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رغم األمل والجراح تستمر األفراح
الشيخ محمد أحمد حسين
المشرف العام

الخ أ
تصــدرت هــذه العبــارة بطاقــة دعــوة لحضــور حفــل زفــاف أ
الكـ بـر للشــهيد محمــد
والحبــاب أ
القــارب أ
أبــو خضــر ،وجههــا ذووه إىل أ
والصدقــاء ،وتعمــدوا أن تتصدرهــا العبــارة
ي
ف
ت
ـال الشــهداء
ـ� لهــا بعــدان رئيســان ،أحدهمــا يشـ يـر إىل أن أهـ ي
المثبتــة ي� العنــوان أعــاه ،والـ ي
ال ينســون شــهداءهم ،وفلــذات أكبادهــم ،عــى الرغــم مــن إقامتهــم أ
الفــراح بعدهــم،
خضــر لــم ينســيا فلــذة كبدهمــا محمــد الــذي فــارق الدنيــا بجنايــة
فوالــدا محمــد أبــو
ي
ـ� انســلخت منهــم مشــاعر النســانية ،وقيــم أ
مجرمـ ي ن
الديــان الســماوية ،فقتلــوا فـ تـى يافع ـاً
إ
غيلــة ف ي� الظــام الــذي يســبق الفجــر ،وحرقــوا جثتــه ،فكانــت جريمتهــم نكـرا َء بــكل المعايـ يـر،
وإرهابيــة ،فظيعــة الصــورة ،وعميقــة الجــرح بــكل المقاييــس.
ف
ن
الرصار عــى
ـا� لعبــارة بطاقــة الدعــوة المشــار إليهــا آنف ـاً ،فيتمثــل ي� إ
أمــا البعــد الثـ ي
االســتمرار ف� الوجــود أحيــاء عــى هــذه أ
الرض ،الـ تـ� باركهــا البــاري ســبحانه ،أرض فلسـ ي ن
ـط�
ي
ي
أ
ت
ـو� ،وســبقهما الرســول محمــد،
ـ� فتحهــا عمــر بــن الخطــاب ،وحررهــا صــاح الديــن اليـ ب ي
الـ ي
صــى اللــه عليــه وســلم ،بــأن أرسى بــه اللــه عــز وجــل إليهــا مــن مكــة المكرمــة ،فهــي مقدســة
ومباركــة ،تســتحق التضحيــات والفــداء ،لكــن دون عرقلــة لمسـ يـرة الحيــاة وحركــة دواليبهــا،
4
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ف
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ت
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ا
�
�
ح
�
ع
ا ا ي�� دد

ـط� مــن أقحــاح العــرب ومخلــ� المسـ ي ن
فالمرابطــون عــى ثــرى فلسـ ي ن
ـلم� ،يدركــون أن الــدرب
ي
أمامهــم طويــل وشــاق ،وأن المكابــدة حاصلــة ال محالــة ،فيتســلحون بالصـ بـر ،ورباطــة الجأش،
ويتســامون عــى الجـراح ،وال يســمحون للكبــوات والمصائــب بــأن تعرقــل سـ يـرهم ،وإرصارهــم
عــى البقــاء مــا دامــت عروقهــم تنبــض بالدمــاء الزكيــة ،وألســنتهم تصــدح بالحــق ،وقلوبهــم
من�حــة لحــب فلسـ ي ن
ش
ـط� ومقدســاتها ،وترابهــا وشــجرها ومائهــا وســهولها وجبالهــا.
األيام دول:

ف� الحيــاة الدنيــا تتقلــب أحــوال البـ شـر ،وظروفهــم مــا بـ ي ن
ـ� ســعادة وشــقاء ،وفــرح
ي
وحــزن ،وعافيــة وآالم ،ويحصــل هــذا التقلــب ف ي� مناحيهــا المختلفــة ،الخاصــة والعامــة ،واللــه
ف
ف
ـس ا ْلق َْو َم
ـاىل{:إن يَ ْم َس ْسـك ُْم َقـ ْـر ٌح َفق َْد َمـ َّ
جــل ي� عــاه نبــه إىل التقلــب ي� أيــام الخلــق ،فقــال تعـ ِ
أ
ـن َآم ُنــواْ َويَ َّت ِخـ َـذ ِمن ُكـ ْـم شُ ـ َه َداء
َقـ ْـر ٌح ِّم ْث ُلــهُ َو ِت ْلــكَ اليَّـ ُ
ـام ن َُد ِاو ُل َهــا بَـ ي ْ ن َ
ـاس َو ِل َي ْع َلـ َـم ال ّلــهُ ا َّل ِذيـ َ
ـ� ال َّنـ ِ
ـ�}(آل عم ـران)140 :
ـب الظَّا ِل ِمـ ي ن َ
َوال ّلــهُ ال َ يُ ِحـ ُّ

فهــذه آ
اليــة الكريمــة تخاطــب المؤمنـ ي ن
ـ� بالحديــث عــن جــروح أصابتهــم ف ي� غــزوة أحد،
وتذكرهــم بمــا أصــاب أعداءهــم مــن قبــل ف ي� بــدر ،ثــم تؤكــد عــى حقيقــة تق ُّلــب الظــروف
أ
أ
ـاس} ،ممــا يســتلزم النهــوض مــن الكبــوات ،وتضميــد
{و ِت ْلــكَ اليَّـ ُ
ـام ن َُد ِاو ُل َهــا بَـ ي ْ ن َ
والحــوالَ :
ـ� ال َّنـ ِ
المــل والتفــاؤل بالتغيــر ،حـ تـى ف� أحلــك الظــروف ،وأقــى أ
الج ـراح ،واســتحضار أ
الحــوال.
ي
ي

حرص الحداد عىل األموات مبدة محدودة:

الســام عــى اســتنهاض همــم أتباعــه ،ونقلهــم مــن حــال الضعــف إىل القــوة،
عمــل إ
أ
ن
ـآس ،ليقــوي عزائمهــم،
ـ� بإخـراج النــاس مــن دائــرة الحـزان والمـ ي
ومــن الحــزن إىل المــرة ،وعـ ي
ت
ش
ـ� تخــدم هــذه الغايــات ،وأســاليبه ووســائله ف ي� ضبــط
وينشــط هممهــم ،ومــن ت�يعاتــه الـ ي
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أ
الحـزان ،أنــه حــدد الســقوف الزمانيــة للحــداد ،فمنــع الحــداد عــى ميــت أكـرث مــن ثالثــة أيام،
إال عــى زوج ،فالمع َّتــدة مــن وفــاة تُلــزم بعــدة مدتهــا أربعــة أشــهر وعـ شـرة أيــام ،قــال تعــاىل:
ـن
ـن ِبأَنف ُِسـ ِـه َّن أَ ْربَ َعـ َـة أَشْ ـ ُه ٍر َو َعـ ش ْ
ـو َن ِمن ُكـ ْـم َويَـ َـذ ُر َ
َ
ون أَز َْواج ـاً يَ ت َ َ�بَّ ْصـ َ
{وا َّل ِذيـ َ
ـراً َفـ ِـإ َذا بَلَغْ ـ َ
ـن يُ َت َو َّفـ ْ
ف
�} (البقــرة)234 :
وف َوال ّلــهُ ِب َما ت َْع َم ُلـ َ
ـن َفـا َ ُج َنـ َ
ـاح َع َل ْي ُكـ ْـم ِف َ
أَ َج َل ُهـ َّ
يمــا َف َع ْل َن ِ ي� أَنف ُِسـ ِـه َّن ِبا ْل َم ْعـ ُـر ِ
ـون خَ ِب ي ٌ
جــاءت هــذه آ
اليــة الكريمــة المحــددة لعــدة المتـ ف
ـو� زوجهــا ،فنســخت الحكــم المتضمــن ف ي�
ت
ـو َن ِمن ُكـ ْـم
ـ� يقــول فيهــا عــز وجــلَ :
{وا َّل ِذيـ َ
ـن يُ َت َو َّفـ ْ
آيــة أخــرى مــن ســورة البقــرة نفســها ،والـ ي
أ
ـاح َع َل ْي ُكـ ْـم
َويَـ َـذ ُر َ
ـن َفـا َ ُج َنـ َ
اج َفـ ِـإ ْن خَ َر ْجـ َ
ون أَز َْواجـاً َو ِص َّيـ ًـة ِّلَز َْو ِاج ِهــم َّم َتاعـاً ِإ َل ا ْل َحـ ْ
ـو ِل َغـ ي ْ َ
ـر ِإخْ ـ َـر ٍ

ف� مــا َفع ْلـ ف
وف َوال ّلــهُ
ِي َ َ َ
ـن ِ ي�َ أَنف ُِسـ ِـه َّن ِمــن َّم ْعـ ُـر ٍ

ـم} (البقــرة)240 :
َع ِزي ـ ٌز َح ِكيـ ٌ

ـ� ،صــى
ـت ب يأ� َسـ َل َم َة أَخْ ب َ َ�تْــهُ  ،قالــتَ ( :دخَ ْلـ ُ
ـب ِب ْنـ ِ
وعــن َزيْ َنـ َ
ـت عــى أُ ِّم َح ِبي َبـ َـة ز َْو ِج النـ ب ي

اللــه عليــه وســلم ،فقالــت :ســمعت َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــولَ :ل يَ ِحـ ُّـل
آ
ـو َق ثَـ َـا ٍث ،إال عــى ز َْو ٍج أَ ْربَ َعـ َـة أَشْ ـ ُه ٍر
ِل ْمـ َـرأَ ٍة ت ُِؤْمـ ُ
ـت َفـ ْ
ـن ِبال َّلـ ِـه َوا ْل َيـ ْ
ـو ِم ْال ِخـ ِـر ،ت ُِحـ ُّـد عــى َم ِّيـ ٍ
ـ� تُـ ف
ش
ـت بــه،
ـبَ ،ف َم َّسـ ْ
ـو يِّ�َ أَخُ وهَ ــاَ ،ف َد َعـ ْ
ـرا ،ثُـ َّـم َدخَ ْلـ ُ
ـت َج ْحـ ٍـش ،حـ ي ن ُ
ـب ِب ْنـ ِ
ـت عــى َزيْ َنـ َ
ـت ِب ِطيـ ٍ
َو َعـ ْ ً
اجـ ٍـة ،غـ يـر أَ ن ي ِّ� ســمعت َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ـب مــن َح َ
ثُـ َّـم قالــت :مــا يل ِبالطِّيـ ِ
آ
ـو َق ثَـ َـا ٍث ،إال
ـر يقــولَ :ل يَ ِحـ ُّـل ِل ْمـ َـرأَ ٍة ت ُِؤْمـ ُ
ـت َفـ ْ
ـن ِبال َّلـ ِـه َوا ْل َيـ ْ
ـو ِم ْال ِخـ ِـر ،ت ُِحـ ُّـد عــى َم ِّيـ ٍ
عــى ا ْل ِم ْنـ ب َ ِ

ش
ـرا)
عــى ز َْو ٍج أَ ْربَ َعـ َـة أَشْ ـ ُه ٍر َو َعـ ْ ً

(*)
1

الجــر والع ـزاء ف� أ
الح ـزان ،وإقامــة بيــوت أ
والســام يمنــع تجديــد أ
العيــاد الدينيــة،
إ
ي
الســبوع أ
وبعــد مــرور أ
وال ي ن
ويعــد هــذا
ربعــ� ،أو العــام عــى الوفــاة ،ومــا شــابه ذالــك،
ُّ

ت
الــ� مــا أنــزل اللــه بهــا مــن ســلطان.
الصنيــع وأمثالــه مــن العــادات ي
الم ْرأَ ِة َع َل غ ي ْ َِ� ز َْو ِج َها.
* صحيح البخاري ،كتاب الجنائز ،بَاب ِإ ْح َد ِاد َ
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التعبري املرشوع عن الحزن الفطري :

ف
ت
ة
ت
ل
ا
�
�
ح
�
ا ا ي�� عدد

مــا دامــت أ
اليــام دوالً ،والمصائــب ال منــاص منهــا ،فقــد نبــه جــل ف ي� عــاه إىل حتميــة

ش
ـن ا ْلخَ ـ ْ
ـن
االبتــاء بصنــوف منهــا ،فقــال عــز وجــلَ :
ـوع َونَ ْقـ ٍـص ِّمـ َ
ـى ٍء ِّمـ َ
ـوف َوا ْل ُجـ ِ
{و َل َن ْب ُل َونَّ ُكـ ْـم ِبـ َ ي ْ
أ
أ
ش
يــن} (البقــرة ،)155:والمــوت حــق وحتــم مقــض ي  ،ال
الص ِاب ِر َ
ال َ َم َ
ــر ِ
ــو ِال َوالنف ِ
ــر َّ
ُــس َوالث ََّم َ
ات َوبَ ِّ ِ
مفــر منــه ،وكل نفــس ســتذوقه مهمــا طــال بهــا العمــر ،مصداقـاً لقولــه عــز وجــل{ :ك ُُّل نَ ْفـ ٍـس
ـو ِت َونَ ْب ُلو ُكــم
ـو ِت ثُـ َّـم ِإ َل ْي َنــا ت ُْر َج ُعـ َ
َذا ِئ َقـ ُـة ا ْل َمـ ْ
ـون} (العنكبــوت )57 :وقــال تعــاىل{ :ك ُُّل نَ ْفـ ٍـس َذا ِئ َقـ ُـة ا ْل َمـ ْ
ـة وإ َلينــا ت ُرجعــون} أ
ش
(النبيــاء ،)35 :فــا منــاص مــن الصـ بـر عــى االبتــاء بالنعــم
ـر ِف ْت َنـ ً َ ِ ْ َ ْ َ ُ َ
ـر َوا ْلخَ ـ ي ْ ِ
ِبالـ َّ ِّ
والنقــم ،ومــن ينجــح ف ي� امتحــان الفتنــة ،ينجــو مــن النــار ،ويــزف إىل الجنــة ،حســب وعــده

ـار
ـو َن أُ ُجو َر ُكـ ْـم يَـ ْ
ـو ِت َو ِإن ََّمــا ت َُو َّفـ ْ
ســبحانه{:ك ُُّل نَ ْفـ ٍـس َذآ ِئ َقـ ُـة ا ْل َمـ ْ
ـو َم ا ْل ِق َي َامـ ِـة َف َمــن ز ُْحـ ِـز َح َعـ ِـن ال َّنـ ِ
ـرور} (آل عم ـران)185 :
َوأُ ْد ِخـ َـل ا ْل َج َّنـ َـة َف َقـ ْـد َفــا َز َومــا ا ْل َح َيــا ُة ُّ
الدنْ َيــا ِإال َّ َم َتــا ُع الْغُ ـ ُ
والحــزن عــى فـراق أ
الحبــة بالمــوت وغـ يـره ،مـ شـروع بــل يصعــب دفعــه؛ ألنــه يحــدث

بمؤثـرات فطريــة ،لكــن التعبـ يـر عنــه ينبغــي أن ينســجم مــع معايـ يـر الـ شـرع وضوابطــه وقيمــه،
فيمنــع العويــل ولطــم الخــدود ،ومــا شــابه مــن أســاليب الجاهليــة ف� التعبــر عــن أ
الح ـزان،
ي
ي
ض
ـالَ :قـ َ
� ال َّلــهُ َع ْنــهُ َ ،قـ َ
ـن
َ
فعـ ْ
ـس ِم َّنــا َمـ ْ
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َمَ ( :ل ْيـ َ
ـن َع ْبـ ِـد ال َّلـ ِـهَ ،ر ِ ي َ
ـال ال َّنـ ِب ي ُّ
الج ِاه ِل َّيـ ِـة)
َلطَـ َـم الخُ ـ ُـدو َدَ ،وشَ ـ َّ
ـوى َ
ـق ُ
ـوبَ ،و َد َعــا ِب َد ْعـ َ
الج ُيـ َ

(*)
1

ويســمح لمــن انتابــه حــزن أن يــذرف الدمــع مــن عينيــه بســكينة ووقــار ،كمــا كان مــن
ـ� العدنــان ،صــى اللــه عليــه وســلم ،لمــا مــات ابنــه وفلــذة كبــده إبراهيــم ،فعــن أَنَـ ِـس بن
النـ ب ي

َما ِلـ ٍ ض
ر� اللــه عنــه ،قــالَ ( :دخَ ْل َنــا مــع رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــى ب يأ� َسـ ْي ٍف
ـك ،ي
رئ
ا ْل َقـ ي ْ ن
السـ َـامَ ،فأَخَ ـ َـذ رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ـ� ،وكان ِظ ـ ْ ًا ِ ِإلبْ َر ِاهيـ َـم ،عليــه َّ
ِ
وب.
* صحيح البخاري ،كتاب الجنائز ،بَاب َل ْي َس ِم َّنا َم ْن شَ َّق ُ
الج ُي َ
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ـت َع ْي َنــا
إبراهيــم َف َق َّب َلــهُ َوشَ ـ َّـمهُ  ،ثُـ َّـم َدخَ ْل َنــا عليــه بَ ْعـ َـد ذلــكَ ،و ِإبْ َر ِاهيـ ُـم يَ ُجــو ُد ِب َنف ِْسـ ِـهَ ،ف َج َع َلـ ْ
ض
ر� اللــه
ـان ،فقــال لــه عبــد الرحمــن بــن َعـ ْ
رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ت َْذ ِر َفـ ِ
ـو ٍف ،ي
ـت يــا َر ُسـ َ
ـو ٍفِ ،إنَّ َهــا َر ْح َمـ ٌـة ،ثُـ َّـم أَتْ َب َع َهــا ِبأُخْ ـ َـرى ،فقــال
عنــهَ :وأَنْـ َ
ـول ال َّلـ ِـه؟! فقــال :يــا ابــن َعـ ْ
ـب يَ ْحـ َز ُن ،وال نَ ُقـ ُ
ـول إال مــا يَـ ْـر ض َ� َربُّ َنــاَ ،و ِإنَّــا
ـ� ت َْد َمـ ُ
صــى اللــه عليــه وســلم(ِ :إ َّن ا ْل َعـ ي ْ ن َ
ـعَ ،وا ْل َق ْلـ َ
ـون)
ِب ِف َر ِاقــكَ يــا ِإبْ َر ِاهيـ ُـم َل َم ْح ُزونُـ َ
ف
ـك ،قــال:
و� روايــة لمســلم توضيــح لبعــض جوانــب هــذا الخـ بـر ،فعــن أَنَـ ِـس بــن َما ِلـ ٍ
ي
()1

اسـ ِـم ب يأ� إبراهيم،
(قــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمُ ،و ِلـ َـد يل ال َّل ْي َلـ َـة ُغـ َـا ٌمَ ،ف َسـ َّـم ْي ُتهُ ِب ْ

ثُـ َّـم َد َف َعــهُ إىل أُ ِّم َسـ ْي ٍفْ ،امــرأَ ِة َقـ ي ْ ن
ـ� ،يُ َقـ ُ
ـق يَأْ ِتيـ ِـهَ ،واتَّ َب ْع ُتــهُ َ ،فانْ َت َه ْي َنا إىل
ـال لــه أبــو َسـ ْي ٍفَ :فانْطَ َلـ َ
َ
ٍ
أ
ـى بـ ي ن
ش
ـ� يَـ َـد ْي رســول ال َّلـ ِـه ،
س ْعـ ُ
ـر ِه ،قــد ْام َتـ َـال َ ا ْل َب ْيـ ُ
ب يأ� َسـ ْي ٍف ،وهــو يَ ْن ُفــخُ ِب ِكـ ي ِ
ـت ُدخَ انًــاَ ،فأَ ْ َ
ـت ا ْل َمـ ْ ي َ
صــى اللــه عليــه وســلم ،فقلــت :يــا أَبَــا َس ـ ْي ٍف؛ أَ ْم ِســكْ  ،جــاء رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه
ـ� َف َض َّمــهُ إليــه ،وقــال :مــا
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلمِ ،ب َّ
وســلمَ ،فأَ ْم َســكَ َ ،ف َد َعــا النـ ب ي
الصـ ِب ي ِّ
ـس :لقــد َرأَيْ ُتــهُ وهــو يَ ِكيـ ُـد ب َنف ِْسـ ِـه بـ ي ن
شَ ــا َء اللــه أَ ْن يَ ُقـ َ
ـ� يَـ َـد ْي رســول ال َّلـ ِـه ،صــى
ـول ،فقــال أَنَـ ٌ
ِ
ـ�،
ـع ا ْل َعـ ي ْ ن ُ
ـت َع ْي َنــا رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقــال :ت َْد َمـ ُ
اللــه عليــه وســلمَ ،ف َد َم َعـ ْ
ـب ،وال نَ ُقـ ُ
ـون)
ـول إال مــا يَـ ْـر ض َ� َربُّ َنــا ،واللــه يــا ِإبْ َر ِاهيـ ُـم ِإنَّــا ِبــكَ َل َم ْح ُزونُـ َ
َويَ ْحـ َز ُن ا ْل َق ْلـ ُ

()2

ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،الــذي عـ بـر عــن حزنــه المـ شـروع ،مــا كان
ومــن بــكاء النـ ب ي
أ
منــه حـ ي ن
ـ� ،صــى
ـ� دعــا ربــه النجــاة لمتــه ،فعــن عبــد ال َّلـ ِـه بــن َع ْمـ ِـرو بــن ا ْل َعـ ِ
ـاص( ،أَ َّن النـ ب ي
ف
ـرا مــن النــاس
ـن أَ ْض َل ْلـ َ
ـو َل ال َّلـ ِـه عــز وجــل ي� إبراهيــمَ { :ر ِّب ِإنَّ ُهـ َّ
اللــه عليــه وســلم ،تَـ َـا َقـ ْ
ـن ك َِثـ ي ً
ن
ن
السـ َـام{ :إن ت َُع ِّذبْ ُهـ ْـم َف ِإنَّ ُهـ ْـم ِع َبــا ُدكَ َو ِإ ْن تَغْ ِفـ ْـر
َف َمـ ْ
ـى عليــه َّ
ـ� ،}...وقــال ِعيـ َ
ـ� فإنــه ِمـ ِّ ي
ـن ت َِب َعـ ِ ي
ُون»
�َ ،ص َّل اللهُ َع َل ْي ِه َو َسل ََّم«ِ :إنَّا ِبكَ ل ََم ْح ُزون َ
 -1صحيح البخاري ،كتاب الجنائز ،بَ ُ
اب َق ْو ِل ال َّن ِب ي ِّ
اض ِع ِه َو َف ْض ِل َذ ِلكَ
ان َوال ِْع َي َال َوت ََو ُ
الص ْب َي َ
اب َر ْح َم ِت ِهَ ،ص َّل اللهُ َع َل ْي ِه َو َسل ََّمِّ ،
 -2صحيح مسلم ،كتاب الفضائل ،بَ ُ
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ت
ت
ـى ،فقــال اللــه
ـ�َ ،وبَـ َ
لهــم َف ِإنَّــكَ أنــت ا ْل َع ِزيـ ُز ا ْل َح ِكيـ ُـم} َف َر َفـ َ
ـ� أُ َّمـ ِ ي
ـع يَ َديْـ ِـه ،وقــال :اللهــم أُ َّمـ ِ ي
ـب إىل ُم َح َّمـ ٍـدَ ،و َربُّــكَ أَ ْع َلـ ُـمَ ،ف َسـ ْلهُ مــا يُ ْب ِكيــكَ ؟ َفأَتَــا ُه ِج ب ْ ِ�يـ ُـل ،عليــه
عــز وجــل :يــا ِج ب ْ ِ�يـ ُـل ا ْذهَ ـ ْ
ـر ُه رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمِ ،ب َمــا قــال ،وهــو
الصــاة َّ
والسـ َـامَ ،ف َس ـأَ َلهُ َ ،فأَخْ ـ ب َ َ
ن
()1
ـر ِضيكَ ف ي� أُ َّم ِتــكَ  ،وال ن َُســو ُءكَ )
أَ ْع َلـ ُـم ،فقــال اللــه :يــا ِج ب ْ ِ�يـ ُـل ا ْذهَ ـ ْ
ـب إىل ُم َح َّمـ ٍـدَ ،ف ُقـ ْـلِ :إنَّــا َسـ ُ ْ
التعبري املرشوع عن الفرح والرسور:

مــا دامــت أ
اليــام دوالً ،وتتقلــب أحوالهــا مــا بـ ي ن
ـ� حــزن ورسور ،وخـ يـر ش
و� ،وأن للحــزن
ـ� ،صــى اللــه عليــه
والمصائــب وجــوداً ،فــإن للفــرح والــرور وجــوداً كذلــك ،فقــد كان النـ ب ي
ف
ـب
وســلم ،يـ بـرق وجهــه مــن الــرور ،كمــا جــاء ي� وصفــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فعــن ك َْعـ َ
ـك ،يحــدث ،حـ ي ن
ـ� تَخَ َّلـ َـف عــن تَ ُبــوكَ  ،قال(:فلمــا َسـ َّل ْم ُت عــى رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه
ابــن َما ِلـ ٍ
ور ،وكان رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إذا
عليــه وســلم ،وهــو يَـ ب ْ ُ
ـر ِ
ـر ُق َو ْج ُهــهُ مــن الـ ُّ ُ
اس ـ َت َنا َر َو ْج ُهــهُ  ،حـ تـى َكأَنَّــهُ ِقطْ َعـ ُـة َق َمـ ٍـرَ ،و ُك َّنــا ن َْعـ ِـر ُف ذلــك منــه)
س ْ
ُ َّ
أ
ـآس،
ومثلمــا وجــدت ضوابــط ومعايـ يـر للح ـزان والتعبـ يـر عــن ألــم المصائــب والمـ ي
فــإن أ
للفـراح والــرور ضوابــط ومعايـ يـر كذلــك ،فينبغــي أن ال يصاحبهــا فســق وال فجــور ،وأن
()2

تكــون بقــدر مقبــول ش�عـاً ،فالفــرح الطاغــي عــى المعــروف مذمــوم ،مثلمــا كان لطــم الخــدود
ـوس َف َبغَ ــى
ون ك َ
ومــا شــابهه عنــد الحــزن مذمــوم ،واللــه تعــاىل يقــول{ِ :إ َّن َقــا ُر َ
َان ِمــن َقـ ْ
ـو ِم ُمـ َ
ـو ِة ِإ ْذ َقـ َ
ـال َلــهُ َق ْو ُمــهُ َل تَ ْفـ َـر ْح
َع َل ْي ِهـ ْـم َوآتَ ْي َنــا ُه ِمـ َ
ول ا ْل ُقـ َّ
ـوز َمــا ِإ َّن َمفَا ِت َحــهُ َل َت ُنــو ُء ِبا ْل ُع ْص َبـ ِـة أُ ِ ي
ـن ا ْلكُ ُنـ ِ
ـرور ِبغَ ـ ي ْـر
ـب ا ْلف َِر ِحـ ي ن َ
ِإ َّن ال َّلــهَ َل يُ ِحـ ُّ
ـ�} (القصــص ،)76 :والفــرح الــذي ال يحبــه اللــه تعــاىل هــو الـ ُ

حــق ،والــذي يصاحبــه البطــر.

()3

�َ ،ص َّل اللهُ َع َل ْي ِه َو َسل ََّم ِ أل ُ َّم ِت ِهَ ،وبُكَا ِئ ِه شَ َفق ًَة َع َل ْي ِه ْم
 -1صحيح مسلم ،كتاب إ
اليمان ،بَ ُ
اب ُد َع ِاء ال َّن ِب ي ِّ
ن
ال
َة
ف
ص
اب
ب
المناقب،
 -2صحيح البخاري ،كتاب
�َ ،ص َّل اللهُ َع َل ْي ِه َو َسل ََّم .
َ ُ ِ ِ َّ ِب ي ِّ
ن
تفس�
السمعا�.156 / 4
 -3ي
ي
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الفرح بِن ِ
عم الله ونرصه:

ت
الــ� يتفضــل بهــا
مــن أعظــم أنــواع الفــرح ذاك الــذي يكــون بنعــم اللــه تعــاىل ،ي
عــى عبــاده ،وقــد أشــار ســبحانه إىل ذلــك ف ي� قولــه تعــاىلُ { :قـ ْـل ِبف َْضـ ِـل ال ّلـ ِـه َو ِب َر ْح َم ِتـ ِـه َف ِب َذ ِلــكَ
ـون} (يونــس )58 :قــال ابــن عبــاس ،ومجاهــد ،والحســن ،وقتــادة:
ـر ِّم َّمــا يَ ْج َم ُعـ َ
َف ْل َيف َْر ُحــواْ هُ ـ َ
ـو خَ ـ ي ْ ٌ
الســام ،ورحمتــه القــرآن ،وهــذا قــول عامــة المفرسيــن.
فضــل اللــه إ

(*)
1

ومــن أنــواع الفــرح الــذي يجــد المســلم حالوتــه ،وطالوتــه ،انتصــار الحــق عــى
ـ� أخـ بـر عــن فــرح المؤمنـ ي ن
الباطــل ،فتلــك مناســبة بهيجــة ،أشــار الق ـرآن إليهــا ،حـ ي ن
ـ� بهــا لمــا
أخـ بـر عــن نــر الــروم المنتظــر عــى الفــرس ،حســب مــا جــاء ف ي� فاتحــة ســورة الــروم ،فقــال
أ
ف
ف
�
وم* ِ ي� أَ ْد ن َ� ْال َ ْر ِض َوهُ ــم ِّمــن بَ ْعـ ِـد َغ َل ِب ِهـ ْـم َسـ َيغْ ِل ُب َ
ـت الـ ُّـر ُ
ـع ِسـ ِـن ي ن َ
تعــاىل{ :الم*غ ُِل َبـ ِ
ون* ِ ي� ِب ْضـ ِ
أ
ـو
ِل َّلـ ِـه ْال َ ْمـ ُـر ِمــن َق ْبـ ُـل َو ِمــن بَ ْعـ ُـد َويَ ْو َم ِئـ ٍـذ يَ ْفـ َـر ُح ا ْل ُم ِؤْم ُنـ َ
ـر َمــن يَشَ ــا ُء َوهُ ـ َ
ـر ال َّلـ ِـه يَنـ ُ ُ
ـون* ِب َنـ ْ ِ
يــم} (الــروم)5 - 1:
الر ِح ُ
ا ْل َع ِزيــ ُز َّ

والمؤمــن يتطلــع إىل فــرح ورسور ،يتجــاوزان نطــاق الدنيــا ومباهجهــا ،ليجدهمــا ف ي�
ش
ـو ِم َو َل َّقاهُ ـ ْـم نَ ـرض ْ َ ًة
� َذ ِلــكَ ا ْل َيـ ْ
الــدار الباقيــة ،ولذلــك يشـ يـر قولــه تعــاىلَ { :ف َو َقاهُ ـ ُـم ال َّلــهُ َ َّ
(النســان ،)11 :فالفــرح والــرور يكونــان ف ي� الدنيــا ،وهمــا جــزء مهــم مــن مكونــات نعيــم
سوراً} إ
َو ُ ُ
آ
الخــرة لمــن فــاز فيهــا.
ساعة وساعة:

تبع ـاً لحتميــة تقلــب أحــوال الخلــق ف ي� الدنيــا ،فالوضــع الســوي أن يتأقلــم المســلم

معهــا ،وأن تكــون لــه حركــة دوارة بـ ي ن
ـ� المواقــف منهــا ،فــا يجمــد عــى حــال ،حـ تـى إن ت ز
اع�الــه
للدنيــا بالكامــل غـ يـر محمــود ،بــل ينبغــي لــه أن يعمــل لدنيــاه كأنــه يعيــش أبــداً ،وأن يعمــل
تفس� الوسيط للواحدي.551/ 2 ،
* ي
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ف
ت
ة
ت
ل
ا
�
�
ح
�
ع
�
ا ا ي � دد

آلخرتــه كأنــه يمــوت غــداً ،ومــن الطبيعــي بــل المـ شـروع أن تتفــاوت حـرارة المؤمــن تجــاه مختلف
القضايــا ،والـ تـ� منهــا الفــرح والحــزن ،بــل قضايــا الخشــوع كذلــك ،فعــن حنظَ َلـ َـة ْ أ
ال ُ َس ـ ِّي ِد ِّي-
َْ
ي
ن
ـ� أبــو بَ ْكـ ٍـر ،فقــالَ :ك ْيـ َـف
وكان مــن ُك َّتـ ِ
ـاب رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم - ،قــالَ ( :ل ِق َيـ ِ ي
ان ال َّلـ ِـه مــا تَ ُقـ ُ
ـون
أنــت يــا َح ْنظَ َلـ ُـة؟ قــال :قلــت نَا َفـ َ
ـول؟! قــال :قلــت :نَ ُكـ ُ
ـق َح ْنظَ َلـ ُـة ،قــالُ :سـ ْب َح َ

ِع ْنـ َـد رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يُ َذكِّرنَــا بال َّنــار َوا ْل َج َّنـ ِـة ،حـ تـى َكأَنَّــا رأي َعـ ي ْ ن
ـ� ،فــإذا
ُ ِ ِ
ٍ
الَزْواج و ْ أ
أ
ـات،
ال َ ْو َل َد َو َّ
خَ َر ْج َنــا مــن ِع ْنـ ِـد رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،عا َف ْسـ َنا ْ َ َ َ
الض ْي َعـ ِ
ـت أنــا وأبــو بَ ْكـ ٍـر حـ تـى َدخَ ْل َنــا
ـرا ،قــال أبــو بَ ْكـ ٍـرَ :ف َوال َّلـ ِـه ِإنَّــا َل َن ْل َقــى ِم ْثـ َـل هــذاَ ،فانْطَ َل ْقـ ُ
َف َن ِســي َنا ك َِثـ ي ً
ـق َح ْنظَ َلـ ُـة يــا َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،فقــال رســول
عــى رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قلــت :نَا َفـ َ
ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم  :ومــا َذاكَ ؟ قلــت :يــا َر ُسـ َ
ـار
ـول ال َّلـ ِـه؛ نَ ُكـ ُ
ـون ِع ْنـ َـدكَ ت َُذك ُِّرنَــا ِبال َّنـ ِ
الَزْواج و ْ أ
أ
َوا ْل َج َّنـ ِـة ،حـ تـى َكأَنَّــا رأي َعـ ي ْ ن
ـات،
ال َ ْو َل َد َو َّ
ـ� ،فــإذا خَ َر ْج َنــا مــن ِع ْنـ ِـدكَ َ ،عا َف ْس ـ َنا ْ َ َ َ
الض ْي َعـ ِ
ٍ
ـون
ومـ َ
ـى بيــده إن لــو ت َُد ُ
ن َِســي َنا ك َِثـ ي ً
ـرا ،فقــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،وا َّلـ ِـذي نَ ْفـ ِ ي
ف
ف
و� ِّ
ـن
عــى مــا تَكُونُـ َ
و� طُ ُر ِق ُكـ ْـمَ ،و َل ِكـ ْ
الذ ْكـ ِـرَ ،ل َصا َف َح ْت ُكـ ْـم ا ْل َم َل ِئ َكـ ُـة عــى ُف ُر ِشـك ُْم ،ي
ـون ِع ْنـ ِـدي ،ي
ات)
يــا َح ْنظَ َلـ ُـة َســا َع ًة َو َســا َع ًة ،ثَـ َـا َث َمـ َّـر ٍ

(*)
1

فرح ذوي الشهداء وحزنهم:

ـواس ذوي الشــهداء
الــذي يفقــد أحــداً مــن أحبابــه أو ذويــه يحــزن لفراقــه ،لكــن ممــا يـ ي
أ
يقينهــم بأنهــم ف� عليـ ن ف
ـت
ـ� ،ي� جنــة عرضهــا الســماوات والرض ،فعــن أَنَـ ٍـس( :أَ َّن أُ َّم َح ِارثَـ َـة أَتَـ ْ
ي
ي
َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وقــد هَ َلــكَ َح ِارثَـ ُـة يــوم بَـ ْـد ٍر ،أَ َصابَــهُ َغـ ْـر ُب َس ـ ْه ٍم،
ف
ــع َح ِارث َ َ
فقالــت :يــا َر ُس َ
ــك
ــت َم ْو ِق َ
ــول ال َّل ِــه؛ قــد َع ِل ْم َ
ــ�َ ،ف ِــإ ْن كان ي� ا ْل َج َّن ِــة لــم أَبْ ِ
ــة مــن َق ْل ِب ي
ـر ٌة،
ـي؟! ِإنَّ َهــا ِج َنـ ٌ
ـو َف تَـ َـرى مــا أَ ْص َنـ ُ
عليــهَ ،و ِإ َّل َسـ ْ
ـع ،فقــال لهــا :هَ ِب ْلـ ِ
ـان ك َِثـ ي َ
ـت؟! أَ َج َّنـ ٌـة َو ِاحـ َـد ٌة ِهـ َ

أ
آ
ف
ف
الدنْ َيا
ات َو ِالشْ ِتغَ ِال ِب ُّ
ور ْال ِخ َر ِة َوال ُْم َرا َق َب ِةَ ،و َج َو ِاز ت َْر ِك َذ ِلكَ ِ ي� بَ ْع ِض ْال َ ْو َق ِ
* صحيح مسلم ،كتاب التوبة ،بَ ُ
اب َف ْض ِل َد َو ِام الذِّ ك ِْر َوال ِْفك ِْر ِ ي� أُ ُم ِ
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أ
ف
ف
الدنْ َيــا ومــا فيهــا،
ـر مــن ُّ
َو ِإنَّــهُ ي� ا ْل ِفـ ْـر َد ْو ِس العــى ،وقــالَ :غـ ْـد َو ٌة ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه ،أو َر ْو َحـ ٌـة خَ ـ ي ْ ٌ
ـو أَ َّن ْامـ َـرأَ ًة
ـو ِس أَ َح ِد ُكـ ْـم ،أو َم ْو ِضـ ُ
ـر مــن ُّ
الدنْ َيــا ومــا فيهــاَ ،و َلـ ْ
ـاب َقـ ْ
َو َل َقـ ُ
ـع َقـ َـد ٍم مــن ا ْل َج َّنـ ِـة خَ ـ ي ْ ٌ

الرض َ ،أل َ َضــاءت مــا بينهمــا ،و َلم َ أ
مــن نســاء أَهْ ــل ا ْلجنــة اطَّ َلعــت إىل أ
يحــا،
َ ْ
َ ْ
َْ َ ُ َ َ َ
ــال َ ْت مــا بَ ْي َن ُه َمــا ِر ً
ِ َ َّ ِ
ِ َ ِ

ن
الدنْ َيــا ومــا فيهــا)
ـر مــن ُّ
ـ� ا ْل ِخ َمــا َر -خَ ـ ي ْ ٌ
َو َل َن ِصي ُف َهــا  -يَ ْعـ ِ ي

()1

حـ تـى إن اللــه جــل ف ي� عــاه أخـ بـر عــن غيــب اختــص بعلمــه ،يتعلــق بفــرح الشــهداء

بمنازلهــم ف� آ
الخــرة ،واستبشــارهم بنعمــة اللــه وفضلــه ،وبالذيــن لــم يلحقــوا بهــم مــن
ي

ـن ُق ِت ُلــواْ ِ ف ي� َسـ ِـب ِيل ال ّلـ ِـه أَ ْم َواتـاً بَـ ْـل أَ ْح َيــاء ِعنـ َـد َربِّ ِهـ ْـم
{وال َ ت َْح َسـ ب َ ن َّ
خلفهــم ،فقــال تعــاىلَ :
ـ� ا َّل ِذيـ َ

ش
ــن
� َ
يُ ْر َز ُق َ
ــون* َف ِر ِح ي ن َ
يــن َل ْ
ــ� ِب َمــا آتَاهُ ُ
ــم يَ ْل َحقُــواْ ِب ِهــم ِّم ْ
ون ِبا َّل ِذ َ
ــم ال ّلــهُ ِمــن َف ْض ِل ِــه َويَ ْســ َت ْب ِ ُ
ش
ـن ال ّلـ ِـه َو َف ْضـ ٍـل َوأَ َّن ال ّلــهَ ال َ
� َ
ـو ٌف َع َل ْي ِهـ ْـم َوال َ هُ ـ ْـم يَ ْح َزنُـ َ
ون ِب ِن ْع َمـ ٍـة ِّمـ َ
خَ ْل ِف ِهـ ْـم أَال َّ خَ ـ ْ
ـون* يَ ْسـ َت ْب ِ ُ
ــ�} (آل عمــران)171 - 169:
ــر ا ْل ُم ِؤْم ِن ي ن َ
يُ ِض ُ
يــع أَ ْج َ

والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،تمـ نـى لــو يعــود إىل الحيــاة بعــد المــوت ليقتــل ف ي�

ســبيل اللــه ،لمــا رآه مــن منــازل الشــهداء عنــد ربهــم ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة :أَ َّن َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه صــى
ـى بيــدهَ ،و ِد ْد ُت أَ ن ي ِّ� أُ َقا ِتـ ُـل ف ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـهَ ،فأُ ْق َتـ ُـل ،ثُـ َّـم
اللــه عليــه وســلم ،قــالَ :
(وا َّلـ ِـذي نَ ْفـ ِ ي
ـن ث َ َلثًــا ،أَشْ ـ َه ُد ِبال َّلـ ِـه)
أُ ْح َيــا ،ثُـ َّـم أُ ْق َتـ ُـل ،ثُـ َّـم أُ ْح َيــا ،ثُـ َّـم أُ ْق َتـ ُـلَ ،ف ـك َ
َان أبــو هُ َريْـ َـر َة يَقُو ُل ُهـ َّ

()2

قَ َد ُر االبتالء باملصائب واملوت وجزاء الصابرين املحتسبني:

ف
و� صدارتهــا المــوت ،تحــل بالنــاس عــى مختلــف ش�ائحهــم وأعمارهــم،
المصائــب ،ي

ـ� الذيــن يستســلمون لهــا فيجزعــون ويحبطــون ،وبـ ي ن
لكــن الفــرق كبـ يـر بـ ي ن
ـ� الذيــن يحتســبون
ت
ت
المســر ي ن
ين
ويســرجعون ،وقــد ي ن
جع� ،فقــال
المحتســب�
بــ� اللــه جــل ف ي� عــاه جــزاء

الج َّن ِة َوال َّن ِار.
اب ِصف َِة َ
 -1صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،بَ ُ
ف
 -2صحيح البخاري ،كتاب ن
ن
ن
اب َما َجا َء ِ ي� ال َّت َم ِّ ي�َ ،و َم ْن ت ََم َّ� الشَّ َها َدةَ.
التم� ،بَ ُ
ي
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أ
ـوف وا ْلجــوع ونَ ْقــص مـ أ
ش
ش
ـر
َ
ـن ا ْلخَ ـ ْ َ ُ ِ َ ٍ ِّ َ
ـى ٍء ِّمـ َ
ـن ال َ َمـ َ
ـو ِال َوالن ُفـ ِـس َوالث ََّمـ َـر ِ
ات َوبَـ ِّ ِ
تعاىل{:و َل َن ْب ُل َونَّ ُكـ ْـم ِبـ َ ي ْ
ـون* أُو َلــ ِـئكَ َع َل ْي ِهـ ْـم
ـن ِإ َذا أَ َصابَ ْت ُهــم ُّم ِصي َبـ ٌـة َقا ُلــواْ ِإنَّــا ِل ّلـ ِـه َو ِإنَّـــا ِإ َل ْيـ ِـه َر ِاجعـ َ
ـن* ا َّل ِذيـ َ
الص ِاب ِريـ َ
َّ
ــم َو َر ْح َم ٌ
ـــئكَ
ــو ٌ
ات ِّمــن َّربِّ ِه ْ
َص َل َ
ــة َوأُو َل ِ

ون} (البقــرة)157 - 155 :
ــد َ
ــم ا ْل ُم ْه َت ُ
هُ ُ

ومــن عظيــم ج ـزاء الصابريــن عــى البــاء ،أن اللــه ســبحانه يكفــر ســيئاتهم ،فعــن
ض
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ب يأ� ســعيد الخــدري ،وعــن ب يأ� هريــرة ،ي
ر� اللــه عنهمــا ،عــن النـ ب ي
ـبَ ،وال َ هَ ـ ٍّـم َوال َ ُح ـ ْز ٍن َوال َ أَ ًذى َوال َ َغـ ٍّـمَ ،حـ ت َّـى
ـب ُ
الم ْسـ ِـل َمِ ،مـ ْ
قــال(َ :مــا يُ ِصيـ ُ
ـب َوال َ َو َصـ ٍ
ـن ن ََصـ ٍ
ــن خَ طَايَــا ُه)
َّــر ال َّلــهُ ِب َهــا ِم ْ
الشَّ ْ
ــوك َِة يُشَ ــا ُك َهاِ ،إ َّل َكف َ

()1

ويقول صىل الله عليه وسلم(َ :م ْن يُ ِر ِد ال َّلهُ ِب ِه خَ ي ْ ً�ا يُ ِص ْب ِم ْنهُ )

()2

تم�هــم عــن الكافريــن والمنافقـ ي ن
ومــن امتيــازات الصابريــن عــى البــاء ي ز
ـ� ،فقــال رســول

ـح َمـ َّـر ًةَ ،وت َْع ِد ُل َها
الريـ ُ
اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم(َ :م َثـ ُـل ُ
الم ِؤْمـ ِـن كَالخَ َامـ ِـة ِمـ َ
ـن الـ َّز ْر ِع ،تُ َف ِّي ُئ َهــا ِّ

أ
ـون ان ِْج َعا ُف َهــا َمـ َّـر ًة َو ِاحـ َـد ًة)
الم َن ِافـ ِـق كَال َ ْرز َِة ،ال َ تَ ـ َز ُال َحـ ت َّـى يَ ُكـ َ
َمـ َّـر ًةَ ،و َم َثـ ُـل ُ

()3

بغــر
ويكفــي الصابريــن فخــراً ونعيمــاً ،أن اللــه وعدهــم بــأن يوفيهــم أجورهــم ي
حســاب ،فقــال عــز وجــل{ :إنَّمــا ي ف
ــاب}(الزمر)10 :
ــر َ
ون أَ ْج َرهُ ْ
ِ َ ُ َ
ــو َّ� َّ
الص ِاب ُ
ــم ِبغَ ي ْ ِ
ــر ِح َس ٍ
وقال الشاعر:
والصــر مثــل اســمه مــر مذاقــه
ب

لكــن عواقبــه أحــى مــن العســل

وقــال آخــر :وإذا أتتــك مصيبــة فاصـ بـر لهــا

صــر الكريــم فإنــه بــك أرحــم
ب

إنمــا

تشــكو الرحيــم إىل الــذي ال يرحــم

وإذا شــكوت إىل ابــن آدم

ف
ض
الم َر ِض .
اب َما َجا َء ِ ي� َكفَّا َر ِة َ
 -1صحيح البخاري ،كتاب المر� ،بَ ُ
 -2التخريج السابق نفسه.
 -3التخريج السابق نفسه.
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أفراح الشعب الفلسطيني وأحزانه وأمله بالفرج القريب

ممــا ســبق عرضــه بشــأن مــا تيــر مــن قضايــا الفــرح والحــزن ،اللذيــن عـ بـرت عــن

ت
ـ� تصــدرت بطاقــة الدعــوة إىل حفــل فــرح "رائــد" شــقيق الشــهيد
الموقــف منهمــا العبــارة الـ ي
اللــم والجــراح تســتمر أ
محمــد أبــو خضــر( ،رغــم أ
الفــراح) ،يتضــح أن أبنــاء الشــعب
ي
الفلســطي� أ
ن
الب ي� يــرون عــى الثبــات عــى مبادئهــم ،والتمســك بثوابتهــم ،ويرفضــون
ي
التفريــط بأرضهــم ،ومقدســاتهم ،وحقوقهــم ش
الم�وعــة ،رغــم �ض اوة الصعــاب؛ ألنهــم
عــى ي ن
يقــ� بــأن اللــه ســينرصهم بصفتهــم أصحــاب حــق ،يصارعــون الباطــل وأهلــه،
وهــم عــى يقـ ي ن
ـ� بتحقــق الوعــد بنــر الحــق وأهلــه ،الــذي قطعــه اللــه عــى نفســه ،ومــن
ف
ُــم َو ِإن
ــب َلك ْ
نصك ُ
ُــم ال ّلــهُ َفــا َ غَا ِل َ
أو� بعهــده مــن اللــه؟! وهــو القائــل جــل شــأنه{ِ :إن يَ ُ ْ
ــد ِه َو َع َ
ــون}(آل عمــران،)160 :
ــوك ِِّل ا ْل ُم ِؤْم ُن َ
يَخْ ُذ ْلك ْ
ــه َف ْل َي َت َ
ــى ال ّل ِ
نصكُــم ِّمــن بَ ْع ِ
ُــم َف َمــن َذا ا َّل ِ
ــذي يَ ُ ُ

ُم}(محمــد)7 :
نص ُكـ ْـم َويُ َث ِّبـ ْ
ـت أَ ْق َد َامك ْ
يَ ُ ْ

ـروا ال َّلــهَ
ويقــول عــز وجــل{ :يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
ـن َآم ُنــوا ِإن تَنـ ُ ُ
ف
فالمرابطــون عــى أرض فلسـ ي ن
و� رحــاب مقدســاتها ،يصبــون لنــر مــن اللــه
ـط� وثغورهــا ،ي
قريــب ،يع ـ ُّز بــه أوليــاءه ،ويخلصهــم ممــا ت
يع�يهــم مــن ظلــم الطاغـ ي ن
ـ� ،الذيــن اســتباحوا
حرماتهــم ومقدســاتهم ،وعاثــوا ف ي� أرضهــم فســاداً وإفســاداً.
ت
ـ� عرفــت
وعائلــة الشــهيد أبــو خضـ يـر نمــوذج لكثـ يـر مــن العائــات الفلســطينية ،الـ ي
طريقهــا ودربهــا بوعــي وإيمــان وصـ بـر ،فلــم تفـ ِّـرط ولــم تخنــع ،ولــم تكتئــب ،ولــم ترضــخ
ألخطبــوط الظالمـ ي ن
ـ� ،فقدمــت التضحيــات الجســيمة ،وصـ بـرت عــى االبتــاءات الصعبــة ،وبقي
الفــراح الجميلــة ،رغــم قســوة آ
أملهــا باالنتصــار قائمــاً ،فعاشــت أ
الالم ،وفظاعــة الجــراح،

أ
ـو� لهــم
فهنيئ ـاً لبنــاء هــذه العائلــة ومــن شــابهها حســن ب
ص�هــم ،ورباطــة جأشــهم ،وطـ ب
مقامهــم وكرامتهــم ،وذكراهــم ف� الدنيــا آ
والخــرة ،ومقامهــم المرجــو أن يكــون محمــوداً فيهما.
ي
14

كلم ة� العدد
استذكار سجاياه يف ذكرى
مولده ،صىل الله عليه وسلم
الشيخ إبراهيم خليل عوض الله
رئيس التحرير

الســنة النبويــة مدرســة ف ي� أهدافهــا ومحتواهــا وتطبيقاتهــا وآثارهــا ،والوقــوف عنــد
أي جــزء منهــا ،بمناســبة أو دونهــا ،يلهــم المتدبريــن الــدروس والعـ بـر والعظــات ،ومناســبة
ذكــرى المولــد النبــوي ش
ال�يــف ،فرصــة الســتذكار شــمائله ،عليــه الصــاة والســام ،ومزايــاه
ت
ت
ـ� خلق عليهــا وبها ،فهــو خلق من خـ يـر جبلة.
وخصائصــه ،الـ ي
ـ� منهــا ســجاياه ومزايــا جبلتــه ،الـ ي
فُطر عىل التوحيد:

يشــارك الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ســائر البـ شـر ف ي� الخلــق عــى فطــرة التوحيد،

ف
ض
ت
ر� اللــه عنــه ،حيــث قــال :قــال
ـ� أكــد حقيقتهــا ي� الحديــث الــذي يرويــه أَبــو هُ َريْـ َـر َة ،ي
الـ ي
ـوا ُه يُ َه ِّو َدا ِنـ ِـه،
ـود إال يُو َلـ ُـد عــى ا ْل ِفطْـ َـر ِةَ ،فأَبَـ َ
رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم(:ما مــن َم ْو ُلـ ٍ
ـون فيهــا مــن َج ْد َعــا َء
يمـ ًـة َج ْم َعــا َء ،هــل ت ُِح ُّسـ َ
يمـ ُـة بَ ِه َ
ـج ا ْل َب ِه َ
أو ينرصانــه ،أو يُ َم ِّج َســا ِن ِه ،كمــا تُ ْن َتـ ُ
ض
ت
(*)
ـ� َفطَـ َـر النــاس عليهــا})
ر� اللــه عنــه{ِ ،فطْـ َـر َة ال َّلـ ِـه الـ ي
ثُـ َّـم يقــول أبــو هُ َريْـ َـر َة ،ي
الســام؛ ألن اللــه خلــق الخلــق
ومعـ نـى فطــرة اللــه ،خلقــة اللــه ،والم ـراد بهــا ديــن إ
1

عليــه؛ إذ هــو الــذي تقتضيــه عقولهــم الســليمة ،وإنمــا كفــر مــن كفــر لعــارض أخرجــه عــن
ال ْسال َُم .
� ِإ
� َف َم َ
اب ِإذَا أَ ْسل ََم َّ
ات ،هَ ْل يُ َص َّل َع َل ْي ِهَ ،وهَ ْل يُ ْع َر ُض َع َل َّ
* صحيح البخاري ،كتاب الجنائز ،بَ ُ
الص ِب ي ُّ
الص ِب ي ِّ
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ـود إال يُو َلـ ُـد عــى
أصــل فطرتــه ،كمــا قــال رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :مــا مــن َم ْو ُلـ ٍ
ن
ـوا ُه يُ َه ِّو َدا ِنـ ِـه ،أو ينرصانــه) وقولــه تعـ َ
ـ� بخلــق اللــه،
ا ْل ِفطْـ َـر ِةَ ،فأَبَـ َ
ـاىل{:ل تَ ْب ِديـ َـل ِلخَ ْلـ ِـق ال َّلـ ِـه} يعـ ي
ت
اليمــان ،ومعـ نـى أن اللــه ال يبدلهــا ،أي ال يخلــق النــاس
ـ� خلــق النــاس عليهــا مــن إ
الفطــرة الـ ي
ـياط� النــس والجــن بعــد الخلقــة أ
الوىل.
عــى يغ�هــا ،ولكــن يبدلهــا شـ ي ن إ

أو يكــون المعـ نـى أن تلــك الفطــرة ال ينبغــي للنــاس أن يبدلوهــا ،فالنفــي عــى هــذا
حكــم ال خـ بـر ،وقيــل :إنــه عــى الخصــوص ف� المؤمنـ ي ن
ـ�؛ أي ال تبديــل لفطــرة اللــه ف ي� حــق مــن
ي

قـىض

اللــه أنــه يثبــت عــى إيمانــه ،وقيــل :إنــه نهــى عــن تبديــل الخلقــة ،كخصــاء الفحــول مــن

الحيــوان ،وقطــع آذانهــا ،وشــبه ذلــك.

(*)
1

ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،خُ لــق مســلماً موحــداً ،واســتقام عــى ذلــك ،ولــم
فالنـ ب ي
يعبــد صنمـاَ قــط ،ولــم يتلبــس بـ شـرك ،وقــد يكــون تح َّقــق لــه هــذا الـ شـرف ،اســتجابة لدعــاء
{و ِإ ْذ َقـ َ
اج َعـ ْـل
أبيــه إبراهيــم ،عليــه الســام ،إذ يذكــر الق ـرآن الكريــم قولــهَ :
ـال ِإبْ َر ِاهيـ ُـم َر ِّب ْ

أ
ن
هَ ــ َـذا ا ْلب َلـ َـد ِآمنـاً َو ْ ن
ـام} (إبراهيــم ،)35 :بــل كان عليه الصالة والســام،
ـ� أَن ن َّْع ُبـ َـد ال َ ْص َنـ َ
َ
اج ُن ْبـ ِ ي
ـ� َوبَـ ِ ي َّ
ف
نز
ـال ذوات العــدد ،فعــن ُعـ ْـر َو ُة بــن
قبــل أن يبعــث يــ�وي عــن قومــه ليتعبــد ي� غــار ح ـراء الليـ ي
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أَخْ ب َ َ�تْــهُ  ،أنهــا قالــت( :كان أَ َّو ُل مــا بُـ ِـد َئ
ال ُّزبَـ ي ْ ِ
ـر ،أَ َّن َعا ِئشَ ـ َـة ز َْو َج النـ ب ي
ف
َان َل يَـ َـرى
ـو ِمَ ،فـك َ
الص ِاد َقـ َـة ي� ال َّنـ ْ
الرؤْ يَــا َّ
ِبـ ِـه رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــن ا ْل َو ْحـ ِـي ُّ
ـث
ـار ِحـ َـر ٍاء ،يَ َت َح َّنـ ُ
ـب إليــه ا ْلخَ ـ َـا ُءَ ،ف ـك َ
ُرؤْ يَــا إال َجــا َء ْت ِم ْثـ َـل َف َلـ ِـق ُّ
ـح ،ثُـ َّـم ُح ِّبـ َ
َان يَخْ ُلــو ِبغَ ـ ِ
الص ْبـ ِ

ـع
ـ� َّو ُد ِل َذ ِلــكَ  ،ثُـ َّـم يَ ْر ِجـ ُ
ـع إىل أَهْ ِلـ ِـهَ ،ويَـ ت َ ز َ
العـ َـد ِد ،قبــل أَ ْن يَ ْر ِجـ َ
ـال أُ ْو َل ِت َ
فيــه  -وهــو ال َّت َع ُّبـ ُـد -ال َّل َيـ ِ ي َ
ف
ـار ِحـ َـر ٍاءَ ،ف َجــا َء ُه ا ْل َم َلــكُ  ،فقــال:
الحـ ُّ
يجـ َـةَ ،ف َيـ ت َ ز َ
ـ� َّو ُد ِل ِمث ِْل َهــا ،حـ تـى َف ِج َئــهُ َ
إىل خَ ِد َ
ـق ،وهــو ي� َغـ ِ
* التسهيل لعلوم ن ز
الت�يل123 - 122/ 3 :

16

استذكار سجاياه في ذكرى مولده

صلى اهلل عليه وسلم

ك
ة
ل
ل
ا
ع
م
� دد

ا ْقــرأْ ،قــال :مــا أنــا ب َقــارئ ،قــالَ :فأَخَ ـ َ ن
ن
ت
ن
الج ْهـ َـد ،ثُـ َّـم أَ ْر َسـ َل ِ ن ي� ،فقــال:
ـ� َ
َ
ِ
ِ ٍِ
ـ� حــى بَ َلــغَ ِمـ ِّ ي
ـذ ي� َفغَ طَّـ ِ ي

ا ْقــرأْ ،قــال :قلــت :مــا أنــا ب َقــارئ ،قــالَ :فأَخَ ـ َ ن
ن
ت
ن
ـ� ا ْل َج ْهـ َـد ،ثُـ َّـم
َ
ِ
ِ ٍِ
ـ� الثَّا ِن َيـ َـة ،حــى بَ َلــغَ ِمـ ِّ ي
ـذ ي� َفغَ طَّـ ِ ي
أَرسـ َل ن� ،فقــال :اقـرأ ،فقلــت :مــا أنــا ب َقــارئَ ،فأَخَ ـ َ ن
ن
ت
ن
الج ْهـ َـد،
ـ� َ
ِ
ِ ٍِ
ـ� الثَّا ِل َثـ َـة ،حــى بَ َلــغَ ِمـ ِّ ي
ـذ ي� َفغَ طَّـ ِ ي
َْ ِي

ن
ـان مــن َع َلـ ٍـق* ا ْقـ َـرأْ َو َربُّــكَ
ـق* خَ َلـ َ
اسـ ِـم َربِّــكَ الــذي خَ َلـ َ
الن َْسـ َ
ـق ْ ِإ
ثُـ َّـم أَ ْر َس ـ َل ِ ي� ،فقــال{ :ا ْقـ َـرأْ ِب ْ
أ
ـان مــا لــم يَ ْع َلـ ْـم})
الن َْسـ َ
ْال َ ْكـ َـر ُم* الــذي َع َّلـ َـم ِبا ْل َق َلـ ِـم* َع َّلـ َـم ْ ِإ

(*)
1

ـ� ،حمــل الدعــوة إىل توحيــد رب العالمـ ي ن
ولمــا بعــث نبي ـاً ورســوال ً للعالمـ ي ن
ـ� ،ن ز
وت�يهــه

ت
ش
ـ� جبــل عليهــا ،فــكان حنيفـاً مســلماً عــى ملــة أبيــه
عــن كل �ك ،متجاوبـاً مــع روح الفطــرة الـ ي
ـوب يَــا
إبراهيــم ،عليــه الســام ،مصداق ـاً لقولــه عــز وجــلَ :
{و َو َّص ِب َهــا ِإبْ َر ِاهيـ ُـم بَ ِنيـ ِـه َويَ ْع ُقـ ُ

ن
ــ� ِإ َّن ال ّلــهَ
بَ ِ ي َّ

ون} (البقــرة)132 :
ُــن إَال َّ َوأَن ُتــم ُّم ْس ِــل ُم َ
ُــم ِّ
اصطَفَــى َلك ُ
يــن َفــا َ ت َُموت َّ
الد َ
ْ

اختار الفطرة:

ف
الرساء ،وقبيــل
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وهــو ي� بيــت المقــدس خــال رحلــة إ
النـ ب ي
ج�يــل ،عليــه الســام ،فجــاءه
عروجــه إىل الســماء ،شــهد لــه اختيــاره للفطــرة ،لمــا أرســل إليــه ب
ـ� ،ليختــار أحدهمــا ،فاختــار اللـ ب ن
بإنــاء مــن خمــر ،وآخــر مــن لـ ب ن
ج�يــل ،عليــه
ـ� ،فقــال لــه ب
ت
ـك ،أَ َّن َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ـر َت ا ْل ِفطْـ َـر َة) فعــن أَنَـ ِـس بــن َما ِلـ ٍ
الســام( :اخْ ـ َ ْ
ـع َح ِافـ َـر ُه
ـر ِاق ،وهــو َدابَّـ ٌـة أَبْ َيـ ُ
ـارَ ،و ُد َ
ون ا ْل َبغْ ـ ِـل ،يَ َضـ ُ
قــال( :أُ ِتيـ ُ
ـض طَ ِويـ ٌـلَ ،فـ ْ
ـت ِبا ْلـ ب ُ َ
ـو َق ا ْل ِح َمـ ِ
ت
ـ�
ـت بَ ْيـ َ
ِع ْنـ َـد ُم ْن َت َهــى طَ ْر ِفـ ِـه ،قــالَ :ف َر ِك ْب ُتــهُ حـ تـى أَتَ ْيـ ُ
ـت ا ْل َم ْقـ ِـد ِس ،قــالَ :ف َربَطْ ُتــهُ ِبا ْل َح ْل َقـ ِـة الـ ي
أ
ـت فيــه َرك َْع َتـ ي ْ ن
يَ ْر ِب ـ ُ
ـتَ ،ف َجــا َ ِء ن ي�
ـ� ،ثُـ َّـم خَ َر ْجـ ُ
ـت ا ْل َم ْسـ ِـج َدَ ،ف َص َّل ْيـ ُ
ط ِبـ ِـه ْالَن ِْب َيــا ُء ،قــال :ثُـ َّـم َدخَ ْلـ ُ
ِ
ت
ـاء مــن َلـ ب َ ن
ـ� ،فقــال ِج ب ْ ِ�يـ ُـل ،صــى
ـر ُت ال َّلـ ب َ ن َ
ـاء مــن خَ ْمـ ٍـرَ ،و ِإنَـ ٍ
السـ َـامِ ،ب ِإنَـ ٍ
ِج ب ْ ِ�يـ ُـل ،عليــه َّ
ـ�َ ،فاخْ ـ َ ْ
ٍ

اللهَ ،ص َّل اللهُ َع َل ْي ِه َو َسل ََّم .
* صحيح مسلم ،كتاب إ
ول ِ
اليمان ،بَ ُ
اب بَ ْد ِء ال َْو ْح ِي ِإ َل َر ُس ِ

17

جم�ل ة� ا إل�سراء

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

ت
السـ َـم ِاء)
ـر َت ا ْل ِفطْـ َـر َة ،ثُـ َّـم َعـ َـر َج ِب َنــا إىل َّ
اللــه عليــه وســلم :اخْ ـ َ ْ

()1

بالســام ،واالســتقامة ،ومعنــاه ،واللــه أعلــم؛
يذكــر النــووي أن الفطــرة فــرت هنــا إ
الســام واالســتقامة ،وجعــل اللـ ب ن
ـ� عالمــة لكونــه ســهال ً طيب ـاً طاه ـراً ســائغاً
اخـ تـرت عالمــة إ
ين
للشــارب� ،ســليم العاقبــة ،وأمــا الخمــر فإنهــا أم الخبائــث ،وجالبــة ألنــواع مــن ش
الــر ف ي�

الحــال والمــآل ،واللــه أعلــم.

()2

ومــن حرصــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــى موافقــة الفطــرة ،أنه حــث المسـ ي ن
ـلم� عىل

ف
ض
نن
الن� ،صىل الله عليه وســلم،
فعل ســ� ورد ذكرها ي� حديث ب يأ� هريرة ،ي
ر� الله عنه :ســمعت ب ي

الَظْفَار ،ونَت ُف ْ آ
أ
البَ ِاط)
يقول( :ا ْل ِفطْ َر ُة خَ ْم ٌس؛ ا ْل ِخ َت ُ
ـار ِبَ ،وتَق ِْليـ ُـم ْ ِ َ ْ
انَ ،و ِال ْسـ ِـت ْح َدا ُدَ ،و َق ُّص الشَّ ـ ِ

()3

ت
ـ� اختارهــا
وقولــه( :ا ْل ِفطْـ َـر ُة خَ ْمـ ٌ
ـس)؛ أي خمســة أشــياء ،وأراد بالفطــرة الســنة القديمــة الـ ي

أ
ش
ـ� ،فطــروا عليــه )4(.جــاء
النبيــاء ،عليهــم الســام ،واتفقــت عليهــا ال�ائــع ،فكأنهــا أمــر جـ ي

ف
ت
ـ�
ي� عــون المعبــود ،أن (الختــان) بكــر أولــه ،اســم لفعــل الخاتــن ،وهــو قطــع الجلــدة الـ ي
و(ال ْسـ ِـت ْح َدا ُد) هــو حلــق العانــة ،ســمي اســتحداداً الســتعمال
تغطــي الحشــفة مــن الذكــرِ ،
الحديــدة ،وهــي المــوىس ،ويكــون بالحلــق والقــص والنتــف والنــورة ،قــال النــووي :أ
والفضــل

البــط أفضــل مــن حلقــه إن قــوي عليــه ،ويحصــل أيضــا بالحلــق والنــورة،
الحلــق ،ونتــف إ

الظفــار) التقليــم تفعيــل مــن القلــم ،وهــو القطــع ،أ
و(تقليــم أ
والظفــار جمــع ظفــر ،و(قــص
غــر اســتئصال ،وورد ف ي� قطــع
الشــارب)؛ أي قطــع الشــعر النابــت عــى الشــفة العليــا مــن ي
الشــارب لفــظ القــص ،والحلــق ،والتقصــر ،والجــز ،والحفــاء ،أ
ولجــل هــذا التنــوع وقــع
إ
ي

ات.
اب ْ ِإ
 -1صحيح مسلم ،كتاب إ
الصل ََو ِ
الس َم َاو ِ
ول ِ
اتَ ،و َف ْر ِض َّ
اليمان ،بَ ُ
س ِاء ِب َر ُس ِ
اللهَ ،ص َّل اللهُ َع َل ْي ِه َو َسل ََّمِ ،إ َل َّ
ال ْ َ
 -2صحيح مسلم شب�ح النووي.212 /2 ،
أ
اب تَق ِْل ِيم الَظْف َِار.
 -3صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،بَ ُ
 -4عمدة القاري.45 /22 :
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كلم ة� العدد

االختــاف بـ ي ن
ـ� العلمــاء ،فبعضهــم قالــوا بقــص الشــارب ،وبعضهــم باســتئصاله ،وبعضهــم

ف
ـ� :وقــص الشــارب أن يأخــذ مــا طــال عــى الشــفة ،بحيــث ال
بالتخيـ يـر ي� ذلــك ،قــال القرطـ ب ي
أ
والحفــاء هــو القــص المذكــور ،وليــس
يــؤذي الكل ،وال يجتمــع فيــه الوســخ ،قــال :والجــز إ
باالســتئصال عنــد مالــك ،قــال :وذهــب الكوفيــون إىل أنــه االســتئصال ،وبعــض العلمــاء إىل
التخيـ يـر ف ي� ذلــك.

()1

فُطر عىل نبذ الفحش

ت
ز
ـ� محمــد ،صىل اللــه عليه وســلم ،عىل
لــم تقتــر الســجايا الســوية الـ ي
ـ� تمـ يـ� بهــا النـ ب ي
جانــب العقيــدة والتوحيــد ،بــل امتــدت لتشــمل الســلوك والقيــم ،ففطــر عــى الخُ ِلــق الحســن،
ض
ـ�،
ر� اللــه عنهمــا ،قــال( :لــم يَ ُكـ ْ
ـن النـ ب ي
والنقــاء مــن الفحــش ،فعــن عبــد ال َّلـ ِـه بــن َع ْمـ ٍـرو ،ي
صــى اللــه عليه وســلمَ ،ف ِاحشً ــا وال ُم َتف َِّحشً ــا ،وكان يقــولِ :إ َّن مــن ِخ َي ِار ُكـ ْـم أَ ْح َسـ َنك ُْم أَخْ َل ًقا)

()2

القــوال أ
والفاحشــة تطلــق عــى ِّكل خصلــة قبيحــة مــن أ
والفعــال ،وأصــل الفحــش:

ف
ن
ش
ـ� قولــه( :وال متفحشـاً)؛ أي وال
القبــح ،والخــروج عــن الحــد والمقــدار ي� ِّكل ي
�ء ،ويذكــر العيـ ي

متكلفــاً ف ي� الفحــش ،حاصلــه أنــه لــم يكــن الفحــش لــه ال ِج ِبليــاً ،وال كســبياً.

()3

ومــن التطبيقــات العمليــة الثابتــة لنبــذه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،الفحــش حـ تـى ف ي�
ض
الــرد عــى المسـ ي ن
ـ� ،صــى اللــه
ر� اللــه عنهــا( :أَ َّن يَ ُهــو َد أَتَـ ْ
ـوا النـ ب ي
ـيئ� ،مــا روي عــن َعا ِئشَ ـ َـة ،ي

ـب اللــه
السـ ُ
ـام َع َل ْي ُكـ ْـم ،فقالــت َعا ِئشَ ـ ُـةَ :ع َل ْي ُكـ ْـمَ ،و َل َع َنكــم اللــهَ ،وغ َِضـ َ
عليــه وســلمَ ،فقَا ُلــواَّ ،
ـش ،قالــت :أو لــم
ـاك َوا ْل ُع ْنـ َـفَ ،وا ْلف ُْحـ َ
َع َل ْي ُكـ ْـم ،قــالَ :م ْهـ ًـا يــا َعا ِئشَ ـ ُـةَ ،ع َل ْيـ ِ
الر ْفـ ِـقَ ،و ِإيَّـ ِ
ـك ِب ِّ
 -1عون المعبود.169/ 11 :
صفة
باب
المناقب،
 -2صحيح البخاري ،كتاب
الن� ،صىل الله عليه وسلم.
بي
 -3عمدة القاري.112 /16 :
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اب يل ِف ِيهـ ْـم ،وال
ت َْسـ َـم ْع مــا قالــوا؟ قــال :أو لــم ت َْسـ َـم ِعي مــا قلــت؟ َر َد ْد ُت عليهــمَ ،ف ُي ْس ـ َت َج ُ

اب لهــم ِ ف ي�َّ)
يُ ْســ َت َج ُ

()1

ض
ر� اللــه عنهــم ،للرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أنــه لــم يكــن
وشــهد الصحابــة ،ي

فحاش ـاً ،حـ تـى حـ ي ن
ـ� يغضــب ويعتــب ،كان يقــول كالم ـاً معـ بـراً عــن العتــب دون فحــش ،فعــن
أَنَـ ِـس بــن َما ِلـ ٍ ض
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،سـ َّبابًا ،وال
ر� اللــه عنــه ،قــال( :لــم يَ ُكــن النـ ب ي
ـك ،ي
َف َّحاشً ــا ،وال َل َّعانًــا ،كان يقــول ِ أل َ َح ِدنَــا ِع ْنـ َـد ا ْل َم ْع ِت َبـ ِـة :مــا لــه تَـ ِـر َب َج ِبي ُنــهُ )

()2

حرص عىل أن ال ميوت إال عىل الفطرة:

اللــه أمــر المؤمنـ ي ن
ـ� أن يحرصــوا عــى أن ال يموتــوا إال وهــم مســلمون ،فقــال عــز وجل:
ون} (آل عم ـران،)102 :
ـن َآم ُنــواْ اتَّ ُقــواْ ال ّلــهَ َحـ َّ
ـن ِإال َّ َوأَن ُتــم ُّم ْسـ ِـل ُم َ
ـق تُقَا ِتـ ِـه َوال َ ت َُموتُـ َّ
{يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
النســان ال يعلــم مـ تـى ســيموت ،وأيــن؟ مصداقـاً للواقــع المشــاهد ،ولقولــه
ومــن البديهــي أن إ
ف أ
ـام َو َمــا تَـ ْـد ِري
ـ� ُل الْغَ ْيـ َ
الســا َع ِة َويُـ ن َ ز ِّ
ـث َويَ ْع َلـ ُـم َمــا ِ ي� ْال َ ْر َحـ ِ
جــل شــأنه{ِ :إ َّن ال َّلــهَ ِعنـ َـد ُه ِع ْلـ ُـم َّ

ـوت ِإ َّن ال َّلــهَ
ـس ِب ـأَ ِّي أَ ْر ٍض ت َُمـ ُ
ـس َّمــا َذا تَك ِْسـ ُ
ـب َغــداً َو َمــا تَـ ْـد ِري نَ ْفـ ٌ
نَ ْفـ ٌ

ـر} (لقمــان)34 :
َع ِليـ ٌـم خَ ِبـ ي ٌ

ت
ـ� منهــا
والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،الــذي ب ّلــغ الخلــق الحقائــق إ
اليمانيــة ،الـ ي

ـ� للمــرء ،يعلــم أن أ
ت
ـأ� ف� زمــان ومــكان مجهولـ ي ن
المــر بالحــرص عــى أن
حتميــة المــوت ،وأنــه يـ ي ي

ـ�ام بالســام ف� أ
ال يمــوت إال مســلماً ،يعـ نـ� �ض ورة المحافظــة عــى االلـ ت ز
الوقــات جميعهــا،
إ
ي
ي
أ
ت
ت
ـ� خلــق
والحــوال والظــروف كلهــا ،حــى إذا مــا جــاء المــوت للمــرء ،وجــده عــى الفطــرة الـ ي
اللــه النــاس عليهــا ،ومــن حرصــه صــى اللــه عليــه وســلم عــى الفــوز بهــذه الخاتمــة ،أن
ـلم� عــى أ
شــجع المسـ ي ن
الخــذ بأســباب المــوت عــى الفطــرة ،ومــن ذلــك حثــه عــى الدعــاء قبــل
أ
الن� ،صىل الله عليه وسلم ،فاحشاً وال متفشحاً.
 -1صحيح البخاري ،كتاب الدب ،باب لم يكن ب ي
أ
� َص َّل اللهُ َع َل ْي ِه َو َسل ََّم َف ِاحشً ا َوال َ ُم َتف َِّحشً ا.
 -2صحيح البخاري ،كتاب الدب ،بَ ُ
اب ل َْم يَك ُِن ال َّن ِب ي ُّ
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ك
ة
ل
ل
ا
ع
م
� دد

ف
ـ� ،صــى اللــه عليــه
النــوم ،بمــا ينفــع ي� هــذا المجــال ،فعــن ا ْلـ ب َ َ
ـر ِاء بــن َعـ ِ
ـاز ٍب ،قــال :قــال النـ ب ي

اضطَجــع عــى ش ـقِّكَ ْ أ
الَيْ َمـ ِـن،
لصـ َـا ِة ،ثُـ َّـم ْ ِ ْ
وســلم( :إذا أَتَ ْيـ َ
ِ
ـت َم ْض َج َعــكَ َف َت َو َّض ـأْ ُو ُضــو َءكَ ِل َّ
ـت أَ ْمـ ِـري ِإ َل ْيــكَ َ ،وأَ ْل َج ـأْ ُت ظَ ْهـ ِـري ِإ َل ْيــكَ َ ،ر ْغ َبـ ًـة
ثُـ َّـم ُقـ ْـل :اللهــم أَ ْس ـ َل ْم ُت َو ْج ِهــي ِإ َل ْيــكَ َ ،و َف َّو ْضـ ُ
ـتَ ،و ِب َن ِب ِّيــكَ
ـت ِب ِك َت ِابــكَ الــذي أَنْ َز ْلـ َ
َو َرهْ َبـ ًـة ِإ َل ْيــكَ َ ،ل َم ْل َجـأَ وال منجــى ِم ْنــكَ إال ِإ َل ْيــكَ  ،اللهــم َآم ْنـ ُ
ــم ِب ِــه،
ــت مــن َل ْي َل ِتــكَ َ ،فأَن َ
الــذي أَ ْر َســ ْل َتَ ،ف ِــإ ْن ُم َّ
ــر مــا تَ َت َك َّل ُ
ــر ِةَ ،و ْ
اج َع ْل ُه َّ
ــن ِآخ َ
ْــت عــى ا ْل ِفطْ َ
ـت ِب ِك َت ِابــكَ الــذي
ـت ،اللهــم َآم ْنـ ُ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فلمــا بَلَغْ ـ ُ
قــالَ :ف َر َّد ْدتُ َهــا عــى النـ ب ي
ـت ،قلــتَ ،و َر ُســو ِلكَ  ،قــالَ :لَ ،ون َِب ِّيــكَ الــذي أَ ْر َس ـ ْل َت)
أَنْ َز ْلـ َ
وقد اهتم بمثل هذا الحرص أبو أ
النبياء إبراهيم ،عليه وإياهم السالم ،فقال تعاىل عىل
(*)
1

لســانه{ :إ ن ِّ� وجهــت وجهــي ل َّلذي َفطَر الســماوات و أ
�} أ
ال َ ْر َض َح ِنيفاً َو َما أَنَاْ ِمـ َ ش
(النعام)79 :
� ِك ي ن َ
َ َّ َ َ ِ َ
ِ ي َ َّ ْ ُ َ ْ ِ َ ِ ِ
ـن ا ْل ُم ْ ِ
فهــذه جوانــب مــن خصائــص الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وســجاياه الفطريــة،
أو المنســجمة مــع الفطــرة الســوية ،الـ تـ� خلــق اللــه النــاس عليهــا ،تــدل عــى عمــق الصلــة بـ ي ن
ـ�
ي
حســن صفاتــه المكتســبة مــع فطرتــه النقيــة الـ تـ� خلقــه اللــه عليهــا ف� أحســن تقويــم ،سـ ي ن
ـائل�
ي
ي
ـ� القديــر أن ينفــع ف ي� التذكـ يـر بهــا ،بمناســبة ذكــرى ميــاده ،صــى اللــه عليــه وســلم،
اللــه العـ ي
ـ� والمتدبريــن ومحبيــه مــن العالمـ ي ن
القارئـ ي ن
ـ�.

الو ُض ِوء.
اب َف ْض ِل َم ْن بَ َ
ات َع َل ُ
* صحيح البخاري ،كتاب الوضوء ،بَ ُ
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صفة نبي البرشية:
ال غلو وال جفاء ،بل وسطية
الشيخ أحمد شوباش
مفتي محافظة نابلس

ـ� ،والصــاة والســام عــى شأ�ف المرسـ ي ن
الحمــد للــه رب العالمـ ي ن
ـل� ،ســيدنا محمــد
النــ� أ
ين
ال ي ن
أجمعــ� ،وبعــد؛
مــ� ،وعــى آلــه وصحبــه
بي
فشــاء المــوىل ســبحانه بعلمــه وحكمتــه ،أن يكــون رســله بـ شـر ًا مــن جنــس مــن أرســلوا
إليهــم ،ويتكلمــون بلســانهم؛ لبيــان ش�ع اللــه لهــم ،وســهولة اتّباعهــم ،وإقامــة الحجــة
ــ� َل ُه ْم}(إبراهيــم)4:
ــه ِل ُي َب ي ِّ ن َ
عليهــم ،قــال تعــاىلَ :
{و َمــا أَ ْر َســ ْل َنا ِم ْ
ــان َق ْو ِم ِ
ــن َر ُس ٍ
ــول ِإال ِب ِل َس ِ

ش
ـن
وقــال جــل شــأنهَ { :قا َلـ ْ
ـن َعـ َـى َمـ ْ
ـن ال َّلــهَ يَ ُمـ ُّ
ـر ِم ْث ُل ُكـ ْـم َو َل ِكـ َّ
ـت َل ُهـ ْـم ُر ُس ـ ُل ُه ْم ِإ ْن ن َْحـ ُ
ـن ِإال بَـ َ ٌ

ــاد ِه }( .إبراهيــم)11 :
يَشَ ــا ُء ِم ْ
ــن ِع َب ِ

ورســول اللــه ،صــى اللــه عليه وســلم ،كغـ يـره من الرســل شب� ،يــأكل ،ويـ شـرب ،ش
ويم�
ي
ف أ
ـون
ـون الطَّ َع َام َويَ ْمشُ ـ َ
� ِإال ِإنَّ ُهـ ْـم َل َيأْ ُك ُلـ َ
الم ْر َسـ ِـل ي ن َ
ي� الســواق ،قــال تعــاىلَ :
ـن ُ
{و َمــا أَ ْر َسـ ْل َنا َق ْب َلــكَ ِمـ َ
ف أ
ـو ِاق} (الفرقــان )20 :وأكــد المــوىل ســبحانه بأبلــغ تأكيــد ،أن الرســول ،صــى الله عليه وســلم،
ِ ي� ال َ ْسـ َ
وإن ُف ِّضــل بالوحــي والرســالة ومتعلقاتهــا ،إال أنــه بـ شـر مثلنــا ،لــه خصائــص البـ شـر وصفاتهــم،
ش
الن�،
ـر ِم ْث ُل ُكـ ْـم يُ َ
فقــال تعــاىلُ { :قـ ْـل ِإن ََّمــا أَنَــا بَـ َ ٌ
وحــى ِإ َ ي َّل } (الكهــف ،)110 :ولمــا طلــب كفار مكة مــن ب ي
صــى اللــه عليــه وســلم ،مطالــب ي ز
تعج�يــة ذريعــة للكفــر والتكذيــب ،كان الــرد عليهــم بتأكيــد
شب�يتــه(*) ،قــال تعــاىل{ :و َقا ُلــوا َلــن نُؤْمــن َلــكَ حـ تـى تَفْجــر َلنــا مـ أ
ـون
ـن ال َ ْر ِض يَ ْن ُبو ًعــا * أَ ْو تَ ُكـ َ
َ
َ َّ ُ َ َ ِ َ
ْ ِ َ
1

* عثمــان :عبــد الــرؤوف حمــد ،محبــة الرســول ن
ش
والفتــاء والدعــوة
التبــاع واالبتــداع ،ص ،17
بــ�
النــا� :رئاســة إدارة البحــوث العلميــة إ
الوىل 1414هـــ ،ع يــدد إ أ
والرشــاد  -الريــاض ،الطبعــة :أ
الج ـزاء.1 :
إ
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أ
ـرا* أَ ْو ت ُْسـ ِـق َ
ـت َع َل ْي َنــا
السـ َـما َء ك ََمــا َز َع ْمـ َ
َلــكَ َج َّنـ ٌـة ِمـ ْ
ط َّ
ـب َف ُتف َِّجـ َـر الَنْ َهــا َر ِخ َل َل َهــا تَف ِْجـ ي ً
ـن ن َِخيـ ٍـل َو ِع َنـ ٍ
ق ف
ـن ن ُِؤْم َن
المال ِئ َكـ ِـة َق ِبيـاً* أَ ْو يَ ُكـ َ
ـون َلــكَ بَ ْيـ ٌ
ِك َسـفًا أَ ْو تَـ ِأْ ت ي َ� ِبال َّلـ ِـه َو َ
السـ َـم ِاء َو َلـ ْ
ـت ِمـ ْ
ـن زُخْ ـ ُـر ٍف أَ ْو ت َْر َ� ِ ي� َّ
ش
(الرساء،)93 - 90 :
ســوال ً} إ
ـ� َل َع َل ْي َنــا ِك َتابًــا نَ ْقـ َـرؤُ ُه ُقـ ْـل ُسـ ْب َح َ
ِل ُر ِق ِّيــكَ َحـ ت َّـى تُـ ن َ ز ِّ
ان َرب ي ِّ� هَ ـ ْـل ُك ْنـ ُ
ـرا َر ُ
ـت ِإ َّل بَـ َ ً
فالرسول ،صىل الله عليه وسلم ،ال ت ش
ب�ء من عنده ،ويقف عند حدود شب�يته.
ي
يأ� ي

معنى البرشية وأصلها:
أ
أ
ف
النســان ش
بالب�؛
البـ شـرة ظاهــر الجلــد ،والدمــة باطنــه ،ي� قول عامة الدباء ،وقد بع� عن إ
ت
ـ� عليهــا الصــوف أو الشــعر أو الوبــر،
اعتبــاراً بظهــور جلــده مــن الشــعر ،بخــاف الحيوانــات الـ ي
واســتوى ف� لفــظ البـ شـر الواحــد والجمــع ،وقد ثُـ نـ� ،فقــال تعــاىل{ :أَن ُِؤْمـ ُ ش
�يْ ِن}(المؤمنــون،)47 :
ي
ـن ِل َب َ َ
ي
وخـ ف
النســان ظاهره وجثته بلفظ ش
الب� ،والناس يتســاوون
اعت� من إ
ـص ي� القـرآن كل موضع ب
َّ
ويتم�ون ،من المعارف الجليلــة أ
()1
الب�يــة ،وإنمــا يتفاضلون بما يختصــون به ي ز
ف� ش
والعمال الجميلة.
ي
وقــد وردت لفظــة البـ شـر ف ي� القـرآن عــى ثالثــة عـ شـر وجهـاً ،منهــا آدم ،عليــه الســام،
أ
ش
ـ� محمــد ،صــى
ونــوح وبعــض النبيــاء ،ب
وج�يــل ،عليــه الســام ،لمــا ظهــر بصــورة بــر ،والنـ ب ي
آ
ن ()2
ين
دميــ�.
اللــه عليــه وســلم ،وجملــة
المرســل� أو ال ي

برشية رسولنا األكرم ،عليه الصالة والسالم:
يعلــم مــن عايــش الرســول الكريــم ،عليــه الصــاة والســام ،ومــن بعدهــم ،أنــه عليــه
الصــاة والســام ،كان بـ شـراً تجــري عليــه أع ـراض ش
الب�يــة طــوال حياتــه ،منــذ أن ولــد حـ تـى
و�ب ،ومـ شـى ف� أ
مــات ،فــأكل ش
الســواق ،واشـ تـرى وبــاع ،وتــزوج وأنجــب ،ونــام واســتيقظ،
ي

أ
ـ� بــن محمــد ( المتـ ف
ن
ـا� :أبــو القاســم الحسـ ي ن
ـو�502 :هـــ ) المفــردات ف ي� غريــب القـرآن ،ص  ،125المحقــق :صفوان عدنــان الداودي،
 -1الصفهـ ي
أ
ن
النـ ش
ـ� :أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن
ـا� :دار القلــم ،الــدار الشــامية دمشــق  -بـ يـروت ،الطبعــة :الوىل1412 ،هـــ ،والسـ ي
ـم� الحلـ ب ي
ـو�756 :هـــ ) عمــدة الحفــاظ ف� تفســر شأ�ف أ
يوســف ( المتـ ف
اللفــاظ ،193 - 192 / 1 ،المحقــق :محمــد باســل عيــون الســود ،النـ ش
ـا� :دار الكتب
ي
ي
1996م ،عــدد أ
العلميــة ،الطبعــة :أ
الجـزاء. 4 :
الوىل  1417هـــ -
ف
ف
-2الفـ يـروز آبــادي :مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب ( المتــو�817 :هـــ ) بصائــر ذوي التميـ ي ز
ـ� ي� لطائــف الكتــاب العزيــز،204 / 2 ،
أ
أ
المحقــق :محمــد عــ� النجــار ،النـ ش
الســامي ،القاهــرة ،عــدد الج ـزاء،6 :
الســامية  -لجنــة إحيــاء الـ تـراث إ
ـا� :المجلــس العــى للشــؤون إ
ي
1412هـ 1992 -م.
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وســالم وحــارب ،ض
ـج رأســه وكُرست
ور� وغضــب ،وحــزن وفــرح ،ومــرض وأصابتــه الحمــى ،وشُ ـ َّ
ي
رباعيتــه ،ومــات كمــا يمــوت ســائر البـ شـر.

()1

ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعايشــه ،أو ســمع سـ يـرته أدرك حقيقــة
ومــن صحــب النـ ب ي
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وأفعالــه ،فعــن عبــد اللــه بــن مســعود
ذلــك مــن خــال أقــوال النـ ب ي

ـول اللـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم ،خَ ْم ًســاَ ،ف ُق ْل َنــا :يَــا َر ُسـ َ
(صـ َّـى ِب َنــا َر ُسـ ُ
ـول اللـ ِـه ،أَ ِزيـ َـد
قــالَ :
ف
ش
ـت خَ ْم ًســاَ ،قـ َ
ـاةَ ،قـ َ
ـر ِم ْث ُل ُكـ ْـم ،أَ ْذ ُكـ ُـر ك ََمــا
ـالَ :و َمــا َذاكَ ؟ َقا ُلــواَ :ص َّل ْيـ َ
الصـ ِ
ِ ي� َّ
ـالِ :إن ََّمــا أَنَــا بَـ َ ٌ
ـج َد سـ ْ ت
()2
ـ�( :هــذا دليــل عــى
ت َْذ ُكـ ُـر َ
ـى ك ََمــا تَ ْن َسـ ْ
ـج َد ِي َ� َّ
ـو َن ،ثُـ َّـم َسـ َ َ
ونَ ،وأَنْـ َ
السـ ْه ِو) قــال القرطـ ب ي
جــواز النســيان عــى النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فيمــا طريقــه البــاغ مــن أ
الفعــال وأحــكام
بي
ـا� عيــاض :وهــو قــول مذهــب عامــة العلمــاء أ
ض
ش
والئمــة النظــار ،وظاهــر
الــرع ،قــال القـ ي
أ
أ
()3
يقــره عليــه)
القــرآن والحاديــث ،لكــن ش�ط الئمــة أن اللــه تعــاىل ينبهــه عــى ذلــك ،وال ّ
فالنــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يتذكــر ،وينــى أحيانــاً ،وهــذا حــال ش
البــر،
والنــ�،
بي
بي

صــى اللــه عليــه وســلم ،ال يعلــم الغيــب بنفســه وقدراتــه الذاتيــه منفــردة ،قــال تعــاىل:
ــر َع َ
ــول َف ِإنَّــهُ يَ ْســ ُلكُ
ــه أَ َح ً
{ َعا ِل ُ
ــن ا ْرتَــىض َ ِم ْ
ــى َغ ْي ِب ِ
ــن َر ُس ٍ
ــب َفــا يُظْ ِه ُ
ــم الْغَ ْي ِ
ــدا* ِإال َم ِ
ض
ــن بَ ي ْ ن
ر� اللــه عنهــا ،زوج
ــه َو ِم ْ
ــن خَ ْل ِف ِ
ــ� يَ َديْ ِ
ِم ْ ِ
ــه َر َص ًدا}(الجــن ،)27 - 26 :وعــن أم ســلمة ،ي
ــم َع
النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــن رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :أَنَّــهُ َس ِ
بي
ن
ش
وم ً
ــمَ ،فق َ
ــم،
يــ� الخَ ْص ُ
ــر َج ِإ َل ْي ِه ْ
خُ ُص َ
ــاب ُح ْج َرِت ِ
ــهَ ،فخَ َ
ــة ِب َب ِ
َــالِ :إن ََّمــا أَنَــا بَ َ ٌ
ــرَ ،و ِإنَّــهُ يَأْ ِت ِ ي
َف َل َع َّ
ــد َقَ ،فأَ ْقــض ِ ي َ َلــهُ ِب َذ ِلــكَ ،
ُــم أَ ْن يَك َ
ــب أَنَّــهُ َص َ
ــل بَ ْع َضك ْ
ُــون أَبْلَــغَ ِم ْ
ــن بَ ْع ٍ
ــضَ ،فأَ ْح ِس ُ
 -1عثمان :عبد الرؤوف محمد ،محبة الرسول ي ن
ب� االتباع واالبتداع ،ص .18
ف
 -2صحيح مسلم ،كتاب المساجد ومواضع الصالة ،باب السهو ي� الصالة والسجود له.
ـ� :أبــو العبــاس أحمــد بــن عمــر (  656 - 578هـــ ) المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم ،185 - 184 / 2 ،حققــه وعلــق عليــه
 -3القرطـ ب ي
وقــدم لــه :محـ يـ� الديــن ديــب ميســتو ،أحمــد محمــد الســيد ،يوســف عــ� بديــوي ،محمــد إبراهيــم بـزال ،النـ ش
ـا� :دار ابــن كثـ يـر ،دمشــق -
ي
ي
الوىل1417 :هـــ 1996 -م ،عــدد أ
بــروت ،دار الكلــم الطيــب ،دمشــق  -بــروت ،الطبعــة أ
الجـزاء.7 :
ي
ي
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ــي ِقطْ َع ٌ
ــارَ ،ف ْل َيأْخُ ْذهَ ــا أَ ْو َف ْل َي ت ْ ُ� ْك َهــا).
ــت َلــهُ ِب َح ِّ
ــن َق َض ْي ُ
ــة ِم َ
َف َم ْ
ــن ال َّن ِ
ــق ُم ْس ِــل ٍمَ ،ف ِإن ََّمــا ِه َ
فقولــه :إنمــا أنــا بـ شـر :تأ� بــه للــرد عــى مــن زعــم أن مــن كان رســوال ً يعلــم الغيــب،

()1

فيطلــع عــى البواطــن ،وال يخفــى عليــه المظلــوم ،ونحــو ذلــك .فأشــار إىل أن الوضــع البـ شـري
يقت ـض أن ال يــدرك مــن أ
المــور إال ظواهرهــا ،فإنــه خلــق خل ًقــا ال يســلم مــن قضايــا تحجبــه
ي
عــن حقائــق أ
الشــياء ،فــإذا تــرك عــى مــا جبــل عليــه مــن القضايــا ش
الب�يــة ،ولــم يؤيــد بالوحــي
الســماوي ط ـرأ عليــه مــا يط ـرأ عــى ســائر البـ شـر.
وال ن
يعــ� ذلــك حصــول النقــص ف ي� رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بــل كان
ي
البــر ،وأرفعهــم مقامــاً ،وأعالهــم درجــة ،وأعــى منــازل ش
أكمــل ش
الب�يــة كمــال العبوديــة
()2

سى ِب َع ْبـ ِـد ِه
{سـ ْب َح َ
للــه ،الــذي مــدح رســوله ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بهــا ،فقــالُ :
ان ا َّلـ ِـذي أَ ْ َ
أ
َل ْي ً
ــن آيَا ِت َنــا ِإنَّــهُ
ــذي بَا َر ْك َنــا َح ْو َلــهُ ِل ن ُ ِ�يَــهُ ِم ْ
ــا ِم َ
ــى ا َّل ِ
ــج ِد ْال َ ْق َ
ــر ِام ِإ َل ا ْل َم ْس ِ
ــن ا ْل َم ْس ِ
ــج ِد ا ْل َح َ
ــذي أَنْــ َز َل َع َ
ــم
ــر} إ
ــم ُ
{الح ْم ُ
ــاب َو َل ْ
(الرساء ،)1 :وقــالَ :
هُ َ
الس ِ
ــد ِه ِ
ــى َع ْب ِ
ــه ا َّل ِ
ــد ِل َّل ِ
الك َت َ
ــو َّ
يع ا ْل َب ِص ي ُ

ت
نز
ـ� ارتضاهــا رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه
يَ ْج َعـ ْـل َلــهُ ِع َو ًجــا} (الكهــف ،)1 :وهــذه الم�لــة هــي الـ ي
ن
و� ك ََمــا أَطْـ َـر ْت
وســلم ،فعــن عمــر أن رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :ال تُطْـ ُـر ِ ي
ـن َع ْبـ ِـد
ـى ابْـ َ
ـن َم ْريَـ َـمَ ،ف ِإن ََّمــا أَنَــا َع ْبـ ُـد اللـ ِـه َو َر ُســو ُلهُ )( ،)3وقــال( :أَنَــا ُم َح َّمـ ُـد بْـ ُ
ال َّن َصــا َرى ِعيـ َ

ن
ن
ت
ــو� َف ْ ن ز ت
ــ� اللــهُ )(،)4
اللــه َع ْب ُ
اللــهَ ،و َر ُســو ُلهُ َ ،و ِ
ــد ِ
ِ
اللــه َمــا أُ ِح ُّ
ــب أَ ْن ت َْر َف ُع ِ ي
ــ� أَنْ َز َل ِ ي
ــ� ا َّل ِ ي
ــو َق َم ْ ِ� َل ِ ي
فهذه ن ز
م�لته الحقيقية.

 -1صحيح البخاري ،كتاب المظالم والغصب ،باب إثم من خاصم ف ي� باطل وهو يعلمه.
ـطال� :أحمــد بــن محمــد بــن أ� بكــر أبــو العبــاس شــهاب الديــن ( المتـ ف
ن
ـو� 923 :هـــ ) إرشــاد الســاري لـ شـرح صحيــح البخــاري ،262 / 4
بي
 -2القسـ ي
أ
أ
النـ ش
ـا� :المطبعــة الكـ بـرى ال يم�يــة ،مــر  ،الطبعــة :الســابعة 1323هـــ ،عدد الجـزاء.10 :
أ
ض
ر� اللــه عنــه ،وقــال الرنــؤوط :حديــث صحيــح رجالــه ثقــات رجــال
 -3مســند أحمــد ،مســند الخلفــاء الراشــدين ،مســند عمــر بــن الخطــاب  ،ي
ين
الشيخ� .
أ
ض
ث
ر� الله عنه ،وقال الرنؤوط :حديث صحيح.
 -4مسند أحمد ،مسند المك�ين من الصحابة ،مسند أنس بن مالك ،ي
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التوسط بني الغلو والجفاء:

منهــج المســلم منهــج وســطي ،يقــدم أ
الدلــة مــن الكتــاب والســنة ف ي� كل مســألة ،فــا
هــو مــع مــن جفــوا بحــق أ
النبيــاء ،فكذبوهــم وقتلوهــم ،وال مــع مــن غلــوا فيهــم ،ش
فأ�كــوا

بهــم ،حـ تـى كفــروا باللــه ،فــا تنقيــص وال مغــاالة ،والوســطية تقــرر أن رســل اللــه بـ شـر وعبــاد
لــه ،وأنهــم ال يملكــون شــيئاً مــن خصائــص أ
اللوهيــة والربوبيــة ،وأمــا اتخاذهــم أرباب ـاً ،فــا
المال ِئك َ
ُــم أَ ْن تَ َّت ِخ ُ
ــ� أَ ْربَابًــا
َــة َوال َّن ِب ِّي ي ن َ
يأمــر بــه اللــه وال يرضــاه( ،)1قــال تعــاىلَ :
ــذوا َ
{وال يَأْ ُم َرك ْ

ون }(آل عمــران)80 :
ــم ُم ْس ِــل ُم َ
ْــر بَ ْع َ
ــد ِإ ْذ أَنْ ُت ْ
أَيَأْ ُم ُرك ْ
ُــم ِبا ْل ُكف ِ

فهــذه صفــة شب�يتــه ،عليــه الصــاة والســام ،وســائر أ
النبيــاء ،وال يمكــن إغفــال

الخصائــص النبويــة الـ تـ� خــص اللــه بهــا نبيــه ،ومـ ي ّ ز
ـ� بهــا رســوله ،عليــه الصــاة والســام.
ي
وقــد خــص اللــه نبيــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بتعظيــم الكــذب عليــه ،وكونــه خاتــم

أ
ين
للعالمــ� ،واختصاصــه بالقــرآن ،وفاتحــة
النبيــاء ،وبعثــه إىل النــاس كافــة ،وكونــه رحمــة
الكتــاب ،وخواتيــم ســورة البقــرة ،وجوامــع الكلــم ،وأحــل الغنائــم لــه ،ونرصتــه عــى عــدوه
بالرعــب مسـ يـرة شــهر ،وأنــه كان يــرى مــن خلفــه كمــا كان يــرى مــن أمامــه ،وإســام قرينــه،
وإعطائــه مفاتــح خزائــن أ
الرض ،وإعطائــه الجمعــة ،وكونــه ســيد ولــد آدم ،وصاحــب لــواء
الحمــد ،والمقــام المحمــود ،والشــفاعة العظمــى ،وأنــه تنــام عينــاه ،وال ينــام قلبــه ،وكانــت
وغــر ذلــك.
الــدواب تعرفــه ،وكان ال يتثــاءب ،وال يحتلــم ،ي

()2

ش
النــا� :أضــواء الســلف -
النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ف ي� ضــوء الكتــاب والســنة،693 / 2 ،
 -1التميمــي :محمــد بــن خليفــة ،حقــوق ب ي
الوىل 1418هـــ 1997م ،عــدد أ
الريــاض ،المملكــة العربيــة الســعودية ،الطبعــة :أ
الجــزاء.2 :
ـ� ف� خصائــص النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،شــبكة أ
أ
ن
اللوكــة ،انظــر ص  5ومــا بعدهــا ،والســيوطي :جــال
ـاذل :أبــو الطيــب ،الربعـ ي ي
 -2الشـ ي
بي
الديــن عبــد الرحمــن بــن ب يأ� بكــر ،تهذيــب الخصائــص النبويــة الكـ بـرى ،ص  351ومــا بعدهــا ،هذبــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه الشــيخ عبــد
اللــه التليــدي ،دار البشــائر الســامية للطباعــة النـ شـر والتوزيــع ،بــروت  -لبنــان  ،الطبعــة :أ
الوىل 1406هـــ ،الطبعــة الثانيــة1410 :هـــ .
إ
ي
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مل ف� العدد

مولد النبي ،صىل الله عليه وسلم:

الثنـ ي ن
ـ� كمــا جــاء ف ي� الصحيــح ،وكان
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يــوم إ
كان مولــد النـ ب ي

وســماه
ذلــك عــام الفيــل( ،)1وقــد ختنــه عبــد المطلــب يــوم ســابعه ،وجعــل لــه مأدبــة،
ّ
محمــداً ،وقيــل ولــد مختونــاً ،أ
()2
والول أصــح.
وقــد زعــم بعــض الغــاة ف ي� عقائــد باطلــة أزليــة وجــود الرســول ،صــى اللــه عليــه

وســلم ،وأســبقيته عــى الكــون ،وأنــه ليــس كســائر البـ شـر ،بــل هــو مخلــوق مــن نــور( ،)3وزعــم
ف أ
ف
ف
و� نبينــا
النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أن إ
اللــه حــل ي� النبيــاء ،ي
بعــض الغــاة ي� حــب ب ي
محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وأنــه كان نــوراً أزليـاً قبــل أن يوجــد العالــم ،ومنــه اســتمد كل
أ
علــم وعرفــان ،أمــد أ
ن
النبيــاء السـ ي ن
ـ� ،صــى
َّ
ـابق� عليــه ،والوليــاء الالحقـ يـ� بــه ،وقالــوا :إن النـ ب ي
اللــه عليــه وســلم ،خلــق مــن نــور رب العالمـ ي ن
ـ� ،وأنــه وجــد قبــل خلــق آدم ،عليــه الصــاة
والســام ،وأن أ
النبيــاء خلقــت منــه.

()4

وقــد جــاءت روايــات متناقضــة ف ي� حديــث رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ف ي�
ض
ـ� ،صــى اللــه عليــه
هــذه المســألة ،فمــا رواه ِ
العربــاض بــن ســارية ،ي
ر� اللــه عنــه ،عــن النـ ب ي
ف
ن
ـ�َ ،و ِإ َّن آ َد َم َل ُم ْن َجـ ِـد ٌل ِ ف ي� ِطي َن ِتـ ِـه)(،)5
ـاب َلخَ اتَـ ُـم ال َّن ِب ِّيـ ي ن َ
وســلم ،قــال(ِ :إ ي ِّ� ِع ْنـ َـد اللـ ِـه ِ ي� أُ ِّم ا ْل ِك َتـ ِ

النبيــاء ف� الحــال الــذي آدم مطــروح عــى أ
والمعــى :كتبــت خاتــم أ
ن
الرض ،حاصــل ف ي� أثنــاء
ي
 -1العمــري :د .أكــرم ضيــاء ،السـ يـرة النبويــة الصحيحــة ،96 / 1 ،النـ ش
ـا� :مكتبــة العلــوم والحكــم ،المدينــة المنــورة ،الطبعــة :السادســة
1415هـــ 1994 -م ،عــدد أ
الجـزاء .2 :وانظــر :النيســابوري ،صحيــح مســلم ،كتــاب الصيــام ،بــاب اســتحباب صيــام ثالثــة أيــام مــن كل شــهر
وصــوم يــوم عرفــة وعاشــوراء واالثنـ ي ن
ـ� والخميــس
 -2العمــري :السـ يـرة النبويــة الصحيحــة ،100 / 1 ،وانظــر :المــاح :أبــو عبــد الرحمــن محمــود بــن محمــد ،التعليــق عــى الرحيــق المختــوم ،ص
الوىل 1431هـــ 2010م ،عــدد أ
ـا� :الــدار العالميــة للنـ شـر والتوزيــع ،الســكندرية  -جمهوريــة مــر العربيــة ،الطبعــة :أ
 ،44 - 39النـ ش
الجـزاء.1 :
إ
ن
 -3عثمان ،محبة الرسول يب� االتّباع واالبتداع ص .158
الن� ،صىل الله عليه وسلم ،ف ي� ضوء الكتاب والسنة.711 / 2 ،
حقوق
 -4المرجع السابق ص  165وما بعدها ،والتميمي،
بي
أ
ض
ين
لغ�ه.
 -5مسند أحمد ،مسند
ر� الله عنه ،وقال الرنؤوط :حديث صحيح ي
الشامي� ،حديث العرباض بن سارية ،ي
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تخلقــه لمــا يفــرغ مــن تصويــره ،وإجــراء الــروح.

()1

ـ� المــاء والطـ ي ن
وأمــا مــا ورد بلفــظ "كنــت نبي ـاً وآدم بـ ي ن
ـ�" و"كنــت وال آدم وال مــاء وال
ين
طــ�" فهــذه ال أصــل لهــا.

()2

ظل النبي ،صىل الله عليه وسلم:
ض
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،كان ال ظــل
ذكــر القـ ي
ـا� عيــاض ،رحمــه اللــه ،أن النـ ب ي
()3
لشــخصه ف ي� شــمس وال قمــر؛ ألنــه كان نــوراً.
وقــال ذكــوان :لــم يُـ َـر لرســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ظــل ف ي� شــمس وال قمــر،
قــال الحكيــم ت
ال�مــذي :معنــاه لئــا يطــأ عليــه كافــر ،فيكــون مذلــة لــه ،وقــال ابــن ســبع :إن

ظلــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،كان ال يقــع عــى أ
الرض ،وأنــه كان نــوراً ،وكان إذا ش
مــى ف ي�

الشــمس أو القمــر ال يظهــر لــه ظــل.
وقيــل :ألنــه كان نــوراً ،والظــل ظلمــة ،ويشــهد لذلــك قولــه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ف
(و ْ ن
()5
ــ� نُــوراً).
ي� دعائــهَ :
اجع ْل ي
()4

()6
ـ� ،صــى
ونقــل هــذا بعــض فقهــاء الشــافعية والحنابلــة  ،وال دليــل يصــح عــن النـ ب ي

 -1الصالحــي :محمــد بــن يوســف الشــافعي (المتـ ف
ـو�942 :هـــ) ســبل الهــدي والرشــاد ف ي� سـ يـرة خـ يـر العبــاد وذكــر فضائلــه وأعــام نبوتــه
وأفعالــه وأحوالــه ف� المبــدأ والمعــاد  ،78 / 1تحقيــق وتعليــق الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود والشــيخ عــ� محمــد معــوض ،النـ ش
ـا� :دار
ي
ي
الوىل 1414هـــ 1993 -م ،عــدد أ
الكتــب العلميــة ،بــروت  -لبنــان ،الطبعــة :أ
الج ـزاء.12 :
ي
-2المرجع السابق.80 / 1 ،
ـب� أبــو الفضــل ( المتـ ف
 -3عيــاض :عيــاض بــن مــوىس اليحصــ� السـ ت
ـو�544 :هـــ ) الشــفا بتعريــف حقــوق المصطفــى ،731 / 1 ،النـ ش
ـا� :دار
بي
ي
الفيحــاء  -عمــان ،الطبعــة :الثانيــة 1407هـــ ،عــدد أ
الجـزاء.2 :
ف
ن
المتــو�923 :هـــ ) المواهــب اللدنيــة بالمنــح
والقســطال� :أحمــد بــن محمــد بــن ب يأ� بكــر (
 -4الصالحــي :ســبل الهــدى والرشــاد ،90 / 2
ي
أ
ش
النــا� :المكتبــة التوفيقيــة ،القاهــرة  -مــر ،الطبعــة :بــا ،عــدد الجــزاء.3 :
المحمديــة ،85 / 2
ف
 -5صحيح مسلم ،كتاب صالة المسافرين وقرصها ،باب الدعاء ي� صالة الليل وقيامه.
 -6أ
النصــاري :زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد الســنيك (المتـ ف
ـو� 885 :هـــ) الغــرر البهيــة ف ي� ش�ح البهجــة الورديــة  ،91 / 4المطبعــة الميمنيــة،
ي
أ
ف
ن
النصــاف ف ي� معرفة
ـ� بــن ســلمان (المتــو� 885 :هـــ) إ
الطبعــة :بــا طبعــة وال تاريــخ ،عــدد الجـزاء ،5 :والمــرداوي :عــاء الديــن أبــو الحسـ يـ� عـ ي
الراجــح مــن الخــاف  ،91/ 20تحقيــق الدكتــور عبــد اللــه الـ تـرك ،والدكتــور عبــد الفتــاح الحلــو ،النـ ش
ـا� :دار هجــر للطباعــة والنـ شـر والتوزيــع
ي
الوىل 1415هـــ 1995 -م ،عــدد أ
والعــام ،القاهــرة  -جمهوريــة مــر العربيــة ،الطبعــة :أ
الجـزاء.30 :
إ
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اللــه عليــه وســلم ،بهــذا الشــأن ،وحديــث ذكــوان غـ يـر متصــل الســند ،مرســل وال يثبت إســناده.
ولهــذا؛ ذهــب بعــض العلمــاء المعارصيــن إىل أن نفــي الظــل لرســول اللــه ،صــى اللــه
عليــه وســلم ،يتعــارض مــع شب�يتــه ،عليــه الصــاة والســام ،وال دليــل عليــه مــن قـرآن أو ســنة
صحيحــة.
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،كمــا
وقــد اســتدلوا بأحاديــث ثابتــة تفيــد وجــود ظــل النـ ب ي
أ
ف
ـو
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ ،وهُ ـ َ
جــاء ي� حديــث خبــاب بــن الرت ،قــال( :شَ ـك َْونَا ِإ َل َر ُسـ ِ
ف
( )1ف
ـس
و� حديــث الهجــرةَ ( :ف َقـ َ
ـام أَبُــو بَ ْكـ ٍـر ِلل َّنـ ِ
ـاسَ ،و َج َلـ َ
ُم َت َو ِّسـ ٌـد بُـ ْـر َد ًة َلــهُ ِ ي� ِظـ ِّـل الك َْع َبـ ِـة)  ،ي

ـق مــن جــاء مـ أ
َر ُسـ ُ
ـن َلـ ْـم يَـ َـر
ـار ِ -م َّمـ ْ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َمَ ،ص ِام ًتــاَ ،فطَ ِفـ َ َ ْ َ َ ِ َ
ـن الَن َْصـ ِ
َر ُسـ َ
ـت الشَّ ـ ْـم ُس َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه،
ـ� أَبَــا بَ ْكـ ٍـرَ ،حـ ت َّـى أَ َصابَـ ِ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم ،يُ َحـ ي ِّ ي
ت
ـاس َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه،
َصـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ ،فأَ ْق َبـ َـل أَبُــو بَ ْكـ ٍـر َحـ َّـى ظَ َّلـ َـل َع َل ْيـ ِـه ِب ِر َدا ِئـ ِـهَ ،ف َعـ َـر َف ال َّنـ ُ
أ
()2
ـ� ،صــى اللــه عليــه
َصـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َمِ ،ع ْنـ َـد َذ ِلــكَ )  ،وهــذه الحاديــث تثبــت أن النـ ب ي
وســلم ،مــا كانــت تظلــه غمامــة ،وأنــه كان يســتظل ،ومثــل هــذا كثـ يـر ف� السـ ن ن
ـ� والصحــاح.
ي
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وتبجيلــه ،وتوقـ يـره ،فــرض ش�عــي،
وختامـاً ،فــإن حــب النـ ب ي
وأن النـ بـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بـ شـر يتمـ ي ز
ـ� بكثـ يـر مــن الخصائــص النبويــة ،واختصاصــه
ي
بمــا جــاء منهــا ،مؤكــد بالدليــل مــن الكتــاب والســنة ،وأمــا مــا لــم يــرد عليــه دليــل ،فــا نقــول
بــه ،مــع احـ تـرام آراء العلمــاء كافــة ،كل فيمــا ذهــب إليــه ،دون الـ ت ز
ـ�ام أي منهــا إال بالدليــل
الصحيــح الرصيــح.

ف
السالم.
 -1صحيح البخاري ،كتاب المناقب ،باب عالمات النبوة ي� إ
أ
الن� ،صىل الله عليه وسلم ،وأصحابه إىل المدينة.
 -2صحيح البخاري ،كتاب مناقب النصار ،باب هجرة ب ي
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النبي
ب
ُ
ح ُّ
ّ
الشيخ عامر توفيق أحمد بدوي
مفتي محافظة طولكرم

واهــ� لــه
القلــوب ُحبــاً،
خفقــت لــه
النــ� المصطفــى ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ت ز َّ
ْ
ُ
بي

ـت بذكــره قصائـ ُـد الشــعراء ،وتبــارى بمدحه
الوجـ ُ
وجــداً ،وتغـ ن ّـى باســمه العاشــقون ،وازدانـ ْ
ـدان ْ

أ
أ
ـ� ،وســما ِذكــره ف� العالمـ ي ن
ـت باســمه حناجــر المحبـ ي ن
ذان
ـ� ،وجلجـ َـل ال ُ
فطاحـ ُـل الدبــاء ،وهتفـ ْ
ُ
ُ ي
ت
ين
ين
العالمــ�.
رب
باســمه
بالشــهادت�؛ مق�نــاً باســم اللــه ذي الجــال ّ

خ� ً
منــذ أن نــادى الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بالرســالة ً
يــة للنــاس؛
رايــة ي
ـاء العمــي عــن أنــوار
كان قل ُبــه عــى أمتــه ،ومــن ّ
ـب ُح ُّبــه ُكــر َه الجهـ ِ
تجمــع تحــت رايتــه ،وغلـ َ
الرســالةَ { ،ل َقـ ْـد َجا َء ُكـ ْـم َر ُسـ ٌ
ـ�
ـص َع َل ْي ُكـ ْـم ِبا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـول ِمـ ْ
ـن أَنْف ُِسـك ُْم َع ِزيـ ٌز َع َل ْيـ ِـه َمــا َع ِن ُّتـ ْـم َح ِريـ ٌ
َر ُء ٌ
وف

يم}(التوبــة)128 :
َر ِح ٌ

أمــا النفــر الكريــم الذيــن تح ّلــت قلوبهــم بمحبــة المصطفــى ،صــى اللــه عليــه
ـا� الجليــل
وســلم ،والمســت حــاو ُة المحبــة أفئدتَهــم؛ فحـ ِّـدث عنــه وال حــرج ،فهــا هــو الصحـ ب ي
ض
ـع ســيف الظلــم بـ ي ن
ـ� عينيــه ،وي ـراوده صناديــد قريــش،
ر� اللــه عنــه ،يلمـ ُ
زيــد بــن ِّ
الدثنــة ،ي

حديــد الســجن يديــه ،دار حديــث ي ن
شــبح المــوت ف ي� ناظريــه ،وقــد َ
بــ�
أثقــل
وهــو يتخايــل
ُ
َ
الســر الســائر إىل مقصلــة المــوت ،وزعيــم كبــر مــن قــادة الكفــر آنــذاك ،قــال ابــن أ
أ
الثـ يـر:
ي
ي
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«ولمــا أرادوا قتلــه ،قــال لــه أَبُــو ســفيان ،حـ ي ن
أن
ـ� قــدم ليقتــل :نشــدتك ال َّلــه يــا زيــد ،أتحــب ّ
آ
ف
أن محمـ ًـدا
محمـ ًـدا عندنــا الن مكانــك ،ف ُتـرض ب عنقــه وأنــك ي� أهلــك؟ فقــال :واللــه مــا أحــب ّ
ف
آ ف
ن
ـ� ،فقــال أَبُــو ســفيان:
الن ي� مكانــه الــذي هــو فيــه تصيبــه شــوكة تؤذيــه ،ي
وأ� جالــس ي� أهـ ي
ـب أصحــاب ُم َح َّمـ ٍـد محمـ ًـدا»( .)1فحـ ّـد الســيف الــذي
مــا رأيــت أحـ ًـدا مــن النــاس يحــب أحـ ًـدا كحـ ِّ
شــوكة تمــس
المحــب مــن أذى
الــريء ،ومعانــاة تباريــح آالمــه ألهــون عــى
يقطــع اللحــم ب
ٍ
ّ

ش
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فكانــت محبتهــم ج ّياشــة العاطفــة ،ف ّياضــة
الجســد ال�يــف للنـ ب ي

الشــعور ،تمـ أ
ـ� جوانــح القلــب ،وتســتقر ف ي� ســويدائه.

ـالة ،وشـ ً
لــم تكــن المحبــة شــعوراً قلبياً فحســب؛ بــل كانــت فــدا ًء ،وبسـ ً
ـكيمة ،والوقائع

ض
ر� اللــه عنــه ،ف ي�
العديــدة الفريــدة تؤكــد ذلــك؛ منهــا موقــف الصحـ ب ي
ـا� عـ ي
ـ� بــن ب يأ� طالــب ،ي
ن
َ
ـىل؛ َفـ ِـإ َّن َر ُسـ َ
ـ�-
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمِ -ف َ
يمــا بَلَغَ ـ ِ ي
الهجــرة ،قــال ابــن هشــام( :أ َمــا َعـ ِ ي ٌّ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه
وجـ ِـهَ ،وأَ َمـ َـر ُه أَ ْن يَ َتخَ َّلـ َـف بَ ْعـ َـد ُه ِب َم َّكـ َـةَ ،حـ ت َّـى يُــؤَ ِّد َي َعـ ْ
ـن َر ُسـ ِ
ـر ُه ِبخُ ُر ِ
أَخْ ـ ب َ َ

َوسـ َّل َم ،ا ْل َو َدا ِئـ َ ت
َان َر ُسـ ُ
ـس
ـاسَ ،وك َ
ـ� كَانَـ ْ
ـت ِع ْنـ َـد ُه ِلل َّنـ ِ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ ،ل ْيـ َ
َ
ـع ،ا َّلـ ِ ي
ش
َ
ـن ِص ْد ِقـ ِـه َوأَ َمان َِتـ ِـه َصـ َّـى
� ٌء يُخْ ـ ش َ
ـى َع َل ْيـ ِـه َّإل َو َض َعــهُ ِع ْنـ َـد ُهِ ،ل َمــا يُ ْع َلـ ُـم ِمـ ْ
ِب َم َّكـ َـة أ َحـ ٌـد ِع ْنـ َـد ُه َ ي ْ
اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم.

()2

تســجى الفـ تـى القـ ش ف
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وهــو يصــارع حديــث
ّ
ـر� ي� فـراش النـ ب ي
ي ُّ

النفــس ،وخواطرهــا؛ أن تشــتبك الســيوف ،وتتناحــر الحـراب فــوق جســده ،فيتناثــر ِمزقـاً عــى
ش
ـب
ِّ
ـر� ،وطــار َد ُحـ ُّ
حدهــا ،ورؤوســها؛ فرسعــان مــا تالشــت خواطــر الخــوف مــن الرهــط القـ ي
 -1أسد الغابة357/ 2 ،
س�ة ابن هشام .485 /1تحقيق مصطفى السقا.
 -2ي
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ـخر مــن مكــر الماكرين،
ـاوس الشــيطان ،إنهــا عقيــدة الفــداء المنبثقــة مــن الحـ ِّ
ـ� وسـ َ
ـب؛ تسـ ُ
النـ ب ي

ت
ـب لنبيــه؛ رك ََل ِبر ْج ِلــه ُمتــع الحيــاة ،ولــم يتلــهَ بزخــارف الدنيــا ،وآثــر
فهــذا الفــى المؤمــن المحـ ّ
آ
ـول إىل فــداء وافتــداء ف ي�
الخــرة عــى حطــام الدنيــاُ ،
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،تحـ ّ
فحــب النـ ب ي
اللحظــة الحاســمة.
ـحن حاملهــا بأقــى
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،طاقــة مندفعــة غالّبــة ،تشـ ُ
ُحـ ّ
ـب النـ ب ي
ـا� مــع الخصــوم أ
ق
ت ق
ت
ال ش�ار ،أو
درجــات الــر ي� ،ويــرك الدنيــا خلــف ظهــره إن أزفــت ســاعة التـ ي
لعبــت الشـ ن ف
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ي ُ
ـياط� ي� رؤوس الكافريــن ،فزينــت لهــم الغــرور ،والنـ ب ي
بـ ي ن
ـ� أحبابــه يريــد أن يســمع مــن أفواههــم صــدى مــا رددتــه القلــوب ف ي� مســارات الحــب ،وال
أدل عــى ذلــك مــن امتحــان إرادة أ
ّ
النصــار ف ي� غــزوة بــدر ،وقــد أوشــكت الحــرب أن تــدور رحاها،
َقـ َ
ـقَ ،وأَ ْعطَ ْي َنــاكَ
ـت ِبـ ِـه َحـ ٌّ
ـال َسـ ْ
ـاذَ ( :ف َقـ ْـد َآم َّنــا ِبــكَ َو َص َّد ْق َنــاكَ َ ،وشَ ـ ِـه ْدنَا أَ َّن َمــا ِج ْئـ َ
ـع ُد بْـ ُ
ـن ُم َعـ ٍ
السـ ْـم ِع َوالطَّا َعـ ِـةَ ،ف ْامـ ِـض يَــا َر ُسـ َ
ـن
ـول اللـ ِـه ِل َمــا أَ َر ْد َتَ ،ف َن ْحـ ُ
َعـ َـى َذ ِلــكَ ُع ُهو َدنَــا َو َم َوا ِثي َق َنــا َعـ َـى َّ
اس ـ َت ْع َر ْض َت ِب َنــا هَ ـ َـذا ا ْل َب ْحـ َـر َلخُ ْض َنــا ُه َم َعــكَ َ ،مــا تَخَ َّلـ َـف
معــك ،فــو الــذي بَ َع َثــكَ ِبا ْل َحـ ِّ
ـقَ ،لـ ِـو ْ
ـاءَ ،و َل َعـ َّـل
ـر ِع ْنـ َـد ا ْل َحـ ْـر ِبُ ،صـ ُـد ٌق ِع ْنـ َـد ال ِّل َقـ ِ
ِم َّنــا َو ِاحـ ٌـدَ ،و َمــا نَكْ ـ َـر ُه أَ ْن نَ ْل َقــى َع ُد َّونَــا َغـ ًـداِ ،إنَّــا َل ُصـ ب ُ ٌ
ـر ِب َذ ِلــكَ َر ُسـ ُ
ـول اللـ ِـهَ ،صـ َّـى
ـر ِب َنــا َعـ َـى بَ َر َكـ ِـة اللـ ِـهَ ،فـ ُ َّ
اللــهَ يُ ِريــكَ ِم َّنــا َمــا تَ َقـ ُّـر ِبـ ِـه َع ْي ُنــكَ َ ،فـ ِ ْ
ال َّلــه َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم)

(*)
1

ض
ُ
ر� بمــا يريــد المحبــوب .ولــم يقــف
فالمحبــة دفعتهــم ليخوضــوا غمــار البحــار ً
أ
أ
ـن
الم ْقـ َـدا ُد بْـ ُ
المــر عنــد ســعد ،فكانــت مشــاركة جماعيــة ،وصنعــت المحبــة العاجيــب ،فقــام ِ

ـن َم َعــكَ ،واَللـ ِـه ال نَ ُقـ ُ
ـال( :يَــــا َر ُسـ َ
َع ْمــ ٍـروَ ،ف َقـ َ
ـول َلــك ك ََمــا
ـول اللـ ِـه؛ ْامـ ِـض ِل َمــا أَ َراك اللــهُ َ ،ف َن ْحـ ُ
ـب
ـت َو َربّــك َفقَا ِتــا إنّــا هَ اهُ َنــا َق ِاعـ ُـد َ
ـب أَنْـ َ
َقا َلـ ْ
ونَ .و َل ِكـ ْ
ـن ا ْذهَ ـ ْ
ـوس :ا ْذهَ ـ ْ
إسا ِئيـ َـل ِل ُمـ َ
ـت بَ ُنــو ْ َ
* دالئل النبوة للبيهقي.34 /3 ،
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مل ف� العدد

ـاد
ـونَ ،ف َواَ ّلـ ِـذي بَ َع َثــك ِبا ْل َحـ ّ
ـت َو َربّــك َفقَا ِتــا ،إنّــا َم َعك َُمــا ُمقَا ِت ُلـ َ
أَنْـ َ
ـقَ ،لـ ْ
ست ِب َنــا َإل بَـ ْـر ِك الْغُ َمـ ِ
ـو ِ ْ
()1
ـن ُدو ِنـ ِـه َحـ ت ّـى تَ ْبلُغَ ــهُ )
َل َجا َل ْدنَــا َم َعــك ِمـ ْ
وأمثلــة
النــ� ،صــى اللــه
ّ
الحــب والفــداء شــارك فيهــا ُّكل مــن خفــق قلبــه بمحبــة ب ي

ض
ر� اللــه عنــه ،مــع رســول اللــه ،صــى اللــه
عليــه وســلم ،فلمــا خــرج أبــو بكــر الصديــق ،ي

ش
ـى طــوراً أمامــه ،وطــوراً خلفــه ،وطــوراً عــن يمينه،
عليــه وســلم ،متوجهـاً إىل الغــار ،جعــل يمـ ي
وطــوراً عــن شــماله ،قــال صــى اللــه عليــه وســلم( :مــا هــذا مــن ِفعالــك يــا أبــا بكــر؟ قــال :يــا
ـأ� وأمــي ،أذكـ ُـر الرصــد ،فأحــب أن أكــون أمامــك ،وأتخـ ُ
ـوف
رســول اللــه ،صــى اللــه عليــك ،بـ ب ي
الطلــب ،فأحــب أن أكــون خلفــك ،وأحفــظ الطريــق يمينـاً وشــماالً ،فقــال :ال بــأس عليــك يــا أبــا
بكــر ،إن اللــه معنــا)( ،)2فهــذه الحــركات والخفقــات واللفتــات ،هــي ثمــار المحبــة الـ تـ� مـ أ
ـ�ت
ي
اليمــان العميــق.
القلــوب ،وجللتهــا بأنــوار إ
ـمع وقبــول ،ول ـئ ن نــازع
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،طاعـ ٌـة وعرفــان ،وسـ ٌ
حـ ُّ
ـب النـ ب ي
الهــوى ،أو ســو ُء فهــم الطاعـ َـة ،تقهقـرا إىل الــوراء ،وتدحرجــا ف� أســفل سـ ي ن
ـب
ـافل� ،وارتفــع الحـ ُّ
ي
بالطاعــة والتســليم ألمــر الحبيــب المصطفــى ،صــى اللــه عليــه وســلم.
ض
ر�
ففــي صلــح الحديبيــة قبــل إبرامــه؛ ألهبــت الحماسـ ُـة قلــوب الصحابــة الك ـرام ،ي
اللــه عنهــم ،وحســبوه دون منازلهــم ف ي� ســاحات الوغــى ،ومقارعــة الحديــد بالحديــد ،ولمــا لــم
يجــف الحـ بـر الــذي كتــب فيــه اتفــاق الصلــحَ ،قـ َ
ـ� ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى
ـابَ ( :فأَتَ ْيـ ُ
ـال ُع َمـ ُـر بْـ ُ
ـن الخَ طَّـ ِ
ـت نَـ ِب ي َّ

ـ� ال َّلـ ِـه َح ًّقــا َقـ َ
ـقَ ،و َع ُد ُّونَــا
الحـ ِّ
ـت :أَ َل ْسـ َ
اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ ،ف ُق ْلـ ُ
ـال :بَـ َـىُ ،ق ْلـ ُ
ـت :أَ َل ْسـ َنا َعـ َـى َ
ـت نَـ ِب ي َّ
ـالِ :إ ن ي ِّ� َر ُسـ ُ
الد ِن َّيـ َـة؟ ِ ف ي� ِد ِين َنــا ِإ ًذا؟ َقـ َ
َعـ َـى ال َب ِاطـ ِـل؟ َقـ َ
ـول ال َّلـ ِـه،
ـتَ :ف ِلـ َـم ن ُْع ِطــي َّ
ـال :بَـ َـىُ ،ق ْلـ ُ
 -1الروض أ
النف.71/ 5 ،
 -2ش�ف المصطفى.344 /2 ،
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ـت َف َنطُـ ُ
ـوف ِبـ ِـه؟
َو َل ْسـ ُ
ـت ت َُح ِّدث ُ َنــا أَنَّــا َس ـ َن ِأْ ت ي� ال َب ْيـ َ
ـس ُك ْنـ َ
ـاصيُ ،ق ْلـ ُ
ـت أَ ْع ِصيـ ِـهَ ،وهُ ـ َ
ـت :أَ َو َل ْيـ َ
ـو نَـ ِ ِ

ـو ٌف ِبـ ِـهَ ،قـ َ
ـت :الََ ،قـ َ
ـام؟ َقـ َ
َقـ َ
ـال:
العـ َ
ـال :بَـ َـىَ ،فأَخْ ب َ ْ�تُــكَ أَنَّــا نَأْ ِتيـ ِـه َ
ـالُ :ق ْلـ ُ
ـالَ :ف ِإنَّــكَ آ ِتيـ ِـه َو ُمطَّـ ِّ
ـ� ال َّلـ ِـه َح ًّقــا؟ َقـ َ
ـت :أَ َل ْس ـ َنا
ـت أَبَــا بَ ْكـ ٍـرَ ،ف ُق ْلـ ُ
َفأَتَ ْيـ ُ
ـال :بَـ َـىُ ،ق ْلـ ُ
ـت :يَــا أَبَــا بَ ْكـ ٍـر ،أَ َل ْيـ َ
ـس هَ ـ َـذا نَـ ِب ي َّ
ـق َو َع ُد ُّونَــا َعـ َـى ال َب ِاطـ ِـل؟ َقـ َ
الد ِن َّيـ َـة ِ ف ي� ِد ِين َنــا ِإ ًذا؟!)(،)1
الحـ ِّ
ـتَ :ف ِلـ َـم ن ُْع ِطــي َّ
ـال :بَـ َـىُ ،ق ْلـ ُ
َعـ َـى َ
هــذا الحمــاس المشــبوب ف� قلــوب الرجــال أ
الشــاوس ،صــدم أســماعهم عــن نــداء التح ُّلــل
ُ
ي
الحـرام ،وغــدوا واجمـ ي ن
ـ� ال يــدرون مــا يصنعــون ،هنــا دخلــت المحبــة لتحــرك مــن جديــد
مــن إ
ض
ن
ر� اللــه عنهــا ،عــى رســول اللــه،
عاطفــة الحــب الهائلــة ،فأشــارت أم المؤمنـ يـ� أم ســلمة ،ي

صــى اللــه عليــه وســلم ،أن يتحلــل ،ويبــدأ بنفســه ،فســيفقهون مجــدداً أن الحــب ن
يعــ�
ي
ـول اللـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ ،ف َدخَ ـ َـل َعـ َـى أُ ِّم َسـ َل َم َةَ ،ف َقـ َ
ـع َر ُسـ ُ
ـال :يَــا أُ َّم
الطاعــةَ ( .ف َر َجـ َ
ـت :يَــا َر ُسـ َ
ـن ِم ْن ُهـ ْـم
ـول اللـ ِـهَ ،قـ ْـد َدخَ َل ُهـ ْـم َمــا َقـ ْـد َرأَيْـ َ
ـاس؟ َقا َلـ ْ
ـتَ ،فــا تُ َك ِّل َمـ َّ
َسـ َل َم َةَ ،مــا شَ ـأْ ُن ال َّنـ ِ
ـاس
ِإن َْســانًاَ ،وا ْع ِمـ ْـد ِإ َل هَ ْد ِيــكَ َح ْيـ ُ
اح ِلـ ْ
ـث ك َ
ـو َقـ ْـد َف َع ْلـ َ
َانَ ،فان َْحـ ْـر ُه َو ْ
ـقَ ،ف َلـ ْ
ـت َذ ِلــكَ َ ،ف َعـ َـل ال َّنـ ُ
َذ ِلــكَ َ .فخَ ـ َـر َج َر ُسـ ُ
ـول اللـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم ،ال يُ َك ِّلـ ُـم أَ َحـ ًـدا َحـ ت َّـى أَ ت َ� هَ ْديَــهُ َف َن َحـ َـر ُه ،ثُـ َّـم
()2
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ـسَ ،ف َح َلـ َ
ون َويَ ْح ِل ُقـ َ
ـاس يَ ْن َحـ ُـر َ
ـقَ ،ف َقـ َ
ـام ال َّنـ ُ
َج َلـ َ
ـون)  .فلمــا رأوا النـ ب ي

ـوب المحبـ ُـة إال التســليم للحبيــب المصطفــى ،صــى اللــه
تحلــل مــن إحرامــه ،لــم تملــك القلـ ُ

عليــه وســلم ،فتحللــوا مــن إحرامهــم طائعـ ي ن
ـ�.

َان َلك ُْم
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــدوة واتبــاع ،ونهــج نبــوي قويمَ {،ل َقـ ْـد ك َ
ُحـ ُّ
ـب النـ ب ي
آ
ف
الخــر و َذ َكــر ال َّلـ كَثــرا} أ
(الحـزاب.)21:
ـن ك َ
ـو ٌة َح َس ـ َن ٌة ِل َمـ ْ
َان يَ ْر ُجــو ال َّلــهَ َوا ْل َيـ ْ
ـول ال َّلـ ِـه أُ ْسـ َ
ِ ي� َر ُسـ ِ
ـو َم ْ ِ َ َ َ ـهَ ِ ي ً
الخــر ،وطريــق الهــدى.
قــدوة ف ي� كل أبــواب
ي
ال� ف
ش
 -1صحيح البخاري ،كتاب ش
وط.
الج َه ِاد َو ُ
الم َصال ََح ِة َم َع أَهْ ِل َ
ال� ِ
اب ش ُّ ُ ِ
ال�وط ،بَ ُ
وط ِ ي� ِ
الح ْر ِب َو ِك َتابَ ِة ُّ ُ
أ
ن
الكوفي� ،حديث المسور بن مخرمة الزهري ومروان بن الحكم ،وقال الرنؤوط ،إسناده حسن.
 -2مسند أحمد،مسند
ي
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ح ُّ
ّ

مل ف� العدد

ـب النـ بـ� ،صــى اللــه عليــه وسلـــم ،درع تحصنــت بــه النفــوس أن ينالهــا غضــب الغاضبـ ي ن
ـ�،
حـ ُّ
ي
ولعنــة الالعنـ ي ن
ـن ُع َمـ َـر بْـ ِـن الخَ طَّـ ِ َ
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم،
ـ�َ ،عـ ْ
ـاب( :أ َّن َر ُجـا ً َعـ َـى َع ْهـ ِـد ال َّنـ ِب ي ِّ

َان يُ ْض ِحــكُ َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم،
ـب ِح َمــا ًراَ ،وك َ
اسـ ُـمهُ َع ْبـ َـد ال َّلـ ِـهَ ،وك َ
ك َ
َان يُ َل َّقـ ُ
َان ْ
ف ش
ـر ِابَ ،فـ ِأُ ت ي َ� ِبـ ِـه يَ ْو ًمــاَ ،فأَ َمـ َـر ِبـ ِـه َف ُج ِلـ َـد،
َوك َ
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ ،قـ ْـد َج َلـ َـد ُه ِ ي� الـ َّ َ
َان ال َّنـ ِب ي ُّ
الع ْنــهُ َ ،مــا أَ ْكـرث َ َ َمــا يُــؤْ ت َ� ِبـ ِـه؟ َف َقـ َ
َف َقـ َ
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه
ـو ِم :ال َّل ُهـ َّـم َ
ـال َر ُجـ ٌـل ِمـ َ
ـن ال َقـ ْ
ـال ال َّنـ ِب ي ُّ
ـب ال َّلــهَ َو َر ُســو َلهُ )(.)1
َو َسـ َّل َم( :ال َ تَ ْل َع ُنــو ُهَ ،ف َوال َّلـ ِـه َمــا َع ِل ْمـ ُ
ـت ِإنَّــهُ يُ ِحـ ُّ
ـب الــذي اعتلــج ف ي� القلــوب المحبــة ،حــرك فيهــا َّكل فضيلــة ،وزجرهــا
ذلــك هــو الحـ ُّ
عــن كل رذيلــة.
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ف ي� ِح ِّلــه وترحالــه ،وهــم
كان ُ
المحبــون يتحلقــون حــول النـ ب ي

ف
ـاق بعدهــا ف ي�
آمنــون ي� ظــل شــجرة إ
اليمــان ،ولكنهــم يخشــون لحظــة الف ـراق ،وهــل مــن تـ ٍ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم( :أســألك
ـارخ مــن بعيــد يقــول للنـ ب ي
جنــان النعيــم ،فــإذا بصــوت صـ ٍ

ن
ــ� َع َ
ــو َذاكَ َ .ق َ
ُم َرا َف َق َتــكَ ِ ف ي� ا ْل َج َّن ِــةَ .ق َ
ــى نَف ِْســكَ ِبكَ ــرث ْ َ ِة
َــر َذ ِلــكَ ؟ ُق ْل ُ
ــت :هُ َ
ــال :أَ ْو غ ي ْ َ
ــالَ :فأَ ِع ِّ ي
اليمــان الحــب ف ي� اللــه،
اليمــان الجيــاش بالمشــاعر ،وأوثــق عــرى إ
ود)( .)2هــذا هــو إ
الس ُ
ــج ِ
ُّ
ف
ـ� الكريــم ،صــى اللــه عليــه وســلم ،صــاة عطــرة
والبغــض ي� اللــه ،وأختــم بــأن أهــدي النـ ب ي
ـ� ،وعــى آلــه ،صــاة ال ينقطــع ثوابهــا ،وال ينفصــل وصالهــا،
زك ّيــة ،فاللهـ ّـم صـ ِّـل عــى النـ ب ي
تفــرج بهــا الكربــات ،وتنجينــا ف� أ
الزمــات.
ي

المل َِّة.
اب َما يُكْ َر ُه ِم ْن ل َْع ِن شَ ِار ِب الخَ ْم ِرَ ،و ِإنَّهُ َل ْي َس ِبخَ ِار ٍج ِم َن ِ
 -1صحيح البخاري ،كتاب الحدود ،بَ ُ
الح ِّث َع َل ْي ِه.
ود َو َ
الس ُج ِ
 -2صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،بَ ُ
اب َف ْض ِل ُّ
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م،
ص َّ
ــى اللــ ُ
ه َ
مــ ٌدَ ،
ســلَّ َ
علَ ْيــه َ
ُ
ح َّ
و َ
م َ
عا ِء والبِشَ ا َرة
ي ال ُّد َ
بَ ْ َ
موس أحمد خاليلَة
أ.
َ
ِ
باحثٌ
ة إفتاء جنوب الخليل
رشعي دائر ُ
ٌّ

ـوات
رب العالمـ ي ن َ
ـ� ،لــهُ ال ِّنعمـ ُـة ،ولــه الفضـ ُـل ،ولــهُ الثَّنــا ُء الحســن ،وصلـ ُ
َ
الح ْمـ ُـد للـ ِـه ِّ
الديْــن ،وبَ ْعد:
� ،وعـ َـى َم ْن ت َِبـ َ
الم ْر َسـ ِـل ي ْ ن َ
يوم ِّ
ـامه عـ َـى سـ ِّي ِدنَا ُم َح َّمـ ٍـد ،شأ� ِف ُ
اللـ ِـه وسـ ُ
ـع ُسـ َّن َته َإل ِ
ـر مــن شَ ـهر ربيــع أ
ال�يــف ف� ال َّثـ ن ش
ال َّول
الم ْو ِلــد ال َّنبــوي ش َّ
فمــا ْ
إن ت َِحـ ي ن ُ
ـ� ِذ ْكـ َـرى َ
ي
ي
ـا� َعـ َ ِ ْ ْ ِ

ف
وفرحــا بذكــرى مولــده ،واســتذكا ًرا
ـام
ـري؛ حـ تـى نجــد االحتفــاالت تُقـ ُ
ابتهاجــا ً
ً
ي� ك ُِّل َعـ ٍ
ـام ِه ْجـ ّ
ش
ـر َإل س ـ ِّيده ُم َح َّمــدَ ،صـ َّـى اللــهُ
لسـ يـرته َ
� ٍء ولــو يسـ ي ٍ
الع ِطـ َـرةُّ ،كل واحـ ٍـد م َّنــا هد ُفــه تقديـ ُـم ي

ع َليــه وسـ َّلم ،أحببـ ف
ـ� كريمـ ي ن
بفضــل نَب َّيـ ي ْ ن
ـ� ،لهمــا الفضــل بعـ َـد اللــه
الم َقــال ْ
ْ َْ ُ
ـت ي� هــذا َ
َ ْ ََ
أن أُذ ِّكـ َـر ْ ِ
ِ

ُســبحانه وتعـ َ
ـال ف ي� َمولــد الهــادي ال َب ِشـ يـر ُم َح َّمــدَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيــه َو َس ـ َّلم.

ب األَنبيَــاء إبراهيــم وابنــه إســاعيل لخَات َــم األَنبيــا ِء
ً
أولُ :
عــا ُء أَ ِ
د َ
م ٍ
الســام:
م
ــدَ ،
علَ ْيهِــ ُ
ُ
ح َّ
َّ
م َ

ف
ف
ـورة
الســام ،ي� ال ُق ـرآن الكَريــم ي� سـ ِ
َو َر َد ْت َد ْعــو ُة إبراهيــم وابنــه إســماعيلَ ،ع َل ْي ِه َمــا َّ

ـث ِف ِيهـ ْـم َر ُسـ ً
ـث قــال تعـ َ
ـك َويُ َع ِّل َم ُهـ ُـم
ـالَ { :ربَّ َنــا َوابْ َعـ ْ
البقــرة ،حيـ ُ
ـول ِم ْن ُهـ ْـم يَ ْت ُلــو َع َل ْي ِهـ ْـم آيَا ِتـ ِ
خاصــة لنبينــا
ـت َ
الحك َْمـ َـة َويُ َزك ِِّيهـ ْـم ِإنَّــكَ أَنْـ َ
الح ِك ُ
الع ِزي ـ ُز َ
ـاب َو ِ
يم}(البقــرة ،)129 :وهــذه دعــو ٌة َّ
ا ْل ِك َتـ َ
حمــدَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيــه َو َس ـ َّلم.
ُم َّ

(*)
1

الط�ي.82 /3:
تفس� ب
* ي
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ُم َح َّم ٌدَ ،ص َّلى ُ
الد َعاءِ والب َِش َارة
اهلل َع َل ْيه َو َس َّل َمَ ،ب ْينَ ُّ

مل ف� العدد

ف
ــث نب ًيــا مــن
بــأن يَ ْب َع َ
الســام ،ي� ُدعائــه ْ
ويُ ُ
نــ� اللــه إبراهيــم ،عليــه َّ
فيــد َح ْ ُ
ــر ب ي ّ
ـن َو ْج َهـ ي ْ ن
ـون ِف ِيهـ ْـم َر ُسـ ٌ
ـن
ـ� ،أَ َح ُدهُ َمــا :أَ ْن يَ ُكـ َ
ـول يُك ِْمـ ُـل َل ُهـ ُـم ِّ
جنســهم ،ك ََمــا َ
الديـ َ
لحــال ُذ ِّريَّ ِتـ ِـه ِمـ ْ
ِ
ن
ش
ـوث ِم ْن ُهـ ْـم
الم ْب ُعـ ُ
ـا� :أَ ْن يَ ُكـ َ
ـر َعَ ،ويَ ْد ُعوهُ ـ ْـم ِإ َل َمــا يَ ْث ُب ُتـ َ
ـون ِبـ ِـه َعـ َـى ِإ
ـون َذ ِلــكَ َ
ال ْسـ ِ
ـامَ ،وال َّثـ ِ ي
َوالـ َّ ْ

أ
ف
الر ُسـ َ
الم ْر َسـ َـل ِإ َل ْي ِه ِإ َذا
ـن غ ي ْ َِ� ِهـ ْـم؛ ِل َي ُكـ َ
العـ ِّز َو ِّ
ـول َو ُ
ال ِمـ ْ
ـون َم َح ُّل ُهـ ْـم َو ُرتْ َب ُت ُهـ ْـم ِ ي� ِ
الد ِين أَ ْعظَـ َـم؛ ل َ َّن َّ
ـن ُذ ِّريَّ ِتـ ِـه ،ك َ ش
ـتنتج مــن كلمــة ِ(ف ِيهـ ْـم)،
ـب ِإ َل ْي َهــا ،)1(...كمــا يُسـ ُ
كَانَــا َم ًعــا ِمـ ْ
� َف ِلطَ ِل َب ِتـ ِـه ِإ َذا أُ ِجيـ َ
َان أَ ْ َ
الر ُسـ ُ
ـول
ـول ِب ِر َســا َل ٍة َع َّامـ ٍـةَ ،فــا يَ ُكـ ُ
وأنَّــه َلـ ْـم يَ ُقـ ْـل ( َل ُهـ ْـم)؛ ِل َت ُكـ َ
ـون َّ
الد ْعـ َ
ـو ُة ِب َم ِجـ ِ
ـيء َر ُسـ ٍ
ـون َذ ِلــكَ َّ
()2
َر ُســوال ِإ َل ْي ِهـ ْـم َف َقـ ْ
الســام ،عــى
ط ،وقــد اشــتملت دعــو ُة إبراهيــم وابنــه إســماعيل ،عليهمــا َّ

أ
أمــورَ ،جــا َء ْت ُمرت ً
َّبــة ِ ف ي� ِّ
ْــر َع َ
الر َســا َل ِة
أَربعــة
يــب َو ُج ِ
يــغ ِّ
ــب ت َْرِت ِ
ــى َح َس ِ
ٍ
الذك ِ
ودهَ ــا؛ ل َ َّن أَ َّو َل تَ ْب ِل ِ

ـال ت ََعـ َ
ـون ت َْع ِليـ ُـم َم َعا ِنيـ ِـهَ ،قـ َ
ـع ُق ْرآنَــهُ * ثُـ َّـم ِإ َّن َع َل ْينــا
ـاو ُة ال ُقـ ْـر ِآن ،ثُـ َّـم يَ ُكـ ُ
ـالَ { :فـ ِـإذا َق َرأْنــا ُه َفات َِّبـ ْ
ِتـ َ
ـاد ا ْل ُقـ ْـر ِآن.
ـي َ
بالع ْلـ ِـم ت َّ ز ْ
بَيانَــهُ } ِ
الع َمـ ِـل ِب ِإ ْرشَ ـ ِ
(الق َي َامــة ،)19 - 18 :وت َْح ُصـ ُـل ِ
ال� ِك َيــةَ ،و ِهـ َ

()3

مضامني دعاء إبراهيم و إسامعيل ،عليهام السالم:

تضمنــت آ
اليــة الكريمــة ســالفة الذكــر مــن ســورة البقــرة مضامـ ي ن
ـ� عــدة ،شــملها دعــاء
ـ� المطلــوب أن يبعــث ف ي� أمتهمــا ،وتتخلــص
إبراهيــم وابنــه إســماعيل ،عليهمــا الســام ،للنـ ب ي
المضامــ� آ
ين
بــال ت ي�:
تلــك

آ
آ
أ
ات
ات الك َْو ِن َّيـ ُـة َو َ
المـ َـرا ُد آيَ ُ
أوالً :تــاو ُة اليــات :وهــي ظاهـ ُـر اللفاظ ،وقيل :هــي اليَ ُ
العق ِْل َّي ُة ،أَ ِو ُ

ت
ـات اللـ ِـه ِ ف ي� خَ ْل ِق ِه
ـ� ت ن ْ زُِ� ُل َهــا َع َل ْيـ ِـه؛ َف َت ُكـ ُ
َ
ـون َد ِليـ ًـا َعـ َـى ِص ْد ِق ِهَ ،و ُمشْ ـ َت ِم َل ًة َعـ َـى تَف ِْص ِيل آيَـ ِ
الو ْحـ ِـي ا َّلـ ِ ي
يس�.
بترص ٍف ي
الرازي ،مفَا ِت ُ
َّ -1
يح الغيبُّ ،)58 /4( ،
حرير وال َّتنوير.)722 /1( ،
 -2الطَّاهر بن عاشُ ور ،ال َّت ُ
يس�.
،)723
(/1
نوير،
ت
وال
حرير
َّ
بترص ٍف ي
 -3الطَّاهر بن عاشُ ور ،ال َّت ُ
ُّ
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ك ب ََ� ِاهـ ي ن
الم َّر َة بَ ْعـ َـد ا ْل َم َّر ِة ِل ت َ ْ� َســخَ ِ ف ي�
ـثَ .و ِت َ
الوتُ َهــاِ :ذك ُْرهَ ا َ
ـ� ال َّت ْو ِحيـ ِـد َوال َّت ن ْ زِ�يـ ِـه َو َدال ِئـ ِـل ال ُّن ُبـ َّ
ـو ِة َوال َب ْعـ ِ
َ ِ
ف
المعــارص ،وهو ما ُ
تميل إليــه ال َّنفس.
ـب ،وهــذا المعـ نـى أقــرب إىل الواقع ُ
ال َّن ْفـ ِـسَ ،وتُؤَ ثِّـ َـر ِ ي� ال َق ْلـ ِ
ثانيا :تعليم الكتاب :قيل هو القرآن الكريم ،وقيل :هو ن أ
السابقة.
ً
معا� اللفاظ َّ
ي

ف
ش
س ِه َو َفا ِئ َد ِتـ ِـه،
ثال ًثــا :تعليـ ُـم ِ
الس ـ َّنةَّ ،
الحك َْمــة :قيــل هــي ُّ
� ٍء َم ْع ِر َفـ ُـة ِ ِّ
والصــواب أنَّهــا ِ ي� ك ُِّل َ ي ْ

أ
ش
ـ�َ ،صـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه
َاص ُدهَ ــاَ ،و َقـ ْـد بَـ ي َّ ن َ
ال�ا ِئـ ُ
سا ُر ال َ ْحـك َِام ِّ
َو ُ
ـع َو َمق ِ
الد ِين َّيـ ِـة َو َّ َ
المـ َـرا ُد ِب َهــا أَ ْ َ
ـ� ال َّنـ ِب ي ُّ

ف
وس ـ َّلمَ ،ذلــكَ بسـ ف
الديـ ِـن.
الم ْسـ ِـل ِم ي ن َ
الف ْقـ ِـه ِ ي� ِّ
ـرِت ِه ِ ي� ُ
�َ ،و َمــا ِفي َهــا ِمـ َ
ـن ِ
ََ َ ِ ِِ يَ

رابعــا :ت َّ ز
ــاب
الس ُ
ً
ــام ،أَ َّن ت َْع ِل َ
يــم َو ِإ ْس َ
ــم ِإبْ َر ِاه ُ
ولمــا َع ِل َ
ال�كيــةَّ :
يــم ِ
ــم ِاع ُيلَ ،ع َل ْي ِه َمــا َّ
الك َت ِ
أ
ف
ت
ال� ِب َيـ ِـة َعـ َـى
ـاح ال ُ َمـ ِـم َو ِإ ْسـ َ
َو ِ
ـع ِادهَ ا ،بَـ ْـل ال بُـ َّـد أَ ْن يُ ْقـ َـر َن ال َّت ْع ِليـ ُـم ِب َّ ْ
الحك َْمـ ِـة ال يَك ِْفيــان ِ ي� ِإ ْصـ ِ
أ
أ
اسـ ِـةَ ،ف َقـ َ
(ويُ َزك ِِّيهـ ْـم) أَ ْي
ـالَ :
الف ََضا ِئـ ِـلَ ،و َ
الصا ِل َحـ ِـة ِب ُح ْسـ ِـن ال ُ ْسـ َ
ـال َّ
الح ْمـ ِـل َعـ َـى ال َ ْع َمـ ِ
الس َي َ
ـو ِة َو ِّ

ـ�ع منهــا ت ْلــكَ العــادات الرديئـ َـة ،ويعودهَ ــا أ
يطَهــر نُفُوسـهم مـ أ
ـاق َّ
ال َ ْع َمـ َ
ـال
َ َ ِ َّ ِ َ َ ُ َ ِّ ُ
الذ ِم َ
َ ُْ ِ َ
يمـ ِـةَ ،ويَـ ن ْ زِ ُ ِ ْ َ ِ
ُ ِّ ُ
ـن الَخْ ـ ِ

الحسـن َة ا َّلـ تـ� تَطْبـ ف
ت
ش
ـر.
ـرَ ،ويُ َبغِّ ـ ُ
َ َ َ ِي َ ُ
ـض ِإ َل ْي َهــا الق َِب َ
ـوس َم َلـك ِ
ـع ِ ي� ال ُّن ُفـ ِ
َات الخَ ـ ي ْ ِ
ـ� تُغْ ِري َهــا ِبالـ َّ ِّ
يحـ َـة ا َّلـ ِ ي

(*)
1

والسالم
ة
الصال ُ
ثان ًيا :بِشَ ار ُ
مدَ ،
ِم َّ
علَ ْيه َ
س بخَات َمِ األَنبيا ِء ُ
ح َّ
َّ
م َ
ة ِع ْي َ

ســان عيــى ،عليــه
البشَ ــار ُة ُبم َح َّمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــى ِل ِ
َو َر َد ْت ِ

ف
ن
{و ِإ ْذ َق َ
َ
حيــث َ
ــ�
قــال
الصــف،
ُ
تعــالَ :
ــن َم ْريَ َ
يــى ابْ ُ
الســام ،ي� ُســو َر ِة َّ
َّ
ــال ِع َ
ــم يَــا بَ ِ ي
ش
يــل ِإ ن ي ِّ� َر ُس ُ
سا ِئ َ
ــول
ــه ِإ َل ْيكُــم ُّم َص ِّد ًقــا ِّل َمــا بَ ي ْ ن َ
ــ� يَ َ
ــد َّي ِم َ
ــن ال َّت ْ
ــول ال َّل ِ
ــرا ِب َر ُس ٍ
ــو َر ِاة َو ُم َب ِّ ً
ِإ ْ َ
ــمهُ
اس ُ
يَــ ِأْ ت ي� ِمــن بَ ْع ِ
ــدي ْ

ــات َقا ُلــوا هَ َ
(الصــف)6 :
ــح ٌر ُّم ِب ي ن ٌ
أَ ْح َم ُ
ــ�} َّ
ــذا ِس ْ
ــد َف َل َّمــا َجا َءهُ ــم ِبا ْل َب ِّي َن ِ

أ ن
ن
سا ِئيـ َـل بَ ْعـ َـد
الســامَ ،
ـ� اللــه عيــى ،عليــه َّ
ـ� ِإ ْ َ
ـ� ِإ ْ َ
سا ِئيـ َـل»؛ ل َ َّن بَـ ِ ي
قومــه بنــداء «بَـ ِ ي
ويُنــادي نـ ب ي ُّ
ن
تفس� الم َنار.)389 ،388 /1( ،
وكا� ،فتح القدير ،)167 /1( ،ومحمد رشيد رضا ،ي ُ
* يُنظَر؛ الشَّ ي
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ُم َح َّم ٌدَ ،ص َّلى ُ
الد َعاءِ والب َِش َارة
اهلل َع َل ْيه َو َس َّل َمَ ،ب ْينَ ُّ

مل ف� العدد

ن
سا ِئ َ
ــوس»ِ ،إال
ــم يُطْ َل ْ
ــو ُ
ــق َع َل ْي ِه ْ
يــل»َ ،و َل ْ
ان « َق ْ
ــم ُع ْن َ
ــوس اشْ ــ ُت ِه ُروا ِب ُع ْن َ
ــو ُم ُم َ
ُم َ
ــ� ِإ ْ َ
ــو ِان «بَ ِ ي

ف
ش
وأخ�هــم
� َ
يع ِتـ ِـه ،ب
ِ ي� ُمـ َّـد ِة َح َيـ ِ
ـوس خَ َّ
ـاة ُمـ َ
اصـ ًـةَ ،ف ِإنَّ ُهـ ْـم ِإن ََّمــا َصــا ُروا أُ َّمـ ًـة َو َق ْو ًمــا ِب َس ـ َب ِب ِه َو َ ِ
بأنَّــه َر ُسـ ٌ
ـكام ال َّتــوراة ،وقــد ذكرهــا –أي
ـول َم ْب ُعـ ٌ
خاصــة ،وإنَّــه ُم َصـ ِّـد ٌق ُ
وم ِقـ ٌـر بأحـ ِ
ـوث إليهــم َّ
ال َّتــوراة-؛ ِل ِشـ َّـد ِة ت ََم ُّسـ ِـك ِه ْم ِبهــا َوا ْع ِتق َِاد ِهـ ْـم أَ َّن أَ ْحك ََام َهــا ال تَ ْق َبـ ُـل ال َّن ْســخَ َ ،وأَنَّ َهــا َدا ِئ َمـ ٌـة ،فــأرا َد
حمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم،
مــن تصديقــه بال َّتــوراة بـ ْ
ـأن يُق َِّربَهــم إليــه ،ل ُي ب
خ�هُ ــم ِببشَ ــا َر ِة ُم َّ
ـار ِبأَ ْمـ ٍـر َع ِظيـ ِـم
ـرَ ،وأُطْ ِلـ َ
ـق هُ َنــا َعـ َـى ِإ
ـرِ :إ
الخْ َبــا ُر ِب َحـ ِ
ـ� جديـ ٍـدَ ،وال َّت ْب ِشـ ي ُ
الخْ َبـ ِ
ـاد ٍث يَـ ُ ُّ
وبميــاد نـ ب ي ٍّ

أ
يمـ ٌـةَ ،و ِإن ََّمــا
الحـ ُّ
ـاس ِن ْع َمـ ٌـة َع ِظ َ
ـرو ُر َ
ـول ِإ َل ال َّنـ ِ
الر ُسـ ِ
ـقَ ،فـ ِـإ َّن َم ِجــي َء َّ
ـع َل ُهـ ْـم؛ لَنَّــهُ يَ ْل َز ُمــهُ الـ ُّ ُ
ال َّن ْفـ ِ
أ ن
ـن
سا ِئيـ َـل َلـ ْـم يَ َزا ُلــوا يَ ْن َت ِظـ ُـر َ
ـول ِمـ َ
ـول ِمـ ْ
أَخْ ب َ َ�هُ ـ ْـم ِب َم ِجـ ِ
ون َم ِجــي َء َر ُسـ ٍ
ـيء َر ُسـ ٍ
ـ� ِإ ْ َ
ـن بَ ْعـ ِـد ِه؛ ل َ َّن بَـ ِ ي

ون
� َع َل ْي ِهـ ْـمَ ،وهَ ـ َـذا االن ِْتظَــا ُر َديْ َدنُ ُهـ ْـمَ ،وهُ ـ ْـم َم ْو ُعــو ُد َ
الم َت َس ـ ِّل ِط ي ن َ
ـن بَ َرا ِثـ ِـن ُ
ال َّلـ ِـه يُخَ ِّل ُص ُهـ ْـم ِمـ ْ
ـن
ـوسَ ،ف ـك َ
ِل َهـ َـذا ُ
ـى ِبـ ِـه ك ََو ْعـ ِـد َمـ ْ
المخَ ِّلـ ِـص َل ُهـ ْـم َعـ َـى ِل َسـ ِ
َان َو ْعـ ُـد ِعيـ َ
ـان أَن ِْب َيا ِئ ِهـ ْـم بَ ْعـ َـد ُمـ َ
ف
ـو ِة ا ْع ِت َنــا ًء ِب َهـ ِـذ ِه ا ْل َو ِص َّيـ ِـة.
ـن أَن ِْب َيا ِئ ِهـ ْـمَ ،و َفات ََح ُهـ ْـم ِبـ ِـه ِ ي� أَ َّو ِل َّ
َس ـ َب َقهُ ِمـ ْ
الد ْعـ َ

(*)
1

ن
ـن الق ِّيــم ف� الربــط بـ ي ن
ـ�
المـ ُ
وقــد أبــد َع إ
ـام ابـ ُ
ـ� بشَ ـ ِ
ي َّ
ـارة عيــى ،وبـ يـ� مــا حصـ َـل لل َّنـ ب ي ِّ

ـث قــال( :تَأَ َّمـ ْـل
الدعــوة ،حيـ ُ
وسعــة انتشــار َّ
ُم َّ
حمــد ،صــى اللــه عليــه وس ـ َّلم ،مــن ِّ
الرفعــةُ ،
ـ�َ ،صـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ ،و َقـ ْـد ُسـ ِـئ َل َمــا أَ َّو ُل أَ ْمـ ِـركَ ؟ َقـ َ
ـو ُة ِأبَ ي� ِإبْ َر ِاهيـ َـم،
َقـ ْ
ـال :أَنَــا َد ْعـ َ
ـو َل ال َّنـ ِب ي ِّ
ت
ش
ـيحَ ،ف َمـ ِـن ا َّلـ ِـذي
ـىَ ،وطَ ِابـ ْ
ـ� هَ ـ َـذا َوبَـ ي ْ ن َ
ـق بَـ ي ْ ن َ
الم ِسـ ُ
ـ� َذك ََرهَ ــا َ
ـر ِب ي� ِعيـ َ
ـ� هَ ـ ِـذ ِه ِ
البشَ ــا َر ِة ا َّلـ ِ ي
َوبَـ َّ َ

أ
الَجســاد ،وأُطيـ ف
العال ِن َيـ ِـة ِ ،ف ي�
ـر َو َ
ـوب َو ْ َ ُ َ ِ ُ
َســا َد ا ْل َعا ِلـ َـم بَ ِاط ًنــا َوظَ ِاهـ ًـراَ ،وانْ َقــا َد ْت َلــهُ ا ْل ُق ُلـ ُ
ـع ِ ي� الـ ِّ ِّ
أ
أ
محيــاه وبعــد مماتــه ف� جميـ أ
ـر
ـارَ ،و َســا َر ْت َد ْع َوتُــهُ َم ِسـ ي َ
ـارَ ،وأَ ْف َضـ ِـل ال َ َقا ِليـ ِـم َوال َ ْم َصـ ِ
ـع ال َ ْع َصـ ِ
َ ْ َ ُ ََْ َ َ َ ِ ِ ِي َ ِ ِ
حرير وال َّتنوير ،)181،180 /28( ،بترصف.
* الطَّاهر بن عاشُ ور ،ال َّت ُ
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أ
أ
ف أ
ـان،
ـارَ ،وبَ َلــغَ ِدي ُنــهُ َمــا بَ َلــغَ ال َّل ْيـ ُـل َوال َّن َهــا ُرَ ،وخَ ـ َّـر ْت ِل َم ِج ِيئـ ِـه ال ُ َمـ ُـم َعـ َـى ال َ ْذ َقـ ِ
الشَّ ـ ْـم ِس ِ ي� ال َ ْقطَـ ِ
أ
ـو ُة الشَّ ـ ْيطَ ِانَ ،وأَ َذ َّل
الر ْح َمـ ِـنَ ،و ْ
اض َم َح َّلـ ْ
ـانَ ،و َق َامـ ْ
َوبَطَ َلـ ْ
ـت ِبـ ِـه َد ْعـ َ
ـت ِبـ ِـه َد ْعـ َ
ـت ِبـ ِـه ِع َبــا َد ُة ال َ ْوثَـ ِ
ـو ُة َّ

ـن ِبال َّت ْو ِحيـ ِـد
الحـ ِّ
الم ْر َسـ ِـل ي ن َ
الم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـق َو َصـ َّـد َق ُ
ـنَ ،وأَ َعـ َّز ُ
ـ�َ ،و َجــا َء ِب َ
ـن َو َ
�َ ،حـ ت َّـى أَ ْع َلـ َ
الج ِاح ِديـ َ
الك َِاف ِريـ َ

أ
ـ�َت بــه أ
أ
ف
ش
ال َ ْر ُض
َعـ َـى ُر ُء ِ
ـادَ ،و ْام َتـ ْ ِ ِ
�يــكَ َلــهُ ِ ي� ك ُِّل َحــا�ض ِ ٍ َوبَـ ٍ
وس الَشْ ـ َه ِادَ ،و َع َبـ َـد ال َّلــهَ َو ْحـ َـد ُه ال َ ِ
ـام َعـ ْـد ًل َونُــو ًرا».
ـراَ ،وا ْك َت َسـ ْ
ت َْح ِميـ ًـدا ِل َّلـ ِـه َوت َْسـ ِـب ً
ـت ِبـ ِـه بَ ْعـ َـد الظُّ ْلـ ِـم َوالظَّـ ِ
يحا َوتَك ِْبـ ي ً

()1

وقف ُ
مل:
ة تأ ُّ

والســام،
ـاء إبراهيــم ِوبشَ ــارة عيــى ُلم َّ
ولعظيـ ِـم فضـ ِـل ُد َعـ ِ
حمــد ،عليهــم الصــاة َّ
أجمعـ ي ن
ـن بَ ي ْ ن� َســا ِئر
ـ� ،فقــد ر َّد اللــهُ لهمــا الف َْضــل؛ َّ
ـص ِمـ ْ
الســام ،فقــد خُ ـ َّ
فأمــا إبراهيـ ُـم ،عليــه َّ
أ
أ
ـ� ،ع َليــه الصــاة
بالصــاة إ
البر ِ
بالصــاة عليــه –وهــي مــا تُسـ َّـمى َّ
ال ُ َمــم َّ
اهيم َّيــة ،-وذلــك ل َّن ال َّنـ ب ي َّ
والســام ،رأَى َلي َلـ َـة المعــراج جميـ أ
ـ� ،و َلـ ْـم يُ َس ـ ِّل ْم
ِ ْ َ ِ َ َ
ـاء ُ
ـع الَنبيـ ِ
َ ْ
والم ْرسـ ِـل ي ن�َ ،
َّ
وس ـ َّل َم َعـ َـى ك ُِّل نَـ ِب ي ّ

َ
ـىل
الســامْ ،
أَ َحـ ٌـد ِم ْن ُهــم عـ َـى أُ َّم ِتــه غـ يـر إبراهيــم ،ع َليــه َّ
ـ� ،عليــه َّ
أن ن َُصـ ِّ ي
الســام ،فأ َم َرنَــا ال َّنـ ب ي ُّ
ف
إن إبراهيــمَ ،ع َليــه
إح َســا ِنه ،ويقــالَّ :
الق َي َامــةُ ،م َجــازَا ًة عـ َـى ْ
ـوم ِ
ع َليــه ي� آخـ ِـر ك ُِّل َصــاة َإل يـ ِ
أ
الســام ،...وكذلــك َد َعــا
والســامَ ،ل َّمــا َفـ َـر َغ ِمـ ْ
ـن ِب َنـ ِ
ـاء الك َْع َبـ ِـة َد َعــا ل ُ َّمــة ُم َح َّمــد ،ع َل ْيــه َّ
الصــاة َّ
ف
()2
الصــاةُ ،مجــازاة عــى ُح ْســن صنيعهــم.
أهلــه وأوالده بهــذه َّ
الد ْعــوة ،فأُ ِم ْرنــا بذكرهــم ي� َّ
الحســان ،وكرمــه ن ز
ب�ولــه ف ي� آخــر
الســام ،فقــد َر َّد اللــهُ إليــه إ
َّ
وأمــا عيــى ،عليــه َّ
َّ

الصليــب ،فعــن َسـ ِـع َيد بْــن
حاكمــا َ
ال َّزمــانً ،
ـره َّ
بالعـ ْـد ِلُ ،منكـ ًـرا عــى َمــن اعتقــد َص ْل َبــه بكـ ِ
ض
َ
ـال َر ُسـ ُ
ـالَ :قـ َ
� ال َّلــهُ َع ْنــهُ َ ،قـ َ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم:
ُ
الم َسـ ِّي ِبَ ،سـ ِـم َع أبَــا هُ َريْـ َـر َةَ ،ر ِ ي َ
الج ْو ِزيَّة ،هداية الحيارى ف ي� أجوبة اليهود والنصارى.)241 ،240 /1( ،
 -1ابن َق ِّيم َ
 -2ن
ن
ن
العي� ،ش� ُح ُس� ب يأ� داود.)260 /4( ،
ي
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ُم َح َّم ٌدَ ،ص َّلى ُ
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اهلل َع َل ْيه َو َس َّل َمَ ،ب ْينَ ُّ

مل ف� العدد

نز
يــب،
ــم َحك ًَمــا َع ْ
َ
ــن َم ْريَ َ
ــ� َل ِفيك ْ
ُــم ابْ ُ
(وا َّل ِ
ــد ِهَ ،ل ُي ِ
ْــى ِب َي ِ
ْــر َّ
الص ِل َ
وشــك ََّن أَ ْن يَ ْ ِ
ــدالًَ ،ف َيك ِ َ
ــذي نَف ِ ي
المـ ُ
ـج َد ُة
الج ْزيَـ َـةَ ،ويَ ِفيـ َ
ـال َحـ ت َّـى ال َ يَ ْق َب َلــهُ أَ َحـ ٌـدَ ،حـ ت َّـى تَ ُكـ َ
الخ ن ْ زِ�يـ َـرَ ،ويَ َضـ َ
ـض َ
السـ ْ
َويَ ْق ُتـ َـل ِ
ـون َّ
ـع ِ
الدنْ َيــا َو َمــا ِفي َهــا) ،ثُـ َّـم يَ ُقـ ُ
ـن
ـن ُّ
(وا ْقـ َـر ُءوا ِإ ْن ِش ـ ْئ ُت ْمَ :
ـول أَبُــو هُ َريْـ َـر َةَ :
{و ِإ ْن ِمـ ْ
ـرا ِمـ َ
َ
الو ِاحـ َـد ُة خَ ـ ي ْ ً
ـون َع َل ْي ِهـ ْـم شَ ـ ِـه ًيدا} (النســاء.))159 :
الق َي َامـ ِـة يَ ُكـ ُ
ـاب ِإ َّل َل ُي ِؤْمـ ن َ ن َّ
ـ� ِبـ ِـه َق ْبـ َـل َم ْو ِتـ ِـهَ ،ويَـ ْ
ـو َم ِ
أَهْ ـ ِـل ِ
الك َتـ ِ

(*)
1

كلم ٌ
ة ختام َّية

الذكــرى العطــرة أن نســتذكر فضـ َـل أ
ـب علينــا ف ي� هــذه ِّ
النبيــاء علينــا ،فلــو
َ ِ َ ْ
َ
مــن الواجـ ِ

لتغــرت حالنــا،
الخــر،
خصــال
ْــرى المولــد ال َّنبــوي ف ي� كل عــام بخص َل ٍــة مــن
ِ
ي َّ َ
خَ َر ْج َنــا مــن ِذك َ
يِ
وصلحــت نفوســنا ،وازددنــا تقــى وهــدى.
أسـ ُ
ـن
ـأل اللــهَ ْ
ـر مــا َجــازَى نب ًيــا َعـ ْ
أن يجـ َ
ـزي نَب َّينــا ُم َح َّمـ ًـداَ ،صـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم ،خـ ي َ
رب العا َل ي ن
مــ�.
ســميع قريــب،
َّأمتــه ،إنَّــه
ٌ
ُ
والحمــد للــه ِّ

أ
السال َم.
* صحيح ال ُب ّ
كتاب أحاديث النبياء ،بَ ُ
خاريُ ،
اب نُ ُز ِ
يس ابْ ِن َم ْريَ َمَ ،ع َل ْي ِه َما َّ
ول ِع َ
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يف املديح النبوي
أ .زهدي حنتويل
موظف إداري
مكتب نائب املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

بمدحــكَ
تزهــو
ِ
طــهَ

النــ�
ب يّ

أ
الشــعا ُر
ســ ّيدي

ت
قصيــد�
ي

ف ي�

كزهوهــا
ّ
قــد
ْ

رونــق
ٍ

َّ ن
ــ�،
تو َج ْت ي

الكلمــات ت
ش
حــى اخضــو�ض ْت
فــت بــكَ
ُ
� ْ
ُ

لــت
وتكح ْ
ّ

ببهجــة
ســطعت بمولــدك الســما ُء
ْ
ٍ

ضــوءاً

الكونــ� مــن ي ن
ين
بــ� الــورى
يــا ســ ّيد
ِ

يــا

ً
هدايــة
أنــت الــذي ضــاء الحيــاة

حــت
فتف ّت ْ

خــر مــن وطــأ الــرث ى
و� يــا
ي
بــأ� ب ي
بي
الجــو ُد
ُ
والصــدق

ف ي�

نورهــا
والشّ ــعو ُر

بحروفهــا
تُه ِّل ُ
ــل

جتــى
ُم ب
ف ي�

أ
النــوا ُر
فخــا ُر
أ
البصــا ُر

ــه
ْبر َق ِ

أ
القمــا ُر

ومشــف ٌَّع

مختــا ُر

ذلــكَ

أ
النظــا ُر

عــت
وتضو ْ
ّ

بعبــر ِه
ي

أ
القطــا ُر

ٌ
فضيلــة

ترتادهــا

وجــوادكَ

العطــا ُء
إ

والكثــا ُر
إ

أنــت صد ْق َتــهُ
َ

وعرفتــهُ

وجعلتــهُ

فيــكَ
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نهجــاً

إليــكَ

يشــا ُر

مل ف� العدد

قصيدة /يف املديح النبوي

وأعدتَهــا

ِّ
والمــكان حصــا ُر
ضيــق
ظــل
ف ي�
ُ
ٍ

ش
ٌ
موعــد
وبــرى
أمــل عــى الدنيــا
ٍ

أ
الذكا ُر

وحفظــت
َ

َّكل

أمانــة
ٍ

ذكرتــكَ

قبــل

متأمــا ً
ّ

ــد
ّ
بمحم ٍ

ف ي�

ظلم ً
جهــل قــد
بعــد
مــن
ــة
شّ
تفــى َ
ِ
ٍ

بســواده
ِ

فجــر
لكــن
الحــق أ ّذ َن صوتــهُ
ِّ
ّ
َ

ــه
بقدوم ِ
ِ

ضــاء

الزمــان
ُ

ببهجــة
ٍ

أن

ســمعت
ْ

ٌ
وصحابــة

َ
حــول

الرســول
ِ

يّ ز
تمــ�وا

ولطيبــة
ِ

أ
نصــار
ال
ِ

هاجــر
َ

هجــر ًة

فاســتقبلو ُه

وبمنهــج
ِ

القــرآن

ســا َر

طريقــهُ

وبنهجــه
ِ

تشــد ن ي�
الحــروف
يــا ســ ّيدي ُّكل
ّ
ِ

َّ
يحــل

وتغطــرس
َ

فهــم
ُ

ف ي�

مجيئــكَ

بــه
ِ

الصفــو ُة
ّ

هنــاكَ

نهــا ُر
الفجــا ُر
ّ
أ
المصــار
أ
الخيــا ُر
أ
النصــا ُر

أه ُلهــا
أصحابــهُ

قــد

ســاروا

ت
حــى

ــح
ف ّت َ

النــوا ُر
ّ

المــدح
ِ

أمطــرت
الســحاب قصيــد ٌة قــد
ومــن
ْ
ِ

ّلمــا

ــرت
ُذ ِك َ

وفاضــت

أ
النهــا ُر

ببالغــة
ٍ

وإذا

نطقــت
َ

ٌ
فهيبــة

ووقــا ُر

فالضــا ُد

أنــت
َ

فصيحهــا
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مسائل وأحكام
الشيخ رشيف مفارجة
باحث رشعي  /دار اإلفتاء الفلسطينية

ش
الســامية ش�يعــة خالــدة ،صالحــة لــكل زمــان ومــكان ،ومواكبــة لمــا
ال�يعــة إ
يحصــل مــن تقــدم وتطــور ف� المجــاالت كلهــا؛ ألنهــا ش�يعــة إلـــه ّية ،جــاءت آخــر ش
ال�ائــع
ي

الســماوية ،وال تتناقــض مــع الحقائــق العلميــة واالكتشــافات المتطــورة ف ي� المجــاالت
جميعهــا ،وهــذا هــو رس إعجــاز هــذه الرســالة الخاتمــة للرســائل الســابقة مــن لــدن آدم،
عليــه الســام ،إىل نبينــا محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ومــا يســمى بفقــه النــوازل،
والــذي يطلــق عليــه أيضــاً فقــه الواقــع ،أو فقــه أ
الحــداث ،هــو علــم ش�عــي ،يقصــد بــه
ت
ش
ويتمــا� مــع
الــ� تحتــاج إىل حكــم ش�عــي ،يواكــب التطــورات
معرفــة حكــم الحــوادث ي
أ
ت
الــ� لــم تكــن موجــودة وقــت ش
الت�يــع ،كمســائل تتعلــق
الواقــع والحــداث الجديــدة ،ي
ببعــض المعامــات الماليــة المعــارصة ،وإجــراء بعــض العمليــات الطبيــة ،ومــا يتعلــق
ش
والم�وبــات وغـ يـر ذلــك ،ولهــذا أقيمــت المجالــس الفقهيــة ف ي�
ببعــض أحــكام المطعومــات
العالــم لبحــث هــذه المســائل المســتجدة ،والوصــول إىل حكــم ش�عــي ف ي� كل مســألة عــى
الت�يــع أ
حــدة مــن خــال الق ـرآن الكريــم ،والس ـ ّنة المط ّهــرة ،ومصــادر ش
الخــرى ،وســنتطرق
الــرع ف� بعــض المســائل المســتجدة المختــارة وفــق آ
ف� هــذا المقــال إىل بيــان حكــم ش
ال ت ي�:
ي
ي
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حكــم االشـ تـراك ف ي� مســابقات ثقافيــة تلفزيونيــة أو هاتفيــة عــن طريــق إرســال رســالة
ت
إلك�ونيــة ،أو إجــراء مكالمــة تكــون تكلفتهمــا أعــى مــن المعتــاد.
ين
قسم�:
المسابقات الثقافية تقسم
أ
ت
ـ� تكــون دون دفــع
القســم الول :مســابقات ال تقــوم عــى القمــار والميــر :وهــي الـ ي

المشــارك فيهــا مبلغ ـاً مادي ـاً ألجــل الدخــول عــى الســحب للفــوز بالجائــزة النقديــة ،فهــذه

المســابقات جائــزة ،ضمــن ضوابــط ،بينهــا مجلــس الفتــاء أ
العــى ف� فلسـ ي ن
ـط� حيــث جــاء ف ي�
إ
ّ
ي
قـراره رقــم 78 /1:بتاريــخ 2010/ 1/ 21م« ،إذا كان المشـ تـرك ف ي� المســابقات الثقافيــة ال يدفــع
شــيئاً مــن المــال مقابــل الدخــول ف� المســابقة ،وال تشــتمل عــى ت
ال�ويــج لفتنــة أو بدعــة ،وال
ي
ف
العالنــات المدفوعــة أي شــبهة ،فــا حــرج ،وال مانــع من االشـ تـراك ف ي� هذه المســابقات
توجــد ي� إ
الثقافيــة ،وإذا وجــد أي خلــل مــن ذلــك ،فيحــرم االشـ تـراك فيهــا».
فهــذا القســم إن خلــت المســابقات فيــه مــن المحاذيــر ش
ال�عيــة المذكــورة تكــون
وغــر ذلــك،
حــاالً ،لمــا فيهــا مــن تشــجيع النــاس عــى المعرفــة ،والدراســة ،والبحــث ،ي
وخاصــة مــا تعلــق منهــا ف� أمــور الديــن مــن حفــظ للقـرآن الكريــم ،والســنة النبويــة ش
ال�يفــة،
ي

أ
ال�عيــة ،والعلــوم الثقافيــة النافعــة ف� ت
والحــكام ش
شــى المجــاالت.
ي

ن
ت
الــ�
القســم
ي
الثــا� :مســابقات تقــوم عــى الميــر والقمــار :وهــي المســابقات ي
أســهم المتســابقون ف ي� دفــع قيمــة جوائزهــا مــن مالهــم الخــاص ،ســواء أكان ذلــك ف ي� تغطيتهــا
ف
ش
ـىء مــادي يسـ يـر ،أو كثـ يـر ،كالحصــول عــى
جميعهــا ،أم ي� جـ ٍ
ـزء مــن قيمتهــا ،رجــاء الفــوز بـ ي
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ـ� المتنافسـ ي ن
الجائــزة كلهــا ،فيكــون مــن بـ ي ن
ـ� خــارساً ،فهــي تقــوم عــى المخاطــرة والمقامــرة،
وأكل ألمــوال النــاس بالباطــل ،وهــذا شــكل مــن أشــكال الميــر الــذي حرمــه اللــه تعــاىل ،بقوله:
أ
أ
ـن َع َمـ ِـل الشَّ ـ ْيطَ ِان
ـاب َوالَز ُ
ـس ِمـ ْ
{يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
ـر َوالَن َْصـ ُ
ْالم ِر ْجـ ٌ
ـن َآم ُنــوا ِإن ََّمــا ا ْلخَ ْمـ ُـر َوا ْل َم ْيـ ِ ُ
ــون} (المائــدة ،)90 :وقــد انطبــق وصــف بعــض العلمــاء للقمــار الــذي
ُــم تُف ِْل ُح َ
اج َت ِن ُبــو ُه َل َع َّلك ْ
َف ْ
يقــوم عــى المخاطــرة ،والغَ ـ َـرر لمثــل هــذا القســم ،فقــال المــاوردي« :هــو الــذي ال يخلــو
الســام ابــن
الداخــل فيــه مــن أن يكــون غانمـاً إن أخــذ ،أو غارمـاً إن أعطــى» ( ،)1وقــال شــيخ إ
تيميــة« :أن يُؤخــذ مـ ُ
النســان وهــو عــى مخاطــرة ،هــل يحصــل لــه عوضــه أو ال يحصــل» (،)2
ـال إ
وبعــض الجهــات تلجــأ إىل عمــل مثــل هــذه المســابقات الثقافيــة ،لجـ نـ� أ
المــوال الطائلــة مــن
ي
ك� لديهــا ،ســواء أكان برســالة ت
أمــوال المشـ تـر ي ن
إلك�ونيــة باهظــة الثمــن ،أم مكالمــة هاتفيــة،
فينبغــي لــكل مســلم أن يتنبــه إىل خطــورة هــذه المســابقات عــى دينــه ،ومعرفــة هــدف تلــك
الجهــات مــن ذلــك ،وهــو اســتغاللها ألمــوال النــاس ،والربــح منهــم ،بطــرق ملتويــة ،وليــس كما
هــو ف ي� الظاهــر العمــل لمصلحتهــم ،وإكســابهم النقــود ،فالمــرء الــذي يتقــي اللــه ســبحانه،
يتجنــب هــذا النــوع مــن المســابقات ،لمــا فيــه مــن الميــر المحــرم.
املسألة الثانية:
حكم قراءة القرآن من الهاتف الجوال
ـون
ـن يَ ْت ُلـ َ
فتــاوة القـرآن فيهــا الخـ يـر العظيــم ،والفضــل الكبـ يـر ،قــال تعــاىل{ِ :إ َّن ا َّل ِذيـ َ
سا َو َعال ِن َي ً
ــن تَ ُبــو َر*
ــة يَ ْر ُج َ
الصــا َة َوأَنْ َفقُــوا ِم َّمــا َر َز ْق َناهُ ْ
ــون ِت َجــا َر ًة َل ْ
ــاب ال َّل ِــه َوأَ َق ُامــوا َّ
ِك َت َ
ــم ِ ًّ
ف
عل بن محمد الماوردي.192 /15 :
الكب� ي� فقه إ
 -1الحاوي ي
المام الشافعي ،أبو الحسن ي
ن
 -2مجموع الفتاوى ،تقي الدين أبو العباس بن تيمية الحر يا�.283 /19 :
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ـن َف ْض ِلـ ِـه ِإنَّــهُ َغ ُفــو ٌر شَ ـكُو ٌر} (فاطــر ،)30 :وقــال َر ُسـ َ
ـول اللـ ِـه،
ِل ُي َو ِّف َي ُهـ ْـم أُ ُجو َرهُ ـ ْـم َويَ ِز َيدهُ ـ ْـم ِمـ ْ
َص َّ
يعا ِ أل َ ْص َح ِاب ِــه ،)1( )...
ُــر َ
ــو َم ا ْل ِق َي َام ِــة شَ ِــف ً
آن َف ِإنَّــهُ يَــ ِأْ ت ي� يَ ْ
ــر ُءوا الق ْ
ــى اللــهُ َع َل ْي ِــه َو َســ َّل َم( :ا ْق َ
ت
كثــرة.
الــ� تتحــدث عــن فضــل تــاوة القــرآن الكريــم ي
والنصــوص ي

أ
ت
الــ� لــم تكــن قديمــاً ،علمــاً أن
والقــراءة ب
عــر الهاتــف مــن المــور المســتحدثة ،ي

الق ـراءة بشـ تـى أشــكالها فيهــا الثــواب ،ســواء أكانــت عــن ظهــر قلــب ،أم مــن المصحــف ،أم
مــن الهاتــف ،أم غـ يـر ذلــك ،ولكــن بعــض العلمــاء فضــل القـراءة مــن المصحــف عــى غـ يـره مــن
أ
ف
القـ َـرا َء ِة
«القـ َـرا َء ُة ِ ي� ُ
ـف أَ ْف َضـ ُـل ِمــن ِ
الم ْص َحـ ِ
أنــواع القـراءة الخــرى ،قــال النــووي ،رحمــه اللــهِ :
أ
ف
ـو ِع َبــا َد ٌة أُخْ ـ َـرىَ ،كـ َـذا َقا َلــهُ
ـب؛ لَنَّ َهــا ت َْج َمـ ُ
القـ َـرا َء َة َوال َّنظَـ َـر ِ ي� ُ
َعـ ْ
ـفَ ،وهُ ـ َ
الم ْص َحـ ِ
ـع ِ
ـن ظَ ْهـ ِـر ال َق ْلـ ِ
ض
السـ َل ِفَ ،و َلـ ْـم أَ َر ِفيـ ِـه ِخال ًفــا،
ـا� ُح َسـ ي ْ ن ٌ
ـص َع َل ْيـ ِـه َج َما َعـ ٌ
ـات ِمـ ْ
ـر ُه ِمـ ْ
ـن أَ ْص َح ِاب َنــاَ ،ونَـ َّ
ـن َّ
ـ� َو َغـ ي ْ ُ
ال َقـ ِ ي
ف
الحا َلـ ي ْ ن
ـن يَ ِزيـ ُـد
َو َل َع َّل ُهـ ْـم أَ َرا ُدوا ِب َذ ِلــكَ ِ ف ي� َحـ ِّ
ـ�َ ،فأَ َّمــا َمـ ْ
ـق َمـ ْ
ـن يَ ْسـ َت ِوي خُ شُ ــو ُعهُ َو ُح ُضــو ُر َق ْل ِبـ ِـه ِ ي� َ ِ
ف
()2
القـ َـرا َء ِة عــن ظهــر القلــب فهــي أَ ْف َضـ ُـل ِ ف ي� َح ِّقـ ِـه»
خُ شُ ــو ُعهُ َ ،و ُح ُضــو ُر َق ْل ِبـ ِـهَ ،وت ََدبُّـ ُـر ُه ِ ي� ِ
والق ـراءة عـ بـر الهاتــف لهــا ممـ ي ز
ـ�ات حســنة ،منهــا أنــه يجــوز أن يق ـرأ المحــدث حدث ـاً
أصغــر الق ـرآن مــن شاشــة الهاتــف ،عــى اعتبــار أنهــا ليســت بمصحــف ،قــال النــووي ،رحمــه
اللــه« :أَجمــع المســلمون عـ َـى جــواز قــراءة ال ُقــرآن للمحــدث ،و أ
ال َ ْف َضـ ُـل أَنَّــهُ يَ َتطَ َّهـ ُـر َل َهــا» (،)3
ْ ِ ِ ُ ْ ِ ِ َ
ْ َ َ ُ ْ ِ ُ َ َ َ َ ِ ِ َ َِ

أكــر ،بمــا أن المصحــف قــد ال يتوافــر وجــوده دائمــاً ف ي�
فهــذا يوفــر مجــاال ً للقــراءة بشــكل ب
أ
أ
ـح مجــاال ً
الماكــن والوقــات جميعهــا ،بعكــس الهاتــف فإنــه دائم ـاً مــازم لصاحبــه ،ممــا يتيـ ُ
مــ�ة إمكانيــة حفــظ الهاتــف ،دون مشــقة ت
أوســع للقــراءة ،وكذلــك ي ز
حــى إن المــرء يســتطيع
 -1صحيح مسلم ،كتاب صالة المسافرين وقرصها ،باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة.
ش
يح� بن ش�ف النووي .166 /2
مح� الدين ي
 -2المجموع� ،ح المهذب ،أبو زكريا ي ي
ش
ش
يح� بن �ف النووي .69 /2
مح� الدين ي
 -3المجموع� ،ح المهذب ،أبو زكريا ي ي
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الدخــول بــه إىل الخــاء ،وأيضـاً مــن حســناته أن مــا عليــه مــن برامــج حديثــة مصاحبــة آ
لليــات
القرآنيــة فيهــا تفسـ يـر لهــا ،وذكــر لســبب نزولهــا ،وبيــان إلعجازهــا ،وغـ يـر ذلــك مــن المنافــع
وغ�هــا
الحســنة والعلــوم الدينيــة ،فهــذا كلــه يجعلنــا نحمــد اللــه تعــاىل عــى نعمــة الهاتــف ،ي
ض
ـر� اللــه تعــاىل ،ال فيمــا
مــن النعــم ،لكــن يبقــى واجبنــا تجــاه هــذه النعمــة اســتغاللها فيمــا يـ ي
يســخطه مــن أمــور محرمــة.
املسألة الثالثة:
رتق غشاء البكارة لدى البنات ألجل الزواج
الشــكال ،أ
ال�ويــر ،بــأي شــكل مــن أ
الســام يحــرم الغــش ،أو ت ز
ال�ييــف ،أو ت ز
ولي ســبب
إ
ـ� ش�يكـ ي ن
كان ،وبخاصــة ف� الــزواج؛ ألنــه عبــارة عــن عالقــة تربــط بـ ي ن
ـ� يجــب أن تكــون قائمــة عــى
ي
ـ� الزوجـ ي ن
الشــفافية والوضــوح؛ حـ تـى تكــون الروابــط بـ ي ن
ـ� قويــة ومتينــة ،وقائمــة عــى الحــب
أ
ت
ـ� شــامل قبــل الــزواج،
والرضــا ،فيــدوم الــزواج ،لذلــك اقــرح بعــض الطبــاء إجـراء فحــص طـ ب ي
ال�ويــر ،وبيــان حالــة الخاطــب الصحيــة قبــل وقــوع أ
ـ� الزوجـ ي ن
الم ـراض بـ ي ن
بهــدف منــع ت ز
ـ� أو
ـ� غــر شــامل أ
انتقالهــا إىل أ
الوالد ،لكــن يجــرى حاليـاً ف� بالدنــا فحــص طـ بـ� بـ ي ن
للمــور
ـ� الخاطبـ ي ن ي
ي
ي
ت
الــ� ينبغــي فحصهــا قبــل الــزواج ،وســبب المطالبــة بالفحــص
الطــ� الشــامل
جميعهــا ،ي
بي
ن
ضعــف الــوازع
الديــ� لــدى بعــض النــاس ،وانتشــار الغــش ،والرســول ،صــى اللــه عليــه
ي
ـش َف َليــس مـ نـ�) (*) ،فعــى أ
الهــل قــول الحقيقــة،
وســلم ،حــذر مــن الغــش ،فقــال(َ :مـ ْ
ـن َغـ َّ ْ َ ِ ِّ ي
1

والتحــ� بالصــدق ،والبعــد عــن الغــش ت ز
وال�ويــر؛ ألن ت ز
الســام،
ال�ويــر آفــة خلقيــة يرفضهــا إ
ي
«م ْن غَشَّ َنا َف َل ْي َس ِم َّنا».
* صحيح مسلم ،كتاب إ
اليمان ،باب َق ْو ِل ال َّن ِب ي� ،صىل الله عليه وسلمَ :
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ف
�
�قه

ويعــرض مرتكبهــا نفســه إىل المســاءلة أو المحاكمــة ،وقــد تلحقــه خســارة وفضيحــة بســببها،
عــى عكــس ظنــه أنــه بالغــش يحقــق مـراده أو مصلحتــه؛ ألن أ
الصــل ف ي� المـرأة المســلمة الكــف
عــن اقـ تـراف المعــاص آ
والثــام ،وتجنــب الوقــوع ف� فاحشــة الـ ن
ـز� ،وعليــه؛ فإجـراء عمليــة رتــق
ي
ي

غشــاء البــكارة غـ يـر جائــز إذا كان تمزقــه ناتجـاً عــن ن
ز� برضــا الفتــاة؛ ألن هــذا الفعــل يعــد مــن
الغــش والتدليــس ،كمــا ذكرنــا ،ولئــا يكــون ســبباً ف� التهــاون بارتــكاب الـ ن
ـز� ،والتشــجيع عليــه،
ي

ف
ت
والنابــة إىل اللــه تعــاىل ،واللــه
الــ� وقعــت ي� هــذه الفاحشــة التوبــة ،إ
لذلــك عــى المــرأة ي
ات
ـاب َو َآمـ َ
ســبحانه يقــول{ِ :إال َمـ ْ
ـن َو َع ِمـ َـل َع َمـا ً َصا ِل ًحــا َفأُو َل ِئــكَ يُ َبـ ِّـد ُل ال َّلــهُ َسـ ِّي َئا ِت ِه ْم َح َسـ َن ٍ
ـن تَـ َ
ـوب ِإ َل ال َّلـ ِـه َم َتابًــا} (الفرقــان،)71 - 70 :
َوك َ
َان ال َّلــهُ َغ ُفــو ًرا َر ِح ً
يمــا * َو َمـ ْ
ـاب َو َع ِمـ َـل َصا ِل ًحــا َف ِإنَّــهُ يَ ُتـ ُ
ـن تَـ َ
وإخبــار الخاطــب بحالهــا بصــدق عــى أن يتقبــل المتقــدم للــزواج منهــا ذلــك ،وييــر اللــه
تعــاىل لهــا الــزواج لتوبتهــا وصدقهــا ،ويبــارك لهــا فيــه ،أو عــى أ
القــل إن رفضهــا الخاطــب مــن
البدايــة تكــون هــي وأهلهــا تجنبــوا الخــوض ف ي� خالفــات ،ودخــول محاكــم ،وتدخــل النــاس،
هــم بغـ نـى عــن ذلــك كلــه.
املسألة الرابعة:
ئ
ئ
كهربا�
كهربا� ،أو قطع رقبته برسعة من خالل منشار
صعق الحيوان المأكول بتيار
ي
ي
مــن ضمــن الطــرق الجديــدة الســهلة والرسيعــة ف ي� الذبــح صعــق الحيــوان المــراد
أ
ئ
ـا� خفيــف ،بهــدف إضعــاف قوتــه ،أو تدويخــه ،لتخفيــف آالم الذبح،
إعــداده لــ�كل بتيــار كهربـ ي
ثــم نحــره ،وهــو عــى قيــد الحيــاة ،فبهــذه الطريقــة يجــوز أكل الحيــوان؛ إذا توافــرت ش�وط
ت
ـ� منهــا عــدم مــوت الذبيحــة مــن الصعــق ،وهــذه الطريقــة أكــد مجمــع
الــذكاة جميعهــا ،والـ ي
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ف
ت
ـ� تــذىك بعــد التدويــخ ذكاة
الفقــه إ
الســامي جوازهــا ،حيــث جــاء ي� قراراتــه« :إن الحيوانــات الـ ي
ت
ش
ش
ـ� يتأكــد بهــا عــدم مــوت الذبيحــة قبــل
�عيــة يحــل أكلهــا ،إذا توافــرت الــروط الفنيــة الـ ي
تذكيتهــا» ( ،)1وقــد أجــاز مجلــس الفتــاء أ
العــى ف� فلسـ ي ن
ـط� ف ي� ق ـراره رقــم 61 /1 :بتاريــخ
إ
ي

2006/ 12/ 14م ،أكل الدجــاج المذبــوح وهــو معلــق مــن أ
الرجــل بعــد وضعــه ف ي� مــاء مكهــرب
للتخديــر بـ شـروط ،وهــي:

 - 1أن يكون الذابح مسلماً أو كتابياً.
 - 2أن تتم التسمية عند الذبح.
 - 3أن تكون آ
اللة جارحة وحادة.
ين
والودج�.
 - 4أن ينهمر الدم عىل وجه مخصوص من قطع للحلقوم والمريء
ئ
ـا� ،فقــد
أمــا بخصــوص قطــع رقبــة الحيــوان المأكــول برسعــة مــن خــال منشــار كهربـ ي
المــام مالــك وبعــض الســلف(،)2
ذهــب جمهــور الفقهــاء إىل جــواز هــذه الطريقــة ،ومنعهــا إ
والراجــح مــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء؛ ألن التذكيــة ش
ال�عيــة قــد حصلــت وهــي انهمــار دم
الحيــوان.

السالمي ،جدة ،سنة 1997م ،ع ،10ج ،1ص .654
 -1مجلة مجمع الفقه إ
 -2بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،ابن رشد ،محمد بن أحمد بن رشد
القرط�456 /1 ،
بي
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الشيخ محمد أحمد حسين  /المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

 .1حكم رعاية الطفل مجهول النسب يف اإلسالم

ف
الســام يــوازي اليتيــم ف ي� الرعايــة
الســؤال :هــل اللقيــط (مجهــول النســب) ي� إ
والحسان؟
إ
الجــواب :الحمــد للــه رب العالمـ ي ن
ـ� ،والصــاة والســام عــى شأ�ف الخلــق ،ســيدنا
محمــد أ
ين
ال ي ن
أجمعــ� ،وبعــد؛
مــ� ،وعــى آلــه وصحبــه
والحســان مثــل اليتيــم ،بــل قــد
فالطفــل مجهــول النســب يحتــاج إىل الرعايــة والكفالــة إ
يكــون أكـرث حاجــة إىل ذلــك؛ ألن اليتيــم يعــرف أمــه وأبــاه ،أمــا هــو فيحتــاج إىل قريــب يعوضــه
عــن والديــه اللذيــن ال يعرفهمــا.
والحســان إليــه مــن
وعليــه؛ فكفالــة الطفــل مجهــول النســب ،والقيــام عــى تربيتــه ،إ
أعمــال الــر ،وتعــد قربــة مــن القربــات ،ومــن يقــوم بهــا لــه أ
الجــر العظيــم ،ويجــوز للكافــل
ب
ف ي� هــذه الحالــة أن ينســب المكفــول الســم عائلتــه فقــط ،عــن طريــق المــواالة ،فاللــه تعــاىل
ف
يمــا
يقــولَ { :فـ ِـإن َّلـ ْـم ت َْع َل ُمــوا آبَاءهُ ـ ْـم َف ِإخْ َوانُ ُكـ ْـم ِ ي� ِّ
ـس َع َل ْي ُكـ ْـم ُج َنـ ٌ
ـاح ِف َ
الديـ ِـن َو َم َوا ِلي ُكـ ْـم َو َل ْيـ َ
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(الحـزاب ،)5 :وقــد حــرم مجلــس الفتــاء أ
أَخْ طَأْتُــم بــه} أ
العــى ف� فلسـ ي ن
ـط� ف ي� قـراره رقــم)22/ 1( :
إ
ِ ِ
ي
الم َتبـ ن ّـى اســم ُ ن
ـ�.
بتاريــخ 1998/ 8/ 2م ،إعطــاء ُ َ
الم َت َبـ ّ ي

 .2حكم إخراج أموال الزكاة للموظف الحكومي

الســؤال :هــل يجــوز رصف الــزكاة لموظــف حكومــي متقاعــد ف ي� ظــل عــدم رصف
الرواتــب كاملــة ،وخصــم معظــم مــا يدفــع مــن راتبــه لشــيكات مســتحقة؟ وإذا كانــت تجــوز
فهــل ينبغــي أن أعلمــه أنهــا زكاة؟
ف
الجــواب :ي ّ ن
َــر ِاء
الص َد َق ُ
بــ� اللــه ســبحانه وتعــاىل مصــارف الــزكاة ي� قولــه{ِ :إن ََّمــا َّ
ــات ِل ْل ُفق َ
ف
ـ� َوِ ف ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه َوابْـ ِـن
ـاب َوالْغَ ِار ِمـ ي ن َ
ـاك ي ِن� َوا ْل َع ِام ِلـ ي ن َ
َو َ
الم َسـ ِ
ـ� َع َل ْي َهــا َوا ْل ُمؤَ َّل َفـ ِـة ُق ُلوبُ ُهـ ْـم َوِ ي� ِّ
الر َقـ ِ
يض ً
يــم} (التوبــة ،)60 :وال يعطــى مــن الــزكاة أو صدقــة
الس ِــب ِيل َف ِر َ
يــم َح ِك ٌ
ــن ال َّل ِــه َوال َّلــهُ َع ِل ٌ
ــة ِم َ
َّ
الفطــر أحــد يغ�هــم.
وبالنســبة إىل إعطــاء الــزكاة للموظــف المحتــاج ،فيجــوز إذا لــم يكــن ممــن تجــب نفقتــه
عــى المــزك ،وكان مــن أ
الصنــاف الثمانيــة ،وراتبــه ال يكفــي حاجاتــه ،فيكــون مــن الفقـراء الذيــن
ي
يســتحقون الــزكاة ،وال داعــي إلخبــاره أن مــا يــرف لــه هــو مــن مــال زكاة.
 .3أفضل طريقة لتوزيع العقيقة

السؤال :ما أفضل طريقة لتوزيع العقيقة؟
ــذك عــن المولــود شــكراً للــه تعــاىل بنيــة ش
و�وط
الجــواب :العقيقــة هــي مــا يُ ّ
ــع
مخصوصــة ،وهــي ســنة مؤكــدة عــن رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،القائــل(َ :م َ
َــةَ ،فأَهْ ريقُــوا عنــهُ دمــا ،وأَميطُــوا عنــهُ أ
(*)
ــام َع ِقيق ٌ
ال َ َذى)
َْ
َْ ًَ
َِ
الْغُ ِ
ِ
1

أ
الص� ف ي� العقيقة.
* صحيح البخاري ،كتاب العقيقة ،باب إماطة الذى عن ب ي
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ويجــوز لصاحــب العقيقــة أن يــأكل منهــا ،ويتصــدق ،ويهــدي كيفمــا شــاء ،واســتحب بعــض
ولهــل بيتــه ،وثلثًــا يهديــه أ
العلمــاء أن تقســم أثالثًــا ،ثلثًــا لــه أ
والجــران ،وثلثًــا
للصحــاب
ي
يتصــدق بــه عــى الفق ـراء والمسـ ي ن
ـاك�.
وعليــه؛ فيجــوز للســائل الكريــم توزيــع العقيقــة كيفمــا شــاء ،ولــو أكل منهــا وأهــدى
خــر.
وتصــدق فذلــك ي
 .4حكم تأخري الصالة عن وقتها

ن
ف ش
ـ� الصــاة ف ي� وقتهــا بســبب العمــل
ـ� ال أصـ ي
الســؤال :أعمــل ي� �كــة ،والمشــكلة أنـ ي
لســاعات طويلــة ،فمــا حكــم ش
الــرع ف ي� ذلــك؟
أ
ف
الصال َة
الجــواب :الصــل أن تــؤدى الصــاة ي� وقتهــا ،عمـا ً بمضمــون قولــه تعــاىل{ِ :إ َّن َّ
ـ� ِك َتابًــا َم ْو ُقوتًــا} (النســاء ،)103 :واللــه أثـ نـى عــى المصلـ ي ن
ـ� الذيــن ال ينشــغلون
ـت َعـ َـى ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
كَانَـ ْ
{رجـ ٌ
ـن ِذ ْكـ ِـر
ـال ال تُ ْل ِه ِيهـ ْـم ِت َجــا َر ٌة َوال بَ ْيـ ٌ
بأعمالهــم عــن إقــام الصــاة ،فقــال جــل شــأنهَ :
ـع َعـ ْ
ال َّلــه وإ َقــام الصــاة وإيتــاء ال ـزكَاة يخَ ا ُفــون يومــا تَت َق َّلــب فيــه ا ْل ُق ُلــوب و أ
الَبْ َصــا ُر* ِل َي ْج ِزيَ ُهـ ُـم
ُ َ
ِ َ ِ ِ َّ ِ َ ِ َ ِ َّ ِ َ
َ ًَْ َ ُ ِ ِ
ـن َف ْض ِلـ ِـه َوال َّلــهُ
ـن َمــا َع ِم ُلــوا َويَ ِز َيدهُ ـ ْـم ِمـ ْ
ال َّلــهُ أَ ْح َسـ َ

ـاب} (النــور)38 - 37 :
يَـ ْـرز ُُق َمـ ْ
ـن يَشَ ــا ُء ِبغَ ـ ي ْ ِ
ـر ِح َسـ ٍ

وعليــه؛ فــا يجــوز لــك تأخـ يـر الصــاة عــن وقتهــا ،وينبغــي لــك أن تجتهــد لتؤديهــا ف ي� وقتهــا
المحــدد ش�عــاً ،لكــن إن كنــت بحاجــة ماســة إىل العمــل ،فيمكنــك أن تجمــع ي ن
بــ� الظهــر

تأخــراً حســب ظروفــك ،فــإن تعــذر عليــك ذلــك
والعــر ،والمغــرب والعشــاء تقديمــاً ،أو
ي
ـ� ،صــى اللــه عليــه
فابحــث عــن عمــل غـ يـره ،تتمكــن فيــه مــن المحافظــة عــى صالتــك ،فالنـ ب ي
ـرا ِم ْنــهُ ) (*) ،وعنــد االضطـرار
وســلم ،يقــول(ِ :إنَّــكَ َلـ ْ
ـن تَـ َـد َع شَ ـ ْي ًئا اتِّ َقــا ًء ِل َّلـ ِـهِ ،إال آتَــاكَ اللــهُ خَ ـ ي ْ ً
ت
ن
ـا� الظهــر والعــر ،جمــع تقديــم ،أو جمــع تأخـ يـر.
يجــوز الجمــع بـ يـ� صـ ي
1

البرصي� ،حديث أعرا� ،وقال أ
ين
الرنؤوط :إسناده صحيح.
* مسند أحمد ،مسند
بي
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 .5حكم نقل الدهون املرتاكمة يف البطن إىل منطقة الصدر

الســؤال :هــل يجــوز لزوجـ تـ� نقــل الدهــون ت
الم�اكمــة ف ي� منطقــة البطــن إىل منطقــة
ي
الصــدر؟ حيــث إن منطقــة الصــدر صغــرة جــداً ،وهــذا أ
ن
المــر
يزعجــ�.
ي
ي
الجــواب :عمليــات التجميــل تُجــرى إلزالــة عيــب ،أو لتغيـ يـر ف ي� الشــكل والمظهــر ،فــإن
كانــت إلزالــة عيــب أو تشــوه فتجــوز ،وال مانــع مــن إجرائهــا ،وقــد أجــاز الفقهــاء تكبـ يـر الثــدي
غــر
إذا كان
صغــراً ،ويســبب للمــرأة الضيــق والحــرج ،عــى اعتبــار أن تلــك مشــكلة مرضيــة ي
ي
عاديــة ،وذلــك عــن طريــق اســتعمال المراهــم والمسـ ض
ـتح�ات الطبيــة ،أو يغ�هــا مــن ســبل
ف
ش
ش
ـا� المضاعفــات الجانبيــة
ـ� متخصــص موثــوق ،لتـ ي
العــاج ،بــرط أن تكــون تحــت إ�اف طـ ب ي
الضــارة ،وأن تتــم العمليــة ف� أ
ت
الســر والصيانــة للمــرأة مــن
الحــوال جميعهــا ف ي� حــال مــن
ي
قبــل الطبيبــات المختصصــات الثقــات ،فــإن لــم توجــد طبيبــة إلجـراء هــذه العمليــة ،فيجــوز

اللجــوء إىل طبيــب ثقــة إلجرائهــا ،إن بلغــت الحالــة حـ ّـد الـرض ورة ،لمــا روي عــن عبــد الرحمــن
ـن َو ِر ٍق،
ـع َد ُق ِطـ َ
ـن أَ ْسـ َ
ـو َم ا ْل ـ ُكال َ ِبَ ،فاتَّخَ ـ َـذ أَنْ ًفــا ِمـ ْ
ابــن طرفــة( :أَ َّن َجـ َّـد ُه َع ْر َف َجـ َـة بْـ َ
ـع أَنْ ُفــهُ يَـ ْ

َ
ـب) ( ،)1وعــن أنــس،
َفأَنْـ ت َ ن َ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،فاتَّخَ ـ َـذ أَنْ ًفــا ِمـ ْ
ـن َذهَ ـ ٍ
ـ� َع َل ْيـ ِـهَ ،فأ َمـ َـر ُه ال َّنـ ِب ي ُّ
ض
ـول ال َّلـ ِـه،
الر ْح َمـ ِـن بْـ َ
ـر بْـ َ
ـن َعـ ْ
ـن ا ْل َعـ َّ
ـو ٍف ،شَ ـك ََوا ِإ َل َر ُسـ ِ
ر� اللــه عنــه ،قــال( :أَ َّن ال ُّزبَـ ي ْ َ
ـو ِامَ ،و َع ْبـ َـد َّ
ي
ف
ـت َعـ َـى ك ُِّل َو ِاحـ ٍـد ِم ْن ُه َمــا
ـص َل ُه َمــا ِ ي� ُل ْبـ ِـس ا ْل َح ِريـ ِـرَ ،ف َرأَيْـ ُ
َصـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم ،ا ْلق َْمـ َـلَ ،ف َرخَّ ـ َ
ـن َح ِريــر).
يصــا ِمـ ْ
َق ِم ً

()2

ت
ـ� تهــدف إىل إجـراء تعديــل غـ يـر اضطـراري عــى شــكل
أمــا بالنســبة إىل عمليــات التجميــل الـ ي

الخلقــة ،فهــي تنــدرج تحــت مســمى تغيـ يـر خلــق اللــه تعــاىل المنهــي عنــه ،والمعتـ بـر مــن عمــل
أ
ف
أ ن
نن
لبا�
 -1س� ب يأ� داود ،كتاب الخاتم ،باب ما جاء ي� ربط السنان بالذهب ،وحسنه ال ي
أ
ض
ث
ر� اللــه عنــه ،وقــال شــعيب الرنــؤوط :إســناده صحيــح عــى
 -2مســند أحمــد ،مســند المك�يــن مــن الصحابــة ،مســند أنــس بــن مالــك ،ي
ين
الشــيخ� .
ش�ط
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أنت تسأل واملفتي يجيب

ف� ت�اوى

الشــيطان ،قــال تعــاىل{ :و ألُض َّلنهــم و ألُمنينهــم و آلمرنَّهــم َف َليبت ُكــن آ َذ أ
ـام َو آل ُم َرنَّ ُهـ ْـم
َ ِ َّ ُ ْ َ َ ِّ َ َّ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ َ ِّ َّ َ
ان الَن َْعـ ِ
سانًــا ُم ِبي ًنا} (النســاء،)119 :
ـر َّن خَ ْلـ َ
ـق ال َّلـ ِـه َو َم ْن يَ َّت ِخ ِذ الشَّ ـ ْيطَ َ
ان َو ِل ًّيــا ِم ْن ُد ِ
َف َل ُيغَ ـ ي ِّ ُ
س خُ ْ َ
ون ال َّلـ ِـه َفق َْد خَ ِ َ
بتغيــر
كمــا أن رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،لعــن مــن تطلــب الحســن والجمــال
ي
ض
ات،
ر� اللــه عنــه ،قــالَ ( :ل َعـ َ
ات َوا ْل ُم ْس َت ْو ِشـ َـم ِ
ـن اللــهُ ا ْل َو ِاشـ َـم ِ
خلــق اللــه ،فعــن عبــد اللــه ،ي
ـن
ات خَ ْلـ َ
ـن َل َعـ َ
ـن َمـ ْ
ـق اللـ ِـه تعــاىلَ ،مــا ِ يل ال أَ ْل َعـ ُ
ـر ِ
ـاتَ ،وا ْل ُم َت َف ِّل َجـ ِ
َوا ْل ُم َت َن ِّم َصـ ِ
ـات ِل ْل ُح ْسـ ِـن ،ا ْل ُمغَ ـ ي ِّ َ
النــ� ،صـ َّـى اللــهُ ع َليــه وس ـ َّلم ،وهُ ـ ف
ـاب اللـ ِـه) (.)1
َ ْ ِ ََ َ َ َ
بي َ
ـو ِ ي� ِك َتـ ِ

المــام الحافــظ ابــن حجــر ،رحمــه اللــه :عــن الطـ بـري ،قولــه( :ال يجــوز للم ـرأة
ونقــل إ

ت
ش
الح ْســن ال للــزوج
ـ� خلقهــا اللــه عليهــا بزيــادة أو نقـ ٍـص؛ اللتمــاس ُ
تغيـ يـر ي
�ء مــن خلقتهــا الـ ي
أ
وال لغـ يـره ،ويسـ ن
ـن زائــدة ،أو
ـتث� مــن ذلــك مــا يحصــل بــه الـرض ر والذيّــةَ ،
ـن يكــون لهــا سـ ّ
كمـ ْ
طويلــة تُعيقهــا ف� أ
()2
الكل ،أو إصبــع زائــد يؤذيهــا أو يؤلمهــا فيجــوز ذلــك).
ي
ف
الطــار المحــدد
وعليــه؛ فــإن إجـراء العمليــة الجراحيــة المذكــورة ي� الســؤال يجــوز ضمــن إ
آنفـاً ،والضوابــط ش
ال�عيــة المبينــة أعــاه ،مــا دام عالجـاً لمشــكلة.
 .6حكم رصف الشيكات املؤجلة

ت
ش
ـ� الملحــة إىل المال
الســؤال :أملــك شــيكاً مؤجـا ً قيمتــه عــرون ألــف شــيقل ،ولحاجـ ي

ن
ت
ـ� خمســة
النقــدي عرضتــه عــى تاجــر مــواد غذائيــة ليرصفــه يل ،فقبــل ذلــك ،واشــرط أن يعطيـ ي
عـ شـر ألــف شــيقل نقــداً ،وأن أشـ تـري بالخمســة آالف شــيقل المتبقيــة مــواد تموينيــة مــن عنــده،

فهــل هــذه المعاملــة جائــزة ش�ع ـاً؟
الجــواب :فــإذا كان الشــيك حـ ًّ
ـال غـ يـر مؤجــل؛ فيجــوز أخــذ أجــرة مقابــل رصفــه ،باعتبارهــا
أجــرة مقابــل التوكيــل بــرف الشــيك ،وأخــذ أ
الجــرة عــى الوكالــة جائــز ،أمــا إن كان الشــيك
 -1صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب المتفلجات للحسن.
 -2فتح الباري البن حجر377 /10 :
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مؤجـ ًـا؛ فــا يجــوز رصفــه بأقــل مــن قيمتــه ،أو أخــذ عمولــة عــى رصفــه؛ ألن ذلــك يعـ ّـد مــن
الربــا المحــرم ،فــرف الشــيك المؤجــل بأقــل مــن قيمتــه هــو ف ي� الحقيقــة بيــع ديــن بنقــد مــع
التفاضــل ،وعــدم التقابــض ف ي� المجلــس ،وهــذا ربــا النســيئة المحــرم ش� ًعــا ،ورســول اللــه،

ـب ِب َّ
صــى اللــه عليــه وسلـــم ،يقــولَّ ( :
ـرَ ِ،والشَّ ـ ِـع ي ُ�
الذهَ ـ ُ
ـر ِبا ْلـ ب ُ ّ
ـبَ ،وا ْل ِف َّضـ ُـة ِبا ْل ِف َّضـ ِـةَ ،وا ْلـ ب ُ ُّ
الذهَ ـ ِ
ـو ٍاء ،يَـ ًـدا ِب َيــد)( )1وهــذا مــا
ِبالشَّ ـ ِـع ي�َ ِ،وال َّت ْمـ ُـر ِبال َّت ْمـ ِـرَ ،وا ْل ِم ْلـ ُ
ـوا ًء ِب َسـ َ
ـحِ ،م ْث ـا ً ِب ِم ْثـ ٍـلَ ،سـ َ
ـح ِبا ْل ِم ْلـ ِ
تضمنــه ق ـرار مجلــس الفتــاء أ
العــى ف� فلسـ ي ن
ـط� رقــم ،28/ 2 :بتاريــخ 1999/ 5/ 13م.
إ
ي
وعليــه؛ فالشــيكات إن كانــت حا ّلــة جــاز أخــذ أ
الجــرة عــى رصفهــا ،أمــا إن كانــت مؤجلــة؛
فيحــرم رصفهــا بأقــل مــن قيمتهــا؛ فـ شـروط الــرف واضحــة ،إذ يجــب التماثــل والتقابــض عنــد
ن ف
و� المســألة المذكــورة يمكــن للتاجــر أن يعطيــك قيمــة كامــل الشــيك
اتحــاد جنــس البدلـ يـ� ،ي

نقــوداً ،ثــم تشـ تـري أنــت منــه مــا شــئت مــن الســلع والمــواد التموينيــة ،والقاعــدة الفقهيــة
تفيــد أن" :كل قــرض جــر نفع ـاً فهــو رب ـاً"( ، )2وابــن قدامــة ،رحمــه اللــه ،يقــول" :وكل قــرض
ش�ط فيــه أن يزيــده فهــو حـرام بغـ يـر خــاف ،قــال ابــن المنــذر :أجمعــوا عــى أن المســلف إذا
ش�ط عــى المستســلف زيــادة ،أو هديــة ،فأســلف عــى ذلــك فأخــذ الزيــادة ،أو الهديــة بنــا ًء عىل
ذلــك ربــا ،وروي عــن ب يأ� بــن كعــب ،وابــن عبــاس ،وابــن مســعود ،أنهــم نهــوا عــن قــرض جــر
منفعــة"( ،)3واللــه تعــاىل أعلــم.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

 -1صحيح مسلم ،كتاب المساقاة ،باب الرصف وبيع الذهب بالورق نقداً.
 -2قواعد الفقه.100/ 1 :
ن
المغ� ،390 /4 :بترصف.
-3
ي
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ق� ي�م أو� خ�لا�ق
الوحدة خري عميم والفرقة رش عظيم
د .شفيق عياش
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ف
يعــا َوال تَف ََّر ُقــوا َوا ْذك ُُروا
{وا ْع َت ِص ُمــوا ِب َح ْب ِل ال َّلـ ِـه َج ِم ً
قــال تعــاىل ي� محكــم كتابــه العزيــزَ :
ـ� ُق ُل ِوب ُكـ ْـم َفأَ ْص َب ْح ُتـ ْـم ِب ِن ْع َم ِتـ ِـه ِإخْ َوانًــا َو ُك ْن ُتـ ْـم َعـ َـى
ـت ال َّلـ ِـه َع َل ْي ُكـ ْـم ِإ ْذ ُك ْن ُتـ ْـم أَ ْعـ َـدا ًء َفأَ َّلـ َـف بَـ ي ْ ن َ
ِن ْع َمـ َ
ـ� ال َّلهُ
ـار َفأَنْق ََذ ُكـ ْـم ِم ْن َهــا ك ََذ ِلــكَ يُ َبـ ي ِّ ن ُ
شَ ـفَا ُح ْفـ َـر ٍة ِمـ َ
ـن ال َّنـ ِ

ون}( آل عمـران)103 :
َل ُكـ ْـم آيَا ِتـ ِـه َل َع َّل ُكـ ْـم تَ ْه َتـ ُـد َ

ـات َوأُو َل ِئــكَ
ـن بَ ْعـ ِـد َمــا َجا َءهُ ـ ُـم ا ْل َب ِّي َنـ ُ
وقــال ســبحانهَ :
ـن تَف ََّر ُقــوا َواخْ َت َل ُفــوا ِمـ ْ
{وال تَكُونُــوا كَا َّل ِذيـ َ
ـم}(آل عم ـران)105 :
اب َع ِظيـ ٌ
َل ُهـ ْـم َعـ َـذ ٌ

آ
ف
ـون المجتمــع المســلم ،ويبنيــه
نجــد القـرآن الكريــم ي� هــذه اليــات البينــات ،وهــو يكـ ّ

لبنــة لبنــة ،ويدعــو أهلــه إىل الوحــدة ،وينهاهــم عــن التنــازع ،والتناحــر ،والفرقــة؛ ألن الوحــدة
مــن أهــم ركائــز التضامــن الســامي ،فيــوم أن يتحــد المســلمون ف� مشــارق أ
الرض ومغاربهــا
إ
ي
تحــت رايــة ال إلــه إال اللــه ،ال يتحداهــم عــدو ،وال يحــدق بهــم خطــر ،وال يتآمــر عليهــم أهــل
الباطــل ،مهمــا كانــوا أقويــاء ،وال يتــرب إىل حماهــم غــزو فكــري؛ ألنهــا ســياج منيــع ،يصــون
حماهــم مــن كل دخيــل ،ويحفــظ عليهــم أمنهــم واســتقرارهم.
آ
ت
الــ� تقــض ي عــى ســعادة المجتمعــات والشــعوب،
والفرقــة مــن أخطــر الفــات ي
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وترديهــم ف ي� مهــاوي التهلكــة ،وتجرهــم إىل المعصيــة ،وتظــل تفرقهــم شــيعاً ،حـ تـى تجعلهــم

ن
ف ش
� ٍء
ـن َف َّر ُقــوا ِدي َن ُهـ ْـم َوكَانُــوا ِشـ َي ًعا َل ْسـ َ
ـاىل{:إ َّن ا َّل ِذيـ َ
منفصلـ يـ� عــن الديــن ،قــال تعـ ِ
ـت ِم ْن ُهـ ْـم ِ ي� َ ي ْ
إن َّمــا أَمرهُ ــم إ َل ال َّلــه ثُــم ينبئهــم بمــا كَان ُــوا يفْع ُلون} أ
(النعــام)159 :
َ َ َ
ِ َّ ُ َ ِّ ُ ُ ْ ِ َ
ِ َ ُْ ْ ِ

ت
ـ� يدعــو إليهــا القـرآن الكريــم ،هــو االعتصــام بحبــل اللــه ،ففــي
وأســاس الوحــدة الـ ي
ذلــك تحريــك لمشــاعر المسـ ي ن
ـلم� نحــو التعاطــف ،والتعــاون ،والتســامح فيمــا بينهــم ،وتحذيــر
ين
المســلم� ،ويحــدث خلــا ً ف ي� أمنهــم
مــن الســفه ،ومــن كل مــا يدخــل البلبلــة ف ي� صفــوف
وراحتهــم ،ومــا يثـ يـر اضطـراب حا�ض هــم ،والمســاس بمســتقبلهم؛ قــال
يعــوا ال َّلــهَ
تعاىل{:وأَ ِط ُ
َ
ــروا ِإ َّن ال َّلــهَ
يحك ْ
ــب ِر ُ
ُــم َو ْ
َو َر ُســو َلهُ َوال تَ َنا َز ُعــوا َف َت ْفشَ ــ ُلوا َوت َْذهَ َ
اص ِب ُ

مــع الصابرين} أ
(النفــال)46 :
َ َ َّ ِ ِ َ

الســامية،
وقــد وجــه الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أمتــه إىل أســاس الوحــدة إ
ض
ن
ر� اللــه عنــه ،قــال :قــال رســول اللــه،
وهــو االعتصــام بحبــل اللــه المتـ يـ� ،فعــن ب يأ� هريــرة ،ي

ُــم :أَ ْن
ــر ض َ� َلك ْ
ــر ُه َلك ْ
ــر ض َ� َلك ْ
ُــم ثَالثًــاَ ،ف ي َ ْ
ُــم ثَالثًــاَ ،ويَكْ َ
صــى اللــه عليــه وســلم(ِ :إ َّن اللــهَ يَ ْ
ش
يعــا َوال تَف ََّر ُقــواَ ،ويَكْ ـ َـر ُه َل ُكـ ْـم:
ُ� ُكــوا ِبـ ِـه شَ ـ ْي ًئاَ ،وأَ ْن ت َْع َت ِص ُمــوا ِب َح ْبـ ِـل اللـ ِـه َج ِم ً
ت َْع ُبـ ُـدو ُهَ ،وال ت ْ ِ
رث
يــل َو َق َ
ِق َ
ــال).
ــؤَالَ ،و ِإ َضا َع ِــة َ
الم ِ
الس ِ
ــالَ ،وكَــ ْ َ َة ُّ

(*)
1

وبهــذا يكــون هــذا الحديــث قــد حمــل لنــا التحذيــر مــن الفرقــة واالختــاف ،بقولــه
صــى اللــه عليــه وســلم( :وال تَفَر ُقــوا) ،وجــاء هــذا النهــي بعــد أ
المــر باالعتصــام بحبــل اللــه،
َ
َّ
أن مــن اعتصــم بحبــل اللــه فهــو بعيــد عــن التنــازع ،بعيــد عــن الفرقــة ،أمــا مــن أعــرض
لبيــان ّ
عنــه ،والتمــس الخـ يـر مــن غـ يـره ،ضــل وضــاع وهلــك.
أ
ـق
ـن أَ َد ِاء َحـ ٍّ
ـر َح َ
ـو ِال ْم ِت َنــا ُع ِمـ ْ
اجـ ٍـةَ ،وال َّن ْهـ ِـي َعـ ْ
ـن َك ـرث ْ َ ِة ال َْم َســا ِئ ِل ِمـ ْ
ـاب ال َّن ْهـ ِـي َعـ ْ
ـاتَ ،وهُ ـ َ
ـع َوهَ ـ ِ
* صحيــح مســلم ،كتــاب القضيــة ،بَـ ُ
ـن َغـ ي ْ ِ
ـن َم ْنـ ٍ
ـب َمــا َل يَ ْس ـ َت ِحقُّهُ .
ل َِز َمــهُ  ،أَ ْو طَ َلـ ِ
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والســامية اليــوم من شــقاق ،وما يجــري ي ن
ومــا يجــري بـ ي ن
ب� شــعوبها
ـ� الــدول العربيــة إ
مــن ســفك للدمــاء ،ومــا يجــري بـ ي ن
ـ� شــعب الدولــة الواحــدة مــن منازعــات ،ومشــاحنات ،لهــو
خــر دليــل عــى ضعف هــذه أ
المــة؛ ألنها أصبحــت مجـزأة إىل دويالت ضعيفــة وهزيلة ،اســتورد
ي
إليهــا حكامهــا قوانـ ي ن
ـ� وضعيــة مــن صنــع أعدائهــا ليحكمــوا بهــا ،بــدال ً مــن أن يطبقــوا ش�ع اللــه
ف
ـي� حياتهــا ،فأصبحــت تسـ يـر عــى غـ يـر هــدى ،فوقعــت ف ي�
ســبحانه ،الــذي ارتضــاه لهــا ي� تسـ ي
ـ� والخصومــات ،تخــدم شــعار أ
الهــاك والدمــار ،وأصبحــت مرتعـاً للفـ ت ن
العــداء "فــرق تســد".
وقــد حــذر الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أولئــك الذيــن يمالئــون أ
العــداء،
ف
الســام ،فيســعون ي ن
بــ�
ويتصيــدون ي� المــاء العكــر ،ويوهمــون النــاس بانتســابهم إىل إ
النــاس عــى اختــاف طبقاتهــم ،واختــاف مراكزهــم ،بمــا يوهــن قوتهــم ،ويشــتت وحدتهــم،
ويســوقهم إىل التناحــر ،والتقاتــل ،والكيــد فيمــا بينهــم ،ويذكــون نــار الفتنــة حـ تـى يتــاح لهــم
التمــرغ ف� الخــرات ،والتنعــم بالجــاه والســلطان ،ودوس أ
العنــاق والذمــم والكرامــات.
ي
ي

ـلم� ،وال خــاص لهــم مــن هــذه آ
ومعلــوم بذلــك أنــه ال رفعــة لشــأن المسـ ي ن
الفــات،

ت
الــ� ذكــرت إال إذا تجــاوزوا خالفاتهــم ،وقضــوا عــى أســبابها ،ونــارصوا الحــق ،ســواء أكان
ي

لهــم أم عليهــم ،ووقفــوا ف ي� وجــه الباطــل يــداً واحــدة ،واعتصمــوا بحبــل اللــه اعتصامـاً عمليـاً،
ون}(الصــف)3 :
ــد ال َّل ِــه أَ ْن تَقُو ُلــوا َمــا ال تَف َْع ُل َ
َــر َم ْق ًتــا ِع ْن َ
وليــس كالميــاً ،قــال تعــاىل{ :ك ب ُ َ

ومــا الوحــدة الـ تـ� قامــت بـ ي ن
ـ� معظــم أقطــار الــدول العربيــة ،بــل كلهــا وعــى مــر
ي

ـن� ببعيــدة عــن أ
أ
اليــام والسـ ي ن
النظــار ،فلــم يكتــب ألي وحــدة منهــا البقــاء؛ ألن تلــك الــدول
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عندمــا اتحــدت مــع يغ�هــا لــم تـ ب ن
ـ� وحدتهــا عــى أســس ش�عيــة ،بــل بنتهــا عــى أســس واهيــة،
ِ

أ
ت
الــ� لــم يقصــد بهــا وجــه اللــه ،فالواقــع الــذي
تحكمهــا الهــواء والمصالــح الشــخصية ،ي
يعيشــه المســلمون هــذه أ
اليــام واقــع مؤلــم وحزيــن ،حيــث التمــزق والتعنــت ،واالختــاف،
أخــر عنــه المصطفــى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،حيــث
والبعــد عــن الديــن ،وســبب ذلــك ب
الُمــم مــن ك ُِّل أُ ُفــق ،كَمــا تَداعــى أ
أ
ال َ َك َلـ ُـة َعـ َـى َق ْص َع ِت َهــاَ ،قـ َ
ـال:
ٍ َ َ َ
قال(:يوشــكُ أَ ْن ت ََدا َعــى َع َل ْي ُكـ ُـم َ ُ ِ ْ
ِ
ـن ِق َّلـ ٍـة ِب َنــا يَ ْو َم ِئـ ٍـذ؟ َقـ َ
ُق ْل َنــا :يَــا َر ُسـ َ
ـونُ ،غ َثــا ًء
ـن تَكُونُـ َ
ـرَ ،و َل ِكـ ْ
ـول اللـ ِـه ،أَ ِمـ ْ
ـال :أَنْ ُتـ ْـم يَ ْو َم ِئـ ٍـذ ك َِثـ ي ٌ
ف
ـنَ ،قـ َ
ـالُ :ق ْل َنــا:
الس ـ ْي ِل ،تُ ْنـ ت َ ز َ
ـ� ُع َ
الوهْ ـ َ
الم َهابَـ ُـة ِمـ ْ
ـوب َع ُد ِّو ُكـ ْـمَ ،ويَ ْج َعـ ُـل ِ ي� ُق ُل ِوب ُكـ ُـم َ
كَغُ َثـ ِ
ـاء َّ
ـن ُق ُلـ ِ
ـن؟ َقـ َ
ـو ِت)
ـاةَ ،وك ََر ِاه َيـ ُـة َ
َو َمــا ا ْل َوهْ ـ ُ
المـ ْ
ـب ا ْل َح َيـ ِ
ـالُ :حـ ُّ

(*)
1

صدقــت ســيدي يــا رســول اللــه ،هــذا هــو حــال أمتنــا ،وهــذا هــو الواقــع الــذي
أ
الســامية ،والســبب ليــس مــن قلــة الكــم البـ شـري،
نعيشــه ،وهــذه الغثائيــة هــي داء المــة إ
بحذاف�هــا ،ولكــن
فالمســلمون يزيــدون عــن مليــار وســبعمائة ألــف مســلم ،ويمتلكــون المــادة
ي
ال وزن لهــم ف� مـ ي ز
ـ�ان هــذا العالــم ،وكل الــدول تحركهــم كمــا تشــاء ،تفســد لهــم مــا شــاء لهــا
ي
أن تفســد ،وقديمـاً كان هنــاك نفــر قليــل مــن أصحابــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،اســتطاعوا أن
يغـ يـروا مجــرى التاريــخ بأكملــه.
يــروى أن ربعيــاً بــن عامــر دخــل عــى رســتم أحــد الحــكام الجبابــرة ،وقــال لــه:
ابتعثنــا اللــه لنحــرر العبــاد مــن عبــادة العبــاد إىل عبــادة رب العبــاد ،ومــن جــور أ
الديــان إىل
عــدل الســام ،ومــن ضيــق الدنيــا إىل ســعة الدنيــا آ
والخــرة ،فانصاعــت لهــم الدنيــا ،وتزلزلــت
إ
النصار ،ومن حديث ثَوبان ،وقال أ
* مسند أحمد ،تتمة مسند أ
الرنؤوط :اسناده حسن.
َِ ْ َ ِ ِ ْ َ َ
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ال بم�اطوريــات ،وخضعــت لهــم رؤوس الجبابــرة ،والســبب ف ي� ذلــك أنهــم آمنــوا
أمامهــم إ
بربهــم إيمانـاً ال شــك فيــه ،وال جــدال ،واعتصمــوا بحبلــه المتـ ي ن
ـ� ،وطبقــوا ش�ع اللــه ،ووضعــوا
ف
أ ش
�ء ،ولــم يرضخــوا للظالــم ،فبالق ـرآن الكريــم،
خشــية اللــه ي� قلوبهــم ،فلــم يهنــوا لي ي

العــداء إخوان ـاً ،وغــدت أ
تآلفــت قلوبهــم ،وأصبــح أ
المــم الكثـ يـرة والشــعوب المختلفــة أمــة
إســامية واحــدة ،تؤمــن بــرب واحــد ورســول واحــد ،وتعمــل ش
بــرع واحــد ،وتنــادي بمبــدأ
واحــد ،مصــدره القـرآن الكريــم ،وســنة الرســول أ
ـ� والمرسـ ي ن
ـ� خاتــم النبيـ ي ن
المـ ي ن
ـل� ،صــى اللــه
عليــه وســلم.
الســام ،أن يوحــدوا صفوفهــم ،ويعتصمــوا بقرآنهــم،
فيكــون لزامــاً عــى حمــاة إ
ويتخــذوه دســتوراً لهــم؛ يك يصلــوا إىل بغيتهــم ،وصــدق الشــاعر ،حيــث قــال:
يــا مســلمون أمــا يكفــي تفرقنــا

فأجمعــوا أمركــم فالوقــت قــد حانــا

عــودوا إىل اللــه ضمــوا الصــف واعتصمــوا

باللــه

قرانَــا

إن تنــروا اللــه ينرصكــم وصحبكــم

ســيعمر

واتخــذوا
الكــون

والله يقول الحق وهو الهادي إىل سواء السبيل
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العفو ومكانته يف اإلسالم
الشيخ د .محمد يوسف الحاج محمد
مفتي محافظة أريحا واألغوار

العالمــ� ،والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد ،خاتــم أ
ين
النبيــاء
الحمــد للــه رب
ين
ين
أجمعــ�:
والمرســل� ،وعــى آلــه وأصحابــه
إن مــدار أحــكام الديــن الســامي عامــة تحقيــق المثــل أ
الخالقيــة ،الـ تـ� تضمــن أ
للف ـراد
َّ
إ
ُ
ي
وللمجتمــع الســامة ،والمنعــة ،والصمــود ،ولقــد تبـ َّـدت هــذه الحقيقــة مــن النــص النبــوي
ـت
أن رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
الواضــح ،حيــث أخــرج البيهقــي َّ
قال(:إن ََّمــا بُ ِع ْثـ ُ
ِ

أ
أ
ـاق)(*) ،ولقــد كانــت سـ يـرته ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مدرســة عظيمــة ف ي�
لُت َِّمـ َـم َم ـك َِار َم الَخْ ـ ِ
أ
الخــاق العمليــة ،مــن الجوانــب جميعهــا؛ الشــخصية ،واالجتماعيــة ،والســلوكية ،وال عجــب
1

ف
{و ِإنَّــكَ َل َعـ َـى خُ ُلـ ٍـق
ي� ذلــك ،وقــد قــال ســبحانه وتعــاىل تنويه ـاً بخلــق نبيــه الكريــم إجمــاالًَ :
َع ِظ ٍيم}(القلــم ،)4 :ويقــول ف ي� تقريــر ســجية الرحمــة ،والرأفــة ،والعفــو عنــد رســول اللــه ،صــى
اللــه عليــه وســلم ،فقــد قــال عـ َّز مــن قائــل{ :ل َقـ ْـد َجا َء ُكـ ْـم َر ُسـ ٌ
ـن أَنْف ُِسـك ُْم َع ِزيـ ٌز َع َل ْيـ ِـه َمــا
ـول ِمـ ْ
ــ� َر ُء ٌ
يم}(التوبــة)128 :
الم ِؤْم ِن ي ن َ
وف َر ِح ٌ
ُــم ِب ُ
يــص َع َل ْيك ْ
َع ِن ُّت ْ
ــم َح ِر ٌ
أ
الَخْ الق ،323/10 ،وصححه أ
*س� البيهقي ،كتاب الشهادات ،بيان مكَارم أ
ال ن ف
نن
ش
و�ء من فقهها
ََ ُ َ ِِ
ي
ِ
لبا� ي� سلسلة الحاديث الصحيحة ي
الوىل ،عدد أ
لبا� ،الطبعة :أ
أ ن
الجزاء ،6 :مكتبة المعارف ش
للن� والتوزيع ،الرياض.
وفوائدها ،ال ي
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وقــد خُ صــص هــذا المقــال لتنــاول معـ نـى خُ لــق العفــو ،وبيــان أهميتــه لســكون النفس
وطمأنينتهــا ،والســتقرار المجتمــع وســامته.
ف
ت
ن
الــ�
وقبــل البــدء ي� بيــان معــى صفــة العفــو ،وتتبــع بعــض المواقــف النبويــة ،ي
تتجــى فيهــا تلــك الصفــة ،ال بـ َّـد مــن بيــان صعوبــات الــكالم عــن شــخصية أفضــل الخلــق
جميعــاً ســيدنا محمــد ،عليــه الصــاة والســام.
فمــا يلبــث الكُ تــاب الذيــن تصــدوا لمهمــة الكتابــة عــن ســيدنا محمــد ،صــى الله عليه وســلم،
ت
ـو َقة ،تحولــت إىل صعبــة وشــاقة
أن يصدمــوا بـ َّ
ـ� بــدت لهــم ســهلة ،بــل ُمشـ ِّ
ـأن المهمــة الـ ي

جــداً ،فـ أ
ـ�ول وهلــة يُخ ّيــل للكاتــب أن الكتابــة عــن أنبــه رجــل ف ي� التاريــخ ،وأعظــم شــخصية
سياســية وأخالقيــة ،عرفهــا البـ شـر ،ال تحتــاج ســوى إىل النهــل مــن أي جانــب مــن جوانــب عظمته
ف
ن
ـ� لشــخصية ســيدنا محمــد،
ي� المجــال العــام أو الخــاص ،بيــد َّ
أن محاولــة التصويــر الذهـ ي
صــى اللــه عليــه وســلم ،تبهــر الكُ َّتــاب وتعجزهــم ،لتناســق كماالتــه ش
الب�يــة بطريقــة غـ يـر
معهــودة ف ي� حياتنــا ،فحلمــه بمقــدار شــجاعته ،وكرمــه بمقــدار حكمتــه ،وصـ بـره بمقــدار هيبتــه،
أن يرســم صــورة ذهنيــة معتــادة عــن شــخصية
وعواطفــه بمقــدار عقالنيتــه ،فكيــف للكاتــب إذاً ْ
متفــردة غـ يـر معتــادة؟! ولقــد أبــدع البوصـ يـري ،رحمــه اللــه تعــاىل ،ف ي� وصــف هــذه الحقيقــة
ـا� منهــا عندمــا كتــب بردتــه الشــه�ة ،فقــال فيهــا يصــف ذلــك أ
الـ تـ� يبــدو أنــه عـ ن
المــر:
ي
ي
ــرى
ــم معنــــا ُه
أعيـــا الــورى َف ْه ُ
َ
فليــس يُ َ

ف
ــم
غـــر ُمنف َِح ِ
ُــر ِب وال ُب ِ
عـــد فيــه ي ُ
ي� الق ْ

كـــالشمس تظ َهــر للعي َن ي ْ ن
ــــع ٍد
ــ� ِمــن بُ ُ
ِ
ُ
ِ

صغــر ًة وت ُِك ُّ
ـــم
ي
ـــر َف ِمــن أَ َم ِ
ـــل الطَّ ْ
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و�ح البيــت أ
ش
الول مثــال الشــيخ محمــد الطاهــر بــن عاشــور ( )1ف ي� كتابــه" :شــفا القلــب

حم ِديَّــة ،لعــر
الم َّ
الجريــح بـ شـرح بــردة المديــح"" :والمعـ نـى أعيــا جميــع الخلــق إدراك حقيقتــه ُ
والحاطــة بهــا عــى مــا هــي عليــه  ..واختــار مــادة االنفحــام الدالــة عــى الغلبــة
التوصــل إليهــا ،إ
العيــاء ،ونســبته إىل الفهــم مجازيــة ،والحقيقــة أعياهــم اللــه بفهمــه"
لمناســبة إ

()2

أ
ف
ن
أن الشــمس تظهــر
ـا� ،فيقــول الشــيخ ي� ش�حــه" :ال َ َمـ ْـم :القريــب ،والمعـ نـى َّ
أمــا البيــت الثـ ي
صغــرة الجــرم ،وإذا نظــر إليهــا القريــب منهــا ،أعيــت نظــره بأشــعتها
للــر ئ يا� البعيــد عنهــا
ي
ف
أن جهــل
المانعــة مــن تث ُّبتــه يك يدركهــا ،فالقريــب والبعيــد اســتويا ي� الجهــل بحقيقتهــا ،إال َّ

أ
صغ�ة،
القريــب بســيط ،وجهــل البعيــد مركــب؛ لنَّــه أدركهــا عــى خــاف حقيقتهــا ،حيــث رآهــا ي
كذلــك حــال القريــب والبعيــد منــه عليــه الصــاة والســام ،فالبعيــد يدركــه بحســب قصــور
علمــه عــى خــاف مقامــه؛ ألنَّــه ال يعلــم منــه إال مــا ظهــر ،والبعيــد تحجبــه أنــواره الســنية
اف�قــا ف� البســاطة ت
الباهــرة عــن الوصــول إىل حقيقتــه ،فتســاويا ف� الجهــل وإن ت
وال�كيــب .ومــا
ي
ي

أحســن قــول شــيخ المعـ َّـرة ف ي� هــذا المعـ نـى:
بالع ي ن
ــ�
ــ�
رأوك
فاســ َتغْ َوتْ ُه ُم ِظ ن َ ن ٌ
ْ
ْ
َ ِ
والنجــم تســتصغر أ
البصــا ُر صورتَــه
ّْ ُ
ْ ِ ُ

ــر
ْــر
ِ
ولــم يَ َ
صــاد ِق الخَ ب َ ِ
ــر ْوكَ ِبفك ٍ
()3
ف
ــر".
ــر ِف ال
ِ
للنجــم ي� ّ
والذن ُ
ْــب للطَّ ْ
الصغَ ِ

 -1هو الشيخ محمد الطاهر بن عاشور أ
الشه� التحرير والتنوير ،-ولد سنة 1230هـ/
التفس�
الول ،جد الشيخ محمد الطاهر بن عاشور صاحب
ي
ي
أ
والفتاء
1815م ،تتلمذ عىل أيدي كبار شيوخ الزيتونة ،وأصبح مدرساً فيها ،وارتقي سنة  1846إىل مدرس من الطبقة الوىل ،توىل القضاء إ
أ
ف
ف
وتو� سنة 1862م.
ونظارة الوقاف ي� تونس ،ي
 -2ابن عاشور ،محمد الطاهر ،شفا القلب الجريح شب�ح بردة المديح ،ص  ،145بتعليق حفيد المؤلف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ،الطبعة
أ
بإ�اف وزارة الثقافة التونسية ،معامل الطباعة ن ز
الوىل ،ش
في�ي -تونس 2008م.
 -3المرجع السابق ،ص .147 - 146
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ـب واحـ ٍـد مــن شــخصية ســيدنا محمــد ،صــى اللــه عليــه
أمــا مــن حــاول تصــور جانـ ٍ

وســلم ،فقــد كان أقــرب للنجــاح ف ي� تصــور عظمــة ســيدنا رســول اللــه فيــه ،كمــا فعــل الكاتــب
المريــ� مايــكل هــارت ،ف� كتابــه الشــه� "المائــة أ
أ
الوائــل" حيــث انحــر اهتمامــه عــى
ي
ي
ي
مقــدار أ
ف
أن ســيدنا محمــداً ،صــى اللــه
الثــر
العمــ� للعظمــاء والزعمــاء ي� العالــم ،فوجــد َّ
ي

عليــه وســلم ،هــو أ
العظــم أث ـراً ف� التاريــخ ،فمــن ناحيــة مقارنــة الدعــاة والمصلحـ ي ن
ـ� ،وآثــار
ي

أ
الســامية لقدرتهــا الكبـ يـرة عــى
الصالحيــة كان النجــاح الكـ بـر مــن نصيــب الدعــوة إ
دعواتهــم إ
اســتيعاب الثقافــات المتباينــة ،وتقبــل الشــعوب المختلفــة لتعاليمهــا الســمحة.
تن
ويجــدر بنــا ف ي� هــذا الزمــن ،حيــث الهــرج
والفــ� ،أن نخصــص بالــدرس واالعتبــار،

ف
ف
و� سـ يـرته العطــرة،
خلــق التســامح ي� دعــوة ســيدنا رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ي
والــذي يتجــى ف ي� صفــات العفــو والصفــح ،فلعلنــا نعتـ بـر بذلــك ف ي� حياتنــا الفرديــة واالجتماعية،
أ
َــوم المعــوج مــن أنماطنــا
فمــا أحوجنــا إىل االقتــداء بتلــك الخــاق العظيمــة ،عــى أن نُق ِّ

االجتماعيــة والفرديــة.
العفو لغة واصطالحاً:
ـ� متضاديــن ،أ
ف
ت
ـأ� بمعنيـ ي ن
الول بمعـ نـى الـ تـرك وهــو
َ
الع ْفــو ي� أصــل الوضــع اللغــوي يـ ي

ن أ
أ
ف
ن
ــر ُف ا ْل ُم ْع َت ُّ
ــل
والثــا�
الشــهر،
بمعــى الخــذ ،جــاء ي� مقاييــس اللغــة( :ا ْل َع ي ْ ن ُ
ــ� َوا ْلفَــا ُء َو َ
الح ْ
ي

أ
آ
ش
َ
ـو:
ـى ِءَ ،والخَ ـ ُـر َعـ َـى طَ َل ِبـ ِـه ،ومــن المعـ نـى ال َ َّو ُل :ا ْل َع ْفـ ُ
أَ ْصـ ِ
ـان يَـ ُـد ُّل أ َح ُدهُ َمــا َعـ َـى تَـ ْـر ِك الـ َّ ي ْ
ــه  -ت ََع َ
ــم؛ َف ْضــا ً ِم ْنــهُ )
ــمَ ،فــا يُ َع ِاق ُب ُه ْ
ــهَ ،و َذ ِلــكَ ت َْركُــهُ ِإيَّاهُ ْ
ــال َ -ع ْ
َعف ُ
ــن خَ ْل ِق ِ
ْــو ال َّل ِ

(*)
1

القزوي� ،معجم مقاييس اللغة  ،56 / 4المحقق :عبد السالم محمد هارون،عدد أ
ن
الجزاء ،6 :ش
* ابن فارس ،أحمد بن فارس
النا� :دار الفكر،
ي
1399هـ 1979 -م.
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آ
ـا� للعفــو يقــول ابــن فــارس :أ
ف
ن
ن
ـو ُل
َ
ـبَ ،قـ ْ
(وال َ ْصـ ُـل الخَ ـ ُـر ا َّلـ ِـذي َم ْع َنــا ُه الطَّ َلـ ُ
و� المعــى الثـ ي
ي

وفَ ...قـ َ
ـع َل َها)
اسـ ٌـم َج ِامـ ٌ
ـال الخَ ِليـ ُـلَ :
الخَ ِليـ ِـلِ :إ َّن ُ
ـاب َ
الم ْعـ ُـر ِ
الع ِاف َيـ ُـة طُـ ُ
الع َفــا َة طُـ ُ
الرز ِْق ْ
ـاب ِّ

()1

ـو َف ُعـ ٌ
ـاو ُز َعـ ِـن
ّأمــا
ـو ال َّت َجـ ُ
ً
ـول ِمـ َ
ـن ا ْل َع ْفـ ِـوَ ،وهُ ـ َ
ـو هُ ـ َ
اصطالحــا ،فيقــول المباركفــوري" :ا ْل َع ُفـ ُّ
َّ
َــاب َع َل ْي ِــه".
ْــبَ ،وت ْ
الذن ِ
َــركُ ا ْل ِعق ِ

()2

العفو يف القرآن الكريم:
الع ُفــو ف ي� الق ـرآن الكريــم ف ي�
ـو مــن أســماء اللــه الحسـ نـى ،وقــد ورد ذكــر لفــظ َ
َ
الع ُفـ ْ
ف
ـوا َغفُو ًرا}
مواضــع عــدة ،وقــرن باســم الله تعــاىل الغفــور ،ي� مثل قولــه تعــاىل{ِ :إ َّن ال َّلــهَ ك َ
َان َع ُفـ ًّ
ـوا َغفُو ًرا}(النســاء،)99 :
ـى ال َّلــهُ أَ ْن يَ ْعف َُو َع ْن ُهـ ْـم َوك َ
َان ال َّلــهُ َع ُفـ ًّ
(النســاء ،)43 :وقولــه تعــاىلَ { :فأُو َل ِئــكَ َعـ َ
أن العفــو درجــة أعــى مــن الغفـران ،فالغفـران تــرك العقــاب ،والعفــو محــو
والجامــع بينهمــا َّ
النســان ،ومــن صحيفــة أعمالــه ،وقــرن أيضـاً باســمه تعــاىل القديــر ،ف ي�
أثــر الذنــب مــن نفــس إ
ـوا َق ِد ًيرا}(النســاء،)149 :
ـوء َف ِإ َّن ال َّلــهَ ك َ
َان َع ُفـ ًّ
ـرا أَ ْو تُخْ ُفــو ُه أَ ْو ت َْع ُفــوا َع ْن ُسـ ٍ
قولــه تعــاىل{ِ :إ ْن تُ ْبـ ُـدوا خَ ـ ي ْ ً
والجامــع بينهمــا أن مــن ش�وط تحقــق العفــو القــدرة عــى العقوبــة ،فــدون ذلــك ال يتصــور
العفــو ،ت
فــرك العقوبــة ل َت َح ي ُّ ن
ف ش
�ء ،بــل هــو تربــص
ــ� القــدرة عليهــا ليــس مــن العفــو ي� ي
فحســب ،فــإن وجــدت القــدرة عــى إيقــاع العقوبــة ،تف�كهــا يكــون عفــواً ،واللــه تعــاىل عــى كل
ش
�ء قديــر ،تف�كــه ع ـ َّز وجــل لعقوبــة العصــاة مســتحقي العقــاب عفــواً مطلق ـاً؛ أل َّن قدرتــه
ي
عــى معاقبتهــم قــدرة مطلقــة.

القزوي� ،معجم مقاييس اللغة  ،56 / 4المحقق :عبد السالم محمد هارون،عدد أ
ن
الجزاء ،6 :ش
 -1ابن فارس ،أحمد بن فارس
النا� :دار الفكر،
ي
1399هـ 1979 -م.
أ
أ
ت
ش
 -2المباركفوري ،محمد عبد الرحمن ،تحفة الحوذي ب�ح جامع ال�مذي ،440 / 1 ،عدد الجزاء ،10 :دار الكتب العلمية – يب�وت – دون رقم
طبعة أو تاريخ شن�.-
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ويقــول ابــن الجــوزي ف� كتابــة نزهــة أ
العـ ي ن
ـ� النواظــر ف ي� مــوارد العفــو ف ي� الق ـرآن الكريــم:
ي

ف
ُــرآن عــى أَ ْربَ َعــة أوجــه:
َ
"وذكــر أهــل ال َّتف ِْس يــر أَن ا ْل َعفــو ِ ي� ا ْلق ْ

أَحدهَ ــا :الصفــح وا ْلمغْ فــرة ،ومنــه َقولــه تَعـ َ ف
{و َل َقـ ْـد َع َفــا ال َّلــهُ
َ
ـال ِ ي� ســورة آل عمـ َـرانَ :
َ َ ِ َ َِ ْ ْ

ـم}( آل
َع ْن ُهـ ْ

عمـرانَ ، )155 :وِ ف ي� ســورة بَـ َـرا َءةَ { :ع َفــا ال َّلــهُ َع ْنكَ }(بـراءة.)43 :

ـا� :الـ ت ّـرك ،ومنــه َقولــه تَعـ َ ف
ن
ـو ا َّلـ ِـذي ِب َيـ ِـد ِه ُع ْقـ َـد ُة
ـال ِ ي� ســورة ا ْل َب َقـ َـرة{ِ :إ َّل أَ ْن يَ ْع ُفـ َ
َ
ـون أَ ْو يَ ْع ُفـ َ
ْ َِ ْ ْ
َوال َّثـ ِ ي
النكَاح}(البقــرة،)237 :أَراد :تــرك المهــر .وهَ ـ َـذا قريــب مــن المعـ نـى أ
الول.
َ َ
ْ َ
ِّ ِ

والثَّالــث :ا ْلفَاضــل مــن المــال ،ومنــه َقولــه تَعـ َ ف
ـون
{ويَ ْس ـأَ ُلونَكَ َمــا َذا يُ ْن ِف ُقـ َ
َ
ـال ِ ي� ســورة ا ْل َب َقـ َـرةَ :
َ
َِ ْ ْ
ِ
َ ِ

أ
ف
الَعــراف{ :خُ ــذ ا ْلعفْو } أ
(الع ـراف.)199 :
ِ َ َ
ُقـ ِـل ا ْل َعف َْو }(البقــرةَ ،)219 :وِ ي� ســورة ْ َ

ـال :ف أ
رث
الســي َئة ا ْل َح َس ـ َنة َحـ ت َّـى
[� ال َ ْعـ َـراف] { :ثـ َّـم بدلنــا َم ـكَان َّ
َو َّ
الر ِابــع :ا ْلكَ ـ ْ َةَ ،و ِم ْنــه َق ْولــه ت ََعـ َ ِ ي
عفــوا}  ،أَيَ :ك ـرث ُ ُ واَ ،قا َلــه :أَبُــو ُع َب ْيـ َـدة"

(*)
1

أهمية فضيلة العفو:
ت
ـ� يمكــن ل إلنســان أن يتحــى بهــا،
العفــو مــن أجـ ّـل الصفــات ،وأعظــم المناقــب الـ ي

ف
ن
الحســى ،يقــول حجــة
العفُــو هــو اســم مــن أســماء اللــه تعــاىل
ويكفــي ي� إثبــات ذلــك َّ
أن َ

أ
ف
السـ ِّي َئات ،ويتجــاوز
الســام الغـز يال ي� كتابــه "المقصــد السـ نـى"َ :
إ
"العفــو :هُ ـ َ
ـو ا َّلـ ِـذي يمحــو َّ
ـو قريــب مــن الغفــورَ ،ولكنــه أبلــغ ِم ْنــهُ َ ،فـ ِـإن الغف ـران يُنـ ب ئ
السـ ت ْـر،
ـاصَ ،وهُ ـ َ
ـ� َعــن ّ
َعــن المعـ ِ ي
العفــو يُنـ ب ئ
ـو
َو َ
السـ ت ْـر ،وحــظ َ
الع ْبــد مــن َذ ِلــك ال يخفــىَ ،وهُ ـ َ
ـ� َعــن المحــو ،والمحــو أبلــغ مــن ّ
ف
يعفُــو َعــن كل مــن ظلمــه ،بــل يحســن ِإ َل ْي ِــه ،ك ََمــا يــرى اللــه ت ََع َ
الدنْ َيــا ِإ َل
أَن ْ
ــال محســناً ِ ي� ُّ
ف
ض
أ ن
ا�،الطبعة
* ابن
الجوزي ،عبد الرحمن بن ي
عل ،نزهة ال يع� النواظر ي� علم الوجوه والنظائر ،ص  ،437تحقيق :محمد عبد الكريم كاظم الر ي
الوىل ،عدد أ
أ
الجزاء ،1 :مؤسسة الرسالة  -لبنان /يب�وت1404 ،هـ 1984 -م.
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يع ُفــو َع ْن ُهــم ِبـأَن يَ ُتــوب َع َل ْي ِهــمَ ،و ِإذا
العصــاة والكفــرة غـ يـر معاجــل َل ُهــم بالعقوبــة ،بــل ُر َبمــا ْ
ـاب َع َل ْي ِهــم ،محــا ســيئاتهمِ ،إ ْذ التائــب مــن َّ
الذنــب ،كمــن ال َذنْــب َلــهُ َ ،وهَ ـ َـذا غَايَــة المحــو
تَـ َ
للجنايــة"

()1

أ
ـإن اللــه ع َّز وجــل أَ َم َر رســوله بأن يأخذ بــه ،ويجعله عــادة له ال
ولهميــة خلــق العفــو ،فـ َّ
�} أ
(العـراف،)199 :
الج ِاه ِل ي ن َ
يحيــد عنه ،يقول ســبحانه وتعــاىل{ :خُ ِذ َ
ـو َوأْ ُم ْر ِبا ْل ُعـ ْـر ِف َوأَ ْع ِر ْض َعـ ِـن َ
الع ْفـ َ

اليــة الكريمــة :أ
يقــول المــام محمــد الطاهــر بــن عاشــور ف� تفســر هــذه آ
"الخــذ حقيقتــه
إ
ي
ي

ش
�ء لالنتفــاع بــه أو إل�ض اره ،كمــا يقــال :أخــذت العــدو مــن تالبيبــه ،ولذلــك يقــال ف ي�
تنــاول ي
أ
ـتع� للتلبــس
السـ يـر (أخيــذ) ،ويقــال للقــوم إذا أرسوا أخــذوا ،واســتعمل هنــا مجــازاً ،فاسـ ي
بالوصــف ،والفعــل مــن بـ ي ن
ـ� أفعــال لــو شــاء لتلبــس بهــا ،فيشــبه ذلــك التلبــس ،واختيــاره عــى
تلبــس آخــر بأخــذ ش�ء مــن بـ ي ن
ـو } :عامــل بــه ،واجعلــه وصفاً،
ـ� أشــياء عــدة ،فمعـ نـى {خُ ـ ِـذ ا ْل َع ْفـ َ
ي
وال تتلبس بضده"

()2

الحس� ،ص  ،140تحقيق :بسام عبد الوهاب الجا� ،الطبعة أ
ن
ن
أ ن ف ش
الوىل ،عدد
معا� أسماء الله
بي
-1أ الغز يال ،أبو حامد ،المقصد الس� ي� �ح ي
والجا�  -بق�ص.1987 – 1407 ،
الجزاء ،1 ، :الجفان
بي
تفس� التحرير والتنوير.226 / 9 ،
 -2ابن عاشور ،محمد الطاهر ،ي
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مدير دائرة الكتب واملطبوعات الرتبوية
وزارة الرتبية والتعليم

أ
المانــة ،وهــو مــن أخــاق أ
ـث عليهــا ديننــا خلــق أ
ت
النبيــاء
ـ� حـ ّ
مــن الخــاق الفاضلــة الـ ي

أ
الديــن ،عــن أنــس،
والتقيــاء ،وهــو خُ ُلـ ٌ
ـق يُخْ ـ شـى عــى َمـ ِـن افتقــده ْ
ـن ّ
أن يكــون قــد انســلخ ِمـ َ

ض
ـن
ـ� اللـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمِ ،إال قــال:ال ِإ َيمـ َ
ـان ِل َمـ ْ
ي
ر� اللــه عنــه ،قــالَ (:مــا خَ طَ َب َنــا نَـ ِب ي ُّ
ال أَمانَـ َـة َلــهُ  ،وال ديــن لمــن ال عهــد َلــهُ )( ،)1وكان المســلمون يتواصــون أ
بالمانــة ،فــإذا مــا ســافر
َ ِ َ َِ ْ َْ َ
َ
يم
ممــا تع ّلمــه مــن هــدي نب ّيــه( :أَ ْسـ َت ْو ِد ُع ال َّلــهَ ِدي َنــكَ َوأَ َمانَ َتــكَ َ ،وخَ َوا ِت َ
أحدهــم قــال لــه أخــوهّ ،
َع َم ِلــكَ )(.)2

أ
كثــر مــن ال ّنــاس إىل حفــظ الودائــع ،وهــذا
والمانــة عندمــا تذكــر ،ينــرف ذهــن ي
أ
الداللــة ،تتســع دائرتهــا
ـن هــذا مفهــوم ض ّيــق جـ ّـداً لهــا؛ فالمانــة واســعة ّ
مــن معانيهــا ،ولكـ ّ
أ
ن
الديــن ك ّلــه ،بأوامــره وزواجــره ،قــال تعــاىل{ِ :إنَّــا َع َر ْض َنــا
ـ� ّ
لتشــمل جوانــب كثـ يـرة ،فالمانــة تعـ ي
أ
أ
ـان
الن َْسـ ُ
ـال َفأَبَـ ي ْ ن َ
ـ� أَ ْن يَ ْح ِم ْل َن َهــا َوأَشْ ـ َفق َْن ِم ْن َهــا َو َح َم َل َهــا ِإ
السـ َـم َاو ِ
الج َبـ ِ
ْال َ َمانَـ َـة َعـ َـى َّ
ات َوال َ ْر ِض َو ِ
إن كَان ظَ ُلومــا جهوال } أ
الديــن ،ولك ّنــه زاغ
ً َ ُ ً
ِ َّــهُ َ
(الحــزاب ،)72 :إ
فالنســان لجهلــه وظلمــه حمــل أمانــة ّ
المك�ين من الصحابة ،مسند أَنَس بن مالك ،ر ض� اللهُ تَع َال عنهُ  ،وقال أ
 -1مسند أحمد ،مسند ث
الرنؤوط :حديث حسن ،وهذا إسناد رجاله
َ َْ
ُ ْ َُ ِ ِْ َ ِ ٍ َِ يَ
ين
الشيخ� .
ثقات رجال
أ
ف
ن
 -2ن ن
لبا� .
اب ِ ي� ُّ
الد َع ِاء ِع ْن َد َ
س� ب يأ� داود ،كتاب الجهاد ،بَ ٌ
اع ،وصححه ال ي
الو َد ِ
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ـر ف ي� فعــل المأمــورات ،وتــرك المنه ّيــات ،وال َّتو ُّقــف عنــد الشّ ــبهات ،وجعــل للــه أنــداداً
وقـ َّ

مــن دونــه ،وقليلــون هــم مــن حملــوا أمانــة الديــن ،وأدوهــا عــى وجههــا أ
الكمــل.
ّ
ّ
أ
ت
ـ� ينبغــي أن يكــون أه ـا ً
كذلــك فمــن المانــة مــا يتــواله المســلم مــن المناصــب ،الـ ي
ض
ـن هــو ف ي� تقــواه وورعــه ،وهــو الــذي ســيبعث
ر� اللــه عنــه ،وهــو َمـ ْ
لهــا ،فهــذا أبــو ذ ّر ،ي
ـول اللـ ِـه ،أَال تَس ـ َت ْع ِم ُل ن�؟ َقـ َ رض
ّأمــة يــوم القيامــة ،يقــول( :يَــا َر ُسـ َ
ـ�،
ْ
ـالَ :ف ـ َ َ َب ِب َيـ ِـد ِه َعـ َـى َم ْن ِكـ ِب ي
ِي

ثُـ َّـم َقـ َ
ـن
ـو َم ا ْل ِق َي َامـ ِـة ِخـ ْز ٌي َون ََد َامـ ٌـةِ ،إال َمـ ْ
ـال :يَــا أَبَــا َذ ٍّرِ ،إنَّــكَ َض ِعيـ ٌـفَ ،و ِإنَّ َهــا أَ َمانَـ ُـةَ ،و ِإنَّ َهــا يَـ ْ
ض
أَخَ َذهَ ــا ِب َح ِّق َهــاَ ،وأَ َّدى ا َّلـ ِـذي َع َل ْيـ ِـه ِفي َهــا) ( ،)1و َعـ ْ َ
ـالَ ( :ق َال َر ُسـ ُ
� ال َّلــهُ َع ْنــهُ َ ،قـ َ
ـول
ـن ِأب ي� هُ َريْـ َـر َةَ ،ر ِ ي َ
ال َّلــه ،صـ َّـى اللــهُ ع َليــه وسـ َّلم :إ َذا ُضيعـ أ
الســا َع َةَ ،قـ َ
ـالَ :ك ْيـ َـف ِإ َضا َع ُت َهــا يَــا
ِّ َ ِ
ِ َ
ـت ال َ َمانَـ ُـةَ ،فانْ َت ِظـ ِـر َّ
َ ْ ِ ََ َ ِ
أ
ـول ال َّلـ ِـه؟ َقـ َ
َر ُسـ َ
الســا َع َة)( ،)2فهــذا حديــث يُخيــف
ـر أَهْ ِلـ ِـهَ ،فانْ َت ِظـ ِـر َّ
ـالِ :إ َذا أُ ْسـ ِـن َد ال َ ْمـ ُـر ِإ َل َغـ ي ْ ِ
أن الســاعة قــد ت
ـن ال يســتحقّها،
اق�بــت ،وهــو يــرى ّ
ّكل مســلم مــن ّ
أن المناصــب يأخذهــا َمـ ْ
وأنّهــا تــورث ،وربمــا تُعطــى بالطــرق الملتويــة ،ا َّلـ تـ� ال تُراعــى فيهــا أ
الهل ّيــة إلشــغالها ،وربّمــا
ّ
ّ
ّ
ي
وصلــت إىل كثــر مــن النــاس بالوســاطة والرشــاوى والمحســوبية ،ونحــن نــرى حــال أ
ال ّمــة،
ي ِ َ ّ
ّ
ّ
وكيــف يتـ ّ
ـن ليســوا لهــا بأهــل ،فســاءت حالهــا ،وضعفــت شــوكتها،
ـول المســؤول ّيات فيهــا َمـ ْ

أن كثـ يـراً مــن القــادة ف ي�
ـياس ،ونحــن نــرى كيــف ّ
وانعــدم ّ
تطورهــا ،وســاد فيهــا االســتبداد السـ ي ّ

ّأمتنــا ال يســتطيع أن ير ّكــب جملــة مفيــدة مفهومــة ،أو أن يقـرأ ســورة مــن قصــار ســور القـرآن
ـن يــرق المــال ،ويبـ ّـدده كيفمــا يشــاء ،ويعقــد
الكريــم ،أو آيــة منــه قـراءة صحيحــة ،ومنهــم َمـ ْ

ف
ـدم...و� هــدي نب ّينــا ،صـ ّـى اللــه عليــه وس ـ ّلم:
ـروع ،ويقتــل ،ويعـ
المحاكــم الصوريّــة ،ويـ ّ
ي

ف
ـن هــو ض
أر� للــه منــه ،فقــد خــان اللــه،
و� تلــك العصابــة َمـ ْ
(مــن اســتعمل رجـا ً مــن عصابــة ،ي
ال َما َر ِة ِبغَ ي ْ ِ� �ض َ ُ و َر ٍة.
اب ك ََراهَ ِة ْ ِإ
 -1صحيح مسلم ،كتاب إ
المارة ،بَ ُ
أ
اب َر ْف ِع ال َ َمان َِة.
 -2صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،بَ ُ
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وخــان رســوله ،وخــان المؤمنـ ي ن
ـ�) ( ،)1والمؤمنــون نهاهــم اللــه عــن الخيانــة ،فقــال تعــاىل{ :يَــا
ــول وت َخُ ون ُــوا أَمان َاتكُــم وأَنْتــم ت َع َلمــون} أ
(النفــال،)27:
َ ِ ْ َ ُ ْ ْ ُ َ
الر ُس َ َ
أَيُّ َهــا ا َّل ِذ َ
يــن َآم ُنــوا ال تَخُ ونُــوا ال َّلــهَ َو َّ

{وا ْع َل ُمــوا أَن ََّمــا أَ ْم َوا ُل ُكـ ْـم َوأَ ْو َل ُد ُكـ ْـم ِف ْت َنـ ٌـة َوأَ َّن ال َّلــهَ ِع ْنـ َـد ُه أَ ْجـ ٌـر
ثـ ّـم أعقبهــا ،ســبحانه ،بقولــهَ :
عظيم} أ
ـكل مــن يتـ ّ
موجهــة لـ ّ
ـول منصب ـاً ،وهدفــه منــه جمــع المــال،
َِ ٌ
(النفــال ،)28:وكأنّهــا رســالة ّ

ت
ـ� ليســوا
إ
ممــا ائتمــن عليــه مــن مــال ّ
والغــداق عــى أوالدهّ ،
الدولــة ،وتوليتهــم المناصــب الـ ي
أ
الســبب ف ي� هالكــه ،وهــذا شــاهدناه
لهــا أه ـاًّ ،
أن المــال فتنــة ،والوالد فتنــة ،وقــد يكونــان ّ
كثـ يـراً ف ي� زماننــا.
ومــن صــور أ
المانــة مــا يكــون ف ي� المجالــس ،فالمجالــس أمانــة ،وبعضهــم يكــون ف ي�
أ
الفســاد بـ ي ن
ـ� ال ّنــاس ،أو ليتسـ ّلق
مجلــس وهدفــه أن يتص ّيــد الحاديــث؛ لينقــل الــكالم بقصــد إ
عنــد بعــض المسـ ي ن
الســلطان،
ـؤول� ،أو ليوقــع بعــض ال ّنــاس ،فيجلــب لهــم المتاعــب عنــد ذوي ّ
ـن يُغافــل الجالسـ ي ن
ـ� ،فيســجل كالمهــم ،وقــد يصاحــب ذلــك التصويــر بالهاتــف
ومــن هــؤالء َمـ ْ
ـت
ال ّنقــال ،ونحــوه .يقــول ،صـ ّـى اللــه عليــه وس ـ ّلم(ِ :إ َذا َحـ َّـد َث الرجــل بالحديــث ،ثُـ َّـم ا ْل َت َفـ َ
خصــك أحــد بحديــث ،ثـ ّـم التفــت يمين ـاً أو شــماال ً يريــد أال
َف ُهـ َ
ـو أَ َمانَـ ٌـة)( ،)2وهــذا معنــاه إن ّ
يســمعه أحــد فهــو أمانــة ،تنبغــي المحافظــة عليهــا ،وقــد فــر بعضهــم ن
مع�(التفــت) أي
ّ

ن
ـ� أن نتك َّتــم عــى حديــث يــدور ف ي� مجلــس حــول مؤامــرة
غــاب ،مــع التنبيــه إىل أن هــذا ال يعـ ي
لقتــل ،أو اعتــداء عــى عــرض ،أو مــال.
المانــة أن يحافــظ أ
ومــن أ
الزواج عــى مــا يقــع بينهــم ،ي ن
حــ� يفــض ي بعضهــم إىل
ف
و� الحديــث( :إن مــن شأ� النــاس عنــد اللــه ن ز
الر ُجـ ُـل يُ ْف ـض ِ ي ِإ َل
م�لـ ًـة يَـ ْ
ـو َم ا ْل ِق َي َامـ ِـةَّ ،
بعــض ،ي
ين
السناد.
 -1المستدرك عىل
الصحيح� للحاكم ،104/4 :وقال الحاكم :هذا حديث صحيح إ
أ
أ
ف
ن
نن
لبا� .
 -2س� ب يأ� داود ،كتاب الدب ،باب ي� نقل الحديث ،وحسنه ال ي

71

جم�ل ة� ا إل�سراء

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

ف
ض
ـر ِسهَ ــا)( ،)1وقــد بـ ي َّ ن
ش
أن مــن يفعــل ذلــك
ـ� رســولنا ي� هــدي لــه ّ
ْام َرأَ ِتـ ِـهَ ،وتُ ْفـ ِ ي ِإ َل ْيـ ِـه ،ثُـ َّـم يَ ْنـ ُ ُ َّ
ممــن
فهــو كشــيطان التقــى شــيطانة ،فغشــيها وال ّنــاس ينظــرون ،كمــا يحــدث عنــد بعــضّ ،
ف
و�
اختفــى مــن حياتهــم الحيــاء ،وأصبحــوا ال يخجلــون مــن فعــل ذلــك عــى قارعــة الطريــق ،ي
أ
تتــ�ه عنــه بعــض الحيوانــات.
الماكــن
ممــا ن ز َّ
العامــة ،وعــى شــواطئ البحــار ،وهــو ّ
ّ
ت
ـ� يضعهــا النــاس عنــد بعضهــم بعضــا ،وهــذه
كذلــك ينبغــي ْ
أن نذ ّكــر بالودائــع الـ ي
أ
أ
ـات ِإ َل أَهْ ِل َها}(ال ّنســاء،)58 :
ينبغــي أن تــؤ ّدى تنفيــذاً لمــره تعــاىل { ِإ َّن ال َّلــهَ يَأْ ُم ُر ُكـ ْـم أَ ْن تُــؤَ ُّدوا ْال َ َمانَـ ِ
والمســلم يقتــدي بنبيــه الصــادق أ
ال ي ن
م� ،الــذي كان الناس يضعــون أماناتهم عنــده ،فيحفظها،
ّ
ّ
ض
ر� اللــه عنــه ،بعــده ف ي� الهجــرة؛ يك
ويعيدهــا إىل أصحابهــا ،وك ّلنــا يعــرف كيــف تــرك عل ّي ـاً ،ي
ف
و� زماننــا خربــت كثـ يـر مــن الذمــم ،فأنكــروا الودائــع ،وهنــاك
يــؤ ّدي الودائــع إىل أصحابهــا ،ي
مؤسســات وأفـراد كان النــاس ّيدخــرون عندهــم أموالهــم ،وكانــوا يخدعونهــم ،فيقولــون لهم:
ّ
سنشــغّ ل أموالكــم ،وســتجلب لكــم الربــح الوفــر ،ثــم أعلنــوا الفــاس؛ ك ال يــؤدوا أ
المانــات،
إ
ّ
ي
ّ
ّ
ي
وهــذه رسقــة ،وعمل ّيــات نصــب ،ولــن يبــارك اللــه لهــؤالء ال ف ي� دنياهــم ،وال ف ي� أخراهــم.
إن ضــد أ
المانــة الخيانــة ،والخيانــة كلمــة خبيثــة ،وهــي كلمــة عند قولهــا تنفر المســامع
ّ ّ
وتشــم� النفــوس ،والصــدق أمانــة ،والكــذب خيانــة ،والقيــام بالواجبــات أمانــة،
منهــا،
ئز ّ
والتقصــر فيهــا خيانــة ،والمحافظــة عــى أ
الوطــان أمانــة ،والتفريــط بهــا خيانــة ،ومــواالة
ي
ـ� أمانــة ،ومــواالة الكافريــن والمنافقـ ي ن
المؤمنـ ي ن
ـ� خيانــة ،والخيانــة مــن صفــات أهــل ال ّنفــاق؛
ـ� ،فكيــف يخــون أ
فالمنافــق إذا ائتمــن خــان ،والمســلم ال يخــون الخائنـ ي ن
المنــاء؟! وهــو يفهــم
أ
ـن خَ انَكَ )(.)2
ـن ائْ َت َم َنــكَ َ ،و َل تَخُ ْن َمـ ْ
معـ نـى حديــث نب ّينــا ،صـ ّـى اللــه عليه وسـ ّلم( :أَ ِّد ْال َ َمانَـ َـة ِإ َل َمـ ْ
-1صحيح مسلم ،كتاب النكاح ،باب تحريم إفشاء رس المرأة.
أ
س� أ� داود ،كتاب البيوع ،أبواب الجارة ،ب ف
ن
 -2ن ن
ْ
لبا� .
إ
َ ٌ
اب ِ ي� َّ
الر ُج ِل يَأخُ ذُ َحقَّهُ َم ْن ت َْح َت يَ ِد ِه ،وصححه ال ي
بي
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أ�د ب� ي� تا�
مــن أدبــاء الداخــل الفلســطيني املحتــل
األديــب الفلســطيني محمــد عــي طــه
وأدبــه امللتــزم
أ .يوسف عدوي

جامعة بيت لحم  -كلية الرتبية

المقدمة:
ش
�ء خلقــه ،ثــم هــدى ،وصــاة اللــه وســامه ورحمتــه
الحمــد للــه الــذي أعطــى كل ي
وبركتــه عــى صفــوة خلقــه ســيدنا محمــد ،عليــه أفضــل الصــاة ،وأتــم التســليم ،وعــى آلــه
ـ� ،ورحمــة اللــه ومغفرتــه للتابعـ ي ن
ـ� ،وصحابتــه أجمعـ ي ن
الطاهريــن الطيبـ ي ن
ـ� ،وتابعيهــم بإحســان
إىل يــوم الديــن ،وبعــد؛
فنشــكر اللــه الــذي جعلنــا مــن ســكان فلسـ ي ن
ـط� المباركــة ،ونحمــده الــذي هيــأ لهــذه

أ
الرض رجــاال ً ونســا ًء يــذودون عــن حماهــا بأعــز ما يملكــون :الــدم ،والمــال ،والعــرق ،والفكرة،
والقلــم ،والكلمــة الحــرة ،ويعشــقون أرضهــا كمــا النحــل يعشــق الزهــر ،ومــن هــؤالء :أ
الديــب

القــاص محمــد عــ� طــه ،أ
الديــب الملـ ت ز
ـ�م الــذي لــم يــأل جهــداً ف ي� الدفــاع عــن وطنــه وشــعبه
ي
بطريقتــه ،وأســلوبه الخــاص .وســأتناول ف� مقالـ تـ� البحثيــة هــذه حيــاة هــذا أ
الديــب ومؤلفاتــه،
ي
ي

تز ف أ
ن
ـطي� بشــكل عــام ،وانعــكاس االلـ ت ز
ـ�ام عــى أدب
وأســلوبه الخــاص ،وااللــ�ام ي� الدب الفلسـ ي
أديبنــا ،وتحليــل قصــة «المغروســون ف� أ
الرض».
ي
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حياته وأدبه:

ئ
وروا� ومرسحــي ،وكاتــب مقالــة ســاخرة ،وهــو كاتــب بــارز مــن
ـ� طــه قــاص
ي
محمــد عـ ي

كتــاب القصــة القصـ يـرة الفلســطينية المحليــة ،ولــد عــام 1941م ف ي� قريــة ميعــار ف ي� الجليــل،
ش
و�د مــن قريتــه عــام 1948م ،عــى يــد العصابــات الصهيونيــة( ،)1توجهــت أرستــه إىل لبنــان،
ثــم عــادت لتقيــم ف ي� بلــدة كابــول القريبــة مــن قريتهــا ميعــار ،أكمــل تعليمــه الثانــوي ف ي� قريــة
كفــر ياســيف ،والتحــق بجامعــة حيفــا إلتمــام دراســته الجامعيــة ،وحصل عــى اللقــب الجامعي

أ
الول البكالوريــوس ف ي� اللغــة العربيــة والتاريــخ ،مــن جامعــة حيفــا عــام 1974م ،وعمــل ف ي�
تدريــس اللغــة العربيــة وآدابهــا ف� الكليــة أ
الرثوذكســية لمــدة خمــس ش
وع�يــن ســنة ،وأســس
ي
مــع عــدد مــن الكتــاب (اتحــاد الكتــاب العــرب ف ي� الداخــل المحتــل) عــام 1987م ،وانتخــب
رئيسـاً لــه عــام 1991م ،خلفـاً للشــاعر ســميح القاســم ،وظهــرت مجموعتــه القصصيــة أ
الوىل:
«لــ� تـ شـرق الشــمس» عــام 1964م ،وتعكــس قصــص محمــد عــ� طــه أ
الوضــاع الجائــرة
ي
ي

ن
ت
ـ� ،وهــو يبــدي اهتمامـاً خاصـاً بحيــاة
ـا� منهــا الفلســطينيون تحــت االحتــال إ
ـ� يعـ ي
الرسائيـ ي
الـ ي
ـطيني� ف� المخيمــات ،ويصــور هــذه أ
ن
الوضــاع بأســلوب واقعــي ،لكنــه يســتحوذ عــى
الفلسـ ي ي

ت
ـ� يحملهــا.
القــارئ للقيمــة الجماليــة الـ ي

()2

لقــد شــارك طــه ف ي� كثـ يـر مــن المؤسســات والقــوى الوطنيــة الفلســطينية ف ي� الداخــل

أ ض
ت
ـ� أقــرت إ�ض اب يــوم
ـ� لجنــة الدفــاع عــن ال ي
المحتــل ،فــكان مــن مؤسـ ي
را� العربيــة ،الـ ي
أ
الرض ف ي� 1976/ 3/ 30م ،وانتخــب عــام 1998م ،رئيسـاً للجنــة إحيــاء ذكــرى النكبــة والصمود،
وتعــرض للمالحقــة واالعتقــال مـرات عــدة ،وصــادرت ســلطات االحتــال مجموعتــه القصصيــة

 -1ويكيبيديا الموسوعة الحرة .أمكن الرجوع إليها ف ي� 2019/ 6/ 4م
 -2موسوعة أ
الفلسطي� المعارص ،د .سلمى ض
ن
الدب
الجيوس ،ص.125
الخ�اء
ي
ي
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ن
(ورد
لعيــ� حفيظــة) ،وترجمــت قصصــه إىل لغــات عالميــة عــدة.
ي

أ�د ب� ي� تا�

ف أ
ث
ـر� ف ي� الداخــل
ـ� طــه مــن الكتــاب المك�يــن والمجدديــن ي� الدب العـ ب ي
يعـ ُّـد محمــد عـ ي

أ
ف
ت
ن
ـ� اعـ تـرف
ـطي� ،ولــم يتوقــف تجــدده ي� يــوم مــن اليــام ،كمــا اتســعت المصــادر الـ ي
الفلسـ ي

ـ� لنــا مــن مجموعتــه أ
ين
الوىل «لــ� تـ شـرق الشــمس» تأثــره بالكاتبـ ي ن
ونســل منهــا ،فيتبـ ي ن
المرصي�
ـ�
ي
يحـ يـى حقــي ،ومحمــود تيمــور ،بينمــا ف ي� مجموعتــه الثانيــة «ســاماً وتحيــة» فبإمكاننــا تلمــس
ف
ن
ـ�
مصــادر تأثـ يـر جديــدة كنجيــب محفــوظ ،ويوســف إدريــس ،اللذيــن تــركا أثـراً ي� أســلوبه الفـ ي
ف
ن
و� مجموعتــه الثالثــة «جــر عــى النهــر الحزيــن» تأثــر بمحفــوظ ،وبألبـ يـر كامو ،
شــكال ً ومبــى ،ي
وصموئيل بيكيت.

(*)
1

مؤلفاته:
كتــب محمــد عــ� طــه ف� مجــاالت وأغـراض متعــددة ف� أ
الدب ،وبلغــت مؤلفاتــه أكـرث
ي
ي
ي
ين
وأربعــ� مؤلفــاً ،أهمهــا:
مــن خمســة
لك شت�ق الشمس ،مجموعة قصصية ،صدرت سنة 1964م.
 ي سالماً وتحية ،مجموعة قصصية ،صدرت سنة 1969م. جرس عىل النهر الحزين ،مجموعة قصصية ،صدرت سنة 1974م. عائد الميعاري يبيع المناقيش ف� تل تالزع� ،مجموعة قصصية ،صدرت سنة 1978م.
ي

ن
لعي� حفيظة .مجموعة قصصية ،صدرت سنة 1983م.
 وردة ي النخلة المائلة ،مجموعة قصصية ،صدرت سنة 1995م. ي نب� بلوط ،رواية ،صدرت سنة 2004م.
س�ة ي
ي ف أ ض
را� المحتلة ،ي ن
حس� محمود حمزة ،ص. 43 ،42
* تطور الرواية والقصة
القص�ة ي� ال ي
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بالعر� الفصيح ،مقاوالت ساخرة ،صدرت سنة 1995م.
بي
ين
فسات� ،مرسحية ،صدرت سنة 2002م.
-

للطفال ضمن سلسلة أساط� العالم أ
 أربعة كتب أللطفال ،صدرت سنة 1986م.
ي
الم�ة رشا ،قصة طويلة أ
أ
للطفال ،صدرت سنة 1994م.
 -ي

()1

 ومن مرسحياته :حوض النعنع ،وإ�ض اب مفتوح ،وسواق أخو أخته.أ
 ومــن إصداراتــه الخـ يـرة كتــاب «نــوم الغــزالن» الصــادر ســنة 2017م ،والــذي يعــد فصــوال ًن
ـطي� ال يســتطيع أن ينــام قريــر
عــى هامــش السـ يـرة الذاتيــة ،ويشـ يـر إىل أن إ
النســان الفلسـ ي

العـ ي ن
ـ� ،فيغمــض عينـاً ،ويفتــح عينـاً ،ليعــرف مــا يــدور حولــه ،ولغــة هــذا الكتــاب المتنــوع ف ي�
القضايــا االجتماعيــة والسياســية غايــة ف ي� الجمــال ،وفيــه إبداعيــات االنتمــاء إىل المــكان ،وفيــه
الجــداد آ
ـطي� المـ شـرد ،ومــا مــر بــه أ
ن
والبــاء ،والطفــل الصغـ يـر
يتحــدث عــن إ
َّ
النســان الفلسـ ي

الــذي ال يفهــم ،وال يفقــه مــا يــدور حولــه.

()2

االلتزام يف أدبه:
تز
االلــ�ام لغــة :لــزم ش
الــىء يلزمــه لزمــاً ولزومــاً ،والزمــه مالزمــة ولزامــاً ،واللــزام:
ي

تز
ش
المالزمــة
للــىء ،والــدوام عليــه،
وااللــ�ام االعتنــاق ،كذلــك الفيصــل جــداً.
ي
االلــ�ام اصطالحــاً :مشــاركة الشــاعر ،أو أ
تز
الديــب النــاس همومهــم االجتماعيــة
()3

والسياســية ومواقفهــم الوطنيــة ،والوقــوف بحــزم لمواجهــة مــا يتطلبــه ذلــك إىل حــد إنــكار
ـ�ام ف� الدرجــة أ
ـ�م بــه أ
الــذات ف� ســبيل مــا الـ ت ز
الديــب ،ويقــوم االلـ ت ز
الوىل عــى الموقــف الــذي
ي
ي
أ
خ�.
-1
عل طه ،صفحة الغالف ال ي
بي
بالعر� الفصيح مقاالت ساخرة ،محمد ي
ف
 -2قناة مساواة  youtube.vom/watch ? v=596MC12l4coأمكن الرجوع إليها ي� 2019/ 6/ 3م
 -3لسان العرب ،ابن منظور.542 - 541 /12 ،

76

من أدباء الداخل الفلسطيني املحتل

أ�د ب� ي� تا�

يتخــذه المفكــر ،أو أ
الديــب ،أو الفنــان ،وهــذا الموقــف يقت ـض ي رصاحــة ووضوح ـاً وإخالص ـاً
ت
تز
الــ�
وصدقــاً واســتعداداً مــن المفكــر ليحافــظ عــى ال�امــه دائمــاً ،ويتحمــل كامــل التبعــة ي
()1
تز
تت�تــب عــى هــذا
االلــ�ام.
أمــا ســارتر ،فقــد عــرف أ
ـ�م ،فقــال :ممــا ال ريــب فيــه أن أ
الدب الملـ ت ز
الثــر المكتــوب
واقعــة اجتماعيــة ،وال بــد أن يكــون الكاتــب مقتنع ـاً بــه عميــق االقتنــاع ،حـ تـى قبــل أن يتنــاول
ش
�ء ،عــن الحــروب
القلــم ،عليــه بالفعــل أن يشــعر بمــدى مســؤوليته ،وهــو مســؤول عــن كل ي
الخــارسة أو الرابحــة ،عــن التمــرد والقمــع ،إنــه متواطــئ مــع المضطهديــن ،إذا لــم تكــن
الحليــف الطبيعــي للمضطَ َهديــن.

()2

ت
اءا� وبح ـث ف� قصــص محمــد عــ� طــه ،وجــدت صدقــه ت ز
وال�امــه،
ومــن خــال ق ـر ي
ي ي
ي
أ
الملــ�م هــو أ
تز
فــالدب
الدب الصــادق ،فكاتبنــا تنــاول الواقــع الــذي يعيشــه الفلســطينيون،
ـ� والسياسـ ي ن
وهــو كاتــب جــريء ،يهاجــم المخادعـ ي ن
تقص�هــم ،أو عــدم
وغ�هــم ف ي� حــال
ي
ـي� ي
القيــام بواجبهــم كمــا ينبغــي ،لهــذا فالكاتــب ال يســتحق حمــل القلــم والكتابــة بــه إن لــم يقــل
ن
ـطي� متفاعــل بقضايــا
الحقيقــة بعيــداً عــن النفــاق والريــاء .فأديبنــا جــزء مــن الشــعب الفلسـ ي
أ ض
ش
را� ،والنفي ،والحواجــز ،والقهر
هــذا الشــعب وظروفه؛ مــن الت�يــد ،والقتــل ،ومصــادرة ال ي

ف
ـ� طــه ،ممــا عكــس عــى قلمــه وكتاباتــه بخــروج
والظلــم ،فــكل ذلــك أثــر ي� نفســية محمــد عـ ي
الكلمــات المفعمــة بالصــدق ،المؤثــرة ف� وجــدان القــارئ ونفســيته مبـ ش
ـا�ة ،فأديبنــا يشــارك
ي
النــاس همومهــم ،وتفاعــل مــع أحداثهــم وظروفهــم السياســية واالجتماعيــة ،ومواقفهــم
الوطنيــة ،والوقــوف بحــزم لمواجهــة مــا يتطلبــه ذلــك إىل حــد نســيان النفــس أو إنكارهــا،

تز ف
العر� ،أحمد أبو حاقة ،ص.14
 -1االل�ام ي� الشعر ب ي
أ
ت
ز
ش
اب� ،ص.45 - 44
 -2الدب المل�م ،جان بول سارتر ،ترجمة جورج طر ي
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ـا� مــن أجــل جماعتــه ومواقفهــم ،وال يتخــى عــن مبادئــه مهمــا عـ ن
ن
ـا� ،أو
وكتاباتــه تقــول إنــه يعـ ي

قــدم مــن تضحيــات ف ي� ســبيل توصيــل مــا يتعــرض لــه شــعبه مــن ظلــم وقهــر ،وطغيــان ،عــى

ن
ن
ن
تز
ـ� الثــوري الــذي يجســد روح المقاومــة
أيــدي المحتلـ يـ� المجرمـ يـ� ،ويبقــى مل�مـاً بالخــط الوطـ ي

الســاليب المتاحــة ،حـ تـى تحريــر أ
بــكل أ
الرض المغتصبــة المحتلــة ،واسـ تـردادها مــن الغاصبـ ي ن
ـ�
المحتلـ ي ن
ـ�.

التعبــر عــن الهويــة الفلســطينية بإنســانيتها ،وزمانهــا ،ومكانهــا،
يســهم كاتبنــا ف ي�
ي

مــن خــال عالقــة التواصــل بينــه وبـ ي ن
ـ� مقوماتهــا الوجوديــة ،يف�صــد مرحلــة تاريخيــة ثوريــة

ف ي� عمــر هــذه القضيــة والهويــة ،وتتجــى ف ي� قصصــه مالمــح الهويــة الفلســطينية مــن خــال
والنســان ،ممــا يتصــل بهــا مــن تاريــخ وتـراث ،وتتخــذ لنفســها حــق
رصــده المــكان ،والزمــان ،إ
الصــدارة ف� الرؤيــة القصصيــة ،كأتــم مــا يكــون عليــه مبــدأ االلـ ت ز
ـ�ام ،ويغلــب عــى قصصــه
ي
أ
ن
النســان
الفلســطي� ،وهــو
العشــق لــ�رض ،ومــا يتجســد مــن عوامــل ومقومــات لهويــة إ
ي
يصــارع أزمــة بقائــه ووجــوده عــى مــا تبقــى مــن تـراب ،فطــه الكاتــب المنكــوب ف ي� قريتــه عــام

ن
الوطــ� ،ويــرى مــن نفســه نموذجــاً
1948م ،والالجــئ الغريــب ف ي� وطنــه ،مشــبع بالحــس
ي

لمأســاة فلسـ ي ن
ـط� ،ولهــذا شــغله هــذا الموضــوع ،وعـ بـر عنــه مــن خــال محــاور عــدة ،أهمهــا:
النســان ،والمــكان ،ت
والــراث ،وتتجــاذب هــذه المحــاور مــع بعضهــا ،وقــد تتنافــر ،بحيــث
إ
نراهــا مجتمعــة أو منفصلــة ف ي� القصــة الواحــدة.

(*)
1

ـ�ام ف� أدب محمــد عــ� طــه مــن خــال ترصيحــه بأنــه لــن يفــرط ف� أ
ويبــدو االلـ ت ز
الرض،
ي
ي
ي

فهــي آخــر مــا تبقــى مــن أرض الســهل المصــادرة ،كمــا بـ ي ن
ـ� ف ي� قصــة «االســتثناء والقاعــدة»
* موسوعة أبحاث ودراسات ف� أ
ن
ين
الدب
د.ياس� كتانة ،انظر ص.376 - 363
الفلسطي� الحديث،
ي
ي
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وأبــدع ف� ت
ـ� لفلسـ ي ن
ال�مـ ي ز
ـط� مــن خــال بقــرة حلــوب مقدســة ،ورثهــا جــده عمــرو بــن العــاص،
ي

النجلـ ي ز
ـ� والفرنــج ،كمــا ف ي� قصتــه «عائشــة تضــع طف ـا ً حي ـاً يق ـرأ لكــم مــا تيــر
وطمــع فيهــا إ
تز
االلــ�ام كذلــك ف ي� أدب طــه مــن خــال رصــد حركــة النضــال
مــن ســورة البقــرة» ،ويبــدو

الفلســطينية ف� الدفــاع عــن أ
الرض ،وحقــوق العمــال ،متجســداً ف ي� «فــارس رتيبــة» الــذي يقــوم
ي

بــدور الوعــي والمقاومــة ف ي� قصــة «وصــار اســمه فــارس أبــو عــرب» وتجلــت عالقــة االنتمــاء
ـالرض بشــكل مكثــف ف� قصــة «فــارس هــذا العــر» إشــارة إىل أن طريــق التنــازل عــن أ
بـ أ
الرض
ي

أ
ن
تز
د� عنــد طــه ف ي� الرغبــة
ـطي� الصــادق ،كذلــك يتجســد االلــ�ام ال ب ي
والعــرض يرفضهمــا الفلسـ ي
ف
ف
ن
ن
ـر� الحــدود ،ورمــزه
الجامحــة ي� إزالــة الحواجــز بـ يـ� أبنــاء الشــعب الواحــد الممــزق بـ يـ� طـ ي

أ
ت
ـ� تظــل غـ يـر مباليــة لمعانــاة العائــات ،وهــذا مــا ظهــر ف ي� قصتــه
للجنــود بالنظمــة الحاكمــة الـ ي
«الخــط الوهمــي» مشــهد اللقــاء ف� البوابــة الـ تـ� تفصــل بـ ي ن
ـ� شــطري مدينــة القــدس.
ي
ي

(*)
1

تحليل قصة « املغروسون يف األرض»:
هــذه القصــة مــن المجموعــة القصصيــة «جــر عــى النهــر الحزيــن» الصــادرة ســنة
1974م ،تقــع ف� إحــدى ش
الصغــر ،وتتحــدث القصــة عــن رجــل
عــرة صفحــة مــن القطــع
ي
ي
ج�انــه وســامعوه،
اســمه حســن أبــو النعــاج ،أمنيتــه زيــارة قـ بـر والــده ،حيــث كان يســخر منــه ي
ويقولــون لــه« :لــو أن قـ بـر أبيــك مثــل ،مــا اجتهــدت لزيارتــه بهــذه الطريقــة ،واعتـ بـر أصحابــه
القــر رابــع المســتحيالت الثــاث ،إىل أن عرفــوا الحقيقــة ،وتكشــفت لهــم أن
وج�انــه هــذا ب
ي
أبــاه مــات شــهيداً مغروسـاً ف� أ
الرض ،واقفـاً ف ي� وحــل أرض ســهل مــرج ابــن عامــر ،وهــو يحــاول
ي
أ
ت
والرهــاب.
ـ� هجــره العــداء الصهاينــة منهــا عــام 1948م بالقــوة إ
العــودة إىل بلــده الـ ي

ي ف أ ض
را� المحتلة ،مرجع سابق ،ص.11
* تطور الرواية والقصة
القص�ة ي� ال ي
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فعــى المســتوى اللغــوي عالــج المؤلــف القصــة بأســلوب رسدي يــكاد يكــون كام ـاً،
ن
ـو� للمواطنـ ي ن
ـ� قهـراً
مســتعمال ً أســلوب الحــوار ،ليناقــش قضيــة طــرد جيــش االحتــال الصهيـ ي
مــن أراضيهــم ،وقراهــم عــام 1948م ،ومحاولــة العــودة إليهــا ،وبطــل القصــة ابــن صاحــب
القـ بـر ،الــذي لقــي مرصعــه قبــل تحقيــق الهــدف ،فالعــودة حلــم كل الجــئ أبعــد عــن أرضــه
وأهلــه ،واســتخدم الكاتــب عنــر التشــويق؛ لمعرفــة أمــر هــذا القـ بـر الــذي أشــغل الجميــع،
واســتمر التشــويق حـ تـى نهايــة القصــة ،ليتضــح أمــر هــذا القـ بـر وقصتــه ،ممــا جعــل مــن القصة

قطعــة فنيــة رائعــة وناجحــة ،دون أن تخــر شــيئاً مــن مضمونهــا ،ويظهــر مفهــوم االلـ ت ز
ـ�ام ف ي�
ف
ن
ـا� منهــا شــعبه ،ولــم تخــرج عــن قائمــة
هــذه القصــة ي� تنــاول الكاتــب قضيــة مهمــة جــداً يعـ ي
ن
ـر� المتمثلــة ف ي� ســبعة أبــواب،
ـو� العـ ب ي
تصنيــف موضوعــات ومفاصــل الـراع اليهــودي الصهيـ ي

وهــي:
أ ض
ين
 -1ن ز
را� ،ومشــكلة الهويــة
الــ�وح وتشــتت العائلــة ،ومعانــاة
الالجئــ� - 2 .مصــادرة ال ي
الذاتيــة والنفــس المتجزئــة - 3 .موضــوع الحكــم العســكري - 4 .أصــداء حــرب ســنة 1967م
 - 5أصــداء حــرب اكتوبــر ســنة 1973م  - 6العالقــات بـ ي ن
ـ� العــرب واليهــود بنــاء عــى خلفيــة
التقــاء العــرب ف ي� الداخــل المحتــل بالمجتمــع اليهــودي ف ي� كيــان االحتــال - 7 .الغربــة وإشــكالية

ـ�.
الهويــة والتمــزق النفـ ي

(*)
1

ن
الفلســطي� ف ي� قصتــه هــذه بجوانبهــا المتعــددة:
يرصــد كاتبنــا معانــاة الشــعب
ي

والنســانية ،عــى المسـ ي ن
ـتوي�
االجتماعيــة ،والنفســية ،والوطنيــة ،واالقتصاديــة ،والسياســية ،إ
الفــردي والجمعــي ،عــى الســواء ،ويدعــو إىل �ض ورة اســتمرار العمــل مــن أجــل إحــداث التغيـ يـر
* تطور الرواية والقصة القص�ة ف� أ
الرض المحتلة ،مرجع سابق ،ص.9
ي ي
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المنشــود ،وضمــن قصتــه الخيــال الواســع أ
والســطورة ،والرمــز ،ووصــف االحتــال ضمنـاً بواقع
ت
ـ�
طــارئ مشــوه ،غريــب غـ يـر طبيعــي ،ممــا يعكــس الواقــع النفـ ي
ـ� عــى نفســية الكاتــب الـ ي
ن
ـا� القلــق ،ويبلــغ االلـ ت ز
ـ�ام ف ي� القصــة غايتــه مــن خــال عرضهــا لهمــوم المجمــوع ،ال الفــرد
تعـ ي
ف
الــو�» ال تترسعــوا،
فحســب ،فيقــول عــن المســتحيالت الثــاث« :الغــول والعنقــاء والخــل
ي
فالعجلــة مــن الشــيطان :أوىل تلــك المســتحيالت ،هــل ســلمت أرض أحدكــم؟ وثانيهــا :هــل
ســلمت عائلــة دون أن يكــون أحــد أبنائهــا الجئــاً؟ وثالثهــا :هــل ســلم أحدكــم مــن ســالم
�ض
ت
ـ� أضافهــا :هــل زار حســن أبــو النعــاج قـ بـر
موظــف يبــة الدخــل؟ والمعجــزة الرابعــة الـ ي
ن
ـطي� ف� داخــل فلسـ ي ن
ز
ـط� المحتلــة
والــده وحقــق أمنيتــه؟ فهــذا تجســيد وترمـ يـ� للواقــع الفلسـ ي ي
ض
وأرا� الضفــة ،ولغــة القصــة ســهلة بســيطة ،ت
وال�مـ ي ز
ـ� فيهــا واضــح إىل حــد كبـ يـر ،وخلــت
ي
ت
يطعــم طــه قصصــه بهــا ،وتخلــو القصــة مــن التعقيــد،
ـ� عــادة مــا ّ
مــن المفــردات العاميــة الـ ي
وأك ـرث فيهــا مــن اســتخدام التشــبيهات والكنايــات واالســتعارات.
يظهــر ف� مضمــون القصــة أ
البعــاد السياســية المتمثلــة ف ي� رفــض الواقــع الناتــج
ي
عــن االحتــال البغيــض الجاثــم عــى صــدور النــاس ،والمتحكــم بمصائرهــم ،وطعامهــم،
وهوائهــم ،ووجودهــم ،لهــذا أقــول :إن طــه قــال مــا أراد أن يقولــه ،وقــد أفلــح ف ي� توصيــل

مــا أراد إىل حــد كبــر ،أ
الخــال مــن التعقيــد ،الــذي يميــل إىل الســطحية
بالســلوب الواضــح
ي
ي
المحكمــة أحيان ـاً ،فالقصــة مبنيــة بشــكل محكــم ،بأســلوب مرتبــط بالمضمــون والشــخصيات
مــن بدايتهــا ت
حــى نهايتهــا ،وكانــت نهايــة القصــة مفتوحــة.
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الخامتة:

عندمــا ينجــح الكاتــب ف ي� تصويــر المــكان ف ي� كتاباتــه ،يشــعر القــارئ وكأنــه يســمع

أ
وغ�همــا ،ويشــم رائحــة الـ تـراب والنبــات والوطــن ،هــذا
الصــوات مــن طيــور ،وليــل ســاكن ،ي
ن
ـطي�
ـ� طــه ،الــذي حمــل همــوم شــعبه ،وتحــدث عــن إ
هــو كاتبنــا محمــد عـ ي
النســان الفلسـ ي
ف
أ ض
ش
را�،
المتــرد المظلــوم ،وطــرح قضايــا مهمــة ي� ظــل الحكم العســكري ،كقضيــة مصــادرة ال ي
وقانــون حــا�ض غائــب ،الــذي صــودرت بموجبــه كثـ يـر مــن ض
أرا� الفلسـ ي ن
ـطيني� أصحــاب البــاد
ي
أ ق
ن
ن
تز
ـا� ف ي� كتاباتــه ،ويبــدو
ـ� والخـ ي
وأســيادها ،وظهــر جليـاً الــ�ام الكاتــب الجانــب الوطـ ي
ـ� والديـ ي
عليــه التأثــر واالقتبــاس مــن الديــن الســامي ،مــن القـرآن الكريــم ،والســنة النبويــة ،أ
والمثــال
إ
ف
ت
الرصار
ـع� ،وحمــل قضيــة شــعبه بقــوة وصــدق ،ونجــد ي� كتاباتــه إ
الشــعبية ،والــراث الشـ ب ي
ف
أد� فـ نـ� جميــل ،يجمــع بـ ي ن
ـ� المتعــة
عــى مواصلــة خطــه ونهجــه ي� توصيــل رســالته ،بأســلوب ب ي ي
والفكــرة ،فيقــدم مضمونــه الــذي يريــده ف ي� إطــار مؤثــر جــذاب ،يشــد القــارئ الــذي يميــل
الشــخاص أ
إىل أن يــرى الفكــرة تتحقــق مــن خــال رصاع أ
والحــداث ،ف ي� حبكــة قصصيــة ناميــة،
أ
ت
ـ� يعيشــها كل يــوم ،ومــا زالــت النكبــة
تجعــل المــر أمامــه كأنــه تصويــر حــي لواقــع الحيــاة الـ ي
ن
ـطي� واقعـاً ومتفاقمـاً ،والشــعب يــزداد صمــوداً
مســتمرة ،ومــا زال الظلــم عــى الشــعب الفلسـ ي
وقــوة وثبات ـاً.
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إعداد :إميان خليل تايه

رئيس قسم النرش والتوزيع  /دار اإلفتاء الفلسطينية

إيقاظات رائعة ومعربة

بحــار الدنيــا تعجــز أن تطفــئ جمــرة صغـ يـرة مــن نــار جهنــم ،ولكــن دمعــة صغـ يـرة مــن
خشــية اللــه ،تســتطيع أن تحجبهــا عنــك!
التقــط الحســنات كمــا تلتقــط أ
النفــاس ،واعلــم أنّــك بحاجــة إىل الحســنات ،أكـرث ممــا
أنــت بحاجــة إىل أ
النفــاس ،فأنفاســك راحلــة ،وحســناتك خالــدة.
السعيد ف ي� هذه الدنيا هو الذي إذا توقفت أنفاسه ،لم تتوقف حسناته.
كلمــا أحســنت نيتــك ،أحســن اللــه حالــك ،وكلمــا تمنيــت الخـ يـر لغـ يـرك ،جــاءك الخـ يـر
مــن حيــث ال تحتســب ،فبعــض الدعــوات الجميلــة ال تُســتجاب ف ي� لحظتهــا ،ولكــن اللــه ال
أ
ف
َان َربُّــكَ ن َِس ـ ًّيا} (مريــم)64 :
{و َمــا ك َ
ينســاها ،فيعطيــك إيّاهــا ي� الوقــت الجمــل ،...قــال تعــاىلَ :
فما أجمل حسن الظن بالله!
قيــل ألع ـر ب يا� :إنــك ميــت ،فقــال :ثــم إىل أيــن؟ قيــل لــه :إىل اللــه تعــاىل ،قــال :مــا
ش
أفنخــى لقــاءه!
الخــر إال مــن اللــه تعــاىل،
وجدنــا
ي
ن
ـ� أعــرف مــن
ُسـ ِـئل أحــد الســلف :هــل تعــرف رجـا ً مســتجاب الدعــوة؟ قــال :ال ،ولكـ ي
يســتجيب الدعــوة.
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ســأل أعـرا� ابــن عبــاس :مــن يحاســب النــاس يــوم القيامــة؟ قــال :الله ،قــال أ
العـر ب يا�:
َ ْ ُ
بي

نجونــا ورب الكعبــة.
حســا� يكــون ي ن
بــ� يديــك ،فمــا
احتــرض شــاب فبكــت أمــه ،فقــال :يــا أم؛ لــو أن
بي
ين
تفعلــ� ب ي�؟ قالــت :أرحمــك ،فقــال :اللــه أرحــم ب ي� منــك.
حالوة العبادة

ض
ين
خمســ� ســنة ،فمــا
ر� اللــه عنــه :عبــدت اللــه
قــال الزاهــد أحمــد بــن حــرب ،ي

وجــدت حــاوة العبــادة حـ تـى تركــت ثالثــة أشــياء :تركــت رضــا النــاس ،حـ تـى قــررت أن أتكلــم
بالحــق ،وتركــت صحبــة الفاســدين ،حـ تـى وجــدت صحبــة الصالحـ ي ن
ـ� ،وتركــت حــاوة الدنيــا،

حــى وجــدت حــاوة آ
ت
الخــرة.

من أقوال الحكامء:

إذا افتخر الناس بحسن كالمهم ،فافتخر أنت بحسن صمتك.
ثالثــة ال يُعرفــون إال ف ي� ثالثــة :الشــجاع ف ي� الحــرب ،والكريــم ف ي� الحاجــة ،والحليــم عنــد
الغضــب.
البــر ،وأَمـ ّـر مــن الصـ بـر،
إن مــن الــكالم مــا هــو أشــد مــن الحجــر ،وأنفــذ مــن وخــز إ
وأحـ ّـر مــن الجمــر ،وإن مــن القلــوب َمـزارع ،فــازرع فيهــا الكلمــة الطيبــة ،فــإن لــم تنبــت كلهــا،
ينبــت بعضهــا.
قليــل مــن المــاء ينقــذك ،وكثـ يـر مــن المــاء قــد يغرقــك !! ،فتعلــم دائم ـاً أن تكتفــي
بمــا تملــك.
84

اقرأ  ...وتذكر

أ�د ب� ي� تا�

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

ـر
أمــور وصفهــا اللــه بالجمــال :الصـ بـر ،والهجــر ،والصفــح ،والـراح ،فقــال عــز وجــلَ { :ف ْ
اصـ ِب ْ
ــر
َص ب ْ ً
ــرا َج ِم ًيل }(المعــارج ،)5 :وعــى لســان والــد يوســف ،عليهمــا الســام ،يقــول تعــاىلَ { :ف َص ب ْ ٌ
ـى ال َّلــهُ
ان َعـ َـى َمــا ت َِصف َ
َج ِميـ ٌـل َوال َّلــهُ ا ْل ُم ْسـ َت َع ُ
ُون}(يوســف ،)18 :وقــال ســبحانهَ { :ف َصـ ب ْ ٌ
ـر َج ِميـ ٌـل َعـ َ
ن

يعا}(يوســف)83 :
ـ� ِب ِهـ ْـم َج ِم ً
أَ ْن يَأْ ِت َيـ ِ ي

ف

الصف َْح ا ْل َج ِم َ
يل}(الحجر)85 :
اصف َِح َّ
و� الصفح ،يقول تعاىلَ { :ف ْ
ي

ف
يل } أ
احــا َج ِم ً
(الحـزاب ،)28 :وقــال تعــاىل:
وقــال تعــاىل ي� الـراحَ { :ف َت َعا َلـ ي ْ ن َ
س ً
س ْح ُكـ َّ
ـ� أُ َم ِّت ْع ُكـ َّ
ـن َ َ
ـن َوأُ َ ِّ

ـا } أ
احــا َج ِميـ ً
(الح ـزاب)49 :
س ً
س ُحوهُ ـ َّ
{ َف َم ِّت ُعوهُ ـ َّ
ـن َ َ
ـن َو َ ِّ

{واهْ ُج ْرهُ ْم هَ ْج ًرا َج ِم ً
يل }(المزمل)10 :
وعن الهجر ،يقول جل ذكرهَ :
فلنتحــل بصـ بـر بــا شــكوى ،وهجــر بــا أذى ،وصفــح بــا ِعتــاب ،وإن رسحنــا فلنــرح
الــراح الجميــل ،فليكــن ترسيحنــا بالمعــروف .
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كن محسناً

تبك فأسعدتها !
لن ينىس الله ي
خ�اً قدمته ،وال هماً ّ
فرجته ،وال عيناً كادت ي

عــش حياتــك عــى مبــدأ :كـــن ُمحســناً حـ تـى وإن لــم تلــق إحســاناً ،ليــس ألجلهــم ،بــل

ين
المحســن�.
ألن اللــه يحــب

الحياة أسلوب

ض
ر� اللــه عنــه ،لمــا رأى مجموعــة مــن النــاس يوقــدون
الخليفــة عمــر بــن الخطــاب ،ي

النــار مــن بعيــد اقـ تـرب منهــم ،ونــادى« :يــا أهــل الضــوء» ،ولــم يقل« :يــا أهــل النار» ،خشــية
مــن أن تجرحهــم الكلمــة.
ن ض
ر� اللــه عنهمــا :لمــا شــاهدا رجـا ً كبـ يـراً ،يتوضــأ خطــأ ،قــاال لــه:
الحســن والحسـ يـ� ،ي
توضــآ أمامــه ضحــك ،وقــال:
نريــدك أن تحكــم بيننــا َمــن فينــا الــذي ال يُحســن الوضــوء ،ولمــا ّ
أنــا الــذي ال أحســن الوضــوء.
المــام الغـز يال عندمــا جــاء لــه شــخص ،وقــال :مــا حكــم تــارك الصــاة؟ قــالُ :حكمــه
إ
أن نأخــذه معنــا إىل المســجد.
فالحياة أسلوب وليست تصيد عيوب.
للتأمل فقط !
نبحــث ف ي� جيوبنــا عــن أقــل فئــات النقــود يك نتصــدق بهــا ،ثــم نســأل اللــه أن يرزقنــا الفــردوس

أ
العــى ،مــا أقــل عطايانــا ،ومــا أعظــم مطلوبنــا!
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نعمة اإلسالم

تمـ نـى إبراهيــم الخليــل أن يكون أبوه مســلماً ،ولم يشــأ الله له رغم أنه أبــو خليله !!! ...
وتمـ نـى نــوح العبــد الشــكور أن يكــون ابنــه مســلماً ،فـ بـأ� اللــهَ { ،قـ َ
ـس
ـال يَــا نُـ ُ
ـوح ِإنَّــهُ َل ْيـ َ
ــن أَهْ ِلــكَ ِإنَّــهُ
ِم ْ

َع َم ٌ
ــح} (هــود)46:
ــل غ ي ْ ُ
َــر َصا ِل ٍ

وتمـ نـى محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أن يســلم عمــه ،ولــم يكتــب اللــه لــه هدايــة،
ف
رث
رغــم أنــه نرص الرســول ي� دعوته  ،وقال تعــاىلَ :
(و َما أَ ْكـ َ ُ

�)(يوســف)103:
ـت ِب ُم ِؤْم ِن ي ن َ
ال َّن ِاس َو َل ْو َح َر ْصـ َ

ف
وجعلـ نـ� اللــه وإياكــم مسـ ي ن
ونوحــا ف ي�
ـلم� دون ســؤال ،وأعطانــا مــا لــم يعــط إبراهيــم ي� أبيــهً ،
ي
ابنه،ومحمـ ًـدا ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ف ي� عمــه ،فــأي فضــل هــذا ...؟!!!!!
ِ{إ َّن ال َّلهَ

ث

ُرون} (البقرة)243 :
ك� ال ّن ِاس ال يَشك َ
ضل َع َل ال ّن ِاس َو ِلك َّن أَ َ َ
َلذو َف ٍ

نعمــة اﻹســام ترجــح لــو وزنتهــا بــكل النعــم ،فالحمــد للــه الــذي هدانــا لهــذا ،ومــا
كنــا لنهتــدي لــوال أن هدانــا اللــه  ..ت
حــى يبلــغ الحمــد منتهــاه.

87

جم�ل ة� ا إل�سراء

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

مرضب األمثال
إعداد:هالة عقل
رئيس قسم املطبوعات  /دار اإلفتاء الفلسطينية

أ
المثــال ف ي� القــرآن الكريــم لهــا بالغــة خاصــة ال يدركهــا إال العــارف بــأرسار مــرض ب

أ
المثــال ف ي� اللغــة العربيــة ووظيفتهــا ،فللمثــل وظيفــة يؤديهــا لــدى ســامعيه والمتدبريــن ف ي�
معانيــه ،واســتكماال لمــا تطرقنــا إليــه ف� مقــال ســابق مــن م ـرض ب أ
المثــال ،نقــف عنــد أمثلــة
ً
ي
أخــرى مــن أمثــال القــرآن الكريــم:
مثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة

ـت َو َف ْر ُع َهــا
ـج َر ٍة طَ ِّي َبـ ٍـة أَ ْص ُل َهــا ث َ ِابـ ٌ
قــال تعــاىل{ :أَ َلـ ْـم تَـ َـر َك ْيـ َـف �ض َ َ َب ال َّلــهُ َم َثـ ًـا ك َِل َمـ ًـة طَ ِّي َبـ ًـة كَشَ ـ َ
ـ� بــإ ْذن ربهــا وي ـرض ْ ب ال َّلــهُ ْ أ
ف
ت
ال َ ْم َثـ َ
ون*
ـاس َل َع َّل ُهـ ْـم يَ َت َذ َّكـ ُـر َ
ـال ِلل َّنـ ِ
السـ َـم ِاء* تُــؤْ ِ ي� أُ ُك َل َهــا ك َُّل ِحـ ي ٍن ِ ِ ِ َ ِّ َ َ َ ِ ُ
ِ ي� َّ
أ
ار} (إبراهيــم)26 - 24 :
اج ُت َّثـ ْ
ـج َر ٍة خَ ِبي َثـ ٍـة ْ
َو َم َثـ ُـل ك َِل َمـ ٍـة خَ ِبي َثـ ٍـة كَشَ ـ َ
ـو ِق ْال َ ْر ِض َمــا َل َهــا ِمـ ْ
ـت ِمـ ْ
ـن َفـ ْ
ـن َقـ َـر ٍ
ف
اليمــان ،قالــه مجاهــد وابــن
ورد ي� تفسـ يـر الكلمــة الطيبــة ،قــوالن :أحدهمــا :أنهــا إ
ف
ن
الثــا� :أنــه ن
العــو� والربيــع بــن أنــس.
عــى بهــا المؤمــن نفســه ،قالــه عطيــة
جريــج.
ي
ي
ف
ـ� ،صــى الله
ي
و� الشــجرة الطيبــة قــوالن :أحدهمــا :أنهــا النخلــة ،وروى ذلــك عــن النـ ب ي
ن
ـا� :أنها شــجرة ف ي� الجنة ،قالــه ابن عباس.
عليــه وســلم ،عبــد اللــه بن عمر ،وأنــس بن مالك .والثـ ي
اليمــان ،والشــجرة الطيبــة :المؤمــن.
وحــى ابــن ب يأ� طلحــة عــن ابــن عبــاس أن الكلمــة الطيبــة :إ
{أصلهــا ثابــت} يعـ ن ف أ
ف
ت
ـؤ� أ ُك َلهــا}
ـ� ي� الرض{ .وفرعهــا ي� الســماء} أي نحــو الســماء{ .تـ ي
ي

ن
ين
{كل ي ن
يعــ� ثمرهــاَّ .
الحــ� عنــد أهــل اللغــة :الوقــت ،قــال النابغــة:
حــ� بــإذن ربهــا}
ي
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الراقون من ُس ِوء ُس ِّمها ***
تناذرها ّ

أ�د ب� ي� تا�

تُط ِّلقُه حيناً وحيناً تُراجع.

(*)
1

وجــاء ف� تفســر البغــوي ،عــن ابــن عبــاس :هــي شَ ــجر ٌة ف� ا ْلجنــة ،أَص ُلهــا ثابــت ف� ْ أ
ال َ ْر ِض،
ي
َ ِ ْ ِ َ َّ ٍ ِ َ َ َ ِ ي َ َّ ِ ْ
ِ ٌ ِي
ي

ف
ف
ـب ا ْل ُم ِؤْمـ ِـنِ ،با ْل َم ْع ِر َفـ ِـة
السـ ِ
َو َف ْر ُعهــا ،أَ ْع َلهَ ــا ِ ،ي� َّ
ـماء ،ك ََذ ِلــكَ أَ ْصـ ُـل هَ ـ ِـذ ِه ا ْلك َِل َمـ ِـةَ ،ر ِاســخٌ ِ ي� َق ْلـ ِ
ت
ـي ِإ َل ال َّلـ ِـه َع ـ َّز َو َجـ َّـل.
َوال َّت ْص ِديـ ِـقَ ،فـ ِـإ َذا تَ َك َّلـ َـم ِب َهــا َع َر َجـ ْ
ـتَ ،فـ َـا ت ُْح َجـ ُ
ـب َحـ َّـى تَ ْن َت ِهـ َ

ـ� بــإ ْذن ربهــا} ،ا ْلحـ ن ف
ـتَ ،و َقـ ِـد
ِ ي ُ
ـو ا ْل َو ْقـ ُ
{تُــؤْ ِ ت ي� أُ ُك َلهــا} ،ت ُْع ِطــي ث َ َم َرهَ ــا{ ،ك َُّل ِحـ ي ٍن ِ ِ ِ َ ِّ
ـ� ِ ي� اللُّغَ ـ ِـة هُ ـ َ
اخْ َت َل ُفــوا ِ ف ي� َم ْع َنــا ُه هَ اهُ َنــاَ ،ف َقـ َ
ـال ُم َج ِاهـ ٌـد وعكرمــة :هــو َسـ َن ٌة ك َِام َلـ ٌـة؛ ِ أل َ َّن ال َّنخْ َلـ َـة تُث ِْمـ ُـر ك َُّل َسـ َن ٍة،
ـع أَبَـ ًـدا ،بَـ ْـل ت َِصـ ُـل ِإ َل ْيـ ِـه
ـار َو ِآخـ َـر ُهَ ،وبَ َر َكـ ُـة ِإ َيما ِنـ ِـهَ ،ل تَ ْنق َِطـ ُ
ك ََذ ِلــكَ َع َمـ ُـل ا ْل ُم ِؤْمـ ِـن يَ ْص َعـ ُـد أَ َّو َل ال َّن َهـ ِ
ف
ـت.
ِ ي� ك ُِّل َو ْقـ ٍ
ف
ـج َر ًة ِإ َّل ِبث ََلثَـ ِـة أَشْ ـ َيا َءِ :عـ ْـر ٌق
ـج َر َة َل تَ ُكـ ُ
َوا ْل ِحك َْمـ ُـة ِ ي� ت َْم ِثيـ ِـل ْ ِإ
ـون شَ ـ َ
ـي أَ َّن الشَّ ـ َ
ـان ِبالشَّ ـ َ
ال َيمـ ِ
ـج َر ِةِ ،هـ َ
ـب،
ـانَ ،ل يَ ِتـ ُّـم ِإ َّل ِبث ََلثَـ ِـة أَشْ ـ َيا َء ،ت َْص ِديـ ٌ
ال َيمـ ُ
ـال ،ك ََذ ِلــكَ ْ ِإ
َر ِاســخٌ َ ،وأَ ْصـ ٌـل َقا ِئـ ٌـمَ ،و َفـ ْـر ٌع َعـ ٍ
ـق ِبا ْل َق ْلـ ِ

و َقــو ٌل بال ِّلســان ،وعمـ ٌـل ب ْ أ
الَبْ َد ِان.
َ ْ ِ َ ِ َََ ِ

أ
أ
ف
ـن بَـ ي ْ ن
ـج ِار
ـ� ســائر الشــجار ،أن النخلــة أشــبه ْالَشْ ـ َ
َو ِقيـ َـل :ا ْل ِحك َْمـ ُـة ِ ي� تَشْ ـ ِـب ِيه َها ِبال َّنخْ َلـ ِـة ِمـ ْ ِ
أ
ـن َج َوا ِن ِب َهــا بَ ْعـ َـد
ـن َح ْيـ ُ
ـج ِار تَ َتشَ ـ َّ
ـث ِإنَّ َهــا ِإ َذا ُق ِطـ َ
ِب ْ ِإ
ـع َرأْ ُسـ َها يَ ِب َسـ ْ
ـتَ ،و َســا ِئ ُر ْالَشْ ـ َ
ـع ُب ِمـ ْ
ـانِ ،مـ ْ
الن َْسـ ِ
قطــع رؤوســها ،و ألَنَّهــا تُشْ ــبهُ ْالنْسـ ف
ـح.
ِ ِإ َ َ
َِ َ
ـان ِ ي� أَنَّ َهــا َل ت َْح ِمـ ُـل ِإ َّل ِبال َّت ْل ِقيـ ِ
ش
ُّوم.
ال�كُ  ،كَشَ َج َر ٍة خَ ِبيث ٍَةَ ،و ِه َي ا ْل َح ْنظَ ُلَ .و ِق َيلِ :ه َي الث ُ
َ
{و َمث َُل ك َِل َم ٍة خَ ِبيث ٍَة} ِه َي ِّ ْ
ـوث وهــي ا ْلعشَ ـق َُة ،اجت َّثــت ،يعـ نـ� اقتلعــت{ ،مــن َفــوق ْ أ
ال َ ْر ِض َمــا َلهــا
ـي] ا ْلكُشُ ـ ُ َ ِ َ َ
ُْ ْ
َو ِقيـ َـلِ :
[هـ َ
ِ ْ ِْ
ي
مــن َقـرار} ،ثَبــات ،معنــاه و َليــس َلهــا أَصـ ٌـل ثَابـ ف أ
السـ َـم ِاء ،ك ََذ ِلــكَ
ِ ٌ
ِ ْ ٍ َ ٍ َ َْ ُ َ ْ َ َ ْ
ـت ِ ي� ْال َ ْر ِضَ ،و َل َفـ ْـر ٌع َص ِاعـ ٌـد ِإ َل َّ
ـب ،وال عمــل صالــح.
ـر ِفيـ ِـهَ ،و َل يَ ْص َعـ ُـد َلــهُ َقـ ْ
ـو ٌل طَ ِّيـ ٌ
ا ْلك َِافـ ُـر َل خَ ـ ي ْ َ
تفس� الماوردي ،النكت والعيون ،132 /3 :بترصف
* ي
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َق ْو ُلــهُ ت ََعـ َ
ـو ُلَ :ل ِإ َلــهَ
ـال{ :يُ َث ِّبـ ُ
ـت ال َّلــهُ ا َّل ِذيـ َ
ـن َآم ُنــوا ِبا ْل َقـ ْ
ـي َقـ ْ
ـو ِل الث َِّابـ ِ
ـت} ،ك َِل َمـ ِـة ال َّت ْو ِحيـ ِـدَ ،و ِهـ َ
ف آ
ف
الخــرة ،يعـ ن ف
ف
ن
ـاة
ـاة ُّ
ـ� َق ْبـ َـل ا ْل َمـ ْ
ـرَ ،و ِقيـ َـل ِ :ي� ا ْل َح َيـ ِ
ِإ َّل ال َّلــهُ ِ ي� ا ْل َحيـ ِ
ـ� ِ ي� ا ْل َقـ ب ْ ِ
ـو ِتَ ،وِ ي� ْ ِ َ ِ َ ْ ِ ي
الدنْيــا ،يَ ْعـ ِ ي
أ
ف آ
الدنْيــا عنــد السـ ف
ـ�َ ،صـ َّـى ال َّلــهُ
ـحَ ،
ـثَ .و ْال َ َّو ُل أَ َصـ ُّ
ـرَ ،وِ ي� ْال ِخـ َـر ِة ِع ْنـ َـد ا ْل َب ْعـ ِ
ُّ َ ِ ْ َ ُّ ِ
ـؤَال ِ ي� ا ْل َقـ ب ْ ِ
فعـ ِـن ال َّنـ ِب ي ِّ
ـال :نَز َلـ ف
َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َمَ ،قـ َ
ـر،
ـتَ ،قـ َ َ ْ
ـال( :يُ َث ِّبـ ُ
ـت ال َّلــهُ ا َّل ِذيـ َ
ـن َآم ُنــوا ِبا ْل َقـ ْ
ـو ِل الث َِّابـ ِ
ـت ِ ي� َعـ َـذ ِاب ا ْل َقـ ب ْ ِ
ـن َربُّــكَ ؟ َف َي ُقـ ُ
ف ُي َقـ ُ
ـ� ُم َح َّمـ ٌـد ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،ف َذ ِلــكَ َق ْو ُلــهُ
ـال َلــهُ َ :مـ ْ
ـول َرب ي ِّ َ� ال َّلــهُ َ ،ون َِبـ ي ِّ ي
عــز وجــل ت ََعـ َ
ـت.)...
ـال :يُ َث ِّبـ ُ
ـت ال َّلــهُ ا َّل ِذيـ َ
ـن َآم ُنــوا ِبا ْل َقـ ْ
ـو ِل الث َِّابـ ِ

()2( )1

ـ�ل ف� مســامع البـ شـر أيمــا مـ ن ز
فهــذا مثــال للكلمــة الطيبــة الـ ت ن ز
ـ�ل ،فهــي كشــجرة طيبــة
ـ� تـ ي
ي

وعب�هــا ،وكــذا قائــل
الرائحــة ،ال تمــل مــن الجلــوس تحتهــا ،لتســتظل بظلهــا ،وتتســنم عبقهــا ي
ـال القـرآن الكريــم ،ومعلــم النــاس الخـ يـر ،فــا تمــل مــن ســماعه ،أمــا
الكلمــات الطيبــات ،وتـ ي

الكلمــة الخبيثــة ،والعيــاذ باللــه ،فهــي شــجرة منتنــة ،ال تحــاذر أن تقـ تـرب منهــا ،وكــذا الفاســق
ف ي� القــول ،والفاجــر ف ي� المعاملــة ،تبتعــد عنــه لتتقــي ش�ه.
مثال الحق والباطل

السـ ْي ُل َزبَـ ًـدا َر ِاب ًيــا َو ِم َّمــا
السـ َـم ِاء َمــا ًء َف َســا َل ْت أَ ْو ِديَـ ٌـة ِبق ََد ِرهَ ــا َف ْ
قــال تعــاىل{ :أَنْـ َز َل ِمـ َ
اح َت َمـ َـل َّ
ـن َّ

ف
ـق َوا ْل َب ِاطـ َـل َفأَ َّمــا
ـاع َزبَـ ٌـد ِم ْث ُلــهُ ك ََذ ِلــكَ يَـرض ْ ِ ُب ال َّلــهُ ا ْل َحـ َّ
وقـ ُـد َ
يُ ِ
ون َع َل ْيـ ِـه ِ ي� ال َّنـ ِ
ـار ابْ ِتغَ ــا َء ِح ْل َيـ ٍـة أَ ْو َم َتـ ٍ
الَرض ك ََذلكَ يـرض ْ ب ال َّلــهُ ْ أ
الزبــد َفي ْذهَ ــب ج َفــاء وأَمــا ما ين َفــع النــاس َفيم ُكـ ُ ف أ
ال َ ْمث َ
َال}(الرعد)17 :
ُ ُ ً َ َّ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ
ـث ِ ي� ْ ْ ِ
َّ َ ُ َ
ِ َ ِ ُ
ف
ـ� َق ْو ُلــهُ ت ََعـ َ
اح َت َمـ َـل
ـماء َمــا ًء َفســا َل ْت أَ ْو ِديَـ ٌـة ِبق ََد ِرهــا َف ْ
ـال{ :أَنْـ َز َل ِمـ َ
السـ ِ
ـن َّ
جــاء ي� تفسـ يـر القرطـ ب ي
ـق َوا ْل َب ِاطـ ِـلَ ،فشَ ـ َّبهَ ا ْل ُك ْفـ َـر ِبال َّزبَـ ِـد ا َّلـ ِـذي يَ ْع ُلــو ا ْل َمــا َءَ ،ف ِإنَّــهُ
رابيـاً} �ض َ َ َب َم َثـ ًـا ِل ْل َحـ ِّ
َّ
السـ ْي ُل َزبَــداً ِ
 -1صحيــح مســلم ،كتــاب الجنــة وصفــة نعيمهــا وأهلهــا ،بــاب عــرض مقعــد الميــت مــن الجنــة أو النــار عليــه ،وإثبــات عــذاب القـ بـر والتعــوذ
منه .
تفس� البغوي ،36/ 3 :بترصف.
 -2ي
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أ�د ب� ي� تا�

أ
ْــر َويَ ْض َم ِح ُّ
يَ ْض َم ِح ُّ
ــل.
ــلَ ،ويَ ْع َل ُ
الريَ ُ
ــات ْال َ ْو ِديَ ِ
ــق ِب َج َن َب ِ
ــاحَ ،فك ََذ ِلــكَ يَ ْذهَ ُ
ــب ا ْل ُكف ُ
ــةَ ،وت َْد َف ُعــهُ ِّ
ـالِ :ب َقـ ْـد ِر ِم ْل ِئ َهــاَ .و َقـ َ
ـال ُم َج ِاهـ ٌـدَ { :فســا َل ْت أَ ْو ِديَـ ٌـة ِبق ََد ِرهــا} َقـ َ
َقـ َ
ـجِ :ب َقـ ْـد ِر ِصغَ ِرهَ ــا
ـال ابْـ ُ
ـن ُج َريْـ ٍ
َ أ
ُون الـ َّـد ِالَ ،وا ْل َم ْعـ ن َـى َو ِاحـ ٌـد.
ـىل َوا ْل َح َسـ ُ
ـن ِ{بق َْد ِرهَ ــا} ِب ُس ـك ِ
َو ِك ب َ ِ�هَ ــاَ .و َقـ َـرأ ْالَشْ ـ َه ُب ا ْل ُع َق ْيـ ِ ي ُّ

ـاءَ ،قا َلــهُ ُم َج ِاهـ ٌـدَ .و ِقيـ َـل:
{ َف ْ
رابي ـاً} أَ ْي طَا ِل ًعــا َعا ِل ًيــا ُم ْرت َِف ًعــا َفـ ْ
ـو َق ا ْل َمـ ِ
اح َت َمـ َـل َّ
الس ـ ْي ُل َزبَــداً ِ
ْــس َوغ ََوا ِئ ُ
ــد َمخَ ِاي ُ
ــن ُســ ْلطَ ِان
ــن َح ْي ُ
ــل الشَّ ــكِّ  ،ت َْرت َِف ُ
ال َّزبَ ُ
ــر ُب ِم ْ
ــع ِم ْ
ــل ال َّنف ِ
ــث َمــا ِفي َهــا َف َت ْضطَ ِ
ف
ـو ِادي بَ ِاق ًيــاَ ،وأَ َّمــا ِح ْل َيـ ُـة َّ
ـب
السـ ْي ِل يَ ْجـ ِـري َص ِاف ًيــاَ ،ف ي َ ْ� َفـ ُ
ـع َمــا يَ ِجـ ُـد ِ ي� ا ْلـ َ
ِت َل ِع َهــا ،ك ََمــا أَ َّن َمــا َء َّ
الذهَ ـ ِ
أ
أ
ت
ـ� ِب َهــا َج َمـ ُ
ـح
ـالَ ،و َقـ َ
َوا ْل ِف َّضـ ِـة َف ِم ْثـ ُـل ْال َ ْحـ َ
الر َجـ ِ
ـو ِال ُّ
ـال ِّ
الس ـ ِّن َّي ِةَ .و ْالَخْ ـ َـا ِق ال َّز ِك َّيـ ِـة ،ا َّلـ ِ ي
ـو ُام َصا ِلـ ِ
الذهَ ــب وا ْلف َّضــة زينـ َـة النســاء .وبهمــا قيمـ ُـة ْ أ
أ
الَشْ ـ َي ِاء.
ـن َّ ِ َ ِ ِ ِ َ ِّ َ ِ َ ِ ِ َ ِ َ
ـال ،ك ََمــا أَ َّن ِمـ َ
ْال َ ْع َمـ ِ
ف
ن
ــو ا ْل َمث ُ
ــم َق َ
َّــا�{ .ابْ ِتغــا َء ِح ْل َي ٍــة} أَ ْي ِح ْل َي ِــة
ــد َ
وق ُ
ــالَ :
ث ُ َّ
ــار} َوهُ َ
{و ِم َّمــا يُ ِ
َــل الث ِ ي
ون َع َل ْي ِــه ِ ي� ال َّن ِ
َّ
ــد ِم ْث ُلــهُ }َ .ق َ
ــاص.
تــاع َزبَ ٌ
ــد :ا ْل َح ِد ُ
ــال ُم َج ِاه ٌ
ــب َوا ْل ِف َّض ِ
الر َص ُ
يــد َوال ُّن َح ُ
ــاس َو َّ
الذهَ ِ
ــة{ .أَ ْو َم ٍ

أ
الس ـ ْي ُل
الس ـ ْي َلَ ،و ِإن ََّمــا ْ
اح َت َمـ َـل َّ
َو َق ْو ُلــهُ َ " :زبَـ ٌـد ِم ْث ُلــهُ " أَ ْي يَ ْع ُلــو هَ ـ ِـذ ِه ْالَشْ ـ َيا َء َزبَـ ٌـد ك ََمــا يَ ْع ُلــو َّ

أ
أ
ف
ـن
ـار ِمـ َ
ال َّزبَـ َـدِ ،ل َ َّن ا ْل َمــا َء خَ ا َلطَــهُ تُـ َـر ُ
اب ْال َ ْر ِضَ ،ف َصــا َر َذ ِلــكَ َزبَـ ًـدا ،ك ََذ ِلــكَ َمــا يُو َقـ ُـد َع َل ْيـ ِـه ِ ي� ال َّنـ ِ
الذهَ ــب وا ْلف َّضــة ،ممــا ينبـ ُّ ف أ
ت
اب،
ـث ِ ي� ْال َ ْر ِض ِمـ َ
ا ْل َج ْوهَ ـ ِـر َو ِمـ َ
ـن ا ْل َم َعـ ِ
ـن َّ ِ َ ِ ِ ِ َّ َ ْ َ
ـر ُ
ـاد ِنَ ،ف َقـ ْـد خَ ا َلطَــهُ الـ ُّ َ
َفإنَّمــا يو َقــد ع َليــه؛ ليـ ُـذوبَ ،ف ز�اي ُلــهُ تُــراب ْ أ
ال َ ْر ِض.
َ ُ
ِ َ ُ ُ َ ْ ِ ِ َ َ يُ َ ِ
ـب ُجفــا ًء} َقـ َ
ـال ُم َج ِاهـ ٌـد:
َو َق ْو ُلــهُ تعــاىل{ :كَذ ِلــكَ يَـرض ْ ِ ُب ال َّلــهُ ا ْل َحـ َّ
ـق َوا ْل ِ
باطـ َـل َفأَ َّمــا ال َّزبَـ ُـد َف َي ْذهَ ـ ُ
ـن ا ْل َعـ َـا ِء :أَ ْج َفـأَ ِت ا ْل ِقـ ْـد ُر إ َذا َغ َلـ ْ ت
ـال أَبُــو ُع َب ْيـ َـد َةَ :قـ َ
ُج ُمــو ًداَ .و َقـ َ
ـب
ـال أَبُــو َع ْمـ ِـرو بْـ ُ
ـت َحـ َّـى يَ ْن َصـ َّ
ِ
ف
ـو ِادي؛ أَ ْي َر َمــى ِبـ ِـه.
َزبَ ُدهَ ــاَ ،و ِإ َذا َج َمـ َـد ِ ي� أَ ْسـف َِل َهاَ .وا ْل ُج َفــا ُء َمــا أَ ْج َفــا ُه ا ْلـ َ
ـث ف� ْ أ
ف
ال َ ْر ِض} َقـ َ
ـا�َ .و ِقيـ َـل:
{وأَ َّمــا َمــا يَ ْن َفـ ُ
َ
ـال ُم َج ِاهـ ٌـد :هُ ـ َ
ـص َّ
ـو ا ْل َمــا ُء ا ْلخَ ا ِلـ ُ
ـع ال َّنـ َ
ـاس َف َي ْم ُكـ ُ ِ ي
الصـ ِ ي
ـو أَ َّن ا ْل َم َث َلـ ي ْ ن
ـن َّ
ـ�
ـص ِمـ َ
ـاصَ ،وهُ ـ َ
الر َصـ ِ
ـب َوا ْل ِف َّضـ ِـةَ ،وا ْل َح ِديـ ِـد َوال ُّن َحـ ِ
ا ْل َمــا ُءَ ،و َمــا خَ َلـ َ
ـاس َو َّ
الذهَ ـ ِ
ِ
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أ
ف
ـو ِال،
ـق ِ ف ي� ث َ َبا ِتـ ِـهَ ،وا ْل َب ِاطـ ِـل ِ ف ي� ْ
�ض َ َ بَ ُه َمــا ال َّلــهُ ِل ْل َحـ ِّ
اض ِم ْح َل ِلـ ِـهَ ،فا ْل َب ِاطـ ُـل َو ِإ ْن َعـ َـا ِ ي� بَ ْعـ ِـض ْال َ ْحـ َ

ـثَ .و ِقيـ َـل :ا ْل ُمـ َـرا ُد َم َثـ ٌـل �ض َ َ بَــهُ ال َّلــهُ ِل ْل ُقـ ْـر ِآنَ ،و َمــا يَ ْدخُ ـ ُـل
َف ِإنَّــهُ يَ ْض َم ِحـ ُّـل ك ْ
َاض ِم ْحـ َـا ِل ال َّزبَـ ِـد َوا ْلخَ َبـ ِ
منــهُ ا ْل ُق ُلــوبَ ،فشَ ـبهَ ا ْل ُقــرآن با ْلمطَــر لعمــوم خَ ــره وب َقــاء نَفْعــه ،وشَ ـبهَ ا ْل ُق ُلــوب ب ْ أ
ال َ ْو ِديَـ ِـة،
ِ ْ
ْ َ ِ َ ِ ِ ُ ُ ِ
ي ْ ِ ِ َ َ ِ ِ ِ َ َّ
َّ
َ
َ ِ
ف أ
ـع ِت َها َو ِض ِيق َهــا.
ـب َسـ َ
يَ ْدخُ ـ ُـل ِفي َهــا ِمـ َ
ـن ا ْل ُقـ ْـر ِآن ِم ْثـ ُـل َمــا يَ ْدخُ ـ ُـل ِ ي� ْال َ ْو ِديَـ ِـةِ ،ب َح َسـ ِ
{كَذلــكَ يـرض ْ ب ال َّلــهُ ْ أ
ـ� َل ُكــم هَ ــذه ْ أ
ض
ال َ ْمثـ َ
ال َ ْم َثـ َ
ـات.
�بُ َهــا بَ ِّي َنـ ٍ
ـال} أَ ْي ك ََمــا بَـ ي َّ ن َ ْ ِ ِ
ِ َ ِ ُ
ـال َفك ََذ ِلــكَ يَ ْ ِ
ن
ـابَ ،قـ َ
ثُـ َّـم َقـ َ
ـالَ :ف َلـ ْـم
ـال تعــاىلِ { :ل َّل ِذيـ َ
اب ِب َم ْعـ َـى أَ َجـ َ
اسـ َت َج َ
اسـ َتجابُوا ِل َربِّ ِهـ ُـم} أَ ْي أَ َجابُــواَ ،و ْ
ـن ْ
يسـتجبهُ عنــد َذاكَ مجيــب ،أَي َلــم يجيبــوا إ َل ْاليمــان بــهَ { .لــو أَن َلهــم مــا ف� ْ أ
ال َ ْر ِض َج ِميعـاً}
َْ َِ ْ ِ ْ َ
ُ ِ ٌ ْ ْ ُ ِ ُ ِ ِإ َ ِ ِ ِ
ْ َّ ُ ْ َ ِ ي
أَي مـ أ
ولئــكَ
ـو ِالَ ،
{و ِم ْث َلــهُ َم َعــهُ } ِم ْلــكٌ َل ُهـ ْـم{َ .ل ْف َتـ َـد ْوا ِبـ ِـه} ِمـ ْ
ْ ِ َ
ـن َعـ َـذ ِاب يَـ ْ
ـن ْال َ ْمـ َ
ـو ِم ا ْل ِق َي َامـ ِـة{ ،أُ ِ
{و َمأْواهُ ـ ْـم} أي
ـاب} أَ ْي َل يُ ْق َبـ ُـل َل ُهـ ْـم َح َس ـ َن ٌةَ ،و َل يُ َت َجـ َ
ـن َس ـ ِّي َئ ٍةَ .
ـاو ُز َل ُهـ ْـم َعـ ْ
َل ُهـ ْـم ُســو ُء ا ْل ِحسـ ِ

اش ا َّلـ ِـذي َم َّهـ ُـدوا ِ ألَنْف ُِسـ ِـه ْم.
ـس ا ْل ِمهــا ُد} أَ ِي ا ْل ِفـ َـر ُ
مســكنهم ومقامهــمَ .
{ج َه َّنـ ُـم َو ِب ْئـ َ

(*)
1

فاللــه تعــاىل جعــل مثــا للحــق والباطــل بالمــاء الــذي يســيل أ
بالوديــة ،فالباطــل كالزبــد
ً

يذهــب ويضيــع ،والحــق كالمــاء والذهــب والمعــادن يبقــى ف ي� القلــوب ،فكــن عزيــزي القــارئ،

كالــذي يبقــى ف� أ
الرض ،لينفــع النــاس ،وال تكــن كالزبــد الــذي يذهــب هبــاء منثــوراً.
ي
إنفاق أهل الباطل:

قــال تعــاىل{ :م َثـ ُـل مــا ينف ُقـ ف
ـو ٍم
َ َ ُِْ َ
ـاة ُّ
ص أَ َصابَـ ْ
ـت َحـ ْـر َث َقـ ْ
ـون ِ ي� هَ ـ ِـذ ِه ا ْل َح َيـ ِ
ـح ِفي َهــا ِ ٌّ
الدنْ َيــا ك ََم َثـ ِـل ِريـ ٍ
ظَ َل ُمــوا أَنْف َُسـ ُه ْم َفأَهْ َلكَ ْتــهُ َو َمــا ظَ َل َم ُهـ ُـم ال َّلــهُ

ـون} (آل عمـران)117:
َو َل ِك ْن أَنْف َُسـ ُه ْم يَظْ ِل ُمـ َ

آ
ف
ان َوأَ ْص َح ِابـ ِـه ِب َبـ ْـد ٍر َوأُ ُحـ ٍـد َعـ َـى
ـات ِأبَ ي� ُسـ ْف َي َ
جــاء ي� تفسـ يـر البغــوي ،أن هــذه اليــة أرادت نَ َف َقـ ِ

ـود َعـ َـى ُع َل َما ِئ ِهـ ْـم،
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى ال َّلــهُ عليــه وسـ ّلم ،وقــال مقاتــل :أراد نَ َف َقـ ُـة ا ْل َي ُهـ ِ
َعـ َـد َاو ِة َر ُسـ ِ
تفس�
القرط� 304/ 9 :بترصف.
* ي
بي
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أ�د ب� ي� تا�

ـال مجاهــد :يعـ نـ� جميــع نَ َف َقــات ا ْل ُك َّفـ ف
الدنْ َيــا] َو َص َد َقا ِت ِهـ ْـمَ ،و ِإنْ َفـ َ
ـاق ا ْل ُمـ َـر ِ ئ يا� ا َّلـ ِـذي َل
و َقـ َ ُ َ ِ ٌ َ ْ ِ ي َ ِ َ
[� ُّ
ِ
ـار ِ ي
ِ

يَب َت ِغــي بــه وجــه اللــه تعــاىل{َ ،م َثــل ريــح ِفيهــا ِص} ُ ،حــى َعــن ابْــن َعبـ ٍ ض
� ال َّلــهُ َع ْن ُه َمــا:
ِ ي َ ِ ِ َّ
ْ
ٌّ
ِ ِ ٍ
ـاسَ ،ر ِ ي َ
رث
ت
ـنَ ،قا ُلــوا:
السـ ُـم ُ
َسيـ َ
ص ،أَ ْيَ :صـ ْ
أَنَّ َهــا َّ
ـ� تَ ْق ُتـ ُـلَ ،و ِقيـ َـلِ :في َهــا ِ ٌّ
وم ا ْل َحــا َّر ُة ا َّلـ ِ ي
ـو ٌتَ ،وأَ ْك ـ َ ُ ا ْل ُمف ِّ ِ
ـو ٍم} زرع قــوم{ ،ظ َل ُمــوا أَنْف َُس ـ ُه ْم} ِبا ْل ُك ْفـ ِـر َوا ْل َم ْع ِص َيـ ِـة،
ِفي َهــا بَـ ْـر ٌد شــديد{ ،أصابَـ ْ
ـت َحـ ْـر َث َقـ ْ

آ
ـت
ـع َحـ ِّ
ـار وذهابهــا َو ْقـ َ
ـق اللــه تعــاىل{ ،أَهْ َلكَ ْتــهُ }َ ،فيكــون َم ْعـ ن َـى ْاليَـ ِـةَ :م َثـ ُـل نَ َف َقـ ِ
ـات ا ْل ُك َّفـ ِ
َو َم ْنـ ِ
ـع أَ ْص َحابُــهُ
ـار َد ٌة َفأَهْ َلكَ ْتــهُ  ،أَ ْو نَــا ٌر َفأَ ْح َر َق ْتــهُ َ ،ف َلـ ْـم يَ ْن َت ِفـ ْ
اجـ ِـة ِإ َل ْي َهــا ،ك ََم َثـ ِـل َز ْر ٍع أَ َصابَ ْتــهُ ِريـ ٌ
ا ْل َح َ
ـح بَـ ِ
ش
ـونِ ،با ْل َك ْفـ ِـر َوا ْل َم ْع ِص َيـ ِـة.
ـن أَنْف َُسـ ُه ْم يَظْ ِل ُمـ َ
ـىء ،مــا ظَ َل َم ُهـ ُـم ال َّلــهُ بذلــكِ ،لكـ ْ
منــه بـ ي

(*)
1

النفاق ف ي� وجوه الظلم مرتعه إىل زوال ،وعاقبة أمره عظيمة.
فهذا دليل عىل أن إ

وإىل لقــاء آخــر مــع أمثــال قرآنيــة ،للتدبــر بمــا فيهــا مــن الحكــم والعـ بـر ،ولتــذوق أســاليب

ن
ت
ـا� لمســمع القــارئ ومـرآه ،وذلــك حـ تـى يتسـ نـى لنــا إعمــال حواســنا ف ي�
ـ� تقــرب المعـ ي
عرضهــا الـ ي
اليــات القرآنيــة وتدبرهــا ،وصــى اللــه وســلم عــى حامــل أ
تمعــن آ
المانــة ومؤديهــا خـ يـر أداء،
ســيدنا وحبيبنــا وشــفيعنا ،محمــد ،صــى اللــه وســلم وبــارك عليــه ،وعــى آلــه وصحابتــه الغــر
الميامـ ي ن
ـ�.

تفس� البغوي ،497 /1 :بترصف.
* ي
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باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام
ودوائر اإلفتاء الفلسطينية يف محافظات الوطن

املفتــي العــام يشــارك يف نــدوة :الــراث الثقــايف والطبيعــي يف
القــدس الرشيــف :الواقــع والتحديــات

ت
ن
ـ� العــام للقــدس والديــار
عمــان :شــارك ســماحة الشــيخ محمــد أحمــد حسـ يـ�  -المفـ ي
أ
ف
ت
ـ� عقــدت ف ي� عمــان،
الفلســطينية -خطيــب المســجد القــى المبــارك ،ي� النــدوة إ
القليميــة الـ ي
ف
ف
ت
حــول ت
ش
الــ�
"الــراث
ي
الثقــا� والطبيعــي ي� مدينــة القــدس ال�يــف :الواقــع والتحديــات" ،ي
ن
الســامية ت
الوطــ�
(اليسســكو) ،والمؤتمــر
لل�بيــة والعلــوم والثقافــة إ
عقدتهــا المنظمــة إ
ي
الشــع� للقــدس ،بالتنســيق مــع اللجنــة الملكيــة أ
الردنيــة لشــؤون القــدس.
بي
وقــدم ســماحته للنــدوة ورقــة ،عمــل بعنــوان" :مكانــة القــدس وأهميتهــا ومــا تواجهــه
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ت
مــن مخاطــر" ،ي ن
الــ� تتعــرض لهــا
بــ� فيهــا أفضليــة القــدس ومكانتهــا ،والمخاطــر الجمــة ي
بــكل مكوناتهــا ،خاصــة المســجد أ
القــى المبــارك ،الــذي تــزداد المخــاوف عــى وجــوده ،ف ي�
ت
ـ� يتعــرض لهــا ،ويتمثــل أشــدها ف ي� االقتحامــات واســعة النطــاق
ظــل االعتــداءات اليوميــة الـ ي
ـ� والمسـ ي ن
لســاحاته وباحاتــه مــن قبــل المتطرفـ ي ن
ـؤول� الصهاينــة ،ورجــال ش�طتهــم وأمنهــم.
ـخصيات رســمية وشــعبية مــن المشـ ي ن
ـارك�،
والتقــى ســماحته عــى هامــش النــدوة وفــوداً وشـ
ٍ
وأطلعهــم عــى آخــر التطــورات عــى الســاحة الفلســطينية ،وأبرزهــا مــا يتعــرض إليــه المســجد
القــى المبــارك ،وقضيــة أ
أ
الرسى البواســل ،ومــا يعانونــه مــن ممارســات قمعيــة ف ي� ســجون
أ
ت
الهمــال
ســر بســام
االحتــال ،وسياســات إ
الــ� كان آخــر ضحاياهــا استشــهاد ال ي
بي
الطــ� ،ي
ف
النســانية
الســايح ي� ســجون االحتــال ،مطالب ـاً العالــم أجمــع بالتدخــل لتحقيــق مطالبهــم إ
العادلــة.

كمــا تطــرق ف� محادثاتــه إىل الحفريــات واالقتحامــات اليوميــة للمســجد أ
القــى المبــارك،
ي
واالعتــداءات المتواصلــة عــى حراســه وســدنته ،والمرابطـ ي ن
ـ� ف ي� ســاحاته ،وعــى طــاب العلــم
فيــه ،إضافــة إىل اســتهداف المقدســات الســامية والمســيحية أ
الخــرى بالعــدوان.
إ

املفتــي العــام :صمــود املقدســيني سيفشــل خطــط االحتــال ضــد
املســجد األقــى املبــارك

القــدس :أكد ســماحة الشــيخ محمــد أحمد
ت
ين
حســ�
–المفــ� العــام للقــدس والديــار
ي
الفلســطينية -خطيــب المســجد أ
القــى
المبــارك ،أن صمــود المقدسـ ي ن
ـي� سيفشــل
خطــط ســلطات االحتــال وأحزابهــا،
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أ
ت
ـ� تشــنها ســلطات
المتطرفــة بحــق المســجد القــى المبــارك ،وأضــاف ســماحته أن الهجمــة الـ ي
االحتــال وأحزابهــا ضــد كل مــا ف� القــدس مــن بـ شـر وحجــر ،وبصمــود المقدسـ ي ن
ـي� ،فــإن جميــع
ي
وال�امــج االحتالليــة ضدهــم ستفشــل ،ي ّ ن
وبــ� أن الهجمــة ش
ال�ســة ضــد المســجد
النوايــا ب

أ
ين
المواطنــ� إىل شــد الرحــال
كبــر ،داعيــاً ســماحته
وت�تهــا ،بشــكل ي
القــى المبــارك زادت ي
للمســجد أ
القــى المبــارك وإعمــاره ،خاصــة ف ي� ظــل التهديــدات المســتمرة ضــده ،جــاءت
أقــوال ســماحته هــذه خــال مشــاركته ف� االحتفــال الرســمي الــذي أقامتــه مديريــة أ
الوقــاف ف ي�
ي
القــدس ،إحيــاء لذكــرى رأس الســنة الهجريــة ،والـ تـ� شــارك فيهــا عــدد مــن علمــاء المسـ ي ن
ـلم�.
ي
املفتي العام يستقبل وفدا ً من رشكة كهرباء محافظة القدس

ت
ن
ـ� العــام للقــدس والديــار الفلســطينية
القــدس :اســتقبل ســماحة الشــيخ محمــد حسـ يـ� -المفـ ي
خطيــب المســجد أ
القــى المبــارك ،وفــداً مــن ش�كــة كهربــاء محافظــة القــدس ف ي� مكتبــه بمقــر
الفتــاء بمدينــة القــدس.
دار إ
الدارة
وضــم رئيــس مجلــس إدارتهــا ومديرها العــام المهندس هشــام العمري ،وعضو مجلــس إ
ن
ن
ش
ـا� عبــد الســام.
خالــد أبــو عكــر ،وأمـ يـ� رس نقابــة عمــال وموظفــي �كــة كهربــاء القــدس هـ ي
ئ
ـا� ،بمــا فيهــا االعتــداء عــى ممتلــكات ش
ال�كــة
وأكــد ســماحته عــى حرمــة رسقــة التيــار الكهربـ ي
ومقدراتهــا وموظفيهــا.
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وأكــد ســماحته عــى" :أن رسقــة الكهربــاء ال تجــوز قطعـاً ،وهــي حـرام ش�عـاً ،لمــا تي�تــب عليهــا
�ض
ت
ش
الــ� تعــد مــن أهــم الــروح االقتصاديــة الموجــودة ف ي� المدينــة
مــن ر يلحــق بال�كــة ي
ت
ـ� تحــرم رسقــة
الفتــاء ودوائــر إ
المقدســة ،مشـ يـراً إىل الفتــاوى الصــادرة عــن مجلــس إ
الفتــاء الـ ي
ـا� ،كــون هــذه أ
ئ
المــوال هــي أمــوال عامــة يحــرم المــس بهــا".
التيــار الكهربـ ي
وأضــاف ســماحته "أن مــن ضمــن هــذه الفتــاوى مــا ينبغــي معرفتــه ،هــو أن الـ ت ز
ـ�ود بالتيــار
ئ
ـا� دون أن يحســب عــى العــداد الرســمي يعــد رسقــة عنــد أهــل العلــم ،وهــو يعــد مــن
الكهربـ ي
المحرمــات والكبائــر ،ومــا يجــب علمــه ف� هــذا المقــام أن يــؤدي حقــوق وواجبــات المسـ ي ن
ـلم�،
ي
أ
ت
ت
ـ�
ويدفــع مــا ي�تــب عليــه لقــاء مــا يحصــل عليــه مــن منافــع وســلع وخدمــات ،وأن المــوال الـ ي
تت�تــب جبايتهــا مقابــل خدمــات الكهربــاء والمــاء ونحوهــا تعــد مــن قبــل أ
الثمــان الواجــب عليــه
تســديدها للجهــة المــزودة لهــا ،موضحـاً أنــه ال يجــوز لمــن يملــك تلــك أ
الثمــان ت
الم�تبــة عليــه،
وديــون مســتحقة عليــه أن يمتنــع أو يتأخــر ف ي� تســديدها؛ ألن ف ي� ذلــك ظلمـاً حرمه اللــه عز وجل".
ف
ئ
كب�يــن ،فاالعتــداء
ـا� يوقــع المجتمــع ي� حــرج و�ض ر ي
وأوضــح ســماحته أن رسقــة التيــار الكهربـ ي
المــوال العامــة أشــد تأثــراً مــن االعتــداء عــى المــال الخــاص ،ومــا يزيــد أ
عــى أ
المــر ســوءاً
ي
ـل� ،فــكل مــن يتأخــر عــن الســداد يكــون موضع ـاً لالقتــداء
أن النــاس يتأثــرون بالســلوك السـ ب ي
أ
ـل� إذا ك ـرث الممتنعــون
واالتبــاع ،فيحمــل وزره ،ووزر مــن يعمــل بعملــه ،عــدا عــن الثــر السـ ب ي
الرسائيليــة بقطــع هــذه الخدمــات عــن
عــن الدفــع ،والــذي أدى إىل تهديــد ش�كــة الكهربــاء إ

أ
ئ
ـا� ســيكون عــن الجميــع ،مــن دفــع ومــن لــم يدفــع ،وهــذا
الجمهــور ،لن قطــع التيــار الكهربـ ي
كب�يــن منهــم ،مشــدداً ف ي� الوقــت ذاتــه عــى وجــوب محاربــة رسقــة التيــار
فيــه ظلــم و�ض ر ي
ـا� ،لمــا تخلفــه هــذه آ
ئ
الفــة مــن آثــار ســلبية عــى مجتمعنــا بشــكل عــام ش
وال�كــة عــى
الكهربـ ي
وجــه الخصــوص.
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ت
ت
ـ� يبذلهــا مجلــس
بــدوره ،أطلــع المهنــدس هشــام العمــري ســماحة المفـ ي
ـ� عــى الجهــود الـ ي
ال�كــة وإدارتهــا وموظفوهــا ونقابــة العاملـ ي ن
إدارة ش
ـ� فيهــا للحيلولــة دون قيــام ش�كــة كهربــاء

إرسائيــل بقطــع الكهربــاء عــن ش
ال�كــة ،وتهديدهــا بفصلهــا عنهــا ،بحجــة تراكــم الديــون عــى
ش
ال�كــة.
املفتــي العــام يشــارك يف إطــاق مجلتــن محكمتــن
يف جامعة القدس

ت
ن
ـ� العــام للقــدس الديــار الفلســطينية-
القــدس :شــارك ســماحة الشــيخ محمــد حسـ يـ� -المفـ ي
أ
ف
ت
ـ� (المقدســية) و(العلــوم القانونيــة
خطيــب المســجد القــى المبــارك ،ي� حفــل إطــاق مجلـ ي
ين
ين
النجــازات
المحكمتــ� ،وقــال ســماحته :إن إطــاق
والسياســية)
المجلتــ� هــو مــن ضمــن إ
المتالحقــة لجامعــة القــدس ،وهــي مــن ت
إســراتيجيات الجامعــة الرائــدة ف� ش
نــر الثقافــة
ي

ن
ـطي�،
والمعرفــة لتكــون الجامعــة دائم ـاً رافعــة ثقافيــة واقتصاديــة وعلميــة للمجتمــع الفلسـ ي
ف
ت
ين
فلســط� عامــة والقــدس بخاصــة ،وقــد
الــ� تمــر بهــا
خاصــة ي� ظــل المرحلــة الحساســة ي
أشــاد ســماحته برئيــس الجامعــة والعاملـ ي ن
ـ� فيهــا ،لمــا حققتــه الجامعــة مــن تطــورات علميــة
ف ي� التوســع لكليــات الجامعــة ،واســتحداث التخصصــات العلميــة الموصوفــة ،قائ ـاً :تحتــاج
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ت
ـ� تعمــل لي ـا ً نهــاراً لحمايــة القــدس والمقدســات ف ي�
القــدس إىل هــذه القامــات الوطنيــة الـ ي
ت
الــ� تنصــف القضيــة الفلســطينية ف ي�
وقــت تحتــاج القــدس أيضــاً إىل الدراســات القانونيــة ي
المحاكــم الدوليــة مــن جرائــم االحتــال ،وحــرض الحفــل عــدد مــن الشــخصيات الرســمية
والشــعبية والدينيــة.
املفتــي العــام :مــن يخــون املســجد األقــى املبــارك والقــدس
خائــن للــه ولرســوله وللمســلمني

رام اللــه :خــال حفــل توقيــع مذكــرة تعــاون بـ ي ن
الفتــاء الفلســطينية ،مــن قبــل ســماحة
ـ� دار إ
ت
ين
حســ�،
الشــيخ محمــد
ومعــال المستشــار
المفــ� العــام للقــدس والديــار الفلســطينية،
ي
ي
الدكتــور أحمــد ب ـراك رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد .بـ ي ّ ن
ـ� ســماحته أن مــن يخــون المســجد
أ
القــى المبــارك والقــدس هــو خائــن للــه وللرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ولجماعــة

ين
المســلم� ،مطالبــاً العالــم أجمــع بالعمــل الجــاد لوقــف االعتــداءات عليهمــا ،ونرصتهمــا.
ـ� ســماحته أهميــة التعــاون بـ ي ن
وبـ ي ن
الفتــاء الفلســطينية وهيئــة مكافحــة الفســاد،
ـ� دار إ
ت
ـ� تبذلهــا الهيئــة وطواقمهــا ف ي� مجــال مكافحــة الفســاد ،والتحذيــر منــه
مشــيداً بالجهــود الـ ي
وحمايــة شــعبنا مــن مخاطــره ،واعتـ بـر ســماحته أن الفســاد إذا انتـ شـر يهلــك الشــعوب ،وأن
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الفتــاء مســتعدة للتعــاون مــع الهيئــة بالســبل المتاحــة كافــة ،للمســاهمة ف ي� تنفيــذ خطــة
دار إ
أ
الولويــات الوطنيــة لمكافحــة الفســاد ،وتعزيــز قيــم ن ز
الفتــاء
ال�اهــة والشــفافية ،إذ إن دار إ
والهيئــة يتقاطــع عملهمــا حــول مكافحــة الفســاد والتحذيــر منــه ،ف� ضــوء أ
الحــكام ش
ال�عيــة
ي
ت
ـ� وردت ف ي� القـرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة ،وتوضيــح ذلــك مــن صميــم عمــل دار
الـ ي
ت
ـ� تبذلهــا هيئــة مكافحــة الفســاد وطواقمهــا ف ي� مجــال
إ
الفتــاء الفلســطينية ،مشــيداً بالجهــود الـ ي
مكافحــة الفســاد والتحذيــر منــه وحمايــة شــعبنا مــن مخاطــره.
ين
وعــى صعيــد آخــر ،ي ّ ن
لفلســط� تســتوجب منــا
بــ� ســماحته أن المكانــة المقدســة

ين
والمســلم�.
الحفــاظ عليهــا ،مؤكــداً بــأن مــن يخــون القــدس يخــون اللــه ورســوله
ـال المستشــار الدكتــور أحمــد ب ـراك ،رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد،
مــن جانبــه دعــا معـ ي
المؤسســات المحليــة كافــة لالنخ ـراط ف ي�
ال ت
عــر القطاعيــة ف ي�
تنفيــذ إ
ســراتيجية ب
التداب�
مكافحــة الفســاد ،ســواء بتعزيــز
ي
الوقائيــة والتوعويــة ،أو مــن خــال
البــاغ عــن الفســاد ،مشــدداً عــى أن
إ
الهيئــة ماضيــة ف� طريقهــا نحــو أ
الفضــل
ي
عــى خارطــة الشــفافية الدوليــة.
وتــا حفــل التوقيــع عقــد ورشــة عمــل توعويــة ،شــارك فيهــا مفتــو المحافظــات الشــمالية،
ف
الفتــاء ،وموظفــون مــن المؤسسـ ي ن
ـت� ،حيــث قــدم فضيلــة الشــيخ
والمديــرون العامــون ي� دار إ
ت
ت
ـ� محافظــة رام
إبراهيــم عــوض اللــه ،نائــب المفـ ي
ـ� العــام للقــدس والديــار الفلســطينية /مفـ ي
ت
ش
ـ� نــص عليهــا قانــون
اللــه والبـ يـرة ،توضيح ـاً للفتــاوى ال�عيــة المتعلقــة بجرائــم الفســاد الـ ي
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الدارة العامــة
مكافحــة الفســاد رقــم " "1لعــام  2005وتعديالتــه .فيمــا اســتعرض مديــر عــام إ
نز
لل�اهــة والوقايــة مــن الفســاد ف ي� هيئــة مكافحــة الفســاد الدكتــور حمــدي الخواجــا ،أبــرز بنــود
السـ تـراتيجية عـ بـر القطاعيــة لمكافحــة الفســاد .2022 - 2020
إ
املفتي العام يرتأس الجلستني ( )176و ( )177ملجلس اإلفتاء األعىل

ت
ن
ـ� العــام للقــدس والديــار الفلســطينية-
القــدس :تـرأس ســماحة الشــيخ محمــد حسـ يـ� – المفـ ي
ـت� ( )176و ( )177لمجلــس الفتــاء أ
رئيــس مجلــس الفتــاء أ
العــى ،الجلسـ ي ن
العــى ،بحضــور
إ
إ
أصحــاب الفضيلــة أعضــاء المجلــس مــن محافظــات الوطــن كافــة ،وقــد حــذر المجلــس مــن
خطــورة االعتــداء عــى
الرمــوز الدينيــة والوطنيــة
ف ي� مدينــة القــدس،
محمــا ً ســلطات االحتــال
ائيــ�
إ
الرس ي
الكاملــة

المســؤولية
عــن

هــذه

االنتهــاكات ،مــن ناحيــة
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أخــرى؛ دعــا المجلــس العالــم أجمــع إىل دعــم جهــود ســيادة الرئيــس محمــود عبــاس "أبــو
أ
ف
ت
ـ� يعـ بـر
مــازن" حفظــه اللــه ي� أعمــال الــدورة ألـــ" "74للجمعيــة العامــة للمــم المتحــدة ،والـ ي
ن
فيهــا عــن إرادة الشــعب
الفلســطي� وتطلعاتــه بالحريــة واالســتقالل ،ورفضــه لمــا يســمى
ي
ن
الفلســطي�
بصفقــة القــرن ،وتأكيــد ســيادته عــى الثوابــت الفلســطينية ،وحقــوق الشــعب
ي
المصــر ،وإقامــة الدولــة المســتقلة،
غــر القابلــة للتــرف ،وعــى رأســها حقــه ف ي� تقريــر
ي
ي
ال�يــف ،وحــق العــودة لالجئـ ي ن
وعاصمتهــا القــدس ش
ـ� وفــق القـرار رقــم  194بالخصــوص ،كمــا
ت
ـ� تمارســها ســلطات االحتــال ضــد المقدســات
اســتنكر المجلــس االعتــداءات والممارســات الـ ي
الفلســطينية ،وعــى رأســها المســجد أ
القــى المبــارك ،ناهيــك عــن سياســة هــدم البيــوت

ت
ن
الــ� تمارســها هــذه الســلطات ضــد الشــعب
الفلســطي� ومقدســاته وأرضــه.
واالعتقــاالت ي
ي

نائــب املفتــي العــام يشــارك يف املؤمتــر العــام الثالثــن للمجلــس
األعــى للشــؤون اإلســامية

ت
ن
ـ� العام للقــدس والديار الفلســطينية
القاهــرة :ممثـا ً عن ســماحة الشــيخ محمد حسـ يـ�  -المفـ ي
ت
ـ� العــام للقــدس والديــار
– شــارك فضيلــة الشــيخ إبراهيــم خليــل عــوض اللــه – نائــب المفـ ي
أ
الفلســطينية  -ف� المؤتمــر العــام الثالثـ ي ن
الســامية بعنــوان" :فقــه
ـ� للمجلــس العــى للشــؤون إ
ي
بنــاء الــدول ،دراســة فقهيــة عرصيــة" ،الــذي نظمتــه وزارة أ
الوقــاف المرصيــة ،وبمشــاركة عــدد
والســامية ،وقــدم فضيلتــه بحثـاً بعنوان":مفهــوم الدولة
مــن علمــاء ومفكــري الــدول العربية إ
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ف
ف
ض
ن
الســام،
ـا� والحــا�ض " ،تحــدث ي� عــرض ملخصــه عــن مفهــوم الدولــة ي� إ
وأركانهــا بـ يـ� المـ ي
مبينــاً الفــرق بينــه ي ن
الغــر� ،وأضــاف أن نصــوص ش
ال�يعــة
وبــ� مفهــوم الدولــة ف ي� الفكــر
بي
الســام نظــام للحكــم مســتنداً إىل الكتــاب والســنة ،كمــا وضــح
الســامية تؤكــد عــى أن إ
إ
ف
الســام
فضيلتــه موقــف اجتهــادات الفقهــاء مــن الدولــة ،وتطــرق كذلــك إىل أركان الدولــة ي� إ
حيــث بـ ي ن
والقليــم والســلطة الحاكمــة .والتقــى فضيلتــه عــى
ـ� أن أركان الدولــة هــي الشــعب إ
هامــش المؤتمــر شــخصيات رســمية وشــعبية مــن المشـ ي ن
ـارك� ف ي� أعمالــه .وأطلعهــم عــى آخــر

المســتجدات عــى الســاحة الفلســطينية ومــا تتعــرض لــه المقدســات الفلســطينية وعــى رأســها
أ
ت
ال�
المســجد القــى المبــارك مــن اعتــداء مــن قبــل ســلطات االحتــال وقطعــان مســتوطنيها ،ي
ت أ
ف
والســامي والــدول الصديقــة إىل
ـر� إ
زادت ي� الفــرة الخـ يـرة بشــكل ملحــوظ ،داعيـاً العالــم العـ ب ي
لجــم ســلطات االحتــال لوقــف هــذه االنتهــاكات قبــل فــوات أ
الوان.
نائــب املفتــي العــام يشــارك يف لقــاء حــول العيــش املشــرك يف
مدينــة نابلــس

نابلــس :نيابــة عــن ســماحة الشــيخ محمــد حسـ ي ن
ـ�
ت
–
المفــ� العــام للقــدس والديــار الفلســطينية،
ي
شــارك نائبــه فضيلــة الشــيخ إبراهيــم خليــل عــوض
ت
ـ� محافظــة رام اللــه والبـ يـرة -ف ي� لقاء حول
اللــه  -مفـ ي
العيــش المشـ تـرك ف� مدينــة نابلــس ،وبـ ي ن
ـ� ف ي� كلمتــه
ي
الســام مــن العيــش المشـ تـرك ،المنطلــق
موقــف إ

مــن القيــم الدينيــة واالعتبــارات الوطنيــة والمجتمعيــة ،مستشــهداً بأدلــة مــن القـرآن الكريــم
تحــث عــى الـ بـر والقســط للذيــن لــم يــؤذوا المسـ ي ن
ـلم� ،وتحــرم مــواالة الذيــن يخرجونهــم مــن
ديارهــم ،ويظاهــرون عــى إخراجهــم ،فمشــكلتنا تنحــر مــع الذيــن يعتــدون علينــا ،وليســت
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مــع الذيــن نعيــش معهــم همـاً مشـ تـركاً ،ونواجــه
وإياهــم أذى المحتــل وطغيانــه.
وعــرض فضيلتــه صــوراً مشـ تـركة للعيش المشـ تـرك
ت
ين
االحــرام
فلســط� ،تظهــر قيامــه عــى
ف ي�
المتبــادل واحـ تـرام الخصوصيــات ،والتعــاون ف ي�
ت
المشــركة النبيلــة ،فشــعبنا
مجــاالت المصالــح

يشــارك المســلم مــن أبنائــه المســيحي ف ي� أفراحــه
وأتراحــه والعكــس ،ومــن المفـ تـرض أن نحــرص دائمـاً عــى توعيــة أ
الجيــال عــى المحافظــة عــى
ن
ن
ـ�.
هــذا النســيج إ
النسـ ي
ـا� والوطـ ي
وتمـ نـى فضيلتــه ف ي� ختــام كلمتــه ،التحريــر لوطننــا ،وأن يتقبــل اللــه شــهداءنا ،وأن يطلــق رساح
أرسانــا ،ويحفــظ عيالهــم.
نائــب املفتــي العــام ومفتــي محافظــة الخليــل يشــاركان يف حفــل
تكريــم طفــل يحفــظ القــرآن الكريــم

ت
ت
ـ�
بيــت لحــم :شــارك فضيلــة الشــيخ إبراهيــم خليــل عــوض اللــه ،نائــب المفـ ي
ـ� العــام ،مفـ ي
والبــرة ،وفضيلــة الشــيخ
محافظــة رام اللــه
ي
ت
ـ� محافظــة الخليــل،
محمــد ماهــر مســودة ،مفـ ي
ف ي� حفــل تكريــم الطفــل "إســماعيل محمــد
صبيــح" مــن بلــدة العبيديــة ف ي� محافظــة بيــت
لحــم لحفظــه الق ـرآن الكريــم كام ـاً ،وعمــره ال
يتجــاوز ش
عــر ســنوات.
وألقــى فضيلــة الشــيخ محمــد ماهــر مســودة ،خطبــة الجمعــة ف ي� الحضــور قبــل البــدء بمراســم
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ن
ت
ش
�
ط
�
ا ا�

ـ� المشـ ي ن
حفــل التكريــم ،الــذي كان مــن بـ ي ن
ـارك� فيــه أيضـاً رئيــس بلديــة العبيديــة ناجــي ردايدة،
ـال بلــدة العبيديــة.
ود .حاتــم جــال مــن جامعــة القــدس ،وأ .عزيــز العصــا ،وحشــد مــن أهـ ي
مفتي محافظة نابلس يلقي محارضات عدة
ويشارك يف نشاطات أخرى

ت
ـ� محافظة نابلــس  -العديد مــن المحا�ض ات،
نابلــس :ألقــى فضيلــة الشــيخ أحمد شــوباش  -مفـ ي

منهــا محــا�ض ة حــول "حكــم المخــدرات
ف
والجمــاع" ،عقــدت
ي� الكتــاب والســنة إ
ف
الصــاح التابــع شل�طــة نابلــس
ي� مركــز إ
ض
ـ�الء ،حيــث بـ ي ّ ن
وح�هــا عـ شـرات الـ ن ز
ـ� لهــم

أ�ض ار المخــدرات عــى الفــرد والمجتمــع،
وأخــرى ف ي� مخيــم عســكر الجديــد ،أمــام
طلبــة النــادي الصيفــي ،الــذي عقــد ف ي� مركــز التطويــر المجتمعــي ،حيــث تحــدث فيهــا عــن
أهميــة أ
ـا� واالرتبــاط بالديــن ســلوكاً وانضباطـاً ،وأخــرى حــول أ
الخــاق للجيــل النـ ش ئ
"الخــاق"
واالنتمــاء للــه والوطــن ،لطلبــة النــادي الصيفــي الــذي عقــد ف ي� مدرســة عمــر العالــول ،وأخــرى
أ
باليمــان والعبــادات ،ف ي� مؤتمــر رجــال الدعــوة والتبليــغ ف ي�
حــول مفهــوم الخــاق ،وارتباطهــا إ

بيــت فوريــك.
وشــارك ف� ورشــة عمــل نظمتهــا جمعيــة الدفــاع عــن أ
ت
المشــركة ي ن
بــ�
الرسة حــول "الملكيــة
ي
ت
المغ�بـ ي ن
ـ�" ،بـ ي ّ ن
الزوجـ ي ن
ـ� فيهــا حقــوق الزوجــة ش
ـ�
ال�عيــة وذمتهــا الماليــة ،وشــارك ف ي� مؤتمــر
ف
ف
ن
ـطي� واالســتثمار
الــذي عقــد ي� جامعــة النجــاح الوطنيــة ي� نابلــس حــول دعــم االقتصاد الفلسـ ي
ف� فلسـ ي ن
ـط� ،وشــارك ف ي� لقــاء عقــد ف ي� مشــفى جامعــة النجــاح حــول المــوت الدماغــي ،وعــاج
ي
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الحــاالت الميــؤس منهــا ،وشــارك ف� الوقفــات التضامنيــة والمســاندة أ
لــ�رسى والمســاندة
ي

السـ تـرداد جثامـ ي ن
ـ�.
ـ� الشــهداء والمحتجزيــن لــدى ســلطات االحتــال إ
الرسائيـ ي

ـال المهنــدس ســميح طبيلــة – رئيــس بلديــة نابلــس -وشــارك ف ي� حفــل
كمــا التقــى معـ ي

تكريــم الدكتــور محمــد غوشــة الــذي وضــع موســوعة بلســتينكا ،الـ تـ� تتحــدث عــن فلسـ ي ن
ـط�
ي
خــال  400عــام ،وتقــع ف ي�  24مجلــداً.
كمــا شــارك ف� حــل العديــد مــن الخالفــات ن ز
بالضافــة
وال�اعــات العائليــة والعشــائرية ،إ
ي
ت
الــ� تنــاول فيهــا العديــد مــن
إىل إلقائــه العديــد مــن الــدروس وخطــب الجمعــة الدينيــة ،ي
ف
الموضوعــات الـ تـ� تهــم المواطنـ ي ن
ال�امــج الدينيــة ف ي�
ـ� ،إ
بالضافــة إىل مشــاركته ي� العديــد مــن ب
ي
ين
المواطنــ� الدينيــة والدنيويــة.
العــام ،أجــاب فيهــا عــن استفســارات
مختلــف وســائل إ
مفتي محافظة بيت لحم يلقي خطبة الجمعة يف
منطقة وادي الحمص ،ويشارك يف نشاطات أخرى

ت
ـ� محافظــة بيــت لحــم -خطبــة
بيــت لحــم :ألقــى فضيلــة الشــيخ عبــد المجيــد العمارنــة -مفـ ي
الجمعــة ف ي� منطقــة وادي الحمــص
الــذي قامــت ســلطات االحتــال بهــدم
العديــد مــن المنــازل الســكنية فيــه،
ين
المواطنــ� إىل الصمــود
دعــا فيهــا

والثبــات ف ي� وجــه عنجهيــة االحتــال
وغطرســته ،كمــا ألقــى العديــد مــن
الكبــر،
الخضــري ،ومســجد الدهيشــة
المحــا�ض ات والــدروس الدينيــة ف ي� مســجد عمــارة
ي
ي
ومســجد "أبــو بكــر الصديــق" ،تنــاول فيهــا العديــد مــن الموضوعــات المختلفــة ،واســتقبل
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وفــداً إســامياً مــن بريطانيــا ،وذلــك ف ي� مقــر
جمعيــة الربــاط بالدهيشــة ،وشــارك ف ي� حفــل
العــرة أ
ش
الوائــل ف ي� محافظــة بيــت لحــم
تكريــم
ف
النجــاز ،عقــد ف ي�
ي� امتحــان الثانويــة العامــة إ
بوتــ� بدعــوة مــن مديريــة ت
ين
ال�بيــة
مؤسســة

ن
ت
ش
�
ط
�
ا ا�

والتعليــم ،وح ـرض حفــل تخريــج طلبــة دار الق ـرآن الكريــم بدعــوة مــن مديريــة أوقــاف بيــت
رض
ن
ت
ـا� ،وح ـرض حفــل تخريــج الفــوج
لحــم ،وح ـ افتتــاح مؤتمــر مغــرب ي� أبنــاء بيــت لحــم الثـ ي
التاســع مــن طلبــة جامعــة فلسـ ن أ
ن
ش
والع�يــن لطــاب
ـا�
ي
ـط� الهليــة ،وحفــل تخريــج الفــوج الثـ ي
جامعــة القــدس المفتوحــة ،وحفــل تخريــج مخيــم ش
ال�طــي الصغـ يـر ،بدعــوة مــن مديريــة
أ
داريــ� ض
ن
الم� ي ن
ال ي ن
ش�طــة بيــت لحــم ،وشــارك ف ي� االعتصــام
بــ� عــن
التضامــ� مــع الرسى إ
ي
ف
ف
العالميــة ،أجــاب
ال�امــج إ
الطعــام ي� ســجون االحتــال ،إ
بالضافــة إىل مشــاركته ي� العديــد مــن ب
فيهــا عــن استفســارات المواطنـ ي ن
بالضافــة إىل مشــاركته ف ي� حــل العديــد
ـ� الدينيــة والدنيويــة ،إ
ال�اعــات والخالفــات العشــائرية أ
مــن ن ز
والرسيــة ف ي� المجتمــع.
مفتي محافظة أريحا واألغوار يلقي محارضة دينية
ويشارك يف نشاطات أخرى

أريحــا أ
والغــوار :ألقــى فضيلــة الشــيخ محمــد يوســف "الحــاج محمــد"  -ت
مفــ� محافظــة
ي
أريحــا أ
والغــوار -محــا�ض ة دينيــة
أ
ف
الســام ونبــذ
بعنــوان« :الرسة ي� إ

العنــف» وذلــك أمــام
منتســ� دورة
بي
إعــداد قيــادات شــابة بمركــز تدريــب
ين
ين
الزراعيــ� ،كمــا شــارك ف ي�
المهندســ�
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ال�يفــة الــذي أقامتــه مديريــة أ
االحتفــال بذكــرى الهجــرة النبويــة ش
الوقــاف ف ي� مســجد أريحــا
القديــم ،كمــا زار فضيلتــه مديريــة ش�طــة محافظــة أريحــا أ
والغــوار ،وبحــث ســبل التعــاون
ت
المشــرك.
مفتي محافظة سلفيت يلتقي مبدير رشطتها
ويشارك يف نشاطات أخرى

ســلفيت :التقــى فضيلــة الشــيخ جميــل جمعــة –
ق
ت
ـو� محمــد
ـ� محافظــة ســلفيت -بالعقيــد حقـ ي
مفـ ي
أبــو بكــر ،مديــر ش�طــة ســلفيت ،بحضــور العديــد
مــن ضبــاط ش
ال�طــة ،الذيــن بحــث معهــم ســبل
التعــاون المشـ تـرك ،وشــارك ف ي� االحتفــال بذكــرى
ال�يفــة ،ي ّ ن
الهجــرة النبويــة ش
وبــ� أهميــة أخــذ
الــدروس والعـ بـر مــن حادثــة الهجــرة ،وأهميــة التمســك بكتــاب اللــه وســنة رســوله ،صــى اللــه
ف
ن
الســامي
الفلســطي� ف ي�
بالضافــة إىل مشــاركته ي� حفــل افتتــاح فــرع للبنــك إ
عليــه وســلم ،إ
ي
مدينــة ســلفيت.
مفتي قوى األمن الفلسطيني يشارك يف ورشة عمل
ونشاطات أخرى

رام اللــه :شــارك فضيلــة الشــيخ محمــد
مفــ� قــوى أت
اســعيد صــاح
المــن
ي
ـطين� -ف ي� ورشــة عمــل ف ي� المعهــد
الفلسـ ي ي
الفلســطي� ألبحــاث أ
ن
المــن القومــي،
ي
قــدم خاللهــا بحثــاً حــول تشــخيص
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ن
ت
ش
�
ط
�
ا ا�

ت
ن
ـطي� وأمنــه ،كمــا ألقى
الظواهــر الســلوكية المتناميــة ،والـ ي
ـ� تمثــل خطـراً عــى المجتمــع الفلسـ ي
العديــد مــن المحــا�ض ات والــدروس الدينيــة ف� الجامعــة العربيــة أ
المريكيــة ،وهيئــة التدريــب،
ي
حــول الــوالء واالنتمــاء ،وشــارك ف ي� ورشــة عمــل عقــدت ف ي� وزارة الم ـرأة الفلســطينية ،وألقــى
ف
العالميــة عـ بـر
ال�امــج إ
العديــد مــن خطــب الجمعــة ،إ
بالضافــة إىل مشــاركته ي� العديــد مــن ب
العــام ،تنــاول فيهــا العديــد مــن الموضوعــات الـ تـ� تهــم المواطنـ ي ن
ـ� حــول
مختلــف وســائل إ
ي
مختلــف جوانــب الحيــاة.
مفتــي محافظــة جنــن يشــارك يف حفل تخريــج طالب ونشــاطات أخرى

جنـ ي ن
ـ� :شــارك فضيلــة الشــيخ محمد
أبــو الــرب  -مفـ تـ� محافظــة جنـ ي ن
ـ�-
ي
ف ي� حفــل تخريــج طلبــة الجامعــة
العربيــة أ
المريكيــة ،وطلبــة جامعــة

القــدس المفتوحــة ،وشــارك ف ي�

حفــل افتتــاح المهرجــان الصيفــي
لــوزارة المواصــات ،ف ي� المركــز
ف
ف
ن
و� حفــل توقيــع كتــاب شــاهد وشــواهد مــن
ـطي� ،ي
الكــوري ،ي
و� افتتــاح معــرض العنــب الفلسـ ي
ف
العالميــة ،وأجــاب عــن العديــد مــن
ال�امــج إ
الثــورة لعــام 1936م ،كمــا شــارك ي� العديــد مــن ب
استفســارات المواطنـ ي ن
ـ� حــول مختلــف جوانــب الحيــاة ،وشــارك ف ي� حــل العديــد مــن الخالفــات
العشــائرية والعائليــة.
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مسابقة العدد 149
السؤال األول :من ......................؟

الن� ،الذي سأل الله النجاة البنه ،ولم يجبه
 .1ب ي
ـ� تـ ف
 .2الـ تـ� تعمــدت أن تمــس طيب ـاً حـ ي ن
ـو� أخوهــا لتثبــت
ي
ي
أن الحــداد ال يكــون فــوق ثــاث
الســر صاحــب قــول" :مــا أحــب أن محمــداً آ
 .3أ
الن ف ي� مكانه
ي
ف
ن
أهل"
الــذي هــو فيــه تصيبــه شــوكة تؤذيــه ،ي
وأ� جالــس ي� ي
ت
ـ� أشــارت عىل الرســول ،صىل الله عليه وســلم،
 .4المـرأة الـ ي
بــأن يبــدأ بالتحلــل مــن إحرامــه بنفســه بعــد صلــح الحديبية
.5صاحب قصة" :المغروسون ف� أ
الرض"
ي
الحال شل�كة كهرباء محافظة القدس
.6المدير العام
ي
 .7القائل :أ .فالضاد أنت فصيحها ببالغة
وإذا نطقت فهيبة ووقار
ب.أعيا الورى فهم معناه فليس يُرى
ف ي� القرب والبعد فيه يغ� منفحم

السؤال الثاين :متى ..................؟

 .1أصــاب المسـ ي ن
ـلم� القــرح المشــار إليــه ف ي� قولــه تعــاىل:
ـو َم َقـ ْـر ٌح ِم ْث ُلــهُ }...
ـس ا ْل َقـ ْ
ِ{إ ْن يَ ْم َس ْس ـك ُْم َقـ ْـر ٌح َف َقـ ْـد َمـ َّ
تن
وسمي
الن� ،صىل الله عليه وسلمُ ،
 .2خ� ب ي
أ
 .3تضيــع المانــة ضياع ـاً داال ً عــى قــرب الســاعة ،حســب
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بالخصــوص
هــدي النـ ب ي
 .4يجوز أن ينسب المكفول للكافل
 .5أُقر إ�ض اب يوم أ
الرض
ّ
 .6صدر قانون مكافحة الفساد رقم ()1

السؤال الثالث :ما ............؟

 .1أول مــا بــدئ بــه الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم،
مــن الوحــي
ت
ـ� يســهم المتســابقون
 .2حكــم المســابقة الثقافيــة الـ ي
ف ي� تســديد قيمــة جوائزهــا مــن مالهــم الخــاص
 .3حكــم إضعــاف قــوة الحيــوان أو الطـ يـر المـراد ذبحــه
ئ
ـا� ثــم ذبحــه وهــو عــى قيــد الحيــاة
بالصعــق الكهربـ ي
 .4حكم من ذبح عقيقة  ،ولم يوزع منها شيئاً
 .5نــوع الربــا الــذي ينطبــق عــى رصف شــيك بأقــل مــن
قيمتــه المحــددة فيــه مقابــل تعجيــل رصفــه قبــل تاريــخ
اســتحقاقه
أ
ت
ـ� أخـ بـر الرســول ،صــى اللــه عليــه
 .6المــور الثالثــة الـ ي
وســلم ،أن اللــه يكرههــا لنــا
أ
ض
ر� اللــه
 .7مــا رد العــر ب يا� لمــا أجابــه ابــن عبــاس ،ي
عنهمــا ،عــن الــذي سيحاســب النــاس يــوم القيامــة
ف
ـج َر ٍة
 .8المقصــود بالشــجرة الطيبــة ي� قولــه تعــاىل{ :كَشَ ـ َ
ف
السـ َـم ِاء}
طَ ِّي َبـ ٍـة أَ ْص ُل َهــا ث َ ِابـ ٌ
ـت َو َف ْر ُع َهــا ِ ي� َّ
ف
يــح
.9
ي
بالــر ي� قولــه تعــاىل{ :ك ََمث ِ
تفســر المــراد ِ ّ
َــل ِر ٍ
رث
ص} عنــد أكــ المفرسيــن
ِفي َهــا ِ ٌّ
الســامية
 .10االســم الــذي يطلــق عــى المنظمــة إ
ت
لل�بيــة والعلــوم والثقافــة

تنبيه :ميكن استخراج إجابة أسئلة املسابقة من محتويات هذا العدد

جوائز املسابقة

قيمتها الكلية  1500شيكل موزعة عىل
ستة فائزين بالتساوي
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ملحوظتان :
 يرجى كتابة االسم ثالثال� حسب ما ورد ف ي� البطاقة
ي
ال�يدي ،ورقم
الشخصية (الهوية) ،والعنوان ب
الجابات بخط واضح .
الهاتف وكتابة إ
سنوات
 أن ال يقل عمر المتسابق عن 10آ
ت
الجابات عىل العنوان ال ي� :
 ترسل إالرساء ،العدد 149
مسابقة إ
الرساء
مجلة إ
الفتاء
والعالم /دار إ
مديرية العالقات العامة إ
الفلسطينية
ص.ب  20517 :القدس ش
ال�يف
ص.ب  1862 :رام الله

ن
� ش�اط تا�
السؤال الأول:

إجابة مسابقة العدد 147
 .5ركن

 .6الصالح أ
ن
الرسي ف ي� المجتمع
الفلسطي� وآفاق تطوره
إ
ي

1948/ 4/ 9م
1033هـ1624/م

السؤال الرابع:

السؤال الثاني:

 .1الشيخ عمر الكرمي

28
3
3
1800كم2

 .2أهلها ،ومن أنشأ النية فيها
 .3الذي يقول :ما تركته ت
ح� فرقت بينه ي ن
وب� امرأته
َّ
ت
مف� محافظة نابلس
 .4الشيخ أحمد شوباش /ي

السؤال الخامس:

السؤال الثالث:

 .1أبو بكر الصديق

 .1الفقر
 .2شاة ،أو سبع بدنة ،أو سبع بقرة
أ
ت
ـ� يحــرم منهــا الحــاج أو المعتمــر ،فــا
 .3الماكــن الـ ي
يجــوز ألي منهمــا أن يتجاوزهــا دون إحــرام
 .4الصيــام ثالثــة أيــام ،والصدقــة إطعــام ســتة
ين
ين
مســك� نصــف صــاع مــن بُــر،
مســاك� ،كل
والنسك :إهراق الدم

 .2هارون الرشيد
 .3عبد الرحيم محمود
حنتول
 .4زهدي
ي

الفائزون يف مسابقة العدد 147

اسم الفائز

العنوان

قيمة الجائزة
بالشيكل

.1أروى عمر عبد الرحمن مفارجة

رام الله

250

 .2ميان راسم عمرية

جنني

250

.3هديل بسام ادريس أبو سنينة

الخليل

250

.4محمود محمد عبد الكريم أبو فرح طولكرم

250

 .5هويدا موىس فرج

بيت لحم

250

 .6هزار فادي املرصي

أريحا

250
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حرصا ً على التواصل بين مجلة «الإسراء» وقرائها ا�لكرام ،فإننا نتوجه إلى أصحاب الفضيلة

العلماء وأصحاب الأقلام من الأدباء والمفكرين أن يثروا مجلتهم بالكتابة ،للاستفادة من عطائهم

ا�لكريم ،آملين أن تصل مشاركاتهم المختلفة من المقالات والأبحاث والقصائد الشعر ية الهادفة ،إضافة
إلى ملحوظاتهم السديدة ،علما ً أن موضوعات المجلة متنوعة ،تشمل المجالات الدينية والإنسانية
والثقافية والعلمية وغيرها ،و يخصص لكل موضوع ينشر مكافأة مالية جيدة.

ونلفت الانتباه إلى ضرورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها ،ومنها :

 .1طباعة المادة المراد نشرها على الحاسوب ،وترسل عن طر يق البريد الإ�لكتروني ،أو باليد.
 .2ألا يزيد المقال عن (  )1500كلمة ،والبحث عن (  ) 3000كلمة.
 .3كتابة نصوص الآيات مع تشكيلها ،وتوثيق أرقامها.

كلة ،وصحيحة و يلزم بيان رأي علماء الحديث في
 .4تخريج الأحاديث من مظانها المعتبرة ،وأن تكون مش َ ّ

مدى صحتها ،إن لم تكن مرو ية في صحيحي البخاري ومسلم.

 .5التوثيق عند الاقتباس ،سواء من الإنترنت أم ا�لكتب والمراجع والمصادر الأخرى.
ش سفلية ،تشمل المعاني والتوثيق  ...إلخ.
 .6عمل هوامش ختامية ،أو حوا ٍ

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 إ�لكترونية .

نستقبل المراسلات على العنوان الآتي :

القدس  :مجلة الإسراء  /فاكس  6262495 :ص.ب20517 :

الرام  :تلفاكس  2348603 :ص.ب 1862

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