة ح ــاع ع ــة الدف ــا جمعي ــل نظمته ــة عم ي ورش
ــارك �ن وش

ن  بــ�ي ي مؤتمــر المغ�ت
عيــة وذمتهــا الماليــة، وشــارك �ن ن فيهــا حقــوق الزوجــة ال�ش ّ "، بــ�ي ن الزوجــ�ي

ي واالســتثمار 
ي نابلــس حــول دعــم االقتصاد الفلســطي�ن

ي جامعــة النجــاح الوطنيــة �ن
الــذي عقــد �ن

ي مشــفى جامعــة النجــاح حــول المــوت الدماغــي، وعــالج 
ي لقــاء عقــد �ن

، وشــارك �ن ن ي فلســط�ي
�ن
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ــاندة  ــالأ�ى والمس ــاندة ل ــة والمس ــات التضامني ي الوقف
ــارك �ن ــا، وش ــؤس منه ــاالت المي الح

. ــىلي �ائي ــالل االإ ــدى ســلطات االحت ــن ل ن الشــهداء والمحتجزي داد جثامــ�ي الســ�ت

ي حفــل 
كمــا التقــى معــالي المهنــدس ســميح طبيلــة – رئيــس بلديــة نابلــس- وشــارك �ن  

ن  ي تتحــدث عــن فلســط�ي
تكريــم الدكتــور محمــد غوشــة الــذي وضــع موســوعة بلســتينكا، الــ�ت

ي 24 مجلــداً.
خــالل 400 عــام، وتقــع �ن

ضافــة  اعــات العائليــة والعشــائرية، باالإ ن ي حــل العديــد مــن الخالفــات وال�ن
كمــا شــارك �ن  

ــن  ــد م ــا العدي ــاول فيه ي تن
ــ�ت ــة، ال ــة الديني ــب الجمع ــدروس وخط ــن ال ــد م ــه العدي إل إلقائ

ي 
امــج الدينيــة �ن ي العديــد مــن ال�ب

ضافــة إل مشــاركته �ن ، باالإ ن ي تهــم المواطنــ�ي
الموضوعــات الــ�ت

ــة. ــة والدنيوي ن الديني ــ�ي ــارات المواطن ــن استفس ــا ع ــاب فيه ــالم، أج ع ــائل االإ ــف وس مختل

مفتي محافظة بيت لحم يلقي خطبة الجمعة يف

 منطقة وادي الحمص، ويشارك يف نشاطات أخرى

ي محافظــة بيــت لحــم- خطبــة 
بيــت لحــم: ألقــى فضيلــة الشــيخ عبــد المجيــد العمارنــة -مفــ�ت

الحمــص  وادي  منطقــة  ي 
�ن الجمعــة 

الــذي قامــت ســلطات االحتــالل بهــدم 

العديــد مــن المنــازل الســكنية فيــه، 

الصمــود  إل  ن  المواطنــ�ي فيهــا  دعــا 

االحتــالل  عنجهيــة  وجــه  ي 
�ن والثبــات 

مــن  العديــد  ألقــى  كمــا  وغطرســته، 

، ي، ومســجد الدهيشــة الكبــ�ي ي مســجد عمــارة الخضــ�ي
ات والــدروس الدينيــة �ن  المحــارصن

ــتقبل  ــة، واس ــات المختلف ــن الموضوع ــد م ــا العدي ــاول فيه ــق"، تن ــر الصدي ــو بك ــجد "أب ومس
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مقــر  ي 
�ن وذلــك  بريطانيــا،  مــن  إســالمياً  وفــداً 

حفــل  ي 
�ن وشــارك  بالدهيشــة،  الربــاط  جمعيــة 

ــم  ــت لح ــة بي ي محافظ
ــل �ن ة االأوائ ــ�ش ــم الع تكري

ي 
�ن عقــد  نجــاز،  االإ العامــة  الثانويــة  امتحــان  ي 

�ن

بيــة  ال�ت مديريــة  مــن  بدعــوة  ن  بوتــ�ي مؤسســة 

والتعليــم، وحــ�ن حفــل تخريــج طلبــة دار القــرآن الكريــم بدعــوة مــن مديريــة أوقــاف بيــت 

، وحــ�ن حفــل تخريــج الفــوج  ي
ي أبنــاء بيــت لحــم الثــا�ن �ب لحــم، وحــ�ن افتتــاح مؤتمــر مغــ�ت

يــن لطــالب  ي والع�ش
ن االأهليــة، وحفــل تخريــج الفــوج الثــا�ن التاســع مــن طلبــة جامعــة فلســط�ي

ــة  ــن مديري ــوة م ، بدع ــ�ي ــي الصغ ط ــم ال�ش ــج مخي ــل تخري ــة، وحف ــدس المفتوح ــة الق جامع

ــن  ن ع ــ�ي ب ن الم�ن ــ�ي داري ــع االأ�ى االإ ي م
ــ�ن ــام التضام ي االعتص

ــارك �ن ــم، وش ــت لح ــة بي ط �ش

عالميــة، أجــاب  امــج االإ ي العديــد مــن ال�ب
ضافــة إل مشــاركته �ن ي ســجون االحتــالل، باالإ

الطعــام �ن

ي حــل العديــد 
ضافــة إل مشــاركته �ن ن الدينيــة والدنيويــة، باالإ فيهــا عــن استفســارات المواطنــ�ي

ي المجتمــع.
اعــات والخالفــات العشــائرية واالأ�يــة �ن ن مــن ال�ن

مفتي محافظة أريحا واألغوار يلقي محارضة دينية 

ويشارك يف نشاطات أخرى

ي محافظــة 
أريحــا واالأغــوار: ألقــى فضيلــة الشــيخ محمــد يوســف "الحــاج محمــد" - مفــ�ت

دينيــة  ة  محــارصن واالأغــوار-  أريحــا 

ونبــذ  ســالم  االإ ي 
�ن »االأ�ة  بعنــوان: 

ي دورة  العنــف« وذلــك أمــام منتســ�ب

إعــداد قيــادات شــابة بمركــز تدريــب 

ي 
ــارك �ن ــا ش ، كم ن ــ�ي ن الزراعي ــ�ي المهندس
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ي مســجد أريحــا 
ــة االأوقــاف �ن ــه مديري ــذي أقامت يفــة ال ــة ال�ش االحتفــال بذكــرى الهجــرة النبوي

طــة محافظــة أريحــا واالأغــوار، وبحــث ســبل التعــاون  ــة �ش ــه مديري ــا زار فضيلت ــم، كم القدي

ك. المشــ�ت

مفتي محافظة سلفيت يلتقي مبدير رشطتها 

ويشارك يف نشاطات أخرى

ــة الشــيخ جميــل جمعــة –  ســلفيت: التقــى فضيل

ي محمــد 
ي محافظــة ســلفيت- بالعقيــد حقــو�ت

مفــ�ت

طــة ســلفيت، بحضــور العديــد  أبــو بكــر، مديــر �ش

طــة، الذيــن بحــث معهــم ســبل  مــن ضبــاط ال�ش

ــرى  ــال بذك ي االحتف
ــارك �ن ك، وش ــ�ت ــاون المش التع

ن أهميــة أخــذ  ّ يفــة، وبــ�ي الهجــرة النبويــة ال�ش

الــدروس والعــ�ب مــن حادثــة الهجــرة، وأهميــة التمســك بكتــاب اللــه وســنة رســوله، صــىل اللــه 

ي 
ي �ن

ــطي�ن ــالمي الفلس س ــك االإ ــرع للبن ــاح ف ــل افتت ي حف
ــاركته �ن ــة إل مش ضاف ــلم، باالإ ــه وس علي

ــة ســلفيت. مدين

مفتي قوى األمن الفلسطيني يشارك يف ورشة عمل 

ونشاطات أخرى

رام اللــه: شــارك فضيلــة الشــيخ محمــد 

االأمــن  قــوى  ي 
-مفــ�ت صــالح  اســعيد 

ي المعهــد 
ي ورشــة عمــل �ن

- �ن ي الفلســطين�ي

ي الأبحــاث االأمــن القومــي، 
الفلســطي�ن

قــدم خاللهــا بحثــاً حــول تشــخيص 
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ي وأمنــه، كمــا ألقى 
ي تمثــل خطــراً عــىل المجتمــع الفلســطي�ن

الظواهــر الســلوكية المتناميــة، والــ�ت

ي الجامعــة العربيــة االأمريكيــة، وهيئــة التدريــب،
ات والــدروس الدينيــة �ن  العديــد مــن المحــارصن

ــى  ــطينية، وألق ــرأة الفلس ي وزارة الم
ــدت �ن ــل عق ــة عم ي ورش

ــارك �ن ــاء، وش ــوالء واالنتم ــول ال ح

ــة عــ�ب  عالمي امــج االإ ــد مــن ال�ب ي العدي
ضافــة إل مشــاركته �ن ــد مــن خطــب الجمعــة، باالإ العدي

ن حــول  ي تهــم المواطنــ�ي
عــالم، تنــاول فيهــا العديــد مــن الموضوعــات الــ�ت مختلــف وســائل االإ

ــاة. مختلــف جوانــب الحي

 مفتــي محافظــة جنــني يشــارك يف حفل تخريــج طالب ونشــاطات أخرى

: شــارك فضيلــة الشــيخ محمد  ن جنــ�ي

 - ن ــ�ي ي محافظــة جن
ــرب - مفــ�ت ــو ال أب

الجامعــة  ي حفــل تخريــج طلبــة 
�ن

العربيــة االأمريكيــة، وطلبــة جامعــة 

ي 
�ن وشــارك  المفتوحــة،  القــدس 

حفــل افتتــاح المهرجــان الصيفــي 

المركــز  ي 
�ن المواصــالت،  لــوزارة 

ي حفــل توقيــع كتــاب شــاهد وشــواهد مــن 
، و�ن ي

ي افتتــاح معــرض العنــب الفلســطي�ن
الكــوري، و�ن

عالميــة، وأجــاب عــن العديــد مــن  امــج االإ ي العديــد مــن ال�ب
الثــورة لعــام 1936م،  كمــا شــارك �ن

ي حــل العديــد مــن الخالفــات 
ن حــول مختلــف جوانــب الحيــاة، وشــارك �ن استفســارات المواطنــ�ي

العشــائرية والعائليــة.

اطا�ت �ش �ف باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام
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    السؤال األول: من ......................؟
، الذي سأل الله النجاة البنه، ولم يجبه ي 1. الن�ب

ي أخوهــا لتثبــت 
ن تــو�ن ي تعمــدت أن تمــس طيبــاً حــ�ي

2. الــ�ت
أن الحــداد ال يكــون فــوق ثــالث

ي مكانه 
3. االأســ�ي صاحــب قــول: "مــا أحــب أن محمــداً االآن �ن

" ي أهىلي
ي جالــس �ن

الــذي هــو فيــه تصيبــه شــوكة تؤذيــه، وأ�ن
ي أشــارت عىل الرســول، صىل الله عليه وســلم، 

4. المــرأة الــ�ت
 بــأن يبــدأ بالتحلــل مــن إحرامــه بنفســه بعــد صلــح الحديبية

ي االأرض"
5.صاحب قصة: "المغروسون �ن

كة كهرباء محافظة القدس 6.المدير العام الحالي ل�ش
7. القائل:  أ . فالضاد أنت فصيحها ببالغة       

                                                       وإذا نطقت فهيبة ووقار
ب .أعيا الورى فهم معناه فليس يُرى    

ي القرب والبعد فيه غ�ي منفحم
                                            �ن

السؤال الثاين: متى ..................؟
ــال:  ــه تع ي قول

ــه �ن ــار إلي ــرح المش ن الق ــلم�ي ــاب المس 1. أص
ــُه...{ ــْرٌح ِمْثُل ــْوَم َق ــسَّ اْلَق ــْد َم ــْرٌح َفَق ــُكْم َق }ِإْن يَْمَسْس

، صىل الله عليه وسلم، وُسمي ي ن الن�ب 2. خ�ت
ــب  ــاعة، حس ــرب الس ــىل ق ــاً داالً ع ــة ضياع ــع االأمان 3. تضي

ــوص ــلم، بالخص ــه وس ــه علي ــىل الل ، ص ي ــ�ب ــدي الن ه

4. يجوز أن ينسب المكفول للكافل
اب  يوم االأرض 5. أُقّر إرصن

6. صدر قانون مكافحة الفساد رقم )1(

تنبيه: ميكن استخراج إجابة أسئلة املسابقة من محتويات هذا العدد

جوائز املسابقة
قيمتها الكلية 1500 شيكل موزعة عىل 

ستة فائزين بالتساوي

ملحوظتان :
ي البطاقة 

ي حسب ما ورد �ن
- يرجى كتابة االسم الثال�ش

يدي، ورقم  الشخصية )الهوية(، والعنوان ال�ب
جابات بخط واضح . الهاتف وكتابة االإ

- أن ال يقل عمر المتسابق عن 10 سنوات
ي :

جابات عىل العنوان االآ�ت - ترسل االإ
�اء، العدد 149 مسابقة االإ

�اء مجلة االإ
فتاء  عالم/ دار االإ  مديرية العالقات العامة واالإ

الفلسطينية
يف ص.ب : 20517 القدس ال�ش

ص.ب : 1862 رام الله

    السؤال الثالث: ما ............؟

1. أول مــا بــدئ بــه الرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، 

مــن الوحــي

ي يســهم المتســابقون 
2. حكــم المســابقة الثقافيــة الــ�ت

ي تســديد قيمــة جوائزهــا مــن مالهــم الخــاص
�ن

3. حكــم إضعــاف قــوة الحيــوان أو الطــ�ي المــراد ذبحــه 

ي ثــم ذبحــه وهــو عــىل قيــد الحيــاة
بالصعــق الكهربــا�أ

4. حكم من  ذبح عقيقة ، ولم يوزع منها شيئاً

5. نــوع الربــا الــذي ينطبــق عــىل رصف شــيك بأقــل مــن 

قيمتــه المحــددة فيــه مقابــل تعجيــل رصفــه قبــل تاريــخ 

اســتحقاقه

ي أخــ�ب الرســول، صــىل اللــه عليــه 
6. االأمــور الثالثــة الــ�ت

وســلم، أن اللــه يكرههــا لنــا

ي اللــه 
ي لمــا أجابــه ابــن عبــاس، ر�ن 7. مــا رد االأعــرا�ب

عنهمــا، عــن الــذي سيحاســب النــاس يــوم القيامــة

ي قولــه تعــال: }َكَشــَجرٍَة 
8. المقصــود بالشــجرة الطيبــة �ن

ــَماِء{ ي السَّ ِ
َبــٍة أَْصُلَهــا ثَاِبــٌت َوَفرُْعَهــا �ن طَيِّ

ــٍح  ــِل ِري ــال: }َكَمَث ــه تع ي قول
ــِ�ّ �ن ــراد بال ــ�ي الم 9. تفس

ــن ــ�ش المف�ي ــد أك { عن ــا رِصٌّ ِفيَه

ســالمية  المنظمــة االإ الــذي يطلــق عــىل  10. االســم 

والثقافــة والعلــوم  بيــة  لل�ت

مسابقة العدد 149
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السؤال الأول:
9 /4 /1948م

1033هـ/1624م

السؤال الثاني:
28

3

 3

1800كم2

السؤال الثالث:
1. الفقر

2. شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة

ــال  ــر، ف ــاج أو المعتم ــا الح ــرم منه ي يح
ــ�ت ــن ال 3. االأماك

ــرام ــا دون إح ــا أن يتجاوزه ــوز الأي منهم يج

ســتة  إطعــام  والصدقــة  أيــام،  ثالثــة  الصيــام   .4

بُــر، مــن  نصــف صــاع  ن  كل مســك�ي  ، ن مســاك�ي

 والنسك: إهراق الدم

5. ركن

ي وآفاق تطوره
ي المجتمع الفلسطي�ن

صالح االأ�ي �ن 6. االإ

السؤال الرابع:
1. الشيخ عمر الكرمي

2. أهلها، ومن أنشأ النية فيها

ن امرأته قت بينه وب�ي 3. الذي يقول: ما تركته ح�ت فرَّ

ي محافظة نابلس
4. الشيخ أحمد شوباش/ مف�ت

السؤال الخامس:
1. أبو بكر الصديق

2. هارون الرشيد

3. عبد الرحيم محمود

4. زهدي حنتولي

الفائزون يف مسابقة العدد 147

1.أروى عمر عبد الرحمن مفارجة             رام الله                                                   250

2. ميان راسم عمرية                                   جنني                                                          250

3.هديل بسام ادريس أبو سنينة          الخليل                                                        250

4.محمود محمد عبد الكريم أبو فرح     طولكرم                                                   250

5. هويدا موس فرج                                 بيت لحم                                                  250

6. هزار فادي املرصي                              أريحا                                                          250 

اسم الفائز                                          العنوان                                   قيمة الجائزة
بالشيكل

اطا�ت �ش �ف

إجابة مسابقة العدد 147
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الفضيلة أصحاب  إلى  نتوجه  فإننا  اللكرام،  وقرائها  »الإسراء«  مجلة  بين  التواصل  على  حرصاً       

عطائهم من  للاستفادة  بالكتابة،  مجلتهم  يثروا  أن  والمفكرين  الأدباء  من  الأقلام  وأصحاب  العلماء 

إضافة الهادفة،  ية  الشعر والقصائد  والأبحاث  المقالات  من  المختلفة  تصل مشاركاتهم  أن  آملين  اللكريم، 

والإنسانية الدينية  المجالات  تشمل  متنوعة،  المجلة  موضوعات  أن  علماً  السديدة،  ملحوظاتهم  إلى 

والثقافية والعلمية وغيرها، ويخصص لكل موضوع ينشر مكافأة مالية جيدة.

     ونلفت الانتباه إلى ضرورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها، ومنها :

يق البريد الإللكتروني، أو باليد. 1. طباعة المادة المراد نشرها على الحاسوب، وترسل عن طر

2. ألا يزيد المقال عن ) 1500( كلمة، والبحث عن ) 3000 ( كلمة.

3. كتابة نصوص الآيات مع تشكيلها، وتوثيق أرقامها.

يلزم بيان رأي علماء الحديث في  لة، وصحيحة و 4. تخريج الأحاديث من مظانها المعتبرة، وأن تكون مشّكَ

ية في صحيحي البخاري ومسلم. مدى صحتها، إن لم تكن مرو

5. التوثيق عند الاقتباس، سواء من الإنترنت أم اللكتب والمراجع والمصادر الأخرى.

6. عمل هوامش ختامية، أو حواٍش سفلية، تشمل المعاني والتوثيق ... إلخ.

    مع التنبيه إلى ضرورة تجنب إرسال مقالات أو أبحاث سبق نشرها، سواء في مجلة الإسراء أو غيرها، 

إضافة إلى الامتناع عن إرسال مقالات منسوخة عن مجلات أو مواقع إللكترونية .

     نستقبل المراسلات على العنوان الآتي :

     القدس : مجلة الإسراء / فاكس : 6262495 ص.ب: 20517

     الرام : تلفاكس : 2348603 ص.ب 1862

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


